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1. JOHDANTO

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsittelen suomalaisten musiikkifestivaalien 

ympäristötyötä sekä siihen liittyviä ympäristöarvoja esimerkkifestivaalien kautta. 

Tutkimukseni pääkysymys on, miten ympäristökysymykset voidaan ottaa huomioon 

festivaalituotannossa ja miten tietyt suomalaiset musiikkifestivaalit ilmentävät ja 

toteuttavat tätä toiminnassaan. Kiinnostuksen kohteena on myös se, miten Suomessa on 

mahdollista toteuttaa ympäristöohjelmaa ja miten ympäristötyötä voisi vielä kehittää 

tulevaisuudessa. Tarkastelen festivaalien ympäristötyötä ja -arvoja sekä 

festivaalitoimijoiden että yleisön näkökulmasta. Ympäristötyöllä tarkoitan tässä 

tutkielmassa konkreettisia tekoja tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämiseksi tai 

ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Ympäristöarvoilla tarkoitan festivaalin 

tekijöiden ja kokijoiden arvomaailmaa, joka saa festivaalit ottamaan 

ympäristökysymykset huomioon ja toteuttamaan ympäristötyötä käytännössä.

Esimerkeiksi valikoitui kolme suomalaista festivaalia, jotka ovat ottaneet 

ympäristökysymykset huomioon festivaalituotannossaan. Nämä festivaalit ovat Flow 

Festival, Provinssi (ent. Provinssirock) ja Meidän Festivaali (ent. Tuusulanjärven 

kamarimusiikki). Tapahtumat eroavat toisistaan musiikkityyliensä, sijaintinsa ja 

kävijämääränsä perusteella. Myös ympäristöulottuvuus näillä festivaaleilla eroaa 

toisistaan. Tämä mahdollistaa työlle monipuolisen kuvan aiheesta Suomessa. Flow 

Festivaali on edelläkävijä suomessa ympäristötyön osalta ja he ovat olleet mukana 

pilottitapahtumana Greening Events -hankkeessa vuosina 2012–2014, jossa 

Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmä luotiin. Meidän Festivaali ja Provinssi 

alkoivat rakentaa varsinaista ympäristöohjelmaa ensimmäisen kerran kesällä 2016, 

vaikka ympäristökysymykset on otettu huomioon myös aikaisempina vuosina. 

Esimerkkifestivaaleja yhdistää se, että ne kuuluvat kaikki Ekokompassi tapahtuma 

-ympäristöjärjestelmään. Ekokompassi on ympäristöjohtamisen työkalu ja 

sertifiointijärjestelmä, jossa tapahtumat sitoutuvat noudattamaan kymmentä kriteeriä 

saadakseen sertifikaatin. Ekokompassin tarkoitus on tukea asiakkaitaan 

ympäristötyössään. Tästä hankkeesta kerron tarkemmin luvussa kaksi, missä esitellään 
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myös mainitut kymmenen kriteeriä.

Musi ikkifes t ivaal i t , kuten muutkin fes t ivaal i tapahtumat , vaikut tavat 

tapahtumapaikkakuntaan monella tavalla. Niillä on taloudellisia, sosio-kulttuurisia, 

ympäristöllisiä ja poliittisia vaikutuksia (Pasanen, Taskinen & Mikkonen 2012, 6). 

Tutkielman aihe on tämän vuoksi tärkeä, sillä festivaalit jättävät väistämättä jäljen myös 

ympäristöön. Musiikkifestivaalien ja tapahtumien vaikutuksia on tutkittu keskittyen 

pääosin niiden taloudellisiin ja sosio-kulttuurisiin vaikutuksiin ja ympäristövaikutusten 

huomioiminen on toistaiseksi jäänyt selvästi vähemmälle. (Emp). Kuten 

Yhdysvaltalainen musiikintutkimustakin tehnyt antropologi  Mark Pedelty (2012, 5) 

kysyy: ”How could the music we love ignore the greatest crises we face?”. Festivaalien 

tapahtumapaikkana on perinteisesti ollut luonnonympäristö (Kopomaa 2016, 35), minkä 

vuoksi tapahtuman ja luonnon vuorovaikutus on välitön. Suurin osa Suomen suurimista 

festivaaleista järjestetään luonnonympäristössä,  näistä esimerkkeinä Pori Jazz, 

Ilosaarirock, Ruisrock sekä Provinssi. Kuitenkin myös kaupunkifestivaaleilla on 

vaikutuksia ympäristöömme, molemmilla näistä on omat haasteensa ympäristötyön 

kannalta.

Ympäristökriisit eivät ole enää vain tulevaisuuden uhkakuva, vaan nyt jo 

elämäntodellisuuttamme (Torvinen 2012, 10). Ympäristökriisejä ovat esimerkiksi 

ilmastonmuutos, saasteet sekä eläinlajien sukupuutto (emt. 8) ja ne vaikuttavat kaikkiin 

ihmisiin kulttuurista tai kansakunnasta riippumatta (emt. 13) lukuisista eläin- ja 

kasvilajeista puhumattakaan. Puhutaan kuudennesta sukupuuttoaallosta, joka on 

ainutlaatuinen muun muassa sen vuoksi, että sen aiheuttajana on ihmisen toiminta 

(WWF Living Planet Report 2016, 10). Ekokriisit ovat pakottaneet kyseenalaistamaan 

aiemmat käsitykset inhimillisen ja ei-inhimillisen välisestä vuorovaikutuksesta 

(Kokkonen 2014, 179). Ekokritiikin keskeinen ajatus onkin, että ympäristökriisit 

johtuvat tämän ainutlaatuisen vuorovaikutussuhteen huomiotta jättämisestä (Torvinen 

2012, 15). Ihminen on toiminnallaan muuttanut ympäristöään haitallisella tavalla. 

Esimerkkinä tästä on Tyynelle valtamerelle syntynyt jätepyörre, joka koostuu pääasiassa 

muovijätteestä. Merieläimet käyttävät jätettä ravinnokseen ja näin muovijäte päätyy 
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lopulta ihmisten elimistöihin. (Lummaa 2014, 272–273.) Täten ihmisten tuottama roska 

päätyy luonnonkiertokulun kautta omiin kehoihimme. Emme ole irrallisia ei-

inhimillisestä vaan elämme sen kanssa perustavan laatuisessa vuorovaikutuksellisessa 

suhteessa. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että huomioimme luonnonympäristön 

kaikessa tekemisessämme.

Myös festivaalitoimijat ovat ymmärtäneet tämän vuorovaikutuksellisen suhteen ja 

festivaalituotannon vaikutukset luonnonympäristöön. Provinssin ympäristöpolitiikka 

alkaakin sanoilla ”20 000–30 000 päivittäisen kävijän festivaalin järjestäminen 

vuosittain ei ole mikään ekoteko” (Provinssi 3). Usein festivaalin ajaksi alueelle 

rakennetaan tilapäisiä rakennelmia, kuten lavoja ja ruokatelttoja, alueen aidat sekä 

WC:t. Myös suuri yleisö vaikuttaa alueeseen osaltaan kävelemällä ja kuluttamalla 

maaperää, eikä maasto ole enää samanlainen kuin ennen festivaalia. Kaiken välittömän 

ja näkyvän ympäristörasituksen lisäksi festivaalien hiilijalanjälkeä kasvattavat muun 

muassa artistien lennot ja kuljetukset, festivaalituotannon henkilö- ja tarvikekuljetukset, 

materiaalihankinnat (esimerkiksi kyltit ja koristeet), syntyvä roska ja jäte, yleisön 

paikalle saapuminen sekä sähkön kulutus. Tämän vuoksi festivaalien on tärkeä miettiä 

omaa toimintaansa ja tapoja, joilla he voivat järjestää tapahtumaa entistä 

ympäristöystävällisemmin. Osalla festivaaleista ympäristöjäljen jättää myös leirintäalue, 

mutta koska vain yhdellä tutkielman esimerkkifestivaaleista sellainen on, jätän sen 

tutkimuksen ulkopuolelle.

Myöskään musiikkitiede ei voi jättää huomiotta tälläistä kulttuurin- ja ympäristön 

kriisiä. Ekomusikologia voi tarjota uusia näkökulmia musiikin, kulttuurin ja ympäristön 

välisiin suhteisiin. (Allen  2011, 417–418.) Musiikin avulla nykymaailman tilaa ja 

yhteisiä haasteita voidaan käsitellä yksilön tunneperäisestä kokemusmaailmasta käsin 

(Välimäki & Virtanen 2016, 82). Myös Mononen (2015, 97) toteaa artikkelissaan: 

”Taide ja taiteen kieltä avaava tutkimus voivat vaikuttaa erityisen voimakkaasti 

asenteisiin ja lopulta myös käytäntöihin.”

Aiheensa puolesta tutkielmani kuuluu ekomusikologisen tutkimuksen piiriin. 
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Ekokriittinen musiikintutkimus, eli ekomusikologia (engl. ecomusicology) tutkii 

musiikin, kulttuurin ja luonnon yhtymäkohtia (Allen 2013, 8). Ekomusikologisen 

tutkimuksen kohteena voi olla kaikenlaiset musiikit, musiikkikulttuurit ja musiikin 

tekemisen muodot (Torvinen 2012, 13). Yhteistä tutkimuksen kohteille on ekologian ja 

ympäristön teemat. Koska ekomusikologia on kulttuurisen musiikintutkimuksen melko 

uusi osa-alue, on siitä kaiken kaikkiaan kirjoitettu Suomessa vielä varsin vähän. Kovin 

montaa ekomusikologista tapaustutkimusta ei ole vielä julkaistu.

Juha Torvinen on yksi musiikintutkijoista, joka on nostanut ekomusikologian Suomessa 

esille. Musiikin Suunta julkaisi ekomusikologia-aiheisen teemanumeron vuonna 2013, 

jossa oli artikkeleita muun muassa Aaron S. Allenilta ja Juha Torviselta. Kaikissa 

artikkeleissa oli näkökulmana ekomusikologia ja aihepiireinä niissä oli muun muassa 

soitinrakennus (Paukola 2013), vapaa improvisaatio (Tiheäsalo 2013), ihmisen ja 

luonnon suhde ja sen ilmentyminen musiikkikappaleessa (Haapasalo 2013) sekä 

musiikin kokeminen (Mertsalo 2013).

Vaikka Suomessa ekomusikologia onkin suhteellisen uusi ilmiö, maailmalla siitä on 

keskusteltu kauemmin. Yhdysvaltalainen musiikintutkija Aaron S. Allen on tehnyt 

paljon tutkimusta aiheeseen liittyen. Hänen yksi tuoreimmista julkaisuistaan on yhdessä 

Kevin Dawen kanssa toimitettu artikkelikokoelma Current Directions in Ecomusicology 

– Music, Culture, Nature (2016). Kirjassa on artikkeleita muun muassa 

soitinrakennuksesta ja sen haasteista ympäristökriisien aikakaudella (Dawe 2016), 

ympäristökriisien käsitteleminen populaarimusiikin laululyriikassa (Pedelty 2016), 

viherpesusta televisiomainonnassa ja siitä miten musiikkia on käytetty siinä apuna 

(Stimeling 2016) sekä englantilaisen kansanmusiikin ekokriittisestä analysoinnista 

(Ingram 2016). Kasvava kiinnostus aihetta kohtaan on ollut myös nähtävissä 

konferenssien aiheissa. Myös tieteelliset lehdet kuten Green Letters ja Journal of the  

American Musicological Society ovat huomioineet tämän uuden musiikintutkimuksen 

alan jo 2000-luvun alkupuolella julkaisemalla siitä artikkeleita ja omistamalla 

teemanumeroita sille (Torvinen 2012, 12). Myös tapahtumatuottamisen osalta on herätty 

ympäristökysymysten huomioimiseen, ja aiheesta on kirjoitettu käytännöllisiä oppaita, 
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esimerkiksi Meegan Jonesin (2014) kirjoittama Sustainable event management – a  

practical guide sekä Greening Events -hankkeen yhteydessä laadittu Siisti tapahtuma  –  

ympäristöopas tapahtumajärjestäjille.

Yhdysvaltalainen antropologi Mark Pedelty on tehnyt ekomusikologian saralla 

uraauurtavan kahdeksan vuotta kestäneen etnografisen tutkimuksen. Hän esittelee sen jo 

aiemmin mainitussa kirjassaan Ecomusicology – Rock, Folk, and the Environment  

(2012). Tutkimuksen aikana hän opetteli itse soittamaan kitaraa, perusti yhtyeen, sävelsi 

ja sanoitti kappaleita, levytti ja keikkaili yhtyeensä kanssa. Tavoitteena hänellä oli 

lähestyä musiikin tekemistä muusikon näkökulmasta tulemalla itse muusikoksi ja löytää 

uusia näkökulmia siihen, miten ympäristötietoisuus voisi musiikin tekemisen eri 

vaiheissa näkyä. Kirjassa hän puhuu ympäristöllisestä musiikista (eng. Environmental  

music) ja kestävästä musiikista (eng. Sustainable music). Pedelty  kutsuu itseään ja 

yhtyekavereitaan ympäristönsuojelija muusikoiksi (eng. environmentalist musician). 

Tutkimuksen myötä hän toivoi oppivansa lisää musiikista ympäristöllisenä ilmiönä 

(Pedelty 2012, 141). Palaan tähän tutkimukseen vielä myöhemmin tutkielman 

käsittelyluvussa.

Musiikkitieteen alalla musiikkifestivaaleja on tarkasteltu paljon eri näkökulmista, mutta 

ekomusikologian puolella niistä ei ole kirjoitettu tietääkseni ollenkaan. Myös 

musiikkitieteen pro gradu -tutkielmat ovat tutkineet aikaisemmin festivaaleja useista eri 

näkökulmista. Tutkielmien kohteena on ollut muun muassa festivaali oppivana 

organisaationa (Ylikauma 2012),  festivaalien yleisöt (Grönroos 2011) ja 

musiikkifestivaalin toiminnanjohtajan ammattikuva (Hartikainen 2008). 

Ympäristöaiheita ei näissä töissä kuitenkaan ole aikaisemmin yhdistetty 

festivaalituotantoon. Mervi Luonila julkaisi vuonna 2016 neljästä tutkimusartikkelista 

koostuvan väitöstutkimuksen nimellä Festivaalituotannon merkitysten verkosto ja 

johtaminen – Tapaustutkimuksia suomalaisista taidefestivaaleista. Tutkimus keskittyy 

siihen, miten perinteikkäitä vuodesta toiseen järjestettäviä festivaaleja johdetaan ja 

rahoitetaan. Väitöskirjan esimerkkifestivaalit ovat Seinäjoen Tangomarkkinat, 

Provinssi, Lain§uojattomat-teatterifestivaali sekä Pori Jazz. Tutkielmani kannalta 
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mielenkiintoista väitöskirjassa on kuvaus yhteistyökumppaneiden ja festivaalien 

välisestä vuorovaikutuksesta.

Käytän tutkielmassani myös musikoinnin käsitettä. Musikointi (engl. musicking) on 

Christopher Smallin (1998) kehittämä termi, joka tarkoittaa mitä vain musiikin 

esittämistä edistävää tai siihen suoraan liittyvää toimintaa. Hän käyttää termiä verbinä 

ja sillä voidaan tarkoittaa niin musiikin kuuntelemista, soittamista, harjoittelemista, 

esittämistä tai säveltämistä (Small 1998, 9). Musikointiin liittyy aina sekä inhimillisiä 

että ei-inhimillisiä toimijoita, joiden identiteetit ja keskinäiset suhteet muotoutuvat 

musikoinnin prosesseissa uusiutuvilla tavoilla (Leppänen, Moisala, Tiainen & 

Väätäinen 2015, 19–20).  Small ei rajaa termiä vain muusikoihin ja säveltäjiin, vaan 

tarkentaa, että laajemmassa merkityksessä myös esimerkiksi roudarit ja lipunmyyjät 

tapahtumassa musikoivat, koska he edesauttavat musiikin esittämistä. Tässä valossa 

musiikkitapahtumien järjestäminen on myös musikointia. Ekomusikologia ja 

musikoinnin käsite käyvät hyvin yhteen. Jos musikoinnilla tarkoitetaan kaikkea 

musiikkiesitystä edesauttava toimintaa, voidaan ekomusikologian teorioiden avulla 

tarkastella sen osa-alueita ja pohtia niiden vaikutusta ympäristöön. Musikointi on siis 

juuri sitä, mitä ekomusikologia tutkii, kaikkea musiikin tekemiseen, konserttien 

järjestämiseen ja kuluttamiseen liittyvää. Kuten Leppänen ym. (2015, 25) toteaa 

artikkelissaan: ”Musikointi luo äänten, ympäristön, ruumiiden, immateriaalisten 

olentojen ja erilaisten materiaalisuuksien välisiä kohtaamisia”.

Tutkielmani kuuluu kvalitatiivisen tutkimuksen piiriin ja on aineistolähtöistä. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on muun muassa etsiä tutkittavasta ilmiöstä 

säännönmukaisuuksia ja tarkastella sen monimuotoisuutta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

26). Tässä tutkielmassa tarkastelen suomalaisten festivaalien ympäristötyötä ja -arvoja 

erilaisten esimerkkien kautta kiinnittäen huomiota sekä ympäristötyön 

monimuotoisuuteen että yhdistäviin tekijöihin. Tulkitsen haastatteluista merkityksiä ja 

merkityksenantoja ekomusikologian näkökulmasta. Aineistoni koostuu viidestä 

asiantuntijahaastattelusta, kenttätyömateriaalista sekä yleisöhaastatteluista. Asiantuntijat 

olivat esimerkkifestivaalien ympäristövastaavia. Lisäksi haastattelin Ekokompassi 
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tapahtuma -hankkeen projektikoordinaattoria sekä Ympäristökeskuksen 

ympäristöasiantuntijaa joka on suunnitellut usean suomalaisen festivaalin ympäristötyön 

toteutusta. Asiantuntijahaastattelut toteutin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja 

analysoin ne teemoittain haastatteluanalyysin keinoin. Kenttätyömateriaalia keräsin 

osallistumalla festivaaleille tehden havaintoja festivaalialueella näkyvästä 

ympäristötyöstä. Toteutin samalla myös yleisökyselyn selvittääkseni yleisön ajatuksia 

heidän omiin ympäristöarvoihinsa ja festivaalin ympäristötyöhön liittyen. Yhdessä 

yleisöhaastattelussa kysyin 4-5 kysymystä. Tallensin haastattelut ja litteroin ne 

myöhemmin. Haastatteluita kertyi yhteensä 84; Provinssista 39, Flow Festivalilta 33 ja 

Meidän Festivaalilta 12.

Tutkielmani etenee seuraavaksi aiheen kannalta tärkeimpien käsitteiden määrittelyyn. 

Tämän jälkeen luvussa kolme esittelen tarkemmin tutkielman aineiston sekä käytetyt 

menetelmät. Samassa luvussa esitteleen esimerkeiksi valikoituneet musiikkifestivaalit. 

Varsinainen analyysiosio on luvussa neljä, missä tulkitsen haastatteluanalyysin keinoin 

asiantuntijahaastatteluita. Luku on jaoteltu alalukuihin erilaisten teemojen mukaan, joita 

kysyin haastatteluissa ja jotka nousivat esille toistuvina teemoina analyysivaiheessa. 

Viides luku sisältää tutkielmani johtopäätökset.
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2. KESKEISTEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY

Tässä kappaleessa esittelen käsitteitä, jotka liittyvät ekomusikologiseen tutkimukseen ja 

ovat oleellisia myös pro gradu -tutkielmani kannalta. Ekomusikologiassa käytetään 

usein käsitteitä ympäristö, luonto ja luonnonympäristö synonyymeinä viittaamaan ei-

inhimilliseen fyysiseen todellisuuteen (Torvinen 2012, 12). Käytän näitä synonyymeinä 

myös tutkielmassani. Ekologinen (engl. Ecological) taas on kokonaisuus, jossa kaikki 

liittyy kaikkeen. Se sisältää sekä inhimillisen että ei-inhimillisen. Ihminen ei ole 

erillinen luonnosta, vaan osa sitä ja vuorovaikutuksellisessa suhteessa sen kanssa 

(Torvinen 2012, 12). Tämä ajatus muistuttaa posthumanistista ajattelutapaa, mikä lähtee 

siitä ajatuksesta että inhimillinen ja ei-inhimillinen eivät ole toistensa vastakohtia tai 

toisiaan määrittäviä, vaan molemmat ovat tasapainoinen osa kokonaisuutta. Näiden 

välisiä suhteita pyritään ymmärtämään ei-hierarkisesti ajatuksella, että ihminen ei ole 

ylivertainen muihin olentoihin nähden vaan se on kehittynyt yhdessä erilaisten ei-

inhimillisten organismien ja teknologian muotojen kanssa. Tämän kehityksen tuloksena 

ihminen on tänä päivänä sellainen kun on. (Lummaa & Rojola 2014, 14.) Myös 

ekokriittiseen musikiintutkimuksen mukaan fyysinen maailma on tiiviissä yhteydessä 

inhimilliseen kulttuuriin, ja tämä vuorovaikutus, tai sen huomiotta jättäminen, on 

johtanut nykyisiin ympäristökriiseihin. 

2.1. Ekomusikologia

Ekokriittinen musiikintutkimus, eli ekomusikologia (engl. ecomusicology) tutkii 

musiikin, kulttuurin ja luonnon yhtymäkohtia (Allen 2013, 8). Musikointi, kuten 

soitinten rakentaminen tai tapahtumien ja konserttikiertueiden järjestäminen vaikuttavat 

ympäristöön ja siten suoraan myös luonnon aktuaaliseen tilaan. Jo ennen tätä on ollut 

olemassa tutkimuksia, jotka nykyään mielletään ekomusikologian alle kuuluviksi vaikka 

itse termiä ei tutkimuksissa ole käytetty. Ensimmäisen kerran termi on ollut käytössä 

Troupin teoksessa, joka on julkaistu 1972. (Allen & Dawe 2016, 3.) 
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Torvinen (2012, 29)  määrittelee ekomusikologian käsitteen seuraavasti: 

Ekomusikologia on ympäristökriisien motivoima kriittisen musiikintutkimuksen osa-alue, 

joka tutkii musiikkia ja äänellistä kulttuuria ihmisen ympäristö- ja luontosuhteen 

indikaattorina pyrkimyksenään ihmisen arvojen ja toiminnan muuttaminen ympäristön 

kannalta kestävämpään suuntaan.

Allen (Allen & Dawe 2016, 1. ks. Allen 2014) taas määrittelee käsitteen näin:

The study of music, culture, and nature in all the complexities of those terms. 

Ecomusicology considers musical and sonic issues, both textual and performative, related to 

ecology and the natural environment. 

Näillä kahdella määrittelyllä on hieman erilaiset painotukset, mutta ne täydentävät hyvin 

toisiaan. Allenin määrittelyssä käy ilmi, että ekomusikologia voi kohdistua niin musiikin 

kirjalliseen kuin esitykselliseenkin puoleen. Torvisen määrittelyssä taas korostuu 

aktiivinen toiminta luonnonympäristön kannalta kestävämpien ratkaisuiden 

löytämiseksi. Kuten Allen totesi Musiikin Suunta -lehden haastattelussa (Engström & 

Torvinen 2013, 50), ympäristökriisi on pohjimmiltaan kulttuurin kriisi.

Ekomusikologia tutkii muun muassa musiikkia ja sen tuottamisen ekologisuutta. 

Yhteistä ekomusikologisille tutkimuskohteille on, että ne liittyvät jotenkin ekologiaan ja 

luonnonympäristöön (Allen 2013, 8). Torvinen (2012, 16) painottaa artikkelissaan, että 

kaikki musiikintutkimus, joka käyttää ekologia-termiä ei ole ekomusikologiaa. 

Ekomusikologiassa keskeistä on ekokriisistä ja ympäristön tilasta huolta kantava ajatus 

taustalla ja sen on myös otettava poliittis-aktivistisesti (ekokriittisesti) kantaa 

luonnonympäristön tämän hetkiseen tilaan ja siihen mitä voisimme tehdä sen 

parantamiseksi. Se on avoimesti poliittinen tutkimussuuntaus ja sen tarkoituksena on 

lisätä ympäristötietoisuutta. Ekomusikologia huomioi sen, että musiikin tekeminen ja 

esittäminen saattavat kuormittaa ympäristöä (Kaitajärvi 2013.) Vaikka ala kuuluu 

musiikkitieteen alle, on sille tyypillistä tieteenalojen ja tutkimussuuntausten 

yhdistäminen. Ekomusikologia ottaa vaikutteita muista tieteenaloista, kuten esimerkiksi 

kirjallisuuden- ja kulttuurimaantieteentutkimuksesta. Myös näkemyksiä ja teorioita 
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esimerkiksi äänimaisematutkimuksesta, zoologiasta, etnomusikologiasta ja 

populaarimusiikin tutkimusesta on käytetty.  (Torvinen 2012, 13.) Ekomusikologiaa 

voisikin kutsua poikkitieteelliseksi alaksi.

Ekokriittisyys (engl. ecocritisism) on kirjallisuustieteestä musiikkitieteeseen lainattu 

käsite, joka tutkii pääasiassa kirjallisia lähteitä. Torvinen (2012, 15) toteaa 

Etnomusikologian vuosikirjassa julkaistussa ”Johdatus ekomusikologiaan: 

musiikintutkimuksen vastuu ympäristökriisien aikakaudella” -artikkelissaan: 

Ekokritiikin keskeinen ajatus on, että fyysinen maailma ja inhimillinen kulttuuri ovat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja että tämä vuorovaikutus (tai sen huomiotta 

jättäminen) on johtanut kriiseihin, jotka vahingoittavat maapallon ekosysteemiä 

peruuttamattomasti.

Musiikintutkimuksessa ekokriittinen tutkimus keskittyy enemmän musiikin kirjallisiin 

lähteisiin kuin soivaan materiaaliin (Pedelty 2012, 6). Kritisoijien mukaan ekokriittinen 

tutkimus jättää paljon musiikillista materiaalia ulkopuolelle, jos se keskittyy vain 

kirjallisiin lähteisiin. Musiikintutkimuksessa ekokriittisesti voidaan analysoida 

esimerkiksi laululyriikkaa. Yksi tutkielmani esimerkeistä, Meidän Festivaali, on 

järjestänyt ilmastonmuutos-aiheisen konsertin kesällä 2015. Rajattoman, Pekka 

Kuusiston sekä Jaakko Kuusiston Kaksi astetta -niminen kiertue kiersi ympäri Suomea 

esittäen kappaleita joiden sanoitukset olivat ilmastonmuutokseen liittyviä. Kiertue 

pysähtyi myös Tuusulanjärvellä Meidän Festivaaleilla. Laululyriikan analysointiin 

ekokriittinen lähestymistapa toimii tässä esimerkissä mainiosti, mutta se ei ota 

huomioon konsertin esityksellistä puolta. Tämän vuoksi ekokriittisyyden käsite on 

hieman ongelmallinen, koska se viittaa ensisijaisesti vain kirjallisiin lähteisiin. Kuten 

Allen (2015, 1) sen määrittelee, ekomusikologia tutkii kuitenkin myös soivaa 

materiaalia ja esityksiä. Silti ekomusikologia määritellään ekokriittiseksi 

musiikintutkimukseksi (Torvinen 2012, 6).

Tämä tutkielma pohjaa käytännön musikointiin tapahtumatuotannon kontekstissa, mutta 

analyysissä on osana myös litteroidut haastattelut kirjallisena materiaalina. 
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Tapahtumatuotannon kohdalla esiin nousevat käytännön haasteet ja ilmiöt kun taas 

litteroiduista haastatteluista voi tulkita esimerkiksi miten festivaalitoimijat sanallistavat 

ympäristökysymyksiä ja -arvoja. Tutkielma yhdistää sekä ekokriittistä kirjallisten 

lähteiden analysoinnin perinnettä että uudempaa esityksen ja käytäntöjen tutkimusta.

2.2. Ekokompassi

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä kaikenlaisille organisaatioille mutta tietysti sit meillä 

on tämä versio, joka on tehty vuodesta 2012 alkaneessa tämmösessä EU-hankkeessa tehtiin 

semmonen versio soveltumaan tapahtumille ja tapahtumapaikoille. […] Eli se on 

ympäristöjärjestelmä eli ympäristöjohtamisen työkalu [...] (Levula 2016, [0:07–0:43])

Kuten Ekokompassi tapahtuma -hankkeen projetikoordinaattori Elina Levula toteaa, 

Ekokompassi on yrityksille ja tapahtumille suunnattu ympäristöjohtamisen järjestelmä. 

Se antaa festivaalille työkaluja ympäristötyön toteuttamiseen, tietojen keräämiseen ja 

dokumentoimiseen. Tämän lisäksi Ekokompassi hankkeen henkilökunta auttaa 

tapahtumia ratkaisemaan eteen mahdollisesti tulevia haasteita. Kaikki tutkielmaani 

valikoituneet festivaalit ovat mukana Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä. Muitakin 

sertifiointijärjestelmiä on käytössä, mutta Ekokompassi on soveltanut 

ympäristöjohtamisen järjestelmää onnistuneesti myös tapahtumille ja on siksi sopiva 

tarkastelun kohde työni kannalta.

Yhteistyö Ekokompassin ja festivaalitoimijoiden välillä lähtee siitä, että tehdään 

alkukartoitus. Sen yhteydessä tapahtuman lähtötaso määritellään ja tehdään 

ympäristövaikutusten pisteytys, jonka tarkoituksena on kartoittaa kyseisen tapahtuman 

tai tapahtumapaikan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Tämän jälkeen määritellään 

tavoitteet, ympäristöpolitiikka ja toimenpiteet joita tavoitteiden eteen tulisi tehdä. 

(Levula 2016, [0:40–1:15]). Festivaalin ympäristövastaava kirjaa Ekokompassin 

lomakkeeseen yhdessä sovittuja tunnuslukuja ja näiden lukuarvoja. Tähän kohtaan voi 

kirjata esimerkiksi sähkönkulutuksen sekä tapahtumassa syntyvän jätteen määrän.
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Ekokompassi on myös sertifiointijärjestelmä, ja festivaalin toimintaa tulee tarkastamaan 

ulkopuolinen auditoija. Hänen tehtävänään on tarkistaa että Ekokompassi-sertifikaattiin 

vaadittavat kymmenen kriteeriä (Taulukko 1) toteutuvat. (Levula 2016, [1:40–2:27].) 

Kriteereihin kuuluu muun muassa, että festivaali nimeää työntekijöistään yhden 

ympäristövastaavan, laatii ympäristöpolitiikan ja ympäristöohjelman sekä sitoutuu 

jätteiden määrän vähentämiseen (Ekokompassi). Tarkastus tehdään joka kolmas vuosi, 

ja ympäristöohjelmaa päivitetään joka vuosi jatkuvan parantamisen idealla (Levula 

2016, [2:30–2:52]). Tämä tarkoittaa sitä, että joka vuosi arvioidaan omaa 

ympäristötyötä ja pohditaan miten sitä voisi vielä kehittää tulevaisuudessa. Osa-alueita 

joita ympäristöjohtamisen järjestelmä kattaa ovat jätteiden kierrättäminen, energian 

säästö ja vihreään sähköön siirtyminen, materiaalitehokkuus ja hankinnat sekä 

sidosryhmien ja alihankintojen ohjaaminen ympäristöystävälliseen suuntaan. Huomiota 

kiinnitetään myös ympäristöviestintään sekä siihen, miten yleisön ja tuotannon 

liikkuminen tapahtuisi mahdollisimman vähäpäästöisesti. Ympäristöohjelmaan kirjataan 

erilaisia tavoitteita sekä toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. (Levula 

2016, [6:14–7:03].)

Taulukko 1. Ekokompassin kymmenen kriteeriä
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1. Tapahtuma toimii ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.

2. Tapahtumalla on nimetty ympäristövastaava.     ja toimenpiteitä seuraavissa osa-alueissa:

3. Tapahtuma tekee ympäristökatselmuksen, jossa kartoitetaan ympäristöasioiden            a. Jätteiden määrän vähentäminen

    hallinnan lähtötilanne sekä arvioidaan tapahtuman merkittävimmät ympäristövaikutukset.            b. Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen

4. Tapahtumalla on ympäristöpolitiikka, joka on perusta ympäristötavoitteille.            c. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan

5. Tapahtuman nimeämät ympäristöasioiden avainhenkilöt käyvät Ekokompassi-            d. Ympäristöasioiden huomioiminen myös  alihankintana ostetuissa 

    ympäristökoulutuksen tai Ekokompassin hyväksymän vastaavan koulutuksen.                tuotteissa ja palveluissa

    Avainhenkilöt ohjeistavat muun henkilökunnan ottamaan ympäristöasiat huomioon            e. Materiaalitehokkuuden parantaminen tapahtuman tuotannossa

    toiminnassaan.            f. Logistiikan tehostaminen ja yleisön liikkumiseen vaikuttaminen

6. Tapahtumalla on jätehuoltosuunnitelma. Jätteet lajitellaan ainakin paikallisten            g. Meluhaittojen minimointi

    jätehuoltomääräysten mukaisesti.            h. Ympäristötietoisuuden lisääminen tai jokin muu Ekokompassin kanssa 

7. Tapahtuma pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa               sovittu osa-alue 

    asianmukaiseen käsittelyyn. 10. Tapahtuma raportoi Ekokompassille vuosittain tavoitteidensa toteutumisesta

8. Tapahtumalla on luettelo käyttämistään kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat

    henkilökunnan saatavilla ja työntekijöitä on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.       henkilökunnan saatavilla.

9. Tapahtuma laatii vuosittain ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteita  

      sekä erikseen sovituista tunnusluvuistaan. Seurantaraportti on  tapahtuman 



Ekokompassi laajeni ensimmäisen kerran valtakunnalliseksi vuonna 2016, mikä 

tarkoittaa sitä, että myös pääkaupunkiseudun ulkopuoliset festivaalit pystyivät ottamaan 

sen käyttöönsä. Tämä mahdollisti myös Provinssin ja Meidän Festivaalin liittymisen 

Ekokompassiin. Levula (2016, [4:42–4:47]) arvioi, että vuonna 2016 yli 30 tapahtumaa 

oli mukana Ekokompassissa.
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT

3.1. Aineisto

Tutkimusaineistoni koostuu valitsemieni festivaalien ympäristövastaavien- ja 

festivaaliyleisön haastatteluista sekä omista kenttämuistiinpanoistani. Tein 

asiantuntijahaastattelut Flow Festivalin Emilia Mikkolan, Provinssin Peppi Arrimon 

sekä Meidän Festivaalin Johanna Råmanin kanssa. Festivaaleilla ympäristötyöstä 

vastaavat henkilöt toimivat jokaisessa organisaatiossa hieman eri nimikkeellä, 

selkeyden vuoksi kutsun heitä työssäni yleisnimikkeellä ympäristövastaava. Lisäksi 

haastattelin Ekokompassi tapahtuma -hankkeen projektikoordinaattoria Elina Levulaa 

sekä Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntijaa Ville Heinilää, joka on suunnittellut 

jätehuoltoa muun muassa Ruisrockiin sekä Maailma Kylässä -festivaalille. Käytän kahta 

viimeistä asiantuntijahaastattelua täydentämään analyysiani festivaaleihin ja 

tapahtumajärjestämiseen liittyvän ympäristötyön osalta.

3.1.1. Asiantuntijahaastattelut

Toteutin viisi asiantuntijahaastattelua maalis- ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2016. 

Asiantuntijahaastattelun tarkoituksena on hankkia tietoa tutkittavasta ilmiöstä alan 

asiantuntijaa haastatellen. Haastateltavat valitaan heidän instituutionaalisen asemansa 

perusteella tai muun tutkimuksen kohteena olevan prosessin asiantuntijuuden vuoksi. 

(Alastalo & Åkerman 2010, 372.) Omassa työssäni haastateltavaksi valikoitui 

festivaalituotannon ja ympäristötyön ammattilaisia. Esimerkeiksi valitsemieni 

festivaalien edustajien haastattelut toteutettiin samalla kysymysrungolla (liite 1), 

lisäkysymyksiä tarpeen tullen esittäen. Yksittäinen haastattelu kesti 38–59 minuuttia. 

Haastateltavat suhtautuivat mielenkiinnolla tutkimusaiheeseeni ja sain myös heiltä 

paljon uusia ideoita siihen, keitä minun kannattaisi vielä haastatella ja mistä voisin 
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löytää lisää tietoa. Kenttätyölle onkin tyypillistä, että ensimmäiset kontaktit johtavat 

uusiin kontakteihin (Moisala & Seye 2013, 51). Haastateltavat esiintyvät 

tutkimuksessani nimellään omasta suostumuksestaan. Olen karsinut haastatteluista 

poimistuista suorista sitaateista puhekielisyyksiä ja muuntanut niitä yleiskielisiksi. 

Tämä edistää tekstin luettavuutta ja sitä, että puhelikielisyys ei erotu liikaa muuten 

yleiskielellä kirjoitetusta tutkielmasta tai kiinnitä itsessään liikaa huomiota (Riikonen 

2005, 16). Haastattelut olivat asiantuntijahaastatteluita, haastateltavat informantteja eikä 

keskusteluanalyysi ollut aiheeni kannalta tarpeellinen. Tämä mahdollisti myös sitaattien 

yleiskielistämisen.

3.1.2. Kenttätyö ja tutkijan positio

Kenttätyöhöni sisältyi osallistuvaa havainnointia. Osallistuin kesällä 2016 kaikille 

esimerkeiksi valitsemilleni festivaaleille kuten kuka tahansa festivaalikävijä. Tein 

havaintoja ja muistiinpanoja alueella ympäristötyöhön liittyen. Moisala ja Seye (2013, 

43) määrittelevät osallistuvan havainnoinnin Musiikki kulttuurina artikkelikokoelmassa 

julkaistussa ”Musiikintutkija ihmisten keskellä – etnomusikologinen kenttätyö” 

-artikkelissaan näin: 

Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan puolestaan sitä, että havainnoija itse osallistuu 

havainnoitavaan tilanteeseen siinä missä muutkin läsnäolijat, mutta samalla tekee 

havaintoja ja muistiinpanoja tilanteesta tutkimustaan varten.

Kävelin festivaaleilla muiden festivaalivieraiden tavoin ja kirjoitin muistiinpanoja 

havainnoistani. Havainnoinnin tulee olla tietoista, tarkkaa, järjestelmällistä ja sen aikana 

syntyvät ajatukset ja huomiot tulee kirjata muistiin (ems). Havainnoinnin varjopuolena 

on, että joskus havaittavia asioita voi olla hankala sanallistaa ja tämän vuoksi otinkin 

kaikilla festivaaleilla myös valokuvia. Tutkijan omat ennakkokäsitykset ja kokemukset 

voivat vaikuttaa havaintojen tekemiseen. Objektiivisuuden säilyttämisen vuoksi onkin 
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tärkeää pyytää havaintoja samasta tilanteesta myös muilta henkilöiltä, ja tämän vuoksi 

täydensin kenttähavainnointia yleisöä haastattelemalla. Erilaiset tallennustavat myös 

tukevat muistikuvia havainnoinnin analyysivaiheessa. (Ems.) Festivaalialueella 

ottamani valokuvat toimivat muistin virkistäjinä ja muistiinpanojen apuna aineston 

analysoinnin aikana.

Toimin festivaaliassistenttina Meidän Festivaalilla kesällä 2016 ja sain olla mukana 

suunnitelemassa ja toteuttamassa heidän ensimmäistä ympäristöohjelmaansa yhdessä 

toiminnanjohtajan kanssa. Koska Meidän Festivaalin ympäristöohjelmaa rakennettiin 

ensimmäistä kertaa, lähti prosessi käyntiin siten, että pohdimme yhdessä Ekokompassin 

asiantuntijan kanssa mitkä ovat ne osa-alueet, joihin Meidän Festivaalin tulisi keskittyä 

ympäristötyössään. Sen lisäksi että haastattelin festivaalien ympäristövastaavia ja 

havainnoin tapahtumapaikalla ympäristötyön näkyvyyttä, osallistuin Meidän Festivaalin 

ympäristötyön rakentamiseen. Tämän vuoksi kenttätyöni oli dialoginen, olin kentällä 

myös aktiivinen toimija ja siten vuorovaikutuksessa muiden tutkimukseen osallistuvien 

kanssa (emt. 34). Tällainen kaksoisrooli vaatii tutkijalta itsereflektiota, kahden roolin 

erottamista toisistaan. Moisala ja Seye (2013, 41) kutsuvat tätä artikkelissaan 

refleksiivisyydeksi:  

Refleksiivisyydellä tarkoitetaan tutkijan oman aseman ja toiminnan arviointia, kenttätyössä 

esimerkiksi sen pohtimista, miten hänen osallistuminen on vaikuttanut eri tilanteisiin. […] 

Refleksiivisyys auttaa tutkijaa näkemään itsensä kentän osana sekä erittelemään 

henkilökohtaisen ja tieteenteoreettisen positionsa eli asemansa suhteessa tutkimuksen 

kohteeseen.

Vaikutin omalla toiminnallani Meidän Festivaalin ympäristötyöhön, joka oli myös 

tutkimukseni kohteena. Huomasin, että festivaaliviikon aikana oli välillä vaikea erottaa 

nämä kaksi roolia toisistaan. Se vaati aktiivista pohdiskelua ja omien tekemisten 

tarkkailua. Tällainen kaksoisrooli antaa kuitenkin monipuolisen ja siksi tutkimukselle 

antoisan kuvan tutkittavasta kentästä.
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3.1.3. Yleisöhaastattelut 

Samalla kun vierailin festivaaleilla muistiinpanoja tehden, haastattelin myös muita 

festivaalivieraita festivaalialueella; Flow Festivalissa haastatteluja kertyi 33, 

Provinssissa 39 ja Meidän Festivaalilla 12 kappaletta. Haastattelut olivat melko lyhyitä, 

kestoltaan noin 1–4 minuuttia. Kysymyksiä oli Provinssin ja Meidän Festivaalin 

haastatteluissa neljä, Flow Festivalin haastattelua muokkasin heidän omasta 

toivomuksestaan ja lisäsin siihen viidennen kysymyksen (liite 2). Kysymykseni 

käsittelivät kyseisen festivaalin ympäristötyötä sekä festivaalikävijöiden omaa 

ympäristöorientoituneisuutta. Kysyin muun muassa oliko haastateltava tietoinen 

fes t ivaa l in ympär is töohje lmasta ja o t taako hän omassa e lämässään 

ympäristökysymykset huomioon. Tein haastattelut yhteistyössä festivaalien kanssa, ja 

festivaalien työntekijät olivat kiinnostuneita saamaan tulokset myös itselleen. Kun olin 

saanut käsiteltyä haastattelut, lähetin vastaukset festivaalitoimijoille omien havaintojeni 

kera.  Toteutin yleisöhaastattelut kiertelemällä yleisön keskuudessa ja  tallentamalla 

vastaukset nauhurilla. Pidin tilanteet keskustelunomaisina ja usein jäin keskustelemaan 

aiheesta haastateltavien kanssa vielä nauhurin sammuttuakin. Yleisö vaikutti 

kiinnostuneelta sekä aihetta että tutkielmaani kohtaan, ja he keskustelivat siitä 

mielellään. Festivaalien jälkeen litteroin ja analysoin haastattelut.

3.2. Menetelmät

Asiantuntijahaastattelulle on tyypillistä, että aineistonkeruu ja haastatteluiden 

analysointi tapahtuvat osittain lomittain sen sijaan että jälkimmäinen seuraisi 

ensimmäistä. Tämä perustuu osittain siihen, että haastattelurunko laaditaan etukäteen 

sen perusteella ketä haastatellaan (Alastalo & Åkerman 2010, 378.) Haasteena 

asiantuntijahaastattelussa on muistin rajat. Tähän auttavat mahdollisimman täsmälliset 

kysymykset sekä haastateltavan muistin virkistäminen esimerkiksi valokuvien avulla. 

(Alastalo & Åkerman 2010, 379.) Tämän vuoksi tutkijan taustatyö on tärkeää. Ennen 
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haastattelua on suositeltavaa tarkistaa organisaation historia ja nykytilanne tutkittavan 

ilmiön osalta sekä haastateltavan henkilön toimenkuva kyseisissä tehtävissä (emt. 378–

379). Taustatyönä ennen haastatteluja selvitin festivaalien viestinnästä (internet-sivut ja 

sosiaalinen media) heidän ympäristöarvoihinsa ja -työhönsä liittyviä tietoja ja viestintää. 

Tämä puolestaan auttoi haastattelun jäsentämistä. Rakensin taustatyöhöni pohjautuen 

haastatteluja varten yleisen haastattelurungon jota muokkasin tarvittaessa varsinaisessa 

haastattelutilanteessa (liite 1). Kysymykset jaoin runkoon kolmen eri alaotsikon alle; 

ympäristötyö, ympäristöarvot sekä yleisön palaute. Tämä helpotti myös haastattelijaa 

jäsentämään ajatuksia itse haastattelutilanteessa sekä myöhemmin materiaalin 

analysoimisessa.

Festivaaleja on tutkittu paljon eri näkökulmista, mutta ekomusikologisessa 

viitekehyksessä tutkimusta ei vielä ole paljonkaan. Tämän vuoksi valitsin 

tutkimusmetodiksi haastattelut, koska se on toimiva tapa kerätä tietoa ilmiöstä, jota on 

kartoitettu vasta vähän (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35). Alastalo ja Åkerman (2010, 389) 

toteavat, että ”asiantuntijahaastattelujen analyysin päätavoitteena on houkutella esille 

faktoja.” Faktat eivät löydy valmiina aineistosta, vaan ne syntyvät yhdessä 

haastateltavan kanssa tutkimusprosessissa (emt. 390). Halusin pitää haastattelut myös 

tarpeeksi vapaamuotoisina ja antaa tilaa haastateltaville, jotta he voisivat asiantuntijoina 

nostaa tärkeinä kokemiaan asioita esille.

3.2.1. Teemahaastattelut

Toteutin haastattelut puolistrukturoituina haastatteluina. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 47) 

kutsuvat kirjassaan Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teoria ja käytäntö 

käyttämääni menetelmää teemahaastatteluksi. Tässä menetelmässä haastattelu 

kohdennetaan tiettyihin teemoihin joiden varassa haastattelu etenee. Teemahaastattelu 

tuo hyvin tutkittavien äänen kuuluviin, sen mukaan ihmisten tulkinnat ja asioille 

antamat merkitykset ovat keskeisiä. Täten haastattelutilanne on keskustelunomaisempi 
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kuin strukturoidussa haastattelussa, mutta ohjatumpi kuin syvähaastattelussa. (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 48.) 

Tutkimushaastattelu on samanlainen vuorovaikutustilanne kuin mikä tahansa arkinen 

keskustelu (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22–23). Siitä tekee kuitenkin erityisen se, että 

sillä on jokin tavoite ja haastattelussa osapuolilla on tietyt roolit (ems.); asiantuntija jota 

haastatellaan ja tutkija joka haastattelee. Haastattelija on tiedonkerääjä, joka ohjaa 

keskustelua, haastateltava taas on tilanteessa tiedonlähde. ”Haastattelu on 

vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet reagoivat toisiinsa, toistensa sanoihin 

ja tekoihin” (Moisala & Seye 2013, 48) Halusin pitää haastattelutilanteet 

keskustelunomaisina ja rentoina hetkinä. Koin, että tällöin se on vuorovaikutustilanne, 

joka antaa tilaa myös haastateltavan omille assosiaatioille ja saan tietoa myös sellaisesta 

osa-alueesta, josta en olisi huomannut itse kysyä. Vaikka olinkin laatinut 

haastattelurungon etukäteen, haastateltavat eivät nähneet kysymyksiä ennen 

haastattelutilannetta.

3.2.2. Haastattelujen toteutus

Moisalan ja Seyen (2013, 48) mukaan haastattelutilanteeseen vaikuttaa paikka, jossa se 

on järjestetty. Tein saman huomion haastatteluita tehdessäni. Jokainen haastattelu oli 

hyvin erilainen johtuen osittain siitä, että kaikki tehtiin toisistaan eroavissa tiloissa. 

Vuorovaikutustilanteeseen vaikutti hieman se, kenen niin sanotulla maaperällä oltiin. 

Usein haastattelija menee haastateltavalle tuttuun paikkaan, mutta aina se ei ole 

mahdollista. Flow'n haastattelu tehtiin heidän toimistollaan Sörnäisissä, Meidän 

Festivaalin ja Heinilän haastattelut Helsingin yliopiston kirjastossa Kaisaniemessä ja 

Ekokompassin haastattelu Pasilassa heidän toimistollaan. Provinssin haastattelu 

toteutettiin internetin välityksellä Skype-ohjelmaa käyttäen. Valitsimme Peppi Arrimon 

kanssa virtuaalihaastattelun siitä syystä, että asuimme ja työskentelimme eri 

paikkakunnilla jolloin tapaamista olisi ollut hankala järjestää. Virtuaalihaastattelun etu 
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on se, että osapuolet voivat olla eri kaupungeissa ja valita kumpikin itselle mieleisen 

paikan haastattelulle. Osapuolilla on mahdollista tavoittaa toisensa pitkienkin matkojen 

päästä. (Ruusuvuori, Tiittula & Rastas 2005, 266.) Ruusuvuori ym. (2005, 268) toteaa, 

että virtuaalikommunikaatiolla on omanlaisensa piirteet eikä se välttämättä ole 

köyhempää kuin kasvokkain tehty haastattelu. Koska virtuaalihaastattelut toimivat 

sanallisen ilmaisun varassa (emt. 269), koin kuitenkin, että virtuaalihaastattelu jäi 

suppeammaksi kasvokkain toteutettuihin haastatteluihin verrattuna. Tähän 

kokemukseen voi vaikuttaa osittain myös se, että teimme haastattelun ilman 

videokuvaa, pelkän mikrofonin välityksellä. Tällöin toisen osapuolen eleet ja ilmeet 

jäivät huomiotta. Ruusuvuori ym. (ems.) toteaa myös, että “Tutkijalta vaaditaan erilaisia 

vuorovaikutustaitoja [virtuaalihaastattelussa] kuin kasvokkaisessa haastattelussa”. 

Hiljaisuus ja tilan antaminen haastateltavalle on olennaista kasvokkain tehdyssä 

haastattelussa, mutta virtuaalihaastattelussa tämä tulkitaan usein etäisyytenä. 

Kuuntelemista on ilmaistava virtuaalihaastattelussa hiljaisuuden sijaan sanoin (ems.) 

Tein saman huomion myös Arrimon haastattelua litteroidessa, en jättänyt hänelle 

haastattelijana tilaa yhtä paljon kuin mitä jätin haastateltaville jotka tapasin kasvokkain. 

Molemmat osapuolet pyrkivät jättämään hiljaiset hetket mahdollisimman lyhyiksi. 

Yksi asiantuntijahaastatteluiden haasteista on epämääräisen tai puutteellisen tiedon 

käyttäminen (Alastalo & Åkerman 2010, 384). Tein saman huomion haastatteluiden 

analyysivaiheessa, että osa keräämistäni tiedoista oli niin puuttellisia, etten voinut 

käyttää niitä tutkielmassani. Muutaman kerran haastateltavat tiedostivat muistinsa rajat 

itse, ja kehottivat jo haastattelutilanteessa minua tarkistamaan joitain faktoja tai 

kirjoitusasuja oikeaksi. Puutteellisen tiedon käyttöä tulisi välttää ja faktoja varmistaa 

muita lähteitä ja haastatteluita käyttämällä. Myös raportointivaiheessa epävarmuus on 

syytä tuoda esille. (Emt. 386.)

20



3.3. Tutkimukseen valitut musiikkifestivaalit

Suomen festivaalikesä on hyvin vilkas ja monipuolinen. Festivaaleja on paljon erilaisia 

ja niitä järjestetään ympäri Suomea. 59,7 prosenttia suomalaisista asuu alle kymmenen 

kilometrin päässä lähimpänä järjestettävästä festivaalista ja lähes koko väestöllä (99,9 

%) on matkaa lähimmälle festivaalille alle 100 kilometriä (Piela 2016, 150). Tähän 

laskelmaan on otettu mukaan vain valtion tukea nauttivat tapahtumat, joten jos lukuun 

otettaisiin kaikki Suomessa järjestettävät festivaalit, olisi prosenttilukema vielä 

suurempi. Finland Festivals ry´n tekemän tilaston mukaan yhdistyksen 

musiikkifestivaaleille myytiin vuonna 2016 pääsylippuja 828 955 kappaletta. Kolme 

suurinta musiikkifestivaalia kyseisenä vuonna myytyjen lippujen perusteella olivat 

Ruisrock (100 000), Pori Jazz (57 507) ja Ilosaarirock (54 500). (Finland Festivals). 

Tutkielman esimerkkifestivaaleilla kävijäluvut olivat kesällä 2016 seuraavat: Provinssi 

71 000 (Provinssi), Flow Festival 75 000 (Flow Festival Photobook 2016, 5), Meidän 

Festivaali 2800 (Meidän Festivaali).

Esimerkeiksi valikoitui kolme eri tyylistä suomalaista musiikkifestivaalia, joiden 

toimintatavat ovat ekologisessa mielessä eettisesti orientoituneita. Festivaalit eroavat 

toisistaan niin musiikkityylinsä kuin kävijämääränsäkin osalta.

3.3.1. Flow Festival

Flow Festival (tästä eteenpäin Flow) on Helsingin Suvilahdessa järjestettävä 

kaupunkifestivaali, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 (Mikkola 2016, 

(00:00–2:06]). Heidän internetsivuillaan festivaalia kuvaillaan näin:

Flow Festival on innovatiivinen edelläkävijä pohjoismaisessa festivaalikentässä. Tapahtuma 

panostaa musiikin, taiteen, designin ja monipuolisen ruokatarjonnan lisäksi visuaalisesti 

kiinnostavaan ja luovasti suunniteltuun alueeseen, jossa orgaaniset elementit yhdistyvät 
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uusimpaan teknologiaan. Tapahtumatuotannossa ja kumppanuuksien rakentamisessa 

noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja pyritään kehittämään jatkuvasti uusia 

ympäristöystävällisiä ja (sic.) toimintamalleja. (Flow Festival 1)

Flow´lle tunnusomaista on nimekkäät ulkomaalaiset esiintyjät sekä indie-musiikki. 

Festivaalivieraat tulevat pääosin pääkaupunkiseudulta (Flow photobook 2015). Flow´n 

edelläkävijyys näkyy muun muassa heidän ympäristötyössään. Festivaali on rakentanut 

aktiivisesti ympäristöohjelmaansa vuodesta 2010 lähtien, ja on ollut pilottitapahtumana 

mukana ensimmäisessä Ekokompassi tapahtuma -hanketta edeltäneessä Greening 

Events -hankkeessa. Flow on laskenut vuodesta 2010 lähtien myös tapahtuman 

hiilijalanjäljen ja kompensoinut aiheutuneet päästöt. Flow on siis hiilineutraali festivaali 

(Mikkola 2016, [00:00–2:06].) Flow on saanut myös paljon huomiota kansainväliseltä 

medialta, missä se nousee esille erityisesti kokonaiselämyksenä. Erityishuomiota saavat 

myös ohjelmisto, ruokatarjonta sekä ekologisuus. Ympäristöystävällisyys onkin  yksi 

syy, minkä vuoksi verkkomedia BuzzFeed.com on nostanut Flow´n parhaiden 

festivaalien listalle. (Silvanto 2016, 208–209.)

Haastattelin Flow´n tuotantopäällikköä Emilia Mikkolaa, joka vastaa festivaalin 

ympäristötyöstä. Hän on työskennellyt festivaalilla vuodesta 2012 lähtien (Mikkola 

2016, [00:00–2:06]).

3.3.2. Provinssi

Provinssi (ent. Provinssirock) on kävijämäärältään yksi Suomen festivaalikesän 

suurimmista rockfestivaaleista. Se on järjestetty Seinäjoella Törnävänsaaressa 1970-

luvulta lähtien ja kesän 2016 festivaali oli järjestyksessä 38. (Provinssi 1.) Arrimo 

kertookin haastattelussaan, että Provinssi on kaiken kansan festivaali. Sillä on pitkä 

historia ja se on pysynyt samanlaisena ihmisten juhlana vuodesta toiseen. (Arrimo 2016, 

[3:32–5:54].)
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Provinssin internetsivuilla kerrotaan heidän ympäristöorientoitumisestaan 

seuraavasti: 

Provinssi on jo pitkään ansioitunut vihreänä festivaalina kiinnittämällä huomiota 

tapahtuman ympäristövaikutuksien vähentämiseen ja tästä hyvä esimerkki on muun muassa 

se, että festivaalin aikana syntyneet jätteet on saatu muutamana viime vuotena lajiteltua 

sataprosenttisesti hyötykäyttöön. (Provinssi 1)

Vuonna 2008 eurooppalainen festivaalijärjestö Yourope myösi Provinssille Green

´n´Clean -ympäristötunnustuksen (US, 2008). Provinssi alkoi rakentaa 

ensimmäistä varsinaista ympäristöohjelmaansa kesällä 2016 ja liittyi silloin 

kolmevuotiseen Ekokompassi tapahtuma -hankkeeseen. Tavoitteena Provinssilla 

on olla hiilineutraali vuoteen 2019 mennessä (Arrimo 2016, [18:42–19:22]). 

Provinssin ympäristövastaavana toimi kesällä 2016 Peppi Arrimo ja haastattelin 

häntä festivaalin jälkeen Provinssin ympäristötyöhön liittyen. Hän on 

työskennellyt Provinssissa ympäristötyön parissa kahtena kesänä.

3.3.3. Meidän Festivaali

Meidän Festivaali (ent. Tuusulanjärven kamarimusiikki) on Järvenpään Sibelius-seura 

ry:n järjestämä kamarimusiikkifestivaali. Tapahtuma on perustettu vuonna 1997 ja sen 

taiteellisena johtajana toimii viulisti Pekka Kuusisto. Festivaaliviikon konsertit 

järjestetään Järvenpäässä ja Tuusulassa. Meidän Festivaalin internet-sivuilla tapahtumaa 

kuvataan seuraavasti: ”Meidän Festivaali on ennakkoluuloton, kulttuurielämää 

uudistava, yhteiskunnallisesti valveutunut ja poikkitaiteellisista tempauksista tunnettu 

festivaali” (Meidän Festivaali 1). Meidän Festivaali alkoi rakentaa varsinaista 

ympäristöohjelmaa ensimmäisen kerran kesällä 2016 ja sain olla mukana rakentamassa 

sitä. Ympäristökysymykset ovat olleet Meidän Festivaalilla esillä jo ennen 

Ekokompassiin liittymistä erilaisina kannanottoina ja teemakonsertteina. Esimerkkinä 

tästä on kesällä 2015 ohjelmistossa ollut Pekka ja Jaakko Kuusiston sekä lauluyhtye 
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Rajattoman ympäristökriittinen Kaksi astetta -konsertti, jossa kappaleiden sanoitukset 

koskivat ilmastonmuutosta (Välimäki 2016, 53). Meidän Festivaali onkin tutkielmaani 

valikoituneista esimerkeistä a i n o a , j o n k a y m p ä r i s t ö t y ö n ä k y y m y ö s 

ohjelmasuunnittelussa. Tein ympäristöarvoihin ja -työhön liittyvän haastattelun 

festivaalin toiminnanjohtajan Johanna Råmanin kanssa, joka on työskennellyt 

nykyisessä tehtävässään vuodesta 2014 lähtien. Haastattelu toteutettiin ennen kun 

päätös Ekokompassi tapahtuma -hankkeeseen liittymisestä tehtiin. Yleisöhaastattelut 

toteutin Sibelius-Akatemian musiikkikeskuksen Kallio-Kuninkalan Leonora-salissa 

järjestettyjen konserttien yhteydessä.

Meidän Festivaali on ollut vuodesta 2015 lähtien mukana tapaustutkimuskohteena 

Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaineen SUMU-nimisessä tutkimushankkeessa1. 

Hanke pyrkii tuottamaan uutta tietoa musiikin ja yhteiskunnan suhteista ja erityisesti 

siitä, miten musiikki voisi toimia yhteiskunnallisten ja kulttuuristen arvokysymysten 

yhteisöllisenä käsittelijänä. Hankkeen tutkijat tekivät kesällä 2015 ja 2016 etnografista 

kenttätyötä Meidän Festivaaleilla. (Råman 2016b, [0:00-3:33].)

1 Suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: taidemusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys 
postmodernissa maailmassa.
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4. AINEISTON ANALYYSI

Tässä pääluvussa analysoin haastattelut Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 142) ohjeiden 

mukaisesti teemoittain. Ennen aineiston analysoinnin aloittamista, aineistoon 

tutustutaan huolella ja sitä järjestellään (Alastalo & Åkerman 2010, 10). Jo kysymyksiä 

laatiessa lajittelin ne karkeasti suurempien teemojen alle. Tämä tekniikka helpotti 

haastattelujen vertailua ja auttoi nostamaan esille keskeisimpiä aiheita ja ilmiöitä. Kuten 

edellä totesin, teema-alueita on kolme: ympäristötyö, ympäristöarvot sekä yleisön 

palaute. Tässä luvussa analysoin haastatteluja näiden teemojen mukaan, joihin alunperin 

myös kysymysrungon jaoin. Haastatteluissa nousi esille myös asioita, joista en ollut 

tietoinen aikaisemmin ja joista en osannut esittää kysymyksiä. Käsittelen alaluvuissa 

4.5. ja 4.6. näitä keskeisiä teemoja, joita haastateltavat nostivat itse esille 

haastattelutilanteissa. 

4.1. Ympäristötyö

Festivaalin ympäristötyö voi näkyä monella erilaisella osa-alueella. Käytännön työ 

tapahtuu tutkielmani esimerkkifestivaaleilla Ekokompassin kymmenen kriteerin 

mukaan keskittyen jätteiden määrän vähentämiseen ja kierrättämiseen, energian 

säästämiseen, materiaalitehokkuuteen sekä kuljetusten minimoimiseen ja 

järkevöittämiseen (Ekokompassi). Tämän lisäksi ympäristötyöhön voi kuulua 

esimerkiksi ympäristötaidetta tai -musiikkia sekä ympäristöviestintää festivaalin eri 

viestintäkanavissa. Asiantuntijahaastatteluissa nousikin esille, että festivaalit haluavat 

näyttää myös omalla toiminnallaan mallia sekä muille festivaaleille, 

yhteistyökumppaneille että festivaalikävijöille (Mikkola 2016 [18:15–20:09]; Arrimo 

2016 [20:59-21:34]; Heinilä 2016 [30:28–30:55]). Yhteistä festivaaleille tuntui olevan 

se, että ympäristötyötä on alettu tehdä jo ennen varsinaisen ympäristöohjelman 

laatimista. Flow´n ympäristövastuullinen ajattelutapa on ollut mukana festivaalin 

toiminnassa alusta saakka vaikka virallisesti ympäristöohjelmaa alettiin laatia vasta 
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vuonna 2010 (Mikkola 2016, [00:00–2:06]). Meidän Festivaali on ottanut käyttöön 

vuonna 2009 ISO14001 -ympäristöstandardin (Johanna Råman, henkilökohtainen 

tiedonanto sähköpostitse 28.4.2017) ja Provinssi on kiinnittänyt huomiota 

ympäristöohjelmaa edeltäneinä vuosina ympäristökysymyksiin ja saanut  Green n´ 

Clean -ympäristötunnustuksen työstään (Arrimo 2016, [6:37–7:29]).

Flow on esimerkiksi valikoituneista tapahtumista ainoa, joka on hiilineutraali. 

Hiilineutraali-käsitteestä (engl. carbon neutral) ei ole vakiintunutta määritelmää. Alhola 

ja Seppälä (2014, 11–12) määrittelevät sen näin:

Hiilineutraalisuus on siis tila, jossa kasvihuonekaasupäästöjä voi syntyä, mutta niiden määrä 

on huomattavasti pienempi kuin alkutilanteessa, ja jäljelle jäävät päästöt voidaan 

kompensoida ulkopuolelta (jolloin nettopäästö on nolla). Nollapäästöinen sen sijaan on tila, 

jossa kasvihuonekaasuja ei synny lainkaan systeemin ulkopuolelle.

Ekokompassi tapahtuma -hankkeen koordinaattori Levula (2016, [14:02–15:13]) kertoo 

myös, ettei hiilineutraaliudelle ole tapahtuma-alalla olemassa valmista standardia. Hän 

tiivistää hiilineutraaliuden seuraavasti: “Minimoidaan [hiilijalanjälkeä] tiettyyn 

pisteeseen asti, jonka jälkeen kompensoidaan, eli valitaan joku kompensoinnin kohde.” 

(Levula 2016, [16:28–17:20]). Kompensoiminen tarkoittaa sitä, että tapahtuma hyvittää 

jäljelle jääviä päästöjä tukemalla taloudellisesti valitsemaansa ympäristömyönteistä 

hanketta, esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoa.

On hyvä huomioida, että hiilineutraali tapahtuma on kuitenkin eri asia kuin 

nollapäästötason tapahtuma (engl. zero emission), kuten Alhola ja Seppälä (2014, 11) 

mainitsevat. Nollapäästötason tapahtumasta ei aiheudu päästöjä ollenkaan. Levula 

(2016, [19:13–20:38]) kertoo, että myöskään uusiutuva energia ei ole täysin 

päästötöntä, joten päästötön tapahtuma on sellainen, jota ei ole olemassakaan. Käsite 

hiilineutraali on ongelmallinen, koska asiaan perehtymättömälle hiilineutraalius voi 

kuulostaa siltä, että tapahtuma ei tuota päästöjä ollenkaan. Ympäristön kannalta olisi 

edullisempaa, jos kaikki tapahtumat pyrkisivät hiilineutraaliuden sijaan 

nollapäästötasoon. Käytännössä tämä on kuitenkin mahdotonta, joten sen vuoksi 
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hiilidioksidipäästöjä pyritään pienentämään mahdollisimman paljon. Kestävän 

kehityksen tavoitteena on pitkällä aikavälillä sopeuttaa ihmisen taloudellinen ja 

aineellinen toiminta luonnon kestokykyyn (Ympäristöministeriö). Päästöjä ei ole 

tarkoitus eikä mahdollistakaan poistaa kokonaan, vaan rajata ne ympäristön kannalta 

kestävälle pohjalle. Levulan (2016, [19:13–20:38) haastattelussa aihe nousi esille:

Päästötön tapahtuma on ehkä sellainen mitä ei ole olemassakaan. Mutta sellaiseen tasoon, 

että sen ympäristövaikutukset on tavallaan riittävän pienet että meidän maapallo kestää sitä 

luonnonpäästöjen luonnonvarojen kulutuksen ja niin edelleen luonnon monimuotoisuuden 

säilymisen kannalta riittävä, niin siihen varmasti kyllä tapahtuma voi päästä. Ja 

tapahtumakenttä ja mielellään muutkin toiminnat. Eikä se välttämättä [...] tarvi olla se 

tavoitekkaan. Eli eihän missään todella isossakaan mittakaavassa puhuta, että meidän 

ihmisten toiminnasta pitäisi tulla täysin päästötöntä. Mutta esimerkiksi tietyltä osa-alueelta, 

jos me vähennetään niitä päästöjä merkittävästi, niin sitten taas se meidän maapallon 

kulutus kestää sen sieltä muualta mistä se on vaikeampi tavallaan vähentää sitä niin 

päästään juuri sille kestävälle tasolle.

Ympäristötyötä tehdään usein jatkuvan parantamisen periaatteella, eli ympäristöohjelma 

ei tule koskaan valmiiksi, vaan sitä parannellaan ja viedään eteenpäin joka vuosi. Näin 

kertoo myös Flow´n ympäristövastaava:

Tulevaisuuden näkymät on se, että [...] ympäristövastuullinen tuotantotapa on oikeastaan 

sellainen kaiken lähtökohta kaikkeen tekemiseen ja siitä ei haluta poiketa. Jatketaan samaan 

malliin hyväksi havaitulla tiellä ja pidetään vähintään tämä tulostaso mutta aktiivisesti 

etsitään tavallaan vielä uusia kehityskohteita (Mikkola 2016, [32:49–33:05].)

Seuraavissa alaluvuissa erittelen erilaisia osa-alueita, joita ympäristötyön osalta nousi 

esille haastatteluista sekä muusta aineistosta.
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4.1.1. Energian säästäminen ja vihreään sähköön siirtyminen

Yksi yhdistävä tekijä ympäristöohjelmille on energian säästäminen ja vihreään sähköön 

siirtyminen. Vihreällä sähköllä tarkoitetaan sähköntuotantoa, jossa sähkö tuotetaan 

uusiutuvalla energialla ja joka ei siten aiheuta peruuttamatonta haittaa ympäristölle. 

Ympäristöystävällisiä energiamuotoja ovat muun muassa tuuli- ja vesivoima, 

biopolttoaine sekä aurinkovoima. (Ekosähkö.) Flow´n ympäristövastaava Emilia 

Mikkola kertoo heidän sähkön käytöstään seuraavasti:

Sähkö on meille iso, tosi iso haaste ollut. Ja muillekin tapahtumille. Kun tapahtumia ei 

tehdä sillä tavalla, että mennään tonne ja pistetään töpselit seinään, koska niitä töpseleitä ei 

ole. Tai siis sitä sähköä ei ole. Eli puhutaan sellaisesta, että meidän täytyy rakentaa 

tilapäinen sähköverkko isoon tapahtumaan, niin mistä sen sähkön sitten saa. Siinä ei ole 

ollut aina aikaisemmin vaihtoehtoa valita uusiutuvaa energiaa […]. Sen takia me ollaan 

tehty sellainen iso tuulivoima-hanke Helsingin energian kanssa yhteistyössä, missä tehtiin 

todella pitkiä satojen metrien kaapelointeja, jotta me saatiin uusiutuvaa tuulivoimaa tuotua 

festivaaleille. Nyt me ollaan siirrytty Nesteen kanssa yhteistyöhön. Eli  Nesteellä on 

sellainen NEXBTL-niminen biodiesel […] se on teollisuuden jätteisiin ja tähteisiin 

perustuva uusiutuva polttoaine. […] Me käytetään sitä meidän aggregaateissa. (Mikkola 

2016, [12:44–14.02].)

Festivaalit vaikuttavat myös omilla toimillaan ja yhteistyökumppaneiden välityksellä 

siihen, miten ympäristötyötä on mahdollista tehdä Suomessa. Tämä yhteistyö ja 

festivaalien osaajaverkostot voivat toimia vuorovaikutuskenttinä, joissa syntyy uusia 

käyttöön jääviä innovatioita (Kainulainen 2016, 200–201). Koska Flow neuvotteli 

Nesteen kanssa biodieselin käyttöönsä, otti Neste sen myös valikoimiinsa. Täten myös 

muilla festivaaleilla, jotka tuottavat sähkön aggregaateilla, oli mahdollisuus valita 

ympäristöystävällisempi polttoaine sähkön tuotantoonsa. Myös Ruisrock otti 

ensimmäisen kerran Nesteen biodieselin käyttöön kesällä 2016 (Heinilä 2016, [3:40–

5:10]).
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4.1.2. Kierrätys ja materiaalihankinnat

Kaikilla esimerkkifestivaaleilla on kiinnitetty huomiota kierrätykseen. Usein kierrätys 

on näkyvin ympäristötyön osa-alue myös festivaalikävijöille. Kesän 2016 Flow´ssa 

kierrätys- ja hyödyntämisprosentti oli sata, eikä kaatopaikkajätettä syntynyt siis 

lainkaan. 51 prosenttia tästä jätteestä päätyi energiaksi ja 49 prosenttia uudestaan 

materiaaleiksi. Myös festivaalialueen somistuksessa käytetään uudelleensijoitettavia, 

kierrätettyjä sekä pitkäikäisiä materiaaleja. (Flow Festival 2.)

Meidän Festivaalilla kierrätys oli mahdollista Kallio-Kuninkalan konserteissa ja 

väliaikatarjoilun sekä muusikoiden ja henkilökunnan ruokailujen yhteydessä. Tämän 

lisäksi asetimme paperinkeräysastian konserttien päätteeksi ovien lähelle, jotta yleisö 

pystyi kierrättämään käsiohjelmat halutessaan. Myös Provinssin alueella sijaitsi monta 

ekopistettä, missä pystyi lajittelemaan muun muassa biojätettä, lasia, paristoja, metallia 

sekä esimerkiksi pahvia, muovia ja puuta raaka-ainetuotantoon.

Festivaaleja varten painatetaan myös erilaisia painotuotteita kuten käsiohjelmia ja 

opasteita. Lisäksi festivaalipaidat ja kangaskassit ovat suosiossa. Myös näissä 

hankinnoissa on hyvä suosia yhteistyökumppaneita, jotka suosivat ympäristöystävällistä 

toimintatapaa tai on saaneet toiminnastaan sertifikaatin. Meidän Festivaalin kesän 2016 

painotuotteita valitessa kiinnitettiin huomiota niiden ympäristövaikutukseen. Meidän 

Festivaalin internet-sivulla (Meidän Festivaali 2) kerrotaan tästä seuraavasti:

Meidän Festivaalin 2016 kaikki painotuotteet, julisteet ja käsiohjelmat on FSC-sertifioituja. 

FSC-sertifikaatti myönnetään metsänomistajille FSC:n kriteereiden täytyttyä. Kriteereihin 

kuuluvat muun muassa ympäristövaikutuksen huomioon ottaminen ja työntekijöiden sekä 

paikallisyhteisöjen sosiaalisen- ja taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen. Julisteet, esitteet 

sekä käsiohjelmien kannet on painettu WhyPrintissä, joka käyttää tuotannossaan 100% 

uusiutuvaa energiaa.

Myös festivaalipaidat ja kangaskassit valittiin toimijoilta, joilla oli tarjolla 

ympäristöystävällisin menetelmin valmistettuja tuotteita.
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Kankaiset painotuotteemme ovat myös ympäristöystävällisistä ja eettisesti tuotetuista 

materiaaleista valmistettuja. Tämän vuoden Meidän Festivaalin t-paita on 100% 

luomupuuvillasta valmistettu. Näillä CottoVerin paidoilla on Fair Trade- ja Öko-Tex-

standardi 100 -sertifikaatit sekä joutsenmerkki. Myös kangaskassit on tuotettu eettisesti Fair 

Wear -valvonnassa ja valmistettu tehtaalla, joka käyttää tuotannossa tuuli- ja 

aurinkovoimaa. Näillä EarthPositiven kangaskasseilla on myös Carbon Trust- sekä Organic 

textile -sertifiointi ja niiden tuotannon hiilijalanjälki on 90% pienempi, kuin tavanomaisesti 

tuotetuilla kasseilla.

Tiedotimme myös yleisölle tuotemyynnin yhteydessä tuotteiden sertifikaateista ja 

niiden merkityksistä. 

Esituotannon aikana tehdään paljon muitakin hankintoja, joilla on myös vaikutusta 

festivaalin ympäristöjälkeen. Näiden valintojen ympäristöystävällisyyttä voi edistää 

valitsemalla samanlaista arvomaailmaa edustava yhteistyökumppani tai alihankkija. 

Vanhoja materiaaleja voi myös uudelleenkierrättää tai lahjoittaa eteenpäin, jos niitä ei 

enää tarvita. Aikaisempien vuosien banderolleja ja kankaita voi esimerkiksi lahjoittaa 

materiaaliksi tekstiiliteollisuudelle ja festivaalilta ylijääviä elintarvikkeita 

ruokajakeluun, kuten  Flow Festivalilla tehtiin kesällä 2017. Tämä vähentää festivaalilla 

syntyvän jätteen määrää ja siten myös festivaalin hiilijalanjälkeä.

4.1.3. Festivaaliruoka

Kaikilla esimerkkifestivaaleilla ympäristötyö ulottuu myös festivaaliruokaan. Flow otti 

kesällä 2016 käyttöön Sustainable Meal -ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on tarjota 

ympäristöystävällisiä ruoka-annoksia festivaaleilla. Siinä ruokamyyjät saavat 

ohjeistuksen, jonka avulla he voivat rakentaa ympäristöystävällisen annoksen 

valikoimaansa ja merkitä sen Sustainable Meal -tunnustuksella. Tunnustuksen 

saadakseen on kiinnitettävä huomiota raaka-aineiden alkuperään, eettisyyteen ja 

pakkausmateriaaleihin. Annoksissa suositaan luomu-, lähi- ja sesonkituotteita raaka-
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aineena ja kiinnitetään huomiota myös niiden tuotannon energiatehokkuuteen ja 

logistiikkaan. (Flow Festival 2.) Flow´n ympäristövastaava Mikkola (2016, [30:23–

33:21]) kommentoi festivaaliruokaa näin: 

Nyt sitten viime vuonna ekaa kertaa päästiin käsiksi siihen ympäristövastuulliseen 

ruuantuotantoon ja sitä nyt jatketaan ja koitetaan saada siinä vielä kehitystä aikaseksi. Ja 

nimenomaan just sekin et olla siinäkin semmosia suunnannäyttäjiä, et festivaaliruoka voi 

olla muutakin kun makkaraperunaa. […] Me pystytään tarjoamaan puhtaita kotimaisia  

sesongin raaka-aineita, paljon kasvisruokaa. Se on meillä semmonen, että otetaan siinä 

semmosia pieniä harppauksia tällä hetkellä, että sitä kasvisruuan määrää ja vegaaniruuan 

määrää kasvatetaan. Tulee sellanen vegaani ruokakojujen kokonaisuus missä on 100% 

vegaaniruoka ja mahdollisesti sitä lähdetään laajentamaan.

Flow´n alueella oli kesällä 2016 myös karttaan merkitty Vegan alley, jossa tarjoiltiin 

vain vegaanista ruokaa. Arrimo (2016, [21:56–24:03]) kertoo, että myös kesän 2016 

Provinssissa oli mahdollista löytää lähi- ja luomuruokaa. Sitä tarjosi Seinäjokinen 

Juurella-ravintola. Meidän Festivaalilla väliaikatarjoilusta ja henkilökunnan ruokailuista 

vastaa Pitopalvelu Tiina Oy, joka tarjoaa myös lähituottajien raaka-aineista valmistettua 

luomuruokaa.

4.1.4. Festivaalituotannon, artistien sekä yleisön liikkuminen

Suurimmat päästöt festivaalituotannoissa syntyy kuljetuksista. Flow´n etu 

kaupunkifestivaalina on se, että tapahtumapaikalle Suvilahteen on helppo päästä julkisin 

kulkuneuvoin. Mikkola (2016, [21:56–25:11) kertoo myös, että he tarjoavat 

autopaikkojen sijaan festivaalivieraille suuren pyöräparkin mikä osaltaan kannustaa 

ihmisiä saapumaan tapahtumaan pyörällä.

Meidän Festivaalin yksi haaste on sen sijainti. Konsertit järjestetään joka vuosi 

useammassa eri tilassa Tuusulassa ja Järvenpäässä, eikä paikallisliikenne ole kovin 

vilkasta. Tämän vuoksi teimme kesällä 2016 yhteistyötä Järvenpään rautatieaseman 
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vieressä sijaitsevan Fillarikontin kanssa, ja neuvottelimme festivaalivieraille edullisen 

pyörävuokrauksen. Kannustimme internet-sivujen ja sosiaalisen median 

viestinnässämme festivaalivieraita saapumaan junalla asemalle ja jatkamaan siitä 

konserttipaikalle pyörällä. Myös yhteinen bussikuljetus järjestettiin rautatieasemalta 

konserttipaikalle. Tuotannon henkilö- ja tavarakuljetuksia pyrittiin järkevöittämään 

ajopäiväkirjoilla, mihin merkittiin jokaisen tuotannon käytössä olleen auton ajetut 

kilometrit. Kesälle 2017 asetettiin tavoite, että Meidän Festivaali saisi 

yhteistyökumppaniltaan Auto-Arita´lta käyttöön sähköautot.

Provinssin festivaalivieraita kehotetaan myös suosimaan kimppakyytejä ja 

joukkoliikennettä (Provinssi 3). Seinäjoki sijaitsee maantieteellisesti hyvällä paikalla, ja 

sinne on helppo matkustaa junalla tai bussilla. Saapuminen julkisilla on mahdollista 

festivaaliporteille asti, sillä Provinssi tarjoaa bussikuljetuksen Seinäjoen 

rautatieasemalta festivaalialueelle. Myös pyörille on järjestetty vartioitu pysäköinti ja 

pyörällä saapumista suositellaan, mikäli majapaikka sijaitsee kolmen kilometrin säteellä 

alueesta  (Provinssi 4).

Festivaalivieraiden ja henkilökunnan liikkumisen lisäksi päästöjä tuottaa ulkomailta 

saapuvien artistien lennot. Artistien lennot nostavat festivaalin hiilijalanjälkeä roimasti, 

eikä ulkomaalaisten artistien pois jättäminen palvelisi festivaalin tarkoitusta. Flow on 

ratkaissut tämän kompensoimalla muun muassa lennoista aiheutuvia päästöjä. Myös 

Råman (2016a, [45:45]) kertoo, että ideaalitilanteessa he myös voisivat kompensoida 

lennoista aiheutuvia päästöjä esimerkiksi Maan Ystävien2 kautta.

Meidän Festivaalin tapauksessa ehkä ympäristöä eniten kuormittavat tekijät muodostuu 

erilaisesta tekniikan kuljetuksesta, eli valo- äänitekniikka. Veden ja materiaalin kulutus, 

sekä sit ylipäätänsä kuljetuksista syntyvät päästöt. Meillä on vajaa kymmenkunta 

ulkomaalaista esiintyjää maksimissaan vuosittain, että on aika silleen kohtuulliset 

lentokustannukset (Råman 2016, [7:54-11:00]).

2    Maan Ystävät on poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka pyrkii toimimaan ekologisesti            
kestävämmän, demokraattisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta (Maan Ystävät). He tarjoavat    
mahdollisuutta hyvittää lentomatkoista syntyviä päästöjä maksamalla esimerkiksi 10% lentojen hinnasta Maan 
Ystävien Ilmastokampanjalle (Lentomaksu). 
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Myös Mikkola (2016, [3:37–7:12]) kertoo, että Flow´n artisteista 50% on 

kansainvälisiä, ja näiden artistien lennoista syntyvät päästöt ovat suuri osa heidän 

festivaalistaan aiheutuvista päästöistä. Lentopäästöjä he ovat kuitenkin pienentäneet 

tekemällä yhteistyötä Norjassa ja Ruotsissa samaan aikaan järjestettävien festivaalien 

kanssa tehden yhdessä tarjouksia kansainvälisille artisteille. Ajatuksena on, että artisti 

voi lentää esimerkiksi Yhdysvalloista kerran Eurooppaan ja esiintyä samalla matkalla 

useammalla festivaalilla peräkkäisinä päivänä. (Mikkola 2016, [3:37–7:12].) Tällöin 

lentokilometrejä tulee vähemmän kuin että jokaisen festivaalin pääesiintyjä lentäisi vain 

kyseiselle festivaalille toiselta mantereelta. 

4.1.5. Ympäristötietoinen ohjelma ja aluetaide

Torvinen (2012, 15) toteaa artikkelissaan, että kulttuuriset tuotokset ylläpitävät ja 

muokkaavat käsityksiämme luonnosta ja ympäristöstä. Tämän vuoksi myös 

ympäristötietoinen ohjelma ja aluetaide on tärkeä osa musiikkifestivaalien 

ympäristötyötä. Meidän Festivaali on ulottanut ympäristötietoisuuden 

ohjelmasuunnitteluun saakka. Vuonna 2015 Meidän Festivaalilla oli ohjelmassa 

ympäristökriittinen konserttihanke Kaksi astetta. Nimi Kaksi astetta viittaa rajaan, jonka 

YK:n Cancunin ilmastokokous (2010) määritti kriittiseksi rajaksi, jota korkeammalle 

maapallon keskilämpitilojen ei tulisi lämmetä tai seuraukset olisivat merkittävät 

maapallomme kannalta. Hankkeessa oli mukana lauluyhtye Rajaton sekä viulistit Pekka 

ja Jaakko Kuusisto. Konserttikokonaisuuden kappaleet myös levytettiin ja artistit tekivät 

Suomen-kiertueen sen tiimoilta vuonna 2014. (Välimäki 2016, 53.) Konsertin 

kappaleisiin on tilattu luonnon tilaa koskevat sanoitukset suomalaisilta muusikoilta ja 

kirjailijoilta, joita ovat Jarkko Martikainen, Paula Vesala, Paavo Westerberg ja Juha 

Itkonen. Kappaleet ovat säveltäneet Pekka ja Jaakko Kuusisto, Jussi Chydenius, Hannu 

Lepola sekä Essi Wuorela. (Lauluyhtye Rajaton). 

Ohjelmasuunnittelu ja aluetaide voivat parhaassa tapauksessa toimia festivaalilla myös 
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ympäristöviestijöinä, ja lisätä yleisön tietoisuutta ympäristökriisistä ja luonnon tilasta. 

Samanlaisen havainnon teki Pedelty (2012) tutkielmani johdannossa mainitussa 

etnografisessa tutkimuksessaan. Pedeltyn kasaama yhtye, The Hypoxic Punks, kirjoitti 

kappaleensa itse ja sanoitukset koskivat luontoa ja sen saastumista. Pedeltyn mukaan 

yhtyeen oli tarkoitus lisätä ympäristöön liittyvää kommunikaatiota. The Hypoxic Punks 

käytti esiintyessään aurinkopaneeleja sähkön lähteinään aina kun se oli mahdollista ja 

jopa yhtyeen nimi viittaa ympäristökatastrofiin. Organismi tai ekosysteemi kärsii 

happikadosta (engl. environmental hypoxia), kun happivarat ovat rajalliset (Pedelty 

2012, 155). Yhtyeen ensimmäisen konsertin alussa, Pedelty selitti nimen merkityksen 

yleisölle ja kertoi samalla ilmiöstä lisää. Konsertin jälkeen paikalla olleet 30–40 ihmistä 

lähtivät kotiin aavistuksen tietoisempina ympäristökriisistä, kuin mitä he olivat 

konserttiin tullessaan.

Muusikoiden ja tapahtumatuottajien lisäksi myös esimerkiksi kuvataiteilijat ovat olleet 

kiinnostuneita ympäristöntilasta ja ottaneet siihen kantaa teoksillaan. Kuvataiteilija 

Mark Coreth on toteuttanut työryhmänsä kanssa Jääkarhu-projektin (2007–),  jossa 

pronssisen jääkarhun luurangon päälle tehdään jääviestos joka on oikean jääkarhun 

kokoinen ja näköinen. Teos on ollut esillä useammassa maassa näytillä. Tämä 

Jääkarhu-teos tuodaan näyttelypaikalle missä sen annetaan sulaa luonnollisesti. 

(Välimäki & Torvinen  2014, 13.) Teos havainnollistaa hyvin konkreettisesti, mitä 

ilmastonmuutos saa aikaan. Jääkarhun elinolosuhteet tulevat muuttumaan 

tulevaisuudessa pohjoisen napa-alueen jää- ja lumipeitteen pienetessä, ja se ei pysty 

enää elämään alkuperäisissä luonnon elinympäristöissään (emt. 14). Tästäkin 

taideteoksesta jää lopulta jäljelle vain jääkarhun luuranko. Taideteos edustaa taitelijan 

huolta ympäristön tilasta ja jääkarhujen tulevaisuudesta, sen lisäksi se myös lisää 

yleisön tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja herättelee yleisöä ajattelemaan aihetta. 

Tämän vuoksi teosta voisi kutsua ekokriittiseksi taideteokseksi. Tämän kaltaista 

ekokriittistä ja ajatuksia herättävää taidetta nähtiin myös Provinssissa kesällä 2016.

Alueella oli suuria huomiota herättäviä jätteestä valmistettuja taideteoksia joiden 

vieressä oli kyltti, jossa kerrottiin teoksen nimi ja niiden valmistusmateriaali. 
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Taidehankkeen teokset ja somistukset on valmistanut kuvataiteilija Landys Roimola. 

Hänestä ja hänen taiteellisesta työstään kerrotaan Provinssin internet-sivuilla 

seuraavasti:

Roimola on tunnettu kierrätysmateriaalien käytöstä ja myös Provinssin teokset syntyivätkin 

muille tarpeettomasta roskasta. Ihmiset rakentavat usein omaa identiteettiään ja statustaan 

materian kautta ja roska onkin kaikille jollakin tasolla henkilökohtaista. Taiteilija leikkii 

ajatuksella ikuisesta taideteoksesta osana materiaalin elinkaarta, eikä uutta roskaa synny. 

(Provinssi 1.)

Birds-niminen teos oli jätestyroksista valmistettuja origami-lintuja. Linnut kelluivat 

Provinssin  läpi virtaavassa joessa ja ne oli valaistu iltaisin. Sen lisäksi alueella nähtiin 

osallistava taideteos Plastic Seaweed, joka oli rakennettu jätteeksi jääneistä 

muovisuikaleista. Yleisöllä oli mahdollisuus mennä kävelemään teoksen keskelle. Sen 

tarkoituksena oli viestiä siitä, kuinka paljon muovia päätyy vuosittain mereen.

       Kuva 1. Landys Roimola: Norsu (2016)

Lähellä festivaalialueen pääporttia oli taideteos, jonka nimi oli Norsu (Kuva 1). Teos 

painoi 1000kg; saman verran kun kahden hengen kotitaloudelta syntyy jätettä vuodessa. 
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(Provinssi 3.) Tälläiset ekokriittiset taideteokset eivät vain tarkastele ihmisen ja 

ympäristön vuorovaikutusta, vaan huomioi myös ekologisen kriisin. Nämä teokset 

tarkastelevat tämän hetkisen yhteiskunnan elintapaa, joka on luonnon kannalta 

epäedullinen ja ongelmallinen. (Välimäki & Torvinen 2014, 7.) Parhaassa tapauksessa 

festivaalien ekokriittinen taide ja -ohjelma herättää festivaalivieraissa ajatuksia ja saa 

heidät pohtimaan omaa suhdettaan luontoon.

4.1.6. Haasteet ja tulevaisuudennäkymät

Eri kokoisilla festivaaleilla on erilaiset haasteet ympäristötyön kannalta. Esimerkiksi 

festivaalin sijainti vaikuttaa paljon siihen, millaisia haasteita festivaalitoimijat 

kohtaavat. Ympäristötyön osa-alueet esimerkkifestivaalien kesken ovat osittain samat, 

koska he ovat kaikki osana samaa ympäristöjohtamisen järjestelmää. Festivaalit 

sijaitsevat kuitenkin eri paikkakunnilla ja eroavat niin kävijämääriltä kuin 

profiililtaankin toisistaan. Flow on rakentanut varsinaista ympäristöohjelmaa useamman 

vuoden ajan, kun taas Provinssi ja Meidän Festivaali ovat Ekokompassissa mukana 

ensimmäistä kertaa.

Levula (2016, [41:20–41:46]) arvelee, että ympäristötyön suurimmat haasteet liittyvät 

ajan ja resurssien käyttöön. Ympäristöystävälliset vaihtoehdot eivät tällä hetkellä aina 

ole tavanomaisia vaihtoehtoja edullisempia, vaan joskus päinvastoin. 

Ympäristöohjelman suunnittelu ja toteuttaminen vievät lisäksi aikaa, eikä kiireisessä 

festivaalituotannossa sitä välttämättä ole riittävästi. Myös Arrimo (2016, [10:51–12:04]) 

toteaa, että ajankäyttö tuotti haasteita ympäristöohjelmaa toteuttaessa. Provinssissa 

ajankäytön lisäksi haasteita aiheutti vihreään sähköön siirtyminen, joka ei vielä kesällä 

2016 toteutunut (Arrimo 2016, [12:44–13:44]). Råman (2016, [16:30–8:00]) taas 

mainitsee suurimmiksi haasteiksi resursoinnin lisäksi ulkomaalaisten artistien lennot 

sekä työntekijöiden sitouttamisen.
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Haasteita tuottaa myös yleisö ja sen tottumuksiin vaikuttaminen. Kierrätyskeskuksen 

ympäristöasiantuntija Ville Heinilä (2016b, [32:58–33:11]) nostaa tämän esille 

haastattelussa: 

Ja sekin toisaalta on semmonen juttu, että se pystytään hoitamaan [ympäristöviestintä], se 

on aika helppoja asioita vielä verrattuna sit taas yleisön käyttäytymisen muokkaamiseen. Se 

on iso haaste.

Myös Levula (2016, [37:05–39:14]) mainitsee, että ympäristötyö tarvitsee 

tulevaisuudessa ennen kaikkea muutoksia yleisön käyttäytymisessä ja 

kulutuskulttuurissa:

Mutta että se on ehkä kulutustottumusten muuttamista, että hei mäpä lähdenkin kevyellä 

repulla junalla ja sit mä käytän siellä palveluita. Ja tavallaan sen kokonaisuuden kannalta, 

että ruokamyyjillä on, ne saa tehtyä tavallaan ainakaan ettei saa takkiinsa, eli että se on 

järkevää myyntiä […]. Se kevyesti repun kanssa tullut, joka ei jätä jälkeensä juurikaan 

paljon jätettä ja käyttää rahansa enemmän palveluihin, niin semmoinen on kiva, toimiva 

kokonaisuus. […] Ja ehkä toi muutenkin vastaa sellaiseen, just näitten luonnonvarojenkin 

käyttön kannalta, että me ei pahimmillaankaan mitenkään tehdä huonolaatuisia kertakäyttö 

telttakalusteita, tuolikalusteita, kaikenlaista leirintäsälää niin sanotusti. [...] Vaan se 

tietynlainen elämä, että on helpompi olla omistamatta. Että vuokrataan ja käytetään 

palveluita. Ja että se ei oo niin oman materiaalin omistamiseen sidottu, mä luulen että se on 

sellainen tulevaisuuden trendi.

Tulevaisuudessa yleisöä voitaisiin kannustaa festivaaleilla käyttämään palveluita 

enemmän sen sijaan, että vieraat toisivat aina mukanaan esimerkiksi oman teltan ja 

eväät. Tällöin ympäristötyö olisi kokonaisvaltaisemmin myös festivaalitoimijoiden 

käsissä, koska roskaa syntyisi paikallisemmin esimerkiksi ruokakojujen yhteydessä, ja 

etukäteen olisi helpompi määritellä millaista roskaa festivaali tuottaa. Festivaalitoimijat 

voivat neuvotella näistä alueella toimivien myyjien kanssa erikseen. Esimerkiksi Flow

´ssa kaikki alueella syntyvä jäte on kierrätettävää ja alueella on kaikelle tälle jätteelle 

sopiva lajittelupiste.

Festivaaleilla voikin olla edessä hiljalleen tapahtuva muutos koko konseptin 
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rakentamisessa. Nyt jo suuret festivaalit profiloituvat eri tavoin. Esimerkiksi Provinssi 

on alkanut profiloitua elämysfestivaalina: kesällä 2016 festivaalialueella oli muun 

muassa maailmanpyörä ja köysirata. Vaikka festivaalien ydin onkin niiden taiteellinen 

sisältö, myös monipuoliset oheispalvelut ovat osa festivaalielämystä (Luonila & 

Kinnunen 2016, 138). Levula (2016, [39:16–40:30]) jatkaa festivaalien tulevaisuuden 

kuvailua seuraavasti:

Ja varmasti tulee sellaisia mitä itsekään ei ole keksinyt, kaikkia noita leirintään, että vielä 

enemmänkin näitä kaikenlaisia palvelukonsepteja, että se on ylipäätään mukavampaa. 

Varmaan sinne tapahtumakentällekkin tulee sellaista, kun se on sellainen kokonaisvaltainen 

kokemus, että mitä kaikkea muutakin siellä festivaaleilla tehdään kun kulutetaan sitä 

kulttuuria. Niin nyt alkais se, ainakin ne maailmanpyörät ja muut jossahan on täysin avoin 

vaikka mille, täysin uusillekin asioille. Mikä se on se elämys, joka on joskus kymmenen 

vuoden päästä tai kahdenkymmenen vuoden päästä? […] jos ajatellaan sitä 

elämystuotantoa niin se voi helposti olla jo ympäristöystävällistä ainakin, et se ei ole sitä 

krääsää tai jotain tämmöstä. […] mun mielikuvitus ei riitä siihen, että mitähän kaikkea 

elämyksiä ja tapahtumia tulevaisuus tarjoaa. Mutta varmaan joo, jotain niinkun 

yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja tavallaan itsessään kestävästi tuotettua.

Tapahtumat myös heijastelevat yhteiskunnan kehitystrendejä ja maapallon tilaa. Tämä 

näkyi esimerkiksi kesän 2016 festivaaleilla kasvisruuan lisääntymisenä valikoimassa. 

Tulevaisuudessa myös digitaalinen teknologia varmasti lisääntyy festivaaleilla, 

suurimmilla festivaaleilla on jo käytössä matkapuhelimeen ladattava mobiilisovellus, 

josta löytyy muun muassa festivaaliohjelma sekä alueen kartta. Yleisö on toivonut 

festivaalialueelle myös esimerkiksi elektronista ilmoitustaulua, jossa olisi ajantasalla 

pysyvä kartta siitä, minkä verran ihmisiä missäkin päin aluetta kulloinkin liikkuu. Näin 

ruuhkia ja jonottamista olisi helpompi vältellä. (Luonila & Kinnunen 2016, 137.)

Kyllähän tapahtuma-ala on sellainen, että se tietyissä määrin imee itseensä aikansa trendit 

hyvin nopeasti ja se on sellainen, että se ehkä näitä ajankohtaisia asioita minimaailmana 

kuvastaa sen viikonlopun ajan, että tämmöiset asiat on nyt muuttunut. Ja ne yleensä on 

muuttunut myös siellä arjessa, niin ne muuttuu siellä tapahtumassa. (Levula 2016, [40:37–

41:12].)
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Ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristökriiseihin liittyvää keskustelua on myös käyty 

paljon julkisuudessa, mikä vaikuttaa varmasti myös siihen, että monta uutta festivaalia 

lähti mukaan Ekokompassi tapahtuma -hankkeeseen. Monet festivaalijohtajat pitävät 

ilmastonmuutosta yhtenä tulevaisuuden uhkana. Se tekee sääilmiöistä ennalta-

arvaamattomia ja lisää festivaalijärjestämisen riskejä. (Luonila & Kinnunen 2016, 136.)

4.2.Ympäristöarvot

Haastattelutilanteessa kysyin haastateltavilta kysymyksen ”Miksi ympäristökysymysten 

huomioiminen on tärkeää?”. En kysynyt suoraan arvoista, vaan johdattelin aiheen 

ääreen epäsuoralla kysymyksellä. Ympäristöarvoista kysyttäessä haastatteltavien 

vastaukset olivat hyvin erilaisia. Yhteistä vastauksille oli kuitenkin yleinen huoli 

ympäristön tilasta ja yleisötapahtuman vastuu suurena toimijana. Sekä Flow´n 

ympäristövastaava Mikkola että Provinssin ympäristövastaava Arrimo kertovat 

toivovansa festivaaliensa ympäristötyön olevan tiennäyttäjänä ja esimerkkinä sekä 

heidän festivaalikävijöilleen että yhteistyökumppaneilleen. Esimerkillään he voivat 

osoittaa, että festivaalituotanto voidaan hoitaa myös ympäristöystävällisellä tavalla. 

Sen takia [ympäristön huomioon ottaminen on tärkeää], että me ollaan massatapahtuma, 

meillä on massaympäristöjälki. Kaikki lähtee siitä, että me ollaan vastuullisia […], koska 

me ollaan massatapahtuma missä ihmiset kokoontuu näin niin meidän on kannettava vastuu 

siitä mitä meistä jää jälkeen tälle maapallolle. Että siitähän se lähtee. […] Jos me 

järjestämme massatapahtuman niin meillä on vastuu, ihan lainkin mukaan siitä 

ympäristöjäljestä. […] meillä on velvollisuus näyttää malliesimerkkiä niille yksittäisille 

kävijöille meidän festivaalissa, että näin tulee toimia. (Mikkola 2016, [18:15–20:09].)

[…] tommosella isolla tapahtumalla niinkun Provinssi, on kymmeniä tuhansia kävijöitä, 

niin se pystyy tavoittamaan niin monta sidosryhmää ja tavallaan toimia esimerkkinä muille 

yrityksille ja festivaaleille ja ihan vaan niille asiakkaille siinä, että kun 

ympäristöajattelussakin on mahdollista vaikuttaa niin miksei vaikuttaisi. Että se on niinkun 

ihan huikee tilaisuus parantaa maailmaa.  (Arrimo 2016, [20:59–21:35].)
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Myös sekä Ruisrockin että Maailma kylässä -festivaalin ympäristötyötä tehnyt 

ympäristöasiantuntija Ville Heinilä (2016b, [29:30–30:45]) nostaa esille esimerkkinä 

toimimisen sekä yleisen huolen ympäristön tilasta:

Sitten taas tapahtumien näkökulmasta mä nään tapahtumat, […]  niillä on isoja 

ympäristövaikutuksia jo itsellänsä. Että mun mielestä Provinssirockin esimerkiksi 

ympäristöpolitiikka, joka alkaa muistaakseni sanoilla […] ´monen kymmenen tuhannen 

ihmisen tapahtuman järjestäminen ei ole mikään ympäristöteko´, niin se on mun mielestä 

aika hyvin kiteytetty tää pointti, että minkä takia jo niiden pitää huomioida 

ympäristövaikutukset. Eli tapahtumia voi tehdä hyvin ja huonosti ja sitä kautta niiden 

ympäristövaikutuksiin voi vaikuttaa paljonkin. […] Mutta toinen sitten iso tekijä mikä mun 

mielestä isoilla festivaaleilla on tavallaan, jos ei nyt velvollisuutta niin ainakin 

mahdollisuutta, on vaikuttaa just näihin kymmeniin tuhansiin kävijöihin mitä siellä käy ja 

sitten tavallaan sitä kautta antaa esimerkkiä heille.

Heinilän mainitsemaa esimerkin näyttämistä käsittelen tarkemmin luvussa 4.6. Meidän 

Festivaalin toiminnanjohtaja Johanna Råman kertoo, että ympäristöarvot ovat heille 

tärkeitä:

Tietysti ympäristö ja eettisyys on tärkeimpiä arvoja ylipäätään kun me tehdään tapahtumaa 

ja toteutetaan. […]. Tietysti me pidetään ympäristönsuojelua ja ympäristöystävällisyyttä 

ylipäätänsä tärkeenä ja se on meille tärkee arvo (Råman 2016a, [4:27–5:58]).

Råmanilla haastattelussa nousi esille myös näkökulma arvojohtajuudesta ja sen 

tärkeydestä. Arvojohtamisella voi olla monenlaisia tavoitteita, mutta yleensä sillä 

tarkoitetaan eettistä johtamista tai esimerkiksi poliittisia arvoja. “Johtaja pitää huolen, 

että arvot, visiot ja strategiat ovat kirkkaat, ja lisäksi muistuttaa yhteisöä keskeisistä 

arvoista ja pitää huolen niiden jalkautumisesta toiminnan kaikkiin osiin” (Tolonen 2016, 

16). Råman (2016a, [7:18–7:54]) kommentoi arvojohtajuutta näin:

Me ollaan tosiaan ohjelmasuunnittelussa pystytty ottamaan huomioon ja nostamaan asioita. 

Ja tietysti kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta niin keskeinen asia on se johtajuus, 

arvojohtajuus siinä. Että tietyllä tapaa me ei haluta olla poliitikkoja mutta että se on meidän 

tapa semmosta tiettyä arvojohtajuutta.
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Festivaalituotannon kontekstissa arvojohtajuus voi tarkoittaa sitä, että festivaali 

profiloituu selkeästi edustamansa arvon mukaan, heijastaa kaiken toimintansa sen läpi ja 

lisää yleisön tietoisuutta aiheesta. Meidän Festivaali onkin nostanut esille tärkeäksi 

kokemiaan ilmiöitä erityisesti kesän 2009 festivaalilla, jolloin teemana oli Auttakaa!. 

Tarkempaa tietoa kyseisen kesän teemoista ja konserteista kerron luvussa 3.2.2

Kyllä tässä ajassa jonkun ja monien pitäisi ottaa arvojohtajuutta ihan siis puhumattakaan 

meidän tän hetken kotimaan politiikasta, mutta varsinkin niinkun ympäristö kun se on niin 

globaali kysymys, että se ei oo valtiokohtainen (Råman 2016a, [38:09–38:53]).

Haastatteluissa nousi esille kaksi toisistaan eroavaa teemaa ympäristöarvoinhin liittyen. 

Nämä olivat festivaalialueen huomiointi ja säilyminen sekä globaali ympäristökriisi ja 

yleinen huoli ympäristön tilasta. Olen erottanut nämä teemat omiksi alaluvuikseen, ja 

käsittelen niitä seuraavaksi.

4.2.1. Festivaalialueen huomiointi ja säilyttäminen

Yhteistä festivaaleille oli se, että kaikki niistä pyrkivät järjestämään tapahtuman niin, 

että se jättää mahdollisimman vähän pysyviä jälkiä ympäristöön. Tämä mahdollistaa 

myös festivaalin järjestämisen vuodesta toiseen samassa paikassa. Festivaalit 

identifioituvat voimakkaasti juuri paikkaan, jossa ne järjestetään ja sen vuoksi myös on 

tärkeää huolehtia paikan säilyvyydestä. Provinssin ympäristövastaava kertoo Provinssin 

historiasta näin:

Provinssilla on ehdottomasti ainakin se, että kun me ollaan sillä Törnävän saarella, 

järjestetään se festivaali ja se on järjestetty sielä jo monta kymmentä vuotta, niin sitten se 

että tavallaan haluttaisiin säilyttää se festivaalialueen luonnollinen tila ja just sen takia että 

oikeasti voitais sadan vuoden päästä vielä järjestää sielä festivaalit. (Arrimo 2016, [20:24–

20:59]).

Koska festivaalit identifioituvat vahvasti paikkaan, jossa ne järjestetään, korostuu myös 
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alueesta huolehtiminen ja ympäristötyön merkitys. Esimerkeistä Flow on profiloitunut 

voimakkaasti kaupunkifestivaaliksi, erityisesti helsinkiläiseksi festivaaliksi. 70 

prosenttia Flow´n kävijöistä tulee pääkaupunkiseudulta. (Mikkola 2016, [20:09–21:56].) 

Heillä on hyvät välit Helsingin kaupungin kanssa ja Flow saanut heiltä hyvää palautetta 

myös ympäristötyöstään (Mikkola 2016, [26:53–29:26]).

Luonilan (2016, 74) tapaustutkimuksessa tarkastelun kohteena oli kaksi kaupunkia 

joissa on pitkä tapahtumahistoria, nämä kaupungit olivat Pori ja Seinäjoki. Hän tuli 

tutkimusryhmänsä kanssa siihen tulokseen, että näiden kaupunkien suurien vuosittain 

toistuvien festivaalien vaikutus alueelle on suuri ja heijastuu myös niiden strategiseen 

suunnitteluun. “Tutkimus paljastaa, että festivaalituotannossa keskeisesti tehtävät 

tuotannolliset ja sisällölliset toiminnot ovat konkreettisia aluetta kehittäviä 

toimenpiteitä” (emt. 75). Festivaalitoimijat tekevätkin usein tiivistä yhteistyötä 

kaupungin kanssa. Flow´n osalta Mikkola (2016, [2:06–3:00]) kertoo, että he lähtivät 

mukaan alunperin Helsingin kaupungin alaisuudessa olleeseen Greening Events 

-hankkeeseen Ekokompassin pilottitapahtumana, kun Helsingin kaupunki halusi 

kiinnittää huomiota tapahtumiensa ympäristöjälkeen. Usealla paikkakunnalla kohdalla 

on käynyt niin, että vuosittain järjestettävän festivaalin ansiosta uusia toimintamuotoja 

kuten musiikkikouluja, ammattiopetusta tai esimerkiksi orkesteri asettuu 

tapahtumapaikkakunnalle. Näin on käynyt esimerkiksi Seinäjoella sekä Kuhmossa. 

(Kainulainen 2016, 201–203.)

4.2.2. Globaali ympäristökriisi ja huoli ympäristön tilasta

Suurin osa haastateltavista mainitsi ympäristöystävällisen ajattelun syyksi globaalit 

ympäristökriisit tai huolen ympäristön tilasta. Ympäristöasiantuntija Ville Heinilä 

(2016, [28:30–29:40]), joka on valmistellut useamman eri festivaalin ympäristötyötä, 

kertoi arvoista näin:
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Kyllä mä näen, että meidän kaikkien vastuulla on kuitenkin huolehtia ympäristöasioista, 

niistä ei oo huolehdittu hirveen hyvin menneisyydessä ja nyt jatkossa niistä pitää huolehtia 

entistä paremmin. Eikä vähiten sen takia, että maailmassa väestö kasvaa. […] kyllä on ihan 

selvää, että muutos on tehtävä. Tää on mun tapa toteuttaa tätä ja mä näen, että muiden 

ihmisten pitää nämä asiat huomioida omalla tavallaan, parhaaksi näkemällä tavalla ja 

valistaminen on tietysti siihen.

Meidän Festivaalin edustaja Råman (2016a, [33:52–37:43]) kommentoi aihetta näin:

Koska se on ihan tieteellinen fakta, että ihmisen vaikutus se [kasvihuonepäästöt] selkeästi 

on, että se on sekä yhteiskunnallinen, taloudellinen että kulttuurillinen. Siis se on niin 

monitasoinen kysymys, että kyllä se on arvona niin tärkeä että jotainhan tässä on oikeasti 

tehtävä. Ja se pitäisi nyt tehdä.

Meidän Festivaali on profiililtaan kamarimusiikkifestivaali, joten suurin osa 

konserteista toteutetaan akustisesti ilman äänentoistoa. Tästä johtuen myös sähkön 

käyttö konserteissa on vähäisempää kuin rock-festivaaleilla. 

Mä oon aina miettinyt, että kamarimusiikki on ehkä ympäristöystävällisin tapa esittää 

musiikkia. […] Että sikäli meillä on silleen herkullinen lähtökohta, ja se tukee tosi 

luontevasti just kaikki tämmöset ympäristöarvot sitä meidän tapahtumaa, koska kyseessä on 

kuitenkin tosi semmoinen tietyllä tapaa puhdas tapa olla maailmassa. (Råman 2016a, 

[18:00–19:00])

Klassisen musiikin soittimet ovat perinteisesti valmistettu luonnonmateriaaleista ja 

niiden valmistuksella on pitkä historia. Lisäksi ne eivät välttämättä tarvitse sähköistä 

vahvistusta kuuluakseen. Ympäristönäkökulma voi näin ulottua myös soitinten 

valmistusmateriaaleihin (ks. Paukola 2013 & Dawe 2016) ja toimintaan asti. Saman 

huomion teki myös Tiheäsalo (2013, 20) artikkelissaan: ”Materiaalista kuormittavuutta 

voi ajatella myös akustisen ihanteen kautta: mitä vähemmän soitto ja soittaja ovat 

riippuvaisia sähköisestä äänentuotannosta, sen pienempi on ympäristölle aiheutuva 

haitta“. Akustisen instrumentaation koetaan viestivän ympäristöllisistä aikomuksista 

(Pedelty 2012, 151–152).
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Meidän Festivaaleilla akustisen musiikin painottaminen on myös mahdollistanut 

metsäkonserttien järjestämisen, kun suuria muutoksia luonnonympäristöön ei konsertin 

vuoksi ole tarvinnut tehdä. Konserttien ohjelmat ovat käsitelleet luontoaiheita, mutta 

myös muita teemoja (Johanna Råman, henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse 

28.4.2017). Metsäkonsertit rikkovat perinteisiä musiikin esittämisen tapoja sekä 

muusikoiden ja yleisön välistä suhdetta (Välimäki 2016, 49). Luonnonympäristö 

konserttipaikkana korostaa kuulijoiden yhteyttä ympäristöön ja herkistää kuulijan sen 

tarkkailuun (Välimäki & Virtanen 2016, 78).

Vuonna 2009 festivaalin yhteydessä järjestettiin ensimmäisen kerran metsäkonsertti 

Ainolan metsässä. Yleisö istui konsertin aikana metsässä, joko maassa tai metsään 

tuoduilla tuoleilla (emp), ja artistit esiintyivät metsään rakennetulla lavalla. Konsertti 

herätti paljon kiinnostusta, minkä vuoksi metsäkonsertteja päätettiin järjestää Ainolan 

metsässä myös kesällä 2010. Tällöin yleisön istuimina toimivat heinäpaalit. Seuraavat 

konsertit olivat 2013 ja 2014 Sibelius-Akatemian musiikkikeskuksen Kallio-Kuninkalan 

metsässä, jolloin ohjelmistossa oli muun muassa Jaakko Kuusiston Leirintäalue-

ooppera. Konsertteja järjestettäessä on pyritty siihen, etteivät ne jätä pysyviä jälkiä 

luontoon. (Råman 2016a, [22:10–26:33].) Välimäki (2016, 53) luonnehtii Meidän 

Festivaalin metsäkonsertteja seuraavasti: 

Metsäkonsertit edustavat ympäristömusiikkia (ja ylipäätään ympäristötaidetta), joka pyrkii 

synnyttämään uusia havaitsemisen ja olemisen tapoja sekä käsittelee ihmisen ja luonnon 

yhteyksiä. Tällainen ympäristömusiikki toimii henkisenä rikastajana ja voimaannuttajana 

mutta myös foorumina, jolla käsitellään yhteiskunnallisia kysymyksiä poliittisesta vallasta 

ja ekologisista merkityksistä – esimerkiksi metsän merkityksistä.

Ympäristötaide on paikkasidonnaista, ja se käsittelee ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä 

sen paikan kautta, jossa teos esitetään. Sen tarkoituksena on herätellä uusia 

havaitsemisen ja olemisen muotoja ja vahvistaa täten kokemusta siitä, että ihminen on 

osa luontoa. (Välimäki & Torvinen 2014, 16.) Myös Råman (2016a, [31:41–32:27]) 

kertoo, että metsäinstallaatioiden tarkoituksena on ollut mennä luonnon äärelle. Vuonna 

2013 Meidän Festivaalin konserttivieraat saivat myös itse soutaa kirkkoveneellä 
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konserttipaikalle. Tämän konserttimuodon tarkoituksena oli pohtia uudenlaisia 

esityskonteksteja ja hyödyntää järveä ympäristönä. Tällä toivottiin löytävän uusia tapoja 

esittää musiikkia sekä kiinnittää kuulijoiden huomiota monimuotoiseen luontoomme ja 

sen vaalimiseen. (Råman 2016, [29:26–31:40].)

Ekomusikologian sisällä on erilaisia tapoja tutkia musiikkia ja sen ilmiöitä. 

Kestävyyden (engl. sustainability) ja kestävän kehityksen (engl. sustainable  

development) käsitteiden pohjalta voidaan lähestyä useampaa tutkimuskohdetta. 

Torvinen (2012, 18–19) tarkentaa artikkelissaan, että nykyisin on alettu käyttää 

kestävyyden käsitettä kestävän kehityksen sijaan, koska jälkimmäinen mielletään liian 

rajoittuneen teknis-taloustieteelliseksi. Toisin kuin usein kansankielessä ajatellaan, 

kattaa käsite monta erilaista osa-aluetta. Sen alle kuuluu ekologinen-, taloudellinen sekä 

sosiaalinen- ja kulttuurinen kestävyys (Ympäristöministeriö). Kestävän kehityksen 

ajatusta on kritisoitu siitä, että se on liian antroposentrinen, eli keskittyy lähtökohtaisesti 

ihmisen etuihin. Eläinten tai kasvien kannalta kestävä kehitys voisi olla toisenlaista. 

(Torvinen 2012, 18.) Tämä lähestymistapa on oman tutkielmani kannalta 

mielenkiintoinen, sillä haluan selvittää sitä, miten festivaalijärjestäjät ovat huomioineet 

kestävän kehityksen ja ympäristökysymykset festivaalia järjestäessään. Ekokompassi 

tapahtuma -hankkeen koordinaattori Elina Levula kommentoi aiheeseen liittyen näin:

Mä tykkään ehkä enemmän puhuu siitä niin, eli kolmekantaisesta että meidän ihmisten 

toimintaan liittyy taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia näkökulmia ja niiden pitäisi olla 

niin, että yksi ei dominoi toista, vaan kaikki on tasapainossa.[...] esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen kannalta se on tiettyjä edellytyksiä ja ehtoja, että maapallo ja tää elämä 

tällaisena kun me ollaan nyt totuttu tulee säilymään.  (Levula 2016, [25:30–26:00].)

Myös Torvinen (2012, 11) summaa artikkelissaan Félix Guattarin ajatuksen kolmen 

ekologisen rekisterin vuorovaikutuksesta: “Ongelma yhdessä rekisterissä on aina 

ongelma kaikissa rekistereissä, eikä yhtä rekisteriä voi ymmärtää ilman toista”. Nämä 

kolme rekisteriä ovat yhteiskunnallinen ekologia, mentaalinen ekologia ja 

ympäristöekologia. (Ems.) Kaikkien osa-alueiden täytyy olla tasapainossa, jotta 

kokonaisuus toimisi. 
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4.3. Yleisön palaute

Festivaaliyleisön haastatteluissa4 kävi ilmi, että kaikista parhaiten ympäristötyöstä 

Provinssin ja Flow´n tapahtuma-alueella viestivät kierrätyspisteet. Meidän Festivaalilla 

huomio kiinnittyi konserttipaikkaan jotka olivat luonnonympäristön välittömässä 

läheisyydessä sekä Ympäristötekoni -seinään. Yleisö kiinnitti huomiota myös yleiseen 

siisteyteen, Flow´ssa pullojen panttijärjestelmään ja Provinssissa alueen taideteoksiin. 

Kierrätystä lukuunottamatta jokaiselta festivaalilta erottui yleisölle erilaisia viitteitä 

tapahtuman ympäristötyöstä. Levula (2016, [7:10–7:25]) vahvistaa havainnon ja toteaa, 

että ympäristötyö näkyy festivaaleilla vaihtelevasti ja jokainen festivaali määrittelee 

mitä haluaa erityisesti tuoda viestinnässään esiin.

Eniten näkyy ja mitä mä sanoin, että aina näkyy kaikille ja mikä on tavallaan sen 

tapahtuman kuluttajan käyrä, niin se aina näkee sen liikkumisen eli miten saapuu sinne, se 

näkee aina sen jätehuollon tietyllä tapaa / WC:t ja sitten yleensä oheismyynnin ja ruokailun. 

[…] Mutta että jos haluaa varsinkin joku tapahtuma että se alkaa profiloitua että tää on, 

jossa  tällaiset asiat on otettu huomioon, niin heti tottakai lähtökohtaisesti on se liikkuminen 

pitää olla toteutunut hyvin, tai että pääsee julkisilla ja pyörillä ja näin pois päin. Sitten on 

siisteys ja jätehuolto, kierrätysmahdollisuudet sit esimerkiksi kyllä jo nykypäivänä 

esimerkiksi ruokailussa sit näkyy. Ne on ne ehkä tietysti mun mielestä näkyvimmät kohdat. 

(Levula 2016, [7:37–8:39].)

Myös Mikkola (2016, [23:30–25:11]) mainitsi haastattelussaan liikenneyhteydet 

festivaalialueelle sekä Flow´n yhteistyön Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa:

Tiestysti myös yleisölle näkyvä on toi yleisön liikkuminen, että kun me ollaan niin 

Helsingin keskustassa niin me emme tarjoa yhtään autopaikkaa yleisölle esimerkiksi ja 

meillä on todella iso se pyöräparkki. […] Me lisätään HSL:n kanssa noita julkisia vuoroja 

esimerkiksi, että kaikki pääsisi julkisilla meidän tapahtumaan että kenenkään ei tarvi tulla 

omalla autolla.

Paljon ympäristötyöstä jää suurelta yleisöltä huomaamatta. Konkreettisimpien merkkien 

4 Provinssin yleisöhaastatteluissa PH5, PH7-9 PH13 PH15-17, PH20, PH22-25, PH27 PH30-35, PH37-39 & Flow´n 
yleisöhaastatteluissa FH3-5, FH8, FH10, FH12, FH15, FH17-18, FH20-22, FH24-25, FH27-28, FH 30-32.
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(esimerkiksi kierrätyspisteiden) lisäksi yleisö on festivaalin ympäristöviestinnän 

varassa. Myös yleisöhaastattelussa nousi esille se, että he näkevät festivaalin 

ympäristötyön melko suppeasti. Haastattelussaan Mikkola (2016, [21:56–24:00]) 

tiedostaa myös tämän ongelman:

[...] meidän ympäristötyö on tosi iso työ, ja aina yleisö ei ihan ymmärrä sitä, että kuinka iso 

työ se on. […] Kävijä saattaa kuvitella et meidän ympäristötyö on vaan liittyen siihen 

kierrätykseen ja jätehuoltoon, että siinä on ehkä se näkyvin osa-alue, koska se roska näkyy 

sielä yleisöalueella. […] Mutta sitten on sellaisia osa-alueita mitkä jää ehkä yleisöltä piiloon 

niinkun sähkö ja logistiikka ja lennot. Toki me halutaan lisätä sellaista ympäristötietoisuutta, 

että me viestitään meidän ympäristö-ohjelmasta kaksi kertaa vuodessa. [...] me halutaan 

lisätä ympäristöviestintää myös sen takia, että me pystytään [...] lisäämään sitä 

ympäristötietoisuutta, että ihmiset ymmärtää sen, että osallistumalla tähän tapahtumaan 

kävijäkin ikäänkuin on mukana tekemässä tätä tapahtumaa tämän ohjelman mukaisesti. 

Eihän mitään tapahtumaa oo ilman kävijöitä.

Varsinkin Flow´n yleisöhaastatteluissa nousi esiin toivomuksia siitä, että 

ympäristöviestintää lisättäisiin ja tarkemmista toimista tiedotettaisiin yleisölle (FH5, 

FH24 ja FH32). Myös ympäristöaiheista ohjelmaa ja opastusta kaivattiin lisää festivaali-

alueelle (FH6, FH13–14, FH21).

Meidän Festivaali on miljöönä hyvin erilainen kuin Provinssi ja Flow. Sen sijaan, että 

festivaali järjestettäisiin yhdessä paikassa, järjestetään festivaaliviikon konsertit 

useammassa eri tilassa. Festivaalin tukikohta on Kallio-Kuninkalassa missä suurin osa 

konserteista järjestetään, missä festivaalitoimisto sijaitsee ja konserttien väliajan 

kahvitus järjestetään. Teimme Kallio-Kuninkalan aulaan seinän, johon yleisö sai 

kirjoittaa omia ympäristötekojaan. Muutama festivaalivieras yhdisti tämän myös osaksi 

Meidän Festivaalin ympäristötyötä (MFH6–7). Myös festivaalivieraat kävivät 

kirjoittamassa seinälle oman ympäristötekonsa ja vastapäiselle seinälle kirjoitimme 

Meidän Festivaalin ympäristötekoja. Kuten Provinssissa ja Flow´ssa, myös Meidän 

Festivaalin yleisö koki ympäristötyön positiiviseksi asiaksi, vaikka ei olisikaan ollut 

siitä etukäteen tietoinen.
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Flow´n yleisöhaastattelussa neljätoista 33:sta vastaajasta kertoi olleensa tietoinen 

festivaalin ympäristötyöstä. “Mä tiesin, että Flow on ollut painottunut tällaiseen 

ympäristöystävällisyyteen, että varmaan sitä tällä ympäristöohjelmallakin haetaan.” 

(FH15) Viisi haastateltavista kertoi löytäneensä tiedon festivaalin internetsivuilta. 

Yhdeksäntoista vastaajaa taas kertoi, ettei ollut tietoinen ympäristötyöstä. Tämä 

puoltaisi sitä, että ympäristöviestintää voisi festivaaleilla lisätä. Vaikka yleisö ei olisi 

ollut alunperin tietoinen festivaalin ympäristötyöstä, kokivat he sen positiivisena asiana. 

“Mä en tiennyt, että on ympäristöohjelma, mut nyt sä sanoit siitä ja se vaikuttaa ihan 

hyvältä ja näin.” (PH10)

Koontina yleisöhaastatteluista voisi sanoa, että yleisö tuntui huomaavan festivaliin 

ympäristötyöstä ne teot mitä he tekevät myös omassa arjessaan. Provinssissa suurin osa 

yleisöstä oli huomannu festivaalialueella kierrätyspisteet ja 31 haastatteluun 

vastanneista kertoi kierrättävänsä myös kotona. Flow´n festivaalivieraista 19 mainitsi 

huomanneensa kierrätyspisteet alueella ja  22 kertoi kierrättävänsä myös omassa arjessa.

Lähes kaikki kertoivat kiinnittävänsä huomiota ympäristökysymyksiin myös omassa 

arjessaan. Festivaalin ympäristötyö koettiin positiivisena asiana, mutta se ei vaikuttanut 

valintaan tulla festivaaleille.

4.4. Paikallisuus

Paikallisuuden ja musiikillisen kulttuuri-identiteetin väliset suhteet ovat olleet 

kiinnostuksen kohteena etnomusikologisessa tutkimuksessa (Torvinen 2012, 20). 

Ekomusikologia taas laajentaa käsitettä koskemaan musiikin ja luonnonympäristön 

konkreettisempaa suhdetta, kuinka musikointi ja sen prosessit vaikuttavat 

ympäristöömme. Usein myös topofilian (engl. topophilia), eli paikallisuuden käsite 

esiintyy ekomusikologisissa teksteissä. Se tarkoittaa kiinteää suhdetta paikalliseen 

ympäristöön, maisemaan ja kotiseutuun. Sillä viitataan henkilökohtaiseen 

luontosuhteeseen, esimerkiksi kotiseuturakkauteen. (Torvinen 2012, 20.)  Topofilian 
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käsitteeseen liittyy usein juuri nimenomaan tunteikas kiintymys jotain tiettyä 

maisemakuvaa kohtaan (Ingram 2016, 228). Juuri tämä henkilökohtainen suhde on 

omiaan herättelemään ihmisiä luonnon tämänhetkisen tilan ymmärtämiseen, mikä voi 

osaltaan lisätä ympäristötietoisuutta (Torvinen 2012, 20).

Paikan ja musikoinnin (ks. Small 1988) suhdetta on tarkasteltu laajasti aiemmin 

musiikkitieteessä ja etnomusikologiassa. Andrew Mark (2015) tutki kenttätyössään 

musikoinnin vaikutuksia Kanadan Hornby Islandin asukkaiden yhteisön 

solidaarisuuteen ja siihen, miten se vaikuttaa heidän luonnonympäristöönsä. Hän tuli 

siihen tulokseen, että musikointi on kommunikoinnin muoto saarella. Saarelaiset 

vastustavat pohjois-amerikkalaista kulutuskulttuuria ja toivovat voivansa säilyttää oman 

utopiansa saarella. Musiikki on siis vahvasti sidottuna kulttuuriin sekä saaren 

identiteettiin. Myös festivaalitoimijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että paikallisuus 

kytkeytyy vahvasti myös festivaalituotantoon. Kysyin heiltä paikallisuuden 

merkityksestä tapahtumatuotannossa. Arrimo kertoo, (2016, [21:56-24:03]) että 

Provinssi tekee mielellään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Kaikkia 

palveluita tai tuotteita ei kuitenkaan paikalliset toimijat voi välttämättä tarjota, jolloin ne 

tilataan sieltä mistä ne saadaan, esimerkiksi toisesta kaupungista tai ulkomailta. Sitä 

kuitenkin pyritään välttämään. Paikallisuus kulkee käsi kädessä myös päästöjen 

vähentämisen kanssa. “Tuetaan paikallisia yrityksiä ja työllisyyttä. Ja tietysti päästöjäkin 

tulee sitten vähemmän” (emt.) Myös Levula on tehnyt samanlaisen huomion 

paikallisuuden tukemiseen liittyen:

Ja sitten mikä tapahtumille on hyvin tyypillistä, mun mielestä sille kentälle erityisesti, niin 

on että ne tekee monet haluaa tehdä paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyötä. Eli missä 

sitten taas sinänsä toteutuu se, että se tapahtuma jättää sinne ja tuo sinne lähialueelle 

positiivista […], piristää liike-elämää esimerkiksi. Että sitä tavallaan tulovirtoja ja 

toimintaa sitoutetaan niin paikallisia yrityksiä […] mikä on tietysti ympäristön kannalta ja 

taloudellisesti todella järkevää, mutta myös sen liikkumisen kannalta, että jätehuoltoyhtiö 

tulee läheltä, ruokatuotanto tulee läheltä ja näin pois päin. (Levula 2016, [12:58–13:43].)

Paikallisuus voi festivaalijärjestämisen yhteydessä näkyä tapahtumapaikan ja 
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yhteistyökumppaneiden valinnassa. Festivaalijärjestäjät voivat tukea paikallisia yrittäjiä 

ostamalla tarvitsemansa palvelut heiltä, esimerkiksi tarjoamalla paikallisten viljelijöiden 

tuottamaa lähiruokaa tapahtumassa. Tällöin myös kuljetusten määrä vähenee, ja 

tapahtuman kokonaishiilijalanjälki pienenee. Flow Festivalin tuotantopäällikkö kertoi, 

että Flow´n kohdalla paikallisuus on suuri osa heidän identiteettiään. Flow ovat vahvasti 

kaupunkifestivaali, ja tavoitteenaan on ollut, että kenenkään ei tarvitsisi tulla 

tapahtumaan omalla autolla vaan että tapahtumapaikka on helposti tavoitettavissa 

julkisilla kulkuvälineillä sekä pyörällä. Tämän vuoksi he eivät tarjoa asiakkailleen 

parkkipaikkoja. Flow Festival on myös mukana Sustainable Meal -ohjelmassa, missä 

raaka-aineet pyritään hankkimaan lähituottajilta. (Mikkola 2016.) Raaka-aineiden lisäksi 

Sustainable Meal -ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota eettisyyteen ja 

pakkausmateriaaleihin (Flow Festival 2, 2016). Myös yleisö toivoo saavansa 

festivaaleilla lähiruokaa ja että tarjottava ruoka kuvastaa paikallisuutta (Luonila & 

Kinnunen 2016, 136).

Osallistuin Seinäjoella 2.-5.2.2017 järjestettyyn Mars-seminaariin, joka on 

kohtaamispaikka musiikkitapahtumien tuottamisen parissa työskenteleville 

ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Perjantaina 3.2.2017 seurasin Musiikki ja 

kaupungit – Kaupunki musiikin näyttämönä, musiikki kaupunkien kehittämisen  

välineenä -nimistä paneelikeskustelua, jossa panelisteina olivat Emilia Mikkola (Flow 

Festival),  Erkki Välimäki (Seinäjoen kaupunki) sekä Olli Ruokolainen (Tampereen 

yliopisto). Keskustelun moderaattorina toimi Music Finlandilla työskentelevä Tuomas 

Ilmavirta. Paneelissa keskityttiin kaupunkien ja festivaalien keskeiseen 

vuorovaikutukseen. Juuri Seinäjoella järjestetään kesäisin useita festivaaleja ja 

Seinäjoki onkin tehnyt töitä vuodesta 2004 lähtien profiloituakseen rytmimusiikin 

kaupungiksi. Provinssin ja Tangomarkkinoiden lisäksi siellä järjestetään myös muun 

muassa Solar Sound Festival sekä Vauhtiajot Rock & Race Festival. Tämän vuoksi 

Seinäjoen kaupunki on miettinyt rakentavansa festivaalipuiston3, jossa kaikki nämä 

festivaalit voitaisiin järjestää. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, koska varsinkin 

perinteikkäämmät festivaalit kuten Provinssi ja Tangomarkkinat ovat identifioituneet 

3 Festivaalipuistolla tarkoitetaan aluetta, joka rakennetaan erikseen festivaalien järjestämistä varten. Hämeenlinnaan 
on esimerkiksi rakennettu tälläinen, Kantolan tapahtumapuisto. 
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vahvasti paikkaa, jossa ne järjestetään; Provinssi Törnävän saareen ja Tangomarkkinat 

Seinäjoen kaupungin keskustaan. (Välimäki Erkki, 3.2.2017.) Tapahtumakaupungeilla 

on siis usein vahva kytkös siellä perinteisesti järjestettäviin festivaaleihin ja niiden 

identiteetteihin. Tämä näkyy myös festivaaliyleisön palautteissa, heidän mielestään 

paikallisuutta tulee hyödyntää. Paikalliset ihmiset ja ruoka jäävät usein kauempaa 

saapuneiden vieraiden mieleen ja osaksi festivaalin paikallisluonnetta. (Luonila & 

Kinnunen 2016, 135.)

4.5. Yhteistyökumppanit

Usein yhteistyökumppaneiden tarjoamat palvelut ovat reunaehtona festivaalin 

ympäristötyölle. Tämä nousi monessa haastattelussa esille, ja se vaikuttaa suoraan 

siihen, miten ympäristötyötä voi eri paikkakunnilla tehdä. Kaupunkien 

jätehuoltopalveluissa saattaa olla eroja sekä siinä, millaista festivaalisähköä alueelle on 

saatavilla.

Luonila (2016, 73) käsittelee väitöstutkimuksessaan myös festivaalien ja niiden 

yhteistyökumppaneiden välisiä suhteita ja valottaa myös yritysten näkökulma tähän 

kysymykseen:

Yritykset vastaavasti näkevät festivaalit strategisesti mielenkiintoisina toiminta-alustoina, 

jotka mahdollistavat yrityksen liiketoimintaa tukevien, uudenlaisten toimintatapojen 

kehittämisen useille eri kohderyhmätasoille. Tutkimus osoittaa, että yhteistyöhön 

johtavassa toiminnassa keskeistä on toisaalta festivaalin tapa toimia vapaa-ajanmarkkinoilla 

yrityskumppaneita kiinnostavin elementein. Toisaalta yritysyhteistyökumppanin tarjoamien 

resurssien edellytetään tuovan lisäarvoa festivaalin kokonaiselämyksen tuotannolle. Siten 

yrityskumppanuus nähdään tuotantoa tukevana resurssina ja yhteisluonnin 

toimintamahdollisuutena uusille, molempia osapuolia palveleville tuote- ja 

palveluinnovaatioille.
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Yhteistyösopimukset hyödyttävät siis molempia osapuolia, sekä festivaaleja että 

yrityksiä. Tästä hyvä esimerkki on aikaisemmin mainitsemani Flow´n ja Nesteen 

yhteistyö jonka ansiosta biodiesel on nyt saatavissa myös muiden suomalaisten 

festivaalien käyttöön. Levula kertoo, että polttoaineala on ollut mielellään mukana 

kehittämässä uusia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja festivaalien käyttöön:

[...] tietyllä tapaa energia-ala on aina ollut kiinnostunut tekemään aika paljon tapahtumien 

kanssa yhteistyötä. […] esimerkiksi tapahtuma-ala, joka on aika paljon halunnut tietynlaisia 

biopolttoaineita käyttöön ja sitten markkinoille on ruvennut sitten taas tulemaan näitä 

vaihtoehtoja. Siinä on taas tämä potentiaali, että sitten taas vaihtoehtoisia uusiutuvia 

biopolttoaineita voidaan sitten taas tapahtumien kautta markkinoida laajemmillekin 

yleisöille. Ja sitten voidaan luoda sitten taas muissa, vaikka perus autoilijoiden kesken siitä 

taas sitä kysyntää. (Levula 2016, 27:10–27:48.)

Meidän Festivaalin toiminnaanjohtaja Johanna Råman kertoo heidän 

yhteistyökumppaneistaan ja niiden vaikutuksesta heidän ympäristötyöhönsä seuraavasti:

Sit tällaisena case:na voisin antaa tän Kallio-Kuninkala, missä meidän taitelijat ja 

festivaalin aikainen henkilökunta majoittuu koko viikoksi niin se on itseasiassa meille tosi 

ideaali paikka monellakin tapaa, koska se on ottanut tosi voimakkaasti tai kiinnittänyt 

omassa toiminnassaan huomiota ympäristöasioihin. […] Niillä on esimerkiksi tämmösiä 

omia tavoitteita. Huoneiden lämpötila pidetään 20–21 asteessa, he just pyrkii välttämään 

turhaa vedenkulutusta, he käyttää vain co2-päästötöntä vesisähköä. Eli leonora-salissa 

esimerkiksi kun me järjestetään konsertti, niin se on päästötöntä vesisähköä mitä niiden 

konserttien tuottamiseen käytetään. Ja sitten sielä tosiaan lajitellaan paperi, kartonki, lasi, 

metalli, bio- ja sekajäte ja just vältetään kertakäyttötuotteita, käytetään kestäviä materiaaleja 

ja suositaan lähialueen ruokaa. Siel Kallio-Kuninkalassa on itseasiassa tällainen 

Pitopalvelut Tiina Oy, joka huolehtii festivaalin aikaisesta meidän taiteilijoiden ja 

henkilökunnan ruokailuista ja ne on itse asiassa erikoistunut just puhtaiden suomalaisten 

raaka-aineiden ja luomuruuan tarjoamiseen. […] tää pitopalvelu on tälläisessä Portaat 

luomuun -ohjelmassa mukana. […] Meillä on käynyt tälläinen ideaali tilanne, että me 

tehdään yhteistyötä tämmöisen pitopalvelun ja konserttipaikan kanssa jolle tää arvo on 

myöskin tosi tärkee ja käytännössä toteuttavat. (Råman 2016a, [14:14–16:30].)

Tiivistetysti voisi sanoa, että Meidän Festivaalin yhteistyökumppanit pienentävät 
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festivaalin hiilijalanjälkeä omilla valinnoillaan. Festivaalin sähkönkulutus on pienempi, 

kun konserttipaikaksi on valittu tila, jonka sähkö tuotetaan päästöttämällä vesisähköllä. 

Usein tämän vuoksi yhteityökumppanit on hyvä valita yhteisten arvojen pohjalta, tämä 

auttaa molempia osapuolia saavuttamaan tavoitteensa.

4.6. Musiikkifestivaali esimerkkinä muille

Esimerkiksi valitsemani festivaalit halusivat toimia myös esimerkkinä sekä muille 

festivaaleille, toimijoille että kävijöille. Flow´n ympäristövastaava Mikkola kertoo, että 

he haluavat näyttää esimerkkiä muille omalla toiminnallaan:

Esimerkin näyttäminen muille, se on semmoinen vahva fiilis mikä meillä on. Että meidän 

tulee olla esimerkin näyttäjiä ja me haluamme olla esimerkin näyttäjinä näissä asioissa. Ja 

kantaa se vastuu. Ei me koeta, että meillä on mitään muuta tapaa toimia. (Mikkola 2016, 

[19:19–19:36].)

Suurimmat festivaalit tavoittavat kymmeniä tuhansia ihmisiä muutaman päivän tai 

yhden viikonlopun aikana ja festivaalit koettiinkin tämän vuoksi hyvänä vaikuttamisen 

kanavana. Myös Ekokompassi tapahtuma -hankkeen projektikoordinaattori Elina Levula 

mainitsee tämän haastattelussa:

[...] mutta ehkä se enemmän se [festivaalien] tärkeys ja se suuri vaikuttavuus tulee sit juuri 

siinä niin laajan sidosryhmän kautta jolloin niinkun tavoitetaan hirveä määrä ihmisiä, suuria 

massoja. Jossa potentiaalisesti vaikka viikonlopun aikana on 80 000 kävijää, niistä sä 

tietyllä viestillä tavoitat vaikka edes joka viidennen, niin on jo tehnyt suuren vaikutuksen. 

(Levula 2016, [26:26–26:49].)

Samanlaisen huomion tekee myös Provinssin ympäristövastaava Arrimo:

Ylipäätään tommosella isolla tapahtumalla niinkun Provinssi, on kymmeniä tuhansia 

kävijöitä, niin se pystyy tavoittamaan niin monta sidosryhmää ja tavallaan toimia 
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esimerkkinä muille yrityksille ja festivaaleille ja tapahtumille ja ihan vaan niille asiakkaille 

siinä, että kun ympäristöajattelussa kun on mahdollista vaikuttaa niin miksei vaikuttaisia. 

Että se on ihan huikee tilaisuus parantaa maailmaa.  (Arrimo 2016, [20:59–21:35].)

Esimerkin näyttäminen vaatii kuitenkin ympäristöviestintää, että yleisö saa tietoa 

festivaalin toimista ja siitä, miten he voivat itse toimia ympäristöä paremmin 

huomioiden. Festivaaleista Provinssi ja Meidän Festivaali ovat koostaneet internet-

sivuilleen muutaman vinkin ympäristöystävällisempään festivaalivierailuun (Provinssi 2 

& Meidän Festivaali 3). Useilla ympäristötyötä tekevillä festivaaleilla kierrätys on ollut 

yleisölle näkyvin osa ympäristötyötä. Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntija Heinilä 

(2016, [30:28–31:35]) tarkentaa, miten festivaali voi toimia esimerkkinä konkreettisesti:

Niinkun mä oon itse nähnyt esimerkiksi Maailma kylässä -festivaalin ton lajittelupuolen 

ihan puhtaasti [...] ensinnäkin se opettaa paljon niille meidän lajitteluneuvojille uusia asioita 

[…], siinä myös herätellään niitä kävijöitä, että hei oikeasti näitä jätteitä voi lajitella näinkin 

monta sorttia ja ne saadaa hyötykäyttöön sitä kautta. Ja että sinne polttoon menevään 

sekajätteeseen päätyy loppupeleissä tosi vähän, jos ne [jätteet] vaan lajittelee kunnolla. 

Kaikki käytännössä jäte, silloin kun sen lajittelee kunnolla niin se päätyy raaka-aineeksi 

eikä energiaksi. […] Eli tämmöinen ympäristökasvatuksellinen näkökulma festivaaleilla ja 

tavallaan vastuu myös siinä mun mielestä on aika iso.

Esimerkkinä toimiessaan festivaalit voivat olla halutessaan myös yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen muotoja. Susanna Välimäki (2016, 37) on tarkastellut Meidän Festivaalia 

juuri yhteiskunnallisen osallistumisen näkökulmasta. Hän kertoo artikkelissaan näin: 

“[...] lähestyn musiikkifestivaalia yhteiskunnallisena taiteena, joka tutkii yhteistä 

todellisuuttamme konserttimusiikin kokemuksellisin keinoin”. Yksi Meidän Festivaalin 

yhteiskunnallisen muodoista on kantaa ottavat teemat. (Emt). Välimäki nostaa esille 

erityisesti vuoden 2009, jolloin teemana oli Auttakaa. Myös Råman kertoi haastattelussa 

ta rkemmin juur i t äs tä vuodes ta , jo l lo in he tek ivä t yh te i s työ tä e r i 

hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa 

Amnesty, Nuorten Kriisipiste / HelsinkiMissio, Suomen UNICEF ja Suomen Punainen 

Risti.  Esimerkiksi Amnestyn kanssa yhteistyössä toteutettu Auttakaa lyötyjä -päivä 

Tuusulanjärven kamarimusiikissa 2009 (nyk. Meidän Festivaali) nosti esiin Amnestyn 
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Suomen osaston Joku Raja! -kampanjan, jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan (Johanna Råman, henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse 

28.4.2017). Tuolloin esitettiin esimerkiksi Carlo Gesualdon madrigaaleja, mikä liittyi 

päivän teemaan siten, että Gesualdon tiedetään murhanneen oman vaimonsa.  (Råman 

2016a, [19:55–21:17].) Saman festivaaliviikon aikana järjestettiin yhteistyössä WWF 

Suomen kanssa Auttakaa Maata -päivä, jolloin yleisöä muistutettiin ympäristön tilasta 

erilaisilla vuodenaika-aiheisilla teoksilla. Teokset olivat Astor Piazzollan Buenos 

Airesin neljä vuodenaikaa, Jaakko Kuusiston Välivuodenajat, Vivaldin Neljä 

vuodenaikaa, Tsaikovskin Vuodenajat ja Severi Kivisalon Vuodenajat-teoksesta 

kantaesitys (Råman 2016a, [5:58–7:18]). Vuonna 2010 järjestettiin Ainolan metsässä 

konsertti yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa, jonka teemana oli auttakaa 

saimaannorppaa (MF käsiohjelma 2010). Ohjelmassa oli teoksia joissa esiintyi eläimiä, 

ja konsertin tavoitteena oli nostaa esille Suomen Luonnonsuojeluliiton tekemää työtä 

saimaannorppien suojelemiseksi (Råman 2016a, [31:40–33:00]). Myös Råman (2016a, 

[7:00–7:20]) kommentoi musiikin asemaa vaikuttamisen muotona: “Tietysti musiikki on 

hirveen abstrakti asia, mutta että silläkin voi ottaa kantaa halutessaan ja niihin kiinnittää 

huomiota ympäristökysymyksiin”.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Ekokriittinen musiikintutkimus pyrkii lisäämään sekä tietoisuutta ympäristökriiseistä 

että toimintaa niiden hidastamiseksi. Ekomusikologia on luonteeltaan poliittinen, eli 

toimintaa vaativa tutkimusala (Mononen 2015, 95) ja tutkimustuloksia pyritään 

soveltamaan konkreettisesti käytäntöön. Tämän tutkielman tavoitteena on ollut myös 

löytää käytännön ratkaisuita siihen, miten suomalaiset musiikkifestivaalit voisivat 

pienentää hiilijalanjälkeään. Ekokriittisen luonteensa vuoksi työni on joiltain osin melko 

käytännönläheinen ja se pyrkii tarjoamaan informaatiota ja jatkotyökaluja 

tapahtumatuotannon käyttöön.

Tutkielmani havainnot pohjautuvat laajaan kvalitatiiviseen aineestoon, joka koostuu 

festivaaleilta kerätystä kenttätyömateriaalista sekä asiantuntijahaastatteluista. 

Ekomusikologia ei tietääkseni ole aikaisemmin tarkastellut musiikkifestivaalien 

ympäristöjalanjälkeä, joten tutkielmani kartoittaa uutta aluetta ekomusikologian saralla. 

Tutkielma osallistuu ajankohtaisen aiheensa vuoksi yleisempään yhteiskunnalliseen ja 

globaaliin keskusteluun ja pyrkii osaltaan tarjoamaan ratkaisuja päästöjen 

vähentämiseksi ja siten myös ympäristökriisien hallintaan. Tutkielman analyysiosiossa 

korostuu Meidän Festivaali, koska minulla oli paljon tietoa heidän ympäristötyöstään 

festivaaliassistentin tehtävieni vuoksi. Myös Flow oli analyysissä paljon esillä, koska he 

ovat rakentaneet ympäristöohjelmaansa pisimpään ja tehnyt sen osalta uraa-uurtavaa 

työtä. Vaikka Provinssin osuus on analyysissä hieman pienempi, toi se paljon uutta 

näkökulmaa tutkielmaan erityisesti ympäristötaiteen osalta.

Tutkielman aineiston perusteella voi huomata, että musiikkifestivaalien ympäristötyö 

kattaa parhaimmillaan monia eri tuotannon osa-alueita. Ympäristötyö ulottuu sekä 

festivaalialueen välittömään ympäristöön että laajemmin koko globaaliin 

ympäristökriisiin. Festivaalialueen siisteyteen ja hyvinvointiin kiinnitetään huomiota 

kuin myös tapahtumasta syntyviin päästöihin, joilla on vaikutus koko maapalloon. 

Päästöihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi kuljetusten ja lentojen järkevöittämisellä ja 

kompensoinnilla sekä vihreään sähköön siirtymisellä. Tapahtumapaikan sijainti ja 
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tapahtuman koko vaikuttavat siihen, millaisia haasteita ympäristötyön toteutuksessa 

tulee eteen. Asiantuntijahaastatteluissa nousi esille, että ympäristötyötä tehdään 

jatkuvan parantamisen periaatteella omaa työtä koko ajan arvioiden ja uusia ratkaisuja 

keksien. Ympäristötyön toteutumiseen vaikuttavat monet tekijät, joista tärkeimpiä ovat 

yhteistyökumppanit, festivaalin sijainti sekä yleisö. Ympäristöä on mahdollista 

huomioida ilman ympäristöjohtamisen järjestelmääkin, mutta ne antavat festivaalille 

valmiin viitekehyksen tähän tarkoitukseen. Jokainen tutkielman esimerkkifestivaaleista 

oli tehnyt ympäristötietoisia ratkaisuja jo ennen varsinaisen ympäristöohjelman 

rakentamista.

Selvitin myös festivaalivieraiden ajatuksia festivaalien ympäristötyöstä sekä heidän 

omasta ympäristöorientoitumisestaan yleisökyselyiden avulla. Niissä kävi ilmi, että 

festivaalikävijät kokivat ympäristötyön positiivisena asiana, mutta se ei vaikuttanut 

heidän päätökseensä tulla festivaalille. Festivaaliyleisö oli yleisöhaastattelujen 

perusteella kiinnostunut festivaalien ympäristötyöstä ja ympäristöarvoista. Suurin osa 

yleisökyselyihin osallistuneista ei ollut tietoisia festivaalin ympäristötyöstä. Tästä 

johtuen kaikilla esimerkkifestivaaleilla ympäristöviestintää tulisi lisätä, jotta se 

saavuttaisi yleisön tietoisuuden paremmin. Ympäristötyö ei ollut näkyvillä 

festivaalialueilla kovin vahvasti ja kävijöiltä jäi paljon siihen liittyvää tietoa saamatta. 

Monet festivaalivieraat olivat kuitenkin kiinnostuneita kuulemaan festivaalin 

ympäristötyöstä tarkemmin. Minulla oli ennakko-oletus, että yleisö on tietoinen Flow'n 

ympäristötyöstä, koska he ovat tehneet ympäristötyötään jo vuosia. Yleisön vastauksissa 

yllätti se, että vain neljätoista kolmestakymmenestäkolmesta haastateltavasta kertoi 

tienneensä Flow´n ympäristötyöstä. Provinssin ja Meidän Festivaalin kohdalla yleisön 

epätietoisuus festivaalin ympäristötyöstä ei yllättänyt, sillä näiden kohdalla varsinainen 

ympäristöohjelma oli käytössä ensimmäistä kertaa.

Parhaiten esimerkkifestivaalien ympäristötyö näkyi Provinssin festivaalialueella. Siellä 

ympäristöaiheisiin johdatteli suuret jätteestä tehdyt taideteokset ja ekopisteet. Myös 

yleisö oli noteerannut nämä, koska ne nousivat usein yleisöhaastatteluissa esiin. Flow´n 

yleisöhaastatteluissa mainittiin usein kierrätyspisteet ja ne olivat festivaalialueella 
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näkyvin osa ympäristötyötä. Meidän Festivaalin yleisökyselyssä kävi ilmi, että yleisö 

oli huomannut ympäristötyön erityisesti konserttien luomu-laatuisesta 

väliaikatarjoiluista sekä kahvion eteisen ympäristötekoni -seinästä. Vastauksissa 

mainittiin myös luonnonläheinen tapahtumapaikka sekä ekologiset oheistuotteet.

Haastattelujeni pohjalta havaitsin, että festivaalitoimijat ovat kiinnostuneita 

rakentamaan festivaaleja kestävälle pohjalle ja viemään ympäristötyötään eteenpäin. 

Esimerkkifestivaaleilla ympäristöohjelmasta vastaava henkilö toimi eri nimikkeellä ja 

myös heidän työtehtävänsä olivat jakautuneet eri tavoin. Ympäristövastaavat olivat 

myös työskennelleet festivaalilla eri pituisen ajan, ja he työskentelivät eri tehtävissä. 

Tämä teki haastatteluiden toteuttamisesta haastavaa. Ympäristövastaava on 

festivaalituotannossa usein yksi henkilö, mikä suuremmalla festivaalilla voi haitata 

ympäristötyön toteutumista. Ympäristötyötä on tällöin vaikea ulottaa kaikkiin tuotannon 

osa-alueisiin, kun päätöksiä esimerkiksi hankinnoista on tekemässä useampi eri henkilö. 

Tämän vuoksi henkilökunnan sitouttaminen yhteisiin arvoihin edesauttaa ympäristötyön 

kokonaisvaltaista toteutumista. Pienemmillä festivaaleilla ympäristötyötä on helpompi 

tehdä kokonaisvaltaisesti, sillä esimerkiksi Meidän Festivaalin ympäristövastaava on 

myös festivaalin toiminnanjohtaja ja hänellä on siten hyvä kokonaiskuva festivaalin 

kaikesta toiminnasta ja hankinnoista.

Asiantuntijahaastatteluissa kävi ilmi, että usein ympäristötyötä rajoittavia tekijöitä ovat 

ajalliset ja taloudelliset resurssit. Yhteistyökumppanit mahdollistavat festivaalien 

ympäristötyön, ja neuvottelevat festivaalin käyttöön ympäristöystävälliset palvelut jotka 

parhaassa tapauksessa on käytettävissä kaikille Suomen festivaaleille. Paras 

mahdollinen tulos ympäristötyön kannalta saadaan sitouttamalla tapahtuman työntekijät, 

yhteistyökumppanit ja alihankkijat samaan arvomaailmaan. Tällöin ympäristötyö on 

helpompi ulottaa myös suuremmilla festivaaleilla kaikkeen tekemiseen ja koko 

tuotantoon, kun valintoja tehdään yhteiset arvot edellä. Tämä voi kuitenkin olla melko 

haastavaa, elleivät kyseiset tahot edusta jo alunperin toivottuja arvoja. Tämän vuoksi 

onkin tärkeää valita sellaiset yhteistyökumppanit, joilla on jo valmiiksi samanlainen 

arvopohja. Suuria festivaaleja varten tehdään paljon hankintoja ja niitä tekee usein 
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useampi henkilö organisaatiossa. Monet festivaalien hankinnat ovat myös yksivuotisia, 

mikä lisää festivaalin jätemäärää. Sen takia olisikin suotuisampaa painattaa 

printtituotteet kuten tekstiilit ja banderollit samalla ilmeellä, jotta niitä voisi käyttää 

vuodesta toiseen. Vuosittain festivaalin ilmettä voisi piristää ja muuttaa pienemmillä 

elementeillä. Festivaalit voivat edistää ympäristönäkökulmaa myös tapahtumien 

ulkopuolella toivomalla yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta ympäristöystävällisiä 

vaihtoehtoja valikoimiinsa. Tämä edistää ympäristöystävällisten vaihtoehtojen 

saatavuutta ja tunnettavuutta.

Tämän tutkielman pohjalta voidaan todeta, että festivaalien ympäristötyötä voisi 

syventää tulevaisuudessa tiedottamalla ympäristötyöstä useammin ja lisäämällä yleisön 

tietoutta festivaalin ympäristötyöstä. Kuten Levula (2016, [37:05–40:37]) sanoi 

haastattelussaan, muutoksia kaivataan tulevaisuudessa myös festivaalin toimintatapoihin 

ja yleisön käyttäytymiseen. Ympäristön kannalta olisi edullisempaa, että 

festivaalikulttuuri muuttuisi omistuskulttuurista kulutuskulttuuriksi. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että festivaalivieraat käyttäisivät alueen palveluita sen sijaan että 

saapuisivat festivaalialueelle omien eväiden ja telttojen kanssa. Näin myös alueen 

roskaantumista voitaisiin estää paremmin ja kierrätysprosentti saataisiin nousemaan. 

Myös ohjelmasuunnittelussa voitaisiin huomioida ympäristöteemoja ja lisätä yleistä 

tietoutta ympäristökriisistä ja siitä, mitä yksittäinen festivaalivieras voi tehdä 

ympäristön säilymisen ja kestävämpien elämäntapojen edistämiseksi. Festivaalit 

voisivat myös tehdä tiiviimmin yhteistyötä ohjelmaa suunnitellessaan, jotta ulkomaiset 

artistit voisivat esiintyä useamman konsertin verran Suomeen lennettyään.

On sattumaa, että Ekokompassilla on niin suuri rooli tutkielmassani. Valitsin festivaalit 

erilaisten profiilien ja ympäristöorientoituneisuuden perusteella, ja kaikki valitut 

festivaalit ottivat osaa Ekokompassi-hankkeeseen. Pitkään jatkuneen ympäristötietoisen 

pioneerityönsä vuoksi Flow valikoitui tutkielman esimerkiksi ensimmäisenä. Koska 

Flow on ollut pilottihankkeessa mukana kehittämässä Greening Events -mallia, josta 

myöhemmin muotoutui Ekokompassi, ohjasi se tarkastelemaan Ekokompassi-

järjestelmää työssä laajemmin. Ekokompassin projektijohtaja taas valikoitui 
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asiantuntijahaastatteluun, koska hänellä on paljon tietoa useamman suomalaisen 

festivaalin ympäristötyöstä sekä yleisemmin ympäristötyön haasteista ja 

tulevaisuudesta. Ympäristöjohtamisen järjestelmiä on olemassa muitakin, yksi 

esimerkki tästä on ISO 14000 -sarjan ympäristöstandardit. Ekokompassi on 

ympäristöjärjestelmistä kuitenkin ainoa, joka tarjoaa tapahtumia varten räätälöityä 

palvelua.

Musiikkifestivaalien ensisijainen tehtävä on tarjota laadukasta live-musiikkia ja 

elämyksiä yleisölleen. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että ympäristötyö jää usein 

ajallisten ja taloudellisten resurssien puutteen vuoksi vähemmälle huomiolle kuin olisi 

mielekästä. Ilmiö on kuitenkin osa isompaa tulevaisuuden murrosta, jossa meidän on 

kehitettävä kaikkea toimintaamme kestävälle pohjalle, jotta elämä maapallolla voisi 

jatkua. Tästä johtuen festivaaleillakin on tulevaisuudessaan käytössä enemmän 

työkaluja ympäristötyön kehittämiseen kuin nykyisin. Toivon mukaan tämä vaikuttaa 

myös ympäristöystävällisten vaihtoehtojen hinnoitteluun ja mahdollistaa siten 

ympäristötyön kehittämisen myös resurssien osalta. Parhaassa tapauksessa 

tulevaisuudessa käytössä olisi vain ympäristöystävällisiä työtapoja ja vaihtoehtoja.

Koska ekomusikologia on musiikkitieteen uusi tutkimushaara, tutkimuksen kohteita sen 

saralla riittää tulevaisuudessakin. Toimin kesällä 2017 aluetuotannon assistenttina Flow 

Festivalilla. Tämä työkokemus laajensi ymmärrystäni siitä, kuinka monimuotoinen 

suuren festivaalin tuotanto on. Tutkielmani kattaa näitä osa-alueita karkeasti, mutta olisi 

hyödyllistä tarkastella näitä vielä yksityikohtaisemmin. Minkälaisia prosesseja kuuluu 

ennakkotuotantoon, niin kutsuttuun vetoviikkoon sekä jälkituotantoon? Millaista 

ympäristönäkökulmaa näihin voisi lisätä ja minkälaiset haasteet jokaisella näillä 

vaiheilla on? Tulevaisuudessa festivaalien ympäristötyötä voisikin tarkastella vielä 

yksityiskohtaisemmin jokaiseen tuotannon vaiheeseen erikseen keskittyen. Myös 

festivaalien ympäristötietoisen ohjelmiston ja ekokriittisten taideteosten tarkastelu jäi 

tässä tutkielmassa vähemmälle huomiolle. Ympäristötietoista taidetta tekeviä taiteilijoita 

haastattelemalla ja heidän ajatuksiaan kartoittamalla aiheeseen voisi saada vielä uutta 

näkökulmaa. Tulevaisuuden ekomusikologisessa tutkimuksessa olisikin hedelmällistä 
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ottaa huomioon nämä teemat ja tutkia festivaalien ympäristötietoista ohjelmaa ja 

-taidetta laajemmin.

61



LÄHTEET

Tutkimusaineisto

Tutkimushaastattelut

Arrimo, Peppi 21.7.2016, Provinssi, Seinäjoki. 25:47 

Heinilä, Ville 1.9.2016a, ympäristöasiantuntija, Helsinki. 5:45

Heinilä, Ville 1.9.2016b, ympäristöasiantuntija, Helsinki. 41:39

Levula, Elina 7.7.2016, Ekokompassi, Helsinki. 45:12

Mikkola, Emilia 23.3.2016, Flow Festival, Helsinki. 38:04

Råman, Johanna 7.4.2016a, Meidän Festivaali, Helsinki. 52:09

Råman, Johanna 7.4.2016b, Meidän Festivaali, Helsinki. 6:59

Äänitteet tekijän hallussa

Flow Festival yleisöhaastattelu 13.-14.8.2016, 33 kpl, FFH1-FFH33

Provinssi yleisöhaastattelu 30.6.2016, 39 kpl, PH1-PH39

Meidän Festivaali yleisöhaastattelu 7.2016, 7.2016 & 7.2016, 12 kpl, MFH1-MFH12

Tutkimuskirjallisuus

Alastalo, Marja & Åkerman, Maria. 2010. Asiantuntijahaastattelun analyysi: faktojen 

jäljillä. Teoksessa Hyvärinen Matti, Nikander Pirjo & Ruusuvuori Johanna (toim.). 

Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino. 372–392.

Alhola, Katriina & Seppälä Jyri. 2014. Hiilineutraalisuus käsitteenä. Julkaisussa 

Seppälä, Jyri (toim.). Ilmastopaneeli – kohti hiilineutraalia yhteistkuntaa.  8–34.

Allen, Aaron S. 2011. Prospects and Problems for Ecomusicology in Confronting a 

62



Crisis of Culture. Journal of the American Musicological Society. Vol. 64 No.2. 414–

424.

Allen, Aaron S. 2013. Ekomusikologia (ekokriittinen musiikintutkimus). Suom. Juha 

Torvinen. Musiikin suunta 1 – ekomusikologia. Nro 1 / 2013, 35.vuosikerta. 8–10.

Allen, Aaron S. 2013b. Musiikintutkimus ja kulttuurinen ympäristökriisi. Aaron S. 

Allenin haastattelu. Suom. Juha Torvinen. Musiikin Suunta. Nro 1 / 2013, 35.vuosikerta. 

50–54.

Allen, Aaron S. & Dawe, Kevin (toim.). 2016. Current Directions in Ecomusicology – 

Music, Nature, Environment. New York ja Lontoo: Routledge. 

Allen, Aaron S. & Dawe, Kevin. 2016. Ecomusicologies. Teoksessa  Aaron S. Allen & 

Kevin Dawe (toim.), Current Directions in Ecomusicology: Music, Culture, Nature. 

New York ja Lontoo: Routledge. 1–15.

Dawe, Kevin. 2016. Materials Matter: Towards a Political Ecology of Musical 

Instrument Making. Teoksessa Current Directions in Ecomusicology – Music, Nature, 

Environment. Allen, Aaron S. & Dawe, Kevin (eds.). 2016. New York ja Lontoo: 

Routledge. 109–121.

Engström, Andreas & Torvinen, Juha. 2013. Musiikintutkimus ja kulttuurinen 

ympäristökriisi. Musiikin suunta 1 - ekomusikologia. Nro 1 2013, 35.vuosikerta.  49–54.

Grönroos, Tuuli-Maria. 2011. Yleisöt musiikkifestivaalin toiminnassa – Kaustinen Folk 

Music Festivalin, Kuhmon Kamarimusiikin, Pori Jazzin ja Ruisrockin yleisöt, yleisöjen 

odotukset ja niihin vastaaminen festivaalijärjestäjien näkökulmasta. Pro gradu 

-tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

63



Hartikainen, Suvi. 2008. Musiikkifestivaalin toiminnanjohtajan ammattikuva. Pro 

gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko & Sajavaara Paula. 2007. Tutki ja kirjoita. 13.painos. 

Alkuperäinen 1997. Keuruu: Otava Kirjapaino Oy.

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme Helena. 2000. Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun 

teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Hyvärinen Matti, Nikander Pirjo & Ruusuvuori Johanna. 2010. Haastattelun analyysi. 

Vastapaino.

Ingram, David. 2016. Ecocriticism and Traditional English Folk Music. Teoksessa 

Allen, Aaron S. & Dawe, Kevin (toim.). 2016. Current Directions in Ecomusicology – 

Music, Nature, Environment. New York ja Lontoo: Routledge. 221–232.

Jones, Meegan. 2014. Sustainable event management – a practival guide. Second 

Edition. Lontoo ja New York. Routledge.

Kainulainen, Kimmo. 2016. Festivaalit innovaatioiden kasvualustoina. Teoksessa 

Silvanto, Satu (toim.). 2016.  Festivaalien Suomi. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen 

edistämissäätiö (Cupore). Helsinki: Unigrafia. 200–205.

Kaitajärvi, Juho. 2013. Ympäristönsuojelua musiikin avulla. Alusta!. Haettu 30.9.2017. 

<http://alusta.uta.fi/artikkelit/2013/05/14/ymparistonsuojelua-musiikin-avulla.html>

Kauppinen, Riku. 2014. Valosuunnittelijana rockfestivaalilla Suomessa – pitkätukka vai  

baskeripää? : taidetta, taloutta ja teknologiaa. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: 

Teatterikorkeakoulu.

Kokkonen, Tuija. 2014. Kun emme tiedä – Keskustelemassa 'meitä' uusiksi: 

64



lajienväliset esitykset ja esitystaiteen rooli ekokriisien aikakaudella. Teoksessa Karoliina 

Lummaa & Lea Rojola (toim.), Posthumanismi. Turku: Eetos: 179-210.

Kopomaa, Timo. 2016. Musiikkifestarit: säpinää maalla ja kaupungissa. Teoksessa 

Silvanto, Satu (toim.). Festivaalien Suomi. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen 

edistämissäätiö (Cupore). Helsinki: Unigrafia. 34–42.

Leppänen Taru, Moisala Pirkko, Tiainen Milla & Väätäinen Hanna. 2015. Musiikin 

prosessuaalinen huomaaminen – Deleuzen ja Guattarin inspiroimia musiikkietnografisia 

tutkimuksia. Musiikki. 45. vuosikerta. 3-4/2015. 12–32

Lummaa, Karoliina. 2014. Antroposeeni ja objektien ekologia – Ihmisen luontosuhde 

humanismin jälkeen. Teoksessa Karoliina Lummaa & Lea Rojola (toim.), 

Posthumanismi. Turku: Eetos: 265–288.

Lummaa, Karoliina & Rojola, Lea. 2014. Johdanto: Mitä posthumanismi on? Teoksessa 

Karoliina Lummaa & Lea Rojola (toim.), Posthumanismi. Turku: Eetos: 13–32.

Luonila, Mervi. 2016. Festivaalituotannon merkitysten verkosto ja johtaminen – 

Tapaustutkimuksia suomalaisista taidefestivaaleista. Väitöskirja. Helsinki: 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Unigrafia Oy.

Luonila, Mervi & Kinnunen, Maarit. 2016. Festivaalijohtajien ja -yleisön tulevaisuus-

kuvat: Kohtaavatko näkemukset suomalaisten festivaalien tulevaisuudesta? Teoksessa 

Silvanto, Satu (toim.).  Festivaalien Suomi. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen 

edistämissäätiö (Cupore). Helsinki: Unigrafia. 132–138.

Mark, Andrew. 2015. “Keepin´ It Real”- Musicking and Solidarity, the Hornby Island 

Vibe. Teoksessa Allen, Aaron S. & Dawe, Kevin (toim.). 2016. Current Directions in 

Ecomusicology – Music, Nature, Environment. New York ja Lontoo: Routledge. 122–

134.

65



Moisala, Pirkko & Seye, Elina. 2013. Musiikintutkija ihmisten keskellä – 

etnomusikologinen kenttätyö. Teoksessa Moisala, Pirkko & Seye, Elina (toim.). 

Musiikki kulttuurina. Suomen Etnomusikologinen Seura. Sastamala: Vammalan 

Kirjapaino Oy. 29–55.

Mononen, Sini. 2015. Ekomusikologia yhteiskunnallisen toiminnan ja filosofian 

alueena. Musiikki. 45.vuosikerta 2/2015. 95–98.

 

Pasanen Katja, Taskinen Heidi & Mikkonen, Jenni. 2012. Impacts of Cultural Events in 

Eastern Finland – Development of a Finnish Event Evaluation Tool. Teoksessa 

Andersson, Tommy D., Getz, Donald & Mykletun, Reidar J. (toim.) 2012. Festival and 

Event Management in Nordic Countries. Lontoo ja New York: Routledge. 4–21

Paukola, Rosanna. 2013. Soitinrakennus ja ympäristökysymykset – esimerkkinä 

Ruokangas Guitars. Musiikin suunta. Nro 1 / 2013, 35.vuosikerta. 38–41.

Pedelty, Mark. 2016. Pop Ecology: Lessons from Mexico. Teoksessa Allen, Aaron S. & 

Dawe, Kevin (toim.). 2016. Current Directions in Ecomusicology – Music, Nature,  

Environment. New York ja Lontoo: Routledge. 200–212

Pedelty, Mark. 2012. Ecomusicology – Rock, Folk, and the Environment. Philadelphia, 

Pennsylvania: Temple university press.

Piela, Pasi. 2016. Festivaalien läheisyys – tilastollinen saavutettavuusanalyysi. 

Teoksessa Silvanto, Satu (toim.).  Festivaalien Suomi. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen 

edistämissäätiö (Cupore). Helsinki: Unigrafia. 148–151.

Riikonen, Taina. 2005. Jälkiä itsessä. Narratiivisia huilisti-identiteettejä Kaija 

Saariahon säveltämässä musiikissa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto.  1–51.

66



Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa. 2005. Haastattelu – Tutkimus, tilanne ja 

vuorovaikutus. Osuuskunta Vastapaino. 2. painos. 

Silvanto, Satu. 2016. ”Is this the world`s most achingly cool festival?” - Flow Festival 

kansainvälisessä mediassa. Teoksessa Silvanto, Satu (toim.).  Festivaalien Suomi. 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore). Helsinki: Unigrafia. 206–

211.

Small, Christopher. 1988. Musicking – the meanings of performing and listening. 

Hanover ja Lontoo: Wesleyan University press.

Stimeling, Travis. D. 2016. Music, Television Advertising, and the Green Positioning of 

the Global Energy Industry. Teoksessa Allen, Aaron S. & Dawe, Kevin (toim.). 2016. 

Current Directions in Ecomusicology – Music, Nature, Environment. New York ja 

Lontoo: Routledge. 188-199

Tolonen, Mikko. 2016. Näkemyksiä arvoista ja niiden toteutumisesta – Ikea Kuopio. Pro 

gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto.

Torvinen, Juha. 2012. Johdatus ekomusikologiaan: Musiikintutkimuksen vastuu 

ympäristökriisien aikakaudella. Julkaisussa Rautiainen- Keskustalo, T ja Kontukoski, 

M. (toim.), Etnomusikologian vuosikirja vol 24.  Helsinki: Suomen Etnomusikologinen 

Seura.

Välimäki, Susanna & Torvinen, Juha. 2014.  Ympäristö, ihminen ja eko-apokalypsi – 

Miten nykytaide kuuntelee luontoa? Lähikuva. 1/2014.  8–27.

Välimäki, Susanna. Musiikkifestivaali yhteiskunnallisena keskusteluna – 

Tapaustutkimus vuoden 2015 Meidän Festivaalista. Musiikki. 2-3 / 2016. 37–59.

67



Välimäki, Susanna & Virtanen, Marjaana. 2016. Meidän Festivaali: Kamarimusiikkia, 

yhteisöllisyyttä ja yhteiskuntaa. Teoksessa Silvanto, Satu (toim.).  Festivaalien Suomi. 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore). Helsinki: Unigrafia. 75–82.

Ylikauma, Minna. 2012. Musiikkifestivaalit oppivina organisaatioina- 

tutkimuskohteina Savonlinnan Oopperajuhlta ja Haapavesi Folk Music Festival. Pro 

gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Elektroniset lähteet

Ekokompassi. Haettu 19.12.2016

<http://www.ekokompassi.fi/kriteerit/>

Ekosähkö. Haettu 21.2.2017

<http://www.ekosahko.fi/useinkysytta/usein-kysyttyja-kysymyksia-vihreasta-sahkosta>

Finland Festivalsin. Haettu 18.9.2017

<http://www.festivals.fi/wp-content/uploads/2017/01/FF-k%C3%A4yntitilasto-

2016.pdf>

Flow Festival. Haettu 14.12.2016

1) <http://www.flowfestival.com/kumppanit/>

2) <http://www.flowfestival.com/ymparisto-2/>

Flow Photobook 2016. Haettu 14.12.2016

<https://drive.google.com/file/d/0BxI72jHf4zlsZWhwQXI1NzFuaGc/view>

Flow Photobook 2015. Haettu 14.12.2016

<http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/flow-

festival/current/uploads/2015/12/Flow_Photobook_2015.pdf>

68



Ilmastokestävää matkailua. Haettu 7.4.2017

<http://ilmastokestavaamatkailua.fi/330-markkinoinnin-tarkeys>

Lauluyhtye Rajaton. Haettu 13.2.2017

<http://www.rajaton.net/sitenews/view/-/nid/450/ngid/1>

Lentomaksu. Haettu 23.1.2017

<http://www.lentomaksu.fi>

Maan Ystävät. Haettu 23.1.2017

<http://maanystavat.fi/tietoa-maan-ystavista>

Meidän Festivaali. Haettu 18.11.2016

1) <http://www.ourfestival.fi/esittely/>

2) <http://www.ourfestival.fi/ohjelma/ymparisto/>

Provinssi.

1) <http://www.provinssi.fi/info> Haettu 18.11.2016

2) <http://www.provinssi.fi/visuaalinenprovinssi> Haettu 23.11.2016

3) <http://www.provinssi.fi/ymparisto> Haettu 25.1.2016

4) <http://www.provinssi.fi/saapuminen_festarialueelle> Haettu 29.5.2017

Siisti tapahtuma! – Ympäristöopas tapahtumajärjestäjille. Haettu 27.4.2017

<http://www.greeningevents.fi/files/2014/10/GE_ymparistoopas_suom1.pdf>

Uusi Suomi www -sivu. 4.4.2008. Haettu 18.11.2016

<https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/19714-provinssirockista-vihrea-festivaali>

WWF Living Planet Report 2016. Haettu 11.5.2017

<https://wwf.fi/mediabank/8970.pdf>

69



Ympäristöministerö. Haettu 29.3.2017

<http://www.ym.fi/fi-fi/Ymparisto/Kestava_kehitys/Mita_on_kestava_kehitys>

Painamattomat lähteet

Råman, Johanna. 28.4.2017. Henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse.

Välimäki, Erkki & Ruokolainen, Olli & Mikkola, Emilia. Musiikki ja kaupungit – 

Kaupunki musiikin näyttämönä, musiikki kaupunkien kehittämisen välineenä. MARS- 

festivaali. 3.2.2017. Seinäjoki.

70



Liite 1 Asiantuntijahaastattelujen kysymysrunko

Ympäristötyö
-Miten ympäristötyö / -ohjelma sai alkunsa?

-Mitä osa-alueita se kattaa?

-Mitä haasteita ympäristötyön toteuttamisessa on?

-Miten ympäristötietoiset valinnat näkyvät yleisölle tapahtumassa?

-Mitä haasteita ympäristöystävällisten valintojen tekemisessä on?

-Voiko ympäristö-ohjelmaa vielä eteenpäin? Miten?

Ympäristöarvot
-Minkä vuoksi ympäristökysymysten huomioon ottaminen on tärkeää?

-Mitä paikallisuus teille merkitsee?

Yleisö
-Onko yleisö reagoinut ympäristötyöhön jotenkin? Miten?

-Uskotko, että ympäristötietoisuus vaikuttaa asiakaskuntaan?

-Onko yleisöltä tullut palautetta mahdollisista ympäristöteoista?

-Jakavatko kävijät samanlaiset ympäristöarvot? Ovatko ne tärkeitä? Vaikuttaako ne 

päätökseen tulla festivaaleille?

-Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja -näkymiä festivaalilla on?
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Liite 2 Festivaalien yleisökyselyn kysymykset

1.Tiesitkö, että [festivaalilla] on ympäristöohjelma? Mistä sait tietää siitä?

2.Miten [festivaalin] ympäristötyö näkyy mielestäsi tapahtumassa?

3.Vaikuttivatko [festivaalin] ympäristöarvot päätökseesi tulla näille festivaaleille?

4.Otatko ympäristöarvoja huomioon elämäsi muilla osa-alueilla. Jos otat, millä?
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