Elävän musiikin hiilijalanjälki
Infopaketti
Tietoa mittaajille 2022
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Ilmasto & hiilijalanjälki
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Hiilijalanjälki kertoo ilmastovaikutuksista
+ Hiilijalanjälki on luku, johon on tiivistetty toiminnan tai palvelun aiheuttama vaikutus
ilmaston lämpenemiseen = kuinka paljon kasvihuonekaasuja (tai ainoastaan
hiilidioksidia) koko arvoketjun aikana syntyy
+ Kertoo ilmastovaikutuksista – ei muista ympäristövaikutuksista, kuten ympäristön
saastumisesta, rehevöitymisestä, hyvinvoinnista, lajien sukupuutosta tai tuotannon
eettisyydestä.
+ Ilmoittaa hiilidioksidimäärän massana (tonni, kg tai gramma)
+ Muiden kasvihuonekaasujen, eli metaanin (CH4 ), dityppioksidin (ilokaasu, N2O),
ﬂuorihiilivetyjen (HFCs), perﬂuorihiilivetyjen (PCFs), rikkiheksaﬂuoridin (SF6 ) sekä
typpitriﬂuoridin (NF3 ) lämmitysvaikutus muutetaan laskennassa hiilidioksidiksi, tämän
vuoksi yksikkönä CO2-ekvivalentti, CO2e.
- 1 kg metaania = vaikutukseltaan kuin 25 kg hiilidioksidia, mutta lyhytikäisempi.
- 1 kg typpioksiduulia (ilokaasu) = vaikutukseltaan kuin 298 kg hiilidioksidia.

Hiilijalanjälkilaskennasta saatavia yleisiä hyötyä
Tavoiteltuja hyötyjä:
+
+
+
+
+
+
+

Saada ymmärrystä oman toiminnan ja
tuotteiden ympäristövaikutuksista.
Kohdistaa resurssit oikeisiin toimiin.
Saada kustannussäästöjä.
Tulla nähdyksi ympäristövastuullisena
yrityksenä. Tavoiteltu proﬁloituminen.
Tehdä ympäristötekoja, joilla on merkitystä.
Halutaan vertailutietoa alan muihin
toimijoihin.
Tietoa asiakkaille ilmastoystävällisiä
valintoja varten.

Muita hyötyjä:
+
+
+
+
+
+

Oppiminen, organisaation toiminnan
ymmärtäminen.
Tiedon haku, tietolähteiden kehittäminen.
Mitä tiedetään, mitä ei tiedetä? Mikä on
tärkeää?
Mistä on juuri meille hyötyä? (talous,
ympäristö, sosiaalinen hyöty, erottuminen…)
Hyöty tulee esiin toistettaessa – nähdään
kehitys ja päätösten vaikutus.
Laskentaprosessi ja organisaation
oppiminen on yhtä tärkeää kuin lopputulos!

Elävän musiikin
hiilijalanjälki
- Tästä on kyse!
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Elävän musiikin hiilijalanjälki -hankkeen
tarkoituksena on:
+
+

+

+

Viedä kotimaista elävän musiikin kenttää kohti hiilineutraaliutta.
Selvittää Suomen elävän musiikin alan ilmastovaikutukset.
Selvitys toteutetaan osallistamalla mittaukseen alalla toimivia
artisteja, tapahtumapaikkoja ja tapahtumia sekä hyödyntämällä
tilastotietoja.
Lopputuloksena syntyy a) toimialan ilmastoselvitys = arvio ja
kuvaus toimialan hiilijalanjäljestä sekä kädenjäljestä (kuten
Kirjastot matkalla hiilineutraalin jakamistalouteen) ja b)
mittaajien CO2-laskentatulokset ja hiilijalanjälkilausunnot
mittaajille.
Jatkotoimenpiteenä selvityksen ja pilotointien pohjalta
rakennetaan elävän musiikin alan ilmastotiekartta vuonna 2023.

Hankkeen toteuttajat ja kumppanit
+ Hankkeen taustalla toimii KEMUT-verkosto ja
hanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto ry
+ KEMUT-verkosto: Finland Festivals ry, LiveFin
ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto,
Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen
Sinfoniaorkesterit ry
+ Asiantuntijakumppani ja laskennan toteuttaja:
Positive Impact
+ Työryhmä:
+ Anu Ahola, Elina Levula, Peppi Arrimo,
Raisa Siivola, Merja Hottinen, Maria
Silvennoinen ja Hanna Linkola
+ Yhteistyöhankkeet/-toiminnot:
+ Meidän Festivaalin kestävän kehityksen
hanke
+ Jazzliiton Hiilineutraali kiertuemalli
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Mitä lasketaan?
Laskentaan otetaan mukaan ne osa-alueet, joihin toimijat
voivat suoraan vaikuttaa.
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Ilmastoselvityksen hiilijalanjälkilaskennan rakenne
1.

Huomiot
•

Tuotannon,
artiestien ja
alihankintaketjun
matkat vain
yhteen suuntaan

•

Yleisön matkat
meno-paluu

Mittaajien tiedonkeruu ja laskenta

HALLINTO JA ENNAKKOVALMISTELUT
Mittaajaorganisaation ympärivuotinen toiminta (kiinteä toimisto, hallinnon kulut)
Tapahtuman tai keikan valmistelevat työt

TAPAHTUMAPAIKKA
Sähkönkulutus
Lämmönkulutus
Muu energia
(aggregaatit)
Jätehuolto

LOGISTIIKKA
Tuotannon matkat
Alihankinnan matkat
Artistien matkat
Yleisön liikkuminen

TARVIKKEET JA
PALVELUT
Palveluhankinnat
Tavarahankinnat
Yleisön tarjoilut

Ei mukana
•

2. Toimialan laskenta

Toimialan yleiset tiedot
-

Kansalliset tilastot
Tapahtumien määrä
Jakauma maantieteellisesti
Kävijämäärät
Toimijat ja päättäjät: kuka eri
asioihin vaikuttaa

Vertailulaskelmat
- Festarien omat laskelmat
- Lähitoimialojen laskelmat
- Paikkojen / tilojen laskelmat

Oheismyynti

Mittaajien laskelmat ja CO2-tunnusluvut
Tapahtumapaikat
X kpl

Orkesterit /
artistit
X kpl

Tapahtumat
X kpl

Elävän musiikin alan
ilmastovaikutusten
arvio

Jyvitys ja kertoimet
-

CO2e kg / tapahtuma
CO2e kg / kävijä
CO2e kg / keikka
jne. jne.

Veriﬁointi
1)

Laskentamallin ja rajauksen
tarkennus asiantuntijoiden kanssa

2)

Laskelmien ja tulosten tarkistus
sisäisenä työnä (Positive Impact).

Aikataulu
Huhtikuu 2022 ->

Kesä 2022

Talvi 2022

Tammikuu-Huhtikuu 2023

Ilmastoselvityksen eteneminen

Ilmastoselvityksen
rakenteen määrittely
ja mittaajien mukaan
kutsuminen.

Kickoff-tilaisuuden, koulutusten ja klinikoiden järjestäminen.
Selvityksessä käytettävien tilastotietojen hankkiminen.

Tietojen kerääminen,
mittaajilta, toimialan
ilmastovaikutusten
laskeminen ja
raportin tuottaminen.
Tuloksien julkaisu.

Mittaajien hiilijalanjälkilaskennan eteneminen

Mittaajaksi
ilmoittautuminen,
perehtyminen ja oman
tiedonkeruun
suunnittelu.

Tietojen keruu vuoden 2022 ajalta.
Tarpeen mukaan koulutuksiin ja klinikoihin osallistuminen.
Hankkeen tuen hyödyntäminen.

Hiilijalanjälkilaskenn
an tulosten
valmistuminen ja
tietojen toimitus
helmikuun 2023
loppuun mennessä.

Tiedonkeruusta
+ Kaikille mittaajille toimitetaan taulukkopohja
tiedonkeruuta ja laskentaa varten.
+ Mittaajien tehtäväksi jää tietojen kerääminen
omasta toiminnasta.
+ Tiedot kerätään pääosin olemassa olevista
tietolähteistä kuten kirjanpidosta ja laskuista,
sekä selvittämällä erikseen esimerkiksi
matkustustietoja.
+ Laskentaan ei tarvita täydellisiä tietoja - ne
tiedot, mitkä on saatavilla, riittävät hyvin.
+ Ilmastoselvitykseen voi osallistua myös omalla
hiilijalanjälkilaskennan rakenteella ja
tiedonkeruulla toimittamalla laskennan tulokset
& raportin viimeistään helmikuussa 2023.
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Kiinnostaisiko lähteä
mukaan?
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Miten voin osallistua?
+
+
+
+

+

Mukaan voivat tulla tapahtumat, orkesterit / artistit ja tapahtumapaikat.
Ilmoittaudu mukaan täyttämällä tämä lomake. Samalla lomakkeella voit ilmoittautua
2.5.2022 klo 13-16 pidettävään kickoff-työpajaan.
Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi laskentalomakkeen ja ohjeet tietojen
keräämiseen vuoden 2022 aikana.
Vuoden 2022 aikana järjestetään verkkoklinikoita, joissa voit saada tukea omaan
laskentaan, haasteisiin sekä kuulet miten laskenta sujuu muilla osallistujilla:
+ Toukokuu: 23.5.2022 klo 14-16 - Koulutus laskentaan kaikille
+ Kesäkuu: 20.6.2022 klo 14-16 - Oman tiedonkeruun suunnittelu kaikille
+ Syyskuu: 19.9.2022 klo 14-16 - Tapahtumien klinikka
+ Marraskuu: 21.11.2022 klo 14-16 - Orkesterien ja tapahtumapaikkojen klinikka
+ Tammikuu 2023: Orkesterien ja tapahtumapaikkojen klinikka
+ Helmikuu 2023: Klinikka kaikille
Tukea saat hankkeen avainhenkilöiltä:
+ Hiilijalanjälkilaskenta ja tiedonkeruu: Elina Levula: elina.levula@positiveimpact.ﬁ /
puh. 044 024 0390
+ Hanke ja viestintä: Anu Ahola: anu.ahola@jazzﬁnland.ﬁ / puh. 050 569 0505 sekä
Peppi Arrimo: peppi.arrimo@jazzﬁnland.ﬁ / puh. 0400 366 967

+
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Mitä mittaaja saa - mitä odotetaan?
Mitä saa:
-

Opastusta hiilijalanjälkilaskennan toteuttamiseen omana työnä.
Maksuttoman CO2-laskuri taulukon a) tarvittavan tiedon kokoamiseksi ja
tallentamiseksi ja b) hiilijalanjäljen laskentaan.
Oikeuden käyttää projektin viestintämateriaaleja osoituksena osallistumisesta
hiilijalanjäljen laskentaan.
Tiedonkeruun valmistuttua valmiin rakenteen mukaisen hiilijalanjälkilaskelman
ja hiilijalanjälkilausunnon (n. yksi A4) laskennan tuloksista.
Näköalapaikan toimialan kehityshankkeeseen ja ilmastoystävällisten
toimintapojen kehittämiseen.

Mitä mittaajilta toivotaan:
-

Aitoa kiinnostusta ja halua oman toiminnan hiilijalanjäljen selvittämiseen.
Aktiivista ja rakentavaa otetta yhteiseen kehittämiseen ja tiedonkeruuseen.
Aikaa tietojen keruuseen omasta toiminnasta (mm. kirjanpidosta ja kyselyiden
avulla) sekä tietojen syöttämiseen taulukkoon.
Täsmällistä palautetta niin ideoista kuin ongelmatilanteista.

Kickoff työpaja 2.5.2022 klo 13-16
+
+

Paikka: Zoom (linkki lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille)
OHJELMA
+ Klo 13:00 - 14:00 - Elävän musiikin hiilijalanjälkilaskenta - Kickoff mittaajille
+ Projektin ja tekijöiden esittely
+ Laskentalomakkeiden esittely
+ Ohjeet tiedonkeruuseen mittaajille
+ Tuki hankkeen aikana - Koulutukset ja klinikat
+ Klo 14:00 - 14:20 - Keskustelua ja kysymyksiä
+ Mittaajat voivat kertoa keitä ovat, miksi haluavat osallistua hankkeeseen ja
mitä odottavat
+ Klo 14:20-14:30 TAUKO
+ Klo 14:30 - 16:00 - Digitaalisen alustan kommentointi
+ Suomen Jazzliiton hallinnoimana ja OKM:n rahoittamana rakennetaan
kulttuurialan kestävän kehityksen asioiden digitaalinen kotipesä.
Työpajassa esitellään digitaalisen alustan prototyyppi - nimi, brändi ja
toiminnot. Osallistujat pääsevät ensimmäisinä vilkaisemaan miltä alusta
näyttää ja mitä siellä voi tehdä. Osallistujilta pyydetään palautteita ja
palautetta käytetään osana alustan jatkokehitystä.
+ Ilmoittaudu mukaan!
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Viestintämateriaalit osallistujille
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