
VAASAN SEUDUN MUSIIKKIALAN KARTOITUS 
 
1. JOHDANTO 
 
 
Tämä kartoitus on osa Vaasan seudun KOKO (koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010 -
2013) ohjelmaa. KOKO ohjelmaa hallinnoi VASEK, Vaasanseudun Kehitys Oy. VASEK 
on kahdeksan kunnan; Vaasan, Mustasaaren, Maalahden, Laihian, Vähänkyrön, 
Isonkyrön, Korsnäsin ja Vöyrin, omistama alueellinen kehitysyhtiö.  
 
VASEKin tehtävänä on seudullisen elinkeinoelämän koordinoiminen ja 
toimialakohtaisten yrityspalveluiden tuottaminen, seudullisten elinkeinoihin ja 
yrittämiseen liittyvien hankkeiden kehittäminen sekä seudun markkinoiminen. 
 
KOKO ohjelmassa on luovien alojen kehittämisosio ja sen puitteissa on kiinnitetty 
huomiota musiikkialaan kasvavana sektorina. Kartoituksen tavoitteena on antaa yleiskuva 
musiikkialan nykytilanteesta Vaasan seudulla. Kartoitusvaiheen jälkeen on tarkoitus 
suunnitella toimenpiteitä joilla pyritään vahvistamaan erityisesti ammattimaisten 
tekijöiden toimintamahdollisuuksia seudullamme. Päämääränä on että kartoitus on 
perusta musiikkialan monivuotiselle kehittämisprojektille seudullamme jonka työnimenä 
on ” Ostrobothnia Music Scene”. 
 
Kartoitus on tarkoitettu antamaan yleiskuva musiikkialasta Vaasan seudulla ja perustaksi 
jatkosuunnitteluun. Kerätyt tiedot eivät nykyisellään vielä kata kaikkia alalla toimivia 
yrityksiä. Tämän kartoituksen perustana on useimmissa tapauksissa henkilökohtaiset 
haastattelut musiikkialan toimijoiden kanssa Vaasan seudulla. Kartoituksen on tehnyt 
Hippi Hovi, joka haluaa kiittää paitsi kaikkia haastatelluita toimijoita myös VASEKin 
kehitysjohtajaa Stefan Råbackia, Mediacityn ohjelmapäällikköä Lasse Norrgårdia sekä 
Hankenin täydennyskoulutusyksikön johtajaa André Österholmia, jotka ovat 
muodostaneet kartoituksen työ- ja ohjausryhmän. 
 
 
2. TILANNE VUODEN VAIHTEESSA 2010 /  2011 
 
OPETUS 
 
Suomen musiikkiopetusta voi kuvailla pyramidiksi jonka huippu on Suomen ainut 
musiikkiyliopisto, Sibelius-Akatemia. Yliopistot, ammattikorkeakoulut, konservatoriot ja 
musiikkiopistot muodostavat pyramidin välitason. Pyramidin pohjan muodostavat 
puolestaan musiikkileikkikoulut, peruskoulut, kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, 
seurakunnat sekä yhdistysten musiikkikoulut.  
 
Sibelius-Akatemialla tai muilla korkeakouluilla, joilla on musiikki- tai musiikkialan 
opetusta ohjelmissaan, ei ole toimintaa VASEKin toimialueella. Seudultamme puuttuvat 
myös konservatoriot. Sen sijaan Vaasan seudulla toimii kolme musiikkiopistoa, Kuula-
opisto, Legato sekä Mustasaaren musiikkiopisto. Pyramidin pohja, eli 



musiikkileikkikoulut, peruskoulut, kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, 
seurakunnat sekä yhdistysten musiikkikoulut, on hyvin edustettuna seudullamme.  
 
Rytmimusiikin opetus alueellamme on hyvissä kantimissa. Kohtuuhintaista opetusta on 
saatavilla kaikissa VASEKin kunnissa monella eri tasolla. Ammattikorkeakoulu Novian 
Pietarsaaren yksiköllä on merkittävä rooli opettajien koulutuksessa. Monet Vaasan 
seudulla rytmimusiikkia opettavat pedagogit ovat suorittaneet tutkinnon Noviassa. 
 
 
Musiikkiopistot 
 
Kuula-opisto, Vasa 
 
Kuula-opisto aloitti rehtori Rolf Nordmanin mukaan rytmimusiikin opetuksen 90-luvun 
alkuvuosina. Rytmimusiikin opetus on keskittynyt Kuula-opiston Vaasan yksikköön. 
Lukukauden aikana noin 60 Kuula-opiston oppilasta tutustuu rytmimusiikin saloihin 
pätevien opettajien ohjauksessa sekä suomeksi että ruotsiksi. Nordmanin mukaan Kuula-
opiston rytmimusiikkikoulutukseen pyrkii joka vuosi huomattavasti enemmän oppilaita 
kun mitä opisto pystyy ottamaan vastaan. Opisto, joka hiljattain on muuttanut uusiin 
yhtenäisiin tiloihin Vöyrinkaupungin koulun yhteyteen, suunnittelee aloittavansa myös 
musiikkituottajakoulutuksen keväällä 2011. 
 
Legato, Närpiö  
 
Legato on viiden jäsenkunnan ylläpitämä musiikkiopisto jonka pääpaikkana on Närpiön 
kaupunki. Muut jäsenkunnat ovat Kristiinankaupunki, Kaskinen, Korsnäs ja Maalahti. 
Musiikkiopisto järjestää musiikkileikkikoulu-, soitin- ja tanssiopetusta kaikissa 
jäsenkunnissaan. Legatossa opiskelee lukuvuonna 2010- 2011 noin 300 oppilasta. 
Soitinopetuksessa on noin 170 lasta ja nuorta, tanssiopetuksessa noin 90 ja 
musiikkileikkikoulun toimintaan osallistuu noin 30 lasta. Oppilaat musiikin 
perusopetukseen valitaan keväisissä sisäänpääsykokeissa. 
Mustasaaren musiikkiopisto, Mustasaari  
 
Mustasaaren musiikkiopisto on järjestänyt opistotason musiikkikoulutusta vuodesta 1995. 
Musiikki- ja tanssiopetusta annetaan sekä perus- että opistotasolla kunnan lapsille ja 
nuorille Sepänkylän, Koivulahden, Sulvan ja Raippaluodon toimipisteissä. Opetusta 
annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Klassinen musiikki dominoi opetusta mutta 
opistossa voi opiskella myös rytmimusiikkia. Bänditoimintaa ohjaa Rabbe Franzén.   
 
 
Kansanopistot 
 
Vaasan kaupungissa toimi kaksi kansanopistoa, Evangeliska folkhögskolan i Österbotten 
ja Fria kristliga folkhögskolan. Molemmat kansanopistot ovat sitoutuneet kristilliseen 
arvomaailmaan ja molemmat antavat opetusta pääosin ruotsin kielellä. Fria kristliga 



folkhögskolan painotta musiikkiopetuksessaan rytmimusiikkia Evengeliska 
folkhögskolan i Österbottenia enemmän.   
 
 
Yhdistysten musiikkikoulut 
 
Vaasan seudulla on monia yhdistysten ylläpitämiä musiikkikouluja. Etenkin Mustasaari 
erottuu kuntana jossa yhdistysten järjestämä musiikinopetus on erittäin vilkasta siitä 
huolimatta että kunnassa on musiikkiopisto. Mustasaaressa on seitsemän 
yhdistyspohjaista musiikkikoulua; Mustasaaren musiikkikoulu, Bjarnes musikskola, 
Kvevlax musikskola, Norra Korsholms musikskola, Skärgårdens musikskola, Smedsby-
Böle musikskola Syd-Östra Korsholms musikskola. Mustasaaren musiikkikoulussa 
musiikkia opetetaan suomen kielellä, muissa kouluissa opetuskieli on ruotsi. 
Bändiohjausta annetaan viidessä koulussa. 
 
Vöyrillä toimii Tactus niminen yhdistyspohjainen musiikkikoulu. Koulu toimii tiiviissä 
yhteistyössä Mustasaaren musiikkiopiston kanssa josta se myös ostaa suurimman osan 
palveluistaan. Tactus keskittyy lähinnä musiikin teoriaan ja klassiseen musiikkiin jota se 
opettaa Vöyrin ja Maksamaan alueelle. Oravais musikskola jatkaa itsenäisenä vaikka 
Oravainen yhdistyi Vöyrin kuntaan vuonna 2011. Oravais musikskola on valinnut 
kumppaneikseen Oravaisten keskustassa toimivan ala-astekoulun ja Oravais 
skolmusikkår soittokunnan joka hoitaa bändiopetuksen. 
 
Vaasan kaupungissa toimii kaksi yhdistyspohjaista musiikkikoulua, Ristinummen 
musiikkikoulu ja Rockskolan i Sundom. Kuten koulujen nimistä voi päätellä, opetus on 
keskittynyt tiettyihin kaupunginosiin. Rockskolan i Sundom on tosin hiljattain perustanut 
toimipisteen myös Vetokannaksen kaupunginosaan.  Molemmat koulut painottavat 
rockmusiikkia ja bändiopetusta mutta kummasakin koulussa voi parantaa soittotaitoaan 
myös henkilökohtaisen opetuksen avulla. Myös Gerbyn kaupunginosaan on perusteilla 
yhdistyspohjainen musiikkikoulu. 
 
 
Kuntien ylläpitämät musiikkikoulut 
 
VASEKin alueen kunnat ylläpitävät musiikinopetusta musiikkileikkikouluissa, 
peruskouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä musiikkiopistoissa. Vaasan 
kaupungissa nuorilla on lisäksi mahdollisuus oppia bändisoiton alkeita kaupungin 
ylläpitämässä Rokkikoulussa. Kaksikielinen Rokkikoulu tarjoaa myös henkilökohtaista 
opetusta kohtuulliseen hintaan 13 -18 -vuotiaille vaasalaisille nuorille. Rokkikoulun 
toiminnassa on yli 100 nuorta ja se tarjoaa työtä kahdelle kokopäiväiselle ja kymmenelle 
osapäiväiselle opettajalle. Muissa VASEKin kunnissa ei ole samanlaista koulua. 
Laihialla, Vähässäkyrössä ja Isossakyrössä yhteisellä kansalaisopistolla, Kyrönmaan 
opistolla, on tärkeä rooli nuorten musiikista kiinnostuneiden opettamisessa.  
 
Myös seutumme seurakunnat opettavat tiloissaan rytmimusiikkia, etupäässä gospelia.  
 



YHDISTYSTOIMINTA 
 
VASEKin alueella, tarkemmin sanottuna Vaasassa, toimii muutama musiikkiyhdistys 
jonka päätoimisena tarkoituksena ei ole opettaminen vaan konserttien ja harjoitustilojen 
järjestäminen. Yhdistysten jäsenet koostuvat musiikista kiinnostuneista ihmisistä, jotka 
tekevät vapaaehtoista työtä vaasanseutulaisen elävän musiikin hyväksi. Yhdelläkään 
yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa koordinoimassa toimintaa. Yhdistykset ovat 
kielellisesti jakautuneet siten että kolmessa yhdistyksessä enemmistö jäsenistä puhuu 
äidinkielenään suomea ja kolmessa yhdistyksessä puolestaan ruotsinkieli dominoi. 
Yhdistykset tekevät aika vähän yhteistyötä mutta kaikkien yhdistysten jäsenet käyvät toki 
toisten yhdistysten järjestämissä konserteissa. Kaikkien yhdistysten toiminnassa suurin 
huolenaihe on talous. Resurssien puute korvataan usein vapaaehtoistyöllä ja luovuudella. 
Näin ollen kaikki nämä yhdistykset ovat riippuvaisia niin sanotuista tulisieluista. 
 
Vanhin näistä yhdistyksistä on Vaasa Jazz Club ry. jonka tavoitteena on kehittää 
jazzmusiikkia Vaasan seudulla. Suomen Jazzliittoon kuuluva yhdistys tarjoaa jäsenilleen 
esiintymis- ja koulutustilaisuuksia. Vaasa Jazz club järjestää jazziltoja joka torstai 
O’Malleys pubissa talvikaudella ja ravintola Fondiksen terassilla kesäkaudella. Vaasan 
toinen jazzmusiikkiin keskittynyt yhdistys on vuonna 1994 perustettu The Doo-Bop Club 
rf. Tämä noin satajäseninen yhdistys järjestää säännöllisesti talvikaudella konsertteja 
omissa toimitiloissaan niin sanotussa Hartmannin talossa Vaasan kaupungin keskustassa. 
The Doo-Bop Club suosii konserttitarjonnassaan modernimpaa ja urbaanimpaa jazzia 
kuin Vaasa Jazz Club. Jazzmusiikin ohella myös muut modernin rytmimusiikin 
tyylisuunnat ovat edustettuina The Doo-Bop Clubin konserttitarjonnassa. 
 
Vaasalaisessa yliopistomaailmassa toimii kaksi rockmusiikkiin keskittynyttä yhdistystä. 
Rockföreningen vid PF rf. on Åbo Akademin Vaasan yksikön luokanopettajiksi 
opiskelevien opiskelijoiden vuonna 1981 perustettu yhdistys. Yhdistys mahdollistaa Åbo 
Akademin opiskelijoille harjoitustilat ja soittimet sekä muutaman esiintymistilaisuuden 
vuodessa. Vaasan yliopiston vastaava yhdistys on nimeltään Stage ry. Yhdistys pyrkii 
saattamaan yhteen yliopiston rockmusiikista kiinnostuneet opiskelijat ja auttamaan heitä 
harjoitustilojen ja esiintymisten suhteen. 
 
Eniten konsertteja vaasalaisista yhdistyksistä järjestää pääosin suomenruotsalaisista 
jäsenistä koostuva Skafferiet. Yhdistys, johon kuuluu noin 30 jäsentä, vuokraa Ritz 
nimistä konserttisalia Kirkkopuistikolla Vaasan kaupungin keskustassa. Vuonna 2010 
yhdistys järjesti noin 100 tilaisuutta, joista noin seitsemässäkymmenessä esitettiin 
musiikkia. Yhdistys järjestää omia konsertteja mutta vuokraa myös salia ulkopuolisille 
konserttijärjestäjille.  Toinen aktiivinen elävän musiikin yhdistys Vaasan kaupungissa on 
Volume, Vaasan Uuden Kulttuurin Yhdistys, joka perustettiin vuonna 2008. Yhdistys, 
johon kuluu noin 230 jäsentä, hallinnoi harjoitustiloja noin viidellekymmenelle bändille 
Vaasan kaupungin omistamassa Rockwerstas talossa. Tämän lisäksi yhdistys järjestää 
säännöllisesti konsertteja muutaman kerran kuukaudessa yhteistyössä eri ravintoloiden 
kanssa. 
 
 



HARJOITUSTILAT 
 
Yksi suurimmista huolenaiheista alueellamme kun kyseessä on niin sanotut 
ruohonjuuritason bändit on harjoitustilojen puute. Puute on kaikista suurin Vaasan 
kaupungissa, jossa toimii myös eniten bändejä VASEKin alueella. Maaseudulla tilanne 
on parempi, sillä bändit voivat usein harjoitella kyläkouluissa, yksityisissä autotalleissa ja 
varastorakennuksissa sekä nuorisoseurojen taloissa. Harjoitustilojen puute ilmenee 
useasti tätä kartoitusta varten tehdyissä haastatteluissa. Marko Perälä, Volume 
yhdistyksen puheenjohtaja, kertoo että tiloja on kyllä Vaasassakin vuokrattavana jos 
niistä pystyy maksamaan markkinahintaista vuokraa. Useimmilla kaupungin bändeillä, 
varsinkin nuorista koostuvilla bändeillä, ei ole yksinkertaisesti varaa korkeisiin vuokriin 
toteaa Perälä, joka jatkuvasti saa bändeiltä kyselyjä edullisista harjoitustiloista.  
 
Eniten harjoitustiloja vaasalaisille bändeille tarjoaa Volume yhdistyksen ylläpitämä 
Vaasan kaupungin omistama kiinteistö Rockwerstas. Hiljattain peruskorjatussa talossa on 
noin kaksikymmentä kohtuuhintaista harjoitustilaa ja äänitysstudio. Rockwerstaan tiloissa 
harjoittelee noin 50 bändiä. Vaasan kaupunki tarjoaa bändeille kohtuuhintaisia 
vuokratiloja myös nuorisotaloista. Näitä tiloja löytyy yhteensä noin 15. Vaasan 
kaupungin koulukiinteistöjä käytetään myös jonkin verran bändien harjoitustiloina. 
Muutamat yritykset, kuten esimerkiksi Test Music Kb, jolla on kymmenen harjoitustilaa 
Vöyrinkaupungilla Vaasassa, harjoittavat myös vuokraustoimintaa bändeille. Myös 
seurakunnilla on jäsenilleen tarkoitettuja harjoitustiloja. 
 
VASEKin muissa kunnissa harjoitustiloja löytyy helpommin. Laihian kunta vuokraa 
bändeille tiloja rautatieaseman talosta ja esimerkiksi Mustasaari hyödyntää koulujaan 
harjoitustiloina nuorille bändeille.  
 
 
KONSERTTISALITILAT 
 
Konserttisalitilanne alueellamme on melko hyvä kun kyse on pienemmistä 
konserttisaleista. Kohtuuhintaisia konserttisaleja eri musiikkigenreille löytyy 
vuokrattavaksi etenkin Vaasasta. Hintahaitari vaihtelee parista sadasta eurosta 
kahdeksaansataan riippuen salin koosta ja varustuksesta.  Vaasan kaupungin suunnitelmat 
rakentaa Rockwerstaan viereen noin 400-paikkainen konserttisali parantaa tilannetta 
raskaamman rokin puolella oleellisesti.  
 
Suurempien konserttien suhteen tilanne ei ole yhtä valoisa. Erityisesti keskisuuria 
konsertteja, joiden potentiaalinen kävijämäärä ylittää 500 mutta alittaa 1500, on vaikea 
järjestää alueellamme sopivien tilojen puuttuessa. Ainoat tämän kokoiset konserttitilat 
löytyvät Vaasan kaupunginteatterista, Vasa Övningsskolanista, Vaasan ammattiopistosta 
sekä Vöyrin Norrvallalta. Kaupunginteatteriin on syys- ja kevätkaudella vaikea päästä 
järjestämään tilaisuuksia johtuen teatterin omista produktioista. Övningsskolanin, 
ammattiopiston ja Norrvallan salit on rakennettu voimistelusaleiksi joten niiden 
akustiikassa ja esiintymislavoissa on toivomisen varaa. Monet henkilöt, joita on haasteltu 



tässä kartoituksessa, ovat peräänkuuluttaneet uutta konserttitaloa Vaasaan jossa voisi 
järjestää myös rockkonsertteja.  
 
Vaasan seudun suurimmat konserttitilat löytyvät Mustasaaressa sijaitsevasta 
Botniahallista sekä Vaasassa sijaitsevista Areenasta ja Rewell Centeristä. Vaasan ja 
Mustasaaren yhteisesti omistama Kuntayhtymä Vaasanseudun urheiluhallit omistaa sekä 
Botniahallin että Vaasa Areenan. Kummatkin hallit on rakennettu ennen kaikkea 
urheiluaktiviteetteja varten joten tilojen muuttaminen konserttikäyttöön maksaa paljon. Lisäksi 
konserttijärjestäjät joutuvat kilpailemaan kummankin tilan vuokraamisesta messuyhtiöiden, 
kongressijärjestäjien ja eri seurojen kanssa. Kauppakeskus Rewell centerin suurin ongelma 
konserttien järjestämisen suhteen on huono akustiikka.  
 
 
RAVINTOLAT 
 
VASEKin alueella toimii monta ravintolaa joissa soi elävä musiikki. Suurin osa näistä 
ravintoloista sijaitsee Vaasassa, mutta myös Korsnäsista, Laihialta, Maalahdesta ja 
Vöyriltä löytyy ravintoloita jotka silloin tällöin kiinnittävät artisteja ja yhtyeitä 
viihdyttämään asiakkaitaan. Maaseudun elävän musiikin iltoihin liittyy yleensä aina 
tanssiminen mutta Vaasassa järjestetään eräissä ravintoloissa myös konsertteja joissa 
kuunteleminen, ei tanssiminen, on pääroolissa.  
 
 
Alueemme ravintolat tarjoavat soittomahdollisuuksia etupäässä paikallisille artisteille ja 
yhtyeille mutta Vaasan kaupungista löytyy myös ravintoloita jotka tilaavat iltoihinsa 
pelkästään nimekkeitä valtakunnallisia tai kansainvälisiä esiintyjiä. Kaikkein eniten 
ravintolat kiinnittävät niin sanottuja cover-yhtyeitä, jotka soittavat muiden artistien ja 
bändien tunnetuksi tekemiä kappaleita. Itse säveltämäänsä ja sanoittamaansa musiikkia 
esittävät bändit ovat tästä syystä vaikeassa tilanteessa. Ravintolat palvelevat asiakkaitaan 
jotka etupäässä haluavat kuulla tuttuja kappaleita viettäessään ravintolailtaa. Alle 18-
vuotiasta soittajista koostuvat bändit saavat nuoresta iästään johtuen harvoin 
mahdollisuuksia esiintyä alueemme ravintoloissa. 
 
 
FESTIVAALIT 
 
Alueellamme järjestetään väkimäärään nähden aika vähän festivaaleja. Tämä johtuu 
ennen kaikkea runsaasta live-musiikin tarjonnasta konserttitiloissa, tanssipaikoilla ja 
ravintoloissa sekä siihen uskomukseen että vaasanseutulaiset viettävät kesänsä 
mökeillään. Vaasassa järjestetään kesällä 2011 kaksi uutta festivaalia, Rocklandia ja  
Rock’n’roll circus. Kummatkin festivaalit ovat kiinnittäneet ohjelmistoonsa 
valtakunnallisesti tunnettuja esiintyjiä, Rock’n’roll circus jopa kansainvälisiä nimiä. 
Myös muutama paikallinen esiintyjä saa tilaisuuden näyttää taitonsa kummankin 
festivaalin lavalla. Vaasanseudun suurin kesätapahtuma, jossa musiikki soi, on kuitenkin 
Taiteiden Yö joka kesällä 2011 järjestetään kahdennenkymmenennen kerran. Tämä 
elokuussa järjestettävä tapahtumaa tarjoaa esiintymistilaisuuden yli kolmellekymmenelle 
paikalliselle artistille ja bändille. 



Kesäfestivaalien lisäksi muutamassa ravintolassa järjestetään tilaisuuksia syksyisin ja 
keväisin. Halloween Blues on neljän päivän pituinen amerikkalaiseen juurimusiikkin 
keskittyvä ravintolafestivaali. Vaasalaiset opiskelijat järjestävät säännöllisten opiskelija-
bileiden lisäksi myös muutaman festivaalin. Pampas Nationaldag on ruotsinkielisten 
opiskelijoiden järjestämä viiden päivän pituinen juhla jossa musiikilla on tärkeä osuus ja 
Virtual Factory kokoaa puolestaan konemusiikin ystäviä tanssimaan maaliskuussa. 
Vaasan kaupungin nuoriso-osasto järjestää muutaman kerran vuodessa pienimuotoisia 
yhden päivän festivaaleja Vaasan alueen nuorille. Nuorisoppa ja 0-Rock alkavat pikku 
hiljaa muodostua käsitteiksi. Anttirock Kyrönmaala, Vörådagarna Vöyrillä ja Åminne-
Rock Maalahdessa ovat puolestaan esimerkkejä siitä että myös maaseudulla järjestetään 
vuosittain muutama pienimuotoisempi festivaali. 
 
 
LAVATEKNIIKKA 
 
Live-puolen merkityksen kasvaessa musiikkiteollisuudessa myös lavatekniikan osuus on 
korostunut. Alueeltamme löytyy kalustoa ja osaamista hoitaa pieniä, keskisuuria ja isoja 
konsertteja mutta megaluokan festivaalien ja konserttien tullessa kyseeseen on 
turvauduttava ulkopuolisiin toimijoihin kaluston suhteen. Alueemme osaamista, eli 
työvoimaa, hyödynnetään sen sijaan myös megaluokan tilaisuuksissa.  
 
Alueemme lavatekniikan toimijoilla on yksi ongelma ylitse muiden, raju kilpailu joka on 
johtanut hintojen polkemiseen. Lähes kaikki tämän alan toimijat, joita on haastateltu 
tähän kartoitukseen, mainitsevat asian. Kilpailu on johtanut myös yhteistyöhön. Vaasassa 
Audiotec Kakkori, Rocktone, Turbine ja Jan Kaikkonen vuokraavat toisiltaan laitteistoa 
ja henkilökuntaa tarpeiden mukaan. Lisäksi kaikki yhtiöt toimivat samoissa tiloissa 
Vaasan Palosaarella joka logistisesti helpottaa tilannetta. Toinen ongelma monelle vähän 
suuremman kaluston omistamalle yhtiölle on keskisuurien konserttien puute 
alueellamme. Toisaalta alueemme suuret vientiyhtiöt tarvitsevat paljon lavatekniikkaa 
tilaisuuksiinsa ja tämä kompensoi toimijoiden mukaan näiden keskisuurien konserttien 
puutetta. 
 
 
OHJELMATOIMISTOT 
 
VASEKin alueella toimii viisi ohjelmatoimistoa, Belliart, F:ma Stig Snickars, Rocksam 
Agency, SSG management ja ArtistFixarna. Näistä viidestä vaasalaiset Rocksam ja SSG 
sekä Maalahtilainen Belliart keskittyvät ennen kaikkea ruotsalaisten ja ulkomaalaisten 
artistien, bändien, trubaduurien ja stand-up artistien tuomiseen Suomeen. F:ma Stig 
Snickars on keskittynyt ruotsalaisten tanssiyhtyeiden myymiseen Suomen 
rannikkoseudulle kun taas ArtisFixarna Korsnäsista pyrkii myymään vaasanseutulaisten 
artistien ja bändien keikkoja rannikon tanssipaikoille ja ravintoloihin. Tässä 
kartoituksessa jo mainitut vaasalaiset suuret vientiyritykset ovat tärkeitä 
yhteistyökumppaneita kaikille kolmelle ohjelmatoimistolle. Monet alueemme artistit ja 
bändit luottavat kuitenkin omiin kykyihinsä kun kyse on keikkojen myymisestä. 
 



STUDIOT 
 
Alueeltamme löytyy äänitysstudioita sekä aloitteleville ruohonjuuritason yhtyeille että 
teknistä huipputasoa vaativille artisteille. Aloittelevat yhtyeet suosivat ennen kaikkea 
Vaasan Rockwerstaassaa sijaitsevaa Biotech Audio Solutions ja Vaasan 
Vöyrinkaupungilla sijaitsevaa Test Music studioita. Näissä studioissa tuotetaan Sami 
Koiviston ja Christer Rönnholmin johdolla paljon niin sanottuja demo-äänityksiä mutta 
myös kaupallisille markkinoille tarkoitettuja äänityksiä. Muutamat studiot Vaasassa, 
kuten Jama ja Lunapark, toimivat pääosin työkaluina omistajilleen mutta tarpeen 
vaatiessa niissäkin tehdään sekä demo- että levyäänityksiä. 
 
VASEKin alueen uusin studio löytyy Mustasaaren Raippaluodosta. Midas niminen studio 
avattiin loppuvuodesta 2010 ja omistajien tavoitteena on saada vaasanseudulle 
huipputuottajia työskentelemään studiossa tunnettujen artistien ja bändien kanssa. 
Tavoite on kunnianhimoinen sillä trendi maailmalla ja myös täällä Suomessa on tällä 
hetkellä se että ammattimaiset tuottajat äänittävät suurimman osan musiikista omilla 
laitteillaan omissa kotioloissaan ja äänitysstudioita käytetään vasta viimeistelyvaiheessa. 
Muita varustukseltaan korkealuokkaisia studioita alueellamme ovat Nordic Audio Labs 
Mustasaaressa ja A.I.M. Korsnäsissa. Viimeksi mainittu studio on erikoistunut 
suomalaisen ja ruotsalaisen tanssimusiikkiproduktioihin.  
 
 
KUSTANTAMOT 
 
Kustantamotoiminta, joka viime vuosina on kasvanut merkitykseltään 
maailmanlaajuisessa mutta myös kotimaisessa musiikkiteollisuudessa, on pientä Vaasan 
seudulla. Syy tähän löytyy kustantamotoiminnan vaikeudesta. Varsinkin lainopilliset 
kiemurat ovat vaikeasti hahmotettavissa. Vaasan seudulla toimii tästä huolimatta kolme 
kustantamoa, Meir Music, SSG Publishing ja Sugarhouse Publishing. Meir Music on 
keskittynyt tanssimusiikin saralla toimiviin lauluntekijöihin, SSG edustaa viittätoista 
rockmusiikkia suosivaa lauluntekijää ja Sugarhouse on puolestaan keskittynyt 
lauluntekijöihin jotka tyyliltään edustavat etupäässä listapoppia. Kaksi viimeksi mainittua 
kustantamoa toimivat maailmanlaajuisesti kun taas Meir Music keskittyy enemmän 
kotimaan markkinoihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SWOT ANALYYSEJÄ 
 
SWOT analyysi, ruhonjuuritaso 
 
Vahvuudet:  
 
Musiikin kuuntelu ja soittaminen kiinnostaa suuresti alueemme asukkaita  
  
Hyvät mahdollisuudet musiikin opiskeluun 
 
Paljon hyviä kouluterttuja opettajia 
 
Suuri tarjonta opetusvideoista, nuoteista ja tabulatuureista Internetissä. 
 
Korkealaatuisia soittimia on helposti saatavissa kohtuuhintaan 
 
Kohtuuhintaista studioaikaa on helposti saatavissa  
 
Heikkoudet: 
 
Resurssien, esimerkiksi osaamisen ja rahan, puute  
 
Harjoitustiloja on huonosti saatavilla  
 
Minimaalisen vähän soittotilaisuuksia elävälle yleisölle  
 
Huonot mahdollisuudet saada vaikutteita esikuviltaan live-tilanteissa jos on alle 18-
vuotias  
 
Osaavien ja kiinnostuneiden mentoreiden puute 
 
Mahdollisuudet 
 
Internetin suomat mahdollisuudet, esimerkiksi kotisivut, Facebook, MySpace ja YouTube 
 
Kilpailut kuten Idols ja Talent 
 
Vanhempien, yhteiskunnan ja säätiöiden taloudelliset avustukset 
 
Uhkakuvat 
 
Kilpailevat harrastukset, esimerkiksi tietokonepelit 
 
Yhä suuremmat vaatimukset kaikilla osa-alueilla kuten yleisöltä, alalta ja ei vähiten 
ruohonjuuritason muusikoilta itseltään 
 



Luova ja tarpeeksi suuri määrä nuoria jotka harrastavat musiikkia on tärkeä pohja 
paikallisen musiikkialan kehittämistyössä. Ruohonjuuritason hyvinvointia ja osaamista 
pitäisi kehittää kaikin keinoin. Yllä oleva SWOT analyysi nostaa esiin monta vahvuutta 
ja mahdollisuutta alueellamme mutta ikävä kyllä myös heikkouksia ja uhkakuvia 
esiintyy. 
 
Opetuksen taso on monen nuoren soittajan mielestä korkea alueellamme. Opettajat 
esimerkiksi Rokkikoulussa, Kuula-opistossa ja Mustasaaren musiikkikoulussa saavat 
tässä kartoituksessa hyviä arvosanoja oppilailta. Alueemme nuoret soittajat ovat myös 
tyytyväisiä soittimiinsa. Monet vanhemmat ovat halukkaita sijoittamaan lapsiensa 
soittimiin, etenkin kun soittimet ja vahvistimet ovat suhteessa halventuneet viimeisten 
kymmenen vuoden aikana. Vähän pidemmälle ehtineet soittajat kokevat myös 
mahdollisuudet musiikkinsa dokumentoimiseen kohtuuhintaan hyviksi alueellamme. 
 
Ruohonjuuritason soittajien suurin ongelma Vaasassa on kunnollisten ja kohtuuhintaisten 
harjoitustilojen puute. Ongelma ilmenee useasti tätä kartoitusta varten tehdyissä 
haastatteluissa. Maaseudulla tilanne on parempi, sillä bändit voivat usein harjoitella 
kyläkouluissa, yksityisissä autotalleissa ja varastorakennuksissa sekä nuorisoseurojen 
taloissa. Toinen suuri ongelma nuorille bändeille on puute esiintymistilaisuuksista.  Alle 
18-vuotiaista soittajista koostuvat bändit saavat nuoresta iästään johtuen harvoin 
mahdollisuuksia esiintyä alueemme ravintoloissa. Kaikkein eniten ravintolat kiinnittävät 
niin sanottuja cover-yhtyeitä, jotka soittavat muiden artistien ja bändien tunnetuksi 
tekemiä kappaleita. Bändit jotka soittavat itse säveltämäänsä ja sanoittamaansa musiikkia 
esittävät bändit ovat tästä syystä vaikeassa tilanteessa. Ainoat soittotilaisuudet aukeavat 
näille bändeille yleensä kilpailuissa tai katselmuksissa kuten esimerkiksi Vaasan 
Taiteiden Yössä. Tämän tyyppisiä tilaisuuksia järjestetään kuitenkin harvoin 
alueellamme. 
 
Monet nuoret soittajat haluaisivat kuulla esikuviaan livetilanteissa mutta mahdollisuudet 
tähän ovat todella pienet. Rokkikoulun entinen oppilas, Joonas Blomqvist, ilmaisee asian 
näin; Kaikki hyvät bändit joista pidin nuoruudessani soittivat klubeissa tai ravintoloissa 
jonne oli 18 vuoden ikäraja. Internet oli pelastukseni. Vaasan kaupungin suunnitteilla 
oleva uusi konserttitila Rockwerstaan tontilla saattaa parantaa tilannetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SWOT-analyysi, puoli-ammattilaiset 
 
Vahvuudet:  
 
Hyvät mahdollisuudet kohottaa musiikillista osaamistaan opiskelun kautta 
 
Korkealaatuisia soittimia on helposti saatavissa kohtuuhintaan 
 
Hyvät studiot 
 
Heikkoudet: 
 
Resurssien, esimerkiksi osaamisen ja rahan, puute  
 
Liian vähän soittotilaisuuksia elävälle yleisölle  
 
Musiikkituottajien puute 
 
Musiikkialan, verkostojen ja median huono tuntemus 
 
Asenteen, kurinalaisuuden ja kärsivällisyyden puute 
 
Osaavien ja kiinnostuneiden mentoreiden puute 
 
Mahdollisuudet 
 
Internetin suomat mahdollisuudet, esimerkiksi kotisivut, Facebook, MySpace ja YouTube 
 
Kilpailut kuten Idols ja Talent 
 
Jalostamo, investointiyritykset, sponsorit ja säätiöt  
 
Suhteellisen paljon musiikkiteollisuuteen liittyviä aloja kuten esimerkiksi Mediacity 
 
Vahva paikallinen AV-sektori 
 
Uhkakuvat 
 
Kiristynyt kilpailutilanne muiden artistien ja bändien toimesta 
 
Vakiintuneiden musiikkialan toimijoiden vähentynyt kiinnostus uudistavaa musiikkia 
kohtaan  
 
Yleisön ja musiikkialan kasvaneet vaatimukset  
 



Alueellamme on monta henkilöä jotka unelmoivat urasta musiikin saralla esimerkiksi 
muusikkoina, lauluntekijöinä ja musiikintuottajina. Unelmien toteuttamiseksi tarvitaan 
lahjakkuuden lisäksi myös asennetta, kurinalaisuutta, kärsivällisyyttä ja määrätietoisuutta. 
Peruslähtökohtana onnistumiselle voidaan pitää myös kykyä tekemään yhteistyötä ja 
solmimaan verkostoja. Suurena etuna on myös tietoisuus siitä kuinka musiikkiala toimii. 
Muusikoilta, lauluntekijöiltä ja musiikkituottajilta vaaditaan yhä enemmän johtuen 
kiristyneestä kilpailutilanteesta. Vakiintuneiden musiikkiyhtiöiden ollessa keskellä 
muutosprosessia uusilta artisteilta ja yhtyeilta vaaditaan uusia luovia ratkaisuja unelmien 
toteuttamiseksi. 
 
Puoli-ammattilaisilla on monia yhteisiä ongelmia ruhonjuuritasolla toimivien kanssa. 
Esiintymistilaisuuksien puute on suuri ongelma, varsinkin jos artisti tai bändi esittää 
omaa ja innovatiivista musiikkia. Cover-kappaleita soittavat bändit saavat hieman 
helpommin keikkoja mutta kohtuullisen korvauksen saaminen esiintymisestä on näillekin 
bändeille vaikeata. Tarjonta bändeistä on suuri ja hintasota hallitsee markkinoita. Monet 
artistit ja bändit jotka soittavat harrastuspohjalta soittavat keikkoja ilmaiseksi tai jopa 
maksavat niiden soittamisesta matkakorvausten ja ääni- ja valolaitteiden vuokrauksen 
muodossa. Tällaisessa kilpailutilanteessa puoli-ammattilaisten on osattava vakuutta ensin 
yleisö ja sitten keikkajärjestäjät erinomaisuudestaan live-aktina.  
 
Jos musiikilla haluaa tienata elantonsa vaaditaan usein enemmän kuin pelkästään hyvä 
kappale, hyvä ääni tai mieleenpainuva imago. Hyvä dokumentti ja todistus osaamisesta 
on monien tähän kartoitukseen osallistuneiden mielestä korkeatasoinen tiedosto tai cd-
levy mutta onnistuminen vaatii myös osaamista esiintymispuolella. Lähtökohdat hyvän 
dokumentin tekemiseen alueellamme ovat erinomaiset. Täällä on nimittäin monta 
teknisesti korkeatasoista studiota. Muutamat niistä ovat jopa kansainvälistä tasoa. 
Esiintymistaidon oppii luonnollisesti parhaiten keikoilla mutta alueemme AV-sektorin 
yritykset voivat myös auttaa esimerkiksi videonauhoitusten ja analyysien muodossa. 
 
Internetin suomat mahdollisuudet tulisi myös hyödyntää täysimittaisesti. Mikko 
Kananoja, laulaja-kitaristi Vaasalaisessa The Duke yhtyeessä, kertoo että Internet on 
elintärkeä bändille. Kaikki kommunikointi fanien kanssa hoidetaan Kananojan mukaan 
verkossa. Vahvistamme The Duken brändiä, kerromme tulevista keikoista, myymme 
levyjä ja pidämme blogia kotisivullamme, Facebookissa, MySpacessa ja YouTubessa. 
Internet on myös ylivoimaisesti kaikkein halvin markkinointikanava, sanoo Kananoja. 
 
Tässä kartoituksessa monet ovat kiinnittäneet huomiota osaavien musiikkituottajien 
puuttumiseen alueeltamme. Ihmisiä joilla olisi suhteita lauluntekijöihin, artisteihin, 
muusikkoihin, äänitysstudioihin ja muihin musiikkialan ihmisiin. Musiikkituottajan 
pitäisi monien mielestä hallita myös vähän taloutta ja juridiikkaa. Monet artistit ja bändit, 
jotka ovat saavuttaneet suurempaa suosiota, ovat osaavien musiikintuottajien lisäksi 
keränneet ympärilleen asiantuntijoita talouden, markkinoinnin ja juridiikan saralta.  
 
 
 
 



SWOT-analyysi, ammattilaiset 
 
Vahvuudet:  
 
Hyvät mahdollisuudet muodostaa verkostoja 
 
Seudun yritysten kasvava kiinnostus ostaa musiikkipalveluita 
 
Vahva alueellinen opetus- ja kulttuurisektori, esimerkiksi musiikkikoulut ja teatterit 
 
Hyvät studiot 
 
 
Heikkoudet: 
 
Riskirahoituksen puute  
 
Vähenevä määrä soittotilaisuuksia elävälle yleisölle  
 
Musiikkituottajien ja managementin puute 
 
Musiikkialan, verkostojen ja median huono tuntemus 
 
Asenteen, kurinalaisuuden ja kärsivällisyyden puute 
 
Pitkä fyysinen matka musiikkiyhtiöiden konttoreihin 
 
Puutteellinen kyky tehdä yhteistyötä 
 
Resurssien, esimerkiksi osaamisen ja rahan, puute  
 
Mahdollisuudet 
 
Jalostamo och andra projekt som rätt använt höjer kompetensnivån 
 
Internetin suomat mahdollisuudet, esimerkiksi kotisivut, Facebook, MySpace ja YouTube 
 
Jalostamo ja muut projektit jotka kohottavat ammattitaitoa 
 
Mesenaatit, investointiyritykset, sponsorit ja säätiöt  
 
Suhteellisen paljon musiikkiteollisuuteen liittyviä aloja kuten esimerkiksi Mediacity 
 
Vahva paikallinen AV-sektori 
 
 



Uhkakuvat 
 
Kiristynyt kilpailutilanne muiden artistien ja bändien toimesta 
 
Yleisön ja musiikkialan kasvaneet vaatimukset  
 
Pinnallinen analyysi kertoo että alueemme musiikkialalla vaikuttaa muutama 
avainhenkilö. Lähes kaikki nämä henkilöt ovat onnistuneet rakentamaan verkoston, jonka 
avulla he ovat pystyneet kehittämään ja jalostamaan osaamistaan.  Näitä henkilöitä 
yhdistää se että he hallitsevat monia osa-alueita musiikkialalla jolla vallitsee kova 
kilpailu. Lauluntekijä ja laulaja Charles Plogman yhdistää esimerkiksi menestyksekkäästi 
esiintymisiä, studiotöitä ja kustannustoimintaa. Toinen lahjakas lauluntekijä Patrick 
Linman, joka toimii myös Sturm Und Drang yhteen managerina, yhdistää puolestaan 
esiintymiset managementtoimintaan. Vesa Jokinen ja osa Klamydia bändin muista 
jäsenistä pyörittävät levy-yhtiötä siitä huolimatta että bändi tekee yli sata keikkaa 
vuodessa. Kaikki mainitut artistit hallitsevat myös jonkin verran taloutta ja markkinointia. 
 
Alueemme ammattisoittajat yhdistävät opetus-, teatteri- ja studiotyöt sekä esiintymiset. 
Opetustyö takaa pienen perustulon mutta se ei yksinomaan riitä. Poikkeuksena ovat ne 
opettajat joilla on virka jossakin musiikkikoulussa. Kuitenkin myös nämä viranhaltijat 
tekevät keikkoja. Rumpali Patrik Lax, jolla on virka Pietarsaaren Musiikkitalossa, kertoo 
että hän keikkojen avulla haluaa ylläpitää tuntuman työkenttään. Keikoilla hän saa tietää 
mitä tulevaisuuden rumpaleilta ja lyömäsoittajilta vaaditaan ja lisäksi hän kertoo 
pitävänsä keikkailusta. 
 
Monet paikalliset musiikkialan toimijat painottavat yritysten merkitystä. Fredrik Furu, 
joka on harvoja äidinkielellään laulavia musiikintekijöitä alueellamme, kertoo että hän 
tekee paljon töitä räätälöimällä toimivia kokonaisuuksia yritysten tarpeisiin. 
Esiintymispalkkiot eri yritysten kick-off tapahtumista, juhlista ja lanseeraustilaisuuksista 
ovat viime vuosina muodostaneet suuren osan Furun tuloista. Hän on myös yksi harvoista 
alueemme artisteista jotka hallitsevat mediapelin. Häneen törmää säännöllisesti lehdissä, 
nettisivuilla, televisiossa ja ruotsinkielistä musiikkia soittavilla radioasemilla. Furulla on 
tavoitteena tehdä musiikkiaan tunnetuksi myös Ruotsissa. Hän toivoo apua eri 
organisaatioilta ja säätiöiltä jotta tavoite toteutuisi. Furu kokee että sopivien tukimuotojen 
löytäminen on vaikeata. 
 
Alueellisten musiikkialan yritysten suurimmat ongelmat liittyvät tavalla tai toisella 
markkinointiin. Tämä koskee kaikkia sektoreita. Riippumatta siitä onko kyseessä 
esimerkiksi lauluntekijä, kustantaja, studio, tuotantoyhtiö, artisti, soitinrakentaja, 
musiikkiyhtiö tai oppilaitos niin suurimmat haasteet löytyvät markkinoinnin puolella. 
Askel eteenpäin on Jalostamo-sparraus joka on käynnistynyt viimeisten viime vuosien 
aikana.  Palvelu, jonka Diges ry. tuottaa yhteistyössä Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa, pyrkii tarjoamaan luovien alojen yrityksille liiketoiminnan ja 
oman tuotteen kehittämisen työkaluja kannattavuuden parantamiseksi. 
 


