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Flow on jälleen hiilineutraali festivaali 
 
Flow Festival jatkaa kunnianhimoista ympäristötyötään myös tänä vuonna. Festivaali 
kompensoi tapahtumasta aiheutuneet päästöt, käyttää vihreää sähköä, lajittelee 
jätteet sataprosenttisesti hyötykäyttöön ja tarjoilee ympäristöystävällistä ruokaa. 
Lisäksi Flow suosii lähitoimijoita ja julkista liikennettä sekä tukee Itämeren suojelua. 
 
Flow Festival tekee pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen puolesta ja onkin yksi 
maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Festivaalin kokonaishiilijalanjälki 
on laskettu ja kompensoitu vuodesta 2009 lähtien, ja Flow etsii jatkuvasti uusia 
ympäristöystävällisiä toimintamalleja. Flow Festivalin energiantuotanto toteutetaan 
pääosin Neste MY uusiutuvalla dieselillä, mikä pienentää merkittävästi Flow’n 
hiilijalanjälkeä. Uusiutuvista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista valmistettu Neste 
MY vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia perinteiseen dieseliin 
verrattuna. Lisäksi Flow käyttää tuulivoimalla tuotettua, EKOenergia-merkittyä sähköä, 
joka ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä.  
 
Flow kierrättää ja uusiokäyttää kaiken tapahtumasta syntyvän jätteen. Kaikki jäte 
ohjataan hyötykäyttöön, joko energiatuotantoon tai jätemateriaalien uusiokäyttöön. 
Festivaali välttää pitkiä välimatkoja hankinnoissa ja suosii lähitoimijoita. Flow sijaitsee 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella lähellä Helsingin keskustaa, ja festivaalille on 
helppo saapua myös pyörällä tai kävellen. 
 
Flow on jo vuosien ajan tarjonnut monipuolista kasvisruokaa sekä ympäristöystävällisiä 
annoksia, ja festivaali kouluttaa ravintolansa jälleen kestävän kehityksen Sustainable Meal 
-koulutuksessa. Kaikilla ravintoloilla on ruokalistallaan myös vähintään yksi vegaaninen 
vaihtoehto. Lisäksi Flow Festival tukee Itämeren suojelutyötä. Flow-lippuja ostaessa 
hintaan on mahdollista lisätä Puhdas Itämeri -lahjoitus, joka tilitetään John Nurmisen 
Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeelle. Jo viiden euron lahjoitus auttaa poistamaan merestä 
25 kg levää. 
 
Sustainable Flow on Flow Festivalin vastuullisuusohjelma, joka takaa, että festivaali 
huomioi toiminnassaan sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun. Lue lisää Flow’n 
vastuullisuusohjelmasta: https://www.flowfestival.com/festivaali/sustainable-flow/ 
 
Flow Festival järjestetään 10.–12. elokuuta Helsingin Suvilahdessa. 
 
Flow Festivalin esiintyjiä ovat mm. Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Ms. Lauryn Hill, Patti 
Smith, Lykke Li, Fleet Foxes, Alma, Charlotte Gainsbourg, Bonobo, Grizzly Bear ja St. 
Vincent. 
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Flow Festivalin vuoden 2018 kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin Kulta, 
kumppanit Aalto Yliopisto, Bright Finland, Norwegian Reward, Oatly, OP, Paulig, Plan B, 
SEAT, Stopteltat ja Sun Effects, mediakumppanit Basso, Clear Channel, Helsingin Sanomat 
ja Resident Advisor, sekä Sustainable Flow -kumppanit: pääyhteistyökumppani Neste sekä 
kumppanit HSY ja Mall of Tripla. 
 
www.flowfestival.com 
www.facebook.com/FlowFestival 
www.twitter.com/FlowFestival 
www.instagram.com/flowfestivalhelsinki 
 
Liput: 
Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800 
Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616 
3 päivää: 215€ 
2 päivää: 159€ 
1 päivä: 99€ 
Lippuhinnat sisältävät palvelumaksun. 
 
Gold Area -liput: 
Kolmen päivän Gold area -lippu 345€. 
Yhden päivän Gold Area -lippu 175€ 
Lippuhinnat sisältävät palvelumaksun. 
 
Ticketmasterista lipun ostava voi halutessaan lisätä festivaalilipun hintaan Puhdas Itämeri 
-lahjoituksen 2-10€. 
 
Matkapaketit: 
Festicket 
Festlane 
 
Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media 
 
Lisätiedot: 
Flow Festival, Tiedottaja Susanna Hulkkonen / susanna@flowfestival.com / +358 50 911 
6570 
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