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YMPÄRISTÖ*JA*JÄTEHUOLTO*PROVINSSISSA*2017

20 000-30 000 tuhannen päivittäisen kävijän festivaalin järjestäminen vuosittain ei
ole mikään ekoteko. Provinssi on tietoinen ympäristövaikutuksistaan ja pyrkii
vähentämään niitä aktiivisesti. Provinssi järjestetään luonnonkauniilla Törnävän
saarella, jonka metsistä osa on suojeltua ja tästä syystä festivaali haluaa säilyttää
festivaalialueen ns. luonnollisen tilan minimoimalla vaikutukset ympäröivälle
luonnolle, jotta Törnävän saarella voidaan festaroida vielä sadankin vuoden päästä.
Suurtapahtumana ja isona organisaationa Provinssilla on mahdollisuus vaikuttaa
ympäristöajatteluun ja toimia esimerkkinä festivaalikävijöilleen, muille tapahtumille
ja yrityksille. Festivaalin tavoitteena on siis vaikuttaa ympäristömyönteisellä
toiminnallaan myös festivaalivieraisiin ja muihin sidosryhmiin ja heidän
ympäristövalintoihinsa. Provinssin tavoitteena on ulottaa ekologinen ajattelu
entistä tarkemmin koko tuotantoprosessiin. Festivaali lupautuu sitoutumaan

muutokseen paremman tulevaisuuden puolesta sekä pyrkii täyteen

hiilineutraliuteen vuoteen 2019 mennessä.



PROVINSSI ON EKOKOMPASSI –TAPAHTUMA
Provinssi liittyi kesällä 2016 valtakunnalliseen Ekokompassi tapahtuma –hankkeeseen, joka antaa 
festivaalillemme työkalut ympäristöystävällisemmän tapahtuman järjestämiseen. Viime kesänä 
rakensimme Provinssille ympäristöohjelman ja asetimme tavoitteita ympäristötyön kehittämiseksi. 
Tavoitteet saavutettiin ja tästä osoituksena Provinssille myönnettiin Ekokompassi –

ympäristösertifikaatti. KIITOS tästä kuuluu ihan kaikille! Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja 
ympäristötyöstä raportoidaan joka vuosi. 

PÄÄTAVOITTEET JA -TOIMENPITEET 2017
! Green’n’Clean!
Meillehän ei pelkkä Ekokompassi -merkki riitä, vaan Provinssi hakee tänä vuonna myös Euroopan
festivaalien kattojärjestö Youropen Green’n’Clean –sertifikaattia.  

" Hiilijalanjäljen laskeminen ja hiilineutraalius"
Provinssin hiilijalanjälki lasketaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa festivaalin historiassa. Laskenta
suoritetaan syksyllä osana opinnäytetyötä ja laskentaan otetaan mukaan esimerkiksi jätteen määrä, 
energiankulutus, festivaaliin kohdistuva logistiikka ja yleisön sekä työntekijöiden matkat. Olisi
upeaa, jos kaikki työntekijät, alihankkijat ja kumppanit pitäisivät mielessä Törnävänsaarelle ja 
takaisin kulkemansa kilometrit ja kulkuneuvon, jotta saadaan mahdollisimman tarkka laskenta
aikaiseksi. Kuljettuja matkoja tullaan utelemaan festivaalin jälkeen.  

♻️ Jätteen määrän vähentäminen♻️
Vuonna 2016 Provinssissa syntyi 72 TUHATTA KILOA jätettä. Syytä vähentää? KYLLÄ. Jäljempänä
vinkkejä siihen, miten se tapahtuu.

% Aluetaide ja uusiokäyttö♻️
Suurin osa Provinssin aluetaiteesta rakentuu tänäkin vuonna jätteestä. Pyrimme ensisijaisesti
vähentämään jätteen määrää välttämällä jätteen syntymistä - eli uusiokäytöllä. Mietithän omalla
työpisteelläsi tarkkaan, mitä heität roskiin ja mitä et. Provinssi järjestää kirpputorin keskiviikkona

5.7. Kirppikselle tulee myyntiin Provinssin rakennuksesta ja aluetaiteesta ylijäävää materiaalia ja 
tavaraa. Mikäli työpisteelläsi on jotain, mitä et enää itse koe tarvitsevasi, mutta mikä voisi olla 
jonkun toisen aarre, ota yhteyttä festivaalin ympäristökoordinaattoriin, niin laitetaan tavara kiertoon! 
Yhteystiedot tämän kirjeen lopussa. 

⚡️ Vihreä sähkö⚡️
Tänä vuonna Provinssin verkkosähkö tuotetaan Seinäjoen Energian Kyrkkäri-sähköllä, joka on 100% 
vihreää tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä.



JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS
• Minimoidaan jätteen määrä! MUISTA 

UUSIOKÄYTTÖ!
• Kiinnitetään huomiota lajitteluun! 

• Jäteastioita on sijoitettu useita satoja ympäri 
festivaalialuetta niin, että ne ovat mukavasti 
kaikkien ulottuvilla

• Astioissa lukee, että minkälaiselle jätteelle ne on 
tarkoitettu

• Ekopisteitä löytyy 4 kpl: Meeting pointilta, Carnival 
Islandilta, Terminaalialueelta ja Camp Provinssista
• Ekopisteiltä löytyy astiat lähes kaikelle jätteelle

• Provinssin vapaaehtoisista koostuvan 
Green Teamin tunnistaa vihreistä liiveistä ja tiimi
auttaa kierrätykseen, lajitteluun ja ympäristöön
liittyvissä kysymyksissä

• Kaikilta huoltoalueilta löytyy lisäksi tynnyrit 
käytetylle kasviöljylle ja tuhka-tynnyrit, joihin 
alueen tuhkakuppeja voi tyhjätä

• Esiintymislavoilta löytyy astiat vaaralliselle jätteelle 
ja paristoille. Main Stagella on myös erillinen astia 
ilotulite- ja räjähdejätettä varten.

• Provinssissa ei käytetä biohajoavia 

kertakäyttöastioita, koska alueen biokaasutuslaitos 
ei niitä pysty jälleenhyödyntämään.
• Jos kuitenkin biohajoavia astioita on käytössä, 

tulee ne lajitella energiajakeeseen!

EI IRTOSÄKKEJÄ! Jätteiden tulee päätyä astioihin.

JÄTEPURISTIMET JA ASTIOIDEN TYHJÄYS
• 3 jätepuristinta löytyy Carnival Islandin huoltoalueelta ruokatelttojen takaa: biojäte, pahvi ja 

energiajäte

• Soundin takana Service Gate 3:n läheisyydessä on lisäksi yksi energiajätepuristin ja Campin kioskin 
vieressä toinen

• Jäteastiat tulee tyhjätä omatoimisesti puristimiin päivän päätteeksi

• Jos tyhjäys ei jostain syystä onnistu, täysi jäteastia on nostettava kulkuväylälle, josta pakkaaja-auto 
sen voi aamulla tyhjätä (jos astia jää esimerkiksi anniskeluteltan taakse, tyhjäys ei onnistu)

• Puristimissa on nostimet, joten erityisen suurta habaa tyhjäyshommaan ei vaadita 
• Puristimet ovat myös äärimmäisen helppoja käyttää.
• Päivän aikana tyhjäyksissä auttavat Provinssin siivoustalkoolaiset



SIIVOUS
• OMA TYÖPISTE ON PIDETTÄVÄ SIISTINÄ! 

• Yleisöalueet siivoaa Provinssin siivoustiimi
• Festivaalialue on jaettu siivousalueisiin
• Jokaisella alueella on oma vastaava, jonka alaisuudessa toimii tiimi siivouksen 

vapaaehtoisia
• Siivoukseen liittyvissä asioissa kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä oman alueen 

siivousvastaavaan!

• Vessojen siivouksesta yms erikoissiivouksissa yhteys ympäristökoordinaattoriin! 
(Yhteystiedot viimeisellä sivulla)

• Siivoukseen saa yhteyden myös radiopuhelimella: ' kanava 4 

• Ulkoalueiden siivouksesta vastaa siivousseurat
• Siivouskontti sijaitsee Carnival Islandin huoltoalueella, kontista voi lainata

siivousvälineitä tarvittaessa



WC:T (
• Alueella on useita satoja vessoja
• Jos huomaat, että Pohjanmaa meinaa tulvia, ota yhteys 

ympäristökoordinaattoriin, älä tilaa tyhjäystä itse!
• Mahdollisesta WC-paperin loppumisesta voi ilmoittaa 

ympäristökoordinaattorille, tai oman alueen siivousvastaavalle

PURKU JA LOPPUSIIVOUS �
• Oma$työpiste$tulee$jättää$siihen$kuntoon,$kuin$missä$se$oli$ennen$festivaalia
• Kiinnitetään$huomiota$lajitteluun$ja$kierrätykseen$myös$purussa!

MUUTA
• Provinssin$kautta$hankitut$avaamattomat$tuotepakkaukset$(esim
kertakäyttöastiat)$pystytään$suurimmaksi$osaksi$palauttamaan,$joten*ei*avata*
pakkauksia*turhaan!

Keep it clean & green! )

Ympäristökoordinaattori: Tuotantoassistentti:

Peppi Lotta Arrimo Jaakko Salomäki

Puh. +358(0)400 366 967 Puh. +358(0) 40 743 9195

peppi@provinssi.fi jaakko@provinssi.fi


