KESKKONNASÕBRALIKUD
SÜNDMUSED LÄÄNE-HARJU VALLAS
Mis on keskkonnasõbralik sündmus?
Keskkonnasõbralik sündmus on üritus,
mille korraldamisel arvestatakse keskkonnaalaste aspektidega, et vähendada
sündmusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju.
Miks korraldada sündmusi keskkonnasõbralikult?
Iga sündmuse korraldamise ja külastamisega kulutame suurel hulgal ressursse,
tekitame heitmeid ja toodame jäätmeid.
Sündmuste ökoloogiline jalajälg võib olla
väga suur, kuid sündmuse korraldajad
saavad oma valikutega mõju keskkonnale märkimisväärselt vähendada.
Suur muutus ootab sündmuse korraldajaid ees juba 2021. aastal, mil rakenduvad
plastidirektiivi esimesed meetmed, mille
eesmärgiks on plasttoodetest tuleneva
keskkonnamõju vältimine ja vähendamine. Näiteks keelustatakse ühekordsed
plasttooted (vatitikuvarred, söögiriistad,
taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad,
õhupallide varred, vahtpolüstüreenist
toidu- ja joogipakendid ning joogitopsid).
Alusta väikestest sammudest.
Olenemata sündmuse suurusest ja
olemusest, saab iga korraldaja leida viise,
kuidas vähendada ürituse jalajälge. Esimene samm ei pea olema suur. Alutuseks

piisab kui korraldaja muudab sündmuse
korraldamisel vaid ühte aspekti. Näiteks
loob võimalused külalistel sorteerida
pakendid segaolmejäätmetest eraldi või
väldib ühekordsete nõude kasutamist
korraldusmeeskonna siseselt. Nii toimetades saab iga järgneva ürituse korraldamisel lisada uue keskkonnasõbraliku aspekti.
Teavitamises peitub võti.
Muutuste elluviimise kõige olulisem
aspekt on teavitamine. Ürituse korraldaja
peab juba aegsasti elluviidavatest muudatustest teavitama nii kauplejaid kui ka
sündmuse külastajaid.
Lisainfo
Keskkonnasõbralikest
üritustest
on
võimalik rohkem lugeda Tartu Loodusmaja käsiraamatust „Keskkonnasõbralikud
suunised“. Lisaks leiab Lääne-Harju valla
koduleheküljelt informatsiooni keskkonnasõbralike toodete ja teenuste pakkujate
kohta ning kaardistatud on valla ringmajandust toetavad võimalused. Kogu informatsioon on leitav www.laaneharju.ee/avalikud-uritused.
Lisaküsimuste korral on võimalik pöörduda Lääne-Harju Vallavalitsuse nõunik Teele
Kaljuranna poole (e-post teele.kaljurand@
laaneharju.ee, tel 679 0608).
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KESKKONNASÕBRALIKU
ÜRITUSE 8 OLULIST SAMMU:
Kogu jäätmeid liigiti.
Loobu ühekordsetest nõudest.
Väiksematel üritustel kasuta
korduvkasutatavaid nõusid.
Suurematel vali biolagunevad
nõud või kasuta pandinõude
teenuse pakkujaid.
Loobu ühekordsetest asjadest:
kõrtest, õhupallidest, ühekordsete kasutusega reklaam- ja
brändimaterjalidest.
Teavita külastajaid, kuidas tulla
üritusele ühistranspordiga.
Arvesta noorte, vanade, erivajadustega inimeste, väikelaste
emade ja väiksema sissetulekuga inimestega.
Taga külastajatele võimalus
hügieeni hoida - tualetti külastada ja käsi pesta.
Kaasa kohalikke ettevõtjaid –
toodete ja teenuste pakkujaid.
Teavita muudatustest kauplejaid ja külastajaid aegsasti.

