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Alueellisesti Venäjä on 17,1 miljoonan neliökilometrin pinta-alallaan maailman suurin maa. 

Maan asukasluku on 146,7 miljoonaa, jolla mitattuna se on vasta maailman yhdeksänneksi 

suurin valtio. Noin 70 prosenttia venäläisistä asuu maan eurooppalaisissa osissa ja noin 75 

prosenttia maan populaatiosta asuu kaupungeissa.  

 

Venäjällä on 16 miljoonakaupunkia, joista viisi suurinta ovat (2019): 

 

 1. Moskova – 12,62 miljoonaa asukasta  

 2. Pietari – 5,38 miljoonaa 

 3. Novosibirsk – 1,61 miljoonaa  

 4. Jekaterinburg – 1,48 miljoonaa 

 5. Nižni Novgorod – 1,25 miljoonaa 

 

Kulttuurielämän keskuksia Venäjällä ovat erityisesti Moskova ja Pietari. Maan kahden 

kulttuuripääkaupungin keskinäinen kilpailutilanne muistuttaa monien eurooppalaisten 

valtioiden suurkaupunkien vastaavaa. 

 

Keskittäminen on tärkeä piirre Venäjällä ja olennaista maan ymmärtämisessä. Moskova on 

venäläisen hallinnon, politiikan, talouden, median ja kaikkien kulttuurin alojen keskiössä, myös 

musiikkialan. Koko Venäjän talous on yleisesti ottaen sidottuna Moskovaan, joka on siten myös 

venäläisen musiikkialan keskus. 

 

Pietari puolestaan väittää olevansa Venäjän kulttuuripääkaupunki ja varsinkin museoiden, 

klassisen musiikin, oopperan ja baletin saroilla tämä onkin totta. Kaupallisen musiikkialan osalta 

vaikutus on Moskovaa pienempi ja siten myös musiikkialan rakenteita on kaupungissa 

Moskovaa vähemmän. Silti Pietaria voidaan hyvällä syyllä pitää Venäjän johtavana luovana 

kaupunkina, taiteiljakeskittymänä ja tärkeimpänä kaupunkina turismin kannalta. Samalla se on 

tärkeä kiertuepaikkakunta esiintyville artisteille. Schengen-alueelta saapuvien matkailijoiden 

alueellisen e-viisumin lanseeraus vuonna 2019 (enemmän aiheesta kohdassa 9.) lisää Pietarin 

houkuttavuutta entisestään musiikkialan näkökulmasta. 

 

Venäjä on äärimmäisyyksien maa, joten on mahdotonta määritellä ”keskivertovenäläistä” 

henkilönä. Ero rikkaiden ja köyhien välillä on lähes ääretön. Yleinen arvio on, että ainoastaan 

seitsemän prosenttia venäläisistä voidaan lukea taloudellisesti keskiluokkaisiksi ja suurin osa 

tästä ryhmästä asuu Moskovassa. 

 

Kulttuurialan kannalta olennaista on, että englanninkieliset kulttuurisisällöt yleensä 

käännettään, tulkataan tai dubataan (esimerkiksi TV-ohjelmat ja elokuvat dubataan venäjäksi). 
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Siten ainoastaan pieni osa paikallisesta yleisöstä ymmärtää hyvin englantia. Venäjän kieli on 

maan ainoa virallinen kieli.  

 

Suomi ja suomalainen musiikki Venäjällä 
 

Riippumattoman sosiologisen tutkimuskeskuksen Levada Centerin toteuttamassa tutkimuksessa 

vuonna 2019 venäläisten asenne Suomea kohtaan osoitti merkkejä muutoksesta aiempaa 

positiivisempaan suuntaan. Kyselyn yhteensä 1600 vastaajasta 71 prosenttia suhtautui läntiseen 

naapurimaahansa positiivisesti. Ainoastaan kaksi prosenttia vastaajista koki Venäjän ja Suomen 

suhteet kireiksi ja yksikään ei pitänyt Suomea Venäjän vihollisena. 

 

Pietarilaiset pitävät Suomea tärkeimpänä shoppailukohteenaan sekä päivittäistavaroiden että 

suurempien ostosten osalta (mm. kesämökit kiinnostavat). Lisäksi Suomella on maine hyvänä 

viikonloppulomakohteena ja myös pidempien lomamatkojen kohteena. Yllä mainittuun 

tutkimukseen osallistuneista pietarilaisista 95 prosenttia suhtautui Suomeen hyvin positiivisesti 

(vertailukohtana 76% kaikista vastanneista). 

 

Suomi assosioituu Venäjällä yleisesti ottaen kauniiseen luontoon, saunakulttuuriin ja korkeaan 

elintasoon. Muualla kuin Pietarissa ja Suomen lähialueilla mielikuva Suomesta on positiivinen, 

mutta ei yhtä yksityiskohtainen. Levada Centerin tutkimuksen mukaan 20 prosenttia 

venäläisistä on kiinnostunut lomailusta tai shoppailumatkasta Suomessa ja hieman pienempi 

osuus vastaajista oli kiinnostunut suomalaisesta kulttuurista ja taiteesta. 

 

1990-luvun loppupuolella suomalainen musiikki tuli toden teolla venäläisten tietoisuuteen 

kiitos menestysyhtyeiden kuten HIM, Rasmus, Children of Bodom, Apocalyptica, Nightwish, 

Amorphis, jne. Raskaalle musiikille on aina ollut tilausta Venäjällä, varsinkin yhdistettynä 

suomalaisillekin tyypilliseen melodisen melankoliseen lähestymistapaan. Erityisesti alempi 

keskiluokka on Venäjällä tyypillisesti ollut raskaan rockin perään. Toki myös maantieteellä oli 

roolinsa suomalaisten Venäjän-valloituksessa. Suomalaiset olivat ensimmäisten joukossa 

Venäjän avautuessa säännöllisemmälle kiertuetoiminnalle länsimaisten artistien osalta. 

 

Eräs tekijä suomalaisen raskaan musiikin Venäjän-menestyksessä oli se, että suomalaiset 

managerit loivat aktiivisesti suhteita Venäjälle ja muodostivat kiinteän yhteyden paikalliseen 

musiikkialaan. 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Venäjä-tietous oli harvinaista valuuttaa 

länsimaisten musiikkialan ammattilaisten keskuudessa ja tämän myötä suomalaiset asiantuntijat 

välittivät toisinaan myös muualta länsimaista tulevia artisteja Venäjälle. 
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Ajallisesti venäläisten kiinnostus suomalaista musiikkia kohtaan osuu samaan saumaan kuin 

musiikinvientijärjestöjen perustamistrendi ja yleisemminkin suuntaus tukea kulttuurivientiä 

johdonmukaisesti. Suomalaisten alan vientijärjestöjen strategiaksi vakiintui alan 

vaikuttajatahojen tunnistaminen ja heidän kanssaan kommunikointi Venäjällä. 2000-luvun 

puolivälissä tämä lähestysmistapa alkoi kantaa toden teolla hedelmää suomalaisten artistien 

ollessa vahvasti suurkaupunkien nuoren venäläisen kulttuuripolven tietoisuudessa. 

 

Uusi “trendikäs” Suomi-soundi oli läheisesti liitoksissa edesmenneen Fimicin (Finnish Music 

Information Center, joka yhdistyi vuonna 2012 osaksi Music Finlandia) “Finnish Specialities” -

luonnehdinnassa, johon kuuluivat esimerkiksi Kimmo Pohjonen, Eläkeläiset, Cleaning Women, 

22-Pistepirkko, Eleanoora Rosenholm, ja monet muut omaleimaiset artistit. Lisäksi “suomalaisia 

erikoisuuksia” löytyi viljalti Sami Sänpäkkilän pyörittämän Fonal Recordsin julkaisemien 

artistien joukosta. 

 

Suomalaisten outouksien yleisö Venäjällä oli kuitenkin rajallinen, lähinnä pääasiallisten 

kulttuurikaupunkien hyvin koulutettuun sivistyneistöön rajoittuva. Vientiponnistukset olivat 

keskeisessä roolissa Suomen kulttuuribrändin rakentamisessa, mutta suomalaisten 

kulttuuriviennin tahojen vähentyessä Venäjällä 2010-luvulle tultaessa vain suurimmat nimet 

onnistuivat säilyttämään fanipohjansa. Myös yleisön kuuntelutottumusten muutoksella oli 

osansa kehityksessä. Kun kaikki musiikki tuli suoratoistopalveluiden kautta saataville, ei 

Venäjälle tuotavan musiikin alueellisilla eksoottisuuksilla vaikuttanut olevan enää yhtä paljon 

painoarvoa. 

 

Kolmas laajempi musiikkisuuntaus, jonka suomalainen edustus on onnistunut saavuttamaan 

Venäjällä jalansijaa on jazz. Venäläinen jazz-skene on lähinnä oma valtavirrasta erillinen 

saarekkeensa, mutta genrenä jazz on silti Venäjällä hyvin elinvoimainen ja musiikin ympärillä 

on oma laaja verkostonsa. 

 

Suomalaisen musiikin maine Venäjällä on siis moninainen, mutta häilyvä. Suomi-kuva 

Venäjällä ei yleisesti ottaen perustu taiteeseen. Niille harvoille kuulijoille, joille musiikin 

alkuperämaalla on enää suurempaa merkitystä, suomalainen musiikki näyttäytyy 

lähtökohtaisesti positiivisena, mutta tiettyihin vientigenreihin rajoittuvana. Raskas rock, 

“erikoismusiikki” ja jazz ovat jossain määrin läsnä venäläisten Suomi-musiikin 

kuuntelutottumuksissa. 

 

Klassisen musiikin ja kansanmusiikin saralla tilanne on hieman saman kaltainen. Sibelius ja 

toisaalta myös Kalevala-aiheinen folk saatetaan tuntea, mutta tietoisuus uudemmista 

suomalaistekijöistä on varsin ohutta. 
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Suomen suurlähetystö tukee konserttitoimintaa säännöllisesti painottaen hieman vähemmän 

tunnettujen suomalaisartistien keikkailua Venäjällä (genreistä esimerkiksi jazz, kokeellinen 

musiikki ja moderni kansanmusiikki kuuluvat ohjelmistoon). Suurlähettilään virka-asunnossa 

on kokoluokaltaan “kamarimusiikillisia” tapahtumia silloin tällöin ja lisäksi artisteille pyritään 

löytämään esiintymistilaisuuksia myös klubeilta ja konserttitaloista. 

 

Suomalaisten artistien vientiä Venäjälle tuetaan yhä. Painotus on uudella, vähemmän tunnetulla 

musiikilla. Suomen suurlähetystö Moskovassa tukee noin 7-10 kiertuetta tai konserttia Venäjällä 

vuosittain. Maassa viime aikoina vierailleisiin suomalaisartisteihin lukeutuvat mm. Anne-Mari 

Kivimäki ja Palomylly, Maija Kauhanen, Mopo, Klippel/Jonsson-duo sekä elokuvaohjaaja Mika 

Taanilan yhteisprojekti Anton Nikkilän kanssa. 

 

Viime vuosina keskeisin Suurlähetystön tuottama oma tapahtuma on ollut Suomipäivä-

ulkoilmatapahtuma Flacon-tehdasalueella, johon on ollut yleisöllä vapaa pääsy. Tapahtumassa 

on nähty esityksiä laajalla spektrillä suomalaisen tangon opastuksesta Suomesta tuotujen DJ-

nimien tähdittämiin reiveihin. 

 

Kaksi Venäjällä aktiivista tahoa ovat Suomen suurlähetystön media- ja kulttuuriosasto ja 

Suomen Pietarin instituutti. Kummaltakin näistä löytyy tietoa potentiaalisista 

yhteistyökumppaneista Venäjällä, erityisesti Pietarin alueella ja Venäjän luoteisosissa. Kyseiset 

tahot antavat myös tukea Venäjälle pyrkiville suomalaisartisteille, joskin on huomionarvoista 

että tukea annetaan jo esityksiä Venäjällä varmistaneille artisteille eli olemassa oleviin 

toteutettaviin kiertuehankkeisiin. Yleensä tuki myönnetään matka- ja majoituskuluihin 

Venäjällä. 

 

Internet ja sosiaalinen media 
 

Venäjän elektronisen viestinnän yhdistyksen mukaan 77 prosenttia venäläisistä on nopeaksi 

luokiteltavan internet-yhteyden tavoitettavissa ja 69 prosenttia 15-74-vuotiaista venäläisistä 

käyttää internetiä päivittäin. 

 

72 prosenttia venäläisistä käyttää VK-palvelua (VKontakte), joka on Venäjän oma versio 

Facebookista. 56 prosenttia käyttää Instagramia ja palvelun suosio on voimakkaassa kasvussa 

Venäjällä. OK (“Odnoklassniki” eli “luokkatoverit”) on kolmanneksi suurin palvelu, mutta sen 

käyttäjäprofiili on selvästi iäkkäämpi ja siten se on vähemmän relevantti musiikkialan 

näkökulmasta. Kansallisesti käytetyt palvelut kuten MoiMir ja MirTesen, sekä globaalit toimijat 
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Google+, Twitter ja Snapchat ovat jossain määrin läsnä venäläisellä sosiaalisen median kartalla, 

mutta niillä on melko vähän merkitystä musiikkialan kannalta. 

 

TikTok sen sijaan on selvässä kasvussa ja se onkin muodostumassa merkittäväksi myös musiikin 

kulutuksen kannalta. Sen tavoittama yleisö puolestaan on hyvin nuorta, eikä palvelu ole siitä 

syystä vielä musiikkialan kehityksen keskiössä Venäjällä. 

 

Videoperustaisten alustojen jakauma on samankaltainen. Youtubea käyttää 53 prosenttia 

venäläisistä, jonka jälkeen suurimmat osuudet saavat paikalliset VK (43 prosenttia) ja OK (27 

prosenttia), joiden vanavedessä tulee Facebook/Instagram (21 prosenttia). 

 

Vierailluimpien palveluiden luettelo kertoo sekin omaa kieltään VK:n valta-asemasta. 

Venäläistä hakukonetta Yandexia käyttää 47 prosenttia venäläisistä (musiikkialan kannalta 

relevantti on tämän paikallisen toimijan Yandex.Music, josta lisää tuonnempana), VK:ta 43 

prosenttia, Googlea 39 prosenttia, suosituinta viestintäalustaa Whatsappia 38 prosenttia ja 

Youtubea 32 prosenttia. 

 

Vuonna 2006 perustettu VK on venäjänkielisen internetin suurin sosiaalinen media. VK:n 

omien tilastojen mukaan sen kuukausittainen uniikkien käyttäjien määrä oli vuonna 97 

miljoonaa käyttäjää. 

 

VK muistuttaa perustoiminnoiltaan Facebookia, joskin on hieman käyttäjäystävällisempi. 

“Minun musiikkini” on oma osa-alueensa käyttöjärjestelmää ja alustalla toimivat yhteisöt ovat 

musiikin promotoinnin kannalta keskeisiä.  

 

Menestys VK:ssa on yksi varmimpia tapoja saada paikallinen promoottori Venäjällä 

kiinnostumaan ulkomaisesta artistista.  

 

Luonnollisesti myös monilla suomalaisilla artisteilla on omat VK-sivunsa. Osa on artistien 

virallisia profiileja, osa taas fanien perustamia, osa näiden kahden synergiaa. Esimerkiksi The 

Rasmus, Tarja Turunen ja Poets of the Fall ovat aktiivisesti läsnä alustalla. Erilaiset yhteisösivut 

eli ryhmät ovat tärkeitä kanavia informaation levittämiseen ja nimekkäimmillä artisteilla saattaa 

olla useita eri alaryhmiä, jotka liittyvät jollain tavalla heidän tekemisiinsä.  

 

Esimerkkinä hyödyllisestä yhteisöstä mainittakoon ScandinaviaClub, jolla on 75 000 seuraajaa. 

Sen ideana on yhdistää kaikkia Skandinaviasta kiinnostuneita ja ryhmällä on oma podcastinsa, 

verkkokurssinsa, virtuaalinen matkamuistomyymälänsä, jne. 
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Suoratoistopalvelut 
 

Äänitteet ovat Venäjällä yhä kaukana musiikkialan tulovirtojen dominoimisesta, mutta kasvua 

on nähtävissä. Vuonna 2018 PWC Report kertoi venäläisen äänitealan kooksi 81 miljoonaa 

Yhdysvaltain dollaria, ja siinä todettiin 14,6 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. 

Ennusteen mukaan äänitetuotot kasvaisivat vuoteen 2023 mennessä 160 miljoonaan dollariin 

erityisesti suoratoistotulojen voimakkaan kasvun myötä. Tällä hetkellä äänitealan tuotot ovat 

ainoastaan noin kahdeksan prosenttia musiikkialan kokonaistuotoista. Elävän musiikin ja 

äänitealan tuottojen epäsuhta johtuu tällä hetkellä Venäjällä pääosin suoratoistopalveluiden 

halvasta hinnoittelusta ja kulutustottumuksista. Kuukausittainen hinta palvelun tilaukselle 

saattaa Venäjällä olla vain neljäsosan länsimaiden vastaavasta. Venäjällä peräti 87 prosenttia 

musiikin kuluttajista käyttää suoratoistopalveluita (maailmanlaajuinen lukema on 61 

prosenttia), mutta maksavien asiakkaiden määrä on yhä pieni. Suunta on kuitenkin oikea ja 

ennusteiden mukaan vuoden 2023 streamaustulot Venäjällä olisivat yhteensä 134 miljoona 

dollaria, joka olisi tällöin 84 prosenttia äänitealan kokonaistuotosta. 

 

Venäjän johtavat digitaaliset musiikkialustat ovat BOOM/VK Music, jonka yleisö kattaa 40 

prosenttia koko maan digitaalisen musiikin kuluttajista ja tulot vastaavasti 25,6 prosenttia maan 

digimusiikin kokonaistuloista, Yandex.Music (32 / 25,4 prosenttia) ja Apple Music (12 / 28 

prosenttia). Myös Youtube Music, Google Play Music, Deezer, Zvooq, Soundcloud ja Bandcamp 

ovat läsnä markkinoilla. Lisäksi paikalliset teleoperaattorit tarjoavat musiikin 

suoratoistopalveluita Venäjällä, joskin niiden markkinaosuus on selvästi johtavia 

suoratoistopalveluita pienempi. Asiantuntija-arvioiden mukaan Spotifyn mahdollinen 

saapuminen Venäjän-markkinoille (yhtiön oman ilmoituksen mukaan vuoden 2020 lopulla) 

tulee muuttamaan valta-asetelmaa merkittävästi. Myös TikTokin mahdolliset liikkeet tuovat 

eloa Venäjän suoratoistoasetelmaan. 

 

BOOM/VK Music  
Osana Vkontakte-palvelua perustettu suoratoistopalvelu, jonka sisältö perustuu VK:ssa tarjolla 

olevaan musiikkiin.  

 

Vkontakte eli VK on panostanut perustamisestaan vuonna 2006 lähtien musiikkisisältöihin. 

Käyttäjillä on ollut alusta alkaen mahdollista koota soittolistoja, jakaa kappaleita ja lisätä 

musiikkia profiileihinsa. VK:sta tulikin nopeasti massiivinen laittoman digimusiikin lähde, 

koska alun perin sen tarjoamista sisällöistä ei maksettu laillisesti, eikä myöskään 

oikeudenhaltijoille maksettu rojalteja.  
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VK siirtyi muutaman välivaiheen kautta muihin palveluntarjoajiin verrattavissa olevaan 

tilauspohjaiseen palvelumalliin vuonna 2016 lanseeraamalla VK Musicin ja BOOM-sovelluksen 

mobiilialustoille. Videosisältöjä toistetaan myös VK:n oman alustan kautta ja rahallistetaan 

omana kokonaisuutenaan. 

 

Palvelun tilaus maksaa 149 ruplaa (alle kaksi euroa) kuukaudessa ja alussa käyttäjälle tarjotaan 

30 päivän mittaista kokeilujaksoa. VK Musicista on olemassa myös ilmainen versio, mutta sen 

käyttöliittymä on tehty tarkoituksella hankalaksi ja mainosten täyteiseksi. 

 

VK Music/BOOM sisältää suositusrakenteen, joka perustuu tilaajan mieltymyksiin, listoihin, 

suosikkigenreihin, tunnelmaan, julkaisuajankohtaan, soittolistan teemaan ja sosiaalisen median 

vaikuttajien kuratoimiin soittolistoihin. TOP 100 VK Music -lista sisältää 90-prosenttisesti 

venäläistä musiikkia, enimmäkseen paikallista pop-musiikkia ja hiphopia. 

 

Jos artistilla on jakelijanaan monikansallinen levy-yhtiö, toimitetaan hänen musiikkinsa 

automaattisesti VK Music/BOOM-palveluun. Kun artistilla on vähintään yksi kappale 

palvelussa, palvelu luo tälle artistiprofiilin. Saadakseen näkyvyyttä musiikkialustalla artistin on 

tärkeää päivittää VK-sivuaan aktiivisesti. 

 

VK tekee jatkuvasti yhteistyötä artistien kanssa ja auttaa artisteja toimimaan alustalla 

esimerkiksi promootiotyökalunsa Prometey (Прометеи) avulla. Nuorille ja nouseville artisteille 

on tarjolla mahdollisuus etsiä yhteistyökumppaneita palvelun kautta täyttämällä tietonsa 

lomakkeelle (https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F960fKm).  

 

Yandex.Music  
 

Yandexin vuonna 2010 perustama suoratoistopalvelu. Toisin kuin VK, Yandexin päämääränä oli 

lanseerata musiikkipalvelu suoraan laillisesti ja ammattimaisesti. Yandex aloitti noin 800 000 

kappaleen katalogilla ja alusta asti mukana olivat mm. Universal Music, Warner Music Group, 

EMI, First Music Publishing (ПМИ). Vuoden 2019 lopulla katalogin koko oli kasvanut jo noin 

50 miljoonaan kappaleeseen ja palvelulla oli yli kaksi miljoonaa tilaajaa. 

 

Hinta kuukausitilaajalle on 169 ruplaa eli noin kaksi euroa ja ilmainen kokeilujakso uusille 

käyttäjille kestää kolme kuukautta. Perhetilin hinta enimmillään neljälle käyttäjälle on 299 

ruplaa (noin 3,50 €) kuussa. Ilmaisversio on saatavilla heikommalla äänenlaadulla (192 Kbps vs 

maksullisen palvelun 320 Kbps) ja mainosten kanssa. Yandex.Music-tilaus linkittyy etuihin 

muissa Yandexin palveluissa, kuten alennuksiin Yandex.Taxissa, ilmaiseen lisätilaan 

tallennuspalvelu Yandex.Discissä, ilmaiseen pääsyyn elokuvapalveluun Kinopoisk, jne.  
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Samoin kuin VK Musicissa/BOOM:ssa, isojen levy-yhtiöiden jakelussa olevien artistien musiikki 

toimitetaan palveluun automaattisesti. Palvelusta löytyy suositusmalleja, radio, kuratoituja 

listoja ja hakutoiminto, joka perustuu lyriikoihin tai hyräilyyn. Yandex.Music tekee kiinteää 

yhteistyö venäläisten artistien kanssa erilaisten erikoisprojektien tiimoilta. 

 

Apple Music 
 

Apple Music saapui Venäjän markkinoille vuonna 2015. Kuukausitilauksen hinta on 169 ruplaa 

eli noin kaksi euroa, ilmainen kokeilujakso kestää kolme kuukautta. Kuuden käyttäjän 

perhepaketin kuukausihinta on 269 ruplaa. Opiskelijatilin kuukausihinta on 75 ruplaa (alle 

euron).  

 

Apple Musicin listoilla ulkomaisen musiikin osuus on noin 30 prosenttia. 

 

Youtube Music ja Youtube Premium 
 

Youtube on 62 miljoonalla uniikilla kuukausittaisella käyttäjällään eräs Venäjän suosituimmista 

verkkosivustoista. Tästä huolimatta Youtube Music ja Youtube Premium ovat vielä melko uusia 

tekijöitä Venäjän markkinoilla, eivätkä vielä pysty kilpailemaan yllä mainittujen 

markkinajohtajien kanssa. Youtube Musicin kuukausitilaus maksaa 169 ruplaa (kaksi euroa) ja 

Youtube Premiumin vastaava 199 ruplaa (2,50 €). Perhetilauksia maksimissaan kuudelle 

käyttäjälle on saatavilla hintaan 269 ruplaa (3,30 € / Youtube Music) ja 299 ruplaa (3,50 € / 

Youtube Premium). 

 

Deezer  
 

Deezer on toiminut Venäjällä vuodesta 2015 lähtien, mutta palvelu alkoi suunnata maan 

markkinoille toden teolla vasta vuonna 2018. Kuukausitilaus 169 ruplaa (kaksi euroa), 

kokeilujakso kuukauden, perhetilaus kuudelle 255 ruplaa (kolme euroa). Saatavilla on myös 

HiFi-versio (1411 kbps) hintaan 339 ruplaa (4,20 €). 

 

Zvooq  
 

Zvooq on venäläinen suoratoistopalvelu, joka on perustettu vuonna 2011. Palvelun katalogi 

pitää sisällään noin 25 miljoona kappaletta, josta valtaosa on venäläistä musiikkia. Tilauksen 

kuukausihinta on 169 ruplaa (kaksi euroa) ja palvelusta on olemassa myös toiminnoiltaan 

vähäisempi ilmaisversio.  
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Kuten ohesta käy ilmi, Venäjällä suoratoistopalveluiden tilausmaksut ovat huomattavasti 

alhaisempia kuin muualla Euroopassa. Tästä huolimatta suoratoisto on jo nykyisellään 

merkittävä tulonlähde artistille ja tärkeä palanen uran rakentamisessa. Yhteistyö paikallisen 

jakelijan kanssa onkin tärkeää soittolistalisäysten ja muun näkyvyyden saavuttamiseksi. 

 

Digijakelun järjesteleminen Venäjällä voi tapahtua muutamilla eri tavoilla: 

 

1. Suuret levy-yhtiöt 

 

Perinteisesti suuret levy-yhtiöt ovat toimineet Venäjällä suosittujen kansainvälisten artistien 

edustajina. Suuntaus on kuitenkin muuttunut viime vuosina ja nykyään major-yhtiöt ovat 

kiinnostuneita myös venäläisistä artisteista ja hieman yllättäen myös melko tuntemattomista 

paikallisista nimistä. Tyypillisen 360-mallin ohella monet suurista kiinnittävät Venäjällä 

artisteja nyt myös digijakelusopimuksilla. Joskus sopimukseen saattaa sisältyä useita julkaisuita, 

joskus pelkästään yksittäinen single. 

 

2. Kansainväliset ja paikalliset digijakelijat 

 

Suurin osa kansainvälisesti toimivista digijakelijoista toimittaa sisältöä myös venäläisiin 

palveluihin. Believe Digital ja The Orchard ovat toimineet Venäjällä vuodesta 2014 lähtien, ja 

kummallakin on oma toimistonsa maassa. Believe Digital alkoi 2018 tarjoamaan myös muita 

palveluita maassa, kuten lisensointia, lakineuvontaa, markkinointia, jne. 

 

Viime vuosina on yleistynyt tapa, jossa artisti tekee sopimuksen suoraan jakelijan kanssa ilman 

levy-yhtiötä tai kustantajaa. Viime vuonna toimintansa aloittanut ONErpm on merkittävä uusi 

tekijä alalla ja yritys toimii sekä jakelijana että aggregaattina. Paikallisista toimijoista maininnan 

ansaitsee myös National Digital Aggregator, joka toimii suoraan levymerkkien, artistien ja 

kustantajien kanssa. 

 

3. Kustantajat 

 

Myös monet musiikkikustantajat tarjoavat digijakelupalveluita Venäjällä. Näihin lukeutuvat 

esimerkiksi Make it Music ja First Music Publishing (ПМИ). 

 

4. Aggregaatit 
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Muun maailman tapaan myös Venäjän musiikkimarkkinoilla toimii joukko aggregaatteja. Ne 

toimittavat musiikkia digipalveluihin tilausperustaisesti. Venäjällä toimiviin aggregaatteihin 

lukeutuvat Tunecore, CD Baby, Ditto, Multiza, ja useat muut.  

 

PR-toiminta ja perinteinen media 
 

Musiikkimedia 
Vaikuttaa siltä, että nyky-Venäjältä on lähes mahdotonta löytää musiikkiin erikoistunutta 

mediaa, varsinkin jos tavoitteena on löytää useita eri genrejä käsittelevä taho. Musiikkia koskeva 

mediasisältö löytyy enimmäkseen elämäntapa- ja uutismediasta, tai vaihtoehtoisesti laajemmin 

taidesisältöjä käsittelevistä julkaisuista. Printtimedia kutistuu kutistumistaan ja keskittyy entistä 

enemmän valtavirtamusiikkiin tai isoihin tapahtumiin. Verkkomedia sen sijaan on vakaassa 

nousussa. 

 

Alla lista tärkeimmistä musiikkia käsittelevistä mediatahoista: 

 

• Afisha (www.afisha.ru) 

Yksi Venäjän merkittävimmistä viihdettä käsittelevistä medioista. Vuodesta 2016 Afisha 

on toiminut ainoastaan digitaalisilla alustoilla verkkosivustonsa, Afisha Dailyn 

(https://daily.afisha.ru) ominaisuudessa ja Youtubessa 

(https://www.youtube.com/channel/UCUVHBFQPESSckeAQYzvvYrA/videos).  

 

• Afisha Daily kirjoittaa tapahtumista ja tekee yhteistyötä laajasti koko venäläisen 

musiikkijournalismialan kanssa. Lisäksi Afisha toimii usein tapahtumien 

yhteistyökumppanina. 

 

• Esquire Russia (esquire.ru) 

Kansainvälisen lifestyle-lehden venäläisellä versiolla on 70 000 printtilukijaa ja 1,6 

miljoonaa uniikkia kuukausittaista käyttäjää verkossa. Musiikki on hyvin esillä 

julkaisussa esimerkiksi albumijulkaisuihin liittyvien artikkeleiden muodossa, 

musiikkivideoiden ensinäyttöinä ja feature-artikkeleina. Käsittelyyn mahtuu venäläisten 

artistien lisäksi myös kansainvälisiä nimiä. 

 

• The Village (www.the-village.ru) 

Suosittu kulttuuria ja muita ajankohtaisilmiöitä käsittelevä digimedia, joka pitää 

majaansa Moskovassa. Verkkosivuilla on 4,8 miljoona uniikkia kuukausittaista käyttäjää. 

http://www.afisha.ru/
https://daily.afisha.ru/
http://esquire.ru/
http://www.the-village.ru/
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Sivuston levyarvioissa, haastatteluissa ja menovinkkinostoissa käsitellään sekä venäläisiä 

että ulkomaisia artisteja. 

 

• Colta (www.colta.ru) 

Taiteeseen keskittyvä vaikutusvaltainen riippumaton sivusto. Vuonna 2012 perustetun 

median malli noudattaa ainoana Venäjällä joukkorahoitusmallia, johon yhdistellään 

erilaisilta taustavaikuttajilta ja yritysyhteistyöstä saatavaa tukea. Musiikin osalta Colta 

käsittelee klassista ja nykymusiikkia, ja panostaa pitkiin artikkeleihin. 

 

• Buro (www.buro247.ru) 

Riippumaton muotia, kulttuuria, matkailua ja muoti-ilmiöitä käsittelevä digimedia. 

Vuonna 2011 Moskovassa perustettu media on sittemmin laajentunut 11 eri maahan. 

Venäjällä Buro 24/7 houkuttaa sivustolleen 550 000 uniikkia käyttäjää kuukausittain. 

Musiikillinen painotus on popissa ja sivusto julkaisee usein yhteistyössä artistien kanssa 

tehtyä sisältöä, kuten soittolistoja. 

 

• The Flow (the-flow.ru) 

Venäjän suurin r&b- ja hiphop-musiikkia sekä -kulttuuria käsittelevä media. Vuonna 

2014 perustettu The Flow tavoitti viime vuoden loppuun mennessä 1,5 miljoona uniikkia 

kuukausittaista käyttäjää, joista 70 prosenttia oli 18–35 vuotiaita miehiä. Sivusto on 

tunnettu tuestaan nuorille ja nouseville artisteille. 

 

• Meduza (meduza.io) 

Vuonna 2014 perustettu vaikutusvaltainen media, jonka yleisön koko vuonna 2019 oli 13 

miljoona uniikkia käyttäjää kuukausittain. Meduzan musiikkiartikkeleilla on suuri 

vaikutusvalta Venäjällä ja tavallisten artikkeligenrejen lisäksi sivusto julkaisee erilaisia 

musiikkiaiheisia haasteita ja visoja. 

 

• Wonderzine (www.wonderzine.com) 

Edistykselliselle naisvaltaiselle yleisölle suunnattu lehti, jonka aihepiiriin kuuluvat 

feminismi, muoti ja kulttuuri. Lehti keskittyy naisartistien esittelyyn ja kutsuu 

haastateltaviaan ottamaan laajasti osaa eri aihealueisiin. 

 

Myös lentoyhtiöiden ja junien julkaisuilla on oma merkityksensä venäläisellä mediakentällä ja 

niitä voi usein hyödyntää osana PR-toimintaa myös musiikkialalla.  

 

http://www.colta.ru/
http://www.buro247.ru/
http://the-flow.ru/
http://meduza.io/
http://www.wonderzine.com/
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Aeroflotin lehti ilmestyy kuukausittain 120 000 kappaleen painoksena ja sitä lukee 2,7 miljoona 

matkustajaa. Musiikkiosiossaan lehti käsittelee uusia julkaisuja ja tulevia tapahtumia sekä 

haastattelee venäläisiä ja ulkomaisia artisteja. 

 

Sapsan-lehti on saatavilla Moskovan ja Pietarin välisen junamatkan matkustajille. Kuukausittain 

ilmestyvän lehden painos on 80 000 kappaletta ja se tavoittaa noin 480 000 lukijaa. 

 

Sekä Aeroflotilla että Sapsanilla on omat digitaaliset musiikkialustansa, joissa on mahdollista 

kuunnella kuratoituja soittolistoja. 

 

Televisio 
 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että TV-tarjonta on Venäjällä melko perinteistä, eikä uudelle 

musiikille ole sanottavammin sijaa pääkanavien ohjelmatarjonnassa. Myös erikoistuneet 

musiikkikanavat ovat menettäneet otettaan, joskin kolme kanavaa on vielä toiminnassa, 

suurelta osin vaihdettuaan fokuksensa nettipohjaiseen ohjelmatarjontaan: Muz TV (Муз ТВ) 

https://muz-tv.ru, TNT Music (ТНТ Music) https://tntmusic.ru ja MTV Russia 

https://www.mtv.ru. 

 

Sen lisäksi TV-kanava TV channel “Культура” (”Kulttuuri”) https://tvkultura.ru ansaitsee 

maininnan, sillä se on onnistunut säilyttämään yleisönsä klassisen musiikin, teatterin ja 

kirjallisuuden saralla. 

 

Nuorempi polvi kohdistaa huomionsa television sijasta Youtubeen. 

 

YouTube  
 

• THE MONO (https://www.youtube.com/channel/UCp79XpxRIcHh2DhSSsO45oQ) 

Live-ohjelmia, painotus pop- ja hip-hop-musiikissa, joskin indie-artisteja vilahtaa 

kanavalla silloin tällöin. 

 

• OnAir (https://www.youtube.com/channel/UCbg4oL4HIaa--Y5SHPFTYvw)  

Nousevien venäläisartistien akustisia keikkoja. 

 

• RAMузыка (https://www.youtube.com/channel/UC9_WDYZp3wDUt3Zxws4cieA) 

Eräs harvoista musiikkiin keskittyvistä venäläisistä bloggaajista. Säännöllisiä uusien 

julkaisuiden arvioita, musiikkiuutisia ja haastatteluja. 

 

https://tvkultura.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCp79XpxRIcHh2DhSSsO45oQ
https://www.youtube.com/channel/UCbg4oL4HIaa--Y5SHPFTYvw
https://www.youtube.com/channel/UC9_WDYZp3wDUt3Zxws4cieA
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• Starikova TV (https://www.youtube.com/user/Tatiana12011991) 

Suosittu Youtube-bloggaaja, jonka Hyvät uutiset -osiossa käsitellään toisinaan tuoreita 

musiikkivideoita ja julkaisuita sekä jo tunnetuilta että nousevilta artisteilta. Ajoittain 

myös musiikkivieraita. 

 

• Студия 69 (Studio 69)  

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx8WnvzqeEPb59OCkHfK2q3gNpvj2Yd e) 

Eräs tuoreimmista venäläisistä Youtube-ohjelmista. Kussakin jaksossa kaksi artistia 

esittää versioita toistensa kappaleista. 

 

Radio  
 

Radio on venäjälläkin muuttumassa enimmäkseen autolla ajelun taustaääneksi. Kappaleita on 

radiorotaatiossa rajallinen määrä ja artistien promootion kannalta merkittävimpiä ovat lähinnä 

aamushow’t ja myöhäisillan ohjelmat, joissa kuullaan usein live-esityksiä. 

 

• Europa Plus  

Enimmäkseen valtavirtamusiikkiin keskittynyt venäläiskanava. Aamushow’ssa 

musiikkivieraita. 

 

• Maximum  

Rock- ja pop-rock-fokuksella operoiva asema. Uutta vaihtoehtomusiikkia ohjelmassa 

“Учитесь слышать” (”Opi kuulemaan”). 

 

• Silver Rain  

Korkealaatuista musiikkitarjontaa ohjelmoiva kanava. Musiikkia laajalla skaalalla, esim. 

hiphop, jazz, blues, electronica. 

 

• Studio 21  

R&b-musiikkia ja hiphopia. Toisin kuin monet muut kanavat, Studio 21 ottaa usein uusia 

kappaleita rotaatioonsa paikallisten ja kansainvälisten artistien suosituksiin perustuen.  

 

• NRJ  

Muuallakin toimivan kanavan venäläinen versio, joka tarjoilee lähinnä elektronista 

tanssimusiikkia. 

 

• Культура (Culture)  



 

  Sivu 15 / 33 

Klassiseen musiikkiin, jazziin, kirjallisuuteen ja taiteeseen yleensäkin keskittynyt 

radiokanava. 

 

• Megapolis  

Vaihtoehtoisempaan elektroniseen musiikkiin erikoitunut itsenäinen radioasema. 

 

Toisin kuin monissa länsimaissa, musiikkiblogeilla ei ole merkittävää roolia Venäjällä. 

Toimittajat käyttävät sosiaalisen median kanavia vastaavaan informaation jakamiseen. Blogien 

asemesta julkiset yhteisöt VK:ssa ja kanavat Telegramissa ovat merkittävässä asemassa. 

 

Sosiaalisen median yhteisösivuja ja -kanavia 
 

VKontakte on Venäjällä merkittävä uutiskanava, jossa näkyvyys on artistille vähintään yhtä 

merkittävää kuin muussa mediassa. Alla on listattuna muutamia esimerkkejä palvelun 

vaikutusvaltaisista musiikkiyhteisöistä. 

 

Indie Music (https://vk.com/indie_music ) 530k tilaajaa, käsittelee venäläistä ja kansainvälistä 

vaihtoehtomusiikkia. 

 

• New Albums (Новые альбомы) https://vk.com/newalbums 550k tilaajaa, arvioita uusista 

julkaisuista ympäri maailman. 

 

• New Music (Новая музыка) https://vk.com/freshmelody 199k tilaajaa, arvioi uusia 

julkaisuja ja nostaa esille tuoreita artisteja genrestä riippumatta. Enimmäkseen 

ulkomaisiin artisteihin liittyvää sisältöä. 

 

• Новинки музыки 2020 (The Latest Things in Music) https://vk.com/exclusive_muzic 

17.5m tilaajaa, arvioi uusia julkaisuja kaikkialta maailmasta.  

 

• Rap Live https://vk.com/raplive 524k tilaajaa, arvioi urbaanin musiikin ja hip-hopin 

julkaisuja kaikkialta maailmasta. 

 

• Fresh Electronic Music https://vk.com/fresh_electronic_music 189k tilaajaa, käsittelee 

elektronista musiikkia. 

 

Päästäkseen julkisten VK-yhteisöjen käsittelyyn tulee artistilla olla julkinen VK-sivu, sillä 

kaikki sisältö tulee VK:n omasta suoratoistopalvelusta. Kaikissa yhteisöissä on ”ehdota 

postausta” -painike, jonka kautta voi lähettää tietoa uudesta julkaisusta. Aivan kuten perinteisen 
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median maailmassakin, toimituksen mielipide ratkaisee lopputuloksen. Julkaisujen ohella 

ryhmien ylläpitäjille voi lähettää tietoa myös keikoista ja kiertueista, soittolistoista, sekä uusista 

musiikkivideoista. Moni julkisista ryhmistä toimii kaupallisin perustein, eli ryhmän koosta 

riippuen uuden hyväksytyn postauksen julkaisu saattaa maksaa 150 ruplasta (alle 2 euroa) 10 

000 ruplaan (noin 120 euroa). Toisaalta muodostamalla kommunikaatiosuhteen editorin kanssa 

on mahdollista saada alennusta tai jopa ilmaisia postauksia, jos ryhmän pitäjä pitää ehdotetusta 

sisällöstä. Sopivaa yhteisöä valitessa kannattaa huomioida tilaajamäärä, käsiteltävien genrejen 

sopivuus ja jäsenten aktiivisuus, joka ilmenee tykkäyksiä enemmän kommenttien muodossa. 

Usein ylläpitäjien kanssa toimiminen vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, mutta kestävien 

yhteyksien luominen on vaivan arvoista ja erittäin suositeltavaa. 

 

Artistin VK-sivun tulee olla aktiivinen ja ryhmiin tarjottavia julkaisuja on tärkeää suunnitella 

hyvin etukäteen. On olennaista, että kaikki tärkeä info on mukana postauksessa. 

 

Telegram-kanavat 
 

Telegram-kanavat ovat niin ikään ominaisia venäläiselle uudelle mediaympäristölle. Monet ex-

bloggaajat ja journalistit ovat siirtyneet jakamaan henkilökohtaisia mielipiteitään Telegramin 

kautta ja palvelun kanavat ovat venäläisen musiikkimedian läheisin vertailukohta blogeihin. 

 

Telegramin kanavia käytetään keskeisenä uutislähteinä julkaisuihin ja tapahtumiin liittyen ja 

niillä on merkittävä rooli informaation lähteenä. 

 

Kanavia konserttien viestintään:  

• Главныи Концертныи (Main Gig) https://t.me/maingig 5k 

• Мама, я в Москве (Mom, I’m in Moscow!) https://t.me/moscowcalling 12k 

• Концерты в Москве (Concerts in Moscow) https://t.me/mskevents_ru 15k 

• Первыи ночнои https://t.me/napervom 20k 

• Привет, не хочешь сходить? https://t.me/privetpoidem 16k  

 

Musiikkikanavia, jotka käsittelevät uusia julkaisuita ja uutisia:  

• см.слушает https://t.me/smdot 2k 

Melko pieni kanava, jolla on kuitenkin painoarvoa, sillä sitä pyörittää Evening Urgantin 

musiikkitoimittaja Sergei Mudrik. 

 

• PRNRP https://t.me/porno_rap 11k  

Hiphop-kulttuuriin, -tapahtumiin ja -julkaisuihin keskittynyt kanava. 
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• Музкультура (Music culture) https://t.me/muzkultura 68k  

Venäläisen bloggarin Natasha Shelyaginan kanava. Shelyagina kokoaa soittolistoja, joihin 

hän lisää uusia julkaisuita laajalla otannalla. 

 

• Фермата (Fermata) https://t.me/fermate 6k  

Klassiseen musiikkiin ja instrumentaalimusiikkiin keskittynyt kanava. 

 

• Банька-Парилка (”Höyrysauna”) https://t.me/BannikaParilka 8k Channel owned by the 

Afisha Dailyn päätoimittajan kanava. Hän jakaa uutisia musiikista, modernista teatterista 

ja kuvataiteista sekä kirjoittaa arvioita.  

 

PR-agentuurit  
 

Venäjällä PR-agentuuri on usein osana artistin tiimiä luomassa strategiaa viestintään ja 

toteuttamassa sitä. PR-yhteistyökumppania valittaessa on tärkeää arvioida heidän toteuttamiaan 

aiempia projekteja esimerkiksi genre-asiantuntemuksen ja mediaosumien kannalta. 

 

Venäjällä PR-agentuurit toimivat melko kokonaisvaltaisesti julkaisuiden, kiertueiden ja 

keikkojen promootiossa. Niiden vastuulle kuuluvat tavallisesti mediatyön eri osa-alueet ja 

digitaalisen strategian luominen. 

 

• Doing Great Agency (http://doinggreat.ru)  

Yritys työskentelee paljon venäläisten keikkapromoottoreiden kanssa tehden viestintää 

yksittäisille tapahtumille sekä musiikki- ja elokuvafestivaaleille. 

 

• Katerina Pavlova’s Agency (Агентство Катерины Павловои) (http://soldout.team) 

PR-kampanjoita tapahtumille ja julkaisuille. Sosiaalisen median palveluita. 

 

• Weekend Agency (https://weekendagency.ru )  

Digitaalisen markkinoinnin strategiatyötä ja toteutuksia. Pääfokuksena pop-konsertit ja 

klassisen musiikin tapahtumat, sekä muut kulttuuritapahtumat. 

 

• UpSound (https://we.upsound.org)  

PR-kampanjoita konserteille ja julkaisuille, sosiaalisen median markkinointia, graafista 

suunnittelua ja videotuotantoa, PR-konsultointia.  
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Kustannustoiminta, tekijänoikeusjärjestöt ja manageritoimistot 
 

Musiikin synkronointi elokuviin, sarjoihin, TV-ohjelmiin ja mainontaan on merkittävässä 

osassa artistien tulonmuodostuksessa Venäjällä.  Videotuotantoyhtiöt ja mainostoimistot 

lisensoivat musiikkia tuotantoihinsa aktiivisesti. 

 

Videotuotannon sektori kasvaa Venäjällä voimakkaasti ja tarjolla on paljon mahdollisuuksia. 

Genrerajat eivät ole esteenä ja myös kielimuuri on ylitettävissä. Oikeuksien haltijoiden on 

mahdollista olla suoraan tekemisissä tuotantoyhtiöiden kanssa, joskin yleensä on paljon 

helpompaa toimia yhteistyössä venäläisen kustantajan kanssa, jolloin on mahdollista päästä 

osaksi paikallisesti edustettua katalogia.  

 

Alla on lista tärkeimmistä Venäjällä toimivista musiikin kustannusyhtiöistä. 

 

• ПМИ (First Music Publishing) https://1mp.ru 

Eräs markkinoiden suurimmista toimijoista Venäjällä. Tarjoaa digitaalista jakelua, 

musiikin lisensointia elokuviin ja televisioon sekä tekijänoikeuksien hallinnointia. 

Lisäksi yhtiö toteuttaa PR-kampanjoita ja järjestää konsertteja. 

 

• Broma 16 https://broma16.com 

Riippumaton yritys, jonka päätoimialoja ovat lisensointi ja tekijänoikeuksien hallinta. 

Toimii yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa, mutta lisensoi musiikkia myös suurille 

kansainvälisille kanaville kuten HBO, Netflix, CBS, jne. Eräs yrityksen tavoitteista on 

lisätä lisensointitoiminnan läpinäkyvyyttä kehittämällä alalle uutta teknologiaa ja uusia 

innovaatioita. 

 

• Make it Music http://makeitmusic.ru 

Merkittävän venäläisen levy-yhtiön Black Starin perustama kustannusyhtiö. Tarjoaa 

lisensointipalveluita ja digijakelua. Yrityksen katalogi koostuu enimmäkseen hiphopista, 

r&b:stä ja popista. 

 

• Monolit http://izdatelstvomonolit.ru 

Yksi Venäjän pitkäikäisimmistä kustannusyhtiöistä, joka on perustettu osaksi tunnetun 

venäläisen säveltäjän Maxim Fadeevin omistamaa yritystä. Keskittyy musiikin 

lisensointiin ja digijakeluun. Fokuksessa pop-musiikki. 

 

• A+ http://aplusmuz.ru 

http://izdatelstvomonolit.ru/
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Musiikin lisensointiin ja digijakeluun keskittyvä kustannusyhtiö. Toimii enimmäkseen 

vaihtoehtomusiikin saralla. 

 

• Igor Butman Music Group http://www.ibmg.ru 

Kuuluisan jazzmuusikko Igor Butmanin perustama levy-yhtiö ja kustannusyhtiö, joka 

lisensoi ja jakelee jazzmusiikkia, manageroi artisteja sekä järjestää konsertteja ja 

kiertueita. 

 

Tekijänoikeusjärjestöt 
 

Venäjällä toimii kolme tekijänoikeusjärjestöä: RAO (Russian Authors Society), VOIS (Russian 

Organization for Intellectual Property) ja RUR (Russian Union of Rightsholders). 

 

Manageritoimistot 
 

Venäjällä yksittäinen manageri tai hänen edustamansa yhtiö saattaa ottaa haltuun artistin koko 

urakehityksen 360 asteen mallin mukaisesti. Kokonaisvaltaisessa mallissa manageri toimii 

komissiopalkalla, jolloin komissiot ovat yleensä 10-50 prosenttia artistin tuloista. Tyypillisesti 

myös levy-yhtiön kanssa työskentelevillä artisteilla on oma riippumaton manageritiiminsä.  

Tällaisessa tilanteessa levy-yhtiö organisoi ja hallinnoi digitaalista jakelua, kustannusoikeuksia ja 

tekijänoikeuksia, kun taas manageri hoitaa strategisen suunnittelun ja pitää huolta artistin 

päivittäisestä toiminnasta. 

 

Venäjällä on myös muutamia levy-yhtiöitä, joiden toimintamalli muistuttaa 360-mallia ja ne 

tarjoavat artisteilleen myös manageripalveluita. Ohessa esimerkkejä: 

 

• Gazgolder https://gazgolder.com 

Eräs venäjän musiikkimarkkinoiden merkittävimmistä levy-yhtiöistä ja luovista 

keskittymistä. Omien projektiensa ohella Gazgolder on aktiivisesti läsnä alan 

kehityksessä tukemalla nousevia artisteja ja kehittämällä koulutuksellisia aloitteita ja 

projekteja. 

 

• Black Star Inc. https://black-star.ru 

Kuuluisan hiphop-artistin Timatin vuonna 2006 perustama levy-yhtiö, jonka toimintaan 

kuuluu levymerkin, kustannusyhtiön ja agentuurin ohella ravintolaketju, vaatemallisto, 

fitness-klubien verkosto, peliluolia ja jopa autopesuloita. Black Star kiinnittää yleensä 

pop- tai hiphop-genreen luettavia artisteja. Viime vuosina yritys on joutunut 
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kahnauksiin joidenkin artistiensa kanssa ja se on heikentänyt hieman Black Starin 

mainetta. 

 

• Velvet Music https://velvetmusic.ru 

Alena Mikhailovan ja Liana Meladzen vuonna 2004 perustama levy-yhtiö, joka 

työskentelee nykyisin enimmäkseen pop-artistien kanssa. 

 

• Холодные звуки (Cold Sounds) https://vk.com/coldsounds 

Nuori, mutta vakaasti kasvava levymerkki, jonka rosteri koostuu pääasiassa nousevista 

nuorista laulaja-lauluntekijöistä. Musiikkialan asiantuntijat pitävät yhtiötä eräänä 

lähitulevaisuuden merkittävistä suunnannäyttäjistä Venäjän musiikkimarkkinoilla. 

 

• Роднои Звук (Rodnoy Zvuk) https://rodzvuk.ru 

Levy-yhtiö ja management-yhtiö, joka on saanut alkunsa samannimisestä VK-yhteisöstä. 

Nykyään yrityksen tavoitteena on esitellä nousevia vaihtoehto- ja indie-musiikin 

artisteja ja samalla promotoida ja rahallistaa projektejaan kehittäen musiikkialan 

käytäntöjä Venäjällä yleisemminkin. 

 

Isoista levy-yhtiöistä Sony Music ja Universal ovat lanseeranneet omat venäläisten artistien 

kanssa toimivat 360-malliset osastonsa. 

 

Tässä yhteydessä on syytä mainita myös, että musiikkialan koulutus kehittyy Venäjällä koko 

ajan. On siis oletettavaa, että maan musiikkialalle tulee runsaasti uusia ammattilaisia, jotka 

kehittävät venäläistä musiikkimaailmaa edelleen lähitulevaisuudessa. 

 

Elävän musiikin kenttä 
 

Toisin kuin länsimaisessa tekijänoikeuksiin perustuvassa musiikkimaailmassa, Venäjällä levy-

yhtiöillä ei ole samanlaista keskeisen toimijan ja portinvartijan roolia. Maan musiikkiala on 

kehittynyt aivan eri painotuksin. 

 

Venäläisen musiikkialan sydän on elävän musiikin sektori, josta myös ylivoimaisesti suurimmat 

tulovirrat tulevat. Ala kehittyy koko ajan ja keikkamyynti ei ole enää ainoa järkevä 

ansaintamalli Venäjällä, mutta live-ala on silti säilyttänyt asemansa musiikkiin liittyvän 

liiketoiminnan veturina.  

 

https://velvetmusic.ru/
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Yllä lausuttu sopii hyvin yksiin sen kanssa, että Venäjällä internetiä on yleisesti ottaen pidetty 

ilmaisena musiikin lähteenä, toisin kuin keikkalippua tai fanituotteita, jotka nähdään yleisesti 

relevanttina tapana huomioida artistia ja kiittää häntä työstään (myöskään äänilevyä ei nähdä 

Venäjällä yleisesti ottaen tässä roolissa). Venäjällä live-musiikin ostajien roolia onkin mahdoton 

ylikorostaa. 

 

Tuloksena on erittäin kilpailtu elävän musiikin sektori, jossa myös kiistat ovat yleisiä. Toisaalta 

kova kilpailu johtaa ainakin kysyttyjen artistien kannalta suotuisaan palkkakehitykseen ja myös 

yleisesti ottaen hyvin kehittyneisiin ammatillisiin rakenteisiin. 

 

Yleisesti ottaen venäläinen live-kenttä pitää sisällään noin 100–150 vakavasti otettavaa toimijaa, 

jotka ymmärtävät alan kokonaisvaltaisesti ja ovat luotettavia yhteistyökumppaneita sekä 

julkisen sektorin osalta että yksityistilaisuuksien tuotannossa. Suurin osa näistä toimijoista pitää 

majaansa Moskovassa tai Pietarissa ja myös hieman pienemmässä määrin Jekaterinburgissa. 

 

Ylätasolla venäläisen elävän musiikin alan ja sitä ympäröivien toimijoiden ymmärtäminen 

liittyy monopolien ymmärtämiseen. Venäjän johtavat teleoperattorit, internet-mogulit ja pankit 

ostavat itselleen hyödyllisiä yrityksiä ja rakentavat omia viihde-imperiumejaan. 

 

Venäjällä kiertäminen keskittyy tärkeisiin keskuksiin. Yleensä kunkin kiertueen perustukset 

luodaan Moskovan- ja Pietarin-keikkojen ympärille. 

 

Kaikki muu riippuu kiertueen tavoitteista. Keikkapaikkojen infrastruktuuri on kehittynyt 

Venäjällä laajalti ja esimerkiksi Jekaterinburgissa, Kazanissa, Nižni Novgorodissa, 

Novosibirskissa, Krasnodarissa ja Rostov-on-Donissa on säännöllistä ulkomaisten artistien 

kiertuetoimintaa. 

 

Artistien keikkapalkkiot ovat korkeimmat Moskovassa ja perinteinen kolmen keikan kiertue 

Moskova, Pietari, Jekaterinburg todennäköisesti tuo Pietarista 20-30 prosenttia Moskovaa 

pienemmät tulot ja Jekaterinburgista puolet Moskovan tuotoista. Muissa kaupungeissa 

keikkatulot jäävät vielä pienemmiksi, ellei kyseessä ole festivaali tai muu erikoistapaus. 

 

Yleinen asiantuntijamielipide on, että artisti on valmis Venäjän-kiertueelle pystyessään 

myymään Moskovassa 1000 lippua, Pietarissa 700-800, Jekaterinburgissa 500 ja Habarovskissa 

sekä Vladivostokissa noin 200. Mitä kauemmas keskeisistä kaupungeista edetään, sitä 

haasteellisemmaksi skene muuttuu. 
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Venäjällä hype huippaa. Musiikkialan ammattilaisille tämä tarkoittaa työn rajua 

nopeatempoisuutta ja usein artistien ”parasta ennen” -päivämäärä tulee vastaan yllättävänkin 

pian. Kuumien uusien artistien ympärille rakentuu nopeasti uusia rakenteita, jossa artistit ja 

heidän lähipiirinsä toimivat itsenäisesti, eivätkä jopa 20-40 kaupungin kiertueet suosion 

nopealla huipulla ole enää harvinaisia. 

 

Mitä tämä tarkoittaa ulkomaisten artistien kannalta? 

 

Suositeltava frekvenssi Venäjällä vierailuun on edelleen vanhastaan hyväksi havaittu 

(keskimäärin) kaksi kertaa vuodessa. Keikkapalkkiot ovat olleet tasaisessa kasvussa. 

 

Asialleen omistautuneissa ja yhteisöllisissä underground-skeneissä toimivien artistien on 

mahdollista kiertää pieniä klubeja. Monilla marginaalimusiikin yhteisöillä on omat 

infrastruktuurinsa Venäjällä. 

 

Promoottorien näkökulmasta venäläisten ja ulkomaalaisten artistien vastakkainasettelu on 

menettänyt merkityksensä. Paikallisen skenen kasvu johtaa useasti siihen, että myös 

ulkomaisille artisteille tarjoutuu parempia mahdollisuuksia. 

 

Ajoituksellisesti keikka-aktiivisuus levittäytyy nykyään aiempaa tasaisemmin koko vuoden 

jaksolle, joskin muutamia huomionarvoisia huippukohtia löytyy. Uudenvuodenaatto on 

Venäjän suurin juhlapyhä ja silloin myös artistipalkkiot ovat korkeimmillaan. Useat 

keikkapaikat ovat joulukuussa varsin buukattuja kaupallisten uudenvuodentapahtumien takia. 

 

Toinen tärkeä lomaperiodi on toukokuun alussa (1.–9.5.). Perinteisesti silloin ei ole ollut 

järkevää kiertää Venäjällä, mutta nykyään kyseiseen ajanjaksoon suhtaudutaan jo hieman 

toiveikkaammin keikkatoiminnan kannalta. 

 

Kesäjakso on aktiivinen, mutta hyvin erikoistunut. Toisaalta festivaalit ovat kovassa kasvussa ja 

toisaalta paikalliset promoottorit hyödyntävät kiertäviä ulkomaalaisia artisteja buukkaamalla 

klubikeikkoja keskelle viikkoa.  

 

Tärkeimmät elävän musiikin ostajat, festivaalit ja keikkapaikat on listattu alle. Listauksessa on 

otettu huomioon erityisesti ulkomaisten artistien kanssa työskentelevät tahot. 

 

Elävän musiikin keikkajärjestäjiä Venäjällä – klubit ja promoottorit 
 

• SAV Entertainment & Russian Show Centre (http://www.savshow.com/, Moskova)  
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Isoja tuotantoja: Paul McCartney, Depeche Mode, Metallica, A-Ha, Elton John.  

 

• Melnitsa (http://www.melnitsa.pro/, Moskova) 

Tärkeä promoottori, jolla on keskiössä ulkomaisten artistien kanssa toimiminen. Oma 

festivaali Park Live, oma keikkapaikka 1930 (kapasiteetti 2500): System Of A Down, 

RHCP, Placebo, Muse.  

 

• TCI (http://www.tci.ru, Moskova) 

Keskittynyt klassiseen rockiin. Eräs keskeisiä Venäjän-kiertuetoiminnan kehittäjiä 

ulkomaisten artistien osalta. Rammstein, Nazareth, Scorpions, HIM, Dead Can Dance.  

 

• PopFarm (http://popfarm.ru/, Moskova) 

2010-luvun supermenestyjä ja eräs keskeisimmistä ulkomaisten artistien kanssa 

työskentelevistä toimijoista. Isoja tuotantoja: Imagine Dragons, Arctic Monkeys, 

Smashing Pumpkins, The XX, The Offspring.  

 

• PMI (http://www.pmigroup.ru/, Pietari) 

Keskeinen toimija Pietarissa ja läsnä muuallakin Venäjällä. Isoja tuotantoja. Paul 

McCartney, Madonna, Depeche Mode, Sting, Rolling Stones, Metallica.  

 

• NCA (http://www.nca.ru, Pietari) 

Pietarin keskeisimpiä toimijoita, toimii ajoittain myös Moskovassa. Madonna, Red Hot 

Chili Peppers, Muse, Kylie Minogue, The Rasmus.  

 

• Light Music (http://www.light-music.ru, Pietari) 

Tärkeä toimija Pietarissa ja pitkä historia skandinaavisten artistien kanssa toimimisesta. 

Omia festivaaleja StereoLeto ja Chasti Sveta, oma keikkapaikka Morze (kapasiteetti 

2500). Promoottori, buukkaja, yksittäisten tapahtumien järjestäjä. Nick Cave, Kraftwerk, 

Franz Ferdinand, Röyksopp, Jimi Tenor.  

 

• Spika (http://spika.org/, Moskova) 

Fokus raskaassa musiikissa, monipuolista kokemusta tuotannoista. Amorphis, Sabaton, 

Amon Amarth, Five Finger Death Punch.  

 

• Caviar Lounge (caviarlounge.com, Moskova) 

Kulturellin toimijan maineessa oleva agentuuri, residenssi Garage Modern Art 

Museumissa. Nick Cave, Michael Gira, Sonic Youth, Franz Ferdinand, Lenny Cravitz.  
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• Global Clubbing (http://globalclubbing.com, Moskova) 

Elektroniseen musiikkiin ja DJ-nimiin keskittyvä toimija, jolla on vaikutusvaltaa 

kattavasti Venäjällä. Paul van Dyke, Armin van Buuren, Tiesto, Ferry Corsten, David 

Guetta.  

 

Tuoreimpiin huomionarvoisiin toimijoihin lukeutuvat Delta Mekong (http://deltamekong.ru/, 

Moskova, metal, industrial, indie), Infiniti Concert (http://www.infinityconcert.ru/, Pietari, 

metal, industrial, indie), Nebo Records (https://neborecords.ru/, Moskova, tuottanut kiertueita 

Kaukoitään), Northern Sound (https://northernsound.ru/, Moskova, tuottanut klubikiertueita ja 

buukannut artisteja keskikokoisille festivaaleille), Booking Machine ( https://booking-

machine.com/, klubikiertueita), jne.  

 

Muutama oman buukkausosaston omaava moskovalainen keikkapaikka ansaitsee maininnan 

tässä yhteydessä: 

 

Glavclub (https://glavclub.com kapasiteetti 3000, FeeLee-agentuuri buukkaa “in-house”, suuria 

kansainvälisiä rock/pop-nimiä), 16 tons (https://www.16tons.ru/, kaksi keikkapaikkaa, joiden 

kapasiteetit 400 ja 150 henkeä, kansainvälisiä rock/pop-akteja) ja 

Dom (http://www.dom.com.ru/, kokeellinen musiikki, jazz, etno, kapasiteetti 200).  

 

Venäläinen “jokapaikan höylä” -mentaliteetti on yleinen paikallisessa jazz-skenessä, jossa 360 

astetta on peruslähtökohta toiminnalle. Jazzin saralla seuraavat tekijät ovat keskeisessä roolissa. 

 

• Igor Butman Music Group (www.ibmg.ru, Moskova) 

Festivaali- ja konserttimoguli. On vuodesta 2017 alkaen keskittynyt erityisesti Jazz 

Across Borders -tapahtuman tuotantoon Pietarissa vuosittain marraskuussa. Kyseessä on 

messutapahtuma, kansainvälinen jazzkonferenssi, venäläisten ja kansainvälisten artistien 

showcase, jossa on oma klubi-ohjelmansa. Igor Butman Music Groupin toimintaan 

kuuluu lisäksi levy-yhtiö ja tuotantoyhtiö, joka julkaisee useita levytyksiä joka vuosi. 

Yhtiön agentuurin edustuksessa on noin 25 venäläistä artistia, fokuksena erityisesti 

venäläiset ja amerikkalaiset tuotannot. Oma klubi, Igor Butman Club, jossa ohjelmaa 

joka ilta, 120 asiakaspaikkaa. 

 

• ArtMania (http://art-mania.ru, Moskova) 

Pyörittää massiivisia Usadba.Jazz Festival -ulkoilmatapahtumia Moskovassa ja Pietarissa, 

välillä myös muissakin kaupungeissa. Paljon eri genrejä, enimmäkseen 

valtavirtamusiikkia. Välillä myös klubitapahtumia ja yritystapahtumia. 
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• Anatoly Kroll Presents (Moskova) 

Moskovan Säveltäjien liiton puheenjohtajan perustama yritys. Kaksi vuosittaista 

jazzkilpailua Gnessins Russian Academy of Musicissa (instrumentaalimusiikki 

marraskuussa ja laulujazz maaliskuussa) ja kolme vuosittaista minifestivaalia Zaryadie 

Concert Hallilla 2019 lähtien. Vaikutusvaltainen taho perustajansa heikentyvästä 

terveydentilasta huolimatta. 

 

• Evergreen Jazz (www.mgreen-jazz.ru, Moskova) 

Festivaali- ja konserttituotantoja. Jazz at the Heremitage Garden elokuussa, vuodesta 

1998 lähtien.  

 

Huomionarvoisia riippumattomia jazzpromoottoreita Moskovassa: Kirill Polonsky 

(polonsk@gmail.com, kiinnostunut pohjoismaisista artisteista) ja Yakov Okun 

(www.jazz.ru/pages/okun/). MuzEnergo/Yuri Lnogradsky (www.muzenergo.ru) tuottaa 10-20 

konsertin mittaisia Venäjän-kiertueita valtavirran ulkopuolisille ulkomaisille artisteille, joilla on 

kiertuetukea käytettävissään. 

 

Elävän musiikin keikkajärjestäjiä Venäjällä – festivaalit 
 

Kaupallisesti orientoituneiden festivaalien määrä Venäjällä on nousussa sekä suurten että 

pienten tapahtumien osalta. Samalla kilpailu niiden välillä tiukentuu edelleen. Festivaaleista ei 

tosiaankaan ole pulaa tällä hetkellä ja niiden tarjonta on hyvin monipuolista. Suurin osa niistä 

järjestetään Moskovan ja Pietarin alueella. 

 

• Park Live4: Moskova, kesäkuun loppu, 3 päivää, perustettu 2013. Järjestäjä Melnitsa, 

genret pop-rock ja electronica. 

 

• Afisha Picnic: Moskova, heinäkuun puoliväli, perustettu 2004. Mielipidevaikuttajana 

tunnetun Afisha-lehden perustama monialainen festivaali, joka lopulta on elänyt 

kauemmin kuin lehti itse. On kasvanut pienemmästä edelläkävijatapahtumasta 

etabloituneeksi valtavirtafestivaaliksi. 

 

• VK-Fest: Pietari, heinäkuun loppu, perustettu 2015. Suositun sosiaalisen median alustan 

oma tapahtuma yrityksen kotikaupungissa, kauniissa ympäristössä. “Kaiken festivaali” 

tarjoaa hyvää näkyvyyttä artisteille ja houkuttelee suuren määrän erilaisia 

“portinvartijoita” vuosittain.  
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• Dikaya Myata (“Villiminttu”): Tulan alue, kesäkuun loppu, perustettu 2008. Noin 

kahden tunnin ajomatkan sisällä Moskovasta. Monipuolinen festivaali, joka esittelee sekä 

venäläisiä että kansainvälisiä rockin, maailmanmusikin ja elektronisen musiikin artisteja 

(laajasti ymmärrettynä), sekä etabloituneita tähtiä että uusia tulokkaita. Kehittynyt 

infrastruktuuri ja paljon majoitusmahdollisuuksia.  

 

• Alfa Future Sound: Nižni Novgorodin alue, heinäkuun alku, perustettu 2014. Venäjän 

johtava elektronisen musiikin ja uuden teknologian tapahtuma. Yhteistyökumppani ja 

rahoittaja Aplha Bank. Tunnin lentomatka Moskovasta.  

 

• Stereoleto: Pietari, heinäkuun puoliväli, perustettu 2001. Nuoren koulutetun 

pietarilaisyleisön lemmikkifestivaali. Järjestäjänä Light Music, tapahtumapaikkana 

trendikäs SevKabel PortIndustrialZone. 

 

• Present Perfect: Pietari, heinäkuun loppu, perustettu 2015. Viime vuosien muodikkain 

elektronisen musiikin tapahtuma, jonka päämääränä on toimia taidemaailman ja 

musiikin leikkauspisteessä. 

 

• Ural Music Night: Jekaterinburg, kesäkuun loppu, perustettu 2015. Uraauurtava 

tapahtuma kulttuuripääkaupunkien ulkopuolella. Ilmaistapahtuma ympäri kaupunkia. 

2500 artistia 80 eri keikkapaikassa, yhteensä 220 000 kävijää. Musiikin ohella esittävää 

taidetta ja koulutustapahtumia.  

 

• V-Rox: Vladivostok, kesäkuun loppu, perustettu 2013. Showcase-tyyppinen 

kaupunkifestivaali nouseville venäläisille ja ulkomaisille artisteille. Alueellinen fokus 

Venäjän läheisessä Kakkois-Aasiassa, sekä USA:ssa ja Euroopassa. 

 

• Bol’ (“Tuska”): Moskova, heinäkuun alku, perustettu 2015. Vaikutusvaltaisen Pop Farm -

agentuurin haltuun ottama festivaali, joka alkoi uuden venäläisen rockin näyteikkunana, 

mutta on sittemmin kehittynyt edelleen erityisesti sponsoreiden ja median suosimaksi 

keskeiseksi tapahtumaksi. 

 

• Сhasti Sveta: Pietari, syyskuu, perustettu 2017. “Harvinaisen musiikkiin” keskittyvä 

ulkoilmafestivaali, jota kuratoi venäläinen rock-guru Boris Grebenschikov ja jota 

promotoi Light Music Pietarin keskustassa. Musiikillinen linjaus pitää sisällään 

maailmanmusiikkia, etnoa ja muuta valtavirran ulkopuolista. 

 



 

  Sivu 27 / 33 

• SKIF Festival (toukokuun puoliväli) / Electromechanica (marraskuu): Pietari, perustettu 

1997. Sergey Kuryokhin Modern Art Centren organisoima tapahtuma, jonka paikkana 

on Alexandrinsky Theatren uusi konserttisali. Kattavaa yhteistyötä suomalaisten ja 

muiden pohjoismaalaisten kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Ohjelmassa monenlaista 

kokeellista musiikkia. Tapahtuman rahoitus perustuu pitkälti paikalliseen apurahaan. 

 

Venäjällä on useita jazzfestivaaleja, jotka järjestetään usein paikallisissa konserttitaloissa. 

 

• Jazz Across Borders (JAB, https://culturalforum.ru/block/jazz-fest): Pietari, syksy, 

perustettu 2017. Tällä hetkellä tärkein tapahtuma venäläisen jazz-alan kanssa 

kosketuksiin haluaville. Konsertteja, showcase-esiintymisiä, masterclass-luentoja, 

paneelikeskusteluja, jne. 

 

• Muita pietarilaisia valtavirran jazztapahtumia: White Night Swing (kesäkuu) ja PetroJazz 

(tapahtumia läpi vuoden). September in Tikhvin järjestetään Tihvinän kaupungissa, 

Leningradin alueella, kolmen tunnin ajomatkan päässä Pietarista. Tapahtuma on 

aktiivinen ulkomaisten artistien buukkaamisessa.  

 

• Usadba.Jazz-festivaalit: Moskova, touko-kesäkuu; Pietari, kesäkuun loppu. Suuren 

mittakaavan koko perheen tapahtumia, jonka näkemys jazzista on hyvin laaja ja sisältää 

myös funkia, rockia, jne. Branford Marsalis Quartet, The Brand New Heavies, Jazzanova, 

Jimi Tenor, Black Eyed Peas. 

 

• Jazz on the Volga River: Jaroslavl, joka toinen vuosi alkaen 1979. Tapahtumapaikkana 

paikallinen konserttitalo, myös ulkomaisia esiintyjiä, erityisesti Euroopasta. 

 

• Jazz Province: Liikkuva festivaali, marraskuu, Kursk +10-15 muuta kaupunkia vuosittain, 

perustettu 1997. 10-15 esiintyjää Venäjältä, Euroopasta ja Yhdysvalloista. Tapahtuma 

edellyttää kansainvälisiltä esiintyjiltä matkatukea. Tapahtumapaikkoina paikalliset 

konserttitalot, kapasiteetit 500-1000. 

 

• SibJazzFest: joka toinen vuosi, Novosibirsk, tapahtumapaikkana paikallinen 

konserttitalo. Yleensä paljon ulkomaisia esiintyjiä, myös Suomesta. 

 

• Arkhangelsk Jazz järjestää useita festivaaleja Arkangelissa Pohjois-Venäjällä. Paikallisesti 

merkittävä lokakuinen festivaali palautti nimekseen vuonna 2018 alkuperäisen 

otsikkonsa Arkhangelsk International Jazz Days. 

 

https://culturalforum.ru/block/jazz-fest
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• EverJazz, Jekaterinburg. Oikeastaan EverJazz on 120-paikkainen klubi, jossa on 

konsertteja joka ilta. Konserttitoimintaansa paremmin EverJazz on tunnettu 

koulutustapahtumistaan, venäläisille nuorille bändeille suunnatusta kilpailustaan ja 20 

kilometriä Jekaterinburgin ulkopuolella järjestettävästä vuosittaisesta 

ulkoilmafestivaalista, joka sai alkunsa 2013. 

 

• Jazz On Baikal, Irkutsk. Itäisen Siperian huomattavin jazztapahtuma Baikal-järven 

rannalla. Järjestäjänä toimii ryhmä paikallisia musiikkialan ammattilaisia ja tapahtuma 

sai alkunsa 2000-luvun puolivälin tienoilla. 

 

Elävän musiikin keikkajärjestäjiä Venäjällä – keikkapaikat 
 

Yleisesti ottaen venäläiset keikkapaikat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 1) urheiluareenat 

ja jättiklubit (kapasiteetti 3000+) 2) pienemmät ja keskikokoiset klubit (kapasiteetti 800-3000) 3) 

istumapaikkaiset konserttisalit ja kulttuuritalot (kapasiteetti yleensä 1000-1500), jotka ovat 

erityisen tärkeitä jazzin ja kansanmusiikin kannalta. 

 

Klubeilla ei Venäjällä ole virallisia paloturvallisuusrajoja, joten niiden kapasiteettien 

arvioiminen perustuu järjestäjien vapaaehtoiseen tilastointiin. 

 

Eri kaupunkien klubeista ja muista keikkapaikoista kannattaa etsiä tietoa internetistä ja monilla 

keikkapaikoilla Venäjällä on varsin kattavasti informaatiota saatavilla verkkosivujensa kautta. 

 

Showcase-festivaalit ja konferenssit  
 

Showcase-tapahtumat ja musiikkikonferenssit ovat melko tuoreita tulokkaita Venäjällä. Alla 

muutamia huomionarvoisia tapahtumia. 

 

• Moscow Music Week https://mmw-application.ru  

Vuosittainen, vuonna 2018 perustettu tapahtuma. 

 

• COLISIUM International Music Forum http://colisium.org  

Moskovassa, Pietarissa, Sotšissa, Kazanissa, Jekaterinburgissa, Krasnojarskissa, Kiovassa 

(Ukraina) ja Almatyssä (Kazakstan) järjestettävä ammattilaistapahtuma. Tyypillisten 

verkostoitumistapahtuman osa-alueiden ohella tapahtumassa on vahva fokus 

koulutuksella ja osallistujissa onkin paljon alan opiskelijoita. 

 

• NAMM Musikmesse Russia https://namm-musikmesse-russia.ru  



 

  Sivu 29 / 33 

Frankfurtissa järjestettävän NAMM Musikmessen Venäjän-tapahtuma. 

 

• WaveForum https://waveforum.ru  

Muusikoille ja äänialan tekijöille suunnattu koulutustapahtuma. 

 

• Smm & Music Conference Viramusic https://viramusic.ru  

Muusikoille, äänialan tekijöille, managereille, PR-tekijöille ja muille digitaalisesta 

promootiosta kiinnostuneille suunnattu konferenssi. 

 

• Moscow Ticketing Forum on lipunmyynnin kaikkiin osa-alueisiin erikoistunut 

konferenssitapahtuma. 

 

• Red Bull Music Festivalin Venäjän-tapahtuma järjestetään vuosittain Moskovassa 

syyskuun alussa. 

 

• Sold Out Conference https://soldoutconf.ru  

Tapahtuma-alan tekijöitä yhdistävä ammatillinen foorumi. 

 

• Mint Music Showcase https://mintmusic.ru  

Vuonna 2019 osana Mint Music Festivalia alkanut kokonaisuus. Showcase-festivaalille 

saapui kansainvälisten festivaalien edustusta joukossaan Ruisrock Suomesta. Tapahtuman 

tavoitteena on tuoda lisää näkyvyyttä venäläisille tekijöille. 

 

• Musafir https://msfr.ru 

Alkuperäiskansojen musiikin ja maailmanmusiikin globaali konferenssi, jonne saapuu 

puhujia mm. USA:sta, Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta, sekä Venäjältä 

 

Brändiyhteistyö  
 

Venäläisten brändien ja musiikkialan välinen yhteistyö jakaantuu pääpiirteittäin seuraavasti: 

 

Live-ala  

Brändit sponsoroivat olemassa olevia tapahtumia tai kehittävät omia uusia tapahtumiaan. Skaala 

on ja formaattien kirjo on laaja eksklusiivisista klubitapahtumista suuriin festivaaleihin. 

 

Videotuotannot  
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Brändit ovat mukana videotuotannoissa kahdella eri tavalla. Ne joko käyttävät musiikkia tai 

artistia osana omaa kampanjaansa tai sponsoroivat artistien musiikkivideota vastineena 

jonkinlaisesta tuotesijoittelusta tai muusta näkyvyydestä. 

 

Erityisprojektit 

Useat brändit kehittelevät uusia tapoja tehdä artistiyhteistyötä pitkällä aikavälillä viihteen, 

koulutuksen tai sosiaalisten projektien merkeissä. 

 

Toisinaan brändit tekevät yhteistyötä suoraan artistien kanssa, mutta usein välissä on myös 

alaan erikoistunut agentuuri. Alla on listattuna merkittäviä venäläisiä tekijöitä brändien ja 

artistien yhdistämisessä: 

 

• Louder https://www.louder.ru/ru/poslednie-proekty.html (Porche, Adidas, Remy 

Martin, jne.)  

• Unity https://unity.moscow/ (Jameson, Gucci, Red Bull, jne.) 

Monstars http://monstars.ru (Adidas, Polaroid, Samsung, jne.)  

• Departament http://departament.com/ru/?v=1 (Bentley, Lexus, Audi, jne.)  

 

Matkustaminen ja viisumit  
 

Suomesta Venäjälle menemiseen tarvitaan viisumi. Venäläinen viisumijärjestelmä on 

perinteisesti perustunut vastavuoroisuuteen, eli joistain länsimaiden ulkopuolisista valtioista 

joihin pääsee Venäjältä vapaasti on mahdollista matkustaa myös Venäjälle viisumivapaasti. 

Näihin kuuluvat mm. Israel, Etelä-Afrikka ja Hong Kong. Eri kansalaisuuksia sisältävän ryhmän 

kannattaa siis olla tarkkana kutakin lähtömaata koskevien säännösten kanssa. 

 

Kaikkien matkustajien passien tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta Venäjän-matkan 

viimeisen päivän jälkeen. 

 

Venäläisten ostajatahojen kanssa tehdyissä sopimuksissa tulisi aina olla mainita viisumien 

hankinnasta ja niihin liittyvien kustannusten kattamisesta. Venäjällä on useita eri 

viisumityyppejä, joiden käyttöön on syytä perehtyä. 

 

Humanitaarinen viisumi on yksinkertaisin haettava, mutta sen saadakseen ulkomaisella artistilla 

tulee olla virallinen diplomaattitason kutsu Venäjälle. Monet suuret toimijat käyttävät nykyään 

humanitaarista (/kulttuuri-) viisumia, jossa kutsujatahona on Venäjän Kulttuuriministeriö, 

vaikkakaan lain mukaan kyseisellä viisumilla ei saa tehdä liiketoimintaa Venäjällä. 
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Liikematkaviisumi Venäjälle voidaan myöntää paikalliselta järjestävältä taholta tai kolmannelta 

osapuolelta saadun kutsun perusteella (työviisumipalveluja on saatavilla maksusta, mutta kaikki 

ostajatahot eivät voi juridisesti lähettää kutsua, johon viisumihakemuksen voi perustaa). 

 

Musiikkialan ammattilaisille, jotka matkustavat Venäjälle enemmän kuin 2-3 kertaa vuodessa 

(eivätkä ainoastaan Pietarin alueelle) suositellaan perehtymistä useaan matkaan oikeuttavaan 

viisumiin. 

 

Turistiviisumi voi olla käyttökelpoinen pienemmille toimijoille, esimerkiksi DJ:lle tai yhtyeille, 

joiden tuotanto on hyvin kevyttä. Turistiviisumissa virallisena kutsujana toimii hotelli, eli 

käytännössä buukkaajan artistille valitsema majoituspaikka. Turistiviisumia käytetään nykyään 

harvemmin kiertuetoiminnassa. 

 

Viisumin hakemiseen liittyvää faktatietoa löytyy kootusti Venäjän Viisumikeskuksen 

suomalaiselta sivustolta: https://russiavisacentre.com 

 

Venäläisen viisumikulttuurin uutuus on e-viisumi, jonka suomalainen matkailija voi saada 

Pietarin ja Leningradin alueelle, sekä Kaliningradin alueelle ja Kaukoitään (Vladivostok, 

Habarovsk, Južno-Sahalinsk, jne.). Tällä hetkellä e-viisumi on saatavilla Schengen-alueen 

matkustajille, mutta huhujen mukaan käytäntöä aiotaan laajentaa jatkossa Venäjän turismin 

kehittämiseksi.  

 

E-viisumi toimii ilman kutsua ja on voimassa yllä mainituilla alueilla enimmillään 8 

vuorokauden yhtäjaksoisen matkan ajan. Sähköisen viisumin käsittelyaika on 4 vuorokautta 

hakemuksen jättämisestä ja hakeminen on mahdollista osoitteessa https://evisa.kdmid.ru/ 

 

Suomalaisille matkailijoille huomionarvoista on, että tällä hetkellä e-viisumi ei mahdollista 

junamatkustusta rajatarkastukseen liittyvien syiden takia, joten matka tulee tehdä lentämällä tai 

autolla. Uuden viisumityypin käytössä on myös havaittu, että matkustajien on syytä olla 

erityisen tarkkana siitä, että dokumentteihin annettu nimi vastaa täsmälleen passissa olevaa 

nimeä (myös toiset nimet) ja että matkustajalla tulee olla Venäjällä voimassa oleva 

matkavakuutus, josta osoittaa todiste rajalla. Epäselvyydet näissä kohdissa ovat olleet yleisimpiä 

yksittäisiä syitä maahan pääsyn eväämiseen e-viisumin varhaisvaiheissa. 

 

Mitä tullaustodistuksiin tulee, niitä tarvitaan lähinnä vain suuremman luokan Venäjälle 

vietävissä tuotannoissa. Pienemmissä kiertuetuotannoissa tullaustodistukset tulevat 

kysymykseen lähinnä, jos mukana on antiikki-instrumentteja tai jotain muuta hieman 
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erikoisempaa tavaraa. Tällaisissa tapauksissa on syytä konsultoida asianajajaa ennen matkaa ja 

pitää kaikkeen arvotavaraan liittyvää dokumentaatiota mukana koko matkan ajan. 

 

Venäjä-checklist  
 

1. Venäjällä on mahdollista järjestää varsin onnistuneita ja taloudellisesti kannattavia 

kiertueita, mutta toisaalta maassa vastaan saattaa tulla isoja riskejä, 

tekijänoikeusrikkomuksia ja yhteiskunnallisia vääryyksiä. Kannattaako Venäjälle edes 

yrittää mennä? Se riippuu täysin omista tavoitteistasi. 

 

2. Venäläinen yhteiskunta on taloudellisesti, poliittisesti ja kulttuurillisesti kahtiajakautunut. 

Ketä yrität tavoittaa Venäjällä? Valitse tavoitteesi tarkasti. 

 

3. Henkilökohtaiset suhteet ovat Venäjällä virallisia suhteita tärkeämpiä, eikä 360-mallissa ole 

mitään uutta. Kenties sinulla on jo valmiina potentiaalinen luotettava yhteistyökumppani 

Venäjällä? Heidät kannattaa tunnistaa. 

 

4. Live-ala on Venäjällä musiikkialan ylivoimaisesti tärkein tulonlähde. Jos haluat pärjätä 

maassa, siihen kannattaa panostaa. 

 

5. Brändit ovat aktiivisia live-sektorilla ja etsivät mahdollisuuksia työskennellä ulkomaisten 

artistien kanssa. Kannattaa yrittää etsiä toimivia brändikumppanuuksia. 

 

6. Oletko jo VK:ssa? Jos et ole, luo profiili palveluun. Pidä myös huolta, että musiikkisi on 

saatavilla tärkeimmissä venäläisissä suoratoistopalveluissa, erityisesti VK:ssa ja Yandexissa. 

Kuulijoiden lisäksi tavoitat sieltä paikalliset promoottorit ja agentit.  

 

7. Venäjän musiikkiala on keskittynyt Moskovaan. Pietari on myös tärkeä, varsinkin live-

sektorilla, mutta ei taloudellisesti yhtä potentiaalinen kuin Moskova. Kannattaako siis 

muista kaupungeista edes välittää? Se riippuu omista tavoitteistasi, mutta näistä kahdesta 

kulttuuripääkaupungista kannattaa ainakin aloittaa. 

 

8. Venäläiset pitävät Suomesta. Positiivisesta lähtökohdasta on mahdollista tehdä myös hyvää 

bisnestä, varsinkin jos edustamasi musiikki on heviä. Muissa tapauksissa kuvio saattaa olla 

hieman haasteellisempi.  
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9. Saatuasi musiikkisi Venäjän markkinoille, on tärkeää rakentaa uskottava PR-kampanja. Osa 

hyödyllisimmistä viestintäkanavista vaatii rahan tai palkatun työvoiman sijaan aikaa ja 

kärsivällisyyttä. Toisaalta on suositeltavaa palkata paikallinen PR-agentuuri, mutta muista 

olla tarkka valintasi suhteen. 

 

10. Musiikin synkronointi elokuviin tai TV-ohjelmiin on potentiaalinen tulonlähde 

ulkomaisille artisteille Venäjällä. Kannattaa pyrkiä tekemään yhteistyötä paikallisen 

kustannusyhtiön kanssa. 

 

11. Venäläiset tekijänoikeusjärjestöt (RAO, VOIS ja RUR) toimivat maan musiikkimarkkinoilla 

yksinoikeudella, joten käytännössä ulkomaisten toimijoiden täytyy toimia yhteistyössä 

niiden kanssa. 

 

12. Onnistuakseen Venäjällä on rakennettava kokonaisvaltainen strategia, jossa on hyvä 

tasapaino eri kanavien kesken. PR, suoratoistopalvelut, musiikin synkronointi ja live-puoli 

ovat kaikki tärkeitä. 

 

13. Venäjälle matkustava tarvitsee viisumin. Tällä hetkellä maan viisumijärjestelmä on 

muutoksessa (parempaan suuntaan). Jos aiot Venäjälle, kartoita viisumikäytännöt 

huolellisesti ja hae viisumia ajoissa. 
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