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Viljandi pärimusmuusika festival 

● Juuli viimasel nädalalõpul, 

4 päeva

● Viljandi lossimägedes 

ja südalinnas

● 7 lava 

● 130 kontserti

● 500 esinejat, 

300 vabatahtlikku

● ~20 000 külastajat (2022)

http://drive.google.com/file/d/1-gvh2rjPolzV4RVoWI1HvRaVTeHXGN3f/view


Miks püüdleb Viljandi pärimusmuusika festival 
jätkusuutliku korralduse poole?

● Hoiame looduskeskkonda, kus 

Eesti pärimuskultuur on 

sündinud ja elab, et saaksime 

luua ka 100 aasta pärast

● Hoolides keskkonnast ning oma 

tegevuste mõjust sellele, võtame 

vastutuse ning loodame anda 

positiivset eeskuju külastajatele



Tarbimise vähendamine ja materjalide taaskasutus

● Festivaliala ja lavade kaunistused 

taaskasutatud materjalidest, kasutame 

samu asju mitmel aastal

○ paelvabriku jäägid, jäätisepaber, 

lõngajupid, praak CDd…

○ upcycling ja nullkulu

● Enda loodud inventari korduvkasutamine

● Mitmed festivali omatooted taaskasutuse 

põhimõttel (materjal) 



1 külastaja, 2 toidukorda päevas festivalialal:

● 1 toidukord => 4 ühikut nõusid (taldrik /kauss, nuga, kahvel, joogitops)

● 2 toidukorda => 8 ühikut

● 4 päeva => 32 ühikut (1 inimese kohta!)

● 100 külastajat, 4 päeva => 3 200 ühikut

● 7 000 külastajat, 4 päeva => 224 000 ühikut nõusid

● Ühekordset toidunõud kasutatakse enne äraviskamist u 5-15 minutit

● Ühe papptaldriku tootmiseks kulub 30 liitrit vett

● Papptaldrik on kaetud õhukese kilega - ei lagune, ei sobi põletamiseks



Tarbimise vähendamine: toidu- ja jooginõud (2019)

● Loobusime täielikult ühekordsetest plastnõudest

○ esinejatele ja tiimile korduvkasutatavad nõud

○ külastajatele tööstuslikult komposteeritavad nõud

● Üleskutse: tule festivalile enda korduvkasutatavate toidunõude ning 

joogiveepudeliga

○ tasuta joogivesi kraanidest

○ nõude loputamise võimalus



Tarbimise vähendamine: toidu- ja jooginõud (2021, 2022)

● 2021. aastal läksime üle korduvkasutavatele 

nõudele*

○ külastajatele pandinõud (Panditops e 

Eesti Pandipakend)

○ tiimile päris nõud ja Ringo karbid

○ nõudeloputuspunktid



Jäätmete liigiti kogumine

● Eesmärk: vähendada kogujäätmete hulka, sh vähendada maksimaalselt 

olmejäätmete osakaalu

● Kogu festivali jäätmed kogutakse liigiti

○ Külastajad: biojäätmed, panditaara, olmejäätmed

○ Tiim: biojäätmed, pakend ja kile, märgistatud panditaara, märgistamata 

klaas, papp, õli, õlle kegid, olme

● Vabatahtlikud: platsihooldajad, rohesaadikud



Jäätmete statistika

2018 2019 2021* 2022

KOKKU JÄÄTMEID (t) 32.73 16.166 3.88 5.422

kogu jäätmeteke 1 külastuse kohta (kg) 0.647 0.776 0.271

Segaolmejäätmeid külastuse kohta (kg) 0.506 0.442 0.142





Toit ja vesi

● Võimalikult kohalik, Viljandist

● Taimsed valikud, sh vegan

● Tasuta joogivee võimalus

● Toidujäägid Viljandi Toidukappi

● Tasuta puhta kraanivee 

kättesaadavus

● Oma veepudeli (ja toidunõude)ga 

alale lubamine



Transport

● Külastajad
○ linnas liikuda jalgsi
○ jalgrattaparkla
○ Boldi tõukerattad
○ Viljandisse tulla rongi /bussiga

■ eridiil Luxekspressiga
○ sõidujagamised

● Tiim, esinejad
○ läbimõeldud logistika, tühisõitude 

vältimine



Energia

● Otsime alternatiive diiselgeneraatoritele!

● Maksimaalselt (roheline) võrguenergia

● 2022 projekt Solarstone’iga

● Energiat säästame ka tarbimise vähendamise ja maksimaalse 

korduskasutusega, ressursside kokkuhoiuga



Toimumispaik

● Ei ilutulestikule

● Loodussõbralikud 

puhastusvahendid

● Kohapealse muru ja looduse 

maksimaalne kaitse

● Eraldi suitsualad 



Küsimusi, mõtteid?



AITÄH!
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