
 

   

 
 
 

SECTO RALLY FINLAND 2022 - YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 
 
Secto Rally Finlandin järjestäjä AKK Sports Oy  kantaa ympäristövastuullisuutta ja tekee töitä sen eteen, että tapahtuman 
negatiiviset vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. Ralliorganisaatio on vuodesta 2017 tehnyt 
parhaansa pienentääkseen hiilijalanjälkeään ja 2021 tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan, jossa 
tapahtumaorganisaation oli hiilijalanjäljen pienennystoimien sekä kompensaation jälkeen hiilineutraali. Vuonna 2017 
tapahtuma saavutti FIA:n korkeimman kolmen tähden ympäristösertifikaatin, joka auditoinnin yhteydessä uusittiin 
vuonna 2019. Tänä vuonna tehdään jälleen ympäristösertifikaatin audiointi tapahtuman yhteydessä.  
  
FIA:n kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti ympäristövaikutusten arviointi sekä niiden pienentäminen kuuluu 
olennaisena osana moottoriurheilutapahtumien järjestämiseen. FIA:n suositusten mukaisesti ralliorganisaatio kehittää 
toimihenkilöiden koulutusta, syventää dokumentointia sekä valvoo ja mittaa tapahtuman ympäristövaikutuksia 
tarkemmin ja systemaattisemmin. Ralliorganisaatio haluaa toimia kansallisena ja kansainvälisenä esimerkkinä siitä, 
miten vastuullisuusasiat huomioidaan suurtapahtumaa ja erityisesti moottoriurheilutapahtumaa järjestettäessä.  
 
Vuonna 2022 ralliorganisaation ensisijaisena päätavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tehokkaan vastuullisuusviestinnän 
kehittäminen tapahtuman kaikissa sidosryhmissä, ja tätä tavoitetta tukeakseen on tehty erillinen vastuullisuus-
viestintäsuunnitelma. Erityisesti pyritään lisäämään tietoutta organisaation hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä omasta 
hiilikompensointihankkeesta Jämsässä. Tapahtuman yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullisuusasioita pyritään 
kehittämään entisestään kunkin yhteistyökumppanin erityisominaisuudet huomioon ottaen, jotta voidaan saavuttaa 
mahdollisimman vastuullinen kokonaisvaltainen tapahtumatuotanto.  
 
Ympäristövastuullisuutta kehitetään vuonna 2022 osana vastuullisuuden laajempaa kokonaisuutta, joka sisältää 
tapahtuman ekologisuuden lisäksi myös sosiaalisen, taloudellisen, ekonomisen, kulttuurisen ja turvallisuuden osa-
alueet. Kokonaisvaltaista vastuullisuuden kehittämistyötä tehdään Visit Finlandin koordinoiman Sustainable Travel 
Finland -merkin vaatimusten mukaisesti. Merkki myönnettiin ralliorganisaatiolle 2020 syksyllä ja se on Visit Finlandin 
tunnustus vastuullisesta matkailutoiminnan tuottamisesta. 

 
Edistääkseen ympäristövastuullista toimintaa, Secto Rally Finland -tapahtumanjärjestäjä: 
 

1. Huomioi vastuullisuuden näkökulmat ympärivuotisessa viestinnässään ja viestii vastuullisuudesta aktiivisesti  
2. Noudattaa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä kansainvälisiä suosituksia, kuten esim. FIA:n Environmental 

Certification Framework  
3. Asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen ja mittaa niiden toteutumista 
4. Pyrkii vähentämään hiilijalanjälkeään 2% vuoteen 2021 verrattuna ja kompensoi 2022 tapahtuman päästöjä niin, 

että tapahtuma on ralliorganisaation sekä kilpa-autojen osalta hiilineutraali 
5. Vaatii sidosryhmiltään, yhteistyökumppaneilta, moottoriurheilukerhoilta ja alihankkijoiltaan 

ympäristövastuullista toimintaa ja dokumentointia 
6. Vaatii tiimeiltä ja kilpailijoilta vastuullista toimintaa kilpailuun osallistuessaan ja tuottaa yksityiskohtaisen 

ohjeistuksen tapahtuman aikaisen ympäristötoiminnan edistämiseksi 
7. Huolehtii tarkoin yhteistyöstä maanomistajien, asukkaiden ja tienomistajien kanssa  
8. Pyrkii vähäpäästöisiin, vähän energiaa kuluttaviin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin  
9. Vähentää tulostettujen materiaalien ja painotuotteiden määrää suosien digitaalisia formaatteja 
10. Tehostaa mahdollisuuksiensa mukaan joukkoliikenteen käyttöä ja logistiikkaa vähentääkseen päästöjen 

tuotantoa: mm. yhteiskyytien organisointi, joukkoliikennevaihtoehtojen kasvattaminen sekä etäkokouksien 
järjestäminen tarpeettoman logistiikan välttämiseksi 

11. Pyrkii käyttämään mahdollisimman paljon hybridiautoja organisaation autoina 
12. Käyttää mahdollisuuksien mukaan biopolttoaineita organisaation autoissa ja generaattoreissa 
13. Pyrkii vähentämään tapahtuman tuottamaa jätemäärää ja edistää osaltaan jätteiden lajittelua ja kierrätystä 
14. Hyödyntää ympäristöasiantuntijoiden apua tapahtumaa järjestäessään 
15. Noudattaa tarkkaa suunnitelmaa hätätilanteiden sattuessa ja pyrkii toiminnallaan aktiivisesti pienentämään 

ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia 
 


