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Saatteeksi

Suomi elää jälleen voimakasta kaupungistumisvaihetta. Ihmiset muuttavat
työn ja palvelujen perässä kaupunkeihin. Kasvukeskukset kasvavat samalla kun
reuna-alueet hiljenevät. Uusia kaupunginosia syntyy, ja vanhat kaupunginosat
elävät jatkuvassa muutosprosessissa. HIDE- eli Helsinki-identiteettejä – elokuvakerronta kaupunginosien suunnittelutyökaluna -hankkeessa onkin lähdetty
tutkimaan, millaisin käsikirjoittamisen ja lavastuksen elementein kaupunginosien muutosprosessit voidaan tehdä näkyviksi. Hankkeen tavoitteena oli
tuottaa sekä tutkimuksellista että suunnittelullista aineistoa kaupunginosien
suunnittelun tueksi. Tätä varten hankkeessa tutkittiin lähemmin Teurastamon
aluetta ja raitiolinja kahdeksan reittiä.
Hankkeen lähtöoletuksena oli, että identiteetit ovat jatkuvassa liikkeessä. Ne tulevat arvioiduiksi kussakin vuorovaikutustilanteessa uudestaan.
Kaupunginosien vuorovaikutusverkostoon liittyvät toisaalta kaupunginosien
sisäiset verkostot, toisaalta verkostot lähikaupunginosiin ja laajempiin kehyksiin. Nämä verkostot ovat osin reaalisia, osin kuvitteellisia. Kuvitteellisiin verkostoihin liittyvät mielikuvat, asenteet, odotukset sekä tarinat toisista ja itsestä,
reaalisiin eletyt ja koetut tapahtumat. Näin Helsinki-identiteetititkin rakentuvat osin kuvitteellisten, osin reaalisten elementtien varaan.
Myös käsitykset käsikirjoittamisesta ja lavastuksesta perustuvat jatkuvaan muutokseen. Käsikirjoitus voi tehdä näkyväksi ne elementit, joiden
varaan kaupunginosan identiteetti rakentuu, mutta identiteettien tapaan kaupunginosan keskeisestä teemasta kehkeytyy loputtomasti erilaisia käsikirjoituksia käyttäjien mukaan. Jokainen käyttäjäryhmä tulkitsee käsikirjoituksen
esittämän teeman ja konfliktin omasta näkökulmastaan. Lavastus vuorostaan
antaa välineet käsikirjoituksessa esitetyn teeman visuaalis-spatiaaliselle tulkinnalle. Näitä elementtejä hanke on pyrkinyt tarjoamaan tutkimuksellisin ja
suunnittelullisin keinoin.
Tämän kirjan avulla olemme yrittäneet tuoda näkyväksi, miten kehittämistyö ja tutkimus hankkeessa eteni ja millaisia mahdollisuuksia käsikirjoittaminen ja lavastus antavat kaupunkisuunnittelulle. Kiitämme Helsingin
kaupunkia, Aalto-yliopistoa, Lapin yliopiston Sinco-laboratoriota sekä kaikkia
hankkeeseen osallistuneita tahoja ja henkilöitä hankkeen eteen tehdystä työstä. Ilman heitä hanke ei olisi ollut mahdollinen.
Helsingissä helmikuussa 2016
Eija Timonen
Professori, dosentti,
Hide-hankkeen tutkimusjohtaja
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Helsinki-identiteettejä

– elokuvakerronta kaupunginosien suunnittelutyökaluna
Tiivistelmä
Helsinki-identiteettejä – elokuvakerronta kaupunginosien suunnittelutyökaluna -hankkeessa (HIDE) on tutkittu tieteen ja taiteen keinoin, miten kaupunkikuvaan voidaan tuottaa käyttäjäkokemuksesta nousevia kerronnallisia elementtejä, jotka nostavat esiin uusien kaupunginosien vasta muodostumassa
olevaa kulttuurista identiteettiä. Hankkeen pilottikohteina ovat uudet, vasta
rakennetut ja vielä rakenteilla olevat asuinalueet, ja vertailukohtaa näille uusien kaupunginosien identiteettien rakentumiselle on etsitty vakiintuneiden,
pidemmän historian omaavien kaupunginosien kautta.
Hankkeessa on hyödynnetty erilaisia elokuvakerronnan ja interaktiivisen viestinnän keinoja. Kaupunkilaisille on tarjottu monenlaisia aineksia, joista kulkijat ja katsojat ovat voineet sekä rakentaa tarinoita omassa päässään, kertoa
ajatuksiaan muille ja kommentoida toisten ajatuksia, että tunnistaa yhteisiä,
jaettuja kertomuksia. Tilassa liikkujien kokemusta on rikastettu arkipäivästä
poikkeavilla havainnoilla, jotka ovat kiinnittäneet huomion alueen identiteettiin, historiaan sekä siihen liittyvien merkitysten, muistojen ja mielikuvien
päällekkäisyyteen. Samalla on tehty alueella kulkeva ihminen tietoiseksi toisten siellä liikkuvien ja asuvien ihmisten läsnäolosta, heidän tarinoistaan ja näkökulmistaan.
HIDE-hanke koostuu kahdesta akateemisesta tutkimusprojektista julkaisuineen sekä kahdesta lavastusinterventiokokonaisuudesta. Projekteista ensimmäinen, Pig Circus, tutki Kalasataman Teurastamon aluetta, toinen, Kasiratikka, puolestaan neljää eri kaupunginosaa raitiolinja kahdeksan varrella.
Tutkimusprojekteissa ja lavastusinterventioissa on käytetty osin samoja aineistoja. Hankkeessa on kerätty tietoa eri kaupunginosien asukkailta, käyttäjiltä ja
niissä työskenteleviltä henkilöiltä haastatteluin, valokuvaamalla, videoimalla,
havainnoimalla ja interaktiivisten lavastusinterventioiden keinoin, kuten pyytämällä käviöitä kirjoittamaan ja piirtämään ajatuksiaan muistikirjoihin.
Aineistojen pohjalta on laadittu kahden tieteellisen artikkelin käsikirjoitukset, ja lavastusinterventioissa on rakennettu asukas- ja kävijäpolkuja, joissa on
kokeiltu erilaisia elämyksellisiä ratkaisuja sekä avattu uudenlaisia näkökulmia
ja positiivisia mielikuvia uusista kaupunginosista lavastus-, valaistus-, väri- ja
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materiaaliratkaisuin. Niiden avulla on saatu kaupunkitilassa liikkuva kulkija
näkemään ja kokemaan olemassa olevaa ympäristöä uusilla tavoilla. Konkreettisina tuotoksina hankkeessa on syntynyt lisäksi kaupunginosien identiteettikäsikirjoituksia monenlaisten hankkeiden pohjaksi. Koko hankkeen runsas aineisto on Helsingin kaupungin käytössä kaupunginosien suunnittelu- ja
markkinointityön avuksi.
Helsinki-identiteettejä-hanke on osa Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston
yhteistä Innovatiivinen kaupunki -hankekokonaisuutta. Hanke liittyy Helsingin kaupungin yleiseen strategiseen tavoitteeseen asumisen määrän ja laadun
sekä kaupunkiympäristön monipuolisuuden turvaamisesta. Vahvan paikallisidentiteetin omaavat uudet kaupunginosat lisäävät alueen houkuttelevuutta
niin uusille asukkaille kuin yrityksille, jotka etsivät kiinnostavaa ja ainutlaatuista sijaintia. Myös kaupungin yleinen matkailullinen vetovoima lisääntyy
omaleimaisten ja kerronnallisia elementtejä sisältävien uusien kaupunginosien
kautta.
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I
Johdanto
1.1. Taustaa
Tässä raportissa esitellään Helsinki-identiteettejä – elokuvakerronta kaupunginosien suunnittelutyökaluna -hanke, lyhyemmin HIDE-hanke.
HIDE-hankkeessa (19.8.2013- 31.12.2015)
tarkasteltiin eri tieteen ja taiteen keinoilla,
kuinka kaupunkikuvaan voidaan tuottaa
käyttäjäkokemuksesta nousevia kerronnallisia elementtejä, jotka nostavat esiin
uusien kaupunginosien vasta muodostumassa olevaa kulttuurista identiteettiä.
Hankkeessa etsiydyttiin vuorovaikutukseen uusien kaupunginosien asukkaiden ja
kävijöiden kanssa monin tavoin. Asukasja kävijäkokemuksista on kerätty tietoa
haastattelemalla, videoimalla käyttäjäpolkuja, lavastusinterventioiden kautta sekä
hyödyntämällä erilaisia palvelumuotoilun
menetelmiä. Kollektiivisen ja henkilökohtaisen kokemuksen kohtaamista on etsitty
mikrohistoriallisen näkökulman kautta:
siitä, miten yleinen, kaikille yhteinen his-
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toria tai nykytodellisuus näkyvät ja voivat
yhdistyä yksityisten ihmisten elämässä.
Raportin rakenne etenee seuraavasti: Tässä johdantoluvussa esitellään hankkeen
kulku ja Aalto-yliopiston ja Helsingin
kaupungin välinen yhteistyö sekä hankkeen osallistujat. Toisessa luvussa luodaan
katsaus kulttuuriseen kartoitukseen, joka
on toiminut hankkeen teoreettisena viitekehyksenä, sekä sen sopivuuteen kaupunginosatutkimuksen metodina. Kolmannessa luvussa esitellään hankkeen
tieteellisen tutkimuksen osuus ja sen
tulokset: hankkeessa tuotetut artikkelit
sekä tieteelliset konferenssit, joissa työtä
on esitetty hankkeen aikana. Neljännessä
luvussa käydään läpi hankkeen taiteellinen kehitystyö ja sen tulokset: lavastusinterventiot ja tuotetut käsikirjoitukset.
Viidennessä luvussa pohditaan hankkeen
antia ja annetaan joitakin ehdotuksia tulosten hyödyntämiseksi Helsingin kaupungin matkailu- ja markkinointityössä.

1.2. Hankkeen kulku ja yhteistyö
Helsingin kaupungin kanssa
HIDE-hanke liittyi Aalto-yliopiston ja
Helsingin kaupungin yhteistyöhankkeen
teemaan Kaupunki tilana. Hankkeessa
etsittiin tutkimussuunnitelman mukaisesti uusia keinoja käyttäjälähtöisen tiedon
hankintaan sekä tiedon hyödyntämiseen
tilan kokemisessa ja siihen vaikuttamisessa.
Hankkeen alkuvaiheessa Helsingin kaupunki esitti toiveen Kalasataman Teurastamon alueen sekä Jätkäsaaren valitsemisesta hankkeen kohdekaupunginosiksi.
Nämä molemmat alueet valittiin mukaan
hankkeeseen, ja lisäksi keskusteluissa
pohdittiin Arabianrannan alueen mukaan
ottamista. Kohdealuetta päätettiinkin laajentaa kattamaan raitiolinja kahdeksan
reitiltä muitakin kaupunginosia, jolloin
myös Toukola-Arabianranta, Töölö ja
Vallila-Hermanni valittiin mukaan. Hanke kattoi siten melko monta helsinkiläistä kaupunginosaa, jotka olivat keskenään
varsin erilaisia, mikä toi hankkeeseen
kiinnostavaa vertailua.
Hankkeessa hankittiin käyttäjälähtöistä
tietoa sekä tieteellisiä että taiteellisia keinoja hyödyntäen. Pig Circus -projektin aineisto kerättiin haastattelemalla Helsingin
Kalasataman Teurastamon alueen yrittäjiä
heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan
alueesta, sen käyttäjistä ja tulevaisuudennäkymistä sekä havainnoimalla aluetta
ja etsimällä taustatietoa sen historiasta ja
vaiheista.

Kasiratikka-projektissa puolestaan haastateltiin Helsingin eri kaupunginosien
asukkaita keräten heiltä muistikuvia ja
mielikuvia asuinkaupunginosastaan sekä
sukupolvien takaa että nykypäivästä.
Haastateltavia pyydettiin kertomaan erilaisten kotikaupunginosansa kaupunkitilojen käytöstä eri tavoin, mm. symbolien,
esineistön, luonnon, tunteiden ja tunnelmien kautta. Haastateltaville näytettiin
myös kunkin kaupunginosan valokuvia,
joiden kautta mielikuvia ja muistoja saatiin esiin. Tutkimuksen aineistonkeruusta kerrotaan lähemmin artikkelin metodiosassa.
Molempien osahankkeiden aineistojen
pohjalta tuotettiin sekä tietellistä tutkimustietoa, joka on osin julkaistua, osin
arvioitavana tieteellisissä julkaisuissa
(ks. tarkemmin artikkeleja käsittelevistä
alaluvuista) sekä erilaisia taiteellisia produktioita. Kaikki hankkeiden aineisto ja
tuotokset ovat Helsingin kaupungin käytettävissä jatkokehitystyössä.
Tutkimushankesuunnitelman mukaisesti
hanke on tuottanut aineistojen lisäksi kaupungille uudenlaisia metodeja kaupunkisuunnitteluun ja kaupungin markkinointityöhön. Näitä metodeja ja ideoita niiden
hyödyntämiseen tarkastellaan lähemmin
tämän raportin viidennessä luvussa.
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1.3. Hankkeessa työskennelleet
tutkijat
HIDE-projekti käynnistyi elokuussa 2013
ja päättyi helmikuussa 2016. Projektissa on työskennellyt kuusi eri tutkijaa sen
eri vaiheissa. Poikkitieteellisen projektin
vahvuutena on ollut monenlaisen taide- ja
tiedeosaamisen yhdistyminen, mikä näkyy projektin monipuolisina tuloksina.
Lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen
korkeakoulussa yhdessä Taideyliopiston
kanssa syksyllä 2015 järjestetyn Esittävä
taide ja media -kurssin ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa sekä Lapin yliopiston
Sinco-laboratorion kanssa.

Projektinjohtaja, professori, dosentti Eija
Timonen, Lapin yliopisto, audiovisuaalinen mediakulttuuri sekä Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
elokuva- ja lavastustaiteen laitos, eija.timonen@ulapland.fi

Projektissa ovat työskennelleet:

Projektipäällikkö, tutkija TaM Tomi
Leino, Aalto-yliopiston taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulu, elokuva- ja
lavastustaiteen laitos sekä Tampereen ammattikorkeakoulu, tomi.leino@aalto.fi
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Tutkija, TaM Tuuli Seppälä, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, elokuvataiteen ja lavastustaiteen
laitos, tuuli.seppala@aalto.fi

Kuva: Anni Hanén

Tutkija, KTT Annamari Huovinen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, johtamisen ja organisaatioiden laitos, annamari.huovinen@aalto.fi

Apulaisprofessori Kirsi Eräranta, Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu, johtamisen ja organisaatioiden laitos, kirsi.eraranta@aalto.fi

Tutkija, TaM Sandra Viña, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
muotoilun laitos, sandra.vina@aalto.fi
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II
Kulttuurinen kartoitus
kaupunginosatutkimuksen metodina
Hankkeen teoreettiseksi viitekehykseksi
valittiin kulttuurinen kartoitus (cultural mapping). Kulttuurinen kartoitus on
akateemisena viitekehyksenä melko uusi,
mutta sen käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, koska se on koettu
hyödylliseksi tavaksi kerätä ja analysoida
tietoa kulttuurimaantieteen alalla. HIDEhankkeen viitekehyksenä se toimi erinomaisesti, koska se sekä lisää teoreettista
ymmärrystä tutkimuskohteesta että antaa
konkreettisia tuloksia käytännön kehitystyöhön kaupunkisuunnittelun ja kaupungin markkinoinnin aloille.
Kulttuurista kartoitusta on käytetty monenlaisiin tarkoituksiin, monenlaisissa
konteksteissa ja monenlaisin metodein
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(Stewart 2007; Evans & Foord 2008). Sen
juuret ovat 1970-luvulla, jolloin alkuperäiskansojen elämää, kulttuuria ja perinteitä alettiin kartoittaa ja tallentaa sen
avulla. Myöhemmin sen viitekehyksessä
on tutkittu ja tallennettu monien muiden kohteiden kulttuurista diversiteettiä
ja kulttuuriperintöä myös kehittyneissä
maissa (Poole 2003; Stewart 2007; UNESCO 2009).
Kulttuurinen kartoitus on määritelty "tiedon keruuksi, tallentamiseksi, analysoimiseksi ja yhteen liittämiseksi tarkoituksena
kuvata kulttuurisia resursseja, verkostoja,
linkkejä ja käyttäytymismalleja tietyssä
yhteisössä tai ryhmässä" (Stewart 2007:
8). Kerättävä tieto on osin näkyvää ja

määrällistä, kuten asukas- ja rakennustieto sekä infrastruktuuri, osin näkymätöntä
ja laadullista, kuten arvot, uskomukset,
tarinat ja muistot (Duxbury et al. 2015).
Tiedonkeruun kautta kulttuurinen kartoitus auttaa yhteisöiden paikkaidentiteetin tiedostamista ja vahvistumista. Tutkimusmenetelmänä kulttuurinen kartoitus
edustaa Duxburyn et al. (2015: 3) mukaan
"hybridimäistä, sekoittunutta, multimodaalista tai vaihtoehtoista diskurssia", ja
sen tutkimusote yhdistää tyypillisesti visuaalista ja verbaalista aineistoa.
Teoreettisesti kulttuurinen kartoitus on
jaettu neljään eri suuntaukseen (Duxbury
et al. 2015): Ensiksi syntyi yhteisön voimauttamisen suuntaus, jota on käytetty
tyypillisesti alkuperäisyhteisöjen tai muiden marginaaliyhteisöjen oman äänen
tunnistamiseen ja nostamiseen. Toiseksi
on määritetty kulttuuristen periaatteiden
suuntaus, jossa kulttuurinen kartoitus
on toiminut alkusysäyksenä ja työkaluna
yhteisöjen oikeuksien tunnustamiselle ja
kirjaamiselle. Kolmanneksi kulttuurista kartoitusta on käytetty kartoitettaessa
kaupungin kulttuurihistoriaa ja -perimää,
kun ymmärrys kulttuurista on laajentunut. Ja neljänneksi kulttuurinen kartoitus
on tarjonnut viitekehyksen erilaisille yhteiskunnallisille taiteellisille produktioille.
HIDE-hankkeen viitekehyksenä on käytetty tätä neljättä suuntausta.

strategisesti kaupunki- ja aluesuunnittelussa (Evans 2001; Ghilardi 2001; Mercer
2002). Monesti, kuten tässäkin hankkeessa, kulttuurisen kartoituksen lähtökohtana on ollut paikallisyhteisön osallistaminen alueensa kehittämiseen. Tyypillisesti
kulttuurisen kartoituksen tuotteina syntyy
piirrettyjä karttoja (Stewart 2007). Osana
HIDE-hanketta on kehitetty diskursiivisen kartan käsite. Silloin tutkimuksessa
haastatellut henkilöt ovat kuvanneet puheena olleita alueita sanallisesti, jolloin he
ovat pystyneet kuvaamaan muistojaan ja
paikoille antamiaan merkityksiä syvälli-

Kulttuurinen kartoitus on nähty tärkeänä
osana kulttuurista suunnittelua, jossa paikallisen kulttuurin voimavaroja käytetään
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sesti ja yksityiskohtaisesti. Haastatteluista
on nostettu kultakin alueelta avainsanoja,
jotka on kirjattu koostekarttaan. Diskursiivisista kartoista löytyy lisää tietoa artikkeleista "Muuttuvan kaupungin identiteettejä diskursiivisella kartalla" ja "Changing
Urban Identities on a Discursive Map".
Helsingillä ei ole koskaan ollut yhtenäistä, omaleimaista kaupunki-identiteettiä,
vaan Helsingin identiteetti on koostunut
ja koostuu varsin erilaisista kaupunginosaidentiteeteistä. Helsingin kaupungin
muotoutumisen ja esikaupunkien vähittäisen rakentamisen aikana suomalaisuuden ihanteet tulivat maaseudulta, ja
kaupunkia pidettiin enemmänkin ahtauden ja lian symbolina; kaupunki-ilmiöitä
pelättiin pitkään. Sen sijaan Helsinki on
näyttäytynyt ja edelleen näyttäytyy suomalaisten sulatusuunina, jonne muutetaan tyypillisesti yksin ja nuorena. (Klinge
& Kolbe 2007: 87–89.) Kaupunginosan
identiteetti muotoutuu pitkälti sen kautta,
kuinka kyseisten alueiden asukkaat kokevat identifioituvansa näihin alueisiin.
HIDE-hankkeessa tutkittiin yhteensä viittä Helsingin kaupunginosaa, joista kolme,
Kalasatama, Jätkäsaari ja Toukolan Arabianranta, ovat nyt tai vastikään olleet voimakkaassa muutoksessa. Yksi tutkituista
alueista, Vallila, käy läpi muutosta vanhasta työläiskaupunginosasta nuorekkaaksi ja
muodikkaaksi kaupunginosaksi, ja yksi,
Töölö, edustaa tutkimuksessa suhteellisen
vanhaa ja pysyvää kaupunginosaa. Kulttuurinen kartoitus tuo alueesta esiin aina
sekä uuden että vanhan, nykyisen ja menneen (Kortelainen 2006). Eri aikatasot eli
alueiden historia, nykyisyys ja tulevaisuus
olivat HIDE-hankkeessa yksi keskeinen
tekijä, jonka kulttuurinen kartoitus viitekehyksenä toi hyvin esiin.
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III
Tutkimustyö: artikkelit ja konferenssit
HIDE-hankkeen tieteellinen työ sisältää
kaksi osakokonaisuutta, jotka käsitellään
seuraavassa omissa alaluvuissaan. Ensimmäinen osa, Pig Circus, toteutettiin
Kalasataman Teurastamon alueella tammikuun ja 2013 marraskuun 2014 välillä.
Hankkeen toinen osa, Kasiratikka, toteutettiin raitiolinja kahdeksan reitin varrelta
valituissa neljässä kaupunginosassa helmikuun 2014 ja joulukuun 2015 välillä.
Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin molempien alahankkeiden tieteellisestä tutkimustyöstä.

3.1 Pig Circus -osahanke
Pig Circus -osahankkeen taustalla oli Helsingin kaupungin tahto kehittää Teurastamon ja Kalasataman aluetta ja samalla
luoda paikka kaupungin uudelle ruokakulttuurille. Teurastamon alueen esikuvana oli New Yorkin Meatpacking District.
Toisena lähtökohtana osahankkeelle oli
Aallossa aiemmin toteutettu Spice-hanke,
jossa oli hyödynnetty palvelumuotoilun,
käsikirjoituksen ja lavastuksen menetelmiä.

fyysiset
paikat
1-13
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virtuaaliset
paikat
mentaaliset
paikat
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Akateemisena tuloksena Pig Circus -osahankkeessa syntyi tieteellinen artikkeli,
jota esitettiin kahdessa kansainvälisessä
konferenssissa. Artikkelista ja konfrensseista kerrotaan seuraavissa alaluvuissa
lähemmin. Lisäksi osahankkeessa kehitettiin suunnittelumetodi, jota voidaan
käyttää ja varioida kaupungin eri alueiden
suunnittelussa, kehittämisessä ja markkinoinnissa. Metodissa yhdistetään dramaturgisia elementtejä, käsikirjoittamista ja
lavastusta palvelumuotoilun menetelmiin.
Taustalla on ajatus lavastuksesta itsessään
rakentamassa dramaturgiaa. Kehitetty
metodi on kuvattu käytännönläheisesti
tämän raportin viidennessä luvussa, jossa

pohditaan miten hankkeen tulokset ovat
parhaiten hyödynnettävissä jatkossa.
Hankkeessa osoitettiin, miten alueen historiaa ja nykyaikaa voidaan yhdistää ja
hyödyntää kaupunkisuunnittelussa ja alueen markkinoinnissa. Samalla osoitettiin
työpajojen ja lavastusintervention avulla,
kuinka alueen toimijoita, asukkaita ja yrittäjiä, voidaan kutsua mukaan myös alueen
suunnitteluun, ei vain toimintojen kohderyhmäksi. Tämä näkyi konkreettisesti
haastattelujen toteutuksissa, työpajoissa ja
lopulta interventioiden yleisönä ja osanottajina.
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3.1.1. Artikkeli: Mapping the Pig
Tale Journey: A multidisciplinary
design framework for cultural
mapping in an old abattoir
Pig Circus -projektista kirjoitettiin kansainvälinen, tieteellinen artikkeli, jota käytiin esittämässä kahdessa kansainvälisessä
tieteellisessä konferenssissa (ks. lähemmin alaluvut 3.1.2. ja 3.1.3.). Artikkelia
täydennettiin ja korjattiin, minkä jälkeen
se on julkaistu verkkojulkaisuna City, culture and society -lehdessä. Artikkelista on
tulossa painettu versio myöhemmin. Lisäksi artikkelista yksi versio on hyväksytty
julkaistavaksi Intian Bangaloressa pidetyn
INSIGHT 2015 Design Research Symposiumin konferenssijulkaisussa.
Artikkelin työryhmässä olivat mukana
tutkijat Sandra Viña, Kirsi Eräranta, Tomi
Leino, Eija Timonen ja Tuuli Seppälä.
Seuraavassa artikkelin abstrakti:

Mapping the Pig Tale Journey: A multidisciplinary design
framework for cultural mapping in an old abattoir
In this paper, we set out to develop new ways to identify and document local cultural elements in sites that are undergoing transformation. By drawing on the insights
of cultural studies, screenwriting, scenography and service design, we build a multidisciplinary design framework for mapping culture that pays attention to the ways in
which intangible cultural resources of a place could be brought into interaction with
its users. As our empirical case, we focus on the Abattoir, a set of derelict but attractive
slaughterhouse buildings that are in the process of being converted into commercial and
civic premises. All in all, the paper suggests that this kind of multidisciplinary design
framework can be used to improve the audience reception and engagement of cultural
mapping activities. From the perspective of service design, it is possible to analyse how
the audience experiences the results of mapping, and whether this experience could
be improved. Screenwriting and scenography, for their part, can be used to express the
mapping results in an impressive narrative and site-specific form, supported by affective,
visual and spatial elements.
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3.1.2. Konferenssit: Mapping
Culture: Communities, Sites and
Stories. Coimbra, Portugal, ja
INSIGHT 2015 Design Research
Symposium. Bangalore, India
Pig Circus -tutkimusprojektia käytiin esittämässä kansainväliselle tutkijayhteisölle
Coimbran yliopistossa, Portugalissa 28.30. toukokuuta 2014. Konferenssiin osallistuivat HIDE-hankkeesta Kirsi Eräranta,
Tomi Leino, Eija Timonen, Tuuli Seppälä
ja Sandra Viña.
Coimbran konferenssi keskittyi kulttuurisen kartoituksen teoriaa ja metodiikkaa
viitekehyksenään käyttävän tutkimuksen ympärille. HIDE-hankkeen kannalta
konferenssiin osallistumisen tavoitteena
oli verkostoitua samaa viitekehystä käyttävien tutkijoiden kanssa, tutustua eri sovelluksiin kulttuurisesta kartoituksesta ja
saada palautetta omasta hankkeesta.
Toisen kerran Pig Circus -artikkelia esitettiin Bangaloressa, Intiassa, teollisen muotoilun kansainvälisessä konferenssissa.

Konferenssin tieteellinen taso oli korkea.
Sieltä HIDE-hanke sai ymmärrystä siitä,
kuinka teollinen muotoilu toimii kansainvälisesti ja mitä teemoja alalla käsitellään.
Tieteenalan metodiikka oli voimakkaasti
ja käytännönläheisesti esillä. Kiinnostavaa
oli myös nähdä, kuinka suurten ongelmien kanssa kamppailevia kaupunkeja kehitetään vastapainona Helsingin kehitystyölle, jossa työn pohjana on aina toimiva
infrastruktuuri ja toimiva yhteiskuntarakenne.
Menetelmällisesti etenkin konferenssissa
esitetty fishbone structure -suunnittelumetodi herätti kiinnostusta. Fishbonessa
draamallinen syy-seuraussuhde käsitteellistetään uudella tavalla. Fishbone-metodia voidaan käyttää esimerkiksi ongelmanratkaisuun: ongelmaa ratkaistaessa
määritetään ensin kaikki mahdolliset syyt,
jotka ongelman ovat voineet aiheuttaa.
Vasta sen jälkeen aletaan pohtia varsinaisia ratkaisuja. Fishbone-malli on saanut
nimensä sen kalanruotoa muistuttavasta
mallista, jossa ratkaisu etenee vaihe vaiheelta.
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Pig Circus -konferenssiesitelmän abstrakti:
PIG CIRCUS - Designing Place Identity through Narrativity in an Old Abattoir
When old functional buildings are transformed into urban cultural hubs, the
sense of original historical and cultural identity is in danger to disappear. The
problem cannot be solved through architectural or marketing efforts alone.
In this paper, we set out to respond to this challenge by developing new ways
to identify and document local cultural elements in sites that are undergoing
transformation. Based on the research project Helsinki Identities: Film Narrative as a Planning Tool of New Urban Districts (HIDE), we focus on the case of
the Abattoir, a set of derelict but attractive slaughterhouse buildings that are in
the process of being converted into commercial and civic premises. The buildings have been partly renovated and some restaurants and shops are now serving the public, but it is challenging to attract visitors and customers to this relatively remote place that has a ‘bloody’ image. Our paper aims to contribute to
the discussion on cultural mapping processes and methodologies by creating a
multidisciplinary narrative framework for the purpose of translating the rough
history of the Abattoir into strength for its development. More specifically, we
draw from design processes of screenwriting, scenography and service design
as well as from urban sociology in order to recover and reinterpret meanings
related to the site and to foster a constructive sense of place identity and identification there. We suggest that the metaphor of Pig Circus, originating from
actual slaughter practices, has the potential to function as the unifying concept
for further planning of the Abattoir.
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3.2 Kasiratikka-osahanke
HIDEn toinen osahanke, Kasiratikka, sai
alkunsa Helsingin kaupungin toiveesta
saada hankkeen kautta työkaluja Jätkäsaaren uuden kaupunginosan kehittämiseen.
Hanke laajeni kolmeen muuhunkin kaupunginosaan, joita yhdistää raitiolinja
kahdeksan reitti. Kasiratikka-osahankkeen tarkoituksena olikin kaupunginosiin
liittyvän tutkimuksen ja taiteellisten projektien lisäksi kehittää työkaluja raitiolinja
kahdeksan reitin tunnettuuden lisäämiseen. Hankkeessa ideoitiin useita työkaluja tähän. Niistä on koottu käytännönläheisiä ehdotuksia tämän raportin viidenteen
lukuun.
Kasiratikka-työryhmässä olivat mukana Annamari Huovinen, Eija Timonen,
Tomi Leino ja Tuuli Seppälä. Aineiston
keruusta, analyysista ja artikkelin kirjoittamisesta oli päävastuu Annamari
Huovisella. Tieteellisestä näkökulmasta
Kasiratikka-osahankkeen tärkein tulos
oli diskursiivisen kartan kehittäminen. Se
on diskurssianalyysin näkökulmia hyö-
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dyntävä sovellus kulttuurisen kartoituksen metodiikasta. Hankkeessa kokeiltiin
uudenlaista tapaa piirtää kaupunginosien
karttoja perustuen diskursiiviseen aineistoon - haastateltavien mielikuviin, muistoihin ja haaveisiin konkreettisten, tämän
hetken havaintojen lisäksi.

3.2.1 Artikkeli: Muuttuvan
kaupungin identiteettejä
diskursiivisella kartalla
Kasiratikka-projektista kirjoitettiin artikkeli, joka on lähetetty alan johtavaan
suomenkieliseen, vertaisarvioituun Alue
ja ympäristö -lehteen julkaistavaksi. Artikkelista on olemassa myös englanninkielinen versio, jota esiteltiin kulttuurisen
kartoituksen konferenssissa Maltalla (ks.
alaluku 3.2.3.). Englanninkielinen versio
eroaa suomenkielisestä, ja sille etsitään
parhaillaan kansainvälistä kustantajaa.
Alue ja ympäristö ei vaadi julkaistavilta
artikkeleilta suomenkielistä tiivistelmää,
joten sen tilalla tässä raportissa esitetään
lyhennelmä artikkelin johdannosta:

Kasiratikka-artikkelin tiivistelmä:
"Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin kaupunginosien muuttuvia ja
monimuotoisia identiteettejä raitiolinja kahdeksan viitoittamalla reitillä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka paikkaidentiteettiä voidaan kuvata
kulttuurisena, diskursiivisena karttana. Diskursiivinen kartta esitetään yhtenä
tapana kuvata sitä, millaisille perustoille asukkaiden käsitykset asuinpaikoistaan rakentuvat ja kuinka paikkojen historia ja kerrostumat näkyvät alueilla.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kulttuurisen kartoituksen (cultural mapping) ja paikkatutkimuksen teorialle. Tutkimuksen empiirinen osa
on toteutettu eri kaupunginosien asukkaita haastatellen. Tutkimukseen on valittu neljä helsinkiläistä kaupunginosaa, joiden läpi raitiolinja kahdeksan reitti
kulkee. Valitut alueet, Jätkäsaari, Töölö, Vallila ja Arabianranta-Toukola, ovat
keskenään varsin erilaisia niin rakennuskannaltaan, arkkitehtuuriltaan ja palveluiltaan kuin asukaskuntansa demografisten piirteiden osalta.
Diskursiivinen lukutapa rakentuu diskurssianalyysin perinteille. Diskurssianalyysin avulla voidaan tutkia, millaisia merkityksiä, muistoja ja mielikuvia
haastateltavilla on kotikaupunginosastaan. Diskurssianalyyttinen tarkastelu
tuo esiin erilaisia näkökulmia, ajattelutapoja ja arvoja, joille kaupunginosaidentiteetit rakentuvat toisaalta vanhoissa ja perinteisissä osissa kaupunkia, toisaalta rakentuvilla, vasta identiteettiään etsivillä alueilla.
Tutkimuksessa on pyritty saamaan esiin toisaalta pitkään alueella asuneen
henkilön ääni muistoineen ja tarinoineen, toisaalta alueelle juuri muuttaneen
asukkaan kokemus kaupunginosasta, jota hän ei vielä tunne hyvin. Näin on
pystytty kohtauttamaan ja vertaamaan mahdollisimman erilaisia kokemuksia
ja saamaan esiin moniäänisyyttä ja monitasoisuutta.
Tutkimuksessa diskursiivisen kartan pohjaksi piirretään raitiolinja, jolloin
raitiovaunun reitti voidaan esittää diskursiivisena ja sitä voidaan työstää edelleen esimerkiksi kaupunkilaisten ja matkailijoiden hyödyksi ja iloksi. Saadun
tiedon pohjalta voidaan konstruoida yhteisesti jaettuja kokemuksia ja tuoda
siten näkyviin rohkeaa ja omaleimaista paikallista identiteettiä luoden historiatietoisuutta alueiden asukkaille ja laajemmalle yleisölle. Tutkimus lukeutuu
kultturintutkimuksen alaan, jolla on vahvoja siteitä humanistiseen maantieteeseen."
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3.2.2. Konferenssi:
Kaupunkitutkimuksen päivät,
Tampereen yliopisto, Tampere
Kaupunkitutkimuksen alan tärkein konferenssi, Kaupunkitutkimuksen päivät,
järjestettiin Tampereella toukokuussa
2015. HIDE-hankkeen tutkija Annamari Huovinen esitteli Kasiratikka-hanketta
12.5.2015 otsikolla "Kaupunginosaidentiteettejä raitiolinjan varrelta". Tutkimusta

esiteltiin työryhmässä nimeltä "Kulttuuriympäristötyö ja -tieto kaupunkisuunnittelussa", ja se herätti työryhmän osanottajissa kiinnostusta. Keskustelua käytiin mm.
siitä, kuinka tutkimuksen tuloksista kävi
ilmi, että kaupungin asukkaat eivät aina
välttämättä arvosta uutta rakennuskantaa,
vaan myös vanhalla, kuluneella ja asutun
näköisellä on esteettinen ja muistoarvonsa, mikä olisi hyvä ottaa suunnittelussa
huomioon.

Esitelmän abstrakti:
Kaupunginosa-identiteettejä raitiolinjan varrelta
Tarkastelen esitelmässäni Helsingin kaupunginosien muuttuvia ja monimuotoisia identiteettejä raitiolinja kahdeksan viitoittamalla reitillä. Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen tutkimushanke selvittää, millaisia kaupunginosaidentiteettejä Helsingissä
tällä hetkellä rakentuu, millaisille perustoille kaupunkilaisten käsitykset kaupunginosistaan rakentuvat ja kuinka kaupunginosien historia ja kerrostumat näkyvät toisaalta vanhoissa ja perinteisissä osissa kaupunkia, toisaalta rakentuvilla, vasta identiteettiään etsivillä alueilla.
Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan eri kaupunginosien asukkaita haastatellen. Tutkimukseen on valittu neljä kaupunginosaa, joita yhdistää raitiolinja kahdeksan reitti. Valitut alueet, Jätkäsaari, Etu-Töölö, Hermanni-Vallila ja Arabianranta-Toukola, ovat keskenään varsin erilaisia niin rakennuskannaltaan, arkkitehtuuriltaan ja palveluiltaan kuin
asukaskuntansa demografisten piirteiden osalta.
Tutkimus lukeutuu kaupunkitutkimuksen alaan, ja sen teoreettinen viitekehys rakentuu
cultural mappingille, joka painottaa yhteisöllistä osallistumista. Tutkimuksen metodiikka
noudattaa diskurssianalyysin perinteitä. Sen avulla voidaan tutkia, millaisia merkityksiä,
muistoja ja mielikuvia haastateltavilla on kotikaupunginosastaan.
Tutkimus antaa tietoa siitä, millaisia identiteettejä muuttuvaan pääkaupunkiin tällä hetkellä rakentuu. Sen mikrohistoriallinen näkökulma näyttää kollektiivisen ja henkilökohtaisen kokemuksen kohtaamisen; sen, miten yleinen, kaikille yhteinen historia tai nykytodellisuus näkyvät ja voivat yhdistyä yksityisten ihmisten elämässä. Saadun tiedon pohjalta
voidaan konstruoida yhteisesti jaettuja kokemuksia ja tuoda siten näkyviin rohkeaa ja
omaleimaista paikallista identiteettiä luoden historiatietoisuutta alueiden asukkaille ja
laajemmalle yleisölle.
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3.2.3. Konferenssi: Cultural
Mapping: Debating Spaces and
Places. Valletta, Malta.
Kasiratikka-projektia haluttiin esitellä
myös kansainvälisesti. Vallettassa järjestettiiin marraskuussa 2015 jälleen Cultural Mapping -konferenssi, joka kokosi
yhteen kulttuurisen kartoituksen teoriakehystä käyttäviä tutkijoita ympäri maailmaa. HIDE-hankkeesta konferenssiin
matkustivat Eija Timonen, Tomi Leino ja
Tuuli Seppälä.
Valletan konferenssissa pidetyn esitelmän abstrakti:

Urban identities in flux
We look at changing urban identities in four different neighbourhoods in the
city area of Helsinki. The areas that vary in their architecture, buildings, services and demography of their inhabitants, are connected by a tram line number
eight that operates from the western side of the central city area to the eastern
parts. The aim of our study is to find out what kind of urban identities there are
constructed at the moment in Helsinki and on what grounds are these identities built. Furthermore we study how people link different meanings to certain
urban areas.
The empirical part of our study consists in every area two semi-structured
interviews, one of them with a person who has just moved to the area, and
one with an inhabitant with long family history in the area. The theoretical
framework of the research constructs on cultural mapping. Its methodology
draws from discourse analysis. As a result the study constructs discursive map
of concepts and ideas. Simultaneously it shows how individual memories are
intertwined to the common history.
The research is a co-project between Aalto University and City of Helsinki.
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IV
Kehitystyö:
lavastusinterventiot ja käsikirjoitukset
HIDE-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu rinnakkain kahdenlaista toimintaa: akateemista tutkimusta julkaisuineen
ja konferensseineen sekä taiteellista kehitystyötä, jonka tuloksena on lavastusinterventioita kaupunkitilassa ja käsikirjoituksia Helsingin kaupungin matkailutoimen
kehitystyön tarpeisiin. Tässä luvussa käydään läpi HIDE-hankkeen taiteellinen toiminta ja sen tulokset.
Hankkeen kehitystyössä on hyödynnetty
elokuvakerronnan menetelmiä. Elokuva
on vastaanottajaansa tehokkaimmin vaikuttava tarinankerronnan muoto, mutta
sitä ei ole paljoakaan sovellettu yhteiskunnan eri alueilla. Elokuvan visuaaliset,
auditiiviset ja draamalliset elementit ovat
yhdistelmää monesta muusta taiteenlajista, kuten teatterista, musiikista ja valokuvauksesta. Elokuva liikkuu vapaasti ajassa

ja paikassa (Arnheim, 1971) ja pyrkii vuorovaikutukseen vastaanottajansa kanssa.
Elokuvan tarkoituksena on synnyttää vastaanottajassaan voimakkaita samaistumisen ja tunnistamisen tunteita.
Hankkeessa toteutettiin kaksi lavastusinterventiota kaupunkitilassa: Pig Circus
-interventio Kalasataman Teurastamolla
5.11.2014 sekä Kasiratikka-interventio
raitiolinja kahdeksan raitiovaunuissa
17.-19.11. Lisäksi hanke suunnitteli yhteistyössä tutkijatohtori Maiju Loukolan
vetämän Esittävä taide ja media -kurssin
kanssa opiskelijatöinä toteutetut lavastusinterventiot, jotka esittettiin Aalto-yliopiston taiteen ja arkkitehtuurin korkeakoulussa 24.11. Interventioista kerrotaan
lähemmin alaluvuissa 4.1. ja 4.2. Lisäksi
hankkeessa on tuotettu käsikirjoitusaineistoa, ks. alaluku 4.3.

4.1. Pig Circus -interventio
Kalasataman Teurastamolla
4.1.1. Taustatiedon hankinta
Pig Circus -interventio pohjautui kolmeen
eri seikkaan: käsikirjoitukseen, tilahavaintoihin ja paikasta tehtyyn taustatutkimukseen. Tavoitteena oli vahvistaa alueen
identiteettiä ja saada ihmiset havainnoimaan aluetta. Paikalla paljon käyvät ihmiset sokeutuvat yksityiskohdille. Valoin
korostettu ja tarinaan yhdistyvä tila voi
saada heidät katsomaan paikkaa uudella
tavalla. Interventio pyrki tarjoamaan ensi
kertaa paikalle saapuvalle tilasta mieleen-
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painuvat mielikuvat, jotka henkilö muistaa myös myöhemmillä käynneillään. Ensimmäisen käynnin elämyksellisyys jättää
myös halun palata alueelle.
Intervention ideointia varten järjestettiin
hankkeen tutkijoiden yhteinen brain-storming, jossa Teurastamon aluetta kuvattiin
ensin irtonaisilla muistilapuilla. Lappuja
yhdessä tarkastelemalla löytyi koko teurastamon aluetta ohjaava teema: Pig Circus eli sikasirkus. Seuraavassa vaiheessa
kerättiin kaikki assosiaatiot, joita liittyy
näihin kumpaankin sanaan. Näitä assosiaatioita yhdistämällä löytyi valtava määrä
erilaisia ideoita, joiden pohjalta erilaisia
lavastuskokeiluja voisi kehittää alueelle.
Samalla käsikirjoituksen pohjaksi syntyi
teema ’A new feeling of gravity is created
when light and weight collide’. Näiden tu-

losten perusteella Tuuli Seppälä suunnitteli ja rakensi toteutetun intervention.
Sikasirkus tarkoittaa alun perin teurastajan päiden yläpuolella kulkevaa hihnaa,
josta leikattavat ruhot siirrettiin leikkauspöydälle. Seuraavassa vaiheessa työryhmä
keräsi kaikki sikaan ja sirkukseen liittyvät
assosiaatiot. Näitä assosiaatioita yhdistelemällä löytyi valtava määrä erilaisia ideoita, jotka pohjautuivat toisaalta alueen
historiaan ja toisaalta rakensivat uusia
moderneja merkityksiä. Assosiaatioiden
pohjalta hankkeen käsikirjoittaja Tomi
Leino kehitti käsikirjoituksen teeman: ” A
new feeling of gravity is created when light
and weight collide. Teeman ja ideoinnin
pohjalta saatettiin sitten kehittää erilaisia
lavastuskokeiluja alueelle.
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4.1.2. Lavastusintervention
toteutus
Interventio toteutettiin tarinallisena kierroksena. Tapahtumassa ei ollut näyttelijöitä, vaan tarina kulki kirjallisina vihjeinä
pisteeltä toiselle. Näin ollen jokainen osallistuja pääsi kiertämään reitin oman aikataulunsa ja tahtinsa mukaisesti. Pisteet
oli valittu jo aiemmin kartoitettujen palvelupisteiden mukaisesti ja merkitty kankaasta valmistetuilla saparoilla teemaan
sopivaksi. Reitti kulki mahdollisimman
laajasti Teurastamon alueella, ja keskeiset
tapahtumapaikat oli valaistu tilaa nostattavasti. Vihjeet olivat liitetty monimuotoisiin, tarinassa esiintyviin esineisiin.
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Tarina sai alkunsa Kalasataman metroasemalta, jossa kännykkään skannattava qrkoodi antoi alun seikkailulle sekä vihjeen
seuraavan saparon sijainnista. Seuraavat
vihjeet löytyivät mm. voileivän käärepaperista, sirkusmainoksesta ja sirkuskatoksen viireistä. Jälkeenpäin pohdittiin,
että syvemmän tason kierrokselle olisivat
antaneet aikuisille suunnatut historiatietoiskut, jotka olisivat syventäneet ymmärrystä alueen menneisyydestä. Nyt kierros
enemmänkin esitteli paikkoja värikkäin
keinoin kuin avasi niiden alkuperäisiä tarkoituksia.
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4.2. Kasiratikkalavastusprojektit
Kasiratikka-interventio käynnistyi suunnittelutyöpajalla, joka pidettiin Aaltoyliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuva- ja lavastustaiteen
laitoksen tiloissa tiistaina 10.11.2015.
Työpajaan osallistui lavastustaiteen opiskelijoita ja Helsingin kaupungin matkailuosaston henkilöstöä. Työpajaa johtivat
TaT Maiju Loukola ja HIDE-hankkeen
Tuuli Seppälä.
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Intervention tavoitteena oli tarkastella
raitiolinja kahdeksan reitin varrelta HIDE-hankkeeseen valittuja kaupunginosia,
Arabianranta-Toukolaa, Vallilaa, Töölöä
ja Jätkäsaarta, palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen eri näkökulmista. Intervention suunnittelun taustamateriaalina
toimi HIDE-projektissa aiemmin kerätty
aineisto.
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4.2.1. Kotipysäkki-interventio
Kotipysäkki-intervention suunnittelu pohjautui kerätyn tausta-aineiston lisäksi
Tomi Leinon kirjoittamaan synopsikseen
(4.3.2.) ja suunnittelutyöpajasta kerättyyn
aineistoon. Käsikirjoitus määritteli pysäkeille viitteellisesti rakennettujen asuntojen luonteen: Toukola oli keskushenkilön
lapsuudenkoti. Vallilassa hän vietti opiskelijaelämää ja Töölössä hänellä oli oma
porvarillinen perhe. Eron jälkeen hän
muutti Jätkäsaareen uudelle, rakentuvalle
alueelle aikuisten kimppakämppään vanhojen ystäviensä kanssa.

vuudesta. Lopullisten pysäkkien valintaan
vaikutti niiden keskeinen sijainti käsiteltävässä kaupunginosassa. Lisäksi pysäkillä
tuli olla katos, jotta päiväkirjat säilyisivät
luku- ja kirjoituskelpoisina ja huonekalut
miellyttävinä käyttää.

Kotipysäkki-konsepti oli ideoitu ennen
työpajaa, mutta tarkempi sisältö määrittyi
ryhmien yhteistyön myötä. Lopullisesti
kotipysäkkien ilme muodostui edellä mainittujen tekijöiden lisäksi turvallisuusnäkökulmien huomioimisesta ja pysäkkien
ilmettä luonnehtivien kalusteiden saata-

Vallilan opiskelija-asunnossa näkyy kierrätys. Kaikki huonekalut ovat hivenen
eriparisia, vaikka niitä yhdistää värimaailma. Yksi tuoleista on samanlainen kuin
lapsuudenkodissa Toukolassa. Opiskeluajan biletyksen tunnelmaa loivat pysäkin
tolppiin kiinnitetyt valosarjat.

Toukolan pysäkillä haettiin lapsuudenkodin tunnelmaa. Alueeseen yhdistyy
voimakkaasti puutalot, Arabian tehdas ja
kotimainen design. Tuolit olivat perinteistä suomalaista suunnittelua, lattialla oli
räsymatto ja pöydällä pellavaliina.

Töölö koetaan porvarillisena alueena,
johon yhdistetään hillitty tyyli ja arvokkaat materiaalit. Kaaret näkyivät tarjoilupöydän muodoissa (Ei kuvassa. Pöytä
ehdittiin varastaa ennen dokumentointia.
Muuten huonekalut säilyivät koskemattomina.) Alueen porvarillista olemusta
ilmensi viininpunainen samettipintainen
tuoli ja pitsi.
Jätkäsaaren vasta nouseva asuinalue koettiin keskeneräiseksi, mutta samalla sen
koettiin tarjoavan uusia näkemyksiä ja
mahdollisuuksia asumisen saralla. Aikuisten kommuuni on nouseva trendi. Alueen
ekologisuus näkyi päiväkirjan kierrätysmateriaaleissa. Lavastuksen värit valikoituivat alueen huomiovärien mukaan. Kalusteet ovat Ikeasta. Ne edustavat uutta
alkua eron jälkeen.
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4.2.2. #Ratadatasinfonia
#Ratadatasinfonia-lavasteteos syntyi HIDE-projektin inspiroimana ja HIDEn
aineistoja hyödyntäen media- ja avteknologian lehtori Jokke Heikkilän ja
tutkijatohtori Maiju Loukolan vetämällä Esittävä taide ja media -kurssilla. Sen
demoversio toteutettiin Aalto-yliopiston
taiteen ja arkkitehtuurin korkeakoulussa
24.11.2015. Teoksen toteuttivat kurssia
käyvät opiskelijat.
Teos koostui neljästä näyttötaulusta, joilla esitettiin valokuvia, projektia varten
taltioitua videokuvaa, web-kamerakuvia
sekä sosiaalisen median sisältöjä HIDEprojektin kaupunginosista. Teosta ohjasi
Helsingin seudun liikennelaitoksen avoimen datan kartta, jolla raitiolinja kahdeksan vaunut liikkuivat reaaliajassa. Kun jokin teoksen ohjaajiksi valituista kolmesta
raitiovaunusta saapui johonkin valituista
kaupunginosista, teoksen kuva- ja äänimaailma vaihtui kuvaamaan kyseistä kaupunginosaa. Kun raitiovaunut pysähtyivät
pysäkille tai kiihdyttivät vauhtiaan, teoksen ääni- ja kuvamaailma muuttui vastaavasti. Lisäksi teoksessa oli mukana yli
kaksikymmentä lyhyttä kertomusta, jotka
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perustuivat sekä HIDE-hankkeessa tehtyihin haastatteluihin että opiskelijoiden
teosta varten keräämiin haastatteluihin
kaupungilla.
Teos avasi oivaltavasti niitä monia mahdollisuuksia, joita avoimen datan käyttö
yhdessä uuden median ja taiteen kanssa
voisi tuoda kaupungin ja sen asukkaiden
hyödyksi ja iloksi.

4.3. Käsikirjoitukset
Lavastusprojektien pohjaksi TaM Tomi
Leino kirjoitti HIDE-hankkeessa kaksi
käsikirjoitusta, yhden kummankin osahankkeen pohjalta. Käsikirjoituksia voidaan käyttää jatkohankkeiden pohjana
(ks. viides luku) ja niistä voidaan kehittää
monenlaisia tapahtumia. Käsikirjoitukset
voivat toimia jatkossa kaupunkisuunnittelun välineinä. Niiden ideoita voi käyttää
niin uudisrakennusten arkkitehtuurisessa suunnittelussa kuin vaikkapa julkisten
tilojen suunnittelussa. Samoin käsikirjoitusten pohjalta voidaan luoda yhteisöllisiä kaupunginosatapahtumia. Käsikirjoitukset perustuvat aiemmin muun muassa
haastatteluin kerättyyn aineistoon ja ne
pyrkivät tulkitsemaan aineistoa draamallisista lähtökohdista.

NOTHING IS
WHAT IT LOOKS LIKE
4.3.1. Nothing is what it looks like
JASPERI, 8, is sure he sees a theft at a supermarket early in the morning. A very
large package of meat is packed to strong-walled boxes and taken out without the
cashier noticing it. The man seems to pay just small groceries; Jasperi is about to
shout but is too terrified. He follows THE THIEF outside.
Jasperi sits behind the thief in a metro. Jasperi thinks that the thief even looks like
a thief, old-fashioned clothes and not very tidy. Finally the thief gets out at the
Kalasatama station. Jasperi has never been there. He is a bit uncertain and hears
a sound like a pig’s grunt. It scares him a little but as he looks around, only few
people get off and on the metro.
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The thief goes down the stairs to the street. Jasperi follows and calls his brother,
JOONAS, 15, but he doesn’t answer. At the corner of Työpajankatu and Sörnäisten rantatie Jasperi sees office buildings. On one of the building’s wall is hanging a
string which resembles a pig tale. Suddenly the thief turns around and looks like
he has forgotten something, tries his pocket, everything seems to be all right. Then
he looks at Jasperi, straight into his eyes. Jasperi freezes, but the thief just smiles
quickly at him and heads forward again. Jasperi’s heart is pumping wildly. He has
been seen, but has he been understood to be a follower, a spy?
At the same time, Jasperi’s parents notice that Jasperi has disappeared. They ask
Joonas, whether he knows where Jasperi is. Joonas is still half a sleep and doesn’t
have a clue.

Jasperi is walking aside the red brick walls. They pass a bus stop. There is a
STRANGE MAN, sitting on the bench in a fine looking suit, eating a sandwich.
Jasperi is about to ask for his help, but he doesn’t dare to. Something about the
man feels a bit odd.
The thief is already at an old-looking gate talking with someone. It is a POLICE!
Finally, thinks Jasperi. He watches how things develop and for his great surprise,
he notices that the thief and the police just laugh. The thief goes through the gate
with the police. Jasperi runs after them. He reaches them just behind the gate.
Jasperi’s mouth opens wide open: There are lots of people!
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Jasperi doesn’t want to go in. He is uncertain what waits for him there. Everything
seems so strange and absurd. But he moves forward, slowly, being ready if someone attacks him. And in front of him, the more he sees, the more absurd it gets. A
FIREMAN, A NURSE, A GUARD and A FLIGHT CAPTAIN - and A WEIGHT
LIFTER join the police officer. The strange combination seems to be standing on
– what looks like – more or less – a circus arena without the tent.
Then Jasperi’s phone rings. He hides behind the gate and answers. He hears his
mother’s worried voice. She asks where he is and how come he hasn’t informed
them about him leaving. She wants Jasperi to get back home. Jasperi says he can’t.
When his mother insists him to tell why, Jasperi tells that he is after a thief in a
very strange place somewhere between Sörnäinen and Kalasatama districts. And
he just can’t speak anymore in order not to be exposed. Jasperi hangs up and puts
the mobile mute. Jasperi waits a while behind the gate.
When Jasperi rises again he sees the strange looking group dividing all into different directions. The thief goes inside a building where is a huge clock above the
entrance. Jasperi decides to go around the building, hoping that he could enter
without anyone noticing him.
Behind the corner opens a historical view. Lots of old machinery, which purpose
Jasperi can’t even guess. Jasperi circles around the strange looking objects. Finally
Jasperi opens a door; a smell of barbecue reaches him. It smells very good and he
notices that he is hungry. Jasperi understands that he has to get the thief caught
soon, or he has to give up. Jasperi makes a plan.
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The thief is cutting the meat into thick pieces. Jasperi walks beside him. The thief
notices him and is just about to smile at Jasperi, when Jasperi suddenly shouts:
Thief! Thief! The thief is astonished: What? Who? Me? Jasperi shouts that he has
stolen his wallet and he has to be caught immediately. And that there are other
things also that he knows. The police officer and the fireman walk in. Jasperi sees
them and asks them to come there. After them he sees for his surprise his mother,
father and his brother who have just entered, looking tired. They all look very
exhausted and observe Jasperi very worried.
Jasperi is relieved. The thief is caught. Mom and Dad are there. Everything is
going to be okay. The police officer comes to Jasperi. ‘For a while we already
thought you had found the thief, here has been some thefts lately’, he says. Jasperi says that the thief is a real thief, he can prove it. The police asks how he can
prove it, what has been stolen from Jasperi. Nothing – but from the supermarket
he stole this meat! The thief, the police officer and the fireman burst to laughter.
Stole meat! Jasperi doesn’t give up. Tears have come to his eyes. Jasperi says he
saw him stealing and getting the meat through the cashier without her noticing it
this morning. The thief says that he has an account there. That’s why he didn’t pay
for the meat. At the same moment Jasperi sees the strange man from the bus stop
gone behind his mother and his hand is getting into her hand bag. Jasperi shouts
again: Thief! Everybody laughs. Tears in his eyes Jasperi runs towards the fellow,
who tries to escape. The fireman sees this and stops the strange man and takes
him by his arm. Jasperi says to him to give back his mother her purse. The strange
man tries to laugh, but Jasperi puts his hand to the fellow’s pocket and there it is
the wallet of Jasperi’s mother.
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Jasperi sits in the front row of the circus. He has meat with fresh vegetables on a
plate on his lap. He watches the show: the police officer seems to be an acrobat,
the fireman a juggler, the nurse and the flight captain are tightrope walkers. The
weight lifter is a clown. The thief, which was in fact the restaurant owner, asks
the audience and the performers to give a big applause to Jasperi, the GREAT
DETECTIVE.
THE END
Inspired by:
Chaplin, Charles: Circus (1928)
Lindgren, Astrid: Master detective Kalle Blomkvist (Eng. ‘Bill Bergson) -books (1948-1954)
Mussorgsky, Modest: Pictures at an Exhibition
(1874)
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4.3.2. Between
HIDE-hankkeen toinen synopsis, nimeltään Between, liittyy Kasiratikkahankkeeseen. Se perustuu Kasiratikassa tehtyyn tutkimustyöhön sekä hankkeessa kuvattuihin videoihin ja valokuviin raitiolinja kahdeksan reitistä.
I’m Pate. I’m 71 years old. I have lived in Toukola all my life. The same house,
even almost the same wallpapers. Garden full of long grass, and couple old and
rusty chairs. Lots of people around me have changed during the years; some
habitants have passed away, some moved away, but surprisingly many have
stayed. We who have stayed are mostly children of the workers of the Arabia
Factory. It is nice and safe to have common history with others. So I’m still here, I
have become this place, and this place has become me. Have we changed? Perhaps
we have changed by not changing. Whether this makes any sense, I don’t care.
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My only son, Samuel has moved also – and moved around. Maybe he has changed
at the same time also, during the years several times. Now he has moved to
Jätkäsaari just beside Ruoholahti. He asked me to pay a visit. I certainly will do
that. Samuel has moved along the tram route 8. That is how it goes; I don’t know
whether that is pure coincidence. Or do the different areas of the route reflect his
personal change?
First Samuel moved to the area of Vallila as a young student. Place full of life,
deep sorrow and almost simultaneous joy, long shadows and sunshine of the past.
Contradictory place, yes. History of working class people with small apartments,
from the 80s’ occupied by students. Students like Samuel, full of social consciousness, and I must add: dressed in very funny and odd clothing… But I still remember the old people living there. From my opinion the whole place politically
is red as can be… Things then changed but the idealism and left-wing thinking
remained somewhere underneath. Nowadays you can have a hint of that by
observing the people.
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Töölö - how life throws people! At his thirties Samuel moved after a woman to
Töölö. She was sophisticated, from a family, which had roots strongly on the asphalt of Runeberginkatu; street that goes like a vain through the architectural
Töölö. Buildings have their own reputations, and where Samuel moved it of
course had a very good reputation. Lots of house activities with garden parties
and so on but never with the habitants living across the street! The area was cozy,
little bit like an oasis in the middle of busy city life. Old people with trendy clothes,
old parks well cared. Overall Töölö looks white, it is polished, and it looks, what,
continental, European? It even has two languages, Finnish and Swedish, and you
hear that on the streets frequently.
And that woman - highly educated, strong emphasis in financial success. Strong
family values, strong values in every aspect. I still don’t understand what she saw
in Samuel... Maybe Samuel was her struggle towards independency. During those
several years Samuel changed. I don’t want to say whether the change was good
or bad, but obvious change anyway. At least from the perspective of Vallila more
conservative. But maybe at the same time little less individualist and more social.
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Well, they separated. I don’t know whether Samuel got very disappointed, but he
hasn’t built a family. I used to ask about that earlier, but not anymore. It seems
like many people nowadays decide to live as singles. Now he has moved to
Jätkäsaari with some of his old friends from university. Commune! That could
have been imagined. But he is over thirty, not a boy anymore. Can’t understand
why he couldn’t live with me, here is the sea also, plenty of space to ask friends to
come over.
Jätkäsaari, that is as far as the tram route 8 goes from here. Life has taken my
son further and further from me in many ways, his thoughts, his personality has
changed from our maybe traditional life style to politically and environmentally
active and then to more conservative values. But at the same time Samuel feels
very close to me.
Now I’m going there to a commune. And when thinking about that I still can remember my own childhood in Toukola. Apartments full of people. Then later we
thought that it was uncozy and everybody wanted more space. Now it has come
back to basics. People want to be socially involved, just a little bit of peace. Maybe
that is essential and common to all areas connected to tram route 8. The sense of
community. And that is all right. Everything goes in circles, what we want is in
other times something we don’t want and other way around. And all that is there
is between, between the endings and simultaneously beginnings. Tram route 8
goes back and forth there and you can see Helsinki, all that there is in miniature
scale, the history, present and perhaps also a hint of the future.
THE END
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V
Päätelmät

Tässä luvussa käydään läpi HIDE-hankkeen tärkeimmät tulokset käytännönläheisesti ja annetaan konkreettisia ehdotuksia siihen, kuinka Helsingin kaupunki
voisi parhaiten käyttää hankkeen tuloksia
suunnittelutyönsä apuna jatkossa. Lisäksi tarkastellaan kriittisesti, kuinka hanke
joiltakin osin olisi voinut toteutua vielä
paremmin sekä pohditaan lyhyesti byrokratian vaikutusta tapahtumien järjestämiseen kaupunkitilassa.

5.1.1. Dramaturgia mukaan
suunnitteluun haastattelujen
avulla

Kun haastattelut on tehty tai tausta-aineistoa hankittu muilla tavoin, aineistosta erotetaan keskeiset teemat. Tähänkin
vaiheeseen on monenlaisia keinoja. Teemoittelua voi tehdä esimerkiksi brainstormingina, yhteistyönä, etsimällä lisää
käsitteitä kutakin aihetta kuvaamaan, tai
aineistosta voi nostaa esimerkiksi luontoa
tai asukkaita kuvaavia esineitä, nimityksiä
tai paikannimiä. Näitä molempia keinoja
käytettiin HIDE-hankkeessa.

Kaupunkisuunnittelussa on käytetty jo
pitkään erilaisia taiteen ja muotoilun
menetelmiä. Sen sijaan elokuvallisten ja
skenografisten menetelmien käyttö on ollut vähäistä. Kuitenkin elokuvalliset ja lavastukselliset menetelmät tuovat kaupunkisuunnitteluun suuren määrän erilaisia
dramaturgisia työkaluja. Tässä hankkeessa käytettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää muissakin hankkeissa esimerkiksi
seuraavasti:

Teemoista etsitään yksi keskeinen makroteema, jonka ympärille muut teemat
rakentuvat. Makroteemasta syntyy käsikirjoituksen kantava aihe, se asia, josta tarina kertoo. Se voi olla abstraktikin asia, ja
aineistosta voi löytää monenlaisia makroteemoja. Parhaiten makroteema hahmottuu lukemalla aineistoa moneen kertaan ja
pohtimalla, mitä kaikkea se sisältää. Usein
jokin teema toistuu aineistossa, mikä kertoo sen tärkeydestä.

Ensin toteutetaan haastattelupohjainen
taustatutkimus, jolla saadaan selville alueeseen kohdistuvat odotukset, toiveet,
muistot ja mielikuvat. Haastateltaviksi
voidaan valita kussakin tilanteessa tarkoituksenmukainen määrä henkilöitä. He

Makroteeman pohjalta rakennetaan treatment eli laaja tiivistelmä tai suppeampi
tiivistelmä, synopsis. Treatment sisältää
kaikki keskeiset kerronnalliset elementit,
joista tarina rakentuu. Ne avautuvat tee-

5.1. Kehitysehdotuksia hankkeen
pohjalta
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voivat olla asukkaita, yrittäjiä, matkailijoita tai vaikka uudelle asuinalueelle muuttoa odottavia henkilöitä. Kaksi HIDEhankeessa käytettyä haastattelupohjaa on
mukana tämän raportin liitteissä muistitikulla. Ne voivat toimia esimerkkeinä
haastattelupohjan rakentamiseen.

masta: henkilöhahmot, juoni, miljöö, ja
niin edelleen. Keskeistä tarinassa on konflikti, erilaisten elementtien törmääminen
keskenään. Konflikti voi syntyä myös eri
tilojen välille. Konfliktin ympärille rakentuu kaikki muu tarinan aines. Käsikirjoituksia voi samasta teemastakin kehitellä
useita. Niiden pohjalta rakennetaan sitten
tapahtumalavastus.
Haastattelujen pohjalta voidaan rakentaa
fiktiivinen käsikirjoitus eli dramatisoida
tutkimusaineisto narratiiviseksi kertomukseksi. Kaksi HIDE-hankkeessa tuo-

tettua käsikirjoitusta on nähtävillä tämän
raportin neljännessä luvussa. Käsikirjoitusten funktiona on tarjota kerronnallisia, visuaalisia ja auditiivisia aihioita.
Treatmentin tai synopsiksen muodossa
olevat käsikirjoitukset eivät pyri näin ollen kirjoittamaan kaikkea esiin. Tarina
rakentuu käsikirjoitusten pohjalta tehdyissä toimenpiteissä, kuten vaikkapa
lavastusinterventioissa. Lopullisen muotonsa käsikirjoituksen tarinat saavat vasta
kun käsikirjoituksen ideat kohtaavat kaupunkitilan käyttäjän ja ollessaan vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Tämä voi
tapahtua esimerkiksi kaupinginosatapahtumassa.
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5.1.2. Palvelupolun rakentaminen
käsitekartan avulla
Haastatteluaineiston lisäksi tai sen sijasta
tausta-aineistoa voidaan kerätä muillakin
tavoin. HIDEn Pig Circus -osahankkeessa analysoitiin Teurastamolla kuvattujen
videoiden ja valokuvien pohjalta, millaisia kulkureittejä alueella on: kuinka sinne tyypillisesti saavutaan ja miten siellä
edetään. Kulkureitti alueella jaettiin paikkoihin, jotka käsiteltiin yksi kerrallaan
ja pohdittiin, mikä niille on leimallista.
Kustakin kohdasta kirjoitettiin tyypittely:
mitä paikan historiasta nousee, mikä on
sen oma luonne tai identiteetti? kun tämä
palvelupolku oli piirretty auki, sen pohjalle rakennettiin lavastusinterventioita, kuhunkin paikkaan omansa.
Käsikirjoitus voidaan edelleen konretisoida kaupunkilaisten ja matkailijoiden nähtäväksi ja koettavaksi lavastuksellisin keinoin. Erilaisia keinoja tähän on lukematon
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määrä, joista HIDE-hankkeessa kokeiltiin
tarinallista kierrosta ja interaktiivisia raitiovaunupysäkkilavastuksia. Lavastusta ei
ole tässä hankkeessa ymmärretty (ainoastaan) valmiiksi rakennetuksi, pysyväksi
entiteetiksi, vaan lavastus osallistuu tarinan rakentamiseen ja etenee ja muuttuu
tarinan mukana. Lavastuselementit ovatkin kaupunkikuvassa usein mediavälitteisiä, interaktiivisia ja viitteellisempiä, ehkä
vain mielikuvien herättämiseen tarkoitettuja.
Palvelupolun tarinallinen kierros noudatteli käsikirjoitusta, joka syntyi kulkureittien ja haastatteluaineiston pohjalta:
millaisia odotuksia, millaisia toimintoja ja
millaista historiaa kullakin kohtauspisteellä oli. Suunnitteluvaihetta auttoi alueesta
piirretty käsitekartta, jonka avulla palvelupolku ja sen kohtaamispisteet eli touch

pointit suunniteltiin. Käsitekartta auttaa
näkemään asioiden keskinäisiä suhteita ja
niiden monitasoisuutta. Esimerkiksi Pig
Circus -osahankkeen nimessä yhdistyvät
sanat Pig ja Circus kuvaavat toisaalta raskasta eläintä ja teurastamotoimintaa, toisaalta keveää ja hilpeää sirkusta. Projekti
saikin nimensä Pig Circus eli sikasirkus
teurastamoissa käytettävästä telineestä,
jossa teuraseläimet, siat, roikkuvat.
Makrotasolla HIDE-hanke osoitti siis
mallin sille, kuinka dramaturgisia menetelmiä voidaan käyttää kaupunkisuun-

nittelun välineenä, ja esitteli muutamia
käytännön työkaluja, joiden avulla mallia voidaan toteuttaa. Esimerkiksi kahta
hankkeessa tuotettua käsikirjoitusta voidaan varioida loputtomasti, käyttäen samaa makrotarinaa. Mallitarinat ovat niin
väljiksi kirjoitettuja, että esimeriksi eri
alojen taiteilijat voivat työstää niistä uusia
tarinoita omilla menetelmillään ja tuottaa
jälleen uusia tarinoita ja samalla vahvistaa
alueen identiteettiä.
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5.1.3. Omaleimaiset kaupunginosat näkyviin raitiolinjoille
Yksi HIDE-hankkeen tavoitteista oli lisätä raitiolinja kahdeksan reitin tunnettuutta. Kasin reitti kulkee kantakaupungin
länsi- ja itälaidan välillä kiertäen keskustan mutta ajaen läpi arkkitehtonisesti,
sosiaalisesti ja historialtaan hyvin erilaisten kaupunginosien läpi. Kasiratikkaosahankkeen aineiston runsasta kuva-,
video- ja haastattelumateriaalia voi käyttää monin tavoin raitiolinjan elävöittämiseen. Raitioliikenteen käyttäjillä on aikaa
keskittyä ympäristöönsä odottaessaan
raitiovaunun saapumista tai vaunussa
matkustaessaan. Siksi vaunut, pysäkit ja
niitä ympäröivät tilat ovat hyviä paikkoja
kaupunkikuvan elävöittämiseen. Seuraavassa esitetyt esimerkit ovat toteutukseltaan melko kevyitä ja siten nopeasti ja
edullisesti tuotettavissa.
Raitiovaunujen sisällä oleviin mainostauluihin voisi koota hankkeen aineistosta
kiteytyksiä kustakin alueesta; esimerkiksi
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eri kaupunginosien haastatteluaineistosta
voisi muokata asukkaiden kommentteja
sopiviksi:
"Kun näin Mechelininkadun vanhat lehmukset uuden asuntomme ikkunasta,
tiesin olevani kotona."
tai
"Meri on talvellakin hieno! Haluan asua
Arabianrannassa, koska haluan asua
lähellä merta."
Tekstit voisi mahdollisuuksien mukaan
ajoittaa niin, että ne näkyisivät ruuduissa
aina silloin, kun raitiovaunu kulkee kyseisen alueen läpi.
Raitiovaunupysäkeille tai vaikka niiden
läheisten talojen seiniin voisi heijastaa
erilaisia multimediateoksia, jotka olisi
rakennettu kaupunginosaidentiteettien

pohjalta visuaalisesta tai tekstuaalisesta
aineistosta. Edellisen esimerkin lauseita
voisi heijastaa myös talojen seiniin. Tuttuja katuja ja alueita kuvaavia lauseita
voisi etsiä myös esimerkiksi kotimaisesta
kirjallisuudesta tai elokuvista ja heijastaa
niitä seinille tai esittää raitiovaunupysäkkien mainostauluissa.
Vastaavasti joko konkreettisesti mainostauluissa tai virtuaalisesti kaupunkitilaan
heijastettuna voisi esittää jatkuvajuonis-

ta kertomusta, joka vaihtuisi esimerkiksi viikoittain. Kohtausten perään voisi
kirjoittaa vinkiksi: Jatkuu ensi viikolla.
Myös muunlaisia asioita voi käyttää kuvina, virtuaalisina heijasteina. Esimerkiksi
alueiden esineistö on usein omaperäistä:
Arabian tehtaan kaakelit, töölöläisten rakennusten porttigongit, Jätkäsaaren satamaan liittyvä esineistö. HIDE-hankkeen
aineistoista löytyy runsaasti tällaisia esineistöviittauksia.
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5.2. Hankkeen kriittistä
tarkastelua
HIDE-hanke sisälsi varsin monenlaisia
osaprojekteja, joiden suunnittelu, toteutustavat ja niissä vaadittu osaaminen vaihtelivat paljon. Osaprojekteihin liittyi myös
ennakoimattomia tekijöitä etenkin kaupunkitilassa toteutettujen interventioiden
osalta, koska lavastusteokset olivat esillä
kaikkien ohikulkijoiden tarkasteltavana,
ja interventioiden idea oli nimenomaan
tarjota kaupunkilaisille kiinnostavaa ja
ajatuksia herättävää sisältöä sekä tuoda
tietoa kaupunginosien historiasta ja menneisyydestä.
Tämän ennakoimattomuuden huomioiden lavastusinterventiot onnistuivat erittäin hyvin. Sekä Pig Circus -interventio
että Kotipysäkki-interventio toteutettiin
tarkoituksella vuoden kylminä ja pimeinä
kuukausina, koska Helsingissä ulkotapahtumat keskittyvät voimakkaasti lämpimiin
ja valoisiin kesäkuukausiin. Pig Circus
-interventio kärsi jossakin määrin kävijöiden vähyydestä, mikä johtui varmasti sään
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lisäksi osin Teurastamon alueen vakiintumattomuudesta. Pig Circus -interventiota
olisi pitänyt markkinoida paremmin, jotta
useammat kävijät olisivat löytäneet sen.
Kotipysäkki-interventio osoittautui hyvin
suosituksi ja tavoitti kävijät huomattavasti odotuksia paremmin, vaikka pysäkkisisustukset olivat paikallaan vain kahden vuorokauden ajan. Kaupunkilaiset
täyttivät pysäkeille asetetut muistikirjat
kommenteillaan, huomioillaan ja muistikuvillaan. Jälkeenpäin huomattiin, että
interventio olisi saavuttanut todennäköisesti vielä suuremman suosion, jos pysäkeille kiinnitettyyn infotekstiin hankkeesta olisi lisätty hankkeen hashtag. Toiseksi
muistikirjojen käyttöä ohjaavat tekstit oli
kirjoitettu vain suomeksi. Kirjoista löytyi kuitenkin mm. englannin-, ruotsin-,
ranskan- ja espanjankielisiä tervehdyksiä,
joten sekä infotekstit että muistikirjojen
ohjetekstit olisi kannattanut kirjoittaa vähintään suomeksi ja englanniksi.

5.3. Byrokratian vaikutus
kaupunkitilaa elävöittävien
yhteisöllisten tapahtumien
järjestämiseen
Kaupungilla toteutetut lavastusinterventiot vaativat monien eri tekijöiden huomioon ottamista ja myös tarvittavien lupien
kysymistä. Kuten HIDEn haastatteluaineistoistakin kävi ilmi, Helsinki on muuttunut kohtalaisen nopeasti suuntaan, jossa
asukkaat järjestävät omaehtoisesti erilaisia
tapahtumia, toivovat lisää yhteisöllisyyttä
ja liiallisen sääntelyn ja normien purkamista.
#Ratadatasinfonian perustana oli Helsingin seudun liikennelaitoksen raitiotieverkoston avoin data, joka on jokaisen verkonkäyttäjän saatavilla ja jonka
hyödyntämismahdollisuudet ovat suuret. Kotipysäkki-projekti sen sijaan vaati
asianmukaisten lupien hankkimista, jotta
voitiin varmistua siitä, että raitiovaunupysäkkien kalustaminen oli sallittua ja kaikki tarvittavat näkökohdat oli huomioitu.
HIDE-projekti otti näitä lupia varten
yhteyttä yhteensä yhdeksään toimijaan
kaupungin eri virastoista. Yksikään tavoitetuista virkamiehistä ei antanut suoraan lupaa pysäkkien kalustamiseen,
eikä myöskään kieltänyt sitä, vaan pyysi
ottamaan yhteyttä seuraavaan virastoon.
HJDecauxista lupa olisi ilmeisesti periaatteessa saatu, mutta sieltä kerrottiin, että
asia pitää käsitellä vielä erikseen asianmukaisessa lautakunnassa yhdessä rakennusviraston kanssa.

Hankkeessa todettiin, että hanke ei pysy
aikataulussa, mikäli jäädään odottamaan
periaattellista lautakuntakäsittelyä, ja
päätettiin huolehtia tarvittavista turvallisuusnäkökohdista itse. Pysäkkeja kalustettaessa huolehdittiin tarkasti siitä, että
näkyvyys pysyi esteettömänä, että kalustus ei estänyt sujuvaa kulkua pysäkille ja
raitiovaunuun sekä siitä ulos myös kaksoslastenvaunujen ja pyörätuolin kanssa
liikkuville, ja että kalusteet oli kunnolla
vaijerien avulla kiinnitetty pysäkin kiinteisiin rakenteisiin siten, että vaaraa kadulla
liikkujille tai edes mahdollista estettä raitiovaunun kululle ei päässyt syntymään.
Kotipysäkki-interventiossa
pysäkeille
kiinnitetyt muistikirjat täyttyivät kaupunkilaisten viesteistä, joissa sisustuksia
kiiteltiin ja muistoja ja tunnelmia kotikaupunginosista jaettiin. Lupien saamisen
vaikeus herätti kriittisen ajatuksen siitä,
olisiko lupakäytäntöjä syytä helpottaa
merkittävästi, jotta vastaavat projektit olisivat mahdollisia tulevaisuudessakin. Jos
kaupunki toivoo yhteisöllisiä projekteja
ja asukkaiden ja käyttäjien aktiivisuutta
tapahtumien järjestämisessä, into ei saa
kaatua järjestäjien käännyttämiseen virastosta ja virkamieheltä toiselle. Toinen
järjestäjille jäävä vaihtoehto on järjestää
tapahtumia luvista huolehtimatta, mikä
saattaa lisätä mm. onnettomuusriskejä.
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