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Opinnäytetyössä tutkitaan World Cup Levi -tapahtuman kestävää kehitystä ekologisesta 
näkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää kuinka ekologisuus otetaan tapahtumassa 
nykypäivänä huomioon ja mitä voidaan vielä kehittää, jotta tapahtumassa toteutettaisiin 
paremmin kestävän kehityksen ekologisia arvoja.  
 
Levi on ympärivuotinen matkailukeskus Tunturi-Lapissa, jossa järjestetään vuosittain 
marraskuussa World Cup Levi -tapahtuma. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Levi 
Events, kansainvälinen hiihtoliitto FIS, Ski Sport Finland Oy sekä Levin Matkailukes-
kus. 
 
Työn viitekehyksessä perehdytään kestävän kehityksen ekologiseen ulottuvuuteen, ym-
päristövastuuseen sekä tapahtumien ympäristövaikutuksiin. Työssä esitettävät ympäris-
tövaikutukset ovat jätteet, vesi- ja energiankulutus, hankinnat, liikenne sekä tiedotus ja 
markkinointi.  
  
Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin neljän teemahaastattelun avulla. Haastat-
telut toteutettiin maalis-huhtikuussa 2014. Haastateltavina olivat Maailma kylässä -
festivaalin, April Jazzin, World Cup Levi sekä Greening Events -hankkeen edustajat. 
Haastatteluiden teemat olivat samat, kuin viitekehyksessä esiteltävät tapahtumien kes-
keisimmät ympäristövaikutukset.  
 
Tutkimustulosten mukaan World Cup Levi tekee pieniä, mutta tärkeitä ympäristöteko-
ja. Verrattuna kahteen muuhun tapahtumaan sillä on kuitenkin vielä paljon kehitettävää 
ympäristöasioiden hallinnassa. Greening Events -hankkeen kehitysideoita hyödyntä-
mällä tapahtumasta voidaan rakentaa ympäristöystävällisempi kokonaisuus. Keinoja 
ympäristöystävällisyyden parantamiseksi ovat muun muassa uusiutuvien energiamuoto-
jen käyttö sekä kierrätyspisteiden hankinta. 
 

Asiasanat 
Tapahtuma, ympäristövaikutukset, ympäristövastuu, ekologinen kestävyys 



    Abstract 
 
 
    9.5.2014 
 
Degree programme of Tourism 
 

 

Authors 
Kiira Koskinen 
 

Group or year of 
entry 
2009 

The title of thesis  
The ecological aspect of an event, Case: World Cup Levi 

Number of pag-
es and appen-
dices 
56+1 

Supervisor(s) 
Annika Konttinen, Anu Seppänen 

 
This thesis examined sustainable development in the World Cup Levi event from an 
ecological point of view. The aim of this study was to examine how ecological issues 
were taken into consideration in the event, and which factors could be further devel-
oped in order to improve the realisation of ecological values. 
 
Levi is an around the year tourist centre in Tunturi-Lappi, where the World Cup Levi 
event is annually organized in November. The organizers of the event include the In-
ternational Ski Federation (FIS), Ski Sport Finland PLC and Levin Matkailukeskus. 
 

The ecological dimension of sustainable development, environmental responsibility 
and the environmental effects of the events are examined within the framework of the 
study. The environmental effects presented in the study include waste, water and ener-
gy consumption, procurements, traffic and transportation, and both bulletin and mar-
keting. 
 
The qualitative data for this study were collected by means of four semi-structured in-
terviews. The interviews were conducted in March and April 2014. The interviews were 
representatives of the World Village Festival, April Jazz, World Cup Levi and Greening 
Events. Finally, the themes of the interviews corresponded with the environmental 
themes presented in the framework of the study. 
 
The results of the study indicated that World Cup Levi makes small but important eco-
logical actions. However, in comparison to other events it still has much to improve in 
terms of managing environmental matters. Notably, by means of exploiting the ideas 
of the Greening Events project it is possible to create a more environmentally friendly 
event as a whole. Ways to promote environmental friendliness include use of renewa-
ble energy resources and establishing recycling points. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia suuren urheilutapahtuman ympäristöystä-

vällisyyttä. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun järjestetään tapahtuma, samalla ym-

päristöä ja luontoa kunnioittaen. Kuinka saadaan yhdistettyä Suomen matkailulle tärkeä 

ja kansainvälisesti merkittävä urheilutapahtuma sekä ekologiset arvot? Opinnäytetyöni 

päätutkimusongelma on kysymyksen muodossa seuraava: Millä tavalla kestävä kehityk-

sen ekologinen ulottuvuus otetaan huomioon World Cup Levi -tapahtumassa? Levi 

Events pyrkii tuomaan mukaan tapahtumatuotantoon oman Eco-Event sertifikaatin. 

Työssä vertaillaan tapahtuman ekologisuutta kahden muun tapahtuman toteutukseen. 

Lisäksi ideoita ja kehitysehdotuksia saadaan tapahtumien ympäristöasioiden hallintaan 

keskittyvältä hankkeelta. Kestävä kehitys muodostuu ekologisesta, sosiaalisesta, kult-

tuurisesta sekä taloudellisesta ulottuvuudesta. Tässä työssä perehdytään vain kestävän 

kehityksen ekologiseen ulottuvuuteen. 

 

Kirjoittajan mielestä aihe on ajankohtainen sillä nykypäivänä yhä useampi yritys ja taho 

pyrkii kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöasioihin ja olemaan ympäristövas-

tuullisia. Ympäristöystävällisyys koetaan tärkeäksi asiaksi myös yritysmaailmassa. Eten-

kin tapahtumatuotannossa ympäristöä ja luontoa kuormittavia tekijöitä voi olla paljon 

ja siksi juuri tällä alalla olisikin tärkeää miettiä ekologisempia vaihtoehtoja. Ympäristö-

asiat ovat myös globaalisti merkittävässä asemassa, sillä ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

on havaittavissa jo nyt.  

 

Työssä käytetään pääasiallisena esimerkkinä Levillä vuosittain järjestettävää alppihiih-

don maailmancupin osakilpailua, jossa kirjoittaja oli mukana vuonna 2012 työharjoitte-

lun merkeissä. Tapahtuman järjestää Levi Events Oy, joka on Levin Matkailun tytäryh-

tiö. Kyseistä tapahtumaa on hyvä käyttää esimerkkinä, sillä sen järjestäminen kuormit-

taa melko paljon ympäristöä ja onkin melko haastava, kun mietitään kuinka siitä voisi 

saada ekologisemman ja vähemmän ympäristöä kuormittavan. Kirjoittajan kokemuksen 

mukaan suurimmat haasteet ovat sähkön ja vedenkäytössä, joiden käyttöaste on erittäin 

suuri tapahtuman järjestämisessä.  
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Työn tutkimusmetodina käytetään teemahaastattelua, joka toteutetaan kevään 2014 

aikana. Työssä esitetään myös opinnäytetyön tekijän omakohtaisia havainnointeja ta-

pahtumasta.  

 

Työ tarkastelee tapahtuma-alueilla tapahtuvia toimia kuten jätteiden lajittelua, liikennet-

tä sekä ravitsemispisteitä. Tapahtuma-alueita on kaksi: kilpailualueena toimii Levi Black 

rinne ja Levi Centerissä järjestetään muun muassa avajaiset, kilpailunumeroiden arvonta 

ja muita tapahtuman oheistoimintoja. Työssä tarkastellaan myös logistiikan, energian-

kulutuksen sekä tiedotuksen ja markkinoinnin tuomia ympäristövaikutuksia. Tapahtu-

man ympäristövaikutuksia tarkastellaan tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen näkö-

kulmasta.  

 

Työn viitekehyksessä käsitellään kestävän kehityksen ekologista ulottuvuutta sekä yri-

tyksen ympäristövastuuta. Lisäksi työssä perehdytään tapahtumien keskeisimpiin ympä-

ristövaikutuksiin, joiden pohjalta tehtiin työssä käytetyn haastattelun teemat. Työn lo-

pussa kerrotaan tutkimustulokset sekä johtopäätökset ja pohditaan kehitysehdotuksia 

tapahtumien ympäristöasioiden hallintaan.  
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2 Levi Events 

Oy Levi Events Ltd (myöhemmin Levi Events) toimii Levin Matkailu Oy:n tytäryhtiö-

nä, ja se on perustettu vuonna 2002. Yrityksen toimipaikka on Kittilän kunnassa, Levin 

matkailukeskuksessa (kuvio 1.) Kittilän kunnassa asuu reilu kuusituhatta asukasta ja se 

sijaitsee Tunturi-Lapissa (Kittilän kunta 2014). Levi Eventsin keskeisimpänä toiminta-

ajatuksena on järjestää alppihiihdon Eurooppa-cupin sekä maailman-cupin osakilpailu-

ja. Levi Eventsin päätoimet liittyvät tapahtumiin, tapahtumamarkkinointiin sekä yhteis-

työkumppanuuksiin. Yritys on vasta aloittanut toimintansa nykyisen toimintamallinsa 

mukaisesti (Levi Events 2012). 

 

 

 

Kuvio 1. Levin matkailukeskuksen sijainti kartalla (SuomenSatu 2014) 

 

Emoyhtiö Levin Matkailu Oy:n tehtävän on vastata Levin markkinoinnista, brändin 

hallinnasta, myynnistä keskusvaraamon kautta ja matkailuneuvonnan toiminnoista. Sa-

maan konserniin kuuluvat lisäksi tytäryhtiöt Oy Levi Event Ltd, Oy Levi Travel Ltd 

sekä kiinteistöosakeyhtiö Levin Origo (Levi Events 2012). 

 

2.1 Organisaatio 

Levi Eventsin organisaation rakenne on hyvin tyypillinen tapahtumayhtiölle. Se on pie-

ni ja useimmat palvelut ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta tapahtumakohtaisesti. Yhtiön 

projektijohtajan apuna toimii yksi osa-aikainen työn-tekijä. Levi Eventsin emoyhtiö on 
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Levin Matkailu, joka hoitaa Levi Eventsin markkinoinnin ja myynnin keskusvaraamon 

kautta. Kittilän kunta omistaa yhtiöstä 14 prosenttia. 

 

Organisaatio siis vaihtelee tapahtumasta riippuen. Esimerkiksi maailmancupissa työs-

kentelee enimmäkseen vapaaehtoisia, jotka tulevat muun muassa lähialueiden urheilu-

seuroista ja kouluista. Yhtiö elää erinäisistä projekteista ja sillä ei ole mitään yksittäistä 

systemaattista projektia. Suurimman osan liikevaihdostaan yhtiö saa World Cup Levi -

tapahtumasta. World Cup Levin tuottama liikevaihdon osuus on jopa 80 prosenttia 

yhtiön kokonaisliikevaihdosta (Levi Events 2012). 

 

Teknologisia voimavaroja yhtiöllä on melko vähän. Yhtiön teknologisiksi voimavaroik-

si voidaan katsoa Levin media sekä Levin internet- ja Facebook-sivut. Sosiaalinen me-

dia on nykypäivän erittäin hyvä viestintäkanava yritykselle. Yhä useampi niin yksityis-

henkilö kuin yrityskin löytyy Facebookista ja siksi se onkin oiva väylä yrityksille välittää 

informaatiota kuluttajille. Teknologian huima kehittyminen on vaikuttanut positiivisesti 

myös matkailualaan (Levi Events 2012). 

 

Yksi yrityksen fyysinen voimavara on Levin sijainti. Esimerkiksi alppihiihdon maa-

ilmancup-kilpailuja käydään ympäri Eurooppaa ja tyypillinen maisema tälle kilpailulle 

on jylhä alppimaisema. Levillä uniikin maiseman ja ympäristön lisäksi myös lappilainen 

kulttuuri on lähellä ja sitä on myös esiteltynä kilpailupaikalla. Leville on helppo ja nopea 

tulla. Kittilän lentoasemalta on ajoaikaa vain 15 minuuttia. Levin vahvuuksia ovatkin 

tulemisen helppous ja sen vetovoimaisuus uniikin ympäristönsä ansiosta (Levi Events 

2012). 

 

Levi Events on niin sanotusti yleishyödyllinen yhtiö. Sen ei tarvitse välttämättä tuottaa 

voittoa lainkaan ja pienet taloudelliset tappiot ovat sallittuja. Emoyhtiö Levin Matkailu 

rahoittaa yhtiön toimintaa ja osa rahoituksesta tulee avustusten kautta. Muuten yhtiö 

toimii rahoituksella ja varainhankinnan avulla (Levi Events 2012). 

 

Kuten aiemmin raportissa mainittiin, niin yhtiön organisaatio on pieni ja tapahtuma-

organisaatiot ovat erikseen, jotka vaihtelevat tapahtumakohtaisesti. Kun organisaatio 

koostuu vain muutamasta ihmisestä, niin varsinaista henkilöstöpolitiikkaa ei yhtiössä 
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ole olemassa. Jossain vaiheessa on tarkoitus palkata yhtiölle lisää työvoimaa, mutta nyt 

siihen ei ole ollut tarpeeksi resursseja. Pienen organisaation vuoksi ei yhtiössä ole 

myöskään varsinaista johtajuutta ja esimiestyötä, kuten tavallisesti yrityksissä on (Levi 

Events 2012). 

 

2.2 Toiminta-ajatus ja liikeidea 

Levi Events järjestää vuoden ympäri kymmeniä erilaisia tapahtumia, joiden tarkoitus 

on muun muassa lisätä Levin alueelle kysyntää sekä lisämyyntiä, tasata sesonkivaihte-

luita ja rakentaa Levin tunnettavuutta. Levi Eventsille on kehitetty projektisuunni-

telma, joka sisältää kolme erilaista niin sanottua työpakettia. Ensimmäisessä työpake-

tissa on tarkoituksena rakentaa Levi Eventsille tapahtumakonsepti, joka olisi ympä-

rivuotinen. Tapahtumakonseptissa tullaan ottamaan huomioon myös kertaluontoiset 

yritys- ja suurtapahtumat, tapahtumien riskienhallinta, sidosryhmien viihtyvyys sekä 

sosiaalinen media. Toisessa työpaketissa on tarkoitus tehdä kestävän kehityksen toi-

mintamalli joka on innovatiivinen ja se integroidaan Levin tapahtumakonseptiin. 

Kolmannen työpaketin tehtävänä on kehittää Levin virallisten yhteistyökumppanei-

den verkostoa ja hyödyntää niitä mahdollisuuksien mukaan tapahtumissa ja muissa 

yrityksen toiminnoissa. (Levi Events 2012) 

Projektisuunnitelman pääasiallisena tavoitteena on luoda yhtiölle innovatiivinen toi-

minta-suunnitelma, jonka avulla sen merkittävänä brändinä toimialallaan kasvaa. Sen 

lisäksi projektin on tarkoitus luoda kysyntää ja tulovirtaa Levin matkailualueelle sekä 

rakentaa osaltaan Levin brändiä. (Levi Events 2012) 

 

2.3 Yhtiön ydinprosessi 

Yhtiön tärkeänä toiminta-ajatuksena on ollut järjestää Levillä alppihiihdon Eurooppa-

cupin sekä maailmancupin osakilpailuja. Näitä kilpailuja on järjestetty yhtiön perusta-

misvuodesta lähtien ja Levillä avataankin vuosittain miesten sekä naisten alppi-hiihdon 

pujottelukausi. Tapahtuma esitellään myöhemmin tässä luvussa. Kuvassa 2. on esitelty 

World Cup Levin virallinen logo.  
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Kuvio 2. World Cup Levi -logo (Ski Sport Finland ry. 2014a)  

 

Vuonna 2009 Levi Events siirtyi yrityskaupan myötä nykyisen emoyhtiönsä Levin Mat-

kailu Oy:n omistukseen. Tämän kaupan yhteydessä Levi Eventsille luotiin uusi visio, 

jonka tarkoituksena on laajentaa yhtiön toimintaa myös alppihiihdon Eurooppa-cupin 

sekä maailmancupin ulkopuolelle. Muita yrityksen toimintoja ovat muut Levillä järjes-

tettävät kansainväliset tapahtumat sekä näiden rakentaminen, kehittäminen ja konsep-

tointi, Levin yhteistyökumppaniverkoston kehittäminen sekä koordinointi, lentoliiken-

teen kehittäminen ja muut markkinointiin liittyvät projektit, hankkeet sekä varainhan-

kinta. (Levi Events 2012) 

 

Uuden vision myötä tarkoitus rakentaa innovatiivinen, laadukas ja vahva brändi, jonka 

tavoitteena on luoda omalta osaltaan kysyntää ja tulovirtaa Leville kansainväliset mark-

kinat huomioon ottaen. Näin yhtiö edistää oman toimintansa ohella myös alueellista 

matkailutulon kehitystä. Yhtiön tarkoituksena on myös tuoda toiminnoillaan lisäarvoa 

matkailijoille sekä paikallisille ja näin kasvattaa Levin vetovoimaisuutta matkailukohtee-

na niin kotimaan kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Levi Events haluaa olla edellä-

kävijä tapahtumissa, jotka järjestetään matkailukeskuksissa sekä yhteistyökumppaniver-

koston rakentamisessa. Levin yhteistyö-kumppaniverkoston kehittämiselle on olemassa 

oma konseptinsa, Official Partners of Levi. (Levi Events 2012) 

 

Yksi yhtiön tärkeistä ajatuksista toiminnassaan on kestävän kehityksen ja ekologisuuden 

kehittäminen. Tapahtumakonseptit eivät nykyisellänsä ota tarpeeksi huomioon ekologi-
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suuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Yhtiö haluaa luoda mallin, jonka avulla 

voidaan hallita ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia ja näin järjestää tulevaisuu-

dessa tapahtumia, joissa on ajateltu ekologista ja kestävän kehityksen näkökulmaa 

enemmän. Yhtiön on tarkoitus luoda Eco Event-konsepti, jonka tarkoituksena on toi-

mia tapahtumien vihreiden arvojen laatujärjestelmänä. Tapahtuma saa käyttää tunnusta 

”Eco Event”, jos se täyttää tietyt kestävän kehityksen tärkeät periaatteet ja standardit. 

(Levi Events 2012) 

 

2.4 World Cup Levi 

Levi on ympärivuotinen matkailukeskus Tunturi-Lapissa, jossa järjestetään vuosittain 

marraskuussa World Cup Levi–tapahtuma (Levi 2014a). Tapahtuman järjestäjinä toimii 

Levi Events, kansainvälinen hiihtoliitto FIS, Ski Sport Finland Oy, Levin matkailukes-

kus (Skisport Finland 2014b). Kuviossa 3 on tapahtuman järjestäjätoimikuntaa. 

 

  

 

Kuvio 3. Järjestäjätoimikuntaa vasemmalta oikealle markkinointivastaava, järjestelytoi-

mikunnan puheenjohtaja, Levin matkailun entinen toimitusjohtaja sekä tapahtuman 

pääsihteeri (World Cup Levi 2013a) 
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World Cup Levi on alppihiihdon maailmancupin osakilpailu ja se on maailman pohjoi-

sin alppihiihtokilpailu (Skisport Finland 2014c). Tapahtuma-alueina toimivat Levi 

Black-rinne ja sen ympäristö sekä Levi Center eli Levi keskuksen alue. Itse kilpailut 

käydään Levi Black rinteessä, Levi keskuksessa arvotaan muun muassa kilpailijoiden 

kilpailunumerot sekä järjestetään muuta tapahtuman oheistoimintaa. Kuviossa 4 on 

Levi keskuksessa järjestettävä kilpailunumeroiden arvontatilaisuus. 

 

  

 

Kuvio 4. Naisten kilpailunumeroiden arvonta (World Cup Levi 2013b) 

 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 5) on ilmakuvaa Levi Black-rinteestä sekä muusta tapah-

tuma-alueesta rinteen juurella. 

 

  

 

Kuvio 5. Ilmakuva Levi Black-rinteestä sekä muusta tapahtuma-alueesta (World Cup 

Levi 2013c) 
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Kilpailu on kansainvälisesti merkittää tapahtuma ja erittäin tärkeä osa Levin vuotuisista 

matkailutuloista. Median osa tapahtumassa on merkittävä sillä tapahtuma näytetään 

livelähetyksenä yli kahteenkymmeneen maahan. Lisäksi kansainvälinen urheilu-kanava 

Eurosport lähettää kilpailusta vielä omat lähetyksensä. Kansainvälisten lähetysten lisäksi 

MTV3 lähettää lähetyksiä kotimaahan. Vuoden 2010 kilpailua seurasi television välityk-

sellä 135 miljoonaa silmäparia. Mediahenkilöitä saapuu noin kymmenestä eri maasta 

yhteensä arviolta 130 henkilöä. Eniten median edustajia tulee Suomesta ja Keski-

Euroopan maista (Skisport Finland 2014b). 

 

Levin kilpailuihin saapuu joukkueita 25:stä eri maasta ja yhteensä joukkueiden myötä 

Leville saapuu lähes 500 henkilöä, joka koostuu sekä kilpailijoista että valmennus- ja 

huoltohenkilökunnasta. Useimmat tapahtumat toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Vapaa-

ehtoistoiminta on elin-ehto myös World Cup Leville. Ilman vapaaehtoisia ei tapahtu-

maa olisi, ainakaan sellaisessa mittakaavassa kuin se tänä päivänä järjestetään. World 

Cup Levi työllistää noin 400 vapaaehtoista ympäri Suomen (Skisport Finland 2014b).  

 

Yhteistyökumppanit ovat tapahtumille elintärkeä sidosryhmä. Yhteistyökumppanit ovat 

merkittävässä asemassa tapahtuman rahoituksessa. Tapahtuman lisäksi myös yhteistyö-

kumppanit itse hyötyvät kumppanuuksista merkittävästi. World Cup Levin pääyhteis-

työkumppanuuksien myynnin vastuu on suomalaisella Infront Finland Oy:llä, joka on 

osa sveitsiläistä Infront Sports & Media–konsernia. Kilpailun merkittävä pääyhteistyö-

kumppani on saksalainen automerkki Audi, joka on myös kansainvälisen hiihtoliiton, 

FIS:n, virallinen pääyhteistyökumppani. Tapahtumalla on niin kotimaisia kuin ulko-

maisiakin yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit, jotka kuuluvat Infront Sports & 

Median kansainväliseen konseptiin, ovat Bridgestone, Generalli, Danske Bank, Inter-

sport, Jack Wolfskin, Milka sekä Vacon. Kotimaisella sopimuksella mukana on myös 

Lapland Airports Finavia. Muita yhteistyökumppa-neita ovat DMP, HiQ Finland, 

Carlsberg, Lainapeite, Paulig/Cupsolo, Jacob’s Creek, Longines ja OKM. Tapahtuma 

mediakumppaneita ovat NRJ, MTV3 sekä Lapin Kansa (Levi 2014b).  
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2.5 Eco-Event 

Levi Eventsin tavoitteena on parantaa ekologisuutta ja kestävää kehitystä integroituna 

tapahtumakonsepteihin. Levi Events pyrkii ottamaan ympäristöystävällisyyden ja kestä-

vän kehityksen mukaan toimintaansa nykyistä enemmän. Yritys tavoittelee, että kestä-

vän kehityksen ekologinen näkökulma olisi vahvasti esillä Levillä järjestettävissä tapah-

tumissa sekä tapahtumamarkkinoinnissa. (Levi Events 2012) 

 

Nykymallillaan tapahtumajärjestäjät ja -konseptit eivät ota riittävästä huomioon kestä-

vää kehitystä ja ekologisuutta. Usein tapahtumat vaativat esimerkiksi väliaikaisraken-

nelmia, energiaa ja logistiikkaa, joista syntyy ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Levi 

Eventsin tarkoituksen on luoda konsepti, jonka avulla pystyttäisiin ennakoimaan ja hal-

litsemaan ympäristöön vaikuttavia haittatekijöitä. Toivottuna tuloksena olisivat ekologi-

semmat ja vihreämmät tapahtumat. Eco-Eventin tarkoituksena on tuoda lisäarvoa Levi 

Eventsin tapahtumille sekä olla mukana mahdollistamassa ja toteuttamassa ekologista 

tapahtumatuotantoa. Levi Events uskoo, että nyt luotavalla mallilla saattaisi olla hyvä 

potentiaali niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin tapahtumamarkkinoilla. (Levi 

Events 2012) 

 

Eco-Event on innovatiivinen kokonaisuus ja se olisi tarkoitus kohdistaa erityisesti ta-

pahtuma- ja tapahtumamarkkinointi sektoreille. Eco-Event -konseptin tarkoituksena 

on toimia eräänlaisena laatujärjestelmänä, joka valvoo tapahtumien vihreitä arvoja. Kun 

tapahtumassa toteutetaan kestävälle kehitykselle ominaisia periaatteita ja se huomio 

ympäristön ja luonnon toiminnassaan, on sillä oikeus käyttää tunnusta Eco-Event, joka 

kertoo tapahtuman olevan vihreiden arvojen mukainen. (Levi Events 2012) 

 

Eco-Event konseptin omistaa Levi Events, joka myös hallinnoi sitä. Eco-Event on 

tarkoitus rekisteröidä tavaramerkiksi ja näin se olisi monistettavissa niin kotimaassa 

kuin ulkomaillakin. Kuten jo aiemmin mainitsin, niin nykypäivänä monet arvostavat 

yrityksen pyrkimystä olla ekologinen. Eco-Event -konsepti toisi yrityksille lisää kilpai-

luetua ja lisäarvoa tapahtumamarkkinoilla. Konsepti on ensimmäinen laatuaan näin 

laajassa mittakaavassa. Eco-Event tuo mukanaan laatujärjestelmän ja standardeja tapah-

tuma-alalle. Täten Eco-Event sertifikaatin omistava yritys poikkeaa muista kestävän 

kehityksen periaatteita noudattavista tapahtumayrityksistä. (Levi Events 2012) 
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3 Kestävä kehitys ja ympäristövastuu 

Kestävän kehityksen tarkoituksena on ylläpitää ihmisten tarpeiden ja luonnonvarojen 

välistä suhdetta. Kestävällä kehityksellä pyritään siis tyydyttämään ihmisten tarpeet suo-

jellen luonnonvaroja (Sustainable Tourism Planning and Development Laboratory 

2014). Kestävän kehityksen kolme peruselementtiä ovat kulttuurinen ja sosiaalinen, 

taloudellinen sekä ekologinen kestävyys. Sen tarkoituksena on taata nykyisille sekä tule-

ville sukupolville hyvän elämisen mahdollisuudet (Ympäristöministeriö 2014).  Kestä-

vän kehityksen tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kulttuurisella ja sosiaalisella, taloudel-

lisella sekä ekologisella ulottuvuudella. Kesäkuussa 2012 pidettiin Rio+20 -kokous, joka 

oli YK:n järjestämä kestävän kehityksen huippukokous. Siellä päätettiin suuntaviivoja 

kestävän kehityksen parantamiseksi kansainvälisellä tasolla (Ulkoasiainministeriö 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Kestävän kehityksen osa-alueet 

 

Yllä olevassa kuviossa (kuvio 6) on havainnollistettu kestävän kehityksen eri osa-alueet. 

Näitä osa-alueita voi jokainen yksilö toteuttaa omassa elämässään ja näin vaikuttaa 

luonnonvarojen säästämiseen. Ekologinen kestävyys koostuu luontokeskeisistä näkö-

kulmista. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi ekologisen kestävyyden 

tavoitteita. Myös uusiutuvien luonnonvarojen määrän kasvu pyritään takaamaan ekolo-
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gisella kestävyydellä. Taloudellisen kestävyyden tavoitteena on edesauttaa kansainvälistä 

tasapainoisempaa globaalitaloutta. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys tarkoittaa muun 

muassa ihmisten välistä tasa-arvoa, kulttuurin säilyttämistä sekä yhteiskunnallisten olo-

jen, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen kehittämistä. (Hemmi 2005, 77–78) 

 

Kestävälle kehitykselle on kehitetty erilaisia indeksejä, joiden avulla pyritään tukemaan 

kestävää kehitystä. Ekotehokkuus on yksi kestävän kehityksen mittareista ja tarkoittaa, 

että tuotteesta tai palvelusta pyritään tuottamaan vähemmästä raaka-aineesta enemmän 

tuotteita tai palveluita. Ekotehokkuus kuvaa siis tuotannon ja kulutuksen välistä suhdet-

ta (Hemmi 2005, 78). Ekotehokkaassa kuluttamisessa hyödykkeitä pyritään käyttämään 

mahdollisimman tehokkaasti. Hyödykkeitä hankitaan vain tarpeeseen ja niiden tulisi 

olla mahdollisimman laadukkaita, monikäyttöisiä sekä pitkäikäisiä. (Asikainen 2006, 17 

& 24) 

 

Ympäristötietoisuus kasvaa kokoajan ja yksittäiset ihmiset sekä yritykset haluavat nou-

dattaa kestävän kehityksen periaatteita. Kun kuluttajien ympäristötietous kasvaa, niin se 

pakottaa myös yritykset ottamaan ympäristöasiat huomioon. Kestävää kehitystä tukevat 

monet kansainväliset järjestöt, valtiot, yritykset sekä alue- ja paikallishallinnot. 1990- ja 

2000-luku ovat olleet kansainvälisten ympäristökonferenssien kulta aikaa, jolloin niitä 

on järjestetty enemmän kuin koskaan. (Hemmi 2005, 78–79)  

 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toteutettua matkailua kutsutaan kestäväk-

si matkailuksi, joka on esiteltynä seuraavassa alaluvussa. Myöhemmin esitellään myös 

kestävä yritystoiminta, jossa kerrotaan miten organisaatiotasolla voidaan ottaa ympäris-

töasiat huomioon. 

 

3.1 Kestävä matkailu 

Maailman matkailujärjestö, UNWTO, vietti vuonna 2002 kansainvälistä ekomatkailun 

vuotta, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota matkailun ympäristövaikutuksiin. 

Matkailua, joka täyttää kestävän kehityksen periaatteita kutsutaan muun muassa nimillä: 

kestävä matkailu (sustainable tourism), ekomatkailu (ecotourism), vihreä mat-kailu 

(green tourism) sekä ympäristöä säästävä matkailu (Lackman, Verhelä 2003, 64–65).  
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Kanadassa 1990-luvulla järjestetyssä konferenssissa, Globe’90, määriteltiin kestävälle 

matkailulle viisi päämäärää. Tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, 

millaisia myötävaikutuksia matkailu aiheuttaa ympäristöllisellä ja taloudellisella sektoril-

la. Tavoitteena on myös edistää tasapuolisuutta ja kehitystä sekä parantaa elämänlaatua. 

Kahdeksi viimeiseksi tavoitteeksi kestävälle matkailulle asetettiin laadukkaiden koke-

musten tarjoaminen matkailijoille sekä ympäristön suojelu ja säilyttäminen (Holden 

2008, 162–163).  

 

Matkailun kansainvälistyminen, ympäristöongelmien globalisoituminen sekä kuluttajien 

ympäristötietoisuuden lisääntyminen pakottavat yritykset omaksumaan uusia periaattei-

ta ja toimintamalleja. Ympäristöystävällinen yritystoiminta on ajatuksia ja tekoja, jotka 

vähentävät ympäristöä kuormittavia tekijöitä liiketoiminnassaan. Yrityksen ympäristö-

politiikka kertoo, mitä se haluaa ympäristöhallinnallaan saavuttaa sekä mitä sen hetkisiä 

arvoja ja asenteita yrityksellä on ympäristöasioita kohtaan (Pesonen, Hämäläinen & 

Teittinen 2001, 34). Ympäristöjärjestelmä on oiva keino hoitaa yrityksen ympäristöasi-

oita. Se on monipuolinen ja tehokas sekä hyvä apu yrityksen johtamisessa. Alla on lue-

teltu muutama asia, mitä hyötyjä ympäristöjärjestelmä tuo yritykselle (taulukko 1). 

(Lackman, Verhelä 2003, 65). 
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Taulukko 1. Ympäristöjärjestelmän hyödyt (Lackman, Verhelä 2003, 65–66)  

 

Ympäristöjärjestelmän hyödyt 

Ympäristövastuun ja -tietoisuuden kehittäminen 

Yritysorganisaation kehittyminen ja toiminnan tehostuminen 

Voimavarojen oikeanlainen kohdentaminen 

Sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen 

Yrityksen toiminnan uskottavuus 

Luottamuksen ja tyytyväisyyden luominen asiakkaisiin ja muihin yrityksen sidosryhmiin 

Jätteiden synnyn ja käsittelyn hallinta 

Ympäröivän luonnon viihtyisyyden ja kestävän käytön turvaaminen 

Kustannussäästöt 

Oman toiminnan ympäristövaikutusten tunnistaminen ja riskeihin varautuminen 

Kilpailuetu 

 

Ilma-, vesi-, ja äänisaasteet ovat matkailun negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Myös 

Holden mainitsee, että matkailu voi vaikuttaa negatiivisesti paikallisiin ihmisiin. Matkai-

lu voi esimerkiksi tuhota kasvillisuutta ja muuta ympäristöä, mikä on tärkeää paikallisille 

yrittäjille ja asukkaille (Holden 2008, 74–75). Globaalitasolla suurin ympäristöön ja 

matkailuun vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos. UNWTO:n mukaan ilmastonmuutos 

vaikuttaa matkailuun seuraavilla tavoilla: merenpintojen nousu, joka on erityinen uhka 

rannikkoseudulle ja pienille saarille; lämpötilannousu vaikuttaa sademääriin ja kasvattaa 

äärimmäisten sääolojen, kuten myrskyjen, riskiä (Holden 2008, 215). Yleisellä tasolla 

ilmastonmuutosta käsitellään tarkemmin alaluvussa 3.2.  

 

3.2 Ympäristövastuu 

Yritysvastuu koostuu kolmesta ulottuvuudesta: taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäris-

tövastuusta. Ulottuvuuksien sisältämät asiat on jaettu vielä välittömiin ja välillisiin sisäl-

töihin. Tässä työssä tarkastellaan vain yrityksen ekologista vastuuta (Rohweder 2004, 

97–99). Nämä kolme tekijää yhdessä muiden tekijöiden kanssa muodostavat kestävän 

kehityksen mukaisen vastuullisen liiketoiminnan. Esimerkiksi myös yrityksen omat ar-
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vot ja visio omasta toiminnasta muokkaavat yrityksen kestävän kehityksen mukaista 

toimintaa. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma määrittelee ympäristövastuun perusteet 

koskien sekä yrityksen omaa että sidosryhmien toimintaa. Liiketoimintasuunnitelma voi 

sisältää erillisen ympäristösuunnitelman, joka pitää sisällään edellä mainitut seikat (Poh-

jola 2003, 40–41).  

 

Yrityksen ympäristöjohtaminen koostuu viidestä eri osa-alueesta: visiosta yrityksen ym-

päristöasioista, ympäristöstrategiasta, ympäristöpolitiikasta, ympäristöohjelmasta sekä 

ympäristöjärjestelmästä. Ympäristöstrategiaan kuuluu yrityksen ydinliiketoiminta sekä 

suurimpien ympäristökuormitusten aiheuttajien kartoitus. Ympäristöpolitiikassa määri-

tellään yrityksen päämäärät sekä tavoitteet. Toimintasuunnitelma ja -ohjeet määritellään 

puolestaan ympäristöohjelmassa. Ympäristöjärjestelmä kertoo mittauskohteet sekä mit-

taustavat ja -tulokset. Myös raportointi kuuluu ympäristöjärjestelmän osa-alueeseen 

(Pohjola 2003, 43).  

 

Yritykselle rakennetun ympäristöpolitiikan tarkoituksena on selventää yrityksen toi-

minnan ympäristönäkökohdat sekä yhteistyömuodot tärkeimpien sidosryhmien ja yh-

teistyökumppaneiden kanssa. Yrityksen ei ole pakko laatia toiminnalleen ympäristöpoli-

tiikkaa, vaan se voidaan laatia, jos yritys sitä itse haluaa (Pohjola 2003, 53).  

 

Matkailukeskuksien toiminta perustuu usean eri matkailuyrityksen toimintaan samalla 

alueella. Tällaisessa tapauksessa kaikkien alueella toimivien yritysten on toimittava ym-

päristöystävällisten sekä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jotta yritys olisi 

ympäristövastuullinen, sen täytyy noudattaa tiettyjä, laadittuja velvoitteita, jotka on esi-

telty alla olevassa taulukossa (taulukko 2). (Hemmi 2005, 110–111) 
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Taulukko 2. Ympäristövastuullisen yritystoiminnan kriteerit (Hemmi 2005, 114)  

 

Ympäristövastuullisen yritystoiminnan kriteerit 

Ympäristönsuojelun parantaminen 

Toimenpideohjelman laatiminen (tavoitteet ja aikataulut) 

Toiminnan ympäristövaikutusten tunteminen 

Totuudenmukainen tiedottaminen 

Henkilöstön, asiakkaiden ja alihankkijoiden kouluttaminen ympäristöasioista 

Ympäristövastuullisuuden vaatiminen yhteistyökumppaneilta sekä alihankkijoilta 

Ympäristönsuojelun periaatteiden noudattaminen 

 

Tapahtumanjärjestäjä voi valinnoillaan vaikuttaa tapahtuman ympäristöystävällisyyteen. 

Vertailemalla eri vaihtoehtoja keskenään, voi järjestäjä valita sen vähemmän ympäristö 

kuormittavan vaihtoehdon. Hankinnoissa tapahtumanjärjestäjä voi vaikuttaa muun mu-

assa siihen ostaako lähiruokaa tai onko ostettavalla tuotteella jonkinlainen ympäristö-

merkki, joka takaa sen ympäristöystävällisyyden. Kaikkia hankintoja ei tarvitse ostaa, 

vaan esimerkiksi erilaisia rakenteita ja kalusteita voidaan myös lainata ja vuokrata mikä 

on ostamista ekologisempi vaihtoehto (4V-hanke 2014).  

 

Levi Events on osa Levin matkailukeskusta, joka on kansainvälisestikin suosittu mat-

kailukohde. Lapissa sijaitsevat matkailukeskukset ovat usein etäällä taajamista ja sen 

palveluista. Tästä johtuen monet keskukset joutuvat rakentamaan omat vesilaitokset 

sekä jätevesipuhdistamot. Näiden hoitotoimenpiteet ovat työläitä ja kustannukset ovat 

suuret. Siksi Lapissa sijaitsevien matkailukeskusten olisikin erityisen tärkeää tehdä yh-

teistyötä matkailukeskusten eri yritysten kanssa, jotta kustannuksia ja ympäristön 

kuormitusta voitaisiin minimoida. Kaikkien yritysten ei siis tarvitse tuottaa kaikkia pal-

veluita matkailijoille, vaan palveluiden laajuus tulisi juuri yritysten välisen yhteistyön 

kautta. Myös suunnittelulla ja työnjaolla on merkitystä kustannusten sekä ympäristö-

kuormituksen vähentämisessä. (Hemmi 2005. 174–175)  

 

Yrityksen itsensä aiheuttamia ympäristöongelmia kutsutaan välittömiksi ympäristö-

ongelmiksi. Välittömään vastuuseen kuuluu myös ympäristöriskien hallintaa ja luon-
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nonvarojen kestävää käyttöä. Yrityksen toimintaa tulisi suunnitella ja toteuttaa niin että 

se käyttää raaka-aineita ja energiaa vain sen verran kuin yritys toimintaansa tarvitsee. 

Myös jätteiden ja päästöjen määrää pitäisi pyrkiä vähentämään, jotta yrityksen ympäris-

tövastuu toteutuisi (Rohweder 2004, 99). 

 

Ympäristöongelmat voidaan ryhmitellä niiden laajuuden perusteella. Ympäristöongel-

mien luokitteluryhmiä ovat paikallinen, alueellinen ja globaali, joihin ympäristöongel-

mat voidaan sijoittaa niiden vaikutuksen maantieteellisen laajuuden mukaan. Paikallisia 

ympäristöongelmia ovat muun muassa maaperän saastuminen, melu ja jätteet. Alueelli-

siin ympäristöongelmiin kuuluvat vesien rehevöityminen sekä maan, ilman ja veden 

happamoituminen. Globaaleja ympäristöongelmia puolestaan ovat kasvihuoneilmiö, 

otsonikato ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen (Rohweder, 49).  

 

Tapahtumayritykselle on tyypillistä ostaa palveluita tapahtumakohtaisesti. Myös Levi 

Events ostaa useimmat palvelunsa ulkopuolisilta toimijoilta tapahtumakohtaisesti (Levi 

Events 2012). Kun yrityksen toimintoja ulkoistetaan ja palveluita hankitaan yhä enem-

män ulkopuolisilta toimijoilta, niin ympäristövastuun merkitys kasvaa. (Rohweder 2004, 

99) 
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4 Tapahtuman ympäristövaikutukset 

Tapahtumilla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Vaikutukset voivat olla 

sosiaalisia tai kulttuurisia, poliittisia, ympäristöllisiä tai taloudellisia (Allen, Harris, Mc-

Donnel & O’Tool 2008, 64). Tapahtumien ympäristöongelmia ovat esimerkiksi energi-

ankulutus, logistiikka, jätteet sekä erinäiset hankinnat (Jones 2010, 3). 

On selvää, että jokainen iso tapahtuma valitettavasti tuottaa ympäristöongelmia, jotka 

vaikuttavat muun muassa ilmaan, ympäröivään luontoon ja veteen. Jokaisessa tapahtu-

massa syntyy väistämättä jätteitä, päästöjä sekä jätevettä. Jotta tapahtuman ympäristö-

vaikutuksia voitaisiin tuloksellisesti minimoida, tulee tapahtumanjärjestäjän kiinnittää 

huomioita viiteen seuraavaan asiaan: hankinnat, jätehuolto, energian tuotanto, vesihuol-

to ja logistiikka (Jones 2010, 5).  

 

Tapahtuman ympäristövaikutukset täytyy kartoittaa jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa 

(Hemmi 2005, 195). Myös teoksessa Festival and special event management painote-

taan suunnittelun tärkeyttä ympäristöongelmien minimoimiseksi (Allen ym. 2008, 63). 

Yrityksen ympäristöjohtamisen avulla pyritään minimoimaan ympäristökuormitusta ja -

vaikutuksia. Minimointiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi ekotehokkuudella ja erilaisilla 

arvioinneilla kuten energian käytön katselmuksella (Hemmi 2005, 158). Ekotehokkuu-

della tarkoitetaan toimintaa, jossa pyritään tuottamaan enemmän palveluita vähemmällä 

ympäristökuormituksella (Garbage 2014). Ekotehokaan toiminnan ydintarkoitus on siis 

saada enemmän vähemmästä (Rissa 2005, 10–11). Ekotehokkuudesta voidaan käyttää 

myös nimeä ympäristösuorituskyky. Energiakatselmuksen tarkoituksena on puolestaan 

selvittää kiinteistöjen energiankäyttöä ja keinoja sen parantamiseksi (Hemmi 2005, 158–

159).  

 

Jo tapahtumapaikkaa valittaessa, järjestäjä voi vaikuttaa ympäristövaikutusten mini-

mointiin. Ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi paikkaa valittaessa tulee ottaa 

huomioon muun muassa mitä tiloja ja palveluja on jo olemassa, liikenneyhteydet 

sekä ympäristön kulutuskestävyys. On kuitenkin olemassa yleisiä tekijöitä, jotka ovat 

toivottavia huomioida tapahtumaa järjestettäessä ympäristövaikutusten minimoimi-

seksi (Case 2013, 35). Nämä tekijät ovat esiteltyinä taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Tapahtumapaikan sijaintiin vaikuttavat tekijät (Case 2013, 35)  

 

Tapahtumapaikan sijaintiin vaikuttavat tekijät 

Hyvät julkiset kulkuyhteydet 

Hyväkuntoiset tiet tapahtumapaikalle (esimerkiksi moottoritiet) 

Pysäköintimahdollisuus 

Tapahtumapaikan koko 

Rakennusluvat 

Ympäristön ja toiminnan yhteen sovittaminen 

Ympäristövaikutusten minimointi  

Kiinteistön/maa-alueen hinta 

Tarvitseeko tapahtumapaikalle tehdä korjauksia 

Yhteydet asutuskeskuksiin 

 

Yllämainitut tekijät kuitenkin vaihtelevat laajasti maantieteellisellä sekä ympäristölli-

sellä sektorilla. Esimerkiksi julkisiin kulkuyhteyksiin kannattaa panostaa kaupungeis-

sa järjestettävissä tapahtumissa, kun taas parkkipaikkoihin kannattaa kiinnittää huo-

mioita erityisesti, jos tapahtuma järjestetään kaupunkien ja tiheästi asuttujen alueiden 

ulkopuolella, jolloin varmasti useampi tapahtumankävijä saapuu paikanpäälle omalla 

autolla (Case 2013, 35).  

 

Kulutuskestävyydeltään kannattavampia ovat talvella järjestettävät tapahtumat, joi-

den kulutuskestävyys ei usein tuota ongelmia. Talvitapahtumissa voidaan hyödyntää 

jäätä lisätilana esimerkiksi parkkipaikka-alueena (Hemmi 2005, 195–196). Esimerkik-

si Levillä järjestettävässä jääravitapahtumassa hyödynnetään Immeljärven jäätä, joka 

toimii tapahtuman päänäyttämönä.  

 

Tapahtumilla on sekä positiivisia että negatiivisia ympäristövaikutuksia (Allen ym. 

2008, 63). Positiivisia vaikutuksia ovat muun muassa matkailun edistäminen, työllis-

täminen, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen sekä elämänlaa-

dun parantaminen (Greening Events 2014a). Tapahtumanjärjestäjän tulee tunnistaa 

ja hallita tapahtuman mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset, jotta ympäristö-

riskejä voidaan vähentää. Järjestäjän tulee toiminnallaan pyrkiä siihen, että tapahtu-
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man kokonaisvaikutus on positiivinen. Tämä edellyttää tapahtumanjärjestäjältä 

osaamista ennakoida ja varautua vaikutuksiin. Tässäkin nousee esiin suunnittelun 

tärkeys. Tapahtumat vaikuttavat muun muassa matkailuun sekä kohteen kulttuuriin 

mutta niillä on myös vaikutuksensa sosiaalisessa ja poliittisessa ulottuvuudessa (Allen 

ym. 2008, 63). Ympäristövastuullinen tapahtuma ottaa huomioon toiminnassaan 

luonnonsuojelualueiden, kulttuuriperinnön sekä luonnonvarojen suojelemisen (Case 

2013, 104).  

 

Joitakin ympäristövaikutuksia on vaikeampi hallita kuin toisia. Kuten aiemmin työssä 

mainittiin, ympäristöongelmat voidaan jakaa paikallisiin, alueellisiin ja globaaleihin 

vaikutusluokkiin (Rohweder 2004, 49). Merkittävin nykypäivän globaalitason ympä-

ristöongelma on ilmastonmuutos eli kasvihuoneilmiö. Ilmastonmuutoksella tarkoite-

taan ilmaston lämpenemistä sekä sääolojen äkillisiä muutoksia, jotka aiheuttavat eri-

laisia ympäristökatastrofeja, kuten trooppisia myrskyjä (Rohweder 2004, 55; Tilasto-

keskus 2014). Lämpeneminen, sääilmiöiden muutokset ja poikkeamat johtuvat kas-

vihuonekaasupäästöistä (Rohweder 2004, 55). Kasvihuonekaasut haittaavat auringon 

säteilyä pääsemästä ilmakehästä takaisin avaruuteen, ja näin ne aiheuttavat maapallon 

lämpenemistä (Tilastokeskus 2014). Kasvihuonekaasuja aiheuttavat erityisesti sähkön 

ja lämmön tuotannossa sekä liikenteessä, kun energianlähteenä käytettään fossiilisia 

polttoaineita (Rohweder 2004, 55; Lapland Above Ordinary 2014). Muita merkittä-

viä kasvihuonepäästöön syntyviä tekijöitä ovat kaatopaikat ja maataloustuotanto. 

(Lapland Above Ordinary 2014) 

 

Ilmastonmuutos näkyy myös lämpötilaeroina mantereiden ja merialueiden välillä, 

veden kiertokulun ja merivirtojen muutoksina, valtamerien vedenpintojen nousemi-

sena sekä jäätiköiden sulamisena (Ilmasto-opas 2014). Kasvihuoneilmiö vaikuttaa 

negatiivisesti myös kasvillisuuteen sekä aiheuttaa tuulten ja ilmavirtojen muutoksia 

(Holden 2008, 211). Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on jo havaittavissa, kuten il-

maston keskilämpötilan nousu (Rohweder 2004, 55; Ilmasto-opas 2014). Ilmaston-

muutoksen nopeutta ja laajuutta ei voida tarkoin luotettavasti ennustaa, mutta ilmas-

tonmuutoksen vaikutusten uskotaan aiheuttavan vakavia haittoja. Siksi on tärkeää 

että kasvihuonekaasupäästöjä minimoidaan tehokkaasti (Rohweder 2004, 55). Ilmas-
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tonmuutokseen hillitsemiseksi voidaan esimerkiksi säästää energian- ja vedenkulu-

tuksessa, liikkumisessa sekä jätehuollossa (Lapland Above Ordinary 2014) 

 

Jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon ympäristövaikutusten vähen-

täminen ja riskien kartoittaminen. Yleisötapahtumille tyypillisiä ongelmia ovat ympäris-

tön roskaantuminen, luonnon sekä maaston kuluminen ja liikennejärjestelyt. Tapahtu-

man imagon ja onnistuvuuden kannalta on tärkeää, että ympäristö otetaan huomioon. 

Tapahtuman luonteesta, vuodenajasta ja tapahtumapaikasta riippuen, järjestäjän tulee 

huomioida tietyt seikat ja toimintatavat (Hemmi 2005, 194-195). Ympäristövastuulli-

suuden tulee näkyä koko tapahtuman elinkaaressa, aina suunnittelusta jälkitoimenpitei-

siin asti. Ympäristövastuullisen tapahtuman järjestämisen osa-alueet on esitelty taulu-

kossa 4. 

 

Taulukko 4. Ympäristövastuullisen tapahtuman järjestäminen (Hemmi 2005, 194)  

 

Ympäristövastuullisen tapahtuman järjestäminen 

Yleissuunnittelu (paikan valinta, maankäytön suunnittelu, ympäristöasiat yms.) 

Viralliset luvat ja sopimukset (viranomaiset, maanomistajat, maankäyttöoikeudet) 

Henkilökunnan koulutus 

Alihankinnat 

Markkinointi ja tiedottaminen 

Rakentaminen 

Yleisön opastus ja tiedottaminen 

Valvonta 

Purku 

Jälkitoimenpiteet ja arviointi 

 

Kuten aiemmassa kappaleessa mainittiin, erityistä huomiota vaativat seikat riippuvat 

muun muassa mihin vuodenaikaan tapahtuma järjestetään. World Cup Levi on talvita-

pahtuma ja se vaatii omanlaisensa toimintatavat tapahtumaa järjestäessä. Nämä erityis-

huomiota talvitapahtumaa järjestettäessä vaativat seikat on esitelty taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Talvitapahtuman erityispiirteet (Hemmi 2005, 195) 

 

Talvitapahtuman erityispiirteet 

Energiankulutus (lämmitys, valaistus) 

Vesihuolto 

Ensiapu (esimerkiksi paleltumien hoito) 

Reittien kunnossapito (esimerkiksi lumenpoisto) 

Kuljetukset 

Jätehuolto ja siivous 

 

Tapahtumaa arvostetaan ja sen imago nousee kun sen tiedetään pitävän ympäristö-

asioista huolta. Tällaista tapahtumaa pidetään laadukkaana, sillä ympäristövastuullisen 

tapahtuman ajatellaan sen välittävän yleisöstään. Kuten aiemmin työssä mainittiin, yhä 

useampi kuluttaja on ympäristötietoinen. Tästä johtuen tapahtumien tulee myös pystyä 

konkreettisesti osoittamaan toiminnallaan ympäristötietoutensa (Hemmi 2005, 194). 

Seuraavissa alaluvuissa perehdytään yllä olevista taulukoista tuttuihin, tapahtumille tyy-

pillisiin ympäristöhaasteisiin. 

 

4.1 Siivous- ja jätehuolto 

Siivouksessa tarvittavat puhdistus- ja pesuaineet sekä muut kemikaalit ovat merkittä-

viä ympäristökuormittajia (Hemmi 2005, 164). Tapahtumaympäristön siistinä pitä-

minen on tärkeää ja se luo tapahtumalle hyvän yleisilmeen. Siisti ympäristö ohjaa 

myös yleisön käyttäytymistä. Ennalta laadittavaa jätehuoltosuunnitelmaa tulee huo-

mioida, että siivoustoiminta ja jätehuolto liittyvät kiinteästi toisiinsa. (Hemmi 2005, 

199)  

 

Vaikka tapahtuman aikana pidettäisiinkin huolta ympäristön siisteydestä, niin suurin 

osa siivouskustannuksista syntyy kuitenkin tapahtuman jälkeen. Siivousyritystä valit-

taessa tapahtumanjärjestäjä voi käyttää apunaan erilaisia valintakriteereitä. Yhtenä 

kriteerinä voi olla esimerkiksi siivousyrityksen ympäristösertifikaatti tai laatujärjes-

telmä. Nykyään myös siivousyritykset voivat saada Joutsenmerkin, joka takaa kor-

kealaatuisen palvelun (Hemmi 2005, 199).  
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Siivoustoiminnoissa kannattaa suosia puhdistus- ja pesuaineiden ympäristömerkittyjä 

vaihtoehtoja. Pintojen puhdistukseen kannattaa valita kuituliinoja, joilla voidaan 

puhdistaa ilman vettä ja kemikaaleja. Mikäli tapahtuman siivouspalvelut ostetaan 

ulkopuoliselta toimijalta, tulee tapahtumanjärjestäjän varmistaa, että siivousyrityksellä 

on ympäristöjärjestelmä. (Hemmi 2005, 164) 

 

Ulkoilmatapahtumissa syntyy usein runsaasti jätettä. Jätelaki kieltää ympäristön ros-

kaamisen ja sen mukaan jätteiden syntyä pitää pyrkiä minimoimaan. Jätteet pitäisi 

pyrkiä lajittelemaan oikeanlaisesti ja toimittamaan ne hyötykäyttöön. Jotta jätteet 

pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin, tulisi niiden lajittelu tehdä jo 

niiden syntypaikassa eli tapahtuma-alueella. Näin myös tapahtumayrityksen kustan-

nukset pienenevät. Kappaleen lopussa olevassa taulukossa (taulukko 6.) on lueteltu 

jätteidenlajitteluluokat, joihin jätteet tulisi lajitella. Jätteiden syntymisen minimointia 

edellyttää ennalta tehty jätesuunnitelma, johon vaikuttavat oman alueen ja kunnan 

jätehuoltomääräykset (Hemmi 2005, 167 & 198). Jätehuollon ohjaamisen lisäksi lain 

tavoitteena on tukea kestävää kehitystä. Lain tarkoitus on edistää luonnonvarojen 

järkevää käyttöä sekä ehkäistä jätteistä aiheutuvaa haittaa ympäristölle (Lahtela 2006, 

211). Taulukossa 6. on esitelty yleiset jätteidenlajitteluluokat. 

 

Taulukko 6. Jätteidenlajitteluluokat (Hemmi 2005, 167) 

 

Jätteidenlajittelu 

Pahvi 

Metalli 

Lasi 

Paperi (valkoinen ja sekapaperi) 

Energiajäte 

Biojäte 

Sekajäte 

Ongelmajäte 
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Jäteastioita tulisi olla tarpeeksi ja niiden sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. 

Jäteastiat kannattaa sijoittaa selkein merkein kulkureittien varrelle, jotta nekin olisivat 

helposti kuluttajien nähtävissä ja käytettävissä. Tapahtumissa syntyy jätevettä esi-

merkiksi käsienpesuvedestä, joten myös jäteveden asianmukaisesta hävityksestä ta-

pahtuman jälkeen tulee huolehtia. Myös tapahtuman aikana on hyvä huolehtia ta-

pahtumapaikan ja sen ympäristön siisteydestä (Tampereen tapahtumatoimisto 

2014b).  

 

Joitakin tapahtumia varten pitää hankkia erillisiä yleisökäymälöitä, joista syntyy lisäjä-

tettä ja niiden hygieenisyys sekä riittävyys ovatkin ulkona järjestettävän tapahtuman 

suurimpia ongelmia (Hemmi 2005, 198). Myös käymälöiden siisteydestä tulisi huo-

lehtia tapahtuman aikana. Kuten aiemmin työssä mainittiin, väliaikaisia rakenteita ja 

rakennelmia on ympäristöystävällisempää vuokrata kuin ostaa (Tampereen tapahtu-

matoimisto 2014a). WC-tiloista voi tehdä pienin teoin ympäristöystävällisempiä. 

Esimerkiksi käsien kuivaamiseen voi hankkia kangaspyyhkeitä tai uusiopaperia 

(Tampereen tapahtumatoimisto 2014c). Uusiopaperilla tarkoitetaan paperia, jota voi 

kierrättää (Metsä vastaa 2007). Uusiopaperia kannattaa hyödyntää myös WC-

paperina. WC-paperia valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että paperi on 

ympäristömerkitty (Tampereen tapahtumatoimisto 2014c). 

 

Tapahtumanjärjestäjän kannattaa kiinnittää huomiota jätehuollon helppouteen ta-

pahtumapaikalla. Pullojen- ja tölkkienpalautuspisteitä tulisi olla tapahtumapaikalla 

riittävästi ja näkyvästi, jotta palautuspisteet olisivat mahdollisimman helposti kulutta-

jien saatavilla (Tampereen tapahtumatoimisto 2014b).  

 

Usein tapahtumiin rakennetaan tilapäisiä ravintoloita. Myös ravintoloiden tulee huo-

lehtia jätteiden lajittelusta. Ravintoloiden henkilökunnan tulee lajitella esimerkiksi 

kompostoitavat jätteet, palavat roskat sekä metallit ja pullot. Myös yleisöä on opas-

tettava ja ohjatta lajittelemaan ruoantähteet ja muut jätteet. Hygieenisyys ja siisteys 

ovat tärkeimpiä asioita ravintolan toiminnassa (Hemmi 2005, 197). Tarjoilu tulisi 

suunnitella niin, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän jätettä. Jos ravintolalla 

on käytössään joko kiinteä astianpesukone tai astianpesuvaunu, niin se voi käyttää 

kestoastioita, mitkä ovat kertakäyttöisiä astioita ympäristövastuullisempi vaihtoehto. 
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Kertakäyttöisiä astioita hankittaessa täytyy huomioida, että ne ovat biohajoavia (Ta-

pahtumatoimisto 2014e). Myös ravintoloiden puhdistus- ja pesuaineiden tulisi olla 

ympäristömyötäisiä. 

 

4.2 Vesi- ja energiankulutus 

Energiankulutuksessa tulisi suosia uusitutuvia energiamuotoja ja esimerkiksi tällä tavalla 

säästää energiaa. Energiankulutuksen minimoinnissa nousee esille suunnitteluvaiheen 

tärkeys. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida ne seikat ja toimenpiteet, joilla voidaan 

vähentää energiankulutusta. Suunnitteluvaiheessa on vielä helppoa vaikuttaa energia-

säästävämpiin vaihtoehtoihin (Hemmi 2005, 159).  

 

Rinteen valaistukseen tarvitaan paljon sähköä ja se kuluttaa luonnollisesti paljon energi-

aa. Ekotehokkaampi energiankulutus voidaan mahdollistaa huolellisen suunnittelun ja 

valaistuksen ohjaamisen avulla. Tarkoituksena on saavuttaa haluttu ja riittävä valaistuta-

so mahdollisimman vähän energiankulutuksella (Motiva 2010). Myös Asikainen mainit-

see, että parhaat tulokset saavutetaan, kun valaistukset suunnitellaan alusta alkaen huo-

lellisesti. Ammattimaisten valaistuksensuunnittelijoiden suosio kasvaa kokoajan (Asi-

kainen 2006, 24). Esimerkiksi Motiva-konserni tarjoaa esimerkiksi yrityksille ja jul-

kishallinnoille resurssitehokkaita palveluita. Motiva-konserniin kuuluu Motiva Oy ja 

Motiva Services Oy. Motiva Services on erikoistunut tekemään yhteistyötä erityisesti 

yritysten sekä yhteisöjen kanssa. Motiva Services tarjoaa energiatehokkuuden konsul-

tointipalveluita. (Motiva 2013) 

 

Valaistuksen energiankulutukseen voi vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi vertailemalla 

eri sähköyhtiöiden tarjontaa. Yritys voi vertailla esimerkiksi sähköjen eri tuotanto-

tapoja. Sähköä voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä, fossiilisilla polttoaineilla tai 

ydinvoimalla. Monet sähköyhtiöt tarjoavat nykyään niin sanottua ekosähköä. Ekosäh-

kön ostamisessa kannattaa kuitenkin kiinnittää huomioita sen tuotantotapaan ja ekolo-

giseen asteeseen, sillä voivat vaihdella eri yhtiöiden välillä. Suomen luonnon-

suojeluliitolla on Ekoenergia-merkki (Ekoenergia 2014), joka osoittaa, että energia on 

tuotettu ainoastaan uusituvilla energianlähteillä. Uusiutuvia energianlähteitä ovat puu, 

biokaasu ja muut biopolttoaineet, tuuli- ja aurinkovoima sekä vesivoima, mutta tietyillä 

ehdoilla (Asikainen 2006, 40–41).  
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Hemmin kirjassa Matkailu, ympäristö ja luonto on hyvin esitelty, millä eri tavoin lasket-

telukeskuksessa kulutetaan energiaa. Hemmi mainitsee kirjassaan myös arvioituja lukuja 

siitä kuinka paljon laskettelukeskuksessa kuluu energiaa. Tämä pätee myös Levi Event-

sin järjestämään World Cup Leviin, sillä näitä samoja asioita tarvitaan tämän tapahtu-

man järjestämiseen. Tarvitaan muun muassa vettä rinteiden lumettamiseen ja sähköä 

valaistukseen. (Hemmi 2005) 

 

Tapahtumissa tyypillisiä energiankuluttajia ovat esimerkiksi juuri tapahtuma-alueen va-

laistus, erinäiset sähkölaitteet sekä ruokien valmistus- ja lämmitysmenetelmät (Hemmi 

2005, 198). Tapahtuman suunnitteluvaiheessa yritys voi tehdä energiansäästösuunni-

telman (Hemmi 2005, 198).  

 

Veden runsas käyttö on yksi suurten matkailukeskusten ympäristöongelmista. Par-

haimmillaan, tai pahimmillaan, sesonkiaikana matkailukeskuksissa käytetään vettä sa-

man verran kuin pienissä kaupungeissa: noin 100 litraa asiakasta kohden (Hemmi 2005. 

175). Myös World Cup Levin järjestelyt vaativat paljon vettä. Eniten vettä kuluu kilpai-

lurinteen injektointiin. Injektoinnilla tarkoitetaan nestemäisen aineen kovettamista eli 

jäädyttämistä (ITS-vahvistus Oy 2014). Injektoinnin ansiosta lumi kovettuu ja näin siitä 

tulee kestävämpi (Levi 2014c). Vuonna 2013 rinteen pelkästään rinteen injektointiin 

tarvittiin vettä yli kolme miljoona litraa (Skisport Finland 2014c). 

 

4.3 Hankinnat 

Kuten aiemmin mainittiin, tapahtumanjärjestäjän tulee konkreettisesti osoittaa ympäris-

tötietoutensa ja -vastuullisuutensa. Esimerkiksi hankinnoilla yritys pystyy vaikuttamaan 

omaan ympäristöimagoonsa (Hemmi 2005, 164). Samaan käyttötarkoitukseen olevat 

tuotteet poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan ympäristövaikutustensa perusteella (Nis-

sinen 2006, 142). Ostamalla hankintoja läheltä, yritys vähentää kuljetuksia ja niistä ai-

heutuvia päästöjä, sekä samalla tukee paikallista elinkeinoelämää (Hemmi 2005, 164). 

Tarkkaan harkituilla tuotteilla ja palveluilla voidaan vähentää huomattavasti esimerkiksi 

energiankulutusta sekä jätemäärää (Asikainen 2006, 63). Usein ympäristömerkityt tuot-

teet mielletään kalliimmiksi vaihtoehdoiksi kuin muut. Kuitenkin tehtyjen tutkimusten 

mukaan ympäristömyötäiset tuotteet eivät usein ole muita kalliimpia. Ympäristömyötäi-
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sen tuotteen ei tarvitse välttämättä olla niin sanottu ekotuote. Se riittää luonnonvarojen 

säästämiseksi, että hankittava tuote on pitkäikäinen, monikäyttöinen sekä korkealaatui-

nen. (Asikainen 2006, 63).  

 

Tapahtumaan tarvittavia kalusteita voivat olla esimerkiksi erilaiset tuolit, pöydät ja 

opasteet. Tapahtuman rakenteiden ekologisen näkökulman lisäksi on tärkeää huomioi-

da myös niiden turvallisuus kuten hätäuloskäynnit ja paloturvallisuus (Kauhanen & 

Juurakko, 80). Hankinnoissa kannattaa suosia kestäviä, muunneltavissa olevia sekä kier-

rätettäviä materiaaleja (Tampereen tapahtumatoimisto 2014a). Hankintoja tehtäessä on 

tärkeää perehtyä muun muassa tuotteiden elinkaareen, ekotehokkuuteen sekä uudelleen 

käytettäviin materiaaleihin. Hankintojen elinkaarella tarkoitetaan tuotteen matkaa koko 

sen elinkaaren ajan. Elinkaarianalyysillä tutkitaan tuotteen ympäristövaikutuksia, kuten 

päästöjä ja energiankulutusta. On myös tärkeää varmistaa, että alihankkijat toimivat 

ympäristövastuullisesti. (Hemmi 2005, 136 & 163) 

 

Hankittavien tuotteiden olisi hyvä olla ympäristömerkittyjä (Hemmi 2005, 164). Ny-

kyään markkinoilla on yhä enemmän ja enemmän valittavana ympäristömerkittyjä 

palveluita ja tuotteita (Asikainen 2006, 64). Jätteiden minimoimiseksi tulisi välttää 

kertakäyttöisiä hankintoja. On myös tärkeää varmistaa, että tuotteet on valmistettu 

mahdollisimman paljon uusiutuvista luonnonvaroista sekä pakattu mahdollisimman 

vähän ympäristöä kuormittavilla pakkausmateriaaleilla. Pakkausmateriaalien olisi 

hyvä olla uusiokäytettäviä. Näin yritys voi vähentää kaatopaikalle päätyvien pakkaus-

jätteiden määrää. Kannattaa esimerkiksi valita pakkausmateriaaliksi sellainen, joka 

voidaan kompostoida (Hemmi 2005, 164–165).  

 

Hankinnat kannattaa keskittää tietylle henkilölle tai osastolle, jotta vältyttäisiin par-

haalla mahdollisella tavalla turhilta ja päällekkäisiltä hankinnoilta. Näin saadaan myös 

paras mahdollinen hyöty kilpailuttamisesta. Ekotehokas toiminta voidaan kiteyttää 

kolmeen pääasiaan: harkittu kuluttaminen, tehokas- ja uudelleenkäyttö sekä kierrätys 

(Asikainen 2006, 63–64).  
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4.4 Liikenne 

Tapahtuman liikennettä kannattaa suunnitella ennen tapahtumaa. Ennalta tehty lii-

kennesuunnitelma edesauttaa liikenteestä johtuvien ympäristövaikutusten minimoin-

tia (Hemmi 2005, 198). Liikenne aiheuttaa monia haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Ympäristön lisäksi liikenne vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja yleiseen viihtyvyyteen. 

Autoliikenteen lisääntyessä myös energiankulutus ja kasvihuonekaasujen päästöt 

lisääntyvät. Ongelmana on liikenteestä aiheutuvien päästöjen vaikea hallittavuus. 

Liikenteestä aiheutuvat ilman epäpuhtaudet ja saasteet aiheuttavat vaurioita kasvilli-

suuteen. Sen lisäksi se aiheuttaa happamoitumista ja rehevöitymistä vesistöihin ja 

maaperään (Asikainen 2006, 47–48). Tapahtuman liikenteeseen kuuluu yleisöliiken-

ne, järjestäjien liikenne sekä tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien liikenne. 

(Hemmi 2005, 198)  

 

Leville voi matkustaa joko lentäen, omalla autolla, junalla tai bussilla. Kittilän lento-

kenttä sijaitsee vain 15 kilometrin päässä Levin matkailukeskuksesta. Lentäen mat-

kustaminen on vaivatonta sekä nopeaa, mutta samalla ympäristöä kuormittavin vaih-

toehto. Junalla matkustaja pääsee joko Rovaniemelle tai Kolariin, joista molemmista 

on bussiyhteydet Leville (Levi 2014d). 

 

Lentoliikenteen merkittävimmät ympäristöhaasteet ovat energiatehokkuus, melu ja 

päästöt. Näiden lisäksi lentoliikenteessä tulisi ottaa huomioon kestävän kehityksen 

periaatteet erilaisissa terminaaliratkaisuissa sekä ruoka- ja tarjoilupalveluissa. (Hemmi 

2005, 189) 

 

 IATA (International Air Transport Association) ja ICAO (International Civil 

Aviation Organization) ovat kehittäneet ja luoneet erilaisia ohjelmia lentoliikenteen 

ympäristöhaittavaikutusten minimoimiseksi. Organisaatiot pyrkivät vähentämään 

lentokoneista aiheutuvaa melua, hidastamaan omalta osaltaan ilmastonmuutosta sekä 

parantamaan ilmanlaatua (International Civil Aviation Organization 2014; IATA 

2014). Pyrkimys näiden vaikutusten vähentämiseksi on erittäin tärkeää, sillä lentolii-

kenteen suosion ennustetaan kasvavan vuosittain. Lentokoneista pyritään valmista-

maan vähemmän polttoainetta kuluttavia sekä päästöjä tuottavia. Koneessa tarjoilta-

vien catering-tuotteiden ympäristöystävällisyyttä ja kierrätettävyyttä pyritään kehit-
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tämään ja parantamaan (Hemmi 2005, 189; International Civil Aviation Organizati-

on 2014). Myös Levi Eventsin yhtenä tavoitteena on olla osaltaan kehittämässä len-

toliikennettä (Levi Events 2012). 

 

Kuluttajia kannattaa kannustaa saapumaan tapahtumapaikalle julkisilla kulkuneuvoil-

la. Tapahtuman ajankohtaa on hyvä miettiä myös julkisten liikenneyhteyksien kan-

nalta, jotta kuluttajien olisi mahdollisimman helppo saapua paikanpäälle. Tapahtu-

mapaikan sijaintia on mahdollisuuksien mukaan myös mietittävä helposti saavutta-

vaksi julkisilla liikenneyhteyksillä ja tapahtumanjärjestäjän tulee tiedottaa kuluttajia 

esimerkiksi tapahtuman kotisivuilla, kuinka tapahtumapaikalle voi saapua joukkolii-

kennettä käyttäen (Tampereen tapahtumatoimisto 2014d). Myös Case painottaa kir-

jassaan julkisen liikenteen merkitystä ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Case 

kannustaa myös, että lyhyet matkat kuljettaisiin jalan tai polkupyörällä (Case 2013, 

104). Jotta julkinen liikenne olisi mahdollisimman tehokasta, täytyy siitä tiedottaa 

etukäteen mahdollisia tapahtumankävijöitä. Ennakkotiedottamisen lisäksi joukkolii-

kenteen käyttöä voidaan edistää tapahtumanaikaisella tiedottamisella, selkeillä aika-

tauluilla ja opasteilla pysäkeille. Aiemmin mainittu liikennesuunnitelma on hyvä pe-

rusta sujuvalle ja onnistuneelle tapahtumaliikenteelle. (Hemmi 2005, 198) 

 

Tapahtuman sisäisellä liikenteellä tarkoitetaan järjestäjien liikennettä tapahtumapai-

kalle. Työntekijäkuljetuksessa kannattaa suosia kimppakyytejä ja mahdollisuuksien 

mukaan työmatkat olisi hyvä kulkea ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. Usein 

järjestäjien sisäinen liikenne tapahtuu kuitenkin autoilla. (Hemmi 2005, 198)  

 

Yleisöliikenteen lisäksi tulee ottaa huomioon myös muut tapahtumajärjestelyitä kos-

kevat kustannukset. Logistiikassa kannattaa suosia lyhyitä kuljetusmatkoja ja mah-

dollisimman vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja (Tampereen tapahtumatoimisto 2014d). 

Lähiruoka on hyvä vaihtoehto ravintoloiden tarjoiluihin. Lähiruoka paitsi minimoi 

pitkiä kuljetusmatkoja ja niistä syntyviä merkittäviä ympäristökuormituksia, se myös 

tukee paikallisia yrittäjiä (Hemmi 2005, 197). 
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4.5 Tiedotus ja markkinointi 

Tapahtumiin liittyy kiinteästi tiedottaminen ja markkinointi. Markkinoinnin ja tiedot-

tamisen kohteena ovat kuluttajat, tapahtuman kävijät sekä yhteistyökumppanit. Tie-

dottamisella ja markkinoimisella pyritään saamaan tapahtumaan kävijöitä. Kävijöiden 

saaminen tapahtumaan onkin tapahtumanjärjestämisen kriittisimpiä vaiheita. Siksi 

tapahtuman tiedotustakin kannattaa suunnitella etukäteen. Ennen tiedottamista pitää 

kohdentaa kuluttajaryhmä, jolle tapahtumaa halutaan markkinoida. Jotta haluttu 

kohderyhmä voidaan tavoittaa, on markkinoinnin kohdistus tehtävä oikein. Esi-

merkkinä, jos pääasiallisena kohderyhmänä ovat nuoret, niin hyvä viestintäkeino on 

sosiaalinen media kuten Facebook. Usein yksi markkinointikanava ei riitä. Jotta 

markkinointi tavoittaisi mahdollisimman paljon ihmisiä, pitää käyttää useaa viestin-

täkeinoa. (Tampereen tapahtumatoimisto 2014f)  

 

Ympäristövaikutusten minimoimiseksi tiedottamiseen ja markkinointiin kannattaa 

käyttää mahdollisimman paljon internetiä, jolloin papereista syntyvien jätteiden mää-

rä pienenisi (Tampereen tapahtumatoimisto 2014f). Paperisia markkinointikeinoja 

ovat muun muassa kadulla jaettavat flyerit sekä mainokset ja julisteet esimerkiksi 

lähikaupan ilmoitustaululla. Esitteitä ja muita painotuotteita tulisi tehdä vain tarpeen 

mukaan eli ekotehokkaasti. Myös yleisöä voi opastaa ja tiedottaa tapahtumapaikalla 

ympäristövastuullisesta toiminnasta ja näin kannustaa myös heitä ympäristöystävälli-

seen toimintaan. (Tampereen tapahtumatoimisto 2014f) 
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5 Tutkimus ja sen toteutus 

Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kva-

litatiivinen tutkimus valittiin siksi, koska sille on tyypillistä nostaa esiin haastateltavien 

omia tulkintoja (Hakala, J. 2010, 21). Laadullisella tutkimuksella halutaan lähtökohtai-

sesti kuvata todellista elämää ja sen tarkoituksena on tutkia kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2009, 161) 

 

Työn metodina käytetään teemahaastattelua, sillä se on hyvin joustava menetelmä. 

Joustavuuden lisäksi haastattelu on hyvä tiedonkeruumenetelmä, sillä siinä saa olla suo-

rassa vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa (Hirsjärvi ym. 2009, 204). Joustavuu-

tensa ansiosta haastattelu sopii monen erilaisen tutkimuksen aineiston keruuseen. Haas-

tattelu onkin käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja. Erilaisilla tutkimushaastattelumuodoilla 

on yhteisiä piirteitä, mutta ne eroavat toisistaan strukturoinnin perusteella. Strukturoin-

nilla tarkoitetaan sitä, kuinka tarkasti tai avoimesti kysymykset on muotoiltu (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 43). Opinnäytetyön kirjoittaja valitsi haastattelun aineistonkeruu mene-

telmäksi juuri sen joustavuuden ansiosta. Haastattelija voi tarkentaa haastattelun aikana 

kysymyksiä ja esittää mahdollisia lisäkysymyksiä, kun taas esimerkiksi kyselytutkimuk-

sessa kysymysten muotoilemisessa pitää olla hyvin tarkka, jotta tutkimus onnistuu halu-

tulla tavalla. Kyselytutkimuksessa on riski saada vääristyneitä vastauksia, jos kyselyn 

vastaaja ei ymmärrä kysymystä samalla tavalla kuin tutkija itse. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 34; Valli, R. 2010, 103–105). Haastattelussa puolestaan validius eli luotettavuus 

voidaan tarkastaa esimerkiksi observoimalla. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 36) 

  

Tiedonkeruumenetelmänä haastattelulla on sekä etuja että haittapuolia. Haastattelun 

etuja ovat muun muassa, että sen avulla voidaan tarvittaessa syventää saatavia tietoja. 

Haastattelija voi halutessaan pyytää perusteluita haastateltavan mielipiteille. Haastattelu 

on myös hyvä keino saada vastauksiin selvennystä. Haastattelun haittapuolia on esi-

merkiksi se, että haastattelun toteutus vaatii paljon aikaa. Haastateltavien etsimiseen, 

haastattelun toteutukseen sekä litterointiin täytyy varata runsaasti aikaa. Jotta haastatte-

lusta saataisiin kaikki mahdollinen hyöty, haastattelijalla tulisi olla taitoa ja kokemusta 

haastattelun tekemisestä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34–35) 
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5.1 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 47). Sille on tyypillistä, että haastattelijalla ei ole valmiita, tarkoin muotoiltuja ky-

symyksiä vaan ainoastaan teema-alueet käsiteltävistä aiheista (Eskola & Vastamäki, 27). 

Vaikka kysymykset voivat poiketa toisistaan eri haastatteluissa, niin aihepiirit ovat kui-

tenkin kaikissa haastatteluissa samat. Teemahaastattelusta voidaan käyttää myös nimeä 

kohdennettu haastattelu, joka eroaa monella tavalla muista tutkimushaastattelumeto-

deista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48). Teemahaastattelu on tutkijan ja haasteltavan 

välistä keskustelua ja vuorovaikutusta. Keskustelu tapahtuu usein haastattelija ehdoilla, 

mutta pyrkii kuitenkin selvittämään haastateltavan kiinnostuksen kohteet (Eskola & 

Vastamäki, 25).  

Teemahaastattelu on välimuoto strukturoidusta lomake- ja strukturoimattomasta haas-

tattelusta, kuitenkin enemmän strukturoimattoman kaltainen. Teemahaastattelussa 

haastattelu siis etenee tiettyjen teemojen mukaan, jotka haastattelija on valinnut ennalta. 

Teemojen ansiosta kohdennetun haastattelun hyviä puolia on, että se tuo hyvin haasta-

teltavan näkökulmat huomioon, ja näin ollen haastattelu ei ole toteutettu vain haastatte-

lijan näkökulmasta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48) 

 

Vaikka teemahaastattelu on varsin joustava ja avoin haastattelumuoto, on haastattelijan 

kuitenkin suunnitteluvaiheessa mietittävä, halutaanko haastattelussa saada selville tosi-

asioita vai ennemminkin mielipiteitä. Haastattelutilanteessa haastattelija voi ohjata vas-

taajaa oikeaan suuntaan esimerkiksi tarkentamalla kysymystä, ja näin pitää edellä maini-

tut seikat toisistaan erillään. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 106) 

 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimukseen osallistui neljä yritystä tapahtumatuotantoalalta. Kolme haastateltavista 

oli tapahtumanjärjestäjiä ja yksi oli hanke (Greening Events), jonka tarkoituksena on 

tehdä tapahtumista ekologisempia kehittämällä konkreettisia tapoja tapahtumien ympä-

ristöasioiden hallintaan. 

 

Tutkimuksessa haastateltiin seuraavia tapahtuma-alan toimijoita: Maailma kylässä -

festivaalin tuotantopäällikköä, projektikoordinaattoria sekä projektisuunnittelijaa Gree-
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ning Events -hankkeesta, Espoossa järjestettävän April Jazzin tuotantoassistenttia sekä 

World Cup Levin pääsihteeriä. World Cup Levin pääsihteerin kanssa haastattelusta so-

vittiin sähköpostitse helmikuussa 2014 ja muiden kanssa puhelimitse maaliskuussa 

2014. Maailma kylässä -festivaalin tuotantopäällikköä sekä Greening Eventsin edustajia 

haastateltiin yritysten omissa toimitiloissa, April Jazzin tuotantoassistenttia HAAGA-

HELIA ammattikorkeakoulun tiloissa Pasilassa sekä World Cup Levin pääsihteeriä 

Levillä. Haastattelut toteutettiin maalis-huhtikuun aikana 2014. Kaikki haastateltavat 

suhtautuivat tutkimukseen positiivisesti ja osallistuivat siihen mielenkiinnolla. Seuraa-

vassa kappaleessa esitellään lyhyesti haastatteluissa mukana olleet tapahtumat sekä 

Greening Events -hanke. 

 

Greening Events on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteishanke, jonka ta-

voitteena on kehittää tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa. Vuonna 2013 pilotoitiin 

Ekokompassi tapahtuma, jossa olivat mukana myös Maailma kylässä -festivaali sekä 

April Jazz. Tällä hetkellä Ekokompassi tapahtuma -hanke toimii ainoastaan pääkau-

punkiseudulla. Greening Events konsultoi myös muita tapahtumia ja järjestää koulu-

tuksia tapahtuma-alan toimijoille. Greening Events -hanketta koordinoi Helsingin kau-

pungin ympäristökeskus (Greening Events 2014b). Maailma kylässä -festivaali järjeste-

tään Helsingin ydinkeskustassa toukokuussa. Festivaalin tapahtumapaikkoina toimivat 

Kaisaniemen puisto sekä Rautatientori. Maailma kylässä -festivaalille kestävän kehityk-

sen periaatteet sekä ympäristöasiat ovat tärkeitä ja tapahtuman ekologinen jalanjäljen 

halutaan olevan mahdollisimman pieni. Maailma kylässä -festivaali oli mukana vuonna 

2013 Greening Events -hankkeessa (Maailma kylässä 2014). April Jazz on pääkaupun-

kiseudun suurin jazzmusiikkifestivaali. Se järjestetään Espoon Tapiolassa ja järjestäjän 

toimii Espoo Big Band ry. Tapahtuma tuo mukanaan Suomeen maailmanluokan jazz-

tähtiä mutta myös kotimaisia debyyttejä, nousevia artisteja (April Jazz 2014). World 

Cup Levi on esitelty työssä aikaisemmin omassa alaluvussaan.  

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Haastattelui-

den teemat liittyivät työn teoriapohjaan ja olivat seuraavat: siivous- ja jätehuolto, vesi- 

ja energiankulutus, hankinnat, liikenne sekä tiedotus ja markkinointi. Jokaiseen teemaan 

kysyttiin myös potentiaalisia kehitysehdotuksia. Kysymykset teemojen alla hieman vaih-

telivat haastateltavasta riippuen. Haastattelukysymykset ovat liitteenä työn lopussa (liite 
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1). Ensimmäinen haastattelu tehtiin Maailma kylässä–festivaalin tuotantopäällikölle 

20.3.2014. Haastattelupaikkana oli Kepa ry:n toimitila Töölössä.  Seuraava haastattelu 

tehtiin Greening Events–hankkeen projektikoordinaattorille ja projektisuunnittelija 

Helsingin Ympäristökeskuksen toimitiloissa Viikissä. April Jazzin tuotantoassistentin 

haastattelu tehtiin myös 25.3.2014. World Cup Levin pääsihteerin haastattelu toteutet-

tiin 15.4.2014 Levillä. Haastattelut olivat kestoltaan 50–60 minuuttia ja ne nauhoitettiin 

äänitallentimella. Kun kaikki haastattelut oli tehty, ne litteroitiin. Litteroinnin jälkeen 

haastatteluissa saatuja vastauksia vertailtiin keskenään sekä samojen teemojen teorioi-

hin. Tutkimustulokset esitellään seuraavassa pääluvussa. 

 

5.3 Reliaabelius ja validius 

Reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta ja validius sen pätevyyttä. Virheiden 

välttämiseksi tutkimuksissa pyritään arvioimaan ja analysoimaan sekä tutkimuksen luo-

tettavuutta että pätevyyttä. Niitä voidaan arvioida erilaisten mittaus- ja tutkimustapojen 

ansiosta. Reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta. Va-

lidius on tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä tutkimuksessa halutaankin 

mitata ja mihin halutaan saada vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 231) 

 

Luotettavuuden kannalta tutkimuksen riskinä oli, että haastateltavat eivät kerro totuu-

denmukaisia asioita toiminnastaan. Kahdella tapahtumalla on kuitenkin Ekokompassi 

tapahtuma -sertifikaatti, joten oli todennäköistä että heidän ympäristöasiansa ovat kii-

tettävällä tasolla, eikä heillä ole syytä olla kertomatta todenmukaisia asioita tapahtumi-

ensa järjestämisestä valittujen teemojen alla. Opinnäytetyön kirjoittaja oli itse mukana 

järjestämässä vuoden 2012 World Cup Levi -kilpailua, joten hänen omat kokemuksensa 

auttoivat analysoimaan tapahtuman pääsihteerin haastattelusta saatujen vastausten luo-

tettavuutta.  

 

Koska haastattelussa ei ollut tarkoin muotoiltuja kysymyksiä, niitä ei lähetetty haastatel-

taville etukäteen. Työn tekijä halusi varmistaa teemahaastattelun joustavuuden tällä ta-

voin, jotta haastateltavat eivät turvautuisi liikaa teemojen alla oleviin seikkoihin. Tee-

mahaastattelun hyviä puolia on juuri se, että kysymyksiä voi muuttaa tarpeen mukaan. 

Teemahaastattelussa on mahdollisuus pyytää selvennystä johonkin seikkaan tai esittää 

lisäkysymyksiä. Siksi haastateltaville kerrottiin ennalta vain haastattelun teemat.  
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Toisaalta, kun tässä tapauksessa haastateltavilla ei ollut mahdollisuutta perehtyä tar-

kemmin teemojen alla oleviin asioihin, niin heillä ei ollut myöskään mahdollisuutta 

varmistaa asioita etukäteen. Jos asioita olisi varmistettu etukäteen, niin joissakin haas-

tatteluissa olisi voinut tulla vielä monipuolisemmin sekä laajemmin asioita esille ja näin 

tulokset olisivat voineet olla luotettavampia. Tällöin myös jotkin tärkeät asiat saattoivat 

unohtua mainita haastattelun aikana. Joissakin haastatteluissa haastateltavat eivät tien-

neet jostakin teemasta niin paljoa, ja silloin aihealue saattoi jäädä hieman vajavaiseksi. 

Haastattelut sujuivat hyvin ja kaikki vastasivat kysymyksiin mielellään. Haastattelujen 

ilmapiiri oli rento ja luonteva.  
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6 Tutkimustulokset  

Tässä kappaleessa käydään läpi haastatteluista saatuja vastauksia eli tutkimustuloksia. 

Vastauksia vertaillaan keskenään toistensa kanssa sekä teoriaan. Tutkimustulokset on 

jaettu viiteen eri kategoriaan haastatteluiden teemojen mukaan. Jokaisen teeman vasta-

ukset esitellään omassa alaluvussaan. Haastatteluiden teemat olivat seuraavat: siivous- ja 

jätehuolto, vesi- ja energiankulutus, hankinnat, liikenne sekä tiedottaminen ja markki-

nointi. Kyseiset teemat valikoituivat työhön mukaan siksi, että ne ovat tyypillisimmät 

ympäristökuormitukset, joita jokaisesta tapahtumasta aiheutuu. 

 

6.1 Siivous- ja jätehuolto 

Maailma kylässä -festivaalin aluesiivouksesta vastaa noin 30–40 vapaaehtoista. He huo-

lehtivat tapahtuma-alueen siisteydestä festivaalin aikana. Vapaaehtoisista muodostuvaa 

siivousryhmää koordinoi ja ohjaa tapahtuma-alueella siivousvastaava. Vapaaehtoisten 

lisäksi siivoustoimintaa on myös ulkoistettu. Festivaalin väli- ja loppusiivouksen tekee 

ulkoistettu siivousfirma. Maailma kylässä -festivaalin tuotannossa käytettävien tuottei-

den tapaan, myös siivouksessa käytettävät pesuaineet ja muut kemikaalit ovat ympäris-

tömerkittyjä tai jollain muulla tavalla ekologisia tuotteita. Maailma kylässä -festivaalin 

kaupallisilta näytteilleasettajilta peritään sadan euron siivouspantti. Siivouspantin tarkoi-

tuksena on taata, että näytteilleasettajat pitävät oman vuokra-alueensa siistinä. Pantti 

palautetaan, mikäli oma alue on siisti tapahtuman loputtua.  

 

Maailma kylässä -festivaalin jätehuolto suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Kierrä-

tyskeskuksen kanssa, josta tulee alueelle kierrätysvastaava. Vastaava koordinoi noin 

kahtakymmentä kierrätystiimiläistä ja vastaa pääosin alueella toimivasta jätehuollosta. 

Jäteastiat alueelle toimittaa alihankkijayritys, joka myös vastaa niiden tyhjentämisestä. 

Festivaalialueella on viisi kierrätyspistettä, jotka ovat alueen ensisijaisia kierrätyspisteitä. 

Pisteet ovat ohjattuja eli niillä kävijöitä palvelevat lajitteluneuvojat. Viiden kierrätyspis-

teen lisäksi alueella on sekajäteastioita ja kaupungin omia roska-astioita. Kierrätyspis-

teistä ja alueen jätehuollosta pyritään tiedottamaan tehokkaasti niin kävijöille kuin näyt-

teilleasettajille ja työntekijöille. Erityisesti kävijöitä pyritään tiedottamaan kierrätyspis-

teistä, jotka on merkitty aluekarttaan. Jätteiden lajittelu on tehty helpoksi tehokkaan 

tiedottamisen ja lajitteluneuvojien avulla. Sekajätteen lisäksi alueella on omat astiat bio-, 
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metalli- lasi-, pahvi-, paperi- ja energiajätteelle. Näiden lisäksi ruokatoimijat ovat vas-

tuussa toiminnastaan syntyvän jäteveden keräämisestä sekä elintarvikerasvojen hävityk-

sestä. Jätevesi kerätään isoihin kanistereihin, joiden varsinaisesta hävityksestä huolehtii 

alihankkijayritys. Ruokatoimijoilta vaaditaan käytettäväksi biohajoavia kertakäyttöasioi-

ta. Paras ratkaisu olisi käyttää kestoastioita, mutta festivaalilla ei ole resursseja rakentaa 

tarvittavia astioiden pesupisteitä.  

 

Jätehuollon toteutus on erittäin hyvällä tasolla festivaalilla, joskin aina löytyy jotain hie-

nosäätöä mihin kiinnittää huomiota. Yksi suurista tavoitteista onkin kehittää jätehuol-

toa vielä paremmaksi hienosäätöjen avulla. Kehityksenä mainittakoon, että esimerkiksi 

kierrätyspisteistä on kehitetty houkuttelevampia kävijöille ja niiden sijoitteluun on kiin-

nitetty huomiota. Kävijöitä pyritään sitoutumaan jätteiden lajitteluun. Viime vuodesta 

on pyritty kehittämään ja selkeyttämään entistä enemmän myös sidosryhmien tiedotta-

mista, jossa apuna ollut Ekokompassi-hanke. Tiedottamisen tärkeyttä, kävijöiden ja 

sidosryhmien sitoutumista tapahtuma ekologisiin arvoihin kuvaa hyvin seuraava lainaus 

Maailma kylässä -festivaalin edustajalta. 

 

 ”Vaikka rakennetaan hieno jätteidenlajittelusysteemi festivaalialueelle, 

mutta jos kävijöitä tai sidosryhmiä ei ole sidottu siihen tai he eivät tiedä 

siitä, niin sehän on aika turha koko systeemi.” 

 

April Jazzin jätejakeet yleisölle ovat seka-, bio- sekä energiajäte, jotka ovat yleisimmät 

yleisöpuolella lajiteltavat jakeet. Tuotannon puolella on henkilökunnan käytössä lajitte-

luastiat myös lasille ja pahville. Eniten jätettä syntyy Jazz teltassa seka-, rakennus- ja 

energiajätteenä. Myös ruokatoimijoilta ja erinäisistä pakkausmateriaaleista syntyy jätettä. 

Muovijätteen minimoimiseksi esimerkiksi siiderit ja oluet tarjoillaan anniskelualueella 

suoraan pantillisista tölkeistä, jotka palautetaan tölkinpalautuspisteisiin. Tölkkien palau-

tus on onnistunut hyvin ja viime vuonna sekajätteeksi päätyi vain vähän tölkkejä. Tänä 

vuonna aiotaan lajitella myös metallit erikseen, sillä rakennusvaiheessa syntyy melko 

paljon metallijätettä.  

 

Tapahtumassa pyritään vähentämään jätteiden määrää uusiokäyttämällä tuotteita ja ma-

teriaaleja. Esimerkiksi ennen sekajätteeseen mennyt teltassa käytettävä messumatto uu-
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siokäytetään tänä vuonna ja siitä tehdään muun muassa käsilaukkuja. Tämä on iso kehi-

tysaskel edellisvuosista ja maton uusiokäyttö pienentää huomattavasti sekajätteen mää-

rää. April Jazzin järjestäjät pyrkivät kiinnittämään huomioita sidosryhmien ja alihankki-

joiden ympäristöystävällisyyteen ja -tietouteen. Esimerkiksi ruokamyyjiä vaaditaan si-

toutumaan kierrätykseen. Kävijöiden tiedottaminen lajittelusta ja muista ympäristöasi-

oista on vielä työn alla. Suunnitteilla on esimerkiksi laittaa yleisön nähtäväksi johonkin 

näytölle pyörimään sähköisenä tiedote yleisistä ympäristöasioista ja kierrättämisestä. 

Toinen hyvä tapa on kyltittää muun muassa lajittelupisteet selkeästi tekstein ja kuvin. 

 

Kuten aiemmin työssä mainittiin, World Cup Levin tapahtuma-alue jakaantuu kahteen 

osaan: rinnealueelle, jossa käydään itse kilpailu sekä Levin keskustan alueella sijaitsevalle 

Zero Pointille, jossa järjestetään tapahtuman oheistoimintaa. Zero Point on sisätila, 

joten siellä jätehuolto on järjestetty vain lisäämällä roska-astioita yleisön käyttöön. Zero 

Pointilla jätettä ei nähdä merkittävänä ongelmana. Rinnealueella jätehuolto on pyritty 

tekemään yleisölle helpoksi siten, että jäteastiat on sijoiteltu kulkureittien varrelle ja niitä 

on lisätty tapahtuma-alueelle. Myös ruokamyyjillä on omat jäteastiat ja yhteistyökump-

paneita on ohjeistettu, että ympäristöä kuormittavia tekijöitä, kuten ilmaisjakelua, tulee 

välttää. Yleisöä ei tiedoteta jäteasioista erikseen, mikä voisi olla yksi kehityskohde. 

 

Toinen kehityskohde on ehdottomasti kierrätyspisteet. Nykyisessä muodossaan tapah-

tumassa ei ole lainkaan kierrätyspisteitä vaan ainoastaan sekajäteastiat. Näin ollen myös 

merkittävintä jätejaetta on vaikea määritellä, koska ei ole lajittelupisteitä. World Cup 

Levin edustaja kuitenkin arvioi, että suurin jätekuorma aiheutuu paperista. Kierrätyspis-

teiden puuttuessa ei tapahtumassa ole myöskään lajitteluneuvojia. Lajitteluneuvojia ei 

nähdä vielä tarpeellisena kehityskohteena, vaan tärkein askel kohti parempaa olisi saada 

ensin erilliset lajittelukontit tapahtuma-alueelle. Tapahtuman toiminnassa pyritään käyt-

tämään mahdollisimman vähän materiaaleja. Käytettävät materiaalit ovat ympäristöys-

tävällisiä ja vähän ympäristöä kuormittavia. Jätteet tapahtuma-alueelta pois toimittaa 

alihankkijayritys. Ravintoloiden jätevesistä vastaavat ravintolat itse ja tapahtuman edus-

taja ei osannut sanoa miten he toimivat. Melua tulee jonkin verran avajaispäivänä, kun 

paikalla on esiintyjiä. Melusaaste on kuitenkin verrattain vähäistä ja rinnealueella melua 

kontrolloidaan FIS:n äänentoistoa koskevien sääntöjen avulla. 
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Jätteiden lajittelu alkaa jätehuoltosuunnitelmasta. Jätehuoltosuunnitelma on yksi Eko-

kompassi-tapahtuman todistuksen edellytys. Ekokompassin kriteereiden mukaan tapah-

tumien tulee myös noudattaa pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräyksiä sekä pyrkiä 

kehittämään aktiivisesti kierrätystä. Erilliset kierrätyspisteet on hyvä olla, mikäli kierrä-

tyksessä halutaan olla vahvasti mukana. Lajitteluneuvojat on hyvä tapa saada tapahtu-

ma-alueen lajitteluasiat toimimaan. Jätehuoltosuunnitelmassa on tärkeää huomioida 

mitä jätettä tapahtumasta syntyy niin yleisö- kuin tuotantopuolella, jonka perusteella 

määritellään ne jakeet mitä tullaan keräämään. Yleisimmät yleisöpuolella kerättävä ja-

keet ovat seka-, energia- ja biojäte. Tuotannon puolella on hyvä lajitella erikseen myös 

lasi-, metalli- ja ongelmajäte, jätevedet sekä elintarvikerasvat ja -öljyt. Jätevesiä ei tule 

kaataa maahan, vaan ne pitää hävittää oikein jätehuoltoyhtiön toimesta erilliskeräykse-

nä. Jätteiden minimoimiseksi ruokamyyjien olisi suositeltavaa käyttää biohajoavia kerta-

käyttöastioita tai uudelleen käytettäviä astioita. Ensiarvoisen tärkeää olisi päästä muo-

viastioista eroon, sillä muovi on öljypohjaista.  

 

Ekokompassi-sertifikaatti ei vaadi ympäristömerkittyjä pesuaineita tai muita kemikaale-

ja, mutta niitä suositellaan. Tapahtumassa käytettävistä pesuaineista ja kemikaaleista 

tulee kuitenkin olla ajan tasalla oleva lista. On tärkeää pitää tapahtuma-alue siistinä ko-

ko tapahtuman ajan, sillä siisti ympäristö ohjaa myös yleisöä kiinnittämään siistiyteen 

huomiota. Kehitysehdotuksia pidetään tapahtumakohtaisina ja vaikeasti yleistettävissä. 

Yleisellä tasolla voidaan miettiä esimerkiksi printti- ja ilmaismateriaalien tarpeellisuutta, 

joista syntyy jätettä. On myös tärkeää, että tapahtumanjärjestäjä näkee materiaalit po-

tentiaalisina jätteinä ja näin ollen pyrkii vähentämään niitä sekä miettimään mitkä ovat 

tapahtuman kannalta välttämättömiä. Materiaaleja tulisi käyttää tehokkaasti ja syntyvän 

jätteen kohdalla pitäisi pyrkiä miettimään uusiokäyttöä. Esimerkiksi tuotannon puolella 

saattaa syntyä paljonkin puu- ja metallijätettä, joilla voisi hyvin olla uusiokäyttömahdol-

lisuuksia. Näin toimitaan esimerkiksi April Jazzissa messumaton kohdalla ja World Cup 

Levin vanhat banderollit toimitetaan uusiokäyttöön. Nämä eivät ole vain ympäristölli-

sesti arvokkaita asioita vaan niiden ansiosta voidaan myös säästää taloudellisesti. Ylei-

sön toiminta on suoraan yhteydessä tapahtuman omiin tavoitteisiin jätehuollon saralla 

ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että yleisöä tiedotetaan tehokkaasti. Esimerkiksi jos 

biohajoavista astioista ei kerrota yleisölle, saattavat astiat päätyä sekajätteeksi. Erityisen 

tärkeää on tiedottaa ja neuvoa yleisöä paikanpäällä. Kyltitys on erittäin tärkeä osa onnis-
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tunutta jätteiden lajittelua. Kylttien tulee olla selkeitä ja helposti luettavissa myös mah-

dollisten ulkomaalaisten kävijöiden taholta. Siksi tekstien kanssa kannattaa käyttää ku-

via apuna.  Taulukossa 7. on esitelty yhteenvetona tapahtuman tärkeimmät toiminnot 

jäte- ja siivoushuollossa. 

 

Taulukko 7. Tärkeimmät toiminnot jätehuollossa 

 

Jätehuoltosuunnitelma 

Jätehuoltomääräyksien noudattaminen 

Kierrätys 

Lajitteluneuvoja 

Yleisön tiedottaminen 

Alihankkijoiden ja sidosryhmien tiedottaminen 

Materiaalien uusio- ja monivuotinen käyttö 

Selkeä kyltitys tapahtuma-alueella 

 

6.2 Vesi ja -energiankulutus 

Maailma kylässä -festivaalin sähköenergiasta kaksikymmentä prosenttia tulee Helsingin 

kaupungin sähköverkosta. Kaupungin verkosta tuleva sähkö on Suomen luonnonsuoje-

luliiton ekoenergian sertifioimaa tuulisähköä, joka on tällä hetkellä Suomen ekologisinta 

ja puhtainta tapahtumasähköä, mitä sähköverkosta voidaan saada. Tuulisähkön tuotta-

minen on myös ekologisesti sertifioitu. Tapahtuman selkeästi suurin määrä sähköener-

giasta tuotetaan generaattoreilla eli agrikaateilla. Generaattoreiden ekologisuus riippuu 

niitä pyörittävästä polttoaineesta. Tällä hetkellä festivaalin generaattoreiden polttoai-

neena toimii tavallinen polttoöljy. Haastattelussa tuli esille, että eräs alihankkija tarjoaa 

Suomessa tapahtumien käyttöön uusiutuvaa polttoöljyä. Maailma kylässä -festivaalille ei 

kuitenkaan ole valittu tätä polttoöljyä, sillä kyseisen alihankkijan kansainvälisessä tuo-

tannossa tämä biodiesel on usein palmuöljyä, mikä ei ole eettisesti eikä ekologisesti ta-

pahtuman arvoihin soveltuva ratkaisu. Festivaalin energiakustannukset olisivat myös 

kasvaneet huomattavasti tämän polttoöljyn myötä. Polttoöljyä ei pidetty investoinnin 

arvoisena, koska sitä ei ole vielä täysin varmistettu hyväksi ympäristön kannalta. Sopiva, 

uusiutuva polttoaineratkaisu on vielä työn alla Suomessa.  
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Sähköä menee tapahtumapaikalla eniten lavoilla tarvittaviin ääni- ja valotekniikkaan 

sekä ruokamyyjien ja muiden näytteilleasettajien tarpeisiin. Pieni osa sähköstä menee 

myös esimerkiksi tuotannon rakennussähköksi. Sähköenergian käyttöä pyritään kehit-

tämään yhteistyössä monivuotisen alihankkijayrityksen kanssa vuosittain ja energian-

käyttö pyritään tekemään mahdollisimman uusiutuvasti. Suurin kehitysmahdollisuus 

nähdään generaattoreiden polttoaineessa. Tavoitteena on myös hyödyntää uusiutuvaa 

sähköä mahdollisimman paljon kaupungin verkosta sekä tiedottaa ruokamyyjiä ja muita 

näytteilleasettajia kestävästä ja kustannustehokkaasta sähkönkäytöstä. Kiteytettynä ke-

hittyminen nähdään vielä ympäristöystävällisempänä tapahtumana. Kaikkeen ei voi 

kuitenkaan itse vaikuttaa. Suomen tapahtumatuotanto on vielä aika pientä, ja näin ollen 

esimerkiksi alihankkijoita on rajallinen määrä. Sopivan alihankkijan löytämiseksi kilpai-

lutetaan eri yrityksiä, jotta ollaan ajan tasalla olemassa olevista vaihtoehdoista. Nykyi-

seen alihankkijaan ollaan kuitenkin tyytyväisiä, sillä myös heidän intressinään on ympä-

ristöystävällinen tuotanto. Tämä taas johtuu ainakin osin siitä, että tapahtumajärjestäjät 

arvostavat, toivovat ja vaativatkin ekologisia tuotantotapoja ja näin ohjaavat alihankki-

joita toimimaan ekologisemmin.  

 

April Jazz -tapahtuman sähköenergia on sidottu Espoon kaupungin verkkoon ja siksi 

on itse vaikeaa vaikuttaa sähkön muotoon. Tällä hetkellä kaupungin verkosta ei ole saa-

tavilla vihreää sähköä, jota tapahtumassa haluttaisiin käyttää. Teltassa käytettävien 

lämmittimien polttoaineena toimii myös tavallinen polttoöljy, kuten Maailma kylässä -

festivaalin generaattoreissa. Syy tähän on sama eli tällä hetkellä ekologisemman, uusiu-

tuvan polttoöljyn saaminen markkinoilta on vielä työn alla. Eniten energiaa kuluttavat 

äänentoisto ja valotekniikka. Sähköenergian käyttöä on pyritty minimoimaan esimerkik-

si valosuunnittelulla. Minimoimiseen pyritään vaikuttamaan myös laadukkaalla kalustol-

la. Valojen vähentäminen pienentäisin energiankulutusta, mutta esteettisestä puolesta ei 

olla kuitenkaan haluttu tinkiä liikaa. Kun teltta ei ole käytössä niin, ylimääräinen ener-

giakuormitus on poissa käytöstä. Sähkönkulutusta on mitattu arvioiden avulla.  

 

World Cup Levi -tapahtumassa vettä ja energiaa kuluu eniten rinteen lumetukseen ja 

injektointiin. Tapahtuman pääsihteeri myönsi rinteen valmistuksen kuluttavan paljon 

energiaa, mutta se on vain tehtävä, jotta tapahtuma voidaan järjestää. Lisäksi edustaja 

mainitsi, että rinteen lumetus sekä injektointi toimenpiteet ovat hissiyhtiön normaalia 
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liiketoimintaa ja näin ollen se tehtäisiin joka tapauksessa. Rinteen lumetus pyritään te-

kemään mahdollisimman järkevästi ja ympäristöä säästävästi. Vesi saadaan Ounasjoesta 

ja Immeljärvestä, joten vesi ei pidä sisällään mitään kemikaaleja. Lisäksi pyritään että 

rinnettä ei lumeteta turhaan. Tämä voidaan taata lumikissoissa olevilla järjestelmillä, 

jotka pystyvät mittaamaan lumen määrän. Jos luonnonlunta on jo tarvittava määrä, ei 

ole tarvetta lisälumelle. Rinteen valaistuksessa on käytössä tavalliset halogeenilamput. 

Halogeenilamput ovat erittäin tehokkaat, mutta sähköä vievää. Valaistuksen tulee olla 

tehokasta osittain siksi, että kilpailun televisiolähetykset olisivat tarpeeksi laadukkaita. 

Vaihtoehtona on kuitenkin mietitty, että saataisiinko sama teho esimerkiksi vähemmän 

kuluttavista led-valoista. Vaihtoehtoja pitää kuitenkin testata tarkasti, sillä kilpailua ei 

voida riskeerata missään vaiheessa. Edustaja mainitsi, että verrattain sähkönkulutus 

tapahtuman aikana on kuitenkin pientä. Rinteen valaistus on päällä tapahtuman aikana 

yhtäjaksoisesti viikon. Tapahtuman järjestämistä ei voi riskeerata ja näin ollen valaistus-

ta tarvitaan vuorokauden ympäri. Kehityskohteena voisi kuitenkin olla juuri energia-

muoto, millä ja miten sähköä tuotetaan. 

 

Greening Events suosittelee mahdollisuuksien mukaan sähköä verkon kautta. Eri säh-

köyhtiöillä on erilaisia vihreitä ja ympäristömerkittyjä sähköjä. Paras vaihtoehto olisi 

tuottaa energiaa tuulivoiman avulla. Generaattoreiden käytössä voi hyödyntää sähkö-

urakoitsijan ammattitaitoa, joka auttaa sähkön hävikin minimoimisessa ja muissa säh-

köä säästävissä ratkaisuissa esimerkiksi valaistuksessa ja äänentoistossa. Valaistuksessa 

voi esimerkiksi käyttää energiansäästölamppuja tai led-valoja ja välttää valojen turhaa 

päällä olemista. Myös esimerkiksi ruokamyyjiä voi ohjeistaa sammuttamaan laitteet, kun 

niitä ei käytetä. Erilaisilla polttoainevalinnoilla voi myös vaikuttaa energian kulutukseen. 

Ekokompassi ei vaadi tapahtumalta vihreitä energiamuotoja, koska energiankäyttö on 

tapahtumakohtaista ja tällä hetkellä vihreän sähkön saatavuus on ongelma. Jos tapah-

tumapaikka on vuokrattu, niin sähkön muotoon ei voi vaikuttaa. Kaikkia kuitenkin 

rohkaistaan vertailemaan eri vaihtoehtoja ja suositellaan siirtymään vihreän sähkön 

käyttöön. Suurimmat syyt, miksi vihreää sähköä ei käytetä, on että tapahtumapaikalla ei 

ole vihreän sähkön sopimusta tai mahdollisuutta verkkosähköön. Toiminnot energian-

kulutuksen minimoimiseksi on laadittu alla olevaan taulukkoon (taulukko 8). 
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Taulukko 8. Energiankulutuksen minimointiin vaikuttavat keskeiset tekijät 

 

Uusitutuvien energiamuotojen käyttö 

Ympäristömerkityn sähkön käyttö 

Energiansäästölamput 

Led-valot 

Ylimääräisen energiakuormituksen poisto 

Laadukas kalusto 

 

6.3 Hankinnat 

Maailma kylässä -festivaalin edustajan mukaan omia hankintoja ovat muun muassa tie-

dotukseen ja markkinointiin käytettävät erilaiset paino- ja printtimateriaalit kuten festi-

vaalilehti. Festivaalilehti painatetaan painotalossa, josta on mahdollisuus saada ekologis-

ta paperia. Toinen merkittävä hankinta on festivaalipaidat. Paidat tulevat alihankkijalta, 

jonka tuotanto- ja painatustavat ovat ekologisia. Paitatuotteet ovat Reilun kaupan tuot-

teita ja painotalolla on Joutsenmerkki. Opasteet ja kyltit ovat iso hankinta. Niiden 

suunnittelussa ja hankinnassa pyritään ottamaan huomioon, että ne olisivat mahdolli-

simman monivuotisia. Vuonna 2013 festivaalin ilme vaihtui ja suurin osa banderolleista 

sekä opasteista tapahtuma-alueella uusittiin. Vanhoja materiaaleja ei heitetty kuitenkaan 

hukkaan vaan ne uusiokäytettiin. Muita pienempiä festivaalin aikana käytettäviä hankin-

toja tehdään tukusta. Suurin osa hankinnoista tehdään vuokraamalla. Vuokrattavia han-

kintoja ovat esimerkiksi rakenteet, jotka tulevat teknisen tuotannon alihankkijan toi-

mesta eri tapahtumatuotantoyrityksiltä. Näytteilleasettajat vastaavat omista materiaaleis-

taan itse, mutta heille suositellaan käytettäväksi ympäristöystävällisiä materiaaleja ja 

tuotteita. Ruokamyyjiltä tärkein asia hankintoja koskien ovat biohajoavat kertakäyttöas-

tiat.  

 

April Jazzia varten tarvittavat hankinnat on myös suureksi osaksi vuokrattuja. Hankin-

noissa pyritään myös siihen, että niitä voidaan käyttää useampia kertoja. Festivaali tekee 

yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa, josta lainataan kierrätettyjä huonekaluja festivaa-

litelttaan. Tämä on ekologista ja taloudellisesti säästävää, mutta se tuo myös oman per-
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soonallisen vivahteensa tapahtuman ilmeelle. Tapahtuman jälkeen huonekalut palaute-

taan Kierrätyskeskukselle takaisin. Tapahtuman aikana yleisö voi myös varata huoneka-

luja. Tämä on innovatiivista ja kehittää kierrätystä sekä tavaroiden uusiokäyttöä. Muita 

hankintoja on käsiohjelma, jota painatetaan vuosittain vaihteleva määrä. Käsiohjelmas-

sa käytetyn paperin tuotannossa on minimoitu ympäristövaikutukset. Paperilla on kaksi 

niin sanottua ekokrediittiä, mitkä kertovat sen ekologisuudesta. Kilpailuttaessa ja valit-

taessa painotaloa halutaan tehdä ympäristöystävällinen ratkaisu samalla palvellen esitet-

tä laadukkuudella ja kestävyydellä. Kaikista ekologisemmat paperit eivät vielä ole niin 

kestäviä. Hankintojen kohdalla kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen mutta 

myös kustannuksiin. Tavoitteena olisi saada järkevä kokonaisuus sekä taloudellisesti 

että ympäristöystävällisesti. Toinen hankintaerä ovat April Jazzilla myös festivaalipaidat, 

jotka ovat 100 % puuvillaa. Paitojen kuljetuksissa suositaan laivoja lentokoneiden si-

jaan. Muita hankintoja ovat yleisölle tarjolla olevat ilmaistuotteet, mutta niiden määrä 

hankinnoista on hyvin pieni. 

 

Ruokatoimijoita suositaan käyttämään kotimaisia ja lähellä tuotettuja raaka-aineita sekä 

Reilun Kaupan tuotteita ja kasvisruokia. Vuonna 2014 uutena vaatimuksena tulee, että 

jokaisen ruokamyyjä tulee tarjota yksi kasvisruokavaihtoehto. Ruokamyyjien kanssa on 

ollut helppo tehdä yhteistyötä ja he ovat myös itse olleet innovatiivisia ympäristöystä-

vällisyyden saralla. Tapahtuman onnistumisen kannalta yhteistyön toimivuus on erittäin 

tärkeä asia. Kehityksen kohteena on edelleen teltassa käytettävä messumatto, jonka voi-

si korvata jollakin vuokrattavalla uusiokäyttöisellä vaihtoehdolla. Toki jo nyt on kehityt-

ty asiassa edellisvuosista, kun matto saadaan kierrätettäväksi, mutta vielä parempi vaih-

toehto olisi monikäyttöisempi ja talteen otettava tuote.  

 

World Cup Levin tärkeimmät uusikäytön kohteet ovat banderollit. Banderolleja uu-

siokäytetään kilpailun jälkeen ja niistä on tehty esimerkiksi pieniä pusseja, joita on sitten 

käytetty seuraavissa tapahtumissa. Tapahtuman sijainnin kannalta banderollien kierrä-

tystä ja ekologisuutta on kuitenkin mietittävä monesta eri näkökulmasta. Vaikka bande-

rollit kierrätettäisiin ekologisesti, niin kuljetuksista syntyvät ympäristökuormitukset ovat 

huomattavat. Banderollit tehdään Helsingissä, josta ne kuljetetaan linja-autolla Leville. 

Tapahtuman jälkeen banderollit kuljetetaan takaisin Helsinkiin kierrätettäväksi, jonka 

jälkeen valmistetut uusiotuotteet kuljetetaan taas pohjoiseen. Tämä on paitsi ympäris-
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töä kuormittavaa myös kallista. Ratkaisuna tähän olisi löytää jokin paikallinen toimija. 

Yhteistyötä on kaavailtu muun muassa Kittilän pitkäaikaistyöttömien tai kehitysvam-

maisten työpajojen kanssa. Näin he saisivat mielekästä tekemistä ja ympäristökuormitus 

sekä kustannukset pienenisivät. Muutenkin hankinnoissa pyritään miettimään onko 

lähellä mahdollisia yrityksiä tai toimijoita joiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä. Materi-

aaleista, kuten banderolleista, pyritään tekemään mahdollisimman monivuotisia. Tähän 

pyritään esimerkiksi siten, että mainosmateriaaleissa oleviin logoihin ei paineta vuosilu-

kua, jolloin niitä voidaan käyttää vuodesta toiseen. Mainonta- ja tiedotusmateriaalit tu-

levat Helsingistä, sillä yhteistyösopimus on tehty alan johtavan yrityksen kanssa. Yhteis-

työtaho on tunnettu luovista, ekologisista ratkaisuistaan. Rinnealueella sijaitsevalla ta-

pahtuma-alueella olevat rakenteet ovat vuokrattuja. Tapahtumaa varten alueelle raken-

netaan kaikki paitsi vip-tilat, jotka sijaitsevat Gondoli-ravintolassa. Tiloja on kuitenkin 

yhdistelty ja tätä kautta pyritty energiatehokkuuteen. Myös hankintojen osalta yhteis-

työkumppaneita on neuvottu käyttäytymään ympäristöystävällisesti. Turhaa ilmaisjake-

lua tulee välttää ja materiaaleihin tulee kiinnittää huomiota. Tapahtumassa pyritään, että 

mitään ei jäisi roskaksi luontoon.  

 

Greening Eventsin mukaan hankintoja tehtäessä kannattaa huomioida onko tuotteilla 

tai mahdollisilla alihankkijoilla ympäristömerkki tai -ohjelma. Esimerkiksi painotaloa 

valittaessa tulee huomioida onko sillä ympäristöjärjestelmä ja ympäristömerkittyä pape-

ria käytössä. Vaatteita hankittaessa kannattaa suosia Reilun Kaupan ja luomupuuvillasta 

valmistettuja tuotteita. Ekologisten vaatteiden markkinat ovat Suomessa vielä melko 

pienet ja ekologisilla vaatteilla on vaikea saatavuus. Tästä johtuen ne ovat myös usein 

muita tuotteita kalliimpia. Useimmissa tapahtumissa pääkaupunkiseudulla kuitenkin on 

jo käytössä Reilun Kaupan puuvillatuotteita. Jos kävijöille halutaan jakaa esimerkiksi 

kassi, on tärkeää että se on vastuullisesti ja ekologisesti tuotettu. Tämä viestii kävijöille 

tapahtuman arvoista ja järjestäjän toiminnasta sekä valinnoista. Järjestäjän on tärkeää 

huomioida myös sponsoreiden hankinnat. Usein massatapahtumissa yleisölle jaettavat 

tuotteet ovat sponsorimateriaalia. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää oman toiminnan ja 

hankintojen lisäksi tarkastella myös sponsoreiden sekä ruokamyyjien toimintaa ja kes-

kustella heidän kanssaan jaettavista tai myytävistä tuotteista. Ruokamyyjiä suositellaan 

käyttämään uudelleenkäytettäviä astioita tai kertakäyttöisistä biohajoavia. Tämä on tär-

keää esimerkiksi jätehuollon onnistumisen kannalta, sillä järjestäjän on tärkeää tietää 
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mitä jätteitä tapahtumassa oikeasti syntyy. Mahdollisuuksien mukaan hankintoja kan-

nattaa vuokrata. Kannattaa kuitenkin miettiä, jos joutuu vuokraamaan kaukaa niin onko 

järkevämpää ostaa läheltä ja säästää tuotannon kuljetusmatkoissa. Ruokamyyjiä suositel-

laan tarjoamaan kasvis- ja lähiruokaa sekä käyttämään Reilun kaupan tuotteita. Hankin-

toja tehtäessä tulee välttää turhia hankintoja. Ekotehokkaassa hankintojen hankinnassa 

säästyy luontoa, materiaaleja ja rahaa. Suositeltavaa on että, hankintoja uusiokäytettäi-

siin mahdollisimman paljon. Taulukkoon 9. on laadittu yhteenvetona keskeisimmät 

toiminnot hankintojen ekologisuuden parantamiseksi.  

 

Taulukko 9. Ekologiset hankinnat 

 

Uusiokäytettävät ja monikäyttöiset materiaalit 

Biohajoavat materiaalit 

Reilun kaupan- ja luomutuotteet 

Kuljetusmatkojen minimointi 

Ekotehokkuus 

Vuokraaminen 

Yhteistyökumppanien tiedottaminen 

Innovatiivinen toiminta 

 

6.4 Liikenne 

Maailma kylässä -festivaalissa pyritään, että auton käyttö olisi harkittua. Tähän pyritään 

tekemään autolla saapuminen haastavaksi. Festivaalin sijainti on autoilijoiden kannalta 

haastavassa paikassa, sillä parkkitilaa ei ole helposti tarjottavissa. Auton käyttöä pyritään 

kontrolloimaan, ja esimerkiksi festivaalin näytteilleasettajille annetaan käyttöön vain 

yksi ajolupa näytteilleasettajaa kohden. Ajoluvalla tapahtuma-alueelle pääsee ainoastaan 

rakennus- ja purkuvaiheessa. Liikenteen ympäristövaikutusten minimointiin pyritään 

vaikuttamaan myös tehokkaalla liikenteenohjauksella. Tapahtumaa on helppo mainos-

taa julkisilla kulkuvälineillä tultavaksi. 80 % festivaalin kävijöistä on pääkaupunkiseutu-

laisia, joiden on erittäin helppo saapua tapahtumapaikalle esimerkiksi junalla tai raitio-

vaunulla. Suurin osa kävijöistä tuleekin paikalle julkisilla, pyörällä tai kävellen. Festivaa-

lin kotisivuille ei ole nähty tarpeelliseksi laittaa pääkaupunkiseudun julkisten aikatauluja, 
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sillä tapahtuma-alue on niin Helsingin ydinkeskustassa, ja pääasiallinen kävijäkunta tie-

tää kuinka saapua paikalle. Yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista liikennöi kävi-

jöitä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, esimerkiksi Turusta ja Tampereelta. Tä-

män yhteistyökumppanin aikatauluista tiedotetaan tapahtuman kotisivuilla. Kävijät voi-

vat keskenään myös sopia kimppakyydeistä. Green Riders on Facebookissa toimiva 

ryhmä, jossa käyttäjät voivat ilmoittaa ja ilmoittautua mukaan mahdollisiin kimppakyy-

teihin. Tuotannon kuljetuksissa pyritään tuomaan esimerkiksi hankinnat läheltä sekä 

ympäristön kannalta että kustannussyistä. Tuotannon kuljetuksia pyritään optimoimaan 

paljon sekä ympäristön kannalta että kustannustehokkaista syistä. Tänä vuonna kaikille 

tuotannon- sekä artistikuskeille annetaan käyttöön ajopäiväkirjat, jotta ajokilometrien 

seuranta helpottuisi. Tavarakuljetukset lastataan aina täyteen ja tuotannossa ollaan aina 

tietoisia mihin aikaan kuljetusautot liikkuvat missäkin.  Hankintoja tehtäessä otetaan 

huomioon myös se mistä tuotteet tulevat. Lentomatkoista syntyviä päästöjä ja kustan-

nuksia pyritään vähentämään jo festivaaliohjelman suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoit-

taa käytännössä sitä, että ohjelma suunnitellaan niin, että artistit ovat jo Euroopassa 

eikä heitä lennätetä esimerkiksi toiselta puolelta maapalloa.  

 

April Jazzin tapahtumapaikka on myös hyvin tavoitettavissa julkisin kulkuyhteyksin. 

Tarkkoja lukuja ei ole, mutta arvioidaan että useimmat festivaalikävijät liikkuvat julkisil-

la, kävellen tai pyörällä. Tapahtuma-alueen yhteydessä on vähän pysäköintitilaa autoille, 

ja ihmiset ovatkin huomannet julkisen liikenteen helppouden ja kätevyyden. Tapahtu-

man kotisivuilla on linkit yhteistyökumppanin aikatauluihin sekä selkeitä karttoja saa-

pumisen helpottamiseksi. Lähivuosina tapahtumapaikan läheisyyteen avautuu myös 

metropysäkki, jolloin julkinen liikenne alueelle on vielä monipuolisempaa. Yhteistyö-

kumppanin kanssa on keskusteltu myös mahdollisista lisävuoroista tapahtuman aikana 

sekä festivaalin pääsylipun yhdistämisestä matkalippuun, mutta näitä ei kuitenkaan ole 

vielä nähty tarpeelliseksi tapahtuman pienen koon vuoksi. Tuotannon puolen yhteistyö-

tahoista useimmat tulevat läheltä, pääkaupunkiseudulta. Kilpailuttamisen myötä festi-

vaalipaitojen alihankkija vaihtui ja paidat tulevat tänä vuonna Kiinasta. Alun perin tar-

koituksena oli, että paidat tulevat Suomeen meriteitse, joka on vähemmän ympäristöä 

kuormittava vaihtoehto. Kiireen takia ne joudutaan kuitenkin lennättämään.   
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Tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa World Cup Levin kävijöistä saapuu Leville 

autolla. Toiseksi eniten matkustetaan lentäen, joka on kaikista vaihtoehdoista ympäris-

töä kuormittavin. Joukkueet saapuvat Kittilään lentäen, josta heille on järjestetty kulje-

tukset Leville. Tapahtuman liikenteellinen vastuu katsotaan alkavan siitä, kun ihmiset 

ovat saapuneet Kittilään. Siihen millä ihmiset kulkevat ennen sitä on vaikeaa vaikuttaa. 

Yleisölle järjestetään ilmaiset yleisökuljetukset tapahtuma-alueelle, jotka kulkevat non-

stop -periaatteella. Yleisökuljetukset on tehty helpoksi ja ne ovatkin erittäin suosittuja. 

Tämä vähentää yksityisautoilusta syntyviä päästöjä sekä estää pahimpien ruuhkien 

muodostumisen. Levin hyviä puolia on, että etäisyydet ovat lyhyitä ja näin ollen myös 

helppo kulkea esimerkiksi kävellen. Kilpailualueella on maksullinen pysäköintimahdolli-

suus. Myös joukkueille on järjestetty omat kuljetukset. Levi sijaitsee maantieteellisesti 

hankalassa paikassa, jos katsotaan ekologisesta näkökulmasta. Levi on kaukana ja usein 

sinne saavutaan lentäen. Suurimmat liikennekuormitukset syntyvät tuotannon puolella 

rahtikuljetuksista. Maantieteellisen sijainnin vuoksi kuljetusmatkoihin on vaikea vaikut-

taa ja rahtikuljetukset tulevat väistämättä pidemmältä, sillä lähellä ei ole vaihtoehtoja 

joita vertailla. Tapahtuman sisäisessä liikenteessä on käytössä pääyhteistyökumppanin 

sponsoroimat autot. Tapahtuman sisäistä autoliikennettä tulee paljon, mutta useammat 

käytössä olevat autot ovat diesel- tai hybridikäyttöisiä.  

 

Greening Eventsin mukaan yleisöliikenteen helppouteen ja sujuvuuteen voi vaikuttaa 

paljonkin. Esimerkiksi liikenteenohjauksella vältetään ruuhkia, jotka ovat yhteydessä 

tapahtuman onnistumiseen. Erilaisilla kannusteilla voi kävijöitä kehottaa saapumaan 

ilman autoa. Kannusteita voivat olla esimerkiksi, että pyörällä tulevat saavat pyöränsä 

huoltoon tapahtuman aikana tai että junalla matkustaville on järjestetty ylimääräistä 

ohjelmaa tai viihdettä. Muita kannusteita voivat olla kilpailuun osallistuminen tai jokin 

muu lisäpalvelu tai -tuote. Autoilun vähentämiseksi on hyvä olla järjestämättä ollenkaan 

pysäköintitilaa. Jos parkkipaikka-alue kuitenkin on olemassa, voidaan pysäköinnin hin-

noittelulla vaikuttaa autoilun tehokkaaseen käyttöön. Tämä voidaan toteuttaa esimer-

kiksi siten, että yksinautoilijoille pysäköintilippu on kalliimpi kuin sellaisille, joilla on 

auto täynnä. Yhteistyö eri tahojen kanssa sekä selkeät pyörä- ja kävelyreittien merkinnät 

ovat tärkeä osa onnistunutta liikennejärjestelyä. Tapahtuman luonteesta riippuen myös 

poliisin kanssa voi keskustella ja tehdä yhteistyötä liikennejärjestelyitä koskien. Tuotan-

non kuljetuksissa löytyy varmasti monia kehittämiskohteita. Tuotantoon liittyy usein 
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paljonkin liikennettä. Tavaroita, hankintoja ja muita materiaaleja tulee monilta eri ali-

hankkijoilta ja näin ollen myös monista eri paikoista. Tuotannon tehokkaaseen logis-

tiikkaan voi vaikuttaa esimerkiksi ostamalla tukusta isoja eriä ja välttämällä pistokeikko-

ja. Ympäristön, sekä kustannusten, kannalta tulee välttää pitkiä kuljetusmatkoja. Yksi 

hyvä tapa on seurata ajokilometrejä, jolloin saadaan tieto siitä kuinka paljon ja kuinka 

pitkiä matkoja ajetaan. Tämän pohjalta voidaan miettiä eri kuljetuksien tarpeellisuutta. 

Yleisöliikennettä ja tuotannon logistiikkaa mietitään jokaisen tapahtuman kohdalla erik-

seen. Yleisöliikenteen ja tuotannon logistiikan lisäksi on tärkeää huomioida tapahtuman 

sisäinen liikenne. Järjestäjän tulee miettiä myös henkilökunnan saapumista tapahtuma-

paikalle sekä liikkumista tapahtuma-alueella. Esimerkiksi hankkimalla polkupyöriä työn-

tekijöiden käyttöön viestii yleisölle tapahtuman ympäristöllisistä arvoista. Jos autoja 

pitää kuitenkin käyttää, niin yksittäismatkoja tulisi välttää. Yksi kimppakyyti voi korvata 

monen auton yksittäisen matkan. Tehokas logistiikka on vielä työn alla ja uusia kehitys-

ideoita tapahtuma-alalle odotetaan mielenkiinnolla. Taulukko 10. kuvaa ympäristöystä-

vällisen liikenteen toimintoja. 

 

Taulukko 10. Ympäristöystävällinen liikenne 

 

Liikennesuunnitelma 

Liikenteenohjaus 

Kannusteet käyttää joukko- ja kevyttä liikennettä 

Helppous 

Maksullinen pysäköinti tai ei pysäköintimahdollisuutta lainkaan 

Pitkien kuljetusmatkojen välttäminen 

Lähituotannon suosiminen 

Ajopäiväkirja seurannan tueksi 

Kimppakyydit 

Diesel- ja hybridikäyttöiset autot 

Yhteistyö julkisen liikenteen yritysten kanssa 

Tiedottaminen 
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6.5 Tiedotus ja markkinointi 

Maailma kylässä -festivaalin pääasiallinen kohderyhmä ovat pääkaupunkiseutulaiset 

nuoret aikuiset iältään 25–40 -vuotiaita. Monet kävijöistä ovat kiinnostuneita kehitysyh-

teistyöstä, kestävän kehityksen arvoista sekä monikulttuurisuudesta. Monella kävijällä 

onkin jonkinlainen maahanmuuttotausta. Pääkohderyhmän lisäksi tapahtumassa käy 

vierailijoita vauvasta vaariin, sillä tapahtuman on ilmainen ja avoin. Festivaalilla on laa-

jamittainen tiedotus- ja markkinointisuunnitelma. Tiedotuksessa ja markkinoinnissa 

käytetään vahvasti sosiaalista mediaa esimerkiksi Facebookia, jossa festivaalilla on yli 

20 000 tykkääjää. Facebookin lisäksi aktiivisessa käytössä on tapahtuman Twitter-tili, 

jota päivitetään ahkerasti festivaaliviikonlopun aikana. Tapahtuman kotisivut toimivat 

myös tärkeänä viestintäkanavana. Tämän päätarkoituksen on viestiä tapahtumasta sel-

laisille, joilla ei ollut mahdollisuutta olla paikanpäällä, mutta voivat silti seurata festivaa-

lin tapahtumia. Ulkomainonnan osuus mainonnasta on merkittävä. Ulkomainontaa 

käytetään raitiovaunuissa, raitiovaunupysäkeillä sekä metroissa. Näiden lisäksi tiedotuk-

sessa ja markkinoinnissa hyödynnetään muita erinäisiä printtimateriaaleja. Tärkeää ja 

tiivistä yhteistyötä tehdään erään pääkaupunkiseutulaisen paikallislehden kanssa. Ulko-

mainonnasta syntyvä paperijäte on verrattain pientä. Eniten paperijätettä syntyy tapah-

tuma-alueella esimerkiksi näytteilleasettajien esitteistä ja muista printtimateriaaleista. 

Heitä kuitenkin ohjeistetaan valitsemaan mahdollisimman pitkäkestoisia materiaaleja. 

Harmittavan usein printtimateriaalit ovat sidoksissa esimerkiksi johonkin meneillään 

olevaan kampanjaan ja siksi ne ovat usein kertakäyttöisiä. Papereiden on tärkeää olla 

jollain tavalla ympäristömerkittyjä ja ekologisia. Yksi kehitysmahdollisuus on siirtyä 

pienin askelin käyttämään pelkästään sähköistä mediaa viestintäkeinona. Tiedottamises-

ta ja markkinoinnista syntyvät ympäristökuormitukset ovat kuitenkin muita osa-alueita 

pienemmät.  

 

April Jazzin pääasiallinen asiakaskunta koostuu koulutetuista, keski-ikäisistä kävijöistä. 

Kävijöiden joukossa on enemmän naisia, kuten yleensäkin kulttuuritapahtumat kiinnos-

tavat enemmän naisia kuin miehiä. Tapahtuman on kuitenkin tarkoitus palvella kaiken-

ikäisiä ja esimerkiksi lapsille järjestetään omat Lasten Jazzit. Lasten Jazzeilla on lapsille 

suunnattua toimintaa kuten erilaisia pajoja. Tiedottamisessa pyritään käyttämään jonkin 

verran sosiaalista mediaa. Festivaalilla on käytössään omat Facebook-sivut sekä Twit-

ter-tili. Myös tapahtuman kotisivuilla on hyvin tietoa saatavilla. Sosiaalisen median ja 
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kotisivujen lisäksi festivaalia mainostetaan julistein sekä käsiohjelmia jakamalla Helsin-

gin ja Espoon seudulla. Käsiohjelmia pyritään aktiivisesti jakamaan paikkoihin, joissa 

ajatellaan olevan potentiaalista asiakaskuntaa. Sosiaalisen median käyttäminen tiedotta-

misessa on koettu hyväksi, kun tietoa halutaan suunnata nuorille aikuisille. Käsiohjel-

maa jaetaan myös koteihin, joten niillä pyritään tavoittamaan hieman vanhempi mah-

dollinen asiakaskunta. Paperijätteen määrän arvioidaan jäävän pieneksi verrattuna esi-

merkiksi energiajätteeseen. Paperin hyvä puoli on, että sitä voidaan kierrättää ja uu-

siokäyttää. Käsiohjelmasta ei haluta luopua, sillä asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä käsioh-

jelmaan viestintäkeinona. Käsiohjelman paperilla on kaksi eri ekologisuudesta kertovaa 

merkkiä. Myös vapaaehtoisia ja alihankkijoita halutaan tiedottaa ympäristöasioista. 

Esimerkiksi ennen tapahtumaa vapaaehtoisille pidettiin infotilaisuus ympäristöasioista.  

 

Levillä on tehty tarkkaa tutkimusta siitä millaista World Cup Levin kävijäkunta on. 

World Cup Levin markkinointi- ja viestintä materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. Esi-

merkiksi esitteet tehdään kierrätysmateriaaleista ja banderollitkin pyritään tekemään 

ympäristöystävällisiä materiaaleja käyttäen. Tapahtuma itse haluaisi vähentää paperisten 

materiaalien käyttöä ja siirtyä vielä enemmän sähköiseen mediaan. FIS kuitenkin antaa 

tiettyjä säädöksiä, esimerkiksi kilpailulehden valmistamisesta, joita pitää noudattaa. 

Markkinoinnissa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon digitaalista mediaa. 

Suurin osa kävijöistä käyttääkin tiedon saamiseen internetiä.  

 

Greening Eventsin edustajien mukaan on tärkeää integroida ympäristöasioiden tiedot-

taminen muuhun tapahtuman viestintään. Tapahtuman ympäristöarvoista voi kertoa 

esimerkiksi internetsivuilla. Tämän lisäksi on ensiarvoisen tärkeää tiedottaa ihmisiä pai-

kanpäällä. Kuten aiemmin työssä mainittiin, on tärkeää myös pystyä konkreettisesti 

toteuttamaan tapahtuman ympäristöarvot eikä vain viestiä niistä. Ympäristöarvoista on 

tärkeää viestiä, jos haluaa yleisönkin toimivan tietyllä tavalla. Jätteidenlajittelussa tiedo-

tukseen kannattaa hyödyntää lajitteluneuvojia. Ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi se on 

myös hyvän palvelun tuottamista. Markkinoinnissa on tärkeää miettiä mitä ja kuinka 

paljon painotuotteita tarvitaan ja välttää ylimääräistä tuotantoa. Paperimateriaalin tilalla 

viestintään voi käyttää lukuisia muita eri vaihtoehtoja. Taulukossa 11. on esitelty keinoja 

ekologisempaan tiedottamiseen ja markkinointiin. 
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Taulukko 11. Ekologinen tiedotus ja markkinointi 

 

Pääasiallisen kohderyhmän selvittäminen 

Printtimateriaalien minimointi 

Ympäristömerkitty tai -sertifioitu paperi 

Paperimateriaalien kierrätys ja uusiokäyttö 

Internetin ja sosiaalisen median hyödyntäminen 

Ympäristöviestintä integroituna muuhun tapahtuman viestintään 
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7 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Tutkimustuloksia verrattaessa tapahtumien ympäristöasioiden toteutumisessa on eroa-

vaisuuksia. Maailma kylässä -festivaali ja April Jazz ovat keskenään ekologisilta toimin-

noiltaan melko samalla tasolla. Molemmat tapahtumat ovat mukana Ekokompassi-

hankkeessa, joten molemmissa tapahtumissa kestävän kehityksen ekologiset arvot ote-

taan hyvin huomioon. World Cup Levi -tapahtumassa ekologisiin toimintoihin pitäisi 

kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota.  

 

Niin teorian (Hemmi 2005) kuin Greening Eventsin edustajienkin mukaan, olisi tärkeää 

lajitella jätteet jo tapahtumapaikalla. Kierrätyspisteet ovat työn kirjoittajan mielestä tär-

kein ja suurin kehittämisen kohde World Cup Levi -tapahtumassa. Ekologisesti teho-

kasta on lajitella jätteet jo niiden synty- eli tapahtumapaikalla. Levillä kierrätyspisteet 

voitaisiin toteuttaa esimerkiksi erillisten konttien avulla, jossa olisi kierrätyspisteet. 

Myös lajitteluneuvojat olisivat hyödyllisiä, sillä heidän avullaan jäte- ja siivoushuoltoa 

on helpompi toteuttaa. Tapahtuma-aluetta on tärkeää pitää siistinä koko tapahtuman 

ajan. Tapahtuman ympäristön siisteys ohjaa myös yleisön käyttäytymistä. Yleisön toi-

miminen onkin tärkeä tapahtuman ympäristöllisten tavoitteiden toteutumista. World 

Cup Levi -tapahtumassa jätehuollon helppouteen pyritään vaikuttamaan jäteastioiden 

sijoittelulla. Jäteastioita on paljon ja ne on sijoitettu kulkureittien varrelle.  

 

Sekä Hemmi (2005) että Greening Eventsin edustajat painottivat tiedottamisen tärkeyt-

tä jäteasioissa. Niin yleisöä, yhteistyökumppaneita kuin alihankkijoitakin tulee tiedottaa 

tehokkaasti. Ympäristövastuullisen yritystoimintaan kuuluu henkilöstön, asiakkaiden 

sekä alihankkijoiden tiedottaminen (Hemmi 2005). World Cup Levi -tapahtumassa tie-

dottamista pitäisi parantaa sekä yleisön että yhteistyökumppaneiden osalta. Yleisöä ei 

tiedoteta jäteasioista lainkaan ja esimerkiksi ruokamyyjät saavat toimia melko vapaasti ja 

omien periaatteiden mukaisesti. Yleisöä on erityisen tärkeää tiedottaa tapahtumapaikal-

la, jossa asiat konkreettisesti tapahtuvat. Ympäristövastuulliseen toimintaan kuuluu 

myös pyrkimys uusiokäyttää tuotteita. Tuotteiden uusiokäyttöä toteutetaan kaikissa 

tutkimuksen tapahtumissa.  
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Kaikilla tutkimuksen tapahtumilla olisi parantamisen varaa sähköntuotannon kannalta. 

Osalla tapahtumista on käytössä ekologisia vaihtoehtoja, mutta suurin osa sähköenergi-

asta tuotetaan esimerkiksi tavallisilla generaattoreilla. Sähkön muotoon ei kuitenkaan 

aina voi itse vaikuttaa, sillä esimerkiksi tapahtuma, jonka sähkö tulee kaupunginverkos-

ta, on sidottu kaupungin verkon energiamuotoihin. Suositeltavaa olisi käyttää uusiutu-

via ja vähemmän kuluttavia energiamuotoja. Maailma kylässä -festivaalilla on käytössä 

tuulivoimalla tuotettua sähkö, mikä on kaikista ekologisin vaihtoehto. Suurin osa säh-

köstä tuotetaan kuitenkin tavallisilla generaattoreilla. April Jazzin sähkö tulee kaupun-

gin verkosta, ja vihreää sähköä ei ole mahdollista saada, vaikka tapahtuma haluaisikin 

sitä käyttää. Greening Eventsin mukaan suurimmat syyt, miksi vihreää sähköä ei käyte-

tä, on että tapahtumapaikalla ei ole vihreän sähkön sopimusta tai mahdollisuutta verk-

kosähköön. Levillä rinnevalaistukseen käytetään tavallisia halogeenivaloja, jotka on va-

littu niiden tehokkuuden vuoksi. Ympäristöystävällisempi vaihtoehto halogeenilampuil-

le olisi esimerkiksi led-valot tai energiansäästölamput. Valojen ja muiden sähköä vievien 

laitteiden turhaa päällä pitämistä tulisi välttää. World Cup Levi -tapahtumassa eniten 

sähköenergiaa kuluu juuri rinteen valaistukseen, jota pidetään tapahtumaviikkona päällä 

vuorokauden ympäri. Ratkaisuna tähän olisi ekotehokas sähkön käyttö, ja lamppuja 

pidettäisiin päällä vain silloin kun tarvitsee.  

 

Hankintoja uusiokäytetään kaikissa tapahtumissa tehokkaasti. Kun hankintoja tehdään, 

niitä ajatellaan monivuotisina hyödykkeinä. Sekä Asikainen (2006) että Greening 

Events painottavat tuotteiden monivuotisuutta. Tapahtumat pyrkivät olemaan myös 

innovatiivisia hankintojen suhteen. April Jazzissa toteutetaan kierrätystä uudella ja in-

novatiivisella tavalla. Levillä suunnitellaan yhteistyötä lähikunnan pitkäaikaistyöttömien 

ja kehitysvammaisten työpajoilla. Näin hankintojen pitkät kuljetusmatkat pienenisivät ja 

voitaisiin olla apuna sosiaalityössä. Oman toiminnan lisäksi tapahtumien tulee kiinnittää 

huomiota myös yhteistyökumppaneiden toimintaan. Yhteistyökumppaneiden tiedotta-

minen ympäristöystävällisistä hankinnoista sekä muusta ympäristöystävällisestä toimin-

nasta on otettu kaikissa tapahtumissa huomioon. Sekä Hemmin (2005) että Greening 

Eventsin edustajien mukaan on tärkeää vuokrata mahdollisimman paljon. Kaikkien 

tapahtumien suurimmat hankinnat ovat vuokrattuja, mikä on ekologisesti ostamista 

parempi vaihtoehto. Tapahtumien printtimateriaalien alihankkijoilla on jokin ympäris-
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tösertifikaatti tai -merkki, mikä osoittaa myös osaltaan kaikkien tapahtumien halua to-

teuttaa ympäristöystävällistä toimintaa.  

 

Kaikkien tapahtumien järjestäjät kannustavat kuluttajia vähentämään yksityisautoilua. 

Yksityisautoilua pyritään vähentämään esimerkiksi pysäköintimaksuilla ja sillä, että py-

säköintitilaa ei ole lainkaan järjestetty. Julkisen ja kevyen liikenteen lisäämiseksi voidaan 

innovatiivisesti kehittää erilaisia toimenpiteitä. Myös Case (2013) painottaa julkisen sekä 

kevyen liikenteen kannattavuutta ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Aikatauluista 

tiedotetaan tehokkaasti ja näin pyritään lisäämään julkisen liikenteen käyttöä. Tapahtu-

mien pääsylippuja voitaisiin kehittää yhdistämällä niihin julkisen liikenteen matkalippu, 

joka olisi tällaisena yhdistelmälippuna ostettu edullisempi. Työn kirjoittaja uskoo, että 

tällaiselle yhdistelmälipulle olisi paljon potentiaalisia ostajia. Greening Eventsin mukaan 

tuotannon liikenteen kehittäminen on vielä paljolti työn alla. Maailma kylässä -

festivaalilla minimoidaan tuotannon ajoja esimerkiksi ajopäiväkirjoilla, joiden avulla 

pystytään seuraamaan tuotannosta aiheutuvat todelliset ajokilometrit. Levi sijaitsee 

maantieteellisesti kaukana ja kuljetusmatkojen minimointi on hankalaa, sillä vastaavan-

laisia palveluja ei löydy läheltä. Levillä liikenteestä aiheutuvia haittoja voitaisiin vähentää 

esimerkiksi tapahtuman sisäisen liikenteen uudelleen järjestämisellä. Tällä hetkellä au-

toilla tehdään paljon yksittäismatkoja, joiden sijaan voitaisiin hyödyntää kimppakyyti-

periaatetta. Myös Hemmi (2005) ja Greening Events suosittelevat kimppakyytejä työn-

tekijäliikenteessä. Ilmaisella non-stop yleisökuljetuksella vältetään pahimpia ruuhkia, 

mutta myös tehokkaampi liikenteenohjaus voisi olla tarpeellinen toimi liikenteen tehos-

tamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.  

 

Kaikissa tutkimuksessa mukana olleiden tapahtumien tiedotuksessa ja markkinoinnissa 

on otettu huomioon pääasiallisin kohderyhmä. Kohderyhmät on selvitetty erilaisten 

tutkimusten ja kyselyiden avulla. Kaikki tapahtumat ovat aktiivisia sosiaalisen median, 

kuten Facebookin ja Twitterin, käyttäjiä. Tapahtumilla on kuitenkin myös paperista 

mainontaa ja siitä ei ole haluttu tai voitu täysin luopua. Käytettävät paperimateriaalit 

ovat kuitenkin ympäristömerkittyjä tai -sertifioituja ja niitä voidaan kierrättää sekä uu-

siokäyttää. Kierrätyksen ja uusiokäytön vuoksi paperijätteen määrä on verrattain pientä 

kaikissa tutkimuksen tapahtumissa. Tapahtumien sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita 

pyritään tiedottamaan tehokkaasti ympäristövaikutuksista. Yhteistyökumppaneilta vaa-
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ditaan sitoutuneisuutta ympäristöasioihin sekä siisteyteen. Taulukossa 13. esitellään 

World Cup Levin keskeisiä ympäristöllisiä ongelmakohtia sekä realistisia keinoja paran-

taa World Cup Levin ympäristöystävällisyyttä. 

 

Taulukko 13. World Cup Levin keskeisimmät ympäristölliset ongelmakohdat sekä ke-

hittämisehdotuksia World Cup Levi -tapahtuman ympäristöystävällisyyden parantami-

seksi 

 

Ongelma Ratkaisu 

Jätteiden lajittelu Kierrätyspisteiden hankinta                   

Tiedotuksen puuttuminen Tiedotuksen lisääminen yleisölle sekä 

yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmille 

Ruokamyyjien toiminta Yhteisten pelisääntöjen sopiminen 

Hankinnoista syntyvä jäte Hankintojen uusikäyttö 

Kertakäyttöastiat Biohajoavat astiat 

Energiankulutus Uusiutuvien energiamuotojen sekä led- 

ja energiansäästölamppujen käyttö 

Turha energiakuormitus Sähkön harkittu käyttäminen 

Pitkät kuljetusmatkat Tapahtuman sisäisen liikenteen vähen-

täminen sekä lähipalveluiden ja -

toimijoiden suosiminen 

 

 

World Cup Levi tekee jo nyt pieniä, mutta tärkeitä ympäristötekoja. Jotta tapahtumasta 

saataisiin nykyistä ympäristöystävällisempi, täytyy moneen asiaan kuitenkin vielä löytää 

ratkaisu. Koska kyseessä on voittoa tavoittelematon tapahtuma, eivät resurssit välttä-

mättä riitä kaikkiin edellä mainittuihin toimiin.  Tapahtumalla on kuitenkin halua olla 

ympäristöä huomioiva tapahtuma ja yhteistyötä kaavaillaankin Greening Eventsin 

kanssa. Greening Eventsin tarkoituksena on luoda tapahtumalle ympäristöjärjestelmä, 

joka on hyvin samantyyppinen kuin Eco-Event. Tulevat vuodet näyttävät mihin suun-

taan tapahtuma kehittyy ja mihin ympäristöhaasteisiin tapahtuma pystyy vastaamaan. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Siivous- ja jätehuolto 
- miten siivous on järjestetty 
- siivous- ja pesuaineiden sekä muiden kemikaalien ympäristöystävällisyys 
- mitä jätteitä (mukana ravintolapalvelut) 
- jätteiden lajittelu 
- jätehuolto tapahtumapaikalla (jäteastiat, pullojenpalautus yms.) 
- jätteiden ja jäteveden hävitys 
- ohjaus ja tiedotus 
- melusaaste 
- kehitysehdotukset 

 
Energiankulutus 

- suunnitteluvaihe 
- energiamuodot 
- merkittävimmät energiankuluttajat 
- toimenpiteet minimoimiseksi 
- ohjaus ja tiedotus 
- kehitysehdotukset 

 
Hankinnat 

- mitä ja millaisia hankintoja tehdään 
- mistä hankitaan 
- materiaalit 
- hankintojen vertailu ja kilpailuttaminen 
- ympäristömerkinnät 
- ohjaus ja tiedotus 
- kehitysehdotukset 

 
Liikenne 

- liikennesuunnitelma 
- julkinen liikenne 
- kuljetusmatkat ja niiden minimointi 
- ohjaus ja tiedotus 
- kehitysehdotukset 

 
Tiedotus ja markkinointi 

- suunnittelu 
- kohderyhmä 
- viestintäkeinot 
- paperijäte 
- kehitysehdotukset 

 

 


