
	

 
 
 

                
Tiedote 5.10.2016. Julkaisuvapaa heti. 
 
Flow Festival panostaa kestävään kehitykseen 
 
Vuoden 2016 fest ivaal in hi i l i ja lanjälk i laskelma on valmistunut ja Flow Festival on 
kompensoinut aiheuttamansa hi i l id ioksidipäästöt Gold Standard -sert if io ituun 
tuul ivoimahankkeeseen Ki inassa. Flow haluaa myös kantaa kortensa kekoon 
maailman hädänalaisten auttamiseksi  ja on tehnyt v i ime vuoden tapaan lahjoituksen 
Suomen Punaisen Rist in katastrofirahastoon Syyrian konfl ikt in uhrien auttamiseksi .  
Es imerkin kautta Flow kannustaa yleisöään ja yhteistyökumppaneitaan 
yhteiskuntavastuull isuuteen. 
 
Festivaalin hiilijalanjälki on laskettu ja kompensoitu vuodesta 2009 lähtien. Hiilijalanjäljen laskeminen toteutetaan 
yhteistyössä Pöyry Consultingin kanssa. Laskennassa on huomioitu Flow’n tuotannon päästöt: artistien matkustus ja 
kuljetus, alihankkijoiden kuljetukset, yhtiön työntekijöiden työajot, tapahtuma-alueen sähkönhankinta sekä jätteiden 
käsittely. Vuonna 2016 Flow kompensoi päästönsä Gold standard -sertifioituun Zhangbei Dayangzhuang -
tuulivoimahankkeeseen Kiinassa. Hanke vähentää globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä korvaamalla Kiinan kasvavaa 
hiililauhdepohjaista sähköntuotantoa tuulivoimalla. Lisäksi hanke tukee kestävää kehitystä lisäämällä paikallisten 
asukkaiden työllistymistä tuuliturbiinien rakentamisessa, pystyttämisessä ja vuosittaisessa operoinnissa. 
 
Flow Festival käyttää sähkönä vain uusiutuvaa energiaa. Suurin osa sähköstä tuotetaan itse aggregaateilla, joissa 
käytetään polttoaineena Neste-biodieseliä. Neste uusiutuva diesel valmistetaan uusiutuvista ja vastuullisesti 
tuotetuista raaka-aineista, kuten ruuaksi kelpaamattomista elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä. Ostosähkönä 
käytetään tuulivoimalla tuotettua, EKOenergia-merkittyä sähköä, josta ei synny hiilidioksidipäästöjä. Flow Festivalin 
jätteiden kierrätysaste oli viime vuoden tapaan 100 prosenttia, eikä kaatopaikkajätettä syntynyt lainkaan. 
 
Flow Festivalin monipuoliseksi kiiteltyä ruokatarjontaa kehitettiin entistä ympäristöystävällisemmäksi Sustainable Meal 
–ohjelman avulla sekä lisäämällä vegaani- ja kasvisruoan tarjontaa. Lisätietoja Sustainable Meal –ohjelmasta: 
www.sustainablemeal.fi  
 
Flow haluaa myös kantaa kortensa kekoon maailman hädänalaisten auttamiseksi ja on tehnyt 10 000 euron 
lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon Syyrian konfliktin uhrien auttamiseksi. Punainen Risti auttaa 
Syyrian konfliktissa pitkittyneestä väkivallasta ja täystuhosta kärsiviä toimittamalla alueelle ruokaa, huopia, 
hygieniatarvikkeita sekä lääkkeitä ja terveyspalveluita.  
 
Flow Festivalin vuoden 2016 kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin Kulta, kumppanit American Express, Bright 
Finland, Finnair Plus, M2-asunnot, Oatly, Paulig, Sonera, Stopteltat, Sun Effects, Taideyliopisto, Toyota, Vaasan, 
Yellow Tail ja Zalando, mediakumppanit Basso, Clear Channel, Helsingin Sanomat / Nyt ja Resident Advisor sekä 
ympäristökumppanit HSL ja Neste. 
 
Flow Festival 2017 järjestetään 11.-13. elokuuta Helsingin Suvilahdessa. 
 
Early Bird 2017 -l iput: 
3 päivää: 165 €. 
Lippuhinta sisältää palvelumaksun 3,50 €. 
Ticketmaster www.ticketmaster.fi p. 0600-10-800 
Tiketti www.tiketti.fi p. 0600-1-1616 
 
www.flowfestival.com 
www.facebook.com/FlowFestival 
www.twitter.com/FlowFestival 
www.instagram.com/flowfestivalhelsinki 
Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media  
 
Lisätiedot: 
Flow Festival, Tiedottaja Sini Tiainen / sini@flowfestival.com / 050 525 8114 
Flow Festival, Toimitusjohtaja Suvi Kallio / suvi@flowfestival.com  


