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Flow Festivalin ja Nesteen Sustainability Rider kannustaa artisteja 
ympäristöystävällisiin valintoihin 
 
Neste toimii kuudetta kertaa Flow Festivalin ympäristöyhteistyökumppanina. Tällä 
kertaa mukaan on kutsuttu festivaalin artisteja ottamaan kantaa ympäristön 
suojelemiseksi. Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2019 järjestettävä Flow Festival on 
hiilineutraali tapahtuma, jossa pyritään minimoimaan päästöjen vaikutus 
kokonaisvaltaisella ympäristötyöllä. 
 
Kestävien ratkaisujen edelläkävijät Flow Festival ja Neste tekevät yhteistyötä edistääkseen 
ympäristöystävällisempiä valintoja musiikkitapahtumissa ja arkielämässä. Tänä vuonna 
yhteistyöstä on syntynyt uusi konsepti, Sustainability Rider. Se esittää vastuullisen 
vaihtoehdon perinteisille artistiridereille ja rohkaisee näin artisteja ympäristöystävällisiin 
valintoihin.    
 
Sustainability Riderin avulla artistit pyytävät tapahtumia kiinnittämään huomiota 
kierrätykseen, lentopäästöjen kompensoimiseen, ympäristöystävällisiin majoitus- ja 
kuljetusratkaisuihin sekä esimerkiksi kertakäyttötuotteiden, kuten vesipullojen, 
vähentämiseen. Sustainability Rider sisältää käyttövalmiita ehtoja, jotka artistit voivat 
liittää osaksi nykyisiä sopimuksiaan ja siten edistää konsertti- ja tapahtuma-alan 
toimintamalleja ympäristöystävällisempään suuntaan. Neste myös toimittaa Flow'n 
kuljetusten ja sähköntuotannon tarpeisiin 100% jätteistä ja tähteistä valmistettua Neste 
MY uusiutuvaa dieseliä. 
 
Flow on kehittänyt Sustainable Flow -vastuullisuusohjelman 
 
Sustainable Flow on Flow’n kehittämä vastuullisuusohjelma, joka takaa että festivaali 
ottaa huomioon niin tapahtuman ympäristövastuun kuin myös vastuullisuuden 
sosiaalisen puolen. Flow Festival onkin yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista 
tapahtumista. Flow laskee festivaalin tuotannon kokonaishiilijalanjäljen yhteistyössä 
Pöyry Finland Oy:n kanssa, ja hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien 
kansainvälisin standardein varustettuihin projekteihin.    
 
Festivaali myös pyrkii pienentämään päästöjään vuosittain. Flow tekee vastuullisia ja 
monivuotisia ratkaisuja kaikissa tapahtumatuotannon vaiheissa, kierrättää ja uusiokäyttää 
kaiken tuottamansa jätteen, ja hyödyntää uusiokäytettäviä ja pitkäkestoisia materiaaleja. 
Tänä vuonna Reaktor tarjoaa kaikille festivaalikävijöille mahdollisuuden lahjoittaa 
pullopanttinsa Suomen Luonnonsuojeluliiton metsitysprojektiin. Lisäksi Flow kannustaa 



 

ruokamyyjiään valmistamaan mahdollisimman matalan hiilijäljen annoksia kouluttamalla 
festivaalin ruokamyyjät Sustainable Meal -koulutuksella.   
 
Flow Festival on sitoutunut edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja 
yhdenvertaisuuden periaatteita, ja luo toimintamalleja, jotka tekevät festivaalista kaikille 
saavutettavan ja turvallisen. Lue lisää Sustainable Flow -
vastuullisuusohjelmasta: https://www.flowfestival.com/festivaali/sustainable-flow/ 
 
Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 9.–11. elokuuta 2019. 
 
Flow Festivalin vuoden 2019 kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin Kulta Pure, 
kumppanit Bright Finland, Kesko, Lumo, Nordea, Oatly, Paulig, Perlage, Reaktor, 
SEAT, Stopteltat ja Sun Effects, mediakumppanit Basso, Clear Channel, Helsingin Sanomat 
ja Resident Advisor sekä Sustainable Flow -kumppanit Neste, HSY ja UPM ProFi. 
 
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: 165€ 
1 päivä: 105€ 
Gold Area -liput: 
3 päivää 345 € 
1 päivä 175€ 
Hinnat voimassa toistaiseksi. Lippuhinnat sisältävät palvelumaksun. 
 
Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media 
 
Lisätiedot: 
Flow Festival, Tiedottaja Susanna Hulkkonen / susanna@flowfestival.com / +358 50 911 
6570 


