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Kesätyönä tapahtumien 
hiilijalanjäljen laskeminen
Porin kaupungin ympäristövirasto halusi selvittää kaupungissa pidettävien 
kesätapahtumien ympäristövaikutuksia.

L  ELINA SAARINEN

Pori Jazz. Suomi Areena. Porispere. Kuninkuusravit. 
Karavaanareitten suurtapahtuma. Palokuntanuorten 
suurleiri.

Turun ammattikorkeakoulussa kestävää kehitystä 
opiskelevan Annelea Vuontelan kesäkalenteri oli 

täynnä Porissa pidettäviä tapahtumia. Vuontela jopa muutti Tu-
rusta Poriin niiden takia.

Kesäriennot eivät kuitenkaan tällä kertaa kerro aktiivilomasta, 
vaan Vuontela kartoitti Porin kesätapahtumien ekologisuutta 
kesätyönään ympäristösuunnittelijana Porin kaupungin ympä-
ristöviraston toimeksiannosta.

Vuontela suunnitteli ja toteutti projektin yhdessä Satakun-
nan ammattikorkeakoulusta tulleen kesätyöntekijän kanssa. He 
laskivat tapahtumille hiilijalanjäljen käyttäen apuna WWF:n 
ilmastolaskuria.

”Tapahtumien resurssitehokkuuden tai hiilijalanjäljen mittaa-
minen vaikuttaa olevan melko uusi asia. Kun Porin kokoisessa 
kaupungissa pidetään näin paljon tapahtumia, niistä jää väistä-
mättä jälki. Ideana on miettiä, voisiko tehdä jotakin, ettei jälki 
olisi niin suuri”, Vuontela kertoo.

Työn laajuus yllätti. Nämä Porin kesätapahtumat vetivät yh-
teensä noin 155 000 kävijää. Jokaisesta tapahtumasta tarvittiin 
valtava määrä taustatietoa, jonka saamista kesäloma-aika ja ta-
pahtumien järjestelykiireet eivät helpottaneet.

Annelea Vuontela

M Porisperen yleisö sai istuskella resurssitehokkaasti vanhoilla autonrenkailla ja kierrätyskeskuksesta tuoduilla sohvilla.

Kahden ja puolen kuukauden aikana työpari haali tietoja kunkin 
tapahtuman sähkön ja veden kulutuksesta, paino- ja myyntituot-
teista, tapahtumarakenteista ja hankinnoista, jätehuollosta sekä 
henkilö- ja tavaraliikenteestä.

He kävivät tapahtumissa haastattelemassa kävijöitä, ja selvitte-
livät, kuinka kaukaa osanottajat olivat tapahtumaan taivaltaneet ja 
miten. He tutkivat, kuinka tapahtumissa lajiteltiin jätteet, paljonko 
jätteitä syntyi ja miten ne hyödynnettiin.

Vaikeinta oli Vuontelan mukaan selvittää sellaisten tapahtu-
mien veden- ja sähkönkulutus, jotka pidettiin useissa eri tapahtu-
mapaikoissa. Esimerkiksi Suomi Areenan tilaisuuksia oli ripoteltu 
ympäri Poria.

Tapahtumien välillä oli suuria eroja. Hiilijalanjälkeä saattaa 
kasvattaa jo se, että kävijät köröttelevät paikalle omalla autolla 
kaukaa. Juna- tai bussivuorojen järjestäminen auttaa.

Tarkemmat tulokset ja vinkit tapahtumien ympäristövaikutus-
ten pienentämiseen Vuontela säästää lokakuussa valmistuvaan 
yhteenvetoraporttiin.

Työläydestään huolimatta projektin itsenäinen toteutus suun-
nittelusta lähtien oli Vuontelalle mieluisa kesäpesti.

”Opin ihan valtavasti. Projekti on ollut todella mielenkiintoinen 
ja siitä on varmasti hyötyä”, tänä syksynä ympäristösuunnittelijak-
si valmistuva Vuontela sanoo. Tulevaisuudessa häntä kiinnostaa 
etenkin vesistöjen tutkimus. L


