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MIDA TÄHENDAB 
KESKKONNASÕBRALIK 
SÜNDMUSEKORRALDUS PÄRISELU 
DETAILIDES?



KES VÕI MIS ON ACENTO?

● Oleme Eesti esimene ettevõte, kes keskendub 
sündmuste keskkonahoidlikkusele, seda nii 
koolituste kui praktilise korralduse tasandil

● Meie toega sündmused: Tallinna ja Tartu 
tänavatoidufestivalid, üldlaulupidu (2019), I Land 
Sound (2019, 2021), Latitude59 (2020), sTARTUp 
Day (2021)

● Viimase aasta jooksul tehtud 14 koolitust/ 
seminari - korraldajatele, KOVidele jne

● Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 
keskkonnahoidlikkuse põhipartner



KAS JA MIKS SEE TEIE JAOKS OLULINE ON?

• Protsess hakkab pihta korraldajate pühendumusest ja huvist
• Kogu tiim peab olema ühel lainel
• Leidke oma fookusteemad
• Praegu on veel võimalik keskkonnasõbraliku korraldusega 

positiivselt eristuda, tulevikus ilmselt eristutakse negatiivselt 
mitte-keskkonnasõbraliku korraldusega



TAUSTSÜSTEEM: EL ROHELINE SUUND

Euroopa rohelepe, ringmajanduse tegevuskava

• Kasvuhoonegaaside heite vähendamine 80% aastaks 2050 (70% aastaks 2030)

• Transpordist pärinevat heite vähendamine 90% aastaks 2050

• Kõik pakendid peavad olema korduskasutatavad või ringlussevõetavad aastaks 2030

• Toidujäätmete vähendamine inimese kohta 50% aastaks 2030

• Biojäätmete eraldi kogumise kohustus - 2023 a lõpp

• Tekstiilijäätmete eraldi kogumise kohustus - 2025 a lõpp

• Ringlusse tuleb võtta vähemalt 55% jäätmetest - 2025 a lõpp / 65% - 2035 a lõpp



MILLINE ON KESKKONNAHOIDLIK 
SÜNDMUS?

Kirjuta üles olulisemad märksõnad



+ Kommunikatsioon
+ Kaasamine, sotsiaalne vastutus

KESKKONNAHOIDLIKUD SÜNDMUSED



● Asukoht (hoone)
○ Mis on sündmuse kohas täna 

võimalik? 
○ Mis on tulevikus muudetav/tehtav?

● Eelarve (eesmärgipärane sponsorlus)
● Inimesed ehk vastutuste jaotus - 

konkreetne keskkonnapealik vms

MILLEST TULEMUS PEAMISELT SÕLTUB?



MATERJALID, OSTUD

Kasuta nii vähe kui võimalik ja nii kaua kui võimalik, 
kasuta mis juba on!

● Stendid, sildid, viidad, kaelapaelad jne > ilma 
aastaarvuta, vastupidavast materjalist (hoiustamine!)
○ Koht, kus külastajatelt kaelakaardid tagasi koguda

● Sea ootused produktsiooni/ehituspartneritele
● Korduvalt kasutatavad (renditavad) dekoratsioonid
● Paberi- ja nännivaba demoala
● Kulumaterjalid (seebid, desoained jms) 

hulgipakendites/täiteanumates
● Meened: korduvalt kasutatav, praktiline, (söödav), kas on 

vajalik? (riidest kott)



JÄÄTMED

Mõtle esmalt: milliseid jäätmeid tekib? Palju ja kus 
tekib?
● (Segaolme)jäätmete kogus võiks iga korraga väheneda 

(mõõtmine!)
● Selged kokkulepped vedajaga, sh jäätmeraportid
● Eraldi kogumine külastajatelt ja produktsioonilt
● Läbiplaneeritud logistika - paigutus alal, tühjendused jne
● Kliendi aitamine-harimine (rohesaadikud)
● Koristusfirma võib osutuda nõrgimaks lüliks
● Läbivalt kasutada samu värve ja ikoone (allalaaditavad 

siit EST, ENG, RUS)

https://drive.google.com/drive/folders/11iYaH_BPjaKjBh1shYkZJ6OQeIJK5pKP


TOIT

Ideaalis võiks toit olla mahe, rohkem taimne, 
hooajaline, õiglase kaubanduse tee-kohv-suhkur

● Vähem väikestesse kogustesse pakendatud toitu
● Joogivesi kraanist/kannust (topsid kraanide juurde)
● Kureeritud toitlustajate valik (tagab teiega sarnaste 

väärtustega toidupakkujad)
● Kaks teed - taimse toidu pakkuja või ootus igale 

toitlustajale
● Planeeri ette mida teha järgijääva toiduga, vähemalt 

võimalus tiimile kaasa anda
● Korduskasutusnõud - ka demoalal!



TRANSPORT

Kuidas saada kohale võimalikult 
keskkonnasõbralikult?

● Kokkulepped KOVga tasuta/soodustranspordiks
○ Kommunikatsioon külastajale!

● Rattaparkla (lukustamisvõimalusega/valvega)
● Eelised autota tulijatele
● Põhjalik juhend kodulehel - kuidas tulla 

ühistranspordiga/jalgsi/rattaga?
● Aita vältida üksi autoga tulemist > FB grupid või 

muud lihtsad online lahendused transpordi 
jagamiseks

Foto: Tartu Smart Bike Share fb



Lendamise jms keskkonnamõju 
kompenseerimine (carbon 
offset)

● Kasvav turg, seega ka palju 
kontrollimata mõjuga variante, üksikud 
usaldusväärsed algatused

● Me praegusel hetkel ei soovita kasutada

● Pigem sümboolne toetus mõnele 
kohalikule keskkonnaorganisatsioonile



ENERGIA

Iga asja ja protsessi jaoks, mida kasutame, 
kulutatakse või on kulutatud kuskil energiat!

● Energia tuleb taastuvatest allikatest - 
sündmusekorraldajal raske otse muutusi teha

● Püsivõrk generaatori asemel
● Hoone ja kasutatud seadmed on energiaefektiivsed
● Ürituste-vahelisel ajal valgustus, muusika jms koomale
● Loomingulised lahendused - vänta ise elektrit jms
● Mõtle läbi ka kulumaterjalide ressursikadu tualettides, 

kätepesu- ja desojaamades
● (Segaolme)jäätmetekke vähendamine! - korduskasutus 

ja jäätmete liigiti kogumine



MÕJU TOIMUMISPAIGALE

Sündmuse territoorium jääb pärast 
sündmust sama heasse või paremasse 
seisukorda kui enne sündmust!

● Ei ilutulestikule, kontrollitud heli ja valgus
● Vähene ja kontrollitud kemikaalikasutus
● Loodussõbralikud puhastusvahendid
● Säästlik veekasutus
● Suitsukonide kogumistopsid
● Elurikkusesse panustamine
● Kohalike inimeste teavitamine, kaasamine

Foto: Boom festivali facebooki leht



KOMMUNIKATSIOON

Räägi kõigile, miks seda teed! Räägi korduvalt!

● Keskkonnanõuded kõigis lepingutes, kohapealne 
briifimine, “sanktsioonid”, järelevalve

● Kõigi partnerite ja kauplejate teavitus kohe projekti 
alguses, vajadusel koolitus

● Vabatahtlikud rohesaadikud, nende koolitus
● Pidev osaleja teavitus eelnvalt veebis, sotsmeedias
● Kohapealne sildistus-viidandus - puhas, selge, keskselt 

nähtav
● Konkreetsed sõnumid!

○ “Meil on keskkonnasõbralik konverents!” vs
○ “Pakume konverentsil vaid taimset toitu ja õiglase 

kaubanduse teed-kohvi!”



SOTSIAALNE KAASATUS/MÕJU

● Ligipääsetavus liikumispuudega inimestele, 
vaegnägijatele ja -kuuljatele jne

● Lastesõbralikkus (lastehoid, beebiga pered)
● Kohaliku majanduse toetamine
● Partnerite, tarnijate, tootjate sotsiaalne 

vastutus, tööjõupoliitika ja -praktika



KUIDAS?

Üldine Detailne

Väärtused, 
põhimõtted

Strat. otsused: 
tegevused, 
ressursid, 
partnerid

Kokkulepped, 
vastutused, eelarve, 
plaan B’d 

Päevakavad, 
juhendid, 
plaanid, 
action

Testimine, katsetamine, õppimine



MILLEST ALUSTADA?

● Kaardista oma materjalikasutus, ja tegevused, millel on keskkonnamõju
● Pane kirja (vajadusel enne uuri täpsemalt) kuidas neid mõjusid vähendada 

saaks
● Suure mõjuga tegevusi võib olla keeruline kohe mõjutada
● Võta ette see, kus saad ise kohe muutusi teha, aga sea ka eesmärgiks leida 

viise suurema mõjuga tegevuste muutmiseks
● Leia partneriteks eksperte, kes keerulisema mõju vähendamisega aidata 

saavad
● Ole muutuste juurutamisel järjekindel! Küsi abi, suhtle teiste korraldajatega!



• Piisava ajavaruga planeerimine
• Praktiline koostöö teiste korraldajate 

ning partneritega
• Kollektiivse teadmise loomine ja 

talletamine 

ÕNNESTUMISE “TABURET”



AITÄH!
Küsi meilt nõu!

● Kestlike sündmuste 
terviklahendused, sh strateegiad

● Praktiline keskkonnakorraldus 
sündmustel

● Koolitused, konsultatsioon 

● Tasuta juhendmaterjalid ja kasulikud 
lingid

acento.ee

muutume@acento.ee



MIDA OMA JÄRGMISEL SÜNDMUSEL 
TAHAKSITE KESKKONNASÕBRALIKUMALT 

TEHA?


