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Tiivistelmä
Vuosituhannen vaihteen uusmediakupla (tai IT-kupla) muistetaan hypestä, riskisijoittajien rahan tuhlauksesta, epärealistisista visioista, suurista lupauksista, pitkistä työpäivistä, kannattavuuden kustannuksella nopeasti kasvaneista
yrityksistä ja loputtomista juhlista. Uusmedia-alan työntekijöiden kerrotaan tavoitelleen mainetta, menestystä ja
kunniaa. Tarinoiden kertojina toimivat yleensä yritysten perustajat, visionäärit ja johtajat. Kuitenkin uusmediayrityksissä työskenteli myös satoja rivityöntekijöitä, joiden omaa näkemystä siitä, mitä varsinaisesti tapahtui, ei juurikaan olla kuultu.
Tässä opinnäytteessäni tarkastelen omaa uusmediakuplan aikaista työpaikkaani, Icon Medialab Finlandin Tampereen toimistoa ja erityisesti sen työntekijöitä, Iconiitteja, joihin itsekin kuuluin. Icon Medialab Finland oli ruotsalaisen kansainvälisen uusmediayhtiön Icon Medialab Internationalin tytäryhtiö, joka toimi Suomessa vuosina
1997–2002 kahdella paikkakunnalla, Tampereella ja Helsingissä.
Kerään muistitietoaineistoa entisten työtovereitteni kanssa sosiaalisessa mediassa käymieni keskustelujen avulla.
Aineistosta etsin vastauksia kysymyksiin, miksi ihmiset lähtivät mukaan täysin uudelle toimialalle ja millaista työskentely uusmediayrityksessä oli. Pyrin selvittämään, mikä on uusmediakuplan perintö tänä päivänä: mitä ihmiset
haluavat muistaa tuosta ajasta. Tarkoitukseni on tuoda visionäärien muisteloiden rinnalle yhden kotimaisen uusmediakuplan keskipisteestä hieman syrjässä toimineen työyhteisön jäsenten tulkinta siitä, mitä kuplan sisällä tapahtui.
Muistitietotutkimukseni on luonteltaan ymmärtävää ja tulkitsevaa, se etsii yhteisen menneisyytemme merkitystä.
Lopputuloksena kerron Iconiittien tarinan, oman tulkintani työyhteisömme muistoista.
Iconiittien tarina on henkilökohtainen ja yksityinen, mutta se tuo kuitenkin yhden uuden ja tärkeän näkökulman
ilmiöön nimeltä uusmediakupla. Mekin halusimme luoda uutta, mutta emme maineen ja menestyksen takia, vaan
oppiaksemme ja siksi, että yhdessä tekeminen oli hauskaa. Tämä on tarinamme ydin, ja tämän opinnäytteeni tarkoitus on liittää se osaksi uusmedian historiankirjoitusta.
Avainsanat uusmedia, uusmediakupla, muistitieto
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Abstract
What do we remember about the dotcom bubble of the turn of the millennium? Unprofitable but fast-growing
companies with unrealistic visions, big promises and endless parties spending millions of venture capitalists’ money,
employees working around the clock to gain fortune and fame by creating something new? These stories are often
told by the founders, visionaries and leaders of the new media companies. However, there were hundreds of ordinary workers who have not had a chance to tell their view of the story.

Some of them, including myself, worked at Icon Medialab Finland, which was a subsidiary of Icon Medialab International, a Swedish internet consultancy company. Icon Medialab Finland operated from 1997 to 2002 with two
offices, Tampere and Helsinki. In this thesis I will study the work community, the so called Iconites, of the Tampere
office.

I collect oral history about our work community by having discussions with my old workmates in social media. I try
to find answers to the questions, how people ended up working in a completely new industry and what kind of experiences they had there. I will also try to reveal the legacy of the dotcom bubble: what do people want to remember
about the era. Tampere was not in the center of the Finnish dotcom bubble but rather on the edge of it, so the Iconites of Tampere have an alternative view to what happened inside the bubble. My oral history study is understanding
and interpretative, I’m searching for the meaning of our common past and making it understandable. The result is
the story of the Iconites, my own interpretation of the memories of our work community.

The story of the Iconites is personal and private, but still it shows a new and important perspective to the phenomenon called the dotcom bubble. We also wanted to create something new, but not for fortune and fame, but to learn
and because working together was fun. This is our story, and the purpose of my thesis is to introduce it as a part of
the history of new media.
Keywords dotcom bubble, new media, oral history
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0.

esipuhe
Asiat loksahtelevat kohdilleen joskus hyvin satunnaisin tavoin. Olin ensin kerännyt tätä opinnäytettäni varten muistitietoaineistoa vanhoilta työtovereiltani, joiden kanssa työskentelin
Icon Medialab Finland –nimisessä uusmediayhtiössä uusmediakuplan aikaan, ja sen jälkeen
vaivannut päätäni aineiston analyysin kanssa viikkokausia. En tahtonut millään löytää sellaista lähestymistapaa, joka olisi johtanut mielekkääseen vuoropuheluun sen kanssa. Keskustelujen aiheina olivat mainitussa yhtiössä työskentely, sen työntekijät ja uusmediakuplan
ajan yleiset tunnelmat, ja niihin liittyviä muistoja käsiteltiin hyvin henkilökohtaisella tasolla.
Aineiston leikkeleminen tylysti palasiksi ja palojen lajittelu teemojen mukaisiin lokeroihin
tuntui liian rujolta ratkaisulta. Minulla oli myös vaikeuksia sijoittaa itseni kokonaisuuteen:
koska olen osa tarkastelemaani yhteisöä, en voi katsella sitä ulkopuolelta.
Turhautuneena tein sattumanvaraisia Google-hakuja löytääkseni jonkin vinkin suunnasta,
johon kannattaisi edetä. Hakutermillä “muistitietohistoria” törmäsin historiantutkija Ilona
Kemppaisen blogiartikkeliin muistitiedosta sotahistorian tutkimuksessa1. Kemppainen pohtii kirjoituksessaan ihmisen muistin hataruutta ja väärin muistamista ja viittaa lukemaansa Siri Hustvedtin kirjaan Vapiseva nainen2, jossa Hustvedt käsittelee samoja teemoja hyvin
omakohtaisesti. Ajattelin, että mistä tahansa voisi olla apua valkoisen paperin pelosta pääsemiseksi ja lähdin kirjastoon. Saatuani kirjan käsiini luin ensin sieltä täältä muistiin liittyviä
tekstikappaleita, mutten edelleenkään löytänyt mitään, mihin tarttua. Lopulta avasin sen sattumanvaraisesti sivulta 127, siellä Hustvedt kuvaili tapaansa kirjoittaa:
Kun itse kirjoitan romaania, näen henkilöideni liikkuvan, puhuvan ja toimivan,
ja sijoitan heidät aina todellisiin, hyvin tuntemiini ja muistamiini huoneisiin, taloihin, rakennuksiin ja kaupungin kaduille. –– En yleensä vaivaudu kuvailemaan
tuttuja sisä- ja ulkotiloja turhan yksityiskohtaisesti, mutta tarvitsen niitä voidakseni työskennellä. Minun on ankkuroitava kuvittelemani tapahtumat jonnekin,
aivan samalla tavalla kuin olen ankkuroinut muistamani kokemukset. Tarvitsen
locuksia.3
Yhtäkkiä tajusin, että niitä minäkin tarvitsen: paikkoja, johon sijoittaa yhteiset muistot. Tiloja, joissa vietin aikaa yhdessä työtovereitteni kanssa. Niinpä lähdin jäsentelemään tarinaani
paikoista käsin ja aika pian huomasin, että tietyt paikat symboloivat työyhteisömme tarinan
eri vaiheita. Jokainen keskustelussa tallennettu muisto liittyy johonkin paikkaan ja sitä kautta
myös aikaan, ja näin ne järjestyvät luontevasti sekä ajallisesti että eräänlaisiksi teemoiksi. Tilat
rakentuvat paitsi muistoista, myös valokuvista. Ajan järjestämiseen löysin apua uutisarkistoista.
1
2
3

Kemppainen, 2012.
Hustvedt, 2011.
Mt. 127-128.
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Ajatus tilojen tarpeesta vahvistui, kun luin Helsingin Sanomista medialaboratoriossa tarinankerrontaa opettavan Tove Idströmin haastattelun. 60 vuotta täyttävä Idström, jonka
kurssit olivat kenties ikimuistettavimpia elämyksiä opiskelujeni aikana, tiivisti opetuksensa
päämäärän seuraavasti:
Yritän opettaa, että taide on kommunikaatiota, jakamista. On nähtävä se ympä
ristö, jossa asiat tapahtuvat. Kerro, kuvaa, älä selitä. Kun luot, luo kokonainen
maailma.4
Me olemme eläneet kokonaisessa maailmassa, joten on aivan oikeutettua, että myös muistoistamme rakentuu sellainen. Kokonaiseen maailmaan voin kirjoittaa myös itseni mukaan.
Hannula, Suoranta ja Vadén muistuttavat, että uutta luovassa tutkimuksessa olennaista on
huolettomuus lopputulokseen nähden: lopputulosta ei määritetä ennen tekemistä5. En ole aivan varma, jaksoinko olla koko pitkän prosessin ajan huoleton, mutta sen tiedän, etten kuvitellut tällaista lopputulosta silloin, kun aloitin. Lähdin liikkeelle ajatuksenani tuoda esiin
toisenlainen näkökulma ilmiöön nimeltä uusmediakupla, mutta matkan aikana havaitsin,
että kyseinen ilmiö vain toi yhteen ryhmän ihmisiä, joille aivan muut asiat ovat oikeasti merkityksellisiä.
Lainaan vielä Siri Hustvedtia:
Muistia ei voi erottaa mielikuvituksesta. Ne kulkevat käsi kädessä. Jossakin määrin me kaikki keksimme itsellemme menneisyyksiä. Ja useimmilla meistä nuo
menneisyydet rakentuvat tunteiden värittämistä muistoista. Tunteet antavat kokemukselle merkityksen tai, niin kuin jotkut filosofit sanovat, arvon. Unohdamme sen, mistä emme välitä.6
Hustvedtin näkemystä vasten aineistoni näyttäytyy kokoelmana asioita, joista työtoverini
välittävät. Minun tehtäväni on kertojan rooli, työtoverieni muistojen tulkitseminen heidän
tunteitaan kunnioittaen ja ehyen tarinan kokoaminen muiden luettavaksi. Hannula, Suoranta
ja Vadén muistuttavat, että tulkinnallisuuteen liittyy aina riski, joka on otettava: tulkinta voi
olla myös tylsä tai typerä – se voi siis myös epäonnistua. Jos tulkitsija ei uskalla ottaa riskiä, ei
ota kantaa eikä perustele näkemyksiään, tulkinta jää vaille kosketusta maailmaan. Tutkimus
ei silloin paikallistu minnekään, eikä ole kovin vakavasti otettavaa.7
Siispä annan oman ääneni kuulua. Mahdollisuuksina on, erään omaa opinnäytettään työstävän vertaistukihenkilön sanoin, “onnistuminen tai spektakuläärinen feilaaminen”. Eräs toinen tuttuni muotoilee asian toisin: “kun tekee itse, saa sitä, mitä tulee”. Tietyllä tavalla vaihtoehdot muistuttavat Icon Medialab Finlandin tarinasta: sekin olisi voinut onnistua, mutta
se feilasi spektakuläärisesti. Tämä opinnäyte on kertomus siitä, mitä muuta silloin tapahtui.
4
5
6
7
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Helsingin Sanomat 27.2.2014.
Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 92-93.
Hustvedt 2011, 128.
Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 46-47.

KIITOKSET
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graafikolle Antti Hietaniemelle kysymyksistä ja kommenteista sekä visuaalisesta silmästä.
Medialaboratorion tuottajalle Pipsa Asialalle “form follows function” -keskustelusta ja tarinankerrontaan yllyttämisestä.
Ex-työtoverilleni, kanssabloggaajalleni ja opiskelijakollegalleni Pekka
Nikrukselle vertaistuesta ja oman äänen käyttöön kannustamisesta.
Puolisolleni Tommi Rapelille henkisestä tuesta ja oikoluvusta.
Sofialle ja Lunalle siitä, että keksivät minulle välillä muuta tekemistä.
Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä runsaat kiitokset rakkaille Iconiitti-pupuilleni, jotka olivat vilpittömän innostuneita osallistumaan projektiini ja
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1.

johdanto
TYÖN LÄHTÖKOHDAT
Vuosituhannen vaihteen uusmediakupla (tai IT-kupla) muistetaan hypestä, riskisijoittajien
rahan tuhlauksesta, epärealistisista visioista, suurista lupauksista, pitkistä työpäivistä, kannattavuuden kustannuksella nopeasti kasvaneista firmoista ja loputtomista juhlista. Tällaista
mielikuvaa ylläpitävät esimerkiksi Riot Entertainment -yrityksen värikkäistä vaiheista kertovan Riot On! -elokuvan (2004) kaltaiset muistelmateokset tai Tuomas Vimman fiktiivisen
uusmedia-AD:n luksuselämästä kertova, fantasiatarinaa ja trilleriä sekoittava romaani Helsinki 12 (2004). Näissä tarinoissa mainittuja asioita liioitellaan ja se, mitä yrityksissä varsinaisesti
tehtiin, jää taustalle. Tarinoiden kertojina toimivat yleensä yritysten perustajat, visionäärit ja
johtajat – tai johtajia seuraava media8. Jaakko Suomisen mukaan populaarikulttuurin, viestinnän ja julkisuuden aloilla vaikuttaneiden ihmisten toiminta uusmediabisneksessä piti yllä
käsitystä alan mediaseksikkyydestä ja kiinnostavuudesta ja olisi myös tutkijan näkökulmasta
kiinnostava aihe9. Kuitenkin uusmediayrityksissä työskenteli myös satoja rivityöntekijöitä,
joiden omaa näkemystä siitä, mitä varsinaisesti tapahtui, ei juurikaan olla kuultu.
Uusmediakuplan tarkastelu tuntuu ajankohtaiselta jälleen nyt, kun teknologia-alan startupit ja erityisesti peliala ovat lähteneet Suomessa uuteen nousuun. Marraskuussa 2013 Business Insider -lehti varoitti uudesta, vuosituhannen vaihteen kuplaa vastaavasta teknologiaalan kuplasta Yhdysvalloissa. Sen merkkejä ovat mm. korkeat osakekurssit, kohonneet palkat
ja tuottamattomista startup-yrityksistä maksetut miljardit dollarit.10 Suomessa peleistä, jotka
aiemmin miellettiin nörttien viihteeksi, on tullut koko kansan ajanvietettä, peliteollisuudesta vakavasti otettava teollisuuden ala ja pelit ovat tämän tästä näkyvillä valtamediassa niin
kuin uusmedia-ala aikoinaan. Kuten uusmedia-alalla, myös pelialalla menneisyyttä muistellaan voittajien historiana – uusmedian puolelta tosin muistetaan myös Riot Entertainmentin
kaltaiset poikkeukset, eränlaiset “käänteiset voittajat”, eli näyttävimmin epäonnistuneet11 – ja
alan laajempi historia tunnetaan heikommin.12
Tässä opinnäytteessäni tarkastelen omaa uusmediakuplan aikaista työpaikkaani, Icon
Medialab Finlandia ja erityisesti sen työntekijöitä, Iconiitteja13. Icon Medialab Finland oli
ruotsalaisen kansainvälisen uusmediayhtiön Icon Medialab Internationalin tytäryhtiö, joka
toimi Suomessa vuosina 1997–2002. Työskentelin itse yrityksessä verkkosivujen suunnittelijana vuodesta 1998 aina sen syyskuussa 2002 tapahtuneeseen konkurssiin asti. Olen edelleen
8
9
10
11
12
13

Ks. esim. Valtonen 2001; Aula & Oksanen 2000.
Suominen 2009, 275–276.
Business Insider 3.11.2013.
Riot Entertainment voitti vuoden 2002 Grand Prix -uusmediakilpailussa “tyylikkäimmän konkurssin” kilpailusarjan. Icon Medialab Finland tuli kisassa toiseksi. Markkinointi & Mainonta 18.10.2002.
Reunanen, Heinonen & Pärssinen 2013, 13.
“Iconites”, suomeksi “Iconiitit” on nimitys, jolla yhtiö kutsui työntekijöitään. Vastaavia yhteishengen kohottamiseen tarkoitettuja nimityksiä oli muillakin uusmediayhtiöillä: esimerkiksi Interaktiivisessa Satamassa työntekijöitä kutsuttiin nimellä “dockers”.

läheisissä tekemisissä useiden vanhojen työkavereitteni kanssa ja tapanamme on muistella
vanhaa työpaikkaamme ja uusmedian hulluja vuosia yleisemminkin. Näihin keskusteluihin
osallistuttuani olen jäänyt miettimään, miksi juuri Icon Medialab Finland oli niin erityinen
työpaikka, että sitä muistellaan lämpimästi vuosien päästäkin, uusmediakuplan puhkeamisen
jälkeisestä alamäestä ja siihen liittyneistä ikävistä asioista, kuten YT-neuvotteluista, säästökuureista ja konkurssista huolimatta.
Historiantutkija Mirkka Lappalainen on huolissaan yksittäisten ihmisten bittien varaan
säilötyistä elämäntarinoista, jotka katoavat, kun mediat vanhenevat ja salasanat unohtuvat:
menneisyydestä on vaarassa tulla kasvotonta, kun jäljelle jää vain “se, mikä on kaikkein turhinta”, eli julkiset asiakirjat ja hömppälehdet14. Teknologian ajallisuutta pohtinut Sari Östman
kehottaa aktiivisuuteen nykyhetkessä, jotta bittielämät saadaan talteen15. Toisaalta Suominen
huomauttaa, että pelko digitalisoitujen aineistojen katoamisesta on ainakin toistaiseksi osoittautunut turhaksi: verkkoon laitetut materiaalit säilyvät siellä joskus liiankin itsepintaisesti ja
ihmiset elämäjulkaisevat omia muistojaan sosiaalisen median palveluihin kuten blogeihin16.
Sosiaalinen media on toki täynnä viestejä, mutta usein ne ovat hajallaan ympäri internetiä
eikä niistä ole helppo muodostaa kokonaiskuvaa erilaisista ilmiöistä. Uusmediakuplan aikana
ei vielä ollut sosiaalista mediaa sellaisena kuin sen nykyään tunnemme, joten verkkoon tuotettiin materiaalia huomattavasti vähemmän ja hyvin hajanaisesti. Iconiittien yhteiset muistot
ovat tallella vain ihmisten mielissä ja unohtuvat pikkuhiljaa. Tämän opinnäytteen päämääränä on tallettaa pala yhteistä bittelämäämme.

TUTKIMUSKYSYMYKSET JA AIHEEN RAJAUS
Olen ottanut avukseni muistitietotutkimuksen menetelmät ja niiden ohjaamana keskustelen
entisten työtovereitteni kanssa. Fingerroosin ja Haanpään mukaan muistitieto kertoo siitä,
mikä menneisyyden tapahtumien merkitys on muisteluhetkellä eikä niinkään siitä, mitä tosiasiassa tapahtui17. Erityisesti haluan etsiä vastauksia kysymyksiin miksi ihmiset lähtivät
mukaan täysin uudelle toimialalle ja millaista työskentely uusmediayrityksessä oli. Näiden kysymysten kautta pyrin selvittämään, mikä on uusmediakuplan perintö tänä päivänä:
mitä ihmiset haluavat muistaa uusmediakuplasta. Tarkoitukseni on tuoda visionäärien muisteloiden rinnalle yhden kotimaisen uusmediakuplan Helsingissä sijainneesta keskipisteestä
hieman syrjässä Tampereella toimineen työhteisön jäsenten tulkinta siitä, mitä kuplan sisällä
varsinaisesti tapahtui.
Tarkastelemani aikakausi rajautuu Icon Medialab Finlandin perustamisesta vuonna 1997
sen konkurssiin vuonna 2002. Vaikka uusmediakupla (eng. “dotcom-bubble”) oli ilmiönä
kansainvälinen, tarkastelen sen olemassaoloa lähinnä kansallisella tasolla. En pureudu Icon
Medialab Finlandin kansainvälisen emoyhtiön, Icon Medialab Internationalin toimintoihin
14
15
16
17

18

HS 20.2.2007.
Östman 2009, 183.
Suominen 2009, 274. Ks. myös Östman 2008.
Fingerroos & Haanpää 2006, 33.

sen enempää kuin on välttämätöntä viitekehyksen hahmottamiseksi. Aiheen pitämiseksi hallittavan kokoisena olen rajannut tutkimuksestani pois työntutkimuksen ja työssä oppimisen
näkökulmat, vaikka tutkimukseni kohteena työyhteisöä voisikin olla mielenkiintoista ja menneestä oppimisen kannalta hyödyllistä tarkastella niistäkin näkökulmista. Uusmedia-alan
miesvaltaisuudesta huolimatta rajaan pois myös työyhteisön sukupuolijakaumaan ja naisten
asemaan tietoteknisellä alalla liittyvät näkökulmat. En myöskään puutu uuteen talouteen tai
tietoyhteiskuntaan liittyvään keskusteluun laajemmin kuin on viitekehyksen kannalta välttämätöntä, vaan käsittelen tässä opinnäytteessäni ensisijaisesti tutkimuskysymysteni pohjalta
määrittelemiäni sekä aineistosta esiin nousevia teemoja.

TYÖN RAKENNE
Tämä opinnäyte koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa esittelen työni teoreettisen
taustan ja käyttämäni tutkimusmenetelmät sekä käsittelen aineiston keruuseen ja analyysiin
liittyviä asioita. Tarkastelen myös lähemmin omaa kaksoisrooliani sekä tutkijana että osana
tutkittavaa ryhmää. Opinnäytteeni toinen osa on keräämääni muistitietoaineistoon pohjautuva tarina. Aineistoni järjestyi hyvin luontevasti tilallisesti ja ajallisesti yhtenäisiin teemoihin:
Icon Medialab Finlandin Tampereen toimistolla oli kolme eri toimitilaa, jotka osuivat ajallisesti yksiin uusmediakuplan eri vaiheiden kanssa. Näiden tilojen sisällä käsittelen erilaisia
kyseiseen ajanjaksoon liittyviä teemoja, jotka nousivat esiin aineistosta. Koko tarinan yhdistävänä teemana on merkityksellisyys: nämä asiat olivat tärkeitä tarkastelemalleni ryhmälle.
Lopuksi teen vielä yhteenvedon, jossa tarkastelen kriittisesti sekä kirjoittamaani tarinaa että
sen tuottamiseen käyttämiäni menetelmiä.

19

2.

tutkimusmenetelmät
ja -aineisto
MUISTITIETOTUTKIMUKSESTA
Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa tunnetaan käsite oral history, jolla tarkoitetaan erilaisia menneisyyttä koskevia aineistoja, jotka on tuotettu haastattelumenetelmin. Suomennos
suullinen historia kuvaa osuvasti tätä käsitettä. Suomessa on kuitenkin yritetty etsiä kattavampaa suomenkielistä nimitystä muistitietoa koskevalle tai sivuavalle tutkimukselle, joten
oral history -termi suomennetaan myös muistitietotutkimukseksi tai muistitietohistoriaksi.18
Helsingin Yliopiston folkloristiikan tutkijoiden keräämän Perinteentutkimuksen terminologian19 mukaan muistitieto on tietoa, “joka ei pohjaudu kirjallisiin lähteisiin, vaan tiedonantajan muistiin”. Määritelmän mukaan muistitieto on luotettavaa silloin, kun tiedonantaja kertoo
kokemastaan omakohtaisesti.
Outi Fingerroosin ja Riina Haanpään mukaan muistitieto kertoo siitä, mikä menneisyyden tapahtumien merkitys on muisteluhetkellä eikä niinkään siitä, mitä tosiasiassa tapahtui.
Muistitietotutkija ei siis niinkään etsi faktoja tai menneisyyden totuutta vaan on kiinnostunut menneisyyden moniäänisyydestä. Hän tarkastelee samanaikaisesti sekä menneisyyttä että
omaa aikaansa ja on kiinnostunut siitä, miksi tiettyjä kertomuksia kerrotaan edelleen.20 Taina
Ukkosen tulkinnan mukaan muistitietohistorian ja muistitietohaastattelujen periaatteena on
uudenlaisten näkökulmien tuominen tutkimukseen. Keskeistä on aiemmissa tutkimuksissa ohitetun tai näkymättömän menneisyyden tekeminen näkyväksi, ihmisten ja yhteisöjen
oman historian tuottaminen sekä ihmisten omien kokemusten ja menneisyyden tulkintojen
saaminen esiin ja vakavasti ottaminen.21
Fingerroos ja Peltonen tarkentavat, että muistitietotutkimuksen tavoitteena on tuoda esille
muistelijoiden omat näkökulmat tarkastellulta ajanjaksolta. Muistitietotutkijan tehtävänä on
tulkita näitä näkökulmia tai koota niistä mahdollinen menneisyys.22 Portelli huomauttaa, että
muistitiedon kaltaisessa suullisessa todistuksessa merkityksellistä ovat mielikuvitus, symboliikka ja halut. Hänen mukaansa ei siis ole olemassa epätotta muistitietoa, vaan väärätkin
lausumat ovat psykologisesti tosia. Tämä totuus voi olla luotettavampi kuva menneisyydestä
kuin asiasisällöltään todenmukaisemmat kuvaukset.23
Tässä opinnäytteessä tarkastelen muistitietoaineistoa näytenäkökulmasta totuudenmukaisuutta tavoittelevan faktanäkökulman sijaan. Näytenäkökulmasta katsoen aineiston ajatellaan
18
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olevan osa tutkittavaa todellisuutta ja se kelpaa tutkimuskohteeksi sellaisenaan. Aineiston
totuudenmukaisuus ja rehellisyys ovat siis epäolennaisia kysymyksiä.24 Kalela korostaa, että
kun muistitietoa käytetään lähteenä, tulkintojen peruslähtökohdaksi nousee kertojan tapa
muistaa ja kertoa. Hänen mukaansa on hedelmällistä kysyä, “––miksi informantti muistaa
siten kuin muistaa ja kertoo siten kuin kertoo. Mitä ja miksi hän piti missäkin tilanteessa tärkeänä, muistamisen arvoisena ja selitystä kaipaavana? Miksi hän kertoi juuri sillä tavalla kuin
kertoi?”25 Ymmärtävässä eli tulkinnallisessa muistitietotutkimuksessa, jota omakin tutkimukseni on, etsitään nimenomaan menneisyyden merkitystä ja tehdään sitä ymmärrettäväksi.
Ymmärtävän muistitietotutkimuksen tutkimustulos on subjektiivinen ja monimerkityksinen
tulkinta tai vuorovaikutteisessa tiedontuottamisen prosessissa syntynyt neuvottelutulos.26
MUISTITIETOTUTKIMUKSEN SOVELLUKSIA IT-ALALLA
Muistitietotutkimusta on sovellettu uusmedia- ja IT-alaa koskevissa tutkimuksissa aiemminkin. Jaana Waari on kerännyt verkkosivujen visuaalista suunnittelua uusmedia-alan varhaisina vuosina käsittelevää maisterin opinnäytetyötään Uusmedia-alan alku oli ”yhtä hemmetin
löytöretkeä”. Suomessa vuosina 1996–2003 ammattimaisesti suunniteltujen verkkosivujen tarkastelua eläytymällä ja rekonstruoimalla varten muistitietoaineistoa haastattelemalla visuaalisia suunnittelijoita, jotka olivat suunnitelleet verkkosivuja vuosina 1996–200327. Hän käyttää
kokoamaansa muistitietoaineistoa tulkitessaan uusmedia-alan varhaisten vuosien visuaalista
maailmaa ja toteuttaessaan siihen pohjautuvia rekonstruktioita.
Sari Östman on soveltanut muistitietotutkimuksen menetelmiä käyttäjätutkimukseen ja
kertoo kokeilun onnistumisesta artikkelissaan Kun tutkijakokelas käyttäjätestauksen muistitiedoksi muutti – Pori Jazz 2008 -mobiilivideokokeilujen rekonstruointia. Hänen tutkimuksessaan käyttäjätestaustiedon keruu muuttuu muistitietotutkimukseksi, kun aineiston tuottamisen ja sen keräämisen välillä on niin pitkä ajanjakso, ettei “menneisyyden totuutta” voitu
enää tavoittaa, vaan käyttäjät tulkitsivat tapahtunutta omien muistikuviensa pohjalta. Hänen
keräämällään aineistolla on kuitenkin ansionsa, vaikka sitä ei voidakaan enää nimittää käyttäjätiedoksi: kun käyttää aineiston analysointiin käyttäjätutkimuksen menetelmien sijaan muistitietotutkimuksen menetelmiä, saadaan selville, mikä testattavassa sovelluksessa oli käyttäjille erityisen merkityksellistä. Sovelluksen erityisen hyvät ja huonot piirteet jäivät vahvimmin
mieleen ja tulivat esiin testitilannetta muisteltaessa.28
Mikko Hirvonen on kerännyt muistitietoaineistoa entisiltä BBS-harrastajilta pro gradu
-tutkielmaansa BBS-harrastajat 1990-luvun tietoverkkokulttuurin murrosvaiheessa – näkökulmia Internetin kulttuuriseen omaksumiseen varten. Hän käyttää muistitietoaineistoa selvittääkseen, miten internet asettui osaksi jo aiempia tietoverkkokokemuksia keränneen erityisryhmän, BBS-harrastajien arkea. Hirvosen tutkimuksessa nousi esiin erityisesti nostalgia,
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menneen ikävöinti, ja sen vaikutus ilmiön tulkintaan. Hän analysoi nostalgian eri muotoja ja
tuo esiin tunteiden ja mielikuvien merkityksen muistitiedon tulkitsemisessa: tunteet liittyvät
läheisesti siihen, mikä koettiin tärkeäksi.29

RYHMÄKESKUSTELU TUTKIMUSMENETELMÄNÄ
Pirjo Korkiakankaan mukaan
Muistin katsotaan olevan sosiaalista silloin, kun se voidaan jakaa toisten, itselle
läheisten ihmisryhmien kuten perheen, ystävien, työyhteisön, asuinympäristön,
kanssa. Käsitteellisesti kollektiivinen ja sosiaalinen muisti ovat lähes yhtenevät,
ja molempiin liittyy “kielellistämisen” kautta tapahtuva muistin yhteiseksi kokeminen.
Hän korostaa, että olemme muisteluissamme yhteisöstämme riippuvaisia, ja siksi muistin
kollektiivisuus tai sosiaalisuus on tärkeää. Yhteisö määrittelee sen, mikä on muistelemisen
arvoista ja mitä pitäisi muistaa, ja siksi voimme “muistaa” tärkeitä tapahtumia, vaikka emme
edes olisi niitä edes kokeneet tai liitämme kokemuksiimme asioita, jotka eivät ole alun perin
liittyneet niihin.30
Telakalla työskennelleiden naisten yhteistä muistitietohistoriaa rakentanut Taina Ukkonen
kertoo, että hänen tutkimusryhmänsä halusi toteuttaa haastattelut nimenomaan ryhmähaastatteluina. Heidän mielestään yhdessä muisteleminen on hedelmällisempää, koska sillä tavoin
eri ihmisten muistot täydentävät toisiaan ja keskusteltavina olevista aiheista saadaan selkeämpi ja monipuolisempi näkemys. Kun ryhmä käsittelee yhteistä menneisyyttään, määrittää itse
muistelemisen arvoiset asiat ja tulkitsee niitä yhdessä, se tuottaa samalla omaa historiaansa.
Haastattelujen ohjaajan näkökulmasta on tärkeää suunnata kysymykset kaikille yhteisesti,
jotta kaikki voivat osallistua keskusteluun. Ryhmän ohjaaja ei kuitenkaan voi jäädä vain odottamaan vastauksia kysymyksiinsä, vaan hänen on tarvittaessa huolehdittava siitä, että kaikki
saavat puheenvuoron. Muuten vaarana on, että osa ryhmäläisistä hallitsee keskustelua ja osa
jää pelkiksi kuuntelijoiksi.31 Huomioon pitää ottaa myös se, että eniten puhuva ei välttämättä
ole se, joka hallitsee ryhmää: hiljaa oleminen ei ole neutraali vaihtoehto, vaan myös vaikenija
voi dominoida keskustelua.32
Alasuutarin mukaan ryhmäkeskustelussa tulee esiin sellaisia asioita, jotka eivät yksilöhaastattelussa ole mahdollisia: yksilöhaastattelussa haastateltava voi kuvailla ryhmäänsä ja kertoa
sen kulttuurista, mutta ryhmäkeskustelussa itse ryhmä on tavallaan “läsnä”. Toinen toisilleen
puhuessaan ryhmän jäsenet käyttävät “sisäpiirin” termejä ja toimivat ja ajattelevat kulttuurisena ryhmänä. Alasuutari toteaa ryhmäkeskustelun arvokkuuden tutkimusaineistona perustuvan siihen, että se saa keskustelijat puhumaan myös itsestäänselvyyksistä ja asioista, jotka
muista syistä jäävät yleensä keskustelun ulkopuolelle. Kiinnostavaa aineistoa syntyy keskus29
30
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telunaiheista, joista ei yleensä puhuta.33 Hirsjärvi ja Hurme kuvailevat ryhmähaastattelua tavoitteeltaan melko vapaamuotoiseksi keskusteluksi, jonka osanottajat kommentoivat asioita
spontaanisti ja tuottavat tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta monipuolisia huomioita
ja tietoa34. Pietilä näkee tutkijan roolin keskustelun rakentajana, ohjailijana ja rohkaisijana
perinteisen haastattelijan sijaan. Hänkin painottaa vuorovaikutuksen merkitystä ja ryhmänä
toimimista ja käyttää termien ryhmähaastattelu ja haastattelija sijaan termejä ryhmäkeskustelu ja moderaattori.35
Koska opinnäytteessäni on kyse nimenomaan yhden tietyn työpaikalla syntyneen yhteisön
omasta tarinasta, päätin valita menetelmäksi ryhmäkeskustelun. Valitsin osallistujiksi sellaisia henkilöitä, joiden kanssa olin työskennellyt yhdessä Icon Medialab Finlandin Tampereen
toimistolla ja joiden tiesin olevan kiinnostuneita keskustelemaan aiheesta. Osa heistä oli ilmoittautunut vapaaehtoisiksi, kun kerroin opinnäytteeni aiheesta Icon Medialab Finlandin
entisten työntekijöiden “Icon Medialab Finland Alumni” -Facebook-ryhmässä. Osallistujia
oli yhteensä 13, joista yhdeksän oli miehiä ja neljä naisia. Yhtä lukuunottamatta kaikki työskentelivät projektityössä suunnittelijan tai asiantuntijan rooleissa, mukana ei ollut yhtään
myynnin tai projektijohdon edustajaa. Vain yhden työtehtävä oli hallinnollinen, johtoportaan
edustajia ei ollut mukana lainkaan.

SOSIAALINEN MEDIA RYHMÄKESKUSTELUN VÄLINEENÄ
Jaana Waari on haastatellut uusmedia-alan visuaalisen suunnittelun pioneereja kerätäkseen
muistitietoaineistoa verkkosivujen suunnittelusta mainittuna ajanjaksona. Waari pohtii työssään haastattelujen onnistumista ja toteaa, että olisi halunnut järjestää yksilöhaastattelujen
lisäksi myös ryhmähaastatteluja, koska yhdessä pohtien osallistujat olisivat saattaneet muistaa
jotain sellaista, jota yksilöhaastattelujen kysymykset eivät nostaneet esiin. Aikataulujen yhteensovittaminen oli kuitenkin liian vaikeaa. Waari myös mainitsee, ettei kuitenkaan haluaisi
tehdä pelkkiä ryhmähaastatteluita, koska kaikki osallistujat eivät välttämättä olisi kotonaan
ryhmätilanteissa, ja huomionarvoisia asioita voisi jäädä sanomatta.36 Myös Östman on huomannut ryhmäkeskustelujen järjestämisen haastavuuden: eri paikkakunnilla asuvia kiireisiä
ihmisiä oli vaikea saada osallistumaan tilaisuuteen, josta he eivät saaneet konkreettista hyötyä37.
Muistitietohistoriaa sekä yksilö- että ryhmähaastattelujen avulla tallentanut ja tutkinut Taina Ukkonen mainitsee haastateltavien ramppikuumeen olleen joskus haasteena yksilöhaastatteluissa. Hän myös kertoo tavanneensa muistelijoita, jotka eivät olleet tottuneet puhumaan
elämästään tai joita on muuten ollut vaikea lähestyä. Ukkonen myös toteaa, että saadakseen
paremman lopputuloksen hänen olisi pitänyt kutsua omat haastateltavansa uudelleen yhteen
pohtimaan aiemmin käsiteltyjä asioita, mutta luopui ajatuksesta, koska kaikki osapuolet olivat jo väsyneet projektiin ja halusivat sen valmiiksi. Ukkonen arvelee myös, että muistitietohistorian periaatteiden kannalta olisi hyödyllistä, että tutkija itse osallistuisi keskusteluun
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pohtimaan koko ryhmän kokemuspiiriin ja yhteiseen menneisyyteen liittyviä asioita.38
Välttääkseni haastattelutilanteisiin liittyvän epämukavuuden ja aikataulujen yhteensovittamiseen ja omaan ajankäyttööni liittyvät ongelmat päätin kokeilla ryhmäkeskustelun toteuttamista sosiaalisen median avulla, käyttäen apuna Facebookin ryhmätyökalua. Ajatuksenani
oli, että ajasta ja paikasta irrallaan oleva keskustelu voisi edetä omalla painollaan ja kukin
ryhmän jäsen voisi osallistua aina silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Sosiaalinen media
mahdollistaa myös useampien eri aiheisiin liittyvien keskustelujen käymisen rinnakkain ja
palaamisen uudelleen jo kertaalleen käsiteltyihin aiheisiin. Sosiaalisessa mediassa viestintä
etenee hitaammassa tahdissa kuin suullisessa viestinnässä, joten osallistujille jää aikaa harkita vastauksiaan ja esimerkiksi käsitteiden selventäminen on helpompaa39. Koska keskustelut
käydään kirjallisessa muodossa, niitä ei tarvitse erikseen litteroida, vaan ne ovat hyödynnettävissä tutkimusaineistona sellaisenaan.
Perustin Facebookiin suljetun “Iconiittien tarina” -nimisen ryhmän, johon kutsuin osallistujat keskustelemaan. Kerroin heille kerääväni aineistoa opinnäytettä varten ja annoin heille
mahdollisuuden halutessaan kieltäytyä osallistumisesta ja poistua ryhmästä, mutta yksikään
heistä ei tehnyt niin. Päätin itse aluksi käsitellä aineistoa anonyymisti, mutta suunnitelmieni
tarkentuessa opinnäytteen työstämisen aikana keskustelin vielä aiheesta osallistujien kanssa.
He olivat yhtä mieltä siitä, että halusivat pysytellä anonyymeina. Valitsin tekniikaksi puolistrukturoidun teemakeskustelun, jonka arvelin antavan tarpeeksi tilaa osallistujien omalle
äänelle ja vuorovaikutukselle ja sen kautta syntyville tulkinnoille ja merkityksille40. Hahmottelin tutkimuskysymysteni pohjalta kolme teemaa:
1. uusmedia-alalla ja erityisesti Icon Medialab Finlandissa työskentely
2. uusmedia-alan ja erityisesti Icon Medialab Finlandin työntekijät
3. uusmediakuplan aikakauden yleiset tunnelmat (kuplan puhkeaminen, vuosituhannen vaihtuminen jne.).
Esittelin ensin tutkimusaiheeni osallistujille ja aloitin sen jälkeen keskustelun kysymällä, miten he olivat päätyneet töihin Icon Medialab Finlandiin. Sen jälkeen kehittelin uusia keskustelunaiheita joko etukäteen valitsemieni teemojen tai edellisessä keskustelussa esiin tulleiden
uusien, merkittäviksi kokemieni aiheiden pohjalta. Osa aiheista käsitteli laajempaa ajankuvaa
(esim. kysymys vuosituhannen vaihtumisen tunnelmista) ja osa pieniä, mutta merkittäviä
elementtejä Icon Medialab Finlandissa työskentelyssä (esim. kysymykset IRC:n41 käytöstä
työssä). Mukana oli myös yksi “yleisön pyynnöstä” -kysymys, jota yksi osallistujista ehdotti
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keskustelunaiheeksi. (Lopulliset keskustelukysymykset, ks. liite 1.)
Ryhmäkeskustelujen toteuttaminen Facebookissa tuo automaattisesti mukanaan tiettyjä
rajoituksia. Osallistujien tulee olla Facebookin käyttäjiä, jolloin ne, jotka eivät Facebookissa
ole, jäävät automaattisesti pois laskuista ja saattavat näin etääntyä yhä kauemmas entisten
työtovereidensa sosiaalisesta yhteisöstä42. Kun on itse “syväomaksunut” Facebookin käytön
kulttuurisesti ja pitää sitä itsestään selvänä ja arkipäiväisenä viestintävälineenä43, on entistä
vaikeampaa muistaa, että elämää on myös Facebookin ulkopuolella. Facebookissa keskustelu
tapahtuu käyttöliittymän ja ohjelmiston määrittelemissä rajoissa, mikä saattaa osaltaan rajoittaa ilmaisun vapautta. Osallistujat ilmaisevat itseään kirjoittamalla, jolloin he eivät voi ilmaista itseään ilmein ja elein ja molemminpuolinen ymmärrys vaikeutuu44. Jotkut saattavat kokea
tekstimuotoisen ilmaisun luontevammaksi kuin toiset. Facebookin käyttöliittymä myös houkuttelee vastaamaan lyhyesti, koska tekstikenttä, johon kommentti kirjoitetaan, on aluksi vain
yhden tekstirivin korkuinen ja kasvaa korkeutta automaattisesti kirjoitetun tekstin määrän
mukaan. Suullisesti annetut vastaukset olisivat todennäköisesti pitempiä ja rönsyilevämpiä.
Toisaalta Facebook, kuten sosiaalinen media yleensä, toimii kollektiivisen ja sosiaalisen
muistin arkistona45, jossa keskustelut säilyvät tallessa ja osallistujien luettavissa – kunnes Facebook päättää piilottaa ne näkyvistä. Lisäksi Facebookin käyttöliittymässä on elementtejä,
jotka tarjoavat uudenlaista tietoa osallistujista ja keskustelun sujumisesta: osallistujat voivat
tykätä toistensa kommenteista ja näin ilmaista olevansa asioista samaa mieltä, vaikka eivät
omaa mielipidettään ilmaisekaan. Facebook myös kertoo, ovatko kaikki nähneet kysymykset
ja sen perusteella on mahdollista päätellä, johtuuko vastaamattomuus siitä, ettei osallistuja ole
nähnyt kysymystä vai siitä, ettei hänellä ole aiheeseen mitään sanottavaa.

MUUT AINEISTOT
Laajemman ajankuvan tavoittamiseksi olen hyödyntänyt tutkimuksessani Icon Medialab
Finlandin sisäisen #works-IRC-kanavan logeja syyskuusta 2000 joulukuuhun 2000. Ainutlaatuinen tiettyä historiallista hetkeä kuvaava dokumentti on Sami Köykän kokoama “Missä
olit 11.9.2001, kun terroristien kaappaamat lentokoneet törmäsivät World Trade Centeriin ja
Pentagoniin?” -sivusto, jossa dokumentoidaan terrori-iskujen aiheuttamat reaktiot tuoreeltaan kahden eri IRC-kanavan logien avulla, joista toinen on Iconin työntekijöiden sisäinen
#works-kanava. Lisäksi olen käynyt läpi Icon Medialab Finlandin entisten työntekijöiden
hallussa olevaa valokuvamateriaalia sekä joitakin yksittäisiä yhtiön toimintaan liittyviä dokumentteja (mm. painettu yritysesite vuodelta 1999 ja Henkilöstökäsikirja vuodelta 2001). Olen
täydentänyt ajankuvaa verkosta löytyvien uutisarkistojen avulla (mm. Digitoday, Helsingin
Sanomat, Kauppalehti, Markkinointi & Mainonta, SvD Näringsliv, Tietokone ja Tietoviikko).
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OMA ROOLINI YHTENÄ ICONIITEISTA
Tutkijalta edellytetään kykyä arvioida omaa rooliaan osana tutkittavaa yhteisöä. Hänen on
myös tehtävä selväksi sekä itselleen että tutkimuksen lukijalle, mitä haittoja tai etuja hänen
positiostaan on tutkimukselle ja miten hänen ymmärryksensä rajat määrittyvät. Fingerroos
puhuu refleksiivisestä paikantamisesta, mikä tarkoittaa tutkimuksen lähtökohtien kirjoittamista auki. Tutkijan on siis tunnistettava oman persoonansa ja tutkimusprosessin aikana
tehtävien valintojen ja rajausten vaikutus tutkimusprosessin kulkuun.46 Rastaan mukaan refleksiivisyyteen kuuluu “tutkijan oman tiedon rajojen erittely”47.
Olen itse valinnut osallistujat ja heille esittämäni kysymykset. En ole ulkopuolinen tarkkailija, vaan olen itse elänyt samat asiat kuin he, mikä vaikuttaa varmasti siihen, millaisia
kysymyksiä heiltä kysyn ja miten suhtaudun saamiini vastauksiin. Tunnen osallistujat ennestään, joten keskustelutilanteet ovat varmasti rennompia kuin jos mukana olisi tuntemattomia.
Tutuilta osallistujilta on helpompi kysyä tiettyjä asioita eivätkä kysymykset vaadi pitkää johdattelua, mutta toisaalta en välttämättä huomaa kysyä sellaisia asioita, jotka tiedän jo itse ja
siksi joitakin kenties tärkeitäkin yksityiskohtia saattaa jäädä kokonaan käsittelemättä. Saatan
myös tiedostamattani väistellä tiettyjä aiheita, jotka koen itselleni kiusallisiksi. Etnografista
nuorisotutkimusta tehnyt Rhoda MacRae on pohtinut tutkijan ulkopuolisuuden ja sisäpiiriläisyyden etuja ja haittoja ja on tullut siihen tulokseen, että tutkijan ymmärryksen laatuun
vaikuttaa enemmän hänen kykynsä kriittiseen refleksiivisyyteen kuin hänen asemansa suhteessa tutkittavaan ryhmään. MacRae kehottaa sisäpiiriin kuuluvaa tutkijaa problematisoimaan kuulemansa ja näkemänsä, haastamaan itsestäänselvyydet ja yrittämään nähdä tutun
välillä vieraana.48
Kun menneisyyden merkittäviä asioita kirjoitetaan muistiin ja siten tehdään ne näkyviksi
myös ulkopuolisille, tutkijan tehtävä on Ukkosen mukaan toimia välittäjänä: hänen on osoitettava aiheen historiallinen merkitys49. Koen välittäjän roolin hyvin haasteelliseksi: käsittelemäni aihe on itselleni hyvin merkityksellinen, mutta sen historiallinen merkitys ei ole lainkaan yhtä itsestään selvä. Minun täytyy siis aineistoa tulkitessani kiinnittää erityistä huomiota
historiallisen merkityksen löytämiseen ja esiintuomiseen, Alasuutarin sanoin “pystyä näkemään itsestäänselvyyksien horisontin taa”50. Roolini yhtenä iconiiteista vaikuttaa varmasti
siihen, miten tulkitsen keräämääni muistitietoa. Työskentelen edelleen IT-alalla, joten tulkintaani vaikuttaa myös alan historia uusmedian “hulluilta vuosilta” tähän päivään. Jos olisin
ulkopuolinen tai jos olisin siirtynyt myöhemmin kokonaan toiselle alalle, tulkitsisin historiaa
todennäköisesti eri tavoin.
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Fingerroos 2003.
Rastas 2005, 95.
MacRae 2007, 60–61.
Ukkonen 2006, 182.
Alasuutari 2011, 218.

AINEISTON ANALYYSI
Koska tämän tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on selvittää, mitkä asiat ovat osallistujille merkityksellisiä ja mitä he haluavat muistaa tarkastelun kohteena olevasta ajanjaksosta, on
luontevaa keskittyä analyysissa keskustelujen sisältöön ja lähteä jäsentämään sitä teemoittelun
kautta, etsien aineistosta esiin nousevia osallistujille yhteisiä piirteitä51. Olin jo määritellyt keskusteluille teemat tutkimuskysymysteni pohjalta (1. uusmedia-alalla ja erityisesti Icon Medialab
Finlandissa työskentely, 2. uusmedia-alan ja erityisesti Icon Medialab Finlandin työntekijät ja 3.
uusmediakuplan aikakauden yleiset tunnelmat) ja aineistosta olikin kohtuullisen helppo nostaa
esiin näitä tutkimusongelmaa valaisevia teemoja52 ja löytää niiden lisäksi myös muita toistuvia
aiheita.
Analyysia tehdessäni huomasin kuitenkin, että oma roolini yhtenä tutkittavan ryhmän jäsenistä vaikutti liian vahvasti siihen, millä tavoin tulkitsin muiden ryhmän jäsenten sanomisten tukevan löytämiäni teemoja; minulla oli oma näkemys siitä, mitkä asiat aineistossa olivat
merkityksellisiä. Minun oli löydettävä aineiston tulkitsemiseen toisenlainen näkökulma – sellainen, joka sallii tutkijan olevan osa tutkittavaa aihetta. Analyysin edetessä jäin miettimään
myös sitä, mikä olisi paras tapa tehdä kirjoittaa tutkimani yhteisön omaa historiaa, miten teen
heidän menneisyytensä kokemukset ja tulkinnat näkyviksi heidän omia ääniään kunnioittaen?
Ja erityisesti: miten voin kertoa aineistoon pohjautuvan tarinan, jossa olen itse mukana? Keskustelujen aikana osallistujat puhuivat minulle yhtenä yhteisömme jäsenenä, joten en voi jättää
itseäni tarinasta pois.
Löytääkseni tavan yhdistää omat kokemukseni ja näkökulmani tulkintaani, lähdin etsimään
apua tulkintaan taiteellisen tutkimuksen puolelta. Hannula, Suoranta ja Vadén pohtivat taiteellisen tutkimuksen menetelmiä ja näkevät tutkimuksen suorittamisen maailmassa olemisena. Kun
tutkija on osa tutkittavaa aihetta, hän ei voi tarkastella sitä ulkopuolelta eikä ymmärtää sitä täydellisesti. Sen sijaan hänen on löydettävä tuoreita ja merkittäviä tapoja hakea uusia näkökulmia
ja asiayhteyksiä käsittelemiinsä teemoihin. Tutkijan on uskallettava ottaa haltuunsa tulkinnan
vastuu ja vapaus ja hänen on esitettävä perusteltuja mielipiteitä, otettava kantaa. Maailmassa
oleva tutkija ei tutki jotain, vaan jonkin kanssa, tutkimus on aina yhteistyötä aiheen eri osapuolten ja siihen liittyvien seikkojen välillä.53 Hannula tarjoaa tulkinnan avuksi hermeneuttista54
lähestymistapaa ja asennetta, jonka tavoitteena ei ole rajaaminen vaan avaaminen. Sen avulla
ei voida antaa vastauksia, vaan selvittää kysymysten mielekkyyttä. Olennaista on nykyisyydessä
läsnä olevan menneisyyden hyväksyminen ja näkökulmien suhteuttaminen siihen rakentavasti
ja kriittisesti.55
Päätin siis uskaltaa ottaa haltuuni tulkinnan vastuun ja vapauden ja kertoa Iconiittien tarinan
mahdollisimman tarkasti sellaisena kuin se on meidän kollektiivisessa muistissamme säilynyt.
Lehtosta mukaillen en ole tarinani yläpuolella tai ulkopuolella kertomassa, mitä tapahtui, vaan
“tarinan sisällä yrittämässä ymmärtää, mitä tapahtuu, “What’s going on?”, kuten Marvin Gaye
kysyi”56.
51
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Ks. Hirsjärvi & Hurme 2009, 173.
Ks. Eskola & Suoranta 1998, 175.
Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 81–82.
Hermeneutiikka on tieteenfilosofinen suuntaus, jossa korostetaan merkityksiä sisältävien kokonaisuuksien
ymmärtämistä ja tulkintaa.
Hannula 2001, 70.
Lehtonen 2001, 17.
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3.

uusmediakuplan
reunalla – tampereen
iconiittien tarina
Antero, Elmeri, Irmeli, Jocke, Juho, Jäkki, Karvo, Laku, Pertti, Rulla, Ruska, Stefan ja Tanu. He
ovat Iconiittien tarinan 13 päähenkilöä, jotka työskentelivät Icon Medialab Finlandin Tampereen toimistolla jossain vaiheessa vuosien 1997 ja 2002 välillä. Osa heistä oli mukana heti
alussa, joitakin oli jäljellä vielä lopussa. Heidän nimensä ovat kuvitteellisia, sillä vaikka he
ovatkin olemassa olevia henkilöitä, tässä tarinassa heidän todellista henkilöllisyyttään ei paljasteta. Se ei ole tarinan kertomisen kannalta olennaista. Tarinan 14. päähenkilö olen minä
itse, koska kuuluin aiemmin mainittujen henkilöiden kanssa samaan työyhteisöön ja toimin
nyt heidän tarinansa tulkitsijana.
Icon Medialab Finlandin Tampereen toimistolla oli kolme eri toimitilaa, jotka osuivat
ajallisesti yksiin uusmediakuplan eri vaiheiden kanssa. Oli siis hyvin luontevaa jakaa tarina
erillisiin tiloihin, joiden sisällä ja välillä se etenee suunnilleen kronologisesti. Koska tarina
on muistoista koottu ja ne ovat aina menneen tulkintaa, aikakin on tulkinnanvarainen asia.
Se voi välillä tehdä harppauksia eteen tai taakse. Olen täydentänyt ajankuvaa uutisarkistoista
löytyvillä tiedoilla, mutta niihinkin pitää suhtautua tietyllä varauksella: ne ovat aina toisen
käden tietoa. Virallisia tietoja esimerkiksi Icon Medialab Finlandin henkilöstömääristä eri
vuosina en löytänyt, eikä emoyhtiö Icon Medialab International näytä julkaisseen maakohtaisia tilastoja, joten joudumme luottamaan niihin varsin hajanaisiin tietoihin, joita tiedotusvälineet ovat meistä aikoinaan keränneet ja julkaisseet. Epävarmuudessaankin nuo tiedot antavat
kuitenkin jonkinlaisen kuvan työnantajamme koosta ja toiminnasta. Se kuva on kaikki, mitä
yhtiöstä on virallisesti jäljellä.

YO-TALON DJ-KOPIN VÄLITÖN LÄHEISYYS
Tarina alkaa Tampereen Kauppakadulla sijaitsevasta anniskeluravintolasta, Ylioppilastalosta
(tutummin “YO-talo” tai pelkkä “talo”), dj-kopin välittömästä läheisyydestä. Vähän ennen
vuosituhannen vaihdetta kopissa soitti usein levyjä Alex Nieminen, vuonna 1994 toimintansa
aloittaneen, kotisivuja internetiin tuottaneen uusmediayritys Homeboy ky:n perustaja, joka
oli jo aiemmin tunnettu mm. Radiomafian Dance Mob -ohjelmasta ja Verkossa-tv-ohjelmasta. Homeboy laajeni seuraavana vuonna The Works Finland Oy:ksi.57 Vuonna 1997 Alex myi
57

28

Taloussanomat 1.4.1998

Worksin ruotsalaiselle Icon Medialab International -konsernille, jolloin syntyi Icon Medialab
Finland58. Icon Medialab International perustettiin Ruotsissa huhtikuussa 1996 ja se listautui
Tukholman pörssiin kesällä 199859.
Mutta mitä oli uusmedia? Termi vakiintui käyttöön vuoden 1997 jälkeen. Kyseisenä vuonna tehdyn määritelmän mukaan uusmediatoimialan sisältötuotantoyritykset tuottivat nimensä
mukaisesti sisältöä digitaaliseen mediaan (multimedia ja cd-rom) sekä tietoverkkoihin (mm.
internet). Sisällön tuottamisen lisäksi ne toimivat alan myynnissä, välittämisessä, konsultoinnissa, koulutuksessa, jakelussa, operaattoreina, kustantajina tai muussa vastaavassa toiminnassa. Tämän määritelmän mukaiseen uusmediateollisuuteen eivät sisältyneet perinteinen
julkaisutoiminta, videotuotanto, elokuva-, TV- tai radiotoiminta eivätkä perinteiset tietotekniikka- tai tietoliikennealan yritykset tai ohjelmistotalot.60
Alex Nieminen, tuttavallisemmin pelkkä Alex, oli yksi niistä nuorista menestyjistä, joiden kautta uusmedian historiaa kerrotaan. Aulan ja Oksasen sanoin hän oli uusmediayrittäjä,
jolle “kaikki tuntuu olevan vain voitettavana” ja jolla oli hallussaan “kaava tulevaisuuteen,
internetiin, jota muiden on vielä vaikea ymmärtää mutta joka kiinnostaa valtavasti”61. Alex
oli tyyliltään räväkkä ja näkyvä mediapersoona, ja erityisesti The Works Finland Oy – ja oikeastaan myös alkuaikojen Icon – henkilöityi johtajaansa hyvin vahvasti62. Tämä tarina ei
kuitenkaan kerro Alexista, koska hänen nimensä on historiankirjoissa jo valmiiksi, vaan niistä toisista, joita voisimme kutsua vaikkapa rivityöntekijöiksi. Meitä kaikkia yhdistää se, että
työskentelimme Icon Medialab Finlandin, tuttavallisemmin Iconin, Tampereen toimistolla.
Jotkut meistä muuttivat myöhemmin Helsinkiin ja jatkoivat työskentelyä siellä, mutta siitä
lisää tuonnempana.
Tampereella tapahtui paljon uusmedian varhaisina vuosina – kaupunki ehti ilmoittautua
tietoyhteiskunnan veturiksi jo ennen muita suuria kaupunkeja63 – mutta uusmedia-ala keskittyi hyvin vahvasti Helsinkiin. Yli puolet uusmediayrityksistä sijaitsi Helsingissä vuonna
1999, Tampereen osuus oli vain 9%64. Tamperelaiset olivat hieman sivussa voimakkaimmasta
hypestä, joten he näkivät ja muistavat uusmediakuplan hieman toisenlaisesta näkökulmasta
kuin ne, jotka elivät sen keskipisteessä.
Palatkaamme siis YO-talon dj-kopin välittömään läheisyyteen. Mitä siellä tapahtui? Annetaan Iconille syksyllä 1998 töihin tulleen teknisen asiantuntijan, Stefanin kertoa:
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Yhtiön nimelle löytyy kaksi eri kirjoitusasua, jotka vaihtelevat sekä yhtiötä koskevassa uutisoinnissa että yhtiön
omissa materiaaleissa: Icon Medialab tai IconMedialab. Myös tämän osion lähteenä käyttämässäni Icon Medialabin Suomen toimiston Henkilöstökäsikirjassa vuodelta 2001 käytetään kahta eri kirjoitustapaa. YTJ-yritystietokannassa yhtiön nimi on kirjoitettu muotoon Iconmedialab Oy. Selkeyden vuoksi olen itse valinnut tavan, jossa
Icon Medialab kirjoitetaan erikseen. Yhtiön Suomen toimisto on siis Icon Medialab Finland, lyhyesti Icon, ja
koko kansainvälinen konserni Icon Medialab International.
SvD Näringsliv 4.5.2002.
Huovinen, Ruokonen, Saarela & Väänänen 1997.
Aula & Oksanen 2000, 63.
Mt. 61–62.
Mt. 39.
Kuokkanen, Toivola & Väänänen 1999, 32.
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Initaatioriitti tapahtui Tampereen Kauppakadun anniskeluravintolassa ja meni
kutakuinkin niin että jostain syystä (naisen kaipuu jota YO-talo taas kohdallani
ei koskaan pystynyt täyttämään) olin mennyt yksin hirvittävässä maailmantuskassa talolle päämääränäni juoda pullollinen Mendoza-merkkistä laatupunkkua. Olin juuri saanut korkin kierteiltään ja otettua muutamat tukevat neuvoa-antavat kun olinkin horjunut niin iloisessa angstinousuhumalassa dj-kopin
välittömään läheisyyteen. Tanu ja Alex soittivat levyjä. Vaihdettiin muutama
sana jotka loppuivat kutakuinkin niin että sovittiin että soittelen maanantaina
tai tiistaina, olinhan kuitenkin tullut juomaan joten enempää ei työaiheista siinä
kohtaa voinut keskustella.
Myös Ruskalla on muistikuva samasta paikasta:
Joitakin tuttuja oli jo Iconilla duunissa ja oon ainakin hellinyt ajatusta, että sovin haastattelusta Alexin kanssa YO-talon DJ-kopin välittömässä läheisyydessä.
Todennäköisesti muistoni eivät pidä paikkaansa, olivathan nuo Y2K-bugipelon
piinaamia sekavia aikoja itse kullakin.
Uusmedia-alalla henkilökohtaiset suhteet olivat tärkein rekrytointikanava ja internet toiseksi
tärkein65. YO-talon dj-kopin välittömässä läheisyydessä solmittiin henkilökohtaisia suhteita, jotka johtivat työpaikan saamiseen: ryhmämme jäsenistä ainakin neljä mainitsi YO-talon
muistellessaan Iconille töihin päätymistään. Suhteita solmittiin toki muuallakin, esimerkiksi
mainitussa internetissä, yliopiston alakuppilassa tai Alexin punaisessa Volkswagen Polossa
yliopiston parkkipaikalla. Suhteiden kautta yhtiöön valikoitui tietynlaista väkeä.
Ruska: Alkuaikoina palkattiin iconilaisten kavereita, tämä luonnollisesti nosti
todennäköisyyttä, että uusi jäbä/jäbätär oli asenteensa puolesta icon-compatible.
Alex taisi tehdä ekan 50 ihmisen kohdalla loppuhaastattelun, joten hänellä nyt
vaan sitten sattui olemaan silloin sen verran silmää, että valkkasi porukkaa joka
tuli toimeen keskenään.
Joakim: Ainakin Tiettisgootit66 olivat jo ennen iconia kavereita ja vetivät toisensa
perässään firmaan, sellasena klusterina.
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Muina rekrytointitapoina alan yritykset mainitsivat perinteiset lehti-ilmoitukset, oppilaitoksista rekrytoinnin,
kilpailijat, työnvälitystoimistot, “puskaradion” ja työnhakijoiden suorat yhteydenotot. Kuokkanen, Toivola &
Väänänen 1999, 27–30.
Mitkä ihmeen tiettisgootit? Juho kertoo: “Tiettisgootit oli yhden Sämpyn ääneen lausuma ilmaus, kun tultiin
paikalle johonkin ravintolaan rehvakkaana mustiin pukeutuneena porukkana. Jos pitäisi arvata, niin ravintola
oli YO-Talo, mutta en ole varma.” (Jocke korjaa, että ravintola oli oikeasti Aleksanterinkadulla sijaitseva Cafe
Europa, mikä saa Tanun pohtimaan: “Ihme mesta se Europa. En muista koskaan juoneeni kahvia siellä.”) Tiettis
= tietokone.

Kuva 1.

Icon Medialab Finland
seksikkäämpi vaihtoeh
Rekrytointimainos Tam
teknillisen korkeakoul
karilehdessä vuonna 1

Icon pyrki luomaan itsestään kuvaa rentona ja hauskana työpaikkana. Tampereen teknillisen
korkeakoulun teekkarilehdessä vuonna 1999 julkaistussa rekrytointimainoksessa (kuva 1)
Icon Medialab Finland oli “se seksikkäämpi vaihtoehto”, joka tarjosi tuleville työntekijöille
naispuolisia kollegoita (mikä oli harvinaista alan yrityksissä siihen aikaan67), huumoria ja leikillisyyttä, katu-uskottavia retrotietokoneita ja olutta – asioita, joiden oletettiin houkuttelevan
lehden kohderyhmää. Icon tarjoutui olemaan seksikkäämpi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi toiseen merkittävään tamperelaiseen uusmedia-alan yritykseen, Tietovaltaan68.
Alalla oli keskimääräistä enemmän väkeä niin kutsutusta demoskenestä69, koska työskentely oli teknisestä näkökulmasta kiinnostavaa – Tanun sanoin “pyörää joutui keksimään uudelleen joka projektissa moneen kertaan”. Iconilla työskenteli goottien ja demoskeneen kuuluvien lisäksi myös merkittävä määrä muiden alakulttuurien edustajia: esimerkiksi YO-talon
pop-klubien DJ:tä ja Tampereen houseklubeilla viihtyvää väkeä. Laskin, että yksin Tampereen
toimistolla työskenteli jossain vaiheesssa ainakin viisi house-musiikkia soittavaa dj:tä ja vähintään yhtä paljon klubeilla kävijöitä (joihin kuuluin itse).
Uusi ala myös epäilytti. Antero muistaa olleensa “kovin huolestunut että uskaltaako sitä
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Tietotekninen ala oli perinteisesti hyvin miehinen (ks. esim. Saarikoski 2004, 167–189), eikä tilanne muuttunut
merkittävästi uusmedian alkuaikoina. Kuriositeettina mainittakoon, että olin itse Suomen Iconin ensimmäinen
naispuolinen työntekijä ja työntekijöiden keskuudessa huhuttiin, että käsky palkata naisia oli tullut ruotsalaiselta
emoyhtiöltä, joka oli huolissaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta yrityksessä.
Tietovalta Oy oli yksi uusmedia-alan suurimmista suomalaisista yrityksistä. Sen perustivat Jari Tuovinen ja
Tanu-Matti Tuominen jo vuonna 1988. (Ks. esim. Aula & Oksanen 36–42.)
Demoskene on yhteisöllinen ja järjestäytynyt tietokoneharrastajien ryhmä, jossa harrastajat luovat multimediataidetta eli demoja. Toimintaan kuuluu myös tietokonemusiikin ja -grafiikan sekä introjen tuottaminen. (Hirvonen 2010, 80.) Myös useiden 1990-luvulla perustettujen kotimaisten peliyhtiöiden juuret ovat demoskenessä (ks.
Saarikoski 2004, 269–271 ja Reunanen, Heinonen & Pärssinen 2013).
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Kuva 2.

uun toimisto. Kymmekeen illalla toimistolla
oli hiljaista.

lähteä internet-touhuihin mukaan vaikka verkko oli kyllä muuten hyvin tuttu”. Toisena vaihtoehtona olisi ollut eteneminen assistentista ihan oikeaksi AD:ksi mainostoimistossa. “Kyseinen mainostoimisto meni nurin alle kahdessa vuodessa.” Irmeli kertoo tulevan esimiehensä
tulleen juttelemaan ja kysymään, “haluaisinko hänen tiimiinsä johonkin hämärältä kuulostavaan uusmediapuljuun”. Hän ei ensin ollut kovin kiinnostunut, mutta sinnikäs tuleva esimies soitteli, tuli tapaamaan ja lähetteli sähköposteja. “Lopulta puhe kääntyi palkkaan ja aloin
kiinnostua.”

TUULENSUUN TALO
Iconin ensimmäinen toimisto sijaitsi Tuulensuun talossa Hämeenkadun ja Hämeenpuiston
kulmassa. Talon kivijalassa oli vietnamilainen ravintola Tay-Do, jonka alakerran muovisista
terassikalusteista yksi oli meidän kantapöytämme. Ravintolan henkilökunta tiesi suosikkiannoksemme, eikä meidän tarvinnut tehdä tilausta mennessämme lounaalle. Itse toimisto
oli mitäänsanomaton: ensin hiljainen, firman kasvaessa lopulta täyteen ahdettu. Alexilla oli
ensin oma toimistokopperonsa, johon sijoitettiin loppuvaiheessa useamman työntekijän työpisteet. Toimistolla oli tunkkainen kassaholvi, kapea ja pitkä sivuhuone ja ankea kahvihuone.
Isoimmassa huoneessa (kuva 2) oli sähkönsinisiä toimistotuoleja, paljaita loisteputkia katossa, toimistopöytiä täynnä kaikenlaista roinaa, muita satunnaisia huonekaluja, vaaleanharmaita kuvaputkimonitoreja, pöytämallisia harmaita Applen Power Macintosh G3 -tietokoneita
sekä yksi aivan uusi, Applen uudenlaista muotoilua edustava sinivalkoinen Power Macintosh
G3 -tornitietokone (kyseinen malli julkaistiin vuoden 1999 tammikuussa ja valokuvat on il-
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meisesti otettu saman vuoden helmikuussa). Coca-Cola oli ilmaista, mikä oli tuohon aikaan
vielä eksoottista – ja myöhemmin alalle hyvin tyypillistä. Useita työharjoittelu- ja kesätyöjaksoja Iconilla suorittanut Jocke muistaa, että hänen aloittaessaan työt Iconilla tammikuussa
1999 (hän puhuu “Kinopalatsin offiisista” – sen niminen elokuvateatteri oli aiemmin sijainnut
samassa talossa) toimistolla soi uudelleen ja uudelleen Airin Moon Safari -levy.
Vuonna 1997 Icon Medialab Finlandissa työskenteli 9 henkeä70. Tarinan henkilöistä kaksi
oli paikalla jo silloin: konseptisuunnittelija Pertti ja visuaalinen suunnittelija Antero. Elmeri,
visuaalinen suunnittelija hänkin, teki Iconille ensin keikkahommia ja aloitti vakituiset työt
vasta myöhemmin. Itse tulin mukaan kesäkuussa 1998, 11. työntekijänä ja ensimmäisenä naisena, ja vähän minun jälkeeni Iconilla aloittivat myös tekniset asiantuntijat Ruska ja Stefan.
Toiminta oli alkuaikoina varsin kotikutoista ja nopeasti kasaan kyhättyä, kuten Stefan hyvin
muistaa:
Seuraava flashback taitaa olla tekstari [henkilön nimi poistettu] että serverit olivat kaatuneet. Olivat kaatuneet vallan fyysisesti kun servoräkistä (puinen pöytä
siinä yhdessä huoneessa) oli jalka antanut periksi ja kaikki koneet lattialla.
Elmeri, joka oli hiukan muita vanhempi – muttei omien sanojensa mukaan aikuisempi – ja
ollut jo pitkään työelämässä, muistaa, että Iconilla aukesivat aukesivat uudenlaiset näkymät sekä sosiaalisesti että ammatillisesti: “Työkaverit olivat eläviä hauskoja kummallisia ja
monenkirjavia. –– Hullunkuriset perheet ja suku; persoonissa monimuotoisuutta oli vielä
enemmän kuin ammatillisesti.” Merkillepantavaa on se, että ryhmämme vanhin jäsen on ainoa, joka pitää uusmedian viralliseen historiankirjoitukseen yleisesti liittyvää egoa ruokkivaa
ylpeyden tunnetta mainitsemisen arvoisena – nuoremmat ryhmämme jäsenet paikoin jopa
kieltävät sellaisen olemassaolon:
Ja se uuden löytämisen ja tekemisen – ja sitä olemisen – fiilis oli läsnä joka päivä.
Kaikki tämän päivän digielon itsestäänselvyys oli vähemmistön humputusta ja se
värjäsi suhdetta ulkopuoliseen maailmaan. Oli rempseä egopönöfiilis, kun tsekkailtiin listauksia uuden ajan halutuimmista ammateista.
Pohto ja Wiren laskivat vuonna 2001, että uusmediayhtiöiden henkilöstön keskimääräinen
ikä oli noin 28 vuotta71. Pari vuotta aiemmin se oli todennäköisesti saman verran alhaisempi.
ITSEOPISKELUA JA RAIVOLLA TEKEMISTÄ
Uusmedia-alan yritysten henkilöstöstä lähes puolet oli koulutustaustaltaan akateemisia tai
he olivat suorittaneet korkeakouluopintoja. Yli neljännes ei kuitenkaan ollut vielä suorittanut akateemisia opintojaan loppuun, mitä pidettiin yhtenä alan ominaispiirteenä. Noin kolmanneksella henkilöstöstä oli tekninen koulutus, viidenneksellä graafinen ja viidenneksellä
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kaupallinen koulutus. Noin kymmenesosalla oli viestinnän alan koulutus. Itseoppineita oli
merkittävä määrä, noin 14 prosenttia koko joukosta. Tämä selittyy toimialan nuoruudella:
monet hankkivat taitonsa itse, koska koulutusjärjestelmä ei vielä pystynyt tuottamaan tarvittavia taitoja.72 Kun uusmedia-alan työntekijöitä pyydettiin kuvailemaan työtoimintaansa,
kuvaus oli oikeastaan oppimisprosessin kuvausta, eli työ sisälsi runsaasti mahdollisuuksia oppia. Sekä työ että oppiminen olivat luonteeltaan itseohjautuvaa tiedon ja ideoiden hakemista
tai ongelmien ratkaisemista ryhmässä. Työn tekemiseen oli mahdollista vaikuttaa itse ja työ
mahdollisti erilaisten taitojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen toteuttamisen. Työ oli paikoin
hyvin intensiivistä.73
Iconilla alkuaikojen työntekoa määritti innokkuus: ryhmämme jäsenet kertovat, etteivät
he välttämättä osanneet “juuri paskaakaan”, kuten Ruska asian ilmaisee, mutta olivat sitäkin
motivoituneempia, tekivät töitä intohimoisesti ja halusivat oppia uutta. Suurimmalla osalla
meistä opinnot olivat edelleen kesken, ja joiltakin ne jäivät kokonaan suorittamatta loppuun,
kun työelämä vei mukanaan. Tullessaan töihin alkuaikojen Iconille osa heistä tiesi, mihin oli
tulossa – ainakin omasta mielestään. Osalla, esimerkiksi Jäkillä, taas ei ollut minkäänlaista
käsitystä siitä, mitä pitäisi tietää ja osata:
Mä en edes tiennyt, mitä odottaa. –– Tiesin alasta (Suomessa) ihan minimaalisen
vähän ja siitä, mitä duuni tulee olemaan, yhtä paljon. –– Kiivasta itseopiskelua
ja sopeutumista.
Joukostamme löytyy myös yksi, jonka mielestä työ ei vastannut lainkaan odotuksia: Juho kertoo saaneensa yleensä käsiinsä jonkun hätäpäissään luovuttaman projektin, johon tarvittiin
lisää tekijöitä. Loistava porukka työtovereina teki työn merkityksettömyydestä vähemmän
häiritsevää. Irmeli puolestaan oli hänkin ollut jo pitkään työssä samalla alalla muissa tehtävissä, joten aluksi hän ihmetteli menoa: “edelliseen hommaan verrattuna tuntui olevan aika vähän oikeata tekemistä ja sekin ihan alkeistasoa. [Esimieheni] sanoi, että ‘opettele nää työkalut
ensin’ ja mä mietin, että tästäkö täällä ihmisille maksetaan: työnteon teeskentelystä.”
Itseoppineita oli Iconillakin:
Elmeri: –– askartelin lehden ulkoasua ja kuvitusta joskus -95/-96, kun nuori
Dance-kolumnisti Nieminen kysyi multa, että osaisinko tehdä “logon internettiin”. Sanoin nähneeni internetin, ruma harmaa sivu näytöllä, jossa oli huonosti
luettavia sinisiä tekstejä ja että osaisin kyllä tehdä ruudulle graffaa.
Alkuaikoina Alex oli firmassa ainoa pomo. Työntekijät olivat itseorganisoituvia ja hoitivat
oman työnsä ilman erikoisempaa ohjaamista. Koska kyse oli uudesta alasta ja Iconiitit olivat
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ensimmäisten joukossa tekemässä uusia asioita, he saivat usein itse määritellä, mitä tehtiin:
Pertti: Asiakas halusi jotain (aina ei edes tiennyt mitä haluaa tai edes että haluaa) ja sitten porukalla lähdettiin tekemään Hienoja Juttuja.
Stefan: Erikoisesti jäänyt mieleen sellainen että asiat olivat asioita ja niistä voitiin
keskustella monelta kantilta ja hakea sopiva kaikille sopiva ratkaisu kymmenissä minuuteissa. Sitten tehtiin raivolla ja todettiin että “kelpaisko tää” tai “oliko
tämä mitä tarkoitit” tai “ei nyt ihan toiminut toive, mut olisiko tässä mitään?”.
Nykyäänhän tällainen kommunikaatioihme ja terve järki on saanut nimen agile.
Työn tekemisestä keskustellessamme ryhmämme tekniset asiantuntijat muistelivat pitkään
tehtyjä virheitä, vääriä oletuksia ja työssä oppimista. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että alkuaikojen teknologia oli alkeellista ja huonosti toimivaa, he kuvailevat sitä mm. sanoilla “hirvittävä” ja “kammottava”. Stefan kuvailee: “Tää kammottavuuden konteksti on samassa teholuokassa kuin se että joutuu hirvittävässä kiimassa piirtämään omat pornonsa inspiraation
saamiseksi.” Ruskan mukaan “Yksinkertaistenkin asioiden tekeminen oli helvetin työlästä,
koska puuttui mm. pyörä ja tuli.”Ohjelmistoja ei testattu automaattisesti, mikä johti Ruskaa
lainaten “kasvavaan tekniseen velkaan”: koodin muuttaminen aiheutti ketjureaktion bugeja,
joiden korjaaminen oli aikaa vievää ja kallista. Työläys ja kammottavuus ovat toki suhteellisia
käsitteitä: tästä päivästä taaksepäin katsottuna ne korostuvat, koska teknologia on sittemmin
kehittynyt hyvin paljon ja vertailukohdat ovat erilaisia. Uusmediakuplan aikaan ei tiedetty
paremmasta, joten tultiin toimeen sillä, mitä oli.
Tanu: Näin jälkikäteen on helppo naureskella kaikille virheille. Ei se mun mielestä
ollut välttämättä pelkkää tyhmyyttä tai pahuutta silloin, oli vaan niin kova halu
oppia kaikkea että kokonaiskuvasta ei ollut mitään visiota ja vauhti oli lopulta
kuitenkin kova.
Teknologia kehittyi nopeasti eikä kunnollista koulutusta tai sääntöjä tekemiseen ollut, joten
aina kun oli oppinut jonkin uuden asian, oli jo siirryttävä seuraavaan uudempaan. Uusmedian alkuajat olivat, Jaana Waarin haastatteleman henkilön sanoja lainatakseni, “yhtä hemmetin löytöretkeä” jokaisessa uusmediayrityksessä.74 Kaikesta tästä huolimatta, edelleen Ruskan
sanoin, “niin me vaan saatiin asioita tehtyä”, koska tekijöillä oli “nöyrä halu tehdä ja oppia”.
SALAMAN TALO JA DER ALTE, HELSINKI
Icon Medialab Finland laajeni Helsinkiin kesällä 199875, ja useita Tampereen toimiston työntekijöitä muutti Helsinkiin uutta toimistoa perustamaan. Ensimmäinen Helsingin toimisto
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sijaitsi ydinkeskustassa, Salaman talossa Aleksanterinkadulla. Toimiston sisustusta hallitsi
Iconin kansainvälinen brändiväripaletti: valkoista, oranssia, luumunpunaista ja vaaleaa puupintaa. Sisustukseen kuului paljon lasiseiniä, erityisesti neuvotteluhuoneissa, sekä designhuonekaluja ja -valaisimia.
Työntekijöiden määrän kasvaessa toimisto alkoi käydä ahtaaksi, joten sen lisäksi vuokrattiin sivutoimipiste “Der Alte” kulman takaa Aikatalosta, Mikonkadun puolelta. Nimitys johtui siitä, että tila muistutti Vanha Kettu -tv-sarjan poliisiasemaa. Suurin osa meistä ei koskaan
käynyt siellä, enkä löytänyt yhtään sieltä otettua valokuvaa – vuonna 1998 digitaalikamerat
eivät vielä olleet yleistyneet, kamerakännyköistä puhumattakaan – joten tilan ulkonäkö jää
tässä tarinassa mielikuvituksen varaan. Vastaavasti ainoat löytämäni Aleksanterinkadun toimistolta otetut valokuvat ovat Iconin virallisessa yritysesitteessä. Der Altessa oli vain muutama työntekijä, Jäkin sanoin “minä ja pojat”. Kun kysyn Jäkiltä muistikuvia Der Altesta, hän
kertoo ostaneensa toimiston alakerrassa olleesta kultasepänliikkeestä itselleen sormuksen
katseltuaan sitä röökillä käydessään liikkeen ikkunassa: “Pelkäsin nääs, että ellen pian kosi
itseäni, vastaus on ‘ei’.”
Tampereelta katsoen muistikuvat Helsingin toimistosta ovat hyvin hajanaisia:
Pertti: Neukkarin lasiseinän läpi näkymässä ilman ääntä kuinka Alex puhuu
isoilla kirjaimilla Nokialta rekrytylle huippukonsultille. Sittemmin häntä ei enää
nähty.
Stefan: Jossain pileissä Elmeri nosti mut johonkin ilmastointihormiin joka oli
rappukäytävässä. Toimisto taisi olla se siinä Aleksanterinkadulla.
Karvo: Tuolta muistan vain silloisen toimarin76 tokaisun: “We really need you to
make profit” ja Suomen uuden toimitusjohtajan (Mikko) nimen julkaisun. eemelin77 myynnistä oli tullut rahaa ja uudella toimitusjohtajalla olikin jo resepti
seuraavan vuoden voitolliseksi kääntämiseksi: “myydään hakunetti”78.
Vaikka Jäkki vietti aikaa myös Aleksanterinkadun toimistolla, hänenkään ainoa muistikuvansa ei varsinaisesti liity työntekoon:
“Salaman talo”? No se oli kyllä se talo, jossa me meinattiin polttaa keittiö, kun
paistettiin lättyjä koko toimistolle. Designliesi ei kestänyt volyymia.
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Karvo puhuu koko konsernin toimitusjohtajasta, joka tuohon aikaan oli todennäköisesti Ulf Dahlsten.
Sähköpostihakemisto Eemeli, jonka Icon myi Soneralle lokakuussa 1999 (ks. Tietokone 29.10.1999).
Haku.net oli Iconin työntekijöiden kehittämä hakupalvelu, joka myytiin Scandinavia Onlinelle helmikuussa
2001 (ks. Digitoday 21.2.2001).

#works JA VEIJO
Iconin työntekijöiden käytössä oli yhtiön sisäinen IRC-kanava #works. Kanavan nimi periytyi The Works Finland Oy:lta, se oli ollut olemassa jo ennen Iconia. Osa Iconiiteista oli
“irkannut” jo ennen Iconille tuloa, osa oppi sen vasta siellä työskennellessään. Se opetettiin
kaikille, sekä työntekijöille että johtajille ja hallinnon edustajille, mutta vain osa omaksui sen
jokapäiväiseksi käytännöksi. IRC:ssa viihtyminen vaati välineen kirjoittamattomien sääntöjen omaksumista, joten se ei sujunut kaikilta luontevasti. Sitä kävivät kokeilemassa myös sellaiset henkilöt, joiden läsnäoloa kanavalla ei erityisesti kaivattu, mutta kokeilut jäivät yleensä
lyhyiksi. Vain hyvin pieni osa työntekijöistä jatkoi yhdessä irkkaamista Iconin konkurssin
jälkeen, kun #worksille perustettiin seuraaja julkiseen verkkoon. Joukko on kutistunut entisestään vuosien varrella, nykyään jäljellä on pieni ystäväporukka.
IRC-konkareille, kuten Jäkille, joka oli “irkannut itsensä tärviölle jo vuosia ennen kuin
tuli iconille”, #works:in olemassaolo lisäsi positiivista mielikuvaa Iconista työnantajana: “Oli
mukavaa tulla uuteen duuniin, kun sielläkin irkattiin”. Jäkki pitää IRC:iä edelleen parhaana
tapana nopeaan ongelmanratkaisuun työkavereiden kesken, jos mahdollisuutta kasvokkain
tapaamiseen ei ole. Juho muistaa jopa saaneensa työhön liittyvää dokumentaatiota IRC:in
välityksellä:
Sain muun muassa yhden edellisen kehittäjän, järjellisen logiikan ja jumalan
hylkäämän projektin määrittelyt yhdessä irc-keskustelussa. Tämä loki oli sitten
ainoa turva jonka avulla yritin saada projektia kasaan. Sainkin ja projekti ehti
olla kaksi ja puoli vuotta julkisena kunnes se lopetettiin vikojen vuoksi.
Suurimman osan ajasta #works-kanavalla käytiin vapaamuotoista keskustelua aiheista, jotka
eivät liittyneet työhön. Juttua riitti sekä työajalla että välillä hyvinkin myöhään illalla – ja
joskus myös pikkutunneilla baarista palatessa. Kanavalla oli suuri merkitys työntekijöiden
yhteishengen kasvattamisessa.
#works-kanavalla oleskeli Iconiittien lisäksi myös IRC-botti79 Veijo, joka osasi hyvin monenlaisia asioita:
Veijo tunsi mm. suhetuksen80, karman, muisti ketä on nähnyt ja minne ne on
mennyt ja mitä ne sanoi lähtiessään, tiesi sukupuolet, osasi heittää läppää (eri
persoonallisuuksilla), välittää viestejä, tallentaa näkemänsä urlit, demotivoida,
kanavoida alicea, elizaa, jamieta81, oraakkelia, sentencediä82 ja haddockia83;
kääntää sanoja, sanoa jotain käskystä, muistuttaa [Stefania] findin oikeasta
79
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IRC-botti on tietokoneohjelma, joka on läsnä IRC:issä normaalin käyttäjän tavoin.
suhetus = Veijo osasi kertoa, ketkä olivat viime aikoina keskustelleet IRC:ssä erityisen paljon keskenään.
Jamie Walters, amerikkalainen laulaja, joka oli tullut alunperin kuuluisaksi näyttelijänä Beverly Hills, 90210
-tv-sarjassa. Veijo siteerasi Waltersin sanoituksia, joissa koettiin romantiikan tuskaa.
Suomalainen metalliyhtye, jonka sanoitukset sisälsivät synkkiä aiheita ja mustaa huumoria.
Tintti-sarjakuvien kapteeni Haddock.
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syntaksista, hakea intrasta kontaktitiedot, kertoa budjettilounaan ja muidenkin
Juveneksen ravintoloiden ruokalistan, nakittaa, kertoa säätiedotuksen, laskea
topsuheet84 ja painoindeksin, pitää joulukalenteria, tavata tekstiä NATOn foneettisilla aakkosilla, morsettaa, kertoa ketkä on ollut paikalla viimeksi, pörssikurssit
Nasdaqista ja Dow Jonesista, iSantan(?), angstata, kertoa Pirkka-niksejä, hakea
Iconin pörssikurssin, laskea siitä optioiden ja osakesalkun arvon, kertoa VR:n
aikataulut ja TKL:n seuraavaksi lähtevät bussit, googlettaa, kertoa vitsejä, konvertoida fahrenheiteja celsiukseksi ja toisinpäin, konvertoida eurojen ja markkojen väliltä, onnitella nimipäiväänsä viettäviä, kertoa koska telkkarista tulee
jokin ohjelma, kertoa horoskoopin, vastata maagisen kasipallon mukaan, kertoa
aspee- ja äässistä-listojen85 tilanteen sekä lisätä niihin kamaa, laskea www-sivun
bullshit-indeksin, muistuttaa perjantaipubista, bingosta, kotiinlähdöstä, tuntiraporttien täyttämisestä, palkkapäivästä (ja siitä milloin voi höylätä pankkikorttia
jos palkkapäivä osui maanantaille), juhlapäivistä sekä synttäreistä; puhua l33tisti, takaperin, kuin ruotsalainen kokki tai kuin [Ruska]. Lisäksi se osasi taivuttaa
epäsäännöllisiä verbejä ja persoonapronomineja, parseroida puhekieltä ja rangaista kirosanoista (joihin kuului tavanomaisten lisäksi tietoval* ja tj-tieto*). Veijossa oli 3681 koodiriviä, Puhetta generoiva raakatekstikanta oli 43 megatavua
(koottu irc-logeista).
Kuten Veijon kehittäjän laatimasta listasta näkyy, Veijo tuntee historiansa: se osasi kanavoida Elizaa, vuosien 1964–1966 aikana kehitettyä luonnollista puhetta generoivaa ohjelmistoa.
Eliza toimi esikuvana Alicelle (Artificial Linguistic Internet Computer Entity), joka “syntyi”
vuonna 1995. Eliza oli suunniteltu esiintymään psykoterapeuttina, Veijo puolestaan oli suunniteltu paitsi monista eri lähteistä tietoa hakevaksi tietotyöläisen apuvälineeksi, myös esiintymään yhtenä meistä.86 Veijon puhe koostui vanhoista IRC-logeista poimituista lauseista, mikä
sai sen kuulostamaan välillä liiankin inhimilliseltä: jos joku ulkopuolinen olisi tullut #workskanavalle, hän ei olisi välttämättä pystynyt heti sanomaan, kuka keskustelijoista ei ollut oikea
ihminen. Veijo oli aluksi turhan puhelias, mikä sai jotkut ryhmämme jäsenistä vihaamaan
sitä. Muille se oli käyttökelpoinen puhelinluettelo, perjantaipullojen arvonta-automaatti ja
juttukaveri. Vaikka se oli vain tietokoneohjelma, se jakoi tunteita hyvin voimakkaasti ja sitä
muistellaan myöhemmin yhtenä Iconiiteista. Veijolla oli oma persoonallisuus, se puhui ja tiesi itse, miten siltä pyydettyjä asioita tehdään – se oli “tavallaan elossa”87.
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lista eniten suhettaneista.
Aspee- ja äässistä-listat olivat osoitteessa aspee.org. Iconiitit listasivat niihin asioita, jotka olivat aspee (hyviä) tai
äässistä (huonoja). Lista vastasi lehdissä nähtyjä in/out tai nousussa/laskussa -listauksia.
Lisää Elizasta esim. Turkle 1995, 105–110.
Vrt. Turkle 2005, 51–52.

Kuva 3.

Hämeenpuiston Alkon k
huone. Toimisto oli “k
ja jotenkin oikealla ta
startup-henkinen” tai
mottava murju”, riipp
keneltä kysyy. Seinällä
“aitoa Niemistä”.

HÄMEENPUISTON ALKO
Vuonna 1999 tehdyn arvion mukaan uusmedia-alalla työskenteli vuonna 1998 noin 1800,
vuonna 1999 noin 2300 ja vuonna 2000 noin 2800 työntekijää88. Iconin työntekijämäärä
kasvoi vastaavassa suhteessa. Lokakuussa 1999 henkilökuntaa oli Tampereen ja Helsingin
toimistoilla yhteensä 5789. Tuulensuun talon pieni toimisto alkoi käydä todella ahtaaksi (ja
kuumaksi). Uutta, uusmediayhtiön arvolle sopivaa ja remontoitavaksi kelpaavaa toimistotilaa
ei löytynyt tarpeeksi nopeasti, joten Iconiitit muuttivat keväällä 1999 väliaikaisesti Hämeenpuistoon, entisiin Alkon myymälän tiloihin. Tilaa ei erikseen sisustettu, vaan sitä hallitsi edelleen Alkon viininpunainen väri ja siellä oli mm. “krääsäinen takahuone”, jota oli ilmeisesti
alunperin käytetty tyhjien pullojen säilyttämiseen. Toimistolle kuljettiin sisään talon rappukäytävässä sijaitsevasta sivuovesta, mutta kadun puoleisista vanhoista myymälän ovista pyrki
sisälle sekä meidän asiakkaitamme että Alkoa etsinyttä väkeä. Antero kuvailee tilan olleen
“Hätäisesti kasaan heitetty ja ränsistynyt, mutta samalla hyvin kotoisa ja jotenkin oikealla
tavalla startup-henkinen”. Ruskan mielipide paikasta oli “kammottava murju”. Helsingin Iconiiteilla oli jo uusi, tyylikäs uusmediatoimisto, joten se, että Tampereen työntekijät joutuivat
jatkamaan nuhjuisessa, remontoimattomassa, alunperin myymäläksi eikä toimistoksi tarkoitetussa tilassa, herätti samaan aikaan sekä huvitusta että ärtymystä.
Stefanin mukaan kahvihuoneessa, jossa myös rekrytointihaastattelut hoidettiin, oli “DDRtyyppinen keittiö-sisustus mikä hankittiin muistaakseni Fidasta tms.” Kahvihuoneessa oli
vanha ja läikikäs puinen ruokapöytä tuoleineen sekä ikivanha kellanruskea plyysisohva, jolla
lojui jättimäinen pingviinin muotoinen säkkituoli (kuva 3). Kahvihuoneen seinällä on ke88
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Kuva 4.

mukaan “pahvirobottitoo kaiken oleellisen”
npuiston Alkon toimistosta.

hyksissä kaksi fläppitaulun sivua, joista toiseen on piirretty teknologian kehitystä esittävä käyrä (Pertti tulkitsee kuvaa: “GSM, GPRS ja UMTS. Mobiili tulevaisuus.”) ja toisessa Icon Cube,
Iconin strategian visualisointi (josta lisää tuonnempana). Jäkki huomauttaa: “Nehän on ne
kaks aitoa Niemistä siinä seinällä.” Tanu muistaa ilmassa roikkuneet, nippusiteillä kattoon
ripustettuihin loisteputkivalaisimiin sidotut verkkokaapelit: “Samaa insinööritaitoa näkee
Moskovan lähiöiden kaapeloinnissa, ei se niin tarkkaa ole.“ Samasta syystä toimistolla oli
välillä verkko-ongelmia. (Kuva 4)
Työntekijät viettivät yhä enemmän vapaa-aikaansa yhdessä. Välillä myös työnantaja rohkaisi siihen: Karvo kertoo, että toimistolle saatiin uudet teknarit (= Technics-levysoittimet)
miksereineen, ja työkavereiden kanssa oli “kovia sessioita ilta-aikaan”. Toimiston takapihalla oli usein pysäköitynä erään talon asukkaan ruskeankeltainen Datsun 100A, jonka “joku
supliikkimies sitten järjesteli iconin datsun-remmille” eli työntekijät ostivat auton kimpassa
(kuva 5). Yhteisomisteinen vanha Datsun oli vastaveto perustamansa internet-palveluntarjoaja DLC:n myynnillä rikastuneiden Rytsölän veljesten hankkimille Lamborghineille, joista
sittemmin tuli eräänlaisia suomalaisen uusmediakuplan symboleita90. Uusmedia-ala oli vahvassa nousukiidossa, mikä vaikutti myös Iconiittien tunnelmiin, kuten Ruska kuvailee: “Täällä alkoi meno olla jo kovissa nousuissa, innostunutta huutoa ja kirkumista. Lisää mahtavia
tyyppejä tuli taloon.”
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Kuva 5.

Iconiittien yhteistä Da
100A:ta käytettiin myö
muuttoautona – tai ai
muuttoilmoituksen ku
sena seuraavalle toimi
muutettaessa.

Toimistolla tehtiin myös kepposia kavereille. Eräs kollega joutui pitkälle sairaslomalle vesirokon takia, ja hänen työtuolinsa taakse lattialle teipattiin maalarinteipillä ns. crime scene
-teippaus, eli ruumiin muotoinen hahmo – vesirokkopilkkuineen. Jossain vaiheessa kehiteltiin epämiellyttäviä henkilöitä varten niin kutsuttu kukkasumutinjuttu:
Kaikki lähtee liikkeelle kukkasumuttimeen kusemisella ja kohteen valinnalla,
tämän jälkeen tarvitaan enää aikaa. Temppu menee niin että ekana päivänä
suihkastaan vain hyvin pieni määrä kusta kohteen penkkiin. Odotellaan. Parin
päivän päästä tehdään sama uudelleen ja odotellaan. Tässä kohtaa on tarkoitus pelkästään totuttaa kohde mietoon virtsan tuoksuun, niin että kohde ei edes
tiedä. Viikkojen kuluessa annostusta pikkuhiljaa kokoajan lisätään ja sopivassa
kohdassa otetaan mukaan myös kohteen vaatteita. Varovasti tätä peliä pelaamalla päästään hienoon tilanteeseen jossa kohde löyhkää väkevää kusen katkua
ympäristöönsä itse pitäen tilaansa normaalina.
Vaikka kukkasumutinjutulla uhkailtiin usein, tarina ei kerro, tehtiinkö sitä koskaan oikeasti. Kepposten tekeminen – tai sellaisten suunnitteleminen, vaikkei suunnitelmaa olisi ollut
tarkoituskaan toteuttaa – oli eräänlaista työyhteisön sisäistä jäynäkulttuuria, jolla on pitkät
perinteet hakkeri- ja teekkariyhteisöissä91. Tarkoituksena oli pitää hauskaa yhdessä.
Alex Nieminen jatkoi Icon Medialab Finlandin toimitusjohtajana syksyyn 1999 saakka,
minkä jälkeen toimitusjohtajan tehtävä siirtyi yrityksessä aiemmin konsulttina työskennelleelle Mikko Valorinnalle. Alex siirtyi Icon Medialab Internationalin Lontoon toimistolle lii-
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Hakkerikulttuurista ks. Levy 1984. Aalto-yliopiston teekkareiden määritelmä jäynälle: “Jäynä on huumorimielessä tehty harmiton kepponen, jonka tarkoituksena on hauskuuttaa tekijöitään mutta myös ennen kaikkea
jäynäyksen kohteeksi joutuvaa tahoa. Jäynä ei koskaan saa aiheuttaa mielipahaa tai aineellista vahinkoa.” (
http://ayy.fi/jasenille/opiskelijakulttuuri/opiskelijaperinteet/jaynat/)
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ketoimintojen kehittämisestä vastaavaksi varatoimitusjohtajaksi.92 Iconiittien jäähyväislahja
Alexille oli kromattu tunkki. Idea oli saatu eräästä hänen toistuvasta tokaisustaan niille, jotka eivät heti hyväksyneet hänen ideoitaan tai mielipiteitään: “Pitäkää tunkkinne!”93 Tunkki
hankittiin itse ja sitä hiottiin “raivolla”, minkä jälkeen se vietiin kromattavaksi Pirkanmaan
Kovakromaukseen (missä tilausta ymmärrettävistä syistä ihmeteltiin).
Ruska: Olin mukana lahjan ideoinnissa ja päätin loppumetreillä kontribuoida
myös jotain konkreettista. Osallani se tarkoitti kaiverruslaatan vetäisemistä pikaliimalla tunkin kylkeen. Ohjelmoijan varmuudella laatta meni karkeasti vinoon,
liimasta tursusi 90 %:a yli reunojen ja sitten se pikaliima olikin siinä. Asia joka
vituttaa muuten joka kerta kun olen ajatellut ko. tunkkia.
Tältä toimistolta löytyy muistikuvia myös työnteosta. Tanu kuvailee erästä portaalinrakennusprojektia näin:
I watched a portal crawl along the edge of an Oracle Application Server. That’s my
dream. That’s my nightmare. The horror, the horror.

GIRLS OF WAP
Hämeenpuiston toimistolla tehtiin myös Iconin ensimmäiset WAP-palvelut94. Lyhytaikaiseksi
jäänyt WAP-innostus oli Iconin aiheeseen vihkiytyneen tiimin mukaan “hulluuden multihuipentuma”. WAP:iin liittyi suuria liiketoiminnallisia odotuksia95, mutta se ei koskaan lähtenyt
lentoon, vaan “paskaksihan se kyllä havaittiin ihan kuukausissa”. Ennen tähän lopputulokseen
päätymistä tiimi ehti kuluttaa yhtiön rahaa WAP-teknologian opiskeluun muutaman kuukauden ajan. WAP-tiimiläiset muistelevat, että työskentely WAP:in parissa oli usein “itkunsekaista riemua kun sai edes jotain puhelimen näytölle” ja eräänkin asiakkaan WAP-palvelu tehtiin
“pernod-lekan voimalla ja näin jälkeenpäin ajatellen aivan oudoilla mekaniikoilla”. Työskentelyn vaikeus ei kuitenkaan estänyt tiimiä yrittämästä:
Ruska: Mä teippasin PHP:llä ja C:llä kasaan virityksen, millä wap-luurissa näkyi Logitechin webbikameran “videostream”. Refresh rate oli jotain 10 kuvaa per
minuutti. Erittäin hyvällä mielikuvituksella pystyi tunnistamaan [henkilön nimi
poistettu] kuvassa. Väitän, että kaikki mitä teimme [henkilön nimi poistettu]
kanssa WAPin eteen, oli ainutlaatuista ja ennen ketää muita.

92
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Kauppalehti 24.9.1999.
Lausahdus “Pidä tunkkis!” on alkujaan peräisin eräästä tamperelaisen Kummeli-tv-sarjan sketsistä.
WAP = Wireless Application Protocol, langattomien sovellusten protokolla, jonka avulla voitiin näyttää internetsivustoja matkapuhelimissa.
IT-viikko uutisoi 8.12.1999 otsikolla “WAP-huuma iskee ensi vuonna” tutkimusyritys Datacomm Researchin raportista, jossa ennustettiin, että WAP-ominaisuuksilla varustettuja kämmenmikroja tultaisiin seuraavan kolmen
vuoden aikana myymään yli 350 miljoonaa kappaletta.

Kun vaivalla kokoon kyhättyjä palveluita mentiin myymään asiakkaalle, joissakin tapauksissa
käyttäjäennusteet tai projektien tekoon kuluvat työmäärät esitettiin “kosmisesti yläkanttiin”,
vaikka itse varmasti tiedettiin paremmin. WAP-huuman pyörryttämät asiakkaat eivät tätä
huomanneet, vaan eräänkin asiakkaan luona “nieltiin mato, koukku, onki ja onkijat ja osa
laituristakin”. Jälkeenpäin eräs ryhmämme jäsen näkee nuo kaunistellut ennusteet vähemmän
ylentävinä: “että sikäli kuplan puhjetessa oli takuulla ansaitun tuomiopäivän tuntu”.
Eräs WAP-teknologian opiskelun oheistuote oli Girls of WAP. Uusmediakuplan aikaan
joka puolella “vaahdottiin”, että pornografiikka on teknologiaa eteenpäin ajava voima, mutta
WAP:issa sellaista ei kuitenkaan ollut. Sitä piti siis tehdä itse, kuten Stefan muistelee:
Suhteellisen ongelman asiaan tuotti esim. fakta että nokian 7110:n reso oli mustavalkoinen 96 x 65 ja se että noiden vehkeiden muistikapasiteetti oli siinä mitassa että abt kaksi kuvaa ruudulla riitti kaataan laiteen helpostikin. Kaatui se
muutenkin kokoajan kyllä. No [henkilön nimi poistettu] rasteroi kuvia ja mä
koodasin ja saatiin aikaan pacmanin ja pokemonin näköisiä kuvia joiden viihdearvo olikin sitten siinä. [Henkilön nimi poistettu] tosin innostui lainaan luuria
lähes tunneittain tän palvelun julkaisemisen jälkeen ja katosi viideksi minuutiksi
“pissalle”.
Girls of WAP asettuu osaksi varhaisen digitaalisen erotiikan jatkumoa, jossa yhdistyy kaksi
nuoria – ja varsinkin IT-alalla työskenteleviä sellaisia – kiinnostavaa asiaa: tietotekniikka ja
eroottinen materiaali. Varsinaisessa tarkoituksessaan WAP-porno ei toiminut kovin hyvin,
mutta tekninen haaste yhdistettynä kiihottavaan ja tabumaiseen aiheeseen auttoivat varmasti
tekijöitään pitämään motivaatiota yllä muuten huonoksi osoittautuneen uuden teknologian
opiskelussa.96
Aluksi WAP-puhelimia ei ollut saatavilla, ja saatavuuden parantumisen jälkeenkään palveluiden käyttö ei yleistynyt. WAP-teknologia oli keskeneräistä, markkinoille tulleet puhelimet vanhenivat nopeasti käyttökelvottomiksi, palveluiden käyttö oli kallista ja ne toimivat
huonosti gsm-verkossa, operaattorit rajasivat tarjontaa vain omille liittymäasiakkailleen ja
kuluttajat eivät löytäneet kiinnostavaa sisältöä. Lopulta WAP jäi uudempien teknologioiden
jalkoihin.97
UUSMEDIAKUPLA KASVAA
Vuonna 1999 uusmediatoimiala (New Media Industry) määriteltiin uudelleen. Siihen kuuluivat yritykset, joiden toimialaan kuuluivat www-palveluiden suunnittelu ja toteutus, multimediaratkaisujen ja -tuotteiden suunnittelu ja toteutus, www-palveluiden ja sisältöjen tarjoaminen, internet-perusteinen mainonta ja markkinointi tai edellisiin liittyvä koulutus ja
konsultointi osana yrityksen muuta toimintaa.98 Samana vuonna uusmedia-alan liikevaihdos96
97
98

Vrt. Reunanen, Lankoski & Heinonen 2011, 45.
Tekniikka & Talous 5.10.2000a ja 5.10.2000b, Taloussanomat 14.2.2001 ja 7.6.2001.
Kuokkanen, Toivola & Väänänen 1999, 7.
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ta yli kolmannes oli ulkoista yritysviestintää, kuten internet-mainonnan, -markkinoinnin ja
-viestinnän suunnittelua: yritysten verkkopalveluita ja kotisivuja, bannerimainontaa ja multimediaesityksiä. Viidesosa alan liikevaihdosta tuli sisäisen viestinnän ratkaisuista, kuten intranet- ja extranet-ratkaisuista, tietokantajärjestelmien integroinnista sekä räätälöidyistä ohjelmistoista ja niihin liittyvästä konsultoinnista ja koulutuksesta.99 Vuoden 1999 alkupuolella
julkaistun yritysesittelylehtisen mukaan Icon Medialabin toiminta kattoi “digitaalisen viestinnän konsultoinnin ja tuotannon keskisuurille ja suurille yrityksille”. Tuotteina mainittiin
internet-, intranet- ja extranet-ratkaisut sekä sähköisen kaupankäynnin sovellukset.
Uusmedia-ala oli vuosituhannen vaihteessa kiivaassa noususuhdanteessa. Alan yritykset
listautuivat pörssiin ja niiden arvostus listauduttaessa oli usein suurempaa kuin perinteisen
talouden vakailla yrityksillä. Yritysten kasvusuunnitelmat olivat aggressiivisia. Suuret kansainväliset yritykset kiinnostuivat suomalaisten pienten yritysten osaamisesta ja ostivat niitä
osaksi itseään. Alalle tuli satoja uusia työntekijöitä hyvin lyhyessä ajassa. Sijoittajat kiinnostuivat uusmediasta ja ottivat suuria riskejä sijoittaessaan alan yrityksiin.100 Kasvun myötä myös
yritysten kunnianhimo lisääntyi. Oman pääoman puute ei ollut kasvun rajoite, pikemminkin
päinvastoin. Pieniinkin yrityksiin virtasi runsaasti sijoittajien riskirahaa ja puheet maailmanvalloituksesta lisääntyivät. Ns. uuden talouden uskottiin muuttavan talouden realiteetteja ja
jopa rakentavan erilaisiin arvoihin pohjautuvan talousjärjestelmän. Ala sai paljon palstatilaa
mediassa ja “uuden talouden nettimiljonääreistä” kohuttiin.101 Kohusta käytettiin yleisesti nimitystä hype102.
Uusmedia-alan palveluyritykset olivat avainasemassa IT-kuplan tai uusmediakuplan synnyssä. Ne olivat mukana luomassa verkkokauppaan ja viihteeseen erikoistuneita, riskirahoitteisia, kuluttajille palveluitaan myyviä ns. dotcom-yrityksiä. Suomi oli uusmediakuplan rakentumisen suhteen hieman jälkijunassa, täällä kupla alkoi muodostua vasta vuoden 1999
loppupuolella. Suomeen ei ehditty perustaa kovin monta dotcom-yritystä, joten pahimmilta
ylilyönneiltäkin vältyttiin.103
Lokakuussa 1999 Iconia nimitettiin Talouselämä-lehdessä “uusmediabisneksen erikoisuudeksi”, koska Alex Niemisellä oli alan yleisistä toimintatavoista radikaalisti poikkeava näkemys työajoista: Alexin mukaan kahdeksan tuntia töitä päivässä oli riittävästi, koska silloin
sekä levolle että muulle elämälle jäisi kummallekin kahdeksan tuntia vuorokaudesta. Alexin
siirryttyä lontooseen Iconin uusi toimitusjohtaja Mikko Valorinta lupasi jatkaa samalla linjalla: työt tehtiin tehokkaasti ja sen jälkeen mentiin ajoissa kotiin, “Ja hyvin harvoin perään
soitellaan työasioissa”.104
99
100
101
102
103
104

44

Mt, 23.
Pelkonen 2001, 28; 2003, 19.
Peltonen & Vehmasaho 2006, 45, 48–49.
Pelkonen 2003, 19.
Pelkonen 2001, 28; 2003, 9–20.
Talouselämä 27.10.2009 (julkaistu alun perin 22.10.1999).

Helmikuussa 2000 Alex pohti työntekijöiden rekrytointiin liittyviä asioita Kauppalehdessä.
Hän ei pitänyt rekrytointia ongelmana, vaikka hyvistä tyypeistä olikin aina kilpailua. Alex painotti optioiden sijasta Iconin yrityskulttuuria, jossa “työntekijät viihtyvät ja kehittyvät haastavien työtehtävien ansiosta.”105 Rekrytointiongelma oli pahempi vanhan talouden yrityksissä,
joissa tietotekninen kehitys oli kiinteä osa liiketoimintaa. Ne eivät pystyneet houkuttelemaan
työnhakijoita yhtä kirkkaalla yrityskuvalla kuin nuorekkaat uuden talouden yritykset.106
Y2K JA MILLENNIUM
Vuosituhannen vaihteen lähestyessä kasvoi Y2K-hype107 samaa tahtia uusmediakuplan kanssa. Tietojärjestelmissä oli muistin säästämiseksi yleisesti käytetty kaksinumeroisia vuosilukuja, joiden pelättiin nollautuvan vuoden 1999 vaihtuessa vuodeksi 2000, minkä puolestaan oletettiin aiheuttavan enemmän tai vähemmän vakavia ongelmia tietojärjestelmissä108. Vakavien
ongelmien todennäköisyydestä oli erilaisia mielipiteitä109, mutta niihin valmistauduttiin myös
valtiovallan tasolla110. Joidenkin uutisten mukaan kyseessä oli “kriisi”, joka oli paitsi tietotekninen, myös liiketoiminnallinen111. Y2K:sta uutisointi112 vaikutti ihmisten käyttäytymiseen:
järjestelmäongelmien pelättiin tuovan mukanaan myös ydinvoimalaonnettomuuksia, ja joulukuussa 1999 suomalaiset ostivat apteekit tyhjiksi joditableteista113.
Iconiitteja Y2K ei juuri hetkauttanut. Toimistolla(!) uutta vuotta viettänyt Antero muistelee:
Puoliltaöin jotkut palvelimet yskäisivät hieman ja hetken vaikutti siltä että jotain
tapahtuisi mutta ei. Sitten menin himaan. Koko homma, myös laajemmin, oli
aika antikliimaksi.
Kukaan muukaan ei muista mitään legendaarista – illan kohokohta saattoi olla korkeintaan
vuonna 1998 Iconilta pikkujoululahjaksi saatu Dom Perignon -pullo, jota oli säästelty erityiseen tilaisuuteen. Seuraavana aamuna joillakin verkkosivustoilla kalenteri näytti 1.1.100,
mutta muuten, Anteron sanoin, “maailma ja duuni jatkui niin kuin ennenkin”. Ydinvoimalat
eivät menneet epäkuntoon eikä maailmanloppu tullut.
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Kauppalehti 20.2.2000.
Pyöriä 2002, 26.
Y2K = year 2 kilo eli vuosi 2000.
Ks. esim. Ylen Elävä Arkisto: Y2K uhkasi nollata vuosisadan http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/y2k_uhkasi_nollata_vuosisadan_101095.html#media=101158.
Ks. esim. Tietokone-lehden artikkelit “Y2K uhkaa” ja “Onko Y2K ongelma”, 1.1.2001. Verkkoarkistossa olevin
uutisten päiväys on väärä, sisällöstä päätellen uutiset on julkaistu hyvissä ajoin ennen vuosituhannen vaihdetta.
Ks. esim. Valtiovarainministeriön raportti vuosituhannen vaihteen tietojärjestelmäongelmista, http://www.vm.fi/
vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/4170/name.jsp.
Kauppalehti 10.2.1998.
Y2K-keskustelusta tiedotusvälineissä ks. Laine 2002.
Ylen Elävä Arkisto: Joditabletit loppuivat Suomesta millenniumin alla http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/millenniumin_jodikuume_52754.html#media=52762.
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Kuva 6.

enkadun toimisto heti
n jälkeen. Neuvottelun lasiseinän heijastukkyy kattoon ripustettu
Toimistomaskottimme
pää pöydällä muutosta
rasittuneena.

HÄMEENKATU 11
Huhtikuun 2000 alussa pääsimme viimein muuttamaan Oikeaan Uusmediatoimistoon, vasta remontoituihin ja tyylikkäisiin tiloihin aivan Tampereen ydinkeskustassa, osoitteessa Hämeenkatu 11. Toimistolla oli paljon design-kalusteita: kivan näköiset, mutta vähän epämukavat sohvat; mukavat tuolit, joissa pystyi nukkumaan; kalliit, mutta silti häikäisevät italialaiset
kattovalaisimet. Yläkerrassa oli valoseinä, HCI-nurkka, pingispöytä ja nyrkkeilysäkki. Mukanamme muutti jo Tuulensuun talolla joukkoomme liittynyt toimistomaskottimme Elmo, joka
sai uuden kotinsa erään Iconiitin sotkuiselta työpisteeltä (kuva 6). Elmon lisäksi toimistolla
oli muitakin maskotteja: niin ikään kauan matkassa mukana kulkenut kumikana, muovinen
Leninin rintakuva ja virkattu kissa Malex (kuva 7), jonka nimi oli yhdistelmä Alexista ja
vuonna 1999 internet-julkkikseksi nousseesta Mahirista114 (ks. myös kuva 1).
Hämeenkadun ja Pellavatehtaankadun puoleiset ulkoseinät olivat lähes kokonaan lasia,
olimme toimistolla kuin näyteikkunassa ja näyttömme näkyivät kadulle asti. Saimme käskyn
pitää pöydät siisteinä, koska ne näkyivät ulos – tai ainakin vastapäisen rakennuksen ikkunoihin (kuva 8). Ruskalla oli työpisteeltään “helvetin siisti näköala”, ja tila oli hänen mukaansa
muutenkin “bränikkänä kenties komein toimisto missä olen koskaan työskennellyt”.
Ikkunaseinien nurkassa roikkui Cube – suuri, pahvista tehty oranssi kuutio, jonka jokaisessa kyljessä oli Iconin logo. Se oli kolmiulotteinen malli Iconin strategiasta, kuution jo-

114 Turkkilaisesta Mahir Çağrısta tuli tahattomasti kansainvälinen kuuluisuus, kun hänen nimettömäksi jäänyt
ystävänsä julkaisi hänen puolestaan paljon kuvia ja väärin kirjoitettua englantia sisältäneet kotisivut, joilla
Çağrı kertoi pitävänsä haitarinsoitosta, matkailusta ja naisista, joita hän myös kutsui vierailulle kotiinsa Turkkiin: “Who is want to come TURKEY I can invitate ..... She can stay my home ........”. (Salon.com 4.11.1999 ja
8.11.1999.)
Virkattu kissa Malex oli minun tekemäni, sen esikuva oli erään ryhmämme jäsenen lapsena lahjaksi saama raidallinen virkattu kissa.
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Kuva 7.

Toimistomaskottimme
tu kissa Malex lavaste
tilanteessa.

kaiseen kulmaan sijoittui jokin ydinosaamisalue: HCI, teknologia, management consulting,
business process, design, media ja S/A/T, joka tarkoitti statistiikkaa, analyysia “ja jotain”. “Ne
sitten yhdistyvät keskellä firmaksi joka osaa ihan kaikkea”, niin kuin Pertti idean tiivistää.115
Ruskalla on mielipide Cubesta:
Vittu sitä Icon Cubea. Siitähän tehtiin se fyysinen versio, jossa meni kuula luukusta sisään, kuului pahaa ääntä ja vilkutti valoja, syytä sen askarteluun en tiedä.
Mun kontribuutio oli piirtää kuutiosta yksi sivu auki niin, että siitä tuli luiska116.
Kun kysyn muilta ryhmämme jäseniltä, muistavatko he pahaa ääntä pitävän ja valoja vilkuttavan Cuben – itse en nimittäin sellaista muista – vastaukset ovat hyvin epämääräisiä. Pari
ryhmämme jäsentä väittää muistavansa marmorikuulat, ja Ruska pitää tiukasti kiinni kannastaan: “Ja se kuutio on totta, saatana.” Kenelläkään ei kuitenkaan ole käsitystä siitä, mikä
marmorikuulien, vilkkuvien valojen tai ylipäätään koko laatikon tarkoitus olisi ollut. Ruska
tarkentaa vielä kuutioon liittyviä muistikuviaan:
Tää menee jo deliriumin puolelle, mutta aivan kuin sitä olisi kyhätty salaisuudessa Tampereen toimistolla ja se oltaisiin viety suurena aarteena johonkin Helsingin juhlaan. Joko jonkun toimiston avajaisiin tai sitten johonkin muuhun Iconin
juhlaan.

115 Tarkempi selitys Cubelle löytyy vuonna 1999 julkaistusta videosta, jossa Icon Medialab Internationalin perustaja
ja toimitusjohtaja, “uuden talouden guru” Johan Staël von Holstein esittelee ideaansa. Video löytyy osoittesta
http://vimeo.com/3210306 (linkki tarkistettu 3.3.2014).
116 Ruska: “Luiska on kalteva taso, jolle poistettavat asiat asetetaan. Jos joku luiskataan, niin se viittaa että asia/
henkilö on juuri sanotulla henkilöllä kaikkonevalla kiertoradalla pois keskuudestamme.”
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Kuva 8.

e Hämeenkadun näyteassa. Pöydät piti pitää
nä, koska ne näkyivät
ulos.

Kuution olemassaolosta ei ole enempää todisteita, joten emme ehkä koskaan saa tietää, oliko
vilkkuva Cube oikeasti olemassa vai oliko se vain Ruskan mielikuvituksen tuotetta.
Mutta palatkaamme uudelle toimistolle: sen aulassa oli iso, välitöntä tunnelmaa luova kahvilatila ja avokeittiö, jossa tarjoiltiin erinomaisia aamiaisia ja johon kokoonnuttiin nauttimaan
yhdessä “kuka mitäkin” (kuva 9). Siellä järjestettiin myös “vitun hyviä bileitä” – esimerkiksi
hulppeat avajaisbileet, joihin kutsuttiin asiakkaat ja ystävät. Aulatilakin näkyi ulos, ja pari
kertaa paikalle tuli uteliaita, jotka olivat luulleet sitä nettikahvilaksi. Toimiston yläpuolella oli
opiskelija-asuntola, ja opiskelijat (ja joskus myös Iconin työntekijät) roskasivat käytävää välillä jopa ihmiseritteillä niin, että toimistomme vierailla oli hankaluuksia sisääntulon kanssa.
Lounasta haimme naapurikorttelissa sjaitsevasta “pikkukiinalaisesta” tai vastapäisestä pizzeriasta. Lounaiden hinnat nousivat yli maagisen 30 markan rajan.
Irmeli muistaa, ettei ollut mahdollista saada ergonomista tuolia, koska se ei sopinut tyyliin:
ehkäpä tää huippudesignin arvostaminen yli kaiken käyttökelpoisuuden näin jälkeenpäin ajatellen kiteyttää aika hyvin tuon lopunajan hulluuden.

ICONIN SOUNDTRACK
Hämeenkadun toimistolla pidettiin perjantaibaareja, joiden yhteydessä järjestimme levyraateja: nautimme työnantajan tarjoamaa olutta, kuuntelimme biisejä ja sitten annoimme niille
arvosanoja perusteluineen. Elmeri muistaa, että “Levyraadissa jyräsi mm. King Tubby:n ‘King
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Kuva 9.

Uuden toimiston avoke
kahvilatila. Olimme juu
taneet, joten kahvilan
puuttuivat vielä.

Dub’.” Muutenkin musiikki liittyi olennaisena osana tunnelmaan sekä toimistolla että sen ulkopuolella – jo ennen Hämeenkadun toimistolle muuttoa. Pertti muistaa oppineensa Iconilla
paljon uutta erityisesti elektronisesta musiikista. Ja sehän siellä soikin:
Elmeri: Kuulokkeissa toimistolla ja fillaroidessa/rullaluistellessa tulee ekana mieleen Chemical Brothers ja Propellerheads. Sedällä.
Laku: Tulee mieleen noi tollaset Röyksoppit ja muut boards of canadat mitä
kaikki viileät deesniderit117 bruukasivat kuunnella (ja Outkast, oisko se kuulunut
admin-huoneessa ja YO-talolla useahkosti).
Antero: Massive Attackin Mezzanine, josta Alexilla oli kanneton ennakkokopio
arvostelua varten. So cool.
Jocke tiivistää tiettisgoottien levylistan, joka sekin oli suurelta osin elektroninen:
DM:ltä118 oli tullut Ultra 1997, Kentiltä Hagnesta Hill 1999, Electronicilta Twisted tenderness 1999, Matrix-leffa 1999.
Jäkin oma soundtrack oli vähemmän elektroninen, mutta tiukasti kiinni ajassa
kuitenkin:
117 deesnider = webdeesnider = yhdistelmä sanoista “web designer” eli web-suunnittelija ja Dee Snider, joka oli
amerikkalaisen hard rock -bändi Twisted Sisterin laulaja. Eräs Iconiitti käytti nimitystään puhuessaan web
designereista.
118 Depeche Mode, brittiläinen elektronisen musiikin yhtye.
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Ah. Would you die tonight for love? Walking in my shoes ja Ultra Bra. Pään
sisällä, jos ei muualla. Arto Muna ja Millennium. Ruskan luurissa soittoäänenä
Satasen laina. Ja Treen toimistolla Kekkosen ääntenlasku (courtesy of OY Yleisradio AB).
HIM:in “Join Me in Death”, josta säe “Would you die tonight for love?” on peräisin, oli ilmestynyt jo Hämeenpuiston Alkon toimiston aikaan. Alkon naisten wc:n seinälle oli teipattu Ville
Valo kuuluisassa vaaleanpunataustaisessa kuvassa, tupakka suussa ja hyvin alhaalle alavatsaan
tatuoitu koukerokuvio housunkauluksesta pilkistäen – oman aikansa ikoni ja Iconiittityttöjen
lemmikki.
Samanlainen elämänvaihe, samanlainen rakkaus musiikkiin: myös tällaiset asiat yhdistivät
Iconiitteja toisiinsa. Toimistolla, työmatkoilla ja yhteisissä bileissä, kuten perjantaibaareissa
ja FDO:issa119, kuultu musiikki luo myös Iconin oman soundtrackin, joka mahdollistaa aikamatkat tästä päivästä takaisin menneeseen: kun kuulee tietyn kappaleen, muistaa välittömästi
sen ajan ja tilan, johon se kuuluu.
ICONIN HENKI
Yhdistävistä tekijöistä muotoutui pikkuhiljaa suurempaa ja merkittävämpää. Iconiitit viihtyivät yhdessä, sekä työssä että vapaa-ajalla. Rulla muistelee:
En osannut odottaa että työporukan kanssa tulisi vietettyä myös niin paljon vapaa-aikaa ja että siitä tulisi uusi kaveripiiri.
Perheettömät ihmiset notkuivat toimistolla iltaisin ja ainakin perjantaisin lähtivät sieltä suoraan baariin. Irmelin muistikuvan mukaan
Tuo Rullan mainitsema porukka eli kaveripiiri oli tosiaan ihan omaa luokkaansa, tosin mun kokemuksen mukaan vain tampereella. hki oli ihan eri maailma
tuossa suhteessa.
Jäkki, joka työskenteli myös Helsingissä, muistaa toisin:
Samalla tavalla se vallitsi Tsadissakin120. Tosin kakkosta121 dissattiin. Mutta muut
kyllä pitivät toisiaan kädestä kiinni yhtä lailla molemmissa kaupungeissa.
Muodostui Iconin henki. Pertti muistaa sen olleen “jotain sellaista mikä teki duunailusta eri-

119 FDO = Fun Day Out, työnantajan kaksi kertaa vuodessa järjestämä virkistyspäivä, joka sisälsi sekä työtä,
liikuntaa että juhlintaa.
120 Tsadi = Stadi.
121 Korkeavuorenkadun toimiston 2. kerros, jossa istuivat konsultit, projektipäälliköt ja hallinto. Kakkoseen liittyvistä näkökulmista lisää tuonnempana.

50

tyisen hienoa ja jonka merkitystä ymmärsi yhä enemmän myöhemmissä työpaikoissa.” Jäkki
ilmaisee asian runollisemmin:
Se henki syntyi innosta, halusta jakaa ajatuksia, intensiivisestä oppimisesta, kuoleman pelosta, kuolemattomuuden tunteesta, toisten osaamisen arvostuksesta ja
siitä, ettei mitään tarvinnut pelätä niin kauan kun nuo tiettisgootit olivat omalla
puolella.
Asiat ja ihmiset pysyivät erillään, eri mieltä oleminen ei eristänyt ihmisiä yhteisestä tekemisestä, jokainen oli enemmän tai vähemmän persoona ja silti jokaista kunnioitettiin. “Tää
antoi vapauksia ajatella eri tavalla ja kikkailla enemmän”, kuten Stefan asian ilmaisee. Paitsi
onnistumiset, myös jaetut epäonnistumiset ja vaikeudet yhdistivät ihmisiä (ne tosin erottivat
myös, mutta siitä lisää tuonnempana). Stefan jatkaa:
En myöskään laske merkityksettömäksi seikaksi sitä että jengistä ison osan kanssa toimittiin vapaaehtoisesti muutenkin, useimmiten pähteiden parissa joka taas
toi ulottuvuuden sitä kautta että tiesi tyypeistä muutakin kuin sen mitä söi edellispäivänä lounaaksi. En tiedä, ei tätä helppoa ole selittää mutta tässä jotain mitä
tuli mieleen.
Tämäkään asia ei kuitenkaan ole yhtenäinen eikä yksinkertainen. Juho pohtii, ettei hän muita
tehneensä kenenkään kaverin kanssa töitä Iconilla:
Dokasin kylläkin ja pidin muuten toimistolla hauskaa, ja sain uusia kavereita
sitä kautta. Töihin liittyvissä asioissa mä sain nauttia [henkilön nimi poistettu]
kaltaisista rekrytointivirheistä. Enemmän tää ehkä kertoo musta kuin varsinaisesti Iconista.
Iconin henki, vaikka sitä myöhemmin muistellaan yhteisenä asiana, ei missään vaiheessa
kattanut koko työyhteisöä. Ryhmämme jäsenet eivät aina saaneet itse valita, keiden kanssa
päätyivät tekemään töitä. Joidenkin kokemus työyhteisöstä on hyvin toisenlainen kuin muilla
ja heidän suhteensa yhteisöllisesti hyväksyttyyn menneisyyden tulkintaan on toisenlainen122.
ICON VS. UUSMEDIA
Vuonna 2000 uusmedia-alaa tarkastelleet Aula ja Oksanen pitivät uusmedia-termiä epäselvänä käsitteenä. Heidän mukaansa suuri osa alan tekijöistä halusi luopua sen käytöstä, koska
se viittasi digitaalisen alan sisältötuotantoon eikä ottanut huomioon sitä, että ala oli vähitellen kehittynyt palvelualaksi: vuonna 2000 yritykset tekivät yhä enemmän konsultointia.
Heidän mukaansa uusmedia-termi kuvasi kuitenkin osuvasti niitä yrityksiä, jotka syntyivät
122 Ks. Ukkonen 2002.
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internetin läpimurron myötä: näiden yritysten pääasiallisena tarkoituksena oli edistää asiakkaan liiketoimintaa internetin, multimedian ja langattoman teknologian avulla. Sana myös
vahvisti alan “alkuperäisten” työntekijöiden ja yritysten identiteettiä suhteessa muiden alojen
kilpaileviin toimijoihin. Verkkoliiketoimintaa harjoittavat yritykset, kuten sähköiset kaupat,
eivät olleet uusmediayrityksiä.123
Myös Pelkonen on todennut, että uusmedia-termiä on kritisoitu paljon: aina on olemassa “uudempi” media. Hän kuitenkin käytti termiä omassa tutkimuksessaan, koska se on vakiintunut yleisesti käyttöön vuoden 1997 jälkeen. Uusmedia-termille vaihtoehtoisia termejä
olivat mm. multimedia, digitaalinen media, interaktiivinen media ja hypermedia. Yhteistä
näille kaikille termeille oli se, että alan yritykset harjoittivat ammattimaista palvelutoimintaa,
jossa hyödynnettiin uusinta digitaalista teknologiaa. Uusmedia-ala rinnastui konsultointi- ja
mainostoimistoalaan sen tietointensiivisyyden vuoksi.124
Icon Medialab Finlandin toimitusjohtaja Mikko Valorinta ei hänkään enää heinäkuussa
2000 halunnut kutsua työnantajaansa uusmediatoimistoksi, vaan puhui “digitaalisen talouden
konsultointiyrityksestä”125. Iconin kesäkuussa 2001 julkaistun henkilöstökäsikirjan mukaan
yhtiö oli määritellyt itsensä yhdeksi “maailman johtavista internet-konsultointiyrityksistä”.
Visiona oli olla paras konsulttitoimisto e-liiketoiminnan alueella ja missiona eli olemassaolon
tarkoituksena innovatiivista teknologiaa hyödyntävien käyttäjälähtöisten ratkaisujen luominen asiakkaille, jotka halusivat haastaa oman toimialansa. Yhtiön “valttikorteiksi jatkuvasti
kiristyvässä kilpailutilanteessa” lueteltiin “kansainvälisyys, käyttäjälähtöinen suunnittelu, aidosti yhteen hiileen puhaltava moniammatillinen projektitiimi, tehokas ja yhteinen toimintamalli projekteissa (matrix) sekä tietenkin huippuosaamisemme”.
Uusmedia-termistä eroon pyrkiminen liittyi varmasti osittain siihen, että uusmediayritysten toiminta muuttui sisällöntuotannosta palveluiden tuottamiseksi. Jälkikäteen tarkastellen
toimialan uudelleennimeämisen tarkoituksena oli todennäköisesti myös pyrkimys ottaa etäisyyttä uusmediakuplaan. Työntekijöiden keskuudessa puhuttiin kuitenkin edelleen uusmediasta, ja termiä käytetään vieläkin tuosta ajasta puhuttaessa.
KUPLA PUHKEAA
Vuoden 2000 lopulla huomattiin yleisesti, etteivät uusmediayritysten tuottamat palvelut saavuttaneetkaan odotettua suosiotaan eivätkä maailmanvalloitussuunnitelmat toteutuneet odotetussa tahdissa. Rahoittajat menettivät uskonsa alaan ja alkoivat haluta vastinetta sijoituksilleen. Alan yritysten pörssiarvot romahtivat alle kymmenesosaan huippuarvoistaan. Suuret
kasvuodotukset vaihtuivat kustannusten ja kannattavuuden tarkkailuun ja äkkirikastumiset
vaihtuivat irtisanomisiin ja myöhemmin jopa konkursseihin.126 Voimakkain hypen aalto Suomessa koettiin kuitenkin vasta vuoden 2000 kevään ja vuoden 2001 kesän välisenä aikana
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Aula & Oksanen 2000, 16.
Pelkonen 2001, 28–29.
Kauppalehti 25.7.2000.
Pelkonen 2001, 28; 2003, 9–20.

mobiiliteknologian läpilyönnin myötä127. Suomi oli vuosina 1999–2001 “mobiiliteknologian
koelaboratorio” ja ainutlaatuisessa asemassa maailmanmarkkinoilla: esimerkkeinä mobiiliteknologian edelläkävijoistä on mainittu esimerkiksi HP Mobile Bazaarin, Icon Medialab Finlandin ja Razorfishin mobiiliyksiköt sekä lukuisat mobiili-start-upit128.
Vuonna 2000 Icon Medialab International teki 2,4 miljardin kruunun (1,6 miljardin markan) tappion. Suurin osa tappioista oli goodwill-poistoja129, ilman niitä tulos oli tappiolla vain
196 miljoonaa kruunua.130 Olimme kaikki saaneet työnantajaltamme osakeoptioita, ja tarkistimme niiden arvon säännöllisesti IRC-kanavamme #worksin botilta veijolta, joka oli ohjelmoitu laskemaan annetun optiomäärän arvo osakkeen senhetkisen kurssin mukaan. Työntekijöiden optiopottien arvo oli välillä käynyt hyvinkin korkealla, mutta siinä vaiheessa, kun ne
olivat lunastettavissa, niiden arvo oli pudonnut rajusti. Vuoden 2000 syksyllä optiomme olivat
jo reippaasti miinuksen puolella:
<veijo> Icon Medialab stock at SEK 94 (updated 17.10. klo 18.40), SEK/
FIM=0.6991. 1000 options are currently worth FIM -3495. Cashable in 4Q2000:
FIM -1165.
<veijo> Icon Medialab stock at SEK 76 (updated 20.10. klo 14.50), SEK/
FIM=0.6991. 1000 options are currently worth FIM -16079. Cashable in 4Q2000:
FIM -5359.

Iconiitit suhtautuivat laskevaan osakekurssiin huumorilla, koska eivät muutakaan voineet:
Jäkki: Mulla on yhä “All your stock options [sic!] are belong to us”131 -t-paita, jonka rinnassa on firman laskeva pörssikurssi. Sen nauratti koko tiimiä [kaupungin
nimi poistettu] toimistolla, jossa lopun ajan merkit olivat ilmassa jo kauan ennen
Suomea.
Helmikuussa 2001 Icon Medialab Internationalin pörssikurssi oli laskenut 97 prosenttia edellisen vuoden alun huippuarvosta. Edellisen vuoden tulos oli raskaasti tappiollinen.132 Yhtiö
ilmoitti karsivansa kustannuksiaan ja vähentävänsä henkilöstöään 325 työntekijällä edellisen
vuoden lopun 1990 työntekijästä133. Vuoden 2001 kesäkuussa koko konsernissa oli töissä n.
1500 henkeä 16 eri maassa, Suomessa työntekijöitä oli 76 kahdella eri toimistolla, Tampereella
36 henkeä ja Helsingissä 40134.
127
128
129
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Pelkonen 2003, 9–20.
Peltonen ja Vehmasaho 2006, 50.
Goodwill = yhtiön maineen arvo, yritysostotilanteessa ero yrityksen kirjatun arvon ja ostohinnan välillä.
Tietoviikko 1.3.2001.
“All your stock options are belong to us” oli väännös tuon ajan suositusta internet-meemistä “All your base are
belong to us”. Ks. http://knowyourmeme.com/memes/all-your-base-are-belong-to-us.
132 Digitoday 28.2.2001.
133 Tietokone 28.2.2001.
134 Icon Medialab Finlandin Henkilöstökäsikirja 2001.
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Jäkki on jälkeenpäin sitä mieltä, että väistämätön tuho oli tiedossa etukäteen:
Jäkki: Koko kuplan puhkeaminen oli vain ajan kysymys. En missään välissä olettanut, että kuivin jaloin selvittäisiin, kun asiakkaiden rahat alkoivat huveta. Ei
se siksi yllättänyt. Nauratti sitäkin enemmän: tässä se nyt on, näin tässä nyt kävi.

ME JA NE
Aula ja Oksanen selvittivät vuonna 2000, millaista on uusmediayriyksissä työskentelevä väki.
He kuvailivat alaa seksikkääksi, dynaamiseksi, kansainväliseksi, monimuotoiseksi, monikulttuuriseksi, huumorintajuiseksi ja lahjakkaaksi. Yhtenä lähtökohtana he pitivät alan yritysten
henkilöstön heterogeenisuutta: työntekijät olivat kouluttautuneet eri aloille ja olivat erilaisia
ihmisiä. Tästä lähtökohdasta katsoen henkilöstön monimuotoisuus saattoi aiheuttaa ongelmia yritysten johdolle. Aula ja Oksanen lainasivat Talentumin toimitusjohtajana toiminutta
Harri Roschieria, joka väitti alan olevan kuitenkin suhteellisen homogeeninen: alan yritysten
työntekijöiden luonteet ja asenteet olivat samankaltaisia, vaikka heidän koulutuksensa tai ulkonäkönsä poikkesivatkin toisistaan. Roschier luonnehti uusmediatyöntekijöitä ennakkoluulottomiksi, joustaviksi, kansainvälisiksi, itsenäisiksi, vahvoja mielipiteitä omaaviksi ja itseään
fiksuina pitäviksi. Hänen mukaansa yksilöitä yhdisti halu menestyä: “Uusmediayrityksissä
puurtavat pikku billgatesit haluavat luoda uutta ja saada samalla mainetta, menestystä ja kunniaa.”. Roschierin näkökulmasta katsoen uusmediayrityksen johtaminen ei ollutkaan niin
monimutkaista.135
Iconiitit eivät jaa Roschierin näkemystä:
Jäkki: Aika harvassa ovat pikku billgatesit tuttavapiirissä. Sitäkin enemmän on
tunnollisia puurtajia, jotka mieluummin tekivät pienellä porukalla yhdessä duunia kuin megakorporaatiossa (lue: Noksu tai Tieto tai konsulttifirmat) excelin
soluna. Ja yksi asia yhdistää tunnollisten johtamista: ihmisille tulee olla reilu,
tasapuolinen ja oikeudenmukainen.
Pertti: What Jäkki said.
Laku on sitä mieltä, että Iconin työntekijät olivat loppujen lopuksi varsin homogeeninen
joukko, mutta yhteinen nimittäjä ei ollut asenne tai halu menestyä, vaan “suurella osalla oli
sama vaihe menossa elämässä ja työuralla ja muitakin yhteisiä kiinnostuksen kohteita kuin
alkoholijuomat”. Lopputuloksena ei ollut mainetta ja kunniaa, vaan tiivis yhteenkuuluvuuden
henki.
Aula ja Oksanen esittelevät myös Esko Kilven näkemyksen, jonka mukaan uusmediayritysten nuoret työntekijät sitoutuivat yrityksen ideaan eivätkä niinkään sen organisaatioon,
135 Aula ja Oksanen 2000, 176.
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mikä tuli ottaa huomioon myös yrityksen johdossa: jos johdon huomio kiinnittyi organisaation rakentamiseen ja prosessien viilaamiseen, idea saattoi kadota taustalle. Kilven mukaan
uusmediatyössä korostui henkilökohtainen osaaminen ja käsityöläisyys: se oli viime kädessä
aina räätälöintityötä.136 Aula ja Oksanen väittivät myös, että “internet-olosuhteissa” johtajuus
oli kollektiivista, ja jokaisen tuli pystyä toimimaan organisaatiossa johtajan tavalla. Jokainen
myös osallistui yritystarinan rakentamiseen ja kertomiseen. 137
Näitäkään näkemyksiä Iconiitit eivät kokonaan allekirjoita:
Stefan: En tullut tekemään merkkiä maailmaan tai muutenkaan tekniikan terävimpään kärkeen, tulin vain tekemään töitä joita luulin osaavani. Alex onnistui
rakentamaan firman hienosti siinä mielessä että itsellä ei ollut tunnetta että firma itseisarvona olisi minkään arvoinen tai ainakaan työntekijöiden yläpuolella
erillisenä entiteettinä.”
Ruska muistaa erityisesti Alexin ohjeen työntekijöilleen: “olkaa lojaaleja toisillenne, älkää firmalle”. Ja sitä Iconiitit todella olivat, he sitoutuivat toisiinsa eivätkä yrityksen ideaan eivätkä
varsinkaan organisaatioon. Näin jälkeenpäin voidaan myös väittää, että Iconilla työskennellessään he rakensivat ja kertoivat koko ajan omaa yhteistä tarinaansa eivätkä yrityksen tarinaa.
Osa ryhmämme jäsenistä muistaa, kuinka alkuaikojen itseohjautuva moniosaajien lauma
muuttui ensin hieman “firmamaisemmaksi” vuoden 1998 loppupuolella, kun työntekijöiden
lukumäärä kasvoi yli viidentoista. Aukkoja työntekijöiden osaamisessa pystyttiin vielä paikkamaan matalan organisaation mahdollistamalla avoimella kommunikaatiolla, mutta kun
alettiin lähestyä “sataa henkilöä” (oikeasti Iconilla ei todennäköisesti koskaan ollut niin paljon työntekijöitä yhtä aikaa), matala organisaatio katosi ja muuttui hyvinkin moniportaiseksi:
“nopeasti sujahdettiin siihen että vain puolet resursseista oli laskuttavia duunareita ja puolet
jotain ihan muuta”. Oli HR-ihmisiä, myyntitiimi, talousyksikkö – Kakkosen (eli Helsingin
Korkeavuorenkadun toisen kerroksen) väki.
Laku: –– joku tietty kerros tai porukka oli riittävän erilaista ettei niiden kanssa
tunnettu sitä samaa yhteenkuuluvuutta (pukuposse, myynnin, bisneskonsultoinnin tai projektinjohdon kanssa puuhaileva hieman arveluttava väki, ketä lienivätkin).
Tanu: –– tässä oli se selkeä klikkiytyminen MEIHIN ja niihin. Iconin fiilis oli
mun mielestä enemmän kuitenkin jakautunut meihin ja sitten niihin tyyppeihin
jotka oli vaan töissä siellä, varsinkin loppuvaiheessa.
Ruska sanoo saman vähän suorasukaisemmin: Tiloihin alkoi ilmestyä ihme kyr-

136 Mt., 167–168.
137 Mt., 158.
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pänaamioita ja muutenkin firman kehitys epäilytti. VI:tä (välitön irtisanoutuminen) ei pidetty enää vitsinä.
Työntekijät alkoivat jakautua eri leireihin ja yhteenkuuluvuuden tunne rakoili. Oman työn
mielekkyyteen ei ollut enää mahdollisuuksia vaikuttaa yhtä paljon kuin ennen ja projektiongelmat alkoivat paisua, kuten Tanu kuvailee:
Meillehän se oli välillä sitä että joku asiakas pokattiin, saatiin epämääräinen
speksi ja sitten hulluuden vallassa käytiin kimppuun. Proikkari138 poikkesi paikalla kyselemässä onko tullut laskutusta. Että sellaista.
Projekteja varten ei tehty tarkkoja suunnitelmia “ruotsalaisten papereista” myyntiä varten
otettuja kopioita lukuunottamatta, tai sitten tehtyjä projektisuunnitelmia ei osattu hallita ja
toteuttaa. Tanu jatkaa:
En tosin ihmettele, varsinkin Tampereella oli sen verran kova joukkopsykoosi
päällä välillä, että ei sitä hommaa pakettiin olisi saanut millään. Tuntuu että
joka ikinen proikkarikin oli aina rekryvirhe, en tajua mistä niitä tyyppejä onnistuttiin kaivamaan.
Ruska muistelee projektia, jonka kuukauden kestäneen määrittelyvaiheen lopputuloksena oli
100-sivuinen määrittelydokumentti. Ohjelmiston toteutuksen aloituksella oli kiire, mutta kun
perusasiat oli tehty ja päästy määrittelydokumentin sivulle 30, sen sisältö loppui: lopuilla sivuilla oli vain otsikot, ei lainkaan leipätekstiä. Ruska huomasi olevansa ensimmäinen, joka oli
vaivautunut lukemaan dokumentin kokonaan:
Se hetki oli kammottava. Mä tajusin niitä tyhjiä sivuja plärätessä, että mä olminhajuinen koodaaja oon saatana ensimmäinen ihminen joka lukee sitä dokkaria!
Ketään muuta ei oo missään vaiheessa kiinnostanut vilkaista, että millainen sen
softan olisi tarkoitus olla. Ei meidän proikkari, ei asiakkaan proikkari, ei projektin omistaja/maksaja, ei kukaan. Ketään ei kiinnosta. Ainoa mikä kiinnostaa on
deadline, silloin pitäis olla valmiina saitti, jota ei oo suunniteltu.
Ruskan avautuminen saa Pertin muistamaan oman osuutensa asiaan:
Muistaakseni oli niin että olen vähintään osittain ollut tuossa mainitussa fiaskossa osallisena. Jos siitä jotain oppi, oli se ymmärrys siitä miten omista kyhäelmistä
on vastuussa muillekin kuin itselleen. Vilpittömät pahoittelut kärsineille.

138 Proikkari = projektipäällikkö
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Kuva 10.

Korkeavuorenkadun to
kaksi kerrosta: ensimm
kerroksessa Me, kakko
Ne.

Me olimme siis sitä mieltä, etteivät Ne olleet tehtäviensä tasalla. Aiemmin myönsimme itse,
ettemme itse osanneet “juuri paskaakaan”, joten Ne olisivat voineet väittää samoin meistä.
Kummallakin puolella projektitiimiä oli siis osaamattomia henkilöitä, jotka todennäköisesti
yrittivät kuitenkin parhaansa. Suurin ristiriita syntyi siitä, etteivät eri osapuolten tavoitteet
olleet kovin helposti sovitettavissa yhteen: toisella puolella toimintaa ohjasivat laskutustavoitteet ja tarve saada työ nopeasti valmiiksi, toisella puolella tärkeintä oli ammattiylpeys tehdystä työstä.
KORKEAVUORENKATU 34, HELSINKI
Helsingin uusi ja hieno design-toimisto avattiin Kaartinkaupunkiin, kotimaisen uusmediahypen keskipisteeseen kesällä 2000. Toimiston neliömäärä oli mitoitettu ilmeisesti emoyhtiössä
määriteltyjen huikeiden kasvuodotusten mukaan: koko kuusikerroksinen talo oli varattu Iconin työntekijöille, joita piti lähitulevaisuudessa tulla kymmeniä lisää. Antero muistelee, että
talossa oli “liian monta kerrosta tilaa”, työntekijöitä oli oikeasti vain kolmessa tai kahdessa
alimmassa kerroksessa (kuva 10). Välissä oli pari kerrosta tyhjää ja ylimmässä, kuudennessa
kerroksessa järjestettiin bileitä ja kuvattiin Kultakuume.com-tv-sarjaa139. Talossa oli käytettävyystestauslaboratorio, jota Irmeli kuvailee näin:

139 Kultakuume.com (Moskito Television, 2001) oli vuonna 2001 ensiesityksensä saanut, vuosituhannen vaihteen
teknohuuman aikaan sijoittuva tv-minisarja, joka “kuvaa tuoreesti ja osuvasti aikaa, jolloin kansa jonotti
kadulla osakkeita ja mitä tahansa internettiin liittyvää pidettiin oikotienä rikkauteen” (lainaus DVD-julkaisun
takakansitekstistä).
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sisäpihan ohi lasikäytävää ja jyrkät raput ylös torniin. tämä oli jokaikisen testiin
tulijan loppumattoman ihmettelyn aihe, osaa pelotti. siellä laitteet ja vempaimet,
jotka aina mystillisesti meni epäjärjestykseen, kun selkänsä käänsi ja puinen tiskipöytä, joka homehtui.
Toimiston ala-aulassa oli näyteikkunamainen kahvilatila. Se oli pienempi kuin Tampereen
toimistolla, mutta koko seinä oli yhtä ikkunaa, joten Korkeavuorenkadulla kävelevät näkivät
siitä kahvitauolla istuskeleva uusmediatyöntekijät. Tämänkin toimiston sisustus oli linjassa
Iconin kansainvälisen brändin kanssa: valkoisia seiniä, oranssia, luumunpunaista, vaaleaa
puuta, lasiseiniä ja design-kalusteita. Tila ei ollut kovin edullinen. Karvo muistaa, että “bileisiin meni rahaa jonkin verran mutta vain murto-osa Helsingin toimiston vuokrista.”
Toimiston sisustuksesta vastannut suunnittelutoimisto Koko 3 voitti oman alansa palkinnon sisustuskonseptillaan, jonka lähtökohtana oli “asiakkaan toivomus yrityksen toimintakulttuurin esiintuomisesta”. Toivomusten pohjalta tiloihin oli pyritty luomaan “hierarkiaton
ja avoin ilmapiiri”: toimistotila oli yhtenäistä ja avaraa eikä edes johtajilla ollut omia huoneita. Sisustussuunnittelijoiden mukaan avoimuudella pyrittiin edistämään luovuutta.140 Vaikka yksittäiset kerrokset olivat avoimia ja yhtenäisiä tiloja, toimisto oli kuitenkin jakautunut
useampiin kerroksiin, joiden välillä hierarkiattomuus ei aina käytännössä toteutunut. Tällä
toimistolla nimittäin oli se kuuluisa Kakkonen: konsulttikerros, Niiden valtakunta.
Ruska: Kahden kerroksen touhu kyllä nyppi. Muutamat kyrpänaamiot ottivat
tosissaan pannuun. Tuho näytti väistämättömältä, vaikka jotain ihmettä välillä
tulikin toivottua. Koko paska päättyikin sitten eeppiseen konkkaan.
Sillä, että Ne istuivat keskenään eri kerroksessa kuin muut, näyttää jälkikäteen katsoen olleen
huomattavan suuri vaikutus eri ryhmien muodostumiseen. Siirtyminen matalasta organisaatiosta moniportaiseen hierarkiaan tapahtui lähes kirjaimellisesti: päälliköt ja johtajat istuivat
työntekijöiden yläpuolella. Samassa kerroksessa työskentelevät henkilöt olivat enemmän ja
spontaanimmin tekemisissä keskenään, toisen kerroksen väkeä tavattiin vain satunnaisesti ja
lähinnä työhön liittyvistä syistä.
KURSK
Vuoden 2000 loppupuolella Alexin opetukset kahdeksan tunnin työpäivästä olivat osittain
päässeet unohtumaan. Toimitusjohtaja Mikko Valorinta myönsi Taloussanomissa, että Iconinkin työntekijät joutuivat välillä venymään normaalien työaikojen yli: “Ilmapiiri on kuitenkin se, että ei oleteta ihmisten tekevän jatkuvasti ylitöitä.” Valorinta vakuutti kuitenkin,
että projektit pyrittiin suunnittelemaan, aikatauluttamaan ja johtamaan niin hyvin, että asiat
saataisiin tehtyä suunnitelmien puitteissa, ja että kahdeksan tuntia laskutettavaa työtä päivässä oli riittävästi. (Korostus omani.)141
140 Taloussanomat 17.10.2000.
141 Taloussanomat 26.10.2000.
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Icon Medialab Finlandin sisäisellä IRC-kanavalla #works:illa käytiin seuraava lyhyt keskustelu 25. lokakuuta 2000:
[20:38] <Pertti> arvakkaa mitä mä tein junassa
[20:38] <Stefan> no mita nyt taas
[20:38] <Juho> dokasit?
[20:38] <Stefan> runkkasit?
[20:38] <Juho> nukuit?
[20:38] <Pertti> mulla oli koviksella vuoden vanhoja irkkilokeja
[20:38] <Juho> luit lehteä?
[20:38] <Juho> heh
[20:38] <Pertti> luin niitä ja se oli niin hienoa kun kaikilla oli kivaa
[20:38] <Pertti> ihmiset puhui positiivisista asioista ja hupsutteli
[20:39] <Pertti> kursk oli vasta pilke [henkilön nimi poistettu] silmäkulmassa

Kursk tai uhkaavammin se-minkä-nimeä-ei-saa-mainita oli projekti, jossa projektinhallintaan
liittyvät puutteet kulminoituivat ja aiheuttivat vakavia seurauksia sekä projektissa työskennelleille yksittäisille ihmisille että koko työyhteisölle. Kursk oli palvelu, joka muuttui kesken
toteutuksen ensin kehittäjien sosiaalisesta tapahtumapaikasta ohjelmistojen verkkokaupaksi
ja lopulta jonkinlaiseksi uutissivustoksi. Yksi ryhmämme toteutustiimiin kuuluneista jäsenistä muistaa, kuinka “Koodiin näillä äkkisestään radikaaleilla palvelumuutoksilla ei ollut käytännössä mitään vaikutusta, koska koodi oli kasa aivan hirvittävää ja toimimatonta paskaa”.
Projekti sai lempinimensä samannimiseltä venäläiseltä ydinsukellusveneeltä, joka upposi
Barentsinmerellä 12. elokuuta 2000 vieden mukanaan 118 miehistön jäsentä. Uppoamisen
aiheutti aluksen oman torpedon räjähtäminen ja siitä seurannut muiden ampumatarvikkeiden räjähdys. Miehistön jäsenistä 23 oli vielä elossa aluksen upotessa, mutta he ehtivät kuolla
hapenpuutteeseen ennen kuin pelastajat pääsivät paikalle.
Ruska: Kurskiin liittyy “norjalainen koputtelu”. Alkuperäistä Kurskia kävivät
pelastamassa norjalaiset erikoismiehet, jotka koputtelivat veneen seiniä, joskin
kaikki tiesivät ettei mitään ole enää tehtävissä. Kohtalon ivana meidän softaa
kävi katsomassa joku norjalainen ikoniitti, pakeni masentuneena synnyinseuduillensa.
Tässä vaiheessa ryhmämme jäsenet pohtivat sitä, oliko kyseinen Iconiitti norjalainen vai tanskalainen, ja oliko hän ylipäätään olemassa vai vain väsyneen tuotantotiimin mielikuvituksen
tuotetta. Yhtä mieltä he ovat siitä, että myös asiakkaan puolella oli “yksi kauhugalleria kanssa”,
mukana oli mm. amerikkalainen sotilas, joka istui neuvotteluissa aina selkä seinää vasten
paikalla, josta näki sekä oven että ikkunan.
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Ruska: Mikäs Paska-Paavolainen [nimi muutettu] se oli Kurskin ensimmäisenä
proikkarina? Kaverilla ei yhtään IT-alan kokemusta, oli palkattu jonkun (ei jumalauta vittu) LVI-alan toimarin paikalta vetämään projekteja.142
Tanu: No hei, mulla on jäänyt mieleen sen Office Space143 -henkinen tapa projektinhallintaan. ‘Onko laskutettavia tunteja’ kuului selän takaa. Prioriteetit kunnossa.
Pertti: Äkillinen flashback Kurskin everstin pauhaamisesta parhaaseen Full Metal Jacket-tyyliin: hän ei vittu piittaa mistään itsenäisyyspäivistä, tätä koodataan
24/7 kunnes on valmista.
Ryhmämme jäsenillä ei ole kovin tarkkaa muistikuvaa kyseisestä projektipäälliköstä, mikä saa
Rullan pohtimaan myös muita unohtuneita henkilöitä:
–– yllättävän määrän ihmisiä oon myös unohtanut heittään pois muistista. Eli
kertoo varmaan siitä kuinka vähän sitä oli tekemisissä tietyn hierarkiatason
tyyppien kanssa, koska suurin osa niistä on tainneet heilua directoreina etc.
Kursk-projektissa työskentely söi työyhteisöä sisältäpäin. Se väsytti tekijänsä ja kasvatti juopaa Meidän ja Niiden välillä, kuten Jäkki muistaa:
En muista koskaan olleeni niin vihainen kuin silloin olin kakkoselle, joka ei ymmärtänyt että ne tekevät kaikkensa. Istu siinä ja katso, kun jengi hajoaa käsiin.
Virallisissa historiankirjoissa palvelua, joka Kurskista lopulta tuli, pidettiin oman alansa edelläkävijänä ja siksi erityismaininnan arvoisena. Sitä ei mainittu, että yksi tuotantotiimin jäsenistä sai projektin aikana burn-outin ja joutui sairaslomalle. Projektin aikana kävi myös
ilmeiseksi, että Iconin henkilöstökäsikirjassa ylistettyä “aidosti yhteen hiileen puhaltavaa”
projektitiimiä ei ollut enää olemassa, vaan tiimin eri osapuolet olivat kääntyneet toisiaan vastaan. Laku pohtii aihetta seuraavasti:
Joskus luin jotain kyökkipsykologiaa, että parisuheen ratkaisevia onnistumisen
aineksia on kokemus siitä, että tuo toinen on omalla puolella (vaikeuksissakin)
eikä itseä vastaan ja että alamäki voi alkaa siitä, kun jompi kumpi kokee, että tuo
ei ole enää mun puolella. Jossain toisaalla kerrottiin sellaisesta analyysimenetel-

142 Kyseinen henkilö ei todellisuudessa ollut entinen LVI-alan toimitusjohtaja. Hänen edellinen työpaikkansa oli kyllä perinteisessä teollisuudessa, mutta ei LVI-alalla. Muistoon saattaa vaikuttaa Iconiittien viljelemä kirjainlyhenne “LVI”, joka tarkoitti “laitonta välitöntä irtisanomista”.
143 Vuonna 1999 julkaistu, työtään ja ahnetta pomoaan vihaavista toimistotyöntekijöistä kertova komediaelokuva.
Elokuvan suomenkielinen nimi on “Konttorirotat”.
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mästäkin, että parisuheterapiassa terapeutti tarkkailee puheesta, onko pariskunta yhtä köyttä -yhdistyksenä vai suolaavatko toisiaan ja tästä saattoi ennustaa
onko hommalla mitään jatkomahdollisuuksia. Että luottamus yhteishengen aineksena ja näin.
Projektitiimin sisäisen luottamuksen katoaminen heikensi varsinkin toteutuspuolen työntekijöiden uskoa siihen, mitä oltiin tekemässä. Töissä ei ollut enää kivaa, eivätkä väsyneet ja
alan tulevaisuudesta huolestuneet ihmiset jaksaneet enää olla positiivisia. Tekemisen ilo alkoi
kääntyä kyynisyydeksi.
MUUN MAAILMAN ICONIT
Maailmanlaajuisen uusmediakuplan lakipisteestä katsoen Tampere oli kaukana sen reunalla, eikä Helsinkikään ollut aivan keskiössä – eikä varsinkaan Icon Medialab Finland. Antero
muistelee, ettei varsinaista uusmediakuplaa juurikaan nähty Iconilla joitakin projekteja sekä
kasvuennusteita ja niiden mukaan tehtyjä investointeja lukuunottamatta. Itse liiketoiminta,
asiakkaan liiketoiminnan ajatteleminen ja käyttäjälähtöisyys olivat kuitenkin vakaalla pohjalla. Hänen mukaansa Iconin jälkeen on kuultu pahempia tarinoita, jotka lienevät kasvaneet
kertomisten myötä samaan tapaan kuin pikkujoulujen viinalaskut. Lakun henkilökohtainen
kokemus kuplasta ja odotusten ylikuumenemisesta ennen sen puhkeamista oli “hieman jakomielitautinen”: hän seurasi sivusta, kuinka asiakkaan projektissa tehtiin suuruudenhulluja
vetoja ja toisaalta myös “omat” olivat yli-innostuneita asiakkaan suuntaan.
Sen sijaan Ruotsissa, Icon Medialab Internationalin kotimaassa, toiminta oli jo aivan toisenlaista.
Ruska: Pidin niitä ruotsalaisia hulluina alusta alkaen, en antanut sen häiritä
millään tavalla työntekoani. Pyrin pysymään mahdollisimman kaukana yhteisistä kv-projekteista.
Tanu: Oli meinaan manselaisen näkökulmasta karanneet herrain ajatukset ihan
pilviin kun käppyröiden ja laatikoiden piirtäminen tuntui olevan tärkeämpää
kuin koodaus. En arvostanut. Muutenkin svedujen säädöt tuntuivat aika “mielenkiintoisilta”, esmes. Helsingin toimiston pakkosiirto ja kerrosten lukumäärän
kasvattaminen ihan todellisuudesta irti. En tiiä oliko sitten tää kuuluisa management fee neliöperustaista, koska muuta järkeä tossa ei ollut. Tulipahan nähtyä mitä muiden rahoilla touhuaminen pahimmillaan voi olla, vaikka mikään 
Boo.com144 tai Riot-E145 ei varsinaisesti oltukaan.
144 Boo.com oli yksi kuuluisimmista dotcom-yrityksistä. Se oli kansainvälinen sähköinen kauppapaikka, jossa myytiin trendikkäitä vaatteita. Boo.com avattiin syksyllä 1999 ja se meni konkurssiin puoli vuotta myöhemmin. Sinä
aikana se kulutti 125 miljoonaa puntaa rahaa. (Ks. New York Times 2.6.2000, CNET 5.6.2008.)
145 Riot Entertainment, suomalainen mobiiliviihteeseen erikoistunut uusmediayhtiö, joka kulutti kahdessa vuodessa 20 miljoonaa euroa riskisijoittajien rahaa. Yhtiö meni konkurssiin marraskuussa 2002. (Ks. City-lehti
17.9.2004.)
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Pertti muistaa, että hänen tapaamansa ruotsalaiset olivat “hauskoja persoonallisuuksia ja
Tukholman konttorilla oli hyvä meininki”. Anteronkin mielestä ruotsalaiset työntekijät vaikuttivat yleisesti aivan “täyspäisiltä” ja Icon Medialabin perustajan Johan Staël von Holsteinin
perusajatukset olivat aivan päteviä. Tanu täydentää, että Holsteinin näkemys modernista uusmediayrityksestä on edelleen kelvollinen, mutta uusmediakuplan aikaan “toteutus ontui ja
vauhtisokeus iski“. Jocken muisto Holsteinista on värikkäämpi:
Pääsimme myös todistamaan Johan Staël von Holsteinin herätyskokouksen
kaltaista puhetilaisuutta. Kaveri vastasi kesken puheensa kännykkään, sillä oli
päällä musta nahkapikkutakki ja se puhui siitä, kuinka joka Icon Medialabin
toimistossa pitäisi tuoksua tuoreet kanelipullat. Minä ja [henkilön nimi poistettu]
puhaltelimme ja naureskelimme epäuskoisina evankelistan saarnalle.
Johan Staël von Holstein oli yksi Icon Medialab Internationalin perustajista vuonna 1996146 ja
työskenteli yhtiössä syyskuuhun 2000 saakka147. Uusmediakuplan aikana hän ehti olla mukana perustamassa myös kahta muuta alan yritystä: vuonna 1998 riskirahoitusyhtiö Speed Venturesia148 ja vuonna 1999 sähköistä kauppapaikkaa Letsbuyit.com:ia, joka meni konkurssiin
maaliskuussa 2002149. Holstein itse kertoo olleensa lapsena “sanasokea ja niin ylienerginen,
että häntä pidettiin valjaissa koska hän ryntäili joka puolelle”150. Holsteinin energisen persoonan kokeminen elävänä on selkeästi vaikuttanut Jocken kokemukseen hänen näkemystensä
uskottavuudesta.
Kansainvälisestä Iconista keskustellessamme Ruska ottaa puheeksi Iconin surullisenkuuluisan henkilöstön optio-ohjelman. Ensimmäiset optiot “kurahti aikoinaan kiville”, joten Icon
Medialab International halusi vaihtaa ne työntekijöiden näkökulmasta motivoivampiin. Ruska ei suostunut vaihtoon, koska piti uusiakin optioita vitsinä: “Oisko ollut vuosi ennen konkkaa ja mulle oli siinä vaiheessa täysin selvää, että tää menee emoyhtiönä täysin vituiksi.” Rulla
ei noteerannut Ruotsin tai muidenkaan maiden touhuja juuri mitenkään: “Optiot nauratti,
mieluiten olisin ottanut palkankorotuksen.”
Lontoon toimistolla oli omat, tamperelaisesta näkökulmasta varsin suuruudenhullut kuvionsa:
Stefan: Saattaa olla pieniä epätarkkuuksia asioissa mutta esim. aulaan oli hankittu hieno “robotti” (hyvää ttvo151-tasoa) vastaanottamaan asiakkaita, hinta 100k
punnissa. Tää ja tän kaltaiset jutut olivat tosin pientä sen rinnalla että oltiin jo
ostettu tontti lontoon citystä ja valmistauduttu rakentamaan oma icon-toimitalo.

146
147
148
149
150
151
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SvD Näringsliv 4.5.2002
SvD Näringsliv 24.7.2006.
SvD Näringsliv 28.5.2002.
Brand Republic 14.11.2000, SvD Näringsliv 5.3.2002.
Taloussanomat 7.7.1999.
ttvo = Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos, josta tuli vuonna 1996 osa Tampereen ammattikorkeakoulua.
Ryhmämme jäsenistä ainakin kolme opiskeli kyseisessä oppilaitoksessa Iconilla työskentelynsä aikana.

Ylin kerros pyhitetty ravintolalle joka olisi ollut auki 24/7 (kunnon kokit paikalla
tietenkin) jos koodarilla tulisi nälkä jossain vaiheessa. En muista nyt tarkemmin
mutta joku etiäinen myös helikopterikentästäkin. No myöhemmällä sitten kun
suhdanteet semisti heikkenivät niin tulikin lasku kun tontille ei rakennettu, muistaakseni piirrettiin 7 numeroa ennen desimaaleja ja alvia.
Ruska ja Pertti muistelevat myös kansainvälistä projektia, jonka aikana käyttöliittymäasiantuntijat matkustivat sekä São Pauloon että Hong Kongiin etsimään suunniteltavalle verkkopalvelulle oikeita värejä: “Yhden reissun tuliaisena tiedettiin etelä-amerikkalaisten tykkäävän
enemmän punaisesta kuin pohjoismaalaisten.” Projektiin liittyi myös brasilialainen projektipäällikkö, joka katosi jäljettömiin, kun “älkää-ajatelko-rahaa-budjetti loppui yllättäen ja isot
pomot tulivat katsomaan mitä oli saatu valmiiksi (etusivun leiska)” sekä italialainen “genuine
yökonsultti”152:
Italialainen konsultti pukeutui kuin Kummisetä mutta ei osannut muuta kuin
italiaa. Se ei toki haitannut koska hänellä oli tulkki. Palaverissa, jossa käsiteltiin
etusivun pikselien värejä (abt ainoa työ mitä projektissa ehdittiin tehdä ennenkuin “tarpeeksi iso” budjetti poltettiin loppuun), konsultti kuunteli n. puoliväliin
kunnes piti meille monologin siitä miten Amazon on tulevaisuutta ja vaikeni sitten taas.
Pertin mukaan “Iconin brändi oli ihan cool”, mutta Irmeli muistaa kansainväliseen konferenssiin osallistuessaan ihmetelleensä, “miten iconin nimen mainitseminen sai kaikki katsomaan
vinoon tai katoamaan paikalta”. Tässä vaiheessa Iconin kansainvälinen brändi saattoi hyvinkin näyttää aivan toisenlaiselta riippuen siitä, katsoiko sitä sisä- vai ulkopuolelta ja seurasiko
Suomen vai muun maailman toimintaa – vai seurasiko Suomesta muun maailman toimintaa.
Vertailukohdat olivat erilaisia.
KAIKKI MENEE SEINÄÄN, KIRJAIMELLISESTI
Syyskuun 11. päivän iltapäivänä vuonna 2001 Iconiitit jaarittelivat #works-IRC-kanavalla
Soneran ja Nokian pörssikursseista ja San Franciscon toimiston rekrytointi-ilmoituksista,
kun yhtäkkiä saatiin tieto ja ensimmäiset kuvat lentokoneen osumisesta New Yorkin World
Trade Centeriin. Käsitys tapahtuneesta oli ensin hyvin hajanainen ja sekava ja monista lähteistä kasattu, “sekaisin cnn:aa, bbc:a ja irssiä jossa kirjoitetaan bbc:n töllöfeediä”.153 Ryhmämme muistaa, kuinka uutisten seuraaminen oli, Elmerin sanoin, ensin “normaalia disaster-ohhailua”, mutta toiseenkin torniin osui, huomattiin, että kyse oli, kuten Antero asian muotoilee,
jostain “Todella Isosta”, oikeasti vakavasta asiasta.
152 “Olla yössä” oli Iconiittien määritelmä henkilöille, jotka eivät olleet ollenkaan tilanteen tai tehtäviensä tasalla.
Tällaisiksi luokiteltuja henkilöitä oli Iconilla töissä useita, varsinkin Lopun Aikoina.
153 http://www.pinseri.com/911/.
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Itse tapahtuma, johon viittaan tästä eteenpäin kansainvälisesti käytetyllä lyhenteellä 911,
oli Tanun sanoin “eka oikea internet-moment” myös negatiivisen huhumyllyn puolesta, sekä
IRC-logit että uutiset olivat tapahtumahetkellä täynnä varmistamattomia huhuja ja muuta
disinformaatiota. Internetin uutispalvelimet eivät kestäneet suurta käyttäjäkuormaa, vaan
jumittuivat yksitellen, ja ihmiset, Ruska heidän mukanaan, joutuivat siirtymään television
ääreen:
Sit vanhasta mediasta päivää ja Ylen erikoisuutislähetys, jota katsomaan valuin
Tsadin toimistolla. Talo kaatui livenä. Oli sitten hiljaisempaa porukkaa kopissa.
Uutisia katsellessaan Laku ja Rulla muistavat pelänneensä kolmatta maailmansotaa tai ainakin jonkinlaista vakavaa selkkausta, “missä mannertenväliset ohjukset lentelee ja punaisia
nappeja painellaan” tai “räjähtää suunnilleen kaikkialla maailmassa”.
Laku muistaa muita samaan ajanjaksoon yhdistyneitä “spektaakkeleita ja skandaaleja”, joista yksi oli hyvin henkilökohtainen:
–– oli Sonera-kirjaa, George W. Bushin valinta ja Lahden katastrofaalista häpeää
Paavo M. Petäjän tankerolehdistötilaisuuksineen. Ehkä nää oli hyvää pohjustusta sille tunteelle kun katseli sivusta haavi auki hyökkäystä Irakiin (olin menossa
selkäkuvaukseen työterveyskeskukseen sinä aamuna ja odotushuoneessa tuli livekuvaa) tai jopa Iconin viimeisiä vaiheita.
Tanu jakaa saman näkemyksen:
Kyllähän tossa oli tosiaan kaikenlaista yhtä aikaa ja olihan se sitten yhden aikakauden loppu. Aika kovaa mentiin seinään. Jos koko Icon-fiilinkiäkin miettiii,
niin olihan siinä selkeästi yksi elementti se laman jälkeinen 90-luvun positiivinen
meininki ja optimismi. Let’s party like it’s 1999 ja silleen. 2001-2002 meni sitten
aika pessimistiseksi maailman meno mun silmissä ––
Myös Pertti on samaa mieltä siitä, että 911 oli “selkeästi rajapyykki yhden ajan loppumisen
kohdalla”. Hänkin muistaa, kuinka päivän tapahtumat olivat “aluksi hurjan jännää äksöniä”,
mutta vähitellen alkoi pelottaa yhä enemmän:
Se vaihtui nopeasti hieman melankoliseen tajuamiseen että jotain on peruuttamattomasti muuttunut, huonompaan suuntaan, huonolla säkällä paljon, hyvällä
säkällä vain vähän, mutta uusi todellisuus on nyt tässä halusi sitä tai ei. Näitä
tajuamisia on tullut elämän aikana vastaan muutamia. Siitä seuranneet jälkilöylyt ovat tähän päivään asti menneet melko lailla sillä tyylillä kuin ajattelinkin.
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Pertti muistelee vuoden 2001 olleen itselleen siihen mennessä henkilökohtaisesti palkitseva,
“vaikka jatkuvat YT:t vähän veivätkin fiilistä alaspäin. YT-arvan omalle kohdalle osuminen
oli kuitenkin nuoruuden hubriksessa aika teoreettinen ajatus.” Merkillepantavaa Pertin muistoissa on se, että Iconilla käytiin vain yksi virallinen yt-kierros, joka 911:n aikaan oli vielä
edessäpäin. Pertti pohtii kasvaneensa enemmän aikuiseksi 2000-luvun alkuvuosina, kun naiivin luottavainen virran mukan kulkeminen muuttui terveeksi kyynisyydeksi ja perusturvattomuudeksi. Hän ei koe muutosta positiivisena. Yhteenvetona hän toteaa, että “voittoisa 90luku vaihtui lopultakin vuoden 2001 loppupuolella, yleissävyltään melko perseestä olevaksi
2000-luvuksi, jonka toivoisin hiljalleen vaihtuvan 2010-luvuksi mistä toivon parempaa”.
Tanun näkemyksen mukaan 911:n aiheuttama talouden sukellus oli viimeinen naula arkkuun monessa sellaisesssakin uusmediayhtiössä, jotka olivat selviytyneet aiemmista kolhuista. Jälkikäteen katsoen Icon saattoi olla yksi näistä.
Anterolle, Elmerille, Tanulle, Rullalle, Lakulle ja Pertille on yhteistä se, että he kaikki työskentelivät 911:n aikaan Tampereen toimistolla. He kaikki kokivat tilanteen hyvin samalla tavoin, pahaenteisenä ja seurauksiltaan kauaskantoisena. Eräällä Iconn Aasian-toimistolla siihen aikaan oleskellutta Jäkkiä 911 ei kovin paljon hetkauttanut: “olin töissä pilvenpiirtäjässä
jota Kansan vapautusarmeija suojelee. Mietin, että tuskin tänne tullaan ja jatkoin töitä.” Hän
ei muista juurikaan keskustelleensa asiasta työkavereidensa kanssa, koska heillä oli oman toimistonsa tulevaisuus päällimmäisenä huolenaiheena: “vakoilimme kimpassa tiimini kanssa
pomoja. –– Ongitut tiedot treidattiin röökipaikalla, vaikka vain minä poltin.” 911:n aikaan jo
toiselle työnantajalle siirtynyt Juho ei myöskään muista tapahtuneesta mitään erityistä: “No ei
siitä sitten lentokentän persetähystyksiä kummempaa seurannut mun mielestä.”
Iconin Tampereen toimistolla tunnelma oli jo valmiiksi synkkä ja tuomiota (eli yt-neuvottelujen alkamista) odottava, ja 911 synkisti tunnelmaa entisestään. Jälkikäteen katsoen
uusmediakuplan puhkeamisen jälkeinen alamäki ja 911 sulautuvat samaksi synkeäksi aikakaudeksi, ja oikeastaan voidaan sanoa, että 9. syyskuuta 2001 oli todellakin tietyn aikakauden
loppu. Sen jälkeen kukaan ei enää edes salaa toivonut, että tapahtuisi käänne parempaan,
koska kaikki uskoivat jo, ettei niin tule käymään.
LOPUN AJAT
Lokakuussa 2001 uutisoitiin, että Icon Medialab International oli tehnyt kuluneen vuoden
aikana 979 miljoonan kruunun liikevaihdolla 725 miljoonaa kruunua tappiota ja suunnitteli
henkilökunnan määrän supistamista saman vuoden heinäkuun 1315 työntekijästä 1150 työntekijään vuoden loppuun mennessä.154 Icon Medialab Finland aloitti yt-neuvottelut lokakuun
lopussa 2001. Yt-neuvottelujen alkaessa Tampereen ja Helsingin toimistoilla työskenteli 75
ihmistä. 15–20 henkilön vähennystarve kohdistui heistä viiteenkymmeneen, koska 25 hengen tekninen henkilökunta oli neuvottelujen ulkopuolella. Teknisen henkilöstön rajaaminen
pois yt-neuvotteluista johtui tilauskannan muuttumisesta teknologiapainotteisemmaksi, toimitusjohtajan mukaan kyse oli “tavallaan osaamisen kohdentamisesta”.155 Lopulta yrityksestä
vähennettiin “noin 18 työntekijää”156.
154 Markkinointi & Mainonta, 20.11.2001.
155 Digitoday 26.10.2001.
156 Digitoday 20.11.2001.
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Karvo: Kyllähän vähennysten ensimmäinen kierros vei osan siitä parhaasta fiiliksestä mennessään. aika vähän olisi mitään järkevämpääkään ollut minun taustallani tarjolla joten jääminen oli luonnollinen valinta (vaikka jotain [henkilön
nimi poistettu] mukana lähtemisestä joskus uhosinkin). kokis oli maksutonta
loppuun asti.
Pertti: Tässä vuosikymmenen aikana olen huomannut että poikkeuksetta YT:t
tappavat aika tehokkaasti yhtä-suurta-perhettä-fiiliksen ja kyynistävät porukan
tehokkaasti. Icon ei ollut mikään poikkeus. Tuolta ajalta jäi mieleen myös se, miten vasta opeteltiin massairtisanomisten käytäntöjä sekä työntekijä- että työantajapuolella. Työttömyysturvat, liittoihin kuulumiset, mitä lomautus tarkoittaa,
miten pidetään yt-neuvotteluja ja mitä laki niistä sanoo jne. Itse olin jo ehtinyt
ajatellakin kansallispessimistisesti että ei tämä voi päättyä hyvin ja henkisesti
hieman varautua. Tosin tuohon aikaan oltiin vielä asuntolainattomia nuoria ketteriä joten eipä sitä nyt niin hirmuisen huolissaan muutenkaan ollut. Sitten kun
yt-kierroksia oli nähty tarpeeksi ja siirtynyt velkaloukkuun, alkoi katsella aidan
toiselle puolelle sillä silmällä ja hankinkin itselleni uuden työpaikan (joka ei kylläkään osoittautunut juurikaan sen paremmaksi vakautensa puolesta).
Merkillepantavaa Pertin kommentissa on se, että uutisarkistojen perusteella Iconilla käytiin vain yksi virallinen yt-kierros loka-marraskuussa 2001; siellä ei siis ollut useampia ytkierroksia. Uusmedia-alan yleinen tunnelma varmaankin loi sellaisen vaikutelman, että ytneuvottelut olivat päällä koko ajan, ja niinhän ne olivatkin – ainakin jossain alan yrityksessä.
Yt-neuvottelujen alkamista myös osattiin odottaa, ja odotusaika todennäköisesti tuntui siltä
kuin neuvottelut olisivat olleet jo meneillään. Iconilta irtisanottiin työntekijöitä jo aiemmin,
mutta kenelläkään ryhmämme jäsenistä ei ole tarkkaa muistikuvaa siitä, miten se tapahtui.
Jos kyseessä olisivat olleet yt-neuvottelut, niistä olisi varmaankin kerrottu uutisissa, mutta
sellaisia artikkeleita ei arkistoista löydy. Itse muistan, että ensimmäinen vähennyskierros, joka
tapahtui kesällä 2001, toteutettiin jonkinlaisten kultaisten kädenpuristusten kautta, lähtijät
olivat vapaaehtoisia tai heille suositeltiin lähtemistä. Varma en tosin itsekään ole. Kollektiivinen muistamattomuus lienee seurausta siitä, että kokemus oli kaikille niin traumaattinen:
kenelläkään ei ollut aiempaa kokemusta näin rajuista olosuhteiden muutoksista työpaikalla.
On myös mahdollista, että yt-neuvottelut, massairtisanomiset ja niihin liittyvät ikävät tunnelmat ovat asioita, joita ihmiset eivät halua muistaa, koska eivät koe niihin liittyviä muistoja
säilyttämisen arvoisiksi157.
Elmeri: Aivan tosiaan, tässäpä trauma pengottavaksi. Eikä meinaa edes aueta
nyt. Joko yritin tosissani toimia prosessissa oikeamielisesti, tai sitten vain oon antanut opportunistisesti antanut kokemuksen koteloitua jonnekin.
157 Ks. Ukkonen 2002.
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Yt-neuvottelut päättyivät marraskuun 2001 loppupuolella. Irtisanotut katosivat työpaikalta
pikkuhiljaa, sitten arjen alamäki jatkui taas. Ryhmämme oli tässä vaiheessa jo pahasti hajaantunut: osa oli irtisanottu, osa lähtenyt itse, osa siirtynyt jo aiemmin muiden maiden toimistoille ja osa muuttanut Helsinkiin. Itse siirryin Helsingin toimistolle tammi-helmikuun
vaihteessa 2002. Tampereelle jäi lopulta ryhmämme jäsenistä vain kaksi.
ICONIN VIIMEISET HETKET
Uusmediakupla kuivui Suomessa lopullisesti kasaan vuonna 2002, kun sijoittajien into rahoittaa alaa hiipui ja useita alan yrityksiä meni konkurssiin tai vetäytyi Suomesta158. Tammikuussa 2002 Icon Medialab International yhdistyi hollantilaisen Lost Boys N.V.:n kanssa uudeksi
yhtiöksi nimeltä LB Icon159. Yhtiön pääkonttori siirtyi Tukholmasta Amsterdamiin. (Uusien
yrityskauppojen myötä LB Iconista tuli LBi vuonna 2006160. LBi yhdistyi Digitas -nimisen yhtiön kanssa helmikuussa 2013 ja uuden yrityksen nimeksi tuli DigitasLBi. Uudessa yrityksessä
on 5700 työntekijää 25 eri maassa.161) Suomen tytäryhtiö jatkoi kaupan jälkeen alkuperäisellä
nimellään. Icon Medialabin Ruotsin toimisto Tukholmassa meni konkurssiin toukokuussa
2002162. Mikko Valorinta väistyi Icon Medialab Finlandin toimitusjohtajan tehtävästä toukokuussa 2002 ja tilalle tuli Kari Partanen163, Iconiiteille entuudestaan tuntematon henkilö
yhtiön ulkopuolelta. Elokuun lopulla 2002 WM-data osti osan Iconin toiminnoista164 ja 45
jäljellä olleesta työntekijästä yli 20 sai kaupan myötä “lähtöpassit”165. Icon Medialab Finland
ajautui konkurssiin 4.9.2002166.
Jo ennen konkurssia ryhmämme jäljelle jääneet jäsenet arvasivat, mitä oli tulossa. Kysymykseen, miksi he jäivät yritykseen, jonka tiesivät menevän nurin, he vastasivat, ettei muutakaan mielenkiintoista ollut tarjolla: koko uusmedia-ala irtisanoi ja saman alan työtä oli vain
isoissa IT-taloissa, jotka eivät uusmediatyöläisten näkökulmasta olleet kovin houkuttelevia.
Ruska: Päätös tuli tavallaan siinä, että katsotaan nyt tää katkeraan loppuun asti
(vaikka tiedostin kuinka laulu päättyy) ja mietin vasta sitten mitä teen seuraavaksi. Fiilis oli siis neutraali. Odotin paskan iskeytymistä tuulettimeen ihan ok
liksan kanssa ja eniten vitutti se, että mistä löydän seuraavan työpaikan jonka
työilmapiiri olisi edes puolet niin kiva kuin mitä työtoverit Iconilla parhaaseen
aikaan.
Laku: –– harvoin mistään lähden kankeamatta. Mulla taisi olla niin paljon hommaa loppuun saakka, että noudatin virallista ohjetta “Ei spekuloida, keskitytään
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Peltonen & Vehmasaho 2006,79.
Digitoday 20.12.2001.
SvD Näringsliv 24.7.2006.
Ks. http://www.digitaslbi.com.
SvD Näringsliv 4.5.2002.
Digitoday 29.4.2002.
Digitoday 29.8.2002.
Markkinointi & Mainonta 29.8.2002.
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ.
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Kuva 11.

uhlakansaa ja kattoon
tu Cube Iconin hautaTampereen ylioppilastalolla.

projektitöihin”, ei siinä hirveästi ehtinyt fiilistellä, sellainen sivusta haavi auki
katseleva tunnelma lienee ollut.
Konkurssin aikaan tämän tarinan päähenkilöistä vain kuusi (jos lasken itseni mukaan) oli
enää työssä Iconilla: kaksi Tampereella, kolme plus minä Helsingissä. Osa meistä muistaa,
kuinka työntekijöitä oli haastateltu etukäteen jonkinlaisessa valintaprosessissa, ja ilmeisesti
haastattelujen pohjalta oli laadittu kaksi nimilistaa, jotka julkistettiin konkurssipäivän tiedotustilaisuudessa. Toista listaa on jälkikäteen kutsuttu “Schindlerin listaksi”167 – siinä oli niiden
nimet, jotka siirtyivät WM-datalle. Mukana oli myös sellaisten henkilöiden nimiä, joita ei oltu
edes haastateltu. Toinen lista oli irtisanottavien lista.
Rulla: Konkkaan asti olin ja se porukan jakaminen tulikin mulle ihan yllätyksenä. Se nimilistan lukutilaisuus on jäänyt elävästi mieleen, omassa kaameudessaan ja hupaisuudessaan kun listalla oli mitä sattuu nimiä.
Kaksi päivää konkurssin jälkeen järjestetystä Iconin Helsingin toimiston viimeisestä perjantaibaarista on jäänyt muistoksi kasa hämäriä ja epätarkkoja valokuvia, joissa näkyy loppuun
asti mukana olleiden lisäksi aiemmin yhtiöstä lähteneitä työntekijöitä, kaikki riehakkaassa
humalatilassa. Yhdessä kuvista näkyy toimiston ikkunaan teipattu lappu, johon oli tulostettu
Toy Story -elokuvan (1995) Buzz Lightyear -hahmon lausahdus: “This isn’t flying, this is falling with style!”
167 Viittaus Steven Spielbergin ohjaamaan samannimiseen elokuvaan (1993). Elokuva kertoi Oskar Schindleristä,
saksalaisesta yrittäjästä, joka pelasti yli tuhat puolanjuutalaista joutumasta keskitysleirille toisen maailmansodan aikana. Schindlerin listalla oli niiden juutalaisten nimet, jotka hän otti töihin tehtaaseensa.
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Kuva 12.

konkurssihuutokau-

järjestettiin

Toimistomaskottimme
osallistui Iconin hauta
päällään käsin neulott
logolla varustettu villa
Paita oli minun tekem

Tampereella

24.9.2002 ja Helsingissä 1.–
2.10.2002. Tilaisuuksista uutisoitiin näyttävien isojen kuvien
kera sekä Aamulehdessä että
Helsingin Sanomissa – ensinmainitussa uutinen oli päässyt
myös etusivulle, ilmeisesti aihe
oli alueellisesti niin merkittävä.
Aamulehti otsikoi uutisensa:
”Kuplan rippeet levisivät palasina maailmalle”168 ja Helsingin Sanomien otsikon mukaan
“Uusmediaunelma pantiin vasaran

alle”169.

Aamulehdessä

kerrottiin, kuinka “Löhöilysohvista ja prameista, tamperelaisen omakotitontin kokoisista työpöydistä saattoi aavistaa sen hunajaisen elämän, jota tässä
toimistossa vielä muutama vuosi sitten oli vietetty.” On mielenkiintoista, että tamperelaisesta
näkökulmasta katsoen leveän elämän mittapuuna pidettiin paikallista omakotitonttia, ja että
erityisesti työpöytien suuri koko nähtiin osoituksena tuhlailusta. Tiloja kuvailtiin “vöyreiksi”. Samalla ilkuttiin, kuinka Icon vielä toukokuussa oli vakuuttanut jatkavansa toimintaa vakaasti Tampereella. Helsingin Sanomat puolestaan keskittyi luettelemaan, millaisia tavaroita
naiset ostivat (astioita, tuoleja, pöytiä ja design-lamppuja) ja millaisia miehet (tietokonepaketteja ja ohjelmistoja). Uutinen päättyi maalailevasti: “Kun tarkastelee uudelleen ulkopuolelta autioituvan maisemakonttorin isoa ikkunaruutua, sen alakulmassa on pahanlainen särö.”
Taloussanomissa pistettiin merkille konkurssihuutokaupan runsas osallistujamääärä: “Tietotekniikkaa ja design-huonekaluja pursunut yhtiö houkutti väkeä kuin it-yhtiöiden osakeannit
aikoinaan”170. Markkinointi & Mainonta -lehti uutisoi myöhemmin, että vuoden 2002 Grand
Prix -uusmediakilpailussa Icon Medialab Finland oli ainoa, joka pystyi “pistämään kampoihin” Riot Entertainmentille “vuoden tyylikkäimmän konkurssin” kilpailusarjassa171. Lehdistö
piti siis edelleen tiukasti yllä hype-mielikuvaa uusmediasta.
Icon siunattiin lepoon 21.9.2002 työntekijöiden järjestämissä hautajaisbileissä, jotka järjestettiin tietenkin Tampereen YO-talolla (kuva 11 ja kuva 12). Bileistä otetuissa valokuvissa
näkyy, että mukana olimme Me kaikki, mutta Niitä ei kuvissa näy, heitä ei taidettu edes kutsua. Olimme kulkeneet täyden ympyrän ja päätyneet jälleen YO-talon dj-kopin välittömään
läheisyyteen. (Kukaan ei tosin muista, soittiko Alex levyjä Iconin hautajaisissa, valokuvista
päätellen hän oli kuitenkin paikalla. Ja varmasti joku meistä oli dj-kopin sisäpuolella.) Iconin
tarina päättyi sinne, mistä se alkoikin – mutta Iconiittien tarina jatkuu.
168
169
170
171

Aamulehti 25.9.2002.
Helsingin Sanomat 3.10.2002.
Taloussanomat 3.10.2002.
Markkinointi & Mainonta 18.10.2002.
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12 VUOTTA MYÖHEMMIN
Koko ryhmämme on yhtä mieltä siitä, että työyhteisöllä on ollut suuri merkitys ja vaikutus,
myös jälkeenpäin. Yhteisöllisyyden tunne, Iconin henki, oli tärkein yksittäinen asia, jonka
vuoksi viihdyimme työssä Iconilla, ja merkittävin asia, jonka muistamme tuosta ajasta tänä
päivänä.
Iconin henki oli minulle tärkein yksittäinen asia. Sama henki oli vahva sekä
Tampereella että Helsingissä. Mansen toimisto oli tietty hitsautunut pari vuotta
kauemmin kasaan ja Hesassa oli sit se toka kerros omana maailmanaan (posit.
poikkeuksena [henkilön nimi muutettu] kaltaiset persoonat)172.
Kun nyt 12 vuotta myöhemmin pohdimme, miten se syntyi, näemme sen muun muassa näin:
Elmeri: Sanoisin että erityisesti elämänvaihe: monille tää tais olla nivelpiste
opiskeluhäröilyn/työelämän ensitapailun ja orastavan aikuisuuden/omaksi valinnaksi koetun välillä. Kokoelma juuri pullosta karanneita juomia ja drinksuja
huumaavan hetken hillumassa samassa mahdollisuuksien pötsissä, kunnes kupla
ampui meidät varpusparvena netin aamuun heräilevän Suomineidon kaduille.
Noihin aikoin minuus niitsattiin kasaan ja paikalla olleiden ominaishajut paloivat tiukasti kiinni.
Laku: Huh huh, [Elmerihän] on (kaiken muun lisäksi) ihan J. K. Ihalaisen kaliiberia oleva dub-runoilija!
Ruska: Henki muodostui, koska firmaan rekryttiin oikeanasenteista jengiä +
Alexin tuki “olkaa lojaaleja toisillenne, älkää firmalle” + flatti organisaatio (niin
kauan kuin sitä kesti).
Useista työkavereista tuli kavereita ja jopa ystäviä, joistain enemmänkin: Iconin aikana muodostui useampia seurustelevia pareja. Irmeli kokee Iconiittien välisen ystävyyden hyvin merkittäväksi asiaksi sekä omassa elämässään että meidän yhteisessä tarinassamme:
En uskalla edes arvailla, mitä olis elämä ollut ilman teitä. kiitos kaikista näistä
vuosista, puput (muistatteko tän puputtelun? :))! –– tää kaverihomma ja sen sitkeys olis ehkä tärkeä teema siihen graduunkin...
Tänä päivänä ryhmämme on hajaantunut eri kaupunkeihin ja ihmiset näkevät toisiaan harvoin. Yhteyttä on pidetty vuosien varrella IRC:n välityksellä (Karvon mukaan “irkkikanaval-

172 Ruska viittaa siihen, että paljon parjatussa “Kakkosessa” työskennelleiden joukossa oli myös poikkeuksia: mukavia, Meihin kuuluvia ihmisiä.
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lakin [on] samat hyypiöt vuosikymmenestä toiseen”) ja nykyään myös Facebookin. Tapaamisia järjestyy harvakseltaan, mutta kuten Rulla asian muotoilee, “Silloin kun nähdään niin on
edelleen ihan mutkatonta ja jotenkin sama rento fiilis kuin ennenkin”.
Iconiittien tarina jatkuu myös tulevaisuudessa, mutta pysäyttäkäämme tämä hetki Stefanin
näkemykseen Iconin hengen merkityksestä:
Jälkeenpäin ajateltuna tolla remmillä oli isompi vaikutus omaan elämään kuin
olisin ikinä silloin pystynyt ymmärtämään. Hädin tuskin pystyn vieläkään.
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4.

yhteenveto
ICONIITTIEN TARINA
Tässä vaiheessa pitänee tehdä selväksi yksi asia: ei ole olemassa yhtä ja yhtenäistä Iconiittien
tarinaa. Oli tiivis työyhteisö, jonka ydinryhmästä tuli ystäviä, mutta jokainen heistä kulki
omaa polkuaan silloinkin, kun kaikki tulivat aamuisin samaan paikkaan töihin. Eivätkä kaikki edes tulleet: eivät he kaikki olleet samaan aikaan kokemassa samoja asioita – paitsi ehkä
yhtiön sisäisellä IRC-kanavalla, jonka kautta maantieteellisesti erillään olevat ihmiset pääsivät
lähelle toisiaan. Ja nekin heistä, jotka olivat samalla toimistolla joka päivä, muistavat asioita
eri tavoin ja olettavat muiden tekemisiä eri tavoin. Kun joku lausuu yhteisen totuuden, aina
joku toinen on eri mieltä:
Jäkki: Vaikka raivohullujahan me oltiin ainakin osan aikaa. Ehkä nykyään sen
osaa kätkeä paremmin, ja päihteitä on kuviossa vähemmän. Mutta hulluja yhtä
kaikki.
Laku: /me ei ollut raivohullu.173
13 keskusteluun osallistunutta oli vain pieni osa työntekijöiden kokonaismäärästä, joka oli
korkeimmillaan noin 70-80 henkilöä. Yhteensä Iconilla oli töissä pitkälti toista sataa eri ihmistä, kun lasketaan mukaan kaikki eri aikoina tulleet ja lähteneet työntekijät ja muiden maiden
toimistolta tulleet “vaihtotyöläiset”. Iconiittien tarina onkin oikeastaan tarina tamperelaisesta
ystäväporukasta, jonka toi yhteen uusmediayritys nimeltä Icon Medialab Finland. Toisaalta se
on myös näkökulma uusmediakuplan ajan teknologian ja markkinoiden maailmaan: Iconiitit
olivat etujoukoissa omaksumassa käyttöön uusia teknologioita ja luomassa niiden avulla aivan uudenlaisia palveluita, ja niihin liittyvät kokemukset ovat tarinassa merkittävässä osassa.
Iconiittien tarinassa on tullut pariinkin kertaan esille yhtiön ensimmäisen toimitusjohtajan, Alex Niemisen lause, jolla hän motivoi työntekijöitään: “olkaa lojaaleja toisillenne, älkää
firmalle”. Tuo lojaalisuus on kantanut hedelmää tähän päivään asti: toisilleen lojaalit työtoverit ovat edelleen ystäviä keskenään.
Iconiittien tarina on henkilökohtainen ja yksityinen, mutta se tuo kuitenkin yhden uuden
ja tärkeän näkökulman ilmiöön nimeltä uusmediakupla. Tämän opinnäytteeni johdantoluvussa mainitsin, kuinka uusmediakupla muistetaan hypestä, riskisijoittajien rahan tuhlauksesta, epärealistisista visioista, suurista lupauksista, pitkistä työpäivistä, kannattavuuden kustannuksella nopeasti kasvaneista firmoista ja loputtomista juhlista ja niitä korostetaan usein

173 Lakun kommentissa on viittaus IRC-komentoon “/me”, jonka avulla IRC:ssä voi kuvata omaa toimintaansa
kolmannessa persoonassa. “/me ei ollut raivohullu” näkyisi IRC:ssä näin: “Laku ei ollut raivohullu”.
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uusmediakuplan ajoista kertovissa teoksissa. Iconiitit voisivat vastata tuohon oletukseen, että
olihan siellä varmasti tuota kaikkea, mutta emme me enää sitä muistele. Meille aivan muut
asiat olivat tärkeitä – ja ovat edelleen. Vuonna 2000 Talentumin Harri Roschier kutsui uusmedia-alalla työskenteleviä “pikku billgateseiksi”, jotka halusivat “luoda uutta ja saada samalla
mainetta, menestystä ja kunniaa”174. Mekin halusimme luoda uutta, mutta emme maineen ja
menestyksen takia, vaan oppiaksemme ja siksi, että yhdessä tekeminen oli hauskaa. Tämä on
tarinamme ydin, ja tämän opinnäytteeni tarkoitus on liittää se osaksi uusmedian historiankirjoitusta.

PUUTTUVAT ÄÄNET JA NÄKYMÄTÖN YLEISÖ
Heikkilä muistuttaa, että on tärkeää tuoda julki myös se, keiden ääntä tutkimuksessa ei kuultu175. Kuten ryhmämme jäsen Ruska jossain vaiheessa totesi, “Olisi hyvä kuulla myös niiden
mielipide, joiden minä kuvittelin Iconille tultuaan tekevän sellaista asiaa kuin töitä, mutta
jotka kyllä tekivät enimmäkseen vain haittaa muiden duuneille”. Nämä tarkemmin nimeämättömät henkilöt, lyhyesti Ne, eivät tässä opinnäytteessäni saa mahdollisuutta puolustautua
heitä kohtaan esitettyjä syytöksiä vastaan, tässä tarkastellaan vain Meidän näkemystämme.
Toisaalta opinnäytteeni tarkoitus oli nimenomaan tallentaa tietyn ryhmän muistitietoa. Niiden näkökulmasta tai saman työpaikan eri ryhmittymien välisistä jännitteistä – ja niiden yhteydestä uusmediakuplaan – saisi uuden kokonaisen opinnäytteen aiheen.
Ukkonen on huomannut omissa tutkimuksissaan, että menneitä asioita voidaan muistella
monin eri tavoin asiayhteyksistä riippuen: “jotkut asiat eivät ole julkisia vaan todella omaa,
tietyn sisäryhmän historiaa”. Jotkin asiat voivat olla sellaisia, että niistä kerrotaan vain tarpeeksi luotettaville ihmisille, eikä niiden katsota kuuluvan julkisiin historiateoksiin. Ukkonen
muistuttaa myös, että muisteluaineistot kertovat muistelijan suhteesta hyväksyttyihin menneisyyden tulkintoihin: “Muistelussa yksittäinen ihminen voi arvioida erilaisia menneisyyden
tulkintoja, kritisoida tai olla samaa mieltä, suhtautua välinpitämättömästi tai pyrkiä täydentämään niitä omilla kokemuksillaan.” Hänen mukaansa tähän mennessä ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota siihen, miten yleisö vaikuttaa menneisyyden tulkintatapoihin.176
Matkan varrella huomasin itse, että näkymätön yleisö kyllä vaikutti keräämäni muistitietoaineiston sisältöön: ryhmämme ei juurikaan muistellut bileiden herkullisia yksityiskohtia
eikä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ruotinut yksittäisten ihmisten tekemisiä, vaikka
niistä aiheista riittää runsaasti puhetta aina, kun tapaamme kasvokkain eikä sanomisia merkitä muistiin. Keskustelujen aikana joitakin henkilöitä nostettiin erikseen esille negatiivisessa
sävyssä (ks. aiempi mainintani Meistä ja Niistä), mutta heistä puhuttiin vain sisäpiirin tuntemilla lempinimillä.

174 Aula ja Oksanen 2000, 176.
175 Heikkilä 2006, 290–291.
176 Ukkonen 2002.
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KESKUSTELUISTA
Osa ryhmämme jäsenistä koki, ettei heillä aina ollut annettavaa käsiteltävänä olleisiin aiheisiin. Välillä jäin miettimään, onko tarkoituksenmukaista yrittää kaivaa jokaiselta vastauksia
ja pitäisikö minun erikseen merkitä, kuka jätti vastaamatta mihinkin kysymykseen. Pohdin
myös sitä, että jos vain yksi vastaa, tarkoittaako se, että muut ovat samaa mieltä? Voiko vain
yhden vastaajan näkemys olla kokonainen tarina? Valtosen näkemyksen mukaan ryhmää ei
välttämättä hallitse eniten puhuva henkilö, vaan sitä voi dominoida myös se, joka vaikenee:
“hiljaa oleminen ei ole neutraali vaihtoehto”. Moderaattorin tulee pystyä hallitsemaan myös
hiljaisuus – tai oikeastaan erilaiset hiljaisuudet.177 Lopulta päätin kuitenkin luottaa siihen,
ettei ihmisiltä tarvitse erikseen kerjätä vastauksia, vaan he kertovat mielipiteensä, jos katsovat
sen aiheelliseksi.
Keskustelujen järjestäminen Facebookissa osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. Aloitin
keskustelut 22. lokakuuta ja ne jatkuivat pitkälle helmi-maaliskuun vaihteeseen saakka, jolloin olin jo edennyt aineiston analyysissa varsin pitkälle. Eri aiheisiin liittyviä keskusteluja oli
yhteensä 21, joista yksi sisälsi useampia “alaotsikoita” (keskustelut eri toimistoihin liittyvistä
muistikuvista). Niiden lisäksi käytiin pari lyhyttä keskustelunpätkää tutkimukseni käytäntöihin liittyvistä seikoista ja yksi keskustelu erään ryhmämme jäsenen itse ehdottamasta aiheesta. Keskustelujen irrallisuus ajasta ja paikasta mahdollisti osallistujille aiheiden pohtimisen
ennen vastaamista ja paluun tiettyihin aiheisiin pitkänkin ajan päästä. Meidän oli myös mahdollista keskustella useammasta eri aiheesta yhtä aikaa. Eri aiheet myös vaikuttivat toisiinsa
keskustelun kuluessa. Minulla oli aina mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä ryhmämme jäseniltä ja aloittaa vielä uusia keskusteluja sitä mukaa, kun etenin aineiston analyysin
kanssa ja siitä löytyi aukkoja täytettäviksi.
Facebook oli ryhmällemme ennestään tuttu väline, joten kaikista välineeseen liittyvistä
rajoituksista huolimatta keskustelu oli varsin sujuvaa. Osallistujat kirjoittivat välillä hyvinkin
pitkiä kommentteja ja liittivät keskusteluun linkkejä, kuvia ja videoita. Ryhmän jäsenet tunsivat toisensa hyvin ennestään, joten keskustelu oli luontevaa ja välitöntä, eivätkä he eivät epäröineet haastaa toistensa näkemyksiä tarvittaessa. Vertailin omaa toimintaani aluksi vähän
liikaakin Ukkosen kokemuksiin ryhmähaastattelujen onnistuneisuudesta178. Aika pian huomasin, että keskustelut sujuivat paremmin omalla painollaan, ilman sen tarkempaa tietoista
suunnittelua. Yhteen kysymykseen saatujen vastausten joukosta löytyi useimmiten ainekset
seuraavaan ja jos ei löytynyt, kysyin jotain ihan muuta ja palasin aiheeseen taas myöhemmin.
Mahdollisuus jatkaa keskustelua pitkän aikaa oli toisaalta myös hieman ongelmallista: tutkimukseen kuuluvan keskustelun ja kavereiden välisen rupattelun raja muuttui hyvin häilyväksi. Tarkentavien kysymysten kysyminen sai aina keskustelun käynnistymään uudelleen, ja
ne saattavat jatkua vielä senkin jälkeen, kun tämä opinnäyte on jo valmistunut. Keskustelut
ovat edenneet laajemmista aiheista kohti yhä pienempiä yksityiskohtia ja ryhmämme muistelee mielellään anekdootteja erilaisista tilanteista. Toisaalta tällainen rönsyily kertoo jotakin
muistitiedon olemuksesta: muistelu ei tule koskaan valmiiksi, vaan aina on mahdollista muistaa jotakin lisää.

177 Valtonen 2005, 237.
178 Ukkonen 2000.
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6.

liitteet
LIITE 1: RYHMÄKESKUSTELUN OSALLISTUJAT
Osallistujien nimet on muutettu.
Laku, käytettävyysasiantuntija
Elmeri, visuaalinen suunnittelija
Irmeli, käytettävyysasiantuntija
Jocke, käytettävyysasiantuntija
Juho, tekninen asiantuntija
Jäkki, käytettävyysasiantuntija
Karvo, toimistotyöntekijä
Antero, visuaalinen suunnittelija
Pertti, konseptisuunnittelija
Rulla, visuaalinen suunnittelija
Ruska, tekninen asiantuntija
Stefan, tekninen asiantuntija
Tanu, tekninen asiantuntija
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LIITE 2: KESKUSTELUKYSYMYKSET
1. KYSYMYS (22. LOKAKUUTA): MITEN PÄÄDYIT ICONILLE?
Olen tässä kovasti suunnitellut suunnittelevani tähän hommaan jonkun ryhdikkään prosessin ja teemarungon, mutta ne eivät näköjään suunnittele itse itseään, joten lähdenpä ihan
fiilispohjalta liikkeelle…
Muutamalla meistä oli tässä taannoin juttua siitä, kuinka Icon Medialabin pääasiallisena
rekrytointikanavana toimi Tampereen YO-talo (ja joskus hätätapauksessa Tulliklubi). Nyt haluaisinkin tietää, miten itse kukin teistä päätyi alalle ja tähän nimenomaiseen firmaan? Mitä
teit ennen Iconia, mistä kuulit Iconista, miten päädyit sinne töihin?
2. KYSYMYS (27. LOKAKUUTA): MITÄ TEIT, VASTASIKO ODOTUKSIA?
Tajusin muuten just, että tästä on tulossa nimenomaan Icon Medialab Tampereen historiikki. Kaikki tähän mennessä tänne kutsumani haastateltavat, samoin kuin mä itse, ovat olleet
nimenomaan Tampereen toimistolla töissä (ja ehkä sitten myöhemmin muuttaneet Helsinkiin). Ensin mietin, pitäisikö mun kutsua tänne myös Helsingissä koko ajan työskennelleitä,
mutta toisaalta voi olla ihan järkevää rajata aihe ensin näin maantieteellisesti ja sitten käsitellä
Helsingin toimistoa vähän myöhemmin ja vaikka siitä näkökulmasta, miltä Ison Kaupungin
meininki näytti tamperelaisten kantilta. Se varsinainen Uusmediakuplahan oli siellä Helsingin Kaartinkaupungissa.
Mutta toinen kysymys: kun sitten olitte päässeet YO-talolta tai Volkswagen Polon etupenkiltä työpisteen ääreen Iconille, vastasiko työ odotuksianne? Mitä varsinaisesti päädyitte tekemään ja kenen kanssa?
3. KYSYMYS (30. LOKAKUUTA): YHTEENKUULUVUUS
Edellisen kysymyksen kohdalla tuli esiin Irmelin sanoin “tää kaverihomma ja sen sitkeys”, eli
se erityinen yhteenkuuluvuuden tunne, joka varsinkin Tampereen toimiston väen keskuudessa vallitsi. Mitä tämä merkitsi teille?
YLEISÖN PYYNNÖSTÄ -KYSYMYS (1. MARRASKUUTA): VOIMAKKAAT (VÄÄRÄT) MIELIPITEET
Tähän väliin ns. yleisön pyynnöstä -kysymys. Nimimerkki “Entinen nuori mies Pirkkalasta”
toivoi keskustelua asioista, joista on oltu kovasti ja kiivaasti jotain mieltä, mutta mielipide
on myöhemmin osoittautunut aivan vääräksi – esimerkkinä versionhallinnan vastustaminen,
joka osoittautui ylimielisyydeksi / ymmärtämättömyydeksi.
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4. KYSYMYS (4. MARRASKUUTA): ICONIN HENKI
Jäkki kuvaili Iconin hengen syntymistä näin:
“Se henki syntyi innosta, halusta jakaa ajatuksia, intensiivisestä oppimisesta,
kuoleman pelosta, kuolemattomuuden tunteesta, toisten osaamisen arvostuksesta ja siitä, ettei mitään tarvinnut pelätä niin kauan kun nuo tiettisgootit olivat
omalla puolella.”
Mato Valtonen on julkaissut Wapitin aikaiset muistelonsa kirjassa “Noh, sano naakka ku nokka katkes” ja siinä hän kuvailee omaa tarinaansa näin:
“Tämä ei ole vain kirja rahasta, ei edes ennen muuta siitä. Ehkäpä tämä on ennen kaikkea kertomus unelmasta, joka miltei toteutui. Se ei ollut rahalla mitattava unelma, vaan mahdollisuus nähdä omista käsistä ja ajatuksista lähteneiden
tuotosten muuttavan maailmaa. Vaikka vain pienen palan, mutta muuttavan.
Olla mukana ensimmäisten joukossa ja aallonharjalla tekemässä kovaa juttua.
Se oli aikaa, jolloin monelle tyypille tuli yhtäkkiä mahdolliseksi elää ja toteuttaa unelmiaan. Töihin oli kiva tulla. Kokemus, jota ei voi millään rahalla ostaa. Sijoittajat ja firmojen
johdot kantoivat tehokkaan tietokoneen nopeilla yhteyksillä eteen ja sanoivat, että tee jotakin.
Kruunuksi komeat tittelit korttiin ja hyvä palkka sopimukseen.”
Jäkin ja Madon näkemyksissä on aika paljon samaa ja sitten toisaalta ei kuitenkaan. Mitenkäs te muut näette sen, mistä se yhteishenki syntyi?
5. KYSYMYS (8. MARRASKUUTA): METAKESKUSTELUA
Tähän väliin vähän pohdiskelua tästä ryhmästä ja tavasta hoitaa haastattelut näin.
Muistitietotutkimusta väitöskirjassaan tutkinut Taina Ukkonen on omissa haastatteluissaan huomannut, että ryhmän ohjaajan tulee huolehtia siitä, että kaikki saavat puheenvuoron.
Jos ohjaaja vain odottaa vastauksia kysymyksiinsä, käy helposti niin, että vain muutama ääni
kuuluu ja loput jäävät kuuntelijoiksi.
Koska parin viimeisen kysymyksen kohdalla on ollut käymäisillään just näin, haluaisinkin
kuulla teidän mielipiteitänne tällaisen Facebook-keskustelun sopivuudesta muisteluiden keräämiseen. Nyt kun olette roikkuneet mukana jonkun aikaa, koetteko te tällaisen keskustelun
luontevaksi? Vai haluaisitteko mieluummin, että esimerkiksi riivaisin teitä kahden kesken?
6. KYSYMYS (10. MARRASKUUTA): TIETTISGOOTIT
Kertokaas tähän väliin lisää tiettisgooteista.
7. KYSYMYS (11. MARRASKUUTA): IRC-BOTTI VEIJO
No jos ette halua kertoa tiettisgooteista, kertokaa sitten Veijosta.
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8. KYSYMYS (13. MARRASKUUTA): IRC
Tultiin lähestyneeksi irkkiä vähän ns. perä edellä. Äsken juteltiin Veijosta, seuraavaksi voitaisiin jutella #worksista ihan yleisesti. Irkkasitteko?
9. KYSYMYS (14. MARRASKUUTA): UUSMEDIA-ALAN TYÖNTEKIJÄT
Lainaus Aulan & Oksasen (2000) kirjasta Eepos – suomalainen internet-unelma:
“Minkälaista on uusmediayrityksissä työskentelevä väki? Alahan on seksikäs, dynaaminen, kansainvälinen, monimuotoinen, monikulttuurinen, huumorintajuinen, lahjakas.
Usein lähtökohta on, että alan yritysten henkilöstö on ihanteellisen heterogeenista. On insinööriä, ekonomia, juristia, humanistia ja niin edelleen. On pientä, suurta, pitkää, pätkää, hippiä, juppia, rikasta, köyhää. Toinen lähtökohta on, että tämä monimuotoisuus asettaa johdon
monien ongelmien eteen.
Talentumin Harri Roschier esittää toisen näkökannan. Hänen mielestään ala on itse asiassa
suhteellisen homogeeninen. Vaikka monilla on erilainen koulutustausta tai ulkonäköskaala
on hyvin kirjava, alan yrityksiin tulevat ihmiset ovat luonteeltaan ja asenteeltaan samankaltaisia. Heitä voisi luonnehtia perustoiltaan ennakkoluulottomiksi, joustaviksi, kansainvälisiksi ja
niin edelleen. Alan tekijöillä on vahvoja mielipiteitä, koska he ovat hyvin itsenäisiä ja itseään
fiksuina pitäviä.
Mutta vahvat mielipiteet ovat eri asia kuin heterogeenisyys. He ovat yksilöitä, joita yhdistää
halu menestyä ja tehdä hienoja juttuja. Jos oletus väen samankaltaisuudesta pitää piakkana, se
yksinkertaistaa myös johtamisvaatimuksia. Uusmediayrityksissä puurtavat pikku billgatesit
haluavat luoda uutta ja saada samalla mainetta, menestystä ja kunniaa. Ja kuten Roschier toteaa: ‘Siihen sanotaan, että kun tehdään näin, menestytään paremmin. Ei se lähtökohtaisesti
ole vaikeata.’”
Kumpi väittämä on mielestänne enemmän totta? Heterogeeninen vai homogeeninen?
10. KYSYMYS (18. MARRASKUUTA): UUSMEDIAKUPLAN PUHKEAMINEN
Jatketaan seuraavaksi aikajanalla eteenpäin: mitä muistat siitä, kun uusmediakupla puhkesi?
Tarkennus vähän myöhemmin: Hmm, tarkoitin lähinnä jonkinlaista yleistä fiilistä. Mutta
kerro vaan duuneista, ihmisistä tai työympäristöstä, haluamassasi järjestyksessä.
(En haluaisi pilkkoa tätä aihetta kovin moneen erilliseen keskusteluketjuun, koska esimerkiksi juuri nuo mainitsemasi aiheet leikkaavat osittain toisiaan.)
11. KYSYMYS (24. MARRASKUUTA): IRTISANOMISET
Edellinen kysymys ei oikein ottanut tuulta alleen, joten muotoillaanpa asia toisin: millaiset
fiilikset sulla oli, kun väkeä alettiin vähentää, ilmainen kokis muuttui maksulliseksi, perjantaibaarissa sai vain yhden oluen ja alan arvostus muuttui muutenkin miinusmerkkiseksi?
Lähditkö itse vai jäitkö, ja miksi?
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12. KYSYMYS (2. JOULUKUUTA): ICONIN SOUNDTRACK
Tulipa mieleeni kysyä, kun tuossa kuuntelin viime vuonna kasaamaani “the sound of the 90’s”
-tyyppistä Spotify-soittolistaa, että minkälainen olisi Iconin soundtrack? Mikä biisi mielestäsi
kuvaa sitä aikaa?
13. KYSYMYS (7. JOULUKUUTA): MILLENNIUM JA Y2K
Vuoden 1999 uudenvuodenaattona minä korkkasin sen Dom Perignon -pullon, jonka olin
saanut firmalta joululahjaksi vuonna 1998. Uudenvuodenbileemme olivat Tuulensuun toimistossa, jossa ei enää majaillut Icon vaan Utopia Finland. Tämän kysymyksen tarkoituksena
on tavoitella ajan henkeä vuosituhannen vaihteesta – miltä silloin tuntui? Y2K:ta ei sittenkään
tullut, mutta tuliko jotain muuta?
14. KYSYMYS (12. JOULUKUUTA): RETROVAATIO
Kaamos- ja haastatteluväsy alkanee vaivata kaikkia, joten vielä yksi viimeinen kysymys ja sen
jälkeen laitan homman pakettiin.
Ohjaajani lähetti mulle viime viikolla Tekniikan Waiheita -lehdessä (4/12) olleen artikkelin, jossa määriteltiin retrovaation käsite. Suomisen ja Sivulan mukaan “retrovaatio tarkoittaa
siis menneisyyteen jääneen kohteen kekseliästä kääntämistä sellaiseksi, että se on omaksuttavissa uuteen käyttöön. Retrovaatio on jälleenlöytämiseen perustuva, menneisyyttä koskevaa
tietoa hyödyntävä innovaatio. Retrovaatioita on kahdenlaisia. Menneisyyden artefaktin voi
kytkeä täyttämään uutta tehtävää tai menneisyyden artefaktin vanhan tehtävän voi herättää
henkiin uudessa ajassa, uudella tavalla.”
Koska proffani oli sitä mieltä, että mun tulisi myös soveltaa tutkimustuloksiani käytäntöön, ajattelin lähteä liikkeelle tuosta retrovaation käsitteestä ja lukea vastauksianne myös
siitä näkökulmasta, että uusmedian vuosina jäi kesken jotain, jota voisi vielä jatkaa ja soveltaa
uusiksi. Tuo jokin mun on toki löydettävä itse, mutta kysyn silti teiltä ehdotuksia. Muistatko
jotain sellaista, minkä olisit halunnut lähtevän lentoon mutta ei lähtenyt?
15. KYSYMYS (25. JOULUKUUTA): HOMMA PAKETISSA
Jees, tämä homma alkaa olla paketissa. Jos teitä huvittaa, voitte vielä kommentoida viestiketjuja uuteenvuoteen asti, sen jälkeen alan purkaa vastauksianne auki. En ole vielä päättänyt,
millaisilla nimillä viittaan teihin tutkimuksessani, ovatkohan nimikirjaimet liian paljastavia?
Voin toki keksiä myös kokonaan uudet nimet (vastaavat kuin työssäoppimistutkimuksen
“Leila”).
Haluan kiittää teitä vuolaasti jo tässä vaiheessa. Kunhan saan graduni pakettiin, mikä tapahtuu viimeistään deadline-päivänä 14.4., koitan kehitellä jotain korvausta vaivannäöstänne
(lue: Pizzeria Napoli ja joku vastaava paikka Helsingissä). Kiitoksia siis!
Ja jos haluatte vielä kysyä/kommentoida jotain itse graduun liittyen, tässä alla on tilaa sille.
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16. KYSYMYS: ICONIN PERINTÖ
Hei – pakko kysyä vielä yksi kysymys. Aineistosta nousee toistuvasti esiin (Irmelin sanoin)
“kaverihomma ja sen sitkeys” ja sen merkitys myös elämän myöhemmissä vaiheissa, eräänlainen “Iconin perintö” siis. Selkeitä syitä sille, miten tämä kaverihomma syntyi, ei kuitenkaan
löydy.
Mistä luulette sen johtuneen – olisiko kyse siitä, mitä Laku arveli, eli että firmassa oli runsaasti saman ikäisiä ja samassa elämänvaiheessa olevia ihmisiä, joista iso osa on rekrytty YOtalolta tai muuten puskaradion kautta, vai olisiko kyse ollut jostain ihan muusta? Mahdollistiko firma (organisaation rakenne tms.) kaveruuden syntymisen?
17. KYSYMYS (16. TAMMIKUUTA): ALAKULTTUURIT
En malta lopettaa. Luin tuossa [henkilön nimi poistettu]:lle ääneen Jäkin tiettisgoottisitaattia ja [henkilön nimi poistettu] totesi, että oletko huomannut, kuinka Iconilla (ja varmaan
muuallakin alalla) on ollut töissä perinteisten nörttien lisäksi eri ug- tai marginaalijuttujen tai
ylipäätään tiettyjen skenejen edustajia kuten just gootteja, YO-talon poppareita tai erilaista
konemusiikkiväkeä junkasta houseen ja ebm:ään (palaa takaisin gootteihin). Pertti taisi mainita jo musaketjussa aiemmin, että Iconilla tutustui hyvin kaikenlaiseen konemusaan. (Itse
pyörin aiemmin goottiskenessä ja Iconin aikoihin olin vaihtanut houseklubeihin.)
18. KYSYMYS (18. TAMMIKUUTA): EMOYHTIÖ
Ja vielä yksi kysymys on jäänyt vaille vastausta: Suomen ja erityisesti Tampereen Iconin työntekijöiden suhde emoyhtiöön.
Kuten (alunperin Anteron tietooni saattamasta) kuvasta näkyy, Icon Medialab on sittemmin nielaistu osaksi huomattavasti suurempaa yrityskokonaisuutta, yhdessä oman aikansa
pahimpien kilpailijoiden (esim. Framfab) kanssa. Lost Boys osti Iconin vuonna 2001, eli Suomen Icon oli silloin vielä olemassa.
Icon Medialab Finland oli aika ohut siivu tuota kansainvälistä Icon Medialabia (en edes
muista, kuinka monessa maassa toimistoja oli, mutta eikö niitä ollut yli 30?). Miltä emoyhtiö
ja sen isot pomot suurine suunnitelmineen näyttivät teidän silmissänne? Vaikuttivatko päivittäiseen työhön?
19. KYSYMYS (20. TAMMIKUUTA): 911
Vielä yksi. Jos Y2K ei juurikaan hetkauttanut eikä uusmediakuplan puhkeamisesta ole tarkkoja muistikuvia, miten on 911:n laita? [Henkilön nimi poistettu] on dokumentoinut hienosti
hetken fiilikset terrori-iskusta IRC-logien avulla ja iso osa meistä on mukana. Haen kysymykselläni tunnelmia ns. ajan hengestä ja sen muuttumisesta, mutta saa jutella muustakin, jos
siltä tuntuu. (Linkki: http://www.pinseri.com/911 )
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20. KYSYMYS (18. HELMIKUUTA): TILAT
Jaksatteko vielä? Olen tässä pyöritellyt aineistoani pitkään ja hartaasti ja miettinyt, mistä kulmasta lähestyisin sitä ja miten järjestäisin sen. Rönsyilevän mielleyhtymäketjun kautta päädyin jaottelemaan Iconin tarinan eri aiheet ajan ja tilan yhdistelmin, eli seuraavasti:
1. YO-talon dj-kopin välitön läheisyys: rekrytointivaihe, kavereiden kautta
töihin (tämä on symbolinen tila, koska näitä on muitakin: Alexin auton
etupenkki, yliopiston kuppila jne.)
2. Tuulensuun toimisto: firman alkuvaihe
3. Hämeenkadun Alko: firma kasvaa, jonkinlainen välivaihe ennen kuin
kasvettiin isoksi
4. Hämeenkadun toimisto: Lopun Ajat, uusmediakuplan puhkeaminen

Avaan tänne vielä oman ketjun kaikista kolmesta eri toimistosta, jotta saisin omien muistikuvieni ja valokuvien tueksi myös teiltä muistikuvia siitä, millaisia nuo toimistot olivat.
Tila 1: Tuulensuun toimisto (Tampere)
Tila 2: Hämeenpuiston Alko (Tampere)
Tila 3: Hämeenkatu 11 (Tampere)
(Pienen keskustelun jälkeen päätin ottaa mukaan myös Helsingin toimistot.)
Tilat 4 ja 4,5: Salaman talo Aleksanterinkadulla ja Der Alte (Helsinki)
Tila 5: Korkeavuorenkatu 34 (Helsinki)

21. KYSYMYS (24. HELMIKUUTA): ICON-SANAKIRJA
Lainaan Ruskaa tuolta toimistoketjusta: “Mun kontribuutio oli piirtää kuutiosta yksi sivu auki
niin, että siitä tuli luiska. Anu vois kerätä omaksi aiheeksi slangisanat kuten luiska/luiskaaminen, etc.”
Icon-suomi-sanakirja voisi oikeastaan olla yksi osoitus yhteishengestä ja osa Iconin perintöäkin, iso osa näistä kun taitaa olla edelleenkin käytössä, ellei yleisemmin niin ainakin tämän
porukan keskuudessa. Luiska, VI, LVI ja mitä näitä nyt oli – listatkaa lisää!
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