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Greening Events –hanke 
•  Aika: 2/2012-6/2014 
•  Mukana 

–  Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö, Helsingin 
ympäristökeskus, Helsingin rakennusvirasto, Helsingin 
liikuntavirasto, Vantaan kaupunki- ja kulttuuripalvelut, 
Vantaan ympäristökeskus, Vantaan yrityspalvelut , Espoon 
ympäristökeskus, Espoon matkailu Oy 

–  Ohjausryhmässä mukana: Ilmastoinfo HSY, Sport Finland, 
Aalto-yliopisto 

•   Rahoitus 
–  Kokonaisbudjetti 580 000 € 
–   70 % Uudenmaan ELY-keskukselta EAKR-rahastosta 
–   Helsinki 22,24%, Espoo 3,45% ja Vantaa 4,3% 



Greening Events –hanke 
pähkinänkuoressa 

      Yhtenäinen toimintamalli pääkaupunkiseudun tapahtumien 
ympäristöasioiden hallintaan 

 
•  Pääkaupunkiseudun kaupunkien ympäristökriteerit tapahtumille 
•  Tapahtumille sekä tapahtumapaikoille Ekokompassi tapahtuma 

-ympäristöjohtamisjärjestelmä 
•  Tapahtumien ympäristöasioiden neuvontapalvelut ja asiantuntija tuki 

tapahtumanjärjestäjille.  
•  Kaupungin sisäisen yhteistyön kehittäminen ja valmiudet 

suurtapahtumien ympäristöasioiden hallintaan 
•  Siisti tapahtuma! Ympäristöopas tapahtumanjärjestäjille  
•  Avoimet koulutustilaisuudet 2 kertaa vuodessa sekä ekskursiot 
•  Kansainvälinen yhteistyö 
•  Toimintamallin kotimainen yhteistyö 



Tapahtumien ympäristövaikutuksia 
aiheuttavat: 

•  Liikenne 
•  Materiaalien käyttö 
•  Energian kulutus 
•  Veden kulutus 
•  Melu 
•  Maaperän kuluminen 
•  Jätevesi 
•  Jätteet 
•  Vaaralliset jätteet 

Vaikka tapahtumat 
kuormittavat 
ympäristöä, ne voivat 
myös oikein 
järjestettyinä lisätä 
ympäristömyönteisyyttä 
ja –tietoisuutta! 



SIISTI TAPAHTUMA! -opas 
 
•  Tämä opas on tarkoitettu neuvoksi ja avuksi 

ympäristöasioiden hoitamiseen 
tapahtumajärjestäjille 

•  Kohderyhmä erityisesti pienten ja keskisuurien 
tapahtumien järjestäjät 

•  Julkaistaan kesäkuussa 



Ekokompassi tapahtuma 
-ympäristöjärjestelmä 
•  Kevennetty ympäristöjärjestelmä räätälöitynä 

tapahtumille ja tapahtumapaikoille 
•  Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 

kehittämä ja koordinoima 
•  Järjestelmän rakentamista tukevat 

Ekokompassi-neuvojat (Greening Events) 
•  Sopii monille eri tyyppisille tapahtumille; 

festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat jne.  
•  Hiilijalanjäljen laskentaopas ja -taulukko 



Mikä on ympäristöjärjestelmä? 
•  Systemaattinen tapa toimia ja johtaa omaa sekä 

alihankkijoiden työtä. Helpottaa omaa 
ympäristötyötä ja luo siihen systemaattisen tavan 
dokumentoida, seurata tuloksia, verrata niitä ja 
edellyttää työn jatkuvaa kehittämistä. 

•  Antaa selkeitä välineitä ympäristöasioista 
viestimiseen. 

•  Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO 14001, 
EMAS) ja pohjoismaiseen yhteistyöhön, joten se on 
myös kansainvälisesti hyväksyttävä toimintatapa ja  
diplomi/ympäristömerkki. 



10 kriteeriä ja auditointi 

1.  Lakien ja säädösten mukainen toiminta 
2.  Nimetty ympäristövastaava  
3.  Alkukartoitus ja ympäristövaikutusten arviointi  
4.  Ympäristöpolitiikka 
5.   Koulutus  
6.  Jätehuoltosuunnitelma ja paikallisten 

jätehuoltomääräysten mukainen toiminta 
7.  Vaarallisten jätteiden asianmukainen käsittely 
8.  Kemikaalit ja käyttöturvatiedotteet 
9.  Ympäristöohjelma laaditaan joka vuosi 
10. Raportointi vuosittain 
Ulkopuolinen auditointi joka 3. vuosi 



Ympäristöohjelman osa-alueet 

•  Jätteiden vähentäminen  
•  Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen 
•  Hankintojen ohjaaminen ympäristömyönteiseen suuntaan 

(painotuotteet, markkinointi materiaalit).  
•  Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana 

ostetuissa tuotteissa ja palveluissa sekä 
sopimuskumppaneiden kanssa (majoitus, logistiikka, 
catering, ruokamyyjät)  

•  Materiaalitehokkuuden parantaminen tapahtuman 
tuotannossa  

•  Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen 
•  Yleisön liikkuminen  
•  Ympäristöviestintä 

 



Ekokompassi tapahtuma 
Pilottitapahtumat 

Rakentanut ja auditoitu 
•  Flow Festival 
•  Lasipalatsin Mediakeskus 
•  Reaktori – Nuorison 

hiihtolomatapahtuma 
•  April Jazz festivaali 
•  Aalto-yliopiston Masters of Arts 

-näyttely 
•  Maailma Kylässä 
•  The Tall Ships Races  
•  World health organization –

konferenssi Finlandia-talossa 
•  RuutiExpo  

Rakentamassa 
•  Stadion-säätiön konsertti /

Livenation 
•  Teurastamo 
•  Weekend festival 
•  Finlandia Trophy 
•  Gymnaestrada 2015 
•  Helsingin Juhlaviikot 

 



Esimerkkejä ympäristöteoista 
•  Lasipalatsin aukio ohjeistaa 

esimerkillisesti aukion tapahtumia 
ympäristöasioissa sekä edellyttää 
ympäristöystävällisyyttä 
vuokrasopimuksessa. 

•  Reaktori-tapahtumassa mm. 
kierrätetään mallikkaasti, huolletaan 
nuorten pyöriä sekä edistetään nuorison 
ympäristötietoisuutta. 

•  April Jazz-tapahtuman tuotanto on 
hyvin tietoinen ympäristöasioista sekä 
innostunut seuraamaan ja kehittämään 
ympäristötyötään. 

•  The 8th Global Conference on Health 
Promotion -konferenssin järjestäjien 
World Health Organization ja Sosiaali- 
ja terveysministeriön henkilökuntaa ja 
avustajia sekä Finlandiatalon ja Roayl 
Ravintolat henkilökuntaa on koulutettu 
tapahtumien ympäristöasioissa. 

•  Masters of Aalto -näyttelyn jätteestä 
kierrätettiin 82 prosenttia.  

•  Maailma Kylässä –tapahtumassa 
edistetään kierrätystä kierrätyspisteiden 
ja lajitteluneuvojien avulla.  

•  Ensimmäisenä Suomessa The Tall 
Ships Races –tapahtumassa käytettiin 
generaattoreissa pelkästään 
biopolttoainetta. 



Esimerkkejä: Reaktori 



Esimerkkejä: Flow Festival 



Esimerkkejä: Flow Festival 



Esimerkkejä: Flow Festival 



Esimerkkejä: Flow Festival 



Miksi on tärkeää olla hauska, toimiva ja 
kestävän kehityksen mukainen kaupunki? 

•  Kaupunki on areena ja tori 
–  Viihtyvyys, siisteys, houkuttelevuus 
–  Hyvän elinympäristön turvaaminen 
–  Vuorovaikutus ja osallistaminen 

•  Nopeimmin kasvava elinkeino pääkaupunkiseudulla 
on matkailu ja tapahtuma-ala 

•  Kaupungin brändäys ja markkinointi 
•  Ympäristövaikutusten vähentäminen, erityisesti 

hiilijalanjäljen pienentäminen kaikessa toiminnassa 
tärkeää 



Kiitos! 

http://vimeo.com/68609165  


