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KUVA 01.  Kansikuva:  Balloon 360° Venuen si jainnin 
muutos mahdoll ist i  yleisöalueelle uuden t i lavan ja 
aurinkoisen uuden oleskelualueen. Eetu Ahanen.
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Työ tarkastelee urbaanissa ympäristössä tapahtuvan festivaalin 
suunnittelua ja rakentumista. Haasteena on avata festivaalialu-
een suunnittelun ja -tuotannon prosessia ja periaatteita tutus-
tuen Helsingin Suvilahdessa vuosittain elokuussa järjestettä-
vään Flow Festivaliin. 

Rakenteeltaan diplomityö on yhdistelmä soveltavaa tutkimusta 
ja suunnittelua. Diplomityössä selvitetään käytännön prosessin 
kautta, mitä erityispiirteitä ja kehityskohtia Flow’n festivaalialu-
een suunnittelussa on ja kuinka maisema-arkkitehti istuu suun-
nitteluprosessiin. Samalla laajennetaan maisema-arkkitehtuu-
rin työskentelykenttää tapahtumasuunnittelun suuntaan.

Aluksi esitellään työn TOIMINTAYMPÄRISTÖ, eli avataan ta-
pahtuman ja väliaikaisuuden käsitteitä. Osiossa kootaan fes-
tivaalialueen suunnittelun osa-alueet ja tekijät yhteen ja 
esitellään Case-esimerkkinä Flow Festival. TILANKÄYTÖN TAR-
KASTELU-osiossa esitellään kohdefestivaalin tapahtumatila ja 
käydään kevyesti läpi festivaalialueen aiempia suunnitelmia 
ja tarkastellaan tapahtumapaikan käyttöä ja haasteita. Sovel-
tavassa osassa FLOW MAISEMA 2017 esitellään vuoden 2017 
festivaalialueen suunnitelma sekä muutama yksityiskohtaisem-
pi suunnittelukohde yleisöalueelta. JOHTOPÄÄTÖKSET kokoaa 
festivaalialueen erityispiirteitä ja maisema-arkkitehdin roolia 
prosessissa. Lopuksi arvioidaan työn onnistumista ja etsitään 
prosessista, menetelmistä sekä suunnitelmista kehityskohtia. 

Suomen kesässä järjestetään yli sata musiikkifestivaalia tai 
muuta suurta musiikkipainotteista yleisötapahtumaa. Variaatio 
festivaalin ominaisuuksissa on suuri, joten vertailu esimerkiksi 
järjestäjän, tapahtuman sijainnin ja yleisömäärän suhteen on 
haastavaa. Yleisötapahtumaa koskevat kuitenkin aina monenlai-
set säädökset ja ohjeet, joista tässä työssä nostetaan muutamia 
keskeisiä aluetta koskevia huomioita. 

Festivaalisuunnittelusta ei ole laajaa lähdeaineistoa tai alue-
tuotannon opaskirjaa. Tietopohjana on tekijän oma kokemus 
tapahtumatuotannosta ja -suunnittelusta sekä Flow Festivalin 
henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut. Teoriataustaksi on 
kerätty tapahtumaympäristön aihepiiristä kirjallisuutta, tutki-
muksia ja medialähteitä. Erilaisia festivaaleja ja tapahtumatiloja 
ei voi niputtaa yhden raamin sisään. Työ ei täten ole tyhjentävä 
tai kaikenkattava opaskirja festivaalialueen suunnitteluun, mut-
ta suunnitteluperiaatteita voidaan hyödyntää soveltavin osin 
toisiin tiloihin ja tilanteisiin. 

Kolmipäiväinen Flow Festival on rakentunut yhtenätoista ke-
sänä Suvilahden voimalaitoksen ympäristöön. Festivaalialueen 
väliaikaiset tilaelementit ovat verrannollisia kaupunkitilan 
elementteihin, kuten puistojen ja aukioiden rakenteisiin. Mai-
sema-arkkitehtuurin suunnittelukeinot ovat siis sovellettavissa 
tapahtumatuotantoon, joskin festivaalialueen suunnittelussa 
on omia erityispiirteitä ja osaamisalueita. Prosessiin tuo omat 
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haasteensa väliaikaisuus, suuri yhtäaikainen käyttäjämäärä ja 
rajallinen budjetti. 

Diplomityön tekijä toimi vuosina 2016 ja 2017 Flow Festival 
Oy:llä maisema-arkkitehtina ja aluetuottajana osana aluetuo-
tannon tiimiä. Taide-ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry 
palkitsi tuotantotiimin Vuoden Tuottaja 2017 -tunnustuksella 
12.10.2017.



5

ABSTRACT

This thesis studies the planning and building of a festival within 
an urban surrounding. The challenge chosen is in explicating the 
processes of designing and producing the festival area through 
exploring Flow Festival, held yearly in Suvilahti, Helsinki.

The structure of this study is a combination of applied research 
and designing. This thesis resolves the special features and de-
velopment points of Flow Festival area planning through prac-
tical process, as well as how and where a landscape architet fits 
in. This broadens the work field of landscape architecture at the 
same time.

We start with presenting the Operating Environment by opening 
up the terms event and temporarity. The chapter compiles the 
aspects and factors of festival area designing and presents Flow 
Festival as a case subject. Space Utilization chapter presents the 
subject festival area, introduces previously implemented plans 
and studies the use and challenges of the venue. In the applied 
chapter, Flow Landscape 2017, the mentioned years’ general de-
sign and some more detailed parts of the spectator areas are 
presented. The Conclusions chapter gathers the special features 
of the festival area and the role of a landscape architect in the 
process. Finally, the success of the operation is estimated and 
the process, methods and designs are examined for points of 
development.

More than a hundred different musical festivals and other major 
musically oriented spectator events are held during  the sum-
mer in Finland. Variation between festival features is great, the-
refore straight comparison between organizers, locations and 
spectator counts is challenging. A spectator event is neverthe-
less always subject to many guidelines and regulations, and this 
thesis highlights some focal ones observing the venue.

There are no comprehensive materials on festival design nor is 
there a guide for areal production. The practical information ba-
ses are the author’s experience in the field of event production 
and discussions with the Flow Festival staff. Theoretical back-
ground was gathered from event environment literature, studies 
and media sources. Different festivals and event environments 
can not be bundled.  Therefore this thesis is not exhaustive nor 
is it an all-inclusive guide to festival area designing, but nevert-
heless the design principles can be applied to other environme-
nts ant situations where suitable.

The three day Flow Festival has been erected on eleven sum-
mers in the surroundings of the Suvilahti power plant. The tem-
porary spacial elements of the festival area are comparable with 
cityscape elements, like the structures of parks and squares. The 
means of Landscape architecture design are thus applicable to 
event production, though designing festival areas has it’s own 
special features and areas of expertise. Additional challenges to 

the process are created by temporality, large crowds of simulta-
neus users and a restricted budget.

The author worked for Flow Festival Inc. as a landscape archi-
tect and venue producer as a part of venue produstion team in 
2016 and 2017. Art and culture professionals’ Trade Union TAKU 
acknowledged the production team with Producer of the Year 
2017 -award on october 12. 2017.
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Department: Aalto University, Department of Architecture
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Thesis supervisor: Prof. Jyrki Sinkkilä
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kana ratkaisemassa koko festivaalialueen kattavaa koko-
naissuunnittelua sekä osatekijöiden, kuten palveluiden, 
rakenteiden ja tilojen sommittelua. Vastasin aluekartan 
päivittämisestä prosessin edetessä. Pääsin työssäni sovel-
tamaan maisema-arkkitehtuurin periaatteita väliaikaisen 
festivaalimaiseman suunnitteluun ja pystyin kirjaamaan 
ylös sen kehittämiseen liittyviä huomioita. Sain esimie-
henä koota rakennusviikoille oman maisematiimin, joka 
koostui kahdesta maisema-arkkitehdista rakennustyön-
johtajina sekä neljästä aluerakentajasta. 

Maisema-arkkitehti ei ole yleinen näky kulttuurihankkeis-
sa, eikä maisema-arkkitehdin ammattitaitoa ole tiettäväs-
ti aiemmin hyödynnetty festivaalialueen suunnittelussa. 
Aihepiiri ja alan valtaus on herättänyt kiinnostusta. Tä-
män työn liitteenä on kaksi lehtiartikkelia, jotka käsittele-
vät työtäni Flow Festivalilla. 

Asetin työssä tavoitteekseni tarkastella, miten aluetuo-
tannon prosessi kehittää omaa ammattiminääni tuottajan 
ja maisema-arkkitehdin roolien rajapinnoilla. Minua kiin-
nostaa holistinen ajattelu suunnittelussa: kuinka maise-
ma, arkkitehtuuri, taide, kulttuuri ja politiikka nivoutuvat 
toisiinsa. Festivaali on monitahoinen kokonaisuus, jonka 
suunnittelun hallinta on haastavaa ja jännittävää. Vaikka 
jokaisen osa-alueen miettii tarkkaan, ei koskaan voi en-
nustaa, miten ne toimivat yhteen ja mikä tunnelma itse 
tapahtumassa vallitsee. Osa-alueet kopioituna toiseen 
paikkaan ja hetkeen luovat aina erilaisen kokemuksen. 

Materiaalin kokoaminen yksiin kansiin hyödyttää orga-
nisaatiota toiminnan tehostamisessa. Historian ja kehi-
tysprosessin tunteminen auttaa uuden luomisessa, kun 
jo kertaalleen kokelluista ratkaisuista voi oppia jatkossa. 
Työn on tarkoitus palvella ja ohjata Flow’n aluetuotantoa 
eteenpäin tulevina vuosina. 

TYÖN JA TEKIJÄN TAUSTA

Olen aiemmilta koulutuksiltani miljöösuunnittelija ja 
kulttuurituottaja. Työ on teemallista jatkoa kahdelle kult-
tuurin tiloja käsitelleelle korkeakoulun lopputyölleni:

• Kesäteatteritila suomalaisessa ympäristössä - suun-
nitteluohjeita / Miljöösuunnittelu AMK / 2006

• Lasipalatsin aukion kehittäminen asiantuntijan nä-
kökulmasta / Kulttuurituotanto AMK, parityö / 2012

Päätös diplomityön valinnasta oli luonteva - halusin lop-
putyön, joka on yhteydessä käytännön työhöni. Aihepoh-
dinnat ovat vuosien varrella vaihdelleet ympäristötai-
teesta kansalaisaktivismiin, linkittyen aina voimakkaasti 
tuottajan osaamisalueeseen. Kulttuurialalla työskennel-
lessäni olen käsitellyt maisema-arkkitehtuuria taiteen-
alana ja päässyt yhdistämään ammattitaitoani suunnitte-
lijana ja tuottajana useissa projekteissa. Festivaalit ovat 
kuuluneet kesääni aina ja tuotannollista kokemusta on jo 
vuosilta 2000-2008 Faces-festivaalilta Fiskarsin tehdas-
miljööstä. 

Toimin vuonna 2016 Flow Festivalin yhtenä kuudesta ra-
kennustyönjohtajasta, viheralueet omana vastuualueena-
ni. Lisäksi sain suunniteltavakseni yhden keskeisen, noin 
400 neliömetrin kokoisen oleskelualueen. Paikalle raken-
nettiin Viherympäristöliiton valtakunnallista Vihervuotta 
juhlistava Vihervuori-teos. Toimin jo tuolloin pienessä 
roolissa osatuottajana hoitaen koko prosessin suunnitte-
lusta ja kumppaniyhteistyöstä toteutukseen. 

Vuonna 2017 sain organisaatiossa kolme roolia: maise-
ma-arkkitehti tapahtuma-alueen suunnittelun ydinryh-
mässä, aluevisualisti tilasuunnittelussa sekä aluetuottaja 
maisematuotannossa. Osallistuin suunnittelu- ja raken-
nustyöhön osana festivaalin aluetuotantotiimiä. Olin mu-

ALUSTUS

KUVA 02. Suunnittel i ja  ja  rakennustyönjohtaja valmiin 
työnsä ääressä , Flow Fest ival  2016. Tomi Palsa .
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TYÖN RAJAUS JA FESTIVAALIAINEISTO

Työn teoriaosuudessa keskitytään suurikokoisen, ammat-
timaisesti tuotetun kulttuuritapahtuman suunnitteluun. 
Esimerkiksi urheilu- ja järjestötapahtumat sekä kaupal-
liset markkinointitilaisuudet ja kevyet, niin sanotut Pop 
Up -tapahtumat on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Vas-
tuualueeni festivaaliorganisaatiossa rajoittui pääasias-
sa yleisöalueisiin, joka näkyy tarkastelun painopisteissä. 
Lopullisten tuotantokarttojen ja julkaistavien yleisökart-
tojen laatiminen ei kuulunut minun työtehtäviini, mutta 
diplomityössä suunnittelun kehittämisen tarkastelua var-
ten laadin omia teemakarttoja. Kuvat ja kartat on merkitty 
työhön kunkin tekijän mukaan.

Flow Festivalin alueidenkäytön historiaa ei ole aiem-
min systemaattisesti kerätty tai tilastoitu. Tämän vuoksi 
aineisto on hajanasta, eikä varsinaista analyysiä tapah-
tuma-alueen toimivuudesta eri vuosina pysty tekemään 
ilman kokemusta kyseisestä tilasta. Alueidenkäytön his-
toriaa on käyty läpi kuvien ja karttojen avulla yhdessä or-
ganisaation keskeisen henkilöstön kanssa. Lisäksi teetin 
kyselyn festivaalialueen suunnittelijoille vahvistaakseni 
omaa kokemusper§äistä tietoani.

Tärkeänä aineistona olen käynyt läpi toista tuhatta valo-
kuvaa Flow Festivalin Flickr-sivustolta, tuotannon sisäi-
sistä tiedotoista, Internet-sivuilta ja blogeista sekä omista 
ja tiimini tallenteista.  Maisematiimi on auttanut minua 
myös kokoamaan aineistoa festivaalin rakentamisen ajal-
ta. 

Työ ei ole Flow Festival Oy:n tilaustyö, eikä siinä oteta 
kantaa festivaalin ohjelmasisältöön tai markkinointiin. 
Tarkastelen organisaatiota ja työskentelytapoja projekti-
työntekijän roolista, oman kokemukseni pohjalta. 

AVAINSANAT

Monella avainasanalla on eri yhteyksissä eri käyttötapoja. 
Kuvaan termistöä tässä työssä käytetyssä merkityksessä. 

Festivaali
Toistuva kulttuuritapahtuma, joka on järjestetty yhteistä 
juhlistamista ja taiteesta nauttimista varten. Tässä työssä 
tarkastellaan urbaanissa ympäristössä tapahtuvaa festi-
vaalia, joka on ammattimaisesti johdettu. 

Tapahtuma-alue
Alue ja ympäristö, joka tarjoaa festivaalille sijainnin ja jär-
jestelyille olosuhteet. Tapahtuma-alueen luonne on usein 
festivaalin järjestäjälle tärkeä tekijä sen valinnassa. 

Festivaalialue
Tapahtuma-alueesta rajattu, usein muusta toiminnasta 
erotettu alue festivaalin toiminnoille rajatuksi ajaksi. 

Aluetuotanto
Festivaaliorganisaation yksi osa-alue mm. ohjelma- ja ar-
tistituotannon ohella. Aluetuotannon työntekijät vastaa-
vat festivaalialueen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Venue
Festivaalin yleisöalueelle suunniteltu tila, joka toimii 
artistien esiintymispaikkana. Venuen alueella on usein 
muitakin yleisöpalveluja, kuten juomamyyntiä ja ravinro-
lapalveluja.

Tilateos, installaatio
Taiteellisen luomistyön tuote, joka on usein erityisesti jo-
honkin paikkaan suunniteltu ja käyttää tilan ominaisuuk-
sia hyväkseen.

Kulttuurituottaja
Tuottajan osaamisaluetta kuvataan koulutusohjelmien 
sivuilla näin: 

”Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden ja elämysten 
mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toi-
mintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai 
-palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti 
ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelli-
set päämääränsä.”1

”Kulttuurituottaja hallitsee erilaisten kulttuuri- ja taideta-
pahtumien tuottamisprosessit, markkinoinnin ja viestin-
nän sekä ymmärtää niiden rahoituksen ja liiketalouden.
Kulttuurituottaja työskentelee järjestöissä, yrityksissä, 
kulttuurihallinnossa tai luovan alan yrityksissä esimerkik-
si tapahtumatuottajana, projektipäällikkönä, järjestö- tai 
kulttuurisihteerinä tai managerina.”2

Kulttuurituottajia koulutetaan esimerkiksi Metropolia 
ammattikorkeakoulussa,  Humanistisessa ammattikorkea-
koulussa ja Arcadassa.

1 Metropolia 8.1.2018
2 Humak 8.1.2018
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KUVA 03. Fest ivaal ialue rakentuu er i  osa-alueista , joista yksi  on venuet , el i  esi intymislava-alueet . Sini  Parikka.
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SUUNNITTELUKOHTEENA 
FESTIVAALI

Tapahtumat ovat vahva osa kulttuuriamme, ja sidoksissa aina ympäristöönsä ja osallisiinsa. 
Tapahtumat luovat ympäristöjä ja ympäristö muokkaa tapahtumaa. Ensimmäisessä luvussa 
avataan tapahtumien merkityksiä ja vaikutuksia sekä etsitään ulkotiloissa järjestettävän festi-
vaalin alueen muodostavia osatekijöitä. 

 

T
O

IM
IN

T
A

Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

1  



12

1.1 TAPAHTUMA

Yleisötapahtumilla on varmaankin yhtä pitkä historia 
kuin ihmiskunnalla. Tapahtumapaikkojen ja arkkitehtuu-
rin juuret kohtaavat Antiikin Kreikassa, jossa 500-luvulla 
eKr. järjestettiin valtion sponsoroimia festivaaleja. Myös 
Rooman valtakunnassa valtio sponsoroi taidefestivaaleja. 
Kun festivaalitiloja suunnittelivat arkkitehdit, tapahtuma-
tuotannossa toimivat erityiset ammattikunnat taiteelli-
sia johtajia, organisaattoreita ja managereita. Suomeen 
musiikkifestivaalit rantautuvat Tallinnan musiikkijuhlilta. 
Jyväskylän kesässä on vuonna 1881 järjestetty ensimmäi-
nen ”musiikillinen juhlakokous”. 1

Tapahtumien sosiaalinen vaikuttavuus
Festivaaliksi kutsutaan yleensä säännöllisesti pidettä-
vää tapahtumaa, kuten elokuva- tai musiikkifestivaali. 
2 Festivaalien avulla pidetään yllä yhteisön sosiaalista 
identiteettiä sekä juhlitaan sen historiaa ja saavutuksia 
3. Tapahtumat ovat välttämättömiä, inhimillisiä elämyk-
siä laumassa elävälle sosiaaliselle olennolle. Tapahtumat 
ovat juurtuneita kulttuuriimme ja auttavat määrittele-
mään siviilisaatiotamme4. 

Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäksi tapahtumilla on 
tutkittu olevan positiivisia vaikutuksia yksilöön. Tapah-
tuman osallisiksi voidaan laskea ideoijat, järjestäjät, tai-
teilijat, alihankkijat, vieraat, asukkaat, median edustajat 
ja sivusta seuraajat. Sosiaalisen yhteisömedian avulla 
tapahtuman vaikutusalue voi yltää naapurustosta maail-
man ääriin. 

1 Kauhanen 2002, 14-16
2 www.suomisanakir ja . f i
3 Silvanto 2007, 11
4 Getz 2005, 5

Tapahtumat toimivat paikkojen “pehmeänä infrastruk-
tuurina”, sosiaalisina tiloina, joissa ihminen voi ilmaista 
itseään. Fyysinen kanssakäynti ja kasvokkain koetut tilan-
teet edistävät sosiaalista hyvinvointia, ja tapahtumissa 
korostuu itsemääräys, osallistavuus, vapaus ja spontaani-
us. Tapahtuma on tärkeä elementti emotionaalisen ener-
gian rituaalissa, joka luo onnen “flow-tunteita”.5

Väliaikaiskäyttö ja kaupunkikehitys
Kaupunkitilojen väliaikaiskäytöstä on useita kuvauksia, 
mutta sille tyypillistä on paikkasidonnaisuus ja paikan 
potentiaalisuuksien tutkiminen ja kokeilu. Väliaikaisia 
toimintoja syntyy tiloihin tai alueille, joissa pääasiallinen 
toiminta on syystä tai toisesta loppunut, ja ne odottavat 
uutta pysyvää käyttöä ja kehitystä. Ajallisesti väliaikainen 
käyttö on tapahtuman ja pysyvän kehittämisen välimaas-
tossa.6 

Väliaikainen käyttö voi tuoda suljetun tai merkityksettö-
män tilan julkiseen käyttöön. Käyttö voi olla mitä vain, 
toimintaa, katseltavaa tai kuunneltavaa, joka luo kaupun-
gista viihtyisämmän, mielenkiintoisemman ja voi kohen-
taa kaupunki-imagoa. Tilojen väliaikainen käyttö on täten 
arvokas osa kaupungin kulttuurielämää. 7Perinteisestä 
suunnittelusta poiketen väliaikainen käyttö voi ollaperin-
teistä suunnittelua luovempi tapa kehittää kaupunkiym-
päristöjä. Sen avulla voidaan malleja, joita ei ole osattu 
suunnitella. Usein väliaikaiskäytön toteuttavat sen ideoi-
jat ilman tarkempia suunnitelmia. 8

5 Richards 2014, 3 
6 Hernberg 20.9.2017
7 Lehtovuori  ym. 2003
8 Rönkä ym. 2011

Kulttuuri on valjastettu osaksi kaupunkikehityskampan-
joita Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kampan-
joiden keulakuviksi nostetaa toistuvasti suuria ja kalliita 
rakennushankkeita, kuten konserttitalot, museot sekä kau-
pallisia ja kulttuuritiloja sekoittavat keskukset, toimivat 
kaupunkien lippulaivoina. Kaupunkien markkinoinnissa 
ja promootiokampanjoissa on nähty myös ”pehmeämpiä” 
metodeja, korostaen festivaalien ja erityisten tapahtu-
mien roolia. Moni näistä yrittää vastata jälkiteollisen ajan 
tyhjentyvien teollisuusalueiden uudelleenkäyttöön. 9

Festivaalit ovat tärkeä osa kaupunkipolitiikkaa kolmesta 
näkökulmasta 10: 
• Taidepoliittinen: toimii taiteen näyttämönä, luo suh-

detta taiteen ja yhteisön välille
• Kaupunkipoliittinen: on mukana kaupungin imagon, 

identiteetin ja hengen rakentamisessa
• Elinkeinopoliittinen: tukee luovan ja dynaamisen ta-

louden tavoitteita yhtenä aluetaloudellisena sektorina

9 Cantell 1999, 9.
10 Si lvanto 2007, 14.

SUUNNITTELUKOHTEENA FESTIVAALI

Tapahtumien vaikuttavuutta tutkineessa selvitykses-
sä esitellään onnistuneen tapahtuman järjestämisen 
neljä menestystekijää1: 

1. Saavutettavuus 
– sijainti, esteettömyys, hinta, visuaalinen ympäristö

2. Verkostot 
– alihankkijat, yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset 

3. Laatu 
– laadukas ohjelma, kohderyhmäajattelu

4. Erottautuminen 
– aitous, elämyksellisyys, visuaaliset elementit

1 Kilpeläinen ym. 2012, 50
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KUVA 04. Valtaosa kesän suurista musi ikkifest ivaaleista tapahtuu urbaanin ympäristön ulkopuolella . 
Ruisrock jär jestetään Turun Ruissalon kansall ispuistossa. Ri ikka Vaahtera /  Ruisrock 2017
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Festivaali urbaanissa tilassa
Kaupunkitilassa järjestettäviä eri tyyppisiä tapahtumia 
voidaan luokitella esimerkiksi niiden keston, avoimuuden, 
järjestäjän tai alueellisen rajauksen perusteella. Kaupun-
kifestivaalin termiä käytetään yleensä teemallisesta ko-
konaisuudesta, jonka osa-tapahtumat levittäytyvät useil-
le tapahtumapaikoille ympäri kaupungin. Usein näille on 
luonteenomaista avoimuus ja pääsymaksuttomuus. Hel-
singissä tällaisia ovat esimerkiksi kansainvälinen teatteri-
festivaali Baltic Circle, Helsinki Design Week tai Helsingin 
Juhlaviikot. Helsingin urbaanissa ympäristössä järjes-
tetään vuosittain myös tilallisesti rajattuja festivaaleja. 
Toistuvia, ammattivetoisia ja kaupallisia musiikkitapahtu-
mia Helsingissä ovat Flow Festivalin tapaan esimerkiksi 
Tuska Festivaali ja Sideways. 

Julkisessa tilassa järjestettävän tapahtuman tuotannos-
sa on useita haasteita, ja osa tapahtumista saattaa ai-
heuttaa konflikteja järjestäjän ja lähialueen asukkaiden 
välillä. Nykypäivän massatapahtumien turvallisuusnä-
kökulmat edellyttävät hallintaa ja valvontaa. Rajatulla 
alueella järjestäjä pystyy turvallisuusuhkien lisäksi hal-
litsemaan paremmin muitakin haittoja, kuten roskaisuut-
ta ja meluongelmia. Maksullisen alueen aitaaminen on 
myös tapahtuman taloudellinen edellytys. Voimakkaasti 
aidattuja maksullisia tapahtumia kritisoidaan kuitenkin 
osallistavuuden puuttumisen näkökulmasta. Julkisen tilan 
sulkeminen väliaikaisesti rajoittaa alueen käyttäjien päi-
vittäisiä toimintoja ja liikkumista ja voi aiheuttaa paikoin 
äänekästäkin vastustusta. 11 

11 Paananen. 2016

KUVA 05. Sideways Helsingin Tukkutori l la on hyvä esimerkki  urbaanista fest ivaal ista . Petr i  Antt i la /  Sideways.
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Colours of Ostrava 1, 2

Czech Republic

• Järjestetty vuodesta 2012 lähtien
• Monitaiteellinen festivaaliohjelma, Tsekin suurin 

musiiikkifestivaali 
• 4-päiväinen, kapasiteetti 9000 henkeä
• 21 sisä- ja ulkovenueta, 350 esitystä
• Dolní Vítkovic, vanha metallinjalostustehdas
• Euroopan kulttuuriperintökohde 
• Muutettu teknologia-, kulttuuri- ja tapahtumakes-

kukseksi, kaasukelloon rakennettu auditorio
• Mittakaavaltaan ja tilarakenteeltaan vaihteleva: 

laajempia tapahtumakenttiä, suojaisia pihoja ja 
tunnelmallisia rakennuksia  

• Istumakatsomoita, pöytäryhmiä
• paljon myyntipisteitä, markkinatunnelma

1 https : //www.colours .cz/
2 Kri i t ikkomarko-blogi , 2014

Melt 3, 4, 5

Ferropolis, Gräfenhainichen, Germany

• Järjestetty vuodesta 1999 lähtien Ferropolissa
• 4-päiväinen
• 8 lavaa, yli 100 esitystä
• vanha avohiilikaivos, maailman suurin kaivoskone
• vehreää niemialuetta ympäröi Gremmin järvi
• maisemaa hallitsevat suuret kaivoskoneet
• teollinen ilme festivaalirakenteissa
• oleskeluun hiekkaranta, viheralueita, katse-

lualueella suuret portaat ja eri tasoja

3 http: //meltfest ival .de/en/ 
4 http: //berl in-enjoy.com/melt-fest ival-2013-re-
view/
5 http: //www.ohanamag.com/events/20-years-of-
melt-fest ival-the-highl ights/

Esimerkkejä urbaaneista festivaaleista
Esimerkkikohteita on kartoitettu tutustumalla kansain-
välisessä mediassa viime vuosina näkyvyyttä saaneisiin 
ja esiin nouseviin festivaaleihin. Useat kulttuurilehdet 
kokoavat vuosittain lyhyet esittelyt suosikeistaan esimer-
kiksi eurooppalaisista festivaaleista. Esittelyissä painot-
tuvat ohjelmiston lisäksi festivaalin tunnelma ja alueen 
erikoispiirteet. Seuraavassa esitellään kaksi esimerkkiä 
festivaaleista alueilla, jotka muistuttavat tyypiltään, tun-
nelmaltaan ja sijainniltaan Suvilahtea. Aineiston saata-
vuus festivaaleista on vaihtelevaa, tapahtumapaikasta 
harvoin on muuta tietoa kuin aluekartta. Lisäksi tietoa voi 
löytää esimerkiksi sosiaalisen median tai blogikirjoitus-
ten palautteesta. 
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KUVA 06. Teoll isuusmijöön henki  on alueella vahva. KUVA 07. Maailman suurimmat nosturit  hall i tsevat t i laa .
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Työsuhteessa olevien toimijoiden lisäksi osaamista han-
kitaan ostopalveluina alihankkijoilta. Resursseihin laske-
taan myös vapaaehtoiset sekä erilaiset yhteisöt ja kump-
panit, jotka saavat panoksestaan joko näkyvyyttä, rahaa 
tai pääsylippuja ja muita tuotteita.3 Alihankkijat voivat 
toimia tapahtuman yhteistyökumppaneina. Muita yhteis-
työkumppaneita ovat esimerkiksi tapahtumapaikan omis-
taja, oheistapahtumien järjestäjät, tavarantoimittajat, 
rahoittajat tai sponsorit Yhteistyöneuvotteluissa ja tar-
jouspyynnöissä on hyvä huomioida festivaalin luonne ja 
tavoitteet sekä molempien osapuolien tuoma lisäarvo 4.

Prosessin suunnittelu ja aikataulutus
Suunnitteluprosessi kulkee usein lomittain edellisen vuo-
den tapahtuman kanssa, mutta suunnittelussa kannattaa 
aina hyväksikäyttää projektityöskentelyn periaatteita. 
Samalla paikalla toteutettava festivaali toistaa paikoin 
samoja kaavoja, mutta tapahtumana se on aina ainutlaa-
tuinen. Suunnittelun ja toteuttamisen helpottamiseksi 
projekti jaetaan yleensä useaan vaiheeseen. Oheisessa 
kaaviossa vuosittainen festivaaliprosessi kulkee vaihei-
den 5-9 sykliä5.

Suunnitteluprosessi on tärkeä osa tapahtuman järjes-
tämistä ja sille tulee varata paljon aikaa, työtä ja asial-
le omistautumista. Suunnittelu auttaa hahmottamaan 
monimutkaisen tapahtuman vaatimia erikoisjärjestelyjä, 
koordinointia, resurssointia ja prosessin hallintaa. Shone 
kuitenkin varoittaa liian syvällisestä suunnittelusta, jol-
loin itse toteuttaminen saattaa jäädä vähälle huomiolle. 6

3 Kilpeläinen ym. 2012, 50
4 Kauhanen ym. 2002, 41,69
5 Kauhanen ym. 2002, 26
6 Shone 2001, 100-101

1.2 PROJEKTISTA PROSESSIKSI

Kuten edellisessä kappaleessa kuvailtiin, väliaikaistoi-
minnon suunnittelulle on luonteenomaista kokeilukult-
tuuri, jossa testataan pienin riskein erilaisia yksittäisiä 
toimintoja. Näistä projekteista voi kuitenkin kehittyä jat-
kossa toistuvia tapahtumia tai hyviä suunnittelun käytän-
töjä. Myös festivaalin suunnittelusta puhutaan projektina, 
vaikka vuosittaisen tapahtuman suunnittelu on pitkäjän-
teistä ja tulevaisuuteen tähtäävää. Tällöin festivaali on 
usein vakituinen toimintaprosessi ammattimaisesti joh-
detulle organisaatiolle. 

Organisaatio
Tapahtuma-ala on jatkuvassa muutoksessa ja käytännöt, 
tiedot sekä tekniikka kehittyvät. Tuotannon tiimit, roolit 
ja nimikkeet vaihtelevat organisaatioittain. Festivaaleilla 
työskentelevistä useat ovat oppineet alaa kokemusten 
kautta, ja kokemus onkin olennainen myös tuotannon 
koulutuksen saaneille. 

Laadukkaan ja onnistuneen festivaalin taustalla on huo-
lellinen suunnittelu ja järjestäminen. Tämä taas edellyt-
tää toimivaa organisaatiota ja useiden ammattilaisten 
yhteistyötä. Projektin asettaja on tapahtuman omistaja, 
joka päättää suunnittelun käynnistämisestä. Johtoryhmä 
edustaa projektin asettajaa ja toimii korkeimpana päät-
täjänä. Projekti- tai tuotantopäällikkö on kokonaisvas-
tuussa projektista, sen suunnittelusta, toteutuksesta ja 
lopputuloksesta. Hän raportoi johtoryhmälle suunnitte-
lun etenemisestä ja taloudesta. Tuotanto voidaan jakaa 
osatuotantoihin, joilla on omat tiimit ja vastuuhenkilöt. 
He vastaavat työstään projektipäällikölle. Tukihenkilös-
tön tehtävänä organisaatiossa voi olla esimerkiksi talous-

hallinto, markkinointi tai kirjanpito. 1

Prosessin pohjaksi laaditaan toteutussuunnitelma, ai-
kataulu ja tehtäväluettelo. Festivaalialueen suunnitte-
lijoiden tehtävänä on vastata oman osaamisalueensa 
toteutuksen suunnittelusta2. Eri osa-alueita ovat esimer-
kiksi ääni-, valo-, ripustus-, rakenne- tai kalustussuunnitte-
lu. Suurissa tapahtumissa jokaiselle osa-alueelle on usein 
oma ammattiryhmänsä, mutta pienemmissä tuotannoissa 
vastuualueet ovat laajempia. Suunnittelijat voivat olla 
mukana tuotannossa jo tarjouspyyntövaiheessa ja työs-
kennellä myös tapahtuman jälkituotannossa. 

1 Kauhanen ym. 2002, 31-33
2 Kauhanen ym. 2002, 50

ASETTAJA

JOHTORYHMÄ

PROJEKTI-
PÄÄLLIKKÖ

TUKI-
HENKILÖSTÖ

PROJEKTI-
TYÖNTEKIJÄ

TIIMI

KUVA 08. Tapahtumaorganisaatio. Toimivassa organi-
saatiossa vastuuhenkilöt  tekevät yhteistyötä . Sovellettu 
Kauhanen ym. 2002 ja I iskola-Keskonen 2004.

SIDOS-
RYHMÄT

YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT
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PROJEKTI-
TYÖNTEKIJÄ
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Suunnitteluprosessi jaetaan yleensä strategiseen ja ope-
ratiiviseen suunnitteluun. Strategisessa suunnittelussa 
määritellään tapahtuman tavoitteet, rakenne ja menette-
lytavat, kun taas operatiivinen suunnittelu keskittyy näi-
den strategioiden käytännön toteuttamiseen. 7 Festivaa-
lialueen suunnittelu ja tuotanto on yksi osa tapahtuman 
kokonaisuuden suunnittelua ja tuotantoa jo alusta asti. 
Toteutuksen suunnittelu alkaa usein operatiivisen suun-
nitteluprosessin vaiheessa. 

Operatiivisen kolmion kysymykset johdattelevat vastauk-
seen, mikä tapahtuman teema ja ilme on. Festivaalialueen 
suunnittelua ohjaavat muun muassa seuraavat tarkenne-
tut operatiiviset kysymykset 8: 

• Miten teema saadaan näkymään läpi tapahtuman?
• Mitkä ovat resurssit?
• Mitkä ovat vastuualueet ja -henkilöt?
• Mitä toimintatapoja käytetään?
• Mitkä ovat mahdolliset riskit ja niiden hallinta?

7 Bowdin ym. 2001, 68
8 Vallo & Häyrinen 2014, 106

Kuvaavaa festivaalituotannolle on, että aikataulut on 
tiukkoja ja työskentelytahti kiihtyy kohti tapahtumapäi-
viä. Ominaista on myös työtehtävien moniulotteisuus ja 
yllättävät muutokset. Festivaalialue on rajatussa aika-
taulussa vaiheittain valmiiksi saatettava kokonaisuus. 
Se suunnitellaan, rakennetaan, sen tulee toimia täydessä 
valmiudessaan, jonka jälkeen se puretaan, pakataan ja tila 
palautuu jokapäiväiseen käyttöönsä.

Aikataulussa pysyminen ja työn laatu ovat päivittäisen 
seurannan kohteina. Työtehtävissä on pyrittävä huolel-
lisuuteen, jotta kaikki työvaiheet tulee tehtyä kerralla 
mahdollisimman hyvin. Pahimmassa tapauksessa huoli-
mattomuus voi johtaa työn uudelleen tekemiseen, joka 
vaarantaa rakennusaikataulun. Aikataulussa pysymis-
tä helpottavat selkeät työtehtävät, työn ohjaus ja vas-
tuualueet. Esihenkilöiden on varauduttava myös äkillisiin 
muutoksiin ja oltava valmiita ratkaisemaan ongelmia no-
pealla varoitusajalla. 9

Myös tapahtuman aikana on tilanteita, joissa alueella jou-
dutaan tekemään suunniteltuja tai yllättäviä muutos- ja 
korjaustöitä, mutta kokonaisuuden tulee pysyä hallinnas-
sa koko tapahtuman ajan. Myös alueen purku ja lopputyöt 
tapahtuman päätyttyä on tärkeää suunnitella huolelli-
sesti ennakkoon. Järjestäjän tulee huolehtia rakenteiden 
purkamisesta, pakkaamisesta ja palautuksesta sekä ta-
pahtumapaikan siivouksesta. Projektin päättämiseen liit-
ty myös palautteen kerääminen, kiittäminen ja aineiston 
dokumentointi. 10 

9 Kauhanen ym. 2002, 122
10 Iiskola-Keskonen 2004, 12

KUVA 09. Strategisen kolmion (vasemmalla)  ja  operat i i -
visen kolmion kysymykset . Sovellettu Vallo & Häyrinen, 
2014.

1.Projektin alustava valinta

2. Päätös aloittaa projektivalmistelu

3. Tausta- ja esiselvitykset

4. Projektin esisuunnitelma

5. Päätös aloittaa yksityiskohtainen
projektisuunnittelu

 

6. Projektisuunnitelman laatiminen
Suunnittelun organisointi
Tarkat taustaselvitykset

Suunnitteluanalyysit
Suunnitelman laatiminen

7. Suunnitelmien toteutettavuuden
ja riskien arviointi

8. Projektin toteutus

9. Evaluaatio - Projektin toteutuksen
ja vaikutusten arviointi

KUVA 10. Tavoitelähtöinen ja tavoitejohdettu suunnitte-
luprosessin projekt isykl i . Sovellettu Kauhanen ym. 2002
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1.3 FESTIVAALIALUEEN OSATEKIJÄT 

Variaatio festivaalien eri tyyppisten ja kokoisten välillä on 
valtava, mutta alueen muodostavat osatekijät ovat kaikis-
sa pääsääntöisesti yhtäläisiä. 

Tapahtumaympäristö
Suunnittelun pohjana on tapahtumapaikka ja tapahtuman 
toteutustapa. Tapahtumapaikalla tarkoitetaan ympäristöä, 
jossa tapahtuma järjestetään. Tärkeimpänä lähtökohtana 
on, että tapahtumapaikka on järjestettävän festivaalin 
luonteelle sopiva. Festivaalialueella tarkoitetaan tapah-
tumapaikasta festivaalille varattua ja muusta käytöstä 
rajattua aluetta. Festivaalialue jakaantuu yleisöalueeseen 
ja erilaisiin yleisöalueen ulkopuolisiin henkilökunnan, ar-
tistien, kumppaneiden tai kutsuvieraiden alueisiin. 

Rajatun festivaalialueen lisäksi organisaatiolla voi olla 
käytössään tukialueita esimerkiksi lipunmyynnille tai 
pyöräpaikoitukselle. Tuotanto vaatii usein lisäksi merkit-
täviä määriä huolto-, varasto- ja paikoitusalaa helposti 
saavutettavalta etäisyydeltä. Festivaalin ajaksi alueelle 
perustetaan festivaalitoimisto, elleivät organisaation tilat 
ole jo valmiiksi lähialueella.

Yleisöpalvelut
Tapahtuma on palvelutuote, jonka järjestelyjen ytimessä 
on sen olemassaolon syy, eli festivaalin luonne ja olemus. 
Musiikkifestivaalin ydin ilmenee tapahtuman musiikilli-
sessa ja visuaalisessa ilmeessä, mutta onnistuakseen ta-
pahtuma tarvitsee myös muita toimintoja ja palveluita. 
Festivaaliohjelman ja taiteellisen sisällön lisäksi alueelle 
sijoittuvat välttämättömät wc-, vesi- ja ensiapupalvelut. 
Lisäarvoa luodaan oheispalveluilla ja -sisällöillä, kuten 

ruokapalvelut, anniskelupalvelut, tuotemyynti sekä erilai-
set kumppanien tarjoamat lisäpalvelut. 1

Toimintojen ja palvelujen sujuminen festivaalialueella on 
tärkeää. Se voi tuottaa asiakkaalle voimakkaita positiivi-
sia tai negatiivisia tunnetiloja ja vaikuttaa haluun käyttää 
palvelua uudelleen ja suositella sitä muillekin. 2

Rakenteet
Festivaalialue muodostuu ohjelmiston ja palvelujen vaa-
timista sekä ympäristön tarjoamista elementeistä ja ra-
kenteista. Kiinteiden rakennusten ja rakenteiden lisäksi 
festivaalituotanto edellyttää usein tilapäisiä ratkaisuja, 
kuten esiintymislavoja, telttoja ja merikontteja. Joitain 
rakenteita saatetaan rakentaa paikan päällä valmiista 
tapahtumaelementeistä, kuten trusseista ja telineistä tai 
mittatilauksena esimerkiksi puumateriaaleista. Rakentei-
siin kuuluvat myös irtokalusteet, kuten pöydät, tuolit ja 
varjot. 3 Maksullinen yleisöalue aidataan usein jo raken-
nusvaiheessa 2 metriä korkealla, näkyvyyden peittävällä 
aidalla. Myös festivaalialueen sisällä on aidoilla rajattuja 
alueita, kuten huolto- ja backstagealueet. Kulunohjauk-
sessa käytetään matalampaa aitaa. 4 

Infrastruktuuri ja huolto
Festivaalialueen toimivuuden perusedellytyksenä on eri-
laisten infrastruktuurien ja teknisen huollon rakenteiden 
olemassaolo tai niiden järjestettävyys. Tapahtuman ylei-
söpalvelut mahdollistaa laaja verkosto taustatoimintoja, 
jotka oikein toimiessaan ovat usein yleisön huomaamat-

1 Iiskola-Keskonen 2004, 16-17
2 Ylikoski 2001, 235
3 Kauhanen ym. 2002, 80
4 www.aitavuokraus.fi

tomissa. Näiden huollon ja ylläpidon osuus huomioidaan 
jokaisessa suunnittelun valinnassa ja palvelujen sijoitte-
lussa. 

Toimiva aluerakenne palvelee kulku- ja huoltoreittien 
sekä logistiikan ja varastotilojen kannalta jouhevasti. Ti-
lallisen toimivuuden jälkeen sähkön ja veden saatavuus 
tapahtuma-alueella ovat festivaalin peruspalveluista 
tärkeimpiä. Esitystekniikka edellyttää tänä päivänä luot-
tettavia Internet-yhteyksiä. Ruoka- ja juomapalveluille 
tarvitaan kylmäsäilytystiloja, vesi- ja viemäri- ja kierrätys-
järjestelyitä.
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INFRASTRUKTUURI JA HUOLTO

Kulkureitit, huoltoreitit, poistumistiet
Logistiikka, liikenne, paikoitus
Varastointi, rakennuskeskus
Vesiverkosto, kastelupisteet
Sähköverkosto
Tilavalaistus
Internet-yhteydet
Tapahtumakalusto, esitystekniikka
Valo&ääni (FOH)
Kylmäsäilytys
Jätehuolto, jätevesi
Siivouskeskus, kierrätyspisteet

TUKITOIMINTOJEN 
ALUEET

Lipunmyynti
Akkreditointi
 (tunnistautuminen)
Narikka
Turvatarkastus
Pysäköinti, pyöräparkki
Kuljetus, taksiasema
Leirintäalue, majoitus

YLEISÖPALVELUT

Tukitoiminnot, porttipalvelut
Venuet, katselualueet, invakorokkeet
Baarit, anniskelualueet, lasialueet
Ravintolat, ruokailualueet
Kumppanien palvelut, oheistuotemyynti
Wc-alueet, vesipisteet
Panttipalautus, kierrätys
Infopalvelut ja opasteet
Latauspisteet, Internet-yhteys
Turva- ja ensihoitopalvelut 
Oleskelu, tapaamispaikat

FESTIVAALIRAKENTEET

Kiinteät rakennukset ja rakenteet
Aidat
Esiintymislavat ja korokkeet
Teltat
Kontit, kopit, kojut
Ajoneuvot, vaunut
Paikalla kootut rakennelmat
Kalusteet
Tila- ja taideteokset
Banderollit, kyltit
Teippaukset, matotukset
Somisteet
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FESTIVAALIALUE
Yleisöalue

Anniskelualue
Anniskelematon alue

Huoltoalue
Backstage-alue
Press-alue
VIP-alue
Festivaalitoimisto
Tilannekeskus

TAPAHTUMAYMPÄRISTÖ

FESTIVAALIN
TILAN JA ELEMENTTIEN 

VISUAALINEN JA 
TOIMINNALLINEN 

HALLINTA

KUVA 11. Fest ivaal ialueen muodostavat osateki jät
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1.4 SUUNNITTELUA OHJAAVAT TEKIJÄT

Tapahtumasuunnittelua ohjaavat erilaiset lait ja sään-
nökset sekä paikkakuntakohtaiset ohjeistukset. Tapah-
tumapaikalla voi olla toimintaa rajoittavia tai edistäviä 
ominaisuuksia, ja lisäksi maanomistaja voi asettaa ehtoja 
vuokrasopimukseen. Yleisötilaisuuksien suunnittelusta 
on muutama perusteos, joista on poimittu festivaalialu-
een suunnittelua koskevia aiheita.

Lupa- ja ilmoitusasiat
Festivaali on yleisötilaisuus, jota säätelee kokoontumis-
laki. Sen tarkoituksena on ”turvata järjestettävän tapah-
tuman onnistuminen rauhanomaisesti sekä osanottajien 
tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta että heidän 
oikeuksiaan loukkaamatta”1. Laki- ja säännösmääräysten 
ukaiset lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan aina 
järjestämispaikkakunnan viranomaisille. 

Helsingin kaupunki on koonnut eri virastojen lupaproses-
sit samaan sähköiseen palveluun, joten luvat voi hakea 
samanaikaisesti Helsingin kaupungin kaupunkiympäris-
tön toimialalta, kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalta, pe-
lastuslaitokselta sekä Helsingin Satamalta. Suuremman 
tapahtuman järjestäjän on hyvä olla virastoihin yhtey-
dessä jo suunnitteluvaiheessa ja sopia tapaaminen esi-
merkiksi poliisin vaatimien mahdollisten lisäselvityksien 
vuoksi. Tapahtuman luonteesta ja koosta riippuen tarvit-
tavien lupien tai ilmoitusten määrä voi vaihdella. 2

1 Kokoontumislaki 530/1999, 3§
2 www.myhelsinki.fi

Tontin tai alueen maanomistaja/hallinoija

Poliisi

Pelastuslaitos

Ympäristökeskus

Ympäristönsuojeluviranomaiselle

Maanomistaja 

Pelastuslaitos

ELY-keskukselta 

Helsingin kaupunkiymp. toimiala

Ympäristökeskus

Evira

Aluehallintovirasto

Pelastuslaitos

Poliisi

Pelastusviranomainen

STUK Säteilyturvakeskukseen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

ELY-keskus

Teosto

Poliisi

7-30vrk 

5 vrk

14 vrk

 30 vrk

 30 vrk

7 vrk

7 vrk

15 vrk

60 vrk

5vrk

14 vrk

14 vrk

30vrk

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kokoontumislaki 14 §

Pelastuslaki 16 §

Ympäristönsuojelulaki 118 §

 Tieliikennelaki ja -asetus

Räjähdeasetus 81 §

Tapahtumajärjestäjän luvat, ilmoitukset ja ohjeistukset 
Koottuna Humakin Kupola-sivuston ja Helsingin kaupungin tapahtumajärjestäjän ohjeista 1, 2

1 www.myhelsinki.fi
2 kupolahumak.wordpress.com

Alueen maankäyttölupa

Ilmoitus yleisötilaisuudesta,

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma 

Ympäristösuunnitelma

Meluilmoitus (sis. jätehuolto)

Avotulen käyttölupa

Palavan nesteen, kaasun tai räjähteiden säilytys

Liikenneluvat 

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Elintarvikkeiden myyntilupa

Elintarvikehuoneiston ilmoitus 

Tilapäinen anniskelulupa 

Ilotulite- ja tuliesityslupa 

Ilotuliteilmoitus 

Pyrotekniikkailmoitus

Ilmoitus laserin käytöstä

Rakennuslupa (yli 14vrk paikallaan olevat rak.)

Toimenpidelupa (kevytrakenteisen rakenteelle)

Mainosten ja opasteiden kiinnitysluvat 

Musiikin julkisen esittämisen lupa, Tekijänoikeus

Arpajaislupa, pelit, kilpailut

Tiedotus tapahtuman vaikutusalueen asukkaille 
ja toimijoille
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Riskienhallinta ja turvajärjestelyt
Tapahtumatuottajan ja aluesuunnittelijan työn ohje-
nuorana on aina turvallinen ja toimiva tapahtuma. Ta-
pahtuman järjestäjä on tapahtuman koosta riippumatta 
vastuussa henkilökunnan, yleisön sekä sivullisten turval-
lisuudesta. Ulkoilmatapahtumissa suurimmat onnetto-
muudet ja sitä kautta riskit liittyvät alueelle saapumiseen 
ja poistumiseen, lavan edustojen ruuhkiin ja väliaikaisiin 
rakenteisiin 1. 

Yleisötapahtuman aikaisten riskien hallinnassa olennais-
ta on huolellinen suunnittelu, luotettavat alihankkijat ja 
osaava henkilökunta. Työkaluina toimivat muun muassa 
edellä esitetyt erilaiset suunnitelmat, ilmoitukset ja luvat. 
Riskienhallinnassa puhutaan ABC-ajattelusta, joka jakau-
tuu seuraaviin vaiheisiin2:

A  Kartoitus = tiedosta riskit
B  Arviointi = luokittele riskit todennäköisyyden ja  
 merkittävyyden suhteen
C  Hallinta = tee suunnitelma riskien siirtämiseksi,  
 minimoimiseksi tai eliminoimiseksi

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma luo perustan tur-
vajärjestelyille. Järjestäjätaholla on oltava nimettynä 
turvallisuudesta vastaava henkilö, joka vastaa niin tur-
vallisuussuunnittelusta kuin henkilöstön kouluttamises-
ta. Turvallisuusasiat kannattaa hoitaa eri viranomaisten 
kanssa hyvissä ajoin isoa tapahtumaa suunniteltaessa. 
Ennen tapahtumaa järjestäjät ja tarvittavat viranomaiset 
pitävät yhdessä turvajärjestelyjen viranomaiskatselmuk-
sen, jossa ilmenevät mahdolliset puutteet tulee korjata 
ennen tapahtuman alkua 3(Vuoripuro, 2007).

1 Hiltunen & Koivisto 2014, 5
2 Kauhanen ym. 2002, 56
3 Vuoripuro 2007, 15, 19

Tapahtuma-alueella on festivaalitoimiston lisäksi usein 
erillinen tilannekeskus (TIKE), josta käsin tapahtu-
ma-alueelta tulevaa tietoa hallitaan ja ohjataan ympä-
risvuorokautisesti4. Tapahtuman aikaisista poikkeusti-
lanteista ilmoittaminen suunnitellaan ennakkoon. Hyvin 
toteutettu kriisiviestintä auttaa ihmismassojen hallinnas-
sa. Esimerkiksi palohälytys olisi hyvä antaa äänimerkin 
lisäksi visuaalisesti valomerkeillä ja teksteillä5 . 

Alueen mitoitus ja kapasiteetti
Yleisöalueen pinta-alaa voidaan tarkastella kolmella eri 
määrittelyllä: 

bruttopinta-ala 
= kokonaisala neliöinä
nettopinta-ala
= bruttoala − rakenteet, lava-alueet ja palvelujen tilat
katsomisalue 
= vain alueet, joista näkyvyys ja kuuluvuus lavalle 

Alueen yleisökapasiteetin laskeminen ei ole yhtä yksise-
litteistä. Matemaattisilla kaavoilla voidaan laskea väyli-
en, porttien ja hätäpoistumisteiden kapasiteetteja, mutta 
Suomessa alueen yleisökapasiteetin arvioivat yhteistyös-
sä tapahtumanjärjestäjä ja viranomainen huomioiden 
tapahtuman yliesöprofiilin ja alueen ominaisuudet.6 Ta-
pahtuma-alue on mitoitettava siten, että odotettu ylei-
sömäärä mahtuu oleskelemaan siellä riittävän väljästi. 
Esiintymislavojen edustalla olevalla varsinaisella katse-
lualueella tämä tarkoittaa noin 1-2m²/henkilö, ja katse-
lualueen ympärillä on oltava vapaata tilaa poistumiseen. 
Isoissa massatilaisuuksissa mellakka-aidat esiintymisla-

4 Hiltunen & Koivisto 2014, 14
5 Kaartinen & Linnanpuomi 2015, 42
6 Hiltunen & Koivisto 2014, 37-38

van edustalla ohjaavat yleisömassan liikkumista ja es-
tävät ihmisten puristumista lavan etuosaan. Katselu- ja 
suoja-alueiden aidat tulee olla nopeasti kaadettavissa 
mahdollisen paniikkitilanteen sattuessa, jotta paikalta 
pääsee poistumaan turvallisesti. 7 

Alueen sisäisten kulkureittien osa-alueelta toiselle sekä 
poistumisväylälle tulee olla riittävän leveät yleisömassan 
yhtäaikaiseen siirtymiseen ilman vaaratilanteita. Poistu-
mis- ja hätäpoistumisteillä ei saa olla kompastumisvaa-
raa aiheuttavia rakenteita, vaan niiden tulee mahdollistaa 
alueen tyhjentäminen 5-10 minuutissa. Poistumisväylien 
mitoituksessa käytetään laskukaavaa :

poistumisväylien leveys 
= henkilömäärä / poistumisnopeus / poistumisaika

Pelastusteiden käyttö hätätilanteessa tulee pystyä takaa-
maan, ja ne on pidettävä vapaina koko tilaisuuden ajan. 
Pelastusajoneuvon tulee päästä vähintään 50m etäisyy-
delle onnettomuuskohdetta. Pelastustien leveyden tulee 
olla vähintään 4m ja sen tulee kantaa vähintään 16 ton-
nin pelastusajoneuvon paino. 8 

Liikenne ja logistiikka
Järjestäjän tulee suunnitella, kuinka yleisö saapuu ja 
poistuu festivaalialueelta helposti ja turvallisesti. Tapah-
tuma-alueelle kulkeva ihmis- ja autovirta ei saa kohtuut-
tomasti häiritä ympäristön muuta elämää. 9 Joukkoliiken-
teen läheisyys on tärkeää, ja tarvittaessa sen kapasiteetin 
lisäämismahdollisuus kannattaa selvittää. 

7 Vuoripuro 2007, 26-27
8 Hiltunen & Koivisto 2014, 47, 54
9 Vuoripuro 2007, 25 T
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Toteutussuunnittelussa huomioidaan mitä tarvitsee kul-
jettaa ennen festivaalia, sen aikana ja jälkeenpäin ja 
miten kuljetus järjestetään. 10 Suurtapahtuma vaikuttaa 
usein ympäristön liikenteeseen ja pysäköintiin. Katuja 
voidaan joutua kaventamaan tai sulkemaan ja liikennet-
tä ohjaamaan poikkeusreitille. Tilapäisiin liikennejärjes-
telyihin tarvitaan aina kaupunkiympäristön toimialan 
myöntämä lupa ja niistä on ilmoitettava asianmukaisin 
liikennemerkein11. Auto-, pyörä- ja kävelyreittien risteä-
mistä keskenään tulee välttää. Sisään- ja ulostuloportit 
on sijoitettava niin, että niiden molemmin puolin on riit-
tävästi avointa tilaa. Porttialueelle ei tule sijoittaa muuta 
ruuhkaa tai pysähtymistä aiheuttavaa toimintaa tai pal-
veluja12.

Saavutettavuus ja esteettömyys
Saavutettavuudella tarkoitetaan laajasti erilaisten ihmis-
ten mahdollisuuksia osallistua, esiintyä ja työskennellä 
tapahtumassa riippumatta heidän yksilöllisistä ominai-
suuksistaan. Saavutettavuus pitää sisällään fyysisen ym-
päristön esteettömyyden lisäksi palveluiden ja viestinnän 
toimivuuden. Tapahtuma-alueen opasteissa on huomioi-
tava luettavuuteen vaikuttavat tekijät, kuten mittakaava, 
fonttikoko, symbolien selkeys, värikontrastit ja pinnan 
heijastamattomuus. Festivaaliportista sisään tullessa 
asiakkaan tulee voida hahmottaa tila ja selvittää mihin 
suunnata. Suuret ja avoimet tilat saattavat olla osalle kä-
vijöistä hankalia hahmottaa13 .

Rakennetun ympäristön suunnittelussa on huomioitava 
erilaiset liikuntarajoitteiset festivaalivieraat ja esiintyjät, 

10 Kauhanen ym. 2002, 83
11 www.hel.fi , Liikennejärjestelyt
12 Hiltunen & Koivisto 2014. s .46-47
13 Kaar t inen & Linnanpuomi 2015. s .41

kuten näkörajoitteiset tai pyörätuolilla kulkevat. Suunnit-
teluperiaatteet noudattavat sovellettavin osin julkisen 
tilan esteettömyysohjeita. Yhdenvertaisuuteen kuuluu, 
että asiakkaiden tulee päästä kaikkiin yleisötiloihin es-
teettömästi. Esteetön tapahtuma-alue on turvallisempi ja 
toimivampi kaikille siellä liikkuville, joten saavutettavuu-
den periaatteita on hyvä tarkastella jokaisessa suunnitte-
luvaiheessa. Pyörätuoliasiakkaille on esimerkiksi varatta-
va korokkeita lavanäkyvyyden parantamiseksi, korokkeen 
korkeus ja sijainti suunnitellaan suhteessa lavaan, huomi-
oiden, ettei se peitä näkyvyyttä muualta yleisöstä. 14

Portaat, kynnykset, reunakiveykset, kaapelikourut ja muut 
kulkupinnan esteet sekä kapeat kulkuväylät ovat erityi-
sen haastavia, kun tilassa kulkee paljon ihmisiä. Portai-
den lisäksi tasoerojen välillä tulee olla esimerkiksi loiva 
luiska tai hissi. Sisätiloissa kulkuväylän leveys tulee olla 
vähintään 900mm, ulkotiloissa 1500mm leveä. 15 Suunnit-
teluun löytyy tarkempia ohjeita Kulttuuria kaikille -pal-
velun saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämisen 
oppaasta sekä eri järjestöjen Internet-sivuilta. 

Huolto ja ylläpito
Tapahtuma-alue on pidettävä yleisilmeeltään siistinä. 
Tämä edellyttää siistin festivaalikäyttäytymisen tekemis-
tä yleisölle helpoksi sekä jatkuvaa aluesiivousta. Yleisöä 
motivoi esimerkiksi riittävä määrä lajittelupisteitä, sel-
keä opastus, pantilliset pullot ja kertakäyttökulttuurista 
irtisanoutuminen jo tiedotustasolla. Siivouksesta on pi-
dettävä huolta rakentamisen ja tapahtuman aikana sekä 
tapahtuman purun päätteeksi 16. 

14 Kaar t inen & Linnanpuomi 2015. 39
15 Kaar t inen & Linnanpuomi 2015. 8 , 33
16 Jätelaki  646/2011, 76§ 

Tapahtuma-alueella on oltava riittävä määrä siistejä sekä 
säännöllisesti tyhjennettäviä ja puhdistettavia jäteastioi-
ta ja käymälöitä suhteessa yleisömäärään. Yli tuhannen 
osallistujan tapahtumassa tämä tarkoittaa 6 kpl naisille, 
5 kpl miehille ja tuhannen ylittyessä jokaista 250 osal-
listujaa kohden yksi molempia lisää. 17 Palvelujen, kuten 
myyntipisteiden sijoittaminen festivaalialueen laidoille 
helpottaa tapahtuman aikaista tavarankuljetusta ja huol-
toa kulkematta yleisöalueen läpi. Henkilökunnan wc- ja 
vesihuolto on mahdollistettava lähelle myyntipistettä.18 

Alueen puita, nurmikoita, pensaita, kukkaryhmiä ja muu-
ta kasvillisuutta ei saa vahingoittaa. Tarvittaessa kasvil-
lisuus on suojattava kulutukselta ja vahingoittumiselta. 
Rakennusvaiheessa autoilla ja koneille nurmikolle ajo on 
mahdollista vain asentamalla suojalevy. Festivaalikojut ja 
-teltat on sijoitettava ensisijaisesti koville pinnoille tai 
nurmikolle sijoitettavien telttojen alustat ja yleisön käyt-
tämät nurmialueet on suojattava pressulla, suojalevyllä 
tai vastaavalla. Vain erikseen sovittaessa nurmikoita voi-
daan käyttää yleisöalueena. 19

Ympäristövaikutukset 
Helsingin kaupunki kehottaa tapahtumajärjestäjiä tiedot-
tamaan ympäristövalinnoistaan ja opastamaan jätteiden 
lajittelua tapahtuman kävijöille. Yleisötapahtuma rasittaa 
ympäristöä muun muassa syntyvien jätteiden, energian-
kulutuksen, roskaantumisen, maan kulumisen, melun ja 
liikenteen vuoksi. Ympäristörasitusta kuvaa esimerkiksi 
se, että 50 000 kävijän tapahtuman ruoka- ja juomatarjoi-
lusta syntyy noin 6-12 kuorma-autollista jätettä. Tapah-
tuman ympäristöjärjestelyiden etukäteissuunnittelulla 

17 www.hel.fi , Yleisötapahtumien ympäristöehdot
18 Vuoripuro 2007, 339
19 www.hel.fi , Yleisötapahtumien ympäristöehdot
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Meluntorjunta 
Tapahtumatilan suunnittelu on myös äänimaiseman 
suunnittelua. Äänentoistoa, lavojen sijoittelua ja suun-
tausta sekä aluerakenteita suunniteltaessa on huomioi-
tava riski äänen leviämisestä ympäristöön. Kunnan ym-
päristöviranomaiselta haetaan erillinen melulupa, joka 
perustuu alueen desibelirajoituksiin tapahtuma-alueen 
ulkopuolella22. Ympäristönsuojelumääräyksissä velvoi-
tetaan tapahtuman järjestäjää tiedottamaan aina etu-
käteen mahdollisista häiriöistä niiden vaikutuspiirissä 
oleville asukkaille ja muille tahoille. Ulkoilmakonsertin 
aiheuttama melutaso saa olla näiden kohteiden luona 
enintään 70dB, kuitenkin ympäristökeskus voi meluilmoi-
tuspäätöksessä hyväksyä korkeamman tai matalamman 
melutason. Nykypäivän kehittynyt tekniikka mahdollistaa 
melutasojen ohjauksen ja kontrolloinnin. 23

Rakenteiden ja materiaalien turvallisuus
Festivaalin rakenteista iso osa on tilapäiseen käyttöön, eli 
jatkuvaan pystytykseen ja purkuun suunniteltuja raken-
teita, kuten telttoja, lavarakenteita ja trussielementtejä. 
Osa rakenteista saattaa olla paikalla toteutettuja raken-
nelmia, kuten katoksia, istuimia tai taideteoksia. Raken-
tamisessa on hyvä suosia kestäviä, uudelleenkäytettäviä 
ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Myös kiinnitykset ja 
ripustukset on hyvä tehdä laadukkain materiaalein ja am-
mattilaisvoimin. Rakenteiden suunnittelussa on huomi-
oitava normaalien kuormitusten lisäksi esimerkiksi tun-
goskuorma, poikkeukselliset tuulikuormat ja sadevesien 
kerääntyminen.24 Ilman rakennusvalvonnan lupaa saa ra-
kentaa yleisörakennelman, kuten tilapäisen ulkoilmakat-
somon tai muun siirrettävän rakennelman tai yleisöteltan 

22 Kauhanen ym. 2002, 88-89
23 Melutyöryhmä, Helsingin kaupunki  2013
24 Vuoripuro 2007, 30-31

voidaan kuitenkin vähentää ympäristörasitusta20. 

Vuosina 2012-2014 Helsingin, Espoon ja Vantaan kau-
punkien kokoama Greening Events-työryhmä kehitti Eko-
kompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmä sekä loi kau-
pungissa järjestettäville tapahtumille ympäristökriteerit 
ja toimintamallin. Kriteerien tavoitteena on ohjeistaa ta-
pahtumajärjestäjiä tekemään kestäviä ja vastuullisia va-
lintoja niin hankintojen, logistiikan kuin jätehuollonkin 
osalta. Ekokompassi-palvelua tarjoaa Helsingin kaupun-
gin Ympäristökeskus ja Ilmastoinfo. Vuosittain päivitettä-
vässä ympäristöohjelmassa toimija asettaa konkreettiset 
tavoitteet sekä toimenpiteet tulevalle toiminnalle 21:

• Jätteiden määrän vähentäminen
• Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen
• Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen 

suuntaan
• Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankin-

tana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa
• Materiaalitehokkuuden parantaminen
• Logistiikan tehostaminen ja yleisön liikkumiseen 

vaikuttaminen
• Meluhaittojen minimointi
• Ympäristötietoisuuden lisääminen tai jokin muu 

Ekokompassi-neuvojan kanssa sovittu osa-alue

20 www.hel.fi , Yleisötapahtumien ympäristöehdot
21 www.ekokompassi . f i / tapahtumat

enintään 2 viikoksi25.
Yleisötapahtumissa käytettävät sisusteet, kuten irtoka-
lusteet ja tekstilit tulee olla syttyvyysluokkaa SL1, vai-
keasti syttyvä. Tapahtumajärjestäjän on pystyttävä osoit-
tamaan pelastusviranomaiselle, että sisusteet täyttävät 
paloturvallisuudelle asetettavat vähimmäisvaatimukset. 
Tätä varten jokaisesta sisusteesta on oltava todistus, jolla 
voidaan varmistaa, että kyseinen sisuste on palosuojattu 
määräysten mukaisesti. 26

Sääolosuhteet
Festivaalialueen valinnassa ja suunnittelussa on huomi-
oitava myös ilmasto-olosuhteet, kuten auringonsuunnan, 
tuulen ja sateen vaikutus alueen käytettävyyteen. Viime 
vuosien poikkeavat sääolosuhteet ja ääri-ilmiöt ovat va-
litettavasti sääntö, johon tulee varautua: ulkoilmatapah-
tuman järjestäjän on selvitettävä erilaisten rakenteiden 
sään- ja erityisesti tuulenkestävyys ja tehdä suunnitelmat 
niin rakenteiden käyttörajoituksista kuin mahdollisesta 
evakuoimisesta27.  Voimakkaat sateet voivat aiheuttaa 
pintavesien kerääntymistä, liukkautta ja pahimmillaan 
maamassojen kulkeutumista. Festivaalirakenteilla voi-
daan tarjota sateensuojaa sisätilojen lisäksi. 

Elämyksellisyys ja viihtyisyys
Tapahtuma-alusta Eventbrite on teettänyt kyselyn Future 
of Festivals: 8 Trends You Need to Know” festivaalienjär-
jestäjille ja -kävijöille, jossa selvitettiin voimakkaampia 
trendejä festivaalisuunnittelun avuksi. Esiin nousivat uu-
det teknologiat palvelukokemuksen helpottamiseksi, so-
siaalisen median vahva rooli brändin muodostumisessa, 

25 Rakennusvalvontavirasto, Helsingin kaupunki, 2014
26 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2014, 2-3
27 Hiltunen & Koivisto 2014, 6 T
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ruoka- ja juomapalvelujen monipuolisuus, ympärivuoti-
nen yhteisötyö sekä yksilölliset, uniikit elämykset. Festi-
vaalimaailmassa on kova kilpailu ja laaja tarjonta. Yleisön 
vaatimukset ovat korkealla, 55% vastaajista mainitsi ai-
nutlaatuisuuden pääsyyksi festivaalille osallistumispää-
töksessä. He haluavat kokea jotain kertaluonteista, mitä 
muilla festivaaleilla ei ole, ja jakaa kokemuksensa ystä-
villeen. Tämän huomioiminen suunnittelussa luo sitoutu-
neen yhteisön. 28

Turun ammattikorkeakouluun tehdyn opinnäytetyön ky-
selytutkimuksessa ilmeni, että musiikkifestivaalin asiak-
kaille tärkeitä tekijöitä tapahtumakokemuksessa ovat tila 
ja sen käyttö. Tapahtuman tila ja alue vaikuttavat suoraan 
jopa asiakkaan ostopäätökseen. Johtopäätöksenä tode-
taan, kuinka takia tilan valitseminen, sen hyödyntäminen 
ja somistaminen on tärkeä osa ensivaikutelmaa ja viihtyi-
syyttä.29 Yleisilmettä alueelle luodaan erilaisten rakentei-
den lisäksi somistuselementeillä, kasvillisuudella ja tai-
dekokonaisuuksilla. Rakenteita voidaan myös personoida 
teippauksilla, matotuksilla, valaistuksella ja projisoinneil-
la. 30 

Tarinallisuus ja elämyksellisyys ovat viime vuosien aika-
na nousseet megatrendiksi ja ne ovat vahva osa markki-
nointia. Yllätyksellisiä ja moniaistisia elämyksiä voidaan 
rakentaa useassa palveluvaiheessa. Kun asiakas pääsee 
osalliseksi tapahtumaa,  tai jopa vaikuttamaan ja toteutt-
tamaan sitä, elämyskokemus voimistuu. 31

Laatu

28 Eventbrite 2017. 5
29 Ljunggren 2015, 25
30 Kauhanen ym. 2002, 80
31 Halunen ym. 2017

Tapahtumaympäristö toimii osana festivaalin viestintää. 
Paikan ilmapiirillä on tärkeä merkitys asiakkaan koke-
muksessa ja elämyksen syntymisessä. Kun tapahtuma on 
sijoitettu sille sopivaan paikkaan, festivaalialueella voi-
daan luoda haluttu ensivaikutelma, viestiä hyvästä laa-
dusta ja vaikuttaa viihtymiseen. 32

Laadukas tapahtuma edellyttää järjestäjältä ja suunnit-
telijalta laatutekijöiden tietoista määrittelyä ja niihin 
pyrkimistä. Tekninen laatu kuvaa konkreettisia asioita ja 
toiminnallinen laatu palvelua ja kokemusta siitä. Lopulta 
festivaalivieras kuitenkin päättää, kokeeko hän palvelun 
laadukkaana. Siihen vaikuttavat konkreettiset henkilö-
kohtaiset kokemukset ja kohtaamiset, mutta voimakkaasti 
myös asiakkaan omat odotukset. 33

1.5 KYSELY FESTIVAALIALUEEN SUUNNITTELUSTA

Yhtenä työn menetelmänä tehtiin Internet-kysely sähkö-
postilinkkinä kahdeksalle suomalaiselle musiikkifestivaa-
lille. Kyselyyn vastasi neljä tapahtumajärjestäjää: Seinä-
joki Festivals Oy / Provinssi,  Finnish Metal Events Oy / 
Tuska,  Fullsteam Agency Oy / Sideways ja Tikkurila Festi-
vaali. Kävijämäärät vastanneiden järjestäjien festivaaleil-
la vaihtelevat 25 000-75 000 välillä, vakituista henkilö-
kuntaa on kaikilla alle 5 henkeä. Kapeassakin otannassa 
vastaukset vahvistivat tekijän käsitystä aluesuunnittelun 
periaatteista festivaalikentällä. Kysymykset löytyvät liit-
teestä 3.

Kyselyssä tiedusteltiin aluetuotannon tiimin roolini-
mikkeitä ja taustakoulutusta. Aluetuotannon johdossa 
yleensä tuotantopäällikkö tai vastaava tuottaja. Luovassa 

32 Ylikoski 2001, 295-296
33 I iskola-Keskonen 2004. s .22-23

suunnittelussa voi olla mukana taiteellinen johtaja, alue-
taiteilija, aluevisualisti ja valosuunnittelija. Tuotantotyötä 
tehdään nimikkeillä venuetuottaja, aluetuottaja, ympäris-
tötuottaja, aluetaidetuottaja, koordinaattori ja assistentti. 
Pääsuunnittelijankaan rooli ei ole yksiselitteinen, siitä 
vastaa useimmiten tuotantopäällikkö tai tiimi yhdessä. 
Maisema-arkkitehtia tai arkkitehdin ammattitaidon hyö-
dyntämisestä voisi kiinnostua kolme vastaajaa.

Tapahtuma-alueesta nostettiin eduiksi keskeinen sijanti, 
persoonallinen arkkitehtuuri, uniikki ja viihtyisä ympäristö 
ja luonnon läheisyys. Vastauksista ilmenee, että festivaali-
alueen suunnittelua ohjaa ensisijaisesti alueen toimivuus, 
turvallisuus ja viihtyisyys. Yllätyksellisyys, näyttävyys ja 
kävijäkokemus nostettiin myös tärkeiksi. Festivaalin ar-
voiksi mainitaan ekologisuus materiaalien valinnoissa 
ja suunnittelussa sekä taide. Suurimmiksi suunnittelua 
rajoittaviksi tekijöiksi mainitaan meluongelmat, alueen 
päivittäiset toimijat ja käyttäjät ja alueen ominaisuudet, 
kuten viheralueiden puute tai ahtaus. 34 

34 Kysely festivaalialueen suunnittelusta 2018
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KUVA 12. Suunnittelua ohjaavat teki jät  vaikuttavat kaikki in fest ivaal ialueen osa-alueis i in , jotka on esitetty vi i t teell isenä kaaviona keskellä . 
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KUVA 13. Suuri  valokyltt i  ottaa yleisön por t i l la  vastaan. 
Samuli  Pentt i .
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“Emme jatkossakaan halua olla suurin ja suosituin tapahtuma, vaan ihan yksinkertaisesti paras” 
- Suvi Kallio, HS 2016

Soveltavan tutkimuksen ja suunnittelun kohteena on Suvilahden teollisuusalueella vuosittain 
järjestettävä monitaidefestivaali Flow Festival. Tässä kappaleessa esitellään tapahtumaa tar-
kemmin, käydään läpi sen kehitystä sekä toiminta- ja suunnitteluperiaatteita. Tarkastelupaino-
piste on yleisöalueessa sekä sen erityispiirteissä festivaalikentällä.

2  

CASE:
FLOW FESTIVAL
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CASE:  FLOW FESTIVAL

2.1 TAUSTA

Flow Festival on vuodesta 2004 järjestetty helsinkiläinen 
musiikki- ja monitaidetapahtuma. Tuomas Kallio yhteis-
työkumppaneineen järjesti ensimmäisen festivaalin Hel-
singin keskustan VR:n makasiineilla, osana Helsingin Juh-
laviikkoja.  Jo tuolloin elokuussa järjestetyn tapahtuman 
yleisömäärä oli noin 4500 henkeä ja budjetti 91 000 eu-
roa. Vuonna 2006 tapahtumapaikkana toimi Kuudes Linja 
Oy:n tilat sekä Valkoinen sali. Yleisöä oli jo 9500 ja ylei-
sökyselyn perusteella seuraavaksi vuodeksi oli mietittävä 
uudet, suuremmat ja toimivammat tilat.1

Vuonna 2007 festivaali muutti Suvilahteen, ollen alueen 
ensimmäinen iso yleisötapahtuma. Neljässätoista vuo-
dessa tapahtuma on kasvanut yhdeksi suurimmista vuo-
sittaisista festivaaleista Helsingissä, välillä jopa räjähdys-
mäisesti. Vuonna 2016, kymmenen vuotta Suvilahteen 
muuton jälkeen, yleisömäärä oli 75 000 kävijää loppuun-
myydyn viikonlopun aikana. Vuonna 2017 päästiin sa-
maan yleisötavoitteeseen. 2

1 Mikkola 2015, 6
2 Kallio 14.12.2017

Flow Festivalin kävijämäärät 2004-20173:

2004  4 500 (2 pvää) 
2005  5 000 (2 pvää) 
2006  9 500 (3 pvää) 
2007  13 000 (3 pvää) 
2008  23 000 (3 pvää) 
2009  41 000 (4 pvää) 
2010  50 000 (3 pvää) 
2011  50 000 (3 pvää) 
2012  63 000 (4 pvää) 
2013  61 500 (4 pvää) 
2014  57 500 (3 pvää) 
2015  70 000 (3 pvää) 
2016  75 000 (3pvää)
2017  75 000 (3pvää) 

3 Kallio 14.12.2017

2.2 ORGANISAATIO

Vuodesta 2011 festivaalia on järjestetty osakeyhtiömuo-
toisesti. Flow Festival Oy:n osakkaita ovat toimitusjohtaja 
Suvi Kallio, taiteellinen johtaja Tuomas Kallio sekä Toni 
Rantanen. Tänä päivänä festivaalin vakituista henkilöstöä 
toimistolla on viisi, ja aluetuotannon tuotantopäällikkönä 
on toiminut vuodesta 2012 Emilia Mikkola. Organisaation 
toiminta on ympärivuotista, ja suunnittelu kantaa usean 
vuoden yli. 

Tapahtuman kokonaisuuden suunnittelusta vastaa tii-
vis, vuosittain täydennettävä kokoonpano festivaalialan 
ammattilaisia ohjelmatuotannossa, artistituotannossa, 
tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Aluetuotannon tiimi 
koostuu aluetuottajista ja tuotantokoordinaattoreista, 
aluevisualisteista ja harjoittelijoista. Lisäksi iso osa suun-
nittelusta tehdään ostopalveluina. Suurimmat alihank-
kijat hoitavat valo- ja äänitekniikkaa sekä lava- ja telt-
tarakenteita. Kumppaniyhteistyön kautta tapahtuma saa 
kuratoitua lisäarvoa. 

Vuonna 2017 määräaikaisia työsopimuksia tehtiin ennä-
tykselliset 130 kappaletta, alihankintana työtä teki noin 
1000 ja vapaaehtoisia noin 1 200 henkeä. Visuaalisesta 
ilmeestä vastasi TSTO, Anima Boutique sekä tuotanto-
graafikko. Flow Festivalin johto ja markkinointiviestinnän 
tiimi ovat suunnitteluprosessissa tiiviisti mukana. Visuaa-
linen ilme jalkautuu alueelle graafisen ilmeen pohjalta 
visualistien ja taiteilijoiden toimesta 4. 

4 Kallio 14.12.2017

KUVA 14. Flow Fest ival in kävi jämäärät lasketaan yksit-
täisten l ippujen määrän mukaan. 
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Musiikki & Media Industry Award on valinnut Flow Festi-
valin Suomen parhaaksi festivaaliksi vuosina 2009, 2011, 
2012, 2013.5 Vuonna 2017 festivaalin tuotantotiimille 
ojennettiin Vuoden Tuottaja -palkinto Taide- ja Kulttuu-
rialan ammattijärjestö TAKU ry:n seminaarissa. Palkinto-
perusteissa mainitaan kuinka ”Flow’n tiimi on kehittänyt 
toimintaansa, huomioinut saamansa palautteen ja on-
nistunut tarjoamaan elämyksiä suurelle joukolle ihmisiä. 
Vuonna 2017 organisaatio joutui kohtaamaan erityisiä 
haasteita vaikeiden olosuhteiden takia ja palkintoraati 
katsoi, että vuoden tuottaja tunnistaa selkeästi yhdessä 
toimimisen tärkeyden; yhdessä tehdyt, oikeiksi osoittau-
tuneet ratkaisut kertovat ammattimaisesta, omistautu-
neesta tavasta tehdä työtä sekä hyvästä työyhteisöstä.” 6 

2.3 TAVOITTEET JA STRATEGIA

Toimitusjohtaja Suvi Kallion sanoin asiakaskeskeisyys on 
kaiken tekemisen ytimessä. Tavoitteena on tarjota ylei-
sölle kokonaisvaltainen elämys, joka koostuu poikkeuk-
sellisen laadukkaasta ja monipuolisesta ohjelmasta, viih-
tyisästä ja taiteellisesti inspiroivasta ja elämyksellisestä 
tapahtuma-alueesta ja laadukkaista palveluista. Paikalli-
sena tavoitteena on myös kehittää ja uudistaa helsinki-
läistä kulttuuritarjontaa ja kaupunkikulttuurillista ilma-
piiriä. Laajemmassa mittakaavassa Flow Festival haluaa 
olla yksi Euroopan kiinnostavimmista ja vetovoimaisim-
mista festivaaleista ja kasvattaa edelleen kansainvälisten 
kävijöiden määrää. 7

5 Mikkola 2015, 4
6 http: //taku.f i /tag/vuoden-tuottaja
7 Kallio 14.12.2017

Aluesuunnittelu ja rakennustyönjohto 2017

Tuotantopäällikkö
Rakennuspäällikkö
Aluetuottaja / maisema-arkkitehti 
Projektituottaja, kumppanit
Rakennesuunnittelija
Tuotantokoordinaattori, alue
Tuotantokoordinaattori, kalustus
Tuotantokoordinaattori, opasteet
Tuotantokoordinaattori, ravintolat

Aluevisualistit, 5 henk
Rakennustyönjohtajat, fasiliteetit 6 henk
Rakennustyönjohtajat, maisema, 2 henk
Rakennustyönjohtajat, kalustus 2 henk

Rakentajat, erikoisrakenteet, 4 henk
Rakentajat, maisema, 4 henk
Rakentajat, backstage, 3 henk
Rakentajat, opasteet, 3 henk
Trukkikuskit, 4 henk
Materiaalivarasto, 2 henk
Runnerit, 2 henk

Lisäksi omat tiimit: 
Porttitoiminnot
Akkreditointi
Siivous
Catering
Talkookoordinointi

Työharjoittelijat, 3 henk

KUVA 15. Aluetuotannon organisaation rool it T
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Laadukas ja viihtyisä festivaali
Flow Festivalin periaatteena on luoda laadukasta ym-
päristöä tasapuolisesti kaikille festivaalikävijöille. Tähän 
periaatteeseen nojaten valtaosa yleisöalueesta anniske-
lualuetta, eikä myynnissä ole erillisiä VIP-lippuja. Kohde-
ryhmää rajaa tapahtuman yleisön ikäraja 18 vuotta 8.

Festivaalialueen toimivuuteen ja viihtyisyyteen kiinni-
tetään vuosi vuodelta yksityiskohtaisempaa huomiota. 
Vahva visuaalisuus on olennainen osa Flow Festivalin 
brändiä ja taiteellinen johtaja ohjaa tiiviisti myös alueen 
suunnittelua. Yleisö- ja huoltoalueiden suunnittelu on osa 
aluetuotannon operatiivista suunnitteluprosessia. Kunkin 
vuoden strateginen suunnittelu on pääosin tehty edel-
lisen vuoden aikana, mutta strategia kulkee ja kehittyy 
suunnitteluprosessin rinnalla. 

Ympäristötyö
Festivaaliympäristöön liittyy tiiviisti myös ympäristötyö. 
Flow Festival Oy on ollut alusta alkaen mukana Eko-
kompassi-ympäristöjärjestelmässä. Ympäristöohjelmaa 
päivitetään vuosittain ja konkreettiset tavoitteet sekä toi-
menpiteet tulevalle toiminnalle asetetaan sen pohjalta. 
Ympäristöohjelman mukaisesti Flow on kehittänyt eko-
logisen ruoan toimintamallia, jossa ruokamyyjät saavat 
kestävänkehityksen mukaisen Sustainable Meal- ohjeis-
tuksen. Flow on ensimmäisiä hiilineutraaleja festivaaleja 
maailmassa ja sen hiilijalanjälki on kompensoitu vuo-
desta 2009 lähtien.  Festivaalin energialähde on pääosin 
uusiutuva biodisel ja ostosähkönä käytetään tuulivoimaa. 
Festivaali tekee myös yhteistyötä John Nurmisen Säätiön 
kanssa Itämeren suojeluhankkeessa.9 

8 Mikkola 2015, 4
9 www.flowfestival.com/ymparisto
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2.4 BRÄNDI JA VAIKUTUKSET

Flow Festivalilla on voimakas ja eheä brändi, jota tukevat 
kansainväliset arvostelut sekä useat suomalaiset selvitys-
työt. Näissä lähes poikkeuksetta korostetaan festivaalin 
laadukasta sisällöntuotantoa ja panostusta taiteelliseen 
kokonaisuuteen. 

Vuonna 2015 Ali Consulting dokumentoi Flow Festival 
Oy:n kansainvälistymistrategian pohjaksi brändiä mää-
ritteleviä tekijöitä, mitkä tekevät Flow’sta Flow’n: musii-
killiset esiintyjät ja muu ohjelma, festivaalialue, palvelut 
ja ideologia. Raportissa kuvaillaan, kuinka Flow on syn-
tynyt intohimosta tehdä kulttuuria - kaikessa festivaalin 
toiminnassa näkyy järjestäjien persoonallinen kädenjälki. 
Festivaalien edelläkävijän esimerkillä Flow on nostanut 
suomalaisen festivaalikokemuksen standardeja. 1

Festivaalin vahvan brändin vetovoimaa seuraava yleisö 
on myös vaativa jaodotukset ovat korkealla joka vuosi. 
Tapahtuman ilme muodostuu kaikesta tapahtuman tuo-
tannosta, kuten markkinointi ja tiedotus, media ja paino-
tuotteet, alueelle rakennettavat elementit ja somisteet. 
Suvi Kallion mukaan jatkuva kehittyminen on tärkeää, ja 
sitä tukee laaja, uusiutuva verkosto sekä kansainvälinen 
ajattelu. (HS 2016) 

Flow’n kansainvälinen julkisuus tuntuu edistävän myön-
teistä Helsinki-kuvaa. Kulttuuripolitiikan eristysasiantun-
tija Satu Silvanto on tutkinut festivaalin merkitystä sosi-
aalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta 
vuonna 2015. Silvanto nostaa tutkimuksessaan sosiaali-
sen merkityksen osalta esiin festivaalien mahdollistaman 
yhteisöllisyyden ja maailmojen kohtaamisen. Yksi tär-
keimmistä syistä festivaaleille osallistumisessa esiinty-
1 Ali Consulting Oy, 2015.

jien lisäksi on festivaalitunnelma, jonka luomiseen yleisö 
osallistuu. Kulttuurinen vaikutus näkyy tapahtumapaikan 
merkityksen rakentumisena, taiteilijoiden verkottumis- ja 
oppimisympäristöinä ja uusien kulttuuri-ilmiöiden esiin-
tuomisena. Flow on toiminut Suvilahden ympäristön brän-
din rakentajana ja kansainväliset mielikuvat festivaalista 
heijastuvat koko kaupunkiin. Festivaalin taloudellisesta 
merkityksestä mainitaan suorat sekä epäsuorat talous-
vaikutukset, kuten paikallisten yritysten ja palvelujen 
kulutus. Festivaalin järjestämisen ja yleisön kulutuksen 
Helsinkiin synnyttämä rahaliikenne ylettyi vuonna 2015 
jo 20 miljoonan euroon. Flow Festivalin myötä monet 
tapahtuma-alan yritykset ovat kehittyneet ja kasvaneet 
sekä muodostuneen osaamisverkoston kautta generoinut 
uutta liiketoimintaa.2

Flow’n voimakkaasti kansainvälistyvä brändi huomioi-
daan vuosittain maailmalla merkittävissä medioissa. 
Festivaali esiintyy erilaisilla musiikki-, elämäntyyli- ja 
muotoilusivustoilla, joissa se nousee esiin erityisesti ko-
konaiselämyksenä. Erityishuomiota saavat festivaalin 
huolella mietitty ruokatarjonta, ekologisuus, tapahtuma-
paikka ja sen muotoilu, ohjelma sekä festivaalitunnelma.3  
Seuraavalla sivulla nostetaan esiin muutamia lainauksia 
kansainvälisistä medioista viime vuosilta. Mediapoimin-
tojen perusteella Flow erottuu tarjonnaltaan ja sisällöl-
tään kilpailijoistaan positiivisesti 4.

2 Si lvanto 2015, 25-26
3 Si lvanto 2015, 18
4 Kallio 20.11.2017
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“On top of that, the care and attention to detail that went into Flow 
Festival is something you suspect could only happen in Helsinki, 
Finland.”
- The Quitus -verkkolehti, 2013  (UK)

“The balancing act between challenging acts and crowd-pleasers is 
perfectly balanced out. Even an experienced festival visitor has rarely 
experienced that the ambition to integrate art into a festival fits so 
aptly. Or rarely visited a festival that really has no act in the lineup 
that would be superfluous.”
- Intro, 8/2015 (DE)

“A festival for all the senses and one that successfully 
manages to be cool and cosy at the same time.”
- The Guardian (UK)

“Staged at a disused power station in the centre of Helsinki, 
for three days the site becomes home to specially-commis-
sioned art installations, an array of gastronomic delights, 
and some of the most fascinating musical scheduling 
anywhere in the world.”
- Loud and Quiet, 2016 (UK)

“Go With the Flow: Is This the World’s 
Most Achingly Cool Festival?”
- Forbes, 2015 (US)

“The excitingly intimate 360° stage in the midst of 
all the hustle and bustle is a shining example for 
the Finns’ care for detail.”
- Intro, 7-8/2016 (DE)

“Simple yet full of thoughtful details, arty yet utterly ap-
proachable (and walkable!). A curated and cultural mini-town 
you’ve been given the keys to. On every level this is a wildly 
imaginative weekend. Flow – really the model of a modern 
music festival (and missing you already).”
- Kaput Magazin, 8/2016 (DE)
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KUVA 16. Flow Fest ival  näyttäytyy ympäristössään 
kokonaistaidetaoksena. Petr i  Antt i la /  Coptercam.
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KUVA 17. I lmakuvassa hahmottuu tapahtuma-alue, jol le luonteen-
omaisia ovat laajat  tasaiset  asfaltt ikentät . Museovirasto.
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Tapahtuma-alue sijaitsee Helsingin itäisessä kantakaupungissa, Sörnäisten kaupunginosassa. 
Teollisuudelta vapautuva alue on kiinnostava ja kehittyvä kulttuuriympäristö, joka on keskel-
lä suuria muutoksia. Seuraavilla sivuilla tutustutaan tapahtuma-alueeseen Suvilahdessa sekä 
sen käytön eri vaiheisiin.  
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TAPAHTUMA-ALUE

3.1 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Tapahtuma-alueen etäisyys keskustasta on noin 2,5 km. 
Se sijoittuu itäisen kantakaupungin akselille, jonka ympä-
ristössä on paljon erilaista kulttuurin ja taiteen toimintaa 
ja koulutusta.  Kokonaisuudessaan Kalasataman alue on 
suuri ja levittäytyy noin 175 hehtaarin rantakaistaleena 
Kulosaaren sillan molemmin puolin. Flow Festivalin käyt-
tämä tapahtuma-alue on vuosien mittaan ulottunut Su-
vilahden kulttuurikeskuksen pihoille ja Hanasaaren vielä 
toiminnassa olevan voimalaitoksen ympäröivälle alueel-
le. Vuokrattu ala on pääsääntöisesti julkista ulkotilaa. 

Rakennukset
Laajaa maisemaa hallitsee Helsingin Energian Hanasaa-
ren voimalaitos B. Arkkitehti Timo Penttilän suunnittele-
ma rakennus valmistui vuonna 1967 ja pyrittiin sovitta-
maan kaupunkiympäristöön.1 Hanasaaren voimalaitoksen 
aluetta rajaavat korkeat rakennukset ja metalliaidat, jät-
täen ulkopuoliset piha-alueet lähinnä paikoituskäyttöön.

Suvilahden vanhalle voimalaitosalueelle omaleimaisen 
tunnettuuden tuovat Voimalan kaksi korkeaa punatiilistä 
piippua sekä teräksinen ja tiilinen kaasukello. Nämä ele-
mentit näkyvät maisemassa kauas ja ovat kaupunkikuvas-
sa tunnettuja maamerkkejä. Alueen arkkitehtina toimi Se-
lim A. Lindqvist. Rakennuksille on ominaista yhtenäinen 
tyylisuunta ja kokonaisuus on Euroopankin mittakaavassa 
edustava esimerkki 1900-luvun alun art nouveau -arkki-
tehtuurista2. Kaasulaitoksen rakennukset on määritelty 
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi3. 
Rakennuskanta on pääsääntöisesti matalaa, n. 2-3-kerrok-

1 Wikipedia, 22.6.2017
2 Suvilahtityöryhmä 2007, 6
3 Museovirasto, RKY. 2009

KUVA 18. Tapahtuma-alue s i joittuu i täisen 
kantakaupunki in , entisen satamateoll isuu-
den ympäristöön. I lmakuva Google Maps.
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sista, joka muodostaa jättimäisistä kaasukelloelementeis-
tä huolimatta inhimillisen mittakaavan.

Rakennusten peruskorjaus tähtää yhä laajenevaan kult-
tuurikäyttöön ja alueesta on tarkoitus kehittää ainutlaa-
tuinen kohtaus- ja ajanviettopaikka. Tämän osana kaasu-
kellojen kunnostustyöt alkoivat syksyllä 2016.4 

Ulkoalueet
Kaapeli KOy:n hallinnoima ja vuokrattava ulkoalue Su-
vilahdessa on yhteensä noin 3,1 hehtaaria.5 Suvilahden 
rakennettu ympäristö luo tapahtumille monimuotoi-
sen piha-alueen, joka jakaantuu tunnelmallisiin tiloihin 
ja käytäviin. Puustoa ja viheralueita on niukasti, ja ne 
toimivat alueen käyttäjien virkistyspaikkoina. Kaupun-
kisuunnitteluviraston laatimassa Suvilahden julkisten 
ulkoalueiden yleissuunnitelmassa vuodelta 2012 määri-
tetään ulkoalueet virkistys- ja tapahtumäkäyttöön. Suun-
nitelmassa nimetyt viheralueet ovat Junatien kainalo, 
Yläpuisto ja Taskupuisto. Rakennuksen 7 viereistä tai 
Energiakentän eteläpuolesta viheraluetta ei mainita, nii-
hin on suunnitteilla paikoitusta ja lisärakentamista. 6 

Kaapeli KOy:n koordinaattorin Jouni Kärjen mukaan suo-
jelusta johtuen Suvilahteen ei ole voitu rakentaa juuri-
kaan uusia ulkotapahtumatoimintaa tukevia rakenteita tai 
muuttaa rakennusten ulkokuoria. Tapahtumakäyttöä var-
ten alueelle on kuitenkin tehty sähkökeskuksia sekä vesi-
pisteitä. Maaperän puhdistuksen yhteydessä Suvilahden 
alueen maaperä vaihdettiin vuonna 2009-2010 ja uudet 
maamassat rakennettiin erittäin kantaviksi, mikä osaltaan 
helpottaa tapahtumien järjestämistä. Maaperässä on kui-

4 http: //www.suvilahti . f i / t ietoa
5 http: //www.suvilahti . f i / t i lavuokraus
6 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2012

tenkin edelleen paljon putkistoa, sähkö-, vesi-, lämpö- ja 
viemäriverkostoja sekä huokoskaasuputkia. Asfaltoidulle 
piha-alueelle putkistojen kohdalle on maalattu merkin-
töjä, jottei niihin esimerkiksi lyödä kiiloja tai rakenneta 
muuta maanalaisia rakenteita vaurioittavaa. 7

7 Kärki 21.12.2017

1.Voimala/Katt i lahall i
2 . Ti i l inen kaasukello
3. Teräksinen kaasukello
4.Makasi ini
5 .Ti iv istämö
6.Puhdistamo
7.Konttori
8 . Por tt i rakennus 

KUVA 19. Vuoden 2017 fest ivaal ialueen rakenteet ja 
pinnat .  Tapahtuma-alue on pinnanmuodoiltaan tasainen, 
vaihdellen pääkenti l lä 2 ,6-5 ,5m merenpinnasta . Korkeim-
mat maaston kohdat s i ja itsevat pohjoisosan viheralueil la . 
Korkeusasemat on merkitty karkeast i  alueittain .

KUVA 20. Helsingin rantojen vanhat teoll isuusalueet ovat 
rakentuneet täyttömaalle , kar tassa tummempi harmaa. 
Vi lhonvuoren kantakaupungin rakennuskanta rajoittuu 
Sörnäisten rantat iehen muodostaen maiseman reunan. 
Keltaisel la merkitty tapahtuma-alueelta hahmottu-
vat maamerkit :  Suvi lahden punati i l ipi iput , kaasukellot , 
voimalinja sekä Hanasaaren voimala betonipi ippuineen. 
Kauempana kohoaa Merihaka.

KUVA 21. Li ikenneyhteydet ovat er inomaiset . Sörnäisten 
ja Kalasataman metroasemat sekä rait iovaunu- ja l in-
ja-autopysäkit  ovat kävelymatkan päässä. 

9 .Kojehuone
10.Mittar ikorjaamo
11.Valvomo
12. Parrukatu 5 
13.Hanasaari  B

A . Junatien kainalo
B. Yläpuutarha
C. Taskupuisto
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TAPAHTUMA-ALUE

3.2 KÄYTÖN HISTORIA

Teollisuus- ja satamatoiminnot
Hanasaaren voimalaitos B on toiminnassa oleva kivihii-
livoimala. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuonna 
2015 toiminnan lopettamisesta vuoteen 2024 mennessä. 
Voimalaitoksen purkamisen jälkeen Hanasaaren alueelle 
on kaavailtu asuinrakentamista.1 Suvilahden kulttuurikes-
kus on Helsingin kaupungin omistama vanha sähkövoi-
mala ja kaasulaitos, joka oli käytössä vuosina 1909-1994. 
Sähkövoimalan toiminta lakkautettiin jo vuonna 1976, 
jonka jälkeen tiloja muutettiin varastoiksi ja Helsingin 
Energian liikuntatiloiksi.2 

Kulttuurin aikakausi alkaa
1980-luvulla osittainen kulttuurikäyttö sai alkunsa 
KOM-teatterin myötä. Kun viimeinenkin kaasulaitostoi-
minta päättyi vuonna 1994, Suvilahti oli pitkälti tyhjillään 
vuoteen 2007 saakka.3 Vuonna 2007 Helsingin kaupunki 
kokosi työryhmän tutkimaan alueen käytön mahdolli-
suuksia. Raportissa Suvilahtea kuvaillaan merkittävänä 
osana Helsingin tiede-taide-akselia ja sen uskotaan tuo-
van alueelle vetovoimaa ja palveluja, linkittyen ympä-
ristön muihin kulttuuritiloihin. Työryhmä esitti, että alue 
varataan ensisijaisesti kulttuuritoimintaan ja sitä kehite-
tään kokonaisuutena. Raportissa painotetaan käyttöön-
oton ja kehittämisen vastuun keskittämistä. 4

Raportin ohjeistamana kaupunginhallitus päätti 
17.12.2007 Suvilahden voimalaitosalueen kehittämi-
seksi siirtää sen osaksi Helsingin kaupungin omistamaa 

1 Wikipedia, 22.6.2017
2 http: //www.suvilahti . f i / t ietoa/histor iaa
3 http: //www.suvilahti . f i / t ietoa/histor iaa
4 Suvilahtityöryhmä 2007, 9

KUVA 22. Suvilahden voimala-alue 1912. Signe Brander / 
Helsingin kaupunginmuseo

KUVA 23. Suvilahden voimala-alue 1960-luvulla . Eino 
Heinonen /  Helsingin kaupunginmuseo

Kiinteistö Oy Kaapelitaloa. Silloiselle Kaapelitalon toi-
mitusjohtajalle Stuba Nikulalle oli alusta alkaen selvää, 
että Suvilahden tilat istuisivat luontevasti nykysirkuksen, 
esitystaiteen ja ulkoilmatapahtumien järjestämiseen. 
Suurimpana erona Kaapelitehtaan tiloihin toi kahden 
hehtaarin ulkotila. Nikula huomauttaa, ettei Suvilahden 
kehittämisessä ole ollut kyse vain kulttuurihankkees-
ta, vaan koko Kalasataman alueen kiinnostavuudesta.5  
Festivaalit voivatkin toimia vähäisellä käytöllä olevalla 
alueella kokeilupaikkana, yhteisön ja paikkasidonnaisuu-
den luojana ja lisätä näin alueen vetovoimaa. 

Käyttö tänä päivänä
Suvilahden voimalaitosalueen toimintaa voidaan verrata 
organisaatiovetoiseen väliaikaistoimintaan, jossa eri kult-
tuuritoimijoita ohjaavat vuokrasopimukset6. Kaapelitalon 
tärkeimpänä tehtävänä on mahdollistaa taide- ja kulttuu-
ritoiminta entisissä teollisuuskiinteistöissä. Tiloissa toi-
mii useita kulttuurin alan vuokralaisia. Suvilahden alueen 
pitkäaikaiset vuokralaiset käyttävät ulkotiloja omiin pie-
nempiin tapahtumiin, kuvauksiin, harjoituksiin, kesäleiri-
toimintaan ja pysäköintiin. Alueen ravintolalla ja baarilla 
on myös terassit ulkoalueella. Vuosittain ulkoalueilla on 
noin 100 käyttöpäivää erilaisiin tapahtumiin. 7

Ulkotiloja käyttää monipuolinen joukko tapahtumia 
Flow’n lisäksi, kuten Tuska Festival, Funky Elephant Festi-
val, Suomen Tivoli, Taiteiden Yö, We Love the 90’s ja VISIO 
Festival8. Flow Festival oli Suvilahden ensimmäinen fes-
tivaali, jonka jälkeen alueen kultturikäyttö on lisääntynyt. 

5 Nikula 2017
6 Nikula 2017
7 Kärki 21.12.2017
8 https : //www.suvilahti . f i / tapahtumia#arkisto

KUVA 24. Vuoden 1997 i lmakuvassa Suvilahden voimalan 
piha-alueella näkyy hi i l ikumpu ja Helenin työnteki jöiden 
tenniskenttä . Helsingin kaupunki , Or tokuva.
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3.3 KAAVOITUSTILANNE

Alue on Kalasataman osayleiskaavassa nro 11650 (kau-
punginvaltuusto 30.1.2008, tullut voimaan 14.3.2008) 
pääosin palvelujen ja hallinnon, keskustatoimintojen 
aluetta sekä virkistysaluetta. Aluetta ovat hallinnoineet 
pitkään satamatoiminnot sekä liikenteen ja energian-
tuotannot. Aiemmin toimineen kaasulaitoksen ja siihen 
liittyneiden oheistoimintojen, kuten bentseenitehtaan 
toiminnan seurauksena Suvilahden maaperä on osin voi-
makkaasti pilaantunut. 1Alueen rakennustyö on volyymil-
taan kaupungin aluerakentamisprojekteista suurimpia ja 
kestää aina 2040-luvulle saakka2. 

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 
2 www.uuttahelsinkia.fi/kalasatama/rakentaminen

KUVA 25. Kalasataman raken-
nusaikataulu. Kaupunginkansl ia 
13.12.2016

KUVA 26. Kaasukellonpuiston kor ttel i t . Helsingin Kaupun-
ginsuunnitteluvirasto/ Asemakaavaosasto /  IRA-projekti 
2016

Entiselle satama-alueelle suunnitteilla oleva uusi asui-
nalue ulottuu valmistuessaan Suvilahden voimaken-
tän viereiselle tontille Kaasukellonpuiston korttelissa. 
Kaasukellonpuiston alueen suunnittelutavoitteena on 
kantakaupunkimaiset, Kalasataman kaupunginosaa täy-
dentävät 6-8 kerrosta korkeat korttelit. Alueen keskelle 
suunnitellaan puisto, joka yhdistää Suvilahden ja Kalasa-
tamanpuiston. 3

Kaapeli Koy:n tavoitteena on vaikuttaa Suvilahden vauh-
dilla kehittyvän ympäristön rakennushankkeisiin tapah-
tumatoimintaa edistävällä tavalla4.

3 https : //kar tta .hel . f i / , v i i tattu 16.10.2017
4 Kärki 21.12.2017
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KUVA 27. I lmakuvaan on rajattu vuoden 2017 fest ivaal ialue. Kuvassa hahmot-
tuvat tämän päivän rakennuskanta ja lähiympäristön maamerkit .
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KUVA 28. Suvi lahden tapahtumakenttä.  Tapahtuma-alue on Flow’n aikaan 
täydessä mitassaan taiteen käytössä. Petr i  Antt i la /  Coptercam.
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Luvun alussa tutkitaan tapahtuma-alueen soveltuvuutta Flow Festivalin käyttöön, jonka jäl-
keen tutustutaan karttojen ja valokuvien kautta festivaalialueen vuosittaisiin suunnitelmiin 
ja toteutukseen. Festivaalin ulkotilassa sijaitsevien yleisöalueiden toimivuutta tarkastellaan 
kulkuyhteyksien, rakenteiden ja palvelujen sijoittelun kautta. Lopuksi kootaan suunnittelun 
muuttuvia piirteitä tarkasteluaikavälillä 2007-2017. 

4  

FLOW FESTIVALIN ALUEIDENKÄYTTÖ
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4.1 FLOW FESTIVAL ALUEEN VUOKRALAISENA 

Suvilahden urbaani maisema on muodostunut Flow 
Festivalille tärkeäksi. Uniikit kaasutehdasrakenteet, 
kaasukellot ja piiput ovat alusta asti luoneet festivaalin 
identiteettiä. Ne toistuvat kaikissa tapahtumien kuvissa 
ja ilmentävät paikan tuntua. Flow’ta on vaikea kuvitella 
missään muussa tapahtumapaikassa. 

Festivaalin kasvu
Tapahtuma on vuosien varrella käyttänyt aluetta laajas-
ti ja monipuolisesti tehdashalleista pieniin varastoihin, 
laajasta asfalttikentästä intiimeihin sisäpihoihin. Yleisö-
määrän kasvulle on ollut kysyntää ja kapasiteetin sekä 
festivaalin kehittämisen vuoksi festivaalialue on laa-
jentunut. Tapahtuman käyttöön on vuokrattu vuodesta 
2011 Helsingin kaupungin Kiinteistövirastolta vanha sa-
tama-alueen tontti ja vuodesta 2012 Helsingin energian 
Kiinteistöyhtiöltä Suvilahden eteläpuoleinen alue. 1

Tapahtumapaikan vahvuudet ja haasteet
Keskeinen ja helposti saavutettava sijainti sekä Suvilah-
den kiinnostava ja persoonallinen jälkiteollinen raken-
nuskanta ovat Kallion mukaan tapahtuma-alueen suu-
rimmat edut.  Alue tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisille 
sisällöllisille, tilallisille ja alueellisille toteutuksille. Myös 
meluntorjuntaa ajatellen alue on varsin hyvin hallittavis-
sa. 2

Haasteeksi nähdään kuitenkin Suvilahden tapahtu-
ma-alueen keskeneräisyys tapahtumajärjestäjän näkö-
kulmasta.  Alueella ei ole tapahtumainfraa, joten Flow 

1 Mikkola 2015, 7
2 Kallio 14.12.2017

Festival joutuu Kallion mukaan käyttämään ison osan 
resursseistaan perustason rakentamiseen (vuonna 2017 
noin 450 000 €). Festivaalien toimintaympäristö on Hel-
singissä ylipäätään erittäin haastava. Kallio arvioi, että 
kaikki olemassa olevat suuret ulkoilmafestivaalit ovat 
samassa tilanteessa, ja nämä resurssit ovat käytännössä 
aina pois festivaalien toimintaedellytyksistä, sisällöstä ja 
kilpailukyvystä. Helsingillä ei ole tarjota tuotantoystäväl-
listä ja laadukasta ulkoilmatapahtumapaikkaa, jossa uu-
sillakin tapahtumakonsepteilla olisi mahdollisuus kasvaa 
ja kehittyä. 3

Flow kaupunkikehityksen jaloissa - vai ohjaksissa?
Kalasataman kaupunginosan suunnitellut käyttömuutok-
set uhkaavat Flow Festivalin käyttämää pinta-alaa ja tä-
ten koko festivaalin jatkoa. Vaikka festivaalin tavoitteena 
ei ole laajentaa aluettaan merkittävästi nykyisestä, liike-
toiminnan kannattavuuden ja siten festivaalin jatkumisen 
mahdollistaa vain nykyisen kaltainen yleisökapasiteetti. 
Vaihtoehtoista järjestämispaikkaa, jossa olisi riittävän 
suuret sisä- ja ulkotilat, ei Helsingistä löydy. 4

Flow Festival on vuosittaisena tapahtumana merkittä-
vässä roolissa Suvilahden imagon muovaantumisessa 
tapahtuma-alueeksi. Suvilahden hallinnoija Kaapeli KOy 
on kuitenkin vain yksi festivaalin vuokranantajista, joten 
alueen kehityksessä tapahtumalla voi olla laajempikin 
vaikutus. Tätä vaikutusta on tarkemmin tutkinut festivaa-
lin tuotantopäällikkö Emilia Mikkola omassa Metropolian 
YAMK-lopputyössään vuonna 2015 5.

Suvilahden omaleimainen luonne ja soveltuvuus tapah-

3 Kallio 14.12.2017
4 Flow Festival Oy 2015, 2
5 Mikkola 2015, 7

tumatoimintaan luo mahdollisuudet sen potentiaalin 
hyödyntämiseen kulttuurikeskuksena. Flow Festival Oy:l-
lä on tavoitteena kehittää Suvilahden aluetta laajemmin 
tapahtumakäyttöön. Selvitystyötä alueen tulevaisuuden 
visioinnin suhteen sen kehittämisestä monikäyttöisek-
si tapahtuma-alueeksi on tehty vähitellen jo muutaman 
vuoden ajan. Flow Festival on avannut keskustelun kau-
pungin viranhaltijoiden kanssa6. Keskustelu on saanut 
myös näkyvyyttä valtamediassa ja kaupungin pormestari 
Jan Vapaavuoren mukaan Helsingin kaupunki etsii nyt ul-
kopuolisia yrittäjiä kehittämään aluetta. 7

Helsingin kaupungin tuoreessa strategiassa kaupunki 
luo edellytyksiä mielenkiintoisten kohteiden ja tapahtu-
misen synnylle sekä kannustaa kaikkia kaupungin veto-
voimaisuutta edistävien ideoiden kehittelyyn. Strategian 
mukaan Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova 
tapahtumakaupunki. Strategiaohjelmaan onkin kirjattu 
organisaatin vaikutuksesta lause: “Suvilahden alueen ke-
hittäminen kansainvälisesti erottuvaksi, pysyväksi tapah-
tuma-alueeksi selvitetään.” 8

6 Flow Festival 2015
7 Kallio artikkelissa HS 6.8.2016
8 Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

FLOW FESTIVALIN ALUEIDENKÄYTTÖ

KUVA 29. Valokuvat seuraavalla s ivulla : 
kuvakredit i t  löytyvät kuvaluettelosta .
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Huomioita
• Alue laajeni Kaasutehtaankadulle, 3x suurempi yleisöalue
• Suljetut ranta-alueet satamatoimintojen käytössä
• Sisäänkäynti siirtyi Kalasataman puolelle, sivussa pää-

alueesta, johon kapea kulku 
• Runsaasti viheralueita yleisöalueella, joita huollettu mm. 

siirtonurmella
• ruokamaailmateltta nykyisen kokoinen
• Päälava suureni, edessä hyvä katselualue
• kaasukellojen ympäristö ja Backyard huoltoalueena ja 

backstage-tiloina
• Merikontit otettu tuotannon käyttöön laajemmin
• Onnettomuus Sörnäisten rantatiellä, kulku ongelmallinen
• Visuaalisen taiteen osuutta korostettu, mukana enemmän 

taideyhteisöjä ja kollektiiveja
• Tilasuunnittelussa mukana arkkitehti

17.-19.8.
Festivaalipäiviä: 3 
Festivaaliala: 0,93 ha
Avoin yleisöala: 0,60 ha

2007

Huomioita
• Ensimmäistä kertaa ulkotiloja laajasti käytössä
• Helsingin Energian ja Gasumin aluetta, tavallisesti suljettu
• Paikalla ollut vanha tenniskenttä purettiin
• Festivaalin suosio yllätti järjestäjät: Sörnäisten rantatieltä 

liian  kapea portti alueelle
• Myös sisäänkäynnin kapasiteetti liian pieni suuren suosion 

yleisömäärään nähden
• Ravintolapalveluita kolmessa pisteessä
• Erillisiksi aidatut anniskelualueet tiukan anniskelupolitiik-

kan mukaisesti
• Vain yhden anniskelualueen yhteydessä wc:t
• Huoltoyhteydet helposti saavutettavissa, paikoitusalaa 

riittävästi lähellä
• Ulkotapahtuman järjestämisen kokemuksen puute hanka-

loittaa tuotantoprosessia

15.-17.8.
Festivaalipäiviä: 3 
Festivaaliala: 2,52 ha
Avoin yleisöala: 1,78 ha

2008
Kapasiteetti:         4 500
Kävijöitä: 12 500 
Täyttöaste:      93%
Liikevaihto:     450 000€

Kapasiteetti:         8 000
Kävijöitä: 23 000 
Täyttöaste:     96%
Liikevaihto:     790 000€

FLOW FESTIVALIN ALUEIDENKÄYTTÖ

4.2 VUOSITARKASTELUT

Jotta alueidenkäyttöä voitaisiin kehittää, tulee tunnistaa 
suunnittelussa aiemmin käytetyt tavat ja toimenpiteet. 
Mitä ratkaisuja vuosien mittaan on tehty, mitä organi-
saatio voi niistä oppia? Seuraaville aukeamille on koottu 
huomioita Suvilahden alueen käytöstä karttojen, valoku-
vien, tapahtumavuosien Internet-sivujen, tekijän omien 
havaintojen sekä tuotantopäällikön antamien tietojen 
perusteella. Alueidenkäyttöä on lisäksi tarkasteltu yhdes-
sä organisaation ydinhenkilöstön kanssa teemahaastatte-
lussa. 

Flow Festivalin karttojen ja kuvien perusteella on lasket-
tu kunakin vuonna käytössä ollut ala, sekä siitä arvioitu 
avoimen yleisöalueen ala laskemalla pois rakennukset, 
esiintymislavat sekä huolto- ja backstagealueet.
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Huomioita
• Suvilahden voimalaitosalue kokonaan käytössä
• Voimalan edessä väljemmin kulkutilaa
• Wc-alueet hajautettu pieniin osiin ympäria aluetta
• Kierrätyspisteet merkittyinä karttaan
• Backyard omana venuenaan
• Baarikumppanit esillä, monipuolinen anniskelu
• 2-kerroksinen baari päälavakentän reunalla: näkymät la-

valle katselualueen ylitse
• Yleisöalueiden palvelusuunnittelu kehittynyt, laajempi ko-

konaisuus
• Tilankäyttö paremmin hallussa, tuotannollista osaamista 

kertynyt
• Helsinki hauskemmaksi -palkinto Art Goes Kapakka -orga-

nisaatiolta

Huomioita
• Alue laajenee, osa satama-alueesta käyttöön itä-osassa
• Sisäänkäynnin jonotus- ja ulko-alueet riittämättömiä
• Uusi Nokia Blue Tent, kapasiteetti 5500 henkeä
• Black Tent soittosuunta suoraan kohti kaasukelloja aiheutti 

melun leviämistä Kallion suuntaan
• Pääkulkureitti päälavan katsojamassan läpi ruuhkauttaa
• Ravintoloitsijat, panttijärjestelmä ja kierrätys hyvin esillä
• Huoltoalueet pohjoisosassa ja Voimalan takana
• Siirtonurmi asfaltin päällä tuottaa mutaongelmia sateella
• Ilmeuudistus: TSTO mukaan tuotantoon
• Musiikki & Media Industry Awards: Vuoden tapahtuma -pal-

kinto

Huomioita
• Yleisöalueen kapasiteetti lisääntyi huomattavasti
• Pääsisäänkäynnillä lyhyt jonotusalue
• Tiivistämön edusta vapautui, maamassojen vaihdossa 

viheralueet poistuivat
• Päälava siirtyi lisätilan vapauduttua Valvomon eteen
• Telttalava Voimalan kainaloon, kulku lyhyestä päädystä
• Kapea kulku Voimalalle festivaaliaidan viertä pitkin
• Tiilikaasukellon takaa ympäristö suljettu, mutta välistä 

kulku käytössä
• Anniskelualueista paljon suunittelua ja kehitystyötä yhte-

näiseen suuntaan
• Energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen seuranta yhteistyös-

sä Pöyryn kanssa
• Musiikki & Media Industry Awards: Vuoden tapahtuma -pal-

kinto, ensimmäinen vuosi

2009
13.-16.8.
Festivaalipäiviä: 4
Festivaaliala: 3,14 ha
Avoin yleisöala: 2,36 ha

Kapasiteetti:  12 000
Kävijöitä: 41 000 
Täyttöaste: 95%
Liikevaihto: 1,5 M€

13.-15.8.
Festivaalipäiviä: 4 
Festivaaliala: 3,67 ha
Avoin yleisöala: 2,47 ha

2010 2011
12.-14.8. 
Festivaalipäiviä: 3
Festivaaliala: 5,44 ha
Avoin yleisöala: 3,01 ha

Kapasiteetti:  15 000 
Kävijöitä: 50 000 
Täyttöaste: 100%
Liikevaihto: 2,1 M€

Kapasiteetti:  16 000
Kävijöitä: 46 500 
Täyttöaste: 97%
Liikevaihto: 2,9 M€
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Huomioita
• Sisäänkäynti siirtyi Parrukadulle, sai tarpeellista lisätilaa
• Yleisöalue laajeni kolmasosan,  Black Tent siirtyi Voimalal-

ta Helsingin Energian Parrukatu 4:n paikoitusalueelle
• Voimalinja sekä energialaitoksen 24/7 kulkureitit Parruka-

dun rakennuksille vaikeuttivat festivaalialueen järjestelyjä
• Ulkovenuet: Main Stage, Nokia Blue Tent, Black Tent, Was-

telands ”Balloon”, OSS-stage
• Päälava suureni ja siirtyi, katselualan kapasiteetti kasvoi
• Päälavan alue rajattu aidalla parrukadun suuntaan.
• Pallolava syntyi Wastelands-arkkitehtiopiskelijakilpailun 

tuloksena
• Valtaosa yleisöalasta aidoilla rajattuja anniskelualueita
• Ruokateltta siirtyi Voimalan viereen, ravintolapalveluja 

useassa pisteessä ympäri yleisöaluetta
• Yläpuisto otettu käyttöön Yellow Areaksi
• Huoltoalaa hyvin lähettyvillä ja saavutettavissa
• WDC-vuosi toi arkkitehtuuri- ja designsisältöjä
• Pullonkauloja yleisöalueen sisäisten anniskeluaitojen 

vuoksi, ahtautta kuluissa ja yleisö jakautui epätasaisesti 
alueelle

• Anniskeluporteissa ruuhkaa, panttipisteteltat peittivät 
näkymiä lavalle

• Päälavakentän ja uuden Black Tent Venuen väliin jäänyt 
huonokuntoinen viherkaista kunnostettiin ja nimettiin 
Versailles-puistoksi

• Musiikki & Media Industry Awards: Vuoden tapahtuma 

Vuokranantajat
• Kaapelitalo KOy
• Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (Nokia Blue Tent)
• Helsingin Energia (Black Tent)

2012
8.-12.8.
Festivaalipäiviä: 4 
Festivaaliala: 10,0 ha
Avoin yleisöala: 4,85 ha

Kapasiteetti: 20 000    + avajaiskonsertti 5 000
Kävijöitä: 63 000 
Täyttöaste: 97% 
Liikevaihto: 3,8 M€

Facebook: 27 000 seuraajaa
Twitter:    8 500 seuraajaa

FLOW FESTIVALIN ALUEIDENKÄYTTÖ

KUVA 30. Yleisökar tta .            
Flow Fest ival  Oy.
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KUVA 31. Fest ivaal in aluejako, 2012.  Huoltoaluetta on 
merkittävä ala kokonaismäärästä . Sisääntuloaukiolla hy-
vin t i laa , mutta kulku venueil le on monen mutkan takana. 

KUVA 32. Wastelands-lava valaisee ensimmäistä vuotta 
fest ivaal in maisemaa. Niklas Sandström. 

KUVA 33. Fest ivaal ialueen t i lal l iset  elementit , 2012. 
Yleisöaluetta hall i tsee useat t i laa halkovat aital injat . 
Näkyvyydet ja näkymät on rajattuja .

KUVA 34. Vuoden kasvikumppani Huiskulan instal laat io. 
Jussi  Hellsten.

KUVA 35. Yleisöalueen avoimet kulkuväylät , 2012.  Pai-
kasta toiseen kulku on mutkikasta ja paikoin ahdasta . Py-
sähtymisen paikat ruuhkaisia , suoja-alueet r i i t tämättömiä.

KUVA 36. Fountain-teos. Tomi Kukkonen.
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Huomioita
• Valtaosa yleisöalueesta ensimmäistä vuotta anniskeluoi-

keuden piirissä, ainoastaan anniskelematon kulku pääpor-
tista päälavan eteen

• Green House Effectin vihertaide-installaatio FLOW-kirjain-
teos toimi sisäänkäynnin näkymän päätteenä

• Kapasiteetiltaan suurempi wc-alue on hyvä, mutta sijainti 
keskeisellä paikalla vei hyvää oleskelu- ja kulkutilaa

• Keidasbaari keskellä päälavakenttää mukana ensimmäistä 
kertaa. Edistyksellinen kokeilu, jossa palvelu toimi kol-
meen suuntaan

• Ruokatelttojen asettelussa kokeiltu uutta sommittelua, 
mutta myyjien kannalta epätasainen myynti eri suuntiin. 

• Voimalan taakse lisätty pieni wc-alue hakalasti käytettä-
vissä.

• Voimalinja poistunut, joten tilankäyttö Parrukadulla hel-
pottunut. Ilmajohto vaikeuttaa kuitenkin porttialuetta.

• Black Tent -teltan käännetty asema hankaloitti tasaista 
täyttymistä, sisäänkäynti huonosti saavutettavissa

• Nomad Kitchen-hanke Nokia Blue Tentin vieressä
• Huoltoalueita oli runsaasti festivaalialueen läheisyydessä
• Yleisökartasta on vaikea hahmottaa ja erottaa venueiden, 

rakennusten ja rakenteiden eroja. 
• Musiikki & Media Industry Awards: Vuoden tapahtuma 

Vuokranantajat
• Kaapelitalo KOy
• Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (Nokia Blue Tent)
• Helsingin Energia (Black Tent) 

2013
7.-11.8.
Festivaalipäiviä: 4 
Festivaaliala: 9,90 ha
Avoin yleisöala: 4,92 ha

Kapasiteetti: 20 000    + avajaiskonsertti 5 000
Kävijöitä: 61 500
Täyttöaste: 95% 
Liikevaihto: 4,3 M€

Facebook: 39 000 seuraajaa
Twitter:   13 800 seuraajaa
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KUVA 37. Yleisökar tta .            
Flow Fest ival  Oy.
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KUVA 38.  Nokia Blue Tent Venuen edustal la on väl jää py-
sähtymist i laa ja runsaast i  katoksia . Jussi  Hellsten.

KUVA 39.  Balloonin kumppanina Vall i la . Telttojen beto-
nipainot käyvät myös istuimista , vaikkei  ni i tä ole päällys-
tetty tai  maskattu. Noora Isoeskel i .

KUVA 40.  Green House Effect  to Flow-kir jaimet seuraa-
vina vuosina toistuvaksi  ikoniseksi  kuvauskohteeksi . Jussi 
Hellsten. 

KUVA 41. Fest ivaal in aluejako, 2013. Yleisöalue hajaan-
tunut laajemmin, huomattavissa er i l l iset  venue-alueet .

KUVA 42. Fest ivaal ialueen t i lal l iset  elementit , 2013 . 
Päälavan anniskeluaidat s i i r tyneet , Keidas-baari  jakaa 
isoa kenttää. 

KUVA 43. Yleisöalueen avoimet kulkuväylät , 2013 . S i-
sääntuloaukio pienentynyt , or ientaatio vaikeutuu. Black 
Tent -aukio ahdas , muuten kulkureit istö monipuolistunut .
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Huomioita 
• Anniskelualue yhä pääportilta Ballonille, aidattu tunneli 

kaventaa pääkulkureittiä
• Skeittipuiston takainen kulku on tärkeä lisäyhteys alueen 

ympäri 
• Kalasataman rakentamisen myötä kevyen liikenteen väylä 

siirtyi. Flow mukana suunnittelemassa vaihtoehtoista reit-
tiä, uusi linjaus alueen eteläpuolelta festivaalin aikana

• Ruokamyyjien määrä kasvanut, palveluja tasaisesti ympäri 
yleisöaluetta

• Uusi shampanjabaarin rakenne Kataja Eventiltä 
• Huoltoalueet pienenivät, välissä kulkeva kevyenliikenteen 

väylä katkaisee yhteyden yleisöalueelle
• Taidehankkeissa  Landys Roimolan Goo sekä Adel Abidin; 

tunneli kellojen välissä ja screen-teos pääportilla
• Yleisökarttaan merkitty kattavammin palveluja, kuten  

esteetön katsomo ja panttipalautukset. Merkintätyyleissä 
silti epäjohdonmukaisuuksia

Vuokranantajat
• Kaapelitalo KOy
• Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (Nokia Blue Tent)
• Helsingin Energia / Kiinteistövirasto (Black Tent) 

2014
8.-10.8.
Festivaalipäiviä: 3 
Festivaaliala: 9,57 ha
Avoin yleisöala: 4,92 ha

Kapasiteetti: 20 000   
Kävijöitä: 57 500
Täyttöaste: 96% 
Liikevaihto: 4,2 M€

Facebook:  48 872 seuraajaa
Twitter:   20 110 seuraajaa
Instagram:  3395 seuraajaa
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KUVA 44. Yleisökar tta .            
Flow Fest ival  Oy.
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KUVA 45.  Keidas-baarin rakenteissa on ki inni  Flow’l le 
tutut punaiset  jätt ipallot . Jussi  Hellsten. 

KUVA 46.  Marimekon tekst i i l i t  näkyivät oleskelualueil la 
isost i . Samuli  Pentt i .

KUVA 47.  Yellow Arean visuaal ista i lmettä . Ruokailury-
mien runkoina toimivat pyörätel ineet . Samuli  Pentt i .

KUVA 48. Fest ivaal in aluejako, 2014. Tilankäyttö mel-
ko samankaltainen edell iseen verrattuna. Huoltoalueen 
yhteys katkennut . 

KUVA 49. Fest ivaal ialueen t i lal l iset  elementit , 2014.  Ai-
tal injat  pitkält i  samat , Balloon si i r tynyt päälavan taakse, 
anniskelemattomalta alueelta puuttuu oleskeluti laa .

KUVA 50. Yleisöalueen avoimet kulkuväylät , 2014.  Pääla-
van suoja-alueet parantuneet , mutta rakenteet muodosta-
vat kapeita käännöksiä .
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Huomioita 
• Nokia Blue Tent sekä Black tent -alueen hallinta siirtyi 

kiinteistövirastolle
• Parrukatu 4 rakennus ja sen ulkoalueita edelleen Hel-

singin Energian käytössä, joten alueen läpi piti varata 
ajoreitti

• Anniskelualueiden rajauksissa yhä ongelmaa; anniskele-
maton kulku Balloonille.

• Palvelut painottuvat anniskelualueille
• Voimalan takana sijaisteva WC-alue kapasiteettiin nähden 

pieni
• Parrukatu 2 saanut purkutuomion, ja se neuvoteltiin huol-

torakennukseksi piha-alueineen. Flow’n historian parhaat 
huolto-, varasto-, toimisto- ja työpajatilat samassa paikassa. 

• Kumppanihankkeiden määrän kasvu alkaa näkyä alueella
• Lapin Kulta pääyhteitsyökumppaniksi: oma telttavenue ja 

pääbaari päälavakentällä
• Taidehankkeissa Taideyliopisto kuratoi ohjelmaa

Vuokranantajat
• Kaapelitalo Oy
• Helsingin kaupungin kiinteistövirasto

2015
14.-16.8.
Festivaalipäiviä: 3 
Festivaaliala: 9,50 ha
Avoin yleisöala: 4,92 ha

Kapasiteetti: 23 000   
Kävijöitä: 70 500
Täyttöaste: 100% 
Liikevaihto: 5,7 M€

Facebook:  56 968 seuraajaa
Twitter:   28 400 seuraajaa
Instagram:  9627 seuraajaa
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FLOW FESTIVALIN ALUEIDENKÄYTTÖ

KUVA 51. Yleisökar tta .            
Flow Fest ival  Oy.
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KUVA 52.  Valaistukseen panostetaan vuosi  vuodelta 
enemmän. Koko Balloon Venue hehkuu vaaleanpunaisena. 
Jussi  Hellsten. 

KUVA 53.  Myös fest ivaal ialueen ulkopuliset  oleskelu-
mahdoll isuudet ovat asiakkaalle tärkeitä . Jussi  Hellsten. 

KUVA 54.  Viher teos keskeisen näkymän päätteenä hou-
kuttelee lähemmäs. Ri i t ta Sourander. 

KUVA 55. Fest ivaal in aluejako, 2015.  Yhtenäinen ulko- ja 
s isät i la huollol le helpottaa tuotantoa. 

KUVA 56. Fest ivaal ialueen t i lal l iset  elementit , 2015.  Ai-
tal injat  pitkält i  samat . Parrukadun ruokarekkojen si ja int i 
yleisömäärään nähden ahdas.

KUVA 57. Yleisöalueen avoimet kulkuväylät , 2015. 
Kaasukellon anniskeluväylät  kapeat yleisömäärälle . Black 
Tentin edustan avarampi jäsentely luo aukiot i laa .
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Huomioita
• Kapasiteetti nousi, myynti 2000 lippua / päivä lisää, ai-

heutti paikoin pahoja ruuhkia 
• Helsingin Energian Parrukatu 4 ja sen ympärillä oleva 

ulkoalue vapautuivat käyttöön
• Uudistetut porttitoiminnot ja niiden siirtäminen uudelle 

alueelle helpotti sisäänkäynnin painetta
• Black Tent-alueelle saatiin lisää palveluja, mutta yleisö ei 

löytänyt paikalle, liian vähän viihtyisää oleskelutilaa
• Skeittiparkki laajentunut, pääteltan edusta pienentynyt
• Päätelttana suurempi, ”uuden sukupolven” Valhalla-teltta, 

kapasiteetti nousi Hartwall Arenan luokkaan
• Anniskelematon kulku Ballonille poistunut, vain istuma-

katsomo ja päälavan edusta suljettu
• Versailles-puisto rakennettu festivaalirakenteilla täyteen 

ja läpikulku vaikeutui ruuhkaisina aikoina
• Suurimman wc-alueen siirto sisäänkäynnin edestä avarsi 

tilaa saapumissuunnasta ja helpotti orientaatiota
• Ruokamyyjien määrä kasvoi kymmenellä
• Parrukatu 2 -rakennus piha-alueineen huoltokäytössä
• Viherkumppanina Puutarha Tahvoset, joka näkyi isosti 

alueella, pääteoksena Vihervuori-oleskelualue
• Ruuhkien vuoksi oli viranomaisten määräys etsiä uusi 

lokaatio Balloon Stagelle ja shampanjabaarille

Vuokranantajat
• Kaapelitalo Oy
• Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (Nokia Blue Tent)

Helsingin Energia (pyöräparkki ja rannekkeenvaihto)

2016
12.-14.8.
Festivaalipäiviä: 3 
Festivaaliala: 9,60 ha
Avoin yleisöala: 5,40 ha

Kapasiteetti: 25 000   
Kävijöitä: 75 500
Täyttöaste: 100% 
Liikevaihto: 7,0 M€

Facebook:  67 082 seuraajaa
Twitter:   31 872 seuraajaa
Instagram:  16 673 seuraajaa

FLOW FESTIVALIN ALUEIDENKÄYTTÖ

KUVA 58. Yleisökar tta .            
Flow Fest ival  Oy.
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KUVA 59.  Päälavakentän t i lavuus määrittelee koko fes-
t ibaal in yleisökapasiteett ia . Suositun esi intyjän aikana se 
on äärimmilleen täynnä. Samuli  Pentt i .

KUVA 60.  Auinkoinen ja suojainen seinän vierusta täyt-
tyy nautiskel i joista . Samu Hintsa.

KUVA 61.  Yleisön kohtaamispaikkana pääpor tt ialueella 
toimi Vihervuori-teos , yhteistyössä Puutarha Tahvoset . 
Sini  Parikka.

KUVA 62. Fest ivaal in aluejako, 2016.  Yhtenäinen annis-
kelualue tehostaa t i lankäyttöä. 

KUVA 63. Fest ivaal ialueen t i lal l iset  elementit , 2016. 
Fest ivaal i rakenteiden määrä moninker taistunut alkuvuo-
sista . Ruokatelttojen jonotusalat  kulkuväyl i l lä .

KUVA 64. Yleisöalueen avoimet kulkuväylät , 2016 . Black 
Tent ja Balloon aiheuttavat pussinperän, muuten kulku 
yleisöalueen ympäri  sujuvaa. Palvelut  rytmittävät reittejä . 
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2012 2013 2014

KUVA 65. Valokuvien kuvakredit i t  löytyvät kuvaluettelosta .
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2015 2016
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KUVA 66. Valokuvien kuvakredit i t  löytyvät kuvaluettelosta . 
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Facebook-palaute 2016

Palautteesta valtaosa käsitteli festivaalialueen toimi-
vuutta. Alueen ruuhkautuminen ja pullonkaulat saavat 
paljon palautetta. Yksittäinen negaatiivisen palautteen 
kohde tupakansavu katselualueilla - useassa palautteessa 
oli ehdotettu erillisiä tupakointiaueita. 

Pisteytys 1-5* on asiakkaan antama yleisarvosana, johon 
on voinut vaikuttaa muukin palautekohta kuin alueen toi-
mivuus.

”Väkimäärän takia tosi nihkeä kokemus ja monta hyvää 
artistia jäi näkemättä, koska alueille ei mahtunut katso-
maan kyseistä esitystä.”

Sami Mård 2*

”Kaunis ja mielenkiintoinen festarialue. Liian PALJON 
ihmisiä, jonka vuoksi meininki kävi ajoittain jopa vaa-
ralliseksi ja useat esitykset jäivät katsomatta. Osa la-
voista liian pieniä ja niissä liian vähän sisäänkäyntejä. 
(Lisää screenejä lavojen läheisyyteen?)”

Helka Mononen 4*

”Muutaman kerran käyneenä tämä vuosi jäi viimeiseksi, 
kun hankin kolmen päivän lipun. Tällä väkimäärällä ja 
hintatasolla on yksi Flow-ilta ihan riittävä. Valitettavas-
ti Flown upea tunnelma ja visuaalisuus hukkui ihmis-
massaan.”

Satu Tapiala 3*

”Ensimmäinen Flow takana ja saa nähä jäikö samal-
la viimeiseksi. Tiesin että lippuja myyty tänä vuonna 
enemmän, mutta silti paikan päällä yllätyin väen pal-
joudesta. Aivan liikaa ihmisiä alueen kokoon verrattu-
na. Jäimme kaverini kanssa usein ihmisten jalkoihin 
ja liikkuminen oli todella hankalaa. Artisteja emme 
kunnolla nähneet sillä lavojen lähelle oli lähes mah-
dotonta päästä vaikka ajoissa oltiin. Tästä siis miinusta. 
Ruoka oli kuitenkin hyvää ja alueen visuaalinen ilme 
miellytti.”

Janna Patronen 3*

”Amazing festival as usual but Saturday and Sunday it 
was overcrowded.”

Paola Garatto 4*

”Lukiessani dissausarvioita mietin, olinko samoilla 
festareilla? Olin katsomassa kaiken kokoisia artiste-
ja ja viihdyin loistavasti. Vessajonossa oli kymmeniä 
mimmejä mutta jono kulki muutamassa minuutissa ja 
vessat oli supersiistejä. Kahvijonot taisi olla pisimmät, 
mutta esim bisseä sai about kaikkialta parissa minuu-
tissa ja panttipalautus toimi nopeasti.”

Noora Al-Ani 4*

”Edelleen hyvä kattaus artisteja ja visuaalisesti upein 
festari, jolla olen käynyt. Harmittaa kuitenkin, että tänä 
vuonna väkeä oli niin paljon, että elämys kärsi. Joka 
paikkaan piti jonottaa: vessat, ruokakojut, juomakojut.. 
Keikoillekin sai usein taistella itsensä. Tehkää jotain!”

Roosa Riski 4*

”Thank u Flow! Its a stunningly beautiful festival area 
and hardly ever a long wait for toilets/food/drink.”

Lotta Kivekäs 5*

”tää vuosi oli pohjanoteeraus. kahdeksatta vuotta put-
keen ja tää oli ehdottomasti säälittävin. tunkemista, 
rynnimistä, tönimistä. AHDASTA. missä oli flow’lle omi-
nainen hengailun helppous?”

 Miia-Maria Koivisto 2*

” There were at least two times more visitors compa-
red to what this venue is physically able to fit. Plus, the 
schedule was really bad. Can’t recommend unless you 
like feeling paralysed and/or have teleportation skills.”

Rodion Kryuchkov 3*

Tungos tuhosi alueen taian. Ei kiitos enää ikinä ellei lip-
pujen määrää merkittävästi vähennetä.”

Perttu Ra 2*

”My first, my last. Hienot puitteet, upeat visut.... ymmär-
rän miksi Flow on ollut niin suosittu ja kehuttu, mutta: 
jonotusta, rynnimistä, mahdottoman korkeat hinnat & 
aikuiseen ”makuun” huonosti hoidettu infra.”
Sari Bibsan Pesonen 2*

”Yritys tuoda taidetta jäi laimeaksi. Teoksia ei erottanut/
jaksanut katsoa tungoksen keskellä.”

Kirsi Kaunisharju 1*

FLOW FESTIVALIN ALUEIDENKÄYTTÖ
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Yleisökysely 2016

Vuonna 2016 laskettiin 75 000 käyntiä viikonlopun aika-
na, joista 42422 yksittäisen lipun ostajaa. Tapahtuman kä-
vijöille tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta, kun kävi-
jätutkimus tehdään vuosittain festivaalin jälkeen. Vuonna 
2016 tutkimukseen osallistui 2172 henkilöä. 

Kyselyn 2016 tuloksia:
• Yleisöstä noin 60% oli naisia, 40% miehiä. 
• Yleisöstä saapui noin 71% Helsingin seudulta, 15% 

muualta Suomesta, 14 % ulkomailta. 
• 72% korkeakoulutettuja
• 30% työskentelee median, kulttuurin ja taiteen 

aloilla 

Arvosanojen keskiarvot, asteikolla 1-5:
• Lavojen ja venueiden toimivuus / 3,19
• Festivaalialueen toimivuus / 3,04
• Ravintolapalveluiden taso / 3,97
• Sponsorikonseptien sopivuus Flow Festivalille / 

3,46
• Kokonaisarvosana / 3,79

Festivaalialueeseen liittyvät numeroarviot vaihtelivat 
alle neljän. Festivaalialueen toimivuus sai heikoimman 
arvosanan 3.04. Ongelmat festivaalialueen toimivuudes-
sa sai avoimissa vastauksissa paljon mainintoja. Suurin 
ongelmakohta oli Balloon Stagen ympäristö, jossa kulku-
tila eri venueiden välillä oli liian ahdas. Ballonin suositun 
keikan aikana yleisö pakkaantui sisäänkäynnin eteen ja 
pahimmillaan yritti tunkeutua katsomorakenteiden alle. 
Viikonlopun aikana koettiin muutamia “läheltä piti” -tilan-
teita, ja paikalla koetusta ahtaudesta tuli ankaraa palau-
tetta yleisöltä. 1

1 Flow Fest ival  kävi jäkysely 2016 A
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KUVA 67. Vuonna 2016 Balloon Stagen sisäänkäynnin ruuhkainen tungos muodosti  paikoin vaarat i lanteita . 
Konstantin Kondrukhov.
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YHTEENVETO:  ALUEIDENKÄYTÖN TARKASTELU

Tapahtuma-alueen kehityksen mukana
Festivaalin alueidenkäyttö on ollut pitkälti sidoksissa Su-
vilahden alueen kehitykseen ja kunnostuksen vaiheisiin, 
joka näyttäytyy ilmakuvissa seuraavalla sivulla. Etenkin 
alkuvuosina Suvilahden muutostyöt ovat ohjanneet fes-
tivaalin rajausta. Vuosien 2007-2012 pinta-alan lisäänty-
minen ja tilankäytön helpottuminen on kääntynyt toiseen 
suuntaan. Viime vuosien Kalasataman nopea rakentumi-
nen kaventaa tapahtuma-aluetta vuosi vuodelta ja jokai-
sen neliön käyttö on jouduttu miettimään tarkkaan. 

Tilankäyttö
Vuodesta 2012 festivaalialue alkoi saada tämän päivän 
muotoaan. Alue on rajaukseltaan samoissa linjoissaan, 
kun Helsingin Energian tontti saatiin Black Tent Venuen 
käyttöön. Suurimpia toimintoja on hienosäädetty vuo-
sittain, kuten venueiden soittosuuntia ja telttavalintoja. 
Tilallisesti on kuitenkin pyritty myös vaihtelevuuteen ja 
yllätyksellisyyteen, joka vuosi alueelle on tuotu uusia ele-
menttejä. Merkittävin vapaan yleisöalan muutos on an-
niskelualueiden vaiheittainen yhtenäistyminen. 

Kulkuväylät ja kapasiteetti
Vuoteen 2013 asti yleisöalueen kulkuväylät olivat pää-
osin mutkikkaita ja kapeita. Aidatut alueet muodostivat 
kapeita kulkuväyliä ja hitaita porttikohtia, joissa asiakas 
turhautuu. Vuonna 2013 poistuivat päälavan anniske-
lualueet, jolloin katsomoalueen suoja-alueeseen tuli li-
sää kapasiteettia. HelenHelsingin Energian varikkoalueen 
vuokraaminen vuonna 2012 toi kokonaisalaan lisää ne-
liöitä, mutta vielä vuonna 2016 yleisöllä oli vaikeuksia 
löytää tila. Tuon vuoden palautteessa moitittiin myydyn 
lippumäärän nostamisen aiheuttamaa tungosta saman-
kokoisella alueella. Todellisuudessa pinta-ala oli samas-
sa suhteessa noussut, mutta Balloon-lavan ohjelma veti 
yleisöä samalla, kun Zalando Factoryllä oli tyhjää. 

Turvallisuus
Suurtapahtuman liki vuosittain kasvava kapasiteetti kas-
vattaa myös turvajärjestelyitä. Myös Suomen ja maailman 
turvallisuustilanne ja tapahtumat vaikuttavat viranomais-
ten määräyksiin. Vuonna 2016 pelastusviranomaiset ot-
tivat alueen tarkasteluun yhdessä organisaation kanssa 
turvallisuuden näkökulmasta. Viranomaisneuvottelun tu-
loksena päälavakentän ja Voimalan välisen alueen raken-
teet tuli järjestellä uudelleen, mikä oli yksi suurimmista 
suunnitteluhaasteista vuodelle 2017. 

Palvelut
Joka vuosi palvelutasoa on pyritty parantamaan. Anniske-
lualueen vapautumisen myötä tilaa on vapautunut myös 
muiden palvelujen käyttöön. Tämä tarkoittaa alueen 
suunnittelussa esimerkiksi ruokamyyjien ja baarien mää-
rän lisääntymistä, wc-alueiden laajentumista ja porttitoi-
mintojen tilavarauksen suurentamista. Myös yhteistyö-
kumppaneiden määrä ja tuotantojen vaativuus näkyvät 
tilankäytössä. Palvelujen laaduntarkkailu, kumppanuus-
tuotanto ja monimutkaiset taidehankkeet vievät organi-
saatiossa paljon resursseja, ja niiden tasapainon etsimi-
sessä kannattaa analysoida edellisten vuosien haasteita. 
Vaikka yleisöalaa on varattu palvelurakenteille joka vuosi 
enemmän, on esimerkiksi myös rakennettujen istuma-
paikkojen määrä kiitettävästi lisääntynyt.

Laatutekijät, elämyksellisyys
Festivaalin tekninen laatu näkyy suunnitteluaineistossa 
sekä julkaistussa materiaalissa. Ammattitaito ja tekninen 
tuotanto on vuosien varrella karttunut, joka näkyy myös 
visuaalisessa kokonaisuudessa. Konkreettinen palvelujen 
muutos paikan päällä näyttäytyy myös valokuvien kaut-
ta. Elämykset tuodaan kävijää lähelle, erilaiset pienet tai 
näyttävät ja yllättävät lisät, kuten keinut, neppisrata, ku-
vauspisteet, taidekokemukset, näyttävät valaistukset, laa-

dukkaat materiaalit ja huippuravintolat jäävät asiakkalle 
mieleen ja toistuvat sosiaalisessa mediassa jaetuissa ma-
teriaaleissa.

Kokemus tuo varmuutta ja kehitystä suunnitteluun
Alueen suunnittelussa näkyy myös kokemuksen kerty-
minen tuotannosta ja suunnittelusta. Epäonnistuneista 
ratkaisuista on otettu oppia ja alueen käyttö on kehitty-
nyt vuosi vuodelta. Festivaalirakenteiden määrä on mo-
ninkertaistunut vuosien varrella. Se kertoo palveluiden 
lisääntymisestä sekä tekniikan, varastoinnin ja huollon 
vaatimusten ja tilantarpeen kasvusta. Telttaratkaisut ja 
etenkin niiden laatu on parantunut ja merikontit vakiin-
tuneet telttojen rinnalla myös palvelutiloina. 

KUVA 68. Pylväskaaviosta i lmenee vuosien 2007-2017 va-
paan yleisöalueen koko suhteessa maksimiyleisömäärään. 

Kuvat 70-75 seuraavalla s ivulla .  I lmakuvien ottoaika on 
sattunut useana vuonna Flow Fest ival in aikaan, joten 
monissa kuvissa näkyy fest ivaal in rakenteita rakennus- tai 
purkuvaiheessa. 
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KUVA 69. I lmakuva 2008. Vuonna 2008 Suvilahden ken-
täl lä ol i  v ielä viheralueita fest ivaal in käytössä , mutta ne 
poistuivat  vuoden 2009 maamassojen vaihtamisen myötä. 
Helsingin kaupunki

KUVA 70. I lmakuva 2009. Valvomon edusta vapautui 
tapahtumakäyttöön ja avarsi  yleisöaluetta huomattavast i .
Helsingin kaupunki

KUVA 71. I lmakuva 2011. Festivaal i  levittäytyy Sompa-
saaren satamatoimintojen aluelle . Helsingin kaupunki

KUVA 72. I lmakuva 2013.  Helenin varikkokäyttö on vä-
hentynyt , mutta edellyttää vielä l i ikennöintiä fest ivaal i-
alueelle . Helsingin kaupunki

KUVA 73. I lmakuva 2015. I lmakuvassa näkyy fest ivaal in 
rakenteita purkuvi ikon ajalta . Google Maps.

KUVA 74. I lmakuva 2017. Festivaal ialuetta rajaavat joka 
puolelta rakennustyömaat ja sul jetut  alueet .Helsingin 
kaupunki .
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KUVA 75.  I l lan vi imeinen esi intyjä Main Stagella . Panora-
makuvasta hahmottaa hyvin , kuinka yleisö jakaantuu suur-
ten keikkojen aikana epätasaisest i  alueelle . Samuli  Pentt i . A
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KUVA 76. Pääsisäänkäynti .  Por tt i rakenteita , palveluja ja t i lankäyttöä 
tarkastelt i in suunnitteluprosessin alusta vi imeisi in hetki in ast i .
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Vuonna 2017 Flow Festival järjestettiin 11.-13. elokuuta. Aluetuotannon suunnittelutyö al-
kaa jo edellisen vuoden puolella, tiivistyen elokuuta kohden. Rakennusaika on kaksi viikkoa 
ennen tapahtumaa ja purku alueella kestää noin viikon. Vuokrattavan alueen ympäristö vaati 
festivaalirakenteiden suunnittelun ja rakentamisen lisäksi paljon toimenpiteitä, muutoksia ja 
huoltoa niin festivaalin rakennusviikoilla kuin festivaalin aikana. 

Työn viimeisessä FLOW MAISEMA 2017 -osiossa esitellään vuoden 2017 alueen suunnittelu-
prosessin eri tasoja. Tarkastelussa on aluetuotannon ne osa-alueet, joissa toimin maisema-ark-
kitehdin ja tuottajan roolissa, mutta luvussa sivutaan myös koko aluetuotantoprosessia. Tässä 
luvussa kuvailen lyhyesti tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita omassa työssäni sekä maise-
matiimin yleistä kenttätyöskentelyä rakennus- ja purkuvaiheessa. Seuraavissa luvuissa kuvaan 
tarkemmin alueiden ja rakenteiden suunnittelua ja rakentamista.

5  

MAISEMATUOTANNON PROSESSI
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5.1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Suunnittelussa lähtökohtana olivat festivaalin edelliset 
aluesuunnitelmat, erityisesti vuoden 2016 alue. Näiden 
onnistumis- ja ongelmakohtia koottiin edellisen luvun 
yhteenvedossa. Festivaalialueen suunnittelua ohjaavat 
myös organisaation sisäiset arvot, jotka esiteltiin osassa 
“2 CASE: Flow Festival”.  

Ammatti-identiteetti: maisematuottaja?
Tarttuessani työhön Flow Festivalin organisaatiossa, yh-
tenä tavoitteenani oli tarkastella, miten prosessi kehittää 
omaa ammattiminääni tuottajan ja maisema-arkkitehdin 
roolien yhdistämisessä. Aluetuotannossa roolini maise-
ma-arkkitehtina oli koordinoida osaltani kaikkia fyysiseen 
ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Yhtenä aluevisualis-
teista tarkensin muutamien ulkoalueiden suunnitelmia 
toteutukseen asti. 

Roolini maisema-arkkitehtina ja aluetuottajana tarkoitti 
käytännössä vastuuta koko oman prosessin läpiviemises-
tä. Taiteellisen suunnittelun rinnalla kulkivat tuotannolli-
set suunnittelutehtävät, jotka sisälsivät palvelumuotoilua, 
materiaalihankintaa ja kilpailutusta, yhteistyökumppa-
nuusneuvotteluita ja kustannusseurantaa. Tuottajana olin 
vastuussa osaltani myös valintojen kustannuksista.

Tunnelma, tilakokemus
Vuoden 2017 suunnittelussa merkittävänä uutuutena oli-
vat alueen laajentuminen ja sen tuomat haasteet. Vaikka 
yleisöalue suureni 1,4 hehtaaria, lisäsi palvelutason nos-
taminen festivaalirakenteiden kokonaismäärää. Asetin 
ohjenuoraksi itselleni tarkastella elementin valintaa ja 
sijoittelua alueen sujuvuuden, visuaalisuuden ja tilakoke-

muksen kannalta.

Tavoitteenani oli luoda erilaisista tilasarjoista koostuva 
kokonaisuus, joka muodostaa elämyksellisen, Flow Fes-
tivalille tunnistettavan visuaalisen kokemusmaailman. 
Tämä tarkoitti vuoden graafisten elementtien sekä punai-
sen, mustan ja valkoisen väriskaalan soveltamista raken-
netussa ympäristössä. Festivaalialue on osa tapahtuman 
viestintää, ja jälkimarkkinoinnin näkökulmasta eri vuo-
sien tunnistettavien piirteiden tulee erottua edukseen.

Pysähtyminen, kohtaaminen
Tiiviillä yleisöalueella pysähtymisen paikkojen merki-
tys korostuu. Ihminen hankkiutuu ruuhkaisista paikoista 
sivuun rauhoittuakseen esimerkiksi ruokailuun ja tois-
ten tapaamiseen. Tarkastelin koko alueen mittakaavassa 
kulkureittejä ja palveluita ja pyrin festivaalin kokonaisil-
meen sisällä luomaan tilasuunnittelulla vaihtelevia, viih-
tyisiä oleskelutiloja.

Viheralueet ja kasvillisuus
Suomen kesään kuuluu vehreys ja luonto, ja sen pariin 
ihmiset hakeutuvat vapaa-ajallaan. Suvilahden voima-
laitosalueet ovat pääosin kivisiä ja karuja, mutta tiilira-
kennusten väleihin on jäänyt tai muodostunut muutama 
viheralue. Halusin tuoda esiin vihreän potentiaalin ja 
maksimoida viheralueiden käytön yleisön oleskelualueil-
la. Tämä edellytti myös umpeenkasvaneiden näkymien ja 
kulkureittien avaamista ja viheralueiden kunnostusta.

Edellisen vuoden kasvikumppanuus Puutarha Tahvos-
ten kanssa oli kaikin puolin onnistunut ja tavoitteeni oli 
aloittaa neuvottelut vuodelle 2017,  kun alueen suunnit-
telu olisi pidemmällä. 

MAISEMATUOTANNON PROSESSI
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Kestävät valinnat
Suurtapahtuman ympäristövaikutukset voivat nousta 
merkittäviksi, ja vastuullinen tapahtumajärjestäjä huo-
mioi hiilijalanjälkensä koko prosessin ajalta, ulottuen 
rakennusjätemateriaalin hyödyntämisestä biohajoaviin 
astoiden käyttöön. Huolellisella suunnittelulla vastataan 
ympäristölainsäädännön vaatimuksiin, mutta sillä voi-
daan myös vähentää kustannuksia. Tapahtuman pääjärjes-
täjä on vastuussa myös alihankkijoiden ja kumppaneiden 
ympäristövastuun kantamisesta tapahtumassa. Halusin 
erityisestivalinnoillani vaikuttaa alueella käytettävien ra-
kenteiden ja materiaalien uudelleenkäytettävyyteen. 

KUVA 77. Vuoden 2017 graaf iset  elementit .
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KUVA 78. Maisematuotannon aikajana pääpi ir teittäin helmi-heinäkuu. 
KUVA 79. Seuraava aukeama:  Heinä-elokuun prosessi  tarkennettuna er i l l isessä kaaviossa.

TUOTANTO:
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ALUESUUNNITTELU:
Balloon-luonnokset

TUOTANTO:
Tahvoset 
kumppanuus
-esitys

PALAVERIT:
Balloon versiot

PALAVERI:
Balloon Stage 
kasvaa:
40m + portaat

ALUESUUNNITTELU:
Vuokratelttojen
vaihtoehdot

Maasto-
käynti

TUOTANTO:
Vapaaehtoistyön
suunnitelma

PALAVERI:
Food Plaza, 
Backyard, 
Black Tent

Maasto-
käynti

TILASUUNNITTELU:
Puurakenteet

ALUESUUNNITTELU:
Backyard & Food 
Plaza-versiot

TUOTANTO:
Harjoittelijoiden 
haastattelut

TILAUKSET:
Telttatilauksen 
läpikäynti

KILPAILUTUS:
Hki Park viher-
rakennus

ALUESUUNNITTELU:
Backyard & Food Pla-
za-versiot, Zalandon 
sijoitus

PALAVERI:
Aluetuo-
tanto

PALAVERI:
Aluetuo-
tanto

TUOTANTO:
Vapaaehtois-
työvuorot

TILASUUNNITTELU:
Visualistien aivoriihi

TILASUUNNITTELU:
Marimekko Loungen 
1.luonnos

KILPAILUTUS:
Siirtonurmi

PALAVERI:
Aluevalo

TUOTANTO:
Uponor
kumppanuus-
-esitys

TUOTANTO:
Marimekko
kumppanuus-
-esitys

PALAVERI:
Aluetuo-
tanto

TUOTANTO:
HSY
kumppanuus-
-esitys

TILASUUNNITTELU:
Vaneriaidat

TILAUKSET:
Telttatilauksen 
yksityiskohdat

ALUESUUNNITTELU:
Venuet karttaan:
Main Stage & Red 
Arena

PALAVERI:
Aluesuun-
nittelu

PALAVERI:
Aluetuo-
tanto

TUOTANTO:
Tahvoset 
tapaaminen

TILASUUNNITTELU:
Oleskelualueet ja kalustussuunnittelu

TUOTANTO:
Työharjoittelijan 
työlista

TILASUUNNITTELU:
Jungle Juice

ALUESUUNNITTELU:
OP:n sijoitus

PALAVERI:
Aluetuo-
tanto

KILPAILUTUS:
Kuormalavat

TUOTANTO:
Budjetin 
läpikäynti

TILASUUNNITTELU:
Pyöräparkki

KILPAILUTUS:
Tekonurmi

TILAUKSET:
HSY putket ok

PALAVERI:
Aluetuo-
tanto

PALAVERI:
Aluetuo-
tanto

TUOTANTOINFO:
Työturvallisuus

TUOTANTO:
Vapaaehtoisten 
työnkuvaus

Maasto-
käynti: alue-
merkinnät

ALUESUUNNITTELU:
Food Plazan uudet 
luonnokset

ALUESUUNNITTELU:
Johtokartat, peilaus

ALUESUUNNITTELU:
Bright sijoitus

PALAVERI:
Telttatilauk-
sen yksityis-
kohdat

RAKENNUS:
Työkalujen 
läpikäynti

TUOTANTO:
Hki Park nurmen 
rakennus ok

KILPAILUTUS:
Muuttolaatikot

PU
RK

U
 1

,5
KO

A
F

LO
W

 F
ES

TI
VA

L 
2

01
7





F
LO

W
 M

A
IS

E
M

A
 2

0
17



68

5.2 SUUNNITTELU

Koko suunnitteluprosessi tähtää ensimmäisen festivaa-
lipäivän yleisöporttien aukeamishetkeen. Suunnittelutyö 
alkoi koko festivaalialueen laajuisella tarkastelulla, toi-
mintojen sijoittelulla ja uuden Balloon-alueen tarkem-
malla suunnittelulla. 

Työtavoista
Festivaalialueen suunnittelu eroaa  tietyiltä osin perintei-
sestä suunnitteluprosessista. Suunnittelu on nopeatem-
poista ja jatkuvast sidoksissa toteutukseen ja muuttuviin 
realiteetteihin tapahtuma-alueella. Aluksi kokosin oman 
tilasuunnittelun pohjaksi moodboardeja eri ideoista ja 
materiaaleista. Piirrokset viedään detaljitasolle vain tar-
vittavissa määrin, esitysmateriaali sisäiseen palaveriin on 
usein nopea käsinpiirros tai Photoshop-luonnos. Raken-
teista suunnitellaan periaatteet, mutta usein tarkempi ra-
kenne ja muoto ratkeavat työmaalla. 

Riittävän laadukas ja mittatarkka karttapohja tarkastel-
tavasta alueesta on kuitenkin festivaalialueen suunnit-
telijalle tärkeä työväline. Flow Festivalilla on käytössään 
kaksiulotteiseen suunnitteluun tarkoitettu Qcad-ohjelma, 
joka käsittelee dxf-muotoisia tiedostoja. Lisäksi omassa 
suunnittelutyössäni vein joitain osa-alueita ArchiCad-oh-
jelmaan tilalliseen tarkasteluun. Tämä hepotti ratkaisuje-
ni perusteluja ja havainnollistamista yhteisissä suunnit-
telupalavereissa. 

Vuoden 2017 festivaaliorganisaatiossa työskenteli vi-
suaalisia suunnittelijoita ja tuottajia, jotka vastaavat 
esimerkiksi kumppanituotannoista, vuokrakalusteista, 
venuesuunnittelusta tai maalaustaiteesta. Kollegojen 
kesken tehtiin joustavaa yhteistyötä, mutta selkeät vas-

tuualueet helpottivat tiukassa aikataulussa. Keskustelim-
me kollegojen kanssa myös yhteisestä Drive-ideakansion 
käyttämisestä, mutta se jäi jokaisen oman suunnittelu-
työn viedessä ymmärrettävästi huomion ja työtunnit.  

Aluesuunnittelutiimi tapasi alkuvaiheessa toimistopala-
vereissa ja maastossa, ja kun muut aluetuotannon suun-
nittelijat aloittivat työt, aloitimme myös yhteiset viikot-
taiset aluetuotannon tapaamiset. 

Suunnittelu maastossa
Flow’n toimisto sijaitsee Vilhonvuoressa, ja suunnittelu-
pöydältä on näkymä tapahtuma-alueelle. Kohdealueen 
läheisyys on suuri etu, jota ei voi hyödyntää liikaa. Tie-
tokoneella työskennellessä kantakartan tiedot eivät aina 
vastaa todellisuutta, joten tarkastelut ja varmistusmit-
taukset paikan päällä ovat välttämättömiä. Esimerkiksi 
Food Plaza -alueen suunnittelu jouduttiin aloittamaan 
alusta heinäkuussa, kun tila osoittautui jo valittujen ra-
kenteiden sommittelulla liian ahtaaksi.

Tapahtuma-alue on julkista tilaa, joten jo ennen vuokra-
sopimusten alkamista alueella voitiin tehdä mittauksia 
ja merkintöjä. Merkinnät nopeuttavat aluerakentamisen 
aloittamista. Ne auttavat myös yhteistyökumppaneita ja 
alihankkijoita orientoitumaan tulevaan festivaalialuee-
seen. 

Aikataulu
Määräaikainen työsuhteeni Flow Festival Oy:llä kesti 
helmikuusta syyskuun loppuun. Taiteellinen suunnittelu 
ja alueidenkäytön neuvottelut olivat alkaneet jo edelli-
sen vuoden puolella. Aloitin työskentelyn osa-aikaisessa 
työsuhteessa työtahdin tiivistyessä täysipäiväiseksi hei-
näkuussa ja elokuun aikana työtunteja kertyi 264h. Alue-
tuotanto on minun osuudelta kuvattu eri vaiheiden pää-
kohdiltaan aikajanoissa edellisillä aukeamilla. 

Alueen suunnittelu ei etene järjestelmällisesti, vaan kaikki 
toimintojen ja osa-alueiden ratkaisut vaikuttivat toisiinsa. 
Taiteellisen suunnittelun rinnalla kulkivat  tuotannolliset 
suunnittelutehtävät. Alihankintojen ja kumppanuuksien 
sopimukset pyrittiin varmistamaan ennen kesälomakau-
den alkamista ja materiaalitilauksia tehtiin suunnitelmi-
en edetessä. Teossuunnitelmien viranomaisvaatimukset 
koskien esimerkiksi poistumisteitä, rakennelaskelmia tai 
tuulikuormaa käytiin läpi detaljisuunnittelun edetessä, 
joissain tapauksissa vasta muutama päivä ennen raken-
tamista. 

Festivaalialuetta rakennetaan kaksi viikkoa tapahtuma-
päiviä ennen, ja puretaan myös toista viikkoa. Oma työ-
määräni ja aikataulu tiivistyi rakennusviikoilla, jolloin 
työskentelin jopa 16 tunnin työpäiviä. Maisematiimin 
henkilötyötunteja kerääntyi ennakkorakennuksen, raken-
nusviikkojen ja purkuviikon aikana yhteensä noin 3900:

• Esimiestunteja: 298 h
• Työnjohtotunteja: 263 h
• Rakennustyötunteja: 594 h
• Vapaaehtoistunteja: 2736 h

MAISEMATUOTANNON PROSESSI

KUVA 80.  Seuraavalla kuvasivulla havainnoll istetaan 
suunnitteluprosessia . Sini  Parikka.



69

F
LO

W
 M

A
IS

E
M

A
 2

0
17

Moodboards

Aluemittauks ia

Luonnoksia



70

5.3 ALUERAKENNUS

Rakentamisen ennakkotyöt
Tapahtuman fyysisen alueen valmistelu voidaan aloit-
taa lupien puitteissa, kun alue on festivaaliorganisaation 
käytettävissä. Tähän mennessä suunnitelmien tulee olla 
varmistettu ja hankinnat pääosin tehty. Aluetuotannossa 
ennakoitiin varaston ja varastokonttien tyhjennys ja lä-
pikäynti. Käyttökelvottomaksi todetut vanhat materiaalit 
jouduttiin laittamaan kierrätykseen, mutta inventoinnis-
sa löytyneitä hyviä rakennusmateriaaleja saatiin hyvissä 
ajoin tilasuunnittelijoiden käyttöön. Samalla vanhat kon-
tit saatiin siivottua, muutama jopa kymmenen senttimet-
rin homekerroksesta. 

Maisematiimin ennakkotyönä 10.-12.7. rakennettiin Hel-
sinki Park -nurmialue, jonka prosessin esittelen myöhem-
min. Myös inventaariosta löydetyistä komposiittilaudoista 
rakennettiin kuutiopenkkejä ja kasvilaatikoita ennen var-
sinaisen rakennusurakan alkua. Näin saatiin kevennettyä 
kiireisintä aikaa. 

Tiimi ja työtehtävät
Toimin esimiehenä maisematiimille, ja johdin työsken-
telyä rakennusviikoilla. Työnjohtovastuussa olivat mai-
sema-arkkitehdit Suvi Saastamoinen ja Jenni Koskinen, 
joiden ohjeistuksessa oli vapaaehtoisia yhteensä 310:ä 
vuorossa. Rakennustyönjohdossa oleskelualueiden ja 
tilateosten työmailla Antti Annanpalo, Sampo Juvonen, 
Hermanni Parikka, Tuomas Klaus sekä Hans Qveflander.
Työnjohtajat työskentelivät vapaaehtoisten kanssa pää-
sääntöisesti aamu- ja iltavuoroissa, rakentajat usein pi-
demmissä työvuoroissa. 

Vapaaehtoisista on suuri apu, mutta heille ei voi vas-

tuusyistä antaa rakentamisen keskeisiä työtehtäviä. Olin 
valikoinut vapaaehtoisten joukosta luotettavia tuttuja 
omaan tiimiini muutamiksi päiviksi, joka helpotti proses-
sin kulkua. Joissain tehtävissä minua auttoi myös minun 
ja kollegani yhteinen tuotantoharjoittelija. 

Esimiehenä en voinut kiinnittää itseäni mihinkään yk-
sittäiseen tehtävään, vaan minun oli pystyttävä tarkkai-
lemaan työtehtävien onnistumista ja ohjaamaan niiden 
edistymistä. Näin oli mahdollista käsitellä ongelmatilan-
teita nopellakin varoitusajalla. Ongelmanratkaisussa on 
kiireisessä aikataulussa tehtävä priorisointeja, ja tiimin 
oma-aloitteisuus helpottaa asioiden delegointia. 

Koska alueen etäisyydet olivat kasvaneet, ilman polku-
pyörää työpäivät eivät olisi sujuneet alkuunkaan. Tär-
keimpänä kenttätyövälineenä pyörän ja radiopuhelimen 
lisäksi toimi tiimien sisäiset Whatsapp-viestiryhmät. Vies-
tintä mahdollisti nopeat reagoinnit ja kävin kutsuttuna 
työpisteillä katsomassa työtilanteen. Pystyin myös ohjeis-
tamaan ja tekemään muutoksia valokuvien perusteella 
etänä. Aktiivinen yhteydenpito ja säännölliset lounaspa-
laverit pitivät koko tiimin kartalla työn etenemisestä.

Rakennusviikot
Rakennusaikataulun suunnittelu aloitetaan aluesuun-
nittelun myötä. Rakennusaikataulun kokonaisuudesta 
vastasi rakennuspäällikkö, mutta kukin tiimi laati oman 
aikataulunsa kokonaisuuteen sopivaksi. Ammattimaisesta 
suunnittelusta huolimatta tapahtumarakentamisen luon-
teeseen kuuluivat yllättävät muutokset niin aikataulussa 
kuin suunnitelmissakin. 

Yleinen aluerakennus alkoi aitalinjan pystyttämisellä. 
Alue suljettiin turvallisuussyistä läpikululta jo ennen ai-

MAISEMATUOTANNON PROSESSI

tausta, mutta kulku alueen palveluihin oli mahdollista. 
Rakennuspäivien aikana alueella liikkuvien toimijoiden 
määrä lisääntyi päivittäin. Omien rakennuskoneiden ja 
nostimien lisäksi liikkeellä oli paljon alihankkijoiden ja 
kumppanien kalustoa ja tuhansia työntekijöitä. 

Maisematiimin vapaaehtoisten työtehtäviä olivat esi-
merkiksi kulkuväylien raivaus ja siistiminen, maaperän ja 
pintojen kunnostus, siirtonurmen sekä kasvien asennus ja 
kastelu sekä rakentamisen avustavat työt. Työt aloitettiin 
telttojen ja muiden rakenteiden pohjatöillä ja näkymien 
raivaamisella. Toisen viikon tehtävät painottuivat siirto-
nurmen asennukseen, kasteluun ja valmiiden nurmialuei-
den leikkaamiseen. Kun lainakasvit saapuivat, niiden lajit-
teluun, asetteluun, tuentaan ja kasteluun varattiin monta 
käsiparia loppuviikoksi.

Olin suunnitellut jakavani teosten työmaat rakentajien 
kesken, mutta projektit etenenivät materiaalien ja työka-
lujen saatavuuden, maalien kuivumisen ja sään mukaan 
jouhevasti rinnakkain. Rakentajien kanssa sovittiin yh-
dessä työvuorot tilanteen mukaan. Aikataulusuunnitelma 
pääpiirtettäin piti, vaikka Marimekko Loungen työmäärä 
yllätti myös suunnittelijan. 

KUVA 81.  Seuraavalla kuvasivulla t i lannekuvia er i  työ-
tehtävistä ja rakennuksen vaiheista . Kuvaajakredit i t  löyty-
vät kuvaluettelosta .
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5.4 FESTIVAALIPÄIVÄT

Festivaalin käynnistyttyä, kun portti avautuu, alueella ei 
voida tehdä enää suuria rakennustehtäviä, vaan järjeste-
lyjen tulee olla valmiit. Yleisöalueella ei voi liikkua ajo-
neuvoja, joten ne kaikki on kuljetettava pois hyvissä ajoin. 
Joitain viimeistely- ja korjaustöitä saatetaan tehdä, mutta 
yleisölle alueen tulee olla valmis, toimiva ja turvallinen.

Porttien avaamisen hetkellä ilmeni kaksi turvallisuusnä-
kökulmasta korjattavaa kohtaa. Oranssin rinteestä raiva-
tun heinikon joukosta löytyi harjateräs ja Black Tentin 
viereisellä viherkaistalla ratakisko maasta pystyssä. Kum-
paakaan ei saatu edes koneen kanssa kaivettua, joten 
porttien jo avauduttua niille piti tehdä nopeat korjaus-
ratkaisut. Harjateräs rajattiin yleisöalueelta aitapaloilla ja 
ratakisko  peitettiin lavakauluksilla ja kannella. 

Tapahtuma-aamujen päivystävät työt
Festivaalipäivien aikana huoltotöitä tehdään porttien ol-
lessa kiinni. Vastaavat työnjohtajat kiersivät vapaaehtois-
ten kanssa kumpanakin viikonloppuaamuna viheralueet 
ja teokset läpi. Rankan sateen ja vetistämän nurmen jäl-
jiltä monet viheralueet olivat kärsineet kulutuksesta. Vain 
muutamaa päivää ennen istutettu siirtonurmi vetistyy ja 
liukuu, kun se ei ole ehtinyt juurtua. Vesipumppu oli ahke-
rassa käytössä koko sunnuntaiaamun asfaltille kertyinei-
den lätäköiden tyhjentämisessä. 

Monet yleisöalueen suunnitellut huoltotyöt saivat väistyä 
myrskytöiden vuoksi, mutta tässä korostui festivaalityön 
yllätyksellisyys. Kasvien kastelu oli tärkeää, vaikka sadet-
ta lauantaina tulikin. Nopeat rankkasadekuurot eivät riitä 
kastelemaan ruukkukasvien multaa riittävissä määrin.

Huoltotyöt

KUVA 82. Valokuvien kredit i t 
löytyvät kuvaluettelosta . 
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Syöksyvirtaus Kiira
Festivaalin järjestäjä toivoo aina hienoa tapahtumasää-
tä. Miellyttävän kokemuksen lisäksi on sääolosuhteiden 
huomioiminen turvallisuuden näkökulmasta. Tämä ei vä-
lity festivaalivieraalle kuin epäonnistuessaan. Flow Festi-
val on saanut nauttia useina vuosina helteisestä elokuun 
viikonlopusta. Helsingissä keskivertosää elokuun toisella 
viikonlopulla vuosina 1981-2010 oli 16,3°C. Keskiver-
tosademäärä samalla ajanjaksolla oli 80 mm ja vuonna 
2017 hieman korkeampi, 89mm1. Vuonna 2017 aluetuo-
tanto joutui kovimpaan mahdolliseen koetukseen, kun 
Kiira-myrsky iski lauantai-iltana festivaalialueelle. 

Säätiedotteita seurattiin niiden tarkentuessa kun fes-
tivaali lähestyi. Lauantaille ennustetun Kiira-myrskyn 
vuoksi aluetuotantotiimi kokoontui kriisikokoukseen, kun 
Ilmatieteenlaitos vahvisti, että se osuisi suoraan festivaa-

1 http: // i lmatieteenlaitos . f i /elokuu

lialueelle. Edellisinä päivänä valmiiksi saatetut alueen 
somisteet, banderollit, kevyet kalusteet ja katokset, läm-
mittimet, osa screeneistä ja tekniikasta purettiin pois 
vuorokauden aikana ennen porttien avautumista. Tur-
vallisuuspäällikkö ja tuotantopäällikkö kävelivät alueen 
läpi ja kaikki potentiaalisesti voimakkaan tuulen mukana 
lähtevä ja vaaratilanteita aiheuttava materiaali poistet-
tiin. Yli 5 kilometriä aitalinjaa tuettiin kuormaliinoin ja 
betonipainoin ja sisääntuloportin laaja nurmialue suojat-
tiin verkkopressuilla. 

Porttien aukeamisen jälkeen tilannekeskus jatkoi myrs-
kyn lähestymisen seuraamista pelastusviranomaisten ja 
poliisin kanssa. Tuotantotiimi sai tilannepäivityksiä ra-
diopuhelimien välityksellä. Kello 19 Ilmatieteenlaitos an-
toi hätäilmoituksen, jota seurasi vielä ennustettakin suu-
rempi syöksyvirtaus, 30,1 m/s. 2 Tilanne kehittyi nopeasti 

2 Mikkola 2017

ja yleisö juoksi piiskaavaa sadetta ja tuulta pakoon telt-
toihin. Ohjelma jouduttiin väliaikaisesti keskeyttämään 
tilanteen selvittämiseksi, myös isot teltat jouduttiin tuuli-
rajan vuoksi evakuoimaan. Samaan aikaan aluetuotanto-
tiimimme jakaantui ympäri festivaalialuetta poistamaan 
banderolleja aidoista tuulikuorman poistamiseksi. Joh-
datin rakennuspäällikön kanssa turvahenkilöstön saatta-
mana suuren kurottaja-ajoneuvon humalasta ja sateesta 
villintyneen yleisön läpi Red Arenan teltan lisäkiinnitystä 
varten.

Suurimpia vaurioita kärsivät Lapin Kulta Red Arena sekä 
Bright Balloon 360° Stage. Ensimmäinen saatiin kuiten-
kin avattua vielä samana iltana ja Balloon jatkoi ohjel-
maa sunnuntaina. Vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin 
ja uudelleenrakennus alkoi sunnuntain festivaalipäivää 
ajatellen. 
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KUVA 83. Myrskytaivas muodostui  nopeasti  Suvi lahden yl le . Jussi  Hellsten. 
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5.5 PURKU 

Tapahtuma-alue on saatettava tyhjäksi ja tapahtumaa 
edeltävään kuntoon vuokra-ajan päättymiseen mennessä.
Kukin tiimi vastaa oman osuutensa purkamisesta ja jälki-
tuotannosta. 

Järjestelyä, kuljetusta, pakkausta, palautuksia
Aluetuotannon esimiesten kanssa pidettiin kaksi purku-
palaveria, viimeisin festivaalin viimeisenä päivänä. Laadin 
kartalle paikat eri materiaalien läpikäynnille ja pakka-
ukselle. Tapahtuman purku alkoi tekniikan osalta välit-
tömästi porttien sulkeuduttua yleisöltä. Aluerakentajat 
aloittivat urakan pääosin maanantai-aamuna, maisema-
tiimin osalta lainakasvien keräyksellä ja huollolla. Kaikki 
kasvit kasteltiin, huonot oksat poistettiin, lajiteltiin lajien 
mukaan, laskettin ja pakattiin rullakoihin noutoa odotta-
maan. 

MAISEMATUOTANNON PROSESSI

Ennakkoinventaarion ja varastojen järjestelyn ansiosta 
purkuvaiheen pakkaus oli sujuvaa. Alueella oli kuitenkin 
myös paljon materiaalia, josta kukaan ei osannut ottaa 
vastuuta. Tapahtuman aikaisen varasto- ja huoltotilojen 
puutteellisuuden vuoksi tavaraa sai etsiä eri varastotilois-
ta palautuksia varten. 

Festivaaliresurssit ovat paikkaan sidottuja, ja monet in-
vestoinnit myös muuttavat aluetta. Jotkin paikalleen ra-
kennetut elementit, kuten portaat tai katokset sovitaan 
jätettävän paikoilleen. Vuoden 2017 maisematyöstä näky-
vämpänä muutoksena jäi Helsinki Parkin uusi nurmialue. 
Festivaalialueen ollessa kaikkien aikojen suurin, oli pu-
rettavaa materiaalia enemmän kuin koskaan. Suunniteltu 
purkuviikko riitti  alueen tyhjentämiseen ja siivoamiseen, 
mutta palautuksia ja selvityksiä tehtiin vielä seuraavalla-
kin viikolla. 

Jälkityöt
Tuottajat ja koordinaattorit hoitavat oman vastuualueen-
sa jälkityöt, eli lainattujen tai vuokrattujen tuotteiden 
palautukset, laskujen tarkastukset ja mahdolliset rekla-
maatiot. Näiden lisäksi syyskuussa järjestin oman työtii-
min tuntikirjanpidon ja palkanmaksun. Oman tiimin pa-
lautteen keräämisen jälkeen koko aluetuotannon tiimillä 
oli yhteinen palautetilaisuus. 

Kirjasin ylös oman vastuualueeni onnistumisia, haasteita 
ja kehityskohtia ja tarkastelin myös koko aluetuotannon 
organisaation toimintaa. Nämä pohdinnat ovat olleet 
pohjana myös tämän työn kokoamisessa.

KUVA 84. Voimalan edusta täyttyi  la inakasveista , kun ne 
laj i telt i in ja huollett i in pakkausta var ten.  Sini  Parikka.
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FLOW MAISEMA 2017 NUMEROINA 

Festivaalin ulkoalueiden kokonaispinta-ala: 11,0 ha
Josta yleisöaluetta      6,4 ha

Alla olevat arvioluvut kuvaavat tässä työssä esiteltyjä,
maisematiimin toteuttamia kokonaisuuksia.

Huollettavia viheralueita   15 870 m2
Backyard      1140 m2
Kaasukellon edusta   440 m2
Gold Area     1100 m2
Front Yard    680 m2
Red     520 m2
Versailles     2910 m2
Helsinki Park    2330 m2
Sisäänkäynti    1890 m2
Balloon     4290 m2
Huoltoväylät    570 m2

 
- josta asennettua siirtonurmikkoa  4 760 m2

Multaa      297 350 kg 
Muu maa-aines (sora, kivituhka)   3 660 kg
Kasveja     1150 kpl
Rumpuputkia     259 jm
Kuormalavoja     1 630 kpl
Kuormalavojen kansia     170 kpl
Muuttolaatikoita     300 kpl
Vanerilevyä     310 m2
Lautaa     200 jm
Ruuvia     5 800 kpl
Maalia     114 litraa
Istuinpaikkoja     670 kpl
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Purkutyöt KUVA 85. Valokuvien kredi-
t i t  löytyvät kuvaluettelosta . 
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KUVA 86. HSY Helsinki  Park.  Fest ivaal ialue tar joaa paikkoja tanssimi-
seen, rauhall iseen nautiskeluun ja kohtaamisi in . Jussi  Hellsten.
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Festivaalialueen eri ratkaisuja tehtiin yhteistyössä johtoryhmän, tuottajien ja suunnittelijoi-
den kesken. Tässä luvussa niitä käsitellään kokonaisuutena käyttötarkoituksen, rakenteiden, 
palvelujen, kulkureittien ja oleskelun teemakarttojen avulla. Tuon esiin suunnitteluun vaikut-
taneita tekijöitä ja taustoja ja pohdin niiden painoarvoa. Toteutusta havainnollistamaan olen 
koonnut lisäksi valokuvia valmiilta festivaalialueelta. 

6  

FESTIVAALIALUE
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FESTIVAALIALUE

6.1 ALUEJAKO

Festivaalialue koostuu sisäkkäistä ja toisiinsa yhteydessä 
olevista tiloista. Yleisöalueen lisäksi festivaalialueella on 
mm.  backstage-, huolto-, tekniikka-, turvallisuus-, kumppa-
nitiloja, jotka eivät ole yleisön käytössä. Festivaalialueen 
ulkopuolelta vuokrattuja tukialueita käytettiin henkilö-
kunnan ja alihankkijoiden paikoitukseen, työkoneiden 
säilytykseen sekä rakennusmateriaalin ja väliaikaisesti 
purettujen alue-elementtien varastointiin. Huoltoalueista 
oli valtava pula, joten niiden jäsentely oli tehtävä neliö-
metrin tarkkuudella.

Porttitoiminnot jaettiin sisäänkäynnin nopeuttamiseksi 
ensimmäistä kertaa kahteen osaan. Sisäänkäynnillä oli 
pelkästään rannekkeiden valvonta sekä turvatarkastus. 
Lipunmyynti, akkreditointi ja rannekkeiden vaihto siirret-
tiin Hanasaarenkadun paikoitusalueelle. Pyöräpaikoituk-
selle löytyi tila Sörnäisten rantatien koirapuistojen takaa. 

KUVA 87. Aluejako 2017.  Yleisöalueen painopiste jakaantui  kahteen uuden Balloon Venuen myötä.

Viheralueet ovat teollisessa asfalttiympäristössä merkit-
tävässä asemassa viihtyvyyden kannalta. Uutena alueena 
rakennettiin Helsinki Park, ja viheralueiden määrä kaksin-
kertaistui vuoteen 2016 verrattuna. WC- alueet sijoitettiin 
pääkulkureittien varrelle ja ne pyrittiin pitämään kapasi-
teeteiltaan riittävinä yleisömäärään nähden. 

Pyöräparkki

Sisäänkäynti

Porttitoiminnot

Main Stage 
Venue

Black Tent 
Venue

Balloon Stage 
Venue

Backyard 
Venue

Front Yard 
Venue

Lapin Kulta 
Red Arena 
Venue
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KUVA 88. Yleisöti lan ja  huoltoalueen raja-aita 
Valvomon takana. Kun aluejär jestelyt  onnistuvat , asi-

akas ei  k i innitä ni ihin huomiota. Jussi  Hellsten. 
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6.2 RAKENTEET 

Festivaalin rakenteet ja elementit rajaavat alueita ja 
muodostavat tiloja ja paikkoja, mutta näkyvät maisemas-
sa myös alueen ulkopuolelta. Väliaikaisesti pystytettävien 
rakenteiden valinnassa vaikuttavat käyttötarkoitus, kestä-
vyys, kustannukset, pystytys-, käyttö- ja purkuominaisuu-
det sekä laadulliset ja visuaaliset seikat. Väliaikaisten ra-
kenteiden lisäksi Flow Festival käyttää useita Suvilahden 
rakennuksia tapahtumatiloinaan. 

Suurimmat rakennushankkeet alueella muodostivat ve-
nuet ja niiden esiintymislavat; Main Stage, Lapin Kulta 
Red Arena ja Black Tent. Bright Balloon 360° -lavan kat-
somorakenne laajeni edellisistä vuosista ja sisäänkäynte-
jä lisättiin kahteen kerrokseen. Ulkona sijaitsevista pal-
veluista valtaosa toteutettiin erilaisilla telttaratkaisuilla 
valmiista koottavista teltoista usean telttamallin ja -osan 
yhdistelmiin. Tavallisesti yksi ruokamyyntipiste on 5x5m 
kokoinen matotettu telttakatos, johon rakennetaan tiski. 
Myös merikontteja käytettiin esimerkiksi kahvila- ja baa-
ritiloina. Niiden etuja on mm. kestävä rakenne, pinotta-
vuus ja lukittavuus. Kaikkiaan merikontteja ja kylmäkont-
teja tuotiin alueelle eri tarkoituksiin yli 150kpl.

Joitain festivaalirakenteita toteutettiin paikan päällä 
ns. mittatilauksesta käsityönä. Näitä olivat esimerkiksi 
Balloon Venuen Marimekko Lounge, Backyardin baari ja 
Alttari-teos, Viherkela-teos, Putki-installaatio sekä mui-
ta taiteellista otetta vaatineita kohteita, kuten baarien 
myyntitiskejä ja taustaseiniä. Lisäksi alueella rakennettiin 
ja korjattiin paljon ramppeja, portaita, kaiteita ja istuimia.  
Kartalle on sijoitettu myös kaikki kumppanituotannot, joi-
den rakenteista osa rakennettiin myös paikan päällä. 

KUVA 89. Rakenteet ja  elementit  2017. Väljä ryhmittely :  teltat , paikalle kul jetettavat ja  paikalla rakennettavat .

Vuokrattu festivaalialue rajattiin ulkoapäin kulkua ja nä-
kymiä rajaavalla aidalla. Aitaelementtejä käytettiin myös 
yleisöalueen sisällä huolto- ja backstagealueiden sekä 
wc-alueiden rajaamiseen. Näissä aitakorkeus vaihteli 
2-3m välillä, matalampia aitoja käytettiin ohjaamaan kul-
kua anniskelualueilla, kulkuväylillä ja jonotusalueilla.

 
Festivaalin rakenteita olivat myös tekniikka ja festivaa-
li-infra, kuten vesi- ja sähkö- ja valoelementit ja niiden 
verkoston vaatimat laitteet. Niiden suunnittelusta vastasi 
vat omat alihankkijat, mutta ne on hyvä merkitä tilava-
rauksina kartalle jo alueen suunnitteluvaiheessa.

FESTIVAALIALUE
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KUVA 90. Telttarakenteita.
KUVA 91. Rannekkeenvaihtopiste. Rakenteiden tulee ol la 

turvall is ia , kestäviä , ympäristöön ja  käyttöönsä sopivia 
sekä tarvittaessa selkeän informati iv is ia . Jussi  Hellsten. F
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FESTIVAALIALUE

6.3 YLEISÖPALVELUT

Rakenteet seuraavat palvelujen ja toimintojen sijoittu-
mista ja niiden luonnetta. Palvelukartta elää ja muuttuu 
alueen suunnittelun alusta aivan viime hetkiin saakka. 
Jopa festivaalipäivien aikana tehtiin joitain siirtoja pal-
velujen sijainteihin. Myös myrsky muutti joitain suunni-
telmia, kun kevyet telttarakenteet jouduttiin poistamaan. 

Palvelukokemus festivaalilla alkaa jo ennen yleisöaluet-
ta: kuinka saapuminen onnistuu, miten opastus toimii ja 
onko sisäänkäynnin jonotustilaa riittävästi. Alueen muu-
tokset tulee miettiä perustellusti loogisiksi ja helposti 
omaksuttaviksi. Maisema-arkkitehtina tähän pystyi vai-
kuttamaan tilallisen, toiminnallisen ja visuaalisen suun-
nittelun kautta. Niiden ohella kuitenkin suoralla asiaka-
palvelukohtaamisella on tilanteessa valtava merkitys. 

Venueilla oli vuosien varrella pitkälti hyväksi koetut si-
jaintinsa. Sijainteihin ja sommitteluun vaikuttivat tilan ja 
venuen luonne, katsomotilan arvioitu tarve, soittosuun-
nat, esitystekniikka ja yleisön sekä artistien kulkureitit. 
Venueiden suunnitteluun liittyi olennaisesti myös backs-
tage-tilojen suunnittelu. Näiden tilojen suunnittelu teh-
dään yhteistyössä ohjelma- ja artistituotannon kanssa.

Erityisesti uusien alueiden kohdalla palvelujen tarkka va-
linta ja sijoitus suhteessa toisiinsa, kulkuväyliin ja oles-
kelualueisiin oli tärkeää. Tällä pyrittiin yleisön tasaiseen 
levittäytymiseen ja viihtymiseen, mutta myös palvelun-
tarjoajien tasapuoliseen kohteluun. Sijoittelussa huo-
mioitiin lähestymissuunnat ja näkymät, jonotusalueet, 
huollon sujuvuus ja henkilökunnan tilojen toimivuus ja 
turvallisuus. Esimerkiksi ruokamyyntipisteitä on hyvä ryh-
mittää useampi samaan pisteeseen, jolloin asiakkaalla on 
valinnanvaraa ja huoltotilat on helpompi keskittää.

KUVA 92. Palvelupisteet  yleisöalueella 2017. Tasainen jakaantuminen kar tal le kuvastaa monipuolista palvelutasoa.

Palvelukokonaisuus on onnistunut, kun festivaalivieraal-
le tehdään helpoksi ohjelman seuraamisen ja ostotilan-
teiden lisäksi jätteenlajittelu, panttituotteiden palautus 
wc-toiminnot ja juomaveden saatavuus. Asiakas ei saa 
joutua poistumaan kauas alueelta toiselle etsiessään ve-
sipistettä. 

Merkitsin yleisöpalveluihin myös taidehankkeet ja -teok-
set, mukaan lukien omat tilateokseni. Taide on sidottu 
suunnitteluun monella tasolla, joten parhaimmillaan jo-
kainen festivaalielementti voi olla oma taideteoksensa. 
Tavoitteena olikin, että asiakas kokee inspiroivia elämyk-
siä erilaisissa palvelutilanteissa. 
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KUVA 93. Balloon 360° Venuen ruokakojut . Suosittuihin ruokapalve-
luihin voi  muodostua jopa kymmenen metr in jonot . Jussi  Hellsten. F
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6.4 KULKU JA PYSÄHTYMINEN

Saapumissuunnat alueelle ovat pääosin Sörnäisten ja 
Hakaniemen alueilta julkisilta kulkuvälineiltä, pyöräillen 
ja jalan. Pyöräpaikoituksen ja pääsisäänkäynnin siirryttyä  
uusiin paikkoihin, oli opastus ja liikenteenohjaus ensi-
arvoisen tärkeää. Poistumistilaa festivaalin sulkeudut-
tua oli niukasti, joten Sörnäisten rantatien yksi ajokaista 
pohjoisen suuntaan poistettiin käytöstä. Lähialueilla oli 
myös aiempia vuosia rajoitetummin tilaa yleisön tavaksi 
muodostuneeseen portin ulkopuolella tapahtuvaan oles-
keluun. 

Kulkureitistöä yleisöalueella tarkasteltiin jokaisessa 
suunnittelun vaiheessa ja tarkkuudessa. Mitoitus var-
mistettiin turvallisuuspäällikön kanssa pelastusreittien 
kannalta. Haasteita alueen viihtyisyyden kannalta aiheut-
ti poistumisteiden mitoitus ja rakenteista ja kalusteista 
tyhjäksi jätettävät edustat. Sekundäärireitistöä pyrittiin 
kehittämään esimerkiksi  katselu- tai kartalle merkittyjen 
risteysalueiden kiertämiseksi, jotta paine pääreitillä hel-
pottuisi. Edellisinä vuosina hankaluutena ollut mutkikas 
ja paikoin kapeneva reitistö on saatu kehitettyä avoimem-
paan suuntaan. Alueella kulkeva asiakas hahmottaa kul-
kusuunnan ja päämäärän, kun näkymät, päätteet ja opas-
teet tukevat sitä. Kulkua ja pysähtymistä ohjattiin myös 
luomalla pysähtymisen paikkoja kulkuväylien sivuun. 

Risteysalueille ja sisäänkäynneille muodostuu aukiomai-
sia tiloja, joihin ihmiset jäävät helposti seisoskelemaan.  
Näissä kohdissa asiakas pohtii seuraavaa kohdetta, vaih-
taa yllättäenkin kulkusuuntaa ja tapaa ystäviään. Risteys-
alueilla vältettiin rakenteiden sijoittamista ja palvelujen 
jonotusalueita. Pyrin myös varmistamaan, että kulkuväy-
lät ja sisäänkäynnit hahmottuisivat risteyslaueilta. Reitte-
jä ja risteysalueita ei tule sijoittaa esiintymislavojen tai 

KUVA 94. Kulkuväylät  ja  pysähtymisen paikat  2017.  Reit istö saapumissuunnasta sekä yleisöalueella .

venuetelttojen katselualueelle, vaan siihen pyrittiin jättä-
mään suoja-alue poistumista varten. 

Todellisuudessa alueella on merkittyjä reittejä enemmän 
kulkumahdollisuuksia. Rakenteiden ja kalusteiden muo-
dostamat tilat on säilytetty muutoin  avoimina, eikä läpi-

kulkua ole yleisesti rajoitettu. Erityisesti kumppanituotan-
tojen alueilla suunnittelua pyrittiin ohjaamaan niin, ettei 
tilaa täytetä elementeillä tukkoon. Toki oleskelualueilla 
tila täyttyy rakenteiden lisäksi ihmisistä. Istuimia ei ole 
mahdollista tai tarpeellista järjestää kaikille, joten monet 
istuvat nurmikoilla ja asfaltilla. 

FESTIVAALIALUE
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KUVA 95. Pääsisäänkäynti . Por tt i rakenne ol i  ennä-
tyksell isest i  40 metr iä leveä, mutta s i l t i  jonotus-

alueelle syntyi  paikoin ruuhkaa. Jussi  Hellsten.
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FESTIVAALIALUE

6.5 OLESKELU 

Hyvä oleskelualue on saavutettavissa useasta suunnasta, 
sieltä on näkymiä muualle yleisötilaan sekä kulkuväylil-
le, mutta se tarjoaa jonkinlaista suojaa ympäristöltään. 
Oleskelualueella asiakas odottaa ja kohtaa ystäviään, 
tarkastelee ympäristöään, seuraa esityksiä ja nauttii ra-
vintolapalveluista. Istumapaikat tulee olla laskettavissa 
kymmenittäin, pienempiä ryhmiä ei juuri kannata massa-
tapahtumaan tehdä. 

Alustin tilasuunnittelua kartoittamalla alueita, jotka kai-
pasivat visuaalisesti ja toiminnallisesti esiin nostamista. 
Kokosin kartalle kaikki yleisöalueella oleskelupaikoik-
si soveltuvat viheralueet sekä kulkuväylien ja palvelu-
jen läheisyydessä olevat tilat ja teltat. Kaikkiin alueisiin 
sovittiin omat vastuuhenkilönsä työn helpottamiseksi. 
Käytössämme oli Flow Festivalin varastosta edellisten 
vuosien istuimia ja materiaalia niiden toteuttamiseksi. 
Oleskelualueille myös vuokrattiin valtava määrä irtoka-
lusteita, joita kalustevastaava sijoitti pääosin sisävenueil-
le, telttoihin ja baarien edustoille. Yleisöalueiden lisäksi 
kalustettavana oli henkilökunnan ja artistien alueet.

Kumppanituotantojen yhteydessä olin mukana neuvotte-
lemassa myös heidän oleskelualueidensa sijoittelusta ja 
sommittelusta. Kumppanituottajan kanssa varmistettiin, 
että heidän osuutensa alueesta toteutettaisiin Flow’n 
linjan mukaisesti sekä paikkaan ja mittakaavaan sopien. 
Oleskelualueiden suunnittelussa haettiin vaikutteita lä-
heisten palvelujen ja venueiden teemoista. 

1. Marimekko Lounge * 
2 . Polar  Monkeys Bar * 
3 . Versai l lesin kulku * 
4 . Keidasbaari 
5 . HSY Helsinki  Park , putkiteos * 
6 . HSY Helsinki  Park , muuttolaatikot *
7. Flow-kir jaimet 
8 . Oheismyyntipiste 
9 . Skedeparkki 

10. RED-kumpu * 
11. Front Yard
12. Puistonpenkit  *
13. Gold Area 
14. Red Garden
15. Back Yard 
16. Food Plaza ,  Viherkelat  * 
17. Food Plaza , ruokaryhmät
18. Päälavan baarit

KUVA 96. Oleskelualueet yleisöalueella 2017.  Numeroituna kar tassa aluetuotannon omat tai  ostopalveluna suunnitel-
lut  ja  toteutetut oleskelualueet . * Tähdellä merkityt  ovat maisemati imin tuotantoa.

ISTUMAPAIKKOJA YHTEENSÄ n. 670 kpl

*Helsinki  Park , putket    96 kpl
*Helsinki  Park , muuttolaatikot 120 kpl
*Viherkelat      30 kpl
*Marimekko Lounge  300 kpl
*Kuutiopenkit       36 kpl  
*Koivupöll i t      56 kpl
*Säkkituol it  ja  r i ippukeinut   32 kpl
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KUVA 97. Versai l les-puisto. Keskeiseltä viheralueelta on hyvät näkymät ja yhtey-
det joka suuntaan, joten se toimii  täydell isest i  oleskelualueena. Eetu Ahanen. F
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Taide

Oleskelu
Rakenteet

KUVA 98. Valokuvien kredit i t 
löytyvät kuvaluettelosta . 
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Kumppanit

Palvelut

Kulku 

KUVA 99. Valokuvien kredit i t 
löytyvät kuvaluettelosta . 
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Facebook-palaute 2017

Ero edellisen vuoden julkiseen Facebook-palautteeseen 
on valtava. Yleisesti aluetta koskevat maininnnat olivat 
positiivisia. Aluetta kuvailtiin sujuvaksi,  toimivaksi ja 
visuaalisesti upeaksi. Yksittäisten keikkojen yleisötilan 
ruuhkautumisesta huomautettiin. Yleisin negatiivinen 
palaute koski turvahenkilökunnan käyttäytymistä. Myös 
alueen sulkemista ja ympäristön liikenteenohjausta ar-
vosteltiin.

Pisteytys 1-5* on asiakkaan antama yleisarvosana, johon 
on voinut vaikuttaa muukin palautekohta kuin alueen toi-
mivuus.

”Even when the crowd was at the peak it was always 
possible to find a place to sit back and relax.”

Riccardo Prosperi 5*

”Bravo! This is the way to festivy! The area is fantastic, 
the visual design of it is stunningly stylish in not-at-all-
posh way and everything works smoothly in every way.”

Janne Auvinen 5*

”I remember Flow Festival from 2005, when it was still 
a small cozy event at a small venue. Although it has 
grown 10 times bigger throughout the years, it has not 
lost its certain charm.”

Priit Pruul 4*

”Nordic #tomorrowland.”
Lauri Limo Kovanen 5*

”Pallolava ihan liian kaukana muusta alueesta. Muuten-
han kaikki paitsi sää pelas kivuttomasti.”

Miiro Piipponen 3*

”The new festival area was better than previous, no 
overcrowding when moving between venues. New 360 
arena was great.”

Ari Koli 5*

”Ihan mahtava toteutus tänä vuonna, missään vaihees-
sa ei tuntunut olevan liikaa jengiä, alue oli suurempi, 
toimivampi ja kauniimpi kuin viime vuonna. Ihania hen-
gailualueita, viihtyisät ravintoloiden edustat ja upeat 
uudet lavat front yard ja red garden! Tiskille tai yhtään 
mihinkään ei koskaan tarvinnut jonottaa muutamaa mi-
nuuttia kauempaa, istumaan pääsi aina johonkin halu-
tessaan. Ei paljon myrskytkään ammattilaisia haittaa, ti-
lanne otettiin nopeasti haltuun ja bileet jatkui loppuun 
asti. Tätä lisää, iso kiitos!”

Suvi Krook 5*

”Great music new to me, tasty food and visually simply 
amazing!”

Joonas Meriläinen 5*

”Aivan mahtavat juhlat. Näyttävät puitteet, mielettömän 
hienosti rakennettu kokonaisuus, festarisuunnittelijoil-
la on visuaalista silmää”

Lila Gröhn 5*

”The best combination of content and services I have 
seen at any festival. Great and diverse music, excellent 
food and drinks. The extended area felt spacier than 
before.”

Tapio Korjus 5*

”Hei, mahtavat järjestelyt muuten, mutta pyöräliiken-
teen ohjaus meni teiltä kyllä ihan pipariksi. Ensin ke-
hotatte tulemaan fillarilla, koska sillähän pääsee niin 
kätevästi, mutta pyöräparkki oli merkattu tosi huonosti, 
yks nuoli osoitti ihan väärään suuntaan. Sitten yöllä 
teillä oli kyllä liikenteen ohjaajat painamassa nappu-
laa, jotta valot vaihtuis, mutta ketään ei ollut ohjaa-
massa jalankulkijoita pois pyörätieltä! Oli tuska päästä 
sieltä pois! Aivan järjetöntä!!!”

Elena Forsbom 3*

”Kiitos järjestäjille upeasta festarista!! Verrattuna aina-
kin kahteen edelliseen vuoteen nyt oli selkeästi kaikki 
kohdallaan ja homma toimi kaikilta osin hienosti. Oli 
palattu alueen toteutuksen kanssa aiempaan todella 
elämykselliseen linjaan, voi vain ihastella kaikkia hie-
noja hengailualueita ja yksityiskohtia siellä täällä. Ar-
vostan!”

Aliina Halme 5*

”Tänä vuonna on todella selkeät opasteet joka puolella 
alueella. Vesipisteitä ja vessoja todella paljon ja kiva 
että 360stagen paikka muutetiin selkeämpään paik-
kaan. On riittävästi tilaa liikkuakin.”

Johannes Peik Luukinen 4*
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KUVA 100. Parrukadun puretun rakennuksen tontt i . Uuden nurmialueen suunnittelu alkoi  maastokäynneil lä .Sini  Parikka.
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Esittelen festivaalin osa-alueiden suunnitteluprosessia tarkemmin kahden esimerkin kautta. 
Sekä Black Tentin että Balloon Stagen alueet olivat suuren muutoksen alla edelliseen vuoteen 
nähden. Näiden alueiden tarkempi suunnittelu alkoi heti alkuvuodesta 2017. Tavoitteena oli 
luoda houkuttelevat oleskelualueet, joihin asiakas löytää helposti ja jää viettämään aikaa. 

7  

OSA-ALUEET
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OSA-ALUEIDEN SUUNNITTELU

7.1 HELSINKI PARK, BLACK TENT VENUE 

Black Tent muodostaa noin 5000 hengen telttana ym-
pärilleen yhden festivaalin pääoleskelualueista. Alueen 
suunnittelu alkoi uudelta pohjalta, sillä Helsingin Ener-
gian tontilla osoitteessa Parrukatu 4 sijainnut varastora-
kennus oli purettu vuoden 2016 Flow Festivalin jälkeen.  
Ennen Black Tent Venuen tarkempaa suunnittelua, tuli 
ratkaista varastorakennuksen tontin maaperän ongelma. 
Koska alueelle oli luotava uusi luonne, alueen suunnit-
telu osana eteni teossuunnittelu, joka kuvataan omassa 
luvussaan.

Palvelut
Edellisenä vuonna käytössä olleessa rakennuksessa toimi 
sisävenue sekä muutamia ruokamyyjiä ja baari. Ravinto-
la- ja baaripalvelujen tarjoajien palautteen mukaan yleisö 
ei ollut löytänyt Black Tent Venuen takaosassa sijainnei-
ta palveluita, joten houkuttelevuuteen oli kiinnitettävä 
erityishuomiota. Alueelle oli tarvetta suunnitella kasvil-
lisuutta, projisointeja ja taidetta. Tavoitteena oli luoda 
uudesta viheralueesta runsaasti istumapaikkoja sisältä-
vä oleskelukeidas, jossa voi syödä, juoda ja viettää aikaa 
keikkojen välissä. Lopulta alueelle sijoitettiin kahdeksan 
ruokamyyjää, kolme isoa baaria, jäätelökioski ja kumppa-
nien muita palveluita. 

Venueteltan ja siellä sijaitevan esiintymislavan suunta 
suhteessa ympäristöön vaikuttaa melun leviämiseen. Pal-
velupisteitä sommitellessa yritin välttää melualuetta, jo-
ten teltan päätyyn suunnittelin laajan istuinalueen, jolta 
olisi näkymä lavan suuntaan. Kalasataman suuntaan johti 
hätäpoistumistie, joten istuinalueen läpi tuli säilyttää kul-
kureitit teltan ympäri. Näkymien tuli myös olla avoimia.

Maanpinnan käsittely
Rakennuksen jättämä ala oli noin 2000 neliötä. Festivaa-
lin tonttivuokraa neuvoteltaessa keväällä 2017 puretun 
rakennuksen tilalla oli epätasainen murskepinta, eikä se 
sellaisenaan soveltunut yleisöalueeksi. Murske saattaa 
olla vaarallisia, mikäli asiakas kompastuu tai pahimmassa 
tapauksessa heittää kiviä. Aluekäyttösopimukseen kirjat-
tiin kohta “Vuokralainen vastaa alueen kunnostamisesta 
konserttitilaisuuteen soveltuvaksi.” 1

Käytännössä mikä tahansa pinnan käsittely olisi edellyt-
tänyt joko maamassan vaihtoa tai tasoitusta hienojakoi-
semmalla maa-aineksella. Pinnan käsittelyvaihtoehtoja 
pohdittiin ja ehdotin alueen muuttamista viheralueeksi, 
jota ei purettaisi festivaalin päättyessä. Nurmikolle sijoi-
tettaisiin laaja oleskelualueita sekä baaripalveluja. Laa-
din toukokuussa alustavan suunnitelman budjetteineen 
ja viheralueen perustamisen mahdollisuutta lähdettiin 
selvittämään kaupungin kanssa. Suunnitelmana raken-
nusprojektissa oli vaihtaa Maapörssin kautta pintamurs-
ke hienompaan tai humuspitoiseen maanpintaan, tuoda 
sen päälle multakerros, johon istutettaisiin siirtonurmik-
ko. Oikein hoidettuna nurmikko olisi juurtuessaan moni-
vuotinen ja näin kaupunkilaisten vapaassa käytössä Flow 
Festival-tapahtuman jälkeen.

Koetoiminta
Kiinteistöviraston tonttiosasto oli käynnistämässä pilaan-
tuneen maaperän kunnostamisen koetoimintahanket-
ta puretun rakennuksen lähistöltä. Alkuperäisen tiedon 
mukaan koetoiminta-alueet olisivat olleet käytössä noin 
puolitoista vuotta, käynnistyen arviolta maalis-huhtikuus-
sa 2017.  Tämä hanke oli siirtynyt seuraavalle vuodelle. 

1 Mikkola 2017

Saimme kuitenkin tiedon, että Kiinteistövirasto oli saanut 
markkinaoikeudelta luvan jatkaa koetoimintaa eli syk-
syllä festivaalikauden jälkeen on alueelle sijoittumassa 
muutama koetoiminta-alue. Tästä huolimatta saimme 
luvan nurmialueen perustamiselle. Useiden selvitysten 
myötä lopulta ilmeni myös, että tutkimustulosten mu-
kaan maa-aines ei ole hyötykäyttökelpoista, eikä voi luo-
vuttaa sellaisenaan Maapörssin käyttöön. Kahdesta tut-
kimuspisteestä löytyi haitta-aineita sellaisia pitoisuuksia, 
että maa luokitellaan pilaantuneeksi. Haitta-aineet eivät 
kuitenkaan estäisi sitä, että nykyisen maanpinnan pääl-
le tehdään tasoittava täyttökerros pilaantumattomasta 
maa-aineksesta. 2 

Rakennus
Kumppanuusneuvotteluni Helsingin seudun ympäristö-
palveluiden (HSY) kanssa oli edennyt toukokuun lopussa, 
ja teimme sopimuksen Metsäpirtin Nurmikkomullan toi-
mittamisesta riittävässä määrin. Vihdoin heinäkuun en-
simmäisellä viikolla saimme varmistuksen kaupungilta, 
että kaupungin työt päättyvät alueella Tuska-festivaalin 
jälkeen. Rakennusmateriaalien ja vuokrakoneiden han-
kinta sekä vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjeistus tehtiin 
siis vauhdilla. Vahvistin 2300 neliön nurmitilauksen, koko-
sin kolmeksi päiväksi kymmenen hengen tiimin ja tilasin 
Helsingin vapaapalokunnalta nurmen kastelun viikoksi 
eteenpäin. Pääsimme aloittamaan nurmikon asennustyön 
10.7. maanantaina viikon varoitusajalla. 

Itse Helsinki Park rakenteineen toteutettiin festivaalin 
rakennusviikoilla. Nurmipohja toimi erinomaisesti ylei-
söalueena ja jäi tapahtuman jälkeen yhdeksi Suvilahden 
virkistysalueeksi. 

2 Satu Järvinen, sähköposti 12.6.2017
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KUVA 101. HSY Helsinki  Park.  Maisema-arkkitehti  sai  opetella uuden työkoneen käytön. 1000kg jätt i rul lat  nopeutt ivat  s i i r tonurmen asennustyötä. Sini  Parikka.



KUVA 102. Valokuvien kredit i t  löytyvät kuvaluettelosta . 

HSY Hels ink i  Park

KUVA 103. HSY Helsinki  Parkin s i ja int i  fest ivaal ialueella . 
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KUVA 104. Valokuvien kredit i t  löytyvät kuvaluettelosta . 

Bal loon 360°   Venue

KUVA 105. Uuden Bright Balloon 360° Venuen si jaint i 
fest ivaal ialueella . 
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OSA-ALUEIDEN SUUNNITTELU

7.2 BRIGHT BALLOON 360° VENUE

Balloon Stagen edellisen sijainnin ongelmakohdat olivat 
organisaatiossa hyvin sisäistettyjä aloittaessani työsken-
telyn suunnittelutiimissä. Uusi sijainti Parrukadun alku-
pään paikoitusalueelle oli jo päätetty ja alueen vuokra-
uksesta Helen Sähköverkon kanssa sovittu. Festivaalille 
saatiin uusi viheralue, jonka halusin hyödyntää mahdolli-
simman laajasti oleskeluun. 

Melutarkastelu
Uuden alueen myötä sen meluhaittoja ympäristöön tuli 
pyrkiä minimoimaan. Lähimmät asuinhuoneistot sijaitse-
vat Vilhonvuoren ylimmissä kerroksissa, katuun rajoittu-
vien toimistotalojen takana. Ensimmäisissä luonnoksissa 
siirsin pallolavan tilan perälle niin, että suorat yhteydet 
asuinhuoneistoihin jäisivät minimiin. Merikontteja oli 
käytetty edellisinä vuosina meluesteenä, ja keskustelim-
me shampanjabaarin palvelujen yhdistämisestä niihin 
lavan kylkeen. Konttien käyttö tässä tapauksessa melues-
teenä osoittautui melumallinnuksessa kuitenkin turhaksi, 
joten Balloonin lähiympäristö voitiin jättää vapaaksi.

Palvelut
Ensimmäinen tehtäväni oli sommitella uuden alueen 
pohjakarttaa tulevien palvelujen sijoittamiseksi. Tarkas-
telin rakenteiden sommittelussa ensisijaisesti kulkureit-
tejä sekä näkymiä saavuttaessa alueelle. Balloon-lava 
on Flow’n  kuvatuimpia kohde, ja toivoin sen julkisivun 
näkyvän festivaalialueen pääportille. Palvelutavoitteena 
alueelle oli Lanson shampanjabaari, erikoisolutbaari, 6-8 
ruokamyyjää sekä wc-alue. Lisäksi kumppaneista alueelle 
sijoitettaisiin Eero Aarnio Originals, jonka kalusteille va-
rattaisiin kaksi 10x10m telttaa. 

Seuraavassa luonnosvaiheessa itse Balloon-lavaa oltiin 
uudistamassa lisäämällä yleisökapasiteettia sekä si-
säänkäyntejä/poistumisteitä. Lavan tilavaraus laajeni 30 
metrin halkaisijasta 40 metriin, täyttäen valtaosan paikoi-
tusalueen asfalttikentästä. Siirsin wc-alueen eteläiseen 
kulmaan,  jolloin aurinko-olosuhteiltaan parhaimmalle 
nurmialueelle vapautui oleskelualaa. Näin myös hätä-
poistumistielle saatiin riittävä metrimäärä. 

Suunnittelun edetessä muutospaineet ovat jatkuvia. Kri-
tisoin lisäpalvelujen sijoittamista uudelle alueelle, koska 
uhkana oli edellisen vuoden pullonkaulan siirtäminen 
uudelle alueelle Balloon Stagen mukana. Sain kuitenkin 
pyörittää suunnitelmaa vielä useasti uudelleen muun 
muassa perinteisen festivaalibaarin, kahvilakontin ja pa-
rin kumppanin palveluiden tullessa mukaan. Nämä valin-
nat vaikeuttivat tarkempaa tilasuunnittelua esimerkiksi 
oleskelupaikkojen, näkymien sekä pääsisäänkäynnin tila-
varausten suhteen.
 

Kulkureitit
Bright Balloon 360° Venuen suunnittelussa oli haasta-
vinta saada yleisömassojen kulkureitit sujuviksi. Tärkeänä 
pidin myös selkeitä näkymiä ja näkymäpäätteitä uuden 
aluen houkuttelevuutta lisäämään. Eero Aarniolle va-
littiin kaksi suurta Hexagon-telttaa, jotka periaatteessa 
ovat avoimet joka suuntaan, mutta käytännössä estävät 
vapaan liikehdinnän alueen läpi. Hexagon-teltan seinien 
sulkemista edellyttävän Dj-pöydän sijainnin miettiminen 
sai viimeistään hälytyskelloni soimaan. En nähnyt muu-
ta vaihtoehtoa kulkureittien turvallisuuden ja toiminnan 
kannalta, kuin poistaa shampanjateltasta 5 metriä syvyyt-
tä. 

Valitettavasti muutos viikkoa ennen festivaalia oli kus-
tannusnäkökulmasta huono: teltan osat olivat jo matkal-
la Belgiasta Suomeen. Sain kuitenkin turvallisuuspäälli-
kön ja festivaalin johdon vakuuttuneeksi valinnastani ja 
alueelle saatiin riittävästi kulkutilaa. 

Sisäänkäynti
Yleisön sisäänkäyntiportin joustavuutta pyrittiin monin 
keinoin parantamaan ja palvelumetrimäärää, eli teltan le-
veyttä sekä jonotusaluetta oli tarkoitus lisätä edellisestä 
vuodesta. Haasteena oli ahdas ja lyhyt Parrukadun alku-
suora, ja jonotusalue sijoitui osin viheralueelle. Keskelle 
jonotusta sijoittui kaksi lehmusta sekä sähkökaappi. 

Haasteet tarkoittivat, että portin sijaintia käytiin paikan 
päällä moneen kertaan mittaamassa, merkitsemässä ja 
miettimässä mitä mikäkin metrin siirto vaikuttaa Bal-
loon venuen mittoihin. Vielä rakennusvaiheessa ohjeis-
tin rakentajia siirtämään portin kulmaa, jotta teltan ja 
jonotusalueelle jäävän puun väliin saatiin tilaa. Lanson 
shampanjabaarin suurikokoinen teltta istui luontevasti 
sisäänkäynnin aitaa vasten avautuen kohti venuen kes-
kusta. 
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KUVA 106. Bright Balloon 360°Venue. Uuden alueen rakentumisvaiheet tyhjästä parkkipaikasta venueksi . Sini  Parikka.
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KUVA 107. Luonnoshetki  työmaalla.  Ti lateosten rakentaminen vaati i  t iukkaa t i imityötä . Sini  Parikka.
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Yleisöalueella oli lukuisia eri visualistien suunnittelemia kohteita. Omat suunnittelualueeni 
olivat Black Tentin ympäristö, uusi Bright Balloon 360° Venue sekä Food Plazan viherseinä. Li-
säksi vastuullani oli organisoida Lapin Kulta Red Arenan läheisten nurmialueiden ja Versailles 
Parkin kulkuväylän istuimet sekä puistonpenkkien sijoittelu. Tarkemmassa tarkastelussa on 
kolme suunnittelemaani oleskelualueilla sijaitsevaa tilateosta. Esittelen niiden taustaa, suun-
nitteluprosessia sekä toteutusta ja jälkityötä. Pohdin myös, kuinka materiaalit toimivat, kuinka 
prosessi onnistui ja mitä siitä voi oppia.

Pyrin suunnittelussa teosten installaatiomaisuuteen ja paikkaan sidoksissa olevien materiaa-
lien käyttöön. Jokaisen hankinnan kohdalla myös mietin tuotteiden ja materiaalien jatkokäyt-
töä ja varastointia. Teosten valaistussuunnittelu tehtiin Sun Effectsin kanssa yhteistyössä.
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8.1 PUTKET

Ideani maanalaisen infran esiintuomisesta heräsi jo vuo-
den 2016 Flow’n suunnittelussa. Tuolloin osa Helsinki 
Parkin tontista oli vielä Helsingin Energian varikkokäytös-
sä ja pihan korkeissa hyllyissä lojui kaapeliputkia. Alueen 
vahva teollinen henki inspiroi putkien hyödyntämiseen ja 
samalla ajatukseen tuoda kaupungin näkymätöntä työtä 
näkyväksi. 

Suunnittelu
Ensimmäiset luonnokset putki-istuimista syntyivät huh-
tikuun lopussa. Uskoin, että kokonaisuudesta saataisiin 
poikkeuksellisen materiaalin avulla huomiota herättävä 
pysähdyspaikka. Black Tent -alueen suunnittelun yhtey-
dessä tutkin Uponorin rumpuputkien ominaisuuksia ja 
käyttömahdollisuuksia. Luonnostelin istumakorokkeita ja 
yleisömassojen ylitse erottuvia rakenteita, joihin yhdistin 
kasvillisuutta pehmeäksi elementiksi. Pystytysmetodiksi 
suunnittelin putkien upotetusta maahan, niiden täyttä-
mistä murskeella ja kiinnitystä toisiinsa. Tässä vaiheessa 
en vielä tiennyt maaperän toksisuudesta, joten vaihtoeh-
toisia menetelmiä en tutkinut. Kun taiteellinen johtaja 
innostui suunnitelmasta, tuntui toteutus vielä kaukaiselta 
mahdottomuudelta. 

Etsiessäni potentiaalista rakennusmateriaalia pidin laa-
jaa toteutusvariaatiota mahdollisena. Uuden materiaalin 
käyttö tuntui kestämättömältä, vaikka tavoitteena olikin 
istuimien usean vuoden käyttö. Luotin kuitenkin mahdol-
lisuuksiin, suunnitelma tarkentuisi materiaalin saatavuu-
den mukaan. Putket voisivat olla vaihtelevan kokoisia niin 
pituudeltaan kuin halkaisiljaltaan. Myös kunto voisi olla 
vaihteleva, joten esimerkiksi alkuperäiseen käyttötarkoi-
tukseen kelpaamattomat putket sopisivat tähän tarkoi-
tukseen mainiosti. Pintoja voisi myös tarvittaessa maala-
ta vuoden musta/punainen-värimaailman mukaisesti. Jos 
putkien tulppia löytyisi, ne muodostaisivat istuimien ja 
pöytien kannet. 

Luonnoksen mukainen tarve oli noin 400-3000mm pitui-
sille, eri paksuisille putkille:

• ”istuimet”, putken halkaisija n. 400-500mm 
• ”pöydät”, putken halkaisija n. 600-1000mm
• ”kasvitornit”, putken halkaisija 1500-3000mm 

TILATEOKSET

Laskin tarpeeksi yhteensä noin 200 juoksumetriä, jotka 
mahtuisi teoreettisesti kahteen 6 m pitkään 5,0 m x 2,5 
m kasaan odottamaan käsittelyä. Tällä määrällä oleske-
lualueelle saataisiin oli noin 80 istuinta.

Kartoitin putkien saatavuutta yhteistyön ja kilpailutuk-
sen kautta. Olin yhteydessä Uponorin markkinointipääl-
likköön, joka kiinnostui alustavasti hankeesta ja lähetin 
esittelymateriaalia sähköpostitse. Aloittaessani touko-
kuussa neuvottelut HSY:n kanssa Helsinki Parkin mul-
tatoimituksesta selvitin samalla mahdollisuutta ylimää-
räisten rumpuputkien hyötykäyttöön. Otin yhteyttä HSY:n 
toimialajohtajaan Tommi Frediin, jonka alaisuudessa olin 
kesällä 2005 toiminut Helsingin Veden Viikin jäteveden-
puhdistamon ympäristösuunnittelijana. Hän lupasi selvit-
tää löytyykö työmailta yli jääneitä putkia. 

Sainkin yhteydenoton, että HSY:n vanhalta varikolta ol-
tiin juuri hävittämässä isoa määrää putkia. Tein kollega-
ni kanssa vierailun paikan päälle ja valitsimme pajukon 
seasta mustia, muovisia, sileäpintaisia putkia sekä kaivoja. 
Olo oli kuin pelastustyössä, kun tälle useita vuosia ulkona 
lojuneelle jätteelle oltiin antamassa uusi elämä. Merkit-
simme toivomamme putket ja sovimme putkien kuljetuk-
sesta Suvilahteen. 

KUVA 108. Putki- instal laat ion si ja int i  fest ivaal ialueella . 
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Oleskelualueen pinta-ala n. 30m x 15m = 450 m2
istuin- ja pöytätasoja, kasveja korkeissa putkissa
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Luonnoksia

Rakennusvaihe

Valmis teos
KUVA 109. Valokuvien kredit i t  löytyvät kuvaluettelosta . 
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KUVA 110. Helsinki  Park . Yleisö ott i  ja  putki- instal laat ion luoman t i lan tehokkaast i  haltuun. Jussi  Hellsten.
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Toteutus
Suunnittelimme Flow’n markkinointipäällikön kanssa 
HSY-yhteistyön sisällön mullan ja putkien toimitukses-
ta ja näin uusi viheralue sai nimen HSY Helsinki Park. 
Elokuun alussa neljä kuorma-autolastillista putkia saa-
pui kuljetettuna Parrukadun varaston eteen. Kuljettaja 
ei omien sanojensa mukaan ollut koskaan toimittanut 
jätevesiputkia niin iloisen ja onnellisen vastaanottavai-
sille asiakkaille. Epätodellista kasaa putkia katsellessa 
takaraivossani pyöri kuitenkin edessä olevan toteutuksen 
haasteet. 

Työ aloitettiin putkien rankalla läpikäymisellä ja valikoi-
misella. Paksuimmat ja pisimmät putket olivat niin paina-
via, etteivät ne helposti liikkuneet edes kahden voimak-
kaan työntekijän voimin. Suoraa putkea arvioitiin olevan 
riittävästi, joten hylkäsimme valtaosan epäkäytännöllisen 
muotoisista kaivoista. Saimme sovittua ylimääräisten put-
kien noudosta HSY:n kuskin kanssa.

Teimme kokeeksi muutaman putken ryhmiä, ja muutin 
kokeilujen kautta pystytyksen toisiinsa tukeutuvaksi. Put-
kista muodostettiin ryppäitä niin useasta “penkistä” ja 
“pöydästä”, että ne toisiinsa kiinnitettyinä olivat vakaita 
ja turvallisia. Pitkistä putkista sommiteltiin korkeita ryp-
päitä, jotka toimivat samalla maisemointielementteinä 
katuvalopylväiden ympärillä. Valitut putket pestiin ja 
sahattiin moottorisahalla eri pituisiksi pätkiksi. Putkien 
sahatut reunat viilattiin ja hiottiin siisteiksi. Sommittelu 
nurmialueelle tehtiin, kun kaikki putket oli valmiiksi sa-
hattu. Pitkien putkien päihin kiinnitettiin pohjat kasveille. 
Tasojen pyöreät pinnat sahattiin 13mm vanerista ja maa-
lattiin punaisiksi. Yhteistyökumppanin HSY:n logo maa-
lattiin sapluunalla vanerikansiin ja Metsäpirtin mullan 
kanssa suunnittelemani teippaukset liimattiin putkien 
kylkiin, kehottaen astumaan nurmikolle.

Huomioita
Hulevesiputket osoittautuivat oivalliseksi rakennusma-
teriaaliksi. Ne ovat raskaita, mutta jäykkyydessään kestä-
viä, sekä sahattavissa ja ruuvattavissa yhteen. Pinta kes-
tää kulutusta ja kosteutta ja sen pystyy myös pesemään. 
Isona yhtenäisenä massana putkista sai luotua näyttäviä 
elementtejä ja musta väri toimi vahvana kontrastina vih-
reän nurmen keskellä. Mustat putket ja punaiset kannet 
toistivat Black Tent -telttakankaaseen teipattujen graafis-
te elementtien teemaa.

Olin kiinnittänyt GoPro-kameran Helsinki Parkin valai-
sintolppaan ja kuvannut rakennusvaihetta Time Lapse 
- asetuksella alkuvaiheista saakka. Kamera oli myös en-
simmäisen festivaalipäivän ajan tolpassa kuvaten alueen 
käyttöä. Yleisö otti uuden oleskelualueen hyvin vastaan. 
Sijainti Black Tentin päädyssä mahdollisti esityksistä 
nauttimisen telta ulkopuolelta. Putkiteoksen molemmin 
pouoli oli sijoitettu baareja sekä ruokapalveluita, joten 
erikorkuiset tasot toimivat nojailu- ja ruokailupintoina. 
Myös yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä. HSY:n logo 
toimi pyöreissä kansissa samaan tyyliin kuin kaivonkan-
sissa ympäri kaupunkia. 

Ylijäämää tai jätettä ei festivaalin jälkeisestä purkamises-
ta muodostunut, koska HSY vastasi käyttämättä jääneiden 
putkien kierrätyksestä jo rakennusvaiheessa.  Saimme 
putket mahtumaan merikonttiin asettelemalla ne sisäk-
käin, joten ne ovat varastoitavissa ja kestävät hyvin vuo-
den yli uudelleenkäyttöä odottaen. Myös vanerikannet 
säilytettiin. 
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KUVA 111. Putki- instal laat ion yhteistyökumppanina ol i 
HSY, jonka Metsäpir t in mullal la nurmialue perustett i in .  
Jasmine Färl ing. 
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8.2 VIHERKELAT

Mietin aluesuunnittelun alkuvaiheessa Food Plazan yh-
teyteen viherseinää, josta rakennettaisiin kasviyhteistyö-
kumppanin päänäkyvyyskohde, “centerpiece”. Teokseen 
yhdistettäisiin ruokailualueen informaatiota visuaalisin 
keinoin. 

Suunnittelu
Aluksi luonnostelin FLOW FOOD -konseptin mukaista 
kasvi-installaatiota ja tutkin Tahvosten kasvilistasta so-
veltuvia lajeja. Jouduin kuitenkin tekemään Food Plazan 
alueen suunnitelman telttavalintaan muutoksia vielä ke-
säkuun lopulla, joten paikalle suunniteltu viherseinäkin 
koki muutoksia moneen otteeseen. Tämän vuoksi lopul-
linen ratkaisu teoksesta ja sen luonteesta saatiin vasta 
heinäkuun lopulla. 

Sain kuulla, että Sörnäisten rantatien puoleisella pihal-
la sijaitseva suurikokoinen, halkaisijaltaan noin 3,5-met-
rinen puinen kaapelikela tulisi siirtää festivaalin ajaksi 
pois tuotantotoimintojen tieltä. Ehdotin sen hyötykäyttöä 
alueella, jolloin välttäisimme kuljetus- ja varastointion-
gelmat. Tiedustelin käyttöoikeuksia Kaapeli KOy:ltä luon-
nosten kera. Esitin kelan maalaamista valkoiseksi, sillä 
siihen joku vuosi sitten tehty maalaus oli vuosien saa-
tossa sotkettu. Sain luvan, joten kehitin Viherkela-teosta 
eteenpäin. 

Vaikka kela oli valtavan kokoinen, ei se yksin riittänyt 
täyttämään toivomani teoksen mittakaavaa. Ruokateltan 
pitkän seinän pituus oli 30 metriä, ja se kaipasi koko mat-
kan varrelta visuaalista käsittelyä. Selvitin kaapelikelojen 
saatavuutta eri työmailta ja rakennuttajilta. Yksi kaape-
likela löytyi Facebookin kierrätysryhmästä ja noudettiin 
ilmaiseksi Helsinkiläisen taloyhtiön pihasta. Suvilahden 
pihalta löytyivät pienimmät neljä, noin 1,0-1,2 metrisiä, 
jotka saimme myös pitää jatkokäyttöä ajatellen. Kiinnitin 
huomiota naapuritontilla Suvilahden energialaitoksen pi-
halla oleviin jättimäisiin keloihin.  

Otin yhteistyökumppaniimme Helen Oy:n yhteyttä ja sain 
heidän alihankkijaltaan Destialta kolme 1,8-2,0-metristä 
kelaa lainaan. Kelat olivat juuri palautumassa panttike-
räykseen, mutta sain lykättyä aikataulua ja lainasimme 
kelat festivaalilippuja vastaan. Kokonaismäärä oli lopulta 
sopiva, ruokailuteltan betonipainojen väliin sijoiteltuina 
ne muodostivat rytmikkään kokonaisuuden. Betonipaino-
jen päälle suunnittelin istuimia, koska ne tulisi joka ta-
pauksessa peittää.

Esittelin luonnokset myös Puutarha Tahvosten kump-
panuustapaamisessa. Tarvittavat kasvit oli kookkaita, ja 
määrä nopealla arviolla pitkälle toista sataa. Ideasta kui-
tenkin pidettiin. Paikka on keskeinen ja näkyvällä sijain-
nilla koko päälavakentältä päin. Sijoitin FOOD-tekstin ih-
mismassan päiden yläpuolelle houkuttelemaan nälkäistä 
festivaalikansaa.

KUVA 112. Viherkelojen si ja int i  fest ivaal ialueella . 
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KUVA 113. Valokuvien kredit i t  löytyvät kuvaluettelosta . 
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KUVA 114. Viherkelat . Yöll isessä kohdevalaistuksessa FOOD-tekst i  näkyi  alueella kauas. Samuli  Pentt i
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Toteutus 
Suvilahden suurkela kuljetettiin kahden trukin ja kuuden 
ihmisen voimin varovasti pois henkilökunnan huoltopor-
tialueelta. Kaksi vapaaehtoista saivat kelan kauttaaltaan 
maalaamisen tehtäväkseen ennen kelan asemoimista 
lopulliseen sijaintiinsa. Kelat olivat näkyvillä joka suun-
nasta, joten maalaus täytyi suorittaa joka kantilta. Myös 
pienimmät kelat maalattiin, mutta lainakelat jätettiin 
luonnollisesti puun värisiksi. Kun kelat saatiin lopullisel-
le sijainnilleen, niille rakennettiin tukijalat liikkumisen 
estämiseksi. 

Betonipainojen maskeeraaminen penkeiksi ja kaapeli-
kelojen kasvihyllyjen toteutus tarkentui työn edetessä. 
Kelojen hyllyt tukirakenteineen mitoitettiin kasviruukku-
jen mukaan paikan päällä ja materiaalina hyödynnettiin 
pitkälti muilta työmailta jäänyttä materiaalia. Kun varas-
tosta löytynyt valkoinen lauta loppui, osa betonipainois-
ta koteloitiin muilta työmailta yijääneillä vaneripaloilla 
ilmeeseen istuttaen. Betonipainojen pinta peitettiin edel-
lisellä viikolla roskalavalta löytämälläni tekonurmella. 
Yhteistyökumppanin Puutarha Tahvosten logot maalattiin 
sapluunalla istuimien kylkiin. 

Huomioita
Kaapelikeloja on käytetty väliaikaisissa tilaratkaisuissa 
ja jopa sisustuksissa usein pöytätasoina. En ollut nähnyt 
niitä käytettävän pystyasennossa, ja idea kasvimassasta 
kaapeleiden sijaan toimi hyvin. Food Plaza -telta seinä oli 
läpinäkyvää muovia, joten kelat eivät peittäneet näkymiä 
kokonaan, vaan toistuivat vehreinä myös sisätilaan.  Kor-
keat kelat saivat paljon huomiota ja ne onnistuivat kas-
vien kanssa tavoitteen mukaisina tilallisina elementteinä. 
Myös festivaalilla ensi kertaa vierailleet Tahvoset olivat 
teoksesta vaikuttuneita. 

Istumapaikkoja Viherkela-installaatio ei tarjonnut kun 
parikymmentä. Vaikka Food Plaza -telttaa jo kavennettiin , 
kulkuväylä Voimalan ja kaasukellojen telttojen välissä on 
tiukka, ja halusin välttää sen täyteen rakentamista.  Be-
tonipainojen käyttö istuinpinta-alana oli hyödyllistä ja 
koteloinnilla niistä saatiin muokattua luonnollinen osa 
teosta. Työmäärältään kotelointi ei kuitenkaan ole kovin 
tehokas, etenkin jos materiaalin kanssa on paljon sovel-
tamista.

Suurimmat kaapelikelat olivat hankala kuljettaa ja tur-
vallisuuteen oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Pystys-
uunnassa käytettyinä ne tulee huolellisesti tukea niin 
väliaikaiselle kuin lopulliselle paikalleen. Panttituotteina 
kaikessa kiinnityksissä on huomioitava kelojen palautus-
kuntoon palauttaminen, eikä tuolloin niiden maalaus ole 
vaihtoehto. 
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8.3 MARIMEKKO LOUNGE

Bright Balloon 360° Stagen uuden sijainnin myötä koko 
ympäröivä yleisöalue oli uusi ja kaipasi jäsentelyä oleske-
lun näkökulmasta. Tavoitteena oli rakentaa alueesta hou-
kutteleva ja saada ihmiset viihtymään pidempään, jotta 
palveluille riittäisi asiakkaita. Alueen visuaalinen ilme 
linkittyi Balloon Stagen Marimekko-yhteistyöhön, joten 
toukokuusta lähtien neuvottelin oleskelualueen suunnit-
telun ohessa kangaskumppanuudesta. 

Suunnittelu
Halusin sijoittaa oleskelupaikat luontevasti niille sovel-
tuvaan paikkaan, jossa olisi suora yhteys ruokamyyjiin. 
Paikoitusalueen viihtyisin nurkka löytyi aurinkoiselta vi-
heralueelta suurten puiden lomasta. Vuoden 2016 Viher-
vuori-teokseni rakenteena olin käyttänyt kuormalavoja, 
kuitenkin peittäen kansielementeillä ja kylkivanereilla 
rakenteen kokonaan. Rakenne ja eri suuntiin avautuva py-
ramidimuoto oli toimiva ja koin että samoin periaattein 
saisin rakennettua laajemmankin kokonaisuuden helpos-
ti. Suurten lehmusten ympärillä istuimet leviäisivät luon-
tevasti ja väliin jäisi kulkureittejä ruokateltoille, Balloon 
Stagen sisäänkäynnille ja hätäuloskäynnille. 

Bright Balloon 360° -alueen kumppanuus oli edellisen 
vuoden tavoin Marimekko. Toukokuun lopussa tein kahden 
minuutin varoitusajalla nopean luonnoksen Marimekon 
kumppanuudesta neuvottelevalle markkinointipäälliköl-
lemme. TUusi viheralue brändättiin Marimekko loungeksi. 
Luonnoksesta istuimet muuttuivat suunnittelupöydällä 
paljonkin. asojen määrä kasvoi, ja halusin rytmittää mas-
saa eri värein ja telstiilein. Näin sain luotua patjojen avul-
la pehmeyttä ja mukavuutta loungen henkeen. 

Kuormalavoja varasin alueelle 550 kpl. Näistä suunnitte-
lin istuintasoja, joihin tilasin 170kpl kuormalavakansia. 
Kyljet suunnittelin 6mm vanerilevyistä, jotka maalattai-
siin festivaalin ilmeen mukaisesti punaisen eri sävyillä.  
Asettelin osan kuormalavoista pystyyn luodakseni nojai-
lusermejä. Näiden sermien viereen sommittelin patjoja, 
joita laskin varastossa olleen kaksikymmentä. Tein tar-
jouspyynnön ja tilasin ompelijalta niihin Marimekon kan-
kaista päälliset, sekä saman määrän varjokatekankaita ja 
suurten nojailutyynyjen päällisiä.

Kumppanuuden päänäkyvyys oli edellisen vuoden mu-
kaisesti lavan rakenteisiin kiinnitettävä Isot Kivet-kangas, 
jolla katsomorakenne maskeerattiin yleisöalueelle päin. 
Edellisen vuoden lavakankaasta jäi osa yli ympäristön 
oleskelutasoihin ja näkyvyyselementiksi suunniteltiin eri-
tyiskuosi Marimekon logosta. Näistä kankaista suunnitte-
lin patjojen päällysteet. Lisäksi valitsin mustavalkoiseen 
teemaan sopivan Veljekset-printin katteisiin ja jo edelli-
senä vuonna käytetyn Frekvenssin tyynyihin. Kankaiden 
kuoseissa ja väreissä mietin ajattomuutta, eli tekstiilien 
käytettävyyttä myös seuraavina vuosina. 

KUVA 115. Marimekko Loungen si jaint i  fest ivaal ialueella . 
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KUVA 116. Valokuvien kredit i t  löytyvät kuvaluettelosta . 
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KUVA 117. Marimekko Lounge.  Aurinkoisel la nurmialueelle muodostui  piknik-tunnelmaa. Samuli  Pentt i 
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Toteutus

Marimekko Loungen rakentaminen aloitettiin jo heti en-
simmäisen rakennusviikon alussa. Työ aloitettiin tulosta-
mieni havainnekuvien perusteella, mutta usean istuinryh-
män lopullinen sijainti jouduttiin arvioimaan vielä paikan 
päällä. Tilan mitoituksessa tuli huomioida jo pystytetty-
jen ravintolatelttojen eteen muodostuneet jonotusalueet, 
kierrätyspisteen saavutettavuus ja alueen läpi kulkemi-
nen. Paikan päällä suunnitelmaan lisättiin korkeita ”pys-
typöytiä” lähelle palveluja. 

Kun kaikki tasoryhmät oli aseteltu paikoilleen, muutin 
vielä järjestystä niin, että mahdollisimman moni tasois-
ta sijoittui puun ympärille. Näin puiden ympärille saatiin 
aseteltua enemmän kasveja ja ne sekä puiden oksat saa-
tiin valaistua komeasti alhaalta päin, kun valaisimet pii-
lotettiin rakenteisiin. 

Huomioita

Kuormalavoja käytetään tänä päivänä paljon väliaikaisis-
sa tilaratkaisuissa sen edullisuuden ja modulaarisuuden 
sekä jäykän, kestävän rakenteen vuoksi. “Eurolavaistuin” 
on mielestäni tapahtumamaailmassa jopa liikaa nähty 
elementti, että pyrin rikkomaan sen tunnistettavuutta lo-
pullisessa teoksessa. 

Näin suurikokoista oleskelualuetta ei ole Flow’ssa aikai-
semin rakennettu, ja työmäärä oli valtava. Vakka kuorma-
lavat ovat standardikokoisia, jokainen kylkivaneri on eri 
muotoinen ja tuli mitata vasta valmiiksi ladotun asetel-
man mukaan. Nurmikolla myös maanpinta vaihtelee, enkä 
antanut rakentajille senttimetriäkään liitoksissa anteeksi. 

Katekankaiden kiinnityksen toteutukseen en ollut tyyty-
väinen. Jouduin tekemään ompelijan ohjeistuksen ennen 
detaljisuunnittelua, joten purjerenkaiden valinnassa olisi 
voinut tehdä muutoksia. Alkuperäisen suunnitelmani pyö-
reät harjanvarret tolppina olisi tehnyt kokonaisuudesta 
tyylikkäämmän, mutta priorisoin puujätelavalta löytämiä-
ni rimoja kestävyyden kannalta. 

F
LO

W
 M

A
IS

E
M

A
 2

0
17



114

TILATEOKSET

Kuutiopenkit
Suunnittelimme Flow’n kalustussuunnittelijan kanssa 
kierrätysmateriaalien käyttämistä istuinten rakentamises-
sa.  Varastoinventaariosta löytyneestä tummanharmaasta 
terassikomposiittilaudasta suunnittelin yksinkertaiset 
mallit, ja niistä toteutettiin kymmeniä kuutiopenkkejä 
ja kasvilaatikoita. Kuutiopenkit olivat käytössä Versail-
les-puistossa ja kasvilaatikot Food Plaza -teltassa sekä 
backstage-alueilla. Penkit toimivat mainiosti niin peh-
meällä kuin kovallakin alustalla. Kasvilaatikoista tehtiin 
kaksi kokoa lainakasvien ruukkukokojen mukaan. Ne ovat 
pinottavia ja varastoituvat sisäkkäin. 

Kuutiopenkkien kaveriksi Versailles-puistoon tehtiin 
kookkaampia istuimia. Edellisenä vuonna jo kertaalleen 
uusiokäytetyt shampanjabaarin lattiaelementtejä pinot-
tiin päällekkäin ja niiden kyljet päällystettiin roskalavalta 
löydetyllä tekonurmimatolla.

Muuttolaatikkoistuimet
Parrukadun päätyyn sijoittuvan hätäpoistumistien edus-
talle koko 21 metrin leveydeltä ei voinut suunnitella 
mitään kiinteää kalustusta. Vuokratuotteina tunnetut 
muuttolaatikot ovat toimineet itselläni useissa remont-
tikohteissa myös istuimina, joten halusin kokeilla niitä 
isommassa mittakaavassa. Sommittelin luonnoksessa 
kahden nurinpäin pinotun laatikon korkuisia istuinryh-
miä, joiden väleihin sijoittuisi korkeampia laatikkopinoja, 
joihin saisi kasveja. 

Istuintasoja tuli tällä sommitelmalla noin 100 ja laatikoi-
ta tarvittiin 300 kappaletta. Mustien laatikoiden kylkiin 
suunnittelin graafikon kanssa Flow’n visuaalista ilmettä 
toistavat tarrat. Tarrat tuli olla liimapinnaltaan helposti 
irrotettavia, jotta vuokralaatikoihin ei jäisi jälkiä. Muutto-
laatikot toimivat istuimina ja kestivät hyvin viikonlopun 
yli. Kiinnityksessä päädyin minimoimaan nippusiteiden 
määrän, eikä päällekkäisiä kiinnitetty kuin kukkalaatikoi-
den tukevoittamiseksi. Tämä mahdollistaisi helpon siirtä-
misen mahdollisessa hätätilanteessa. Haasteena oli asi-
akkaiden omatoimisuus laatikoiden siirtämisessä, joten 
joka aamu laatikot oli järjestettävä uudelleen ryhmiin. 
Mikäli tämän haluaa välttää, voi laatikkoistuimissa käyt-
tää tehokkaampaa nippusidekiinnitystä.

8.4 MUUT KOHTEET

Teoskokonaisuuksien lisäksi suunnittelin istuimia, kasvi-
laatikoita sekä uuden aitalinjan vanerin maalausta. 

Vaneriaidat
Yleisöalueen laajennuksen myötä vuonna 2017 aitamet-
rejä kertyi noin 1,5km enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Uudet aitalinjat toteutettiin Ramuddenin betoniraken-
teisella liikenteenohjausaidalla, johon kiinnitettiin 1,4m 
korkea vaneri. Suunnittelin pääsisäänkäynnin eteen avau-
tuvan Flow 2017 -aidan sekä Helsinki Park -aidan. Luon-
noksissa toistin punaisia kuvioita mustalla taustalla ja 
mietin eri venueiden nimet valkoisista irtokirjaimista, jot-
ka kiinnitettäisiin ikäänkuin leijumaan mustaan pintaan. 

Aikataulu ei antanut mahdollisuutta ryhtyä maalaustöihin 
itse, enkä ehtinyt tehdä Helsinki Park -aidasta kunnollista 
maalauskuvaa. Luonnokseni ja ohjeistukseni mukasesti 
maalattu aita ei miellyttäny minua eikä taiteellista johta-
jaa, joten suunnitelma meni uusiksi. Mutta suunnitelman 
muutos oli oikeaan suuntaan, sommittelin uudestaan 
mustaksi maalattuun aitaan graafikon kanssa visuaalisia 
elementtejä. Toteutus tehtiin samaan tapaan kuin sisään-
tuloaidan valkoiset kirjaimet, levymuodot kiinnitettiin 
5cm kohotettuina vaneripinnasta. Samaa teema jatkettiin 
sisäänkäynnin aidassa, ja yksinkertaistin venue-opasteet 
valkoisiksi nuoliksi. 

Aidan kirjaimet ja nuolet olivat viimeisiä toteutettavia 
kohteita, ja kahtena festivaalia edeltävänä yönä niitä kiin-
niteltiin ja spray-maalattiin hämärässä festivaalivalais-
tuksessa. Kun portit aukenivat, huomasin päivänvalossa 
vielä valkoisia liitumerkintöjä, jotka kävin pyyhkimässä 
paidanreunalla pois. 

KUVA 118. Seuraavan sivun valokuvien kredit i t  löytyvät 
kuvaluettelosta . 

KUVA 119. Si jainnit  fest ivaal ialueella lännestä i tään: 
Flow 2017 -aita , kuutiopenkit  Versai l les Parkissa , Helsinki 
Park -aita ja muuttolaatikkoistuimet .
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KUVA 120. Maisemati imi palaa virkistyneenä kahvipalaverista . Sini  Parikka.
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Johtopäätöksissä kokoan aluksi huomioita vuoden 2017 festivaalialueen suunnittelun pää-
piirteistä edellisten vuosien tarkastelujen tavoin. Laadin SWOT-analyysin aluetuotannon 
heikkouksista ja vahvuuksista maisema-arkkitehdin roolista katsottuna. Yhteenvedon ja dip-
lomityöprosessin pohjalta esitän lisäyksiä festivaalialueen suunnittelua ohjaaviin tekijöihin. 
Näihin liittyen tuon yleisöaluekartalla esiin mielestäni onnistuneita visuaalisia näkymiä ja 
visuaalisia elementtejä. 

Lopuksi katson taakseni ja tutkin, kuinka diplomityön prosessi on kulkenut ja mihin se on mi-
nua vienyt. Pyrin näkemään työn onnistumisia, mutta myös huomioimaan siinä tunnistamani 
heikkoudet. 

9  

YHTEENVETO JA POHDINTA

J
O

H
T

O
P

Ä
Ä

T
Ö

K
S

E
T



118

2017

YHTEENVETO:  FLOW MAISEMA 2017

Huomioita
• Alueen kasvu 1,4 ha on yli 20 % pinta-alassa, mutta kapasiteetti pidettiin samana
• Suvilahden kulttuurikeskuksen vuokra-ala enää 40% kokonaisalasta
• Helsingin Energian Kiinteistöyhtiön paikoitusalue Parrukadun alussa uutena yleisöalueena
• Välimatkat kasvoivat, mutta yleisö jakaantui tasaisesti alueelle. Edellisen vuoden Balloon-ruuhka vältettiin.
• Porttitoiminnot jakaantui: rannekkeenvaihto Hanasaaren rantaan, sisäänkäynti Parrukadun alkuun, jossa vain turva-

tarkastus. 
• Kulku rannekkeenvaihdosta portille hankala ja sisäänkäynnin ruuhkatuntien pitkät jonot hidastivat palvelua.
• Balloon Venuen ruokamyynti ei toiminut nurmialueen takaosassa, siirrettävä kulkuväylän varteen
• Black Tent uusi telttamalli, kapasiteetin lisääminen tuli tarpeeseen
• Keidasbaari siirtyi päälavakentältä Black Tent -alueelle. Päälavan baarit sijoitettiin rakennusten viereen ja tila avartui
• Baarimetrit ja baarien määrä kasvoi reilusti, muutkin palvelut saivat kaivattua lisätilaa tarkemmalla suunnittelulla
• Pulaa huoltoalueista ja ne ovat hajallaan ympäri festivaalialuetta. Ongelmana Parrukatu 2 oli purettu ja kaupungin 

kadunrakennustyömaat Kalasatama-hankkeeseen liittyen
• Kaikki lähialueen vapaat paikoitusalueet käytössä, kauimmaiset Sompasaaren kärjessä
• Ongelmia poistumisväylien järjestämisessä riittävästi, koska aluetta ympäröi rakennustyömaa lähes joka puolelta
• Suuri määrä paikalla käsityönä rakennettavia rakenteita, raskaat taidetuotannot veivät rakennusresursseja
• Kasvikumppanuus Puutarha Tahvosten kanssa laajeni ja nosti alueen viihtyisyyttä
• Alueelta poistumisessa niukka tilavaraus: jalankulkuväylät eivät riitä ihmismassoille

Vuokranantajat
• Kaapeli KOy, Suvilahden Kulttuurikeskus
• Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto, Tonttiosasto (Lapin Kulta Red Arena, Black Tent Venue, myös Parrukatu ja 

sisäänkäynnin alue, pyöräparkki) 
• Helsingin Energian Kiinteistöyhtiö (Balloon Venue)

11.-13.8.
Festivaalipäiviä: 3 
Festivaaliala: 11,0 ha
Avoin yleisöala: 6,4 ha

Facebook:  75 500 seuraajaa
Twitter:   32 800 seuraajaa
Instagram:  23 500 seuraajaa

Kapasiteetti: 25 000   
Kävijöitä: 75 000
Täyttöaste: 100% 
Liikevaihto: 7,4 M€

KUVA 121. Yleisökar tta 2017. Flow Fest ival  Oy
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• projekti luonteisuus:  organisaation suuressa vaihtuvuudessa r iskejä
• rool ien ja tehtävien päällekkäisyys
• vuosikellon ja tuotantoaikataulun puuttuminen
• maastokäyntien hyödyntämisen heikkous
• suunnittelun er i  osa-alueiden yhteenli i t täminen = pääsuunnittel i jan rool i
• purku- ja varastoint isuunnittelun puutteet , varastovastaajan rool i
• CAD-ohjelmaominaisuuksien hyödyntämisen puutteet suunnittelussa

• voimakkaat sääi lmiöt :  haasteet olosuhteissa ja jälkitöissä , vr t . Ki i ra
• tapahtuma-alueen sisäpuoliset  kaavoitus- ja  rakennushankkeet
• tapahtuma-alueen ulkopuoliset  kaavoitus- ja  rakennushankkeet
• pinta-alan laajenemisen tuomat l isäkustannukset
• pinta-alan laajenemisen tuoma rakennus- ja purkuajan kasvaminen
• ki lpai lun kasvaminen, yleisöprof i i l in muutokset

• monen vuoden kokemus tapahtuma-alueesta ja sen käytöstä
• yleisöpalautteen vastaanottaminen ja s i i tä oppiminen
• organisaation uudistus ja monialaisen ammattitaidon hyödyntäminen
• t i imipalautteen läpikäynti  ja  työtapojen kehittäminen
• kumppanuus- ja tar jouspyyntöneuvottelutaidot
• vahva vuosittainen visuaal inen luonne ja i lme
• tunnettu ja arvostettu brändi  pohjautuen mm.edell iseen

• l isäpinta-alan vuokraaminen alueen muutosten myötä
• hyvät neuvotteluyhteydet viranomaisi in helpottavat alueen pysyvämpääkin 

kehittämistä , esim. Helsinki  Park 
• uusien yhteistyökumppanien mahdoll istamat kokonaisuudet
• Kalasataman alueen kehityksessä mukanaolo tulevaisudessa

VAHVUUDET HEIKKOUDET

UHATMAHDOLLISUUDET
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• QCad-ohjelman t iedoston muokkaaminen, rajaaminen, karsiminen
• kaikkien toimintojen ja elementt ien merkitseminen aluekar ttaan omil le 

tasoi l leen sitä mukaa kuin suunnittelu etenee 
• koko aluetuotannon selkeä vuosikello, työsuunnitelma ja prosessikaavio
• väl ittömämpi yhteys kumppani- ja  taidetuotantoihin sekä teknikka- ja la-

vasuunnitteluun
• vastuunjako ja resurssointi  kokonaistarkasteluun
• visuaal isen identiteetin johtaminen vahvemmin aluesuunnittelussa
• pääsuunnittel i jan rool i in tutustuminen

ALUESUUNNITTELUN SWOT-ANALYYSI
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YHTEENVETO:  FLOW MAISEMA 2017

KUVA 122. Seuraava sivu:  Alueen näkymät 
ja  visuaal iset  elementit  2017

9.1 FESTIVAALIALUESUUNNITTELUN ERITYISPIIRTEET

Työssä esiteltiin festivaalialueen suunnittelun erityispiir-
teitä maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta. Julkisen kau-
punkitilan tapaan myös festivaalialueen tulee houkutella 
kuljeskelemaan, pysähtymään ja viettämään aikaa tarjot-
tujen palvelujen parissa. Festivaalikokemus on kuitenkin 
kertaluonteinen moniaistillinen elämys, joka saattaa jo-
kaisena kolmena festivaalipäivänäkin olla omanlaisensa. 
Mahdollisuus kokemuksen toisintoon ei ole, jonka vuoksi 
erilaiset tallenteet, kuten valokuvasivustot ja virallinen 
Aftermovie, ovat festivaalien tärkeää jälkimainontaa.

Alueen suunnittelua voi määritellä kolmen osatekijän 
summaksi: huolto, riskit ja laatu. Festivaalialueen toimi-
vuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta suunnit-
telussa on otettava kaikki nämä osatekijät tasapuolisesti 
huomioon. Riski- ja huoltotekijöiden painopisteet on avat-
tu työn Toimiympäristö-osuudessa. Nostaisin suunnitte-
lua  ohjaaviksi esteettisiksi laatutekijöiksi AISTIT, ARVOT 
ja TAITEEN. Koko yleisöalueen tasolla nämä hahmottui-
vat onnistuneina näkymälinjoina ja visuaalisina päätteinä 
sekä laadukkaasti suunniteltuina pysähtymisen paikkoi-
na. Merkitsin niistä joitakin seuraavan sivun karttaan. 

Aistit
Festivaalivieraan kokemukseen vaikuttaa käytännön ti-
laratkaisujen lisäksi tunnelma, jonka muodostaa koh-
taamiset ja eri aistien välittämät elämykset. Ympäristön 
elementtien tulee toimia eri etäisyyksiltä koettuina. Flow 
Festivalin kaltainen festivaalialue on täynnä ärsykkeitä, 
katsottavaa, kuunneltavaa, haisteltavaa ja tunnettavaa. 
Tästä syystä detalji- ja tuotesuunnittelun merkitys koros-
tuu myös festivaaliympäristön laatutekijänä. Sisäänkäyn-
tiportilla asiakkaalle muodostuu ensivaikutelma jopa se-

kunneissa. Kiinnittämällä tarkempaa huomiota näkymiin, 
tuoksuihin ja materiaalien tuntumaan voidaan suunnit-
telulla nostaa festivaalikokemus uudelle tasolle. Esiinty-
mislavan ja sen ympäristön suunnittelu on pitkälti teknis-
tä, kuten äänentoiston, lavaprojisointien ja valaistuksen 
suunnittelua. Elementtien ja palvelujen valinnoilla sijoit-
telulla voidaan kuitenkin joko hankaloittaa tai parantaa 
olosuhteita yleisön eri aistimusten kannalta. 

Arvot
Festivaalisuunnittelua ohjaa organisaation arvot, tietoi-
sesti tai tiedostamatta. Arvot voivat heijastella yhteis-
kunnan trendejä, esimerkiksi tämän päivän festivaalit 
tuntuvat jopa kilpailevan ympäristöasioillaan. Tiedostava 
asiakas odottaa niin ympäristöllisesti kuin eettisestikin 
vastuullisesti ja kestävästi tuotettua kokonaisuutta ja tä-
män huomioiminen on tapahtumalle korvaamaton lisä-
näyttö. Järjestäjän on hyvä tuoda arvot esille ja pitää huo-
li, että niiden mukainen työskentely toteutuu. Arvoluokat 
filosofien Ilkka Niiniluodon ja Erik Ahlmanin mukaan1 :
• hedonistiset arvot (onni, mielihyvä, ilo, nautinto, aistillisuus)
• vitaaliset arvot (elämä, terveys, tahto, kuntoisuus)
• esteettiset arvot (kauneus, ylevyys, suloisuus, taide)
• tiedolliset arvot (totuus, tieto, oppi, koulutus, viisaus, tiede)
• uskonnolliset arvot (usko, toivo, pyhyys, laupeus)
• sosiaaliset arvot (altruismi, ystävyys, rakkaus, uskollisuus,
• vapaus, veljeys, kunnia, isänmaallisuus, turvallisuus)
• mahtiarvot (voima, valta, sota, rikkaus, raha, voitto)
• oikeusarvot (oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo,
• laillisuus)
• eettiset arvot (hyvyys, moraalinen oikeus)
• ekologiset arvot (luonnon kauneus ja terveys, eläinten oi-

keudet)
• egologiset arvot (omanarvontunto, itsekkyys, oma etu)

1 Ahlman, Ni ini luoto, Wikipedia 28.12.2017

Taide
Taiteen on hyvä olla osa kokonaissuunnittelua. Silloin tai-
teella voi luoda tilaa ja visuaalista jännitettä. Teokset voi-
vat olla myös itsenäisiä ja tuoda näin myös esiin ajankoh-
taisia taideilmiöitä tai jopa yhteiskunnallista keskustelua. 
Tilataide voi lisätä festivaaliympäristön omaleimaisuutta, 
merkityksellisyyttä ja viihtyisyyttä tuottaen myönteisiä 
tunne-elämyksiä. Taiteen ilmenemismuodoilla voidaan 
heijastaa tapahtuman arvoja ja sillä on suuri merkitys 
alueen tunnelmassa ja laadussa. Tilateokset voivat toimia 
myös maamerkkeinä ja tapaamispaikkoina. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET:  FLOW MAISEMA 2017

9.2 MAISEMA-ARKKITEHTI FESTIVAALITUOTANNOSSA

Haasteet 
Flow Festivalin aluetuotanto on tänä päivänä hyvin laaja, 
tuotannollisten ja aluesuunnittelun osa-alueiden muo-
dostama kokonaisuus. Tuotantopäällikkö johtaa prosessia 
ansiokkaasti ja vastaa siitä johtoryhmälle. Kuitenkin alue-
suunnittelu on paikoin hajallaan, joka johtuu varsinaisen 
pääsuunnittelijan roolin puuttumisesta. Eri vastuualuei-
den suunnittelun etenemisestä on vaikea pysyä perässä, 
joka aiheuttaa epäselvyyksiä ja päällekkäisyyksiä. 

Aluetuotantotiimin vastuualueet suunnitellaan kunkin 
tekijän kohdalla erikseen. Työsopimukseen kirjataan työ-
tehtävät, mutta varsinaista työsuunnitelmaa ei tehdä. 
Esimerkiksi festivaalin ja purkuviikon aikaista työtä ja 
vastuunjakoa ei suunnitella ennakkoon. Tällöin kokonai-
suudesta voi jäädä ns. “harmaita alueita”, jotka eivät ole 
kenenkään vastuulla. Tämäntyyppiset yllättävät tehtävät 
rasittavat erityisesti tuotantopäällikön työtaakkaa. 

Flow’n organisaatiolla ei ole käytössä vuosikelloa proses-
sin tueksi, mikä aiheuttaa ennakoimattomia muutoksia 
suunnitteluaikataulussa. Välietapit tulevat suunnitteli-
joille usein varsin nopealla aikataululla. Etenkin osa-ai-
kaisessa työsuhteessa prosessin suunnitelmallisuus ja 
ennakoitavuus on tärkeää. Käytännössä alueen eri teki-
jöiden suunnittelu etenee yhtäaikaisesti. Kaikki festivaa-
lialueelle sijoitetut rakenteet ja laitteet niiden funktiosta 
riippumatta vaikuttavat kokonaiskuvaan. Tällöin myös 
tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvät elementit tulee 
sisällyttää hyvissä ajoin yleissuunnitelmaan ja tarkastel-
la visuaalisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta Tämän 
vuoksi niiden yhteen sovittaminen on joskus haastavaa ja 
yllätyksiltä ei voi välttyä. 

Maisema-arkkitehdin rooli
Festivaalisuunnittelu vastaa monelta osin maisema-ark-
kitehdin suunnittelutyötä ja projektinjohtoa, joskin tuot-
tajan osaamisella on prosessissa suuri painoarvo. Kuvaus 
ympäristön suunnittelusta toimii hyvin vain termit vaih-
tamalla myös festivaalialueen suunnittelun kuvauksena. 
Festivaali on kuin pieni yhteiskunta ja sen elinympäristö, 
joka elää rajatun hetken rajatussa paikassa. Se on kerral-
la valmis ja purkautuu tapahtuman päätyttyä. Kaupunki 
rakentuu vaiheittain ja kehittyy yhteiskunnan kehityksen 
myötä. Niiden suunnittelussa on kuitenkin huomattavan 
paljon yhtäläisyyksiä. 

Oma roolini festivaalituotannossa vaihteli osin maise-
ma-arkkitehtina, tuottajana, esimiehenä, pääsuunnitteli-
jana, rakennesuunnittelijana, rakennuttajana ja urakoitsi-
jana. Käytännön rakennusviikolla roolini oli usein myös 
hartiapankkirakentaja ja rakennustiimin tsemppari. 

Festivaalin aluetuotannossa tuottaja vastaa kokonai-
suuksista alusta loppuun pääsuunnittelijan tavoin. Pää-
suunnittelija voi festivaalituotannossa vastata luovasta 
suunnittelujohtamisesta, osasuunnitelmien yhteensovit-
tamisesta ja laadun varmistuksesta. Tällöin johtoryhmä 
on ikäänkuin festivaalihankkeen rakennuttaja, jonka aset-
taman tavoitteiden mukaisesti suunnittelua johdetaan. 
Pääsuunnittelijan rooli edellyttää vastaavan tuottajan 
paikan tavoin luottamusta, mutta vähentäisi moninker-
taista varmistusta ja päälleekkäisyyksiä. Kun tuotannossa 
on painetta tehostaa tuotantoprosesseja, voi pääsuunnit-
telulla vastata tuotantopäällikön ja rakennuspäällikön 
kiireen haasteisiin. Suuren linjan vastuunjako tulee olla 
selvä, vaikka tehtävälistaa onkin vaikea määritellä yleis-
päteväksi. Kokonaisuus luodaan kuitenkin aina tiimityös-
kentelyllä.

Maisema-arkkitehdin koulutus tarjoaa helposti sovel-
lettavaa osaamispohjaa festivaalituotantoon. Kuitenkin 
tuottajan osaamisalueeseen olennaisesti kuuluvaa joh-
tamis- ja kehittämistyötä, liiketaloutta sekä markkinoin-
nin ja yritysyhteistyön hallintaa ei maisema-arkkitehdin 
tutkintosisältöön kuulu. Festivaalin aluetuotanto vaatii 
kulttuurin ja taiteen tuntemusta ja toimintaympäristön 
hallintaa sekä alan verkostojen tuntemista. Tuottaja il-
man suunnittelukokemusta sekä suunnittelija ilman kult-
tuurituotannon kokemusta saattavat molemmat osaltaan 
luoda epärealistisia ratkaisuja. Parhaaseen tulokseen 
päästään, kun suunnitteluryhmässä on moniammatillista 
osaamista ja yhteistyötä sekä pätevä johto.
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KUVA 123. Hahmotelma fest ivaal in aluetuotannon vastuunjaosta . Tehtäväl istaus on suuntaa antava.
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DIPLOMITYÖPROSESSI

Oma valmistumisprosessini Aallosta on kestänyt useam-
man vuoden. Aihepohdintani ovat vaihdelleet julkisen 
ulkotilan ja kulttuurin rajapinnalla ympäristötaiteesta 
kaupunkiaktivismiin. Minulle on ollut selvää, että tulen 
käsittelemään taiteen ja kulttuurin ilmenemistä maise-
massa. Toivoin voivani solmia lopputyön tekemisen to-
delliseen kohteeseen. Siihen sainkin tilaisuuden Flow’n 
työsuhteessa.

Toteutuneen prosessin muuttaminen diplomityöksi on 
rehellisesti ollut monimutkaista. Olen kerännyt ja kirjoit-
tanut aineistoa pitkälti toista vuotta ja sekalaisen mate-
riaalin seasta punaisen langan kokoaminen on ollut sa-
malla oivaltavaa ja haastavaa. Prosessissa sisällä, kiireen 
keskellä työskennellessä dokumentointi ja huomioiden 
muistiinpanot eivät ole aina olleet ensiluokkaista. On-
neksi muistia virkistämässä on oman pään ja kansioiden 
lisäksi ollut Flow’n kollegat ja organisaation aineistot. 

Festivaalimaailma on kiehtova, ja siitä voisi ammentaa 
aluesuunnittelunkin näkökulmasta useamman lopputyön.  
Uppouduin helposti liikaa detaljitasolle, ja ajoittain jou-
duin harjoittelemaan kauemmas zoomausta. Tarkastelu-
kulman rajaus on kuitenkin tärkeää, ja toivon, että tämä 
työ inspiroi itseni lisäksi muitakin maiseman ja kulttuurin 
parissa työskenteleviä tutustumaan festivaalin aluetuo-
tantoon ja sen loputtomiin saloihin. 

Olisin halunnut sukeltaa syvemmälle festivaalikävijän 
kokemukseen, elämykseen, festivaalitunnelmaan ja nii-
hin vaikuttaviin tekijöihin. Tämä olisi edellyttänyt ylei-
söpalautteen läpikäyntiä kultakin vuodelta. Vuoden 2017 
avointen vastausten yleisöpalautemateriaalia on yli 90 si-
vua, jonka silmäilin läpi. Muilta vuosilta olen tarkastellut 

POHDINTA

Flow’n kokoamia tilastoja ja käynyt alueen toimivuudesta 
ja laadusta keskusteluja johtoryhmän kanssa. Laajempi 
vertailupohja festivaaliorganisaatioiden ja aluesuunnit-
teluprosessien välillä olisi tuonut pohjaa tarkasteluun ja 
tiedon sovellettavuuteen. Nyt kohteena ollut Flow Fes-
tival esittäytyy hyvin erityisenä festivaalin oman arvion, 
medialähteiden ja tutkimusten valossa. 

Lähteitä etsiessäni selasin kymmeniä tapahtumatuotan-
toon liittyviä lopputöitä ja tutkielmia tarkastellen afes-
tivaalialueen suunnittelua ohjaavia tekijöitä. Huomioin, 
ettei valtaosasta festivaaliteeman ympärillä kirjoitetuista 
lopputöistä ei yllä sellaiselle laatutasolle, että niistä olisi 
hyötyä festivaalialueen suunnittelussa. En siis saanut toi-
vomaani tukea teoriaosuuteen tai prosessin aukikirjoitta-
miseen. Alan kirjallisuutta on saatavilla kovin vähän, mikä 
on johtanut siihen, että tutkielmissa on käytetty paljon 
samoja lähteitä. Useammat perusteokset eivät suoraan 
käsittele festivaaliympäristöjä, mutta ovat prosessiltaan 
osin sovellettavissa eri tarpeisiin. Päätelmäni vahvisti 
myös entinen kulttuurituotannon opettajani Tytti Huhta-
niska, joka kävi työni läpi tuotannon näkökulmasta. 

Tiedostan, että jokaisessa työssä on heikkouksia ja puut-
teita. Niiden hyväksyminen on ottanut työskentelyn lop-
puvaiheessa koville. Oppiminen prosessin kautta on ollut 
tehokasta. Ennen kaikkea olen oppinut pohtimaan suun-
nitteluprosessin eri alueita syvällisemmin ja saanut siitä 
korvaamatonta kokemusta festivaalialueen suunnittelus-
sa. Kun on työntekijänä mukana suunnittelussa sekä to-
teuttajana, saa tilaisuuden myös tarkastella suunnittelun 
onnistumista tilaa rakentaessa sekä valmiina käytössä. 

Suunnittelu saanut vahvistusta taitto- ja kuvankäsittely-
taitoihini, huomannut toimivani mainiosti paineen alla ja 
oppinut pyytämään ohjeistusta muilta sinnikkään itse-

näisen vääntämisen tueksi. Lisäksi olen varmistunut, että 
työrytmini painottuu iltaan ja todennut, että yksi kuppi 
kahvia päivässä on työtehokkuudelleni maksimi. 

OMA AMMATTI-IDENTITEETTI

Olen päässyt toteuttamaan mielessäni jo vuosia kehit-
tynyttä ammattikuvaa maisema-arkkitehtina ja kulttuu-
rituottajana käytännön työssä. Identiteettini suunnitte-
lijana on saanut vahvempaa pohjaa ja luottamukseni 
omaan ammattitaitoon kasvaa. Alussa pohtimani holisti-
nen kokonaisuus kuvastaa festivaaliprosessia täydellises-
ti. Minulle on luontevaa löytää eri koulutustaustoistani 
toisia tukevia ominaisuuksia, enkä usko että olisin tässä 
pisteessä maisema-arkkitehtina ilman monia käännöksiä 
elämässäni. Maisema-arkkitehdin työnkuva on juuri niin 
lavea, kun haluamme sitä kehittää. 

Huomaan nauttivani hektisistä projekteista, yhteistyön 
voimasta ja prosessien kehittämisestä. Näen helposti on-
gelmakohtia ja haluan tarkastella niitä kokonaiskuvan yh-
teyksien kautta. Rakastan voimaantumisen tunnetta, kun 
hankalat asiat loksahtavat paikoilleen. Haluan päästä vai-
kuttamaan todellisiin asioihin, jotka koskettavat ihmistä. 
Visuaaliset yksityiskohdat kiinnostavat minua, kokemuk-
sellisessa ympäristössä niillä on mielestäni suuri painoar-
vo. Haasteenani olikin löytää paikkani maisema-arkkiteh-
tina ja rakennustyön esimiehenä laajan maisemakuvan ja 
ruuvinkannan välillä. 

Opin valtavasti festivaalialueen erityispiirteistä ja toi-
mintojen vaatimuksista alueen suunnittelussa. Uskon 
tuoneeni alue- ja tilasuunnitteluun tuoretta näkökulmaa 
maisema-arkkitehtuurin koulutukseni ansiosta. Sain posi-
tiivista palautetta ja kiitosta työstäni niin tiimiltäni kuin 
festivaalin johdolta. 
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FLOW MAISEMA 2018?

Flow’n toimistolla on seuraavan festivaalin suunnittelu jo 
kovassa käynnissä. Tämän diplomityön puitteissa olem-
me käyneet yhdessä johtoryhmän kanssa koko festivaalin 
historiaa ja erityisesti viime vuosien haasteita läpi. Tämän 
lisäksi seuraavan festivaalialueen suunnittelun pohjana 
ovat organisaation muiden työntekijöiden, kumppanei-
den, sidosryhmien ja verkostojen palautteet, yleisöpalaut-
teet sekä baari- ja ruokamyynti. 

Festivaalin johtoryhmä on tyytyväinen vuoden 2017  
alueen suunnitelmaan: yleisöalue oli kaikkein aikojen 
toimivin ja vaikuttavin. Suvi Kallion mukaan tavoittee-
na on toteuttaa tapahtuma alueellisesti pääpiirteittäin 
edellisen pohjalta, pienin parannuksin. On hienoa, että 
tavoitteena on myös tehostaa suunnittelu- ja tuotanto-
prosesseja. Uudistuksia alueella tehdään välttämättömät, 
esimerkiksi tapahtuma-alueen PIMA-tutkimusten ja tiera-
kennushankkeiden mukaan. 

Flow Festival Oy jatkaa festivaalityön ohella Suvilahden 
ja ympäristön kehittämistä - visionaan maailman vetovoi-
maisin tapahtumien kaupunginosa. Suvilahti ei enää ole 
hylätty teollisuusalue, joka odottaa potentiaalista uutta 
käyttöä. Se on aktiivinen kulttuurikeskittymä, jota tulee 
kehittää vuosien aikana saatujen satojen käyttäjien ko-
kemusten mukaisesti. Alueesta on mahdollista rakentaa 
nykyaikainen, moninaisiin tarpeisiin mukautuva kokonai-
suus, jonka katse on pitkälle tulevaisuuteen. 

Asetan nyt omankin katseeni näppäimistöltä kauemmas. 
Toivon voivani jatkossakin kehittää ammattitaitoani uu-
sissa haasteissa ja päästä kehittämään oman työni osalta 
maisemaamme kulttuurin näkökulmasta. 
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