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Kestliku ja ligipääsetava suurkontserdi planeerimise 

soovitused  

 
Juhendis on toodud soovituslikud nõuded, mida järgida, et suurkontserdi korraldus 
vastaks kestliku ja kõigile ligipääsetava korralduse põhimõtetele. 

 

Toimumise koht ja ligipääsetavus  
• Arvesta võimalusel kontserdi toimumiskoha valikul, et korraldusel oleks lihtsam 

kaasata kohalikke ettevõtteid ning et kontserdiasukoht oleks lihtsasti 
ligipääsetav ühistranspordiga või rattaga ja jalgsi. 

• Arvesta erivajaduste ja puuetega inimeste vajadustega, sh nii info edastamisel 

kui kontserdi korraldusel.  
• Anna külastajatele selge soovitus ja teave ühistranspordi võimaluste kohta. Tee 

kättesaadavaks ja jaga juba eelnevalt infot erinevate võimalike 
transpordivõimaluste kohta asukohta jõudmiseks ning oma transporti kasutades 
parkimisvõimalused. 

• Väldi ummikuid. Tee koostööd elektriliste rendisõidukite rentija või mõne nn 
sõida/pargi süsteemiga. Korralda esinejate transport võimalikult väikese 

keskkonnajalajäljega.  
• Vali sellised toimumis- ja majutuskohad, mis järgivad keskkonnahoidlikke 

tegevuspõhimõtteid, sh energiasäästul, jäätmete kogumisel ja taaskäitlemisel 

ning võimaldavad osalemist ka erivajadustega ja puuetega inimestel. 
 

 Toitlustus 
• Eelista nii palju kui võimalik kohalikku ja hooajalist toitu.  
• Kasuta korduvkasutatavaid nõusid. Kui see tõesti võimalik ei ole, võta 

kasutusele ühekordsed biolagunevad nõud.  

• Kasuta võimaluse korral mahetooteid.  
• Väldi eraldi väikestes pakendites tooteid.  

• Võimalusel paku joogiks kraanivett. 
• Eelista toitlustajaid, kes juba lähtuvad samadest põhimõtetest.  
• Informeeri osalejaid keskkonnasõbralikust toitlustusest.  

  

Jäätmekäitlus  
• Teavita koostööpartnereid jäätmekäitluse korraldusest.  
• Paigalda prügi liigiti kogumist võimaldavad konteinerid ja jälgi, et prügikastidel 

oleks selged ja arusaadavad sildid (eri keeltes, piltsümbolitega).  
• Taga jäätmete nõuetekohane ja keskkonnahoidlik käitlemine kogu sündmuse 

territooriumil.  
• Vähenda pakendite kasutamist, nt korduskasutatavate toodete ja 

hulgipakendamise eelistamise abil. 
• Vali toitlustaja, kes sorteerib eri liiki toidujäätmed ja kompostib biojäätmed. 

 

Külaliste teavitamine  
• Sõnasta kontserdi kestlikud eesmärgid selgelt ja tee kõikidele kättesaadavaks.  
• Teavita kontserdi kestlikust suunitlusest infokanalites, siltidel ja infoviitadel.  
• Info- ja reklaammaterjalide puhul eelista digitaalseid kanaleid, hoia 

väljatrükitud materjalide maht minimaalne.   
• Siltide, bännerite, nimesiltide jms tarvikute puhul kasuta võimalusel 

korduvkasutatavaid materjale, mis korjatakse ürituse lõppedes kokku.  
• Kogu kontserdil osalejatelt tagasisidet ja ettepanekuid, kuidas üritust järgmine 

kord veelgi kestlikumalt ja kõigile ligipääsetavalt korraldada. 


