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1. JOHDANTO
1.1. Tutkimuskysymyksen esittely

Tässä

taiteen

maisterin

opinnäytetyössäni

tarkastelen

elokuvateatteria

muuttuvassa

toimintaympäristössä. Tutkimuskysymykseni on: Onko yksityisen ja yksisalisen elokuvateatterin
mahdollista selvitä hengissä 2010-luvun yhteiskunnassa? Yhteiskunta ja sen myötä teknologia on
kehittynyt

viime

vuosikymmeninä

vaikuttaen

myös

elokuvateattereihin

ja

katsojien

kulutuskäyttäytymiseen. Erityisesti 2000-luvun lopun ja 2010-luvun alun raju ja nopea
teknologinen kehitys on muuttanut toimintaympäristöä. Ketjuihin kuulumattomia, yksityisiä ja
vain yhden salin kinoja on enää harvassa.

Elokuvateattereiden historiasta on kirjoitettu yleisellä tasolla, ja elokuvateattereiden toimintaa
on tilastoitu säännöllisesti. Yksittäisen elokuvateatterin historia on koottu ainakin kerran yksiin
kansiin (kohteena Riihimäkeläinen Kino Sampo). Tämän tutkielman tarkoitus ei ole
historiankirjoitus, vaan kuten tutkimuskysymys paljastaa, aikalaisanalyysi.

Kino Tapiola on rakennettu vuonna 1955 Espooseen, osana Tapiolan puutarhakaupunkia, ja sen
on suunnitellut Aarne Ervi. Lähes tauotta elokuvia näyttänyt yhden salin korttelikino on
kohdannut varsinkin viime vuosina haasteita. Haasteet ovat olleet toiminnallisia, mutta myös
yhteiskunnallisia. Toiminnalliset haasteet ovat liittyneen kiinteistön kuntoon, yrittäjyyteen ja
esitystekniikkaan. Lisäksi haasteita on muodostanut yhteiskunnalliset muutokset: Monisalisten
elokuvateattereiden, nk. multipleksien syntyminen pääkaupunkiin, kauppakeskuksiin ja
valtaväylien varrelle. Myös ihmisten elokuvissakäyntikulttuuri on muuttunut. Pyrin tässä työssä
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avaamaan näitä haasteita ja löytämään vastauksia siihen, miten Kino Tapiola on voittanut nämä
haasteet, tai voinut ainakin vastata niihin.

1.2. Aiheen rajaus

Tarkastelen tutkimuskysymystä espoolaisen elokuvateatteri Kino Tapiolan kautta. Kino Tapiola
on minulle tuttu lapsuuteni kotiteatterina. Se on lähellä Helsinkiä ja se on toiminut
elokuvafestivaali Espoo Cinén näyttämönä, ja näistä syistä se on pysynyt elinpiirissäni
satunnaisesti myös aikuisiällä. Sen vaiheet saivat minut valitsemaan tutkielmani aiheeksi
elokuvateatteriympäristön ja tarkastelun kohteeksi nimenomaan Kino Tapiolan. Kino Tapiolan
kautta peilaan tutkimuskysymystäni myös laajemmin koko Suomen elokuvateatterikenttään,
mutta en ulkomaihin.

Kuten sanottu, tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole kirjoittaa historiaa. Kino Tapiolan vaiheita ja
historiaa

sivutaan

Tapiolan

rakentamista,

historiaa

ja

kaupunkikulttuuria

koskevassa

kirjallisuudessa, mutta omaa historiikkia siitä ei ole kirjoitettu. Eikä kirjoiteta nytkään. Tämän
tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten tämä lähiökino on onnistunut pitämään ovensa auki,
kun niin moni muu yhden tai kahden salin teatteri on joutunut ne sulkemaan, tai toiminta on
kunnallistettu. Jotta analyysille jäisi tilaa, olen joutunut rajaamaan pois sekä elokuvateatterien
historian Suomessa, sekä Kino Tapiolan paikallishistorian, käyden nämä asiat läpi vain
pintapuolisesti ja lähes luetellen. Avaan historiallista näkökulmaa vain silloin, kun se auttaa
ymmärtämään tutkimuskysymystäni tai toimintaympäristöä tänä päivänä.
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En keskity tutkimuksessani juurikaan elokuvateatterin ensimmäiseen viiteen vuosikymmeneen,
sillä Kino Tapiolan tämänhetkisen elinvoiman kannalta kiinnostavin ajanjakso on viimeiset viisi
vuotta. Sitä edeltäneen ajan yrittäjistä ja toiminnasta ei ole tässä työssä mahdollisuus kirjoittaa
enempää kuin olen kirjoittanut. Viimeisen viiden vuoden tapahtumat paitsi Kino Tapiolassa, myös
elokuvateatterien

toimintaympäristössä,

ovat

syy

elokuvateatterin

tämänhetkiseen

toimintamalliin. Käsiteltyjen viiden vuoden aikana tapahtui kiinteistölle asioita, jotka pakottivat
sekä rakennuksen omistajan, siinä toimivan yrittäjän, sitä vuokraavan elokuvafestivaalin, että
kaupungin kulttuurijohdon miettimään sekä Kino Tapiolan, että omaa tulevaisuuttaan.
Tapahtumat ja niiden synnyttämät päätökset johtivat Kino Tapiolan uuteen elämään ja
ainutlaatuiseen elokuvateatteriorganisaatioon ja rahoitusmalliin.

Viiden viimeisen vuoden aikana, 2010-luvulle tultaessa elokuvateatterien digitalisointi yleistyi.
Yhteiskunnan ja sitä myötä elokuvatekniikan digitalisoituminen saavutti myös pienemmät
elokuvateatteriyrittäjät ja heidän esitystekniikan. Elokuvan keksimisestä asti vallinnut
filmitekniikka väistyi aineettoman esittämisen tieltä, muuttaen elokuvateatterin ohjelmisto- ja
henkilöstörakennetta. Digitaalisuuden mullistama ohjelmistosuunnittelu ja uudenlaiset työnkuvat
elokuvateatterissa ovat muuttaneet myös elokuvateatteriyrittäjän arkea.

Kino Tapiolan

tarkastelu

muuttuneessa

mahdollistaa

kulttuuriyrittäjän

toimintaympäristössä.
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toiminnan

tarkastelun

1.3. Teoreettinen viitekehys ja aineisto

Tutkimuskysymykseni asettuu kulttuurihistorialliseen kontekstiin. Elokuvateatterit tuottavat
kulttuuripalveluja, mutta ovat myös osa elokuvateollisuutta, ja elokuva puolestaan on osa
kulttuurihistoriaamme. Tutkimuksen rungon muodostavat kolme lähtökohtaa: Elokuvateollisuus,
kulttuuriyrittäjyys sekä esitystekniikan muutokset. Näiden kolmen yhtymäkohta tutkimukselle
asettamassani aikakehyksessä on digitaalinen murros. Näin ollen kulttuurihistoriallinen viitekehys
missä liikun, on digitaalisuus.

Elokuvateollisuus elokuvateatteri
• Kehitys digitaaliseksi

Kulttuuriyrittäjyys

Esitystekniikka

- Kulttuuripalvelut

- Kehitys
digitaaliseksi

• Digitaalisuus
• asiakaspalvelu

• Vaikutus ohjelmointiin
ja henkilökuntaan

Kuva 1. Tutkielman konteksti.
Riina Liukkonen 2013.
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Haen vastausta tutkimuskysymykseeni tarkastelemalla esittelemääni toimintaympäristöä (luku 2),
Kino Tapiolan historiaa ja erityispiirteitä (luku 3), sekä keräämääni aineistoa. Aineisto koostuu
kolmesta eri materiaalista. Kirjallisuusaineisto pitää sisällään elokuvakirjallisuutta, Tapiolaa
käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimusmenetelmiä tukevaa teoreettista kirjallisuutta. Tilastot ovat
toinen tärkeä aineiston lähde. Tilastot on kerätty kirjallisuudesta, Suomen Filmikamari ry:stä ja
Suomen elokuvasäätiöstä. Näiden tilastojen pohjalta olen luonut kaavioita havainnollistamaan
tekstiä ja sen väittämiä. Analyysini (luku 4) ei perustu kuitenkaan vain tilastoihin, vaan
haastatteluihin, jotka ovat kolmas materiaalini. Olen haastatellut Kino Tapiolan entisiä ja nykyisiä
omistajia sekä sen nykyiseen toimintamalliin vaikuttaneita tahoja.

Olen haastatellut myös Kino Tapiolan entisiä ja nykyisiä asiakkaita. Tätä aineistoa olen
analysoinut käyttämällä narratiivista tutkimusta. Narratiivinen tutkimus ei pyri yleistettävään tai
objektiiviseen tietoon, vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon
(http://herkules.oulu.fi/isbn9514268903/isbn9514268903.pdf.

16.11.2012).

Narratiivinen

lähestymistapa soveltuu tutkimukseeni, sillä tutkimuskysymykseeni ei ole mitään tieteellistä
vastausta, vaan teatterin tulokseen vaikuttavat Kino Tapiolan asiakkaat ja heidän suhde kyseiseen
teatteriin. Heidän mielipiteitään analysoimalla, ja tilastojen ja historian faktatietoja yhdistämällä
siihen analyysiin, voidaan löytää vastaus tutkimuskysymykseen. Narratiivista tutkimusmetodia
suositellaankin
”Narratiivinen

esimerkiksi

silloin

tutkimusote”.

kun

etsitään

kulttuurisia

www.xip.fi/tutkija/0402.htm.

mallitarinoita

(Löytönen:

17.11.2012).

Mielestäni

tutkimuskysymykseeni vastaaminen vaatii tarkkailua ja kuuntelua, ja valitsemani metodin
lähtökohtana onkin, että tiedon luonne on kertomuksellinen.
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Elokuvateatteria ei ole ilman asiakkaita. Kino Tapiolan asiakkaissa on siis vastaus
tutkimuskysymykseeni. Olen haastattelemalla kerännyt henkilökohtaisia muistoja ja hauskoja
sattumuksia, mutta myös kritiikkiä. Narratiivisessa tutkimuksessa kyse on nimenomaan
kertomuksista ja niiden paikasta ihmisen elämässä (Hyvärinen: ”Kerronnallinen tutkimus”.
www.hyvarinen.info/material/Hyvarinen-Kerronnallinen_tutkimus.pdf. 17.11.2012), kuten on
kyse myös elokuvissakäynnissä.

Narratiivinen metodi asiakashaastattelujen analyysiin on

luontainen ja melkeinpä ainoa mahdollinen tapa. Koska elokuvateatteria ei ole ilman asiakkaita,
tutkielman näkökulma kautta matkan on asiakkaan, eli kuluttajan, eli pohjimmiltaan myös minun
omani.

1.3.1. Käsitteistöä

Multipleksi eli monisalinen elokuvateatteri. Tulee englanninkielen termistä Multiplex, joka
puolestaan

on

yhdistelmä

moniteatterinen

sanoista

rakennuskompleksi.

multitheatre
(Wikipedia:

complex,

eli

vapaasti

käännettynä

”Multiplex

(movie

theater)”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiplex_(movie_theater).20.9.2013) Multipleksissä on yli kaksi
salia, yleensä tällä termillä kuitenkin viitataan vähintään kuuden salin teattereihin, kuten
Kinopalatsi ja Tennispalatsi Helsingissä, tai samannimisen kauppakeskuksen yhteydessä toimiva
Flamingo Vantaalla.

DCP on lyhenne sanoista Digital Cinema Package eli digitaalinen elokuvapaketti. DCP on ”nimitys
standardoidulle tavalle toimittaa elokuvien esityskopiot teattereihin digitaalisessa muodossa.
Kopioiden jakelu toteutetaan tavallisimmin kiintolevyillä, joilta elokuva ladataan teatterin omalle
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palvelimelle” (Wikipedia: DCP”. http://fi.wikipedia.org/wiki/DCP. 22.9.2013). DCP on korvannut
elokuvien esittämisen 35 millimetrin filmikopion sijaan.

Kdm on lyhenne sanoista Key Delivery Message eli suomennettuna avainlähetysviesti.
(Wikipedia: ”KDM”. http://en.wikipedia.org/wiki/KDM. 20.9.2013) Kdm suojaa DCP:n niin, että
ilman kdm-avainkoodia elokuvaa ei voida näyttää. Kdm on elokuvateatterikohtainen ja voimassa
vain sovitun aikaa. Elokuvateatterit saavat nämä niin kutsutut turvakoodit elokuvan levittäjältä.

VPF eli Virtual Print Free, eli virtuaalinen kopiomaksu vapaasti suomennettuna. VPF on
digitalisoimisen edistämiseksi ja nopeuttamiseksi kehitetty rahoitusmalli. Yleisimmin käytössä
olevassa sovelluksessa elokuvan levitysoikeuksien haltija (levittäjä) suorittaa integraattoriksi
kutsulle kolmannelle osapuolelle korvauksen elokuvan digitaalisesta esittämisestä. Integraattori
kokoaa VPF-maksut levittäjiltä ja tilittää ne teatteriyhtiölle. Suomen elokuvateatteriyhtiöistä
rahoitusmalli on käytössä vain Finnkino Oy:ssa, jolla on sopimus Arts Alliance Median (AAM)
kanssa. (”Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin
elokuvateatterijakelussa Suomessa”. Aalto-yliopisto 2013, 6)

1.4. Tutkielman rakenne

Tässä tutkielmassa on viisi päälukua. Seuraavassa, luvussa kaksi käsittelen muuttunutta
elokuvateatteriympäristöä. Yksisalisen elokuvateatterin kannattavuus on multipleksien aikana
ollut työn takana, ja moni elokuvateatteri on joutunut sulkemaan oviaan. Myös Kino Tapiolasta
on lähtenyt kaksi yrittäjää multipleksien aikakaudella. Toimintaympäristön muutoksiin kuuluu
10

myös elokuvateatteritekniikan maailmanlaajuinen modernisointi analogisesta kuvaprojisoinnista
digitaaliseen.

Elokuvateatterien

elokuvissakäyntitilastoissa.

digitalisoituminen

Digitaalinen

näkyy

esitystekniikka

valtakunnallisestikin

madaltaa

kasvuna

käyttökustannuksia

ja

mahdollistaa tasavertaisen ja asiakasystävällisen elokuvaohjelmoinnin.

Kino Tapiolaan tutustutaan luvussa kolme. Muutaman hiljaisen hetken jälkeen Kino Tapiola on
herännyt henkiin 2010-luvun alussa, ja teatteri on avoinna uskolliselle yleisölle useana päivänä
viikossa. Nykyinen Kino Tapiola perustuu niin sanottuun kolmikantarahoitukseen, jonka käyttö
Suomessa on kirjoittajan tietojen mukaan ainutkertaista. Rahoitusmallin lisäksi luvussa kolme
esitellään Kino Tapiolan historiaa ja nykyiseen toimintamalliin johtaneita tilanteita.

Luvussa neljä on analyysin vuoro. Analysoin tutkimuskysymystä kahdella tasolla, sekä
makrotasolla Kino Tapiolan historian ja sijainnin kautta, toimintaympäristön muutosten ja
tilastojen välityksellä, sekä mikrotasolla yksittäisten ihmisten kokemusten avulla. Osansa
analyysistä saa myös kaksi muuta samantyylistä elokuvateatteria joihin vertaan Kino Tapiolaa.
Juonirakenneanalyysiä käyttämällä pyrin luvussa neljä luokittelemaan tutkimusmateriaalia. Tällä
tavalla uskon löytäväni vastauksia kysymykseeni miten pieni Kino Tapiola on selvinnyt
muuttuvassa toimintaympäristössään. Näitä johtopäätöksiä esittelen viimeisessä luvussa viisi.

Kuvituksena olen käyttänyt tilastoihin perustuvien itse toteuttamieni kaavioiden lisäksi tässä
luvussa noin kymmenen vuotta sitten ottamaani kahta valokuvaa, Kino Tapiolan nykyisiä
mainosmateriaaleja, sekä muutamaa tätä tutkimusta tehdessä käsiini päätynyttä arkistojen
aarretta.

11

2. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
2.1. Elokuvateattereiden historia Suomessa
2.1.1. Vuodet 1896 - 1970

Ensimmäiset elokuvaesitykset Suomessa nähtiin vain puoli vuotta Lumièren veljesten maailman
ensiesitysten jälkeen. Helsingin Seurahuoneella (nykyinen kaupungintalo) 28.6.1896 järjestetyn
näytöksen lipunhinta oli niin korkea, että vain rikkailla oli varaa kokea tämä uusi ihme.
Suomalaisia elokuvayrittäjiä ryhtyi toimeen seuraavan vuonna 1897. Ensimmäiseksi yrittäjäksi
mainitaan Karl Emil Ståhlberg, joka vuonna 1907 myös tuotti ensimmäisen suomalaisen
näytelmäelokuvan Salaviinanpolttajat. Muuten ensimmäiset elokuvien esittäjät olivat kiertueteatterin pyörittäjiä, jotka reissasivat elokuvakoneensa ja filmiensä kanssa ympäri Suomea,
suosion nopeasti kasvaessa ja samoin kuin yrittäjien lukumäärän. (Heiskanen 2009, 21)

Suomen ensimmäinen vakituinen elokuvateatteri avattiin 27.12.1901 nimellä Kinematograph
International -nimellä osoitteeseen Mikonkatu 5. Teatteri pysyi auki vain puolisen vuotta, mutta
kietuteatterien näytökset jatkoivat. Varhaisimmat elokuvayrittäjät olivat värikkäitä tyyppejä.
Tämä ensimmäisen elokuvateatterin perustaja oli kondiittori, joka myöhemmin tunnettiin myös
vaarallisista melontareissuistaan. Parin vuoden päästä elokuvayrittäjäksi palasi tuleva tuottaja
Ståhlberg, jonka elokuvateatteri Maailman ympäri avasi kondiittorin liiketilaan Mikonkatu 1:een.
(Heiskanen, 2009, 26)

Vaikka elokuvasalien määrä Suomessa ja Helsingissä ei ole radikaalisti tippunut vuosien varrella,
elokuvateatterien määrä on. Syy siihen on kannattavuus. Yksi- tai kaksisalisten elokuvateatterien
pyörittäminen on kallista, ja samalla henkilöstömäärällä saadaan pyöritettyä kymmenkertaista
12

volyymiä monisalisissa multipleksi-teattereissa. 2000-luvun lopussa alkanut elokuvateattereiden
tehokas digitalisointi on auttanut pieniä teattereita kannattavuudessa, sillä uudella tekniikalla
koneenhoitajaa ei välttämättä erikseen tarvita, vaan yksi ihminen voi hoitaa tarvittaessa vaikka
koko teatteria ja toimia vahtimestarina, lipunmyyjänä, kioskin hoitajana ja koneenhoitajana
(Puisto, haastattelu 9.4.13). Elokuvateatterien kato alkoi 1960-luvulla (Saresto 2012, 20).
Helsingissä on ollut vuonna 1960 yhteensä 46 elokuvateatteria, kun vuonna 1970 luku on 40.
Vuoteen 1980 mennessä elokuvateattereita on 36, mutta saleja jo 48 (kuva 2, sivu 14); on alkanut
monisalisuuden aika. Elokuvateatterien keskittäminen kaupunginkeskustaan sulkee yksisalisia
teattereita muista kaupunginosista. Niitä puretaan, tai niiden käyttötarkoitusta muutetaan.

Suurin ja kaikkialla dokumentoitu purku- (ja surku-)työ käytiin osoitteessa Pohjoisesplanadi 39,
jossa sijaitsi Kino-Palatsi (aluksi nimeltään Maxim) vuosina 1911-1965. Upea ensi-iltateatteri
purettiin vuonna 1965, ja paikalle rakennutettiin Akateeminen kirjakauppa. (Heiskanen 2009,
184) Lähes 800-paikkaiselle jugendteatterille toivottiin ihmepelastusta viimeiseen asti, mutta
Stockmann oli ostanut tontin kaksi vuotta aikaisemmin, ja jäähyväiset pidettiin juhlavin menoin
1.4.1965. Tapausta pidettiin aiheellisesti kulttuuriskandaalina.

2.1.2. Vuodet 1970 – 1994

Uudet useampisaliset elokuvateatterit olivat kannattavia, mutta erottuivat vanhoista
elokuvateattereista jo 1970-luvulta lähtien kovin erilaisilla ulkomuodoilla. Symbolisesti KinoPalatsin myötä menetettiin elokuvateattereista myös ylellisyys ja elämyksellisyys, joka oli ollut
ominaista vanhojen teattereiden saleissa, auloissa ja ensi-illoissa (Saresto 2012, 20). Myös Outi
13

Heiskanen toteaa kirjassaan Elohuvia, että ”Loistokkaimpien elokuvapalatsiemme suljettua
ovensa ikiajoiksi karisi elokuvissakäynnistä sen arjesta irti tempaava glamour (Heiskanen 2009,
13).” Nykypäivänäkin elokuvissakäynnistä esimerkiksi Tennispalatsissa on glamour kaukana.

Elokuvateatterit kpl
Elokuvasalit kpl
Kaupalliset kinot
Kaupalliset salit kpl

1911 1926 1939 1948 1954 1960 1970 1974 1987 1996 2010 2012
17
29
48
50
47
46
40
35
20
19
10
8
17
29
48
50
47
46
40
37
40
46
35
32
17
17

29
29

48
48

50
50

47
47

46
46

40
40

35
37

19
39

18
45

7
32

5
29

Kuva 2. Elokuvateatterit ja -salit Helsingissä 1911 – 2012.
(Lähteet: Suomen Filmikamari ry. 2013, Elokuva ja arkkitehtuuri. Rakennustaiteen seura. 1996, 6 14. Kaavio: Riina Liukkonen 2013.)

1980-luvulla Suomen elokuvateatterikenttä muuttui. Vuosina 1980 - 1985 elokuvateatterit
menettivät lähes kolmanneksen katsojistaan. Kun vuonna 1980 käyntejä oli 9,9 miljoonaa,
vuonna 1985 käytiin elokuvissa enää 6,7, miljoonaa kertaa vuodessa. Käynnit per asukas laskivat
samaten 2,1 kerrasta 1,4:ään. (Suomen elokuvasäätiön yleistilastot 1968 – 2012) Syyksi on
arveltu videoiden yleistymistä kotitalouksissa ja television elokuvatarjonnan kasvua. Kun
katsojamäärät laskivat dramaattisesti, elokuvateatteriyritykset ajautuivat vaikeuksiin. Suomessa
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oli tässä vaiheessa lukuisia teatteriyrittäjiä, suurista ja keskisuurista ketjuista pieniin
perheyrityksiin. Lisäksi kunnilla ja ylioppilaskunnilla oli elokuvateattereita jonkin verran.
(Puurtinen 2012, 18)

Konkurssiin ajautuvien yritysten määrän noustessa ongelma ratkaistiin fuusioimalla 34 elokuvaalan yritystä yhdeksi. Näin syntyi elokuvateatteriketju Finnkino. (Puurtinen 2012, 1, 47) Ratkaisu
oli ilmeisesti koko alan mielestä tarpeellinen, sillä vaihtoehdot alkoivat käydä vähiin. Sen taustalla
oli

myös

pankin

intressi

periä

teatteriyritysten

velkoja,

sekä

elokuvateatterikentän

sukupolvenvaihdos. Oli muutoksen aika. Muutos tarkoitti taloudellisessa ahdingossa myös
saneerausta,

ja

kymmeniä

elokuvateattereita

jouduttiin

lopettamaan

tai

myymään.

Teatteritoimintaa ei kuitenkaan saatu taloudellisesti tarpeeksi menestyneeksi, ja Rautakirjakonserni osti Finnkinon vuonna 1994. (Puurtinen 2012, 84) Nykyään Finnkinon omistaa
ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Ratos, ja sillä on Suomessa 14 elokuvateatteria 11 eri
paikkakunnalla. (Wikipedia: ”Finnkino”. http://fi.wikipedia.org/wiki/Finnkino 2.4.2013) Uusia
elokuvateatteriketjuja ja -yrittäjiä on 1980-luvun murroksen jälkeen syntynyt ja syntyy koko ajan
lisää. Kuitenkin Helsingin pienten kortteliteattereiden osalta ovet sulkeutuivat pysyvästi juuri
1980-luvulla.

2.1.3. Vanhat teatterit uusiokäyttöön

Helsingin entisissä elokuvateattereissa on mitä erilaisinta toimintaa. Uskonnolliset ryhmät ovat
vuokralaisina osassa, esimerkiksi 1965 suljetussa Casinossa Helsingin Kalliossa Harjutorilla, missä
nykyään kokoustaa Siiloan-seurakunta. Lähimpänä alkuperäistä tarkoitustaan elokuvateatterit
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ovat teatteriryhmien näyttämöinä. KOM-teatteri toimii entisen Atlantiksen, Hollywoodin ja
Joukolan tiloissa, Ryhmäteatterilla on näyttämöt entisten kinojen Arinan ja Helsingin tiloissa. Qteatterin koti on entinen Astra. Monia muitakin on. Ravintoloina on nykyään ainakin Bio Adams
(ent. Lyyra, Punainen mylly ja Royal) jossa operoi nuorten suosima Club Adams sekä Forum (ent.
Capitol), joka on nykyään Apollo Live Club. (Helsingin Sanomat 20.11.2011, 14; ”Helsingin seudun
elokuvateatterit

kautta

aikojen”.

www.kava.fi/museo/arkiston-aarteet/helsingin-seudun-

elokuvateatterit 7.8.2013) Molemmissa näissä ravintoloissa on elokuvailtoja, joissa elokuvia
katsotaan DVD tai Bluray -formaateilta. Adamsin ohjelmistosta vastaa elokuvakriitikko Kalle
Kinnunen, ja Apollon Movie Nights on osa levittäjäyhtiö Scanboxin markkinointia. Scanbox
näyttää noin kerran kuussa Apollossa elokuvan, joka on juuri ilmestymässä tallenteena.

Entisissä elokuvateattereissa on myös mm. kuntosali (Motivus Adlon samannimisen
elokuvateatterin tiloissa Töölössä), biljardisali (Ritz samannimisen elokuvateatterin tiloissa
Töölössä) ja juhlatila (Astoria-Sali, entinen Astoria, Empire, Astor ja Astor / Takatie sekä Astor /
Takaportti. Viimeksi mainitut esittivät eroottisia elokuvia 1970- ja 80-luvuilla). Monipuolisessa
kulttuurikäytössä ovat mm. Savoy ja Allotria alkuperäisillä nimillään. (Helsingin Sanomat
20.11.2011,

14;

”Helsingin

seudun

elokuvateatterit

kautta

aikojen”.

www.kava.fi/museo/arkiston-aarteet/helsingin-seudun-elokuvateatterit 7.8.2013)

Tuore

uutinen

kertoo

että

Helsingin

keskustan

Bristol

Mikonkadulla

muutetaan

liikuntakeskukseksi. Elokuvatoiminta yhdessä kaupungin laadukkaimmista saleista päättyi vuonna
2010 omistajansa Finnkinon mukaan kannattamattomana. (HS 14.8.2013)

16

2.1.4. Elokuvateattereiden ja -salien kehitys Suomessa

Elokuvateatterit kpl
Elokuvasalit kpl

1911 1927 1939 1950 1960 1963 1968 1970 1974 1980 1987 1990 1996 2010 2012
80 245 388 507 610 529 349 330 311 317 256 264 236 172 164
80 245 388 507 610 529 349 330 360 352 328 340 325 289 287

Kuva 3. Elokuvateatterit- ja salit Suomessa 1911 – 2012.
(Lähteet: Uusitalo 1965, 94. Suomen tilastollinen vuosikirja 2012, 545.
Suomen elokuvasäätiön yleistilastot 1968 – 2012. Kaavio: Riina Liukkonen 2013.)

Kuten kuvasta näkyy, sotavuodet siivittivät elokuvan kulta-aikaa. Kaikkien aikojen toiseksi
katsotuin elokuva Suomessa on Kulkurin valssi, Toivo Särkän ohjaus vuodelta 1941. Katsojia oli
1 500 000 kappaletta. Kysyntään vastattiin rakentamalla lisää elokuvateattereita. Kaikista
suosituin elokuva on Edvin Laineen Tuntematon sotilas, vuodelta 1955. Suomen kansa kävi
katsomassa sen 2 800 000 kertaa. Vuonna 1960 maassamme olikin 610 elokuvateatteria.

Sen jälkeisiin, yllä olevassa kaaviossakin näkyviin muutoksiin voidaan hakea syitä seuraavista
tapahtumista. Sotien jälkeisten kultavuosien jälkeen alkaa alamäki. Televisio tuli Suomeen 1950luvun lopulla, ja alkoi yleistyä kotitalouksissa 1960-luvulla. Yleisesti televisiota syytetään
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suomalaisen elokuvateollisuuden surkastumisesta, katsojalukujen tippumisesta ja sitä myötä
elokuvateatterien kadosta. (mm. Uusitalo 1965, 105) Näin varmasti onkin. Lasku jatkuu läpi 1970luvun. Suuret ikäluokat lisääntyivät, televisio-ohjelmiin panostettiin ja kotitallennusvälineet
tulivat markkinoille. Edelleen 1980-luvulla kotivideot yleistyivät niin, että sen on katsottu
vaikuttaneen elokuvateatterien taloudellisiin vaikeuksiin. (Mm. Puurtinen 2012, 10) Yleisesti
ottaen yhteiskunnan lama-ajat eivät kaavion mukaan romahduta elokuvissakäyntejä. Kun
kansalaisilla ei ole varaa matkustaa tai harrastaa kalliisti, elokuvalipun hinta tuntuu pieneltä
rahalta arkea piristämään. 1980-luvun lopulta 1990-luvun puoliväliin lasku ei siis juurikaan näy.
Vuosituhannen vaihteen murros näkyy siinä, että elokuvasalien lukumäärä ei laske samaa tahtia
teatterien kanssa. Multipleksit eli monisaliset elokuvateatterikompleksit saapuvat Suomen
markkinoille.

2.2. Uusi aika
2.2.1. Vuodet 1998 - 2013

Vuosituhanteen

vaihteessa

pääkaupunkiseudulle

alkoi

rakennettiin

elokuvateattereiden
ensimmäiset

toinen

murroskausi.

multipleksit,

eli

Suomeen,
monisaliset

elokuvateatterikeskukset. Syksyllä 1998 aukesi Kaisaniemenkadulle 10-salinen Kinopalatsi.
Osoitteella oli pitkä historia elokuvateatterina. Paikalla ovat toimineet elokuvateatterit Metropol
(1939-1960), Boston (1960-1977) ja Formia (1977-1997) (”Helsingin seudun elokuvateatterit
kautta

aikojen”

www.kava.fi/museo/arkiston-aarteet/helsingin-seudun-elokuvateatterit.

7.8.2013) Kinopalatsin rakennutti ja omisti pohjoismainen elokuvayritys Sandrew Metronome,
jolla oli Suomessa jo elokuvateatteri Maxim, ja näin ollen mahdollisuus tulevaisuudessa haastaa
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Finnkino Suomen markkinajohtajana. Olin itse töissä pääkallopaikalla kun Kinopalatsi avattiin, ja
etenkin alkuaikoina asiakkaat muistelivat edellisiä käyntejään elokuvateatteriosoitteessa olleissa
elokuvateatterissa, etenkin varatessaan lippuja puhelimitse.

Nykyään kaikista lippuvarauksista vain 4% tehdään puhelimitse ja 1% lippukassalla.
Kasvottomassa ja sosiaalisesti yksipuolisessa internetissä tehdään 95% varauksista (Lehtovuori,
sähköpostiviesti tekijälle 9.7.13). Yksi kanava elokuvateatterimuistoista puhumiselle on kadonnut.
Multipleksit käyttävät kassahenkilökuntana myös vuokrahenkilökuntaa, mikä voi vaikuttaa siihen,
että lippuluukulla palveleva henkilö ei ole teatterin vakiohenkilökuntaa eikä siis osaa vastata
esimerkiksi teatteria tai välttämättä elokuviakaan koskeviin kysymyksiin. Markkinajohtaja
Finnkinolla on 374 työntekijää Suomessa, joista 318 kappaletta on teatterityöntekijöitä.
Vuokratyöntekijöitä on 38 kpl, eli 10%.

Vuokratyövoimasta kuitenkin 95 % työskentelee

teattereissa (Porkka, sähköpostiviesti tekijälle 4.7.13).

1999 alkuvuodesta Helsinkiin avasi toinen multipleksi, Tennispalatsi. Kyseessä oli markkinajohtaja
Finnkinon lippulaiva, 14-salinen elokuvakeskus, jonka yhteyteen avattiin pikaruokaloita sekä
Helsingin kaupungin Taidemuseo Tennispalatsi ja Museoviraston alainen Kulttuurien museo.
Vuonna 1937 valmistunut Tennispalatsi oli alun perin tilapäiseksi ajateltu autojen ja varaosien
myyntitila, johon rakennettiin myös tenniskenttiä. Vuoden 1952 Olympialaisissa rakennuksessa
kisattiin koripallossa. 1950-luvulla rakennuksen osti pakkohuutokaupassa Helsingin kaupunki,
jonka piti purkaa se. Tila säilyi kuitenkin monien eri yrityksien varastona, kunnes 90-luvulla tilaan
alettiin

suunnitella

kulttuuritoimintaa.

fi.wikipedia.org/wiki/Tennispalatsi 4.4.13)
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(Wikipedia:

”Tennispalatsi”.

Museoita lukuun ottamatta nykypäivän Tennispalatsi näyttäytyy ainakin kirjoittajan silmään
nuorison suosimana tilana. Finnkinolta kerrotaankin, että nk. nuorisoelokuvat toimivat paremmin
Tennispalatsissa, koska kohderyhmä kokoontuu luonnostaan siellä. (Lähteinen, haastattelu
6.10.13) Tennispalatsi on myös nk. leffaturistien suosima paikka, eli ihmisten, jotka eivät vielä
teatteriin tullessaan tiedä mitä aikovat mennä katsomaan. Itse valitsen useimmin elokuvia, joita
näytetään Kinopalatsissa ja Maximissa, jotka molemmat siirtyivät Finnkinolle Sandrew
Metronomen lopetettua elokuvateatteriliiketoimintansa Suomessa vuonna 2006 (HS.fi: ”Finnkino
osti

Sandrew

Metronomen

elokuvateatterit

Suomessa”.

www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Finnkino+osti+Sandrew+Metronomen+elokuvateatterit+Suomessa/
1135220468156 22.9.13). Kinopalatsiin on tapana ohjelmoida elokuvia, joiden katsojat tulevat
katsomaan tiettyä elokuvaa kritiikin tai laadun takia, mutta joille esityspaikka itsessään ei ole niin
tärkeä. Maxim puolestaan on pyritty pitämään ohjelmistollisesti art house –teatterina, sekä
naisten elokuvien näyttämönä. (Lähteinen, haastattelu 6.10.13)

Kinopalatsin ja Tennispalatsin lisäksi pääkaupunkiseudulla on nykyään multipleksejä myös
Espoossa (Bio Rex Sello, Finnkino Kino Omena) ja Vantaalla (Finnkino Flamingo). Pääkaupungin
kaupallisesti toimivista elokuvasaleista siis 85 % sijaitsevat multiplekseissä. (Suomen Filmikamari
ry. Toimintakertomus 2012. 2013) Espoon ensimmäinen multipleksi rakennettiin 2001
kauppakeskuksen yhteyteen. Kolmisalisen Kino Omenan yrittäjänä toimi Kino Tapiolan yrittäjä.
Kino Omena vei selkeästi asiakkaita Kino Tapiolalta (Puisto, haastattelu 9.4.13), mikä on varmasti
ollut tilanne myös muissa kaupungeissa, joissa yksisaliset ovat vähitellen väistyneet monisalisten
tieltä.
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Multipleksien suosio viittaa elokuvissakäyntikulttuurin muutokseen. Elokuvateatterit eivät sulje
oviaan niin kauan kuin asiakkaita riittää. Helsingissä oli vuonna 1996 vielä 19 elokuvateatteria.
Vuonna 2010 teatterien lukumäärä oli laskenut kymmeneen kappaleeseen (Kuva 2, sivu 14).

Eräässä teatterissa Helsingissä on ylellisyyden tuntua, ja sinne tullaan edelleen jopa turkit päällä.
Vuonna 1974 uudelleen rakennettu Maxim osoitteessa Kluuvikatu 1 sai uuden katon alle vanhan
yhden salin sijaan kaksi salia. (”Helsingin seudun elokuvateatterit kautta aikojen”
www.kava.fi/museo/arkiston-aarteet/helsingin-seudun-elokuvateatterit

7.8.2013)

Ykkössali

rakennettiin moderniksi, mutta kakkossali säilytettiin alkuperäisessä, vuosisadan alun
ulkomuodossaan. Maxim ylläpitää nostalgisen ja modernin katselukulttuurin perinnettä tänä
päivänäkin samassa osoitteessa missä on katseltu elokuvia vuodesta 1909. Itse vuosina 19992003 Maximissa työskennelleenä voin todeta että sen asiakaskunta oli ensisijaisesti
paikkauskollista, ja tulivat usein elokuviin tietämättä mitä teatterissa esitettiin. Lipunoston
yhteydessä puhuttiin paljon paikan tunnelmasta ja perinteikkyydestä.

2.2.2. Uusi aika myös muualla Suomessa

Myös muualla Suomessa on puhuttu viime vuosina samaan tapaan. Virtasen perheeltä vuonna
2011 Mänttä-Seuralle siirtyneen, Suomen toiseksi vanhimman elokuvateatterin Kino Säteen
teatterityöntekijä

vastasi

Ylen

radiohaastattelussa

kysymykseen

Mikä

tekee

tästä

elokuvateatterista erityisen: ”Täällä on (…) omanlaisensa henki kuitenkin, eli tää on sellainen
todella todella sympaattinen ja mukava teatteri, eli verrattuna esimerkiksi suuriin
ketjuteattereihin niin täällä saa esimerkiksi elokuvaesityksestä ehkä paljon enemmän irti kosta
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tää on kuitenkin eri tavalla enemmän ihmistä lähellä.” (Yle Tampere: ”Suomen kolmanneksi
vanhin elokuvateatteri porskuttaa Mäntässä”. areena.yle.fi/radio/1288038 11.7.2011)

Vaikka monia teattereita on kadonnut maamme elokuvakartalta, on myös uusia avattu. Vuonna
2012 Bio Rex Cinemas avasi Porvooseen uuden neljäsalisen elokuvateatterin, ja Kouvolaan
avattiin ostoskeskuksen yhteyteen kolmisalinen Kino 123. Saloon avataan vuoden 2013 aikana
uusi, kaksisalinen teatteri Lumo. Samoin vuonna 2013 Oulussa Star laajensi toimintaansa
rakentamalla neljännen salin. Sotkamossa remontoitiin vanhan meijerin tiloihin 104-paikkainen
elokuvateatteri Kino Visio. (Suomen elokuvasäätiö 4.10.2013) Esimerkkejä olisi useampiakin.
Rohkeita yrittäjiä siis kuitenkin riittää, ja lisäksi monet teatterit ovat digitalisoinnin yhteydessä
kunnostaneet ja uudistaneet teatteriansa ja toimintaansa niin, että vanhemmatkin teatterit ovat
uudenveroisia ja tiuhemmassa käytössä.

Maassamme perinteinen kiertueteatteritoiminta on sekin uudistunut digitaaliseksi. Maassamme
on viisi kiertueteatteria, jotka sijaitsevat ei puolella Suomea. (Suomen Filmikamari ry.
Elokuvateatterikalenteri 2013). Näistä kaikki ovat digitaalisia ja pystyvät taas palvelemaan
katsojia ympäri Suomen näyttämällä elokuvia mm. nuorisotaloilla, kouluilla ja kirjastoissa.

2.3. Suomalainen elokuvissakäynti

Elokuvissakäynnit ovat nousseet 2000-lopun lopulta lähtien, ja etenkin kotimaisten elokuvien
käynneissä on tehty ennätyksiä. Vuonna 2012 suomalainen kävi elokuvissa 1,5 kertaa. (Kuva 4,
sivu 24) Vaikka elokuvissa käytiin vuonna 2012 eniten vuosikymmeniin, 8,4 miljoonaa kertaa,
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keskiarvo käyntitiheydessä on pysynyt melko samana jo vuosia. (Suomen elokuvasäätiön
yleistilastot 1968-2012) Vuonna 2007 elokuvissa käytiin kaksi miljoona kertaa vähemmän, mutta
käyntitiheys oli silti 1,2. Kotimainen katsojaosuus oli samaten huipussaan vuonna 2012. Kaikista
elokuvakäynneistä 28 % prosenttia muodostui kotimaisista elokuvista. Prosentti on Euroopan
kärkeä. Luvuista voi päätellä, että juuri kotimainen elokuva on yksi syy ennätystulokseen
elokuvissakäynneissä. Kotimainen elokuva on usein syy lähteä elokuvateatteriin, joten koska
käynnit per asukas eivät ole nousseet huomattavasti, liikkeelle on lähtenyt lisää ihmisiä, ihmisiä
joiden elokuvissa käynnistä on jo aikaa. Tekemäni asiakashaastatteluiden pohjalta uskaltaisin
myös arvioida että Kino Tapiolan asiakkaiden käyntitiheys on keskiarvoa suurempi.

Käyntejä per asukas (kpl)
Elokuvissakäynnit (milj.)

1950 1960 1968 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
6,4 5,5 2,16 2,53 2,04 2,08 1,37 1,25
1 1,37 1,16 1,4 1,5
25,7 24,5 10,1 11,7 9,6 9,9 6,7 6,19 5,3 7,1 6,1 7,6 8,4

Kuva 4. Elokuvissakäynti Suomessa 1960 – 2012.
(Lähteet: Suomen tilastollinen vuosikirja 2012, 545. Suomen elokuvasäätiön yleistilastot 1968 –
2012. Kaavio: Riina Liukkonen 2013)
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Vuosi

2012

oli

monella

tapaa

ennätyksellinen

elokuvissakäyntivuosi.

Suomalaisissa

elokuvateattereissa käytiin lähes 8,5 miljoonaa kertaa. Kahdeksan miljoonaa on ylittynyt edellisen
kerran vuonna 1983 eli ennen vuoden 1986 suurta elokuvateatterimullistusta. Lisäksi kotimaisen
elokuvan osuus oli jopa 28 %, eli sitä käytiin katsomassa noin 2,4 miljoonaa kertaa. Se on
luotettavan tilastoinnin ajan (alkaen vuodesta 1969) ennätys, joka edellisen kerran rikottiin
vuonna 2010, kun kotimaisella elokuvalla oli 2,1 miljoonaa käyntiä. Voidaan siis sanoa, että
kotimaiset elokuvat siivittivät elokuvissakäyntejä ennätyslukemiin. Suomen elokuvasäätiön
mukaan elokuvateattereiden digitoinnin tuoma alueellinen tasa-arvo on osaltaan avittanut
katsojaennätystä parantamalla elokuvapalveluiden saatavuutta.

1985
21,59 %

1990
13,85 %

1995
10,50 %

2000
14,90 %

2005
15 %

2010
27 %

2012
28 %

Kuva 5. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus.
(Lähde: Suomen elokuvasäätiön yleistilastot 1968 – 2012. Kaavio: Riina Liukkonen 2013)
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2.4. Digitaalinen murros

Uuden

teknologian

tuomat

hyödyt

on

siis

yhdistettävä

viimeaikaiseen

ahkeraan

elokuvissakäyntiin. Uusi teknologia mahdollistaa ensi-iltaelokuvien laajemman levikin kautta
maan. Kun ennen oli varaa tehdä vain tietty määrä filmikopioita, nyt digitaalisen elokuvakopion
eli DCP:n valmistuskustannukset ja kierrätysmahdollisuudet ovat aivan toista luokkaa.

2.4.1. Digitaalisuus käytännössä

Digitaaliseen levittämiseen siirtyminen on laskenut kotimaisen fiktio- ja dokumenttielokuvan
teknisiä levityskustannuksia keskimäärin 66 % viiden vuoden aikana. Vuonna 2012 fiktioelokuvan
levityskustannukset olivat pudonneet 62 % vuodesta 2007. (Suomen elokuvasäätiö 2013) Luvut
perustuvat levittäjien ja tuottajien Suomen elokuvasäätiölle raportoimiin kotimaan markkinointija levitystuen loppuselvityksiin. Levityskuluihin lasketaan kopiokustannukset, tekstitys- ja
käännöskulut ( yleisimmin suomi-ruotsi / ruotsi-suomi), ikärajan luokittelukulut sekä varasto- ja
rahtikulut, jotka sisältävät elokuvakopion liikuttelun teatterista toiseen. Prosenttilukuihin ei
sisälly elokuvan markkinointikustannukset, eikä levittäjien Finnkinon teattereissa maksamat
Virtual Print Fee (VPF) -maksut. Säästö joka tehdään levityskustannuksissa, siirretään usein
markkinointiin sekä kattamaan VPF-maksuja, joten näin ollen lanseerauskustannukset pysyvät
samoissa mittaluokissa, vaikka kustannukset ovat paikoin pienentyneet.
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Kuva 6. Levityskulut vuosina 2007-2013 / fiktio- + dokumenttielokuva.
(Lähde: Suomen elokuvasäätiö. Kaavio: Riina Liukkonen 2013)

Ennen 35-mm:n filmikopio kiersi maata, ja ehti suosiosta riippuen pienille paikkakunnille vasta
viikkoja ensi-illan jälkeen (naarmuisena ja välillä palasina, sillä filmi oli katkennut kovassa
käytössä). Siinä vaiheessa elokuva oli usein jo ehditty käydä katsomassa suuremmassa
kaupungissa, tai sen tuloa odotettiin jo videovuokraamoon. Elokuvateatteriyrittäjän oli siis
luotava ohjelmistonsa houkuttelevaksi muilla kuin ajankohtaisilla nimikkeillä.
kopiokustannusten

pienentyminen

on

mahdollistanut

esimerkiksi

Nykyään
kotimaisten

dokumenttielokuvien tuonnin valkokankaalle entistä useammin. Kotimaisten dokumenttien ensiillat ja katsojamäärät ovat kasvaneet digitaalisen levittämisen mahdollistamina (Suomen
elokuvasäätiön yleistilastot 2007 -2012).

Vuonna 2013 Suomen aktiivisista elokuvateattereista käytännössä kaikki ovat siirtyneet
digitaaliseen esitystekniikkaan. Nykyään elokuva matkustaa kovalevyllä, mistä se ladataan
teatterin omalle tietokoneelle, ja kovalevy lähetetään eteenpäin seuraavaan teatteriin. Näin ollen
on teknisesti mahdollista, että jokainen Suomen teatteri saa elokuvan ensi-iltaan, kuten kävi
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Hobitti – Odottamaton matka -elokuvan kanssa, joka avasi 12.12.2012 levittäjän mukaan
ennätyksellisellä

194

valkokankaalla,

160

elokuvateatterissa

kautta

maan

(Kervinen,

sähköpostiviesti tekijälle 19.4.13). Vuonna 2012 Suomessa on tilastojen mukaan 164
elokuvateatteria, eli voidaan todella puhua lähes koko teatteriverkoston kattavasta ensi-illasta.
Filmiaikaan ensi-iltasalien ennätys kotimaiselle elokuvalle oli75 kopiota elokuvalla Matti vuonna
2006. Ulkomaisista elokuvista filmikauden ensi-iltaennätystä pitävät The Simpsons Movie (2007)
ja Pirates of The Caribbean – Maailmanlaidalla (samoin 2007), jotka molemmat levitettiin 80
filmikopiolla. (Koistinen / Filmikamari, sähköpostiviesti tekijälle 6.9.13) Hobitti oli siinäkin
mielessä erityinen ja historiallinen ensi-iltatapaus, että siitä oli liikkeellä kolmea eri kopiotyyppiä:
Digitaalinen 2D, digitaalinen 3D sekä uusi HFR 3D. HFR 3D -formaatissa elokuvaprojektori
heijastaa valkokankaalle 48 kuvaa sekunnissa perinteisen 24 kuvan sijaan, mikä mahdollistaa
enemmän ja tarkempaa informaatiota kuvassa (SF Filmin tiedote 23.11.2012).

Tulevaisuudessa elokuva ei leviä enää minkään fyysisen laitteen kautta, ei edes kovalevyllä tai
muistitikulla. Seuraava askel on elokuvien lataaminen verkon tai satelliitin kautta suoraan
elokuvateatterin serverille. Verkkojakelu on jo osalla levittäjistä ja teattereista käytössä, mutta
niin kauan kuin kaikkia elokuvia ei ole mahdollista saada verkon tai satelliitin kautta esitettäväksi,
jakelu pysyy vielä ainakin osin fyysisenä.

2.4.2. Digitalisoitumisen vaikutukset

Aalto-yliopisto suoritti keväällä 2013 Suomen elokuvasäätiön toimeksiannosta tutkimuksen
otsikolla Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin
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elokuvateatterijakelussa Suomessa. Tutkimuksen kohteena olivat elokuvasäätiön valitsemat viisi
tuotantoyhtiötä, viisi levitysyhtiötä ja viisi teatteriyhtiötä, eli yhteensä 15 elokuva-alan yritystä.
Tutkimus toteutettiin haastattelemalla näiden yritysten edustajia, ja tekemällä numeerinen
analyysi yritysten tilinpäätöstiedoista sekä katsojaluvuista.

Tutkimuksesta käy ilmi, että haastateltavien mukaan digitalisoitumisen taloudellisia vaikutuksia
voi arvioida vasta muutamien vuosin kuluttua, kun uuteen tekniikkaan on totuttu. Yhtä mieltä
oltiin siitäkin, että digitaalisesta muutoksesta ovat hyötyneet eniten suomalaiset elokuvakävijät,
sillä uusi teknologia on tuonut elokuvat entistä paremmin tasapuolisesti kaikkien katsojien
saataville. Totuttelu uuteen tekniikkaan on vielä kuitenkin kesken.

Tarkastelen tutkimustuloksia tässä nyt vain teatteriyhtiöiden osalta, sillä ne valaisevat suoraan
elokuvateatterin muuttunutta toimintaympäristöä. Tutkimuksen mukaan olennaisimmat
vaikutukset

näkyvät

elokuvien

nopeammassa

elokuvateatterikierrossa

ja

paremmassa

saatavuudessa etenkin pienillä paikkakunnilla. Elokuvien esittäminen on demokratisoitunut.
Myös ohjelmistosuunnittelun merkitys korostui tutkimuksessa. Se on entistä tärkeämpi osa
elokuvateattereiden toimintaa, ja teatterinomistajat kokevat myönteisenä sen, että heillä on
enemmän valinnanvaraa ja vastuuta oman ohjelmistonsa suunnittelussa entistä laajemman
tarjonnan vuoksi. Valinnanmahdollisuus on kasvanut tasapuolisesti sen takia, että käytännössä
jokaisen teatterin on mahdollista saada ensi-iltaelokuvat. Digitaalisen esitystekniikan
mahdollistamat erikoisnäytökset kuten oopperanäytökset, konsertit ja urheilutapahtumat
voidaan esittää joko satelliitin kautta suorina lähetyksinä, tai jälkikäteen tallenteina DCP:llä.
Tutkimuksen mukaan useamman haastateltavan mielestä vaihtoehtoinen ohjelmisto voi tuoda
elokuvateatteriin uusia katsojia myös elokuville.
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Runsaudenpula varsinkin ensi-illoissa on paikoin yllättänyt pienemmät toimijat pienemmillä
paikkakunnilla. Teatterit ovat halunneet ohjelmistoonsa kaiken, vaikka se ei sopisi heidän
yleisölleen, eikä mahtuisi ohjelmakarttaan. Yksisalisen elokuvateatterin kohdalla uhkana on, että
teatteri valitsee ohjelmistoonsa niin monta elokuva, että katsoja ei enää löydä joukosta
mieleistään, tai ei ainakaan osu paikalle silloin kuin sitä esitetään. Jokainen elokuva ei myöskään
sovi jokaiseen elokuvateatteriin. Pitää miettiä mikä sopii oman teatterin profiiliin. Tämä osa
vaatiikin juuri aikaisemmin mainittua totuttelua, sekä teatterinomistajalta että asiakkaalta.
Tutkimuksen haastatteluista käy ilmi, että asiakkaat ovat kyselleet elokuvan perään, joka on jo
poistunut ohjelmistosta, vaikka ohjelmiston tuoreus nimenomaan saakin kehuja asiakkailta. Hei
eivät vain välttämättä ole tottuneet kulkemaan omalle teatterille vielä valtakunnallisena ensiiltapäivänä.

Digitaalinen laitteisto ei saa pelkästään kehuja teatterinomistajilta, sillä kaikki haastateltavat ovat
sitä mieltä, että uusi tekniikka ei ole yhtä kestävää ja luotettavaa kuin vanha, analoginen
filmitekniikka. Vielä on liian varhaista sanoa, kuinka usein laitteiston ohjelmistoa joutuu
päivittämään, ja kuinka usein ostamaan kokonaan uuden laitteen. Esimerkiksi varhaisempiin
digitaalisiin projektoreihin ei voi asentaa aikaisemmin mainittua HFR-formaattia. Digitaalisen
projektorin käytön voi kuitenkin opettaa filmiprojektoria helpommin useammalle henkilökunnan
jäsenelle. Konehuoneessa ei myöskään samalla tavalla tarvitse valvoa kuin ennen vanhaan, mikä
mahdollistaa työnkuvien yhdistämisen teatterissa, mikä taas alentaa henkilöstökustannuksia.
Digitaalinen tekniikka on kuitenkin vaativaa, ja sen käyttö vaatii kouluttamista.
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2.5. Kunnan rooli Suomen elokuvateatteriverkostossa

Suomessa oli vuonna 2012 yhteensä 164 elokuvateatteria. Niistä 25 kappaletta eli noin 15
prosenttia on kunnallisia (Tolvanen / Filmikamari, sähköpostiviesti tekijälle 29.8.13). Lisäksi
monet yksityiset elokuvateatterit nauttivat joko suoraa tukea, tai välillistä tukea kunnalta tai
kaupungilta. Tilanne voisi silti olla parempi. Kuten tulen havainnollistamaan, tässä työssä
käsiteltävän Kino Tapiolan toiminta ei olisi mahdollista ilman kaupungin tukea.

2.5.1. Elokuvateatteriprojekti 1986

Suomen

elokuvasäätiö

käynnisti

vuonna

1986

kaksivuotisen

elokuvateatteriprojektin.

Tavoitteena oli pienten ja keskisuurten paikkakuntien elokuvateatterien olemassaolon
turvaaminen. Elokuvasäätiön hallituksen pöytäkirjaan on syyskuussa 1986 kirjattu projektin
tavoitteeksi ”Säilyttää elokuvateatterimuotoinen elokuvatarjonta mahdollisimman monella
paikkakunnalla ja kehittää elokuvateattereiden toimintaa. Projektin pääkohteena ovat maan
pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla toimivat elokuvateatterit.” Keskeiseksi keinoksi mainitaan
”..kuntien innostaminen ottamaan kulttuuripoliittinen vastuu myös elokuvatarjonnasta. Mikäli
teatteri on vaikeuksissa, tulisi kunnan sopivilla tukitoimilla varmistaa teatterin säilyminen.”
Asiaan oli kiinnitetty huomiota myös kuntien keskusjärjestöjen taholta.

Suomen elokuvasäätiön huoli maan kattavan elokuvateatteriverkoston tulevaisuudesta oli
ymmärrettävä vuonna 1986. Finnkinon perustamiseen johtanut elokuvateatterien fuusio oli
sulkenut teattereiden ovia, ja tulevaisuus oli epävarma. Kunnat ja kaupungit teatterien tukijoina
olisi voinut olla yksi ratkaisu. Tänä päivänä, 25 vuotta myöhemmin Elokuvasäätiön Suomalaisen
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elokuvan tavoiteohjelmassa 2011 – 2015 yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin Kattava digitaalinen
elokuvateatteriverkosto. Satsaus digitalisoinnin tukemiseen on osaltaan ollut alueellisen tasaarvon vaalimista. Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn lausuu Elokuvavuoden 2012
katsauksessaan:

”Digitoinnin

ansiosta

voidaan

sanoa,

että

maaseututeatterit

elävät

renessanssiaan. Niiden elävöittävä vaikutus koetaan alueellisen tasa-arvon parantumisena.
Toimiva ja elinvoimainen elokuvateatteri rakentaa yhteisön.”

Kunnan tai kaupungin tuki voisi tänä päivänäkin olla konkreettisempaa. Käsittääkseni kyse on
kuitenkin resursseista, ei tahtotilasta. Liian usein päivätyössäni Elokuvasäätiössä olen vastannut
puhelimeen ja toisessa päässä on ollut väsynyt kunnan kulttuuri- ja nuorisosihteeri jolle on juuri
yhdistetty ainakin kahden ihmisen toimenkuvat sekä annettu hoidettavaksi kunnankino, jonka
hoitamiseen ei ole annettu rahaa, ja jonka teatterinhoitaja on juuri jäänyt eläkkeelle. Kysymyksiä
esitetään yleisesti siitä mitä tukia voidaan hakea, ja miten elokuvia esitetään. Useammin kuin
kerran olen myös vastannut puhelimeen ja toisessa päässä on ollut ihminen, joka tuuraa
äkillisesti burn outin takia sairaslomalle jäänyttä kulttuurisihteeriä. Alueellinen kulttuuripolitiikka
ei siis koske ainoastaan elokuvateatterin seiniä, tekniikkaa ja aukioloaikoja, vaan resursseja, eikä
vain taloudellisia.

”Näissä oloissa julkista tukea tarvitaan, jotta elokuvakulttuuri voisi edes jossain määrin elää
edelleen suurimpien kaupunkien ulkopuolellakin.”
(Raportti, Suomen elokuvasäätiön elokuvateatteriprojekti 1986 - 1988, 38)
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2.5.2. Elokuvateatteriprojekti 2007

Helsingin kaupungin kirjasto- ja kulttuurilautakunta asetti vuonna 2007 elokuvapoliittisen
työryhmän selvittämään elokuvataiteen asemaa Helsingissä. Elokuvateattereiden lukumäärällisen
vähenemisen vaikutus ohjelmistoon oli herättänyt huolen siitä miten elokuvatarjontaa ja
elokuvan asemaa Helsingissä olisi mahdollista kehittää niin yksityisen sektorin kuin
julkishallinnonkin tahoilta. Työryhmään kuului ammattilaisia Elokuvasäätiöstä, Kansallisesta
audiovisuaalisesta

arkistosta,

kahdelta

eri

elokuvafestivaalilta

sekä

Helsingin

kulttuuriasiankeskuksesta. Lisäksi työryhmällä oli koordinaattori sekä ryhmän selvitysraportin
toimittaja. Lisäksi selvitysraporttiin on kirjoittanut artikkeleita myös työryhmän ulkopuoliset
tahot. (Elokuva Helsingissä. Helsingin kaupungin kulttuuriasiankeskus 2008)

Työryhmä tuli selvitysraportin mukaan yksimielisesti siihen tulokseen, että silloinen tilanne oli
elokuvan monimuotoisuuden kannalta riittämätön, ja että elokuvan tulee olla tärkeä osa
Helsingin kaupungin kulttuuripolitiikkaa. Parhaana ratkaisuna työryhmä on päätynyt esittämään
Helsinkiin rakennettavaksi elokuvateatterikokonaisuus, elokuvatalo. Kokonaisuuteen tulisi
yhdistää useita alan toimintoja palvelemaan kaupunkilaisia, alan toimijoita ja kunnan
kulttuuripalvelutavoitteita. Työryhmän mukaan elokuvatalolla tulisi olla kaupungin tarjoamat
puitteet, mutta operatiivinen toiminta olisi teatteritoimijalla. Viisisalisen elokuvateatterin lisäksi
tilaan ehdotettiin elokuvamuseon näyttelytilaa, ravintolaa, myymälää, varastotilaa sekä erilaisia
kokous- ja toimistotiloja. Työryhmän esityksen mukaan Helsingin kaupungin tulisi ryhtyä
edistämään elokuvatalon perustamista välittömästi.
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Tarve on siis tunnistettu Helsingissä samoihin aikoihin kun Kino Tapiolan muutos kohti nykyistä
alkoi. Työryhmän esitys toimitettiin Helsingin kaupungin kulttuurilautakunnalle, joka ei jakanut
työryhmän näkemystä. Elokuvatalohanketta ei siis ruvettu edistämään Helsingissä.

2.6. Kuvista kiinni

Suomen

elokuvasäätiön

mukaan”Elokuvateatterialan

elokuvateatteriprojektin
taloudellinen

kannattavuus

vuoden
on

1988
paljolti

raportin
muutamien

menestyselokuvien tuoton varassa”. Vuonna 1987 10 suosituimman elokuvan yhteenlaskettu
katsojamäärä muodosti noin 35% koko vuoden elokuvayleisöstä, vaikka ensi-iltoja oli vuoden
aikana lähes 200. (Raportti, Suomen elokuvasäätiön elokuvateatteriprojekti 1986 - 1988, 3)
Katsojaluvut ovat siis kuvista kiinni, kuten usein kuullaan alalla sanottavan. Menestysvuonna
2012 noin 36 % eli jälleen noin kolme miljoonaa, koko vuoden 8,4 miljoonasta
elokuvissakäynnistä muodostui Top 10:n elokuvista. Ensi-iltoja oli 175 kappaletta. (Suomen
elokuvasäätiö: Elokuvavuosi 2012)

Vuodesta 2013 näyttäisi tulevan ennätysvuotta 2012 hiljaisempi, ja juuri siitä syystä, että ensiillassa ei ole viime vuoden kaltaisia yleisöelokuvia kuten James Bond tai Hobitti, tai kotimaista
lastenelokuvaa kuten tuttu brändi Risto Räppääjää, eikä nuorisohittejä kuten Twilight tai Harry
Potter -elokuvia. Yllättäjiä on ollut, kuten kotimainen menestys 21 Tapaa pilata avioliitto, joka on
lokakuun alussa vuoden ylivoimaisesti katsotuin elokuva 402 402 katsojalla (”Kotimaisten
elokuvien katsojaluvut 2013”, ses.fi/tilastot-ja-tutkimukset/kotimaiset-katsojaluvut/ 7.10.13).
Katsojaluvut, ja sitä myötä elokuvateatterin menestys on kuitenkin aina elokuvista kiinni.
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Ainoastaan lastenelokuvia katsotaan melkeinpä joka tapauksessa, mutta yli 300.000 katsojan
menestykset ovat kuvista itsestään kiinni myös koko perheen elokuvien osalta.

Teatterinomistajien usko elokuvateattereihin on kuitenkin ollut vuonna 1986 vahva: ”En usko
elokuvayleisön loppumiseen, sillä pian videovillitys vähenee ja osa ”olohuoneteatterilaisista”
palaa teattereihin.” (Raportti, Suomen elokuvasäätiön elokuvateatteriprojekti 1986 - 1988, 30)
Sama näyttää pätevän tänäkin päivänä. Kotiteatterit ovat tänä päivänä kuitenkin eri luokkaa kuin
lähes 30 vuotta sitten, ja silti ihmisillä on syynsä etsiytyä elokuvateattereihin. Tarjonta luo
kysyntää, ja digitaalisen esitystekniikan myötä tarjonta voi olla runsasta tasapuolisesti kaikille.

2.7. Elokuvateattereille tarkoitetut tuet

Kotimainen näytelmäelokuva tehdään keskimääräisesti kahdeksan prosentin tuotantoyhtiön
omarahoituksella (Suomen elokuvasäätiö, Elokuvavuosi 2012). Elokuvasäätiön osuus on 28%, ja
ulkomaiset tuet mukaan laskettuna julkisen tukirahan määrä on 35%. Mu kotimainen rahoitus on
usein yhteistyö- eli sponsori- tai säätiöiden tukirahaa. Ulkomainen rahoitus pitää yleensä sisällään
oikeuksien myymistä ja yhteistuottajien rahoitusosuuden.

Elokuvateatterien vuosibudjetissa rahoittajia ei ole yhtä montaa eikä tuilla ole samanlaista
dominanssia. Kunnan ja kaupungin tuen lisäksi elokuvateatteri voi hakea toimintaansa
pääasiallisesti kahta tukea Suomessa sekä yhtä ulkomailta.
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Kuva 7. Elokuvateatterien vuosibudjetin keskimääräinen jakautuminen 2012.
(Lähde: Suomen elokuvasäätiö. Kaavio: Riina Liukkonen 2013)

Yllä esitetty kaavio perustuu Suomen elokuvasäätiön jakaman Elokuvateattereiden toimintatuen
saajien loppuselvityksiin vuoden 2012 osalta. Kaavio ei kuvasta absoluuttista totuutta, sillä
ensinnäkään kaikki Suomen teatterit eivät hae tukea, tai kuulu tuen piiriin. Toiseksi osa
teattereista raportoi loppuselvityksessä vain Toimintatuen piiriin kuuluvia kuluja, kun taas toiset
raportoivat koko vuosimenonsa. Kaavio on kuitenkin suuntaa-antava, ja toisaalta heijastaa
tämänhetkistä

tilannetta

niiden

teattereiden

osalta,

jotka

tarvitsevat

julkista tukea

toiminnassaan. Tämän työn piiriin eivät suuren liiketoiminnan yhtiöt multiplekseineen kuulukaan.
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2.7.1. Elokuvasäätiön Elokuvateattereiden toimintatuki

Ainoa tuki, jota on mahdollista hakea vuotuisesti, on Suomen elokuvasäätiön jakama
Elokuvateattereiden toimintatuki. Elokuvasäätiön tukiohjeissa tuesta kerrotaan:
”Elokuvateattereiden toimintatuen tavoitteena on taata alueellisesti kattava elokuvateattereiden
perustarjonta ja auttaa elokuvateattereiden uusien toimintamallien kehittämisessä. Tuki on
tarkoitettu ensisijaisesti pienten ja keskisuurien paikkakuntien elokuvateattereille, mutta
erityisistä syistä sitä voidaan myöntää myös suurten paikkakuntien elokuvateattereille.”

Tukea voi hakea kahdesti vuodessa ja se tehdään täyttämällä kaksi lomaketta ja kirjoittamalla
vapaamuotoinen toimintasuunnitelma vuodelle. Puolet tuesta maksetaan myönnettäessä, ja
toinen puoli hyväksyttyä loppuselvitystä vastaan. Loppuselvitys tehdään kahdelle lomakkeelle,
joista talousseuranta tulee hyväksyttää kirjanpitäjällä.

Tukea toivottaisi eritoten käytettävän juuri uusien toimintamallien kehittämiseen ja
markkinoinnin tehostamiseen ja kouluttautumiseen, mutta harmittavan usein tuki käytetään
perustarjonnan ylläpitämiseen ja juokseviin kustannuksiin kuten lehti-ilmoitteluun ja nettisivujen
ylläpitämiseen. Vuonna 2012 Elokuvasäätiö käsitteli 82 toimintatukihakemusta.

Tukiohjeet määrittelevät käytännössä kaikki Finnkinon teatterit tuen ulkopuolelle, mutta
yksityisomisteisista teattereista kaikki eivät hae tukea, vaikka se on käytännöllisesti katsoen
automaattituki, eli kaikki sitä hakevat sen saavat, kunhan täyttävät tukiohjeiden vaatimukset.
Syyksi sanotaan hakuprosessin byrokraattisuus, vaikka mielestäni tuen hakeminen on tehty
mahdollisimman yksinkertaiseksi, ja kyseessä on kuitenkin merkittävä summa. Tuen
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enimmäismäärä on 6.000 euroa, ja vuonna 2012 keskimääräinen myönnetty tuki oli 4.936 euroa.
(Suomen elokuvasäätiö 2013) Läheskään kaikki teatterit eivät edes hae täysimääräistä tukea.

Elokuvasäätiön toimintatuki on tärkeä vuosittainen tuki monelle elokuvateatterille. On sääli, että
ihan kaikki eivät hyödynnä tätä rahan lähdettä.

2.7.2. Elokuvasäätiön Laitehankinta- ja kunnostustuki

Elokuvateatterin

kunnostamiseen,

ajanmukaistamiseen

ja

esityslaitteistoin

uusimiseen

myönnetään Laitehankinta- ja kunnostustukea. Tukea voi hakea neljä kertaa vuodessa, ja
Elokuvasäätiön tukiohjeiden mukaan: ”Tuki on tarkoitettu osarahoitukseksi ensisijaisesti pienten
ja keskisuurten paikkakuntien elokuvateattereiden laitehankintoihin ja kunnostukseen. Erityisistä
syistä sitä voidaan myös myöntää suurten paikkakuntien elokuvateattereille.”

Suomen elokuvateatterit on digitoitu pääosin tämän tukimuodon avulla. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on myöntänyt digitalisointiin erillismäärärahaa, jota on de minimis -tukena
(komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukainen ns. vähämerkityksinen tuki) mahdollista
myöntää tukiohjeissa määriteltyä maksimitukea enemmän (De minimis –sääntö).
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2.7.3. Europa Cinemas

Europa Cinemas -verkostoon kuuluu viisi suomalaista elokuvateatteria: Kino Tapiola vuodesta
2012, Helsingin Kino Engel vuodesta 2004, Kuopion Kino Kuvakukko vuodesta 2012, Lahden Kino
Iiris vuodesta 2009 sekä Tampereen Niagara vuodesta 1997.

Europa Cinemas on EU:n rahoittaman Media-tukiohjelman yksi tukimuoto, jonka tavoitteena on
edesauttaa eurooppalaisen elokuvan elokuvateatterilevitystä ja kehittää eurooppalaista
elokuvateatteriverkostoa. Viidesosa täysimääräisestä tuesta on korvamerkitty nuoren yleisön
tavoittelemiseen. Täysimääräinen tuki yksisaliselle teatterille on 15.000€, kaksisaliselle 17.500€,
ja siitä ylöspäin niin että 15- tai enempisaliset teatterit voivat saada 45.000€ tukea vuodessa.

Suurin osa Suomen Europa Cinemas –teattereista on yksisalisia teattereita. Tuen edellytys
yksisaliselle teatterille on, että 25 % ohjelmistosta koostuu ei-kansallisista eurooppalaisista
elokuvista. Se on aika kova vaatimus liiketoiminnan kanssa kamppailevalle elokuvayrittäjälle,
mikä selittääkin jäsenteatterien vähyyden Suomessa. Kahdesta viiteen saliselle teatterille
vaatimus on 22 %, ja portaittain niin, että jos saleja on 13 tai yli, vaatimus on ”enää” 15 %
ohjelmistosta. Säännöissä on erikseen määritelty, monestako maasta elokuvia tulee olla. Eli
neljäsosa ohjelmistosta ei voi olla vain esimerkiksi ranskalaisia elokuvia.

Yhdistävä tekijä viidelle suomalaiselle teatterille on, että ne kaikki toimivat festivaaliteattereina
vähintään kerran vuodessa. Festivaaleilla onkin mahdollista esittää eurooppalaista elokuvaa
menestyksekkäämmin kuin osana kaupallista ohjelmistoa. Festivaalit myös elävöittävät ja
monipuolistavat elokuvateatterin toimintaa sekä muokkaavat sen imagoa.
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Kuva 8. Laitemainos Kinolehden numerossa 3/1956.
(Lähde ja käyttölupa: Suomen Filmikamari ry, Tero Koistinen)
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Kuva 9. Kino Tapiolan mainos Rakkautta & Anarkiaa
-elokuvafestivaalin lehdessä 2013.
(Lähde ja käyttölupa: Kino Tapiola. Tekijä: Antti Kangassalo 2013)
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3. TEATTERIN UUDELLEENSYNTY

Kino Tapiolan nykyiseen toimintaan johtaneiden tapahtumien voidaan katsoa alkaneen vuonna
2008.

3.1. Alkuräjähdys

Elokuu 2008. Vielä samalla viikolla on määrä alkaa Espoo Cinén elokuvajuhlien, jo 19. kerran
Espoon Tapiolassa. Elokuvafestivaalin oli ohjelmoinut osan ohjelmistostaan perinteikkääseen
Kino Tapiolaan, nyt toisen kerran peräkkäin koko festivaalin ajaksi. Aikaisemmin Kino Tapiolaa oli
käytetty festivaalinäyttämönä satunnaisesti. Festivaaliviikon alussa Espoo Cinén toiminnanjohtaja
Jenni Ukkosen puhelin soi. Vuonna 1955 rakennetun Kino Tapiolan sisäkatto oli romahtanut.
Ainoa mitä varmasti tiedettiin, oli että teatterissa ei voitaisi näyttää elokuvia yleisölle sillä viikolla.
Painajaismainen tilanne saatiin korjattua vuokraamalla Helsingin keskustasta tilausteatteri
Andorra festivaalikäyttöön, ja järjestämällä Tapiolasta yleisökuljetuksia molempiin suuntiin.
(Ukkonen, haastattelu 27.11.12)

Kaikki nykyisen Kino Tapiolan toimintaa käynnistämässä olleista ihmisistä ovat samaa mieltä, että
teatterin katon romahdus oli parasta mitä sille olisi voinut tapahtua. Tai oikeastaan ei vielä
sekään, vaan se, kun katon kuntoa ruvettiin arvioimaan, ja sieltä löydettiin asbestia.
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3.2. Tapiolan historia – asukasutopia?

Kino Tapiola suunniteltiin osaksi Asuntosäätiön rakennuttamaa Tapiolan puutarhakaupunkia
1950-luvulla. Arkkitehtina toimi Aarne Ervi, niin kuin niin monessa muussakin Tapiolan
rakennuksessa. (Tuomi 1992) Kino Tapiola on osa kokonaisuutta, ei vain yksittäinen rakennus.
Sen vieressä on samassa yhteydessä Mäntyviidan pääkatu, rakennettu miljöö, kuin varhainen
ostoskeskus tai kaupunginosabulevardi. Mäntyviitaa määrittää Kino Tapiolan ohella samana
vuonna 1954 valmistunut ja Ervin käsialaa oleva Mäntytorni, edelleen Tapiolan toiseksi korkein
rakennus. Asuinrakennusta kutsuttiin aikoinaan poikamieshotelliksi, ja sen kattohuoneistossa on
aikanaan

toiminut

terassiravintola.

(Wikipedia:

”Mäntytorni”.

fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ntytorni 8.8.13) Vuosikymmenien varrella Mäntyviita asettui
osaksi jatkumoa, johon lisättiin myös Ervin suunnittelemat Tapiolan uimahalli vuonna 1965 ja
hotelli Tapiola Garden keskusaltaan äärelle 1974. (Museovirasto: Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut

kulttuuriympäristöt.

www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1359

7.9.2013) Uimahalli jatkuu ulkona keskusaltaan reunaa pitkin, jossa ovat ulkoallas, lasten
kahluuallas sekä puinen, Aurinkoterassiksi kutsuttu amfiteatterin mallinen oleskelualue. Vuonna
1989 valmistui keskusaltaan länsireunalle arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema Espoon
kulttuurikeskus suihkulähteineen ja amfiteatterineen.

Itselleni samaan yhteyteen asettuu myös Tapiolan yläaste ja lukio jotka sijaitsevat
kulttuurikeskuksen ja uimahallin takana. Vuosina 1958 – 1961 valmistunut koulu, jonka
arkkitehtina toimi Jorma Järvi, oli minun yläasteeni ja lukioni vuosina 1992 - 1998, ja ihanan
lähellä Kino Tapiolaa ja kulttuurikeskusta, joissa molemmissa tuli vietettyä aikaa. (Tapiolan lukion
internet-sivut. www.tapiolanlukio.fi/index.php?page=1196&lang=1 7.9.13) Ehkä jossain määrin
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Tapiolan utopia toteutui minun kohdallani, kun vajaa kilometrin säteellä saatoin käydä koulua,
kirjastossa, uimassa ja elokuvissa, sekä harrastaa musiikkia, teatteria ja luistella talvisin. Kotiin oli
kulttuurikeskukselta reittioppaan mukaan yksi kilometri; matka joka taittui kesällä pyörällä ja
talvisin jalan.

Tapiolan lähtökohtaiseen ideologiaan kuului asukkaiden tasavertaisuus. Asuntosäätiön lähes 60
vuoden takainen tavoite oli, että Tapiola olisi suomalainen yhteiskunta pienoiskoossa. (Tuomi
2003, 10) Vaikka asukkaita olisi eri yhteiskuntaluokista, palvelut olisivat saatavilla kaikille tasaarvoisesti. Kenties sen takia kaavaan sisällytettiin myös elokuvateatteri. Lapsuudessani 1980 ja 90 -luvuilla asumisen ilmapiiri ei kuitenkaan ollut enää täysin tasa-arvoinen, vaan katukuvassa
näkyivät eri yhteiskuntaluokat, ja naapurikaupunginosien rantaviivaan nousi hulppeita
omakotitaloja samalla kun kauemmaksi lähiöihin rumia ja halpoja kerrostaloja. Koulussa
vaatemerkillä oli väliä. Niin elokuvateatteri, ruokakaupat, musiikkiopisto kuin kuvataidekoulukin
olivat kuitenkin kaikkien käytössä. Nuorisotalon diskossa farkkumerkki ei näkynyt, ja kun
vanhemmat tulivat hakemaan harrastuksesta, auton merkkiin ei kiinnitetä huomiota. Ainakaan
lapset eivät kiinnittäneet.

Museovirasto on vuonna 2009 määritellyt Tapiolan yhdeksi Suomen valtakunnallisesti
merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.
(www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1359 7.9.13)
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3.3. Kino Tapiolan historiaa 1955 - 2008

Alun perin 350-paikkaisen Kino Tapiolan ensimmäinen elokuvanäytös oli 30. lokakuuta 1955.
(Tuomi 1992, 71) Kino Tapiolan ensimmäinen elokuvateatteriyrittäjä oli Urpo Huovilainen vuosina
1955 - 1974. (Koistinen / Filmikamari, sähköpostiviesti tekijälle 17.4.13) Urpo Hovilaisen olemus
herätti kunnioitusta etenkin nuoremman kävijäpolven parissa, ja teatterinomistajaa kutsuttiinkin
Kinosaurukseksi. Vuonna 1974 toiminta siirtyi yhdelle maan silloisista elokuvateatterimoguleista,
Adams-filmille. Vuonna 1983 toiminta siirtyi edelleen Kaitasen veljeksille, Jarmolle ja Sepolle. He
olivat toimineet elokuvayrittäjinä aiemmin Vammalassa, mutta sittemmin siirtyneet Tapiolaan,
missä heillä oli myös grilliyritys. Paljasjalkainen tapiolalainen Peter Puisto muistaa käyneensä
pikkupoikana Kino Tapiolassa, ja koska hän asui naapurikorttelissa, elokuvista pitävä poika päätyi
teatteriin myös töihin, apupojaksi ja koneenkäyttäjäksi. 1980-luvun lopulla Puisto vaimoineen osti
Kaitaisilta ensin Kino Tapiolan kioskitoiminnan ja sitten lopulta koko teatteritoiminnan. 1980- ja
90-luvuilla Kinon kioski toimi elintarvikekioskina ja oli auki päivisinkin. (Puisto, haastattelu 9.4.13)
Kioskin irtokarkit olivat Tapiolan lasten suosiossa ja niitä tultiin ostamaan kauempaakin kuin
naapurikortteleista. Ne olivat tuoreita ja niitä sai valita yksitellen. Itse muistan, että jännittäväksi
ostotapahtuman teki vielä se, että valinta ja ostot hoidettiin kioskiluukun kautta, niin ettei
teatteriin tarvinnut astua sisään.

1980-luvulle, Puiston pyörittämän Bio Jasekan aikakaudelle sijoittuu oma varhaisin muistoni Kino
Tapiolasta. Vuonna 1989 on elokuvateattereissa pyörinyt Jean-Jacques Annaudin ohjaama Karhu,
koko perheen luontoelokuva orvosta karhupennusta. Olin 10-vuotias, ja isäni kanssa elokuvissa.
Kyseessä on täytynyt olla viikonlopun päivänäytös, ja olen ollut innoissani mahdollisuudesta
päästä elokuviin, ja vielä isän kanssa kahden. Ympäristö on ollut turvallinen, sillä olen ollut Kino
44

Tapiolassa ennenkin, vaikkakaan en sitä enää muista. Muistan tämän kerran, sillä kyseessä on
ensimmäinen

kerta

kun

elokuva

saa

minut

itkemään.

Muistan

pidätelleeni

itkua

elokuvateatterissa, koska kukaan muu ei nähdäkseni itkenyt, enkä oikein tiennyt onko soveliasta
itkeä elokuvateatterissa. Muistan kuinka pääsimme kotipihalle, ja annoin kyyneleiden tulla.
Elokuvan surullinen loppu oli koskettanut minua, ja ehkä samalla tuli jokin muukin paha mieli
puhdistettua Karhun kyynelillä. Vaikka tapaus päättyi kyyneliin, muisto ei ole paha, päinvastoin.
Muisto on ankkuroinut minut Kino Tapiolaan – ja elokuvaan. Samasta elokuvasta jakaa muiston
myös eräs haastateltava, 34-vuotias mies: ”Systeri ja broidi taisi alkaa itkeä elokuvan lopussa ja
jatkoi vollotusta pitkään vielä kotona”. Paikka jätti jälkensä silloin 11-vuotiaaseen poikaan:
”Muistan jo tuosta käyntikerrasta tosi vahvasti elokuvateatterin luolamaisen katon. Arkkitehtuuri
teki siis vaikutuksen.”

1990-luvun lopulle tultaessa olin jo lukiolainen, ja Kino Tapiolassa kävimme paitsi
irtokarkkiostoksilla, myös elokuvissa. Muistan jonottaneeni mm. Titanicin ensi-iltaan vuonna
1998, ja näytöksen olleen täpötäysi. Sisään mahduimme kuitenkin. Titanic on muuten viimeinen
elokuva Suomessa, minkä on nähnyt yli miljoona katsojaa. (Suomen elokuvasäätiö 2013)
Henkilökohtaisesti Kinon kulma oli minulle myös kohtaamispaikka ystäväni kanssa, joka asui eri
puolella Tapiolaa kuin minä. Kino Tapiola oli puoli matkassa, ja sinne kävelimme tai pyöräilimme
juttelemaan, ja katsastamaan samalla tulevat elokuvamainokset.

Viime vuosisadan lopussa Kino Tapiola oli siis aktiivinen ja suosittu elokuvissakäyntipaikka.
Espoon Matinkylään avattiin vuonna 2001 kauppakeskus Iso Omena, jonne rakennuttaja rakensi
myös kolmisalisen elokuvateatterin, Kino Omenan. Elokuvateatterin yrittäjyyden ensimmäiseksi
viideksi vuodeksi sai kilpailutuksen jälkeen Bio Jaseka, joka pyöritti edelleen myös kuuden
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kilometrin päässä sijaitsevaa Kino Tapiolaa. Vuosituhannen vaihteessa Kino Tapiolan toiminta oli
vielä kannattavaa (Puisto, haastattelu 9.4.13). Kun Kino Omena avattiin, asiakasmäärä laski
Tapiolassa. Yleisö oli tottunut käymään Helsingin uusissa elokuvakeskuksissa, ja tarttuivat nyt
tilaisuuteen käyttää samanlaista palvelua kotikaupungissaan Espoossa. Puiston mukaan Kino
Omena oli Kino Tapiolan suurin yleisövaras.

Vuosituhannen

alussa

monipuolisuuttaan

asiakkaat

hehkuvien

mielsivät

Kino

Tapiolan

elokuvateatterikompleksien

vanhaksi

rinnalla.

uutuuttaan

Samalla

ja

miellettiin

elokuvaohjelmisto epäajankohtaiseksi. (Puisto, haastattelu 9.4.1313) Jaseka rupesi ohjelmoimaan
Tapiolaan samoja kuvia kuin mitä se näytti Omenassa, jotta loppuunmyyty esitys poikisi
asiakkaita

vanhaan

teatteriin,

jossa

elokuva

alkoi

myöhemmin

samana

päivänä.

Ohjelmistostrategia auttoi vähän, mutta ei kauaa. Kino Tapiola sinnitteli uusien tuulien
puhaltaessa, mutta viisivuotisen vuokrasopimuksen päättyessä Isossa Omenassa, yrittäjä päätti
luopua molemmista Espoon teattereista, ja keskittyä Vantaan Kino Myyriin. Jälkikäteen omistaja
on sitä mieltä, että liiketoiminta Kino Tapiolassa olisi pitänyt lopettaa jo aikaisemmin. (Puisto,
haastattelu 9.4.13) Espoon kaupungin kanssa etsittiin synenergia-etuja, mutta koska Jasekan
liiketoiminta tapahtui osakeyhtiönä, kaupungin ei ollut mahdollista aloittaa tukitoimia, tai ryhtyä
yhteistyöhön Bio Jasekan kanssa (Dolivo, haastattelu 10.4.13). Tapiolan Lämpö olisi pitänyt
vuokrasuhteen vanhan vuokralaisensa kanssa käynnissä, mutta elokuvaliikenne alkoi hiljentyä
Kino Tapiolassa.

Vuonna 2006 pääkaupungin elokuvissakäynneistä 87 % suuntautui multiplekseihin. (Filmikamari /
Koistinen, sähköpostiviesti tekijälle 24.9.2013) Asukasaktiivisuudelta seestyneeseen Tapiolaan
ryhtyi elokuvateatteriyrittäjäksi uusi yhtiö Kino Tapiola Oy. Elokuussa 2007 Espoo Ciné käytti Kino
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Tapiolaa festivaalinäyttämönä yhteistyössä uuden yrittäjän kanssa, ja tarkoitus oli tehdä näin
myös tulevana vuonna 2008.

3.4. Nykyisen Kino Tapiolan historia 2008 – 2013

Toisin kuitenkin kävi, kuten tämän luvun alussa kerrottiin. Kun alas tippuneen katon vaurioita ja
asbestilöydöksen laajuutta ruvettiin tutkimaan, kävi ilmi että Kino Tapiolan yrittäjä oli jättänyt
vuokrat maksamatta, minkä takia kiinteistön omistaja Tapiolan Lämpö ei ollut kiinnostunut
korjaamaan teatterin vaurioita jotta silloinen yrittäjä voisi jatkaa liiketoimiaan. Kulttuurijohtaja
Dolivo ja Espoo Cinén Jenni Ukkonen kokoustivat nyt jo toistamineen Kino Tapiolan
tulevaisuudesta.

Ensimmäisen

kerran

he

olivat

laajemmalla

porukalla

puhuneet

elokuvateatterista 2005, Kino Tapiolan 50-vuotisjuhlavuonna. Silloin, Bio Jasekan toiminta-aikana,
sekä festivaali että kaupunki olivat päättäneet käyttää teatteria omiin tarkoituksiinsa entistä
enemmän. Kolme vuotta myöhemmin tahtotila elokuvatoiminnan jatkumiseen oli edelleen
kaikilla, ja koska nykyinen yrittäjä ei enää ollut vuokrasopimuskelpoinen sillä Oy haettiin
konkurssiin, aloitettiin kolmikantaneuvottelut Espoo Cinétä järjestävän Espoon elokuvajuhlat
ry:n, Espoon kaupungin eli kulttuurijohtaja Dolivon, sekä kiinteistön omistajan Tapiolan Lämmön
välillä. (Ukkonen, haastattelu 27.11.12)

Kiinteistön on omistanut sen rakentamisesta alkaen Tapiolan Lämpö. Kolmikantaneuvottelujen
aikana se harkitsi tilan vuokraamista jopa muulle taholle kuin elokuvateatteriyrittäjälle. Kaupunki
pystyi kuitenkin takaamaan 15 vuoden vuokratakuun elokuvateatteritoiminnalle, mikä lopulta
vakuutti Tapiolan lämmön. (Dolivo, haastattelu 10.4.13) Vuokrasopimus tehtiin Espoon
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kaupungin nimiin, ja kiinteistössä aloitettiin perusteellinen remontti alkuvuonna 2009. Samaan
aikaan perustettiin Ciné Tapiola Oy, jonka omistaa Espoon elokuvajuhlat ry. eli Espoo Ciné, ja jota
Espoon kaupunki tukee maksamalla Kino Tapiolan vuokran toistaiseksi.

Huolellisesti remontoidun ja entisöidyn Kino Tapiolan avajaisia vietettiin elokuussa 2010, viikkoa
ennen Espoo Cinén alkua. Uutta Kino Tapiolaa pyöritti syksyllä 2010 Espoo Cinén
toiminnanjohtaja Ukkonen, takanaan elokuvajuhlien hallitus. Työvuoroja jaettiin siivousta
myöten festivaalin työntekijöille, ja ovet pidettiin auki keskiviikkona sekä perjantaista
sunnuntaihin. Marraskuun 2010 alusta täysipäiväiseksi työntekijäksi palkattiin Hannele Pellinen.
Teatteritoimintaa pyörittävän Ciné Tapiola Oy:n hallitus on työntekijän tukena muun muassa
ohjelmistosuunnittelussa. Teatterin kustannukset eivät mene festivaalin budjetista, vaan ne
katetaan

lipputuloista

ja

tilavuokrista.

Kaupunki

myönsi

toimintaan

niin

sanottua

käynnistämistukea, mikä käytettiin teatterin kunnostamiseen ja tekniikan päivittämiseen.
(Ukkonen, haastattelu 27.11.12)

Kino Tapiolan avattiin vuonna 2010 elokuvateatterien teknologisen murroksen keskelle.
Elokuvasäätiön ja Espoon kaupungin tuella päivitettiin teatterin esityskalusto digitaaliseksi ajan
hengen ja vaatimusten mukaisesti. Elokuvia voidaan näyttää edelleen myös 35mm
filmiprojektorilla, mutta jokapäiväinen ohjelmisto on kilpailukykyinen Helsingin keskustan
teatterien ohjelmistojen kanssa ja on sen takia näytetty alusta asti digitaalisesti.
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3.5. Ainutlaatuinen kolmikantamalli

Kino Tapiolan uusi elämä on pitkälti Espoon kaupungin ansiota, ja silloisen kulttuurijohtaja Georg
Dolivon vetämän kulttuuripolitiikan tulosta. Ukkosen ja Dolivon luoma kolmikantamalli on Kino
Tapiolan olemassaolon salaisuus. Ukkosen mukaan (haastattelu 27.11.12) Dolivon rakkaus
elokuvaa kohtaan on osaksi pelastanut Kino Tapiolan. Dolivon mukaan hanke ei olisi toteutunut
ilman Ukkosta (haastattelu 10.4.13).

Kuva 10. Kino Tapiolan kolmikantainen toimintamalli. (Riina Liukkonen 2013)
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Tällä mallilla toiminta pysyy kannattavana, mutta jos vuokrat pitäisi maksaa pääsylipputuloista,
toiminta olisi tappiollista. (Pellinen, haastattelu 28.11.12) Kaupallisesti liiketoiminta ei siis ole
kannattavaa, vaan tukirakenne ja säntillisyys budjetoinnissa mahdollistavat toiminnan.
Työvuorossa on aina kassahenkilö sekä koneenkäyttäjä, vaikka periaatteessa teatteria voisi pitää
auki yksikin henkilö. (Honkola, haastattelu 10.4.13) Kyse on kuitenkin myös työturvallisuudesta ja
työoloista. Työllistävyyden lisäksi teatterin toiminnalla on myös alueellinen merkitys, sillä tilassa
järjestetään asukasiltoja. Myös kaupunki järjestää omia tapahtumia Kino Tapiolan tilassa. Kino
Tapiola on yksi Espoon kulttuurisista lippulaivoista.

3.6. Kino Tapiola. Nyt

Uusi Kino Tapiola on nyt ollut kolme vuotta toiminnassa. Uusille asiakkaille se on jo osa heidän
lähikulttuurihistoriaa. Vanhoille asiakkaille se jatkaa rooliaan, ja on joillekin ainoa side lapsuuteen
tai tapiolalaisuuteen. Näytöksiä on edelleen vain keskiviikkoisin sekä perjantaista sunnuntaihin,
paitsi esimerkiksi pääsiäisenä ja joulun pyhinä. Silloin kun teatteri ei ole elokuvakäytössä, eli
arkipäivisin ja niinä iltoina kun kinolla ei ole omaa ohjelmistoa, tilaa vuokrataan yrityksille ja
yksityishenkilöille. Vuokratulot ovat osa liiketoimintaa. Lisäksi tilassa on Espoon kaupungin
tilaisuuksia ja asukasiltoja. (Honkola, haastattelu 10.4.13)

Elokuvanäytösten lisäksi teatterilla on monipuolisesti ohjelmaa. Seniorikino on kerran kuussa
keskiviikkoisin, päivällä klo 15. Liput myydään kaikille edulliseen kuuden euron hintaan ja kahvit
tarjotaan ilmaiseksi. Kino Tapiola järjestää Seniorikinon yhteistyössä Taavin Seniorin Apulaiset
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Oy:n kanssa, jolla on samalla kadulla kahvila ja senioreiden kohtaamispaikka. Myös ohjelmisto
suunnitellaan yhteistyössä. (Honkola, haastattelu 10.4.13) Seniorikinossa käy Taavin senioreiden
lisäksi myös paljon muita eläkeläisiä. Seniorikinoa käsitellään lisää luvussa neljä.

Kino Tapiolan vaihtoehtoinen sisältö eli ooppera-, teatteri- ja balettiesitykset ovat
vakiinnuttaneet asemansa. Ohjelmisto on yleensä nettisivuilla saatavilla melkein vuodeksi
eteenpäin. Esityksiä on ohjelmiston saatavuudesta riippuen yhdestä kahteen kuukaudessa. Nämä
näytökset voivat olla loppuunmyytyjä jo etukäteen. (Honkola, haastattelu 10.4.13) Kino Tapiola
on ainoa elokuvateatteri pääkaupunkiseudulla, joka esittää ooppera- ja balettinäytöksiä Lontoon
Royal Opera Housesta. Näytökset ovat joko digitaalisia tallenteita, jolloin suomenkielinen
tekstitys on mahdollinen, tai suoria satelliittilähetyksiä, jolloin tekstitys on englanniksi.
Lipunhintaan (tallenne 26€, livelähetys 29€) kuuluu alkoholiton alkujuoma, väliaikatarjoilu,
käsiohjelma

sekä

naulakkopalvelu.

(Kino

www.kinotapiola.fi/fi/oopperajabaletti/lisatietoaoopperasta

Tapiolan
22.9.13)

internet-sivut.

Teatteriin

laitetaan

punainen matto ja henkilökunnalle puvut päälle tunnelman luontia varten. Elämys on
kokonaisvaltainen.

Espoo panostaa lasten- ja nuorisotyöhön, ja Kino Tapiolassa onkin Koulukino-näytöksiä. Opetusja

kulttuuriministeriön

rahoittaman

Koulukinoyhdistyksen

toiminnan

perusta

on

sen

internetsivujen mukaan, että ”mahdollisimman monen koululaisen tulisi nähdä elokuva
koulupäivän aikana oikeassa elokuvateatterissa ja saada käsitellä näkemäänsä jälkikäteen”.
Koulukino valitsee yhteistyössä tuottajien ja levittäjien kanssa elokuvat, joista se valmistaa
oppilaita varten oppimateriaalin. Koulukinon sivujen kautta voi hakea ikäluokalle sopivan
elokuvan, ja sen jälkeen pallo on opettajalla. Opettajan tulee sopia elokuvateatterin kanssa
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näytöksestä, ja kaikkien Suomen elokuvateattereiden on järjestettävä Koulukinonäytöksiä.
Elokuvien oppimateriaalit on ladattavissa vapaasti Koulukinon internetsivuilta. Elokuvia voi
katsoa myös dvd:ltä ja työstää materiaaleja katselun jälkeen. (Koulukinon internet-sivut.
www.koulukino.fi/index.php?id=891 22.9.13) Koulukinonäytöksen järjestäminen vaatii resursseja
opettajalta, sillä suositus on, että näytöstä ei järjestetä vain yhdelle luokalle. Erikoishintaisten
näytösten laskuttaminen koulun ja teatterin, ja toisaalta teatterin ja levittäjän välillä koetaan
paikoin hankalaksi.

Kino Tapiolassa on vuosittaisten Espoo Ciné -näytösten lisäksi ollut myös April Jazz musiikkifestivaalin esityksiä. Tilaa on vuokrattu paitsi elokuvien livesäestykseen, myös tavallisiin
konsertteihin. Mitä akustiikassa hävitään, tunnelmassa voitetaan. Jääkiekon MM-kisojen aikaan
Kino Tapiola muuttuu Leijonastudioksi, joka tarjoaa yrityksille kisaelämyksiä elokuvateatterissa.
Ruoka-, juoma- ja ohjelmapalveluiden lisäksi Leijonastudiossa on myös anniskeluoikeudet. Saliin
ei kuitenkaan saa viedä alkoholia. (Honkola, haastattelu 10.4.13) Kino Tapiolalle tällaiset
tilaisuudet ovat vuokratulon lähde, ja toisaalta mahdollisuus levittää tietoisuutta elokuvateatterin
olemassaolosta uusille kohderyhmille.

Lasten juhlia on mahdollista järjestää ennen viikonlopun lastenelokuvia, jotka alkavat yleensä
noin klo 13. Tilan voi vuokrata yksityiskäyttöön 1,5 tunniksi ennen elokuvaa hyvin huokealla
hinnalla. Tilaan saa tuoda omat tarjoilut ja vuokrahinta sisältää siivouksen. Elokuvaliput ostetaan
erikseen kassalta, eikä lipun ostaminen alkavaan näytökseen ole edes pakollista. Tämä on
mielestäni upea konsepti, jonka voisi hinnoitella vähän ylöspäin, ottaen huomioon että
henkilökunnalla voi mennä lapsilauman synttärijälkien siivoamiseen joskus kauankin. Muitakin
yksityistilaisuuksia toki on, sekä asukasiltoja, ja varainkeruunäytöksiä. Yleishyödylliset tahot
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voivat vuokrata Kino Tapiolan käyttöönsä ja myydä järjestämäänsä elokuvanäytökseen lippuja
varainkeruutarkoituksessa. Teatteri vuokraa levittäjiltä tällaisiin tilaisuuksiin elokuvan Koulukinohintaan, jolloin kyseessä on yleensä luonnollisesti vanhempi kotimainen tai ulkomainen elokuva.
Koska kyseessä on hyväntekeväisyystapahtuma, teatteri veloittaa vain palvelun ja tilavuokra, eikä
erikseen elokuvan vuokraa. (Honkola, haastattelu 10.4.13)

Kino Tapiolassa siis tapahtuu paljon, ja on myös tässä valossa ymmärrettävää, että elokuvien
yleisönäytöksiä ei ole joka päivä. Yksityistilaisuuksien tilavuokrat ovat hiljaista arki-iltaa parempi
tulonlähde. Miksi näin on, on vaikea kysymys, johon tuskin kenelläkään on vastausta. Tarjonta
vastaa yleensä kysyntään, joka muodostuu tarpeesta. Tarve pitää kuitenkin luoda. Moni Tapiolan
läheisyydessä asuva espoolainen ehti jo moniksi vuosiksi tottua siihen, että Kino Tapiola ei ole
joko auki, elinvoimainen tai vetoava. Mahdollisia syitä tähän avattiin edellisessä luvussa
kertomalla

elokuvateatterien

ja

katsojien

käyttäytymismurroksesta,

kun

monisalisia

elokuvateatterikeskuksia, multipleksejä alettiin rakentaa ja niissä käymään. Todennäköisesti Kino
Tapiolaa myös pyöritettiin vääränlaisella tavalla eikä muuttuneisiin tarpeisiin osattu reagoida
ohjelmistosuunnittelussa. Teatterin viihtyvyyteen olisi pitänyt panostaa modernilla tekniikalla ja
kunnostustöillä. Pitää kuitenkin muistaa, että elokuvakulttuuri on aina elänyt muutoksessa ja
reagoinut siihen (Ahokas, Lasipalatsi 2008, 14). Kun tekniikka kehittyy ja vaikuttaa sekä kuvausettä esitysmuotoon, kehittyy myös katsomisympäristö ja yleisön tapa katsoa.
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Kuva 11. Kino Tapiolan asiakaskortti (eli sarjalippu) vuodelta 1967.
(Kuva ja käyttölupa: Yrjö ja Pirjo Pulkkinen)

Kuva 12. Kino Tapiolan pääsylippu ja tausta vuodelta 2013.
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4. MIKÄ ON ELOKUVATEATTERIN MENESTYKSEN SALAISUUS?

Kevään 2013 aikana tein paluun kotiseudulleni Tapiolaan. Vierailin Kino Tapiolassa, sen
toimistolla ja ympäri Tapiolaa vanhoilla kasvupaikoillani. Tapasin vanhoja tuttuja, ja lähestyin
vieraita ihmisiä. Tutustuin tapiolalaisuuteen 2010-luvulla, ja tapiolalaiseen itsessäni. Kävin
mielessäni läpi muistoja, etsin niitä omista ja läheisteni aivopankeista. Pohdiskelin omia
elokuvissakäyntitottumuksiani.

Olen aina käynyt paljon elokuvissa. Lapsena totuin käymään Kino Tapiolassa, kai logistisista syistä.
Tosin minulle on kerrottu että olemme käyneet elokuvissa Helsingissäkin, ja joskus kaukana
keskustastakin jotain tiettyä elokuvaa katsomassa. Nuorena samaiset logistiset syyt kai sanelivat
käyntiämme Kino Tapiolassa. Mutta kävimme myös keskustassa. Eli olen tottunut käymään rinta
rinnan kotikinossa ja suurkaupungin sykkeessä. Jo nuoresta asti elokuvaentusiastina
kulutustottumuksiani ovat ensisijaisesti ohjanneet elokuvat, ei teatterin sijainti. Nykyään valitsen
elokuvan

myös

esityspaikan

mukaan.

Ja

matkaillessa

otan

selvää

paikkakunnan

elokuvateatterista, ja menen katsomaan mitä tahansa siellä näytetään. Sitä kai voisi kutsua
elokuvateatteriturismiksi.

4.1. Tapiolalaisuus

Tapiola rakennettiin puutarhakaupunkiaatteen lippulaivaksi 1950-luvulla. Sen suunnittelun ja
toteutuksen ideaalina oli ihminen ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. (Tuomi 2003, 5)
Utopian rakentamisessa kohtasivat nostalginen vanhempi polvi idean isinä, ja toteuttajina nuori
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moderni arkkitehtisukupolvi joka oli imenyt vaikutteita mm. Le Corbusierilta. (Tuomi 2003, 14)
Asuntosäätiön puutarhakaupungin tuli edustaa suomalaista yhteiskuntaa pienoiskoossa,
yhteiskuntaa joka työllistäisi sen asukkaat, jotka edustaisivat kaikkia yhteiskuntaluokkia.
Työllistämisen idean on kuitenkin sanottu jääneen selkeimmin toteutumatta puutarhakaupungin
utopiassa, sillä asutus yleensä seuraa työpaikkoja (Tuomi 2003, 10,13).

Tapiolaa rakennettaessa uskottiin että Tapiola tullaan liittämään Helsinkiin, ja suunnitelmiin
kuuluikin raitiotielinja Munkkiniemestä Kuusisaaren ja Otaniemen kautta Tapiolaan. (Tuomi 2003,
13). Ehkä tämä toteutumaton helsinkiläinen tulevaisuus on säilynyt Tapiolan identiteetissä läpi
vuosikymmenien, sillä asuttuani Tapiolassa kaksivuotiaasta lähtien lähes 18 vuotta, en ole ikinä
kokenut itseäni espoolaiseksi. En tiedä mitä on espoolaisuus, mutta tiedän jotain
tapiolalaisuudesta. Siihen ei kuulu Asuntosäätiön utopia siitä että kaikki yhteiskuntaluokat elävät
rinta rinnan. Tapiolalaisuus on kuitenkin jotain etuoikeutettua, jota lapset ainakin vielä 1980luvulla opetettiin arvostamaan. Luonnon ja kulttuurin liitto on Tapiolan syntymästään asti
rakennettu brändi, joka säilynyt 2010-luvulle saakka.

Espoon kulttuurijohtaja Georg Dolivon mukaan tapiolalaisuudelle onkin ominaista juuri kulttuuri.
Hän

puhuu

kulttuurista

kansalaisoikeutena:

kirjasto,

työväenopisto

ja

lasten

harrastusmahdollisuudet tulisi löytyä jokaisesta lähiöstä. Ammattilaiskulttuurin, kuten teatterin,
orkesterien ja suurtapahtumien tulisi kuitenkin olla keskitettyä. (Dolivo, haastattelu 10.4.13)
Koska Espoon kohdalla se on jo keskittynyt Tapiolaan, Kino Tapiola liittyy siihen ketjuun, vaikka se
symboloi elokuvakulttuuria myös kansalaisoikeutena.
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Tapiolan elävöitymistä vauhdittaa tulevaisuudessa Espoon T3-kehityshanke, josta Dolivo puhuu
innostuneesti. (haastattelu 10.4.13) T3 yhdistää kolme alaa jotka voivat hyvin Espoossa: Tieteen
Otaniemessä, Taiteen Tapiolassa ja Talouden Keilaniemessä. Otaniemi ja Keilaniemi sijaitsevat
aivan Tapiolan kupeessa. T3-hanke edistää alueellista ja kestävää kehitystä ja tuo lisää ihmisiä
alueelle.

(www.puuinfo.fi/ajankohtaista/espoon-kaupunki-on-yhdessa-aalto-yliopiston-kanssa-

sitoutunut-vahvasti-puurakentamisen-edistamiseen 5.9.13) Ihmiset puolestaan tarvitsevat
kauppoja ja ravintoloita, ja niiden luonnollinen keskittymä on Tapiola. Välillisesti siis myös Kino
Tapiola toivottavasti hyötyy T3:sta.

Ja saa Tapiola viimein raitiovaunulinjasakin. Tavoitteena on, että Länsimetro avataan liikenteelle
loppuvuodesta 2015. Ruoholahdesta Lauttasaaren, Koivusaaren, Keilaniemen ja Otaniemen
kautta ajava metro ajaa Länsimetron nettisivujen mukaan (www.lansimetro.fi/fi/asemat/linjaus
12.7.13) Tapiolaan 11 minuutissa ja Kampista 13 minuutissa. Matka taittuu bussilla lähes samassa
ajassa, mutta metro voi alentaa kynnystä lähteä Tapiolaan ostoksille tai vaikkapa sitten elokuviin.
Jos seutulipun hintaa sorvataan Länsimetron avaukseen mennessä, myös nykyistä seutulippua
alempi lipunhinta Tapiolaan voisi siivittää keskustan elävöitymistä ja sitä kautta Kino Tapiolan.

Aalto-yliopisto muuttaa suunnitelmien mukaan kokonaan Otaniemeen vuoden 2015 aikana
lukuun

ottamatta

Kauppakorkeakoulun

maisteriopetusta

ja

(http://yle.fi/uutiset/aalto-yliopiston_paakampus_tulee_otaniemeen/5434053

tutkimusta.
8.6.12)

Se

tarkoittaa tuhansien opiskelijoiden siirtymistä Otaniemeen Helsingin sijaan. Myös tämä voi lisätä
Kino Tapiolan käyttöastetta. Otaniemestä on lyhyt matka Kinolle, ja seutulippu on jo valmiiksi
käytössä. Kino Tapiolan tulee ottaa tämä huomioon markkinointimahdollisuutena.
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4.2. Menetelmänä haastattelut

Juoni

on

yksi

keskeinen

elementti

narratiivisessa

tutkimuksessa

(http://www.xip.fi/tutkija/0402.htm 16.11.2012). Kino Tapiolan tarinan juoni on historian itsensä
kirjoittama, ja niin vaiherikas, että senkin takia narratiivinen metodi on luonnollinen tapa
lähestyä tutkimuskysymystä. Alasuutari (1994, 109) mainitsee kirjassaan Proppin kehittämän
lukutavan, jonka hän nimeää juonirakenneanalyysiksi. Juonirakenneanalyysin avulla etsitään
juonia,

jotka

auttavat

kuvaamaan

tutkittavaa

ilmiötä.

(http://herkules.oulu.fi/isbn9514268903/isbn9514268903.pdf 16.11.2012)

Analyysin rungon muodostavat Kino Tapiolan asiakkaiden haastattelut, joista olen poiminut
juonia. Olen kerännyt haastatteluja neljällä eri tapaa:

1. Haastattelemalla paikan päällä satunnaisotannalla teatterin asiakkaita.

2. Pyytämällä ihmisiä jakamaan kokemuksensa. Tämä tapahtui yhteistyössä Kino Tapiolan kanssa.
Nettisivuille lisättiin moneksi kuukaudeksi ilmoitus tutkimuksestani (kuva 13). Ilmoitus oli myös
näkyvillä samaan aikaan teatterin tiloissa sekä seinälle kiinnitettynä että jaettavana.
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Kuva 13. Ilmoitus tutkimuksesta Kino Tapiolan nettisivuilla.
(Lähde: www.kinotapiola.fi/fi/mikakinotapiola 20.9.13)

3. Haastattelemalla tuttavapiiriäni mahdollisimman laajalla ikäryhmäotannalla
4. Käyttäen hyväksi Tapiola 1960 -luvulla internet-foorumia jättämällä sinne ilmoituksen.
(http://tapiola.ning.com/) Tätä kautta en kuitenkaan saanut yhtään haastattelua.

Olen analysoinut haastateltavien juonirakenneanalyysin avulla, ja tutkinut onko niissä nähtävissä
yhteisiä juonellisia rakennepiirteitä. Yhteneväisyyttä voisi olla esimerkiksi elinympäristön
vaihtumisen rytmissä. Aikuisiällä palataan lapsuuden maisemiin ja löydetään nuoruuden paikat ja
toimintamallit uudestaan, kuten käynti oman ”kylän” elokuvateatterissa. Tarinat voi jakaa
vastaajien iän mukaan kolmeen ryhmään. Ryhmä 1; 1940-1960 -luvuilla syntyneiden vastaus
noudattaa yleisimmin rakennetta:
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a) Asuin lapsena Tapiolassa ja kävin siellä 1960-luvulla ensimmäistä kertaa elokuvissa
b) Nuorena hengailimme teatterilla myös muuten kuin leffassa käyden
c) Vuosikymmeniä myöhemmin muutimme takaisin Tapiolaan / lähistölle ja olemme löytäneet
paikan uudelleen.

Sen sijaan Ryhmä 2, oma ikäluokkani eli 1970 - 1980 -luvuilla syntyneet, edustavat yleisimmin
seuraavanlaista rakennetta:

a) Asuin lapsena Tapiolassa ja kävin siellä 1980- tai -90 -luvulla ensimmäistä kertaa elokuvissa
b) 2000-luvulle tultaessa nuorena aikuisena käytiin enemmän Helsingissä
c) Nyt aikuisena kun asumme taas lähellä olemme löytäneet paikan uudelleen

Lisäksi on kolmas, ikäluokkarajat ylittävä Ryhmä 3, jonka rakenteesta puuttuu edellisiä malleja
yhdistävä ensimmäinen kohta:

a) En ole täältäpäin kotoisin enkä ole ennen käynyt Kino Tapiolassa
b) Nykyään käymme vain Kino Tapiolassa

Tarinoiden rakenteen tarkastelu yllä lueteltuja juonitiivistelmiä tekemällä auttaa löytämään niistä
yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Kahta ensimmäistä ryhmää yhdistää paluu lapsuuden tuttuun
ympäristöön. Kolmas ryhmä ei voi palata, kun ei ole koskaan lähtenytkään. Kolmas ryhmä
edustaa täysin uusia asiakkaita, joka on tarinoitaan jakaneista ihmisistä pienin osa. Tämänlainen
juonitypologia ei ole itsessään tutkimustulos, vaan työkalu johtopäätösten tekemiseen
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materiaalista (Alasuutari 1994, 114). Johtopäätökset siitä, minkä takia tarinat näyttävät
muodostavan kolme eri ryhmää, on analyysin perusteella melko helppo tehdä.

Ryhmä 1 – eläkeläiset. 14 kpl haastatelluista

Ryhmä yksi on volyymiltään otantani laajin. Eläkeläiset ovat aktiivisia Kino Tapiolan asiakkaita.
Monissa elokuvateattereissa on erikseen eläkeläisille suunnattu Seniorikino, jossa näytetään
päiväsaikaan esimerkiksi kerran kuukaudessa kohderyhmälle suunnattu elokuva, keskimääräistä
lipunhintaa alempaan hintaan. Kino Tapiolan Seniorikino on ollut suosittu, ja se on aktivoinut
haastateltuja ihmisistä käymään elokuvissa muutenkin. Yhtälö on helppo. Eläkeläisillä on aikaa
käydä elokuvissa, ja suurilla ikäluokilla on työvuosilta kertynyttä eläkettä mitä sijoittaa vaikkapa
elokuvalippuun. Haastatteluista kävi ilmi että myös läheinen sijainti ja alueen rauhallisuus vetoaa
iäkkäämpään asiakasryhmään. Varsinkin jos liikkuminen on vaikeaa, rauhallinen ja läheinen
sijainti vaikuttaa paljon.
Suurista ikäluokista asiakasryhmänä lisää kappaleessa 4.3.

Ryhmä 2 – nuoret aikuiset ja perheelliset paluumuuttajat. 5 kpl haastatelluista

Nuoret aikuiset näyttävät suosivan Kino Tapiolaa kahdesta syystä: nostalgian ja ohjelmiston takia.
Paluu nuoruuden näyttämölle herättää mieluisia muistoja, eikä enää tarvitse kapinoida pois
kotiseudun äidillisistä helmoista. Kino Tapiolan ohjelmisto vetoaa koulutettuun nuoreen
aikuiseen koska ”näin kolmekymppisenä ”palatsien” teinimeno ei oikein enää sytytä” (nainen 32
v.). Ohjelmiston monipuolisuudesta kertoo sekin että moni on kertonut käyvänsä ooppera- ja
balettisatelliittinäytöksissä.
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Ryhmä 2:n perheelliset kertovat käyvänsä elokuvissa lasten kanssa. Sijainti on etu kun liikkuu
vaunujen kanssa. Ohjelmistossa otetaan huomioon myös lapsiperheet. Niin kutsuttua Vauvakinoa
ei kuitenkaan Kino Tapiolassa enää järjestetä. Vauvakino on päiväsaikaan järjestetty
elokuvanäytös johon vanhemmat voivat tulla pienten lasten kanssa. Elokuvissa äänenvoimakkuus
on säädetty alhaisemmaksi jotta vauvat ja lapset eivät vahingoita korviaan. Salissa on valaistusta
jotta lapsia näkee syöttää eikä lapsia pelota. MEKU eli Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on
opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, jonka tehtäviä ovat mediakasvatuksen
edistäminen sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. Se päätti vuonna 2012 että vauvakinossa
voidaan esittää vain S-merkittyjä eli kaikille sallituiksi luokiteltuja elokuvia. (MEKU:n tiedote:
Vauvakinojen ikärajat

www.meku.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=140:

vauvakinojen-ikarajat&catid=55:tiedotteet&Itemid=408&lang=fi 4.4.2013) Tämä asetus on
rajoittanut vauvakinon ohjelmistosuunnittelua niin paljon, että Kino Tapiolassa Vauvakinon
pyörittäminen muuttui kannattamattomaksi.

Ryhmä 2:n ikäluokasta löytyy myös niitä jotka eivät saavuta kohtaa c) ollenkaan, siitäkin
huolimatta että teatteri on tuttu varhaisnuoruudesta. Kino Tapiolan olemassaoloa ei tahdo
muistaa, vaikka asuukin lähistöllä.
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Ryhmä 3 – uudet tapiolalaiset. 4 kpl haastatelluista

Tämä on muistoista ja omakohtaisesta nostalgiasta vapaa ryhmä, mutta arvostavat paikan
tunnelmaa ja ohjelmistoa. Moni mainitsee spontaanisti mm. sen että kahvi tarjoillaan Kino
Tapiolassa vanhanaikaisista posliinikupeista. Heitä yhdistää myös se, että Kino Tapiolan
löytämisen jälkeen elokuvissa käyminen on lisääntynyt.

Lähdin työssäni hakemaan näyttöä sille, että jos ihminen kokee itsensä tietyn yhteisön jäseneksi
identiteetiltään samaksi muiden yhteisön jäsenten kanssa, haluaa hän myös tukea yhteisöä ja
osallistua identiteetin vahvistamiseen, esimerkiksi käymällä yhteisön omassa elokuvateatterissa.
Haastattelujen ja kohtaamisten analyysin nojalla minun on kuitenkin todettava, että näin ei ole
Kino Tapiolan kohdalla. Ryhmä 2:n tapiolalaista osa ei käy ollenkaan Kinossa, ja sitten on Ryhmä
3, joka matkaa kauempaa teatterille syistä, jotka eivät liity tapiolalaisuuteen, ei entiseen eikä
nykyiseen. Ehkä sekoitin myös oman kiinnostukseni teatteria ja sen konseptia kohtaan
identiteettiin liittyvään yhteisöllisyyden kaipuuseen. Nostalgiaa voi kokea varmasti identiteetistä
ja kotiseudusta riippumatta, ja sen kaipuu onkin ehkä yksi asia, mikä yhdistää kaikkia
erottelemiani asiakasryhmiä. Eräs Ryhmään 1 kuuluva toteaa kuitenkin hyvin: ”Elokuvateatterin
tärkeä merkityshän on siinä, että se on sosiaalinen, ihmiset katsovat yhdessä elokuvan.” (Mies
65v.)
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4.3. Monenlaista kulutuskäyttäytymistä

Ihmisillä on monia tapoja ja syitä käydä elokuvissa, kuten käy ilmi tekemistäni haastatteluista.
Suurin osa Kino Tapiolan aktiivisista asiakkaista on senioreja, jotka arvostavat elokuvateatterin
läheisyyttä, koska lähteminen kotoa on silloin todennäköisempää. Kinolle pääsee kotoa helposti
joko kävellen, julkisilla kuluvälineillä, tai omalla autolla, sillä ihan vieressä on ilmaisia
parkkipaikkoja. Helsinkiin lähteminen koetaan myös kalliiksi (seutulippu kahteen suuntaan
kahdelta on á 4,50 eli yhteensä 18 euroa plus elokuvaliput päälle), ja lähistöllä asuvat arvostavat
sitä ettei tarvitse hypätä autoon. Jo Kinolehden numerossa 7-8 vuodelta 1955 kerrotaan uuden
Kino Tapiolan esittelyn yhteydessä, että teatteri olikin tarpeen nopeasti kasvavalle
asutuskeskukselle, sillä ”Käynti sieltä kaupungin teattereissa käy kalliiksi, kun on otettava lukuun
myös matkakustannukset”. (Kinolehti 7-8 1955, 36)

Sitten on niitä tapiolalaisia, jotka haluavat lähteä kaupunkiin elokuviin, nimenomaan kokemaan
”ulkomaailmaa”, eivätkä sen takia käy Kino Tapiolassa. He kokevat sen olevan puolestaan liian
lähellä. Kun kerran lähdetään pois kotoa, halutaan jonnekin missä voi katsoa ihmisiä ja kokea
elävää kaupunkielämää. Kino Tapiolan ystäville mitä tahansa elokuvaa katsomaan lähteminenkin
on lähtemistä, ulkoilemista pois kotoa.

Paikan rauhallisuus saa kehuja. Salissa ei ole kovaäänisiä ”syöjiä” eli herkkuja rouskuttavia ja
puhelimeen puhuvia ihmisiä kuten multiplekseissä, ja aulassakin on hyvä odotella elokuvaa
alkavaksi ilman hälyääniä tai liian kovaa taustamusiikkia. Elokuviin tullaan myös palvelun takia.
Kinon henkilökunta on asiakkaiden mukaan ystävällistä, jopa upeaa, ja kahvit on aina keitetty
valmiiksi ennen näytöstä. Ennen tavallista näytöstä kahvin saa 1,5 eurolla, seniorikinossa se on
64

jopa ilmaista. Myös kahvileipää on aina tarjolla, ja kahvin saa kaataa omavalintaisesti kukalliseen
posliinikuppiin tai pahviseen. Posliinikuppiin sisältyy santsaus. Moni valitsee posliinisen. Pienet
yksityiskohdat kuten oikeat kahvikupit ja kioskin antimet muodostavat oleellisen osan
kokonaisuudesta, joka viehättää asiakkaita niin, että he palaavat teatteriin yhä uudelleen.

Kino Tapiolan ohjelmisto on usein mainittu syy paikassa käymiselle. Niin sanottu laatuelokuva on
löytänyt yleisönsä Kinossa, samoin keväällä 2013 esille nostettu ”ilmiö” aikuisille suunnatut
elokuvat. Suomen suurin levittäjä SF Film ja Finnkino nostivat maaliskuussa 2013 SF Filmin
lehdistötilaisuudessa esille yli 45-vuotiaiden kasvaneen elokuvissakäynnin niin maailmalla kuin
myös Suomessa. Kino Tapiolan asiakkaat kertovat tulevansa elokuviin ohjelmiston takia, ja
toisaalta lähtevänsä liikkeelle myös sen takia, että ylipäätään lähdettäisiin liikkeelle. Kino Tapiolan
yleisö on myös aktiivinen ohjelmistopalautteen antaja. Toukokuussa 2013 ohjelmistoon
esimerkiksi otettiin takaisin yleisön pyynnöstä elokuvat Rakkaus ja Kurjat (Kino Tapiolan emailuutiskirje 2.5.13).

Tämän päivän digitaalinen esitystekniikka mahdollistaa ajankohtaisen ja joustavan ohjelmoinnin,
myös Kino Tapiolassa. Esimerkiksi pääsiäisenä 2013 ohjelmistossa nähtiin 11 eri elokuvaa, 16
näytöksessä (Honkola, haastattelu 10.4.13). Filmiaikana tämä ei olisi ollut mahdollista. Kun
elokuvaa saa levittäjän luvalla säilyttää elokuvateatterin serverillä, ja voi ohjelmiston rakentaa
tarvittaessa nopeallakin rytmillä, ja yleisön toiveisiin reagoiden. Elokuvan näyttämistä varten
pitää vain pyytää tarvittavat avainkoodit (kdm:t).

”Teatterin ja yleisön suhdetta pienellä paikkakunnalla kuvannee yleistettävästi seuraava, tosin
ehkä turhan pessimistinen dilemma: Jos lopetamme, ihmiset vaativat elokuvia; jos pyöritämme,
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eivät ne kiinnosta.” Näin todetaan Suomen elokuvasäätiön elokuvateatteriprojektin raportissa
vuodelta 1988 (sivu 36). Monet pienet teatterit kamppailevat saman dilemman kanssa tänäkin
päivänä. Myös pieneksi liikkeeksi kasvanut Pelastakaa Kino Tapiola -adressi peilaa mielestäni tätä
ajatonta ihmiskunnan ongelmaa. Adressin allekirjoitti vuosina 2008 – 2009 yhteensä 1.351
ihmistä. (Pelastakaa Kino Tapiola -addressi. www.adressit.com/allekirjoitukset/kinotapiola/
5.9.13) mutta silti yleisemmin ongelmana on se, että saliin mahtuisi enemmänkin väkeä, kuin se
että ihmisiä jäisi näytöksestä ulos.

Kuten tässä tutkimuksessa todetaan, Kino Tapiolan

liiketoiminta olisi tappiollista ilman julkista vuokratukea.

4.4. Yleisö

Suomen elokuvasäätiön vuonna 2013 teettämän Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimuksen
mukaan 66 % suomalaisista käy elokuvissa vähintään kerran vuodessa, ja 14 % ei koskaan.
Tärkein syy elokuvan katsomiselle elokuvateatterissa on se että elokuva näyttää parhaimmalta
isolla

valkokankaalla.

Toisella

sijalla

on

äänimaailma

ja

kolmannella

sijalla

muu

katsomismukavuus, esimerkiksi salin koko ja istuimet. Ystävien kanssa katsominen korostuu 15–
24 -vuotiailla, kun taas kaikkien vastanneiden kesken se on sijalla neljä. Yhteensä tähän kohtaan
kyselyssä on vastannut 431 ihmistä. Elokuvan aihe on tutkimuksen mukaan edelleen kirkkaasti
tärkein valintaan vaikuttava tekijä. Toisella sijalla on ystävien suositukset. Kun kysyttiin, mitkä
asiat saisivat käymään elokuvissa nykyistä useammin, halvempi lipunhinta oli eniten vastattu. Se
että elokuvateatteri olisi lähempänä, koettiin neljänneksi tärkeimmäksi asiaksi. Tutkimus
toteutettiin nyt kolmatta kertaa. Tutkimukset ovat vapaasti luettavissa Elokuvasäätiön
nettisivuilla. (Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2013. Parametra 2013.)
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4.4.1. Kävijätilastot

Kuten alla olevasta kuvasta 14 näkee, Kino Tapiola hiljenee kesäksi, kunnes jälleen syyskuusta
alkaen katsojat palaavat elokuvien pariin. Kesä on lomien takia vaikeaa aikaa elokuvissakäynnille,
mutta molemmin puolin, toukokuussa ja elokuussa olisi kenties mahdollisuuksia saada lisää
katsojia. Ehkä entistä yleisölähtöisempi ohjelmistosuunnittelu noin kuukausina voisi auttaa.
Toisaalta Kino Tapiolan aktiivinen vanhempi yleisö on juuri sitä ikäryhmää, joka viettää aikaa
mökillä ja matkustaen koska heillä on siihen aikaan.

Kuva 14. Kävijätilasto Kino Tapiola 2011 – 08 2013.
(Lähde: Kino Tapiola. Kaavio: Riina Liukkonen 2013)
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Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, Espoon ja Kino Tapiolan kävijämäärät eivät kasvaneet vuonna
2012 samaa tahtia kuin koko Suomen, tai edes pääkaupunkiseudun. Vertailu oli mahdollista
tehdä vain kahdesta vuodesta, sillä ne ovat kaksi täyttä vuotta jotka Kino Tapiola nykyisellään on
ollut toiminnassa.

2011
2012

Kino Tapiola
23 775
23 000

Espoo
327 990
392 663

PK-seutu
2 868 892
3 189 377

Koko Suomi
7 217 573
8 489 197

Kuva 15. Kävijätilastot Kino Tapiola vs. lähiympäristö ja koko Suomi.
(Lähteet: Kino Tapiola, Suomen Filmikamari. Kaavio: Riina Liukkonen 2013)

4.4.2 Uudet kohderyhmät?

Aikaisemmin on todettu, että seniorit eli eläkeläisikäiset ovat Kino Tapiolan aktiivisin
kohderyhmä. Potentiaalia olisi myös muissa ikäryhmissä. Teatteripäällikkö Honkola onkin
kiinnostunut nuorisotoiminnasta ja nuorten houkuttelemisesta Kino Tapiolan asiakkaiksi. Erään
ryhmään 1 kuuluneen haastatellun mukaan 1960-luvulla aktiivinen piirustuksenopettaja oli
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pitänyt Kino Tapiolassa koululaisille elokuvakerhoa. Elokuvissa käyminen kuului sen ajan nuorison
viikko-ohjelmaan. Samaa muistelee äitini, joka samoin 1960-luvulla vei veljentyttäriään elokuviin
Kino Tapiolaan. Jaan haastatellun kanssa saman kokemuksen, että ”Kino Tapiolan ohjelmisto oli
itsestään selvästi tärkeä osa kasvamista kulttuuritietoiseksi ihmiseksi”. Nykyään kyseinen mies
pyörittää elokuvakerhoa Saarijärvellä vaimonsa kanssa. Tämän tulevan vaimon kanssa oltiinkin
käyty ensitreffeillä missäs muualla kuin Kino Tapiolassa. Itse olen ollut ansiotöissä elokuva-alan
eri sektoreilla täysi-ikäistymisestäni alkaen ja ennen sitä vapaaehtoisena mm. Espoo Cinéssä.
Tapiolassa on musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja paljon muutakin kulttuuriharrastamista. Elokuva
sopisi hyvin jonon jatkeeksi. Tapiolan nuorisotilalla on aktiivista toimintaa, nuoria tavoittaa
esimerkiksi sitä kautta. Lipunhintaa on mahdollista sopia alaspäin myös levittäjän kanssa, jolta
elokuvateatteri vuokraa esitettävän elokuvan.

Nuorison lisäksi potentiaalinen kohderyhmä on nuoret perheet. Alaluvussa 4.2. esitetystä syystä
Vauvakinoa ei enää järjestetä Tapiolassa, mutta nuoret äidit voitaisiin tavoittaa jotenkin muuten.
Lastentapahtumia on helppo järjestää Kino Tapiolassa, ja sitä konseptia voisi mielestäni kehittää,
ja toisaalta tarjota tapahtumanjärjestämismahdollisuutta muillekin kuin lapsille. Kaveriporukka
voisi vaikka pitää juhlat ennen elokuvaa. Parin tunnin ”tilavuokra” voisi olla edullinen niin että
tapahtumasta kiirisi positiivinen puskaradio. Tämänkaltaista markkinointia voisi kehittää uuden
kohderyhmän tavoittamiseksi, mutta se vie resursseja, joita vain yhden hengen täysipäiväisesti
työllistävä Kino Tapiola ei välttämättä omaa.

Uskon että Kino Tapiola voi vielä nykyäänkin muodostua kohtaamispaikaksi. Senioreiden
kohtaamispaikka se jo onkin, mutta toivon että nuoret mieltäisivät sen omakseen, kuten me
ystävieni kanssa, ja sukupolvet ennen meitä.
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4.5. Hyväntekeväisyyttä ja Rakkaudesta elokuvaan

Kuten edellisessä alaluvussa totesin, on elokuvateatterilla, joka voi työllistää täysipäiväisesti vain
yhden ihmisen, rajatut resurssit. Yksi elokuvateatterien liiketoiminnan kannattamattomuuden
ongelmista onkin se, että useissa pienissä teattereissa työnteko mielletään talkootyöksi
ammattimaisen ansiotyön sijaan.

Vuoden

1988

elokuvateatteriprojektin

selvitystyössä

kävi

yksi

asia

selväksi:

”Elokuvateatteritoimintaa harjoitetaan pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla suurelta osin
teatterinomistajien (ja mahdollisesti heidän perheittensä ja/tai parin muun ihmisen)
intomielisyyden ja talkoohengen varassa. Talkootyö ja ”rakkaus elokuvaan” ovat kantavia voimia
usein silloinkin, kun toiminta on muodollisesti yksityistä liiketoimintaa.” (Raportti, Suomen
elokuvasäätiön elokuvateatteriprojekti 1986 -1988, 38)

Mantraa joka sisältää ainakin yhden termeistä ”rakkaudesta elokuvaan”, ”talkootyö”,
”hyväntekeväisyyttä”, ”kulttuurityötä”, saa kuulla edelleen, lähes 30 vuotta myöhemmin. Tämä
johtuu siitä että pienten ja osin keskisuurtenkin paikkakuntien yksityiset teatteriyrittäjät kasvavat
jatkamaan isiensä työtä, ja jatkavat liiketoimintaa samalla mallilla, vaikka aika ja tekniikka ja sen
myötä ihminen ja toimintaympäristö ovat muuttuneet. Myöskään tukirakenteita ei hyödynnetä
aina täysin.
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Sitten on niitä jotka hakevat ja saavat aktiivisesti tukia, ja hyödyntävät ensimmäisten joukossa
uuden teknologian tuomia etuja ohjelmoinnissa. Siltikään ei ole varaa palkata lisää
henkilökuntaa, ja useammin kuin kerran olen tavannut teatterinomistajan, jonka ainoa tuuraaja
on oma vaimo. Vuosilomailulle perheen kanssa ei jää paljon aikaa, paitsi jos laittaa teatterin
kiinni. Viikon tulonmenetys on kuitenkin pienissä tuloissa iso lovi. Näissä tapauksissa kyseessä
todellakin on omistautuminen kulttuurityölle ja kansansivistykselle. Kysymys kuuluukin, miten
vallitsevaa tilannetta voisi muuttaa.

Kino Tapiola on oivallinen esimerkki siitä kuinka asioita voi uudistaa ja saada toimimaan. Pienten
paikkakuntien

tyypillisiin

elokuvateattereihin

vertautuva

Kino

Tapiola

on

fyysisiltä

ominaisuuksiltaan identtinen monen muun suomalaisen elokuvateatterin kanssa. Yhteistyöllä ja
yrittämisellä on kuitenkin onnistuttu luomaan uudenlainen toimintamalli, joka yhdistää
liiketoiminnan ja tukirakenteisen esitysmuodon. Malli on esimerkillinen, joskin täytyy muistaa
että Espoolla kaupunkina on parempi mahdollisuus tukea kulttuuria ja eritoten elokuvakulttuuria
kuin monella budjettinsa kanssa taistelevalla pienellä kunnalla.
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Kuva 16. Kino Tapiolan suoramarkkinointiin tarkoitettu mainos, kesä 2013.
(Lähde: Kino Tapiola. Kuva: Antti Kangassalo 2013)
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4.6. Menestynyt art house teatteri

Suomen elokuvateatteriliiton keräämien teattereiden Teosto-tilitysten mukaan Kino Tapiola oli
Suomen 50. menestynein elokuvateatteri vuonna 2012. Yhteensä listattuna oli 164
elokuvateatteria. Kino Tapiolan jälkeen seuraavana listalla oli pitkän linjan art house teatteri
Tampereelta, Niagara, missä on Tapiolan tavoin vain yksi sali. Näytöksiä on kuitenkin päivittäin.
Teatteri sijaitsee keskeisellä paikalla Tampereen keskustassa, ja johtuen mm. pitkäaikaisesta
yhteistyöstä Tampereen lyhytelokuvajuhlien kanssa, paikka on kaupunkilaisille tuttu. Niagaraa
pyörittää Pirkanmaan elokuvakeskus (jatkossa PEK), jonka toiminta on pitkälti julkisesti tuettua.
Elokuvateatterin toiminta on kuitenkin teatterinhoitaja ja PEK:n elokuvalevityksestä vastaavan
Juha Elomäen mukaan taloudellisesti itsenäistä, eli sen tulee tulla toimeen omillaan, käytännössä
lipputuloilla. Elokuvateatteriin kohdistuvat vuosittaiset tuet ovat Elokuvasäätiön Toimintatuki
sekä

Europa

Cinemasin

tuki

katsojalukujen

mukaan.

Elokuvateatterin

vuokra

on

markkinahintainen eikä kiinteistö ole esimerkiksi Tampereen kaupungin omistama, vaan oy:n.
(Elomäki, haastattelu 8.8.13)

PEK levittää vuosien 2011 - 2013 keskiarvon mukaan 6,7,kotimaista elokuvaa vuodessa. (Suomen
elokuvasäätiö 9.8.2013) Oma levitys keskittyy lähinnä kotimaisiin art house -elokuviin (mm. Rax
Rinnekankaan elokuvat), dokumentteihin (mm. Tuntematon emäntä, Mesenaatti) ja pieniin
independent-tuotantoihin (esim. 3Simoa). Vaikka PEK ei suoraan jyvitä saamastaan tuesta
teatteritoimintaan, on Niagara etulyöntiasemassa PEKin levittämien elokuvien suhteen. Ensi-ilta
on aina mahdollinen, samoin pienemmät kustannukset filmivuokrissa.
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Mielenkiintoista on, että Helsingin ydinkeskustan pitkäaikainen art house teatteri Kino Engel on
sen sijaan neljä pykälää Kino Tapiolan ja kolme Niagaran perässä sijalla 54. Kino Engel on
kaksisalinen teatteri, jota ylläpitää Cinema Mondo, joka on myös elokuvien maahantuoja. Majaa
teatteri pitää Helsingin kaupungin omistamassa kiinteistössä Sofiankadulla Senaatintorin laidalla.
Kaupungin vuokralaisena elokuvateatterin kuukausivuokra on kohtuullinen, joten voidaan
ajatella, että Kino Engel nauttii kaupungin vuokratukea, tosin ei samassa mittakaavassa kuin Kino
Tapiola. Kino Engelin vuokrassa on huomioitu samassa kiinteistössä majailevan Helsingin
kaupunginmuseon päiväsaikainen elokuvateatterin käyttö. (Purjo, haastattelu 2.9.2013) Museo
näyttää aamupäivisin ja päivisin ”Eläviä kuvia entisajan Helsingistä” Kino Engel 2 -salissa.
Ohjelmisto kattaa noin 100 elokuvaa, ja näytöksiä on käytännössä ympäri vuoden, ei kuitenkaan
esimerkiksi Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin aikana. (Helsingin kaupunginmuseon
elokuvat: www.hel.fi/hki/Museo/fi/Museovierailu/Elokuvat 2.9.2013)

Kino Engelissä on elokuvateatterin omaa ohjelmistoa joka päivä, toisin kuin Kino Tapiolassa, ja
kaksi

salia

mahdollistaa

monipuolisemman

ohjelmiston

sekä

kustannustehokkaampaa

liiketoimintaa. Engelin ohjelmisto koostuu pitkälti Cinema Mondon omista maahantuonneista,
mikä alentaa filmivuokrista aiheutuvia kustannuksia kuten Niagarassakin. Sen maine Helsingin
ainoana art house teatterina myös tuottaa julkisuutta, ja teatteri on esillä monissa eri
pääkaupungin ilmaisjakelulehdistä ohjelmistonsa yhteydessä. Vaikka Engelin rahallinen merkitys
on Cinema Mondolle pieni, se toimii näyteikkunana asiakkaisiin päin. (Purjo, haastattelu
2.9.2013) Kino Engel on markkinoinnillisesti tärkeä Cinema Mondon elokuvien brändin vahvistaja.
Vetonaulana toimii kesäisin Kesäkino Engel, kiinteistön sisäpihalla myöhäisillassa elokuvia
näyttävä, Suomen ainoa ulkoilmakino, jossa on myös anniskeluoikeudet joita hoitaa kiinteistössä
toimiva Café Engel.
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Kino Tapiolaa, Niagaraa ja Kino Engeliä yhdistää moni asia: Ohjelmisto painottuu art house elokuviin, teattereita käytetään festivaaliteattereina (Kino Tapiola Espoo Cinessä, Kino Engel
R&A:ssa, Night Visionsissa ja monissa pienissä elokuvatapahtumissa ja Niagara Tampereen
lyhytelokuvajuhlissa ja muissa pienemmissä tapahtumissa), ja ne nauttivat suoraan tai välillisesti
julkista tukea. Erojakin kuitenkin on: Engel on kaksisalinen, ja muut Kino Tapiolaa lukuun
ottamatta esittävät itse levittämiään elokuvia. Kino Tapiola ei hyödy kahden salin edusta, eikä
itse levittämiensä elokuvien vuokrien alennuksesta. Se kyllä esittää molempien mainittujen
tahojen levittämiä elokuvia, koska ne sopivat sen ohjelmistoprofiiliin.

Kino Tapiola on kuitenkin näiden kahden maineikkaan ja pitkäikäisen teatterin edellä myytyjen
lippujen määrässä, ja siitä päätellen myös liikevaihdossa. Mistä se voi johtua? Sijainti on Engelin
ja

Niagaraa

kaupungin

keskustasijainteihin

nähden

syrjäinen.

2000-luvun

alun

omistajanvaihdoksista ja remontista johtuvan kiinniolon takia osa tapiolalaisista ei välttämättä
vieläkään tiedä että Kino on jälleen toiminnassa ympäri vuoden. Elokuvia ei ole varaa esittää joka
päivä, mikä vähentää satunnaisten ohikulkijoiden määrää lipunostajissa. Missä nykyinen Kino
Tapiola siis on onnistunut lyhyen aukiolonsa aikana?

Suomen filmikamarin toiminnanjohtaja Tero Koistinen löytää syitä onnistumiseen muutamistakin
seikoista. 2000-luvun edellisiin yrittäjiin verrattuna Kino Tapiolassa on tekemisen meininki.
Yleisöpinta on hallussa ja ohjelmistoon keskitytään. Työnteko on suunnitelmallista ja
toimintaympäristön ja alan kehitystä seurataan. (Koistinen, haastattelu 29.11.12) Löydän
Koistisen viittamaa tekemisen meininkiä Kino Tapiolasta helposti, ja uskon että se on juuri osa
menestyksen salaisuutta. Sen alle menevät asiakkaiden kehumat posliiniset kahvikupit,
75

hyväntuulinen

ja

omistautunut

henkilökunta

sekä

asiakaslähtöinen

ohjelmisto-

ja

tapahtumasuunnittelu.

Ohjelmisto on asettunut uomiinsa kokeilemalla, mutta myös ympärillä tapahtuvaa alan kehitystä
noudattaen, kuten vaihtoehtoisesta sisällöstä (Ooppera) ja seniorikinosta (suurten ikäluokkien
elokuvissakäynti - ilmiö) voi päätellä. Niagarassa on Seniorikino mutta ei satelliitin kautta
tarjottavaa vaihtoehtoista sisältöä. Oopperan esittämisessä ei kannata lähteä Tampereella
kilpailemaan Finnkinon kanssa. (Elomäki, haastattelu 5.9.2013) Vaihtoehtoista sisältöä on
kuitenkin esimerkiksi levynjulkistamistilaisuudet joissa voi hyödyntää liikkuvaa kuvaa, sekä
mykkäelokuvanäytökset livesäestyksellä ja tulevaisuudessa rock-keikat tallenteena (DCP). Kino
Engelissä ei ole vaihtoehtoista sisältöä satelliitin kautta eikä tallenteena, ainakaan vielä. Sitä
vaihtoehtoa ei ole kuitenkaan suljettu pois ohjelmistosuunnittelussa. Seniorikinoon ei ole koettu
tarvetta, sillä ”Engel on tällaisenaan melkoinen senioribio, parhaiten toimii vanhemman väen
leffat” (Purjo, haastattelu 6.9.2013).

Kino Tapiolan henkilökunta pitää asiakkaistaan ja asiakkaat henkilökunnasta ja sen tarjoamasta
ohjelmistosta. Molemmilla on yhteinen päämäärä: pitää Kino Tapiola pystyssä ja nauttia sen
toiminnasta.
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5. Johtopäätökset

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli löytää vastaus kysymykseen ”Onko yksityisen ja yksisalisen
elokuvateatterin mahdollista selvitä hengissä 2010-luvun yhteiskunnassa.” Tarkastelun kohteena
oli elokuvateatteri muuttuvassa toimintaympäristössä, esimerkkitapauksena espoolainen Kino
Tapiola. Onnistuinko löytämään syyn siihen, kuinka Kino Tapiola on pystynyt vastaamaan
muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin niin, että se on voinut pitää ovensa auki?

5.1. Keskeisten tulosten tulkintaa
5.1.1. Toimintaympäristö tilastojen valossa

Olen tässä työssä pyrkinyt havainnollistamaan toimintaympäristöä käyttämällä tilastoja maamme
elokuvissakäynneistä sekä elokuvateatterien ja -salien muutoksista. Elokuvateatterin elinkaarta
voi analysoida historiallisen tilastotiedon valossa, kuten olen tässä työssä tehnyt.
Elokuvissakäyntiin on vaikuttanut television tulo, kotivideoiden yleistyminen, yksittäiset elokuvat
ja ehkä jossain määrin taloudelliset taantumat. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa myönteisesti, sillä
kansahan tarvitsee leipää ja sirkushuveja etenkin yhteiskunnallisesti vaikeina aikoina
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Panem_et_circenses. 27.9.13). Edellä mainitut ovat kuitenkin
asioita, joihin teatterinomistaja ei juuri voi vaikuttaa. Tilastot kuitenkin osoittavat, että
elokuvissakäynti on aaltoliikettä, eikä tulevaisuutta sen takia voi ennustaa. Elokuvateattereita ei
pelkästään suljeta, vaan myös uusia rakennetaan. Viime vuosina kotimaisia yleisömenestyksiä on
jälleen syntynyt lippukuukuilla. Tilastoista voidaan päätellä, että esitystekniikan kehitys
analogisesta digitaaliseksi on nostanut elokuvissakäyntien määrää. Tilastot myös kertovat, että
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teknologia kehittyy jatkuvasti, ja sen muutoksiin on sopeuduttava niin kuluttajien kuin
elokuvateattereidenkin. Tässä työssä todettiin myös tukirakenteiden merkitys. Kino Tapiola on
hyödyntänyt tukirakenteita ja seurannut teknistä ja yhteiskunnallista kehitystä. Niillä toimilla se
on pystynyt pitämään ovensa auki, eli vastannut toimintaympäristönsä haasteisiin harkiten.

5.1.2. Asukas - Asiakas

Kuten luvussa neljä toin esiin, Kino Tapiolan elokuvayleisö tuntuu jakautuneen kahdenlaiseen
elokuvissakäyntitapaan. On niitä, jotka haluavat käydä Kino Tapiolassa luvussa neljä esitellyistä
syistä: ohjelmisto, sijainti, palvelu, tunnelma. Sitten on niitä jotka mieluummin käyvät elokuvissa
kauempana kotoa ja tekevät kokemuksesta kokonaisvaltaisemman (kaupat, ihmiset). Koska
keskityin työssäni nimenomaan Kino Tapiolaan ja sen yleisöön, olen ottanut enemmän ensiksi
mainitun elokuvissakäynnin tavan huomioon.

Kertooko Kino Tapiolan tarina sitten jotain tapiolalaisuudesta, tapiolalaisesta identiteetistä?
Toisaalta Kino Tapiolassa käydään myös muualta Espoosta. Tutkimusta aloittaessani hain yhteyttä
Kino Tapiolan menestyksen ja ”tapiolalaisen” identiteetin välillä. Tämä mahdollinen yhteys olisi
vahvistanut esittämääni teoriaa siitä, että lähikinossa käynti olisi osoitus kasvaneesta
yhteisöllisyyden tarpeesta. Etsin näyttöä sille, että jos ihminen kokee itsensä tietyn yhteisön
jäseneksi, identiteetiltään samaksi muiden yhteisön jäsenten kanssa, haluaa hän myös tukea
yhteisöä ja osallistua identiteetin vahvistamiseen, esimerkiksi käymällä yhteisön omassa
elokuvateatterissa. Koska monet tutkimukseeni osallistuneista haastatelluista eivät olleetkaan
vastoin ennakkoluuloani Tapiolasta, jouduin hylkäämään tämän tutkimuslinjan. Asiakkaiden
paikkakuntaidentiteetillä ei näytä olevan positiivista yhteyttä Kino Tapiolan menestykseen.
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Päinvastoin, tapiolalaiset voisivat olla suurempikin osa asiakaskuntaa. Kino Tapiolan pitäisi ehkä
vedota tapiolalaisten kotiseutuylpeyteen, jotta entistä useammin tapiolalaiset kävisivät omassa,
historiallisestikin arvokkaassa teatterissaan.

5.2. Monistettava menestyksen malli?
5.2.1. ”Se jokin”

Kuten elokuvien, myös elokuvateatterien menestystä on mahdotonta ennustaa. Elokuvan
menestys ei johdu useinkaan siitä onko se määriteltäviltä mittapuiltaan ”hyvä”. Kriitikoiden
lyttäämä elokuva voi olla suuri yleisömenestys. Enemmän on kyse tykkäämisestä,
samaistumisesta, fiiliksestä, mielikuvista, sekä ulkoelokuvallisista syistä kuten samanaikaisesta
lomakaudesta, säästä, kuninkaallisista häistä tai urheilukisoista. Ja sitten on se jokin; oikea
näyttelijä oikeassa kuvausmaisemassa yhteiskunnallisesti oikein ajoitetun, koskettavan aiheen
parissa. Väitän Kino Tapiolan asiakashaastattelujen perusteella että sama ”se jokin” pätee ainakin
tähän kyseiseen elokuvateatteriin.

Kinosta tykätään ja siellä on kiva fiilis. Posliinikupit luovat oikeanlaista, samaistuttavaa fiilistä ja
mielikuvan paikasta, jossa on kiva käydä. Lomakausi on hiljaista, mutta silloinkin palvellaan niitä
jotka eivät ole lomalla. Ehkä kuninkaallisia häitä katsotaan joskus satelliitin välityksellä suorana
lähetyksenä Kinon punaisilta samettipenkeiltä. Kino Tapiolassa on se jokin, joka vetoaa muihinkin
kuin paikallisiin. Mutta myös ajoitus ja hyvä tuuri on osa ”sitä jotakin”: Remontin tarve yhdisti
oikeat ihmiset oikeaan aikaan oikean teatterin äärelle. Kino Tapiolan arkkitehtuurisesti arvokas
ympäristö ja perinne loivat huomiota vaativan lähtökohdan, jota lähdettiin kehittämään, koska
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kulttuuria painottava kaupunki pystyi siihen ja löysi rinnalleen oikean ”leading ladyn”; Kino
Tapiola -projektin pääosien esittäjien kemia kantoi menestyksekkäästi loppuun asti.

Elokuvan ja elokuvateatterin menestys kulkevat käsi kädessä. Teatterin pitää arvioida onko
elokuvan mahdollista menestyä tässä teatterissa. Yhdistyvätkö elokuvan ”se jokin” teatterin ”sen
jonkun” kanssa? Sillä se, mikä toimii suurkaupungin multipleksissa, ei välttämättä toimi
maaseutukinossa. Pelkästään teatterin koko ei vielä tee siitä identtistä jonkun toisen kaupungin
elokuvateatterin kanssa. Jokaisella teatterilla on oma profiili, jonka määrittävät pitkälti asiakkaat,
eli kysynnän ja tarjonnan laki. Kino Tapiolassa kysyntä ja tarjonta pyrkivät kohtaamaan asiakkaan
parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvä palvelu onkin yksi asia joka korostui Kino Tapiolan
asiakkaiden haastatteluissa.

5.2.2. Kolmikanta mallina muillekin elokuvateattereille

Keskeisessä roolissa olleen Espoon kulttuurijohtaja Georg Dolivon mukaan Kino Tapiola rikkoi
perinteistä toimintamallia tietoisesti. Elokuvateatteri ei pysyisi pystyssä ilman Espoon kaupungin
vuokratukea. Liiketoiminnan tulos putoaisi kuukausittain nollan alle, jos elokuvateatterin
kiinteistön vuokra pitäisi maksaa lipputuloista. Kino Tapiolan kaltaisen elokuvateatterin
menestyksen, tai edes olemassaolon salaisuus on siis kiistatta kaupungin tuki. Muualta
samansuuruista julkista tukea vuosittain ei voi saada. Kino Tapiolan malli on kolmikantamalli,
jonka yhden kannan muodostaa Espoon kaupunki ja toisen Kino Tapiolaa pyörittävän Ciné
Tapiolan omistava Espoon elokuvajuhlat ry. Mallin kolmas ”tuolinjalka” on kiinteistönomistaja
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Tapiolan Lämpö, joka hyväksyi Espoon kaupungin pitkäaikaiseksi vuokralaisekseen ja remontoi
kiinteistön muiden tuolinjalkojen kanssa yhteistyössä.

Kysymys kuuluu – jos kolmikantamalli on yksisalisen elokuvateatterin menestyksen salaisuus,
voiko mallia monistaa? Monissa kunnissa ja kaupungeissa kulttuurin määrärahojen osuus ei ole
kenties niin suuri kuin Espoossa, mutta onko tukirahaa saatavissa muualta kuin julkiselta
sektorilta? Urheilupuolella yritystuki on aivan eri luokkaa kuin elokuvan saralla. Urheiluhallit
kantavat usein sponsorinsa nimeä, eikä varmastikaan ilmaiseksi. Ehkä yritystuki voisi olla
elokuvateattereille mahdollista, ilman että teatterista tulisi nimeltään Kino Hartwall tai Kino
Fazer. Yrityksille tarjottavia mahdollisuuksia on nykyään elokuvateatterissa erityisen paljon, kiitos
digitaalisuuden ja esimerkiksi Ooppera-lähetysten. Vaihtoehtoinen sisältö vain monipuolistuu,
tätäkin kirjoittaessa. Se pitää vain valjastaa oikein.

5.2.3. Uudenlainen ohjelmistosuunnittelu

Vaihtoehtoinen sisältö on osa nykyaikaista ohjelmistosuunnittelua. Se on myös hyväksi havaittu
tapa houkutella erilaisia kohderyhmiä elokuvateatteriin. Vaihtoehtoista sisältöä ovat esimerkiksi
ooppera- ja teatterilähetykset maailman hienoimmilta ammattilaislavoilta, popmusiikin
konserttitaltioinnit ja urheilulähetykset. Ohjelmistosuunnittelun mahdollisuuksia on hyödynnetty
Kino Tapiolassa monipuolisesti. Mielestäni sen parempaa kohderyhmämarkkinointia ei voi
elokuvateatteri tehdä. Tietysti näitä sisältöjä pitää mainostaa asiakkaille, kuten Kino Tapiola on
tehnytkin. Kun vaihtoehtoinen sisältö ei jyrää perinteistä ja monipuolista elokuvatarjontaa, on
mahdollisuus tavoittaa kattavasti juuri oman teatterin yleisö.
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Kuva 17. Kino Tapiolan mainos Espoo Ciné –festivaalilehdessä 2013.
(Lähde: Kino Tapiola. Kuva: Antti Kangassalo)

Kun Kino Tapiola vielä saavuttaa tavoittelemansa nuoremmat kohderyhmät, on kävijämäärän
kasvu mahdollinen. Yleisöpohjan laajentaminen voisi olla mahdollista myös paikallisen
vaihtoehtoisen sisällön avulla. Tapiolasta löytyy korkeatasoinen Espoon kaupunginorkesteri
Tapiola Sinfonietta, sekä Espoon kaupunginteatteri. Tapiolassa sijaitsevan Espoon modernin
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taiteen museon EMMAn kanssa voisi myös syntyä joko livenä tai tallennuksena lähetettävää
musiikki-, tanssi- tai esittävää taidetta. April Jazzin loppuunmyytyjä konsertteja voisi näyttää
satelliitin kautta myös Kino Tapiolassa. Tämänkaltainen paikallissisältö voi olla tulevaisuutta. Kun
suositusta teatterikappaleesta on esityskausi päättynyt, näytelmän voi esittää uudestaan,
huokeammalla hinnalla aivan yhtä lähellä, elokuvateatterissa. Kino Tapiolan hyvien
kulttuurisuhteiden ja ammattitaitoisen osaamisen kanssa vain taivas on kattona kun uusia
yleisöryhmiä houkutellaan elokuvateatteriin.

Vielä Suomessa kokeilematon esitysmuoto on ”cinema on demand” –konseptilla toimiva
ohjelmointi, suoraan käännettynä ”elokuvaa vaadittaessa”. Se on täysin katsojasta lähtöisin
olevaa ohjelmointia, jonka mukaisesti esimerkiksi Hollannissa toimii We Want Cinema -alusta.
http://wewantcinema.nl -sivustolla voi suunnitella omia elokuvanäytöksiä valitsemassasi
elokuvateatterissa. Valittavana on uusia ja vanhoja elokuvia, dokumentteja ja muuta ohjelmistoa.
Kun elokuva, näyttämö ja ajankohta on valittu, liput tulevat myyntiin. Kun saat tarpeeksi lippuja
myytyä, näytös toteutuu. Kyseessä on siis tapahtuma, ”event”. Hollannissa palvelun
yhteistyökumppaneina on elokuvateattereita 11 kaupungissa ja elokuvakatalogista päätellen
suurin osa levittäjistä.

Cinema on demand -konsepti on yksi digitaalisuuden tuomista suorastaan vallankumouksellisista
eduista. Elokuva-alalla on paljon filmin nimeen vannovia dinosauruksia, joiden mielestä
digitaalisuus on tuhonnut elokuvan (kommentoijat jätettäköön tässä yhteydessä nimettömiksi).
Minäkin rakastan 35mm:n elokuvan jälkeä valkokankaalla, ja filmiprojektorin hurinaa
konehuoneessa. Silti olen vankkumattomasti sitä mieltä, että digitaalisuus on pelastanut
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elokuvateollisuuden. Sillä elokuvaa ei ole ilman elokuvateattereita. Ja monia elokuvateattereita ei
olisi tänä päivänä ilman digitalisointia.

5.3. Vastauksena kysymykseen

Vallitseva toimintaympäristö ja yleisö huomioon ottaen, tämän tutkimukseni perusteella totean,
että vakituisesti tuettuna ja kaikki edellä mainitut toimenpiteet toteuttaen, yksityisen ja
yksisalisen elokuvateatterin on mahdollista selviytyä hengissä 2010-luvulla.

Kino Tapiolan toiminta on, kuten on todettu, osin tuettu. Toinen vaihtoehto olisi kokonaan
tuettu, eli käytännössä kunnallinen toiminta. Silloin ei tarvitsisi ajatella yhtä kaupallisesti, eikä
ottaa yleisöä niin paljon huomioon, vaikka ei kunnankinokaan tappiota voi vuosikaupalla tehdä.
Kunnankinon tyyppisten teattereiden edut suhteessa Kino Tapiolaan ovat yleensä itse omistettu
kiinteistö (ei vuokrakuluja) ja vastaavan henkilön palkka jollain muulla momentilla (esimerkiksi
kulttuuri- tai nuorisosihteeri). Varjopuoli on, että toiminta ei ole tuloskeskeistä, eikä sen sisältöön
siis tarvitse, tai voi välttämättä paneutua. Osin tuettuna teatterilla on itsenäinen vastuu
ohjelmistosta ja toiminnasta. Kino Tapiolan malli ottaa kuluttajan huomioon, mikä on yleistyvä,
oikeastaan pakollinen trendi. Täysin kuluttajalähtöisesti toimiva teatteri olisi puolestaan
riippuvainen ainoastaan pääsylipputuloista. Yksisaliselle elokuvateatterille tämä ei ole
mahdollinen toimintamalli. Näytöksiin ei yksinkertaisesti saada tarvittavaa yleisömäärää jotta
toiminta kääntyisi kannattavaksi. Neljäs malli voisi olla pääsylipputuloja ja sponsorituloja
yhdistävä malli.
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Yksi tärkeä ainesosa yksisalisen ja yksityisen elokuvateatterin hengissä pysymiseen on varmastikin
ripaus hulluutta. Sitä samaa hulluutta jota oli yli vuosisadan takaisissa renessanssimiehissä, jotka
toivat elokuvan Suomeen 1900-luvun vaihteessa. Sitä hulluutta löytyy maakuntien kinoista, joita
pyöritetään täysin talkoovoimin, ja ”rakkaudesta elokuvaan”. Sitä hulluutta löytyy mielestäni
myös kaupallisten elokuvateattereiden työntekijöiltä, jotka vuodesta toiseen jatkavat
viikonloppu- ja vuorotöitään ja viettävät vapaa-aikansakin elokuvissa. Ja sitä ihanaa, nostalgista
hulluutta löytyy varmasti myös Kino Tapiolan jengiltä, joka on sitä mieltä että eriparisista
posliinikupista on kivempi juoda kahvia, tai että asiakas voi oikeasti olla oikeassa, esimerkiksi siinä
mitä elokuvia se haluaa katsoa. Uudenlaista ohjelmistoa suunnitellessa kannattaakin olla
hippasen hullu. Koska ilman sellaista hulluutta suomalainen elokuvakulttuuri olisi hippasen
verran nuorempi.

5.4. Jatkotutkimuksen paikka

Toivon tulevaisuudessa palaavani Kino Tapiolan pariin, ja ajan kanssa taltioivani sen historian
yksityiskohtaisesti kirjoihin ja kansiin. Paljon on tässä työssä hypätty yli, eikä kaikkiin osa-alueisiin
ole voinut keskittyä. Tärkeitä ihmisiä on jätetty mainitsematta ja haastattelematta, ja olisi
kiinnostavaa myös analysoida esimerkiksi Kino Tapiolan ohjelmistoa vuosikymmenien varrella.
Mitä katsotuimmat elokuvat kertovat teatterin asiakkaista?

Lisäksi koska asiakashaastatteluni perustuivat siihen ideaan, että ihmiset saivat oma-aloitteisesti
jakaa ja kertoa kokemuksiaan, tutkittava asiakasjoukko voisi tulevaisuudessa olla suurempi.
Kuitenkin niiltä ihmisiltä, joilta sain yhteydenottoja heidän aloitteestaan, sain paljon kattavampaa
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ja hyödyllisempää materiaalia kuin olemalla paikan päällä ja haastattelemalla ihmisiä teatterin
aulassa spontaanisti. En myöskään halunnut tehdä tutkimusta niin, että olisin tehnyt
kyselylomakkeen, jota olisin jakanut teatterilla. Se voisi olla Kino Tapiolalle hyvä tapa tehdä
kävijätutkimus, mutta itse olin kiinnostunut tässä työssä tarinoista, johtuen valitsemastani
tutkimusmetodista. Tulevaisuudessa kvantitatiivinen tutkimus olisi hyvä lisä osana laajempaa
Kino Tapiola -tutkimusta sekä hyödyllinen uusia asiakasryhmiä tavoiteltaessa.

Kuvat 18 ja 19. Kino Tapiola laatikkokameran läpi vuonna 2003.
(Kuvat: Riina Liukkonen)
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