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Millaisia kestävän kehityksen käytäntöjä ja tarpeita
on elävän musiikin toimijoilla Suomessa? Miten
kestävään kehitykseen voitaisiin paremmin pyrkiä?
Näihin kysymyksiin on haettu vastauksia Kestävämmän
musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -hankkeen
verkkokyselyssä kesällä 2020 sekä elävän musiikin
toimijoille syyskuussa järjestetyssä työpajassa. Tähän
raporttiin on koottu kyselyn tuloksia ja työpajassa esiin
nousseita ajatuksia sekä hahmoteltu KEMUT-hankkeen
seuraavat toimenpiteet. Lisäksi raportissa esitellään
muutamia esimerkkejä kestävän kehityksen hankkeista ja
aloitteista elävän musiikin alalla.
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TAUSTAA

K

eväällä 2020 käynnistyneen Kestävämmän musiikkialan työkalupakki
(KEMUT) -hankkeen tavoitteena on edesauttaa musiikkialan eko
logisesti kestävää kehitystä. Tavoitteeseen pyritään luomalla konkreet
tinen työkalupakki, joka palvelee ennen kaikkea elävän musiikin kent
tää. Hanke rohkaisee musiikin ilmastoystävällisempään tuottamiseen ja
kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin. Hankkeen yhteis
työkumppaneita ovat Finland Festivals ry, LiveFIN ry, Music Finland ry,
Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry.
Suomessa esimerkiksi audiovisuaalisen alan ja tanssin kentällä yhtei
siä keinoja ja työkaluja ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseen on
jo työstetty, ja monissa muissa Euroopan maissa musiikkiala on herännyt
ratkomaan näitä kysymyksiä yhdessä jo aiemmin. Myös Suomessa on tun
nettu yksittäisiä aloitteita, mutta koottua tietoa alan käytännöistä ei ole
ollut olemassa.
Näitä alan ekologisesti kestävän kehityksen käytäntöjä lähdettiin sel
vittämään KEMUT-hankkeen e nsimmäisessä vaiheessa kesällä 2020.
Verkkokyselyn avulla kartoitettiin elävän musiikin alan tämänhetkisiä
käytäntöjä sekä sitä, millaisia palveluita ja välineitä alan toimijat toivoi
sivat käyttöönsä kestävän kehityksen edistämiseksi. Samoja kysymyksiä
käsiteltiin myös 7.9.2020 järjestetyssä työpajassa. Kyselyn ja työpajan poh
jalta saatuja tietoja täydennettiin alan toimijoiden haastatteluilla.
Tähän raporttiin on koottu kyselyn tuloksia, työpajassa esiin nous
seita ajatuksia sekä joitain yksittäisiä esimerkkejä kestävän kehityksen
hankkeista ja aloitteista elävän musiikin alalla. Raportti toimii toisaalta
koosteena alan käytännöistä ja toisaalta pohjana hankkeen seuraaville
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vaiheille. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen saatiin tukea Musiikinedis
tämissäätiöltä (MES), ja parhaillaan etsitään rahoitusta hankkeen seuraa
vaan vaiheeseen, jonka aikana rakennetaan varsinainen työkalupakki.
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KARTOITUS
KYSELYN
TULOKSET

K

estävän musiikkialan käytäntöjen kartoitus aloitettiin verkkokyselyllä
kesällä 2020. Kysely suunnattiin toimijoille, jotka järjestävät elävän
musiikin tapahtumia eri rooleissa – festivaaleille, orkestereille, tapahtu
mapaikoille sekä esiintyville yhtyeille ja muusikoille. Tavoitteena oli saada
tietoa alalla entuudestaan tunnetuista tai käytössä olevista palveluista ja
välineistä sekä aiheeseen liittyvistä viestintä- ja koulutustarpeista. Vastaajia
pyydettiin myös kertomaan toiveistaan KEMUT-hankkeeseen ja työkalu
pakkiin liittyen.
Hankeen yhteistyökumppanit levittivät kyselyn linkkiä omalle jäsenis
tölleen, ja vastaajia saatiin myös suorilla yhteydenotoilla sekä muiden
yhteistyökumppaneiden kautta. Kyselyn ajankohta oli vastaajakentän kan
nalta haastava, sillä huoli koronatilanteesta varjosti juuri elävän musiikin
kenttää pahasti. Tästä syystä vastausaikaa jatketiin pitkälle syksyyn 2020.
Kyselyyn vastasi 19 tahoa, jotka edustivat laajasti elävän musiikin kent
tää. Mukana oli 10 festivaalia (4 isoa, 3 keskikokoista, 3 pientä), kaksi sin
foniaorkesteria, neljä pienempää orkesteria tai yhtyettä, kaksi tapahtuma
paikkaa ja yksi muu tapahtumajärjestäjä. Useimmat vastaajat edustivat
useita eri genrejä; klassisen musiikin tai taidemusiikin osana genrevalikoi
maa mainitsi vastaajista 13 ja populaarimusiikin eri lajeja (mukaan lukien
jazz) koki edustavansa 12 vastaajaa. Toiminnan laajuudessa oli suurta
vaihtelua, ja mukana oli sekä yli sadan vuosittaisen konsertin järjestäjiä tai
tuhansien yleisöjä kerääviä festivaaleja että pienempiä toimijoita.
On oletettavaa, että toisena ajankohtana vastaajia olisi saatu e nemmän,
mutta tälläkin vastaajamäärällä saatiin silti arvokasta tietoa kentän
tämänhetkisistä kestävän kehityksen käytännöistä. Päätelmiä esimerkiksi
eri käytäntöjen yleisyydestä koko kentällä on kuitenkin tehtävä varoen,
koska vastaukset eivät edusta yhtä kattavasti koko elävän musiikin kenttää.
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Kyselyyn vastattiin omalla ja organisaation nimellä, ja tietoon tuli konk
reettisia hankkeita eri tapahtumista. Tämän raportin kyselyvastausten
analyysissä vastaajia on käsitelty anonyymisti pääasiassa yhtenä ryhmänä
eri vastaajaryhmiä erottelematta. Raportin toiseen osaan on kerätty muu
tamia esimerkkejä hankkeista ja aloitteista erillisten haastattelujen ja jul
kisten tietojen perusteella.

Kestävän kehityksen välineitä tunnetaan, mutta ei laajasti
Kyselyssä kartoitettiin aluksi, millaisia kestävän kehityksen jo olemassa
olevia palveluita, oppaita tai laskureita toimijat ovat hyödyntäneet, tai
missä projekteissa tai kumppanuuksissa he ovat olleet mukana. Tietoa
kysyttiin sekä avoimin vastauksin että mainitsemalla muutamia elävän
musiikin kenttään liittyviä palveluita tai työkaluja.
Tulokset kertovat, että edelläkävijöistä huolimatta kestävä kehitys ei
kuulu kaikkien alan toimijoiden arkipäivään, ja tiedolle ja yhteisille hank
keille on vielä tarvetta. Suurin osa kyselyyn vastanneista tuntee ainakin
joitain kestävän kehityksen hankkeita, ja monet tuntevat mainittuja työ
kaluja hyvin tai ovat kuulleet useista. Lisäksi noin puolet kertoi hyödyn
täneensä palveluita tai osallistuneensa hankkeisiin, joita ei ollut nimetty
kyselyssä. Kuitenkaan yli kolmanneksella vastanneista ei ollut vastaus
hetkellä kokemusta vielä yhdestäkään hankkeesta, ja noin joka toinen ei
tuntenut hyvin yhtään nimetyistä palveluista tai työkaluista. Kukaan ei
tuntenut kaikkia kyselyssä nimettyjä työkaluja tai hankkeita. (Kuva 1.)
Meillä on oma kestävän kehityksen projekti

21 %

Olemme hyödyntäneet palvelua tai työkalua

32 %

Olemme osallistuneet kestävän kehityksen projektiin

42 %

Ei kokemusta työkaluista

37 %

Kuva 1.Vastaajien kokemus alan projekteista ja työkaluista.

7

Kyselyssä mainituista palveluista parhaiten tunnetaan Ekokompassi.
Suurin osa vastaajista on ainakin kuullut siitä, ja kuusi vastaajista ker
too käyttäneensä sitä. Erityisesti festivaalikentän toimijat ovat näyttäneet
hankkineen Ekokompassi-sertifikaatin. Useita mainintoja saivat myös
Sitran elämäntapatesti ja Compensate-säätiö. Vastausvaihtoehtojen ulko
puolelta mainittiin lisäksi Luonnonperintösäätiön kompensaatiomaksut,
A Greener Festival -sertifikaatti sekä Julie’s Bicyclen työkalut. (Kuva 2.)
Muita kestävän kehityksen palveluita tai hankkeita, joita vastaajat olivat
hyödyntäneet tai joihin osallistuneet ovat mm. Ekologisuus kilpailuetuna,
Helsingin kaupungin tapahtumien hiilijalanjälkilaskurin kehittämishanke,
Hiilineutraali työmaa, Luonnonperintösäätiö, Nordic Offset, Pallas-Ylläs
TOBE1, Pidä saaristo siistinä, Pirkanmaan festivaalien ympäristösuunni
telmat, Roskapoliisi, Saaristomeren Suojelurahasto sekä Tofuture.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä
Sitran elämäntapatesti (yksityishenkilöille)
Compensate-säätiö
Ilmastoprojekti ClimateAid
Tapaus Oy:n tapahtumien CO2-laskuri
Luovien alojen Green Production -projekti
Luovien alojen kestävät tuotantomallit
Carbon Neutral Roadmap
PositiveImpact Roadmap
0%

Tunnen hyvin tai olen osallistunut

20 %

Olen kuullut siitä

40 %

60 %

80 %

100 %

En tunne ennestään

Kuva 2.Vastaajien käyttämät tai tuntemat työkalut, jotka oli
kyselyssä erikseen nimetty.
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Oma kestävän kehityksen ohjelma tai projekti on tai on ollut kol
mella vastaajalla, ja muutama kertoi omista ympäristötavoitteitaan ja
-suunnitelmistaan.

Yleisön logistiikka ja tilan käytön energiankulutus vaikeim
pia huomioida
Mitä hiilijalanjälkeen vaikuttavia muuttujia elävän musiikin kentällä on
tähän mennessä huomioitu tai mitattu? Millaisiin mittareihin on kiinnos
tusta tulevaisuudessa?
Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että eniten huomioita kiinnitetään
nykyisellään laitteiston käyttöön, jätteisiin, yöpymisiin sekä oman orga
nisaation tai henkilökunnan logistiikkaan. Eri vastaajaryhmissä näiden
muuttujien merkitys painottuu kuitenkin eri tavoin – esimerkiksi pienen
orkesterin tuottaman jätemäärän merkitys on toki vähäisempi kuin ison
festivaalin jätteiden. (Kuva 3.)
Laitteistohankinnoissa suositaan kierrätystä, vuokraamista ja huollat
tamista sekä yhteiskäyttöä eri organisaatioiden välillä ja oman kunnan
toimijoiden kesken. Hankinnoissa kiinnitetään huomiota materiaaleihin,
ympäristömerkkeihin sekä uudelleenkäytettävyyteen.
Jätteet kierrätetään ja jätemäärää seurataan. Jätemäärän tarkka mittaa
minen on mahdollista silloin, kun jätehuollosta vastaava yhteistyökump
pani toimittaa syntyneestä jätteestä tarkan raportin.
Tapahtumien, orkesterien ja yhtyeiden oman henkilökunnan ja vierai
levien artistien yöpymisvuorokausien määrää seurataan. Ohjelmisto ja
periodit suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että hotelliyöpy
miset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Yhteismajoituksia suositaan.
Toisaalta ohjelma pyritään suunnittelemaan sellaiseksi, että ulkomaisia tai
pitkän matkan artisteja voidaan tuoda tapahtumiin pidemmäksi jaksoksi.
Yleisön yöpymisten määrää mitataan esimerkiksi yhdessä paikallisten
matkailutoimijoiden kanssa sekä kartoitetaan yleisökyselyjen avulla.
Ruoan menekkiä seurataan aktiivisesti, tarjoiluissa painotetaan lähi- ja
kasvisruokaa. Kasvis- ja vegaaniruokaa suositaan esimerkiksi siten, että
niitä tarjoavat myyjät saavat alennuksen ruokapaikan vuokrasta. Lisäksi
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Laitteisto- ja tarpeistohankinnat, niiden kierrätys
Jätteet
Organisaation tai esiintyjien logistiikka
Tilan käytön energiankulutus
Yöpyminen
Tarjoilut - ruoka ja juoma
Yleisön logistiikka
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Olemme huomioineet

Olemme mitanneet tai alamme
mitata lähitulevaisuudesa

Haluaisimme huomioida, mikäli
meillä olisi siihen tarvittavat
työkalut tai resurssit

Emme pidä relevanttina
toimintamme kannalta

100 %

Kuva 3. Miten vastaajat ovat huomioineet hiilijalanjälkeen vaikuttavia muuttujia?

jotkut tapahtumat ovat laatineet yhteisiä esitteitä paikallisen ruokayrityk
sen kanssa. Eräs vastaaja huomautti, että vaikka ruoan kulutus olisikin
tarkkaan tiedossa, on annosten päästöt vaikea arvioida.
Omaa ja yleisön logistiikkaa on tehostettu esimerkiksi yhteiskuljetuk
sin. Lisäksi julkista liikennettä on suosittu sekä suositeltu. Eräät orkesterit
kertovat lisäksi valitsevansa bussin tai lentokoneen sijasta junan aina, kun
se vain on mahdollista. Jotkut tapahtumat tuovat taiteilijat lentokentältä
yhteiskuljetuksilla tapahtumapaikalle ja tarjoavat heille polkupyörät pai
kan päällä liikkumista varten. Joissain tapahtumissa seurataan tapahtu
man aikana ajettuja kilometrejä tai syntyneitä päästöjä.
Tilankäytön energiankulutukseen pyritään vaikuttamaan vähentämällä
sähkönkulutusta: lämpötilaan, valaistukseen ja tarvittavaan tilan määrään
kiinnitetään huomiota, energiankäyttöä seurataan. Myös tuulisähkön ja
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aurinkopaneelien käyttö on mainittu, ja yksi vastaaja kertoo laskevansa
vuosittain verkkosähkönkulutuksen sekä generaattoreissa palaneen
uusiutuvan dieselin aiheuttamat päästöt.
Muita vastaajien itse esiin nostamia huomioituja asioita ovat vedenkulu
tus ja painetun materiaalin ja paperin määrä sekä kestävästä kehityksestä
viestiminen muun muassa ohjelmistosuunnittelun keinoin.
Muuttujia, joita useimmat haluaisivat huomioida nykyistä enemmän
– mikäli tähän olisi keinoja ja työkaluja – ovat yleisön logistiikka sekä
tilankäytön energiankulutus. Ja vaikka toimijat kertovat jo huomioi
vansa monia päästöihin vaikuttavia keskeisiä muuttujia, vain hyvin harvat
ilmoittavat varsinaisesti tehneensä hiilijalanjälkimittauksia.

Mikä vaikeuttaa, mikä auttaa m
 ittaamista ja kompensointia?
Noin viidennes vastaajista ilmoitti, että hän tai hänen organisaationsa on
kompensoinut hiilijalanjälkeään. Muut vastaajat yhtä lukuun ottamatta
sanoivat olevansa kiinnostuneita kompensaatiomahdollisuuksista. Hyville
kompensaatiokäytännöille vaikuttaisi siis olevan alalla kysyntää.
Toimijoiden mainitsemia kompensaatiotapoja ovat lentojen päästöjen
kompensaatiomaksut, festivaalille akkreditoituneilta ammattilaisilta kerät
tyjen pääsylipputulojen käyttäminen kompensaatioon sekä tapahtuman
päästöjen kompensoiminen Nordic O
 ffsetin kautta kestävämmän energian
projektiin.
Mikä hiilijalanjäljen mittaamista ja kompensoimista toiminnassa on sit
ten vaikeuttanut? Useimmin mainittu syy on resurssien puute: toimijoilla
ei ole hiilijalanjäljen mittaamiseen ja kompensointiin tarvittavaa asiantun
temusta, ja etenkin pienille toimijoille tarjolla olevat asiantuntijapalvelut
ovat liian kalliita. Datan kerääminen ja sopivien päästökertoimien löy
täminen koetaan vaikeaksi, ja mikäli dataa ei ole saatavilla, on päästöjen
arvioiminen mahdotonta. Sekä hiilijalanjäljen laskemiseen että kompen
saatioon on tarjolla monenlaisia malleja, eikä osa toimijoista ole löytänyt
vielä yhtään itselleen sopivaa mallia.
Myös sijainti voi vaikeuttaa hiilijalanjäljen huomioon ottamista logis
tiikassa: monet tapahtumapaikat sijaitsevat Suomessa harvaanasutuilla
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alueilla, mihin on vaikea päästä julkisilla kulkuneuvoilla. Logistiikan ja
yöpymisten seurantaa ja mittaamista vaikeuttavana tekijänä mainitaan
myös se, etteivät esiintyjien matkajärjestelyt aina ole tapahtuman vaan
agenttien käsissä.
Monet tekijät ovat myös edesauttaneet toimenpiteissä. Näitä tekijöitä
ovat toimijoiden mukaan esimerkiksi yleinen asenneilmapiiri, muiden tar
joama esimerkki, datan kerääminen jo tapahtuman aikana tai yhteistyö
kumppani, joka on auttanut laskennassa ja mittaamisessa.

Koulutus, viestintä ja kestävän kehityksen merkitys
Elävän musiikin toimijoiden keskuudessa on kiinnostusta kestävään kehi
tykseen, ja vastaajat pitävät kestävää kehitystä hyvin tärkeänä koko alan
toiminnassa (4,8 asteikolla 1-5) ja oman toiminnassa (4,7).
Noin joka kolmas vastaajista ilmoitti, että heidän henkilökunnas
taan joko osa tai kaikki ovat saaneet kestävän kehityksen koulutusta.
Koulutusta on kuulunut esimerkiksi Ekokompassi-ohjelmaan. Kaikki
loput vastaajat ilmoittivat olevansa kiinnostuneita saamaan koulutusta.
Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi kestävän kehityksen olleen esillä
organisaation sisäisessä viestinnässä ja noin puolet oli nostanut sen esiin
ulkoisessa viestinnässä. Vastaajat ilmaisivat olevansa kiinnostuneita tai
mahdollisesti kiinnostuneita hyödyntämään viestinnässään kestävään
kehitykseen liittyviä materiaaleja ja sisältöjä (esim. tietoiskuja, tilasto
tietoa, puheenvuoroja, alan omia kampanjoita) tai osallistumaan alan
yhteisiin kampanjoihin.

Toiveita työkaluiksi
Koska hankkeen tavoitteena on luoda työkalupakki, joka sisältää koko
alaa hyödyttäviä työkaluja, apuvälineitä ja palveluja, vastaajia pyydet
tiin kertomaan, millaisessa muodossa he toivoisivat tällaisia työkaluja.
(Kuva 4.)
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Verkkosivusto, jonka alla linkit eri osioihin

95 %

Koulutus

74 %

Excel-pohjainen laskuri

53 %

Yleisölle suunnatut media/radio/videokampanjat

42 %

(Yleisölle suunnattu) Mobiilisovellus
(Yleisölle suunnattu) Printtimateriaali

32 %
16 %

Kuva 4.Työkalumahdollisuuksien kannatus kyselyyn vastanneiden joukossa

Ylivoimaisesti eniten kannatusta sai verkkosivusto, jonka alta löytyy
linkit erilaisiin osioihin. Tätä toivovat yhtä lukuun ottamatta kaikki vas
taajista. Toiseksi eniten toivotaan koulutusta (74 %). Avovastauksissa
toivotaan koulutuksen lisäksi myös materiaalia, jota voisi käyttää orga
nisaation ja sidosryhmien koulutuksessa. Lisäksi toivotaan helppoja
viestintämateriaaleja kuten huoneentaulua tai toimenpidelistoja. Yleisesti
toivotaan keskustelua aiheesta, yhteisiä tavoitteita ja projekteja sekä ajan
kohtaista tietoa.
Kolmanneksi eniten toivotaan excel-pohjaista laskuria, jota kannattaa
yli puolet vastaajista. Erityisesti toivotaan ajantasaisia, kulttuuritapah
tumille sopivia päästökertoimia, joita voi hyöyntää omassa toiminnassa.
Vähemmän kannatusta saavat muut viestintäkeinot kuten mediakampan
jat, mobiilisovellus tai printtimateriaali.
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ESIMERKKEJÄ
HANKKEISTA JA
ALOITTEISTA

E

lävän musiikin alalla on monia toimijoita ja tahoja, jotka edistävät jo
aktiivisesti ekologisesti kestävää kehitystä, ja teeman ympärille on syn
tynyt erilaisia ohjelmia ja liiketoimintamalleja sekä kansainvälisestikin
merkittäviä avauksia. Seuraavassa esittelemme l yhyesti joitakin esimerk
kejä. Tiedot on kerätty erillisillä haastatteluilla tai julkisten materiaalien
perusteella.

Hiilineutraali Sinfonia Lahti
Sinfonia Lahti käynnisti vuonna 2015 hankkeen, jonka tavoitteena on osal
listua globaalin ilmastonmuutoksen hidastamiseen muuttamalla orkeste
rin toiminta asteittain hiilineutraaliksi. Orkesterin hiilijalanjälki laskettiin
yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Lahdessa toi
mivan Ympäristötekniikan yksikön kanssa. Laskenta perustuu elinkaari
arviointiin, jonka diplomi-insinööri Pilvi Virolainen teki diplomityönään.
Diplomityössä selvitettiin sinfoniaorkesterin merkittävimmät kasvihuone
kaasupäästölähteet sekä kuinka toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä voi
daan vähentää ja kompensoida. Laskennan perusteella Myrskyvaroitus ry
ja Sinfonia Lahti laativat toimenpideohjelman, jota noudattamalla orkesteri
tavoittelee hiilineutraaliutta.
Sinfonia Lahden hanke on osa suurempaa kokonaisuutta, Lahden kau
pungin ympäristötavoitteita. Lahti on sitoutunut vähentämään kasvihuone
kaasupäästöjään merkittävästi, ja se on nimitetty vuoden 2021 Euroopan
ympäristöpääkaupungiksi (European Green Capital Award, EGCA) ensim
mäisenä kaupunkina Suomessa.
Sinfonia Lahti on tehnyt pioneerityötä orkesterikentällä, ja hanke on saa
nut paljon näkyvyyttä sekä Suomessa että kansainvälisesti, se on palkittu
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muun muassa Classical:NEXT -tapahtuman innovaatiopalkinnolla.
Orkesterin intendentti Teemu Kirjonen huomauttaa, että vaikka hankkeen
vaikutukset paikallisella tasolla ovat olleet merkittäviä, yksittäisen orkes
terin vaikutus on kuitenkin lopulta aika pieni. Hänen mukaansa Sinfonia
Lahden hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin herätellä ja kan
nustaa myös muita toimijoita sekä yleisöä ympäristötyöhön, sillä vain
yhteistyöllä voidaan vaikuttaa asioihin laajemmin.
Kirjonen muistuttaa, että orkestereilla on lähtökohtaisesti hyvät mah
dollisuudet vaikuttaa kestävään kehitykseen monella tasolla. Sen lisäksi,
että asialle saadaan yleistä huomiota, konserttiyleisöä voidaan kannustaa
esimerkiksi ekologisempaan liikkumiseen ja alihankkijoilta sekä kumppa
neilta vaatia ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluja.
Orkesteri on saanut Lahden kaupungilta merkittävää vetoapua, mutta
asetelma tuo myös haasteita. Kaupungin viralliset kilpailutussopimukset
sitovat myös Sinfonia Lahtea, eikä niissä ratkaiseva seikka ole välttämättä
ympäristöystävällisyys. Toinen merkittävä haaste on orkesterin kotipai
kan, Sibeliustalon sijainti. Kävelymatka sinne esimerkiksi Lahden matka
keskuksesta kestää puolisen tuntia. Tutkimustulosten mukaan yleisön
matkustaminen aiheuttaa noin 60 prosenttia Sinfonia Lahden hiilijalanjäl
jestä, ja syynä tähän on yksityisautoilun yleisyys. Järkevää olisikin kan
nustaa yleisöä saapumaan konserttiin esimerkiksi polkupyörällä, mutta
tämä taas vaatisi ainakin neljäsataa pyörätelinettä, eikä niille ole tällä het
kellä tilaa talon läheisyydessä.
Kirjosen mukaan edellytyksenä ympäristöhankkeen menestyksekkäälle
edistämiselle on ollut, että koko henkilöstö ja heiltä tulevat ideat on tuotu
hankkeeseen mukaan, esimerkiksi työpajojen kautta. Henkilöstön sitou
tuminen tavoitteisiin takaa omalta osaltaan myös positiivisen sisäisen
paineen edistää hanketta. Kirjosta kuitenkin huolestuttaa se, että Sinfonia
Lahti on vuonna 2020 edelleen ainoa hiilineutraaliuteen virallisesti pyr
kivä sinfoniaorkesteri Suomessa. ”On totta, että ympäristöystävällisempi
toiminta vaatii työtä ja on aluksi vaivalloista. Mutta korona-aika on osoit
tanut, että asioita voidaan tehdä myös toisin. Ja jos pysähdymme hetkeksi
ajattelemaan asiaa, on vaikea keksiä yhtään hyvää perustelua sille, miksi
joku ei tekisi ympäristötyötä. Hiilineutraalia toimintaa rakennetaan pala
palalta, ja meidän on toimittava tässä yhdessä”, Kirjonen k
 iteyttää.
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Sustainable Flow
Flow Festival on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista fes
tivaaleista. Sillä on oma vastuullisuusohjelma, Sustainable Flow, joka
festivaalin mukaan takaa, että festivaali huomioi toiminnassaan sekä
ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun. S
 ustainable Flow’hon sisäl
tyy hiilineutraalius, vihreä sähkö, sataprosenttinen kierrätys, ympäristö
ystävällinen ruoka, lähitoimijat ja julkinen liikenne, Itämeren suojelu,
yhdenvertaisuus sekä turvallisuus ja saavutettavuus.
Festivaali laskee tuotannon kokonaishiilijalanjäljen ja minimoi aihe
uttamiaan päästöjä ympäristötyöllä. Hiilijalanjälki on kompensoitu
tapahtumassa vuodesta 2009 lähtien kansainvälisin standardein varus
tettuihin projekteihin. Hiilijalanjäljen laskeminen toteutetaan vuosit
tain yhteistyössä Pöyry Finland Oy:n kanssa. Laskenta sisältää muun
muassa logistiikan, jätehuollon, kierrätyksen sekä sähkön hankinnan.
Lisäksi Flow Festival on vuodesta 2012 asti käyttänyt Ekokompassiympäristöjärjestelmää ympäristötyönsä kehittämiseen.
Flow Festival on jo vuosien ajan myös tarjonnut kävijöilleen mahdol
lisuuden tukea Itämeren suojelutyötä valitsemallaan lahjoitussummalla.
Festivaalilipun oston yhteydessä tehdyt lahjoitukset tilitetään suoraan
John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille.

Pohjoismaisten jazzorganisaatioiden kestävämpi kiertue
malli
Suomen Jazzliitto koordinoi Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukemaa
pilottihanketta, jossa 14 pohjoismaalaista jazzklubia ja -festivaalia, viisi
kansallista jazzorganisaatiota ja viisi yhtyettä tekevät yhteistyötä ympäris
töystävällisemmän pohjoismaisen kiertuekulttuurin puolesta.
Tammikuussa 2020 käynnistyneessä verkostohankkeessa jazzklubit ja
-festivaalit Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista kehit
tävät yhteistyötä musiikkivaihdon ja konserttialan toimintaedellytysten
parantamiseksi Pohjoismaissa.
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Hankkeen pilottivaiheessa verkosto selvittää oman perustoimintansa
ympäristökuormitusta ja toteuttaa viidelle yhtyeelle ekologisesti kestäviä
kiertueita. Promoottorit ja yhtyeet suunnittelevat ympäristöalan asian
tuntijoiden johdolla kiertuerakenteita – muun muassa vähän kuormitta
via kuljetus- ja liikkumistapoja, majoitusvaihtoehtoja, tapahtumatuotan
non osa-alueita ja kestäviä kumppanuuksia. Työpajan fasilitaattorit mm.
Positive Impact Oy:stä ovat konsultoineet hanketta sen alkumetreiltä läh
tien, ja hankkeessa on tuotettu käytännönläheinen opas pienten ja keski
suurien tapahtumatuotantojen toteuttamiseen. Vuonna 2021 toteutettavat
kiertueet dokumentoidaan verkkoon suunnittelusta aina loppuarviointiin
saakka.
Hankepilotin lopputuotoksena julkaistaan keväällä 2022 kestävien jazz
kiertueiden tuotanto-opas pohjoismaisille agenteille, yhtyeille ja pro
moottoreille sekä ulkomaisille toimijoille, jotka suunnittelevat konsertti
toimintaa Pohjoismaissa. Suomessa hanke tekee yhteistyötä muun muassa
KEMUT-hankkeen kanssa.

Hiilineutraali Tampere-talo
Tampere-talo on Suomen ensimmäinen energiankäytöltään hiilineut
raali kongressi- ja konserttikeskus. Talon omaa ympäristöohjelmaa alet
tiin rakentaa jo 1990-luvulla, ensimmäisenä kongressitalona maailmassa.
Kiinteistöön on tehty vuosien varrella useita ympäristöystävällisiä ja
energiatehokkuutta lisääviä parannuksia, ja talo on siirtynyt käyttämään
uusiutuvaa energiaa vaiheittain vuosien 2012–2019 välillä. Tampere-talo
on vaikuttanut toimialallaan maailmanlaajuisesti erilaisissa kestävään
kehityksen verkostoissa.
Tampere-talon lähisähkö saadaan Tammerkoskesta ja lähijäähdytys
Näsijärvestä. Talolla on mm. oma aurinkovoimala sekä ledivalot yleisö- ja
tapahtumatiloihin. Vuonna 2019 kiinteistön energialuokitus nousi E:stä
C:hen. Tampere-talo Oy:n omasta toiminnasta syntyviä päästöjä kompen
soidaan istuttamalla puita talon omaan hiilinieluun, Lempäälässä sijait
sevalle joutomaalle, joka on hiilinieluna aidosti lisäyksellinen – Tamperetalon kumppani Puuni Oy on istuttanut puuston kunnan omistamalle
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joutomaalle, joka ei luontaisesti muuten metsittyisi. Sopimus metsäalueen
säilymisestä Lempäälän kunnan kanssa on voimassa sata vuotta, eikä met
sää tulla hakkaamaan tänä aikana.
Tampere-talossa on ollut mahdollista järjestää hiilineutraaleja kokousta
pahtumia alkuvuodesta 2020. Vuoden 2020 lopusta alkaen Tampere-talo
on tarjonnut samaa mahdollisuutta myös muille tapahtumajärjestäjille
- tiettävästi ensimmäisenä tapahtumapaikkana Suomessa. Käytännössä
aluksi määritetään tapahtuman kokonaishiilijalanjälki yhdessä
Tampere-talo Oy:n, asiakkaan ja Puuni Oy:n kanssa. Tämän perusteella
lasketaan kompensaatiomaksu, jolla tapahtumasta aiheutuvat päästöt voi
daan nollata. Päästöt kompensoidaan istuttamalla kompensaatiota vas
taava määrä puita Tampere-talon omaan hiilinieluun. Kompensaation
määrä lasketaan Suomen Luonnonvarakeskuksen laskelmilla.
Tampere-talon kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto on ollut mukana
suunnittelemassa ja toteuttamassa Tampere-talon ympäristöohjelmaa
vuodesta 1992. Hänen mukaansa kaiken perustana on tietty tahtotila ja
asenne, halu edistää kestävää kehitystä, joka on kirjattu myös yrityksen
strategiaan. Tärkeä merkitys on myös Tampereen kaupungin strategialla –
kaikissa Suomen kaupungeissa esimerkiksi hiilineutraali energiantuotanto
ei vielä ole mahdollista.
Koivisto korostaa myös luotettavan mittariston ja laskennan merki
tystä, ja näissä paras apu on asiantunteva kumppani. Koiviston mukaan
tapahtumanjärjestäjät voisivat myös nykyistä enemmän haastaa tapahtu
mapaikkoja raportoimaan tarkkaan kaikista tapahtuma-ajan päästöistä.
Koivisto muistuttaa, että erilaisia keinoja ympäristötyön toteuttamiseen
on kyllä olemassa, jos niitä vain halutaan käyttää. Yksi Tampere-talon kes
keisistä ratkaisuista on ollut kompensaation toteuttaminen käytännössä
omassa metsässä, sillä kaukaa muualta ostetun hiilidioksidikompensaa
tion vaikuttavuus voi monesti jäädä kompensaation ostajalle epäselväksi.
Vuonna 2021 Tampere-talossa on tarkoitus järjestää Suomen tiettä
västi ensimmäinen hiilineutraali klassisen musiikin festivaali, Tampere
Chamber Music.
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G Livelab Tampere
Tammerkosken rantaan Frenckellin vanhaan pannuhuoneeseen elokuussa
2019 avattu musiikkiklubi G Livelab Tampere (samoin kuin sen sisarklubi
G Livelab Helsinki) pyrkii edistämään kestävää kehitystä toiminnassaan
monin eri tavoin. Klubin toimitusjohtaja Annamaija Saarela on paneu
tunut musiikkialan kestävän kehityksen kysymyksiin jo aiemmin työu
rallaan tehdessään yhteistyötä kansainvälisen verkoston – esimerkiksi
Europe Jazz Networkin – kanssa, ja kysymykset ovat keskeisiä myös klu
bin omistajan, Muusikkojen liiton, tulevaisuuden visiossa, jota työstetään
parhaillaan.
G Livelab on mukana Demos Helsingin lanseeraamassa Valitse vastuul
lisemmin -hankkeessa. Demos Helsinki ja Visit Tampere ovat räätälöi
neet erityyppisille palveluntarjoajille vastuullisten valintojen kriteeristön,
ja vuoden 2020 aikana G Livelab on kartoittanut, miten nämä kritee
rit täyttyvät heidän toiminnassaan. Saarelan mukaan monella alueella
G Livelabissa ollaan jo pitkällä ja kriteerit täyttyvät helposti. Haasteita
taas asettavat esimerkiksi vuokratilat ja niiden asettamat rajoitukset, joihin
vuokralainen ei voi vaikuttaa.
Saarela muistuttaa, että moniin asioihin tapahtumajärjestäjä kuitenkin
voi vaikuttaa – muun muassa alihankkijoiden ja esiintyvien artistien valin
toihin. G Livelabin laatimat artisti-infot kannustavat klubille esiintymään
tulevia taiteilijoita ympäristöystävällisiin valintoihin esimerkiksi matkus
tamisessa ja ruokailuissa. Vastuullisuus on huomioitu myös klubin ravin
tolapalveluissa. Ja vuonna 2021 G Livelab aikoo osallistua taiteilija Nina
Backmanin vetämiin Miljoonan puun talkoisiin.
G Livelabissa halutaan lisäksi kiinnittää huomiota myös sellaiseen saas
teen muotoon, josta toistaiseksi on musiikkialan ympäristötyön puitteissa
keskusteltu vain vähän, nimittäin desibeleihin. Kuten Saarela huomauttaa,
myös melu on saastetta, ja G Livelabissa työskennelläänkin määrätietoi
sesti, jotta äänenvolyymit saataisiin tulevaisuudessa alenemaan.
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EMUT-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saatu tieto auttaa suuresti
hankkeen jatkotyöstöä ja ylipäätään kestävän kehityksen edistämistä
Suomen elävän musiikin kentällä. Vaikka monenlaista työtä kestävän
kehityksen parissa on jo tehty, sen edistämiseksi tulisi työskennellä entistä
määrätietoisemmin yhdessä ja koko kentän voimalla, tietoa, kokemuksia
ja hyviä käytäntöjä jakaen

Haaste: resurssien ja asiantuntemuksen puute
Kyselyyn vastanneet elävän musiikin kentän toimijat pitävät ekologisesti
kestävän kehityksen edistämistä erittäin tärkeänä asiana. Sekä kentän toi
mijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa että kyselyn vastauksissa on
kuitenkin toistuvasti noussut esiin haasteena resurssien ja asiantuntemuk
sen puute. Alan yhteisiä indikaattoreita (ts. mitä tunnuslukuja tulisi mitata
ja seurata) ja päästökertoimia ei ole vielä määritelty, datan keräämiseen
tarvittavaa tietotaitoa ja välineitä ei ole kaikkien saatavilla, eikä etenkään
pienemmillä toimijoilla ole resursseja ottaa yksin näitä alueita haltuunsa.
Tahtotilaa ympäristötyölle on siis olemassa, mutta mahdollisuudet toteut
taa sitä näyttävät olevan vielä osittain rajalliset.
Alan isot toimijat, erityisesti festivaalit, vaikuttavat jo hyvin tunte
van ja käyttävänkin tarjolla olevia maksullisia palveluita. Nämä palvelut
eivät kuitenkaan kaikilta osin sovi pienempien toimijoiden tarpeisiin, ja
lisäksi ne ovat monille liian kalliita. Myös pienet toimijat ovat toteuttaneet
kiinnostavia hankkeita, mutta näiltä kestävään kehitykseen panostami
nen on vaatinut suhteessa huomattavan suuria ponnistuksia. Tällainen
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priorisointi ei kaikille ole mahdollista – ja koronatilanteen jälkeen vai
keuksissa olevalle alalle vieläkin heikommin. Kestävän kehityksen edistä
misen mahdollisuuksissa vaikuttaa olevan myös alueellisia eroja.

Ratkaisu: alan tarpeisiin räätälöity työkalupakki
KEMUT-hankkeen tavoitteena on saada ilmastoteot ja kestävä kehitys
osaksi jokaisen elävän musiikin tapahtumajärjestäjän ja orkesterin joka
päiväistä toimintaa. Tätä varten tarvitaan paitsi tahtotilaa ja sitoutumista
myös helppokäyttöisiä ja vapaasti saatavilla olevia työkaluja. Kyselyyn
vastanneet toivovat KEMUT-hankkeelta verkkosivustoa, koulutusta, las
kureita sekä alan yhteisiä kampanjoita. Hankkeen seuraavassa vaiheessa
tavoitteena onkin rakentaa helppokäyttöinen, kaikkien saatavilla oleva
työkalupakki, johon sisältyy toivottuja välineitä.
Työkalupakin ytimessä on verkossa julkaistava päivittyvä aineisto- ja
tietopankki. Se sisältää yleistä tietoa kestävästä kehityksestä, alan omat
tärkeimmät indikaattorit ja tiekartan niiden seuraamiseen, koulutus- ja
viestintämateriaalia sekä hiilidioksidipäästöjen laskurin tai laskureita.
Lisäksi tietopankki sisältää esimerkiksi oppaita ja vinkkejä ekologisesti
kestävään kehitykseen, tietoja alalla jo olemassa olevista (kaupallisista)
hankkeista ja palveluista sekä referenssitietoja hankkeista ja tutkimuksesta
myös ulkomailta.
Elävän musiikin alalle ja Suomeen sopivat indikaattorit määritellään
ympäristöasiantuntijoiden johdolla, yhdessä alan toimijoiden kanssa. Sen
jälkeen luodaan tiekartta indikaattorien seurannasta ja mittaamisesta sekä
alalle soveltuva laskuri tai laskurit.
Yli kaksi kolmasosaa kyselyyn vastaajista toivoi hankkeen sisältävän
koulutuksellisen osion. K
 EMUT-hankkeen aikana luodaan elävän musii
kin alalle sopiva digitaalinen verkkokurssi, joka sisältäisi perustiedot kes
tävästä kehityksestä ja mahdollisuuden testata osaamistaan. Tämän lisäksi
räätälöidään syventäviä koulutustyöpajoja.
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Huomioitavia seikkoja ja kysymyksiä
Työkalupakkia suunniteltaessa on tärkeää huomioida eräitä elävän musii
kin alaan ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä erityisiä piirteitä ja
haasteita:
Ensiksikin elävän musiikin ala kostuu laajasta joukosta hyvin erityyppi
siä ja kokoisia toimijoita. Näin ollen esimerkiksi yksi hiilijalanjälkilaskuri
ei todennäköisesti vastaisi kaikkien toimijoiden tarpeisiin, ja siksi on joko
rakennettava useampi laskuri tai vaihtoehtoisesti pohdittava, millaiset toi
mijat laskureita ensisijaisesti tarvitsisivat.
Toiseksi jokaisen tapahtuman tai konsertin aiheuttama ympäristökuor
mitus riippuu paljolti myös siitä, miten kestävällä pohjalla ovat alihank
kijoiden toiminta, tuotteet ja palvelut sekä siitä, miten tapahtumapaik
kana toimivan kiinteistön ympäristöasiat on hoidettu. Tärkeää onkin
sitouttaa kestävän kehityksen edistämiseen myös elävän musiikin alan
sidosryhmät.
Kolmanneksi ekologisesti kestävä kehitys edellyttää paitsi hiilijalan
jäljen pienentämistä myös biodiversiteetin turvaamista, ja tämä on syytä
ottaa huomioon myös musiikkialan toimenpiteissä.
Neljäs kysymys – johon ei kyselyssä ole varsinaisesti pyydetty otta
maan kantaa – liittyy kestävän k
 ehityksen toimenpiteiden mahdolliseen
valvontaan ja sitä kautta rahoitukseen. Tulisiko kestävän kehityksen toi
menpiteitä jatkossa tarkemmin valvoa ja miten tämä toteutettaisiin? Entä
pitäisikö rahoitus tulevaisuudessa sitoa nykyistä tiukemmin kestävän
kehityksen toimenpiteisiin? Saataisiinko toimenpiteitä aikaan enemmän ja
nopeammin esimerkiksi jonkinlaisen kannustinrahan avulla?

Kohti kestävämpää musiikkialaa, yhdessä
Kestävään kehitykseen sisältyy ekologisen ulottuvuuden lisäksi myös
sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. KEMUT-hankkeen ensimmäisessä
vaiheessa on käytännön syistä päätetty keskittyä ekologiseen kehitykseen
ja sen työkaluihin, mutta seuraava luonteva askel olisi laajentaa kysymyk
senasettelua ja välineistöä myös muille kestävän kehityksen alueille.
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Vaikka KEMUT-hankkeessa on keskitytty nimenomaan elävään musiik
kiin, kestävän kehityksen haasteet koskevat myös koko muuta musiikkia
laa. Esimerkiksi ääniteteollisuus ja soitinrakennus tarvitsisivat nekin omat
kartoituksensa ja työkalunsa.
Kuten raporttimme osoittaa, Suomessa monet elävän musiikin alan toi
mijat ovat jo tarttuneet toimeen ja pyrkivät toiminnassaan edistämään
ekologisesti kestävää kehitystä. Jotta kaikki toimijat saataisiin mukaan
yhteisiin talkoisiin, tarvitaan kuitenkin laajaa yhteistyötä ja ajattelun muu
tosta – alan yhteisiä käytäntöjä, toimia ja tavoitteita sekä käytännöllisiä
työkaluja.
Vuonna 2020 maailman mullistanut koronakriisi on vain vahvistanut
käsitystä siitä, että kestävän kehityksen toimilla on kiire ja niitä pitää
edistää nykyistä päättäväisemmin ja aktiivisemmin. Pandemian vaikutus
erityisesti matkustamiseen voi itsessään jopa vauhdittaa kestävämpien
toimintamallien suunnittelua konsertti- ja kiertuetoiminnassa. Samaan
aikaan on varauduttava myös siihen, että elävän musiikin perustoiminnan
ollessa uhattuna halu ja mahdollisuudet kehittämistyöhön voivat ainakin
osalla alan toimijoista vähentyä.
KEMUT-hankkeen ohjausryhmään ovat tulleet mukaan kaikki Suomen
elävän musiikin alan keskeiset kattojärjestöt. Tämä osoittaa omalta osal
taan, että halua yhteisesti edistää kestävää kehitystä musiikin alalla löytyy
kyllä. Seuraavaksi on määriteltävä yhteiset tavoitteet ja rakennettava työ
kalut koko alan käyttöön.
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