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SIVU 1

JOHDANTO
Arabian katufestivaali on Arabianrannassa
järjestettävä monitaidefestivaali, jonka taustalta
löytyy Artova ry. Artova korostaa toiminnassaan
jatkuvuutta sekä alueellisten toimijoiden ja
asukkaiden osallistamista toimintaan alueen
kehittämiseksi. Kestävä kehitys on ollut myös vuosi
vuodelta suurempana osana Artova Ry:n toimintaa.
Arabian katufestivaalin käytössä on ollut vuodesta
2019 asti festivaalituotannon opas. Tuon oppaan
tueksi haluttiin myös ekologisen
tapahtumatuotannon opas. Toimia ekologisemman
festivaalin eteen on tehty vuosia, mutta
konkreettinen opas ja apuväline toimien tueksi on
puuttunut.
Oppaan pohjana on käytetty tekemäämme
opinnäytetyötä. Haastattelimme työtä varten
Flow ja Maailma Kylässä -festivaalien
tuotantopäälliköitä, Helsingin kaupungin sekä
HSY:n ja John Nurmisen Säätiön työntekijöitä.
Heiltä kerättiin arvokasta tietoa toimista, joita
voimme tehdä ekologisemman tapahtuman
toteutumiseksi. Tutkimme myös erilaisia
ekologisuusoppaita, joista saimme hyviä ideoita ja
tietoa tähän oppaaseen.
Tämä opas toimii apuvälineenä tuleville
tuotantotiimeille. On tärkeää, että jokainen
festivaalin työntekijä, yhteistyökumppani,
alihankkija ja kävijä sitoutetaan tekemään
festivaalista ekologisesti kestävämpi. Helsinki
aikoo olla hiilineutraalikaupunki vuoteen 2030
mennessä ja tämän tavoitteen mukana myös
Arabian katufestivaalin on hyvä kulkea.
Kuva: AKF

SIVU 2

TAPAHTUMAPAIKKA
Festivaalialueella ei ole tapahtumalle
kiinteää infrastruktuuria, joten tarvittavat
lavat, teltat, kojut ja muu tapahtumaan
tarvittava kalusto hankitaan ja
rakennetaan itse. Yhteistyöhengessä
mukana olevia toimijoita ohjeistetaan
tuomaan tarvitsemansa kalusto mukanaan
paikalle. Festivaali lainaa tai vuokraa aina
tarvitsemansa kaluston, eikä osta mitään
itse.
Arabian katufestivaalin tapahtuma-alueen
maaperä vaihtelee puistosta
hiekkakenttään ja asfalttiin. Helposti
pilaantuva maaperä, kuten nurmikko, tulee
suojata. Jokainen aluuella toimiva taho on
ohjeistettava toiminnallaan pitämään
huolta maaperän kestävyydestä. Nurmelle
ei saa asettaa liian painavaa kalustoa.
Alueelle on sijoiteltava tarpeeksi roskaastioita ja asiakkaat tulee ohjata
ennakkoviestinnän ja kylttien avulla
viemään roskansa lähimmälle jätteiden
lajittelupisteelle. Tupakointiin on
varattava oma alue, joka merkitään
näkyvästi.
Dekoraatiossa suositaan aiempina vuosina
käytössä olleita materiaaleja. Pyritään
siihen, että mitään uutta ei tarvitse
hankkia. Alueelle voidaan osana ohjelmaa
hankkia sellaista taidetta, mikä toimii
samalla alueen somisteena.

Kuva: AKF

SIVU 3

TAPAHTUMAPAIKKA
Yhteistyökumppaneita on ohjeistettava
viemään kaikki alueelle kuulumaton
kalusto sekä roskat mukanaan. Tapahtumaalueen loppusiivouksessa on huomioitava
vaikutusalueen siisteys, festivaalivieraita
on hyvä ohjeistaa viestinnässä viemään
kaikki roskat roskiin ennen kotiin lähtöä.
Festivaalialuea sijaitsee Itämeren lähellä,
mikä on otettava tuotannossa huomioon.
Itämeren suurimpia ongelmia on
rehevöityminen, minkä lisääntymiseen
tapahtuma pystyy vaikuttamaan.
Roskaamisen vähentäminen on
toimenpiteistä ilmeisin, mutta myös
jätevesien oikeaoppinen kierrättäminen on
tärkeää ja sitä sitoo jätelaki. Tapahtumaalueelle on sijoitettava tarpeeksi WCtiloja, etteivät ihmiset käy tarpeillaan
pusikoissa. Puskatoimitukset lisäävät
Itämeren rehevöitymistä entuudestaan.

Kuva: AKF

Lainaa ja vuokraa tarvittava kalusto,
kuten teltat ja lavat.
Suojaa herkkä maaperä.
Vuokraa tarpeeksi wc-koppeja ja roskaastioita alueelle, näin huomoimme myös
Itämeren.
Alueella selkeä kylitys vessojen ja roskaastioiden luokse.

MUISTILISTA
Dekoraatiossa suositaan viime vuotisia
materiaaleja.
Tee loppusiivous hyvin ja huolellisesti.

SIVU 4

HANKINNAT
Tapahtuman ekologista kestävyyttä
mietittäessä on tärkeää ymmärtää, että
kaikki toimenpiteet ovat kokonaisuuden
kannalta tärkeitä oli kysymys sitten
konkreettisesta päästöjen
vähentämisestä tai
ympäristöviestinnästä.
Hankinnat tulee pitää vähäisinä ja
lainaamista ja kierrätettyjen
materiaalien käyttämistä hyödynnetään.
Suunnitteluvaiheessa on huomioitava
mitkä hankinnat ovat välttämättömiä ja
mitä hankintoja voidaan lainata tai
vuokrata.
Hankintojen valinnassa on tärkeää
huomioida materiaalien ekologisuus
sekä toimitusmatkat. Luotettavia
ympäristömerkkejä ovat joutsenmerkki
sekä EU-kukka. Kangas ja
vaatevalinnoissa valitaan luomu ja
reilun kaupan puuvillaa.
Tarvikkeiden ja hankintojen
oikeaoppinen säilyttäminen ja
huoltaminen lisää tarvikkeiden
käyttöikää.
Kuva: AKF

Lainaa, vuokraa ja kierrätä!
Suosi ympäristöystävällisiä materiaaleja
Vältä PVC-muovisia banderolleja.
Jätä flyerit pois! Myös
yhteistyökumppaneilta.
Suosi joutsenmerkki sekä EU-kukka
ympäristömerkkejä.

MUISTILISTA
Kangas ja vaatevalinnoissa suosi luomu
ja reilun kaupan puuvillaa.
Varastoi ja huolla tarvikkeita
oikeaoppisesti. Näin pidennät
materiaalien käyttöikää!

SIVU 5

ENERGIA
Tapahtuman energian kulutus keskittyy
valaistukseen, äänentoistoon, laitteisiin
ja ruokatarjoiluun. Arabian
katufestivaali saa tapahtumasähkön
paikallisilta toimijoilta ja taloyhtiöiltä.
Ravintolasähkö ostetaan myös
paikallisesta sähköverkosta.
Aggregaatteja käytetään vähän.
Aikaisempina vuosina festivaali on
tehnyt yhteistyötä aurinkosähköpaneliperäkärryn kanssa.
Sähköksi on valittu tuulisähkö. Uuden
linjauksen mukaan ydinsähkön päästöt
ovat tuulisähköön verrattavissa, joka
tekee myös tuulisähköstä vihreää.
Ydinvoiman tuotanto ei kuitenkaan ole
ongelmatonta. Uraanin rikastaminen
usein jo kaivosalueella saastuttaa
ympäristöä.
Hyvällä alkusuunnittelulla selvitetään,
miten paljon sähköä todellisuudessa
käytetään. Yhteistyökumppaneita
kannustetaan energiatehokkaiden
sähkölaitteiden käyttöön

Kuva: AKF

Kartoita sähkön todellinen tarve.
Suosi energiatehokkaita laitteita.
Sovi ravintoloiden kanssa aikaväli, milloin
sähkön käyttö on pakollista.
Valitse tuulisähkö aina kun se on
mahdollsta.

Festivaalin jälkeen tilastoidaan, mikä oli
ostetun sähkön kokonaiskulutus ja
kuinka paljon sähkön kulutus nousi
lainakohteissa.

MUISTILISTA
Seuraa ja tilastoi aktiivisesti
sähkönkulutusta!
Vältä aggregaattien käyttöä.
Käytä aggregaateissa biodieseliä.
Kysy aurinkosähköpaneliperäkärryä
mukaan!

SIVU 6

RUOKA
Ruokapalvelujen päästöosuus
festivaalin kokonaispäästöistä on suuri.
Arabian katufestivaali ei tarjoa
lihatuotteita ja edellyttää festivaalin
ruokamyyjiä lisäämään kattaukseensa
ainakin yhden vegaanisen vaihtoehdon.
Tulevaisuuden näkymissä festivaalin
asiakas- sekä henkilökuntaruokailu
nähdään täysin vegaanisena ja tätä
tavoitetta kohti mennään aktiivisesti.
Myös lähituotettu sesongin mukainen
ruoka vähentää festivaalin
kokonaispäästöjä.
Ruokahävikin vähentäminen on
huomioitava ravintoloiden toiminnassa.
Ravintolatoimijoiden riittävä ohjeistus
käytettävien raaka-aineiden
ennakoimisesta ja omien jätteiden
poiskuljettaminen, mutta myös
festivaalin viimeisen tunnin
alennusmyynti vähentävät ruokahävikin
syntymistä. Asiakkaille tarjotaan ateriaalennut omien astioiden käytöstä.

Kuva: Olivia Viitakangas

Suunnittele ravintoloiden kanssa
tarvittavan ruoan määrä.
Käytä vain kierrätettäviä
kertakäyttöastioita.
Älä tarjoa lihatuotteita ja tee
toimenpiteitä kohti vegaanista
ruokatarjoilua.
Suosi sesonkiruokaa.

Festivaalilla ei tarjoilla pullovettä!

MUISTILISTA
Tarjoile hävikkiruokaa ja ehdota
ravintoloille viimeisten tuntien
alennushintoja.
Viesti asiakkaille omien astioiden
tuomisesta
Älä tarjoile pullovettä!

SIVU 7

JÄTEHUOLTO
Festivaalin jätekuormasta suurin osa
tulee ruoka- ja juomatarjoilusta.
Sekajätettä syntyy eniten. Seuraavana
tulevat biojäte ja pahvi sekä kartonki.
Jos yhtäaikaisen kävijämäärän odote
ylittää 500 hlö, on tapahtumasta tehtävä
jätesuunnitelma 30 päivää ennen
tapahtumaa. Seuraa linjausta!
Jätehuolto näkyy ulospäin asiakkaille ja
sen huono toteutus jättää festivaalista
huonon kuvan. Festivaalin
lähiympärsitön siisteys kuuluu
festivaalin vastuuseen. Festivaali
jaetaan lohkoihin ja niille määrätään
vastuuhenkilö. Näin siivoaminen on
tehokkaampaa.
Kierrätysviestinnällä asiakkaat pystyvät
huomioimaan kierrätyksen omassa
käyttäytymisessään. Jäteastioiden
selkeä ryhmittely helpottaa kierrätystä.
Festivaalialueelle on myös hyvä
perustaa tupakointipaikka.

Kuva: Olivia Viitakangas

Hanki tarvittava määrä jätejakeita.
Tee tarvittaessa jätesuunnitelma 30 vrk
ennen tapahtumaa.
Vähennä jätteen määrää hyvällä
suunnittelulla tuotantovaiheessa.
Viesti jätehuollosta selkeästi.
Perusta tupakointipaikka.
Jaa festivaalialue lohkoihin ja määrää niille
vastuuhenkilöt.

Jäteyhtiöiltä kerätään festivaalin
jälkeen tiedot jätejakeiden määrästä ja
kerätyn datan pohjalta tehdään
seuraavan vuoden jätehuoltoa koskevat
linjaukset.

MUISTILISTA
Pyydä apua jätehuoltoyhtiöltä, Helsingin
kaupungilta tai HSY:ltä.
Kerää jätehuollolta data jätteen
määrästä!
Muista siistiä myös festivaalin
vaikutusalue.

SIVU 8

YMPÄRISTÖ
VIESTINTÄ
Ympäristöviestintä
yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden
sekä tuotannon kanssa on tärkeää.
Festivaalin oman ekostrategian
seuraaminen ja yhteistyökumppaneiden
sitouttaminen antaa painetta
yhteistyökumppaneille kehittää omaa
toimintaansa kohti
ympäristöystävällisempää
tulevaisuutta.
Huolellinen etukäteisviestintä tukee
siisteyttä ja ehkäisee Itämeren
rehevöitymistä. Mitä
yksinkertaisemmalta toimenpiteet
ulospäin näyttävät, sitä suurempia
niiden toteutumismahdollisuudet ovat.
Elämyksellisyys lisää vaikuttavuutta.
Vaikuttavuutta lisää myös
ympäristöjärjestöjen mukana oleminen
tapahtumassa. Erilaiset
ympäristöjärjestöt tarjoavat
festivaaleille esittelykojuja, joissa
jaetaan informaatiota kokeilun kautta.

Kuva: Olivia Viitakangas

Panosta viestinnän vaikuttavuuteen ja
tiedon jakamiseen.
Tee yhteistyötä ympäristöjärjestöjen
kanssa.
Tee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja
muiden toimijoiden kanssa.

Festivaali toimii hyvin
kaupunkiympäristöhankkeiden
testialustana. Kysy siis rohkeasti
erilaisia järjestöjä mukaan festivaalille!

MUISTILISTA
Sitouta yhteistyökumppaneita
ympäristöystävällisiin valintoihin ja
viesti ekologisista toimenpiteistä.

SIVU 9

LIIKKUMINEN &
LOGISTIIKKA
Arabian katufestivaali kokoaa
ohjelmistonsa tapahtuma-alueen läheltä
eikä kukaan esiintyjä matkusta paikalle
lentäen, mikä vähentää matkustamisesta
aiheutuvia päästöjä.
Mikäli esiintyjiä valitaan kauempaa,
kuten Tampereelta tai Turusta,
kehotetaan heitä matkustamaan
Helsinkiin ekologisemmin esimerkiksi
junalla.
Päästöjä ja kilometrejä pystytään
karsimaan, kun suositaan paikallisia
palveluita, tavarantoimittajia sekä
kalustoa. Kaikkia festivaalille saapuvia
tahoja kehotetaan saapumaan julkisella
liikenteellä, pyörällä tai jalan.
Yhteistyökumppanit tulee sitouttaa myös
kestävämpiin kuljetuksiin esimerkiksi
kehottamalla välttämään vajaakuormaajoja sekä muistuttamalla ekologisista
ajotavoista.

Kuva: Vilja Keskimäki

Tee tapahtuma lähituotantona eli hanki
kalusto ja ohjelma mahdollisimman läheltä.
Saavu alueelle julkisilla, pyörällä tai jalan.
Viesti myös asiakkaita hyvin
saapumisvaihtoehdoista.
Suunnittele pakolliset ajot mahdollisimman
hyvin, muista ekologiset ajotavat.

Festivaalin pakolliset ajot suunnitellaan
niin, että turhia matkoja ei tarvitse tehdä.
Voidaan myös miettiä voisiko festivaali
vuokrata käyttöönsä vähäpäästöisemmän
ajoneuvon, kuten sähköauton.

MUISTILISTA

SIVU 10

KOMPENSOINTI &
HIILIJALANJÄLKI
Tällä hetkellä Arabian katufestivaali ei
kompensoi päästöjään eikä festivaalin
hiilijalanjälkeä ole toistaiseksi laskettu.
Nämä molemmat ovat kuitenkin asioita,
joiden toteutumista tuotantotiimi voi pohtia.
Esimerkiksi jokin ympäristöjärjestö
lahjoituskohteena voisi sopia festivaalin
arvoihin ja tällainen yhteistyö voisi olla
suhteellisen helppo toteuttaa.
Helsingin kaupunki julkaisee vuoden 2022
aikana ilmaisen hiilijalanjälkilaskurin, jonka
avulla myös Arabian katufestivaali voi
tulevaisuudessa laskea hiilijalanjälkensä. Tätä
varten on tärkeää rekrytoida tuottaja, jonka
vastuulla ekologinen kestävyys ja
hiilijalanjäljen laskeminen ovat.
Halua kehittää ympäristötoimia ja
ekostrategiaa Arabian katufestivaalilta
varmasti löytyy. Tulevaisuudessa on tärkeää
löytää resursseja, joilla nämä toimet voidaan
toteuttaa.

Kuva: Eetu Ahanen

Mieti keinoja päästöjen kompensointiin ja
hiilijalanjäljen laskemiseen.
Pohdi resursseja ekologisen kestävyyden
takaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
Helsingin kaupungilta tulossa
hiilijalanjälkilaskuri, jota Arabian katufestivaali
voi hyödyntää tarvittaessa. Seuraa tilannetta!

MUISTILISTA

SIVU 11

LOPUKSI
Opas on luotu ohjeistukseksi tämän
hetken toimintaan. On tärkeää, että
tuotantotiimi seuraa kehitystä ja
suunnanmuutoksia. Opasta tulee päivittää
säännöllisesti uuden kerätyn tiedon
karttuessa.
Helsingin kaupunki on julkaisemassa
hiilijalanjälkilaskuria vuoden 2022 aikana.
Laskuri on ilmainen ja sitä voivat
hyödyntää myös tapahtumat. Tämä on
hyvä pitää mielessä, kun Arabian
katufestivaalin hiilijalanjäljen laskeminen
tulee ajankotaiseksi.
Muutoinkin on hyvä muistaa, että
Helsingin kaupunki on hyvin
tapahtumamyönteinen ja auttaa varmasti,
mikäli mitään apua tapahtumatuotannossa
tarvitaan.
Arabian katufestivaalin teemoja vuonna
2022 ovat ekologisuus ja yhteisöllisyys.
Toivottavasti nämä teemat ohjaavat
festivaalia myös tulevina vuosina.
Ekologisuuden eteen on tehty jo nyt
paljon töitä ja Arabian katufestivaali voi
omalla esimerkillään varmasti toimia
suunnannäyttäjänä ekologisen
tapahtumatuotannon toteutumisessa
myös muille saman kokoluokan
festivaaleille.

Kuva: Eetu Ahanen
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