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Tapahtumien ympäristövaatimukset Espoossa
Ympäristövaatimukset koskevat ulkoilmayleisötapahtumia, joihin odotetaan osallistuvan
yhtäaikaisesti yli 500 henkeä ja joissa tarjotaan tai myydään pakkaamattomia elintarvikkeita.
Voimaan 1.1.2015. Ympäristölautakunta 15.5.2014 59§.

1. Tapahtumajärjestäjä toimittaa jätehuoltosuunnitelman kaupungin ympäristökeskukseen 30
vrk ennen tapahtumaa. Kaupungin ympäristökeskus käy läpi jätehuoltosuunnitelman ja
tarvittaessa neuvoo tapahtumanjärjestäjää jätehuollon suunnittelemisessa.
Tapahtumajärjestäjä voi halutessaan käyttää valmista jätehuoltosuunnitelman mallipohjaa.
2. Tapahtumajärjestäjä selvittää meluilmoitusvelvollisuutensa kaupungin ympäristökeskuksen
kanssa hyvissä ajoin (n. 60 vrk ennen tapahtumaa) ja toimittaa mahdollisen meluilmoituksen
vähintään 30 vrk ennen tapahtumaa kaupungin ympäristökeskukselle.
3. Tapahtumajärjestäjä tiedottaa tapahtumasta etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville
asukkaille ja muille kohteille. Lisäksi tapahtumajärjestäjän tulee sopia meluntorjunnasta
erikseen sellaisten kohteiden kanssa, joille tapahtuma voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa.
Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi sairaalat, koulut, päiväkodit ja kirkolliset laitokset.
4. Tapahtumajärjestäjällä tulee olla korvatulppia on saatavilla tapahtumissa, jotka saattavat
aiheuttaa haittaa yleisön kuulolle. Tällaisia ovat esimerkiksi konsertit ja
moottoriurheilutapahtumat.
5. Tapahtumajärjestäjä järjestää tapahtuma-alueelle pullojen, tölkkien ja tuoppien
palautusjärjestelmän, mikäli käytössä ei ole biohajoavat kertakäyttöastiat.
6. Kaupungit myöntävät alennuksen (30 %) alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta hyväksyttyä
Ekokompassi tapahtuma –ympäristöjärjestelmää vastaan.
Alueenhaltija perii 70 % osuuden alueenkäyttövuokrasta ennen tapahtumaa.
Tapahtumajärjestäjän tulee toimittaa hyväksytty Ekokompassi tapahtuma -todistus
viimeistään 60 vrk kuluttua tapahtuman päättymisestä alueenvuokraajataholle.
Mikäli tapahtuman Ekokompassi-järjestelmää ei auditoida tai tapahtuma ei läpäise
auditointia, alueenhaltija perii loput 30 % alueen vuokrasta.
Alennus myönnetään myös jo voimassa olevaa Ekokompassi tapahtuma –todistusta
vastaan.
Ekokompassi tapahtuma –todistus on voimassa 3 vuotta ensimmäisestä auditoinnista, mikäli
tapahtuman konsepti (koko, paikka, toiminta) ei huomattavasti muutu ja tapahtumajärjestäjä
toimittaa vuosittain hyväksytyn ympäristöohjelman ja seurantaraportin
Ekokompassineuvojalle. Ekokompassineuvoja informoi alueenvuokraajatahoa, mikäli
todistus lakkaa olemasta voimassa.
7. Mikäli tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilua, tapahtumanjärjestäjä vastaa siitä, että
vähintään yksi palveluntarjoaja tai myyjä tarjoaa Reilun kaupan kahvia ja teetä.
Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, suositellaan, että tapahtumanjärjestäjä vastaa siitä,
että tapahtumassa on tarjolla vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto.
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