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Lopputyössäni tutkin tarinalliseksi miellettävän kokemuksen välittämistä kokijalle vuorovaikutteisen tilan avulla. Tutki-
mus perustuu omiin havaintoihini kahden Medialaboratoriossa toteutetun vuorovaikutteisen audiovisuaalista materiaalia 
hyödyntävän installaation suunnittelusta ja toteutuksesta. Esimerkki-installaatioista toinen, ensimmäisenä toteutettu, 
koettiin tekijöiden näkökulmasta onnistuneena; toinen, jälkimmäinen epäonnistuneena - vaikka sen suunnittelussa ja to-
teutuksessa oli tarkoitus hyödyntää ensimmäisessä produktiossa syntyneitä oivalluksia. Pohdin ja vertaan projektien aikana 
tekemiäni huomioita installaatioiden tilallisen ulottuvuuden merkityksestä osallistujan kokemuksen rakentamisessa sekä 
pohdin mitkä tekijät vaikuttivat onnistumiseen toisessa ja epäonnistumiseen toisessa installaatiossa. Suunnitteluvaiheen 
työskentely työryhmän sisällä, varsinkin ensimmäisenä toteutetussa Griška-produktiossa, oli huomattavan kollektiivista. 
Keskustelimme ja pohdimme koko ryhmän voimin hyvin kokonaisvaltaisesti kaikkia tärkeitä ratkaisuja. Installaatioi-
demme kokeellisuuden takia työnjaolle tiimin sisällä ei ollut valmista mallia. Vaikka pyrinkin rajaamaan näkökulmani 
installaation tilan ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien tarkasteluun, sivuavat havaintoni edellämainituista syistä myös 
muita audiovisuaalisen tarinallisen installaation suunnittelun ja toteuttamisen osa-alueita.

Koska installaatioiden ensisijaisena tarkoituksena (huolimatta omista henkilökohtaisista lähtökohdistamme ja kiinnos-
tuksen aiheistamme) oli luoda rikkaita käyttökokemuksia installaatioon osallistujille, olisi installaatioihimme osallistu-
neiden henkilöiden kokemuksien vertailu ollut tämän tutkielman kannalta erityisen antoisaa. Systemaattista palautetta 
installaatioiden käyttäjiltä ei valitettavasti kuitenkaan kerätty. Medialaboratorion Demo Day-tapahtuman aikana yhden 
päivän ajan pystytettynä olleen Griška-installaation käyttökokemuksia pystyimme yllättävien tapahtumienkäänteiden 
takia seuraamaan installaatiotilaan hätäratkaisuna asennetun videokameran kautta. Installaation teknisen järjestelmän 
toiminnassa ilmeni viime hetkellä Demo Day -päivää edeltävänä iltana vakavia ongelmia. Osa järjestelmän toiminnasta 
piti korvata valvomosta käsin tehdyillä näköhavainnoilla. Pohdimme kameran asentamisen eettisyyttä, mutta koska emme 
keksineet muutakaan keinoa taata installaation toiminnallisuutta, päätimme turvautua kameraan kaikesta huolimatta. 
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Osallistujien tarkkailu ei kuulunut alkuperäseen suunnitelmaan. Yksityisyys oli tärkeä osa suunnittelemaamme installaa-
tiokokemusta, joten pelkäsimme että maininta kamerasta olisi pilannut osallistujilta huolella rakentamamme kokemuksen 
elämyksellisyyden. Päätimme että Demo Dayn päätapahtumapaikalle Lumeen studionäyttämölle sijoitetut ilmoitukset 
alueella tapahtuvasta kuvaamisesta saivat riittää; olihan Griška osa Demo Day -tapahtumaa. Valvomossa istuneet työ-
ryhmäläiset kirjasivat näkemästään ylös tietokonejärjestelmän toimintaan tarvittavat tiedot, mutta kertoivat myös toki 
muille työryhmän jäsenille näkemänsä perusteella muodostamista vaikutelmistaan. Tulevaisuuden koti -installaation 
käyttökokemuksia työryhmämme jäsenet pääsivät seuraamaan installaation valmistuttua joitakin kertoja osana yleisöä: 
muutaman kerran TeliaSoneran kutsuman vierasjoukon osana sekä työryhmän omassa installaation avajaisistilaisuudessa, 
joka järjestettiin medialaboratoriolaisille ja muille kutsuvieraille. TeliaSoneran vierailijajoukon osana tekemiään havaintoja 
työryhmän käsikirjoittaja ja näyttelijäohjaaja hyödynsivät installaation esittelijää varten tuotettujen taustatarinoiden ja 
ohjeiden kirjoittamisessa. Avajaisissa tehtyjä havaintoja ei kirjattu ylös lainkaan. 

Tiedot toteutuneiden installatioiden käyttökokemuksesta jäivät hajanaisen dokumentoimattoman suullisen palautteen 
ja käyttötilanteessa itse tekemiemme suppeiden havaintojen varaan. Tämän vuoksi lopputyöni painottuu suunnittelu-
prosessien ja niiden pohjalta syntyneiden huomioiden tarkasteluun. Koska juuri tämän tyyppisten vuorovaikutteisten 
installaatioiden tekemiseltä puuttuu perinne - tai ainakaan me emme onnistuneet löytämään referenssejä vastaavista 
kokonaisuuksista - tarkastelen installaatioiden syntyprosessia ja toteutuneita teoksia soveltaen kahden mielestäni instal-
laatioidemme kanssa samoja kysymyksiä käsittelevän, toisistaan totutusti kauaksi mielletyn perinteen, käyttöliittymä-
suunnittelun ja skenografian näkökulmia niiltä osin kuin katson ne relevanteiksi.

Yhteys installaatioidemme ja skenografian välillä vaikutti ensisilmäyksellä kenties liiankin ilmeiseltä. Toteutimmehan 
sekä videomateriaalin kuvausta että itse installaatiota varten lavastetun tilan, jonka suunnittelusta työryhmä antoi vastuun 
minulle. Kävin kuitenkin itse pitkällisen sisäisen pohdinnan siitä voinko täysin ummikkona verrata tekemisiäni skeno-
grafin työhön, varsinkin kun vuorovaikutteisen installaation käyttökokemus tuntui helpolta luokitella ensituntumalta 
lähes näytelmän katsomisen vastakohdaksi. Tutustuttuani lopputyöni kirjallisen osuuden syntyprosessin alkua tutoroineen 
Katriina Ilmarannan opastamana skenografian perusteita valottavaan Pamela Howardin teokseen What is scenography? 
päädyin kuitenkin toteamaan että osa kysymyksistä joita installaatioita tehdessämme pohdimme oli hyvin samankaltaisia 
tai jopa samoja kuin ne joita skenografi ja ohjaaja kohtaavat työssään. 
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Käyttöliittymäsuunnittelun näkökulman löytyminen vaati niinikään kypsyttelyä, vaikkakin lähes päinvastaisesta syystä. 
Käyttöliittymäsuunnittelun voimakas kytkös tietojenkäsittelyoppiin ja oma käytännön kokemukseni selainpohjaisten 
sovellusten käyttöliittymäsuunnitelmien tekemisessä työelämän puolella melkein esti minua näkemästä käytettävyysopin 
hyödyllisyyttä installaatiokokemuksen tarkastelussa. Henkilökohtaisen kokemukseni muodostuminen esteeksi selittynee 
aiemmilla huonoilla kokemuksillani lähes yksinomaan ‘insinööriorientoituneesta’ tietojenkäsittelyopista ja sillä tosiasialla 
että tietokonepohjaisten sovellusten käyttöliittymien suunnittelu pohjautuu vielä tänäkin päivänä hyvin suurelta osin 
teknisen toteutuksen perinteeseen. Vasta palattuani käytettävyysopin kognitiotieteellisiin perusteisiin Donald Normanin 
klassikkoteoksen The Design of Everyday Things avulla, havaitsin niiden soveltuvan hyvin myös vuorovaikutteisen instal-
laation käyttökokemuksen tarkastelun välineeksi. Käytettävyyteen erityistä huomiota kiinnittävä käyttöliittymäsuunnit-
telija (tai teollinen muotoilija) tarkastelee käyttäjän vuorovaikutusta ympäristönsä tai rajatun suunnittelukohteen kanssa 
kognitiotieteellisistä näkökulmista. Käyttäjän toimintaa erilaisissa tilanteissa voidaan tarkastella ihmisen havainto- ja 
oppimiskyvyn sekä muistin ja ajattelun mekanismien perusteella. Tätä tietoa voidaan hyödyntää käyttäjän toiminnan 
ennakoimisessa ja ohjaamisessa - myös vuorovaikutteisissa audiovisuaalisissa installaatioissa.

Olen sisällyttänyt tähän työhön toteutuneiden ratkaisujen kuvauksen ja analysoinnin lisäksi myös käsittelemiini aiheisiin 
liittyviä työryhmän pohdintoja ja keskusteluja ajatuksista jotka eivät suoranaisesti siirtyneet valmistuneisiin installaa-
tioihin. Kokonaisuuuden hahmottumista ja lukemista helpottaakseni olen taittanut nämä suunnitteluvaiheen pohdinnat 
varsinaisen tekstin rinnalle omaan palstaansa. Koska installaatioista vain toinen on kirjoittamishetkellä vielä koettavissa (ja 
sekin vain TeliaSonera Futuriumin kanssa sovitun vierailun puitteissa), olen pyrkinyt antamaan lukijalle mahdollisimman 
hyvän kuvan molempien installaatioiden käyttökokemuksista sisällyttämällä tekstiin runsaasti myös installaatioiden ku-
vailua. Suunnitteluvaiheen pohdintojen tapaan olen pyrkinyt sijoittamaan nämä puhtaasti kuvailevat osuudet pääteksistä 
erilliseen toiseen palstaan. Tekstin liitteksi olen koonnut molempien installaatioiden kuvamateriaalista vuorovaikutteisen 
esityksen DVD-levylle. Levykkeeltä löytyvät myös liitetiedostot joihin tekstin yhteydessä viittaan.
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�.�  Griška-installaatio

Tekijät

Työryhmä: Sanna Leskinen, Sanna Marttila, Sami Pekkola, Vesa Puhakka,  
Ella Pulkki, Lotta Rönnberg
Tutorit: ohjaava opettaja: Mika Tuomola, muut tutorit: Maureen Thomas, 
Jukka Asikainen, Tapio Schultz, Jukka Ylitalo
Yhteistyötahot: TaiK Medialaboratorio, Mediakeskus Lume, TaiK Elokuva- 
ja lavastustaiteen osasto, Helsingin kaupunginteatteri, Helsingin yliopiston 
Renvall instituutti ja Slavica-kirjasto, Yrjönkadun uimahalli

Tuottajat: Sanna Marttila, Marjo Mäenpää
Konsepti: Työryhmä
Käsikirjoitus: Sanna Leskinen (tutori: Jukka Asikainen)
Näyttelijöiden ohjaus: Sanna Marttila (tutori: Jukka Asikainen)
Visuaalinen suunnittelu: Lotta Rönnberg
Leikkaus ja jälkityöt: Ella Pulkki
Tekninen suunnittelu: Sami Pekkola (tutori: Jukka Ylitalo)
Lavastus: Lotta Rönnberg (tutori: Tapio Schultz)
Puvustus: Työryhmä (Lotta Rönnberg, Ella Pulkki, Sanna Marttila)
Äänisuunnittelu: Vesa Puhakka
Äänitys: Lumen televisiostudion henkilökunta
Valaistus ja kuvaus: Matti Helariutta
Näyttelijät: Rasputin - Tommi Kolehmainen, Taloudenhoitajatar - Virpi Byring

Tuotannon toteutuksessa oli apuna Lumen televisiostudion ja pajan henkilökunta.

Yhden käyttäjäkokemuksen kuvaus  
Osallistuja Nikolain roolissa

Medialaboratiorion DemoDay -tapahtumaan tullut vierailija näkee Tai-

deteollisen korkeakoulun ilmoitustaululla tai Lume-keskuksen seinällä 

vanhahtavaa näköä tavoittelevan sanomalehtilööpin jossa pääuutisena 

on kuvallinen uutisointi Grigori Rasputinin murhasta. Jutun yhteydessä 

mainitaan Rasputinin kotona Pietarissa Gorohovajakatu 64:ssa 30.5. pi-

dettävästä muistotilaisuudesta joka on avoin kaikille halukkaille. Jutun 

alapuolella on ilmoitus Medialaboratorion Demo Day -tapahtumasta 

30.5.2002. 

Vierailija saapuu Demo Dayn tapahtumapaikalle mediakeskus Lumen 

studionäyttämölle. Näytillä on useitä mielenkiintoisia Medialaboratorion 

opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia mediaprojekteja. Studionäyt-

tämön lämpiöön johtavan oven läheisyydessä vieras huomaa taas tutun 

Rasputinin murhasta kertovan sanomalehtilööpin. Oven tienoilla seisos-

kelee mustiin pukeutuneita ihmisiä. Seinään on kiinnitetty katukyltti Goro-

hovajakatu ja oven viereen numerot 64. Huivipäinen, hieman nuhjuiseen 

villatakkin ja esiliinaan pukeutunut opiskelijoita selvästi iäkkäämpi nainen 

viittoilee astumaan sisään läpiöön johtavaan välikköön. Nainen kiittää 

vierasta siitä että tämä on päässyt paikalle kunnioittamaan Rasputinin 

muistoa ja kehottaa vierasta istumaan ja odottamaan vuoroaan kaikessa 

rauhassa. Naisen puheesta ja eleistä huomaa että hän on näyttelijä. 

Pieneen välikköön on tuotu muutama antiikkijäljitelmä-tuoli, koukeroisel-

la tapetilla tapetoitu lavasteseinä ja pieni pöytä jolla on Grigori Raspu-

tiniksi tunnistettavan miehen valokuva, tuoreita kukkia ja pari mehiläis-

vahalta tuoksuvia kynttilöitä. Lavasteseinällä roikkuu kolme kehystettyä 

ja nimettyä valokuvaa. Yksi kuvista esittää Venäjän suuriruhtinas tsaari 

Nikolai toista,  toinen tsaaritar Alexandra Feodorovnaa ja kolmas siististi 
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mutta vaatimattomasti pukeutunutta naista, joka on nimetty yksikertai-

sesti Veraksi. Vieraan katsellessa valokuvia huivipäinen nainen kertoo 

että kuvissa on hänen edesmenneen isäntänsä ystäviä; itse tsaaripari 

oli Rasputinin kanssa paljon tekemisissä. Veraan nainen viittaa hieman 

alentuvasti: ”Hän on yksi niistä, naisista jotka viihtyivät isännän seurassa 

kuka mistäkin syystä, yleensä olivat aina jotain vailla”. 

Välikön toisen seinän paljaalle betonipinnalle on teipattu �800- ja �900-

lukujen vaihteen Venäjään esittävä karttakuva johon on merkattu Raspu-

tinin synnyinkaupunki ja Pietari sekä muita suurempia keskuksia. Nainen 

päivttelee järkytystään isäntänsä raa’asta murhasta ja ehdottaa että vie-

ras voi odottaessaan katsella valokuva-albumia. Tuolilla on vanha, mel-

kein käsiin mureneva valokuva-albumi jossa on mustavalkoisia valokuvia 

ja valokuvajäljennöksiä useista naisista, Grigori Rasputinista,  Alexandra 

Feodorovnasta ja tsaari Nikolai II:sta. Mukana on kuvia joissa Rasputin 

poseeraa yhdessä tsaariparin ja näiden pojan kanssa. Albumista löytyy 

myös Veran kuva. 

Kun nainen ilmoittaa vieraalle että on hänen vuoronsa käydä sisään, 

avaa hän eteistilan ja välikkötilan välisen oven ja ohjaa vieraan kapeaan 

käytävämäiseen tilaan jonka toisessa päässä kulun estää musta verhon-

tapainen tekstiili. Hämärässä voi nähdä että lattiaa peittää puuparketti. 

Vain eteistilan ja välikkötilan välisen oviaukon yläpuolella oleva exit-

merkki hohtaa kapeaan tilaan vihreää valoa. Heti ovea vastapäätä näkyy 

lavasteseinän käsittelemätön taustapuoli jossa on kolme eri näköistä ja 

-väristä ovea.  Musta ovi on koristeltu tummansinisellä nyörillä ja tupsulla 

ja siihen on kiiinnitetty nimikyltti jossa lukee Nikolai. Vihreässä ovessa 

on helmin koristeltu soikea nimikyltti jossa lukee Alexandra. Kolmannen, 

ränsistyneimmän oven maalipinta on tuhruisen valkea tai harmaa ja sen 

kyltti on koristeltu paperiruusulla. Kyltissä lukee Vera. Huivipäinen nainen 

Ajankohta ja paikka
15.5.2003,  Lumen studionäyttämön lämpiössä

�.�.�  Griška-projektin tavoitteista
Työryhmän selkeimmäksi yhteiseksi tavoitteeksi Griška-projektissa voidaan muotoilla 
halu kokeilla käytännössä onko vuorovaikutteisen fiktiivisen tarinan tuominen todelliseen 
fyysiseen tilaan konkreettisesti koettavaksi mahdollista uuden median keinoja käyttämällä. 
Suunnittelumme käytännöllisenä, medialaboratorion IAN kurssin asettamana reunaehtona 
oli rakentaa tietokonepohjaista ohjaussysteemiä hyväksikäyttävä, geneerisesti toistettavissa 
oleva vuorovaikutteinen kokemus. Audiovisuaalisen materiaalin yhdistäminen tietoko-
nesovellukseen oli näinollen puhtaasti performanssityyppistä esitystä luontevampi tapa 
lähteä toteuttamaan tämäntyyppistä kokemusta - audiovisuaalisten tallenteiden pysy-
vyyden ja tietokonesysteemin mekaanisen logiikan mahdollistaman geneeriisyyden takia. 
[Geneerisyydellä tarkoitan tässä sitä että luomamme fiktiivinen tilanne on toistettavissa 
täsmälleen samanlaisena aina kun tietyt ehdot täyttyvät.] Pidimme erityisen tärkeänä 
osallistuvan vuorovaikutustoiminnan merkitystä fiktiivisen kokemuksen luomisessa. Ha-
lusimme luoda puitteet osallistuvalle kokemukselle, jossa käyttäjän rooli olisi korostetusti 
aktiivinen. Päämääränämme oli rakentaa suunnitellusti tilanne, jossa käyttäjältä kiellettäisiin 
mahdollisuus pitäytyä passiivisen tarkkailijan roolissa. Korostaakseni käyttäjän aktiivista 
roolia teoksessamme käytän hänestä nimitystä osallistuja. Jonkinlaisena vastareaktiona 
puhtaasti viihdyttämistarkoituksessa tuotettua elämysviihdettä kohtaan halusimme tehdä 
teoksen joka vaatisi osallistujaa ottamaan kantaa sisältöönsä.

Ensimmäisenä työryhmän sisäiseen rooliini liittyvänä tavoitteena pidin teoksen tarinan 
tukemista ja ilmaisemista visuaalisin keinoin. Visuaalisiksi keinoiksi tässä tapauksessa 
luin kaiken silmin havaittavan tilan sisustuksesta, projisoidun videokuvan lavastuksesta ja 
tunnelmasta projektin graafisten materiaalien välittämään informaatioon ja ulkonäköön. 
(Ainoastaan näyttelijöiden puvustuksen delegoin muille työryhmäläisille - selvitäkseni työ-
määrästä.) Toisena, aivan yhtä tärkeänä, työryhmän sisäiseen rooliini liittyvänä tavoitteena 
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pidin osallistujan toimintaa mahdollisimman hyvin ohjaavien ja vuorovaikutusta tukevien 
fyysisten puitteiden luomista. Käytännössä tähän tavoitteeseen pyrkiminen kiteytyi pal-
jolti yhteen suureen kysymykseen jota pohdimme paljon koko työryhmän kesken: miten 
vuorovaikutus tapahtuisi tilan ja tarpeiston kautta? Tavallaan kyse oli tilasta ja esineistä 
koostuvan  fyysisen käyttöliittymän suunnittelusta. Pyrimme saamaan aikaan selkeän 
kokonaisuuden joka ohjaisi osallistujaa toimimaan teoksen suunnitellun toimivuuden 
kannalta otollisella tavalla mahdollistaen tätä kautta osallistujan omasta toiminnasta ja 
installaatiotilan havainnoinnista koostuvan, mahdollisimman rikkaan elämyksen kokemisen. 
Omalla panoksellani pyrin myös edesauttamaan teoksen tarkoitusta mahdollisimman hyvin 
palvelevan kerronnan ja teknisen toteutuksen rakenteen suunnittelua ja toteutusta, sekä 
mahdollisimman toimivan vuorovaikutuslogiikan suunnittelua ja toteutusta.

�.�.2  Tuotantoroolini Griškassa 
Griškassa arvioimme kuusihenkisen työryhmämme voimin selviytyvämme tutoreiden 
avustamina tuotannon kaikista pääalueista TV-studiokuvausta ja – valaisua ja paja-
työskentelyä vaativia rakennustöitä lukuun ottamatta. (Minulta puuttui Lumen pajalla 
työskentelyyn oikeuttava pajakurssin suoritus.) Konsepti suunniteltiin yhdessä koko 
ryhmän voimin. Toteutuksen ja tuotannon osa-alueiden toimeenpanevan suunnittelun 
jaoimme työryhmän jäsenten kesken kunkin henkilökohtaisen osaamisen ja kiinnos-
tuksen mukaan. Tuottajan tehtävät jakaantuivat käytännössä Sanna Marttilan ja Ella 
Pulkin kesken. Sanna Marttila vastasi näyttelijäohjauksesta, Sanna Leskinen käsikir-
joituksesta, Sami Pekkola teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta, Vesa Puhakka ää-
nisuunnittelusta ja äänten toteutuksesta. Ella Pulkki toimi vastuullisena projisointitek-
nisissä kysymyksissä ja kuvauksissa kuvaussihteerinä. Minun tehtäväni oli visuaalisten 
puitteiden ja tarkoitusta palvelevan tilan suunnittelu ja toteutus. Griškan perusideasta 
johtuen installaatiotilan ja videokuvan välille haluttiin luoda vahva jatkumo - illuusio 
todellisen tilan jatkumisesta projisoidussa kuvassa - ja näinollen oli luonnollista käyttää 
samoja elementtejä sekä tilan sisustuksessa että videomateriaalin lavastuksessa. Tämän 
takia oli myös luontevaa että että yksi ja sama ihminen suunnitteli ne kokonaisuutena.  

sanoo vierailijalle juhlallisesti: ”Astukaa sisään olkaa hyvä. Valitkaa ovi 

sydämenne mukaan”, ja poistuu.  Vieras tarttuu mustan oven kahvaan, 

avaa oven ja astuu sisään hämärästi valaistuun huoneeseen. Puulat-

tia on verhoiltu itämaisin matoin. Vastakkaisen seinän peittää paksuilla 

laskoksilla raskas samettiverho. Oikealla vieras näkee lattiasta kattoon, 

verhoillusta seinästä oviseinään ulottuvan projisointipinnan jolla huone 

näyttää jatkuvan heijastettuna projisointikuvana. Vieraan oville asti saa-

tellut huivipäinen nainen tulee sisään projisoituun kuvaan ja niia syvään 

ja kunnioittavasti. ”Teidän majesteettinne, mikä kunnia. Tulkaa vaan, ol-

kaa hyvä. Käykää toki istumaan. Tuohon tuoliin, pöydän ääreen. Se on 

hyvä tuoli, paras mikä meillä on. Olkaa niin hyvä.”, sanoo nainen vieraal-

le ja osoittaa projisoinnin edessä olevaa pöytää ja tuolia. Nainen empii 

hetken ennenkuin sanoo: ”Teidän armonne... Tämä voi kuulostaa oudolle. 

Mutta olen sen omin silmin nähnyt... Rasputin on vielä täällä. Luulen että 

hän haluaa puhua kanssanne. Sodasta, varmaankin. Mutta mistäs minä 

tiedän mitä sen miehen päässä liikkuu... Kyllä te tiedätte minkälainen hän 

on suustaan... taitava on, taitava puhumaan. Sanon vaan, että olkaa va-

rovainen.” ”No minä jätän teidät nyt yksin. Istukaa rauhassa vaan. Kut-

sukaa minua, jos tarvitsette jotakin.” Nainen poistuu nöyrästi niiaillen 

samaan suuntaan kuin mistä tulikin. 

Projisointikankaan edessä on musta pyöreä pöytä ja pöydän ääressä 

huoneen muuta valaistusta kirkaammin valaistu arvovaltaisen näköinen, 

punaisella sametilla verhoiltu valtaistuinmainen tuoli. Pöydällä on kirjoi-

tettu kirje ja kirjeen päällä painomekanismilla varustettu jykevä leimasin. 

Lähempi tarkastelu osoittaa kirjeen olevan tsaarin nimissä kirjoitettu 

käsky vetää Venäjän joukot välittömästi rintamalta. Projisointikuvassa 

pöydän toisella puolella näkyy samanlainen punaisella verhoiltu tuoli. 

Verhoseinä jatkuu projisoidussa kuvassa, oviseinän tapettikuviointi jat-

kuu kuvassa, jopa lattialla oleva itämainen matto jatkuu kuvassa. 
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�.�.3  Sijoitusympäristöstä ja käyttökontekstista
Installaatio oli pystytettynä yhden päivän ajan Mediakeskus Lumen studionäyttämön läm-
piössä Medialaboratorion vuosittaisen Demo Day -tapahtuman yhteydessä 15.5.2002. 
Installaation vierailijajoukko muodostui Demo Day -tapahtuman vierailijoista

�.�.4  Tapahtumien kulku ja tarinallinen konteksti

Tapahtumien kulku pähkinänkuoressa
Venäjällä maanlaajuisesti tunnettu hengen mies Grigori Rasputin on murhattu. Rasputinin 
kotona järjestetään jo seuraavana päivänä sureville ystäville ja tuttaville vapaamuotoinen 
muistotilaisuus. Sanomalehti noteeraa Rasputinin murhan etusivullaan. Jutun yhteydessä 
tiedotetaan muistotilaisuudesta Rasputinin asunnossa Gorohovajakatu 64:ssa. Rasputinin 
taloudenhoitajatar ottaa vieraat vastaan Rasputinin asunnolla. Ystäväänsä suremaan saapu-
vat myös Rasputinin kanssa tiiviisti tekemisissä ollut Venäjän Suuriruhtinas tsaari Nikolai 
II, tsaaritar Alexandra Feodorovna ja Rasputinilta vangitun miehensä vapauttamisessa apua 
pyytänyt Vera. Nikolai, Alexandra ja Vera käyvät vuorollaan kunnioittamassa kuolleen tut-
tavansa muistoa. Taloudenhoitajatar vihjaa heille että brutaalista kuolemastaan huolimatta 
Rasputin on yhä kotonaan. Gorohovajakadun salongin yksityisyydessä Rasputinin haamu 
ilmestyy heille ja pyytää kultakin heistä erityistä palvelusta. Rasputinin henki tarvitsee 
anteeksiannon Nikolaita, Alexandraa ja Veraa kohtaan tekemistään vääryyksistä ennenkuin 
voi päästä rauhaan. Rasputinin sielun kohtalo on näiden kolmen henkilön varassa. Rasputin 
tunnustaa tekemänsä väärydet tekojensa uhreille ja pyytää anteeksiantoa. Mikäli Raspu-
tin saa anteeksi Nikolailta, Alexandralta  ja Veralta, saa hänen sielunsa rauhan. Muussa 
tapauksessa on hänen henkensä tuomittu jäämään ikuisiksi ajaksi vaeltamaan haamuna. 

Sanomalehden etusivu-lööppiä levitettiin myös Taideteollisen korkeakoulun tiloihin 
ennen Demo Day-tapahtumaa 2003. Rasputinin taloudenhoitajatar otti vieraita vastaan 
Demo Day-tapahtuman tiloihin pystytetyssä Gorohovajakatu 64:ssa. Rasputinin muistoa 

Vieras katselee huoneessa ympärilleen. Vasemmalla puolella huonetta, 

verhotun seinän edustalla vieras näkee sinisen kaarevalinjaisen noja-

tuolin ja valkoisella liinalla peitetyn pöydän jolla on samovaari, pulloja 

ja juomalaseja sekä musta pieni laatikko. Oviseinän nurkkaukseen on 

ripustettu useita ikoneita. Ikonien alapuolella seinällä on pieni hylly jol-

la palaa punainen lampukka. Hyllyn edessä lattialla on pieni itämaisella 

matolla peitetty koroke. Hyllyllä olevan Kristusta esittävän ikonin edessä 

on tuohuspari ja tuore kukka pienessä maljakossa. Yksi ikoni on jätetty 

hyllylle makaamaan kuvapuoli alaspäin. Huoneen seinien tapetin vieras 

tunnistaa samaksi kuin välikön lavasteseinänpalasessakin. Ovet näyttä-

vät huoneen sisältäpäin katsottuna tavallisilta eri värisiltä ovilta, nimikylt-

tejä ei tällä puolella näy. 

Ovien edessä on kynnysmatot. Verhoillun seinän suunnasta, paksujen ver-

hojen takaa kuluu vaimeasti voimistuva ja hetken päästä hiljenevä hevo-

kärryjen ääni. Hevosen kavioiden kopseen ja kärryjen kolinan perusteella  

rattaat ajavat kivin päällystetyllä kadulla. Vieras astelee huoneessa ym-

päriinsä. Huoneessa on hämärää, vain projisoinnin edessä olevan pöydän 

äärellä oleva tuoli on kirkaasti valaistu. Vieraan istuutuessa alas valais-

tuun tuoliin, projisointikuvaan, omaan tuoliinsa pöydän toiselle puolelle 

ilmestyy parrakas kookas mies joka hetken kuluttua puhuttelee vierasta:  

”Sinäkö siinä? Nikolai.” ”Kyllä minä olen odottanutkin... Niin, niin. Kiirei-

nen mies olet. Kovin kiireinen. Ymmärrän. Johtaa nyt Venäjän armeijaa 

tässä hullussa sodassa... näytät väsyneeltä” , sanoo Rasputin. Hän mit-

tailee vierasta katseellaan vähän aikaa, kunnes puuskahtaa: ”Järjetöntä 

että lähdit rintamalle, ylipäälliköksi. Järjetöntä.” ”Ja minä se vaan yllytin! 

Ministeriö sanoi että ei. Älä mene. No vaimosi sitten hälytti minut, varta 

vasten kotoa Siperiasta. Puhumaan sinulle. Ja sinä se uskoit kun sanoin 

että juu juu, johda sinä sitä armeijaa. Että muuten lennät valtaistuimelta. 

Sinä se uskoit - mitä tahansa minä sanoin!”
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Vieras kuuntelee miehen vuodatusta. ”Mutta montako miestä on jo kuol-

lut? Montako? Tiedätkö edes? Niitä on miljoonia! Miljoonia! Köyhiä talon-

poikia, veljiäni. Se piinaa minua. Sieluni ei pääse vapauteen jos sotiminen 

jatkuu. Olen tästä järjettömästä tappamisesta vastuussa minäkin.” Ras-

putin viittaa heidän välissään olevalla pöydällä makaavaan kirjeeseen ja 

leimasimeen.”Siinä pöydällä, siinä on leimasin. Siinä vieressäsi. Niin juu, 

on se sinun. Se ilmestyi tänne... silloin kun ihmiset pyysivät minulta apua, 

oli niitä anomuskirjeitä. Vapautuksia ja armahduksia ja ...kaikenlaista.” 

”Mutta nyt puhutaan sodasta - maailmansodasta! Jos leimaat sen pa-

perin, niin sotiminen loppuu. No miten on? Onkos sinussa miestä päät-

tämään? Päätä nyt kerrankin itse... ” Vieras kurkottaa lukemaan kirjettä.  

”Minun sieluni ei saa rauhaa jos maamme jatkaa sotimista.... Mutta älä 

pelkää, kukaan ei saa tietää että olet puhunut kanssani. Meidän pikku 

salaisuutemme. Ei täällä ole ketään.” Hän pohtii pitäisikö kirje leimata. 

”No, istu nyt sitten siinä. Kun kerran olet täällä. Jos menet, tuomitset 

minut ikuisesti tänne kärsimään. Et kai sinä sitä halua?” Vieras nousee 

seisomaan. Rasputinin hahmo katoaa siinä samassa kuvasta. Raspu-

tinin ääni kuuluu edelleen, ääni joka pyytää hätääntyneenä: ”Älä... istu 

takaisin. Istu takaisin siihen tuoliin. Nikolai! Ystäväni! Tule takaisin. Et 

voi jättää minua tänne kärsimään. Älä jätä minua! Kuuntele. Istu vielä 

hetkeksi. Auta minua!” Vieras pyörähtää muutaman askeleen huonees-

sa. Mitään ei tapahdu. Hän palaa punaiselle tuolille projisoinnin eteen 

ja istuutuu jälleen. Rasputinin hahmo palaa taas näkyviin. Rasputin 

jatkaa: ”Minä ajattelin... että vaimosi hoitelisi asioita kun sinä olet so-

timassa. Mutta kaupunki on ihan rempallaan. Leipä on loppu. Pitkät jo-

not, joka paikassa. Täällä on... levotonta. Rauhatonta. Shhh...” Rasputin 

nousee ja ottaa muutaman askeleen lähemmäksi ikkunaseinää. Hän 

kuuntelee verhon takaa jälleen kuuluvia kadun ääniä, hevosrattaiden ko-

linaa. ”Kuuletko? Ymmärrätkö nyt? ” Rasputin astelee taas pöydän luo. 

kunnioittamaan saapuneet Demo Day-vieraat joutuvat salonkiin astuessaan valitsemaan as-
tuvatko sisään Nikolain, Alexandran vai Veran mukaan nimetystä ovesta. Sisällä salongissa 
vierailijaa kohdeltiin valitsemansa oven mukaisen roolihahmon henkilönä. Vierailijalla oli 
Nikolaina, Alexandrana tai Verana valta päättää antoiko anteeksi Rasputinin tunnustaman 
vääryyden ja tällä tavoin sinetöidä Rasputinin sielun kohtalo.

Tarinallinen (historiallinen) konteksti
Valitsemalla teoksen henkilöhahmoiksi historiasta tuttuja, tunnettuja henkilöhahmoja 
toivoimme selkiyttävämme tilannetta osallistujan kannalta. Keskushenkilöksi valittiin 
venäläinen mystikko-parantaja Grigori Rasputin, joka on useimmille suomalaisille tuttu 
henkilöhahmo vähintään tarinoiden maineikkaana naistenmiehenä. Historiaa enemmän 
tuntevat tietävät hänen kytköksensä tsaarin hoviin. Tsaari Nikolai II ja hänen vaimonsa 
Maria Feodorovna olivat aikansa seurattu hallitsijapari, jonka monet muistavat historian-
kirjoista Venäjän viimeisenä tsaariparina. 

Fiktiiiviset henkilöhahmot ja roolit
Installation keskushenkilö on Grigori Rasputinin haamu. Rasputinin taloudenhoitajatar 
ottaa Rasputinin muistotilaisuuteen tulleet vieraat vastaan Rasputinin asunnolla. Osal-
listujalle mahdollisia henkilörooleja on kolme: Venäjän tsaari Nikolai II, tsaarin puoliso 
Alexandra Feodorovna ja Vera, yksi Rasputinin lukuisista naisystävistä.

[ Liitteenä Sanna Leskisen kirjoittama Rasputinin ja osallistujan välisen kohtaamisen käsikirjoitus ]
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”Mietitkö sinä vielä niitä sotaliittolaisia... Ranska ja Englanti ja mitä niitä nyt 

on...Mitä liittolaisia ne muka ovat? Mitä hittoa se meidän elämäämme vaikut-

taa mitä jotkut ulkomaalaiset ajattelevat?... Lännessä tehdään niin paljon enem-

män syntiä. Kaikki mitä Euroopasta tulee on saastaista.” ”Sinä olet Venäjän tsaa-

ri. Maailman mahtavimman maan. Isä, jonka Herra on asettanut huolehtimaan  

Venäjän maasta. Et saa antaa muiden komennella sinua.”

Rasputin osoittaa pöydällä makaavaa kirjettä. ”Se paperi, siinä edessäsi. Sen kun lei-

maat niin irrotat Venäjän sodasta. Kirjoitin sen ennen kuolemaani. Tiesin että sitä 

vielä tarvitaan... Miehesi toimittavat sen kyllä perille. Ota hyvä mies ohjat käsiisi. Yri-

tä nyt päättää ihan itse... Kun vaan muistat, että sieluni kärsii kun veljiäni tapetaan.” 

Vieras leimaa kirjeen. Rasputin nousee ja katsoo kohti projisoinnissa näkyvästä ikkunasta 

sisään tulevaa voimistuvaa valoa. Hän kiittää vierasta:”Kiitos, papa. Hyvä päätös. Sotimi-

sen olikin jo aika loppua. Elämä muuttuu vielä paremmaksi.” Ja sanoo lopuksi: “Jumala 

lähetti minut uhrautumaan teidän ja pyhän Venäjän puolesta. Minun tehtäväni täällä on nyt 

viety loppuun. Kauhistuttavista synneistäni huolimatta olen... olen Kristus pienoiskoossa.”

Valo kirkastuu ja Rasputinin hahmo häviää näkyvistä valon myötä. Punasamettista tuo-

lia ja vierailijaa valaissut kohdevalo sammuu. Projisoinnissa näkyvä huoneenpuolikas on 

taas tyhjä ja sen valaistus yhtä hämyisä kuin vieraan tullessa huoneeseen. Huivipäinen 

nainen astuu iloisena ja huojentuneen näköisenä sisään projisointikuvaan ja puhuttelee 

vierasta: ”Teidän majesteettinne – kyllä te olette hieno mies. Olen niin helpottunut... Raspu-

tinin puolesta. Kiitos käynnistänne, se teki meidät kovin onnelliseksi. Jääkää nyt hyvästi.” 

Nainen poistuu projisointikuvasta sinne mistä tulikin. Vieras nousee pimenneestä tuolista, 

kuulostelee hetken ja kun mitään ei enää tapahdu, astuu ulos huoneesta samasta ovesta 

josta tuli sisään. Huivipäinen nainen välikössä nyökkää hänelle kun hän poistuu vuoroaan 

odottavien vierailijoiden ohi Demo Day -tapahtuman hulinaan.

Harmaalla kursiivilla kirjoitetut sitaatit ovat otteita Sanna Leskisen kirjoittamasta Rasputi-

nin ja osallistujan välisen kohtaamisen käsikirjoituksesta [ Liitteenä ]
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�.2  Tulevaisuuden koti Futurium

Tekijät

Työryhmä: Sanna Leskinen, Sanna Marttila, Sami Pekkola, Lotta Rönnberg
Tutorit: Ohjaava opettaja: Mika Tuomola,
muut tutorit: Juha Jokela, Rike Jokela, Riikka Paavola 
Yhteistyötahot: TaiK Medialaboratorio, Mediakeskus Lume, TaiK Elokuva- 
ja lavastustaiteen osasto, TeliaSonera Futurium

Tuottajat: Sanna Marttila, Marjo Mäenpää
Käsikirjoitus: Sanna Leskinen (tutori: Juha Jokela)
Näyttelijöiden ohjaus: Sanna Marttila (tutori: Rike Jokela)
Visuaalinen suunnittelu: Lotta Rönnberg
Leikkaus ja jälkityöt: Ella Pulkki
Animaatioiden toteutus ja jälkityöt: Leonidas Kambiselis
Tekninen suunnittelu: Sami Pekkola ja TeliaSonera Futuriumin tekninen osasto
Lavastus: Lotta Rönnberg (tutori: Riikka Paavola)
Puvustus: Anne Jämsä
Meikki ja stailaus kaikissa tarinoissa: Leena Kouhia
Äänisuunnittelu ja äänitys: Pekka Nurmi
Valaistus ja kuvaus studiossa tarinassa ’Sandaalit’:  Anssi Leino
Näyttelijät tarinassa ’Sandaalit’: Lauri - Antti Mankonen
Valaistus ja kuvaus studiossa tarinassa ’Sormus’: Daniel Lindholm & Anssi Leino

Näyttelijät tarinassa ’Sormus’: Katja - Sari Havas, Tarjoilija - Mika Räinä
Valaistus ja kuvaus studiossa tarinassa ’Allas’: Daniel Lindholm & Anssi Leino
Näyttelijät tarinassa ’Allas’: Katja - Sari Havas, Kolleega - Mika Räinä

Tulevaisuuden koti  
Yhden käyttäjäkokemuksen kuvaus – tarina ’Kahvila’

Futuriumissa tutustumiskäynnillä oleva vierailijaryhmä kiertää esittelijän 

johdolla katsomassa näyttelytiloihin koottuja TeliaSoneran tulevaisuuden 

visioon liittyviä esityksiä, demoja. Vierailijaryhmää isännöi Futuriumin 

henkilökuntaan kuuluva esittelijä, joka on varta vasten tehtäväänsä 

koulutettu. Useimmat demot välittävät tavalla tai toisella näkemyksiä 

viestinnän ja tiedon kulun tulevaisuuden sovelluksista. Osa demoista on 

audiovisuaalisisa esityksiä, jotkut prototyyppisiä käyttöliittymädemoja ja 

muutama perustuu suurelta osin esittelijän kertomaan hyvään tarinaan. 

Tulevaisuuden kodiksi nimetty osa näyttelytilasta pidetään pimennettynä 

sillä aikaa kun vierailijaryhmä tututstuu näyttelyn päätilan demoihin. 

Kun esittelijä ohjaa vieraansa kohti kotitilaa, kytkee hän sen valaistuk-

sen päälle kotitilan ja Futuriumin päätilan väliseen seinään upotetusta 

ohjauspaneelista. Kodinomaiseksi sisustettu Tulevaisuuden koti erottuu 

muusta pelkistetyn virtaviivaisesti sisustetusta ja dramaattisesti valais-

tusta näyttelytilasta omana viihtyisänä saarekkeenaan. Värikkäät seinät, 

laminaattilattia ja ikkuna sälekaihtimineen ja verhoineen rajaavat sen 

myös konkreettisesti muusta tilasta jota hallitsevat tummat levy- ja me-

tallipinnat. Esittelijä rohkaisee vieraita astumaan sisään kotitlaan: ”Olkaa 

hyvä ja käykää peremmälle. Nyt esittelen teille kotiin liittyviä tulevaisuus-

visioitamme.”

Esittelijä kävelee ensimmäisenä suuren taulutelevision ääreen asetetun 

nojatuolin ja Blow-jalkalampun luo ja kytkeen lamppuun valon. Blow-

valaismen kupu täyttyy nopeasti pullistuen ilmasta. Vieraat astuvat si-

sään kotiin ja katselevat ympärilleen. Nojatuolin eteen lattialle on jätetty 

miehen kengät. Matalalla hyllytasolla television alla on kirjoja. Tason 

päällä on asetelmaksi aseteltuna rykelmä vähän poltettuja kynttilöitä.  
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Tuotannon toteutuksessa oli apuna Lumen televisiostudion ja pajan henkilökunta. Tilan 
rakennustöistä ja teknisestä toteutuksessa Futuriumissa vastasivat Futuriumin henkilö-
kunta ja alihankkijat.

Ajankohta ja paikka 
Avajaiset 29.4.2005 TeliaSonera Futuriumissa 

�.2.�  Tulevaisuuden koti-projektin tavoitteista 
TeliaSonera Futuriumin edustajat tutustuivat Griškaan Medialaboratorion Demo Dayssa ja 
kokemastaan vaikuttuneina he pyysivät Griškan työryhmää ideoimaan samankaltaista ase-
telmaa hyödyntävän vuorovaikutteisen, audiovisuaalista materiaalia sisältävän installaation 
oman sisäisen näyttelytilansa Tulevaisuuden koti-osaan. Otimme tehtävän vastaan entistä 
kokoonpanoa kahta henkeä pienemmällä työryhmällä. (TeliaSonera Futurium rahoittaisi 
projektin tuotantokulut, joten pystyisimme hankkimaan työryhmään puuttuvaa osaamista 
pientä korvausta vastaan.) Tutustuttuamme Futuriumin näyttelytiloihin ja erityisesti Tu-
levaisuuden kotiin, projekti käynnistyi ideointivaiheella jonka päätteeksi esitimme kolme 
erilaista konseptivaihtoehtoa uudelle installaatiolle. 

Valitsimme suunnittelulähtökohdaksemme elämyksen tarjoamisen vierailijoille. Elämyksel-
lisyys sopi mielestämme hyvin tasapainottamaan muiden Futuriumin demojen kontrollikes-
keistä näkökulmaa elämään, viestintään ja työn tekoon. Konseptiehdotuksemme painottivat 
vapaa-aikaan ja ihmisten ’omaan aikaan’ liittyviä näkökulmia. Futuriumin esittelykierros 
perustui havaintojemme mukaan suurelta osin esittelijän esiintymiseen ja näyttelytilaan 
sijoitettujen esitysten, “demojen” katseluun. Vierailijoiden rooli painottui alkutilanteessa 
vahvasti kuuntelijan ja katselijan osaan. Me halusimme oman teoksemme kautta tarjota 
Futuriumin vierailijoille mahdollisuuden osallistumiseen ja samaistumiseen. Halusimme 
herättää heissä tunteita. Koska Tulevaisuuden kodissa vierailee jopa parikymmentä henkilöä 
kerrallaan, kaikkien vieraiden osallistuminen installaatiomme tapahtumiin ei olisi mah-
dollista vierailuajan puitteissa. Otimme tavoitteeksemme suunnitella installaatiomme siten 

Koristevadilla sekalainen lajitelma pientä tavaraa: avaimet, huulipuna ja 

perhoja. Lattialla hyllytason vieressä on pajukori jossa    lepäilee Aibo-ro-

bottikoira. Televisioseinän viereisellä seinällä on sälekaihtimilla peitetty 

ikkuna. Lattialla ikkunan edessä lojuu reppu. Televisiota vastapäätä ole-

va seinä on tapetoitu ruutukuvioisella ruskean sävyisellä tapetilla. Osa 

seinästä on valkokangasta jolla seinän tapettikuviointi jatkuu. Tapetoidun 

seinän ääressä on pieni ruokapöytä. Sen ääreen seinää vastapää on ase-

tettu yksi tuoli. Pöydällä on teekuppi ja pieni teekannu johon on lisätty 

teelehdet valmiiksi. Keltainen post-it lappu muistilappupidikkeessä sei-

soo pöydällä teekupin vieressä. Lisäksi pöydällä lojuu postikortti ja pieni 

esitemäinen kaupunkikartta. Tapettiseinästä erottuu lyhyellä seinänpät-

källä pieni kaappimainen keittiösyvennys jossa roikkuu siististi rivissä 

keittiövälineitä. Keittiön hyllyllä on kolme kömpelösti käsinmaalattua 

mukia. (Mukeissa lukee Ä, I, ja L.) Keittiönurkkaukseenkin on mahdutettu 

yksi pienempi seinälle ripustettu taulutelevisio. 

Kun kaikki vieraat ovat kotitilassa sisällä, tervehtii esittelijä lattialla koris-

saan olevaa Aibo-koiraa. ”Ja tässä on tulevaisuuden koira. Aibo on hyvin 

koulutettu mutta vähän omapäinen robottikoira...” Esittelijä näyttää vie-

raille joitain Aibo-koiran osaamia temppuja ja kertoo robottikoiran tehtä-

vistä tulevaisuuden kodissa. Vieraat ihastelevat Aiboa ja ehkä kokeilevat 

saavatko sen tekemään jotain temppuja. Esittelijä esittelee kodin muut 

asukkaat: ”Niin tosiaan, asuu tässä kodissa muitakin kuin Aibo-koira. 

Tämä on kolmen hengen koti. Perheen äiti Katja on EU-juristi, uranainen, 

matkustaa paljon työssään. Opettaja-isä Markus pyörittää arkirutiineja 

vaimon poissaollessa ja lukiolaispoika Lauri yrittää parhaansa mukaan 

sekoittaa niitä.” 

Aiboon-tutustumisen jälkeen esittelijä avaa taulutelevision ja esitte-

lee sen käyttöliittymää. Television käyttöliittymää esitellään kolmen eri 
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että vaikka vain yksi vieraista kerrallaan voi varsinaisesti osallistua tapahtumien kulkuun, 
voisivat muut sivusta seuraavat vierailijat samaistua osallistujaksi valitun vieraan kokemuk-
seen mahdollisimman hyvin. Toisin sanoen installaatiosta pitäisi tehdä mahdollisimman 
antoisa myös sen tapahtumien kulkua sivusta seuraaville vierailijoille.

Ideointivaiheesta - konseptivaihtoehdot
Tulevaisuuden koti -projektin ideointivaiheessa keskustelimme työryhmässä installaatio-
konseptin suunnittelun lähtökohdista. Halusimme hyödyntää installaatioon rakentamam-
me vuorovaikutustilanteen perustana helposti tunnistettavaa kotiympäristöön sijoittuvaa 
tilannetta joka perustuisi mahdollisimman puhtaasti asukkaiden väliseen sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja toinen toisilleen läsnä olemiseen - erotuksena työhön ja arkiasioiden 
pyörittämiseen liittyvään kommunikaatioon. Esimerkkeinä tällaisista tilanteista ehdotettiin 
muidenmuassa iltasatuhetkeä tai aamiaista. Tarkoituksenamme oli tehdä narratiivinen 
vuorovaikutteinen installaatio jonka tapahtumiin osallistuja voisi vaikutta tai joka vähintään 
reagoisi osallistujan toimintaan. Esitimme futuriumlaisille kolme erilaista instaatiokon-
septia. 

“Yhteinen ateria” niminen ehdotus kuvasi ‘etäläsnäolon’ mahdollisuutta tulevaisuuden 
viestintälaitteen välityksellä. Osallistujan kokemus perustuisi tilajatkumon ja tunnistet-
tavaan keskeneräiseen tilanteeseen, esimerkiksi yhteiseen aamiaiseen kotoa pois olevan 
henkilön kanssa. Ehdotuksessa “Taikapiiri” osallistujalle annettaisiin mahdollisuus astua 
kotiympäristössä selkeästi rajattuun ‘virtuaalimaailmataskuun’ joka saataisiin aikaan lattialle 
tai seinälle heijastetun projisoinnin tai lattiatasoon upotetun näyttöpinnan avulla. “Mielen 
maisema” ehdotus esitti ajatuksen kodin seinälle avautuvasta erityisesti rentoutumistarkoi-
tuksissa hyödynnettävästä vuorovaikutteisesta ‘elävästä’ maisemasta. Kaikki esittämämme 
konseptivaihtoehdot rakentuivat löyhästi ajatukselle projisoinnin avulla “laajennetusta” 
kotitilasta.

Futuriumin edustajat pitivät kaikista ideoista. “Taikapiirin” lapsekkuuden arveltiin kui-
tenkin rajaavan osan Futuriumin kohderyhmästä ulos. “Mielen maisemasta” pidettiin, 

käyttäjän: Katjan, Markon ja Laurin tallettamia materiaaleja ja asetuksia 

läpikäymällä. Television käyttöliittymädemon jälkeen esittelijä esittelee 

keittiönurkkauksen jääkaappiin liittyvän demon tai kehottaa vierailijoita 

siirtymään seuraavaksi tapettiseinän edessä olevan ruokapöydän luok-

se. Esittelijä asettuu seisomaan ruokapöydän viereen ja sanoo: ”Seuraa-

vaksi esittelen teille kiinnostavan vision siitä minkälaista kommunikointi 

voisi tulevaisuudessa olla. Vaikka et ole samassa paikassa kuin rakkaim-

pasi, reaaliaikaisen videokuvan ja äänen avulla voidaan luoda illuusio 

läsnäolosta.” 

Esittelijä houkuttelee yhden vierailijoista osallistumaan ”B-there” nimi-

sen demon esittelyyn.”Nyt yhdellä teistä on mahdollisuus kokeilla tätä 

tulevaisuuden viestintämuotoa. Kaikki kyllä näkevät miten tämä toimii 

ja miltä se näyttää, mutta yksi pääsee nyt todella kokemaan miltä täl-

lainen viestintä tulevaisuudessa voisi tuntuu. Tulisitko sinä Pertti vaikka 

kokeilemaan?” Esittelijä pyytää kokeiluun suostuneen vierailijan pöydän 

luokse ja kertoo tälle kokeilun sisältämästä roolileikistä: ”Tehdäänpä pie-

ni ajatusleikki. Ajattele nyt itseäsi tämän perheen isänä. Merkiksi tästä 

tulevaisuuden kodin perheenisän roolista ota tämä sormus. Ojentaisit-

ko kätesi?” Esittelijä asettaa leikkiin ryhtyneen vierailijan perheen isän 

Markon rooliin laittamalla sormuksen vierailijan käteen ja pyytää tätä 

istuutumaan pöydän ääressä olevaan tuoliin.”Kun joku tämän perheen 

jäsenistä, usein juuri se Katja-äiti, on vaikkapa ulkomailla, kotijoukoilla 

on tapana kommunikoida muualla olevan kanssa tämän pöydän ääressä. 

Olepa hyvä Marko-isä ja istu tähän tuoliin.”

Esittelijä siirtyy itse projisointikankaan eteen niin että rooliin asetetun 

vierailijan ja kaikkien muiden katseet suuntautuvat häneen ja samalla 

valkokankaaseen jossa näkyy yhä tapettikuvio. Hän kertoo Markon roo-

liin suostuneelle mitä tämän tulee tehdä. ”Tilanne on nyt tämä. Vaimosi on 
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mutta sen todettiin sopivan aihepiirinsä puolesta myös muualle kuin kotiympäristöön. 
Toteutettavaksi valittiin ehdotus “Yhteinen ateria” jossa kuvaisimme tulevaisuuden vies-
tintävälineen toimintaa. 

Viestintävälineen avulla kotona oleva perheenjäsen saisi elävän, luonnollisen kokoisen 
näköyhteyden muualla olevaan perheenjäseneen. Viestintävälineen kehittyneen näyttötek-
nologian avulla olisi mahdollista luoda vaikutelma siitä että kotitila ja muualla oleva tila 
yhdistyvät toisiinsa. Perheenjäsenet voisivat syödä aamiaista saman pöydän ääressä vaikka 
olisivatkin eri puolilla maailmaa. Halusimme suunnitella installaation kuvaamaan viestin-
tämahdollisuutta, jonka käyttäjät voivat itse valita miten, milloin ja missä tilanteissa sitä 
käyttävät - vastakohtana jatkuvalle tavoitettavissaololle, joka monessa Futuriumin omassa 
demossa esitettiin toivottavana ja tavoiteltavana olotilana. Demo perustuisi muutaman eri 
käyttötilanteen esittämiseen. Viestintävälineen käyttäjäksi valittaisiin yksi osallistuja.

“Yhteinen ateria” ehdotuksen valinnan jälkeen käynnistyneessä suunnitteluvaiheessa kes-
kustelimme myös mahdollisuudesta toteuttaa tulevaisuuden viestinävälineen käyttötilanne 
suorana lähetyksenä. Tutorimme Mika Tuomola esitti ajatuksen että TeliaSoneran kahteen 
eri konttoriin toteutettaisiin samanlainen installaatio, joiden vierailijat voisivat reaaliajassa 
kommunikoida keskenään. Futuriumin edustajat kuitenkin totesivat että installaation toi-
mintavarmuuden täytyisi olla ehdoton. Installaatiokokemuksen onnistumista ei voisi jättää 
kokonaan vierailijoiden varaan. Futuriumlaiset pitivät tärkeänä että vierailijoilla oli myös 
mahdollisuus olla osallistumatta teokseen. Näinollen ennalta kuvatun videomateriaalin 
käyttoä pidettiin parhaana vaihtoehtona.

ulkomailla ja odottaa, että ottaisit yhteyttä. Asia taisi olla tärkeä. Yhtey-

denotto on hyvin helppoa. Yhteys muodostetaan ääniohjauksella. Sanot 

vaan ääneen vaimosi nimen niin yhteys aukeaa. Niin tosiaan, hänen ni-

mensähän oli siis Katja. Voit avata yhteyden ihan vaikka samantien. Sano 

vaan: Katja.” Kun vierailija sanoo ääneen ”Katja”, esittelijä käynnistää 

demon kämmentietokoneestaan. Kuullaan merkkiääni kun viestintäväli-

ne käynnistyy ja projisointipinnan tapettikuvion päälle ilmestyy graafinen 

näyttö jossa lukee: ”Yhdistetään”. Näytössä nähdään myös nimi ”Katja”, 

hänen kasvokuvansa ja sijaintinsa ”Geneve / Sveitsi” ja yhteystavan laa-

tu ”Yksityinen”. Tapettikuvio näytön alla feidaantuu näkymään kylpylässä. 

Näyttögrafiikan viesti vaihtuu ilmoittamaan ”Yhdistetty” ja näyttögrafiikat 

häviävät kokonaan. Projisoinissa nähdään luonnollisessa mittakaavassa 

oleva näkymä kylpyläsaliin. 

Kotitilan ruokapöydän toisella puolella kylpylänäkymässä nähdään kyl-

pytakkiin ja huiviin sonnustautunut nainen joka sanoo pöydän ääressä 

istuvalle vierailijalle:”No moi. Sä varmaan siit illast, eiks niin. Ois tosi 

hyvä jos pääsisit. Kakskytkolme kolkyt pitäis koneen laskeutua. Nii joo, 

sä varmaan ihmetelet et miks mä en oo toimistol. No kato, kun meil on 

se tosi hankala direktiivi nyt työn alla. Tota EU:n ympäristölainsäädäntöö, 

liittyy näihin jäsenmaihin. Nii...toi mun kollega, se on nyt lounaalla, tu-

lee varmaan ihan just. Se ehdotti tämmöstä uutta työskentelymetodii, on 

kuulemma Jenkeis pop just nyt, niinku konsulttipiireis. Kato me tehdään 

nyt mielikuvaharjotteluu täs vesiympäristös. Ymmärrätsä? Et sitä kautta 

löydetään uusii lähestymiskulmii. Kato onhan me täs jo... Mitä nyt?”

Nainen liikkuu niin että hänen jaloissa näkyvät räpylät tulevat esiin. Nai-

nen katsoo vierailijaan, sitten räpylöitä jaloissaan. ”Ai nää. Joo. Varmaan 

sust näyttää oudolle. Mut meiän ois tarkotus ottaa kans tämmänen ve-

denalanen näkökulma. Et tajuttais tosissaan kalojen elinolojen merkitys, 
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Viereisellä sivulla vasemmalla konseptiehdotus ”Taikapiiri”. Kes-

kellä konseptiehdotus ”Mielenmaisema”. Vieressä toteutettavaksi 

valittu konseptisuunta ”Yhteinen ateria”.
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TeliaSonera Futuriumilta saamaamme tehtävään kuului myös Tulevaisuuden koti-tilan 
sisustuksen uusiminen yhtenäiseksi ja lähtötilannetta kutsuvammaksi kokonaisuudeksi. 
Lähtötilanteessa Tulevaisuuden kodin kaikki sisustukselliset elementit ja demot oli sijoitet-
tu parikymmentä senttiä korkealle korokkeelle, jolle vierailijat eivät useimmiten uskaltaneet 
astua. Kotitila näytti näyttelytilalta. Kaikki jäljet kodin asukkaista puuttuvat. Pyrkimykse-
nämme oli suunnitella kotitila uusiksi siten että se rohkaisisi vierailijoita astumaan sisään. 
Tavoitteenamme oli luoda tilaan kodin tunnelma ja antaa vierailijoille mielikuva perheestä, 
joka voisi asua tässä Tulevaisuuden kodissa. 

�.2.2  Tuotantoroolini Tulevaisuuden koti-projektissa
Tulevaisuuden koti -projektia lähdimme tekemään samoin roolijaoin, mutta ilman Ella 
Pulkkia ja Vesa Puhakkaa. Sanna Marttila toimi sekä tuottajana että näyttelijäohjaajana, 
Sanna Leskinen käsikirjoittajana, Sami Pekkola teknisenä suunnittelijana ja minä itse 
visuaalisena suunnittelijana ja tilan suunnittelijana. Futuriumlaisille esittämistämme 
ehdotuksista toteutettavaksi valittiin idea installaatiolle jonka tilallinen perusasetelma 
muistutti Griškan periaatetta todellisen ja projisoidun tilan muodostamasta yhtenäisestä 
tilasta, mutta ilman yhtä vahvaa illuusiota jatkumosta. Itse asiassa tilallisena tarkoituksena 
olikin nyt esittää eri puolilla maailmaa olevien tilojen yhdistymistä. Peruslokaatiomme oli 
todellinen tila, ”koti” johon yhdistimme videoprojisoinnin kautta kolme eri tilaa instal-
laation henkilöhahmojen toimintaympäristöinä. Oma roolini työryhmässä muodostui 
käytännössä tehtävistä jotka teatteri- tai  fiktioelokuvatuotannossa olisivat kuuluneet 
lavastajalle. Teknisen suunnittelun ja tilan suunnittelun osalta tilanne oli erilainen kuin 
ensimmäisessä projektissamme, sillä näiden osa-alueiden käytännön toteuttamisesta vastasi 
ohjauksessamme TeliaSonera Futurium itse.

�.2.3  Sijoitusympäristöstä ja käyttötarkoituksesta
Tulevaisuuden koti-installaatio rakennettiin osaksi TeliaSoneran Futurium-näyttelytilaa. 
Soneran Futuriumiin kutsumat vierailijat pääsevät tutustumaan Tulevaisuuden koti -instal-

plankton ja levä ja ympäristömyrkyt ja öljykatastrofit ja kaikki. Ja et miten 

niit pitäis täs kansainvälises lainsäädännös aluevesil... Mut hei, puhutaan 

illal. Me jatketaan ihan just workshoppaamist, ku toi Göran tulee. Ai niin 

ja jos sä sen mun kevättäkin hakisit pesulast kans...”

Proijoinnissa nähdään kuinka naisen takana olevaan uima-altaaseen 

heiteään uimarengas. Allashuoneeseen läpsyttelee räpylät jaloissaan 

snorkkelipäinen mies. Nainen seurattuaan miehensä katsetta huomaa 

kollegansa.”Mitä? Ai,joo, tos se nyt on. No nyt sit meil alkaa toi aivo-

myrsky. Tietsä toi Göran on oikeesti tosi fiksu kaveri. Aika erikoinen joo. 

Mut huippuälykäs. ÄO varmaan sataviiskyt. Nerothan usein on tommosii. 

Kummallisii. Niinku Salvador Dali ja Einstein ja Kekkonen. Täytyy kysyy 

et onkse Mensan jäsen. Mut hei, me täs varmaan...” Snorkkelipäinen 

mies noutaa jostain kaksi koristeltua imelänväristä drinkkiä ja asettaa ne 

naisen vieressä allashuoneessa olevalle pienelle pöydälle. Toisen naisen 

eteen. ”Nää liittyy varmaan turismiin. Et mikä on tän elämyksellisyyden 

osuus täs ranta-alueita ja saaristoa käsitteleväs lainsäädännös. Pitää 

vaan nyt jaksaa tappotahtii et saadaan tää homma hoidettuu ja päästään 

viikonlopuksi kotiin relaamaan ”, sanoo nainen ja imaisee sinistä drinkkiä 

pillillä. Naisen kollega irroittelee taustalla allashuoneen seinälle koottuja 

post-it lappuja ja alkaa liimailla niitä rintaansa. 

”Mut hei, nyt varmaan täytyy jatkaa. Toi Göran ei varmaan kehtaa tulla 

keskeyttää, se on sellanen korrekti, hyvinkasvatettu lahjakas lapsi, tietsä. 

Et jos sä sit tulisit sinne kentälle niin ois tosi luksusta..” nainen sanoo. 

Kollega keikkuu altaan reunalla post-it lapuista kokoamansa bikini yllään. 

Nainen huomaan lappujen vaarantuvan ja sanoo miehelleen kotona: 

”Oota ihan hetki”, nousee ylös, ottaa muutaman askeleen kohti altaan 

reunalla pelleilevää Görania ja sanoo hänelle: ”Mitä sä? Hei sori jos mä 

nyt sekaannun sun luovaan vimmaaan. Mut toi näyttää aika vaaralliselle. 
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laatioon osana muuta näyttelyä. Tulevaisuuden kodiksi nimetty kotitila sisältää muitakin 
kotiympäristöön sijoittuvia esityksiä, demoja. Tulevaisuuden koti -intastallaatio nimettin 
Futuriumissa B-Here demoksi.

Futurium
TeliaSonera Futuriumin edustajat itse määrittelivät Futuriumin ’monikäyttöiseksi tulevai-
suushenkiseksi tilaksi’ joka soveltuu erilaisten TeliaSoneran asiakastilaisuuksien pitopaikak-
si. Tila koostuu modernilla tekniikalla varustetuista kokoustiloista ja näyttelytilasta, jossa 
on näytteillä useita TeliaSoneran teettämiä tulevaisuuden palveluita, tekniikoita ja visioita 
demonstroivia esityksiä, demoja, ja videoita. Näyttelytilan osana on Tulevaisuuden kodiksi 
nimetty tila, jonka tarkoituksena on antaa Futuriumin vierailijoille visio tulevaisuuden 
asumiseen ja kotiin liittyvistä palveluista.

Kohderyhmä – Futuriumin vierailijat
Futuriumissa vierailee vuosittain noin 8000 henkilöä. Suurin osa vieraista on TeliaSone-
ran johdon ja yrityksen eri yksikköjen yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja potentiaalisia 
asiakkaita. Futuriumissa vierailee myös muita TeliaSoneran vieraita, kuten poliitikkoja 
sekä opiskelijaryhmiä. Kansainvälisille vierailijaryhmille demot esitellään englanniksi. 
Ryhmät vierailevat Futuriumissa ja Tulevaisuuden kodissa yleensä osana muuta järjestettyä 
toimintaa, esimerkiksi seminaariluentojen tai eri tyyppisten esittely-tilaisuuksien lomassa. 
Vierailijat tutustuvat Futuriumin ja Tulevaisuuden kodin demoihin isäntänä toimivan 
esittelijän johdolla. Demojen esittely kestää esittelijän valinnan mukaan 15-60 minuuttia. 
Demojen esittelyjärjestys ja Tulevaisuuden kotiin tutustumisen ajankohta vaihtelee tilaisuu-
den mukaan. Joskus vierailijat tutustuvat demoihin ohjelman alussa, toisinaan vasta päivän 
päätteeksi. Futuriumlaiset kertoivat että Tulevaisuuden kotitilan demojen avulla pyritään 
usein ’rikkomaan jäätä’ ja vapauttamaan tunnelmaa. Vierailijaryhmän koko vaihtelee, mutta 
yleisin ryhmäkoko on noin 20 henkilöä. Iältään valtaosa vierailijoista sijoittuu 35-55 ikä-
vuoden välille. He ovat yrityksessään tai organisaatiossaan usein päättävässä asemasa tai 
toimivat johtohenkilöinä. Suurin osa vierailijoista on miehiä
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Ota hei ne laput pois ettei ne vaan kastu.” Göran tekeen sukellusliikkeitä 

altaan reunalla.

”Göran, nyt alotetaan. Tuu pois sieltä. Tuu pois sieltä!”, hätääntyy nai-

nen ja kävelee kohti Görania. Nainen kääntyy kohti kotona ruokapöy-

dän ääressä istuvaa miestään ja sanoo:”Tuuthan sä mua illalla kentälle 

vastaan, rakas.” Kuluu molskahdus kun Göran putoaa altaaseen. ”Hani 

hei, mun on nyt pakko mennä. Tuu mua illalla vastan, jooko?” pyytää 

hätääntyneen näköinen Katja ennenkuin sulkee yhteyden sanomalla 

”loppu”. Nopeasti sumenevan allashuonenäkymän päälle ilmestyy graa-

finen näyttö jossa lukee viesti ”Yhteys sulkeutuu”. Näyttögrafiikoiden 

alla sumeneva näkymä geneveläiseen kylpylään feidaantuu takaisin  

tapettikuvioksi. Graafisen näytön viesti ilmoittaa ”Yhteys suljettu” kun 

näyttögrafiikat häviävät tapettikuvion päältä kokonaan merkkiäänen 

saattelemana. Esittelijä kysyy vierailta onko heillä jotain kysyttävää ja 

vastaa parhaansa mukaan. Hän kiittää Markon roolissa ollutta vierailijaa. 

Vierailija nousee ruokapöydän äärestä ja antaa esittelijälle takaisin roo-

lin merkkinä pitämänsä sormuksen. ”B-Here” demon esittely päättyy ja 

esittelijä jatkaa esittelykierrosta esittelemällä Tulevaisuuden kodin keit-

tiönurkkauksen jääkaappiin liittyvän demon.  Vierailjaryhmän jatkaessa 

matkaansa koti-tilasta eteenpäin kotitila jää valaistuksi.

Harmaalla kursiivilla kirjoitetut tekstiosuudet ovat mukailtuja otteita San-

na Leskisen Futurium Tulevaisuuden koti-demoa varten kirjoittamasta 

dokumentista Käsikirjoitus versio �.2  [ Liitteenä ]

Käyttökuvaus on mukailtu Sanna Leskisen ja Sanna Marttilan krijoitta-

masta dokumentista Käsikirjoitus: taustatarinat versio 2.0  [ Liitteenä ]
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�.2.4  Tapahtumien kulku ja tarinallinen konteksti

Tapahtumien kulku pähkinänkuoressa
Futurimissa kiertokäynnillä olevat vieraat pääsevät tutustumaan Katjan, Markon ja Laurin kotiin. Tutustumiskäynnin 
isäntä, Futuriumin esittelijä, kertoo perheestä ja esittelee vieraille joitakin kodin  tulevaisuuden tekniikalla toteutettuja 
toimintoja.  Esittelijä kertoo vieraille että perheen äiti on työmatkalla ja odottaa soittoa kotoa . Esittelijä kysyy kuka haluaa 
astua perheen isän kenkiin ja soittaa vaimolleen. Vapaaehtoiseksi ilmoittautunut vieras ohjataan istumaan ruokapöydän 
ääreen ja hänelle neuvotaan miten yhteys avataan. Muut vieraat seuraavat tapahtumia vierassä. 

Tarinavaihtoehto 1 -  ’Kahvila’
Tavallisen helsinkiläisperheen äiti Katja on työmatkalla Kroatiassa. Kotona Helsingissä isä ottaa puolisoonsa yhteyttä 
kysyäkseen päivän kuulumiset ja tavoittaa vaimonsa modernin näköyhteyteen perustuvan viestintävälineen avulla zagre-
bilaisesta kahvilasta. Vaimo tervehtii miestään ja kertoo niitä-näitä. Keskustelu katkeaa välillä Katjaa erityisen sydämel-
lisesti palvelevan miestarjoilijan takia. Katja kertoo miehelleen hukannensa vihkisormuksen. Korvatakseen sormuksen 
kadottamisen aiheuttaman mielipahan hän ehdottaa miehelleen Markolle yhteisen laatuajan varaamista lomamatkan 
muodossa. Puolisoiden välinen keskustelu katkeaa jälleen tarjoilijan kantaessa suurieleisesti tarjottimella pöytään jotain. 
Kun nähdään että tarjottimella on Katjan kadonnut vihkisormus, lopettaa Katja puhelun pikaisesti.

Tarinavaihtoehto 2 - ’Kylpylä’
Katja-äiti on jälleen työmatkalla. Isä Marko soittaa vaimolleen ja yllättyy tavoittaessaan vaimonsa seminaarihuoneen 
sijasta uima-altaan reunalta puolialastoman mieskollegan kanssa. Katja kertoo että he kollegansa kanssa kokeilevat uutta 
luovaa ideoimismenetelmää. Mieskollega hölmöilee taustalla ja näyttää olevan kaikkea muuta kuin työn touhussa. Kollega 
kompastuu ja molskahtaa altaaseen. Katja päättää puhelun mennäkseen katsomaan onko kaikki kunnossa. Vaihtoehtoisesti 
esittelijä toteaa että perheen matkoilla oleva poika saattaa soittaa kotiin. Kun soitto tulee, kysyy esittelijä kuka haluaa 
vastata pojan puheluun. Vapaaehtoiseksi ilmoittautunut vierailija pyydetään istumaan ruokapöydän ääreen ja hänelle 
neuvotaan miten ottaa puhelu vastaan.

Tarinavaihtoehto 3 - ’Intia’
Katjan ja Markon teini-ikäinen poika Lauri soittaa vanhemmilleen intialaisesta lounaskuppilasta. Laurin lisäksi kuppilassa 
ruokailee nuori kaunis intialaistyttö. Lauri on ilahtunut tavoittaessaan kotiväen, sillä rahat ovat loppu ja lisää tarvitaan. 
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Laurin huomio vaikuttaa olevan välillä yhtä paljon tytössä kuin yhteyden toisessa päässä olevissa vanhemmissa. Lauri 
selittää mihin rahat ovat kuluneet. Tyttö poistuu kuppilasta. Lauri toteaa vanhemmilleen että hänen on nyt lähdettävä 
ja lopettaa puhelun.

Tulevaisuuskuvan ajankohta
Työryhmältä tilatun, tulevaisuuteen sijoittuvan demon lisäksi Futuriumlaiset pyysivät meiltä näkemystä Tulevaisuuden 
kotitilan ulkoasusta. TeliaSonera rajasi tulevaisuuden ajankohdan kymmeneen vuoteen installaation toteutusajankohdasta. 
Tulevaisuusvision tulisi sijoittua lähitulevaisuuteen, sillä TeliaSonera halusi tietoisesti välttää ennustamasta tulevaisuuden 
tekniikan kehitystä liian villeillä kuvitelmilla. Siksi olisi turvallisempaa visuioida lähitulevaisuutta, jonka sovelluksiin ja 
ratkaisuihin tarvittava tekniikka on jo keksitty. Kymmennen vuotta muutettiin pian seitsemäksi vuodeksi nykyhetkestä 
– ja projektin edetessä toteutusvaiheeseen futuriumlaiset tarkistivat tulevaisuusajankohdan viideksi vuodeksi toteutus-
ajankohdan nykyhetkestä. 

Fiktiiiviset henkilöhahmot ja roolit 
Tulevaisuuden kodissa asuu kolmihenkinen perhe aibo-koiran kanssa. Perheeseen kuuluvat äiti Katja, isä Marko ja poika 
Lauri. Esittelijä valitsee jokaisella vierailukerralla esitettävän tarinavaihtoehdon tunnelman mukaan ja pyytää valitsemansa 
tarinan perusteella osallistujaa astumaan joko perheen isän Markon rooliin (kaikki tarinavaihtoehdot) tai perheen äidin 
Katjan rooliin (tarinavaihtoehto 3).

[ Luonnehdinnat kodin asukkaista liitteessä Konseptisuunnitelma ] 
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Perusasetelmana henkilöhahmon ja osallistujan kohtaaminen
Griška-installaation perusasetelma pohjautui Sami Pekkolan keväällä 2002 Medialaboratorion IAN (Interactive Au-
diovisual Narratives) tuotantojaksolla esittämään tuotantoideaan ”Kukkia Algernonille”. ”Kukkia Algernonille”-teoksen 
suunnitelmassa esitettiin Griška-installaatiossa sovellettu ajatus ’tilajatkumosta’, todellisen tilan jatkumisesta projisoin-
tikuvana. ”Kukkia Algernonille” hahmotteli perusasetelman huoneesta, jonka yksi seinä oli korvattu projisointikan-
kaalla seinästä seinään, lattiasta kattoon. Projisointiseinälle heijastettaisiin videokuvaa, joka jatkaisi huoneen sisustusta 
saumattomasti luoden illuusion todellisen huonetilan katkeamattomasta jatkumisesta projisointikankaalla – tai ehkä 
oikeammin sanottuna projisointikankaan takana, jolloin projisointipinta olisi ikäänkuin läpinäkyvä kalvo todellisen ja 
heijastetun huoneenpuolikkaan välillä. Tilajatkumoa vahvistettaisiin projisointipinnan ’läpi’ jatkuvilla sisustuselementeil-
lä; esimerkkinä osittain projisointipinnan alle sijoiteltu matto joka jatkuisi  projisointikankaalla oikeassa kuvakulmassa 
kuvattuna videokuvana. Projisoidussa huoneenpuolikkaassa nähtäisiin luonnollisen kokoinen arka henkilöhahmo, joka 
reagoisi teoksen käyttäjän/katsojan läheisyyteen esimerkiksi perääntymällä kauemmaksi projisointipinnasta käyttäjän 
kävellessä lähelle proijsiointikangasta ja tulemalla lähemmäksi käyttäjän perääntyessä kauemmaksi. Griška-työryhmä 
syntyi ”Kukkia Algernonille” ehdotuksen tehneen työryhmän ja toisen myös videoprojisointiin perustuvan vuorovaikut-
teisen installaatioehdotuksen tehneen työryhmän yhdistyttyä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä vuorovaikutteista 
audiovisuaalista installaatiota. Yhdistyneen työryhmän kaikki jäsenet pitivät Sami Pekkolan ideaa luonnollisen kokoisen 
henkilöhahmon kohtaamisesta projisointina jatkuvassa huonetilassa niin mielenkiintoisena, että lähdimme kehittämään 
installaatioideaa eteenpäin sen pohjalta. Otimme perusasetelman käyttöömme sellaisenaan, mutta projisointina kohdat-
tava henkilöhahmo herätti heti useita kysymyksiä: Kuka hän on? Miksi hän on huoneessa? Mitä hän haluaa käyttäjältä? 
Missä ja mikä huone on? Miksi käyttäjä tulee huoneeseen? Miksi käyttäjä haluaisi tavata henkilöhahmon?  Ryhdyimme 
etsimään vastauksia näille kysymyksille, kehittämään henkilöhahmoa ja kohtaamistilannetta – etsimään tarinaa huoneessa 
poukkoilevan miehen ja käyttäjän kohtaamiselle. 
Tulevaisuuden kotia varten toteutettavaksi valittiin ehdotus joka lähtökohtaisesti perustui Griškassa testattuun asetelmaan 
osallistujan ja projisoidun henkilöhahmon kohtaamisesta installaatiokokemuksen ytimenä.
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2.�  Tarinallinen konteksti installaation tapahtumien jäsentäjänä

Molemmissa installaatioissa osallistumiskokemus suunniteltiin valmiin tarinan mukaan, tarinalliseen muotoon jä-
sentyväksi kokonaisuudeksi. Griška-installaation tarinallinen konteksti rakennettiin valmiiksi tunnetun historiallisen 
henkilöhahmon Grigori Rasputinin ja osallistujan kohtaamisen ympärille. Hyödynsimme hänen tarinaansa myös 
itse kohtaamistilanteen rakentamisessa. Tulevaisuuden kodin tarinallisen ympäristön puitteet määräytyivät osittain 
TeliaSonera Futuriumin näyttelytilan luonteen ja muiden esitysten perusteella.

Griškaa tehdessämme olimme yhtä mieltä siitä, että installaatiossa kohdattavan henkilöhahmon olisi mieluiten oltava 
yleisesti tunnettu. Arvelimme tunnetun hahmon lisäävän installaatiomme kiinnostavuutta yleisön silmissä ja uskoimme 
että mahdollisuus kohdata jo ennestään ’tuttu’, tunnettu henkilöhahmo motivoisi yleisöä osallistumaan installaatioomme. 
Tunnettuun hahmoon liittyisi myös jo valmiiksi tietty tarinallinen konteksti, jonka perusteella osallistujalla todennä-
köisesti olisi jo valmiiksi mielikuvia tai jopa mielipiteitä installaatiossa kohdattavasta hahmosta ja hänen motiiveistaan. 
Valmis viitekehys ja mahdollisesti vielä henkilöhahmon elämäntarinasta tunnistettava tilanne helpottaisi osallistujan 
suhtautumista henkilöhahmoon ja hänen kohtaamiseensa installaatiossa. Silti meidän olisi suunniteltava installaatio-
kokemus toimivaksi myös niille osallistujille joille historiallisen Rasputinin ja Venäjän viimeisen tsaariparin tarina olisi 
täysin tuntematon. Työryhmän käsikirjoittaja Sanna Leskinen ehdotti henkilöhahmoksi Grigori Rasputinia. Ehdotusta 
pidettiin yksimielisesti loistavana sekä Rasputinin tunnettuuden että moniulotteisen ja värikkään elämäntarinan takia. 
(Installaation nimi Griška on lempinimi-muoto nimestä Grigori.) Päädyttyämme ajatukseen rakentaa installaatioon 
kohtaaminen käyttäjän ja entuudestaan tunnetun henkilöhahmon välillä, tartuimme tilaisuuden hyödyntää henkilöhah-
mon tarinaa myös itse kohtaamistilanteen rakentamisessa. Pidimme vuorovaikutuksen kannalta luontevana lähtökohtana 
auttaa osallistujaa eläytymään Rasputinin tarinaan asettumalla itsekin osaksi sitä. 

Tehtyään taustatutkimusta Rasputinista ja pohdittuaan mikä tapahtuma tai minkälainen tilanne kiteyttäisi tai summaisi 
Rasputinin elämäntarinan mahdollisimman osuvasti ja soveltuisi myös hyvin installaatiomme perustaksi, käsikirjoittaja 
ehdotti installaatioon rakennettavan tilanteen tarinalliseksi kontekstiksi Rasputinin murhan jälkeistä päivää. Käyttäjä 
tapaisi Rasputinin tämän kuoleman jälkeisenä päivänä. Olimme kaikki ehdotuksesta yksimielisiä. Käyttäjä tapaisi 
installaatiossamme vasta kuolleen Rasputinin haamun. Tämä sopi aiottuun toteutustapaan enemmän kuin hyvin, sillä 
vaikutelma projisoidussa kuvassa esiintyvästä luonnollisen kokoisesta käyttäjää puhuttelevasta henkilöhahmosta olisi joka 
tapauksessa aavemainen. Fiktiivisen hahmomme haamuolemus tukisi ja suorastaan perustelisi monet projisointitekniikan 
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aiheuttamat vuorovaikutuksessa ja hahmon esiintymisessä havaittavat puutteet – kuten suoran kommunikaation rajoit-
tuneisuuden ja hahmon äkillisen ilmestymisen ja poistumisen projisoinnissa näkyvästä huoneenpuolikkaasta. Samalla 
Rasputinin hahmon perusmotiivi osallistujan kohtaamisessa selkiytyi perinteisen kummitustarinan mukaiseksi. Perinteiset 
kummitusten toiminnan motiivit ovat usemmille genren puolesta tuttuja (vapautuksen tarve; halu saada muut (elävät) 
tekemään jotain puolestaan; halu jäädä järjestämään muiden elämää). Pitämällä Rasputinin toiminnan motiivin genren 
mukaisena selkiyttäisimme kokonaisuutta ja samalla saisimme tarinallemme vahvan rungon. Rasputinin haamu tarvitsisi 
osallistujan apua päästäkseen rauhaan. Osallistujan kieltäytyessä auttamasta Rasputinia, jäisi hän piinatuksi haamuksi 
vaeltamaan – tai joutuisi jopa kadotukseen. Esittäessämme hahmottumassa olevan suunnitelmamme Maureen Thomasille 
hänen Medialaboratoriossa vetämässään workshopissa (26.3.2003), huomautti hän meille että tilanne jossa Rasputinin 
sielu odottaa lopullista kohtaloaan muistuttaa roomalaiskatolisten käsitystä purgatoriosta, paikasta jossa kuolleiden sielut 
kärsivät pahoista teoistaan ennen taivaaseen pääsyä. 

Tulevaisuuden kodin henkilöhahmojen valinnassa valinnanvaraa oli vähemmän. TeliaSonera Futuriumin tulevaisuuden 
kodiksi nimetty tila, johon installaatiomme tilattiin sisälsi jo valmiiksi muitakin näytteillepantuja kohteita, ’demoja’, joten 
installaatiomme tuli soveltua osaksi valmista, aihealueeltaan tulevaisuuden kotiympäristöä edustavaa kokonaisuutta. Koti 
asukkaineen tarjosi luontevan lähtökohdan installaation tarinamaailmalle, joten henkilöhahmojen valinassa päätettiin 
pitäytyä kotia asuttavan perheen jäsenissä. Koska tehtävänantoomme kuului koko tulevaisuuden kotitilan muuntaminen 
yhdeksi kokonaisuudeksi, tuli kotia asuvan ydinperheen - äiti, isä ja teini-ikäinen poika - henkilöhahmojen pohjustaminen 
mahdolliseksi myös tilan sisustuksen ja tilan muiden demojen kautta  (loppujen lopuksi vain yhden niistä). Henkilöhah-
mojen käsikirjoittamiseen Futuriumin edustajat osallistuivat vain valvomalla etteivät TeliaSoneran edut tule loukatuiksi. 
Lähinnä TeliaSoneran yritysvieraille suunnatun näyttelytilan teoksen henkilöhahmojen ei tarvinnut noudattaa kuluttaja-
mainontaa varten kehitettyä ’soneralaisen’ perheen määritelmää. Installaatioon rakennettiin kolme variaatiota tilanteesta 
jossa kotoa käsin otetaan tulevaisuuden viestintävälineellä yhteys toiseen perheenjäseneen tai toisin päin. Tilanteiden 
dramatiikka rakennettiin viestintävälineen avulla tavoitetun perheenjäsenen oletetun olinpaikan tai tilanteen ja yhteyden 
välityksellä havaittujen olosuhteiden välisen ristiriidan avulla.

Tarinamuodon edut toteutuksen kannalta
Griškan työryhmän kaikki jäsenet olivat jo lähtökohtaisesti kiinnostuneet videoprojisoinnin hyödyntämisestä installaa-
tiossa, joten audiovisuaalisen materiaalin tuotannolliset kysymykset huomioitiin jo ideointivaiheessa. Olimme erittäin 
tietoisia siitä tosiasiasta että kaikki projisoitava videomateriaali olisi tuotettava etukäteen. Käytännössä tämä tarkoitti 
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yksinkertaisesti sitä, että halutessamme luoda mielekkään vuorovaikutustilanteen projisoidun hahmon ja osallistujan 
välille, meidän olisi kyettävä ennakoimaan sen kulku mahdollisimman hyvin, tai ainakin riittävän hyvin. Jotta videomate-
riaalin määrä pysyisi projektin resursseihin nähden realistisena, olisi vuorovaikutustilanteen kulkua pystyttävä rajaamaan 
tiukastikin ja johdattelemaan sen etenemistä haluttuun suuntaan, ”käsikirjoituksen mukaisesti”.

Halusimme tarjota osallistujalle mielekkään vuorovaikutustilanteen projisoinnissa esitetyn henkilöhahmon kanssa, 
mutta myös onnistua kertomaan heille tarinan - tarinan Rasputinin haamusta. Onnistuaksemme molemmissa meidän 
oli suunniteltava hahmon ja osallistujan välinen kohtaamistilanne huolellisesti etukäteen, luotava kohtaamisesta valmis 
kertomus vaihtoehtoisine tarinankulkuineen. Griška-installaatio siis suunniteltiin varsin kontrolloiduksi, valmiin tarinan 
mukaan - tarinalliseen muotoon - jäsentyväksi kokemukseksi. Installaatiokokemuksen tarinallisella muodolla tarkoitan 
installaation tapahtumien järjestäytymistä selkeästi määriteltäväksi tapahtumaketjuksi, jolla on alku ja loppu ja tietty 
dramaturgia – vastakohtana puhtaasti esteettiseen elämykseen tai ’runolliseen kokemukseen’, jonka tulkintaa määrittävät 
ennemminkin teoksen osallistujassa herättämät mielikuvat ja intiimit tuntemukset kuin kokonaiskokemuksen järjes-
täytyminen syy-seuraus-periaatteellisuutta noudattavaksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Vaihtoehtoisiin tarinankulkuihin 
perustuvan dramaturgisen rakenteen valitseminen (esimerkiksi satunnaisuuteen perustuvan poettisen rakenteen sijaan) 
palveli myös tuotannollisia näkökohtia. Ennalta suunnitelluissa tapahtumienkuluissa pitäytyminen mahdollisti pitäyty-
misen realistisesti toteutettavissa olevassa videoklippimäärässä. Samoin videoklippien välinen keskinäisen linkittämislo-
giikka oli rajatulla klippimäärällä mahdollista pitää suhteellisen yksinkertaisena; eikä klippien ohjaussysteeminä toimivan 
tietokonesovelluksen toteuttaminen vaatinut vielä erityisen monimutkaista ohjelmointityötä. 

Tulevaisuuden koti -instaallatiossa tarinallisen rakenteen avulla tavoiteltu toteutuksen laajuuden kontrollointi ja toi-
mintavarmuuden maksimointi meni vieläkin pitemmälle. Näyttelytilan korkean käyttöasteen takia Futuriumin edustajat 
toivoivat mahdollisimman häiriöttömästi ja varmasti toimivaa teknistä toteutusta sekä useampia erilaisia versioita tu-
levaisuuden viestintälaitteen avulla kotitilaan yhdistettävistä ympäristöistä, ’etätiloista’. Installaation teknisen toiminta-
varmuuden ja videomateriaalin tuotantokustannusten kurissa pysymisen takia päädyttiin vuorovaikutusmahdollisuudet 
ja vaihtoehtoiset tarinakulut karsimaan niin vähiin, että toteutetun installaation osallistujan kokemus oli lähes täysin 
lineaarinen. Ainoaksi variaatiomahdollisuudeksi yhden tilanteen sisällä jäi yhteyden keskeyttäminen hetkeksi laittamalla 
se pitoon tai yhteyden sulkeminen ennen tapahtumien kulun luonnollista päättymistä.
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2.2  Toiminta tarinan kokemisen tapana

Tavoitteenamme oli välittää installaatiotilan tapahtumien avulla sekä Griškan että Tulevaisuuden kodin vierailijoille 
tarinana hahmottuva kokemus. Installaatioympäristön avulla pyrimme ilmaisemaan - tai ainakin korostamaan- tilassa 
tapahtuvan toiminnan tarinallisia yhteyksiä sekä valikoituja, tarinallista kokemusta tukevia merkityksiä.

Griškan syntyprosessi oli ajallisesti varsin nopea - kolme ja puoli kuukautta ideoinnista valmiin installaation pystytykseen 
ja purkuun - ja työtapamme, etenkin ideoinnin ja päätösten teon osalta oli pääosin hyvin kollektiivista ja intuitiivista 
(intuitiivista ainakin omalta osaltani, sillä aiempi kokemukseni vastaavantyyppisistä osallistuviin tarinallisiin kokemuksiin 
pyrkivien teosten suunnittelusta ja skenografisen tilan rakentamisesta oli olematonta). Osallistuvan tarinallisen tilaan 
sijoitetun elämyksen suunnittelu kiinnosti meitä kaikkia jo lähtökohtaisesti ja tartuimme innolla vastaan tilaisuuteen 
päästä kokeilemaan sellaisen rakentamista käytännössä. Pidimme vuorovaikutuksen kannalta luontevana lähtökohtana 
auttaa osallistujaa eläytymään Rasputinin tarinaan asettamalla hänet osaksi sen tapahtumia. 

Lev Manovich hahmottelee kirjassaan The Language of New Media uusimediateoksen tarinan – kertomuksen – tapah-
tumien syy-seuraussuhteiden sarjaksi [ Manovich, s.255 ]. Uusimediateoksen käyttäjä muodostaa kokemastaan tarinan 
seuraamalla (mahdollisesti itse valitsemassaan järjestyksessä) järjestelmän luojan luomia linkkejä tietokannan materiaaliin 
[ Manovich, s.227 ] - tai suorittamalla järjestelmän mahdollistamia toimintoja tietyssä järjestyksessä. Samalla periaatteella 
Manovich määrittää vuorovaikutteisen tarinan kaikkien järjestelmän mahdollistamien materiaali- tai toimintoyhdistelmien 
summaksi. (Manovichin näkemyksen mukaan uusimediateokset ovat perustavanlaatuisesti aina tietokantoja, oli niiden 
ilmenemismuoto mikä tahansa; lineaarinen tai vuorovaikutteinen tarina, tietokanta tai joku muu [ Manovich, s.228].) 
Pelkkä materiaaliyhdistelmien ja toimintosarjojen mahdollistaminen ei kuitenkaan takaa tarinaksi jäsentyvää kokemusta; 
mikä tahansa satunnainen yhdistelmä ei automaattisesti muodosta tarinaksi mieltyvää kokonaisuutta. Kuten Manovich 
toteaa, teoksen luojien on kontrolloitava mahdollisten eri yhdistelmien ja tapahtumasarjojen elementtien merkityksiä ja 
loogisia suhteita toisiinsa ja kokonaisuuteen [ Manovich, s.228 ]. 

Tietokonepeleissä tarina ja aika sulautuvat liikkumiseen kolmiulotteisessa tilassa. Tilassa vaeltamisesta, sen tutkimisesta ja 
tulee tarina [ Manovich, s.247 ]. Tietokonepeleissä kerronta muodostuu toiminnasta joka mielty osaksi tarinaa ja ’tutki-
musmatkailusta’ peliympäristössä. Tästä näkökulmasta peliympäristössä liikkuminen on kerronnallisesti hallitseva toiminto 
– jonka tosin voi myös nähdä puhtaasti  palvelevan ainoastaan tarvetta tutkailla pelimaailmaa. Tietokonepelit koetaan 
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tarinoina, koska pelaaja mieltää kaiken pelin aikana kokemansa joko vastoinkäymisenä tai edistävänä tekijänä hänen 
pyrkimyksessään saattaa täyteen hänelle annettu tehtävä. Pelaajan kannalta kaikki hänen pelissä kohtaamansa tapahtumat 
ovat tehtävän kannalta merkityksellisiä, sillä ne joko auttavat tai vaikeuttavat sen suorittamisessa. [ Manovich, s.221-222 ] 
Griška-installaatiossa osallistujalle annettu tehtävä selvisi hänelle vasta vähitellen, joten sen osuus tapahtumien tulkintoja 
määrittävänä tekijänä on näinollen vähemmän hallitsevassa osassa (ainakin installaatiokokemuksen alussa) kuin tietoko-
nepeleissä jossa kaikki tapahtumat ovat yleensä selkeästi arvotettavissa pelin missioon nähden. Griška-installaation  tarina 
on kuitenkin ymmärrettävissä samalla periaatteella nimenomaan installaation mahdollistaman osallistujan toiminnan 
muodostamana tapahtumasarjana, jonka merkityksellisyys syntyi installaation luomasta tarinallisesta ja toiminnallisesta 
kontekstista. [Toiminnallisella kontekstilla viittaan installaatiotilan konkreettisesti mahdollistamaan toimintaan, jota 
pohdin enemmän kohdassa 3.]  Tulevaisuuden koti -installaatiossa installaatiokokemuksen tarinallisuus painottui lopulta 
enemmän projisointikankaalla näkyvän ’etätilan’ tapahtumiin, joskin kotitilasta yhteyden avannut osallistuja tulevaisuuden 
kodin perheen isän tai äidin roolissa oli niihin passiivisesti osallisena olemalla tilanteessa läsnä. 

Tarinallinen konteksti toiminnan merkityksellisyyden kokemisessa
Griškassa installaatiokokemuksen tarinallisen kontekstin pääainekset rakentuivat Rasputinin muistotilaisuuden ja hänen 
haamunsa kohtaamisen ympärille. Teoksen henkilöhahmojen välisistä menneistä tapahtumista syntyvällä jänniteellä oli 
tärkeä osansa tarinallisen kontekstin ja tapahtumien ymmärtämisen kannalta installaation kokemishetkellä. Tarinan ’nä-
kyväksi tekemisen’ tapa installaatiossa muistutti näytelmää, jossa päätoimijana oli osallistuja itse. Ratkaisevat tapahtumat 
tapahtuivat reaaliajassa, mutta toisin kuin teatterissa, osallistuja joutui itse niiden keskiöön toimijaksi. Kuten tutorimme 
meille korostivat; tapahtumien mielekkyyden, loogisuuden ja vaikutusten arviointi oli tehtävä osallistujalle mahdolliseksti 
myös ilman teoksen tarinalliseen kontekstiin perehtymistä - mutta kokemuksen vahvan tarinallisen luonteen takia ne 
avautuivat parhaiten suhteessa aiemmin tapahtuneeseen. Installaatiokokemuksen kannalta relevanteista menneistä tapah-
tumista ja taustoista oli siis kommunikoitava osallistujalle jotta tapahtumien merkitykset avautuisivat hänelle. Tilanteen 
taustoja ja aiempia tapahtumia valotettiin suullisesti installaation henkilöhahmojen ja visuaalisesti ympäristön avulla. 

Griškassa osallistujalle välitettiin paljon dramaturgian kannalta olennaista tietoa taloudenhoitajattaren ja Rasputinin 
henkilöhahmojen avulla. Installaation eteistilan rekvisiittaan kuulunut Venäjän kartta ja seinällä roikkuneet sekä valo-
kuva-albumista löytyvät valokuvat välittivät osallistujalle tietoa henkilöhahmojen suhteista toisiinsa, teoksen sisäisestä 
ajasta ja Rasputinin yhteiskunnallisesta asemasta. Osallistujan roolihenkilöiden ja Rasputinin henkilökohtaisen suhteen 
laatua ilmaistiin installaation päätilassa kuhunkin roolihenkilöön yhdistettävän vuorovaikutuspisteen rekvisiitan avulla. 
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Tulevaisuuden kodissa esittelijä kertoi vierailijajoukolle tilanteen taustat. Esittelijän kertomusta perheenjäsenten taustoista 
ja installaatiotilanteen taustasta tuettiin kotitilan rekvisiitan avulla.

Arvioita Griškan tarinallisesta johdonmukaisuudesta
Griška-installaation osallistujien kokemusten hahmottumista johdonmukaiseksi tarinaksi on lopulta ilman syste-
maattista palautteen keruuta vaikeaa arvioida jälkikäteen. Griškasta saadun suppean epävirallisen suullisen palautteen 
perusteella tarinallisen kausaalisuuden heikoin kohta oli Rasputinin pyytämän teon vaikutus hänen kohtaloonsa. (Vain 
osa vierailijoista oli vastaanottanut sähköpostitse lähetetyn kutsun saapua tutustumaan Griška-installaatioon. Kutsun 
lukeneet osallistujat osasivat sen esittelytekstin perusteella odottaa tapaavansa Rasputinin ja tiesivät oman toimintansa 
vaikuttavan hänen kohtaloonsa.) Tämän arvion perusteella Griška-installaation vuorovaikutuspisteissä suoritetun tai 
suorittamatta jätetyn toiminnon ja sen Rasputinille aiheuttamien vaikutusten välistä suhdetta olisi ollut hyvä korostaa 
enemmän. Griškassa osallistujan käsitys oman toimintansa seurauksista ja tämän ymmärryksen aiheuttamat tunteet 
olivat olennainen osa installaatiokokemusta. Rasputinin pyyntöön suostumisen välittömien seurausten ymmärtämisessä 
ei tuskin kellään osallistujista ollut vaikeuksia: nähdessään Rasputinin kiittävän ja nousevan kirkkaan valon saattelemana 
ylös taivaaseen useimmat osallistujat ymmärsivät että se oli heidän tekonsa seurausta. Sitä ymmärsivätkö osallistujat 
Rasputinin tunnustuksen ja pyynnön välisen ristiriidan - ja siten vapautuksen hinnan osallistujan roolihahmon kannalta 
- on järjestelmällisen palautteen puuttuessa mahdonta arvioida. 

Rasputinin pyynnöstä kieltäytymisen seurausten ymmärtämisen arvioin hiukan vaikeaselkoisemmaksi, sillä kieltäytyminen 
rinnastui passiivisuuteen tai liian pitkälle vietyyn viivyttelyyn. Rasputinin pyynnöstä kieltäytymiseksi tulkittiin tilanne 
jossa osallistuja oli Rasputinin monologin sisältävän videoklipin lähestyessä loppuaan kieltäytynyt tekemästä mitään - 
kylläkin lukuisista pyynnöistä huolimatta. Osallistujan oli kuitenkin käytännössä mahdotonta päätellä milloin auttamisen 
aika kului umpeen; missä ajassa viivyttely muuttui ehdottomaksi kielloksi josta ei ollut paluuta. Siitä olisiko osallistujan 
tullut saada tietää etukäteen mitä auttaminen tai auttamatta jättäminen merkitsisi en ole aivan varma. Ehkäpä osallistujan 
omatuntoa onnistuttiin koskettamaan hieman tehokkaammin jos hänen päätöksensä seurausten mittasuhteet tulivat esille 
hienoisena yllätyksenä. Osallistuja joutui poistumaan installatiosta Rasputinin sielun kohtalo omallatunnollaan.

David Bordwellin määritelmä tarinasta:
” Tarina voidaaan määritellä sarjaksi toi-
siinsa liittyviä tapahtumia joita yhdistää 
syy-seuraussuhde ajassa ja paikassa.” 1)  
...” Yleensä syiden ja seurausten ilmenty-
minä toimivat henkilöhahmot. Elokuvan 
tarina manifestoivuu tapahtumia käyn-
nistävinä  ja niihin reagoivina henkilö-
hahmoina.” 2)  [ Bordwell & Thompson,  
(1) s. 60, (2) s. 62 oma suomennus]  
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2.3  Tarinan todentuminen ympäristönä - tila tapahtumien karttana

Ympäristön kokeminen liikkumalla ja tunnustelemalla on väistämättä henkilökohtaista ja sitä kautta kokijan näkökul-
masta ainutlaatuisen yksilöllistä. Konkreettisen käsinkosketeltava ympäristö on ylivoimaisesti aistivoimaisempi kuin 
pelkästään näkö- tai kuuloaistin tai niiden yhdistelmän välittämä kuva maailmasta - ja aistivoimaisuudessaan rikkaampi 
ja koskettavampi kuin yksikään virtuaalinen ympäristö. Aistimme toimimalla ja liikkumalla ympäristöämme, ja aisti-
mukset herättävät ja synnyttävät meissä tunteita, mielikuvia ja muistoja. Lavastetun installaatiotilan avulla pyrimme 
hyödyntämään installaatioissa myös tätä kokemuksellista tasoa.

Omassa kiinnostuksessani kertoa tarinoita ’vastaanottajan’ henkilökohtaisten aistihavaintojen ja fyysisestä toiminnasta 
syntyvien tuntemusten kautta välittyvien kokemusten avulla yhdistyvät lapsekkaan itsekäs kiinnostukseni pystyä vaikut-
tamaan meitä ympäröivään, aistein havaittavaan maailmaan ( kiinnostus joka vei minut opiskelemaan teollista muotoilua 
) ja perusinhimillinen tarve kuulla ja kertoa tarinoita  ’jostain muusta’, halu kokea omasta jokapäiväisestä kokemusympä-
ristöstäni poikkeavia toisia maailmoja. Kiintymykseni omien aistieni kautta havaittavaan maailmaan ja toisaalta nälkäni 
kokea enemmän kuin jokapäiväinen ’todellinen’ maailmani minulle tarjoaa tekevät ajatuksen tarinan tekemisestä ’todeksi’, 
fyysiseksi, mahdollisimman monin aistein aistittavaksi, minulle hyvin houkuttelevaksi. Halu tehdä tarinasta konkreetti-
sesti ’tosi’ ei ole teoriassa kaukana toiveesta rakentaa täydellinen simulaattori, jonka avulla tarinaan voisi hypätä mukaan 
toimijaksi kuten Star Trekin holodeckin vapaa-ajan maailmoihin. Erilaiset vuorovaikutteiset maailmojen simulaatiot 
- tietokonepelien ja virtuaalimaailmojen muodossa - ovat kuitenkin lähtökohtaisesti tuottaneet minulle aina suuren 
pettymyksen sekä tapahtumien kulun että elämyksellisyyden osalta. Tarinamaailman muuttaminen maailmaksi ilman 
johdonmukaisesti toteutettua rakennetta, joka tukee tapahtumien dramaturgiaa ja ohjaa maailman kokemista latistaa 
tarinan pelkäksi kartaksi - kartaksi jonka avulla voidaan suorittaa missioita ja sopia tapaamispaikkoja ja jota voidaan 
jopa muokata visuaalisesti itselle mieluisammaksi. Konkreettiseksi tehty tarinamaailma ilman aktiivista toimintaa taas 
voidaan nähdä karttana jo tapahtuneista tapahtumista - eräänlaisena muistona menneestä -  tai suunnitelmana taikka 
enteenä tulevista tapahtumista. 

Ilya Kabakovin ’totaaliset installaatiot’ [Kabakov] kertovat kiehtovia tarinoita asettamalla näkyville tapahtumien jälkiä 
fiktiiviseen huolella suunniteltuun ympäristöön. Manovich kuvailee [ Manovich, s. 276 ] Ilya Kabakovin installaatioiden 
tarjoavan katsojilleen harkittuja tilan, ajan, kokemuksen ja merkityksen järjestäytyneitä yhdistelmiä jotka mahdollistavat 
katsojilleen tietynlaisia kokemuksia. Katsojien kokemukset muodostuvat viimekädessä heidän itse valitsemistaan reiteis-
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tä installaatioissa [ Manovich, s. 276-278]. Kabakov johdattelee katsojiaan tietynlaisiin reaktioihin ohjaamalla heidän 
huomionsa kohteesta toiseen, kokonaisuudesta yksityiskohtiin ja yksityiskohdista kokonaisuuteen – sen mukaan mil-
laisen reaktion hän pyrkii katsojassaan saamaan aikaan. Kabakovin ’totaaliset’ installaatiot vaikuttavat toteuttavan hyvin 
samankaltaisia päämääriä, osin samoin keinoin, kuin ne joihin Griška-installaatiossa pyrimme: Kabakovin ’totaaliset 
installaatiot’ ovat visuaalisesti ja merkityksellisesti rikkaita konkreettisia rakennelmia, ne on tarkoitettu aistein koettaviksi, 
tarkasteltaviksi ja niissä voi liikkua. Tarina tulee niissä todeksi; sen todisteet ovat nähtävillä tilassa, mutta mielenkiintoisin 
toiminta on kuitenkin jo tapahtunut tai tulee tapahtumaan. ’Totaalisen installaation’ kokija jää salapoliisin osaan jätetyn 
katsojan osassa itse paitsi kaikesta toiminnasta [ http://www.ilya-emilia-kabakov.com/ ]. Griškan ja Tulevaisuuden koti 
-installaation tärkein päämäärä sitävastoin oli saattaa osallistuja osaksi installaation tarinan tapahtumia ’tässä ja nyt’.

Le Corbusierin lanseeraama käsite arkkitehtuurisesta promenaadista (promenade architectural) sisältää ajatuksen hah-
mottaa ympäristö (arkkitehtuurinen tila) yhdestä tarkkailupisteestä aukeavan näkymän sijaan kokemuksena joka syntyy 
ympäristössä (tiloissa) liikuttaessa. Promenaadi voi luoda jännitteen ihanteellisen tilan jäsennyksen ja tilassa ja tilasta 
toiseen liikkuessa syntyvien tuntemusten välille. Arkkitehtuurisen promenaadin perusajatusta on verrattu leikkauksin 
jäsentyvään elokuvakerrontaan: kokemus sarjaksi järjestettyjen tilojen läpi liikkumisesta vertautuu lineaariseen tarinaan 
[http://www.historial.org/us/renseign/doss7-1.htm]. Installaatiotaiteilija Ilya Kabakov toteuttaa tätä ajatusta lähes 
kirjaimellisesti ’totaalisen installaation’ mallissaan. Griška-installaatiossa eteistilan, välikkötilan ja installaation päätilan 
muodostama reitti siirsi installaatiovieraan konkreettisesti  ja mielikuvatasolla nykytodellisuudesta fiktion maailmaan. 
Jokaisella tilalla oli oma tehtävänsä suhteessa seuraavaan ja kokonaisuuteen. Tulevaisuuden koti -installaatio koostui vain 
yhdestä tilasta, mutta installaatiokokemuksen olennaisena osana toimi silti kotitilan kontrasti sen välittömän ympäristön 
kanssa. Tulevaisuuden koti suunniteltiin ja toteutettiin osaksi TeliaSoneran pääkonttorirakennuksen tiloissa sijaitsevan 
yrityksen vierailijoita varten rakennetun sisäisen näyttely- ja kokoustilan Futuriumin näyttelykokonaisuutta. Futuriumin 
yleisilme tavoitteli futuristisuutta pelkistetyllä mediademojen näyttämöksi luodulla virtaviivaisella ja kovapintaisella 
interiöörillä, jonka yleisvalaistus oli hämärä ja hallitsevina materiaaleina tummahko puupaneeli ja metalli. Näyttelytilaa 
hallitsivat visuaalisesti seinäpintoihin upotetut lukuisat plasmatelevisionäytöt. Kotimaiseksi pintamateriaalein, huonekaluin 
ja muun rekvisiitan avulla lavastettu, sisustusvalaisimilla valaistu Tulevaisuuden koti erottui Futuriumin yleisilmeestä kuin 
saareke. Suurimpana kontrastina Futuriumin teknologiakeskeiseen ilmapiiriin halusimme luoda kotitilaan vaikutelman 
sen asukkaiden läsnäolosta.

http://www.ilya-emilia-kabakov.com/
http://www.historial.org/us/renseign/doss7-1.htm
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Kabakov luo dramaattisen kokemuksen installaatiossa liikuville katsojille altistamalla nämä 
installaation eri tilojen, esineistön ja esille pannun tekstin väliselle vuoropuhelulle joka syn-
tyy yllätyksellisyydestä, ristiriitaisuuksista ja katsojan omasta muistista esiin houkutelluista 
muistoista ja mielikuvista. Tilojen jäsentymisen ja kaiken niihin sisällytetyn informaation 
avulla hän pyrkii vangitsemaan katsojan huomion, ohjaamaan hänen liikkumistaan ja 
katsettaan (siinä määrin kuin se on mahdollista ) ja jopa hänen ajatuksiaan tietyllä ta-
solla. Kabakov vertaa ’totaalista installaatiota’ näytelmään huomauttaen että näytelmässä 
muutokset tapahtuvat ajan akselilla kun taas totaalisessa installaatiossa ne ovat sidoksissa 
katsojan liikkumiseen tilasta toiseen. ’Totaaliset installaatiot’ on rakennettu vaikuttamaan 
katsojiinsa mahdollisimman monella eri tasolla: aina kouriintuntuvalta aistien tasolta 
älyyn ja henkiseksi miellettyyn kokemusmaailmaan vedoten. Griška ja Tulevaisuuden koti  
-installaatioissa pyrkimyksemme oli saman kaltainen. Mutta siinä missä Kabakov kuvailee 
luovansa katsojassaan sisäistä vuoropuhelua ympäristön (tilojen ja esineistön) ja tekstin 
yhdistelmällä, pyrimme me välittömämpään kokemukseen ympäristön ja suoran toimin-
nan avulla. Kuvannollisesti sanoen voisi todeta Kabakovin installaatioiden herättelevän 
ja houkuttelevan katsojassa esiin mielikuvia joista teoksen tarina pala palalta rakentuu 
katsojan tajunnassa, kun taas Griška ja Tulevaisuuden koti  -installaatioissa tempaisimme 
osallistujan mukaan tarinaan, tapahtumiin joiden avulla pyrimme aiheuttamaan hänessä 
välittömiä tunnereaktioita.

Poeettisesta kuvasta mielikuvien ja merkitysten välittäjänä
Kabakov myöntää ’totaalisen installaation’ katsojan kokemuksen henkilökohtaisuuden 
ja oman teoksensa katalyyttisen aseman tuon kokemuksen synnyssä: ”Tuttu, katsojan 
omista kokemuksistaan tunnistama tilanne ja installaation aikaansaama illuusio 
johdattelevat installaatiossa käyskentelevän katsojan tämän omien henkilökohtaisten 
muistojen muodostamaan käytävään ja nostattavat muistin syövereistä siellä tähän asti 
uinuneen mielleyhtymien aallon. Installaatio on ainoastaan töytäissyt hereille tämän 
syvän muistin josta muistot nyt nousevat esiin hätkäyttäen katsojan alitajuntaa sisältä 
käsin.” [Kabakov,  s. 277  oma suomennos]. Kabakovin installaatioiden ilmaisuvoiman 
määritelmän voi rinnastaa poeettisen kuvan käsitteeseen vaikkei hän itse tätä termiä käy-

Ilya Kabakov “The Man Who Flew into Space”, �98�-�988

Ilya Kabakov “The Palace of Projects”, exhibited �998-2000
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täkään. Juhani Pallasmaa tarkastelee teoksessaan The architecture of image – existential space in cinema arkkitehtuurin 
merkitystä elokuvissa yhtenä työkalunaan poeettinen kuva. Pallasmaa kuvailee poeettisia kuvia lukuisten kokemusten, 
havaintojen ja ideoiden tiivistyminä jotka avaavat katsojissa mielikuvien ja tuntemusten virran [ Juhani Pallasmaa, s.9]. 
Poeettinen kuva koetaan henkilökohtaisesti, mutta sen perustana on siis myös jotain kollektiivista. Gaston Bachelardin 
mukaan poeettisten kuvien vastaanottaminen on niiden elämistä. Poeettinen kuva on aina uusi, syntyhetkellään raken-
tuva, mutta samalla arkkityyppinen. Kuvan uutuus syntyy vivahteesta joka tekee kuvan esiintulosta aina ainutkertaisen.  
[ Bachelard, s.14 - Tarja Roinila 2003 julkaistun suomennoksen esipuheessa  ] Pallasmaan sanoin ”Mestarillinen 
taiteilija saa katsojan/lukijan ajattelemaan, näkemään ja kokemaan jotain muuta kuin mitä hänen eteensä on 
asetettu.” [ Pallasmaa, s.35 oma suomennus ] 

Installaatiotaiteilija Kabakov hyödyntää teoksissaan taitavasti läntisen kulttuurimme piirissä yleisesti tunnistettavien 
poeettisten kuvien ja toisaalta omasta henkilöhistoriastaan ammennettujen läntisessä kultuurissa vieraiden painotusten 
välille syntyvää jännitettä. Niin Kabakovin teoksien kuin Griška ja Tulevaisuuden koti  -installaatioiden elämykselli-
syyden perusta ja voima rakentuu pitkälti konkreettisen fyysisesti aistitun tilakokemuksen kautta välittyvistä, teoksen 
tarkoituksia varten valikoiduista kulttuurimme piirissä yleisesti tunnetuista ja siten merkitykseltään tunnistettavista, 
mutta voimansa jokaisen henkilökohtaisesti värittämistä tulkinnoista ammentavista mielikuvatiivistelmistä – poeettisista 
kuvista. Kabakovin teosten tutun ja vieraan yhdistelmän synnyttämän jännitteen tavoin tunnelmaa sähköistävä ’outouden 
aura’ oli läsnä myös Griškassa: kuolleen Rasputinin haamun ilmestyminen ja taloudenhoitajattaren esiintyminen sekä 
fyysisessä hahmossaan että projisoinnissa loivat tehokkaan vastaparin installation konkreettiselle kokemusmaailmalle. 
Griškan osallistujalle viestittiin suoraan konkreettisen installaatiotilan ’haamu-ulottuvuudesta’ projisointikuvan avulla. 
Tulevaisuuden koti – installaatiossa kotitilan seinän aukeaminen toisella puolella maailmaa olevaan huoneeseen selittyi 
varsin arkisesti ’tulevaisuuden viestintävälineen’ tekniikalla. Rajatessamme Tulevaisuuden koti -installaation perusasetelman 
tulkintamahdollisuudet minimiin tulimme samalla rajoittaneeksi myös kokemuksen henkilökohtaisuutta.
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’Maailmassa olon’ kokemuksen puolustus
Arlander toteaa että arkeemme liittyy ns. broadcast-ulottuvuus joka tuo koettavaksemme paikasta irrallista informaatiota, 
viihdettä ja draamaa. [ Arlander, s.20] Langaton viestintä hämärtää entisestään tuon ärsyketulvan alkuperän merkitystä 
tuomalla saatavillemme tietoa, kokemuksia ja ajanvietettä lähes mistä päin maailmaa tahansa, lähes minne tahansa. 
Vastapainona tai täydennyksenä tuolle ’paikattomuuden’ ilmiölle Arlander ehdottaa teatterin yhdeksi tehtäväksi tarjota 
katsojille mahdollisuuden olla hetken aikaa samassa paikassa sekä mentaalisesti että fyysisesti. Arlander perustelee että 
perinteisesti teatterin lumon selityksenä pidetty kaksoistietoisuuden kokemus - kokemus siitä että jokin on samanaikai-
sesti sekä totta että ei-totta - on arkipäiväistynyt. Tämän takia hän näkee teatterin voimana mahdollisuuden yhdistää 
katsojan mieli ja ruumis samaan paikkaan. Arlanderin näkemyksen perustana on filosofi Arnold Berleantin ja Maurice 
Merleau-Pontyn ajatuksiin tilan ja laajemmin siis maailman kokemisesta yksilön ja ympäristön jatkumona, siten että 
kaikki tila on ihmiselle välttämättä inhimillistä ja suhteutettua hänen omaan ruumiillisuuteensa [ Arlander, s.21, 27]. 
Arlander siteeraa Berleantia: ”Emme koe paikkoja vain väreihin, rakenteisiin ja muotoihin perustuen vaan myös 
hengittämällä, haistamalla, ihon kautta, lihastoiminnoilla ja ruumiin asennoilla, tuulen, veden ja liikenteen 
ääninä. Emme kohtaa ympäristön tärkeimpiä elementtejä - tilaa, massaa, kokoa ja syvyyttä - ensisijassa silmällä 
vaan ruumiillamme, liikkumalla ja toimimalla.” Arlander toteaa teatterin mahdollistavan katsojilleen (ja miksei 
myös esiintyjille) aistien kautta koettavissa olevan, mutta sitä perinpohjaisesti syvällisemmän ’maailmassa olon tunteen’. 
Berleantin sanoihin nojautuen voisi väittää että vuorovaikutteinen installaatio välittää kokemusta ’maailmassa olosta’ vielä 
voimakkaammin koska se mahdollistaa kokijalleen vapaamman liikkumisen teoksen tilassa ja mikä tärkeintä, mahdolli-
suuden toimia siinä ja osallistua sen tapahtumiin. Tämänkin perusteella on helppo ymmärtää miksi suppean epävirallisen 
palautteen perusteella Griška-installaatio teki osallistujiinsa voimakkaamman (jopa häkellyttävän) vaikutuksen kuin 
enemmän tarkkailijan asemasta koettu Tulevaisuuden koti -installaatio. 

Tilan yhdistävää, sisäänsä sulkemalla tai joukon ympäröimällä yhteisyyttä luovaa luonnetta ei pidä myöskään vähätellä. 
”Yksinkertaisimmillaan elävän esityksen viehätys ja voima perustuukin juuri siihen, että ollaan samassa tilassa.” 
[Arlander,  s. 34] Kokemus jaetusta tilakokemuksesta lähentää katsojia ja esiintyjiä toisiinsa - ja esiintyjien välityksellä 
myös katsojia teoksen henkilöhahmoihin. Sekä Griškan että Tulevaisuuden koti -installaation perusasetelma rakentui 
jaetun tilan kokemukselle. Illuusio installaatiotilan ja projisoinnissa näkyvän tilan jatkumosta tähtäsi ensisijaisesti juuri 
tähän. Sen avulla haluttiin lisätä yhteisyyden tunnetta osallistujan ja teoksen projisoitujen henkilöhahmojen välillä. Sen 
avulla toimme fiktiiviset hahmot osallistujan kanssa samaan huoneeseen, Griškassa jopa kirjaimellisesti saman pöydän 
ääreen. Teoksen henkilöhahmojen tuominen osallistujan kanssa samaan huoneeseen toi heidät osallistujan omaan maa-
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ilmaan ja siten sykähdyttävämmin kohdattavaksi. Tai veimmekö sittenkin osallistujan 
teoksen henkilöhahmojen maailmaan joka tehtiin osallistujalle mahdollisimman kouriin-
tuntuvaksi, kaikin aistein koettavaksi? Tulkinnanvapauden halusimme jättää osallistujille. 
Loppujen lopuksi oleellisinta oli kokemus teoksen henkilöhahmojen kohtaamisesta heidän 
kanssaan ’samassa todellisuudessa’. Teoksen maailman kokeminen tässä-ja-nyt vertautuu 
teatterikatsojan elämykseen. Peter Brook on todennut teatterin pystyvän koskettamaan 
yleisöään siksi että se tapahtuu nykyisyydessä. Hän toteaa että teatteri voidaan tämän takia 
kokea jopa todellisempana kuin normaali tajunnanvirta ja että se siksi voi myös olla niin 
hämmentävää. [Brook, s. 107 ] Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatiossa osallistujille 
annettiin mahdollisuus kokea teoksen maailman todellisuus vieläkin käsinkosketeltavam-
min: osallistumalla sen tapahtumiin toimijoina.

Kuten Manovich toteaa, perinteinen näkemys fiktiivisen teoksen tapahtumia eteenpäin-
vievän kerronnan ja teoksen kuvailevien osien välillä ei navigoitavien uusimediateosten 
kohdalla pidä paikkaansa [ Manovich, s.247 ]. Uusimediateoksen käyttäjä toimii itse 
kertomuksen subjektina, joten toimintaa ja ympäristön havainnoimista ei voi enää erot-
taa. Tässä mielessä Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatiot rinnastuvat mihin tahansa 
tilaulottuvuuden sisältävään uusimediateokseen. Perinteiseen näyttöruutuun rajatun ym-
päristön sijaan meillä sen sijaan oli käytössämme aistivoimaisempi ympäristö. Lavastetun 
käsinkoskeltavan ympäristön ja fyysisen toiminnan avulla avulla pyrimme välittämään 
osallistujalle näkö- ja kuuloaistimusten lisäksi myös fyysisiä kinesteettisiä, tuntemuksia, 
jotka herättäisivät hänessä poeettiseen kuvaan vertautuvalla tavalla sekä yhteisellä tasolla 
tulkittavia kulttuurisesti opittuja merkityksiä, että henkilökohtaisen tulkinnan värittämiä 
omakohtaisia mielikuvia ja tunteita. (Kulttuurisilla merkityksillä tarkoitan tässä niin jaettua 
välittömän tason tietoa kuin yhteistä ymmärrystä symbolisista merkityksistä.)

Kuvausta Griškan 
vuorovaikutuspisteiden haptisesta ulottuvuudesta

Griška-installaation päätilan, Rasputinin salongin lavastuksessa oli erot-

tavissa kolme, kunkin osallistujalle mahdollisen roolihenkilön käsikirjoi-

tuksellista teemaa korostavaa nurkkausta, ”mini-setupia”, joihin vuoro-

vaikutustoiminnat keskittyivät. (Näitä huonekaluista ja esineistä koostuvia 

pienoisnäyttämöitä työryhmän kesken vuorovaikutuspisteiksi.) Osallistu-

ja ohjattiin asettumaan oven valinnan ja sen myötä saadun henkilöroolin 

perusteella määräytyvän vuorovaikutuspisteen ’paikkaan’. Kunkin paikan 

avulla pyrittiin myös fyysisesti välittämään osallistujalle tietynlaisia, osal-

listujan teoksen maailmassa saamaa osaa korostavia, siihen eläytymis-

tä helpottavia tuntemuksia. Tsaari Nikolain rooliin liittyi teemana valta. 

Nikolain salin paraatipaikalle (keskelle koko salonkia jos projisoinnissa 

näkyvä tila otettiin huomiioon) sijoitetussa valtaistuinmaisessa tuolissa 

oli istuttava joko syvällä suoraselkäisesti tai tuolin reunalla, jolloin sen 

massiivinen istuinpehmuste vietti kohti lattiaa. Valtaistuinmaisesta ulko-

näöstään huolimatta tuolin saattoi tuntea hieman natisevan liitoksissaan. 

Sen korea punainen plyysipäällyste tuntui osin karhealta ja kuluneelta ja 

se haisi pölyiseltä. Valtateeman vuorovaikutuspisteen leimasimen pai-

namiseen joutui käyttämään hieman voimaa. Leimasimen mekaaniikan 

saattoi tuntea ottavan aavistuksen verran vastaan leimasinosaa alaspai-

nettaessa. Silti se ponnahti ylös yllättävän kevyesti. Pöydälle rekvisiittana 

asetettu kivipohjainen kirjoitustarviketeline olisi ollut hyvin painava jos 

osallistuja olisi yrittänyt siirtää sitä. Telineen mustepulloon asetettu sul-

kakynä taas oli ilmavan kevyt.

Voimakkaimmin kokemukselliseksi osaksi lavastettua tilaa Griškassa 

osoittautui tsaaritar Alexandra Feodorovnan rooliin liittyvä uskonto-

teeman värittämänä vuorovaikutuspisteenä toiminut ikoninurkkaus.  

Alexandran ovesta salonkiin astunutta kehotettiin asettumaan ikonien 
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Toimintaan liittyvästä symboliikasta Griška-installaatiossa 
Griškan installatiotilassa mahdollisten toimintojen symboliikka tehtiin mahdollisimman 
näkyväksi. Oven läpi salonkiin astuminen ja sen sulkeminen rinnastettiin teoksen maa-
ilmaan astumiseen ja Demo Day -tapahtuman arkitodellisuudeen taakseen jättämistä. 
Rasputinin ’eetterimäinen’ olomuoto pelkkänä projisointina oli paitsi teknisen toteutuksen 
sanelema pakko, myös merkki siitä että hän oli siirtynyt elävien maailman tuolle puolen. 
Kun taas osallistuja pystyi vielä toimimaan konkreettisessa fyysisessä maailmassa. Raspu-
tinin osallistulle asettama pyyntö sisälsi tarinallisella käsikirjoituksen tasolla moraalisen 
dilemman, jonka ratkaisu määräisi Rasputinin kohtalon. Vaikka kokemus osallistujan 
kannalta oli leikkiä, oli siinä selkeästi koettavissa (mahdollisesti osittain samanaikaisesti) 
myös moraalinen syvempi taso, jonka tilanteen esittävän luonteen tiedostava tarkkaileva 
tietoisuuden osa tunnisti. Jos osallistujan toiminta vuorovaikutuspisteessä perustui tie-
toisesti moraaliseen vakaumukseen, voidaan hänen toiminnassaan nähdä tällöin myös 
rituaalisia piirteitä. 

Valtateeman vuorovaikutuspisteessä osallistujaa pyydettiin leimaamaan käskykirje. Käs-
kyn antaminen korosti osallistujan tsaarin rooliin liittyvää maallista valtaa, mutta se että 
kirjeen oli laatinut Rasputin taas toi ilmi sitä että Rasputin painosti Nikolaita toimimaan 
metaforisesti ja siis melkein kirjaimellisesti ”pelkkänä kumileimasimena”. Rasputinin 
manipulatiivinen käytös taas toi ilmi hänen hengellisiin periin naamioidun valtansa 
tsaarinhovissa. Uskontoteeman vuorovaikutuspiste muistutti kotialttaria. Tarinan tasolla 
Rasputinin tunnustus siitä että hänen lupauksensa pitää tsaariparin verenvuototautia 
sairastava poika hengissä oli ollut kenties katteeton nosti hienovaraisesti esiin uhri-sym-
boliikan; ajatuksen pojasta Rasputinin kunnianhimon uhrina. Toisaalta Rasputin puo-
lustautui uhrautuneensa itse tsaariperheen hyväksi jättämällä oman perheensä tullakseen 
tsaarinhoviin perheen hengelliseksi turvaksi. Ilmeisempää symboliikkaa liittyi Rasputinin 
itsestään maalauttamaan ikoniin joka kirjaimellisesti toi näkyville Rasputinin aikeen julistaa 
itsensä pyhimykseksi. Hän pyysi näkemykselleen tukea osallistujalta, jota pyysi nostamaan 
kuvansa muiden pyhien joukkoon; kirjaimellisesti naulaan seinälle Kristuksen, Jumalan 
Äidin ja pyhimysten rinnalle. Veran osassa salonkiin sisään tullut jo osallistuja sai kokea 

ääreen. Ikonihylly oli asetettu sellaiselle korkeudelle ettei hyllyn esineitä 

yltänyt kunnolla tarkastelemaan lattian tasolta. Hyllyllä oli hennosti me-

hiläisvahalta tuoksuvia tuohuksia (joita emme valitettavasti paloturval-

lisuussyistä saaneet sytyttää). Tuolin sijaan osallistuja joutui ottamaan 

askeleen ylöspäin ja seisomaan paikallaan ilman muita mukavuuksia kuin 

kenkiensä alla juuri ja juuri tuntuva matto. Ikoni joka häntä pyydettiin ri-

pustamaan seinälle näytti olevan maalattu karhean tuntuiselle vaatimat-

tomalle puulevyn palalle, mutta kuvapuoli oli korea ja sileäksi lakattu. 

Ikonein koristetun nurkkauksen harrasta tunnelmaa korosti sen suun-

nalta ajoittain kuuluva kirkkomusiikki ja punainen himmeästi valaiseva 

pieni lamppu jolla yritimme korvata elävien kynttilöiden valoa. (Tietoko-

nejärjestelmän kanssa oli ongelmia ja musiikkia kuului myös muina ai-

koina kuin silloin kun osallistujaa oli tarkoitus houkutella uskontoteeman 

vuorovaikutuspisteen luo.) Demo Day -päivän aikana poikkeusjärjestelyn 

tuloksena installaatiotilaan sijoitetun kameran kautta havaittiin että kol-

me neljästätoista Alexandran roolihahmossa salonkiin astuneesta osal-

listujasta polvistui spontaanisti ikonihyllyn eteen sijoitetulle korokkeelle. 

Tietoa siitä missä vaiheessa osallistujat polvistuivat ei kirjattu ylös. Pol-

vistumisessa mielenkiintoista mielestäni on se ettei osallistujia keho-

tettu polvistumaan. Jokin sai kuitenkin kolme osallistujaa polvistumaan 

vapaaehtoisesti. Projisoinnissa näkyvä taloudenhoitajattaren hahmo 

kehotti osallistujaa siirtymään ’ikonien luo’. Rasputin taas pyysi jossain 

vaiheessa osallistujaa rukoilemaan kanssaan. Koroke oli korkeudeltaan 

vain noin kahdeksan senttiä, joten se ei ulkoisesti mielestäni muistuttanut 

alttarinojaa. Ehkä koroketta verhoava, osin lattialle korokkeen edustalle 

jatkuva matto sai matalan korokkeen näyttämään polvistumispaikalta. 

Ajatus siitä että olisimme pyytäneet osallistujia polvistumaan 

oli kieltämättä houkutellut meitä tehokkaana tapana herättää  

osallistujassa voimakas tunnereaktio. Polvistunut asento oli mie-
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sekä taloudenhoitajattarelta että Rasputinilta  alentavaa kohtelua. Rasputin kertoi ettei 
ollut uskottelustaan huolimatta edes yrittänyt saada Veran vangittua miestä vapaaksi ja 
tarjosi lahjaa puhdistaakseen Veran väkisinmakaamisesta likaantuneen omantuntonsa. 
Lahjan vastaanottaminen synti/nautinnotteeman vuorovaikutuspisteessä oli maksu joka 
kuvannollisesti laittoi Veran huoran asemaan. Vuorovaikutuspisteessä käsiteltiin teemana 
Rasputinin suhdetta syntiin nautintojen kautta. Osallistuja Veran roolissa joutui Rasputinin 
nautinnonhalun uhriksi.

Käytännön tason kokemuksia painottava Tulevaisuuden koti
Tulevaisuuden koti -installaation kokemisen kinesteettistä ulottuvuutta rajoitti osaltaan 
Futurium-vierailun viralliseksi koettu ilmapiiri. Vierailijaryhmän isäntänä toimiva esittelijä 
teki toki kaikkensa tunnelman rentouttamiseksi, mutta jo yksin installaation kokeminen 
ryhmässä rajoitti ympäristöön fyysisessä mielessä tutustumista. Suurimmillaan 20-henkisen 
vierailijajoukon sullouduttua kotitilaan siellä oli ahdasta. Esittelijävetoinen tilanne vaati 
vierailijoiden huomiota joten mahdollisuudet ympäristön omakohtaiseen tutkailemi-
seen olivat Griškaan verrattuna rajoittuneemmat. Toteutusajankohdan kodeista tuttujen 
materiaalien ja rekvisiitan avulla välitettiin ensisijaisesti vaikutelmaa kotiympäristöstä, 
siitä että vierailijat tilaan astuessaan tunnistaisivat sen kodiksi. Laminaattilattia kopsui 
vierailijoiden kenkien alla kuten monien omissa kodeissa. Television eteen lattialle levi-
tetyn aidon persialaisen maton pehmeys kertoi laadusta johon kodin asukkailla oli varaa. 
Projisointikankaan vasemmalle puolelle sijoitetun jääkaapin edustalla lattia oli verhoiltu 
keraamisilla laatoilla. Laatat rajasivat tilaan nimellisen keittiöosan. Tulevaisuuden koti 
-installaation ja muiden kotitilaan sijoittuvien demojen mahdollistama toiminta liittyi 
kodin arjesta tunnistettaviin tilanteisiin. Vierailijoiden ja osallistujan toiminta tähtäsi 
demoissa visioituihin uusiin arjen toimintapoihin tutustumiseen. Toiminnan avulla heille 
haluttiin tarjota mahdollisuus omakohtaiseen kokemukseen käytännön tasolla. Demoista 
mahdollisesti löydettävä symboliikka oli käsitykseni mukaan tahatonta. Esimerkkeinä 
robottikoira aibo ja jääkaappi-demo. Robottikoiran muovisen selän silittäminen tuntui 
huonolta korvikkeelta elävän koiran koskettamiseen verrattuna. Symboloiko robottikoira 

lestämme niin vahva nöyrtymisen ele, että emme yksinkertaisesti 

tohtineet käyttää sitä. Koimme liian provosoivaksi ajatuksen osal-

listujan ’pakottamisesta’ polvilleen. Jo pelkästään fyysisesti asento  

asettaisi polvistujan alisteiseen asemaan seisoviin tai istuviin henkilöi-

hin (Rasputiniin) nähden. Yhdistettynä uskonnollisiin viittauksiin, joita 

uskontoteeman vuorovaikutuspisteessä oli runsaasti, muodostuisi pol-

vistumisesta - erityisesti ikonien ääreen - eräänlainen hyvin viitteellinen 

symbolinen uskontunnustus. 

Arvelimme että Rasputinille myötätuntoinen osallistuja olisi kenties pol-

vistunut rukoilemaan tämän kanssa myötätunnosta, ja kokenut asennon 

joko neutraalina tai koskettavana - kun taas Rasputinin negatiivisesti 

kokeneissa osallistujissa ja asennon uskonnollista yhteyttä oudoksu-

vissa se olisi todennäköisesti herättänyt ärtymystä ja jopa suuttumusta. 

Rasputiniin kielteisesti suhtautuvien uskonnollisiin viitteisiin vakavasti 

suhtautuvien osallistujien reaktioita olisi ollut vaikea ennustaa. Emme 

halunneet teoksellamme ottaa kantaa uskonnollisuuteen tai pakottaa 

osallistujia miettimään omaa uskonnollista vakaumustaan. Käytimme us-

konnollisuutta teoksessa omasta mielestämme pelkästään dramaturgi-

sena aineksena. Voimme vain arvailla oliko Griškan ikoninurkkauksessa 

polvistuneiden osallistujien motiivi teolleen uskonnollisen vakaumuksen 

ja myötätunnon sävyttämä. Osallistujien todellisia motiiveja emme tiedä.

Veran roolihahmossa osallistuja ohjattiin hieman tylysti salongin perällä 

olevan virvokkeilla lastatun pöydän ääreen sijoitettuun pehmustettuun 

mutta siroon tuoliin, nautintoja ja niiden synnillisyyttä käsittelevään vuo-

rovaikutuspisteeseen. Nikolain tuoliin verrattuna tuolin selkänoja kal-

listui reilusti taaksepäin. Jos tuolissa istui syvällä selkänojaan nojaten, 

saattoi sen napitetun toppauksen tuntea selkäänsä vasten. Upottavasta  

ulkomuodostaan huolimatta tuolissa istuminen ei tuntunut kovin muka-
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ihmisen yhä voimakkaampaa vieraantumista luonnosta? Tai oliko ruoat kotiin itsenäi-
sesti tilaava jääkaappi vertauskuva ihmisten tulevaisuudessa lisääntyvästä laiskuudesta? 
Kärjistettynä voidaan jopa pohtia viitaasiko kodin teknologistuminen siihen että tule-
vaisuuden arkea hallitsevat ihmisten sijaan koneet. Oliko tulevaisuuden viestintälaite 
metafora ihmisten välisten kohtaamisten digitalisoitumiselle? Tarvitseeko lähimpiä 
ihmisiäkään kohdata enää kasvokkain jos heidät saa saman pöydän ääreen sähköisen 
viestimen avulla missä vain ja milloin vain?

valta. Takakenoinen asento oli tilanteeseen nähden liian rento ja muussa 

tapauksessa istuja joutui lopulta könöttämään siinä hieman etukenossa 

vailla tukea. Pisteen tärkein esine oli musta lahjarasia joka toteutuskiireissä 

jäi aiottua vaatimattomammaksi. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan rasia 

olisi saanut olla raskaasti koristeltu ja painava, jolloin myös kantta avatessa 

kannen painon olisi voinut selkeästi aistia. Rasian sisus olisi saanut olla silk-

kimäisellä kankaalla tai sametilla vuorattu, jolloin sisus olisi ikäänkuin hyväil-

lyt lahjaa ulos nostavaa kättä. 

Toteutuneessa installaatiossa rasia oli mitättömän kevyt ja puisen kannen 

avaamisessa vain vähän dramaattisuutta: rasia oli sisältä samaa paljasta 

puupintaa kuin ulkopuolelta, joten kontrastia ei syntynyt. Suunniteltua kont-

rastia saatiin kuitenkin aikaan rasian sisällä olevan lahjapussin avulla. Pussi 

oli käteen pehmeältä tuntuvaa samettia ja pussin sisälle pakatut kultavärillä 

maalatut kivet ja suklaarahat tekivät pussin vakuuttavan painavaksi. Pussi 

oli solmittu kiinni silkkinyöriä muistuttavalla ohuella, mutta silti sopivan ta-

nakalla, liukkaan tuntuisella nyörillä. Se oli tarkoitettu avattavaksi ja mukaan 

otettavaksi. Harmiksemme vain yksi osallistuja vei lopulta pussin mukanaan 

ja kaksi muuta jättivät pussin toisaalle installaatiotilaan poislähtiessään. 

Vain yksi Veran roolissa installaatiossa vieraillut osallistuja vastusti Ras-

putinin pyyntöä eikä ottanut lahjaa rasiasta. Loput nostivat pussin rasiasta, 

mutta panivat sen takaisin. Järjestelmän kannalta lahjan palauttamista ei no-

teerattu, vaan Rasputin tulkitsi lahjan vastaanotetuksi. Tämä oli tietysti teok-

sen sisäisen logiikan mukaan kestämätöntä, jotain mikä seuraavassa pysty-

tetyssä Griška-installaation versiossa tulisi suunnitella uusiksi. Jälkeenpäin 

ajateltuna Veran vuorovaikutuspisteessä olisi voinut olla hedelmiä, makeisia 

ja pikkuleipiä maisteltavana. Ajatuksesta keskusteltiin ideointivaiheessa, 

samoin teen tarjoamisesta, mutta toteutusvaiheessa jouduin kiireen vuoksi 

valitettavasti karsimaan lopullista toteutusta. Samovaari jäi tyhjäksi. 

Futuriumin aibo-koira sai korin.
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2.4  Kokijan rooli teoksen maailmassa

Halusimme ottaa installaatiovieraat mukaan installaation tapahtumiin - ei katsojiksi tai käyttäjiksi, vaan osallistujiksi. 
Fiktiivisiin tapahtumiin osallistuminen on samalla leikkiin ryhtymistä. Fiktiiviseksi ympäristöksi lavastettu instal-
laatiotila korosti tilanteen leikinomaisuutta, mutta teki samalla fiktion maailmasta käsin kosketeltavan. Osallistujalle 
installaatiossa annettu rooli asetti hänet osaksi fiktiivistä maailmaa ja sitoutti hänet sen tapahtumiin. 

Tarinan kerronnan vetovoima rakentuu sen tapahtumien kulun huolellisen sommittelun avulla luodusta jännitteestä ja 
sen kuvaaman maailman rikkaudesta. Teatterimaailman pitkä perinne tarinoiden konkretisoimisesta kulminoituu oh-
jaajan ja skenografin työnkuvassa. Teatteriohjaaja Anette Arlander [ Arlander,  s.60] suosii teatteriesityksen yhteydessä 
tarinan sijaan termiä ’esitysmaailma’. Hän näkee esitysmaailman kokonaisvaltaisena kompositiona, aistimussommitelmana, 
jonka osiksi myös juonenkäänteet ja kerronnan dramaturgia voidaan lukea. Arlanderin määritelmä esitysmaailmasta 
sopii hyvin kuvaamaan myös Griškan ja Tulevaisuuden koti -installaation tapaa tarjota tarina koettavaksi. Ratkaisevin 
ero teatteriesityksen esitysmaailman ja installaatioidemme välillä on kuitenkin kokijan rooli. Teatterissa esitysmaailman 
tapahtumien keskipisteenä, toimijoina ovat näyttelijät. Teatteriyleisö seuraa tapahtumia sivusta; sen läsnäoloa ei aina 
esitysmaailman kannalta aina edes tunnusteta. Esitysmaailmalle vastakohtaisena tapana tulkita tarina teatteriyleisölle 
voidaan Arlanderin mukaan nähdä avoimesti esittävä, katsojien läsnäolon tunnustava esittämistapahtumaa korostava 
tulkinta. Arlander toteaa ettei esitysmaailmaa korostavan komposition ja esittävän tilanteen raja kuitenkaan käytännös-
sä ole aina selkeä. Katsojien läsnäolon poissulkeva esitysmaailma voi etäännytetyksi tarkkailun kohteeksi joutuessaan 
tahtomattaan korostaa esitystilannetta. 

Myös esitysmaailmaksi rakennettu tulkinta voi sisältää avoimen esittävää kontaktia yleisöön. Yleisön läsnäolo voidaan 
jopa ottaa osaksi esitysmaailmaa antamalla katsojille siinä oma rooli, esimerkiksi katsojina. [ Arlander, s.61 ] Griška- 
ja Tulevaisuuden koti -installaatioissa keskeinen pyrkimyksemme oli ottaa installaatiovieras, osallistuja, tapahtumien 
keskiöön aktiiviseksi toimijaksi. Installaation tarinan tapahtumien toimijoina oli myös näyttelijöitä - Griškassa sekä 
elävänä että videoprojisointina, Tulevaisuuden kodin tapahtumia ohjasi videoprojisoinnin näyttelijöiden lisäksi Futu-
riumin esittelijä - , mutta teokset pyrittiin rakentamaan siten että installaatiokokemuksen perustana olisi nimenomaan 
osallistujan oma aktiivinen osuus tapahtumien kulussa. Installaatioiden muiden henkilöhahmojen toiminta suunniteltiin 
paitsi varsinaisesti esittäväksi tai kertovaksi, myös ja ennenkaikkea osallistujan toimintaa ohjaavaksi. Griška-installaa-
tion tavoitteena oli nimenomaisesti aktivoida osallistuja toimimaan. Pyrimme suunnittelemaan teoksen siten ettei sen 
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passiivinen seuraaminen pelkkänä esityksenä olisi ollut mahdollista. Tämän takia käytän installaatioistamme puhutta-
essa Arlanderin termistä esitysmaailma mielummin muunnosta ’teoksen maailma’. Tulevaisuuden koti -installaatio sai 
pakostakin esityksen piirteitä koska yhden näyttelyvieraan osallistuessa installaatioon esittelijän johdolla muut vieraat 
seurasivat tapahtumia vierestä esityksenä.

Illuusiosta
Esitysmaailman - teoksen maailman - painottaminen kätkemällä tilanteen esittävyys taka-alalle  vahvistaa illuusiota toi-
sesta ajasta ja paikasta. Arlander toteaa ettei illuusion tarkoituksena tarvitse olla todellisuuden matkiminen. Näyttämölle 
luotu illuusio voi toimia myös manifestaationa täysin arkitodellisuudesta poikkeavasta, teoksen omien lainalaisuuksien 
mukaisesta maailmasta. Siten yleisön rohkaisemisen uppoutuvaan elämykseen illuusion avulla voi myös nähdä kutsuna 
leikkiin [ Arlander 1998, s.59 ]. Samanlaisella logiikalla rakensin Griškan installaatiotilaan mahdollisimman ’uskotta-
vaa’ sisustusta. Pyrkimyksenäni ei kuitenkaan ollut todellisuuden jäljittely (todenmukainen epookki), vaan osallistujalle 
suunnattu kutsu siirtyä Mediakeskus Lumen nykyhetkestä toiseen aikaan ja paikkaan, Rasputinin aikaan ja tämän kau-
punkiasuntoon. Tarkoituksena ei ollut uskotella realismin avulla että tuo siirtymä olisi todella tapahtunut, vaan auttaa 
osallistujaa eläytymään leikkiin ja tätä kautta rohkaista häntä osallistumaan. Futurium-vierailun perusasetelma - vierai-
lijat ja esittelijä joka esittelee katsojan ja kuuntelijan asemassa olevalle yleisölleen erilaisia ’demoja’ - asemoi vierailijat jo 
lähtökohtaisesti tarkkailijan asemaan. Kuten Futuriumin edustajat oman kokemuksensa perusteella meille huomauttivat, 
tämä nosti vierailijoiden kynnystä heittäytyä leikkiin mukaan ja rajoitti tehokkasti vierailijoiden halukkuutta osallistua 
tapahtumiin vapaaehtoisesti. Siksi halusimme painottaa tilanteen leikillisyyttä Tulevaisuuden koti -installaatioon luodussa 
tilanteessa korostetusti sekä esittelijän esiintymisessä että videomateriaalissa kuvattujen kohtausten avulla. Koska Futu-
rium-vierailun perusluonne ja suuri vierailijaryhmäkoko joka tapauksessa rajoittaisivat installaatioon luotuun tilanteeseen 
eläytymistä, päädyimme koti-tilan sisustuksessa viitteellisempään (vähemmän realismiin pyrkivään) toteutukseen kuin 
Griškassa. Myös tilan suureen käyttöasteeseen liittyvät tilan kunnossapitoon ja siivoukseen liittyvät kysymykset puolsivat 
sisustuksen pelkistämistä.

Osallistujan kaksoistietoisuus
Kabakovin ottaa teoksen maailman ja esittävyyden ristiriidalle perustuvan ”kaksoistietoisuuden” kokemuksen installaatioi-
densa perustaksi. Kirjassaan On the ”Total” Installation hän kertoo pyrkivänsä installaatioidensa avulla mahdollistamaan 
katsojilleen yhtäaikaisen kokemuksen olemisesta ’täällä ja tuolla’; mahdollisuuden samanaikaisesti kokea voimakkaasti 
oman elämänsä taakka ja samalla irtautua siitä. Hän vertaa tätä katsojan kaksijakoista tilaa ei uneen jonka kaltaiseen tilaan 
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hänen mukaansa elokuvan tai näytelmän katsojat vaipuvat, vaan eräänlaiseen puoliunen 
kaltaiseen olotilaan jollaiseen romaanin lukija tai musiikkikappaleen kuuntelija siirtyvät 
- tilaan jossa tietoisuus siirtyy osittain kirjoittajan tai muusikon luomaan maailmaan, 
mutta toisaalta käsitys paikasta ja olosuhteista jossa katsoja tai lukija fyysisesti on säilyy. 
Hän määrittää kuvailemansa tilan semi-illuusioksi jonka vallassa katsoja voi antautua 
päiväuneksintaan mutta säilyttää silti samalla täydellisen kontrollin itseensä ja ympäröiviin 
olosuhteisiin nähden [Kabakov,  s.280]. Griškassa osallistujan kaksoistietoisuus kiteytyi 
konkreettisimmin osallistujan vaihtelevassa samastumisen asteessa oven myötä saamansa 
henkilörooliin (Nikolain, Alexandran tai Veran). Pyrimme suunnittelemaan installaation 
siten että teoksen maailma säilyi ymmärrettävänä ja loogisena osallistujan samastumisen 
asteesta riippumatta. Griškan osallistuja oli toisaalta Demo Dayn vierailija; toisaalta muis-
totilaisuuden vieraaksi tullut tsaari, tsaaritar tai vangitun miehen vaimo. Tulevaisuuden 
koti -installaatiossa osallistujan samaistuminen henkilörooliinsa perheen äitinä tai isänä 
oli tilanteen esittävyyden takia oletettavasti laimeampaa. Installaatiovieraiden suhtautu-
minen kotitilaan ja sen asukkaisiin on kuitenkin samankaltaista tasapainoilua ja teoksen 
maailman ja näyttelytilanteen välillä kuin Kabakovin kuvaamassa semi-illuusion tilassa. 
He olivat toisaalta TeliaSoneran vieraina Futuriumissa, toisaalta vierailulla Katjan, Markon 
ja Laurin kotona.

Osallistuvan kokemuksen voimasta
Griškan ja Tulevaisuuden koti -installaation tarinaan eläytyminen edellytti osallistujalta 
halua ja kykyä hyväksyä tilanteen leikillisyys. Henkilöroolin yhtenä tarkoituksena oli 
madaltaa installaatiovierailijan kynnystä astua mukaan teoksen maailmaan. Rooli tarjosi 
hänelle siinä valmiin osan. Rooli antoi hänelle syyn kiinnostua installaation tapahtumista 
ja vaikuttaa niiden kulkuun sekä luvan hullutella tai käyttäytyä halutessaan toisin kuin 
arkielämässä. Leikkiin ryhtymiseen ja siihen osallistumiseen rinnastettavissa ovat teoksen 
maailman mahdollisesti sisältämät rituaaliset ulottuvuudet. Arlander sivuaa ajatusta teatte-
rikokemuksen rituaalisuuden käsittämisestä löyhästi siten että esityksen tai esitysmaailman 
tapahtumilla on tavanomaisesti tulkitun merkityksensä lisäksi myös oletettu vaikutus maa-

Kuvaus osallistujan 
astumisesta rooliinsa Griška-installaatiossa
Osallistujalle vaihtoehtoiset roolihahmot esiteltiin installaatiovieraille 

eteistilan seinälle näyttävästi ripustettujen, nimilapuin varustettujen va-

lokuvien avulla. Eteistilan seinällä roikkui kehystetyt ’potrettivalokuvat’ 

tsaari Nikolaista, tsaaritar Alexandra Feodorovnasta ja Verasta. Kuvien 

alle oli kiinnitetty nimilaput joissa henkilön nimen lisäksi oli muutaman 

lauseen pituinen lyhyt kuvaus henkilöstä. Taloudenhoitajattaren roolissa 

vieraat vastaanottanut näyttelijä esitteli kuvat vieraille mainiten näiden 

kolmen ihmisen olleen edesmenneelle Rasputinille erityisen tärkeitä hen-

kilöitä. Installaatiovieraille ei kerrottu enempää henkilöiden merkitykses-

tä installaatiokokemuksen kannalta. Taloudenhoitajatar ohjasi vuorossa 

olleen osallistujan esiteltyjen henkilöiden mukaan nimetyn kolmen oven 

luokse ja kehotti osallistujaa harkitsemaan itse oman sydämensä äänen 

mukaan mistä ovesta astua sisään. Jälkeenpäin mieleeni tulee että ni-

mikyltein varustettuihin eri värisiin oviin olisi voitu ripustaa vielä saman-

laiset henkilövalokuvat kuin eteisen seinällä, jotta yhteys olisi ollut vielä 

ilmeisempi. 

Osallistujat eivät tienneet että joutuisivat installaatioon roolihenkilön 

’kengissä’, eikä heille kerrottu ovien valinnan markitsevän samalla roolin 

valintaa. Kuten vierailun perimmäinen syy, tämäkin pidettiin osallistujalle 

yllätyksenä. Sisällä salongissa osallistuja kohtasi saman taloudenhoita-

jattaren uudelleen. Projisointiin ilmestyvä taloudenhoitajatar tervehti vie-

rasta kuin ei olisi tätä vielä tavannutkaan ja käyttäytyi osallistujaa koh-

taan aivan toisin kuin vasta hetki sitten eteistilassa. Taloudenhoitajatar 

joko tervehti vierasta syvän kunnioittavasti niiaten ja nimitti tätä pelonse-

kaisesti ”teidän ylhäisyydeksenne” (tsaari Nikolai); tai otti tämän vastaan 

niin ikään syvästi kunnioittaen mutta lämpimämmin (tsaaritar Alexandra); 

tai ilman erityistä kohteliaisuutta jopa lievästi halveksien (naisystävä 
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ilmaan [ Arlander 1998, s 63-64 ]. Teatterikokemuksen esittämistilanteen häivyttäminen 
taka-alalle voi hänen mukaansa paitsi vahvistaa illuusiota, myös tuoda paremmin esille 
tapahtumien ja toimintojen viestinnällisen funktion ohitse välittyvät symboliset merki-
tykset ja vaikutukset. Huolimatta siitä että sekä leikin että teatterikokemuksen rituaalisia 
merkityksiä sisältävien toimintojen vaikutuksen ajatellaan olevan luonteeltaan symbolisia ja 
kohdistuvan yhtä lailla teoksen ulkopuoliseen maailmaan kuin itse teoksen maailmaan, on 
tässä nähdäkseni vahva yhtymäkohta vuorovaikutteisten teosten käyttäjien tai osallistujien 
pohjimmaisiin motiiveihin. 

Teatteriesityksen yleisö osallistuu leikkiin tai rituaalisia ulottuvuuksia sisältäviin tapahtu-
miin todistajina, osallisina - harvemmin osallistujina. Vuorovaikutteisen teoksen osallistuja 
on teoksen päätoimijana vastuussa tapahtumista ja niiden seurauksista itse ja ’suorittaa 
toimintoja’ yleisön puuttuessa ennenkaikkea itseään varten. Tämän takia toimintojen ri-
tuaalisten ”maailmaa muokkaavien” ulottuvuuksien henkilökohtaisen merkityksen voidaan 
ajatella kasvavan, tietysti sillä varauksella että osallistuja on näistä ulottuvuuksista tietoinen 
- olivatpa niiden vaikutukset sitten todellisia tai vertauskuvallisia ja siten huonommin 
mitattavissa-olevia. Griška-installaatiolla voidaan näillä määritelmillä katsoa olleen ri-
tuaaliin osallistumisen piirteitä. Osallistujan teoilla oli pelkän viestinnällisen tehtävän 
lisäksi symbolinen merkitys ja paitsi konkreettinen vaikutus teoksen kulkuun (tapahtumien 
kulku, esitettävän videomateriaalin valikoituminen), myös oletettu vaikutus maailmaan 
- vaikkakin vain teoksen maailmaan (Rasputinin sielun kohtalo) ja osallistujan omaan 
henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan (osallistujan oma kokemus Rasputinin haamun 
kohtaamisesta ja hänen kohtalonsa sinetöimisestä). Tulevaisuuden koti -installaation 
osallistujan kokemuksessa pyrittiin korostamaan leikkiin osallistumista. Tapahtumiin ei 
oltu tietoisesti liitetty mitään teoksen maailman välittömälle näkyvälle tasolle rinnakkaisia 
symbolisia merkityksiä. (Teoksen maailma sisälsi tulevaisuus-skenaarion ja osallistujan osan 
tulevaisuuden kodin isänä tai äitinä.)

Vera). Taloudenhoitajatar tervehti osallistujaa uudelleen koska tämä oli 

nyt eri henkilö. Ovesta sisään salonkiin astuessaan osallistuja oli astunut 

Nikolain, Alexandran tai Veran rooliin. Myös Rasputin puhutteli osallis-

tujaa hänen roolihahmonsa mukaisesti nimeltä kutsuen. [”Sinäkö siinä? 

Nikolai.”; ”Alexandra! Voi mikä ilo nähdä sinut siinä, rakkaiden ikonieni 

luona. Kiitos että tulit rukoilemaan puolestani.” ; ”No mutta! Kukas se 

siinä. Ljudmi... Verahan se oli? Kullanmuru.”] 

Systemaattisen palautteen keruun puuttuessa meillä ei ole varmaa tietoa 

siitä kuinka moni osallistujista tajusi joutuneensa valitsemansa oven pe-

rusteella tiettyyn henkilöhahmorooliin. Suullisen palautteen perusteella 

tämä ei ollut kaikille osallistujille täysin selvää. Tästä huolimatta videoku-

vassa esiintyneiden henkilöhahmojen (Rasputinin haamu ja taloudenhoi-

tajatar) puhe ja kehotukset vaikuttivat puhuttelevan huoneeseen astunei-

ta kokijoita vahvasti ja he osasivat toimia tämän perusteella.
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Osallistujan henkilöroolista
Sekä Griškassa että Tulevaisuuden koti -installaatiossa osallistujan osuus installaation 
fiktiivisissä tapahtumissa pystyttiin käsikirjoittamaan etukäteen osallistujaa varten varatun 
roolin avulla. Vaikka installaatiot suunniteltiin siten että teoksen maailma säilyi osallistu-
jalle mahdollisimman ymmärrettävänä ja loogisena huolimatta siitä kuinka voimakkaasti 
tai heikosti hän roolihenkilöönsä samaistui, rakentui installaation tapahtumien kulku silti 
osallistujallle varatun henkilöroolin varaan. Toisin sanoen, osallistuja saattoi valita oman 
suhtautumisensa hänelle osoitettuun rooliin, mutta teoksen sisäisessä logiikassa hän toimi 
joka tapauksessa ellei roolihenkilönä, niin roolihenkilönsä puolesta. 

Griškassa osallistuja astui rooliinsa kulkemalla valitsemastaan nimetystä ovesta sisälle 
installaation päätilaan. Oven toisella puolella häntä tervehdittiin roolihenkilönsä nimellä. 
Roolin anto tapahtui osin osallistujan sitä itse ymmärtämättä ja se oli peruuttamatonta. 
Ainoa tapa vaihtaa roolia oli poistua huoneesta ja astua sisään toisesta ovesta, toisena 
roolihenkilönä. Osallistujan tietämättömyys oven valinnan yhteydestä roolin saami-
seen valintahetkellä ei kokonaiskokemuksen kannalta lopulta ollut mielestäni kovinkaan 
merkityksellistä. Valinnan ja roolin yhteyshän tehtiin selväksi installlaation päätilassa 
taloudenhoitajattaren ja Rasputinin tervehdysten avulla. Toisaalta osallistuja olisi kenties 
saatu eläytymään osaansa paremmin jos roolin valinnasta oltaisiin tehty tietoinen valinta. 
Rooliin siirtyminen oli osallistujalle ennen kaikkea merkki syvemmälle teoksen maailmaan 
saapumisesta. Astumalla sisään Rasputinin salonkiin installaatiovierailija oli vapaaehtoisesti 
astunut osaksi teoksen maailmaa ja sen lainalaisuuksia. 

Osallistujan henkilöroolin suurin merkitys installaatiokokemuksen elämyksellisyyden kan-
nalta oli se että rooli asetti hänet suoraan henkilökohtaiseen suhteeseen Rasputinin kanssa 
- samaistui hän sitten itse rooliinsa tai ei. Sisällä salongissa häntä luultiin roolihahmokseen. 
Rooli lisäsi Rasputinin käytöksen ja tunnustamansa pahan teon merkitystä osallistujan 
kannalta. Ilman roolia osallistuja tulkiitsisi helposti Rasputin puhuvan kolmannesta osa-
puolesta, eivätkä Rasputinin tunnustukset ja käytös tällöin koskettaisi osallistujaa yhtä 
vahvasti kuin jos hän voisi olla varma siitä Rasputin puhui todellakin suoraan hänelle. 

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja  
•  Osallistujan asettamisesta henkilörooliin

Suunnitteluvaiheessa pohdimme miten voisimme viestiä osallistujalle 

että salongin oven valinta merkitsee samalla henkilöroolin valintaa. Ovien 

ulkonäon, erityispiirteiden, mahdollisen koristelun ja nimikylttien avulla 

olisi mahdollista ilmaista ovien liittyvän eteisessä esiteltyihin ja nimettyi-

hin henkilöhahmoihin. Maureen Thomas huomautti meille että viittaukset 

henkilöhahmoihin ovissa saattaisivat virheellisesti saada osallistujan 

luulemaan että ovi johtaa kyseisen henkilön luokse. (Esimerkikisi jos ovi 

kaikin tavoin viittaisi tsaari Nikolaihin; voisi osallistuja luulla sen johtavan 

tsaarin residenssiin. Tai jos ovessa lukisi Vera, osallistuja kuvittelisi pää-

sevänsä sen kautta Veran kotiin.) Emme kuitenkaan pitäneet väärinkä-

sityksen vaaraa merkittävän suurena, sillä installaatiovieraille annettiin 

kaikin tavoin ennen oven valintaa ymmärtää olevansa Grigori Rasputinin 

asunnossa Gorohovajakadulla. Rasputinin taloudenhoitaja itse oli paikal-

la saattamassa vierasta Rasputinin salonkiin. Vaikeampaa ja vähemmän 

yksiselitteistä oli kertoa osallistujalle että ovesta astuminen merkitsisi 

astumista tuon henkilöhahmon saappaisiin. 

Keskustelimme tutoriemme kanssa erilaisista mahdollisuuksista vahvis-

taa osallistujan ymmärrystä osakseen lankeavasta henkilöroolista. Pi-

dimme ajatusta taloudenhoitajattaren tervehdyksestä sisällä salongissa 

tehokkaana tapana ilmaista osallistujalle kuka hän sisällä installaatioti-

lassa muiden silmin on. Mika Tuomola ehdotti että talodenhoitajattaren 

lisäksi myös osallistujan roolihahmo voisi astua näkyville projisointiin 

osallistujan astuessa huoneeseen; että osallistuja näkisi itsensä ”toise-

na”, roolihahmossaan. Mika perusteli ajatusta sillä että itsensä näkemi-

nen roolihenkilönä konkretisoisi osallistujalle rooliin astumisen. Työryhmä 

epäili kuinka osallistuja tunnistaisi itsensä: kuinka osallistuja voisi tietää 

että projisoinnissa näkyvä henkilö esittäisi häntä – tai että hän esittäisi 
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Rooli asetti osallistujan suoraan Rasputinin tunnustusten, ivan ja liehittelyn kohteeksi – ja 
näin siis altisti hänet tehokkaammin reagoimaan tapahtumiin tunnetasolla. Lisäämällä 
tilanteen – käytännössä Rasputinin käytöksen – henkilökohtaisuutta auttoi rooli osallis-
tujaa muodostamaan mielipiteen Rasputinin henkilöhahmosta ja tätä kautta motivoimaan 
hänen toimintaansa.

 

projisoinnissa näkyvää henkilöä? Epäilimme että osallistuja todennä-

köisesti pitäisi roolihenkilöään kolmantena fiktiivisenä henkilöhahmona, 

eikä tajuaisi katsovansa itseään. ( Peilikuva-ajatuksen olisi tullut olla loo-

ginen; silloin koko projisointipinnan olisi tullut olla peili ja siinä näkyvän 

näkymän peilikuva installaatiotilasta.) 

Maureen Thomas esitti idean käyntikortista tapana osoittaa osallistu-

jalle tämän henkilörooli. Esimerkkinä Thomas viittasi Verdin ”La Travia-

ta” oopperaan. Osallistuja olisi valinnut yhden kolmesta käyntikortista 

’omakseen’ ja näin samalla valinnut itselleen henkilöllisyyden. Talouden-

hoitajatar olisi installaation vartijana vienyt sisään salonkiin osallistujan 

käyntikortin tai osallistuja olisi ojentanut taloudenhoitajattarelle instal-

laation odotustilan ulkopuolella valitsemansa kortin. 

Jälkiviisaana on helppo sanoa että visiittikortit olisivat olleet loistava 

tapa osoittaa osallistujalle hänen henkilöroolinsa. Osallistujalle mahdol-

liset henkilöroolit oltaisiin tässä tapauksessa voitu esitellä installaatio-

vieraille ennen installaation eteistilaan astumista, vaikkapa täysin teks-

tin ja kuvamateriaalin avulla. Esittelyjen yhteydestä installaatiovieraat 

olisivat voineet poimia itselleen esiteltyjen henkilöiden käyntikortteja 

– tai valita yhden kolmesta vaihtoehtoisesta kortista. Vieraiden astuttua 

sisään eteistilaan taloudenhoitajatar olisi pyytänyt saada viedä vieraan 

käyntikortin salonkiin näytettäväksi. Tämä olisi myös toiminut jännitteen 

luojana, sillä kaikki muistotilaisuuteen saapuneethan tiesivät että talon 

isäntä oli kuollut. Taloudenhoitajatar olisi luonnollisesti ottanut vastaan 

vain tsaarin Nikolain, tsaaritar Alexandran tai Veran kortteja ja kieltäyty-

nyt kohteliaasti muunlaisista käyntikorteista. Kutakin osallistujaa oltaisiin 

kohdeltu käyntikortin ojentamisen jälkeen kortin osoittaman henkilölli-

syyden mukaan. 

Griška-installaation osallistujan rooli määrittyi oven perusteella. 
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Tulevaisuuden kodin suunnitteluvaiheen pohdintoja  
•  Osallistujan asettamisesta henkilörooliin

Suunnitteluvaiheessa työryhmässä keskusteltiin vaihtoehtoisista ta-

voista asettaa osallistuja rooliinsa. Yksi harkituista tavoista oli auttaa 

osallistuja astumaan roolihenkilönsä saappaisiin antamalla tälle jokin 

asuste päälleen puettavaksi. Huivin tai hatun käytöstä keskusteltiin, mut-

ta niiden käytölle arveltiin olevan näyttelytilan käyttöasteen takia ylläpi-

dollisia ja hygienisiä esteitä. Keskustellessamme yhteyden avaamisesta 

pohdimme voisiko osallistujalla olla yllään vaikkapa kuuluvuuden tai tun-

nistettavuuden takia jokin yhteydenottovälineeseen liittyvä objekti: esi-

ne tai laitteen ‘osanen’. Tällaiseksi  ehdotettiin antennia, joka voisi olla 

muodoltaan esimerkiksi nappi tai johto;  rintanappia, jonka voisi kertovan 

sisältää laitteen mikrofonin tai muuta tekniikkaa; sekä istuintyynyä, jonka 

avulla viestintälaitteen kerrottaisiin kytkeytyvän päälle. Konkreettisesti 

osallistujalle annettava laitteen osa joka hänen tulisi kiinnittää ylleen, tai 

muulla tavoin kehoon kosketuksissa oleva fyysinen laitteen ilmentymä 

toimisi viestintävälineen henkilökohtaisuuden takia samalla henkilöroo-

lin vastaanottamisen merkkinä. Ottamalla vastaan perheen isän ‘viestin-

tänapin’ siirtyisi napin mukana osallistujalle samalla luontevasti perheen 

isän rooli. 

Objekti voisi olla esineen sijaan toisaalta myös jokin tietty toiminto tai 

ääni. Päädyimme viestintävälineen osalta äänikomentoihin. Henkilö-

roolin merkiksi osallistujalle päädyttiin annettiin sormus. Keskustelim-

me myös viestintälaitteen käyttöliittymän hyödyntämistä osallistujan 

rooliin asettamisessa. Kotitietokoneista tuttu laitteen käyttöjärjestel-

mään sisäänkirjautuminen olisi ollut selkeä metafora toisen henkilölli-

syyden ottamisesta. Kunkin perheenjäsenen käyttäjäprofiili olisi voinut 

olla valmiiksi näkyvillä valokuvineen. Valitsemalla yhden profiileista ja 

syöttämällä käyttöliittymään esimerkiksi esittelijän antama tunnussa- Esittelijä ja osallistuja Tulevaisuuden koti -installaatiossa
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Tulevaisuuden kodin äidin tai isän roolin vastaanottamisesta
Tulevaisuuden kodin isän tai äidin roolin perimmäinen tarkoitus oli sama kuin henkilö-
roolin merkitys Griškassa: auttaa osallistujaa eläytymään osallistumiskokemukseen ja sitä 
kautta vahvistaa hänen tunnereaktioitaan ’perheenjäsenen’ kohtaamisen aikana. Käytännössä 
osallistujan roolin välittömäksi ja osallistujan kannalta ehkä tärkeimmäksi merkitykseksi 
arvioin kuitenkin muodostuneen sen että rooli auttoi osallistujaa sietämään esitystilanteen 
paineen antamalla hänelle syyn istua installaation pöydän ääressä ja toimia ’tulevaisuuden 
viestintälaitteen’  käyttäjänä. Tulevaisuuden koti -installaatiossa osallistuja joutui yleisön ta-
kia jo lähtökohtaisesti esittävään osaan. Niinpä myöskin roolin annosta osallistujalle tehtiin 
tietoisesti esittävä; osallistujaa pyydettiin ottamaan rooli vastaan ja toimimaan perheen isän 
Markon puolesta. Roolin vastaanottaminen liitettiin installaation osallistujaksi suostumi-
seen ja se esiteltiin mahdollisuutena kokeilla tulevaisuuden viestintälaitteen toimintaa. 

Hyvin pian demon teknisen toteutuksen luonteen selvittyä päädyimme näkemykseen että 
rooliin asettautuminen voisi olla osallistujalle luontevinta ’pukemalla päälle” tai ottamalla 
ylle konkreettisesti jotain roolihahmolle kuuluvaa. Ylle puettava esine voisi olla esimerkiksi 
jokin päähine, vaatekappale, koru, rintanappi tai muu vastaava pieni, asusteeksi luettava 
tai yhteydenottoon liittyvällä tekniikalla perustelu pienesine. Työryhmän näyttelijäoh-
jaaja ja käsikirjoittaja keksivät idean vihkisormuksen pujottamisesta osallistujan sormeen 
merkiksi roolista perheen isänä tai äitinä. Esittelijän oli tarkoitus pujottaa osallistujan 
sormeen vihkisormus – tilanteen ja vierailijajoukon mukaan joko mahdollisiman neut-
raalisti tai teatraalisesti. Osallistuja voisi pidellä sormusta myös kädessään, sen sormeen 
pujottaminen ei olisi välttämättömyys. Osallistujan henkilöroolivaihtoehdot määräytyivät 
tarinavaihtoehtojen päähenkilöiden mukaan. Kylpylään ja eurooppalaiseen kahvilaan 
sijoittuvissa tarinavaihtoehdoissa päähenkilönä oli perheen äiti Katja, jolloin osallistuja 
joutuisi perheen isän Markun rooliin. Intiaan sijoittuvan tarinavaihtoehdon päähenkilönä 
oli perheen poika Lauri, joten kotona yhteyden toisessa päässä saattoi olla jompi kumpi 
perheen vanhemmista. Tässä tapauksessa esittelijä osoittaa osallistujalle tämän sukupuolen 
mukaan joko Katjan tai Markun roolin.

na osallistuja olisi voinut luontavasti ottaa käyttäjäprofiilin mukaisen  

henkilöllisyyden. Keskustelimme myös sisäänkirjautumisesta biotunnis-

teen avulla: osallistuja olisi voinut vaikkapa antaa tunnistaa itsensä sil-

män iiriksestä tai asettamalla kätensä ilmaan, projisointiin tai erilliseen 

paneeliin piirtyvään tunnistuskohtaan. Päädyimme kuitenkin pitämään 

viestintälaitteen käyttötavan yhdenmukaisesti äänikomennoilla toimiva-

na ja hylkäsimme ajatuksen osallistujan rooliin asettamisesta sisäänkir-

jautumisen avulla. Yksi tärkeä syy kirjautumis-ajatuksen kehittämättä jät-

tämiselle oli valitettavan konkreettisesti ajan puute. Projekti siirtyi hyvin 

pian toteutusvaiheeseen, eikä kotitilan rakennusvaiheen alettua täyteen 

buukattua Futuriumin näyttelytilaa voitu pitää suljettuna yhtään suunni-

teltua pidempää aikaa.

Esittelijä pujottaa osallistujan sormeen sormuksen perheen isän tai äidin 
roolin vastaanottamisen merkiksi.
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Päätelmiä tarinallisuudesta vuorovaikutteisessa installaatiossa

Onnistuneeen vuorovaikutteiseen tarinallisen kokemuksen edellytyksinä voidaan pitää rikasta, kokijalle ymmärrettävää ja 
häntä henkilökohtaisella tasolla puhuttelevaa merkitystasoa, kokemuksen ymmärrettäväksi jäsentävää rakennetta (drama-
turgiaa), sekä kokijan kokemuksen onnistunutta ja riittävää ohjausta. Esimerkki-installaatioissa tapahtumien ympäristönä 
toimivan installaatiotilan merkitys näiden kaikkien edellytysten toteuttamisessa oli huomattava. Vuorovaikutteisten 
tarinallisten kokemusten - aivan kuten teatterin, elokuvan ja kuvataiteenkin -  koskettavuus perustuu yhteisellä tasolla 
ymmärrettävän viestin lisäksi henkilökohtaisuuteen. Arkkityyppisen ja intiimeimmän henkilökohtaisuuden rinnakkai-
suus tai sisäkkäisyys tiivistyy poeettisen kuvan käsitteeseen. Poeettisten kuvien tasolla tapahtuva kommunikointi vaatii 
virittäytymistä välittömän tiedollisen ja toiminnalisen tason takana piileviin merkityksiin, tunnelmiin ja symboliikaan 
- ominaisuuksiin jotka usein mielletään taiteeseen liittyviksi. Myös vuorovaikutteisten tarinallisten teosten on tähän 
kyettävä, mikäli niiden tekijät haluavat teostensa koskettavan yleisöään aidosti - määrittelivät he sitten itse teoksensa 
taiteeksi tai joksikin muuksi. Taiteellisuus ei kuitenkaan saa olla tekosyy kommunikoinnin huolimattomuuteen. Merki-
tysten välittäminen poeettisella tasolla asettuu vuorovaikutteisessa tarinallisessa teoksissa samojen kriteerien alaiseksi kuin 
draamassa ja kuvataiteessakin. Vaikka poeettiseen kuvan ajatus soveltuu jotakuinkin abstraktin ja ideologisen luonteensa 
vuoksi huonosti käytäntöön toteutuksellisella tasolla, voidaan poettisten kuvien välittämistä kuitenkin mielestäni pitää 
hyvänä päämääränä tarinallisten kokemusten ja niiden ympäristöjen suunnittelussa. Eikö hyvä tarina ole onnistunut 
vain ja juuri silloin kuin se onnistuu sekä välittämään yleisölleen yhteisesti ymmärrettäviä merkityksiä että koskettamaan 
kokijaa hyvin henkilökohtaisella tasolla?

Kuten mikä tahansa tarinallinen elämys vaatii myös vuorovaikutteinen kokemus onnistuakseen hyvin jäsennetyn ra-
kenteen. Vuorovaikutteisessa tarinallisessa kokemuksessa dramaturgia on rakennettava nimenomaisesti osallistujan 
kokemuksen näkökulmasta. Ilman sitä kokemus on vaarassa jäädä vain sarjaksi toisistaan riippumattomia tapahtumia, 
vaikka vuorovaikuttaja itse toimisikin tapahtumien moottorina. Tietokoneympäristössä mahdollinen satunnaisuus it-
sessään riittää vain äärimmäisen harvoin, jos koskaan, tarinallisen kokemuksen rakenteeksi. Dramaturgian toteutumisen 
kulmakiveksi vuorovaikutteisessa teoksessa muodostuu kokijan kokemuksen - huomion ja toiminnan - ohjaaminen, missä 
vuorovaikutusympäristön, installaatiossa installaatiotilan, suunnittelulla on suuri merkitys. 

Griška-installaatioon rakennetun tilanteen fiktiivisyysaste oli voimakkaampi kuin Tulevaisuuden kodin lähempänä arkista 
videopuhelua oleva tilanne. Rasputinin salongin tapahtumat sisälsivät dramaturgisesti voimakkaampia jännitteitä, jotka 
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latasivat myös osallistujan toiminnalle voimakkaampia merkityksiä. Griškan installaatiokokemuksen intiimi luonne salli 
myös tehokkaamman uppoutumisen teoksen maailmaan. Rasputinin salonkiin yksin, ilman aikarajoitusta päästetyllä 
osallistujalla oli rauha kokea, ajatella ja tuntea. Tulevaisuuden kodissa vierailtiin ryhmässä, joten yhden vierailijan ottaessa 
osallistujan roolin seurasivat loput ryhmästä tilannetta vierestä katsojina. Osallistuminen muuttui yleisön ja esittelijän 
takia esiintymiseksi, minkä epäilen vaikuttaneen useimpien osallistujan kokemuksen eläytymiseen haitallisesti. Vaikka 
Tulevaisuuden kodin vierailijat saivat vapaasti tutkia kotitilaa, rajoitti esittelijän johdolla tapahtuneen vierailun luonne 
osaltaan vierailijoiden mahdollisuutta ja mielenkiintoa tutkia ymäristöä. Kotiympäristö muistutti periaatteessa tavallista 
kotiympäristöä ja se oli sen takia varmasti vähemmän mielenkiintoinen kuin selkeämmin fiktion ympäristöksi lavastettu 
Rasputinin salonki. Tulevaisuuden koti -installaatiossa installaatiokokemuksen fiktiivisyys painottui projisointikankaalla 
näkyvän ’etätilan’ tapahtumiin, joihin osallistuja oli passiivisesti osallisena olemalla tilanteessa läsnä.





3. Tila käyttöliittymänä
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Tilan kokeminen yksilön ja ympäristön jatkumona - miellettiinpä tila sitten maailman yksikkönä tai sen metaforana 
- merkitsee myös sen toiminnallisten ulottuvuuksien tiedostamista. Arlander kirjoittaa: ”Kokemuksena tila on sekä 
psyykkinen että fyysinen. Myös esitystilan voi ehkä paremmin käsittää ympäristönä, henkilökohtaisesti koettuna, 
kulttuurisesti muodostuvana ja muuttuvana, kaiken havaitsemisen ja vuorovaikutuksen edellytyksenä ja osana.” 
[ Arlander, s.34]. Tila mahdollistaa tietynlaisen toiminnan ja sulkee pois tietyt toimintamahdollisuudet. Sekä Griškassa 
että Tulevaisuuden koti -installaatiossa tilan toimintamahdollisuuksia laajennettiin tietokonesovelluksen avulla. Näiden 
tietokonesovelluksen mahdollistamien toiminnallisuuksien hyödyntämistä varten tiloissa ei kuitenkaan ollut mitään eril-
listä kontrollilaitteistoa tai ’ohjauspaneelia’. Niinpä on varsin perusteltua tarkastella itse installaatiotiloja käyttöliittyminä. 
Installaatioiden osallistuja voidaan tässä tarkoituksessa rinnastaa käyttöliittymän käyttäjään. (Siitäkin huolimatta että 
siten osallistujan kokemus näennäisesti latistuu käyttökokemukseksi - vaikka tavoitteenamme olikin kokonaisvaltainen 
elämys, jonka kuvaukseen sana käyttökokemus ei ensivaikutelman perusteella näytä missään nimessä riittävän.)

Tarkastellessani Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatioiden tilaa niin käytettävyyden kuin teoksen maailman kannalta 
luen siihen kuuluvaksi paitsi tilan avaruudellisena kokemuksena: seinien, lattian ja katon rajaamana avaruutena ja pintoina 
johon se rajoituu; myös tilan sisältämän esineistön ja sen ’pukemisessa’  käytetyt materiaalit. Viittaan siis tilalla interiöö-
riin kokonaisuudessan. Tilan käytettävyyttä tarkastellessa siirrän painopisteen toiminnallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. 
Molempien installaatioiden tilan erityispiirteenä oli huoneen rajoittuminen yhdeltä seinältään suureen seinänkokoiseen 
projisointikankaaseen, jolle heijastetun kuvan avulla luotiin visuaalinen vaikutelma fyysisen installaatiotilan jatkumisesta 
projisointiseinän kohdalta – ikäänkuin seinää ei projisoinnin kohdalla olisikaan, vaan tila avautuisi sen kohdalta suu-
remmaksi. Projisointiseinälle heijastettu videokuva esitti installaatiotilan toista puolikasta. Näin korostettiin vaikutelmaa 
siitä että projisoinnin tapahtumat tapahtuivat samassa tilassa kuin missä osallistuja oli. Tätä kautta osallistujalle haluttiin 
viestiä että hän oli osa kokonaisuutta ja pystyisi siis vaikuttamaan myös projisoinnin tapahtumiin. Pyrimme yhdistämään 
osallistujan fyysisen todellisuuden ja projisoinnin fiktiiviset henkilöhahmot hyvin kirjaimellisesti tilan avulla. 

Tarkoituksenamme oli vuorovaikutuksen avulla häivyttää projisoinnissa näkyvän tilan ja todellisen installaatiotilan välinen 
raja, jotta osallistuja voisi kokea kohtaavansa fiktiivisen hahmon ’kasvoista kasvoihin’. Tämä oli myös lähtökohtamme 
installaation osallistujan ja audiovisuaalista materiaalia kontrolloivan tietokonejärjestelmän välisen käyttöliittymän suun-
nittelulle. Voimistaaksemme fiktiivisen henkilöhahmon kohtaamisen vaikuttavuutta ja kokemuksen elämyksellisyyttä 
halusimme tehdä käyttöliittymästä niin näkymättömän kuin mahdollista. Griškassa menimme jopa niin pitkälle että 
osallistujan oli käytännössä katsoen mahdotonta paikallistaa mitä tilan toimintoja tietokonejärjestelmä monitoroi ja miten 
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tieto hänen toiminnastaan välittyi tietokonejärjestelmälle. Näin kaikesta osallistujan toiminnasta tuli merkityksellistä ja 
hän joutui toimimaan kokonaisuudesta tekemiensä havaintojen ja arvioiden perusteella. Sulauttamalla käyttöliittymän 
osaksi ympäristöä pakotimme hänet etsimään kimmokkeita ja perusteluja omalle toiminnalleen tarkastelemalla tilaa ja 
tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Normanin toimintamallin esittely
Käytettävyysekspertti kongitiotieteilijä Donald Norman kirjoitti teoksensa The Psychology of Everyday Things (sittemmin 
The Design of Everyday Things) ennen tietotekniikan käytön yleistymistä arkiympäristössämme ja ennen tietoteknis-
ten järjestelmien käyttöliittymäsuunnittelun perinteen syntyä sellaisena kuin se nykyään yleisemmin tunnetaan, joten 
hänen periaatteensa ihmisen toiminnasta arkiympäristössään ovat siksi erityisen hyvin lähestyttävissä myös silloin kun 
tarkasteltavana on sanan tavalliseen merkitykseen nähden epätavallinen käyttöliittymä, käyttöliittymä jonka olemassa-
oloa käyttäjä ei edes välttämättä tiedosta. Normanin mukaan mikä tahansa käyttäjän suorittama toiminto voidaan jakaa 
seitsemään vaiheeseen: 

1) Päämäärän muodostaminen - ’mitä toiminnalla halutaan saavuttaa’
2) Aikeen muodostaminen -  ’mitä on ylipäätään mahdollista tehdä’
3) Toivotun toiminnan määrittäminen – ’minkälaisella toiminnalla aie on mahdollista toteuttaa’
4) Toiminnon suorittaminen
5) Maailman havainnoiminen – ’vaikuttiko toiminta maailmaan’
6) Havaintojen tulkinta – ’mitä havainnot tarkoittavat’ 
7) Tulosten arviointi – ’vaikuttiko toiminto halutulla tavalla’. 

Prosessi on määritelty eteneväksi luetellussa järjestyksessä, mutta se on syklinen ja voi alkaa mistä kohdasta tahansa. 
Prosessin kohdista yksi liittyy päämäärään, kolme toimintaan ja kolme arviointiin. Norman toteaa mallinsa suuntaa-an-
tavaksi. Kaikki toiminnot eivät vaadi prosessin jokaisen kohdan läpikäymistä. Monet tehtävät vaativat monta toimintoa. 
Toiminnot voivat tapahtua sarjoina ja osa vaiheista voi toistua syklisesti useitakin kertoja ennen seuraavaan kohtaan 
siirtymistä. Etenkin toiminnon jälkeisen välittömän palautteen tarkistaminen johtaa usein suoraan uuteen toimintoon. 
Norman huomauttaa että monet arkipäivän toiminnot suoritetaan opportunistisesti ilman selkeää päämäärää tai aietta 
– sopivien olosuhteiden tietylle toiminnolle sattuessa kohdalle [ Norman, s. 48 ].   
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Tarkastelin Griškan ja Tulevaisuuden kodin osallistujien toiminnan ohjautumista installaatioissa Normanin seitsen-
kohtaisen toimintamallin avulla. Pyrin hahmottamaan tekijöitä jotka vaikuttivat osallistujan toiminnan päämäärän 
muodostumiseen, toiminnan suorittamiseen ja sen vaikutusten arviointiin installaatiokokemuksen eri vaiheissa. Kes-
kityin tarkastelemaan ainoastaan tiettyjä, omasta mielestäni osallistujan kokemuksen kannalta relevantteja toimintoja 
ja yksinkertaistetusti yhtä toimintoprosessia kerrallaan. Pyrkimyksenäni ei ollut saada kartoitettua kattavasti kaikkia 
Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatioissa mahdollisia tai edes tapahtuneita toimintaprosesseja - en usko että se olisi 
edes mahdollista - vaan pohdin hahmottelemieni esimerkkiprosessien avulla joidenkin installaatioissamme keskeisten 
tapahtumakulkujen ohjautumista. 
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3.�  Mentaalisen mallin merkitys osallistujan kokemuksessa

Vuorovaikutustilanteessa käyttäjä toimii järjestelmästä muodostamansa mentaalisen mallin perusteella. Installaation 
osallistujan toimintaa voidaan ohjata auttamalla häntä muodostamaan installaation vuorovaikutusperiaatteesta toi-
votunlaisen tapahtumienkulun kannalta suotuisa malli. Osallistujan kokemuksen kannalta paras malli ei välttämättä 
vastaa järjestelmän todellista toimintaperiaatetta.

Tulevaisuuden koti -installaation teoksen maailma rakentui ’tulevaisuuden viestintävälineen’ käyttötilanteen ympärille. 
Osallistujalle mahdollinen toiminta supistui viestintälaitteen yhteyden operointiin äänikomennoilla. Esittelijä ohjasi 
osallistujan istumaan projisointipinnan eteen sijoitettuun pöytään ja kerrottuaan viestintälaitteen toimintaperiaatteista 
kehotti osallistujaa avaamaan yhteyden matkoilla olevaan puolisoonsa tai poikaansa lausumalla ääneen komennon 
jolla yhteys aukeaisi. Laitteen  äänikomennoilla käytettävän käyttöliittymän graafinen representaatio näytettiin video-
projisoinnissa. Esittelijä saattoi myös pyytää osallistujaa siirtämään viestintäyhteyden äänikomennon avulla pitoon tai 
sulkemaan yhteyden kokonaan. Osallistujan siis annettiin ymmärtää että hän äänikomentojen avulla keskusteli suoraan 
ubiikin sovelluksen kanssa. Vaikka osallistujaa kehotettiin antamaan äänikomentoja ’tulevaisuuden viestintävälineelle’, ei 
osallistujan ja järjestelmän välille kuitenkaan toteutustekniseen toimintavarmuuteen liittyvistä syistä rakennettu suoraa 
vuorovaikutussuhdetta. Esittelijä arvioi järjestelmän kannalta relevantteja osallistujan toimintoja ja havaintojensa pe-
rusteella antoi järjestelmälle komentoja kämmentietokoneen avulla. Todellisuudessa Tulevaisuuden koti -installaation 
ja ’tulevaisuuden viestintälaitteen’ käyttöliittymät olivat siis toisistaan erillisiä. 

Koska Tulevaisuuden koti -installaation käyttöliittymää saattoi itse asiassa käyttää ainoastaan esittelijä, kiinnitettiin vie-
railijoiden huomio mahdollisimman voimakkaasti ’tulevaisuuden viestintälaitteen’ kuvitellun käyttöliittymän esittelyyn. 
Todellisen vuorovaikutusmahdollisuuden sijaan pyrimme tarjoamaan osallistujalle vaikutelman vuorovaikutteisuudesta. 
( Kuten Manovich toteaa uuden median piirissä vuorovaikutteisuudella tarkoitetaan hyvin tiukasti käyttäjän ja tieto-
konejärjestelmän välinen fyysistä vuorovaikutteisuutta. Psykologisessa mielessä vuorovaikutteisuuden taustalla toimiva 
kognitiivinen prosessi jätetään tässä yhteydessä yleensä kokonaan huomiotta. [ Manovich,  s.232 ]. ) Norman huomauttaa 
että käyttäjän kannalta oleellisinta on looginen mentaalinen malli järjestelmästä jonka kanssa hän käyttöliittymän avulla 
on tekemisissä – perustui se sitten kuviteltuun tai todelliseen kausaalisuuteen [ Norman, s. 40 ]. Käyttäjä muodostaa 
järjestelmästä havaintojensa ja aiemman kokemuksensa perusteella kuvan jonka perusteella hän toimii. Onnistuneen 
käyttökokemuksen kannalta tärkeää on ainoastaan se, että käyttäjän käsitys järjestelmästä tukee järjestelmän ja käyttäjän 
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välistä vuorovaikutusta. Se kuinka hyvin tuo käsitys vastaa järjestelmän todellista toimintatapaa, ei ole käyttäjän kannalta 
juurikaan merkityksellistä. Jos olisimme Tulevaisuuden koti -installaatiossa pystyneet pitämään johdonmukaisesti yllä 
vaikutelman vuorovaikutteisuudesta, tai edes tarjoamaan loogisen selityksen oletetun vuorovaikutusmahdollisuuden 
puutteellisuudelle, ei vuorovaikutussuhteen todellisuusasteella olisi ollut periaatteessa mitään merkitystä. 

Alkuperäisenä tarkoituksenamme oli liittää Tulevaisuuden koti -installaatioon enemmän ja todellista vuorovaikutteisuutta 
teoksen ja osallistujan välille. Konseptin työstövaiheessa keskityimme pohtimaan eniten toteutukseen liittyviä kysymyksiä. 
Kuvittelimmehan soveltavamme Tulevaisuuden kotiin Griška-installaation perusasetelmaa. Kun installaation peruskon-
septi toimintamahdollisuuksien rajaamisen myötä kuitenkin muuttui perustavanlaatuisesti, teimme virheen jättessämme 
pohtimatta millä keinoin osallistujan kokemuksesta olisi todellisten vuorovaikutusmahdollisuuksien puutteesta huolimatta 
saatu mielekäs. Virheen taustalta on näin jälkiviisaana helppo löytää syvä pettymyksemme asioiden kulkuun ja erittäin 
tiukka tuotantoaikataulu, johon ei ollut mahdollista tehdä muutoksia. Päädyimme joka tapauksessa toteuttamaan instal-
laation jossa osallistujan annettiin muodostaa virheellinen mentaalinen malli järjestelmän toiminnasta.

Kohtaaminen ilman keskustelua 
Griška-installaatiossa Rasputinin kanssa yritti epävirallisten havaintojemme mukaan keskustella vain yksi osallistuja. 
Keskustelumahdollisuuden puuttuminen onnistuttiin kommunikoimaan epäsuorasti erilaisten toimintaa rajoittavien 
tekijöiden avulla ja se oli perusteltavissa teoksen maailman sisäisen logiikan avulla. Rasputinin ja osallistujan kohtaami-
nen rakennettiin lähtökohtaisestikin vähemmän harhaanjohtavaksi kuin Tulevaisuuden koti -installaation osallistujan 
ja etäyhteyden avulla tavoitetun ’perheenjäsenen’ välinen kohtaaminen. Toisin kuin Tulevaisuuden kodissa, osallistujalle 
annettiin vaikutelma että hän kohtasi teoksen henkilöhahmot – taloudenhoitajattaren ja Rasputinin – suoraan, ei minkään 
erityisen teknisen laitteen tai näkymättömän sovelluksen välityksellä, joten tulkintamahdollisuuksia sille miksei Rasputin 
vastannut puheeseen oli enemmän. Osallistujan annettiin monin tavoin ymmärtää etteivät hänen ja Rasputinin kohtaa-
misessa päde jokapäiväisen kanssakäymistilanteen lait. Osallistuja oli astumalla installaatiotilan ovesta sisään tullut osaksi 
teoksen maailmaa, ja näin sen lainalaisuudet koskivat myös häntä. Teoksen keskushenkilö Rasputin oli kuollut: hän oli 
haamu joka saattoi vain osallistujan avulla tulla näkyviin ja kuuluviin. Osallistuja ei voinut loogisesti päätellä kuuliko ja 
näkikö Rasputin hänet haamu-ulottuvuudestaan samoin kuin hän Rasputinin. Mikäli osallistuja koki yhä olevansa oma 
itsensä, eikä osa teoksen maailmaa, todisti se että Rasputin kutsui häntä roolihahmon nimellä ettei Rasputin nähnyt 
häntä kunnolla. Tämän perusteella Rasputinin reagoimattomuus osallistujan mahdolliseen yritykseen puhua kertoi ettei 
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Rasputin myöskään kuullut hänen puhettaan. Koska Griškassa osallistujan ja teoksen henkilöhahmojen välinen koh-
taaminen oli intiimi, oli puhumisyrityksestä seuraava nolouden tunne vähemmän häiritsevä. (Sen voidaan jopa olettaa 
voimistaneen Rasputinin osallistujassa herättämää tunnereaktiota.) 

Älyllisellä tasolla Griškan osallistujien käyttäytymistä ohjasi se hyvin konkreettinen tosiseikka että Rasputin näyttäytyi 
projisointikankaalla videokuvana. Tämä ehkäisi yllättävän tehokkaasti osallistujia puhumasta Rasputinille. Ymmärrys siitä 
että mediatallenteessa näkyvän ihmisen kanssa ei kannata yrittää kommunikoida perustuu tietoon siitä että tallenteen 
toistamat tapahtumat ovat mennyttä aikaa. Tiedämme toki että nettikameroiden ja videokonferenssilaitteistojen avulla 
on mahdollista viestiä kuvan välityksellä melkein reaaliajassa, mutta pystymme yleensä tunnistamaan niiden käyttöti-
lanteet melko vaivattomasti; osaamme etsiä kameroita ja mikrofoneja. Griškassa ei ollut näkösällä kumpiakaan, joten 
osallistujat tulkitsivat vaistomaisesti projisoidun kuvan ja sen äänet tallenteiksi. Elokuvamaisen suuri projisointipinta 
vahvisti varmasti tätä vaikutelmaa. Tulevaisuuden koti -installaation viestintävälineen käyttötilanne taas viittasi kaikin 
tavoin videokonferenssityyppiseen kuva-ääniyhteyteen. 

Griškassa puhumista ehkäisevänä loogisena rajoitteena toimi osallistujien ymmärrys siitä etteivät projisointipinnan kuva 
ja ääni sittenkään todellisuudessa olleet reaaliaikaisia. ( Jos olisimme halunneet rohkaista osallistujia puhumaan Raspu-
tinille olisimme voineet sijoittaa installaatiotilaan mikrofonin ja kameran korostamaan vaikutelmaa reaaliaikaisuudesta. 
Tähän tarkoitukseen jopa ehdotettiin ideointivaiheessa puhelinta.) Tulevaisuuden kodin viestintävälineen aktivoiminen 
äänellä taas antoi lähes yksiselitteisesti vaikutelman siitä että järjestelmä reagoisi puheeseen. Viestintälaitteen käyttä-
mistä kuvayhteyksineen jäljittelevä asetelma loi osallistujalle vahvan odotuksen todellista yhteyttä imitoivasta tilanteesta. 
Mikään ei viitannut siihen ettei puhe- ja näköyhteyttä olisi tarkoitettu tulkittavaksi molemminpuoleisena – siihen asti 
kunnes osallistuja mahdollisesti yritti puhua ’perheenjäsenelleen’. Videokonferessia muistuttava tilanne johdatteli sekä 
osallistujan että vierailijat uskomaan että ääni- ja kuvayhteys olisi ollut molemminpuoleinen – tai ainakin imitoinut 
reaalikaikaista videoyhteyttä. Osallistuja havaitsi oletuksen vääräksi vasta koettaessaan mahdollisesti puhua tai elehtiä 
yhteyden avulla tavoitetulle ’perheenjäsenelle’. Emme olleet suunnitelleet esittelijälle minkäänlaista selitystä tällaisen 
tilanteen purkamiseksi. (Tällaisen nolon tilanteen välttämiseksi saatoimme vain toivoa että osallistujaa ujostuttaisi ryh-
män edessä esiintyminen niin paljon ettei hän tohtisi yrittää oma-aloitteisesti kommunikoida yhteyden avulla tavoitetun 
henkilön kanssa.)
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Hahmottelemalla Normanin seitsenkohtaisen toimintaprosessimallin avulla Tulevaisuuden koti -installaation osallistujan 
toimintaa päädyn näin jälkikäteen havaitsemaan että koska järjestelmä tai projisoinnin henkilöhahmo ei todellisuudessa 
reagoinut puheeseen, olisi toteutettua installaatiota voitu varsin pienellä muutoksella muuttaa osallistujan kannalta 
loogisemmaksi tuomalla ilmi että viestintävälineen ääniyhteys kotoa poispäin oli epäkunnossa. Tämä olisi selittänyt 
keskusteluyhteyden puuttumisen ja näin oltaisiin kenties vältytty nolon tilanteen aiheuttamalta hämmennykseltä siinä 
tapauksessa että osallistuja yrittäisi puhua tai elehtiä projisoinnissa näkyvälle ’perheenjäsenelleen’. 

[ Liitteenä dokumentti Toimintoprosessikaaviot ]

Toimintoprosessikaaviot.pdf
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3.2  Toiminnan ohjautuminen tilassa

Suunnitellusta tapahtumienkulusta riippumatta osallistujan installaatiokokemuksen dramaturgia muodostui viime 
kädessä siitä mitä installaatiossa todella tapahtui. Ilman käyttöohjeita installaatiotilaan astuneen osallistujan toimintaa 
pyrittiin ohjaamaan tuomalla tilassa esiin tarinallisen tapahtumienkulun kannalta juuri kullakin hetkellä olennaiset 
toiminnalliset mahdollisuudet ja rajoitteet.

Installaatiokokemuksen tarinallinen luonne syntyy osallistujan toiminnan muodostaman tapahtumaketjun merkityksel-
lisyydestä. Tarinallisen kokemuksen aineksina ovat yhtä lailla installaatiotilassa osallistujalle mahdolliset toiminnot ja 
ajallinen järjestys jossa osallistuja niitä suorittaa, kuin installaatioympäristön näille toiminnoille tarjoamat merkitykset ja 
loogiset suhteet toisiinsa ja kokonaisuuteen nähden. Etenkin Griškassa installaatiokokemuksen dramaturgia muodostui 
viime kädessä osallistujan oman toiminnan ohjautumisesta. Tulevaisuuden koti -installatiossa esittelijä ohjasi osallistujan 
läpi installaatiokokemuksen. Koska vierailijat pääsivät kotitilaan ainoastaan esittelijän seurassa, voidaan esittelijän läsnäolo 
lukea tietyssä mielessä ympäristön ominaisuudeksi. Jos tarkastelemme osallistujan toimintaa Griška- ja Tulevaisuuden 
koti -installaatioissa puhtaasti installaatiotilojen madollistamien toimintojen ja toimintaa rajoittavien tekijöiden valossa, 
saamme määriteltyä installaatiossa mahdollisten tapahtumien kulkujen perusainekset, toiminnalliset komponentit. 

Norman käyttää affordanssin käsitettä kuvaamaan kohteen tai ympäristön toiminnallisia mahdollisuuksia, tarkemmin 
määriteltynä käyttäjän havaitsemia ominaisuuksia jotka viittaavat tietynlaiseen toimintaan [Norman, s.9]. Tietyn ajallisen 
järjestyksen, syy-seuraussuhteiden ja toimijoiden henkilökohtaisten päämäärien avulla näistä samoista ’toiminnallisista 
aineksista’ on mahdollista luoda tarinallinen kokonaisuus jolla on tietty dramaturgia. Satunnaisessa järjestyksessä suoritetut 
toiminnot ilman käsitystä niiden välisistä syy-seuraus-suhteista tai toimijoiden päämääristä eivät muodosta dramaturgiaa, 
saatikka sitten kertomusta. Saadaksemme aikaan tarinallisen miellettävän kokemuksen, ja vieläpä tietynlaisen sellaisen, 
tuli meidän ohjata osallistujan huomio installatiotilassa oikeisiin kohteisiin, oikeaan aikaan ja saada osallistuja suoritta-
maan määrättyjä toimintoja määrätyllä hetkellä. Osallistujan ohjaaminen installatiotilassa tapahtui tilan affordanssien 
ja toimintaa rajoittavien tekijöiden sekä oikein ajoitetun palautteen avulla. Griškassa tilan affordanssien ja rajoitteiden 
hyödyntäminen osallistujan ohjaamisessa korostui, koska osallistuja oli installaatiotilassa yksin eikä hänelle annettu 
etukäteen minkäänlaisia ’käyttöohjeita’ installaation toimintaperiaatteista. Tulevaisuuden koti -installaatiossa osallistujan 
toiminnan ohjaus annettiin esittelijän tehtäväksi, mikä saattoi kenties osaltaan vaikuttaa siihen miksi emme saaneet 
ratkaistua paremmin tilanteen toiminnalliseen logiikkaan liittyviä ongelmia.
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3.2.�  Siirtyminen arkitodellisuudesta fiktion maailmaan

Pyrimme hyödyntämään fyysisen siirtymisen installation ulkopuolelta installaatiotilaan myös kokemuksellisesti. Konk-
reettinen reitti tilasta toiseen toimi siirtymänä arkiympäristöstä teoksen fiktiiviseen maailmaan.

Osallistujan saattaminen Rasputinin aikaan
Griška-installaation sisäisen logiikan mukaan installaatiovieras siirtyi Demo Day-tapahtumasta odotustilan kautta 
installaatiotilaan kulkiessaan 2000-luvulta fiktiiviseen menneeseen aikaan ja paikkaan. Astuttuaan Demo Day-näyttelyn 
hälinästä Lumen studiolämpiöstä sisään installaatiotilan odotushuoneeseena toimineeseen Rasputinin asunnon eteiseen, 
tuli Demo Dayn vieraasta Rasputinin muistotilaisuuden vieras. Osallistujan siirtymä teoksen aikaan ja osallistujan rooliin 
tapahtui vähitellen: odotustila oli jo osittain Rasputinin aikaa ja maailmaa, mutta osittain vielä Demo Dayn aikaa - ja 
vieras tuli sinne omana itsenään, mutta samalla muistotilaisuuden vieraana. Siirryttyään odotustilasta installaatiotilaan, 
astui vieras teoksen logiikan mukaan samalla kokonaan Rasputinin aikaan ja maailmaan sekä henkilörooliinsa. Salonkiin 
astuessaan muistotilaisuuden vieraasta tuli (teoksen kannalta) osallistuja – Nikolaina, Alexandrana tai Verana. Tätä teoksen 
logiikkaa viestittiin osallistujalle ensisijaisesti taloudenhoitajattaren hahmon avulla. Teoksen historiallinen keskushahmo 
Rasputin viittasi menneeseen aikaan.  Taloudenhoitajattaren roolissa esiintynyt eteistilassa vieraat vastaanottanut näyttelijä 
antoi omalla käytöksellään mallin suhtautumisesta fiktiivisen maailman konkretisoitumiseen Lumen studionäyttämön 
hälinän keskellä. Toivottamalla vieraat tervetulleeksi muistotilaisuuteen ja päivittelemällä isäntänsä Rasputinin äkillistä 
poismenoa hän veti installaatioon tulevat vieraat fiktion piiriin ja aikaan osaksi fiktiivistä muistotilaisuutta - joka sijoittui 
menneeseen Rasputinin aikaan.

Koska sekä installaation ulkoiset puitteet että osallistujalta odotettava toiminta olivat Griškassa hyvin konkreettisia, 
oli osallistujan saattaminen huolellisesti installaation fiktiivisen maailman ja Demo Dayn todellisuuden välisen rajan 
yli mielestämme tärkeää. Kaikin aistein havaittava ja koettava ympäristö on voimakas ankkuri todellisuuteen. Kei-
noina viestiä tehokkaasti ja uskottavasti osallistujalle ympäröivän todellisuuden muuttumista fiktiiviseksi - esittäväksi 
- käytimme teatterista tuttuja keinoja: rooliasussa esiintyvää näyttelijää ja lavastusta. Teoksen aikatason pohtiminen oli 
lopultakin merkityksellistä ainoastaan rinnastettuna teoksen fiktiiviseen ulottuvuuteen. Maureen Thomasin opastamana 
päädyimme ajatukseen installaation ulkopuolelta sen sisään johtavan kävelymatkan rinnastamisesta siirtymiseen nyky-
hetken todellisuudesta teoksen fiktiiviseen maailmaan ja aikaan. Ajatus siirtymän ’lavastamisesta’ asteittaiseksi tuntui 
hyvältä, sillä arvelimme sen antavan installaatiovieraalle enemmän aikaa sisäistää osansa ja tottua ajatukseen fiktiivisiin 
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tapahtumiin osallistumisesta kuin siirtyminen teokseen yhdellä askeleella. Installaation 
eteistilan ja päätilan välinen välikkö toimi viimeisenä pysäkkinä tai ”backstagena” ennen 
täysin immersiiviseen fiktiiviseen tilaan siirtymistä. Päätilan lavasteseinien esiinjätetyt 
paljaat takapuolet rinnastuivat näyttämön kulisseihin – mitä ne kirjaimellisesti olivatkin 
- ja valmistivat omalta osaltaan osallistujaa astumaan fiktiivisen toiminnan näyttämölle. 
Myös eteistilan merkitys oli suurempi kuin sen päällimmäisenä näkyvä ilmeisin tehtävä 
installaation odotushuoneena. Sekä eteistila että välikkö valmistivat painekammion tavoin 
installaatiovierasta asteittain sukeltamaan installaation fiktiiviseen maailmaan. Osallistujan 
siirtyminen todellisuudesta fiktioon, installaation ulkopuolelta sisälle salonkiin oli tässä 
mielessä myös siirtymistä mielentilasta toiseen: osallistuja valmennettiin siirtymävaiheen 
avulla otolliseen mielentilaan installaation kokemista ajatellen. Hänet pyrittiin siirtämään 
tämän hetken nykyajasta teoksen menneeseen aikaan voimistamalla osallistujan kokemuk-
sen ’fiktiivisyysastetta’. 
             
Fiktiivisyyden astetta pyritiin näkyvästi nostamaan ympäröivän tilan lavastuksen asteella 
- eteistila oli vain puoliksi lavastettu verrattuna installaatiotilaan - ja taloudenhoitajattaren 
käytöksellä. Eteistilassa taloudenhoitajatar oli roolistaan ja puhetyylistään huolimatta läsnä 
lihana ja verenä; hän reagoi inhimillisesti installaatiovieraisiin ja vastasi tarvittaessa näiden 
kysymyksiin. Eteistilan ja installaatiotilan lavasteiden välisessä tilassa taloudenhoitajatar 
ohjeisti osallistujan niukasti ennalta määritellyin sanoin, jolloin hän osallistujan kannalta 
saattoi vaikuttaa vielä hieman etäisemmältä kuin eteistilassa jossa hänen puheensa oli 
kuitenkin tulkittavissa astetta vapaamuotoisemmaksi. Syynä tähän oli yksinkertaisesti se 
että näyttelijälle ei oltu annettu sanantarkkoja vuorosanoja vieraiden vastaanottamiseen. 

Häntä oltiin neuvottu kertomaan kaikille vieraille tilanteen fiktiivinen konteksti (epäviralli-
nen muistotilaisuus eilen kuolleen isännän, Rasputinin muistoksi) ja esittelemään eteistilan 
seinällä roikkuvien kolmen valokuvan henkilöt ja heidän suhteensa Rasputiniin. Häntä 
neuvottiin myös sopivan hetken tullen kertomaan kuinka Rasputin kuoli ja rohkaisemaan 
vieraita katselemaan aikansa kuluksi eteistilaan varattua valokuva-albumia. Sisällä installaa-
tiotilassa taloudenhoitajatar esiintyi projisointina ja hänen suhtautumistapansa osallistujaa 

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja
•  Fiktioon siirtymisen hahmottelua suunnitteluvaiheessa

Suunnitteluprosessin aikana pohdimme installaation fiktiivisen kokemuk-

sen ja Demo Dayn todellisuuden välistä rajaa ja installaation fiktiivisen 

kohtaamisen ajallista tasoa. Hahmottelimme installaation peruskonsep-

tin yhteydessä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sille miten teoksen fiktii-

vinen maailma ja aika  kytkettäisiin arkitodellisuuteen ja nykyhetkeen. 

Mietimme uskottelisimmeko osallistujalle että Rasputinin salonkia esittä-

vä installaatiotila oli todella �900-luvun vaihteen Pietarissa  - vai että se 

oli ensisijaisesti ”jonkun olohuone” omassa ajassamme. Esitettiin myös 

idea että installaatiotila olisi “tavallinen” nykyhetkessä sijaitseva huone, 

vaikkapa Rasputinin salonkina toiminut huone Gorohovajakadulla, johon 

osallistuja toisi Rasputinin henkilöhahmon (konkreettisesti projisoinnin). 

Osallistuja loisi siirtymän fiktion maailmaan ja aikaan itse koskettamalla 

vuorovaikutusesinettä tai menemällä vuorovaikutusesineen lähelle, sen 

”voimakentän” piiriin. Kosketuksen tai voimakenttään astumisen avulla 

osallistuja herättäisi henkiin Rasputinin henkilöhahmona ruumiillistuvan 

muistuman ja samalla ottaisi itselleen esineen omistajan mukaisen hen-

kilöroolin – esimerkiksi uskonnollisen tsaaritar Alexandran ristiä kosket-

tamalla Alexandran roolin. Osallistuja kutsuisi esiin tilanteen menneisyy-

destä oman aktiivisen toimintansa avulla. Tällöin Rasputin olisi katsonut 

nykyhetkeen menneestä fiktion ajasta, jolloin projisointipinta olisi toimi-

nut konkreettisena rajana saman tilan ‘tässä ja nyt’ arkitodellisuuden ja 

fiktion maailman ja ajan välillä. 

Suunnitellessamme skenaariota jossa installaatiotilan aika ja ‘todelli-

suustaso’ olisi muuttunut osallistujan toimesta jouduimme myös poh-

timaan miten ajan ja tilanteen muuttuminen fiktion tasolle olisi näkynyt 

installaatiotilassa. Videoprojisoinnissa nähtävän tilan muuttaminen ‘len-
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kohtaan oli voimakkaasti värittynyt osallistujan valitseman oven mukaisen henkilöroolin 
mukaan. ( Hänelle ei myöskään enää voinut esittää kysymyksiä.) Taloudenhoitajatar oli siis 
maaginen hahmo joka liikkui ajasta ja ulottuvuudesta toiseen; hän näyttäytyi sekä elävänä 
nykyhetkessä että sisällä salongissa fiktion maailmassa ja ajassa. Arvatenkin installaatio-
vieraan kokema fiktiivisyysaste vaihteli kuitenkin osallistujakohtaisesti - riippuen kunkin 
osallistujan henkilökohtaisesta halusta ja kyvystä eläytyä lavastamaamme tilanteeseen.

Tervetuloa Tulevaisuuden kotiin
Tilanne ennen installaation rakentamista
Tulevaisuuden koti -installaatio erottui muusta Futuriumin näyttelytilasta paitsi ulkoisesti, 
myös fiktiivisyytensä puolesta. Futuriumiin vierailukäynnille tulleille vierailijoille esiteltiin 
Futuriumissa erilaisia tulevaisuuden teknologian sovelluksiin liittyviä visioita demoina ja 
videoesityksinä jotka muodostivat kukin oman itsenäisen kokonaisuutensa ja visionsa. Koko 

nosta’ olisi ollut mahdollista muuttamalla tilan lavastusta kuvaustilan-

teessa; mahdollisuutemme muuttaaa itse installaatiotilan konkreettista 

sisustusta olisivat rajoittuneet valaistuksen ja äänimaailman muutoksiin.

Griška-installaation konseptin muokkautuessa päädyimme installaation 

arkitodellisuuden ja fiktion ajan ja maailman toisiinsa liittämisen osalta 

näkemykseen jossa sekä installaatiotila että Rasputin olisivat valmiiksi 

fiktion ajassa, fiktion maailmaa. Osallistuja ‘siirtyisi sisälle’ fiktioon kä-

velleessään installaatioon sisään. Tällä tavoin arvelimme voivamme 

valmistella osallistujan siirtymiseen paremmin etukäteen. Kallistuim-

me näkemykseen yhdessä ajassa, siis valmiiksi fiktion ajassa olevasta 

installaatiotilasta koska arvelimme sen selkeämmäksi - ja projektimme 

puitteissa realistisemmaksi toteutettaa. Hylkäsimme ajatuksen vuorovai-

kutusesineiden kautta tapahtuvasta siirtymästä koska olimme hieman 

epävarmoja siitä kuinka hyvin saisimme ajan muuttumisen havainnollis-

tettua osallistujalle. Yhtenä syynä valintaan pitää installaation päätila py-

syvästi fiktion ajassa ja ulottuvuudessa oli myös oma huoleni tuotantom-

me aikatauluun ja resursseihin nähden liian haastavaksi muodostuvasta 

kahden ajan lavastuksesta ja ajan vaihdon visualisoimisen toteutukselli-

sesta mittavuudesta. Jälkeenpäin on vaikeaa arvioida kuinka aiheellinen 

tuo huoli todellisuudessa oli.

Uudistetttu kotitila erottuu muusta Futuriumin sisustuksesta selkeästi omana kokonaisuutenaan.
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ympäristö oli rakennettu näiden esitysten itsessään neutraaliksi näyttämöksi. Kotitilaan sijoitettujen demojen esitykseen 
sen sijaan haettiin tukea kotiin liittyvillä mielikuvilla rikastetun ympäristön avulla. Esittelijät kertoivat että heillä oli 
tapana luoda kotitilan demojen esitystilanteessa jonkinlaisia niiden kuviteltuun käyttötilanteeseen liittyviä skenaarioita.   
( Esimerkiksi älykkään jääkaapin esittelyn yhteydessä esittelijä saattoi maalailla vaikkapa tilanteen jossa jääkaappi kieltäy-
tyisi avaamasta oveaan televisioillan mainostauolla suolapalaa hakevalta viimeaikoina hieman liian hyvin syöneeltä talon 
isännältä. Tai aibokoiran esittelyn yhteydessä esittelijä saattoi huomauttaa koiran voivan vartioivan tyhjäksi jäänyttä kotia 
välittämällä kuvaa kodin sisältä; vaikkapa auki jääneestä ikkunasta tai kuivuuttaan nuupahtaneista kasveista.) Kotitilan 
esittelyyn liitettiin siis mielellään fiktiivisiä ulottuvuuksia elävöittämällä fyysisten demojen esittelytilannetta suullisesti 
kerrotuilla tarinoilla. 
Kotiympäristöön sijoittuvat esitykset oli sijoiteltu omaksi kokonaisuudekseen tilaan joka rajautui muusta näyttelytilasta 
yhden seinän avulla. 

Kotitilaa oli pyritty sisustamaan kodinomaiseksi muutaman huonekalun, maton ja seinille ripustettujen grafikkateosten 
avulla, mutta tämä muusta Futuriumin tyylistä erottuva rekvisiitta oltiin sijoitettu muuta tilaa korkeammalle tasolle reilun 
portaan korkuiselle korokkeelle, jolle vierailijat eivät heidän mukaansa juurikaan tohtineet nousta. Kodin sisustus rajautui 
vain osaan kotitilaa siten että se jäi katseilta piiloon Futuriumin muista tiloista käsin. Kotitila pidettiin pimeänä siihen 
saakka kunnes sen vuoro esittelykierroksella tuli. Futuriumilaiset kertoivat korostaneensa siirtymistä kotitilaan musiikin 
avulla. Vierailijoiden kierrettyä esittelijän johdolla yleensä ensin läpi muut Futuriumin demot, laittoi esittelijä kotitilan 
valot päälle ja pyysi reippaanoloisen jääkiekko-otteluista tutun poprallin säestämänä vierailijoita siirtymään kanssaan 
Tulevaisuuden kotiin. Futuriumlaiset kertoivat kotitilan demojen olevan yleensä vierailun kohokohtia, joten Tulevai-
suuden kodin esittelystä pyrittiin tietoisestikin tekemään eräänlainen loppuhuipennus näyttelykierrokselle. Kotitilaan 
siirtyminen muodosti siis vierailun aikana tärkeän käännekohdan.

Tilanne uudistuksen jälkeen
Työryhmämme sai tehtäväkseen kotitilaan sijoitettavan uuden ’demon’ suunnittelun ja toteutuksen sekä koko kotitilan 
ilmeen ja käytettävyyden suunnittelun. Strategiamme pohjautui havaittuun tarpeeseen luoda kotitilaan selkeästi fiktii-
vinen ympäristö rikastamaan kotitilaan sijoitettujen demojen kokemuksellisuutta. Halusimme tukea Futuriumlaisten 
kehittämää käytäntöä kotitilan muodostamisesta omaksi kokemukselliseksi kokonaisuudekseen korostamalla kotitilan 
ja muun näyttelytilan välistä kontrastia visuaalisesti ja sisällöllisesti. Kotitilan pintamateriaalit uusittiin muusta ympä-
ristöstä poikkeaviksi ja se rakennettiin koko sille varatun tilan hyödyntäväksi siten että vierailijat joutuisivat astumaan 
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lavastuksen ja rekvisiitan keskelle, kirjaimellisesti sisälle Tulevaisuuden kotiin. Työryhmän 
käsikirjoittaja Sanna Leskinen yhdessä Sanna Marttilan kanssa käsikirjoittivat henkilö-
hahmot kodin asukkaiksi. Kodin asukkaita pyrittiin hyödyntämään kaikkien kotitilaan 
sijoitettujen demojen esittelyssä. Sannat loivat esittelijöiden käyttöön valmiita asukkaiden 
karakteereja ja taustoja soveltavia taustatarinoita. 

Kotitilan lavastuksessa käytettiin kuhunkin henkilöhahmoon liittyvää rekvisiittaa jotka 
osaltaan kuvittivat esittelijän kertomuksia kodin asukkaista: Katjasta ja Markusta ja heidän 
teini-ikäisestä pojastaan Laurista. Katja, Markku ja Lauri olivat myös Futuriumissa B-Here 
-demoksi nimetyn Tulevaisuuden koti -installaation päähenkilöitä. Futuriumin vierailijoista 
tuli kotitilaan astuttuaan Katjan, Laurin ja Laurin vieraita; vierailijat olivat ’kylässä’ heidän 
kotonaan. Toisaalta asukkaiden puuttuminen paikalta sai aikaan oudon tirkistelevän tun-
nelman hiippailusta toisten ihmisten kodissa heidän itse ollessa pois paikalta. Kotitilaan 
siirtymisen yhteydessä soitettavan musiikin halusimme korvata mielummin joillain kotiin 
liittyvillä, kodin asukkaiden tai elämän motivoimilla äänillä. Suunnitteluvaiheessa keskuste-
limme kodin äänien soittamisesta keinona elävöittää tunnetta kodin asukkaiden läsnäolosta 
myös vierailijoiden ollessa sisällä kotitilassa. Tätä ideaa ei toteutettu koska äänien ajateltiin 
olevan ristiriidassa tyhjäksi nähdyn kodin kanssa. Kotitilaan tulon yhteydessä soitettaviksi 
siirtymä-ääniksi sitävastoin koostettiin kodin elämän äänistä koostuvia äänitiedostoja. Fu-
turiumlaiset ovat tosin kertoneet käyttävänsä mielummin edelleen musiikkia – jos mitään 
ääntä - siirtymisen yhteydessä.

Kotitilan lavastukseen sulautetua B-Here -demon esittelyn esittelijä aloitti pohjustamalla 
tilanteen jossa perheen isä Markku (tai äiti Katja) halusi ottaa yhteyttä matkoilla olevaan 
perheenjäseneenä. Esittelijä pyysi yhtä vierailijoista asettumaan Markun (tai Katjan) 
asemaan ja avaamaan ’tulevaisuuden viestintävälineen’ avulla yhteyden vaimoonsa Katjaan 
(tai poikaansa Lauriin). Merkiksi Markun (tai Katjan) roolista osallistujaksi valikoitunutta 
vierailijaa pyydettiin ottamaan sormeensa sormus ja istuutumaan projisointikankaan eteen 
sijoitetun ruokapöydän ääreen. Rooliin suostunut osallistuja vedettiin näin asteetta syvem-
mälle fiktioon, sen toimijaksi. Samalla muut vierailijat etäännytettiin kodissa kyläilijöistä 

Esittelijä ohjaa vierailjat sisälle kotitilaan.

Kotitilan sisustuksessa piti ottaa huomioon vaihteleva vierasmäärä. Enim-

millään kotitilassa vierailee parikymmentä henkilöä kerralla.
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fiktiivisen esityksen katsojiksi. Heidän fyysinen läsnäolonsa kodissa kadotettiin ja heistä tuli tilanteen ulkopuolisia 
’ruumiittomia’ ja näkymättömiä tarkkailijoita. Tätä vaikutelmaa korostettiin osittain tahattomasti sillä että yhteydenot-
tovälineen avulla tavoitettu perheenjäsen noteerannut heitä lainkaan, vaan puhui kotona istuvan Markun (tai Katjan) 
rooliin suostuneelle osallistujalle kuin tämä olisi kotona yksin. Suunnitteluvaiheessa keskustelimme yrityksestä selittää 
tämä ristiriita installaation sisäisessä logiikassa luomalla ’tulevaisuuden viestintälaitteeseen’ erityinen yksityiseksi moodiksi 
nimetty toiminto joka suojaisi laitteen välittämän näköyhteyden vain laitteeen välittömille, rekisteröidyille käyttäjille 
näkyväksi. Viestintäyhteyden alussa näytettävään käyttöliittymänäkymään lisättiinkin graafinen kuvaus ’yksityisen’ ja 
’julkisen’ moodin välisestä valinnasta ’yksityiseksi’. Emme kuitenkaan halunneet painottaa installaatiokokemuksessa 
viestintäyhteyden teknologiaa, joten esittelijää ei ohjeistettu selittämään tätä toimintoa ellei joku vierailijoista siitä 
erityisesti kysyisi. 

Koska Futurium-vierailu kokonaisuudessaan vedettiin hyvin esittelijäjohtoisesti ja esitysmäisesti, solahtivat vierailijat osal-
listujaa lukuunottamatta Tulevaisuuden koti -installaation osallistujan rooliin asettamisen myötä kodissa kyläilijöistä taas 
hyvin luontevasti takaisin katsojien osaan. Osallistuja sen sijaan joutui osalliseksi täysin fiktiiviseen tilanteeseen – mikä 
oli yksi alkuperäisistä päämääristämme. Yleisön läsnäolon takia osallistuva kokemus kuitenkin muuttui esiintyväksi, mikä 
useimpien osallistujien osalta mitä todennäköisimmin haittasi kokemukseen uppoutumista. Voidaan siis todeta, että vie-
railijoiden kokemuksen omakohtainen kokemus fiktion maailmassa olosta oli korkeimmillaan heti Tulevaisuuden kotiin 
siirtymisen jälkeen ja kotitilan muiden demojen esittelyn aikana; ja että esittelijän pyytäessä yhtä vieraista osallistumaan 
Tulevaisuuden koti -installaatioon muiden vierailijoiden uppoutuva kokemus katkesi. He siirtyivät fiktion ’ulkopuolelle’ 
sen sivustaseuraajiksi. Osallistujan kokemus fiktiivisessä maailmassa vierailemisesta muutti muotoaan Tulevaisuuden 
koti -installaation osallistujaksi suostumisen myötä; immersiiviisyys voimistui mutta siirtyessään yleisön silmien alla 
näyttävästi perheen isän tai äidin rooliin, toisen kenkiin, kokemus muuttui omakohtaisesta julkiseksi. Osallistujasta tuli 
eräänlainen ’esikokija’ koko muulle vierailijajoukolle.
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Griška-installallaation pohjapiirros



75Luku 3

3.2.2  Installaatioiden vuorovaikutuslogiikasta

Tietoteknisen toteutuksen kannalta installaatioiden vuorovaikutteisuus muodostui 
osallistujan toiminnan seuraamisesta ja siihen reagoimisesta. Griška-installaatiossa eri 
puolille installaatiotilaa aseteltujen kytkimien avulla välitettiin tietokonesysteemille 
tietoja osallistujan sijainnista installaatiossa. Tarinallisen toiminnan keskiössä oleviin 
esineisiin sopivasti asennetut kytkimet taas välittivät systeemille signaalin näiden esi-
neiden tietynlaisesta käytöstä. Osallistujan sijainnin ja esineiden käyttötavan perusteella 
järjestelmä valikoi videoprojektorin ja tilan kaiuttimien kautta kulloinkin toistettavat 
ääni- ja videotiedostot. 

Tulevaisuuden koti -installaatiossa päädyttiin teknisen toteutuksen osalta täysin lineaa-
riseen tarinankulkuun- joka oli esittelijän operoiman kämmentietokoneen välityksellä 
mahdollista aloittaa, siirtää pitoon tai keskeyttää. Osallistujaa pyydettiin ohjaamaan 
’tulevaisuuden viestintälaitetta’ äänikomentojen avulla, mutta todellisuudessa esittelijä 
välitti järjestelmälle vastaavat komennot kämmentietokoneen avulla. 

Griška-installaation suunnitteluvaiheen alussa keskustelimme periaatteellisia kysymyksiä 
osallistujan toiminnan monitorointiin liittyen. Mietimme olisiko osallistujalle tarpeen 
tehdä tiettäväksi milloin hänen toiminnallaan on vaikutusta, olisko osallistujalle selkeästi 
ilmaistava milloin hänen toimintansa olisi tietokoneen tarkkailun alaista. Keskustelimme 
tulisiko tilan aktiiviset järjestelmän tarkkailun alaisena olevat osat merkata visuaalisesti 
siten että ne selkeästi erottuisivat neutraaleista alueista. Pohdiskelimme osaisiko osallis-
tuja toimia, ellei hän tietäisi mitkä tilan osat tai esineet olisivat yhteydessä järjestelmään. 
Olimme varsin periaatteellisesti kuitenkin sitä mieltä että osallistujan elämys syntyisi 
tapahtumista kokonaisuudessaan, kaikesta mitä salongissa tapahtui. Halusimme myös 
estää osallistujaa kiirehtimästä vuorovaikutustoiminnan suorittamista. Tapahtumien kulun 
kannalta sen oikea ajoitus oli vähintään yhtä tärkeää kuin oikean toiminnon  suorittaminen. 
Ohjaamalla osallistuja toimimaan oikein oikealla hetkellä saisimme kudottua toiminnan 
merkitykselliseksi osaksi installaation tapahtumia.

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja
• Metaforia vapautumiselle

Mietimme erilaisia metaforisia lähestymistapoja Rasputinin sielun vapa-

uttamista kuvastaville, hyväksyntää ilmaiseville toiminnoille. Hyväksyn-

nän merkkinä osallistuja voisi tehdä jotain Rasputinin puolesta, toistaa 

ystävyyden merkiksi jonkin yhteisen tavan tai suorittaa jonkin symbolisen 

vapauttamista kuvastavan eleen. Rasputinin puolesta osallistuja voisi 

tehdä jotain mitä Rasputin itse haamuna ei enää voinut tehdä. Esimerk-

keinä ehdotettiin kirjeen postittamista, aneen ostoa Rasputinin sielun 

puolesta (laittamalla raha kirstuun); sopimuksen tai kirjeen allekirjoitta-

mista - vaikkapa Rasputinin henkilökohtaista leimaa käyttäen; Raamatun 

avaamista Rasputinille jotta tämä voisi lukea rukouksen tai pyhää sanaa; 

tai kukan asettamista valokuvan viereen kunnioituksen merkkinä (esi-

merkiksi Alexandran valokuvan viereen asetettuun maljakkoon, silloin 

kun osallistuja oli Alexandran roolissa). Tutun yhteisen tavan toistaminen 

vertautui mielisämme ‘rauhanpiipun polttoon’. 

Osallistuja tekisi rauhan ja yhteisymmärryksen merkiksi viimeisen ker-

ran jotain mitä hänellä ja Rasputinilla oli ollut Rasputinin eläessä ta-

pana yhdessä tehdä. Rasputin voisi pyytää osallistujaa esimerkiksi 

kohottamaan maljaa kanssaan. Rasputin voisi nostaa ensin itse mal-

jaa ja pyytää osallistujaa toistamaan teon perässään. Tai osallistujan 

tehtyä eleen, Rasputin voisi toistaa sen. Muina esimerkkeinä yhteisiin 

tapoihin liittyvistä toiminnasta pohdimme shakkipelin päätökseen saat-

tamista; sikarin tai savukkeen polttamista; tietyn musiikin tai sävelen 

soittamista esimerkiksi avaamalla soittorasia tai käynnistämällä gra-

mofoni; tai yhdessä rukoilua. Osallistujan toiminta voisi myös vaihto-

ehtoisesti vapauttaa Rasputinin metaforisesti vapauttamalla hänet 

symbolisesti taakastaan tai päästämällä hänet symbolisesti vapau-

teen. Symbolisina esimerkkeinä vapauttavasta eleestä keskustelimme 
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3.2.2.�  Vuorovaikutteisuus Griška-installaatiossa

Griška-installatiossa Rasputinin osallistujalta pyytämä palvelus kiteytyi tiettyyn esinee-
seen kytkeytyvään toimintoon. Osallistuja saattoi pyhittää Rasputinin ripustamalla häntä 
esittävän ikonin seinälle, lopettaa sodan leimaamalla käskykirjeen tai ottaa vastaan anteek-
sipyyntönä rahapussin lippaan sisältä. Tuttujen esineiden avulla osallistujalle ehdotettiin 
suoraan tietynlaista toimintaa. Esineen tyypillinen käyttötapa toimi toimintaohjeena. 

Vuorovaikutustoimintojen valikoituminen
Rasputinin ja osallistujan välinen kohtaamisen aiheeksi valittiin Rasputinin sielun kohtalon 
ratkeaminen ja osallistujan tehtäväksi päätöksen teko. Vuorovaikutustoimintana pohdimme 
erilaisia tapoja joilla osallistuja voisi kommunikoida ’tuomionsa’ Rasputinille, käytännössä 
installaation tietokonejärjestelmälle. Tieto osallistujan toiminnasta vuorovaikutuspisteessä 
välittyi Rasputinille, käytännössä tietokonejärjetelmälle tietyn esineen avulla suoritetun 
toiminnan avulla. Pohtiessamme tarkoitukseen sopivia esineitä ja niihin liittyviä toimintoja 
etsimme esineitä joihin liittyisi tarinaamme soveltuvaa symboliikkaa tai tilanteeseen sopivia 
toiminnallisia merkityksiä; mieluiten molempia. Halusimme myös löytää esineitä jotka 
soveltuisivat mahdollisimman luontevasti ja houkuttelevasti tarinalliseen kontekstiin ja 
tilanteeseen sopivan toiminnan välineiksi. Esineiden oli pelkällä olemuksellaan rohkaistava 
osallistujaa tietynlaiseen toimintaan. Pyrimme valitsemaan esineitä joiden käyttötarkoitus 
olisi osallistujille ennestään tuttu.

Tsaari Nikolain henkilöhahmon liittyvän valtateeman vuorovaikutuspisteen vuorovaiku-
tusesineeksi valittiin leimasin. Leimasimen avulla osallistuja allekirjoittaisi Rasputinin 
puolesta kirjeen. Nikolain vuorovaikutuspisteen tuoliksi valittaisiin valtaistuinmainen tuoli 
viittauksena tsaarin ja Rasputinin väliseen maalliseen ja hengelliseen valtaan perustuvaan 
peliin. Installaatiotilaan projisoinnin ääreen sijoitettaisiin pöytä jonka ääreen tuoli asetet-
taisiin. Projisoinnissa näkyvässä tilassa  pöydän takana näkyisi samanlainen tuoli, johon 
Rasputin istuisi osallistujaa vastapäätä. Synrt/nautinnot-teeman vuorovaikutuspisteen 
vuorovaikutusesineeksi valitsimme soittorasian ja korulippaan yhdistelmän - tai pelkän 

lintuhäkin oven avaamisesta; kirjan tai albumin sulkemisesta (jonkin 

asian päätökseen saattamisen merkkinä); kynttilän sytyttämisestä Ras-

putinin sielulle; tulen sammuttamisesta (kärsimyksen lopettamisen  

merkkinä); kahleen tai oven lukon aukaisemisesta; tai kuvannollisen 

vapauden symbolin, kuten oliivipuun oksan tai kukan antamisesta Ras-

putinille. Muina ajatuksina symbolisista tavoista auttaa Rasputinin sielu 

vapauteen kirjattiin ylös ikiliikkujan pysäyttäminen ja matkan mahdol-

listaminen kokoamalla sielulle symbolinen kulkuväline jolla matkata tai-

vaaseen. Vera). Taloudenhoitajatar tervehti osallistujaa uudelleen koska 

tämä oli nyt eri henkilö. Ovesta sisään salonkiin astuessaan osallistuja oli 

astunut Nikolain, Alexandran tai Veran rooliin. Myös Rasputin puhutteli 

osallistujaa hänen roolihahmonsa mukaisesti nimeltä kutsuen. [”Sinäkö 

siinä? Nikolai.”; ”Alexandra! Voi mikä ilo nähdä sinut siinä, rakkaiden iko-

nieni luona. Kiitos että tulit rukoilemaan puolestani.” ; ”No mutta! Kukas 

se siinä. Ljudmi... Verahan se oli? Kullanmuru.”] 

Systemaattisen palautteen keruun puuttuessa meillä ei ole varmaa tietoa 

siitä kuinka moni osallistujista tajusi joutuneensa valitsemansa oven pe-

rusteella tiettyyn henkilöhahmorooliin. Suullisen palautteen perusteella 

tämä ei ollut kaikille osallistujille täysin selvää. Tästä huolimatta videoku-

vassa esiintyneiden henkilöhahmojen (Rasputinin haamu ja taloudenhoi-

tajatar) puhe ja kehotukset vaikuttivat puhuttelevan huoneeseen astunei-

ta kokijoita vahvasti ja he osasivat toimia tämän perusteella.
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korurasian jos emme löytäisi soivaa rasiaa- ja sen sisälle sijoitetun lahjan: korun tai rahaa. 
Korulippaaseen yhdistettiin mielikuva ylellisyysesineestä ja sillä viitattiin hauskanpitoon. 
(Korut muistuttavat tilaisuuksista joissa niitä käytetään, lahjoitetaan ja saadaaan. Soitto-
rasian musiikki viittaisi illanistujaisiin, tanssijaisiin tai muihin vapaa-ajan huvitteluhetkin 
joissa musiikki soi.) Toteutuneeseen installaatioon en kuitenkaan onnistunut löytämään 
kelvollista soivaa- tai muunkaanlaista korurasiaa, eikä aikaa sellaisen tekemiseen itse ollut. 
Installaatioon päätyi lopulta yksinkertaisin mahdollinen mustaksi maalattu vanerinen lipas. 
Tsaaritar Alexandraan uskontoteeman vuorovaikutuspisteessä liittyväksi vuorovaikutus-
esineeksi valittiin ikoni. Ikoni liittyi luontavasti sekä tsarittaren syvään uskonnollisuuteen 
että Rasputinin asemaan tsaarinhovissa perheen hengellisenä neuvonantajana ja sairaan 
perillisen suojelijana. Historiallisen henkilön Alexandra Feodorovnan tiedetään kääntyneen 
uskonnollisten henkiparantajien puoleen pitääkseen sairaan poikansa hengissä. Vuoro-
vaikutusesineiden lisäksi yhteisesti sovittiin muuksi tarpeelliseksi esineistöksi eteiseen 
sijoitettavat osallistujan roolihenkilöitä esittävät valokuvat (tsaari, tsaaritar ja naisystävä) 
sekä samovaari tyypillisenä venäläisenä vieraanvaraisen tunnelman luojana. Lopullisen 
käsikirjoituksen mukaan ikoni esitti Rasputinia pyhimyksenä. Näin sen esille ripustaminen 
kuvasti Rasputinin julistamista pyhimykseksi.

Halusimme liittää osallistujan päätöksen ilmaisevaan eleeseen myös käsikirjoitukselliset 
Rasputinin ja osallistujan henkilöhahmon välistä suhdetta hallinneet teemat: vallan, uskon-
nollisuuden ja synnillisen nautinnonhalun. Alkuperäisessä suunnitelmassamme Rasputin 
olisi vapautunut vasta kun osallistuja olisi käynyt henkilöroolissaan läpi salongin kaikki 
kolme eri teemaan liittyvää vuorovaikutuspistettä. Kussakin vuorovaikutuspisteessä Ras-
putinin ja osallistujan välinen kohtaus olisi värittynyt ’pisteen’ teeman mukaisesti. Koska 
kutakin henkilöroolia dominoi yksi teema, olisi kyseinen teema kaikista voimakkaimmin 
esillä silloin kun roolihahmo kohtaisi Rasputinin vuorovaikutuspisteessä jonka teema oli 
sama kuin hänen henkilöhahmoaan hallitseva teema. Alkuperäisen suunnitelman mukaises-
sa toteutuksessa Rasputinin sielun kohtalo olisi sinetöity kolmessa vuorovaikutuspisteessä 
tehtyjen päätösten yhteisvaikutuksen perusteella. Keretäksemme toteuttaa installaation 
IAN-opetusjakson puitteissa Demo Day-päiväksi, jouduimme supistamaan alkuperäistä 

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja
•  Rasputinin ja osallistujan välisen yhteyden 
     riippuvuussuhde osallistujan sijaintiin tilassa

Suunnitteluvaiheessa pohdimme keinoja tuoda esille Rasputinin ja osal-

listujan välisen yhteyden ja vuorovaikutuspisteen välinen riippuvuussuh-

de. Mika Tuomola painotti että osallistujalle tulisi tehdä mahdollisimman 

selväksi mikä vuorovaikutuspaikassa pysymisen ja Rasputinin esilläolon 

välinen yhteys oli. Mika ehdotti että Rasputinin hahmon olisi ilmaistava 

osallistujalle tarpeeksi voimakkaasti ettei toivo tämän liikkuvan paikal-

taan; osallistujalle olisi tehtävä selväksi että tilanteen katkaiseminen 

tarkoittaisi epäsuorasti Rasputinin tuomitsemista, sillä silloin Rasputinin 

mahdollisuus vapautua raukesi. Katsoimme lopulta kuitenkin että näkö- 

ja kuuloyhteyden katkeaminen osallistujan siirtyesssä pois vuorovaiku-

tuspisteestä toimisi tehokkaana tapana ilmaista osallistujalle että tämän 

toivottiin pysyttelevän vuorovaikutuspisteessä. Luotimme siihen että yh-

teys Rasputiniin; tämän näkeminen toimisi riittävänä houkuttimena aset-

tua pysytellä vuorovaikutuspisteessä paikoillaan. 

•  Vaihtoehtoisia tapoja ilmaista päätös Rasputinin kohtalosta

Suunnitteluvaiheessa ennen installaatiokonseptin rajaamista suppeam-

maksi Demo Dayn toteutusta varten pohdimme miten Rasputinin kohta-

losta päättäminen jaettaisiin kolmeen vuorovaikutuspisteeseen. Keskus-

telemme mahdollisuudesta että osallistuja kävisi ensin läpi kaikki kolme 

vuorovaikutuspistettä ja tekisi päätöksen Rasputinin kohtalosta vasta sit-

ten; kuultuaan Rasputinin tunnustukset kaikissa vuorovaikutuspisteissä. 

Vaihtoehtoisesti osallistujan tuomio voisi muodostua kaikissa vuorovai-

kutuspisteissä annetuista osatuomioista. Esimerkkinä ehdotettiin kukan 

asettamista maljakkoon niissä vuorovaikutuspisteissä joissa osallistuja 

päättäisi vapauttaa Rasputinin tämän tunnustamasta synnistä. Rasputinin 
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suunnitelmaa. Toteutuneessa versiossa osallistujalle annettiin kussakin roolihahmossa 
mahdollisuus vierailla vain roolihahmon teemaa vastaavassa vuorovaikutuspisteessä. Näin 
Rasputinin sielun kohtalo ratkeaisi yhden vuorovaikutuspisteen toiminnon perusteella. 

Keskustellesamme osallistujan tavoista ilmaista myöntyvä ja kieltävä kantansa Rasputinin 
pyyntöön olimme taipuvaisia kallistumaan siihen tulokseen että molempien kantojen il-
maisemista varten olisi selkeintä olla oma toimintonsa. Toisena vaihtoehtona pohdimme 
toiminnan yhdistämistä pelkästään myönteiseen kantaan. Osallistuja voisi ilmaista kantansa 
Rasputinin tunnustukseen tekemällä vapauttavan eleen tai pysymällä vaiti. Ellei osallistuja 
tekisi vapauttavaa elettä, jatkaisi Rasputin ripittäytymistään. Esimerkkeinä valinnaisista 
myönteistä ja kielteistä kantaa ilmaisevista toiminnoista ehdotettiin valintaa kahden pää-
töstä kuvastavan soittorasian välilllä; osallistuja valitsisi avaisiko hyväksynnän merkkinä 
taivasta kuvastavan soittorasian vai tuomion merkkinä helvettiä kuvastavan soittorasian. 
Soittorasioiden sijaan osallistujaa voitaisiin pyytää myös nostamaan risti joko taivasta tai 
helvettiä esittävän kuvan päälle. Ehdotuksia pidettiin selkeinä mutta suoraviivaisuudessaan 
muihin aiemmin pohtimiimme esimerkkeihin verrattuna tylsinä. Pidimme tärkeänä että 
vuorovaikutustoiminnot olisivat mahdollisimman luontevia ja että sisältäisivät muitakin 
tilanteeseen ja henkiöiden väliseen suhteeseen liittyviä merkityksiä kuin äänestyksenomai-
sen valinnan ’kyllä’ ja ’ei’ vaihtoehtojen välillä. Laittamalla osallistuja äänestäjän asemaan 
olisimme samalla etäännyttäneet hänet äänestyksen kohteena olevista tapahtumista. 
Toivoimme löytävämme kuhunkin vuorovaikutuspisteeseen hyväksyvää ja tuomitsevaa 
kantaa ilmaisemaan omat erilliset toimintonsa. Jossakin vaiheessa aika loppui kesken ja 
päädyimme toteutuksen kannalta yksinkertaisempana ratkaisuna liittämään kuhunkin 
vuorovaikutuspisteeseen vain yhden mahdollisen myönteistä päätöstä ilmasevan toiminnan. 
Kielteisen kannan ilmaisu rinnastettaisiin teosta kieltäytymiseen.

Tsaari Nikolain rooliin ja valtateeman vuorovaikutuspisteeseen liittyväksi vuorovaiku-
tusesineeksi kaavailimme ensin valtaistuimeen viittaavaa mahdollisimman majesteettista 
tuolia. Testitarkoituksessa pystytetty mockupversio installaatiosta osoitti kuitenkin että 
tuoli oli esineenä ehdottomasti houkuttelevin tilassa johon oli myös sijoitettu suuri pro-

lopullinen tuomio laskettaisiin kukkien määrän avulla. (Esimerkiksi: kolme 

tai kaksi kukkaa päästäisi Rasputin taivaaseen, yksi kukka jättäisi hänet  

haamuksi ja ilman kukkia jääminen lähettäisi hänet helvettiin.) Kukat osal-

listuja saisi odotustilassa taloudenhoitajattarelta. Kukkien tai vastaavien 

myöntävää päätöstä symboloivien esineiden käyttämisen haittapuolena 

olisi ollut se että jonkun olisi aina jokaisen osallistujan jälkeen käytävä 

keräämässä kukat pois installaatiotilasta. Vaihtoehtoisena tapana tuoda 

julki osallistujan päätös ehdotettiin tuomion kirjoittamista paperilapulle. 

Paperille kirjoitettavan tai muulla tavoin merkattavan tuomion hylkäsim-

me tiedon tulkinnan haasteellisuudesta. Emme löytäneet mielestämme 

toteutuskelpoista vastausta kysymykseen kuinka saada tietokonesys-

teemille tieto siitä mitä lapussa lukisi. Vaihtoehtoina pohdimme hahmo-

tunnistusteknologian käyttämistä tai täysin ‘manuaalista’ ratkaisua jossa 

installaatioavustaja olisi katsonut käyttäjän vastauksen ja syöttänyt sen 

tietokonesysteemiin. Hahmotunnistusteknologian käyttö hylättiin projek-

tin resursseihin nähden liian teknisenä ratkaisuna, tiedon tulkinnan jättä-

minen installaatioavustajan varaan taas oli mielestämme liian ‘ihmistyö-

intensiivinen’ ratkaisu siihen nähden että pyrkimyksenämme oli rakentaa 

mahdollisimman vähällä ‘miehityksellä’ toimiva installaatio. Ajatuksen 

täydestä automaatiosta hylkäsimme siinä vaiheessa kun päätimme si-

joittaa eteistilaan näyttelijän vastaanottamaan installaatiovieraat. Emme 

kuitenkaan halunneet ‘taloudenhoitajattarelle’ liikaa tehtäviä. 

Muita ehdotettuja tapoja kommunikoida osallistujan päätös Rasputinin 

kohtalosta olivat sisäkön kellon soittaminen ja ristin suutelu. Kellolla kut-

suttaisiin paikalle sisäkkö eli taloudenhoitajatar viemään Rasputin osal-

listujan päätöksen mukaisesti joko taivaaseen tai helvettiin. (Tällöin kello-

ja voisi olla kaksi: toinen taivalle, toinen helvetille.) Vapauttavan tuomion 

merkiksi esitettiin myös Rasputinin ruumisarkun tai ristin suutelemista 

rauhan merkkinä. ‘Tuomion kellon’ tai ‘vapautuksen kellon’ soittaminen 
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jisointipinta. Maureen Thomasin opastamina päädyimme ajatukseen sijoittaa jokaiseen 
vuorovaikutuspisteeseen erikseen istuin ja varsinainen Rasputinin kohtalon ratkaisemiseen 
liittyvä vuorovaikutusesine. Kunkin vuorovaikutuspisteen tuolin viereen voitaisiin sijoittaa 
pöytä jolle vuorovaikutusesine voitaisiin asettaa muun rekvisiitan sekaan. Pöydille aseteltu 
rekvisiitta liittyisi kunkin vuorovaikutuspisteen teemaan ja sen ääreen ohjatun osallistujan 
henkilöhahmoon. Näin jokainen vuorovaikutuspiste toimisi omana pienoisnäyttämönään 
Rasputinin ja osallistujan väliselle kohtaukselle. Asettamalla esineet pöydälle kuin joku 
olisi juuri jättänyt ne siihen, voitaisiin antaa vaikutelma keskeneräisestä tilanteesta. Pöydille 
koottujen esineiden avulla voitaisiin ohjata osallistujan mielenkiinto oikeaan suuntaan 
ilman että varsinainen Rasputinin kohtaloon vaikuttava vuorovaikutusesine erottuisi heti 
joukosta. (Thomas totesi että yksinkertaisimmillaan vuorovaikutusesine toimisi avaimena 
projisointikuvan videomateriaalin esiin saamiseksi.)

Tapahtumasarjan hyödyntämisestä
Keskustellessamme tutori Jukka Asikaisen kanssa nautinnot-teeman vuorovaikutuspisteen 
tapahtumiin liittyvästä lahjasta huomautti Asikainen että kohtauksen jännitten takia Ras-
putinin Veralla tarjoama lahja voisi olla piilossa. Hän ehdotti että lahjaesine, koru tai raha, 
voisi olla piilossa niin että osallistujan olisi itse tehtävä jotain sen eteen että näkisi mistä 
Rasputin puhui. Pidimme ajatuksesta. Osallistujalta kohtauksen aikana jo ennen varsinaista 
vuorovaikutustoimintaa vaadittava aktiivisuus tilanteen seuraamiseksi tuki osaltaan tunnetta 
kontaktista Rasputinin hahmoon. Keskuselimme myös osallistujan toiminnan vahvista-
misesta Rasputinin antaman palautteen avulla. Osallistujan kannalta olisi luonnollisesti 
tärkeää että Rasputin reagoisi hänen toimintaansa välittömästi. Osallistujan ja Rasputinin 
välisen kontaktin vahvistamiseksi osallistujan toimintaa vahvistavaa palautetta olisi hyvä 
hyödyntää myös muulloin kun Rasputinin sielun kohtaloon vaikuttavan vuorovaikutustoi-
minnon jälkeen. (Esimerkkinä kuviteltu esimerkki osallistujan toiminnan vahvistamisesta 
Rasputinin hahmon antaman palautteen avulla: Rasputin kehottaisi osallistujaa istumaan. 
Osallistuja istuttua Rasputin voisi sanoa: ”Mukava nähdä taas sinut siinä! Leimaistiko kir-
jeen puolestani?” Osallistujan leimattua kirjeen Rasputin sanoisi: ”Kiitos ystäväni. Haluan 
antaa sinulle kiitokseksi jotain. Katso lippaaseen.” Kun osallistuja avaisi lippaan hän näkisi 
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edusti samankaltaista lähestymistapaa vuorovaikutustavan valintaan 

kuin Mika Tuomolan ehdotus taivasta ja helvettiä edustavasta rasiasta 

joista jompaankumpaan osallistuja vertauskuvallisesti Rasputinin, käy-

tännössä esimerkiksi paperinpalan tai jonkun pienen esineen, sijoittai-

si: “sulkisi”. Kahden yksiselitteisen ‘äänestysvaihtoehdon’ käyttäminen 

korostaisi vuorovaikutustoiminnon yhteyttä Rasputinin kohtaloon. Kuin 

muinaisen Rooman keisarin peukalollaan, voisi osallistuja päättää Ras-

putinin kohtalosta valitsemalla yksinkertaisesti ‘elämän ja kuoleman’, 

vapahduksen ja ikuisen piinan välillä. Yksinkertaisuudessaan tämä vuo-

rovaikutustapa olisi ollut selkeä ja varmasti tehokas. 

Päädyimme kuitenkin toisenlaiseen ratkaisuun. Halusimme yrittää löy-

tää tavan kytkeä vuorovaikutus mahdollisimman luontaisiin, normaalista 

elämästä tuttuihin ja ehkä tätä kautta monimerkityksellisempiin toimin-

toihin. Äänestysmäinen kahden kellon tai rasian välillä valinnan avulla 

tapahtuvan vuorovaikutustoiminnon nähtiin rinnastuvan liikaa ‘yes’ ja ‘no’ 

painikkeiden klikkaamiseen. Osa työryhmästä ei pitänyt tätä ongelmalli-

sena, osa - minä itse mukaanlukien - halusi pitää kiinni alkuperäisestä 

tavoitteesta pyrkiä ottamaan osallistuja osaksi fiktiivisiä tapahtumia lait-

tamalla hänet osallistumaan niihin (- osallistumaan sodan lopettamiseen 

leimaamalla kirje, julistamaan Rasputin pyhimykseksi nostamalla häntä 

esittävä ikoni muiden pyhien joukkoon, hyväksymään rahaa maksuksi 

hyväksikäytöstä ottamalla tarjottu rahapussi vastaan). Laittamalla osal-

listuja äänestäjän asemaan olisimme samalla etäännyttäneet hänet ää-

nestyksen kohteena olevista tapahtumista.
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Ehdotettu esine: Toiminnan tarinallinen merkitys:

Tuoli Tuoli valtaistuimena.

Soittorasia tai yhdistetty soitto- ja 
korurasia jossa koru

Korun ottaminen rasiasta, hyvityksen vastaanottaminen.
tai: Musiikin soittaminen.
(Rasia sisältää myös mielleyhtymän Pandoran laatikkoon.)

Matkalaukku tai -arkku Matkalaukun purkaminen tai pakkaaminen Rasputinin puolesta.  
Tai: Rasputinin matkoiltaaan tuomien tuliaisten vastaanottaminen.

Ikoni Siunaus - Osallistuja voisi rukoilla yhdessä Rasputinin kanssa, tämän puolesta tai antaa Rasputinille 
mahdollisuuden rukoilla. 
Rukoilu - Osallistuja voisi ottaa Rasputinilta siunauksen vastaan tai siunata Rasputinin.
Tai: Ikonin nostaminen esille paikkaan josta Rasputin voi sen nähdä. Ikoni symbolisoi  
ikkunaa taivaaseen. Rasputinille se voisi merkitä kirjaimellisesti tietä sielunrauhaan. 

Hajuvesipullo Rasputin viittaisi hajuvesipulloon haistelemalla ilmaa tai vaikkapa kirjottua nenäliinaa.  
Tai: Rasputin reagoisi haistelemalla kun osallistuja avaisi hajuvesipullon korkin tai  
suihkauttaisi hajuvettä pullosta.

Soitin: viulu tai harmonikka Rasputin pyytäisi soittamaan tai soittaisi itse.

Gramofoni Yhteisen tutun sävelen tai tunnelmamusiikin soittaminen.

Puhelin Rasputin soittaisi puhelun osallistujalle salonkiin tai toisin päin.

Lelu: hyrrä tai sätkynukke Yhteys tsaariparin poikaan, toisaalta Rasputinin omiin lapsiin.

Tupakkatuotteet, sikarirasia Savukkeen polttaminen yhdessä. 
Tai: savukkeen tekeminen tai piipun täyttäminen Rasputinille.

Kirjoituskone, kirje, ketjukirje Kirjeen loppuun saattaminen Rasputinin puolesta. 
Tai: Kirjeen lähettäminen Rasputinin puolesta. 
Tai: päätöksen kirjoittaminen paperille (kirjoituskoneella).  
Tai: Rasputin voisi myös pyytää tsaarilta vielä yhtä suosituskirjettä.

Risti tai ristiriipus Ristin siirtäminen huoneessa tiettyyn paikkaan symbolisesti. 
Tai: Ristin suuteleminen hyväksynnän merkiksi. 
Tai: Veden pyhittäminen upottamalla risti veteen.
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Pesusoikko Kuvannollinen käsien peseminen, asiasta irrottautuminen.

Tuohuskynttilä Kynttilän sytyttäminen valokuvan edessä.

Viinilasi Viinin juominen, yhteisen maljan kohottaminen hyväksynnän merkkinä. 
Tai: ehtoollisviinin juominen Rasputinin puolesta.

Samovaari Teen kaataminen, juominen vieraanvaraisuuden vastaanottamisen  
ja hyväksynnän merkkinä.

Peili Turhamaisuuteen ja itserakkauteen tai itsetutkiskelun viittaava peilailu.  
Peli on myös metafora ikkunasta toiseen maailmaan.

Sisäkön kello Sisäkön kutsuminen sisään salonkiin viemään Rasputin pois.

Tiimalasi Tiimalasin kääntäminen, lisäajan antaminen Rasputinille jotta tämä  
kerkeäsi sovittaa tekonsa.

Ovikolkutin Taivaan portin koputtaminen Rasputinin puolesta.

Hiekka Hiekan, ’maan’ heittäminen Rasputinin kuvan tai rukouslapun päälle  
hautaamisen ja vainajan lepoon saattamisen symbolina.

Ikkunaluukku Ikkunaluukun avaaminen jotta Rasputin pääsee vapauteen (tai enkelit  
pääsevät hakemaan Rasputinin).

Viisi leipää ja kolme kalaa. Sovinnon aterian jakaminen Rasputinin kanssa.

Kolmihaarainen kynttilä. Kynttilän sydämen sytyttäminen hyväksynnän merkiksi. Kolme vuorovaikustupistettä  
vertautuu kolmeen haaraan. (Myös pyhän kolminaisuuden symboliikka.)

Kananmuna Munan nostaminen näkyville hyväksynnän merkiksi. Munaan liittyy vahva uskonnoliinen symboliikka 
uuden elämän alkamisesta, joka rinnastuu Rasputinin taivaaseen pääsyyn.

Shakkilauta Päätöksen viestiminen shakkinappulan avulla, pelitilanteessa shakkilaudalla tai  
pelkällä yhdellä nappulalla. (Rasputinia symboloisi musta hevonen, tsaaria kuningas.)

Taulukko:  Griška työryhmän ideointia vuorovaikutusesineistä ja niihin liittyvistä tarinan kannalta otollisista toiminnoista
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että Rasputin puhui totta. Lippaassa olisi kultaraha.) Demo Dayn ajaksi pystyttämässämme installaatiossa jouduimme 
kuitenkin ottamaan huomioon toteutusaikataulun ja käytössäolevat resurssit installaation tietokonejärjestelmän rakenta-
miseksi. Jotta ylipäänsä pystyimme toteuttamaan toimivan installaation Demo Day -tapahtumaan rajasimme järjestelmän 
rekisteröimien osallistujan toimintojen lukumäärän minimiin.

Esinepareista ja parillisesta toiminnasta
Keinona korostaa osallistujan ja Rasputinin (videokuvan) välistä toiminnallista yhteyttä keskustelimme lavastetussa tilassa 
ja projisoinnissa näkyvistä esinepareista sekä Rasputinin ja osallistujan molempien suorittamasta yhtäaikaisesta tai reagoi-
vasta toiminnasta. Ajatus samanlaisten tuolien asettamisesta molemmin puolin lavastetussa tilassa projisointipinnan eteen 
sijoitettua pöytää - yksi lavastettuun tilaan ja yksi projisointikuvaan - tuntui toimivalta ajatukselta. Installaatiotilassa ja 
projisoinnissa näkyvät samanlaiset tuolit mahdollistavat matkivan toiminnan; osallistujan istuessa myös Rasputin istuisi. 
Korurasian tai yhdistetyn koru- ja soittorasian kannen avauksen toiminnallisena parina voisi Rasputin esimerkiksi vetää 
taskustaan esiin rintaneulan tai kaulakorun. Installaatiotilassa olevan ristin parina projisoinnissa näkyvässä tilassa voisi 
toimia ikoni. Osallistujan ottessa ristin käteensä voisi Rasputin polvistua ikonin ääreen tai vain ristiä kätensä. Rasputinin 
toiminta voisi myös toimia kehotuksena, viitteellisenä ohjeistuksena ohjata osallistuja installaatiotilan puolella tietyn 
vuorovaikutusesineen luo. ( Esimerkiksi korua kaulaansa ripustava Rasputin vihjaisi osallistujaa avaamaan lavastetussa 
tilassa korurasian.)

Toiminnan ohjaamisesta  esineiden avulla
Pohdimme miten vuorovaikutusesineisiin liitetty toiminta punottaisiin installaation muihin tapahtumiin. Suunnitte-
limme luovamme tilanteen jonka tapahtumat etenisivät vuorovaikutusesineen avulla suoritettavan toiminnan avulla. 
Tuttujen esineiden avulla osallistujalle ehdotettaisiin suoraan tietynlaista toimintaa. Esineen tyypillinen käyttötapa 
toimisi toimintaohjeena. Esimerkiksi sakset viittavat ohuehkon materiaalin leikkaamiseen; kehto kehottaa keinuttamaan 
itseään lapsen rauhoittamiseksi; lipas kutsuu avaamaan kantensa ja löytämään sisältään jotain kätkettyä. Periaatteessa 
jokainen esine sisältää jo itsessään kaksi vastakkaista mahdollisuutta: sen käyttämisen (toiminta) ja käyttämisestä pi-
dättäytymisen (toiminnasta kieltäytymisen). Ennen installaatiosuunnitelmamme rajaamista kattamaan vain yhden tilan 
kolmesta vuorovaikutuspisteestä kerrallaan pohdimme olisiko mahdollista sisällyttää jokaiseen vuorovaikutuspisteeseen 
’vuorovaikutustoiminnan’ lisäksi neuvo tai vihje seuraavasta osallistujalta odotetusta toiminnasta tai toiminnallisesta 
etapista tilassa. Näin osallistujan toiminnan kulkua installaatiossa voisi ohjata suunnittelemalla vuorovaikutusesineiden 
avulla tapahtuvan tapahtumasarjan. ( Ajatusta havainnollistanee jälkeenpäin laatimani esimerkki tällaisesta tapahtumi-
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en kulusta: Ensimmäisessä vuorovaikutuspisteessä osallistuja irrottaisi avainnipusta Rasputinin osoittaman avaimen. 
Toisessa vuorovaikutuspisteessä osallistuja avaisi avaimella lukitun lippaan ja nostaisi sieltä esiin ikonin; kolmannessa 
vuorovaikutuspisteessä kotialttarilla osallistuja nostaisi ikonin tyhjään telineeseen muiden ikonien joukkoon ja sytyttäisi 
sille tuohuksen.) Päädyimme kuitenkin ohjaamaan osallistujaa installaatiotilassa myös video- ja äänimateriaalin avulla 
suullisesti: jos osallistuja ei tietyn ajan kuluessa tekisi mitään, rohkaistaisiin häntä toivottuun toimintaan erityisten ke-
hottavien video- tai ääniklippien avulla. Näissä ”kehotusklipeissä” Rasputin viittaisi tiettyihin installaatiotilan esineisiin 
tai suoraan kehottaa osallistujaa kohti tiettyjä vuorovaikutusesineitä.

Vuorovaikutteisuuden kuvaus Griška-installaatiossa
Tietoteknisen toteutuksen kannalta vuorovaikutteisuus muodostuu osallistujan toiminnan seuraamisesta siihen reagoimi-
sesta. Osallistujan seuraamiseen olisivat Griška-installaatiossa soveltuneet yksinkertaisten paineelle herkkien kytkinten 
lisäksi erilaiset liike- ja lämpötunnistimet. Tekninen suunnittelijamme Sami Pekkola päätyi kytkimiin niiden toimintavar-
muuden takia. Eri puolille installaatiotilaa aseteltujen kytkimien avulla välitettiin tietokonesysteemille tietoja osallistujan 
sijainnista installaatiossa. Tarinallisen toiminnan keskiössä oleviin esineisiin sopivasti asennetut kytkimet taas välittivät 
systeemille signaalin näiden esineiden tietynlaisesta käytöstä. Osallistujan sijainnin ja esineiden käyttötavan perusteella 
järjestelmä valikoi videoprojektorin ja tilan kaiuttimien kautta kulloinkin toistettavat ääni- ja videotiedostot.

Installaation päätilan ja välikkötilan välisen kolmen oven edustalle päätilan puolelle oli sijoitettu kynnysmatot. Kyn-
nysmattojen alle oli tarkoitus laittaa osallistujan painoon reagoivat kytkimet joiden välityksellä tietokonesysteemiin 
kirjattausiin tieto siitä mistä ovesta osallistuja oli salonkiin astunut. Installaation pystytysvaiheessa painoon reagoivat 
kytkimet korvattiin ovien karmeihin kiinnitettäviin kytkimiin jotka rekisteröivät oven avautumisen ja sulkeutumisen. 
Systeemin saatua tiedon että osallistuja oli asetunut sisään tietystä ovesta, vaihtoi tietokoneohjelma projisoinnin tyhjää 
huonetta esittävän videoklipin osallistujan henkilöroolin perusteella valikoiduksi videotiedostoksi, jossa taloudenhoitajatar 
tuli sisään salonkiin tervehtimään Nikolaita, Alexandraa tai Veraa – sen mukaan mistä ovesta osallistuja oli salonkiin 
astunut. Taloudenhoitajatar pyysi osallistujaa istumaan projisointipinnan eteen asetetun pöydän ääreen jos osallistuja oli 
tullut salonkiin ’Nikolaina’, huoneen perällä olevaan tuoliin jos hän oli tullut sisään ’Verana’ ja neuvoi häntä asettumaan 
ikonien ääreen jos hän oli astunut sisään ’Alexandrana’. 

Kaavio suunnitellusta Griška-installaation vuo-

rovaikutuslogiikasta toteutusvaihtoehdolle jossa 

osallistujan installaatiovierailu olisi muodostu-

nut kolmesta jokaisessa eri vuorovaikutuspis-

teessä tapahtuvasta kohtauksesta. Osallistuja 

olisi käynyt henkilöroolistaan riippumatta läpi 

kaikki vuorovaikutuspisteet. Tällöin Rasputinin 

kohtalo olisi muodostunut kolmesta eri vuoro-

vaikutustoiminnosta. Toteutuneessa versiossa 

vuorovaikutuslogiikkaa yksinkertaistettiin siten 

että osallistujan installaatiokokemus muodostui 

vain yhdestä yhdessä vuorovaikutuspisteessä 

tapahtuvasta kohtauksesta. Rasputinin kohtalo 

sinetöityi yhden vuorovaikutuspisteen vuorovai-

kutustoiminnon perusteella.
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Hankintalista Griška-installaation rekvisiitasta 28.4.03

Nikolai ( valta ) Vera ( synti/nautinnot ) Alexandra ( uskonto ) Eteinen

pöytä

tuoli

kirje

leimasin*

[musteteline ja sulkakynä]

pöytä

tuoli

jalkalamppu??

rasia*

korupussit

kultakivet

kultakolikot (=suklaarahat)

pitsinen pöytäliina

viinilaseja

tarjotin

viini/viinakarahvi ja pulloja

hedelmävati

samovaari

kukkavaasi ja kukkia 

ikonihylly (seinähylly)

pieni ’itämainen’ matto

koroke

Rasputina esittävä ikoni*

ikoneita (hyllylle ja seinälle 

ripustettaviksi)

tuohuskynttilöitä

tuohusjalkoja

kukkia

pieni maljakko

[lampukka kulmaikonille]

pieni pöytälamppu (ikonihyllyä 

valaisemaan) 

pöytä

tuoleja

tapetoitu seinäelementti

[samovaari ß syntipiste]  

hopeatarjotin

kukkia

kukkavaasi

valokuvakehyksiä (pöydälle ja 

seinälle ripustettavaksi)

[pöytäliina]

Nikolain ovi Veran ovi Alexandran ovi

[messinkireliefi: Nikolain pää]

tummansininen verhotupsu 

silkkinyörissä

 * vuorovaikutusesineet 
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Taloudenhoitajattaren poistuttua vaihtui projisoinnin kuva taas tyhjää huonetta 
esittävään videotiedostoon. Vuorovaikutuspisteisiin asennettujen sähkökytkimien 
avulla tietokonesysteemi sai tiedon milloin osallistuja saapui aktiivisen vuoro-
vaikutuspisteen valaistuun ’paikkaan’ (tuoliin tai lattiakorokkeelle) ja milloin 
osallistuja poistui ’paikasta’. Valtateeman ja nautinnot-teeman vuorovaikutus-
pisteiden tuoleissa oli sähkökytkimet jotka lähettivät systeemille tiedon hetkestä 
jolloin osallistuja istui tuoliin ja hetkestä jolloin hän nousi tuolista. Kytkimet olisi 
ollut ihanteellisinta upottaa suoraan tuolien pehmustuksiin, mutta koska tuolit 
olivat lainassa ja ne piti palauttaa ehjinä, kytkimet piilotettiin tuolien istuimille 
sijoitetuihin erillisiin ohuisiin istuintyynyihin. Uskontoteeman vuorovaikutus-
pisteen lattiakorokkeen maton alla oli samalla periaatteella toimiva kytkin joka 
rekisteröi korokkeelle astumisen ja siltä poistumisen. Osallistujan asettuessa 
aktiiviseen vuorovaikutuspisteeseen valitsi systeemi tiedon perusteella taas oikean 
videotiedoston näytettävksi. Rasputin tuli näkyviin ja ’tiesi’ missä osallistuja oli: 
projisointikankaan lähellä olevan pöydän ääressä, tuolissa huoneen perällä virvo-
kepöydän luona tai seisomassa ikonien äärellä. Järjestelmän muisti piti huolen että 
Rasputin tunnisti osallistujan ’oikein’ – joko Nikolaiksi, Alexandraksi tai Veraksi, 
sen perusteella mistä ovesta osallistuja oli sisään tullut. 

Kytkimet välittivät niinikään systeemille tiedon mikäli osallistuja poistui paikal-
taan kesken kohtaamisen. Osallistujan poistuessa vuorovaikutuspisteen ’paikasta’ 
katkesi Rasputinin ja osallistujan välinen näköyhteys samantien: videoprojisoin-
nin klippi vaihtui näyttämään klippiä tyhjästä huoneesta ilman Rasputinia. Ellei 
osallistuja välittömästi palannut aktiivisen vuorovaikutuspisteen ’paikkaan’, kutsui 
Rasputinin ääni Nikolaita, Alexandraa tai Veraa aktiivisen vuorovaikutuspisteen 
suunnalta takaisin. Tilassa vaeltelevan osallistujan houkuttelemiseksi aktiiviseen 
vuorovaikutuspisteeseen käytettiin myös aktiivisen pisteen suunnalta soitettavaa 
sen teemaan sopivaa musiikkia. Aktiivisen valtateeman vuorovaikutuspisteen 
suunnalta kuului sotilaallista marssimusiikkia; aktiivisen uskontoteeman vuoro-
vaikutuspisteen suunnalta kuului ortodoksista kirkkokuoromusiikkia ja nautin-
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Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja
•  Pyyntöön suostumisen ja siitä kieltäytymisen ilmaiseminen 

Pohdimme paljon tulisiko osallistujalle antaa mahdollisuus ilmaista kantansa 

Rasputinin pyyntöön sekä kieltämistä osoittavalla toiminnalla että myöntymistä 

osoittavalla toiminnalla - vai riittäisikö että osallistujalle tarjottaisiin mahdollisuus 

ainoastan myöntymistä ilmaisevaan toimintaan ja tästä toiminnasta pidättäytymi-

nen tulkittaisiin kieltäytymisen ilmaisuksi. Samoin pohdimme tulisiko osallistujan 

mielipiteen ilmaisuksi valitun toiminnan merkitä aina yhdenmukaisesti joko myön-

tämistä (myöntymisen ilmaisu toiminnan avulla) tai kieltämistä (kieltämisen ilmaisu 

toiminnan avulla) – vai voisiko mielipiteen ilmaisevan toiminnan merkitys vaihdella 

eri vuorovaikutuspisteissä. 

Mietimme voisiko toiminnasta pidättäytyminen merkitä yhdessä vuorovaikutus-

pisteessä Rasputinin pyyntöön suostumista ja toisessa pyynnöstä kieltäytymistä - 

edellyttäen että kyseinen toiminta valittaisiin näitä merkityksiä tukevaksi. Esimer-

kiksi yhdessä pisteessä osallistujaa pyydettäisiin sytyttämään kynttilä ystävyyden 

kunniaksi - jolloin sytyttämsestä kieltäytyminen tuomitsisi Rasputinin - ja toisessa 

pisteessä osallistujaa pyydettäisiin  repimään sodanlopetuskomennon sisältävä 

kirje jos osallistuja ei hyväksyisi Rasputinin tekoa - missä tapauksessa repimises-

tä kieltäytyminen toimisi hyväksynnän merkkinä ja vapauttaisi Rasputinin.

Selkeyden nimissä päädyimme suosimaan näkemystä mahdollisimman johdonmu-

kaisesta vuorovaikutuslogiikasta joka säilyisi samana kaikissa vuorovaikutuspisteis-

sä riippumatta osallistujan henkilöroolista. Olisimme olleet halukkaita tarjoamaan 

vuorovaikutustoimintamahdollisuutta sekä Rasputinin pyyntöön suostumisen että 

siitä kieltäytymisen ilmaisemiseen jos vain olisimme keksineet sopivia ja toteutta-

miskelpoisia toiminto-pareja tätä tarkoitusta varten. Identtisistä ‘kyllä’ ja ‘ei’ nimik-

keillä varustetuista äänestyksen kaltaisista toiminnoista halusimme pidättäytyä. 

Toiminnan liittäminen Rasputinin tuomitsemiseen olisi ollut vähintäänkin yhtä luon-

tevaa esimerkiksi valta-teeman vuorovaikutuspisteessä. Kielteisen kannan ilmaise-
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notteeman pisteeseen osallistujaa houkuteltiin iloisensävyisellä 1800-1900-lukujen taitteen 
kevyellä viihdemusiikilla. Osallistujan istuessa aktiivisen vuorovaikutuspisteen tuolissa – tai 
seistessä uskontoteeman pisteen lattiakorokkeella – kertoi Rasputin osallistujalle, jota luuli 
siis Nikolaiksi, Alexandraksi tai Veraksi olevansa kuoleman jälkeisessä välitilassa vanki-
na. Hän tunnusti tehneensä elossa ollessaan vääryyden osallistujaa kohtaan. Saadakseen 
sielulleen rauhan pyysi Rasputin Nikolaita leimaamaan kirjeen puolestaan, Alexandraa 
ripustamaan ikonin ja Veraa avaamaan rasian ja ottamaan sieltä rahapussin itselleen. 
Osallistujan leimatessa kirjeen rekisteröi leimasimen alle pöytään kiinnitetty kytkin teon 
ja välitti systeemille tiedon tapahtuneesta. Systeemi vaihtoi videoprojisoinnissa näytettävän 
tiedoston klippiin jossa Rasputin kiitti Nikolaita ja katosi kirkkaaseen valoon. 

Osallistujan ripustaessa ikonin seinällä näkyvään naulaan, välitti naulaan asennettu kytkin 
tiedon ikonin painosta naulaa vasten ja systeemi vaihtoi videoklipin näyttämään kiittävän 
Rasputinin lähtöä taivaaseen. Osallistujan avatessa virvokepöydällä olevan rasian kannen 
välitti rasian ja kannen väliin asennettu kytkin tiedon tapahtuneesta systeemille. Osal-
listujan nostaessa rahapussin rasiasta sai systeemi tästä tiedon rasian pohjalle asennetun 
kytkimen avulla ja vaihtoi videotiedoston klippiin jossa Rasputin kumartaa kiitokseksi ja 
poistuu kohti valoa. 

Jos osallistuja ei noudattanut Rasputinin toivetta ja kieltäytyi tekemästä mitään, jatkoi 
Rasputin osallistujaan vetoamista useita minuutteja. Pyyntöjen esittämistä sisältäneen 
videotiedoston loputtua näytettiin klippi jossa projisoinnissa näkyvä osa huonetta punertuu 
loimottavasta valosta ja Rasputin joutuu kauhun valtaan. Tämä klippi kuvasi Rasputinin 
tuomiota ikuiseen piinaan. Rasputinin vapautumista tai tuomiota kuvaavan klipin loputtua 
projisointikuva vaihtui taas tyhjää huonetta esittäväksi. Hetken kuluttua videotiedosto 
vaihtui taas automaattisesti klippiin jossa taloudenhoitajatar tulee sisään huoneeseen ja 
kiitellen hyvästä teosta hyvästelee osallistujan. Tämän jälkeen projisointiin vaihtui taas 
tyhjää huonetta näyttävä videoleike. Osallistujan poistuminen salongista rekisteröitiin ovien 
kytkimien avulla ja järjestelmä antoi tiedon valvojalle tilan tyhjenemisestä. 

minen repimällä kirje sen leimaamisen sijaan olisi ollut tilanteen kannalta 

varsin luontevaa toimintaa, mutta tämän hylkäsimme sen takia että uuden  

kirjeen asetteleminen pöydälle jokaisen osallistujan jälkeen olisi ollut lii-

an työlästä ylläpidon kannalta. Työlääksi kirjeen vaihtamisen olisi tehnyt 

se että sähkökytkimen toiminnan varmistamiseksi leimasin piti kiinnittää 

pöytään ja kirje oli sen alla myös paikoilleen kiinnitettynä. Samoin us-

konto-pisteessä osallistujaa olisi voinut pyytää heittämään Rasputinia 

esittävän ikonin pois tai jopa tuhomaan sen kieltämisen merkiksi, mutta 

installaation ylläpitoon liittyvistä syistä tämä ei olisi ollut lainkaan käy-

tännöllistä. 

Nautinnot-teeman pisteessä vuorovaikutustoiminto oli lahjan vastaan-

ottaminen. Käytännössä tämä toteutettiin rasian avulla jonka sisällä oli 

lahjapussi. Koska lahjan vastaanottaminen (lahjapussin ottaminen ulos 

rasiasta) tulkittiin myöntävänä eleenä, oli lahjasta kieltäytyminen (lah-

japussin paikoilleen jättäminen) sille kaikista luontevin kieltävän toimin-

nan muoto. Päädyimme siis ratkaisuun tarjota osallistujalle ainoastaan 

suostuvaa kantaa ilmaiseva toimintamahdollisuus lähinnä käytännölli-

sistä installaation ylläpitoon liittyvistä syistä. Päätöstä liittää suostuvan 

kannan ilmaiseminen toimintaan tuki myös halumme pitää osallistujalta 

odotettava toiminta mahdollisimman luontevana, toisin sanoen vuorovai-

kutusesineen luontaista, normaalia käyttöä vastaavana.

•  Mahdollisuus muuttaa mieltä Rasputinin tuomiosta 

Pohdimme myös tulisiko osallistujalle antaa mahdollisuus pyörtää pää-

töksensä. Koska Rasputinin sielun tuomitsemisen ilmaiseminen tapahtui 

toiminnasta pidättäytymällä, oli pyyntöön suostumiselle määriteltävä tie-

tokonesysteemin kannalta ajan kuluun sidottu takaraja; ellei Rasputinin 

vapauttamiseen johtavaa vuorovaikutustoimintaa ollut tapahtunut tietyn 



87Luku 3

Tarkastettuaan installaatiotilan vuorovaikutuspisteiden esineiden olevan paikoil-
laan, valvoja antoi taloudenhoitajattarelle merkin päästää seuraavan osallistuja 
tilaan. Ellei osallistuja muutaman minuutin kuluessa poistunut installaatiotilas-
ta, antoi valvoja tiedon taloudenhoitajattarelle mennä sisään installaatiotilaan 
noutamaan osallistuja pois. Koska installaatio oli esillä vain yhden päivän ja 
installaatioon halukkaita osallistujia oli paljon, jouduimme rajoittamaan yhden 
osallistujan installaatiovierailun yhteen kohtaamiseen Rasputinin kanssa. Muun-
laisissa olosuhteissa osallistujien olisi annettu viipyä installaatiossa niin kauan 
kuin he halusivat ja osallistujat olisivat voineet halutessaan kohdata Rasputinin 
sekä Nikolaina, että Alexandrana ja Verana käymällä sisään salonkiin kaikista eri 
ovista vuorollaan. 

Osallistujan palatessa Demo Dayn päänäyttämölle eteistilan kautta talouden-
hoitajatarta esittävä näyttelijä ei kiinnittänyt häneen enää huomiota. Hänethän 
oli hyvästelty jo sisällä installaatiotilassa. Osallistujan installaatiokokemuksen 
päättymiseksi voitiin katsoa astuminen ulos installaatiotilasta. Tekijöinä toki 
toivoimme että osallistuja olisi pohtinut kokemaansa vielä installaatiosta poistu-
misen jälkeenkin. Kokemuksen suorasukaista päätöstä perusteli kohtaamistilan-
teen saama tarinallinen päätös. Rasputinin kohtalon ratkettua hänen motiivinsa 
näyttäytyä osallistujalle raukesi. Taloudenhoitajattaren mielenkiinnottomuus 
osallistujaa kohtaan installaatiokokemuksen päätyttyä selittyi myös tarinallisilla 
motiiveilla: taloudenhoitajattaren velvollisuus isäntäänsä kohtaan oli täytetty, 
joten hänkään ei enää ’tarvinnut’ installaatiovieraalta mitään. Muistotilaisuuden 
kannalta osallistujan visiitti oli päättynyt hänen astuessaan takaisin eteistilaan 
ja taloudenhoitajattaren oli aika päästää seuraava surija salonkiin viettämään 
hiljainen hetki kahden Rasputinin muiston kanssa

ajan kuluessa, tulkitsi systeemi toiminnan puutteen ajan kulun perusteella tar-

koitukselliseksi, eli pyynnöstä kieltäytymiseksi. Katsoimme toteutuksen kannalta 

selkeämmäksi ettei osallistujalle annettaisi pyynnöstä kieltäytymiseksi tulkittavan 

ajan kulumisen jälkeen enää mahdollista muuttaa mieltään. Jälkikäteen ajateltuna 

mikään ei olisi estänyt tuomiota kuvaavan videoklipin keskeyttämistä osallistujan 

mielen muuttuessa viime hetkellä. Olisi ollut mielenkiintoista antaa osallistujalle 

mahdollisuus muuttaa mieltään kun Rasputinin kohtalo selviää hänelle, mutta to-

teutuksellisista syistä päätimme rajata vaihtoehdot mahdollisimman vähiin ja jät-

tämää tämän vaihtoehdon pois. 

Rasputin olisi esimerkiksi voinut vielä ‘tuhon partaalla’ viimeisen kerran pyytää 

osallistujaa muuttamaan mieltään; jolloin osallistuja olisi voinut vielä suorittaa 

myöntävän kantansa ilmaisevan vuorovaikutustoiminnan ja Rasputin olisi pe-

lastunut ikuisesta piinasta viime tingassa. (Osallistuja ei ehkä ollut ymmärtänyt 

vuorovaikutustoiminnon suorittamisen seurausta ennenkuin näki mitä sen jälkeen 

tapahtui.) Katsoimme kuitenkin että ennen tuomiota kuvastavaa videokilppiä Ras-

putin kerkesi esittää pyyntönsä osallistujalle niin monta kertaa että osallistujan 

pitäisi pystyä muodostamaan mielipiteensä ennen ‘tuomioklipin’ alkua. Rasputinin 

pudottaminen suostuvan kannan esittämisen jälkeen takaisin ‘ikuiseen piinaan’ 

kesken vapautusklipin jossa Rasputin valmistautuu siirtymään taivaaseen olisi 

taas ollut aivan liian raakaa pilaa.

 

Teknisesti tämä ei suunnittelemamme vuorovaikutusjärjestelmän kautta olisi ollut 

edes mahdollista, sillä tuomion ilmaiseminen tapahtui toiminnasta kieltäytymisel-

lä. Kyseessä oli tarinalliselta kannalta myös filosofinen kysymys; voisiko helvettiin 

tuomittua päästää sieltä pois. Jos haamuvaihe Rasputinin kuoleman jälkeen edus-

ti purgatoriota josta hän saattoi vielä saada armahduksen osallistujan avulla, niin 

osallistujan antaman tuomion tulisi tämän logiikan mukaan olla myös lopullinen: 

purgatoriosta helvettiin joutunutta ei voisi enää pelastaa eikä taivaaseen päästet-

tyä enää määrätä sieltä pois.
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3.2.2.2  Lineaariseen tarinaan osallistumisesta - simuloitu vuorovaikutus 
Tulevaisuuden kodissa ajauduimme tilanteeseen jossa installaation tekninen toimintavarmuus ja vuorovaikutteisuus 
asetettiin vastakkaisille puolille. Jouduimme miettimään uusiksi osallistujan mahdollisuuksia vaikuttaa installaation 
tapahtumienkulkuun.

Futuriumin edustajat pitivät Tulevaisuuden koti -installaation täydellistä toimintavarmuutta tärkeänä ehtona vuorovai-
kutuksen teknistä toteutustapaa valittaessa. Esimerkiksi Griškassa käytettyjen installaatiotilaan asennettujen kytkimien 
tai vaikkapa ääni- tai liiketunnistimien toimintaa ei voitu täydellisellä varmuudella pitää aina toimivina vaihtoehtoina. 
Toisena prosessin edetessä annettuna ehtona installaation toiminnalle oli se että installaation oli toimittava myös yhteis-
työhaluttomista osallistujista riippumatta, myös silloin kun kukaan vierailijoista ei haluaisi osallistua. Niinpä päädyimme 
ainoana keksimänämme varmana ratkaisuna siihen että Futuriumin vierailua isännöivä esittelijä, joka ohjaisi osallistujan 
läpi installaatiokokemuksen, myös toimisi kirjaimellisesti linkkinä installaation videomateriaalia ohjaavan järjestelmän ja 
osallistujan välillä. Käytännössä kaikki tietokonejärjestelmään menevä syöte rajattiin kulkemaan esittelijän kämmentie-
tokoneen kautta. Osallistujan äänikomennot olivat siis järjestelmän toiminnan kannalta pelkkää lumetta. Ellei yksikään 
vierailijoista haluaisi osallistua installaatioon, saattoi esittelijä itse asettua osallistujan paikalle. 

Vuorovaikutteisuuden ehdoton toimintavarmuus tulkittiin työryhmässä ultimaattisena rajauksena ja se rajoitti voimak-
kaasti teoksen vuorovaikutteisuuden suunnittelua. Päädyttyämme toteuttamaan vuorovaikutusmahdollisuudet ainoastaan 
simuloituina jouduimme määrittelemään osallistujan osuuden teoksen tapahtumien kulussa uudelleen. Alkuperäinen 
päämäärämme tehdä osallistujasta aktiivinen tapahtumien kulkuun vaikuttava toimija vaihtui pyrkimykseen tehdä hä-
nestä osallinen täysin lineaariseen tarinaan. Tutorimme Mika Tuomola huomautti että tärkeäksi osallistujan osallisuuden 
synnyttämisessä mudostuisivat esineet ja henkilöiden väliset suhteet. Pyrkisimme herättämään tapahtumien kulun avulla 
osallistujassa tunteita ja reaktioita, aivan kuten Griškassakin - erotuksena kuitenkin se ettei järjestelmällä ollut kykyä 
reagoida osallistujan toimintaan. Strategianamme olisi pyrkiä mahdollisimman hyvin ennakoimaan osallistujan reakti-
ot. Pohdimme miten voisimme varautua tilanteisiin joissa osallistuja ei toimisi odotustemme mukaisesti. Esimerkkinä 
keskustelimme maljojen nostosta tai kilistelystä. Jos osallistuja ei nostaisikaan lasiaan kohti projisoinnissa omaa lasiaan 
nostavaa henkilöhahmoa, voitaisiin skoolaus kuitenkin esittää tapahtuneeksi äänen avulla: lasien yhteenkilahtamisen 
ääni kuuluisi joka tapauksessa. Totesimme että voisimme hyödyntää ääntä tapahtumien eteenpäin viemisessä tukemalla 
äänien avulla osallistujan toimintaa tai jopa korvaaman sen äänen avulla.
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Tulevaisuuden kodin pohjapiirros
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Tulevaisuuden viestintälaitteesta
Vaikka viestintälaitteen osuus installaatiossa kuvatussa tilanteessa oli merkittävä, emme halunneet korostaa sen teknis-
ten toiminnallisuuksien osuuttaa kokemuksessa liikaa - koska laitteen toiminnallisuuksia ei voinut kuitenkaan käyttää. 
Keskustelimme kuitenkin viestintälaitteen käyttöliittymänäkymien hyödyntämisestä vuorovaikutteisuuden vaikutelman 
aikaansaamisessa. Esimerkkinä pohdimme laitteen reagoivan roolin hyödyntämistä ihmisten välisen kanssakäymisen 
visualisoijana. Laite voisi vaikkapa yhteyden katkaisemisen yhteydessä kysyä ’haluatko todella katkaista yhteyden?’ - mikä 
vahvistaisi osallistujan saamaa vaikutelmaa siitä että hän oli juuri antanut laitteelle komennon katkaista yhteys. Osallistujan 
varmistaessa komennon muodostuisi osallistujan ja viestintälaitteen välille ainakin vaikutelma operatiivisesta yhteydestä. 
Ajatusta sovelletiin toteutuneessa installaatiossa toteuttamalla kaikillle installaation mahdollistamille viestintälaitteen 
toimintavaihtoehdoille graafiset varmistusnäkymät. Osallistujalta ei tosin edellytetty enää kerran annetulle komennolle 
erillistä varmistusta, vaan toimintalogiikka perusteltiin sillä että minkä tahansa komennon voi perua antamalla laitteelle 
uuden komennon joka korjaa yhteyden tilan halutunlaiseksi.
 
Suunniteltuamme koko installaation tarinallisen tilanteen yhteydenottovälineen avulla tapahtuvaksi jouduimme myös 
ottamaan kantaa viestintävälineen tekniikkaan ja ulkomuotoon. Futuriumlaiset olivat kiinnostuneita siitä miten laite 
oli toteutettu, miten sitä käytettäisiin ja miltä se näyttäisi. Päädyimme näkemykseen että laitteen tekniikka oli kotiym-
päristössä täysin sulautettu osaksi tilaa. Matkalla olevat perheenjäsenet käyttäisivät laitteen kannettavaa matkaversiota. 
Keskusteltiin myös mahdollisuudesta että tulevaisuudessa jotkut julkiset ja yksityiset palvelunharjoittavat voisivat tarjota 
asiakkailleen samanlaisen kiinteän viestintämahdollisuuden kuin kotitilassakin. Jouduimme myös pohtimaan näkevätkö 
muut kuin laitteen välittömät käyttäjät laitteen välityksellä kotiin. Miten laajan näkö- ja kuuloyhteyden rakentava tekniik-
ka suojaisi koko huoneen kattavan kuva- ja ääniyhteyden sivussa-seuraajilta? Vai olisiko viestintäväline yksinkertaisesti 
luonteeltaan julkinen mikä laitteen käyttäjien pitäisi huomioida käyttötilanteessa? Jouduimme myös pohtimaan miksei 
yhteydenottovälineen avulla tavoitettu perheenjäsen nähnyt kotitilan kaikkia vierailijoita. Näitä kysymyksiä selvitimme 
futuriumlaisille erikseen laadituissa dokumenteissa.

 [ Liitteenä dokumentti FAQ Futuriumin vierailijoille ] 
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Vuorovaikutteisuuden kuvaus Tulevaisuuden koti -installaatiossa
Tulevaisuuden kodissa vierailijoiden ja osallistujan kokemus oli ohjattu. Esittelijä keskittyi viemään läpi installaation 
tapahtumia ja värittämään tilanteen tarinallista ulottuvuutta. Hän ei paljastanut installaation vuorovaikutteisuuden 
todellisia toimintamekanismeja. Todellisten toimintamekanismien sijaan vierailijoille ja osallistujalle kerrottiin teoksen 
kokemuksen mahdollistavan ’tulevaisuuden viestintävälineen’ toimintaperiaatteista. Esittelijä ohjasti osallistujan käyttä-
mään ’tulevaisuuden viestintävälinettä’ ’etäyhteyden’ avaamiseksi. ’Etäyhteys’ esitettiin vierailijoille videokuvan avulla. Tu-
levaisuuden kodissa osallistujan vuorovaikutus rajoittui ’etäyhteyden’ operoimiseen ääneen lausuttujen komentojen avulla. 
Todellisuudessa ’tulevaisuuden viestintävälineen’ sijaan komennot otti vastaan esittelijä, joka kämmentietokoneen avulla 
käytti videon toistoa ohjaavaa laitteistoa. Esittelijä näpäytteli kämmentietokonettaan merkityksellisesti aina osallistujan 
lausumien komentojen jälkeen. Vaikka osallistujalle ehkä annettiin vaikutelma oikeasti vuorovaikutteisesta systeemistä 
rohkaisemalla häntä ”ottamaan yhteys perheenjäseneensä ’tulevaisuuden viestintälaitteen’ avulla”, ei osallistujan todellisten 
vuorovaikutusmahdollisuuksien puuttumista siis erityisesti yritetty salatakaan.

Tulevaisuuden kodin viestintälaitteen käyttöliittymää visualisoitiin kotitilan seinälle heijastettavien graafisten viestien avulla. 

Yhteyden muodostuttua käyttöliittymä muuttui taas näkymättömäksi ja kodin seinälle avautui näkymä viestintälaitteen avulla 

tavoitetun henkilön olinpaikkaan.
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Onnistumisen arviointia
Todellisen vuorovaikutuksen korvaamiseen simuloidulla vuorovaikutuksella päädyttiin yhdessä Futuriumin edustajien 
kanssa - nimenomaan heidän peräänkuuluttamansa toimintavarmuuden takia. Tästä huolimatta on syytä jälkikäteen 
päätellä etteivät Futuriumin edustajat todella ymmärtäneet yhteisymmärryksessä tehdyn ratkaisun merkitystä. He eivät 
osanneet odottaa mitä seurauksia päätöksellä lopultakin käytännössä olisi installaation toimintatapaan. Installaation 
valmistumisen jälkeen he ilmaisivat  pettymyksensä todellisen vuorovaikutusmahdollisuuden puutteesta. Installaation 
esittely suunnitellulla tavalla koettiin heidän kertomansa mukaan vaikeaksi. Erityisesti ”vuorovaikutteisuuden teesken-
tely” tuntui käytännössä hankalalta. Futuriumlaiset kertoivat että esittelijät olivat ottaneet käytäntöön itse soveltamansa 
tavan kertoa vierailijoille että kotiin oli tullut viesti matkoilla olevalta perheenjäseneltä. Yhteyden avaamisen sijaan he 
pyysivät yhtä vierailijoista avaamaan viestin. Installaation esitystilannetta ei futuriumlaisten mielestä saatu toimimaan 
luontevasti muulla keinoin. 

Vuorovaikutteisen teoksen vuorovaikutteisuuden epäonnistuminen on pahin tapa jolla se voi mennä pieleen. Tulevaisuuden 
koti -installaatiota voidaankin tämän takia pitää epäonnistuneena projektina. Toisaalta syyt on helppo havaita jälkikäteen. 
Projekti on käytännön esimerkki siitä kuinka tärkeää taiteellinen liikkumavara, riittävä panostus idointi- ja suunnitte-
luvaiheeseen sekä lopputulokseen liittyvän epävarmuuden sietokyky on millaisen tahansa uusia ilmaisumahdollisuuksia 
tutkivan ja hyödyntävän teoksen syntyprosessissa. Futuriumin ja työryhmän lähtökohdat teoksen toteuttamisella olivat 
lopultakin liian erilaiset. Me olimme halukkaita ryhtymään projektiin viedäksemme eteenpäin omia vielä kokeellisia 
ajatuksiamme vuorovaikutteisesta audiovisuaalisesta installaatiosta. Futurium taas halusi tilata meiltä valmiin tuotteen. 
Uskon kuitenkin että hedelmällinen yhteistyö tämänkaltaisessa tilanteessa on periaatteessa mahdollista; kun vain mo-
lemmat osapuolet ovat perillä yhteistyön laadusta ja edellytyksistä sen onnistumiselle huolehditaan. Tulevaisuuden koti 
-projekti olisi selkeästi vaatinut enemmän aikaa. Aikataulun kireys hoputti ratkaisujen tekoa ja vähensi suunnittelijoiden 
välistä yhteistyötä, eikä ideoiden testaukselle ollut ratkaisevassa vaiheessa enää aikaa lainkaan. Me työryhmässä tiesimme 
projektin riskit etukäteen ja olimme huolellisen harkinnan jälkeen ne valmiit hyväksymään.
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3.2.3   Toimintastrategian muodostaminen uudenlaisessa tilanteessa

Yleisellä tasolla tunnistettavan tilanteen ja tuttuja merkityksiä sisältävän ympäristön avulla osallistujan toimintaa 
voidaan ohjailla hänelle uudessakin tilanteessa. 

Donald Normanin mukaan uudenlaisessa tilanteessa toimimisen vaikeus on suoraan verrannollinen vaihtoehtojen lu-
kumäärään. Norman kuvailee ihmisen toimivan uudenlaisessa tilanteessa - esimerkiksi kohdatessaan esineen jollaista ei 
ole ennen nähnyt - joko entisten uutta tilannetta muistuttavien kokemustensa tai etsimiensä ohjeiden perusteella. Ellei 
ohjeita ole saatavilla ja tilanne ei ole rinnastettavissa mihinkään aiempaan koettuun, muodostavat ympäristöstä tehdyt 
havainnot ainoat vihjeet siitä miten tilanteessa tulisi toimia. [ Norman, s. 81-82 ] Käyttäjän ympäristöstään tekemien 
havaintojen merkitys toiminnan ohjautumisessa korostuu erityisesti tuotemuotoilussa ja käyttöliittymen suunnittelussa. 
Käyttöliittymällisten tuotteiden ja järjestelmien käyttötilanteessa käyttäjä toimii usein täysin käyttöliittymästä tekemiensä 
havaintojen perusteella. Sekä Griška- että Tulevaisuuden koti -installaation vieraat joutuivat sisään installaatioon astu-
essaan uudenlaiseen tilanteeseen. Tulevaisuuden koti -installaatiossa tilanteen uutuus kiteytyi viestintävälineen käyttö-
ominaisuuksien uutuuteen. Yhteydenotto muualla olevaan perheenjäseneen vertautui jokapäiväiseen matkapuhelimen 
käyttöön, webkamerayhteyteen tai videokonferenssiin. Viestintävälineen käytössä osallistujaa ohjeisti esittelijä.

Griška-installlaatioon rakennettu tilanne oli Tulevaisuuden koti -installaation yhteydenottotilannetta monitahoisempi. 
Vaikka Griška-installlaatioon rakennettu tilanne kokonaisuutena oli osallistujalle uusi ja outo, saattoi hän kuitenkin jos-
sain määrin tunnistaa siinä samankaltaisuutta kokemusmaailmassaan entuudestaan tuttuihin ’arkkityyppisiin’ tilanteisiin, 
joiden käyttäytymismallit olivat hänelle tuttuja. Installaatiotilan lavastus muistutti teatterilavastusta, mutta osallistuja 
ohjattiin katsomon sijaan suoraan näyttämölle. Toisaalta suuri projisointipinta sisällä huoneessa muistutti elokuvakangasta 
ja sen eteen asetettu tuoli yksityiskatsomoa. Elokuvaan viittavat mielleyhtymät pyrimme kitkemään tekemällä selväksi 
projisointikuvan ja lavastetun tilan välisen toiminnallisen yhteyden. Mielikuva teatterin näyttämölle joutumisesta oli 
periaatteessa osallistujan aktivoimisen kannalta toimiva, mutta halusimme korostaa osallistujalle  kokemuksen yksityi-
syyttä. (Projisointiin salonkiin ilmestynyt taloudenhoitajatar lupasi  osallistujalle että tämä saisi jäädä huoneeseen yksin 
ja viipyä niin kauan kuin haluaisi.)

Demo Day -tapahtuman näyttelyvieraan rooli oli ilmeisin tapa lähestyä installaatiota. Toisaalta installaation puitteet 
kukkineen ja kynttilöineen, paikalla olleiden työryhmäläisten mustat vaatteet ja tieto Rasputinin kuolemasta viittasivat 
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hautajaisiin. Vastaanotto Gorohovajakatu 64:ssa lavastettiin tietoisesti muistuttamaan 
ulkoisesti hautajaisvastaanottoa tai muistotilaisuutta. Valitsimme kohtaamistilanteen 
kehykseksi tietoisesti tunnistettavan tilanteen joka opastaisi osaltaan osallistujan käytöstä 
installaatiossa.  Rasputinin haamun kohtaaminen taas muistutti kummitustarinan varsin 
perinteistä asetelmaa. Vaikka osallistujilla tuskin oli aaveen kohtaamisesta henkilökohtaista 
kokemusta, voimme melko varmasti olettaa heidän tutustuneen tällaiseen tilanteeseen 
ainakin välillisesti suullisten kummitustarinoiden, elokuvien tai kirjallisuuden välityk-
sellä. Tilanteesta ja tilasta löydettävissä olevat vihjaukset useista erilaisista päällekkäisistä 
skeemoista – näyttely, hautajaiset, teatterin näyttämö, elokuvateatteri (, kummitustalo) 
–  muodostivat yhdessä epäilemättä hämmentävän kokonaisuuden. Etukäteen pelkäsim-
me yhdistelmän epäselvyyttä. Käytännön havaintojen perusteella onnistuimme kuitenkin 
ohjaamaan osallistujan toimintaa niin hyvin että hämmentävyydestään huolimatta tilanne 
ei lamauttanut osallistujaa. Kaikki installaation henkilöhahmojen puhetta ymmärtäneet 
(suomenkieliset) osallistujat onnistuivat toimimaan installaatiossa suunnitellun installaa-
tiokokemuksen kannalta otollisella tavalla. 

Rasputinin salongin kepeistä ja porkkanoista
Eteistilassa osallistujan toimintaa ohjasivat taloudenhoitajatar sekä tilanteessa soveliaaksi 
koetut käyttäytymissäännöt. Installaatiovierailijoita ei tarvinnut erikseen kieltää irrotta-
masta kuvia seiniltä tai asettumasta makaamaan lattialle. Näyttelytilanteeseen ja toisen 
ihmisen kodissa vierailuun liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset rajoitteet toimivat riittävän 
voimakkaina rajoitteina. Vierailijoiden alitajuista tarvetta noudattaa soveliasta käyttäyty-
miskoodistoa voimistettiin entisestään sosiaalisesti tunnistettavalla formaalilla tilanteella 
- jollaisena muistotilaisuus koetaan yleensä vielä erityisen muodollisena kuoleman vaka-
voittaman ilmapiirin takia - sekä Rasputinin taloudenhoitajatarta esittävän naisnäyttelijän 
valvovan läsnäolon avulla. Installaation päätilaan, Rasputinin salonkiin, osallistuja joutui 
yksin ilman minkäänlaista etukäteisohjeistusta. 

Käyttöohjeita ei ollut näkyvillä sisällä salongissakaan. Vaikkei osallistuja kyennytkään 
päättelemään näkemänsä perusteella koko installaation toiminnallista päämäärää, pystyi 

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja
•  Tilanteen tunnistettavuus

Yksi Griškan suunnitteluvaiheen apuvälineinä kirjoitetuista skenaariois-

ta hahmotteli innostavan onnistuneesti hyvin konkreettisen tavan ohjata 

osallistujan toimintaa lähes intuitiivisesti tilanteen avulla: Sanna Mart-

tilan kirjoittama skenaario sisälsi mielenkiintoisen idean osallistujan ja 

projisoinnin henkilöhahmon istuttamisesta saman pöydän ääreen. Sijoit-

tamalla installaatiotilaan projisointikankaan eteen pöytä ja tuoli - ja ku-

vaamalla projisoitava videomateriaali siten että kuvan etualalle sijoitettu 

tuoli asettuisi installaatiotilasta katsoen saman pöydän ääreen - olisi 

mahdollista saada aikaan vaikutelma saman pöydän vastakkaisilla puo-

lilla istumisesta. 

Vaikutelma tukisi osallistujan tunnetta itsensä ja projisoidun henkilöhah-

mon välisestä yhteenkuuluvuudesta ja projisoidun hahmon läsnäolosta 

samassa tilassa. Samalla luotaisiin voimakas visuaalinen jatkuvuus 

instaallaatiotilan ja projisoidun kuvan välille. Pöydän ääressä yhteiseillä 

aterialla istuminen olisi tunnistettava sosiaalinen tilanne joka sisältäi-

si paljon viitteitä käyttäjälle siitä miten hänen odotettaisiin tilanteessa 

toimivan. Esimerkkinä skenaarion kirjoittaja (Sanna Marttila) mainitsi 

maljan kohottamisen. Projisoidun henkilöhahmon kohottaessa maljaa 

osallistujaa kohti voisi osallistuja osallistua skoolaukseen nostamalla 

pöydältä oman maljansa. Osallistujalle osoitettu rooli tilanteessa olisi 

selkeä: istumalla katettuun pöytään projisoitua hahmoa (hahmoja) vas-

tapäätä hänesta tulisi illallisvieras.
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hän kuitenkin toimimaan ympäristön antamien vihjeiden perusteella. (Katson tässä yh-
teydessä videoprojisoinnin henkilöhahmojen antamat suulliset ohjeet myös ympäristön 
ominaisuuksiksi niiden geneerisyyden vuoksi.) 

Salonkitilan suuri projisointikangas veti osallistujan huomion puoleensa, mutta henkilöhah-
mojen poistuttua projisoinnista jäi kuva näyttämään liikkumatonta näkymää. Monin rikkain 
yksityiskohdin varustettu ja hieman salaperäisesti hämäräksi valaistu salonkitila kutsui 
osallistujaa tutkimaan eri puolille tilaa koottuja esinerykelmiä. Tilan koko oli mitoitettu 
juuri sen verran suureksi, että osallistuja joutui tutkiakseen tilan eri yksityiskohtia fyysisesti 
siirtymään tilassa, kävelemään esinerykelmän luota toiselle. Tilan mittasuhteet, huoneka-
luista ja esineista koottujen vuorovaikutuspisteiden väliset etäisyyden ja tilan hämärähkö 
valaistus pitivät huolen siitä ettei osallistuja voinut yhdestäkään vuorovaikutuspisteestä 
käsin nähdä kerralla kunnolla koko tilaa – vaan hänen oli käveltävä esineryhmän luota 
toiselle ja kahdessa vuorovaikutuspisteessä istuttava alas tutkiakseen tarkemmin pöydälle 
aseteltuja esineitä - ja yhdessä astuttava askel ylemmäs yltääkseen näkemään paremmin 
seinähyllylle aseteltuja esineitä. 

Osallistuja tunnisti salongissa useita arkiympäristöstään tuttuja esineitä joiden käyttötapa 
ja -tarkoitus oli hänelle aiempien kokemusten perusteella selkeää. Ilmeisinä esimerkkeinä 
vaikkapa oven, tuolin, leimasimen ’käyttötapa’. Kaikista tilassa mahdollisista toiminnoista 
osa rajautui edelleen pois tilanteeseen liittyvien soveliaisuus- ja käyttäytymisnormien pe-
rusteella. Yhtäkään osallistujaa ei ollut tarpeen estää rikkomasta rekvisiittaa tai vaikkapa 
kiipeämästä pöydälle. Salongin lavastus koottiin siten että tietokonejärjestelmään yhteydessä 
olevat lavastuksen elementit kiinnitettiin paikalleen viestinä siitä ettei niitä tule siirtää tai 
irrottaa. Periaatteessa kaikkea muuta rekvisiittaa installaatiossa sai kosketella ja vaikka 
siirtää paikasta toiseen installaation toiminnan siitä häiriintymättä. ( Jokaisen osallistujan 
jälkeen tilaan tehtiin pikainen tarkastuskierros mahdollisesti siirrettyjen esineiden paikal-
leen palauttamiseksi.) Otimme huomioon sen että osallistuja todennäköisesti joutuisi ko-
keilemaan eri toimintoja, myös vääriä, ennenkuin aiottu vaikutelma osallistujan toiminnan 
ja projisoinnin tapahtumien välisestä kausaalisudesta saataisiin aikaan. Kuten tutorimme 

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja
•  Salongin verhoista

Installaatiota pystyttäessämme pohdimme miten estäisimme osallistu-

jaa kurkistamasta salongin verhojen taakse. Emme luonnollisestikaan 

halunneet osallistujan näkevän että ikkunan sijaan siellä oli betoniseinä. 

Lopulta tyydyimme tekemään verhojen taakse kurkistamisen vain yksin-

kertaisesti mahdollisimman hankalaksi liittämällä raskaat verhot toisiinsa 

pituusssuunnassa teipillä viestiksi siitä että niiden auki repiminen ei ollut 

toivottavaa. Osallistuja olisi siltikin voinut kurkistaa verhojen taakse nos-

tamalla verhon alareunaa. Päädyimme hyväksymään mahdollisuuden; 

olimmehan lopulta luomassa täydellisen illuusion sijaan mahdollisuutta 

osallistua leikkiin uskomalla hetken teoksen ehdottamaan toiseen aikaan 

ja paikkaan – ja siihen että ikkunan takana avautui näkymä öisen Pietarin 

kadulle.

•  Osallistujan johdatteleminen tilassa 

Pohtiessamme keinoja kuljettaa Griškan tarinaa (ja tilannetta) eteenpäin 

päädyimme hyvin varhaisessa vaiheessa ajatukseen installaatiotilaan 

sijoitettavista Rasputinia symboloivista tai hänelle kuuluneista esineistä 

joille osallistujan pitäisi tehdä ‘jotain’ jotta projisoinnin videomateriaali 

etenisi. [ Nimesimme ajattelutavan ”taikalamppuasetelmaksi”. ] Mika 

Tuomola varoitti meitä luottamasta yksinomaan esineiden esille aset-

tamiseen vuorovaikutuksen mahdollistajina. Mika huomautti että vuo-

rovaikutuksen kytkemisessä tilaan sijoitettuihin esineisiin on vaarana 

vaikutelma ”esinenäyttelystä”. Olimme yhtä mieltä siitä että tilanteen 

tunnistettavuuden ja vuorovaikutusesineiden lisäksi tarinan etenemi-

nen suunnitelluissa puitteissa vaatisi jonkinlaista käyttäjän ohjaamista. 

Voisimme tehdä sen suorasti antamalla käyttäjälle yksiselitteisiä toi-

mintaohjeita tai epäsuoremmin vihjausten avulla. Esitettiin ajatus että  
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huomautti, vaarana valitsemassamme lähestymistavassa oli vaikutelma ’esinenäyttelystä’, 
jossa osallistuja summassa tai järjestelmällisesti kokeilisi mitä kaikkea esineillä voi tehdä 
tai mikä esine saisi aikaan installaation järjestelmässä jotain reaktioita. Ratkaisumme 
kokeilevan motivoimattoman toiminnan rajoittamiseksi oli osallistujan voimakas ohjaus. 
Installaation päätilaan astunutta Nikolaita, Alexandraa tai Veraa tuli projisointiin terveh-
timään taloudenhoitajatar, joka kehotti vierasta asettumaan tiettyyn paikkaan salongissa. 
Taloudenhoitajattaren osoittama paikka (tuoli tai lattiakoroke) erottui muuten hämärässä 
huoneessa kirkkaasti valaistuna. Tilaa tutkimaan jäänyttä osallistujaa houkuteltiin valais-
tuun vuorovaikutuspisteseen sen suunnalta soitetun musiikin avulla. 

Osallistujan istuttua valaistuun tuoliin ilmestyi projisointiin Rasputinin hahmo joka ensin 
viittasi vuorovaikutuspisteen yhteen tapahtumien kannalta merkittävään esineeseen näin 
osoittaen sen tärkeyden tapahtumien kannalta ja lopulta pyysi osallistujaa ’käyttämään’ 
esinettä. Jos osallistuja poistui vuorovaikutuspisteestä ennen aikojaan, pyysi Rasputinin 
ääni (näköyhteyden katkettua) tätä palaamaan takaisin. Pyrimme siis paitsi ohjaamaan 
osallistujan huomion oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, myös luomaan tapahtumien kulun 
kannalta tärkeälle toiminnolle kussakin vaiheessa selkeän motiivin; tuomaan osallistujalle 
selkeästi ilmi installaation kulun kannalta merkityksellisen tavan toimia. Projisoinnin 
henkilöhahmot - ensin taloudenhoitajatar, sitten Rasputin – ohjasivat osallistujan toi-
mintaa suullisesti. 

Osallistujan toimintaa ohjasi myös toiminnan palaute. Installaation logiikan kannalta 
merkityksetöntä toimintaa ei kielletty tai muutoin yritetty erityisesti ehkäistä, mutta se 
ei myöskään muuttanut salongin olosuhteita, valaistusta, äänimaailmaa tai projisointi-
kuvaa millään muotoa. Toiminta johon osallistujaa projisoinnin henkilöhahmojen avulla 
kannustettiin taas sai aikaan välittämästi muutoksia installaation tapahtumien kulussa 
– konkreettisesti projisoinnin videomateriaalissa. Tässä mielessä päätös olla noudattamatta 
Rasputinin pyyntöä kielteisen kannan merkkiä tehtiin osallistujalle hankalaksi. Opettamalla 
osallistujalle että tämä saattoi vaikuttaa tapahtumien kulkuun noudattamalla  projisoitujen 
hahmojen hänelle antamia ohjeita, johdateltiin osallistujaa tahattomasti tämän logikan 

installaatiotilassa käyskentelevää vierailijaa voitaisiin ohjata tiettyyn 

osaan tilaa tai tiettyjen esineiden luo projisointikankaalla satunnaisajoi-

tuksella näytettävien vihjaavien videopätkien avulla. Vihjaavat video-

pätkät voisivat sisältää kuvallisia, esimerkiksi esineparein toteutettuja 

esinevihjeitä (kuten installaatiotilassa olevan esineen näyttäytyminen 

projisointikuvassa ) tai suullisia ohjeita  kuvaan ilmestyvien henkilöhah-

mojen kautta. Osallistujan voisi myös houkutella ”mukaan leikkiin” esim. 

hullunkurisen hassuttelun tai matkimisen avulla. Rasputin voisi matkia 

osallistujan toimintaa, tätä varten vuorovaikutusesineillä voisi olla parit 

projisoinnssa näkyvässä tilassa ja installaatiotilassa. Keskustelun tu-

loksena päädyttiin siihen että jos osallistuja ei tietyn ajan kuluessa tee 

mitään, rohkaistaisiin häntä toivottuun toimintaan erityisten kehottavien 

video- tai ääniklippien avulla. Näissä ”kehotusklipeissä” Rasputin viittaisi 

tiettyihin installaatiotilan esineisiin tai kehottasi osallistujaa suoraan koh-

ti tiettyjä vuorovaikutusesineitä. 

Vihjaukset vs. suorat kehotukset

Varsinkin alussa olimme mahdollisimman hienovaraisen osallistujan oh-

jauksen kannalla. Työryhmän yleinen mielipide aluksi oli se että suoria 

toimintaohjeita osallistujalle pitäisi välttää. Arveltiin että osallistuja kokisi 

ne vapauttaan rajoittavina, mikä taas mahdollisesti heikentäisi osallistu-

jan kokemusta omaehtoisen toiminnan illuusiosta. Mock-up installaatios-

ta saatu kokemus ja työryhmän ulkopuolisilta saatu palaute ohjasi kuiten-

kin käsitystämme ymmärrykseen että ilman riittävää ohjausta osallistuja 

ei osaisi toimia installaatiossa.

Mika Tuomola muistutti meitä suuren videokuvaprojisoinnin ja eloku-

van ulkoisista yhtäläisyyksistä. Mitä vähemmän toimintaa osallistujalta 

vaatisimme, sitä enemmän installaatiomme muistuttaisi elokuvaa jolloin 

osallistuja helposti mieltäisi roolinsa elokuvan passiiviseksi katsojaksi. 
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mukaisesti suosimaan positiivista, toimintaa edellyttävää reaktiota Rasputinin pyyntöön. 
Tehdäksemme sekä Rasputinin kohtalon vapauttamiseen että tuomitsemiseen johtavan 
päätöksen osallistujan kannalta todella tasaveroiseksi olisi meidän ollut parasta liittää myös 
kielteistä kantaa ilmentävään valintaan toimintaa. 

Demo Dayn Griska-installaation valvomosta tietokonejärjestelmää varten kirjatut toiminnot  
( Ella Pulkki ja Sami Pekkola )

Valittu ovi:    Nikolai Alexandra Vera

 Vapautus:    �0 �� �0

 Tuomio:    4 3 �

                       Ei mitään*: 3

* Kolme osallistujaa ei asettunut vuorovaikutuspisteeseen lainkaan. He olivat pääosin  
   suomenkieltä taitamattomia, joten he eivät ymmärtäneet taloudenhoitajattaren ohjetta. 

• Laskettuja kävijöitä yhteensä 42.

• Uskontoteeman lattiakorokkeille ikoneiden ääreen polvistui 3 osallistujaa.

• Valvomosta käsin tehtiin yleishuomio etteivät osallistujat juurikaan vaeltaneet  
salongissa vaan pysyivät pääasiassa vuorovaikutuspisteen paikassa.

[ Liitteenä Toimintotaulukko ]

Tulevaisuuden koti-installaatiossa yleisön ja osallistujan toimintaa säätelivät yhtä lailla 
vierailutilanteen kulttuuriset rajoitteet ja tilanteeseen sopivan käyttäytymisen rajat. Osal-
listujan paineet käyttäytyä odotusten mukaisesti olivat huomattavasti korkeammalla kuin 
Griškassa, koska hänen toiminnallaan oli yleisö. Installaatiokokemus rakentui viestintä-
laitteen käyttötilanteen ympärille ja koostui toiminnallisesti ’tulevaisuuden viestintälaitteen’ 
mahdollistamista toiminnoista. Viestintälaitteen ainoa näkyvä osa oli projisointikuvassa 
välillä näkyvät laitteen graafisen käyttöliittymän grafiikat. Koska laitteen operointi tapahtui 
esittelijän mukaan äänikomennoilla, oli laitteen käyttöliittymä enimmän aikaa näkymätön. 

Havahduimme huomioon että meidän olisi myös varauduttava mahdol-

lisuuteen että osallistuja pysyttelisikin vastoin toiveitamme passiivisena 

ja mietittävä ennalta ratkaisuja tilanteisiin joissa osallistujan toimisi muu-

toin vastoin odotuksiamme, esimerkiksi liian nopeasti, väärässä järjes-

tyksessä tai muuten odottamattomalla tavalla.

Toimintotaulukko.pdf
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(Ellei esittelijän operoimaa kämmentietokonetta laskettu osaksi viestintälaitetta.) Esittelijä operoi kämmentietokoneen 
välityksellä installaation videotiedostojen mediasoittimen käyttöliittymää, mutta osallistujan ja vierailijoiden ei oletettu 
näkevän tätä yhteyttä - tai ainakaan kiinnittävän siihen huomiota. Missään tapauksessa esittelijä ei antanut osallistujan 
tai vierailijoiden käyttää kämmentietokonetta. Osallistujan tiedot viestintälaitteen toimintatavasta perustuivat kokonaan 
esittelijän antamiin ohjeisiin.  Kun teknisen toteutuksen osalta päädyttiin tekniset riskit minimoivaan, osallistujan suoran 
vuorovaikutusmahdollisuuden poissulkevaan asetelmaan, päätettiin myös johdonmukaisesti luopua kaikista todellisen 
vuorovaikutuksen mahdollisuuden vaikutelman antavista käyttöliittymäelementeistä. Viestintälaitteen käyttöliittymä-
näkymät pidettiin tietoisesti hyvin suuntaa-antavina. Emme nähneet tarkoituksenmukaisena kuvata käyttöliittymässä 
toimintoja joita ei installaation puitteissa kuitenkaan ollut mahdollista käyttää.

[ Liitteenä Toimintotaulukko ]

Toiminnan päämäärätietoisuudesta
Griškan installatiotilassa selkeästi havaittavaksi tehdyt toiminnallisuudet yhdessä tilanteessa soveliaiden käyttäytymis-
normien, oikeaan aikaan annettujen ohjeiden ja palautteen avulla ohjasivat osallistujan onnistuneesti läpi installaation 
tapahtumien. Toiminnallinen logiikka onnistuttiin pitämään ainakin jotakuinkin kasassa, kun taas Tulevaisuuden koti 
-installaatiossa epäonnistuimme siinä karkeasti huomattavasti yksinkertaisemmasta vuorovaikutuslogiikasta huolimatta. 
Syy toiminnallisen logiikan pettämiseen löytyy osallistujille esitetystä virheellisestä tavasta hahmottaa Tulevaisuuden 
koti -installaation toimintaperiaate; siis installaation toiminnallisuuden kannalta vääränlaisesta mentaalisesta mallista. 
Normanin seitsenkohtaisen toimintamallin ensimmäinen kohta, toiminnan päämäärän muodostaminen voidaan käyt-
töliittymän käyttäjän osalta tulkita järjestelmän toimintatarkoituksen päättelyksi. Norman toteaa että hyvin suunniteltu 
tuote tai käyttöliittymä antaa käyttäjälleen käsityksen toivotusta toiminnasta jo ennen toimintaan ryhtymistä. Näkyväksi 
tehtyjen toimintaa mahdollistavien ja rajoittavien tekijöiden perusteella käyttäjä voi päätellä millainen toiminta tuotteen 
tai käyttöliittymän avulla on mahdollista ja mitä sillä ei voi tehdä. Hahmottamalla ensin mitä tilanteessa on (esineen, 
käyttöliittymän tai toimintaympäristön avulla) mahdollista tehdä ja vertaamalla mahdollisuuksia omiin tarkoitusperiinsä 
muodostaa käyttäjä päämäärän omalle toiminnalleen [ Norman, s. 81-82 ].  

Päämäärän muodostumiseen vaikuttavat luonnollisesti monet tekijät. Päämääriä ja aikeita voi olla useita yhtäaikaa ja ne 
voivat olla keskenään ristiriitaisia. Kaiken toiminnan perustana ei ole selkeitä päämääriä tai aikeita, vaan usein otollinen 
tilanne synnyttää tietynlaista toimintaa [ Norman, s. 49 ]. Onnistuneen toimintaprosessin kannalta olennaiseksi muo-
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dostuu se kuinka hyvin käyttäjä hahmottaa toiminnan ja sen vaikutuksien välisen suhteen konkreettisella tasolla; kuinka 
helposti toimintaympäristöstä on pääteltävissä millaisen toiminnan kautta on mahdollista päästä toivotunlaiseen lopputu-
lokseen. Norman keskittyy teoksessaan The Design of Everyday Objects käsittelemään tilanteita joissa käyttäjän toimintaa 
ohjaa yksi selkeä päämäärä; hän tarkastelee käyttöliittymiä ja esineitä välineinä tämän tietyn päämäärän saavuttamiseksi. 
Griška-installaation elämyksellisyys pohjautui omalta osaltaan vahvasti siihen ettei osallistujille ollut etukäteen lainkaan 
selvää millaista toiminnallista päämäärää varten installaatio oli rakennettu, ’mitä sen avulla tuli tehdä’. Vaikka osallistujaa 
opastettiin tapahtumien edetessä ja hän pystyi toimimaan tilassa havaitsemiensa toimintamahdollisuuksien, rajoitteiden 
ja saamansa palautteen perusteella, joutui hän kuitenkin itse arvioimaan tilasta ja tilanteesta tekemiensä havaintojen 
perusteella tapahtumien merkityksen teoksen maailman sisäisen tarinallisen logiikan tasolla. Koska Tulevaisuuden kodissa 
’tulevaisuuden viestintälaitteen’ käyttöliittymän painotus taas ohjasti osallistuja yksiselitteisesti rinnastamaan viestintä-
laitteen käyttöliittymän toimintatavan koko installaation toimintaperiaatteeksi, sai osallistujan aikeiden ja installaation 
todellisten toimintamahdollisuuksien välinen ristiriita aikaan täydellisen hämmennyksen.

Osallistujan toiminnan motiiveihin vaikuttamisesta
Kuten Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatioissa mahdollisten toimintoprosessien esimerkkien mallintaminen 
Normanin seitsenkohtaisen mallin avulla havainnollistaa, vaikuttaa toiminnalle asetettu päämäärä sen vaikutusten arvi-
oimiseen. Samassa toiminnallisessa ympäristössä suoritettujen täsmälleen samojen toimintojen vaikutukset ja sitä kautta 
merkitykset voidaan tulkita monella eri tavalla riippuen siitä mikä toiminnon motivoinut päämäärä oli. Ympäristöä myös 
havainnoidaan eri tavoin riippuen siitä mikä toiminnallinen päämäärä havainnoijalla kulloinkin on. Toimintaympäristön 
samat affordanssit (ja rajoitteet), jopa samat toiminnot saavat merkityksensä lopulta toiminnan vaikutusten arvioinnin 
kautta - arvioimalla havaittuja vaikutuksia suhteessa toiminnalle asetettuun päämäärään. 

Tulevaisuuden koti -installaation ympäristö ja vierailun luonne Futuriumissa asettivat yleisön ja osallistujan jo lähtö-
kohtaisesti esittelijän ohjauksen alaiseksi, mikä luonnollisesti vaikutti heidän toimintansa päämääriin myös kotitilassa. 
Vierailijan asema asetti heidät passiiviseen esitysten seuraajan rooliin ja rajoitti heidän toiminnallisia mahdollisuuksiaan 
painottamaan tarkkailevaa ja ohjeita noudattavaa käyttäytymistä. Asetelma muuttui kun esittelijä pyysi yhtä vierailijoista 
ottamaan aktiivisen roolin asettumalla perheen isän rooliin. Osallistujaa kehotettiin ottamaan yhteyttä matkoilla ole-
vaan ’perheenjäseneensä’. Kun osallistuja annetun päämäärän mukaisesti koetti ilman tulosta kommunikoida etätilassa 
näkyvän ’perheenjäsenensä’ kanssa puhumalla tai elehtimällä, ei tilanteelle annettu minkäänlaista selitystä. Tällaisessa 
tilanteessa osallistuja todennäköisesti hämmentyi ja nolostui. Toisaalta vierailija-aseman mukana sisäistetty päämäärä 
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toimia esittelijän ohjeiden mukaan kantoi tottelevaisen osallistujan myös viestintälaitteen käyttötilanteen läpi - jos hän 
teki vain sen mitä häneltä pyydettiin. Tässä tapauksessa osallistuja todennäköisesti mielsi ensijaisesti osallistuneensa 
demon esittelyyn eikä vuorovaikutteisen installaation ’käyttötilanteeseen’. Toteutuneessa muodossaan B-Here-demona 
esitelty Tulevaisuuden koti -installaatio jäikin lähemmäs esitystä kuin vuorovaikutteista kokemusta.

Griška-installaatioon Demo Day -areenalta siirryttäessä melkein mikä tahansa päämäärä joka toi vierailijan installaa-
tion eteistilaan oli installaation toiminnan kannalta pätevä. Installaatioon hakeutuvan Demo Day-tapahtuman vieraan 
päämääränä oli mitä todennäköisimmin tutustua installaation toimintatapaan tai lehden etusivun tapaan taitetun mai-
noksen perusteella tulla seuraamaan murhatun Rasputinin muistotilaisuutta tai osallistua siihen. (Osa vierailijoista oli 
vastaanottanut sähköpostitse lähetetyn kutsun saapua tutustumaan Griška-installaatioon.) Installaation päätilaan siir-
tyessä osallistuja yritettiin saada kiinnostumaan Rasputinista; ja toiminnallisella tasolla muodostamaan päämääriä jotka 
tähtäsivät Rasputinin tapaamiseen. Vuorovaikutuspisteissä osallistujan toimintaa ohjaavien päämäärien muodostumiseen 
pyrittiin vaikuttamaan voimakkaasti käsikirjoituksellisten keinojen avulla. Rasputinin käytöksen ja hänen paljastustensa 
avulla pyrittiin tietoisesti herättämään osallistujassa moniulotteisia, ristiriitaisiakin tunteita joiden odotettiin ohjaavan 
hänen toimintaansa. 

Osallistujaa houkuteltiin muodostamaan emotionaalinen motiivi ja päämäärä toiminnalleen tunnereaktion kautta. Osal-
listujassa pyrittiin herättämään halu joko toimia Rasputinin hyväksi tai hänen tahtoaan vastaan. Näimme tarpeelliseksi 
rajoittaa vuorovaikutuspisteessä mahdollisten vaihtoehtoisten toimintamahdollisuuksien lukumäärää, koska halusimme 
keskittää mahdollisimman suuren latauksen niihin toimintoihin jotka olivat mahdollisia. Pyrimme myös säilyttämään 
osallistujan toiminnan kahden henkilön kohtaamistilanteen kannalta mahdollisimman luontevana. Valitsimme vuorovai-
kutuspisteissä mahdollisiksi toiminnoiksi mielummin tarinallisen kontekstin, teoksen maailman kannalta merkityksellisiä 
toimintoja – joihin liittyi myös mahdollisimman voimakkaita ja itsenäisiä arkkityyppisiä tai symbolisia mielikuvia ohi teon 
teoksessa saaman ’äänestysfunktion’ – kuin puhtaasti myöntyvän tai kieltävän mielipiteen ilmaisevia tekoja. Muodostipa 
osallistuja tässä vaiheessa millaisen emotionaalisen, moraalisen tai toiminnallisen päämäärän tahansa, toimintavaihtoehdot 
rajautuivat joka tapauksessa Rasputinin hyväksi toimimiseen tai Rasputinin pyynnön huomiotta jättämiseen - mikä oli 
installaation sisäisen logiikan ja tapahtumien kulun kannalta vaikutuksiltaan sama kuin pyynnöstä kieltäytyminen.
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Päätelmiä installaatioiden vuorovaikutteisuuden suunnittelusta  

Ympäristön suunnittelu osallistujan toimintaa ohjaavaksi perustui toteutushetkellä enemmän maalaisjärkeen kuin 
käyttöliittymäsuunnittelun periaatteisiin. Lähempi tarkastelu osoittikin että ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Käyttöliit-
tymäsuunnittelun menetelmät ovat hyödyllisiä monimutkaisen toimintaympäristön suunnittelussa; silloin kun kaikki 
toiminnallisuuteen vaikuttavat tekijät eivät mahdu muistiin tai pohdintojen kohteeksi yhtä aikaa. 

Normanin toimintaprosessimallin hyödyllisyydestä
Normanin seitsenkohtaisen toimintaprosessimalli osoittautui käyttökelpoiseksi myös monitulkintaisen vuorovaikut-
teisen elämyksellisen kokonaisuuden toiminnallisuuksien arvioinnissa. Mallin avulla voidaan tarkastella kuvitteellisia 
käyttäjäkokemuksia jo suunnitteluvaiheessa. Mitä tulkinnanvaraisempia vaiheita osallistujan kokemuksesta mallin 
avulla tarkastellaan, sitä viittellisemmiksi muuttuvat myös sen avulla tehdyt päätelmät. 
            Prosessimalli helpottaa toiminnan onnistumismahdollisuuksien ja mahdollisten häiriötekijöiden hahmottamista 
ennakolta tilanteissa joissa osallistujan toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja osallistujalle mahdollisia erilaisia reagointi-
tapoja on niin runsaasti ettei kaikkien vaihtoehtojen huomioiduksi tulemisesta voida muuten olla varmoja.

Normanin seitsenkohtainen toimintamalli soveltuu erinomaisesti erilaisten manuaalisten tai tietoteknisten järjestelmien 
käyttötilanteen tarkasteluun ja arviointiin. Koska Normanin malli huomioi myös intention muodostamisen ja järjestelmän 
tilan havainnoinnin tulkinnanvaraisuuden, se on mukautetusti sovellettavissa myös monitulkintaisen vuorovaikutteisen 
elämyksellisen kokonaisuuden toiminnallisuuksien arviointiin. Mitä tulkinnanvaraisempia vaiheita mallin avulla tar-
kastellaan, sitä huonommin sen avulla tehtyjä päätelmiä voi pitää faktoina. Sen avulla on kuitenkin mahdollista testata 
vuorovaikutteisen teoksen suunnitellun dramaturgian ja käyttäjälle mahdollisen toiminnan yhteen sovittamista – ja löytää 
potentiaalisia ongelmakohtia sekä kartoittaa mahdollisia etenemismahdollisuuksia. Prosessimalli helpottaa toiminnan 
onnistumismahdollisuuksien ja mahdollisten häiriötekijöiden hahmottamista ennakolta. Häiriöalttiiden prosessin 
kohtien kartoittaminen antaa suuntaa toivotunlaista toimintaa tukevien ohjaavien ja kannustavien sekä ei-toivottua 
toimintaa ehkäisevien keinojen suunnittelullle. Mallintamalla jälkikäteen Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatioi-
den osallistujien kuvitteellisia toimintoprosesseja tällä tavoin saadaan teosten vahvuudet ja heikkoudet näkyville hyvin 
selkeästi. Tulevaisuuden koti -installaation osallistujan toimintaprosessien mallinnus osoitti selkeästi ettei installaation 
toiminnallisen epäonnistumisen syynä voida varsinaisesti pitää ainoastaan todellisten vuorovaikutusmahdollisuuksien 
puuttumista, vaan syynä on ennemminkin osallistujien muodostama virheellinen käsitys installaation toimintaperiaatteista. 
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Mallin avulla oli jopa mahdollista päätyä varsin nopeasti ehdotukseen [ kohdassa 3.1] Tulevaisuuden koti -installaation 
toiminnallisuuden parantamiseksi. 

Griška-installaatiossa mahdollisia tapahtumankulkuja mallintaessani törmäsin väistämättä rikkaaseen variaatioon ta-
pahtumien tulkinnanmahdollisuuksissa. Normanin seitsemän kohdan malli osoittautui soveltuvan jopa toimintaproses-
sien erilaisten tulkintamahdollisuuksien pohdiskeluun, mutta se toimii tässä tarkoituksessa parhaiten lähinnä ajattelun 
apuvälineenä. Kiistattomia johtopäätöksiä osallistujan ajatustoiminnasta sen avulla ei voi tehdä. Todellisten osallistujien 
henkilökohtaisia tulkintoja on mahdotonta ennakoida. Suunnittelemalla tapahtumien kulku mahdollisimman johdonmu-
kaiseksi ja sitä myötä perustelluksi voidaan osallistujien tulkintoja joka tapauksessa pyrkiä ohjaamaan tiettyyn suuntaan. 
Griškassa osallistujan fyysinen aktiivisuus painottui installaatiokokemuksen alkuun. Osallistujan astuttua juuri sisään 
installaatiotilaan vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia oli vielä useita. Osallistujan löydettyä tiensä vuorovaikutuspis-
teeseen oli toimintamahdollisuuksien lukumäärä rajattu mahdollisimman pieneksi. Vuorovaikutuspisteeseen asettumisen 
jälkeisen tapahtumien kulun tarkastelu Normanin mallin avulla havainnollistaa osallistujan valinnanvapauden painottuvan 
tässä vaiheessa installaatiokokemusta tapahtumien tulkintaan. Vaikka vuorovaikutuspisteen toimintamahdollisuuksien 
valikoima oli hyvin rajoittunut, pyrittiin valinnanvara säilyttämään silti tulkintamahdollisuuksissa. Tulkintamahdolli-
suuksien valinnanvaralla viittaan paitsi siihen että teos kykeni herättämään osallistujissa erilaisia subjektiivisia tulkintoja 
tapahtuneesta, myös ja erityisesti siihen että konsepti ja käsikirjoitus oli suunniteltu sellaiseksi että se salli, sulki sisäänsä, 
harkitusti vaihtoehtoisia eri tulkintamahdollisuuksia; suorastaan ohjasi osallistujan ajatusta tämän tunnetilan, eläytymis-
asteen ja arvomaailmansa perusteella kohti tiettyä tulkintaa. 

Griškan suunnitteluvaiheessa emme käyttäneet apunamme Normanin toimintoprosessimallia tai muitakaan työkaluja, 
mutta keskustelimme työstövaiheessa työryhmän kesken paljon osallistujan toimintamahdollisuuksista ja erilaisista 
tulkinnan mahdollisuuksista. Keskustelujemme perusteellisuus näkyi myös mallinnetuissa toimintaprosessiesimerkeissä. 
Olimme onnistuneet ottamaan huomioon monia osallistujalle mahdollisia eri tapahtuma- ja jopa ajatuspolkuja. Osallis-
tujien tulkintojen ennakoiminen mahdollisti mahdollisimman ymmärrettävän ja siksi vaikuttavan kokemuksen luomisen. 
Näkymättömän käyttöliittymän sekä osallistujan toiminnan ja tuntemusten hienovaraisten ohjauksen avulla saavutettu 
vaikutelma lähes rajattomasta osallistujan vapaudesta toimia ja tulkita teosta niinkuin halusi taas lisäsi kokemuksen pu-
huttelevuutta henkilökohtaisella tasolla. Griška-installaation vuorovaikutuspisteisiin rakennetut kohtaukset osoittivat että 
niukasta toimintamahdollisuuksien valikoimasta huolimatta vuorovaikutustilanteesta on oikein suunniteltuna mahdollista 
luoda voimakkaan elämyksellinen, mikäli toiminnoista onnistutaan tekemään kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä. 
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Tällöin osallistujalle mahdollisten toimintojen merkityksellisyys syntyy johdonmukaisuudesta ja tapahtumien tulkinnal-
lisesta rikkaudesta. Tulevaisuuden koti -installaation mahdollistama kokemus vuorovaikutteisuudesta perustui parhaim-
millaankin tulevaisuuden viestintälaitteen käyttökokemukseen. Vastoin useimpien osallistujien odotuksia kommunikointi 
yhteyden avulla tavoitetun ’perheenjäsenen’ kanssa ei ollut mahdollista. Toteutuneessa muodossaan B-Here-demona 
esitelty Tulevaisuuden koti -installaatio jäikin lähemmäs esitystä kuin vuorovaikutteista kokemusta.

Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaation vuorovaikutteisuuden vertausta
Tulevaisuuden koti -installaatiossa erehdyimme pitämään tilan toiminnallisia mahdollisuuksia niin yksinkertaisina, et-
temme pohtineet mahdollisia tapahtumien kulkuja ja niiden mahdollisia tulkintoja riittävän perusteellisesti. Sorruimme 
vuorovaikutteisten teosten perisyntiin; keskityimme toiminnallisuuden suunnittelussa pelkästään mahdollisiin toimin-
toihin. Tapahtumien kulkuun lopullisessa käyttöymäristössä vaikuttivat kuitenkin varsinaisten toimintamahdollisuuksien 
lisäksi vähintään yhtä merkittävästi käyttäjän ympäristöstään tekemät havainnot ja tulkinnat. Myös nämä olisi tullut 
ottamaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Griškan ja Tulevaisuuden koti -installaation osallistujien elämys muodostui 
kokonaisuutena kaikesta mitä hän installaatiossa havaitsi ja koki. Järjestelmän kannalta vuorovaikutustoiminnoksi lasket-
tava toiminto oli osallistujan elämyksen kannalta vain pieni osa koko tilannetta ja installaatiokokemusta. Onnistuneen 
käyttökokemuksen kannalta tärkeää oli ainoastaan se, että osallistujan käsitys installaation toimintaperiaatteista tuki 
teoksen ja osallistujan välistä vuorovaikutusta. Se kuinka hyvin tuo käsitys vastasi installaation toiminnasta vastaavan 
järjestelmän todellista toimintatapaa, ei osallistujan kannalta ollut juurikaan merkityksellistä.

Tulevaisuuden koti -installaatiota tehdessämme näytimme jostain syystä unohtaneen periaatteellisen näkemyksemme 
kaiken installaatiossa tapahtuvan toiminnan merkityksellisyydestä  - ja keskityimme ainoastaan järjestelmän kannalta 
vuorovaikutustoiminnoiksi luettavien toimintojen suunnitteluun. Asetelma kääntyi lähes kaikin tavoin vastakkaiseksi 
Griškaan verrattuna. Griškassa installaation käyttöliittymä sulautettiin tilaan niin ettei osallistuja voinut erottaa tietoko-
nejärjestelmän tarkkailemia toimintoja muusta toiminnosta; kun taas Tulevaisuuden koti -installaation tilanne rakentui 
tulevaisuuden viestintälaitteen käyttöliittymän ’käyttämisen’ ympärille. Griškassa käyttöliittymän näkymättömyys sai 
aikaan sen että kaikesta osallistujan toiminnasta installaatiossa tuli hänen oman kokemuksensa kannalta merkityksellistä. 
Tulevaisuuden koti -installaatiossa osallistuja huomio keskitettiin ohjatusti nimenomaisesti viestintälaitteen käyttöön. 
Griškassa osallistujan toiminta todella vaikutti tapahtumien kulkuun. Osallistujalle tarjottiin valintansa kautta mahdol-
lisuus vaikuttaa tapahtumien saamaan päätökseen. Griškassa valinnanmahdollisuus toteutettiin tarjoamalla osallistujalle 
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mahdollisuus saattaa Rasputinilta kesken jäänyt toiminta loppuun tai kieltäytyä siitä. Tätä mielenkiintoisemmaksi olisi 
saattanut muodostua tilanne jossa osallistujalle oltaisiin tarjottu useampia erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja kesken 
jääneen tilanteen loppuun saattamiseksi. Tällöin vuorovaikutuslogiikan ja tarinallisen ja teknisen logiikan yhteensaat-
taminen olisi ollut huomattavasti monimutkaisempaa, mutta uskoakseni toki mahdollista paremmissa suunnitteluolo-
suhteissa. 

Tulevaisuuden kodissa osallistujalle mahdollinen toiminta rajoittui yhteyden ylläpitoon liittyviin komentoihin - jotka 
nekin välittyivät järjestelmälle esittelijän kämmentietokoneen kautta. Osallistujalle mahdollinen toiminta oli kytketty 
kiinteästi viestintälaitteen käyttämiseen, joten jos viestintälaitteen käyttäminen jostain syystä - vaikkapa kommuni-
kointimahdollisuuden puuttumisen takia - koettiin epäonnistumisena, putosi koko vuorovaikutustilanteen uskottavuus 
nollaan.

Suurin osa Griška-installaatioon Demo Dayn aikana osallistuneista installaatiovieraista käyttäytyi installaatiossa suun-
nittelemallamme tavalla - ja kävi installaation tapahtumat läpi alusta loppuun saakka. Vaikka meillä ei ole tietoa siitä 
kuinka lähelle suunniteltua osallistujien omat tulkinnat installaatiokokemuksesta osuivat, todistaa jo se että ehdoton 
enemmistö installaatiovieraista osasi toimia installaatiossa suunnitellun tapahtumien kulun kannalta otollisesti, että 
olimme onnistuneet ainakin osallistujien toiminnan ohjaamisessa. Osallistujan toimintaa ohjasivat paitsi installaatiotilan 
konkreettiset toimintamahdollisuudet ja käyttöpalaute, myös tilanteeseen sopivat käytöstavat. Suurin osa osallistujista 
tunnisti tilaisuuden muistotilaisuusluonteen ja osasi käyttäytyä myös sen mukaisesti. Tulevaisuuden koti -installaatiossa 
vierailijoiden käytöstä kotitilassa ohjasivat vierailutilanteeseen ja toisen kodissa vierailuun liittyvät yleiset käytöstavat. 
Osallistujan sen sijaan oletettiin toimivan täysin esittelijän ohjeiden mukaisesti. Mikäli hän ’tunnisti’ viestintävälineen 
käyttötilanteessa yhteyksiä videokonferenssitilanteeseen tai webkameran käyttötilanteeseen ja yritti toimia tulevaisuu-
den viestintävälineen käyttötilanteen aikana niiden pohjalta, saattoi hän vasta tuloksettomien kommunikointiyritysten 
perusteella päätellä erehtyneensä luullessaan voivansa viestintälaitteen välityksellä puhua projisoinnin henkilöhahmon 
kanssa. 

Perimmäisenä ongelmana Tulevaisuuden koti -installaatiossa ei kuitenkaan nähdäkseni ollut tapahtumien todellinen 
lineaarisuus, vaan kyvyttömyytemme perustella installaation todelliset toimintamahdollisuudet teoksen sisäisen logiikan 
avulla ja ohjata osallistuja toimimaan installation tapahtumien kulkuun nähden otollisella tavalla. Osallistujan kannalta 
toimintaan sisältyvä valinnan mahdollisuus määrittää pitkälti sen kokeeko hän tapahtumien kulkuun osallistumisen 
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vain jo aiemmin alkuun sysätyn ennalta määrätyn tapahtumasarjan loppuun saattamisena vai mahdollisuutena vaikuttaa 
tapahtumien kulkuun. Teoksen toteutuksellisen logiikan kannalta kaikki osallistujalle mahdolliset valinnat ovat joka 
tapauksessa ennalta määrättyjä. Oma näkemykseni vuorovaikutteisista tarinallisista kokemuksista kallistuu siihen ettei 
osallistumisessa merkityksellisintä ole lopultakaan se millä tasolla osallistujan toiminta todellisuudessa vaikuttaa asioiden 
kulkuun, vaan osallistujan oma kokemus osallisuudestaan teoksen tapahtumiin. Osallistuja kokee joka tapauksessa oman 
elämyksensä uniikkina (ainakin ensimmäisellä osallistumiskerralla), oli tapahtumien kulku teoksen teknisen logiikan 
mukaan sitten täysin samanlaisena toistettavissa tai ainutkertainen. Joka kokemiskerralla erilaisen tapahtumien kulun 
tuottavia teoksia varten suunnittelun lähtökohdat ovat erit. Tosin myös tapahtumankulkujen loputtoman varioinnin arvo 
on kyseenalaistettavissa. Hyvän tarinan arvo on sen ajatuksellisessa ja kokemuksellisessa rakenteessa, ei sen tapahtumien 
kulun vaihtoehtojen lukumäärässä.





4. Tila visuaalisena kokemusympäristönä
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Vaikka ympäristö on mielestäni aina ensisijaisesti kaikilla aisteilla koettava kokonaisuus, käsittelen sen visuaalista puolta 
omana kokonaisuutenaan. Syy tähän on puhtaasti käytännöllinen. Rajaamalla sen tarkasteltavaksi omassa luvussaan 
helpotan installaation kokonaisvaltaisen elämyksellisyyden jäsentämistä. (Oman lukunsa olisi vaatinut tässä mielessä 
myös teoksen äänimaailma, mutta oman osaamiseni piiriin kuulumattomana jätän sen tässä tutkielmassa käsittelemättä.) 
Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatioiden tilan suunnittelu muistutti joiltain osin skenografin työtä. Myös skenografi 
tarkastelee ja muokkaa tarinallista ympäristöä yhtä aikaa visuaalisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Teatterissa toimi-
joina ovat näyttelijät, mutta teoksen ensisijaisina kokijoina ovat katsojat, jotka seuraavat tapahtumia sivusta visuaalisena 
ja äänellisenä spektaakkelina. Näyttelijät ovat harjoitelleet käsikirjoitukseen perustuvan toimintansa etukäteen ohjaajan 
kanssa, joten ympäristön merkitys toiminnan ohjauksessa tapahtumahetkellä ei heidän kannaltaan ole yhtä merkittävä 
kuin installaatiotilan osuus osallistujan toimintaa ohjaavana tekijänä. Teatterissa näytelmän ympäristön visuaalisuus 
rakennetaan sen sijaan viestimään katsojille teoksen maailmaan liittyviä merkityksiä, mielikuvia ja tunnelmia. Teatterin 
visuaalisuus voidaan määritellä yhdistelmäksi viestinnällisyyttä ja elämyksellisyyttä, aivan kuten Griškassa ja Tulevaisuuden 
kodissakin. Pamela Howard vertaa skenografin työtä kuvataitelijan työhön. Taiteilijan tavoin – epäilemättä taitelijana it-
sekin – skenografi tiivistää ilmaisussaan teoksen maailman ’kuvitellun todellisuuden’ ytimen ja tuo sen nähtäväksi yleisölle. 
Harkiten valittujen materiaalien, värien, muotojen ja esineiden avulla hän hahmottee katsojien koettavaksi tunnistettavia 
mielikuvia ja merkityksiä. Näyttämökuva houkuttelee esiin katsojien omia muistoja ja kokemuksia – joiden värittämänä 
teoksen maailma voi muodostua heitä henkilökohtaisesti koskettavaksi [Howard,  p. 35 ]. Kuten onnistunut taideteos, 
keskustelee hyvä skenografia yleisön kanssa poeettisten kuvien tasolla.  

” Kuvataiteilijan työ on todellisuuden ytimen tiivistämistä ja sen esittämistä  kankaalla selkeässä 
muodossa. Katsoja muistaa ja tunnistaa katselleessaan taiteilijan silmin valikoituja vaatteita, 
esineitä tai värejä,  jotka herättävät hänessä unohtuneita muistoja ja tunnistamisen iloa. Teos 
puhuttelee katsojaa kun skenografi on onnistunut valitsemaan esineen jonka ilmaisuvoima ylittää 
konkreettisen todellisuuden tason.”   

[ Pamela Howard,  s. 35 oma suomennus ] 



�09Luku 4

4.�  Tilallisen jatkumon illuusiosta

Installaatiotilaan luotiin vaikutelma huoneen jatkumisesta seinän kokoiselle projisointipinnalle heijastetussa videoku-
vassa. Jatkumon avulla toimme fiktiiviset henkilöhahmot osallistujan kanssa samaan tilaan. Visuaalisen jatkuvuuden 
tärkein tehtävä oli ilmaista projisoidun tilan ja installaatiotilan välinen toiminnallinen yhteys.

Griška ja Tulevaisuuden koti -installaatiossa osallistujan suhde teoksen tilaan muistutti virtuaalista ympäristöä siinä 
suhteessa että kuten virtuaalisessa ympäristössä, osallistuja toimi kirjaimellisesti teoksen maailman sisällä. Päävastuu 
tapahtumien etenemisestä oli osallistujalla; osallistuja joutui itse aktiivisesti tutkimaan ympäristöään ja toimimaan 
nähdäkseen mitä ympäristö hänelle tarjosi. Visuaalisesti merkittävin ero virtuaaliseen ympäristöön oli kuitenkin mitta-
kaavassa. Griška ja Tulevaisuuden koti -installaatioissa videokuvan avulla esitetty todellisen tilan ’jatkoulottuvuus’ näkyi 
todellisen tilan kanssa samassa koossa – ikäänkuin todellinen tila jatkuisi suoraan projisointipinnalla. Tämä illusorinen 
vaikutelma toisti samaa asetelmaa kuin vanha perinne illusorisista maalauksista rakennuksissa; seiniin ja kattoihin 
sommiteltujen mosaiikkiteosten ja freskojen luoman tilavaikutelman tavoin ne luovat jatkumon todellisen ja kuvatun 
tilan välille [ Manovich s.112-113 ]. Griška- ja Tulevaisuuden koti- installaatiossa installaatiotilan ja projisointikuvan 
välisen jatkumon ensisijainen tehtävä oli alleviivata installaatiotilan ja projisoidun videomateriaalin välistä tarinallista ja 
toiminnallista yhteyttä. Installaatiokokemuksen toimivuuden kannalta oli riittävää että osallistujalle saatiin tilojen välisen 
jatkumon vaikutelman avulla kommunikoitua installaation sisäinen logiikka; että installaation logiikan mukaan Rasputin 
on samassa huoneessa osallistujan kanssa ja että osallistujan toiminalla installaatiotilassa on suora vaikutus projisoinnissa 
näkyvään videomateriaaliin – ja toisin päin. Illuusion uskottavuuden aste ei siis ollut merkityksellistä. Tulevaisuuden 
koti-installaatiossa jatkumon illuusiota hyödynnettiin samoista syistä, vaikka kokemus yhteisestä tilasta pyrittiinkiin 
saamaan aikaan kotitilan ja videoyhteyden avulla nähdyn toisaalla sijaitsevan tilan välille.

Jatkumo tuki myös konkreettisesti installaatiotilaan luotua tunnelmaa. Sen avulla oli mahdollista ’siirtää’ installaatiotilaan 
tarinallisia aineksia videon ja äänen keinoin. Jatkumon avulla tuettiin vaikutelmaa projisoinnissa nähtävien tapahtumien 
ja ilmiöiden läsnäolosta myös itse installaatiotilassa. Erityisen tehokkaana apukeinona tämän vaikutelman luomisessa 
Griška-installaatioon toimivat eri puolille installaatiotilaa asemoitujen kaiuttimien kautta soitetut äänet. Konkreettisena 
esimerkkinä voidaan mainita kohtaus jossa Rasputin reagoi installaatiotilan ’ikkunaseinän’ verhojen takaa kuuluviin he-
voskärryliikenteen ääniin huudahtamalla: ”Kuuletko! Täällä on nykyään rauhatonta”. Rasputinin haamun tavoittelemaa 
sielunrauhaa, taivaaseen pääsyä kuvattiin valon avulla. Osallistujan suostuttua Rasputinin pyyntöön nähtiin kuinka juuri 
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ennen Rasputinin ’sielun vilahtamista taivaaseen’ hänen ylleen lankesi ylhäältä päin kuvannollisen kirkastumisen visu-
alisointina voimakas valo joka valaisi myös salonkia. Todellisuudessa valaistus kirkastui vain videomateriaalissa, mutta 
videokuvan kirkastuminen heijastui kirjaimellisesti suurikokoisen projisointikankaan kautta myös installaatiotilaan. 
Tulevaisuuden koti -installaatiossa kolmiulotteisen äänimaailman luomiseen ei ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia, koska 
saimme lopulta videotarinoihin liittyviä ääniä ulos vain kahdesta projisointikankaan yläpuolelle sijoitetusta kaiutti-
mesta. Tunnelmien välittäminen etätilasta kotitilassa koettaviksi oli Tulevaisuuden koti -installaation ’tulevaisuuden 
viestintälaitteen’ yksi tärkeimpiä ominaisuuksia. Siksi videotarinoiden näyttämöiksi valikoitiinkin kotitilaan nähden 
mahdollisimman erilaisia ympäristöjä.

Griškan mock-up testi Medialaboratorion projektihuoneessa. (Rasputinina Miikka Junnila, koekäyttäjänä Vesa Puhakka.)
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Mock-up testi Griškan perusasetelmasta

Testasimme Griška-installaation perusasetelmaa työstövaiheessa mock-up installaatiolla. Teimme projektin puolivälissä 27.2.2003 koeku-

vaukset Lumen studionäyttämön aulassa ja pystytimme karkean mock-up version installaatiosta Medialaboratorion projektihuoneeseen 

�0.3.2003. Luonnollisen kokoinen ihmishahmo osoittautui vaikuttavaksi projisoinnin kehnosta laadusta huolimatta. 

Kokeilimme tilallisen jatkumon aikaansaamista rajatun tilan, maton ja pöydän molemmin puolin asetettujen tuolien avulla. Huomasimme että 

saadaksemme aikaan vaikutelman saman pöydän ääressä istumisesta tuli pöytä kuvaustilanteessa siirtää lähemmäksi etualalle. Testasimme 

esineiden ‘vuotamista’ projisoinnista installaatiotilaan lavastetun tilan lattialla lojuvien seteleiden avulla. Projisoinnissa nähtiin Rasputinin 

heittävän seteleitä ilmaan kohti osallistujaa. Projisointikuvassa ilmaan heitetyt setelit päätyivät (projisointikuvassa) lattialle lavastetun tilan 

puolella lattialla makaavien seteleiden viereen. 

Mock-up installaatiossa vuorovaikutteisina kohteina testattiin tuolia ja pöydälle asetettua valaistua rasiaa. Havaitsimme tuolin ylivoimaisen 

huoukuttelevana rasiaan nähden. Tämän havainnon perustella päätimme liittää jokaiseen vuorovaikutuspiteeseen erikseen tuolin ja sen 

lisäksi toisen esineeseen sidotun vuorovaikutusmahdollisuuden.
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Pohjapiirros Griška-installaation mock-up version videomateriaalin kuvauspaikalta

�����
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4.�.� Jatkumon rakentaminen Griškassa

Jatkumon toteutuksesta – visuaalinen jatkuvuus 
Griška-installaatiossa vaikutelma installaatiotilan ja projisoidun videokuvan välisestä jatkuvuudesta  saatiin aikaan kuvaa-
malla salongin toista puolikasta esittävä kuvamateriaali jatkamaan perspektiiviltään näkymää lavastetun installaatiotilan 
keskeltä katsoen. Projisoinnissa näkyvä tila kuvattiin Lumen televisiostudiossa käyttäen samoja huonetilan hahmottavia 
lavaste-elementtejä kuin mistä itse installaatiotila myöhemmin pystytettiin. Kapean tilan lattian ja seinien välistä linjaa 
korostettiin tietoisesti jättämällä seinustat mahdollisimman vapaaksi huonekaluista ja muista perspektiivilinjoja peittävistä 
esineistä sekä installaatiotilassa että projisoidussa kuvatussa tilassa. Todellisen ja projisoinnissa näkyvän tilan välisen jat-
kuvuuden vaikutelma rakentui pitkälti projisoidun kuvan ja todellisten tilan pintojen muodostamien perspektiivilinjojen 
yhteensopivuuden sekä kuvapinnan läpi työntyvien installaatiotilassa jatkuvien esineiden varaan. Perspektiivilinjoista 
merkittävimmät visuaalisen jatkumon kannalta olivat lattian ja seinien sekä lattian ja katon liittymäkohtien muodos-
tamat linjat, mutta myös lattiamaton suorakaidemuodon jatkuminen installaatiotilasta projisointiin mahdollisimman 
luonnollisen näköisesti. 

Matto oli myös tärkein kuvapinnan läpi työntyvä elementti, joka näytti olevan puoliksi todellisessa tilassa ja puoliksi 
projisoinnissa. Kokeilimme saada samaa efektiä aikaan pöydän avulla, mutta hyväksyttävän näköisen perspektiivisen 
jatkuvuuden aikaansaaminen ei sen kohdalla onnistunut. Visuaalista jatkumoa rakennettiin myös käyttämällä lavastetussa  
ja kuvatussa tilassa täsmälleen samoja seinä- ja lattiamateriaaleja. Salongin ovia vastapäisen seinän punainen samettiverho 
jatkui katkeamattomana projisointikuvassa, samoin oviseinän tapettikuvio ja lattian puumateriaali. ( Projisoinnin puolella 
ikkunan verhot olihuoneen perällä vedetty syrjään ja ikkunasta lankesi sisään katulampun valo.) Mock-up testin jälkeen 
suunnittelimme korostavamme vaikutelmaa edelleen projisoituun huoneenpuolikkaaseen ja lavastettuun tilaan sijoitet-
tavien identtisten esineparien avulla. Toteutuneessa installaatiossa projisointipinnan eteen asetetun pöydän molemmin 
puolin asetellut punaiset tuolit olivat lopulta toteutuneen installaation ainoa identtinen esinepari. Myös projisoidun 
huoneenpuolikkaan ja lavastetun salongin valaistukset pyrittiin mukauttamaan toisiinsa. ( Griškan videomateriaalin 
kuvannut Matti Helariutta auttoi meitä installaatiotilan valaisussa.) 
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Staattiseen videokuvaan liittyviä haasteita
Griška-installaation videomateriaali kuvattiin jatkamaan samaa kuvakulmaa jossa osal-
listuja näkee lavastetun tilan astuttuuan sisälle installaatiotilaan. Todellisen lavastetun ja 
videoprojisoinnissa näkyvän huoneenpuolikkaan yhteensovittaminen visuaalisesti oli op-
tisesti haastavaa. Videokuvan tilan syvyysvaikutelmaa litistävää pyrkimystä kompensoitiin 
rytmittämällä kuvattavaa tilaa syvyyssuunnassa asettamalla tilaan ”eri syvyyksiin” erilaisia 
katseen kiinnittävilä sisustuselementtejä tilan syvyysvaikutelmaa ylikorostamaan. Suun-
nitteluvaiheessa tällaisiksi katsetta johdatteleviksi elementeiksi kaavailtiin käytettäväksi 
esimerkiksi peiliä, sermejä, sisustusvalaisimia, huonekasveja ja erilaisia kattoon ripustettavia 
väliverhoja. Mock up-kuvausten jälkeen havaitsimme että myös kuvattavan tilan etäisyyksiä 
syvyyssuunnassa tuli ylikorostaa kameran litistävän vaikutelman kompensoimiseksi. Koska 
tavoitteenaamme oli luoda vaikutelma tilallisesta jatkumosta todellisen lavastetun tilan 
ja projisoidussa videokuvassa näkyvän tilan välille, tuli videomateriaalin kuvakoon säilyä 
koko ajan samana. Samoin videomateriaalin mittakaavan tuli sopia 1:1 lavastetun tilan 
mittasuhteisiin ja kuvakulman noudattaa mahdollisimman pitkälle installaatiotilaan sisään 
astuvan osallistujan katselukulmaa. 

Resurssien rajallisuudesta johtuen päätimme pidättäytyä yhdessä kuvakulmassa, joten 
meidän oli etsittävä kuvakulma joka soveltuisi mahdollisimman hyvin kaikkiin toden-
näköisiin osallistujan katselukulmiin –  seisten ja istuen, salongin mistä tahansa osasta, 
mutta erityisesti vuorovaikutuspisteistä katsottuna – ja mahdollistaisi silti mahdollisimman 
luontevan vaikutelman kontaktista kuvassa esiintyviin henkilöhahmoihin. Koska vuoro-
vaikutustilanne rakentui henkilöhahmojen välisen inhimillisen kontaktin vaikutelmalle, 
pyrimme luomaan visuaalisen vaikutelman projisoitujen henkilöhahmojen ja osallistujan 
välisestä katsekontaktista. Ella Pulkki ja videomateriaalin kuvaajaksi saatu Matti Helariutta 
tutkivat jatkumon toteuttamista kuvaus- ja projisointikokeilla. 

Kokeiden perusteella tarkoituksiimme parhaiten sopivaa kuvamateriaalia saatiin kuvattua 
kun kamera asetettiin ihmisen silmän korkeudelle ja kuvakulma optimoitiin projisointikan-
kaasta puolentoista metrin päässä seisovalle, projisointia suoraan edesta katsovalle katsojalle. 

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja

•  Eri kuvakokojen käytöstä

Työprosessin aikana pohdimme työryhmän ja tutoriemme kesken riittäi-

sivätkö luonnolliseen kokoon kuvatun, yhdestä kuvakulmasta ja yhdessä 

kuvakoossa pysyttelevän videomateriaalin keinot teoksen henkilöhahmo-

jen ja osallistuja välisen etäisyyden ja läheisyyden tunteen kuvaamiseen. 

Harkitsimme mahdollisuutta käyttää luonnollista perspektiiviä imitoivas-

sa videomateriaalissa välillä myös elokuvallisia lähikuvia leikkauksin. 

Elokuvassa käytetty keino henkilöhahmojen läheisyyden korostamisesta 

lähikuvien avulla olisi soveltunut myös korostamaan Rasputinin halua 

tulla lähelle osallistujaa. Lähikuvien käyttöä puolustettiin myös yllätyksel-

lisydellä ja vaikuttavuudella. Haamuksi muuttunut Rasputinin henkihän 

voisi kummitusolomuotonsa takia perustellusti rikkoa todellisesta maa-

ilmasta tuttuja luonnonlakeja. Päädymme kuitenkin mielipiteeseen että 

kuvakoon muutos vaikuttaisi haitallisti illuusioon yhteisestä tilasta ja sitä 

kautta heikentäisi koko tilanteen perusasetelmaa.
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Projisoidussa tilassa toimivien henkilöhahmojen ja osallistujan välisen katsekontaktin luominen uskottavaksi tai riittäväksi 
kolmessa eri puolella huonetta sijaitsevassa vuorovaikutuspisteessä saatiin ratkaistua siedettävästi varsin yksinkertaisella 
periaatteella: näyttelijät katsoivat kuvaustilanteessa aina suoraan silmän korkeudelle asetettuun kameraan.

Perspektiivistä
Onnistuneimmillaankin perspektiivi-illuusio oli pääosin seinien ja katon välisten linjojen ja projisointikuvasta instal-
laatiotilaan jatkuvan maton varassa. Projisoitua luonnollisen kokoista kuvaa tarkasteltaessa katse kiinnittyi kärkkäästi 
erityisesti perspektiivivaikutelmassa tapahtuviin vääristymiin projisoidun tilan ja oikean tilan rajapinnassa; projisoidun 

Visuaalinen jatkumo Griška -installaation projisoidun kuvan ja lavastetun tilan välillä
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videokuvan reuna-alueilla kuvan alaosassa ja sivuilla. Vääristymät katossa olivat rajuja. Kuva toimi siis visuaalisesti opti-
maalisesti ainoastaan huoneen keskeltä katsottuna. Käyttäjän siirtyessä sivummaksi kuvan ja lavastuksen perspektiivilinjat 
eivät enää säilyneet likimainkaan yhtenäisinä. Kuvan litistyminen syvyyssuunnassa lisäksi aikaan erikoisen visuaalisen 
harhan; projisoitu tila näytti viettävän ylöspäin, kallistuvan yläviistoon. Projisoidun tilan syvyysvaikutelmaa korostettiin 
kuvausvaiheessa reippaasti kameran litistävää vaikutusta kompensoimaan. Kuvattu tila oli syvyyssuunnassa varsin pitkä, 
mikä näkyi kuvassa vaikutelmana tunneliperspektiivistä. Tätä vaikutelmaa olisi voinut torjua kuvausvaiheessa käyttämällä 
korkeampia lavasteseiniä - häivyttämällä kuvasta katon ja seinien luomat perspektiivilinjat kokonaan kuvaamalla studiossa 
niin korkeilla lavasteseinillä että ne jatkuvat korkeussuunnassa ulos kuvasta; tai manipuloimalla perspektiiviä tietoisesti 
rakentamalla lavasteseinien korkeudet kasvamaan huoneen perää kohti oikeassa suhteessa - siten että seinien korkeuden 
muutos olisi kompensoinut kameran litistävän vaikutuksen. Tuotannollisista syistä olimme päättäneet kuitenkin käyttää 
samoja seiniä sekä projisoidun tilan kuvauksessa että itse installaatiossa ja näin ollen installaation pystytystilan huone-
korkeus määräsi seiniemme korkeuden.
 
Koska jatkumon ylläpitäminen kaikkialla installaatiotilassa ei ollut mahdollista perspektiivin vääristymisen takia, pa-
nostimme ensivaikutelmaan. Sisään salonkiin johtavat kolme ovea pyrittiin sijoittamaan siten että osallistuja astui sisään 
installaatiotilaan mahdollisimman lähelle perspektiivi-illuusion kannalta otollisinta paikkaa huoneessa. Toivoimme että 
vihje alkeellisestakin perspektiivistä projisoidussa kuvassa yhdessä muiden jatkumon rakennuksessa käytettyjen keinojen 
kanssa loisi riittävän vahvan suggestion projisoidun tilan ja todellisen lavastetun tilan välisestä toiminnallisesta yhteydestä. 
Totesimme kuvan perspektiivisen realistisuuden paitsi lähes mahdottomaksi toteuttaa täydellisenä, myös toisarvoiseksi 
henkilöhahmojen väliseen vuorovaikutukseen ja kokonaiskokemukseen vaikuttaviin muihin osatekijöihin nähden. Jo 
mock-up installatiosta tehtyjen havaintojen perusteella päättelimme että mitä vangitsevamman tilanteen ja tunnelman 
saisimme osallistujan ja teoksen fiktiivisen henkilöhahmon väliseen kohtaamiseen luotua, sitä vähemmän huomiota osal-
listuja kiinnittäisi tilojen välisen jatkuvuuden illuusion epätäydellisyyteen. Toteutunut installaatio todisti tämän arvion 
oikeaksi. Vääristymät eivät näyttäneet juurikaan häiritsevän osallistujien toimintaa tai installaation yleistä tunnelmaa.
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4.�.2  Etätilan kokeminen kotitilasta käsin Tulevaisuuden kodissa

Visuaalinen jatkumo Tulevaisuuden koti -installaation projisoidun kuvan ja lavastetun tilan välillä
Tulevaisuuden koti -installaatiossa pyrimme saamaan aikaan samanlaisen todellisen tilan kokemuksellisen laajentumisen 
projisoinnin avulla kuin Griškassa. Griškassa pyrimme luomaan vaikutelman installaatiotilan jatkumisesta projisoinnis-
sa. Tulevaisuuden kodissa samankaltaiseen vaikutelmaan pyrittiin yhdistämällä kotitila ’tulevaisuuden viestintälaitteen’ 
avulla toiseen, vaikkapa toisella puolella maapalloa olevaan tilaan. Tulevaisuuden koti -installaation lähtökohtana oli 
etäisyyden poistaminen yhteydenottovälineen käyttäjien väliltä saamalla aikaan vaikutelma toisaalla olevan ihmisen tuo-

Visuaalinen jatkumo Tulevaisuuden koti -installaation projisoidun kuvan ja lavastetun tilan välillä
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misesta samaan tilaan,”saman pöydän ääreen”. Työprosessin aikana keskustelimme työryhmässä jatkumon vaikutelman 
tarpeellisuudesta Tulevaisuuden koti -installaatiossa. Näyttelijöiden ohjaaja ja käsikirjoittaja pitivät sen tavoittelemista 
turhana; eihän tavoitteenamme ollut enää vaikutelma yhden ja saman huoneen jatkumisesta projisointikankaalla. Itse olin 
ainakin osittaisen visuaalisen jatkumon luomisen kannalla, koska se oli luonnollisen kokoiset ihmishahmot mahdollista-
van mittakaavan ja kuvapinnan sijoittelun lisäksi ainoa visuaalinen keino joka erotti projisointipinnan elokuvakankaalle 
heijastetusta videoelokuvasta. Lattian rajaan sijoitetulla projisointipinnalla kuvassa näkyvät ihmishahmot osittain ulos-
kuvasta leikkaavat kuvarajaukset, erityisesti hahmojen leikkautuminen poikki pituussuunnassa, olisi saanut aikaan hul-
lunkurisen vaikutelman; ikäänkuin hahmot olisivat puoliksi lattiapinnan alapuolella. (Teimme asian tutkimiseksi nopean 
testin kuvaamalla eri tavoin rajattua videomateriaalia koulun kahvilassa ja heijastamalla sitä testiä varten improvisoidulle 
projisointipinnalle. )Projisointipinnan nostaminen lattiatasosta ylemmäs taas puolestaan olisi korostanut projisoitavan 
kuvan elokuvamaisuutta korostamalla projisointipinnan olemusta suurena näyttöruutuna. 

Visiomme mukaan ’tulevaisuuden viestintälaite’ pystyi heijastamaan kuvan mihin vain: riittävän kokoiselle seinäpinnalle 
kuten kotona; tai hologrammikuvana ilmaan - kuten yhteydenottolaitteen välityksellä tavoittujen henkilöiden olinpaikoissa 
kylpylän allashuoneessa, kahvilassa ja intialaisessa luonasruokalassa. Näyttelijäohjaaja ja käsikirjoittaja olivat sitä mieltä 
että molemmilta seinustoiltaan kotitilan seinien perspektiivilinjoja jatkava tila rajoittaisi videotarinoiden kuvauksissa 
näyttelijöiden liikkumista liikaa. Päädyimme soveltamaan osittaista jatkumoa studiossa kuvatuissa Intiaan ja zagrebilaiseen 
kahvilaan sijoittuvissa videotarinoissa luomalla videokuvassa ja kotitilassa yhtenäisen perspektiivilinjan yhdelle seinustalle. 
Toiselta puoleltaan lavastetut tilat jatkuivat kuvan ulkopuolelle. Kylpylään sijoittuva videotarina kuvattiin Yrjönkadun 
uimahallissa. Uimahallin pienen allashuoneen mittakaava soveltui mainiosti tarkoituksiimme: suorakaiteen muotoisen 
kapean allastilan avulla saimme kuvaan hyvän syvyysvaikutelman. Allas mahtui kuvaan kokonaan ja sen reunat yhdessä 
allastilan seinien kaakelipintojen muodostaman kuvioinnin kanssa korostivat syvyysvaikutelmaa todella tehokkaasti. Tilan 
vaaka- ja pystysuuntaiset linjat keskitetyn kuvakulman kanssa saivat aikaan voimakkaan perspektiivivaikutelman joka 
visuaalisesti tuki jatkumoa vaikkei lattian ja seinän välistä linjausta saatukaan toteutuksellisista syistä kohdistettua kuvan 
alareunoihin. Seinän ja lattian välisten perspektiivilinjojen kuvaan mahduttamiseksi kameraa olisi kuvaustilanteessa ollut 
tarpeen siirtää taaksepäin. Se ei kuitenkaan tilanpuutteen vuoksi ollut mahdollista. ( Toivotunlaisen kuvan tuottaminen 
kuvauspaikalla olisi kenties onnistunut erilaisella kameraoptiikalla. Erikoislinssin hankkiminen ei kuitenkaan kuvausti-
lanteessa ollut meille mahdollista. ) Olimme kuitenkin lopputulokseen kylpylätarinankin osalta varsin tyytyväisiä.
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Yhteys intialaiseen lounaskahvilaan Tulevaisuuden kodista - pohjapiirros koetusta tilasta

Yhteys geneveläiseen kylpylään Tulevaisuuden kodista - pohjapiirros koetusta tilasta
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4.�.3  Muita huomioita jatkumosta

Projisointipinnasta
Installaatiotilan lavastuksesta ja luomastamme visuaalisesta jatkumosta huolimatta projisointipinnan saattoi nähdä tilassa 
suurena näyttönä tai valkokankaana. Yksi installaatiota suunnitellessamme paljon päänvaivaa aiheuttanut kysymys kuului: 
Missä määrin perinteiset tutut tavat suhtautua näyttöön ja valkokankaaseen muodostuisivat haitallisiksi oman installaati-
omme toiminnan kannalta? Projisointipinnan suuri koko ja materiaali viittasivat suoraan elokuvakankaaseen. Jouduimme 
kiinnittämään erityistä huomiota tämän vaikutelman heikentämiseen, sillä emme missään nimessä halunneet antaa osal-
listujille vaikutelmaa että luvassa olisi passiivisesti seurattava näytös. Pyrimme sulauttamaan projisointipinnan tilaan niin 
hyvin kuin mahdollista välttääksemme vaikutelman passiivisesti seurattavasta elokuvasta. Griška-installaatiossa erityisesti 
lähelle projisointipintaa sijoittamamme tuoli olisi saattanut vaikuttaa esityksen katselupaikalta. (Projisointipinnan ja tuolin 

�����������

Yhteys zagreblaiseen kaupunkikahvilaan Tulevaisuuden kodista - pohjapiirros koetusta tilasta
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väliin oli sijoitettu pöytä.) Projisointipinnan suurta kokoa puolsi ehdottomasti tavoittelemamme vaikutelma välittömästä 
kohtaamisesta Rasputinin haamun kassa. Pienikokoinen rajattu projisointipinta olisi helposti mielletty näytöksi, jonka 
”välityksellä” Rasputinin haamu nähdään; mikä mielestämme näyttöruutuun yhdistettyine teknisine mielikuvineen olisi 
heikentänyt haamun kohtaamisen elämyksellistä intensiteettiä. Perinteisempiä vaihtoehtoja näyttöruudulle olisi toki 
ollut käytössä; peili, ikkuna, valokuva tai maalaus olisivat tarjonneet tietoteknisistä ulottuvuuksista vapaan tavan käyttää 
pienempää videokuvaa. Halusimme kuitenkin käyttää hyväksi tilan ulottuvuuksia mahdollisimman laajassa mittakaavassa, 
joten pitäydyimme yksimielisesti Sami Pekkolan alkuperäisen ”Kukkia Algernonille”-nimellä esittämän idean mukaisessa 
seinän kokoisessa huoneeseen visuaalisesti upotetussa projisointikuvassa.

Rasputinin salongin pohjapiirros - kokemuksellinen tila
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Samantapaisen asetelman luomiseen ja sen varioimisen olisi luonnollisesti ollut muitakin vaihtoehtoja kuin yhden huoneen 
seinän korvaaminen fiksatulla projisointipinnalla. Projisointipintoja olisi voinut olla useampia, vaikkapa kaksi kappaletta. 
Seinältä toiselle liikkuvan, esimerkiksi pelkkää henkilöhahmoa esittävän projisointikuvan avulla olisi varmasti mahdollista 
toteuttaa erittäin mielenkiintoisia immersiivisiä kokemuksia. Yhden kiinteän projisointipinnan avulla rakennettu instal-
laatio mahdollisti kuitenkin perusajatuksen testaamisen mahdollisuuksiemme rajoissa olevalla työmäärällä. Pitäytymällä 
yhdessä kiinteässä projisointipinnassa minimoimme kuvattavan videomateriaalin tarpeen - kuvasimme ainoastaan yhdestä 
kuvakulmasta - ja installaatiossa käytettävien projektoreiden lukumäärän yhteen kiinteästi asennettuun liikkumattomaan 
projektoriin. Sofistikoituneemman tietokonesovelluksen avulla olisimme voineet mukauttaa projisointipinnan kuvaa 
osallistujan liikkeiden mukaan. 

Vaikka ajatus lavastetun tilan ja videoprojisoinnissa näkyvän tilan yhtenäisyydestä (jatkumosta) olikin Griškassa perus-
tavanlaatuinen lähtökohta, emme toki voineet kieltäytyä myöntämästä sitä tosiasiaa että osallistuja naamiointiyrityksis-
tämme huolimatta säilyisi läpi installaatiokokemuksensa hyvin tietoisena projisointikankaasta ja siitä etäännyttävästä 
tosiasiasta että henkilöhahmot olivat projisoitua videokuvaa. Maureen Thomas sai meidät havahtumaan ajatukseen että 
mukauttamalla tämän tosiasiallisen projisointitekniikkaan liittyvän ominaisuuden osaksi tarinaa voisimme itse asiassa 
kääntää sen etäännyttävän vaikutuksen osallistujan kokemusta voimistavaksi tai ainakin sitä tukevaksi tekijäksi. Griška-
installaatiossa projisoinnissa näkyvän tilan saattoi ajatella olevan konkreettisen installaatiotilan kuviteltu ulottuvuus: 
osallistujan kuvittelema, osallistujan toiminnallaan esiin kutsuma fiktiivinen ulottuvuus, joka sekä konkreettisesti että 
tarinallisesti sijoittui menneeseen aikaan - tarinallisesti vuosisadanvaihteen Pietariin; konkreettisesti se toisti muutama 
kuukausi sitten studiossa kuvattuja hetkiä. Osallistuja oli toiminnallaan näiden kahden ulottuvuuden yhdistäjä. Osal-
listuja voi toiminnallaan avata yhteyden näiden kahden ulottuvuuden välille. Konkreettisesti tuo yhteys oli toiminnan 
synnyttämistä projisoinnissa näkyvään ulottuvuuteen. Fiktiivisen tulkinnan mukaan yhteys muodostui osallistujan ja 
Grigori Rasputinin henkilöhahmon välisestä kontaktista, joka toteutuksen tasolla tarkoitti kuulo- ja näköyhteyden ai-
kaansaamista ja ylläpitämistä. Projisointikangas oli sekä konkreettinen että metaforinen rajapinta projisoidun ja lavastetun 
konkreettisen ulottuvuuden välillä. 

Tulevaisuuden koti-installaatiossa tarve perustella projisointipinnan olemassaolo oli vähäisempi kuin Griškassa. Vaikka 
projisointipinnan olemassaolo pyrittiin kiistämään ennen viestintäyhteyden avaamista naamioimalla projisointipinta 
osaksi seinää, selittyi suuren kuvan ilmestyminen seinälle arkipäiväisesti viestintäteknologialla. Asetelma oli verrattavis-
sa videokonferenssitilanteeseen. Keskustelimme suunnitteluvaiheessa vaihtoehtoisista tavoista sulauttaa Tulevaisuuden 
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kodin projisointipinta osaksi kotitilaa. Projisointipinnalle ennen yhteyden avaamista 
heijastettavaksi ehdotetiin tapettikuviota ja maisematapettia, jopa pientä liikettä sisältävää 
videoluuppia. Maisematapetti olisi muiden työryhmäläisten mielestä kuitenkin korostanut 
projisointipinnan luonnetta jättikokoisena näyttönä. Sen myös katsottiin rinnastuvan liiaksi 
konseptivaihtoehtona esitetylle ”Mielen maisemalle”, jonka alkuperäiseen ideaan verrattuna 
maisematapetti olisi vain sen köyhä tulkinta. Työryhmässä myös esitettiin projisointipin-
nan konkreettista piilottamista verhojen taakse. Todettiin kuitenkin että projisointipinnan 
edestä pois vedettävät verhot muistuttaisivat liiaksi esirippua, mikä korostaisi entisestään 
ei-toivottua vaikutelmaa projisointipinnasta ’elokuvakankaana’.

Kuvapinnan sommittelusta
Griškassa jatkumon tärkein tehtävä oli visuaalisen jatkuvuuden avulla osoittaa osallis-
tujalle projisoinnissa näkyvän huoneenpuolikkaan ja todellisen lavastetun tilan välinen 
toiminnallinen jatkuvuus; toisin sanoen viestiä että projisoinnin tilan ja lavastetun tilan 
tapahtumat vaikuttivat toisiinsa. Yhtenäisen visuaalisen vaikutelman takia lavastettu tila 
ja videoprojisointia varten kuvattu tila sisustettiin yhdeksi suureksi salongiksi. Lavastettu 
tila sisustettiin ikäänkuin huone olisi jatkunut projisointipinnan takana. Projisointipintaa 
ei sisustuksellisessa mielessä laskettu seinäksi. Projisoidun huoneenpuolikkaan videoku-
vaa tarkasteltaessa jatkumon huomioiminen näkyi perinteisessä mielessä epätavallisena 
kuvakompositiona. Installaatiosta irrallaan tarkasteltuna kuva näyttää omituiselta paitsi 
yhden pakopisteen keskitetyn perspektiivin, myös kuva-alan muun sommittelun takia: 
kuvaan etuala jäi silmiinpistävän tyhjäksi. Koska kuvan tarkoituksena oli liittää lavastettuun 
tilaan sen toinen puoli, ei kuva-alan ”tyhjiä” tiloja täytetty rekvisiitalla vain siksi että olisi 
saatu aikaan itsenäisesti tarkasteltuna tasapainoisen näköinen kuvakompositio. Rasputinin 
salongin oli tarkoitus olla avara ja salimainen. Sen huonekalut oli asemoitu toiminnan 
ja yleisten sisustuskonventioiden perusteella – tässä tapauksessa huoneen seinustoille ja 
keskelle huonetta sijoiteltuun istumaryhmään. Projisointinkuvan etualalle visuaaliseksi 
täytteeksi sijoitetut huonekasvit ja koriste-esineet olisivat koko salongin sisustuksellisen 
logiikan kannalta olleet vaikeasti perusteltavia. 
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Tulevaisuuden viestintävälineen avulla kotitila yhdistyy intialaiseen 
lounaskuppilaan.
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Tulevaisuuden koti -installaatiossa projisoinnissa näkyviksi ’etätiloiksi’ valittiin kodin 
ilmapiiristä mahdollisimman voimaakkasti poikkeavia ympäristöjä. Tilavaikutelman ja 
’samassa tilassa kohtaamisen’-tunteen keinoina tilojen välille haluttiin kuitenkin luoda 
perspektiivinen visuaalinen jatkumo. Kuten Griškassa, toimi jatkumo Tulevaisuuden ko-
dissakin myös tapana viestiä osallistujalle lavastetun tilan ja projisoidun tilan tapahtumien 
välisestä yhteydestä sekä keinona vähentää elokuvamaista vaikutelmaa. Tulevaisuuden koti 
-installaation kuvauksissa videokuvan visuaalisesta sommittelusta käytiin työryhmässä kes-
kustelua. Kuvan epäsuhtainen sommittelu häiritsi osaa työryhmäläisistä. Kylpylämiljöössä 
työryhmän ohjaaja halusi välttämättä asetella kuvan etualalle viherkasvin eteen rantaleluja 
rekvisiitaksi täyttääkseen kuvaan jäänyttä tyhjää tilaa. Lopputulos näyttää tietokoneruudulla 
tasapainoiselta, mutta installaatiotilassa etualalle huolella asetellut muoviset rekvisiitta-
lapiot ja -sangot näyttävät olevan omituisen ”framilla” ja installaatiotilaan nähden aivan 
liian kirkkaasti valaistuja. Niiden sijoittelu projisointipinnan etualalle projisoidun tilan ja 
installaatiotilan välisen rajan välittömään läheisyyteen heikentää tilojen välistä jatkumoa. 
Kylpylämiljöössä kuvatussa videomateriaalissa näyttelijän räpylät rajautuvat paikka pai-
koin ulos kuvasta. Ohjaaja ehdotti ratkaisuksi tähän projisoinnin alareunaan sijoitettavaa 
listaa, joka saisi aikaan vaikutelman että räpylän kärjet jäisivät piiloon listan taakse - sen 
sijaan että näyttäisivät painuvan projisointipinnan ja lattian rajassa maan sisään. Myös 
futuriumlaiset halusivat asentaa listan  projisointipinnan alareunaan suojellakseeen arvo-
kasta erikoismateriaalista valmistettua projisointikalvoa. Lista katkaisi osaltaan kotitilan 
ja ’etätilan’ välistä vaikutelmaa jatkumosta, mutta huomioiden tilojen muutenkin toisistaan 
huomattavasti poikkeavan visuaalisen ilmeen oli sen haittavaikutus kokonaisuuden kannalta 
tässä suhteessa kuitenkin merkityksetön.

Videomateriaalin leikkauskohdista
Vuorovaikutteisuus ja vaihtoehtoiset tapahtumien kulut aiheuttavat väistämättä tarpeen 
yhdistää erillisiä videoklippejä toisiinsa vuorovaikutustoimintojen mukaisesti. Käytännössä 
tämä tarkoitti leikkauskohtia projisoidussa videomateriaalissa. Griškassa Rasputinin hah-
mon toiminnan keskeytyminen leikkauskohdassa kesken tapahtumien hyppyleikkauksella 

Kaappaus (�) Griška-installaation projisoidusta kuvamateriaalista. 
Rasputin istuu tuolissa Nikolain roolissa huoneeseen tullutta osallis-
tujaa vastapäätä.

Kaappaus (2) Griška-installaation projisoidusta kuvamateriaalista. 
Rasputin puhuu Veran roolissa huoneeseen tulleelle osallistujalle.
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ei mielestämme tullut kysymykseen, koska se rikkoisi illuusion Rasputinin läsnäolosta 
muistuttamalla osallistujaa Rasputinin ”olomuodosta” videoleikkeenä. Saumattomin, mutta 
myös toteutuksen kannalta vaikein vaihtoehto olisi ollut kuvata jokainen osaklippi niin että 
Rasputinin hahmon näyttelijä aloittaa ja lopettaa jokaisen videoklipin täsmälleen samasta 
asennosta. Tämä hylättiin toteutuksen työläyden vuoksi. Päädyimme tuotannollisesti tehok-
kaaseen ratkaisuun jossa Rasputinin hahmo klipin päätteeksi hävisi hetkeksi projisoinnissa 
näkyvästä tilasta fade-outilla ja palasi samantien näkyviin fade-inillä. Projisoitu huone säilyi 
näkyvissa koko ajan. Myös projisoinnin sammuttamista klippien välissä esitettiin, mutta se 
olisi rikkonut huolella vaalitun tilajatkumon kerta heitolla. Pimeää tyhjää projisointikan-
gasta installaatiotilassa olisi ollut vaikea perustella mitenkään. Hahmon haihtuminen ja 
ilmestyminen tilaan feidaamalla todettin myös kuolleelle Rasputinille luontevan haamu-
maiseksi tavaksi saapua ja poistua näyttämöltä. Luonnollisen kokoisen, suoraan osallistujaa 
kohti katsoneen ihmishahmon yhtäkkinen ilmestyminen projisoinnissa näkyvään osaan 
salonkia ’kuin tyhjästä’ ja häviäminen haalistumalla kertoi osallistujalle että hän oli samassa 
huoneessa kummituksen kanssa.

Maagisesti sekä todellisessa että projisoidussa ulottuvuudessa esiintyvä taloudenhoitajatar 
tuotiin myös kuvaan ja siitä pois samalla periaatteella. Tulevaisuuden koti -installaatiossa 
henkilöhahmojen ilmestyminen ja poistuminen kuvasta tapahtui operoimalla ’tulevaisuu-
den yhteydenottovälineen’ avulla luotua yhteyttä. Yhteyden avautumisen ja sulkeutumisen 
(tai pitoon laittamisen) yhteydessä projisointipinnalla näytettiin viestintälaitteen graafisia 
käyttöliittymänäkymiä, joilla oli visuaalisen siirtymän lisäksi informatiivinen merkitys.

Kaappaus (3) Griška-installaation projisoidusta kuvamateriaalista. 
Haamuksi jäämään tuomittu Rasputin helvetin loimotuksessa (osallis-
tujan kieltäydyttyä Rasputin pyynnöstä).

Kaappaus (4) Griška-installaation projisoidusta kuvamateriaalista. 
Rasputin valmistautuu nousemaan taivaaseen (osallistujan suostut-
tua Rasputinin pyyntöön).
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4.2  Visuaalisen kokemuksen suunnittelusta 

” Väri ja sommittelu ovat skenografin työn ydinkysymyksiä. Kun käsikirjoitukseen on pe-
rehdytty ja näyttämötila on tiedossa, on skenografin seuraavana haastena näyttämötilan 
sommittelu ja väritys, hahmojen ja muotojen löytäminen, näytelmän visuaalisen ympäristön 
luominen. Kaikki mikä on näyttämöllä, kiinteä tai liikkuva, on osa tätä kineettistä sommitel-
maa. Sommittelun ja värityksen yhdistelmän avulla taiteilija ohjaa katsojan katseen kunkin 
kohtauksen polttopisteeseen sitä mukaa kun näytelmä etenee.” 

[ Howard, s. 51 oma suomennus ] 

Installaatioihin rakennetun ympäristön visualisoinnin pohjana oli tarinan tilanne. Installaatiotilaan sisään tulleelle 
osallistujalle pyrittiin jo ensisilmäyksellä antamaan kuva mihin ja millaiseen tilanteeseen hän oli astunut. Installaatio-
tilan yksityiskohtien avulla syvennettiin ja tarkennettiin vaikutelmaa. Tilan muoto, mittasuhteet, sen esineistö, värit, 
pintamateriaalit ja valaistus näyttelivät osansa tilanteen kuvittamisessa.

Howard lukee kaiken näyttämöllä olevan - näyttelijät mukaanlukien - osaksi visuaalista näyttämökuvaa. Hän toteaa 
skenografin työn kulminoituvan näyttämöllä sommitteluun ja värien käyttöön, joiden avulla katsojan huomio ohjataan 
tapahtumien keskiöön kussakin kohtauksessa [ Howard, s. 51 ]. Tässä pääluvussa tarkastelen Griška-ja Tulevaisuuden 
koti -installaatioiden visuaalista olemusta, ’näyttämökuvaa’. Howard kertoo oppineensa skenografina paljon väristä ja 
sommittelusta astelmamaalauksia tutkimalla [ Howard, s.58]. Sommittelemalla harkiten valitut esineet vasten tietyn-
laista taustaa kommunikoi taiteilija yleisölleen paljon muutakin kuin vain yksiselitteisen kuvituksen teoksen esittämistä 
esineistä. Maalauksen välittömästi havaittavan esittävän tason lisäksi sisältää kuva vertauskuvallisten merkitysten ja sen 
visuaalisten ominaisuuksien kuten sommittelun, rytmin, värien, muotojen ja valon muodostaman tulkinnan aiheestaan 
poettisella ja symbolisella tasolla. Asetelmamaalausten viehätys perustuu osaltaan kuitenkin myös siihen, että niitä kaiken 
edellämainitun lisäksi voi samanaikaisesti tarkastella myös kankaalle vangittuina hetkinä elämästä. Asetelman esineet 
muodostavat  samanaikaisesti tarinan niihin liittyvistä tapahtumista ja tunnelman ja symboliikan tasolla kommunikoivan 
mielikuva- ja merkityskiteytymän. Griškan vuorovaikutuspisteet olivat eräänlaisia still life -asetelmia, joiden toimintaa 
osallistujaa pyydettiin jatkamaan. Niiden avulla pyrittiin myös kommunikoimaan osallistujalle tarinaan liittyviä sym-
bolisia ja mielikuvallisia merkityksiä. 

Viereisellä sivulla Griška-installaation 
moodboardeja. Vasen kuva ylhäällä 
visualisoi Rasputin salongin tunnelmaa. 
Vasemmalla alhaalla eteistilan tunnelman 
kuvallista hahmottelua. 
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4.2.�  Osallistujan katseen ohjaamisesta

Teatterissa katsoja yleensä seuraa esitystä paikoillaan. Hänen eteensä avautuu näkymä 
siis vain yhdestä suunnasta. Kuten installaatiotaitelija Ilya Kabakov toteaa, installaation 
suunnittelijan on otettava huomioon kaikki mahdolliset näkymät jotka osallistujan sil-
mät tavoittavat heidän liikkuessaan installaatiossa [Kabakov,  s. 275 ]. Kabakov huomioi 
installaatiovieraan kaksijakoisen tavan havainnoida ympäristöään visuaalisesti sekä hänet 
katsojana ympäröivänä immersiivinenä kokonaisuutena että yksityiskohtina. Installaation 
suunnittelijana pyrkii hän määrätietoisesti ohjaamaan installaatiovieraidensa katsomistapaa 
ja katseen kohdetta kiinnittämällä vierailijan huomion kussakin kohdassa installaatiotaan 
teoksen kannalta suotuisaan paikkaan tilan rakenteiden ja sommittelun sekä esineiden, 
valaistuksen ja tekstin avulla. Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatiossa osallistujan 
huomiota pyrittiin ohjamaan pitkälti samoin keinoin. Siinä missä Kabakov käyttää instal-
laatioissaan yleisön luettavaksi asetettua tekstiä, ohjasimme me osallistujaamme sanallisesti 
teoksen henkilöhahmojen välityksellä. Kabakov vertaa installaatioidensa rekvisiittaa näy-
telmän näyttelijöihin; jokaisella esineellä hänen installaatioissaan on oma kokonaisuuden 
kannalta tarkoin harkittu roolinsa [Kabakov, s.291]. Siinä missä Kabakovin näyttelijöinä 
toimivien esineiden osa ja merkitys näytelmässä määräytyy sen perusteella mihin se instal-
laatiotilassa suhteessa katsojan kulkureittiä on sijoitettu, sijoittuivat Griška-installaation 
salongin esineet suorakaiteen muotoiseen tilaan jokseenkin tasaveroisesti. Osallistujan 
huomio suunnattiin tilan kulloikin aktiiviseen vuorovaikutuspisteeseen ja vuorovaiku-
tusesineeseen valaistuksen ja projisoinnin henkilöhahmojen suullisten ohjeiden avulla. 
Griškan eteis- ja välikkötilassa taloudenhoitajatar varmisti osallistujan huomioivan teoksen 
maailman kannalta tärkeät yksityiskohdat: seinällä roikkuvat muotokuvat ja kukitetun 
Rasputinin valokuvan pöydällä.

Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaatiossa kirjaimellisesti valovoimaisimpana kat-
seenvangitsijana toimi suurikokoinen projisointikuva, joka liikkuvaa kuvaa näyttäessään 
imi tehokkaasti vierailijoiden huomion puoleensa. Griška-installaatiossa projisointiin 
osallistujaa vastaanottaamaan ilmestynyt taloudenhoitajatar ohjasi osallistujan huomiota 

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja 

•  Tyhjän salongin elävöittämisestä projisointikuvan avulla

Testatessamme Griška-installaation perusasetelman toimivuutta mock-

up versiossa emme vielä olleet keksineet taloudenhoitajattaren hahmoa. 

Testatussa versiossa projisointikuva pysyi liikkumattomana siihen asti 

kunnes osallistuja Rasputinin äänen ja musiikin houkuttelemana istui 

valaistuun tuoliin tai avasi valaistun rasian. Käsikirjoittajan tutorina toi-

minut Jukka Asikainen totesi että siitä huolimatta että tilan jatkuminen 

valkokankaalla toimi visuaalisesti, saattoi sen ja lavastetun tilan suhden 

jäädä irralliseksi. 

Koekäyttönsä perusteella hän huomautti että osallistujana hänen en-

simmäinen reaktionsa suurikokoiseen heijastettuun kuvapintaan olisi 

mieltää se elokuvaksi. Kun kuvassa ei tapahtuisikaan mitään, menettäi-

si osallistuja mielenkiintonsa todennäköisesti hyvin pian - ellei hänelle 

jollain tapaa vihjattaisi liikkumattoman projisoinnin ’potentiaalista’; an-

nettaisi jotenkin hienovaraisesti ymmärtää että tarjolla oli myös todella 

jotain toimintaa. Asikainen kehotti meitä pohtimaan millä tapaa voisimme 

antaa osallistujalle vihjeitä siitä ettei liikkumaton projisointikuva ollut vain 

kuollut kuva. 

Esimerkkinä hän ehdotti itse projisoidun huoneenpuolikkaan lattialla hii-

pailevaa hiirtä joka voisi yllättäen livistää pakoon, kuin osallistujaa kar-

kuun. Hiirtä ei koskaan kuvattu, vaikka pidimme ajatuksesta. Sen sijaan 

ryhdyimme työryhmässä pohtimaan toden teolla projisoinnin hyödyntä-

mistä osallistujan ohjaamisessa. Keskustelimme muunmuassa mahdolli-

suudesta vilauttaa tyhjässä huoneenpuolikkaassa välillä Rasputinin haa-

mua näkyvillä. Keksittyämme (Sanna Marttilan ideasta) käyttää hyväksi 

taloudenhoitajattaren hahmoa, päädyimme pitäytymään kuitenkin logii-

kassa ettei Rasputin voisi tulla näkyville muuten kuin osallistujan avulla. 
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kohti lavastettua osaa tilasta osoittamalla kohti tiettyä paikkaa salongissa. Taloudenhoi-
tajattaren poistuttua projisoinnista kuva jähmettyi tyhjää huonetta esittävään näkymään. 
Osallistujan henkilöroolin perusteella taloudenhoitajatar oli kehottanut häntä siirtymään 
yhteen vuorovaikutuspisteistä. Aktiivisen vuorovaikutuspisteen tuoli - tai ikoninurkkauk-
sen lattiakoroke - oli valaistu hämärässä hyvin erottuvalla kirkkaalla spottivalolla. Muuta 
ympäristöä tuotiin esille himmeämmillä sisustusvaloilla. Salongin lavastus koostui kolmesta 
mininäyttömöstä, vuorovaikutuspisteestä. Projisointipinnasta heijastuvassa valossa erotti 
hyvin projisointikankaan edustalle sijoitetun pöydän tuoleineen. 

Toisella puolella huonetta ikoninurkkauksen ikonit kimalsivat himmeästi punaisen ikoni-
hyllylle sijoitetun lampun kajossa. Projisointia vastakkaisella seinustalla erottui jalkalampun 
pehmeässä kellertävässä valossa virvokepöytä ja sen viereen sijoitettu tuoli. Vuorovaiku-
tuspisteiden istuma- tai seisomapaikasta oli kaikista mahdollisimman esteetön näkyvyys 
projisointia kohti. Projisointikankaan sijoittelulla halutiiin kuitenkin korostaa vaikutelmaa 
tilan jatkumisesta projisointina, joten sen edustaa ei pidetty täysin vapaana huonekaluista. 
Salongin pitkänomaista kapeaa tilaa pyrittiin avartamaan luomalla vaikutelma suurista ik-
kunoista verhoamalla koko tilan toinen pitkä seinä samettiverhoilla. Projisointina näkyvään 
huoneenpuolikkaan perälle lankeavan lyhtypylvään valon avulla saimme aikaan vaikutelman 
yhden ikkunan kohdalla sivuun vedetyistä verhoista. 

Tulevaisuuden kodin katseenvangitsijoita olivat suuren projisointipinnan lisäksi tilaan 
sijoitetut plasmatelevisionäytöt. Kun Griškassa projisointikangas perusteltiin teoksen 
sisäisen logiikan mukaan rajana Rasputinin haamun ulottuvuuden ja osallistujan oman 
konkreettisen maailman välillä - myös silloin kun Rasputin itse ei ollut näkyvissä; puut-
tui vastaava selitys projisointipinnan olemassaololle Tulevaisuuden koti -installaatiossa 
kokonaan. Installaation sisäisen logiikan mukaan tulevaisuuden viestintävälinen heijasti 
kuvansa ilmaan - kuten kuva kotoa oletettavasti näkyi geneveläisen kylpylän allashuoneessa, 
kroatialaisessa kahvilassa ja Intiassa. Teoksen maailmassa projisointikankaan olemassaolo 
siis kiistettiin kokonaan. Suunnitelmista huolimatta projisointipintaa ei saatu täsmäl-
leen tilan korkuiseksi, vaan sen yläpuolelle jäi kaistale seinää. Projisointipinnan alaosa 

Päätimme silti käyttää viivyttelevän osallistujan vuorovaikutuspisteeseen 

houkuttelemiseen Rasputinin ääntä. Hiiri olisi sopinut valittujen keinojen 

rinnalle hauskana yksityiskohtana, mutta jouduimme tuotannon realiteet-

tien takia keskittymään karsitun, mahdollisimman toimivan perusasetel-

man toteuttamiseen.
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jäi myöskin muutaman sentin lattiapinnan yläpuolelle. Lisäksi arvokkaan projisointipinnan alareuna haluttiin suojata 
lattialistalla, mikä osaltaan korosti projisointipintaa näyttönä luomalla sen alaosaan erityisen ”raamin”. Tapettikuvion 
avulla valkokangas yritettiin häivyttää osaksi seinäpintaa. Tapetin kuvio kohdistettiin siten että projisointikuvassa näkyvä 
tapettikuvio jatkuisi saumattomasti tapetoidulla seinällä. Videoprojektori vääristi kuitenkin projisoitua kuvaa sen verran 
ettei kuvioiden kohdistus onnistunut suunnitellusti. Todellisuudessa yritys piilottaa projisointipinnan olemassaolo oli 
mahdoton. Seinäpintaa ja takaa valaistua projisointikalvoa ei valaisuasteen eron takia kertakaikkiaan saanut sulautettua 
toisiinsa. Tärkeintä tapettikuvion avulla naamioimisessa oli kuitenkin se että se viesti vierailijoille miten näiden odotettiin 
suhtautuvan tapettikuvaa heijastavaan projisointiin: projisointi tuli käsittää osaksi seinää. Tilan valaistuksessa tärkeimmät 
kriteerit olivat kodikkaan tunnelman aikaansaaminen ja käytännöllisyys: vierailijoiden tuli nähdä tilaan sijoitetut muut 
demot hyvin. Esittelijä kiinnitti vierailijoiden huomion vuorollaan television käyttöliittymädemoon, aibo-koiraan ja 
jääkaappidemoon. Erillistä huomiovalaistusta ei näin tarvittu. Tilan muu esineistö oli kotiin ja sen asukkaisiin liittyvä 
rekvisiittaa, joihin esittelijä saattoi viitata epäsuorasti kertoessaan kodin asukkaiden elämäntavasta ja harrastuksista. 

4.2.2  Suunnitteluprosessista

Griška- ja Tulevaisuuden koti -installaation ympäristön visuaalinen suunnittelu eteni samankaltaisen prosessin kautta  
- poikkeuksena kuitenkin Futuriumin kotitilan suunnittelu. Saatuamme työryhmän kanssa yhdessä koostettua instal-
laation konseptin päälinjat, ryhtyi kukin työstämään eteenpäin omaa suunnittelualuettaan. Suunnittelun eri osa-alueet 
etenivät rinnan ja pidimme koko ryhmän kesken tiheästi yhteisiä työpalavereita joissa keskustelimme yhteisten asioiden 
lisäksi kunkin osa-alueen edistymisestä ja niihin liittyvistä kiperistä kysymyksistä. Työryhmän yhteisesti määrittelemät 
päämäärät toimivat suunnittelun lähtökohtana. Taustatutkimusvaiheessa keräsin installaation tarinalliseen kontekstiin, 
ympäristöön ja aikakauteen liittyvää tietoa ja kuvamateriaalia pääasiassa kirjoista, lehdistä ja internetistä. Inspiraatioksi 
katsoin myös joitain elokuvia ja kiersin kirpputoreilla ja antiikki- ja huonekaluliikkeissä. Luonnostelun aloitin kokoamalla 
kollaamaisia moodboardeja installaation mahdollisesta tunnelmasta. Moodboardit toimivat lisäkeskustelujen pohjana ja 
kommunikoivat muulle ryhmälle nopeasti visuaalisen suunnan jota ympäristön esineiden, materiaalien ja värien avulla 
tavoittelisin. Hyvin pian ryhdyin myös hahmottelemaan tilan käyttöä ja esineiden sijoittelua installaatiotilassa piirtämällä 
käsin mustavalkoisia ’rautalankaluonnoksia’. Nämä luonnokset olivat myös apuna miettissämme millaista toimintaa tilan 
tuli mahdollistaa. 
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Selvitettyämme installaatiolle varatun tilan äärimitat ja installaatioihin sijoittuvan toiminnan vaatiman tilantarpeen 
saimme suunniteltua installaatiotilan pohjaratkaisun. Kun osallistujan ja näyttelijöiden toiminnan kannalta tärkeä rek-
visiitta saatiin työryhmässä lyötyä lukkoon, kokosin itselleni moodboardien ja rautalankaluonnosten perusteella kaikesta 
tarvittavasta rekvisiitasta listan jonka perusteella lähdin etsimään ja hankkimaan materiaalin. Pääosan Griškan tarpeistosta 
ja huonekaluista sekä verhot saimme lainaksi Helsingin kaupunginteatterin tarpeistosta ja verhoomosta. Rasputinin 
vaatteet vuokrattiin kaupunginteatterin pukuvuokraamosta. IAN-tuotantojakson puolesta järjestyneellä nimellisellä 
budjetilla emme olisi muuten ideaamme saaneetkaan toteutettua. Tulevaisuuden koti -projektin kustannuksiin osallistui 
Futurium, joten tarinavaihtoehtojen kuvauksissa käytetty tarpeisto ja huonekalut voitiin vuokrata YLE:n tarpeistosta ja 
BlueMedia-tarpeistovuokraamosta. Pieni osa hankinnoista tehtiin muilla keinoin - esimerkiksi kirpputoreilta, rautakau-
pasta ja sisustustavaraliikkeistä. Molempiin produktioihin saimme tarpeistoa lainaan myös muualta, mm. lavastustaiteen 
laitoksen varastosta.

Griškassa suunnittelin installaation päätilan ja projisoinnissa näkyvän studiossa kuvattavan huoneen osan yhtenä koko-
naisuutena. Tulevaisuuden koti -installaatiossa kotitila ja yhteydenottovälineen avulla tavoitettavien perheenjäsenien ym-
päristöt suunniteltiin omina kokonaisuuksinaan. Niiden suunnittelu erottui myös ajankohdaltaan eri vaiheisiin projektia. 
Kireän aikataulun takia videomateriaalin tuotanto oli käynnistettävä ennen muun suunnittelun loppuunsaattamista. Jotta 
tarinoiden miljöiden lavastukset oli ylipäätään mahdollista saada valmiiksi kuvauspäiväksi, oli minun suunnitteltava ja 
toteutettava ne ensimmäisenä - ennen kotitilan suunnittelun aloittamista. Lukkoon lyötyjen miljöövalintojen perustella 
sekä minä että käsikirjoittaja ryhdyimme työhömme yhtä aikaa. Kotitilan suunnittelu jäi projektin kiireisen aikataulun 
vuoksi minun osaltani viimeiseksi työvaiheeksi. Sen suunnitteluun vaikutti omalta osaltani voimakkaasti se että koti 
rakennettiin kiinteäksi osaksi Futuriumin näyttelytiloja. Tapa jolla vein kotitilan suunnittelun läpi muistutti lopulta 
enemmän kustannuksiltaan kontrolloidun sisustussuunnitelman tekoa kuin fiktiivisen ympäristön luomista puhtaasti 
visuaalisista ja tarinallisista lähtökohdista. Kotitilan suunnitteluvaihe jopa nimettiin projektidokumentaatiossa omasta 
toiveestani tilan sisustussuunnitteluksi erotuksena videotarinoiden miljöiden luomiselle, joka eriteltiin projektisuunnitel-
massa lavastussuunnitelmana. Tilan suunnittelussa huomioin toiminnallisuuden lähinnä ottamalla huomioon kotitilan 
käytön näyttelytilana. Toiminnallinen yhteys projisoinnin tapahtumiin jäi pelkästään viestintälaitteen varaan - mikä 
noudatti johdonmukaisesti työryhmässä kollektiivisesti suunniteltua ja futuriumlaisten valitsemaa konseptiehdotusta. 
Tilaan sijoitettavat muut esitykset (television käyttöliittymä -demo, aibokoira ja jääkaappidemo) vaikuttivat osaltaan 
tilan yleisilmeeseen ja tapaani lähestyä tilan suunnittelua. 
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Huollosta ja ylläpidosta
Installaatiotilojen suunnittelussa oli otettava huomioon installaation huoltoon ja ylläpitoon liittyvät seikat. Erityisesti 
Futuriumissa Tulevaisuuden kodin korkea käyttöaste asetti installaation tekniselle toteutukselle ja lavastukselle omat 
vaatimuksensa. Futuriumlaiset vaativat installaatiolta ehdotonta toimintavarmuutta. Installaatiotilan toteutuksessa tuli 
ottaa huomioon projektorin huollon vaatimat kulkutiet ja tilan helppo siivottavuus. Rekvisiitan tuli kestää koskettelua 
likaantumatta ja nuhjaantumatta tai olla helposti korvattavissa samaa tarkoitusta ajavilla esineillä. Demo Day-tapahtumaa 
varten pystytetyn Griška-installaation rakennus ja osin ylläpitokin salli improvisoidumman otteen, koska se paikallaan 
Lumen studionäyttämön lämpiössä vain yhden päivän. (Tosin samasta syystä sen tuli kestää tuon yhden päivän aikana 
mahdollisimman useita osallistumiskertoja.) Installaatio pyrittiin alunperin rakentamaan mahdollisiman itsenäisesti 
toimivaksi, mutta taloudenhoitajatarta näytelleen naisen lisäksi installaation toimintaa oli varmistamassa oli koko ajan 
myös muutama työryhmän jäsen. Installaatiotilan toiminnallinen valmius ja rekvisiitan paikallaan olo tarkistettiin jokaisen 
osallistujan jälkeen. Riippuen osallistujan valinnoista tuli mahdollisesti seinälle nostettu ikoni palauttaa ikonihyllylle ja 
varmistaa että se makasi hyllyllä kasvopuoli alaspäin; tai lisätä korurasian sisälle uusi rahapussi (taikka kuten kahta osallis-
tujaa lukuunottamatta kävi, nostaa rasian sisältä otettu rahapussi takaisin) ja sulkea rasian kansi. Ainoastaan valtateeman 
vuorovaikutuspiste ei vuorovaikutustoiminnon suorittamisen jälkeenkään vaatinut mitään toimia. Tietokoneohjelmaa 
valvoi ja osin tuurasi koko päivän ajan työryhmän tekninen suunnittelija. 

Vasemmalla Griška-installaation pys-
tytystä Demo Day -tapahtumaa edeltä-
vänä iltana. Tieto osallistujan sijainnis-
ta ja vuorovaikutustoiminnoista välittyi 
Rasputinin salongista tietokoneelle 
johtoja pitkin (oikealla).
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4.2.3  Installaatioiden visuaalisten tulkintojen synnystä

4.2.3.�  Gorohovajakatu 64

Yhdestoista hetki - tilannekuva Rasputinin salongista
Griška-installaation eteistilasta tehtiin tietoinen sekoitus installaation pystytyspaikan todellisuutta ja lavasteita. Pätkä 
vanhanaikaisella suurikuvioisella tapetilla päällystettyä seinää ja mediakeskuksen pieneen välikköön kannettu vanhanaikai-
nen pöytä, kaksi tuolia ja vanha valokuva-albumi viittasivat menneeseen aikaan; samoin seinällä roikkuvat mustavalkoiset 
valokuvaportretit Venäjän tsaariparista ja tuntemattomasta naisesta nimeltä Vera. Tsaaripari ja paljaalle betoniseinälle 
kiinnitetty kaksipäisen kotkan kuvalla varustettu kartta Rasputinin Venäjästä viittasivat molemmat 1800- ja 1900-luvun 
vaihteen Venäjälle. Pöydälle oli asetettu kukin ja kynttilöin koristeltu valokuva Rasputinista mustissa kehyksissä. Kunnia-
paikalle vieraat vastaanottamaan asetettu kuva, tuoreet kukat ja kuvan molemmin puolin asetetut tuohuskynttilät viittasivat 
siihen että kuvan henkilö oli kuollut. Koko eteistila kylpi kuitenkin tilan kattoon kiinteästi asetetun loisteputkivalaisimen 
kirkkaassa ja latteassa valossa, joka paljasti armotta rekvisiitan lavastemaisuuden ja betonisen välikkökopin arkikäytön.

Rasputinin salonkiin astuvalle osallistujalle pyrittiin ympäristön avulla viestimään että hän oli tullut pietarilaiseen yläluo-
kan kaupunkihuoneistoon. Huoneiston paikantaminen juuri Pietariin ei ollut tärkeää. Venäläisyyteen viitattiin ortodoksi-
seen kirkkoon viittaavilla ikoneilla, samovaarilla, Rasputinin henkilöhahmolla sekä installaation eteistiassa esitellyllä tsaari 
Nikolai I:llä ja tämän puolisolla. Aikakausi ilmeni salongin huonekalujen, tapetin ja koko sisustuksen tyylistä. Sistuksen 
tarkoituksena ei ollut jäljitellä tarkasti 1900-luvun alun pietarilaista sisustusta, vaan antaa osallistujalle käsitys siitä että 
oltiin menneisyydessä, ’Rasputinin ajassa’. Talon isännän suhteelliseen varakkuuteen viitattiin huonekorkeudella ja tilan 
sisustuksella. Vaikutelma korkeasta salista saatiin aikaan korostamalla tilan korkeutta kaventamalla sitä ja ripustamalla 
lattiaan asti laskeutuvat verhot alkamaan mahdollisimman ylhäältä katon rajasta. Arvokkaasti kuvioitu koristeellinen 
tyylitapetti, itämaiset matot, pehmustetut huonekalut ja raskas tummanpunainen sametti verhomateriaalina kertoivat 
talon isännän olevan varoissaan. Sisustus ei kuitenkaan ollut pröystäilevä ja lähempi tarkastelu paljasti osan huonekaluista 
kuluneiksi. Rasputinin hengellisyyteen viitattiin  kotialttarilla ja sen ympärille ripustetulla näyttävällä kokoelmalla iko-
neita. Hänen yhteiskunnallisesta asemastaan kieli tuttavallinen suhde tsaariin ja tämän puolisoon, mikä tuli ilmi aiemmin 
eteistilassa taloudenhoitajattaren esitellessä eteisen seinällä roikkuvat henkilöt Rasputinin ystäviksi. 
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Ikkunoiden eteen vedetyt raskaat verhot ja huoneen hämärä valaistus korostivat asunnon 
isännän kuoleman jälkeistä pysähtynyttä tunnelmaa. Verhot pimensivät huoneen ja tila 
oli muuten hämärästi valaistu. Peremmällä salongissa, projisoidussa osassa huonetta verho 
oli ositain vedetty sivuun ikkunan edestä ja lattialle ja seinälle piirtyi kaistale katulam-
pusta sisään lankeavaa valoa. Oli siis ilta, hiljaisuudesta päätellen myöhäinen ilta tai yö. 
Ajankohdan valinnalla korostettiin salongin salaperäistä  taianomaista tunnelmaa, mutta 
vertauskuvallisella tasolla se viittasi myös vuorokauden viimeisiin hetkiin; haamujen näyt-
täytymisajankohtaan ja ’yhdenteentoista hetkeen’ myös Rasputinin sielun kannalta.

Griška-installaation visuaalisen maailman muodostumisesta

”Tuoli ei ole ’arkkitehtuurinen elementti’, vaan ennemminkin arkkiteh-
tuurin peruskuvastoon kuuluva ’objekti’, kuva, mielikuva. Taideteokset 
eivät rakennu ’visuaalisista elementeistä’ vaan henkilökohtaisista ja kol-
lektiivisista muistoista kumpuavista eletyistä kuvista ja unelmista - jotka 
saavat merkityksensä aina kokonaisuuden kautta, eivätkä päinvastoin.”

[ Pallasmaa, 2001 s.32, oma suomennus ] 

Kaikilla installaation esineillä ja rekvisiitalla oli toiminnallinen tai informatiivinen tehtävä. 
Informatiivisuus tarinallisessa installaatiossa tarkoittaa mielestäni paitsi tiedon välittämis-
tä (kuten aikakautta, maantieteellistä sijaintia, vuorokaudenaikaa tai henkilöhahmojen 
identiteettiä), myös tarinan kannalta olennaisten mielikuvien ja tunnelmien välittämistä. 
Tilanteen tarinallinen konteksti pyrittiin visualisoimaan sekä informatiivisella että mieliku-
vatasolla. Installaatiotila rakentui kuitenkin ensisijaisesti toiminnallisuuden ehdoilla. Ym-
päristön avulla pyrittiin tekemään näkyväksi tilan mahdollistama toiminta. Näin osallistujaa 
ohjattiin installaation tapahtumien kannalta otolliseen toimintaan. Osallistujan toiminta 
pyrittiin ohjeistamalla ajoittamaan tapahtuvaksi tapahtumien kulun kannalta merkitykselli-
seen aikaan. Sitä ennen vuorovaikutusesineetkin näyttäytyivät vain vihjeinä - kuin elokuvan 
miljöön tuleviin tai menneisiin tapahtumiin viittaavat visuaaliset johtolangat. 

Griškan suunnitteluvaiheen pohdintoja 

•  Salongin muuuttumisesta osallistujan roolin mukaan

Keskustelimme Griškan suunnitteluvaiheessa mahdollisuudesta että 

osallistujan oven myötä saama rooli vaikuttaisi myös salongin ulkoasuun, 

käytännössä projisoinnissa näkyvään huoneenpuolikkaaseen. Projisoin-

nissa näkyvä tila voisi näyttää erilaiselta kunkin roolihenkilön silmin. 

Huoneen luonne muuttuisi esimerkiksi valitun roolin teemaa korostavak-

si. Mahdollisuus nähdä salonki erilaisena eri roolihenkilön mukaan lisäisi 

useampien osallistumiskertojen mielekkyyttä. Tätä olisi ollut erittäin mie-

lenkiintoista kokeilla, mutta resurssien puutteessa jouduimme karsimaan 

toteutusta joka tapauksessa aika tavalla alkuperäisestä suunnitelmasta. 

Roolin mukaan muuttuvan huoneen toteutus olisi vaatinut salongin lavas-

tuksen muuttamista televisiostudiossa eri roolihenkilöiden tapaamisten 

kohtauksia kuvattaessa. Olisimme tarvinneet lisää aikaa useampien eri-

laisten lavastusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä lisää studioaikaa 

kuvausvaiheessa. Demo Day-tapahtuman lyhyen keston ja halukkaiden 

osallistujien runsaan määrän takia jouduimme toteutuneessa installaati-

ossa joka tapauksessa rajaamaan yhden osallistujan vierailun installaa-

tiossa vain yhteen roolivalintaan kerrallaan. 
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Kuten salongin kokonaisvaikutelmalla pyrittiin kertomaan mahdollisimman tehokkaasti tilanteesta johon osallistuja oli 
juuri astunut, rakennettiin kukin vuorovaikutuspiste omaksi Rasputinin ja roolihenkilön välistä kohtaamista tukevaksi 
pienoisnäyttämökseen. Rekvisiitan ja esillepanon avulla pyrittiin visuaalisin keinoin korostamaan kunkin Rasputinin ja 
osallistujan roolihahmon välisen kohtaamisen luonnetta ja tunnelmaa ja visualisoimaan vuorovaikutuspisteen toiminnal-
liset mahdollisuudet. Tekemällä rekvisiitan ja esillepanon avulla näkyväksi myös samassa paikassa aiemmin tapahtunutta 
toimintaa liitettiin osallistujalle mahdollinen toiminta vuorovaikutuspisteessä laajempaan tapahtumakontekstiin. Valta-
teeman virallista hyväksyntää vailla oleva arvovaltaisen käskyn sisältävä kirje oli jäänyt pöydälle keskeneräisenä. Vaikka 
leimasin oli jo esillä, puuttui kirjeestä sen virallisuuden sinetöivä ratkaiseva leima. Uskontoteeman vuorovaikutuspisteen 
ikonihyllylle oli jätetty yksi ikoni makaamaan kuvapuoli alaspäin. Heti hyllyn yläpuolella seinällä erottui pinttyneessä 
tapetissa vaalea, juuri hyllyllä makaavan ikonin kokoinen ja muotoinen kohta; kuin ikoni olisi jo riippunut siinä pitkän 
aikaa ja nostettu seinältä alas vasta äsken. - Tai kuin siinä kauan riippunut ikoni olisi hiljattain siirretty pois ja uutta, sen 
korvaavaa kuvaa ei oltaisi vielä keritty ripustaa tilalle. Pöydällä makaavaan ikoniin oli kiinnitetty valmiiksi rautalanka 
ripustusta varten, mutta itse ikoni odotti vielä hyllyllä ripustamista. Ikonihyllyn kynttilöitä oltiin mustuneista sydämistä 
päätellen poltettu, mutta tänään talon isännän kuoleman jälkeisenä päivänä niitä ei ollut kukaan sytyttänyt. 

Synti/nautinnot-teeman vuorovaikutuspisteen pöydällä oleva lipas erottui muusta pöydän esineistöstä, joten saattoi 
päätellä ettei se normaalisti kuulunut pöydälle. Lipas oli asetettu pöydän reunalle ja käännetty kohti vieressä olevaa 
tuolia - kuin joku olisi ottanut sen varta vasten esille tarkastellakseen sen sisältöä. Lippaan lukitsematon kansi houkutteli 
kurkistamaan sen sisälle. Samovaari näytti tyhjältä; vieraalle ei tarjottu teetä tai muutakaan juotavaa, vaikka se kaikesta 
päätellen oli ollut talossa tapana. Toisaalta teen, virvokkeiden, makeisten ja hedelmien tarjoaminen oli suunnitelmissam-
me ja se olisi myös soveltunut tilanteeseen korostamaan Veran ja Rasputinin välisen kohtauksen hyvittelevää luonnetta. 
(Tarjoiltavaa ei keritty järjestää.)

�35
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Epookista
Koska teoksemme keskushahmot pohjautuivat historiallisesti tunnettuun henkilöihin, katsoin tarpeelliseksi tutustua 
heidän elinympäristöönsä ja aikaansa siinä määrin kuin se olisi mahdollista. Internetin välityksellä löysinkin paljon 
tsaariperheeseen ja Rasputiniin liittyvää tietoa, myös kuvia. Varsinaiseksi aarreaitaksi paljastui Helsingin yliopiston 
Slavica-kirjasto jossa sain henkilökunnan ystävällisellä avustuksella tutkittavakseni 1800-1900-lukujen vaihteen venä-
läisiä aikakausilehtiä joista löytyi ilahduttavan paljon ihmisten kodeissa kuvattua kuvia. Slavica-kirjastosta löytyi myös 
tsaariperheen asumista esittelevä kirja runsaalla kuvituksella. ( Sain luvan myös valokuvata tutkimiani teoksia, mutta 
valitettavasti kaikki ottamani kuvat osoittautuivat kelvottoman epätarkoiksi.) Päämääränäni ei ollut kuitenkaan epook-
kilavastus, vaan osallistujan kannalta riittävän uskottavan vaikutelman aikaansaaminen ’Rasputinin ajasta’.  Esimerkkeinä 
historiallisen aikakauden tulkinnoista elokuvalavastuksissa tutustuin elokuviin Barry Lyndon (ohjaaja: Stanley Kubrick, 
1975) ja Amadeus (ohjaaja: Miloš Forman, 1984). 

 ”Historiallisen aiheen taustatutkimus avaa näytelmään näkökulmia joita ei välttämättä ole kuvattu 
käsikirjoituksessa, mutta jotka siitä huolimatta vaikuttavat henkilöhahmojen käyttäytymiseen ja tarkoi-
tusperiin.”

[ Howard, s. 35 oma suomennus ]

Installaation miljöö sijoitettiin maantieteellisesti 1900-luvun alun Venäjälle Pietariin. Installaation eteistilan ulkopuolelle 
Lumen studionäyttämön seinälle kiinnitetty katukyltti ja talon numero viittasivat kaupunkiympäristöön. Eteistilan seinälle 
kiinnitetty Rasputinin ajan Venäjää kuvaava kartta antoi vihjeen tapahtumien sijoittumisesta Venäjälle.
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Varhaisia luonnoksia Rasputinin salongista. Oikealla näkymä projisoinnin suunnalta installaatiotilaan. Keskellä ja vasemmalla hahmotelmia 

näkymästä projisoituun tilaan installaatilan puolelta katsottuna. Niissä pöytä ja katsojaa lähin tuoli sijoittuvat installaatiotilan puolelle. 



�38 Luku 4

Eteistila
Eteistilassa oli näkyvillä päällekkäisiä aikakerrostumia. Taloudenhoitajattaren puvustus improvisoitiin työryhmäläisten 
kotoaan tuomista vaatteista. Lopputuloksena ei ollut erityisen aikakauden mukainen asukokonaisuus. Vaatetuksen vaati-
mattomuudella ilmaistiin taloudenhoitajattaren kuuluvan palvelusväkeen. Asun epämuodollisuus viesti kuolleen kotona 
järjestetyn muistotilaisuuden epävirallisesta luonteesta. Eteistilan pöydälle nostettu kuva kuolleesta henkilöstä, kukat ja 
kynttilät viittasivat tilaisuuden tarkoitukseen. Historiallista Rasputinia esittävässä kuvassa hän esiintyi papin asussa risti-
riipus kaulassaan. Kuvavalinnalla haluttiin tuoda ilmi Rasputinin kunnioitettu  hengellinen asema. Vieraiden katseltavaksi 
koottu autenttisen vanha valokuva-albumi muistutti teoksen maailman aikakaudesta. Sen sisällä olevat kuvat esittivät 
lukuisia nimettömiä naisia sekä tsaari Nikolai I:ä, tämän puolisoa Alexandra Feodorovnaa ja heidän poikaansa. Moni 
kuvista oli otettu tsaariperheen asunnossa tai muissa epävirallisissa yhteyksissä. Todisteena Rasputinin läheisistä väleistä 
tsaariin ja tämän perheeseen poseerasi Rasputin itse mukana useissa kuvissa. Albumista löytyi myös kuva Verasta. 

Ovista
Välikkötilan ovien ulkomuodon, värityksen ja koristelun avulla pyrittiin tuomaan ilmi henkilöroolia jonka osallistuja 
ovesta läpi astuessaan saisi. En kerinnyt käyttää riittävästi aikaa ovien ulkomuodon suunnitteluun ja toteutukseen. 
Saimme ovet lainaksi lavastustaiteen laitokselta ja ne oli palautettava samassa kunnossa kuin ne saimme, joten maala-
usta lukuunottamatta en uskaltanut tehdä niille muuta. Selvyydeksi kiinnitimme kuhunkin oveen nimikyltit. Maureen 
Thomas huomautti että osallistuja saattaisi erehtyä niiden perusteella ovien johtavan kylteissä nimettyjen henkilön luo, 
heidän huoneisiinsa. Emme kuitenkaan keksineet muutakaan tapaa liittää henkilöhahmoja oviin riittävän selkeästi. 
Yritin korostaa nimikylttien symbolisuutta tekstaamalla niihin henkilöiden epäviralliset kutsumanimet - joita henkilöi-
den saattoi kuvitella käyttäneen ystäviensä kesken - ja koristelemalla ne tavalla joka näyttäisi enemmän kuvannolliselta 
merkkikieltä kuin tarinan ajankohtaan ja ympäristöön soveltuvalta ’todellisuudelta’. (Venäjän tsaarin ovessa olisi tuskin 
lukenut pelkästään ’Nikolai’.)

Nikolain oven maalasin mustaksi. Musta väri raskautensa kautta ilmensi mielestäni tsaarin asemaan liittyvää vakavuutta 
ja liitin sen myös omassa mielessäni sotaan. Väri oli myös suora linkki valtateeman vuorovaikutuspisteen huonekalujen 
mustaan maalipintaan. Oveen ripustamani tummansinisen nyörin ja tupsun avulla yritin lisätä siihen arvokkutta ja arvo-
valtaa. Olisin mielelläni yhdistänyt valkoisen värin keisarinna Alexandraan. Väriin liittyi mielestäni mielikuvia yläluok-
kaisen naisen, keisarinnan, vaateuksesta, pitseistä ja helmikoruista. Koska valkoinen ovi oli käyttöömme saamistani ovista 
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Griška-installaation odotushuoneena toiminut eteistila jossa Rasputinin taloudenhoitajatarta esittänyt näyttelijä (Virpi Byring) otti vastaan installaatiovieraat. Taloudenhoitajatar esitteli osallistujille 
eteistilan seinällä roikkuvien valokuvien henkilöt joiden nimet osallistuja näkisi pian kolmessa installaation päätilaan johtavassa ovessa. Eteistilan seinällä oli myös Rasputinin ajan Venäjän kartta.

Griška-installaation odotustilassa oli hautajaistunnelman mukaisesti esillä murhatun talon isännän Rasputinin valokuva, tuoreita kukkia ja parit kynttilöitä ja tuohuksia. Valokuva-albumi oli tarkoitettu 

vieraille selailtavaksi. Albumiin oli koottu kuvia Rasputinista ja tämän läheisistä. Joukossa oli myös kuvia seinällä roikkuvien portrettien henkilöistä. Vierailijoiden luettavaksi oli myös tuotu kirjeitä 

Rasputinin ja portrettien henkilöiden välisestä kirjeenvaihdosta. Taloudenhoitajatar päästi osallistujat yksitellen eteistilan ja installaatiotilan väliseen kapeaan tilaan josta vei kolme ovea installaation 

päätilaan. (Ovet eivät installaation käytössäolon aikan näkyneet eteistilaan. Eteistilan ja välikkötilan välinen ovi pidettiin suljettuna.)
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huonokuntoisin, enkä kerinnyt maalata sitä uudelleen, sopi sen kesivä ja osin tuhruinen maalipinta kuitenkin paremmin 
alhaista yhteiskuntaluokkaan edustavan ja köyhän Veran rooliin. Näin keisarinnan oveksi päätyi vihreä ovi. Sen kahva 
ja heloitus olivat sentään koristeellisemmat kuin valkoisen tahraisen oven arkinen teräksen värinen ovenkahva. Koetin 
lisätä Alexandran oveen arvokkuutta koristelemalla siihen kiinnitetyn marmoripintaa jäljittelevän nimikyltin helmillä. 
Veran nimikyltin pinta jäjitteli arkisesti puuta ja siihen oli liimattu koristeeksi paperinen ruusu. Kuin vahingossa Veran 
oven väri toistui nautinnot-teeman vuorovaikutuspisteen pöytäliinan värissä. (Yksi tapa ohjata osallistujaa oikeaan 
paikkaan salongissa olisi ollut viestiä ovien ja salongin sisälle lavastettujen  vuorovaikutuspisteiden välistä yhteenkuu-
luvuutta näkyvämmin värin avulla.) En ollut ovien ulkoasun informatiivisuuteen itse kovinkaan tyytyväinen. Ovien ja 
niiden läpi kuljettaessa saatavien roolihahmojen yhteys olisi pitänyt ilmaista visuaalisesti vielä selkeämmin. Jälkeenpäin 
ajateltuna olisin voinut nimikylttien sijaan kiinnittää oviin eteistilan seinällä roikkuvien portrettikuvien kanssa identtiset 
valokuvat. Näin eteistilassa esiteltyjen henkilöhahmojen ja ovien välinen yhteys olisi kenties tullut esille selkeämmin. 
Kuvien käyttö ovissa olisi myös tehnyt muun koristelun tarpeettomaksi. Ovet olisivat voineet muuten olla keskenään 
vaikkapa identtiset.

Valtateeman vuorovaikutuspiste
Nikolain roolissa olevan osallistujan ja Rasputinin välinen kohtaaminen käsitteli valtaa, jota Nikolailla Venäjän hallitsijana 
oli ja jota Rasputin välillisesti käytti hyväkseen. Valtaistuinmaisen tuolin sametti oli väriltään kuninkaallisen punaista. 
Tuolin runkoon ja pöytään oli veistetty koristeellisuutta, mutta niiden musta väri toi huonekaluihin arvokkuuden ja 
raskauden tuntua. Arvokkuudestaan huolimatta istuinryhmästä puuttui palatsien loisto. Niiden saattoi kuvitella kuu-
luvan hallitsijan kulissien takaiseen elämään. Musta väri ja istuinryhmän tietty koruttomuus ja suoraselkäisyys arkisine 
leimasimineen liittyi omassa mielessäni myös militaariseen koneistoon, jonka hierarkian ylin osanen tsaari Venäjällä 
asemansa puolesta oli. Käytännöllisestä leimasimesta oli seremoniaalisuus kaukana. Sen järeys ja mekaanisuus kuvastivat 
mielestäni hyvin vallan merkitystä käytännössä loputtomana päätöksien tekona. Kirjeen käsikirjoitettu teksti ja pöydän 
kirjoitustarviketelineessä näkyvä mustepullo ja sulkakynä kuvastivat sekä aikakautta että päätöksien tekijän inhimillisyyttä. 
Rasputinin paljastaessa kirjoittaneensa kirjeen tsaarin nimissä korosti väärennetty koukeroinen kaunokirjoituskäsiala kir-
jeen petoksen röyhkeyttä. (Nykyään tulostimien aikaudella käsinkirjoituksen autenttisuus korostuu, joten käsinkirjoitetun 
viestin väärentäminen tuntuu pahemmalta petokselta kuin vaikkapa väärennetty sähköpostiviesti. - Siitä huolimatta ettei 
Rasputinin aikaan ollutkaan printtereitä tai kirjoituskoneita.) 
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Griška-installaation valtateeman vuorovaikutuspiste. (Osallistuja tsaari Nikolain roolihahmossa.)



�42 Luku 4

Alkuperäisen suunnitelman mukaan osallistujan olisi tullut voida tunnistaa leimasin arvovaltaisen Venäjän hallitsijan 
viralliseksi leimasimeksi. Leimasimen olisi tullut näyttää keisarilliselta, jolloin sen löytyminen Rasputinin asunnosta 
olisi jo itsessään paljastanut asetelman vilpillisyyden. Tsaarin roolissa salonkiin tulleen osallistujan oli määrä keisarillisen 
sinetin tai vaikkapa kaksipäistä kotkaa esittävän vaakunan perusteella tunnistaa leimasin ’omakseen’. Jouduimme kuitenkin 
tyytymään tavalliseen konttorileimasimeen, koska en käytössäni olleessa ajassa onnistunut löytämään oikeannäköistä tai 
edes sellaiseksi muokattavaa  leimasinta mustetyynykoteloineen. ( Käytetyssä leimasimessa oli omat hyvät puolensa. Jos 
käytetyn mekaanisen konttorileimasimen sijaan pöydällä olisi ollut mustetyyny ja vain varresta ja sinettiosasta koostuvat 
leimasin, olisi vuorovaikutuspisteen tekninen vuorovaikutusmekanismi tullut virittää hieman toisin. Osallistuja olisi tällöin 
voinut lyödä leiman periaatteessa mihin kohtaan kirjettä tahansa, jolloin kytkimen olisi pitänyt pystyä rekisteröimään 
painallus koko paperin alalta. Myös kirje olisi pitänyt vaihtaa puhtaaseen jokaisen vierailukerran jälkeen.)

Synti/nautinnot-teeman vuorovaikutuspiste
Veran ja Rasputinin välinen kohtaaminen toi esiin Rasputinin elämän itsekkään nautinnonhaluisen puolen.  Rasputinin 
ideologia salli synnin tekemisen huvittelumielessä; tarvittiinhan aitoa katumuksen harjoittamista varten todellisia syitäkin. 
Veran henkilöhahmossa salongissa vierailleelle osallistujalle Rasputin paljasti elämäntapansa inhimillisen hinnan. Vera 
kuului Rasputinin elämässä huvitteluosioon, minkä myös vuorovaikutuspisteen näyttämön oli määrä osoittaa. Pöydälle 
kasatut virvokkeet, koristeelliset viinakarahvit ja ’kahvittelutarpeet’ olivat Rasputinin seuraelämän välineinä tämän elä-
essä ahkerassa käytössä. Kaareva pehmustettu tuoli kieli Rasputinin omaavan silmää myös aistikkaalle kaarevuudelle. 
(Valitettavasti jouduimme kytkimien asennuksen takia sijoittamaan istumille erilliset tyynyt, koska emme voineet avata 
lainatuolien pehmusteita upottaaksemme kytkimet suoraan istuinosiin.) Hempeän laventelinsininen pehmeä plyysi ja 
tuolin muotojen runsaus olivat mielestäni naisellisuuteen viittaavia ominaisuuksia jotka viittasivat Rasputinin sensu-
ellimpaan, naiskauneuteen mieltyneeseen puoleen. Tuoli oli kenties hankittu varta vasten naispuolisten vierailijoiden 
- sekä isännän itsensä - silmän iloksi. 

Rasputinin karkea käytös kohtauksen aikana loi tehokkaan vastakohdan vuorovaikutuspisteen ulkoiselle vieraanvarai-
suudelle. Rasputinin käytöksen perusteella ilmitullut yhteiskuntaero Rasputinin nousukasmaisen aseman ja miehensä 
Siperiaan menettäneen Veran välillä korostui vuorovaikutuspisteen kestitsemistarkoituksiin katetun pöydän äärellä. Ra-
halla Rasputin myös aikoi tässä vuorovaikutuspisteessä ostaa omantuntonsa puhtaaksi. Lipas josta osallistuja rahalahjan 
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Griška-installaation synti/nautinnot -teeman vuorovaikutuspiste. (Osallistuja Veran roolihahmossa.)

Griška-installaation uskontoteeman vuorovaikutuspiste. (Osallistuja tsaaritar Alexandran roolihahmossa.) Ikonihyllyllä kuvapuoli hyllytasoa vasten makaava ikoni esitti 
Rasputinia itseään. Muokkasin ikonin henkilöhahmon Rasputinia näytelleen Tommi Kolehmaisen mukaan tunnistettavaksi. Seinällä hyllyn yläpuolella tapettikuviosta erottui 
vaaleana valmis ripustuskohta ikonille.
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löysi olisi suunnitelmien mukaan kuvastanut jo pelkällä ulkomuodollaan ylellistä ja rahakasta elämäntapaa, jota Rasputin 
hengellisestä kutsumuksestaa huolimatta vietti. Sen oli määrä erottua muusta huoneen sisustuksesta koristeellisena ja 
kalliin näköisenä. Se olisi saanut näyttää taidokkaasti työstetyltä arvoesineeltä. Pöydälle asetettu vuorovaikutusesineenä 
palvellut rasia jäi toteutuneessa versiossa valitettavasti kuitenkin hyvin vaatimattomaksi, koska en yksinkertaisesti ke-
rennyt hankkia tai tehdä suunnitelmien mukaista lipasta. Jalometallit ja jalokivet olisivat mielestäni olleet soveliaampia 
materiaaleja rasialle kuin mustaksi maalattu vaneri. Ulkoisesti juuri tämän vuorovaikutuspisteen toteutuksessa olisi ollut 
mielestäni eniten parantamisen varaa. Ajanpuutteen takia en saanut hankittua Veran vuorovaikutuspisteeseen kaikkea 
suunniteltua rekvisiittaa. Jätin esimerkiksi jo hankitun hopeisen hedelmävadin tuoreine hedelmineen virvokepöydältä 
pois, koska en halunnut että osallistuja tunnistaisi saman vadin projisoidusta huoneenpuolikkaasta - enkä yksinkertai-
sesti kerennyt hankkia korvaavaa vatia ja hedelmiä. (Pidin tunnistettavuutta huonona, koska hedelmävatiin ei liittynyt 
käsikirjoituksellisesti mitään merkityksiä jotka olisivat hyödyntäneet esineen toistumista molemmilla puolilla salonkia.) 
Vuorovaikutuspisteen aiottu runsaus jäi toteutuneessa versiossa vaisuksi.

Uskontoteeman vuorovaikutuspiste
Tsaaritar Alexandran roolissa salonkiin astuneen osallistujan ja Rasputinin välistä kohtaamista väritti uskonnollisuus ja 
siihen liittyvä hengellinen valta jota harjoittamalla Rasputin oli eläessään kivunnut yhteiskunnallisella arvoasteikolla aina 
tsaarin lähipiiriin. Seinälle noin leuan korkeudelle ripustetun uskonnollista esineistöä kannattelevan hyllyn ja ikoneiden 
avulla aikaansaatu alttarimainen asetelma toimi näyttämönä kohtaukselle jossa Rasputin hetken epäili itseään Alexandran 
ja Jumalan edessä ja myönsi hyödyntäneensä hengellistä asemaansa. Toisaalta Rasputin uhmasi itse Jumalankin ylivaltaa 
julistamalla itse itsensä pyhimykseksi. Ikonimaalaukset ja hyllylle asetellut tuohuskynttilät viittasivat ortodoksiseen 
kirkkoon. Kaupunginteatterista lainaksi saatujen metallikuoristen ikoneiden pinta kimalsi hyllylle asetetusta pienestä 
lampukasta loistavassa punaisessa valossa, mikä lisäsi niiden vaikuttavuutta hämärässä huoneessa. Lampukan valolla 
korvattiin elävien kynttiöiden tai öljylyhdyn valoa joiden polttaminen Lumen tiloissa oli kiellettyä. Hyllylle asetetun 
Kristusta esittävän ikonin viereen asetetut elävät kukat kuvastivat uskonnollisen symboliikan mukaan elämää. Tuoreet 
kukat olivat myös viesti siitä että alttarista huolehdittiin; Rasputinin kodin arkeen kuului säännöllinen uskonnon har-
joittaminen. Se että ikonihyllyn eteen asetettu lattiakoroke oli verhottu itämaisella arvokkaan näköisellä matolla teki 
paikan soveliaaksi myös tsaarittaren arvolle.
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4.2.3.2  Kurkistus lähitulevaisuuden kotiympäristöön

Tulevaisuuden koti -tilan suunnittelusta 

Lähtökohdat
Ennen uudistusta tilan kotiaiheinen rekvisiitta oli sijoitettu erilliselle korokkeelle jonne vierailijat eivät tohtineet nousta. 
Se koettiin ahtaaksi ja epäkäytännölliseksi. Uudistuksen lähtökohtana oli tehdä tilasta käytännöllisempi ja kodinomai-
sempi. Tavoitteena oli rohkaista vierailijoita astumaan sisälle kotiin ja luoda tilaan kodin tunnelma vastakohtana sivusta 
katsottavalle näyttelytilalle. Uudistetun ilmeen avulla pyrimme välittämään vierailijoille mielikuvan kodin asukkaista: 
heidän arvoistaan, kiinnostuksen kohtaistaan ja elämäntavoistaan. Suunnittelu eteni luonnospiirroksista rakennuspiir-
roksiin ja hankintalistoina esitettyihin ehdotuksiin sisustusrekvisiitasta.

Tarinallinen tilanne
Kotitilaan astuville vierailijoille haluttiin ympäristön avulla luoda vaikutelma siitä että astuivat jonkun kotiin. Ideoin-
tivaiheessa työryhmässä esitetty lausahdus kotiympäristön ja muun Futuriumin välisen kontrastin hyödyntämisestä 
’illaksi kotiin’ kuvasi hyvin tunnelmaa mihin kotiympäristön avulla pyrimme. Kotitilaan sijoittuvan tarinallisen tilanteen 
ajankohtaa oli kuitenkin vaikeaa määritellä, koska kotitilaan viestintävälineen avulla avautuvat miljööt olivat eri osissa 
maailmaa kuin koti. Myös Futuriumin vierailuajankohdat vaihtelivat aamusta iltatilaisuuksiin. Ikkunattoman tilan valais-
tusta muuntamalla kotitilan vuorokaudenaika olisi tosin ollut mahdollista säätää esitettäväksi valitun tarinavaihtoehdon 
mukaiseksi. Toteuttamiskelpoisena ideana keksimme ajatuksen keinoikkunasta jonka valon määrää säätämällä voitaisiin 
kuvata valon määrää ulkona ja sitä myötä vuorokaudenaikaa. Kotitilan muun valaistuksen vaihtaminen tarinavaihtoehdon 
mukaan ei käytännössä ollut mahdollista. Kotitilan ympäristön valaistusta myöten tuli soveltua sellaisenaan kaikkiin 
eri tarinavaihtoehtoihin. Futuriumin esittelijät valitsivat installaation tarinavaihtoehdon kulloinkin hyvin spontaanisti 
esittelytilanteen tunnelman mukaisesti ja halusivat säilyttää mahdollisuuden valita esitettävä tarinavaihtoehto vapaasti 
ilman ennakkovalmisteluita. Kotitilan vuorokauden aika jätettiin siis neutraaliksi. Keinoikkunan loisteputkiin kytkettiin 
portaaton valon voimakkuuden säädin, joten osallistujalla oli teoriassa mahdollisuus säätää ikkunasta sisään tulevan 
valon määrää. 
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Kotitilan vuorokauden ajan ilmaisusta
Suunnitteluvaiheessa keskustelimme myös mahdollisuudesta hallita kotitilan aikaa kotiin 
sijoitetun näkyvän kellon avulla. Ehdotettiin tiettyä aikaväliä looppaavaa kelloa tai tiettyyn 
aikaan pysähtynyttä kelloa. Päädyimme lopulta näkemykseen jättää kello tilasta kokonaan 
pois. (Miksi kiinnittää vierailijoiden huomio kellonaikaan jos sen kontrolloiminen ja pe-
rustelu oli vaikeaa?). Pohdimme myös mahdollisuutta lisätä viestintävälineen yhteysgrafii-
koihin tavoitellun henkilön ympäristön kellonaika, mutta grafiikoiden suunittelu oli tällöin 
jo edennyt niin pitkälle että idea yksinkertaisesti myöhästyi toteutuksesta. [Pulmalliseksi 
ajallisen logiikan kannalta kellonaikojen näyttämisen teki myös se että mikäli futuriumin 
esittelijä haluaisi näyttää kaksi tarinavaihtoehtoa peräkkäin ja pyytäisi osallistujaa ottamaan 
vielä yhteyttä toiseenkin perheenjäseneen, eivät kaikkien tarinoiden ajat siinä tapauksessa 
’täsmäisi’ toisiinsa. 

Viestintävälineen avulla tavoitettujen perheenjäsenten ympäristöjen tarkan kellonajan 
tiedottamisella ei lopultakaan ollut niin suurta merkitystä, sillä vuorokauden ajat pystyttiin 
niissä tuomaan esille muilla keinoin valaistuksen ja tapahtumien avulla - sekä tarvittaes-
sa jopa näyttelijöiden repliikkien avulla. Käyttöliittymägrafiikoissa oltaisiin myös voitu 
ilmoittaa kotitilan aika ’paikallisena’ aikana ja etätilan aika. Kotitilan ajan kertominen 
viestintävälineen avulla sisälsi tosin samat loogiset pulmat kuin kellon sijoittaminen 
kotitilaan. Videomateriaalin avulla se olisi ollut kuitenkin vaivattomampaa kuin erillisen 
siirrettävän kellon avulla.

Intiaan sijoittuvan tarinan ajankohdaksi määriteltiin noin klo 14 lounaan jälkeen. Aikaero 
Intian ja Suomen välillä on 3,5h. Näinollen aika kotitilassa olisi 10.30. Zagrebilaiseen 
kahvilaa sijoittuvat tapahtumat sijoittuivat ajallisesti tapahtuvaksi työpäivän jälkeen. Ai-
kaero Suomeen oli vain tunti, joten kotitilan aika olisi ollut vain tunnin kahvilan aikaa 
myöhäisempi. Kylpylässä Genevessä oli aamupäivä. Sveitsin ja Suomen aikaero on samoin 
yksi tunti, joten tapahtumien ajankohta kotitilassa olisi ollut tuntia myöhäisempi.

Ylinnä näkymä Futuriumin sisäänkäynnin suunnalta kotitilaan ennen 
projektin käynnistämistä joulukuussa 2003. Kotitila oli rajattu muusta 
tilasta korotetulle alustalle ja se jäi näyttelyn päätilasta katsottuna pii-
loon. Vierailijat seurasivat kotitilan demojen esittelyä tilan etuosasta, 
josta veivät osansa kattoon asennetut plasmanäyttöjä varten asenne-
tut kotelot.
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Kotitilan vuorokaudenajan visualisoiminen olisi periaatteessa ollut mahdollista toteuttaa myös pöydän kattauksen avulla. 
Koska kaikki tarinavaihtoehdot eivät sijoittuneet ajallisesti samaan vuorokauden aikaan, olisi kattausta pitänyt muuttaa 
tarinavaihtoehtojen välillä. Futuriumlaiset toivoivat kuitenkin voivansa olla puuttumatta tilan sisustukseen. Kattauksen 
vaihtaminen tarinan mukaan siis poissuljettua. Kotitilan pöydälle katettu ateria päätettiin siksi jättää ajankohdaltaan 
neutraaliksi. Jälkeenpäin ajateltuna loogiset virheet tarinoiden ja kotitilan vuorokaudenajoissa eivät loppujen lopuksi olisi 
olleet installaatiokokemuksen elämyksellisyyden kannalta kovinkaan haitallisia. Tuskin monikaan vierailija olisi ryhtynyt 
laskemaan installaation esityshetkellä vaikkapa Suomen ja Intian todellista aikaeroa. 

Kattausta eniten rajoittavaksi tekijäksi muodostui kuitenkin elintarvikkeiden käyttö. Tuoreen ruoan käyttäminen ei ollut 
ylläpidollisista syistä Futuriumissa mahdollista. Muovisten ruokatarpeiden käyttöä osa työryhmäläisistä vastusti voimak-
kaasti periaatteellisista syistä. Pöytä päätettiin kattaa mahdollisiman kevyesti ja vähän ruokatarpeita vaativaa ’kahvihetkiä’ 
varten. Kahvitteluhetkeen olennaisesti kuuluva kahvikin oli tosin jätettävä pois; emme voineet velvoittaa futuriumlaisia 
huolehtimaan joka esittelykierrokselle installaatioon tuoretta kahvia. Kahvi päätettiin korvata teellä. Teelehdet voisivat 
odottaa kupissa tai kannussa valmiiksi annosteltuina veden kiehumista. 

Pöydän merkityksestä
Pöydän keskeinen merkitys installaation tilanteessa herätti työprosessin aikana työryhmässä sisäistä keskustelua. Pidin 
tapahtumisen sijoittumista yhteisen pöydän äärelle installaatioympäristön tilaratkaisujen lähtökohtana. Näyttelijöiden 
toiminnan näkökulmasta tilanne oli ymmärrettävästi hankala. Ohjaaja ja käsikirjoittaja halusivat kuvattaviin tarinoihin 
henkilöhahmoille omat pöydät. Itse olin sitä mieltä että mikäli halutaan pitää kiinni vaikutelmasta että osallistuja koti-
tilassa istuu samaan pöydän äärellä kuin matkoilla oleva ’perheenjäsen’, voi pöytiä olla vain yksi ja sen tulee osallistujan 
kokemuksen takia olla kotitilassa. Ilman pöytää osallistujan istuin muistuttaisi katsomoa. Tilaratkaisun kannalta pöytä 
motivoi tuolin sijainnin seinää kohden käännettynä ja oikean katseluetäisyyden päässä projisoinnista. Näyttelijöiden 
toiminnan kannalta kuviteltu pöytä aiheutti kuitenkin käytännöllisiä ongelmia. Ratkaisuksi tarinavaihtoehtojen miljöisiin 
sijoitettiin muita pienempiä tasoja näyttelijöiden ruokailuvälineille: lounaskuppilaan puulaatikko ja kahvilaan apupöytä 
jollaisia käytettiin muissakin pöydissä. Kylpylässä näyttelijän tuolin toiselle sivulle sijoitettiin pöytä.

Kotitilassa pöytä säilytti keskeisen roolinsa vaikka ateriatilanteen merkitys installaatioiden tapahtumissa pieneni ruokailu-
rekvisiittaan liittyvien käytännön kysymysten aiheuttamien rajoitteiden takia. Pohdimme pitäisikö kotitilan ruokapöydän 
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ääressä olla yhden tuolin sijaan kolme tuolia, yksi kullekin perheenjäsenelle. Päädyimme kuitenkin näkemykseen että 
kaksi ylimääräistä tuolia olisi ollut pienen pöydän äärellä tiellä. Pöydän ääreen sijoitettuina ne olisivat myös peittäneet 
projisointikuvan näkymää. Projisointikuva oli tosin suunniteltu soveltuvaksi myös tällaisiin tilanteisiin. Sen kompositio 
suunniteltiin nimenomaisesti todellista katselukulmaa vastaavaksi. Pöydän taakse näkeminen ei kuvallisen informaation 
takia olisi ollut tarpeen. Tosin sekä ’Sandaalit’- että ’Allas’-tarinan käsikirjoituksessa viestintävälineen avulla tavoitettu-
jen perheenjäsenten jalkineet liittyivät omalta osaltaan tilanteen tapahtumiin. Niiden paljastamiseksi pöydän alta olisi 
voitu kuitenkin käyttää myös muitakin kuin tilan huonekalujen sijoitteluun liittyviä keinoja; esimerkiksi näyttelijöiden 
toimintaa. Päädyimme tuolien osalta näkemykseen että kaksi pöydän ääreen asetetun tuolin kanssa identtistä tuolia 
sijoitettaisiin muualle installaatiotilaan. Niille ei kuitenkaan löytynyt tilasta luontevaa paikkaa, joten jätin ne lopulta 
pois kokonaan.

Tulevaisuusvisiosta
Tulevaisuuden koti -projektin taustatyönä katsoin useampia tulevaisuusaiheisia  sekä yhteydenottovälineen avulla 
esitettävien tarinavaihtoehtojen tapahtumapaikkojen kannalta mielenkiintoisia elokuvia. Katsomieni tulevaisuuteen 
sijoittuvien elokuvien [ mm. Vanilla Sky (ohjaaja: Cameron Crowe, 2001), Minority Report (ohjaaja: Steven Spielberg, 
2002), The Matrix  (ohjaajat: Andy ja Larry Wachowski, 1999) ja 2001: A Space Odyssey (ohjaaja: Stanley Kubrick, 
1968) ] tulevaisuusvisiot sijoittuivat kuitenkin paljon kauemmas tulevaisuuteen kuin meille TeliaSonera Futuriumin 
antama ajankohta aluksi 10 vuoden, lopulta 5 vuoden päässä tulevaisuuudessa. Itse uskon etteivät ihmisten asumistarpeet 
muutu kovin nopeasti. Kodit palvelevat myös tulevaisuudessa hyvin samanlaisia tarpeita kuin nytkin. Käytännön tasolla 
uskoin sen tarkoittavan ettei kotien sisustus tulevaisuudessakaan muutu radikaalisti - ainakaan muutamassa, viidessä tai 
kymmenessäkään vuodessa. 

Päädyimme siis näkemykseen ettei suomalaisten kotien sisustus viiden vuoden kuluttua eroa huomattavasti nykyisestä. 
Kotien sisustuksessa on aina näkyvissä menneen ajan kerrostumia. Harva uusii kotinsa sisustusta usein kertaheitolla vain 
viimeisimpien trendien mukaiseksi. Myös elokuvassa Minority Report nähdyt kuvaukset ihmisten kodeista muistuttivat 
vielä paljon meidän aikamme asumista. Suurimmat muutokset liittyivät teknologian kehitykseen. Ideointivaiheessa 
pohdimmekin erilaisia tapoja kuvata tulevaisuuden teknologioita kotitilassa. Videomateriaalissa voisimme esittää tie-
tokonegrafiikan avulla toteutettuna hurjiakin esimerkkejä tulevaisuuden kehittyneestä teknologiasta. Keskustelimme 
esimerkiksi tulevaisuuden hologrammien avulla toteutetusta mainonnasta ja elektronisesta pöydän pinnalta luettavasta 
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sanomalehdestä. Esimerkin hologrammimainoksesta voisi liittää videomateriaaliin animaationa jälkityövaiheessa. Pidimme 
ajatusta videomateriaaliin jälkikäsittelyvaiheessa animaatiolayerina lisätyistä kolmiulotteisista graafisista mainonnan ja 
viestinnän sovelluksista ja elektronisesta pöytäpintaan integroidusta lehdestä periaatteessa toteuttamiskelpoisina. Projek-
tiaikataulun hahmottuessa jouduimme kuitenkin toteamaan ettemme millään kerkeäisi suunnitella ja tuottaa elektronista 
lehteä tai mallinnettuja animaatioita. Meidän olisi joka tapauksessa pakko käyttää kolmansia osapuolia myös jälkitöihin 
ja animaatioon, koska niiden tekemiseen ei työryhmän sisältä löytynyt ammattimaista osaamista tai aikaa.

Tilaratkaisusta ja sisustuksesta
Tilaratkaisu kuvasi tiivistelmää kodin semijulkisesta vieraille näkyvästä osasta. Huonekalujen ja eriväristen seinäpintojen 
ja lattiamateriaalin avulla tilaan hahmoteltiin eri asumisaktiviteetteja kuvastavia alueita. Samaan avoimeen tilaan sijoi-
tettiin olohuonetta edustava osio, ruokailutilaa kuvastava pöytä ja keittiötä markkeeraava nurkkaus. Eteistä ja ulko-ovea 
symbolisoi kotitilan leveään sisääntuloon lattialle asetettu ovimatto. Matalaa tilaa pyrittiin avartamaan seinään upotetulla 
loisteputkilla varustetulla ikkuna-aukolla. (Futuriumin näyttelytila oli täysin ikkunaton.) Valkoisen mattapintaisen muo-
vilevyn ja sälekaihtimien ja takaa kajastava valo tuskin hämäsivät ketään täydestä, mutta saivat yhtä kaikki aikaan suljettua 
tilaa hieman avartavan ja keventävän vaikutelman. ’Olohuonetta’ hallitsi massiivinen plasmatelevisio josta esiteltiin yksi 

Konseptiesityksen kuvituksena käytetty kollaasi kotitilan suunnittelun lähtökohdista

Futuriumilaisille esitettiin osana installaatiokonseptia 

seuraavat luonnehdinnat kodin asukkaista: Perhe on ku-

lutusmyönteistä keskiluokkaa. He ovat aktiivisia harrasta-

jia ja edelläkävijöitä. Perhe asuu omistusasunnossa joka 

on asukkailleen paikka viihtymiseen ja rentoutumiseen. 

Installaation ajankohta sijoittuu noin �0 vuoden päähän 

nykyhetkestä. (Ajankohta muutettiin myöhemmin n. 5 vuo-

teen toteuttamisajankohdasta.)



�50 Luku 4

kotitilan demoista. Keittiönurkka täyttyi melkein kokonaan jääkaapista jonka oveen yksi 
demoista oli asennettu. Aibo-demoon liittyvä plasmanäyttö jouduttiin lisäämään keittiö-
osioon vielä viime tingassa. Seinän ja jääkaapin väliin jäävään tilaan sijoitettiin pieni pätkä 
pöytätasoa kahvi ja teetarpeita varten. ’Keittiön’ seinälle ripustettiin metallinen hyllykkö 
johon asetettiin rekvisiitaksi astioita ja muita keittövälineitä. 

Kotitilan lavastuksessa ja rekvisiittana käytettiin toteutusajankohdan kotien arkiymäristöistä 
tuttuja materiaaleja ja esineitä. Tulevaisuusvisio painottui kotitilan demoihin ja liittyi siis 
lähinnä uuteen teknologiaan. Valitut pintamateriaalit ja rekvisiitta ilmensivät tavallista 
hillityä ja käytännöllistä suomalaista sisustusmakua. Muutama muotoiluklassikko viittasi 
keskivertoa design-tietoisempiin, mutta yhtäkaikki turvallisia valintoja suosiviin asukkaisiin. 
Konservatiivisuutta ja pysyvyyttä edustava itämainen matto ja designtuotteet vihjasivat 
että perheellä oli varaa maksaa valinnoistaan. Mieltymys uusinta teknologiaa hyödyntäviin 
laitteisiin tuli ilmi kotitilaan sijoitetuista demoista. Olisin mielelläni koonnut kotitilan 
sisustukseen valmiita olemassaolevia esimerkkejä ulkomuodoltaan tai ajattelutavaltaan 
futuristisista kotiympäristöön soveltuvasta esineistöstä tai sisustuksellisista elementeistä. 
Projektimme aikataulun puitteissa siihen ei kuitenkaan ollut erikseen varattua aikaa tai 
budjettia. Sain ajatuksen yrittää löytää kotitilan tulevaisuusvision kokoamiseen avukseni 
muita projektista mahdollisesti kiinnostuneita Taideteollisen korkeakoulun oppilaita esi-
merkiksi muotoilun, huonekalusuunnittelun, ja tekstiilitaiteen osastoilta. Levitin koulun 
ilmoitustauluille ilmoituksia joissa kyselin mahdollisia myytäviä tulevaisuushenkiseen koti-
ympäristöön sijoitettavaksi soveltuvia töitä. Sain vain yhden vastauksen: yksi  tekstiilitaiteen 
laitoksen opiskelija tarjosi tilaan kauniita metallilangoista kudottuja seinävaatteita. Ehdotin 
yhden sellaisen hankkimista kotitilaan, mutta Futurium oli haluton maksamaan teoksesta. 
Futuriumlaiset ehdottivat että voisin sen sijaan käydä valitsemassa kotitilan seinälle töitä 
TeliaSoneran oman kokoelman varastosta. Kävinkin valitsemassa sieltä kotitilaan mielestäni 
sopivan pienen grafiikkavedoksen joka ripustettiin Tulevaisuuden kodin seinälle.

Ylinnä näkymä kohti Tulevaisuuden koti -installaation projisointia, 
jonka ennen yhteyden avaamista oli tarkoitus sulautua huomaamat-
tomasti osaksi seinää. Alempi näkymä kuvaa viestintävälineen kautta 
projisoinnin suunnalta avautuvaa näkymää kotitilaan. (Keittiöosan ja 
projisointipinnan toisistaan erottava seinä on jätetty alemmasta ku-
vasta pois.)
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Kodin asukkaiden jäljet tilassa
Tulevaisuuden kodin tarinallista kontekstia visualisoitiin jättämällä tilaan jälkiä sen asuk-
kaista. Pyrimme myös luomaan kotiympäristöön rekvisiitan ja esillepanon avulla vihjeitä 
aiemmista ja tulevista tapahtumista. Televisionurkkauksen nojatuolin viereen oli jätetty 
miesten kengät. Kenkien nauhat olivat auki; ikäänkuin ne olisivat jääneet niille sijoilleen 
perheen isän riisuttua ne jaloistaan rentutuessaan töiden jälkeen kodin viihdekeskuksessa. 
Television alapuolella seisovalle matalalle tasolle asetellun kynttiläkokoelmien kynttilöiden 
mustuneet sydämet kertoivat että asukkailla oli tapana viettää kotona tunnelmallisia iltoja. 
Sytytetyt kynttilät olisivat luoneet vielä tehokkaammin tunnelman siitä että talon asukas oli 
kotona. Paloturvallisuussyistä niiden sytyttäminen Futuriumin tiloissa oli kuitenkin kiel-
lettyä. Tason toisessa päässä, lähempänä oviaukkoa oli pieni vati jolle oli koottu sekalainen 
kokoelma pienesineitä joita normaalisti saattaisi löytyä kodin eteisestä tai yöpöydältä. 

Vadilla oleva nippu asunnon avaimia viittasi siihen että joku kotiin tullessaan oli jättänyt 
kotiavaimet pöydälle muistaakseen taas poimia ne mukaansa lähtiessään. Puhelin henkilö-
kohtaisena esineenä viesti siitä ettei sen omistaja voinut olla kaukana - tai siitä että puheli-
mia riitti tässä taloudessa joutilaiksi asti. Naisellinen muotoilu yhdisti puhelimen perheen 
äitiin. Lisäksi vadilta löytyi käytettyjen ulkomaisten museolippujen tynkiä ja huulipuna; 
kuin joku olisi kiireessä tyhjentänyt ne taskustaan. Hyllyllä lojui myös naisen silkkihuivi, 
joka ei selvästikään ollut oikeassa paikassa. Sen saattoi kuvitella pudonneen perheen äidiltä 
tämän lähtiessä kotoa ja jonkun nostaneen sen pois lattialta lähimpään paikkaan turvaan. 
Kotitilan projisoinnin ääressä olevalle ruokapöydälle oli katettu teetarpeet: lasi, lusikka 
ja teekannu johon oli jo valmiiksi annosteltu teetä; ikäänkuin teen nauttija vain odottaisi 
veden kiehumista. Pöydän takana seinää vasten lojui sporttisen näköinen koulurepun 
kokoinen reppu, jonka avaimenperän tyylin perusteella tunnisti perheen nuorisolle eli 
Lauri-pojalle kuuluvaksi. Kotiin jätetty reppu antoi ymmärtää ettei Lauri tällä hetkellä 
ollut ainakaan koulussa.

Pienesinevadille unohtunut perho ja hyllytasolta löytyvät kalastusaiheiset kirjat viittasi sii-
hen että joku perheessä harrasti kalastusta. ’Hippityylinen’ matkamuistorahapussi kuului 



ilmiselvästi perheen pojalle, jonka Intiasta lähettämä postikortti lojui kotitilan ruokapöy-
dällä. Hyllykköön sijoitellut valokuvateokset ja tietokirjat antoivat kuvan perheenjäsenten 
kiinnostuksen kohteista ja sen päällä seisova keraaminen kiinalaista terrakottafiguuria 
esittävä pienoisveistos näytti tuliaiselta viitaten perheen matkustavan joko vapaa-aikanaan 
tai työn puolesta. Kotoisampaa harrastusta kuvasivat keittiön hyllylle riviin asetetut käsin 
maalatut mukit. Ne kertoivat jonkun perheessä ’askartelevan’ posliinimaalausta. Mukien 
lukumäärästä ja niihin kirjailluista kirjaimista ’Ä’, ’I’ ja ’L’ saattoi päätellä että tilassa asui 
kolmihenkinen perhe johon kuului äiti, isä ja lapsi jonka nimi alkaisi L-kirjaimella. Ruo-
kapöydällä oli myös pidikkeeseen kiinnitetty muistilappu joka kaikesta päätellen oli jätetty 
näkösälle muistuttamaan perheen äidin lentoaikataulusta. Pöydällä lojui postikortin lisäksi 
Zagrebin kaupungin turistikartta. Kodin asukkaita hyödynnettiin myös kotitilaan sijoite-
tuissa muissa demoissa. Television käyttöliittymädemo esiteltiin kodin asukkaille tehtyjen 
henkilökohtaisten käyttäjärprofiilien avullla. Myös jääkaappidemon videomateriaali oli 
tarkoitus päivittää siten että siinä esiintyvät henkilöt vaihdettaisiin Tulevaisuuden koti -
installaatiota varten käsikirjoitettuihin henkilöhahmoihin Katjaan, Markkuun ja Lauriin. 
Jääkaapin videomateriaalin päivitys jäi kuitenkin tuotannollisista ja sopimuksellisista syistä 
toteuttamatta. 

Tulevaisuuden kodin pöydällä on teenjuontitarpeet. Vain kuuma vesi 
puuttuu. Muistilapun pidikkeessä post-it lappu muistuttaa Katjan paluu-
lennosta. Pöydällä on myös Lauri-pojan Intiasta lähettämä postikortti ja 
Zagrebin keskustan turistikartta.

Tulevaisuuden koti -tilan lavastus toteutettiin tilaan sijoitettavien Futuriumin omien demojen, tilan korkean käyttöasteen ja vierailijaryhmien maksimikoon ehdoilla.
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Tulevaisuuden kodin viestintävälineen avulla avautuvat miljööt
Kotitilasta maailmalle tulevaisuuden yhteydenottovälineen avulla avautuvan näkymän avulla 
osallistujalle ja muille installaatiovieraille haluttiin antaa välittömästi kuva siitä missä ja 
millaisessa tilanteessa ’perheenjäsen’ parhaillaan oli. Tarinavaihtoehtojen miljöitä työryhmän 
kanssa pohtiessamme asetimme kriteeriksi tapahtumien ymmärrettävyyden kannalta paikan 
tunnistettavuuden. Kyseessä tulisi mieluiten olla yleinen paikka joka julkisen luonteensa 
takia mahdollistaisi luontevasti yllätyksellisten tilanteiden ja henkilökontaktien synty-
misen. Viestintävälineen kokeilemisen elämyksellisyyttä haluttiin korostaa valitsemalla 
yhteyden päässä avautuvan ympäristöksi kotitilasta mahdollisimman paljon poikkeava 
miljöö. Lisäksi tarinoiden tapahtumapaikkojen tulisi olla sellaisia joissa arvelimme ihmisten 
viettävän paljon aikaa myös tulevaisuudessa. Tapahtumaympäristöjen valinnalla haluttiin 
myös ilmentää yhteydenottolaitteen välityksellä tavoitetun perheenjäsenen elämäntapaa 
ja mieltymyksiä. Tarinavaihtoehtojen sosiaalisiksi miljöiksi valittiin työryhmän kesken 
ensimmäisinä kylpylä ja kahvila. Molempia pidettiin tarinallisuuden kannalta erityisen 
suotuisina ympäristöinä. 
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Kylpylän valinnan perusteina olivat kylpylöihin liittyvä tunnistettava perinteinen kylpyläkulttuuri sekä kylpylämiljöö-
hön yleisesti liitetyt nautiskelun, rentoutumisen ja hyvinvoinnin mielikuvat vastakohtina Futuriumin muun näyttelyn 
työkeskeisyydelle. Veden läsnäolo ja äänimaisema toimisivat voimakkaina miljöön tunnistamista helpottavina tekijöinä 
ja ne koettiin tehokkaiksi keinoiksi loihtia elämyksellinen ilmapiiri ja tavoiteltu tunnelma. Kahvilaympäristön tunnistet-
tavuus pohjautui vastaavasti  kahvilakulttuuriin ja kahvilatilojen tunnistettaviin yleisiin piirteisiin. Arvelimme kahvilan 
virikkeellisen äänimaiseman tarjoavan hyvän kontrastin kotitilan rauhallisuuteen nähden. Kahvilaa puolsi myös kah-
vilaympäristöjen luonne virikkeellisinä viihtymistä varten rakennettuina ympäristöinä. Pidimme myös kahvilahetkeen 
liittyvästä mielikuvasta hengähdyspaikkana arjen kiireiden keskellä. 

Kolmanneksi miljööksi valittiin lopulta variaationa kahvilamiljööstä ja kurkistuksena vieraaseen kulttuuriin intialainen 
lounaskuppila. Muut työryhmäläiset ajattelivat Intian vahvan omaleimaisen kulttuurin helpottavan miljöön luomista 
- arvellen että Intia säilyisi Intian näköisenä vielä tulevaisuudessakin. Itse epäilin saisinko luotua tarpeeksi autenttisen 
näköisen intialaiseksi tunnistettavan miljöön. Tuskailin aluksi mistä saisin riittävästi ’Intia-rekvisiittaa’. Suunnittelu-
prosessin aikan huomasin että kuppilan intialaisuus syntyi lopulta aivan muista seikoista kuin ”intialaisen näköisistä 
tavaroista”. Koin itse tarinavaihtoehtojen tapahtumapaikoista kylpylämiljöön kaikista vaikeimpana toteuttaa televisio-
studioon ja tunsin sen suhteen jo alusta alkaen lamaannuttavaa huolta. Päätimmekin kuvata kylpylään sijoittuvan tarinan 
autenttisessa ympäristössä, mikäli se vain osoittautuisi mahdolliseksi. Kylpylätunnelman luomisessa saatoin kuvauspaikan 

Kahvilamiljöön valintaa puoltamaan futuriumlaisille esitetyt perustelut:  • Kahvilakulttuuri  • Viihtyisä ja virikkeellinen ympäristö • Hengähdys-

hetki arjen keskellä • Stimuloiva äänimaisema. Kylpylämiljöön valintaa puoltamaan futuriumlaisille esitetyt perustelut: • Perinteinen kylpylä-

kulttuuri  • Nautinto ja rentoutuminen  • Hyvinvointi ja terveys  • Vesi ja kylpylän äänimaailma
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löydyttyä luottaa pitkälti aidoin kuvauspaikan tunnelmaan. Ajankäytön ja kustannustehokkuuden nimissä studiossa kuvattavien 
miljöiden rakentamisessa päätettiin hyödyntää samoja lavastuksen peruselementtejä - seiniä ja lattiamateriaalia. Rekvisiittaa ja 
valaistusta vaihtamalla samojen seinien ja lattian avulla rakennettiin kaksi eri kahvilamiljöötä: itäeuroopplalainen kaupunkikahvila 
ja intialainen lounaskuppila. 
                  
Taustatutkimusvaihe tarinavaihtoehtojen miljöiden osalta oli lyhyt. Vaikka vaikutteet eivät lopputuloksessa näykään, mainittakoon 
että inspiraationa Intiaan sijoittuvan tarinan miljöötä varten katsoin elokuvan Monsoon Wedding (ohjaaja: Mira Nair, 2001) ja 
kaupunkikahvilaan sijoittuvan tarinan miljöötä varten elokuvan Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (ohjaaja: Jean-Pierre Jeunet, 
2001). Intiaan sijoittuvan miljöön suunnittelun ideoinnin avuksi löysin myös kirjastosta hyviä valokuvakirjoja. Tutorini Riikka 
Paavola neuvoi minua käytännön kysymyksissä. Arvokasta apua toteutukseen liittyen sain myös Lumen pajan henkilökunnalta. 
Aiempi kokemukseni lavastukseen verrattavasta toiminnasta rajoittui Griškaan, jonka lavastuksellisessa toteutuksessa minua 
luotsasivat tutorina toiminut Tapio Schultz ja Lumen pajan henkilökunta. Suurin ero omassa työskentelyssäni näiden kahden 
projektin välillä oli siinä että kun Griškassa koin suunnitelleeni yhtä suurta toiminnallista ja tunnelmallista kokonaisuutta täysin 
kokeellisista lähtökohdista, olin Tulevaisuuden koti-projektissa mukana toteuttamassa odotusten mukaista lopputuotetta - jota 
arvosteltaisiin sijoitusympäristössään aivan toisenlaisista, jopa osittain täysin omista lähtökohdistamme poikkeavista näkökul-
mista. 

Videomateriaalin ja lavastetun tilan välisen jännitteen luomisesta
Tulevaisuuden viestintäväline tarjosi kuva- ja ääniyhteyden avulla mahdollisuuden tavata toisaalla oleva läheinen ihminen 
kasvoista kasvoihin; siirtyä hänen luokseen mihin vain, milloin vain. B-Here viestintälaite muistutti tässä mielessä jonkinlaista 
ultimaattista näköpuhelimen, nojatuolimatkan ja kotiteatterin risteytystä. Pyrimme installaatiossa kuvaamaan tällaisen välineen 
mahdollisuuksia korostamalla tietoisesti kotitilan ja yhteyden välityksellä avautuvan näkymän välisiä visuaalisia ja tunnelmallisia 
eroja. Projisoinnissa näkyvien miljöiden tunnelmalla, tilaratkaisuilla, värityksellä, visuaalisella rytmillä, tyylillä ja valaisulla pyrittiin 
saamaan aikaan hedelmällinen kontrasti kotiympäristön kanssa. Kaikkien toteutuneiden tarinvaihtoehtojen ympäristöt olivat 
vastakohtaisuudessaan kotiympäristöön verrattuna jopa niin eksoottisia että vaikutelma oli jo elokuvamaisuudessaan hieman 
epäuskottava ja vieraannuttava. Juuri tästä syystä olisikin voinut olla kiinnostavaa toteuttaa yhdeksi yhteyden kautta avautuvaksi 
näkymäksi toinen ’tavallinen’ kotitila. Suunnitteluvaiheessa keskustelimme myös kontrastin rakentamista kotitilan kodikkuu-
den ja anonyymin ’ei-paikan’ kuten suuren ketjun hotellihuoneen välillä. Kasvottomassa, ei-erityisesti-mihinkään kulttuuriin 
sijoittuvassa ympäristössä koti-ikävä olisi voinut materialisoitua esimerkiksi kotoa tuotuina tapoina tai esineinä. Tällöin myös  
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yhteydenottovälineen luoma mahdollisuus olisi kääntynyt toisin päin; se olisi tarjonnut 
mahdollisuuden palata hetkeksi kotiin maailmalta.

Tulevaisuuden koti -installaation tarinavaihtoehdoissa hyödynnettiin yhteyden avulla 
tavoitetun perheenjäsenen oletetun olinpaikan ja yhteyden päässä avautuvan ympäristön 
välistä ristiriitaa. Työmatkalla ollut Katja-äiti tavoitettiinkin uima-altaan ääreltä värikkäi-
tä drinkkejä tarjoilevan miehen seurasta tai toisessa tarinavaihtoehdossa istuskelemasta 
kaikessa rauhassa kahvilassa - kaiken lisäksi ilman vihkisormustaan. Intiassa oman kerto-
mansa mukaan tuottoisiin bisneksiin rahaa upottanut Lauri lounasti hyvin vaatimattoman 
näköisessä ’kansankuppilassa’. Odotusten ja yhteyden avulla paljastuvan tilanteen välinen 
kontrasti sysäsi kohtauksen liikkeelle ja muodosti pienoiselokuvaksi käsikirjoitetun tarinan 
henkilöiden (yhteyden avulla tavoitetun ja kotoa soittavan perheenjäsenen ) välille jän-
niteen. Tätä jännitettä tuettiin korostamalla myös etäympäristön ja kotitilan ympäristön 
erilaisuutta visuaalisesti ja äänimaailman avulla. 

Tarinavaihtoehtojen miljöiden maantieteellisen sijainnin korostamiseksi pohdittiin ikkunan 
kautta avautuvan näkymän hyödyntämistä. Zagrebissa sijaitsevan kahvilan ikkunan taakse 
lisättiin sinitaustan avulla kuva kaupungin keskusaukiolta. Intialaisen kuppilan ikkunasta 
avautuvasta näkymästä keskusteltiin, mutta totesimme että vilkkaan katunäkymän kuvaami-
nen valokuvan avulla olisi mahdotonta ja tarkoitukseen sopivan videotallenteen löytäminen 
epärealistista. Totesimme että kuuman iltapäiväauringon takia kahvilan ikkunat voisivat 
olla peitetyt. Verhojen läpi sisään paistava auringonvalo toimisi yhtä hyvin. Kylpylätarinassa 
’kylpylämäisyys’ koettiin miljöön tärkeimmäksi ominaisuudeksi. 

Kylpylän sijainti ei ollut tarinan tapahtumien kannalta loppujen lopuksi kovin olennaista. 
Kahvilan miljööstä futuriumlaiset esittivät toivomuksen että se näyttäisi ’enemmän euroop-
palaiselta’. ( Zagrebin näkymä ei ollut tarpeeksi tunnistettava.) Ratkaisuna päätin valikoida 
kahvilan seinille tunnistettavasti ”eurooppalaisen” kuuluisan taitelijan töitä. YLE:n tarpeis-
tosta löytyikin kehystettyinä julisteina Toulouse-Lautrecin helposti tunnistettavia töitä.

Tulevaisuuden kodin suunnitteluvaiheen pohdintoja 

•  Tilojen välisen jännitteen kasvattamisesta ristiriitojen avulla

Suunnitteluvaiheessa pohdimme keinoja kasvattaa jännitettä kotitilan 

rekvisiitan ja installaatiotilan (videokuvan) välisen ristiriidan avulla. Mie-

timme miten kotitilan tarpeistoa voisi hyödyntää ristiriitojen synnyttämi-

sessä. Esimerkkinä keskustelimme tilanteesta jossa työmatkalta tavoitet-

tu vaimo kertoisi ostaneensa matkaltaan magnumpullollisen shampanjaa, 

’heidän merkkiään’ ja kertoi tuskin malttavansa odottaa että pääsisisi ko-

tiin miehensä luokse sitä juomaan. Vaimo tiedustelisi mieheltään kotona 

oliko hän huomannut pullon jääkaapissa; se oli tilattu jo toissapäivänä, 

joten sen pitäisi jo olla perillä kotona kylmenemässä kuten hän oli ta-

varantoimittajaa ohjeistanut. Viimeistään tässä vaiheessa vierailijat ko-

titilassa osaisivat kiinnittää huomiota kotitilan televisiotasolla seisovaan 

tyhjään magnumkokoiseen shampanjapulloon ja kateen lasiin joista toi-

sessa oli huulipunajäljet. 

Toisessa esimerkissä vaimo saisi kotoa käsin kivennäisvesi- ja hedelmä-

lounaan äärestä yhteyden mieheensä joka istui juuri kahvilassa. Mies 

ilahtuisi yhteydenotosta. Hän kertoisi juosseensa lenkin joka aamu ennen 

luentojen alkua ja noudattaneensa heidän yhteistä dieettiä tunnollisesti. 

Samalla hän yrittäisi epätoivoisesti peitellä edessään pöydällä olevaa 

kookasta kermaleivosta. Toteutuneessa installatiossa rekvisiitan avulla 

luotavia jännitteitä ei kuitenkaan päädytty hyödyntämään. Projektin tiuk-

ka aikataulu kostautui suunnittelun osa-alueiden välisen luovan ideoin-

nin ja kommunikaation sekä hyvin konkreettisesti suunnitteluun käytetyn 

ajan riittämättömyytenä.
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Videomateriaalin ja lavastetun tilan välisen yhteyden korostamisesta
Kotitilan ja viestinätävälineen kautta avautuvien näkymien välistä yhteyttä pyrittin tuomaan 
esiin visuaalisten linkkien avulla. Osallistujan edessä pöydällä oli muistilapun pidikeessä 
samanlainen keltainen post-it lappu kuin joita uima-altaan ääreen sijoittuvassa tarinavaih-
toehdossa liimailtiin seiniin ja kollegan iholle. Lapulla luki Katjan paluulennon numero 
ja laskeutumisaika josta Katja vielä ennen yhteyden katkaisua muistutti kotona Markun 
roolissa istuvaa osallistujaa. Pöydälle jätetty Zagrebin kartta viittasi tarinavaihtoehtoon 
jossa Katja tavoitettiin Zagrebista kahvilasta. Myös pienesineitä sisältävällä vadilla toisella 
puolella tilaa oli muutama käytetty museolippu Kroatiasta. Suunnitteluvaiheessa keskus-
teltiin myös ehdotuksesta asettaa pöydälle ’Sormus’-tarinaan liittyväksi rekvisiitaksi mat-
kaesitteitä. Ne olisivat viitannet Katja-äidin puheessaan mainitsemaan yhteiseen tulevaan 
lomamatkaan. Matkaesitteet päätettiin kuitenkin korvata Zagrebin esitteellä tai kartalla 
jotta esitteen yhteys Zagrebissa työmatkalla olevaan perheen äitiin tuli selkeämmäksi. 
Laurin Intiasta lähettämä postikortti toimi visuaalisena linkkinä kotitilan ja intialaiseen 
lounaskuppilaan sijoittuvan tarinavaihtoehdon välillä. Jälkeenpäin ajateltuna tämänkaltaisia 
yhteyksiä olisi voitu miettiä enemmänkin. Videomateriaalin tapahtumien ja kotitilan vä-
listä yhteyttä olisi ollut hyvä korostaa enemmän. Olisimme voineet hyödyntää rekvisiittaa 
enemmän sekä tarinallisten ristiriitojen että yhteyksien korostamisessa. 

Tulevaisuuden kodin suunnitteluvaiheen pohdintoja 

•  Kotitilan televisionäyttöjen hyödyntämisestä 

Suunnitteluvaiheessa pohdimme Ideointivaiheessa keskustelimme ko-

titilan muiden näyttöjen ja mahdollisesti jääkaappidemon ja television 

käyttöliittymädemon hyödyntämisestä asukkaisen esittelyssä sekä itse 

installaatiokokemuksen tarinan tapahtumien aikana. Esimerkkinä matkal-

la oleva henkilö voisi lähettää kotitilan televisionäyttöön kuvia reaaliai-

kaisesti. Varhaisessa vaiheessa keskustelimme myös mahdollisuudesta 

yhdistää demoon vaakasuuntaan asennetun plasmanäytön avulla raken-

nettu ’elektroninen pöytä’ johon matkoilla oleva perheenjäsen olisi voinut 

lähettä reaaliajassa kuvia ja vaikkapa lehtiartikkeleita. Futuriumin henki-

lökunta esitteli meille varastostaan löytyvän pöydän jonka lasisen pöytä-

levyn alla oli kiinnitysmahdollisuus litteälle plasmatelevisionäytölle. Sitä 

oli käytetty elektronisena ’elävänä’ pöytänä. Työryhmän jäsenet innostui-

vat ideoimaan elektronisen pöydän hyödyntämistä elektronisen sanoma-

lehden toteuttamisessa esimerkkinä tulevaisuuden kodin teknologiasta. 

Pidin itsekin ajatusta periaatteessa kiinnostavana, mutta ehdotin että 

elektroninen pöytä voisi olla oma projektinsa jonka voisimme suunnitella 

ja toteuttaa Futuriumiin sen jälkeen kun olisimme saanet ehdottamamme 

installaatiokonseptin perusasetelman ensin toimimaan.



A ) Intia:
Tapahtumat sijoittuvat kansanravintolaksi tai lounaskuppilaksi määriteltävään ravitse-
musliikkeeseen Intiassa. Ajankohtana on myöhäinen kuuma iltapäivä. Lounasaika on jo 
ohi. Kuvassa näyttelijä Antti Mankonen ja statisti. Valaistus ja kuvaus Anssi Leino, ELO. 
Puvustus Anne Jämsä, ELO. Meikki ja stailaus Leena Kouhia.

B ) Kaupunkikahvila:
Tapahtumien näyttämönä on ylemmän hintaluokan kahvila Zagrebissa, ajankohtana 
myöhäinen iltapäivä työpäivän jälkeen. Ulkona on hämärää tai jo pimeää. Kuvassa 
näyttelijät Sari Havas ja Mika Räinä. Taustalla statisteja. Näkymä ikkunasta Zagrebin 
keskustorille lisättiin kuvaan sinitaustan avulla. Valaistus ja kuvaus Daniel Lindholm ja 
Anssi Leino, ELO. Puvustus Anne Jämsä, ELO. Meikki ja stailaus Leena Kouhia.
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Yllä luonnos intialaisen lounaskuppilan studiolavastuksen toteuttamisesta. Alla 
luonnos itäeurooppalaisen kaupunkikahvilan studiolavastuksen toteutuksesta.  
Tuotannollisista syistä molemmissa käytettiin samoja seiniä ja lattiamateriaalia.C ) Kylpylä:

Tapahtumat sijoittuvat perinteikkään kylpylän allashuoneeseen. Ajankohtana on aamu-
päivä. Kuvassa näyttelijä Sari Havas. Valaistus ja kuvaus Daniel Lindholm ja Anssi Leino, 
ELO. Puvustus Anne Jämsä, ELO. Meikki ja stailaus Leena Kouhia.

A )

B )
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Itäeurooppalaisen kaupunkikahvilan lavastusta Lumen televisiostudiossa
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Intialaisen lounaskuppilan lavastusta Lumen televisiostudiossa
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Näkymä kotitilasta geneveläiseen kylpylään. Kylpylään sijoittuva tarinavaihtoehto kuvattiin Yrjönkadun uimahallin pienessä allashuoneessa.
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Päätelmiä installaatioiden visuaalisuudesta

Ilman skenografisen näkökulman huomioimista tarinallisen vuorovaikutteisen ympäristön suunnittelussa lopputuloksesta on vaikea 
saada puhutteleva. Sijoittelemalla installatiotilaan osallistujan ’tielle’, tai ’löydettäväksi’ harkiten huolellisesti valittuja kohteita, voidaan 
osallistujaa vaivihkaa ohjata katsomaan niitä tietyllä tavalla. Ohjaamalla osallistujan katsetta on mahdollista ehdottaa samalla myös 
tiettyä suuntaa hänen ajatuksilleen - ja toiminnalle. Tyhjä tila on huolellisesti valikoitujen esineiden, muotojen, värien ja tekstuurien 
avulla mahdollista muuntaa merkitykseltään mahdollistamansa toiminnan ja sisältämiensä esineiden, pintojen ja materiaalien summaa 
rikkaammaksi ympäristöksi. Tilan toiminnallisuuden ja skenografisten periaatteiden välillä ei ole ristiriitaa. Päinvastoin, tietoisesti 
valikoiduilla mielikuvilla ja merkityksillä rikastetun ympäristön avulla on mahdollista tukea ja ohjata toimintaa tehokkaasti. Instal-
laatioiden tilan suunnittelu osallistujan kanssa poeettisten kuvien tasolla keskustelevaksi ympäristöksi vaatii kuitenkin taiteilijan 
silmää ja toteutustaitoa. Molempien kehittäminen vaatii runsaasti harjaannusta sekä käytännön että näkemyksellisellä tasolla.   

Tekemällä rekvisiitan ja esillepanon avulla näkyväksi myös samassa paikassa aiemmin tapahtunutta toimintaa voidaaan osallistu-
jalle mahdollinen toiminta liittää laajempaan tapahtumakontekstiin. Luomalla rekvisiitan ja esillepanon avulla vaikutelma kesken 
jääneestä toiminnasta ja pyytämällä osallistujaa saattamaan se loppuun, on osallistuja mahdollista asettaa tietynlaisen toiminnan 
- esimerkiksi tietyn mitattavissa olevan toiminnon suorittamisen - kautta suoraan tarinalliseen jatkumoon osaksi jo aiemmin alka-
nutta tapahtumien kulkua. 

Projisointikuvan avulla luotu jatkumo installaatiotilan ja videomateriaalin välillä osoittautui tehokkaaksi tavaksi osoittaa installaatiovie-
railijoille tilan ja videomateriaalin välinen toiminnallinen yhteys - edellyttäen että toimintamahdollisuudet installaatiotilassa tehdään 
samalla osallistujalle selkeäksi. Esimerkki-installaatioista täysin kokeellisena produktiona toteutetun Griškan osallistujat onnistuivat 
lähes poikkeuksetta toimimaan suunnitellulla tavalla vuorovaikutuksessa projisoinnin henkilöhahmojen kanssa. Tulevaisuuden ko-
dissa jatkumon merkitys jäi lopulta vähäiseksi koska projisoidun tilan ja installaatiotilan välillä ei ollut varsinaista toiminnallista tai 
dramaturgista yhteyttä. Tulevaisuuden viestintävälineen avulla avautuva yhteys toimi ennemminkin kurkistusikkunana toiseen tilaan 
kuin kotitilaa ja projisoinnissa näkyvää tilaa yhdistävänä tekijänä, vaikka kotitilan ja viestinätävälineen kautta avautuvien näkymien 
välistä yhteyttä pyrittiinkin tuomaan esiin kotitilaan sijoitettujen, tarinoiden tapahtumaympäristöihin liittyvien visuaalisten linkkien 
avulla. Jälkeenpäin ajateltuna tämänkaltaisia yhteyksiä olisimme voineet miettiä enemmänkin. Myös videomatariaalin ja kotitilan 
tarinallista yhteyttä olisi ollut hyvä korostaa enemmän itse tilanteen, tapahtumien ja kotitilan rekvisiistan avulla - hyödyntämällä 
sekä kotitilan ja etätilan välistä yhteyttä voimistavaa että niiden välille selkeän kontrastin luovaa rekvisiittaa. 



Lopuksi

Tarkasteltuani Griška - ja Tulevaisuuden koti -installaatioprojekteja käyttöliittymäsuunnittelun ja joidenkin skenografis-
ten ajatusten näkökulmista, totean että vuorovaikutteisen tarinallisen ympäristön menestyksekäs suunnittelu vaatii sekä 
skenografisia että käyttölittymäsuunnittelun taitoja. Ilman herkkyyttä ja taitoa käyttää taitavasti visuaalista kuvastoa ja 
siihen liittyviä merkityksiä ei teoksesta tule puhutteleva. Ilman käyttöliittymäsuunnittelun näkökulman huomioimista 
installaation käyttökokemuksesta ei todennäköisesti tule osallistujan kannalta ymmärrettävä. Käyttöliittymäsuunnittelun 
kulmakivinä toimivat periaatteet käyttäjän eri tilanteissa muodostamista mentaalisista malleista, käyttöpalautteen tär-
keydestä sekä toimintaa ohjaavista rajoitteista ja mahdollisuuksista ovat suoraan sovellettavissa myös elämyksellisyyteen 
tähtäävän vuorovaikutteisen teoksen - kuten vuorovaikutteisen installaation - suunnitteluun. Näiden kahden installaatio-
produktion syntyprosessia tarkasteltuani olen tullut entistäkin vakuuttuneemmaksi toimivan rakenteen ja logiikan tärkey-
destä minkä tahansa vuorovaikutteisen teoksen tai tuotteen käyttökokemuksen suunnittelussa. Mitä elämyksellisempää 
kokemusta suunnitellaan, sitä tärkeämpää on luoda sen käyttökokemuksesta toimiva. Muuten käyttäjän, osallistujan tai 
kokijan huomio harhautuu aivan muualle kuin teoksen ytimeksi kaavailtuun elämykseen.

Installaatioprojektien merkitys minulle itselleni suunnittelijana muodostui niiden aikana saamastani monialaisesta käy-
tännön kokemuksesta tuotantojen suunnitteluun ja toteutukseen liityen - sekä antoisasta yhteistyöstä Griška- ja Tule-
vaisuuden koti -projektien ydintyöryhmän jäsenten ja kaikkien muiden osallistuneiden kanssa. Tuskin koskaan aiemmin 
olen saanut tilaisuutta olla mukana yhtä ennakkoluulottomasti ja antaumuksella yhtä haastellisiin ja lopputulokseltaan 
epävarmoihin hankkeisiin paneutuneessa työryhmässä.  Ideoimme, kokeilimme ja toteutimme kaksi installaatioprojektia 
alusta loppuun yllätyksistä ja vastoinkäymisistä huolimatta. Projektit antoivat minulle tärkeän mahdollisuuden kokeilla 
vuorovaikutteisuuden, tarinan kerronnan ja tilan yhdistämiseen liittyviä päämääriä ja kysymyksiä käytännön tasolla. Ne 
toimivat minulle arvokkaina tutkimusmatkoina vuorovaikutteisen tarinallisen ympäristön mahdollisuuksiin. 

Havainnot ja ajatukset matkan varrelta ovat myös vaikuttaneet tapaani lähestyä vuorovaikutteisten käyttäjäkokemusten 
suunnittelua - oli kyse sitten installaatiosta, vuorovaikutteisesta animaatioesityksestä tai pienoissovelluksesta. Olen 
havahtunut käyttäjän/kokijan roolin tietoisen asemoinnin tärkeyteen. Installaatioista saatu kokemus on tehnyt minut 
tietoiseksi siitä kuinka käyttökokemuksesta voi kuin varkain muodostua hyvin erilainen sen perusteella miten suunnittelijat 
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ovat vuorovaikuttajan omassa mielessään asemoineet suhteessa järjestelmän toimintoihin tai tapahtumiin; onko vuoro-
vaikuttaja sijoitettu tapahtumien yläpuolelle niiden kaikkitietäväksi kontrolloijaksi, onko hänet sijoitettu tapahtumien 
sivuun pääosin tarkkailevaan rooliin, vai otetaanko hänet tapahtumien keskelle niihin osalliseksi. Opin myös kantapään 
kautta ettei käyttökokemuksen logiikkaa ja järjestelmän teknisen toteutuksen logiikkaa kannata erehtyä pitämään samana 
asiana. Tietokonepohjaisten vuorovaikutteisten palvelujen ja tuotteiden monimuotoistuessa käyttökokemus ja tekninen 
toteutus erkanevat väistämättä yhä etäämmälle toisistaan. Käyttäjäkokemusten suunnittelussa joudutaan yhä enenevässä 
määrin ottamaan oppia teknisen perinteen ulkopuolelta, onneksi.
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