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Lopputyön tarkoitus
Elävöittää kaupungin ilmettä
"It was dirty. Like Russia!"
- Handsome furs-yhtyeen Dan Boeckner ensivaikutelmistaan Helsingistä
Hyödyntää passiivista kaupunkitilaa
"...kaupunkilaisten uudet olohuoneet ovat enimmäkseen piileviä ja ennalta arvaamattomia."
- Arkkitehti Juha Ilonen
Voimistaa kohdealueen luonnetta
"Seisomme yhdessä rintamassa keskinkertaisuutta, näköalattomuutta, hahmottomuutta ja toivottomuutta vastaan."
- Design District Helsinki-esite
Aktivoida öistä kaupunkia
"Öiset tapahtumat olivat utopia eurooppalaisesta, vapaasta ja elävästä Helsingistä"
- Arkkitehti, kaupunkitutkija Panu Lehtovuori
Vahvistaa Helsingin vetovoimaa/kilpailuasemaa
"Keskustan vetovoimaa pitää lisätä kiireesti kaikin tavoin"
- Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Antaa maksuttomia virikkeitä kaupunkilaisille
"Kuluttajakaupunkilainen tietää haluavansa mutta ei tiedä mitä haluaa"
- Sosiologi, kaupunkitutkija Pasi Mäenpää
Tarjota levähdys/kohtaamispaikka
"Obviously, more people like to have the opportunity to sit down in the city, and when more seats are available more people
take a seat"
- Arkkitehdit Jan Gehl & Lars Gemzoe
Tuoda esille suomalaista muotoilua
”Menestyminen tämän päivän kansainvälisessä kilpailussa edellyttää paitsi hyvää teknologista osaamista myös muotoilun
kokonaisvaltaista soveltamista tuotekehityksestä aina yrityskuvaan asti.”
- Sitran esipuhe ”Muotoiltu etu I”-kirjassa
Pohtia esittämisen keinoja julkisessa tilassa
”Muualla maailmassa ollaan ylpeitä siitä, että kaupungissa tapahtuu ja se näkyy katukuvassa. Helsingissä sitä pidetään likana
ja rikoksena”
– Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäki

1B

Lopputyön tavoitteet
”Helsinki, savuinen sumuinen kaupunki” lauloi Danny ja kaipasi Kuusamoon. Vaikka Suomen ainoa suurkaupunki on sittemmin kulkenut
menestyksekkäästi kohti mediaseksikkäiden metropolien harvaa katrasta, voi öistä keskustaa samotessaan liiankin helposti yhtyä ison D:n
pessimistiseen murahdukseen. Kaupunki sulkee sisäänsä toteuttamatonta potentiaalia myös rakennetun ympäristön katvekohdissa, paikoissa
jotka lepäävät kuin tarjottimella kaikkien saavutettavissa, mutta ilman selkeää ja järkevää funktiota. Käsitteellisempää lepäävää voimavaraa
sitoo itseensä myös Suomalaisen muotoilun kansainvälinen tunnettavuus.
Lopputyöni pyrkii kokoamaan yhteen ja elävöittämään sekä vahvistamaan edellä esitellyt teemat öisestä kaupungista ja käyttämättömästä
kaupunkitilasta muodostamalla katutilaan integroidun uutta muotoilua esittelevän 24H galleriatilan Design District Helsingin -alueelle.
Kyseisessä kaikille avoimessa galleriassa tuotaisiin esille uusinta suomalaista muotoilua, arkkitehtuuria, opiskelijatöitä, graafista suunnittelua
sekä muotia. Tilaa voisi käyttää tarvittaessa myös muidenkin asioiden esittämiseen ja niistä tiedottamiseen. Kyseessä olisi kaupunkitilaan
fyysisesti liittyvä galleria/tiedotuspiste jonka tutkiminen olisi jaettavissa oleva hetkellinen kokemus kaupunkitilassa. Pyrin kolmen eri esimerkin
kautta löytämään passiivisen kaupunkitilan ja sijoittamaan näihin edellä mainitun galleriatilan. Suunnitelmissa otan huomioon kunkin paikan
fyysisen ja henkisen ympäristön. Suunnitelmat toteutetaan modulaarisella järjestelmällä, jonka elementit ovat variaatioita hetkelliseen
oleskeluun houkuttelevista kalusteenomaisista rakennuskappaleista. Käsitteellisemmällä tasolla jokainen suunnitelma tulee liittymään valitun
kohteen luonteeseen vaikuttaviin tekijöihin. Kirjallisessa osassa tarkastelen näitä kolmea urbaaniin kokemukseen liittyviä teemoja.
Urbaanilla kokemuksella tarkoitan työni yhteydessä kuluttamisen kautta tapahtuvaa ympäristön haltuunottoa sekä hetkellistä aikaan ja
paikkaan sidottua ”tässä ja nyt”-kokemusta, jolle näyttelytila voi toimia kimmokkeena. Erityistä harkintaa suunnitelman fyysisen puolen
suhteen tulen sijoittamaan galleriatilan öisen (tai talvisen iltapäivän) ilmiasun elävöittämiseksi. Myös taloudelliset lähtökohdat korostuvat jos
työtäni lähestyy keinona lisätä Helsingin kilpailukykyä. Mikonkadun kattaminen on yksi keino, jota kaupunki on tarjonnut lääkkeeksi taistelussa
esikaupunkien jättimarketteja vastaan. Katutilasta tehdään silloin vielä selkeämmin puolijulkista kaupallista tilaa. Näitä ja muita suunnitelman
luonteeseen vaikuttavia julkiseen tilaan liittyviä kysymyksiä pohjustan luvussa 2.
Puhuttaessa muotoilluista tuotteista fyysisinä objekteina olemme viimevuosina oppineet näkemään ne myös luontoa rasittavina tekijöinä,
kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti. Tavaroiden valmistukseen, kuljettamiseen ja pakkaamiseen liittyy vääjäämättömästi ympäristön
kuluttaminen sekä kuormittaminen. Muotoilu ei toisaalta koske enää yksinomaan materiaalista ympäristöämme. Palvelumuotoilu, uusmediat,
perinteisiä rajojaan rikkova mainonta, yrityskuvan ja brändien hallinta ja luominen sekä tietotekniikkaympäristöjen käyttöliittymät kuuluvat
suomalaisen muotoiluosaamisen kenttään joka päivä yhä selkeämmin. Oheisten seikkojen johdosta galleriatilassa tuotteiden esittely tapahtuu
kaksiulotteisen ruudun kautta, jolloin pelkästään muotoilun materiaalinen puoli ei pääse liiaksi sanelemaan esittämisen keinoja. Tärkeää on
myös käytettävien materiaalien ekologisuus. Moduulijärjestelmän rakenteeseen liittyviä kysymyksiä pohdin luvussa 3.
Luvussa 4 esitellään kohteeksi valittu alue sekä moduulijärjestelmän mahdollisuudet kolmen esimerkin kautta

2

Tatu Ahlroos
KatuGalleria
T a i d et e ol l i n en
Korkeakoulu

1C

Suunnitelman fyysinen muoto
Katugalleria koostuu 450 x 40 x 450 mm kokoisista betonilaatoista. Laattojen alla on metallinen kehys,
jonka avulla laatat kiinnitetään toisiinsa. Kehät toimivat myös varkauksia estävän vaijerin, sähköliitäntöjen
sekä mahdollisten lämpöputkien asennuspaikkana. Epätasaista alustaa käytettäessä kehikkoon voidaan
kiinnittää säädettävät tassut, joiden avulla rakennelmaa pystytään tasapainottamaan.
Tasaisten litteiden laattojen lisäksi rakennelma koostuu myös 450 x 520 x 450 kokoisista istumiseen
tarkoitetuista penkeistä. Penkin muoto on kyljelleen kaatunut U, jonka rakennepaksuus on 70-90 mm.
Samaa muotoa korkeussuunnassa venyttämällä saadaan aikaiseksi myös kolme muuta eri korkuista ja
käyttötarkoituksiltaan vaihtelevaa elementtiä: laattapinnasta laskettuna 775 mm korkea elementti, joka
toimii 450 mm kokoisen penkin eteen asetettuna pöytätasona, tai sen taakse "selät vastakkain" asetettuna
selkätukena, jonka päälle voi nostaa kyynärpäät ja nojata taaksepäin. 1100 mm korkea elementti joka
tarjoaa selkätukea toimiessa selkeämmän suojan, toimii tukena tai apupöytänä vierailijan seisoessa, sekä
tilanjakajana, jonka ylitse on vielä selkeä näköyhteys. 2200 mm korkea elementti vuorostaan jakaa tilaa
vahvemmin ja tarjoaa suojaa ja yksityisyyttä. Se toimii myös museon tärkeimpänä elementtinä,
tarjotessaan taustan, kiinnityspinnan ja katon näytölle joka on suunnattu kohti rakennelman keskustaa.
Kyseiseen elementtiin voi tarvittaessa kiinnittää myös kaiuttimet, katoksen tai suunnattavan valonlähteen.
Tarvittavat sähköliitännät kulkevat rungon sisällä.
Näyttö on suljettu panssarilasista valmistettuun suljettuun kehykseen. Sen mittasuhteet myötäilevät näytön
kokoa. 50 tuuman näyttö suljetaan 1360 x 750 x 150 kokoiseen laatikkoon ja kiinnitetään korkeiden
elementtien pintaan halutulle korkeudelle. Näytön kehykset peitetään lasin alla sijaitsevalla mustalla
kalvolla. Sivuilla kalvoa ei tarvita, jotta laatikon sisälle sijoitetut himmeät loisteputket pääsevät loistamaan
valoaan ruudun takaiselle seinälle.
Laattojen ja rakenteiden pintastruktuuri on vahvasti reliefimäinen. Tällöin julisteiden ja tarrojen
kiinnittäminen seinäpintoihin hankaloituu, liukastumisen riski liukkaalla kelillä vähenee eivätkä pultsarit saa
penkeistä liian mukavaa nukkumapaikkaa.
Elementeistä on mahdollista rakentaa valitun tilan muotoon ja luonteeseen parhaiten soveltuva
rakennelma. Rakennelmaa on mahdollista laajentaa tai supistaa tarpeen vaatiessa.
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Kaupungin katvekohdat
Helsinki on Suomen ainoa suurkaupunki. Kone jossa asuu tuhansia ihmisiä ja toimii lukemattomia kauppoja sekä toimistoja. Koneen rattaiden
väliin jää kuitenkin suuresta suunnitelmasta pudonneita katvekohtia, puistikoita, takapihoja, taskupuistoja, kadunkulmia ja tyhjyyttään huutavia
toreja, pieniä ja kiinnostavia toteuttamatonta potentiaalia uhkuvia vaaleita läikkiä keskustan kartassa.
Meidän olisi pyrittävä huomioimaan nämä alueet ja tehdä suunnitelmia niiden kohentamiseksi, puoltavat lopputyön tarkoitusta kuvaavat
argumentit tarvetta nykytilanteen kohentamiseksi. Lopputyöni lähestymistavassa korostuu luonnollisesti muotoilun osuus ja merkitys
lopputulosta määrittävänä tekijänä. Taustalla on kuitenkin myös taloudellisia ja toiminnallisia kysymyksiä. Arkkitehti Juha Ilonen (2007: 1)
esittää kantakaupungin passiivisia kohtia esittelevässä kartoituksessaan Olohuone Helsinki, kuinka ”Nykyisten aukioiden ja puistojen vähyys
tulee ennen pitkää vastaan ja uusien tarve tulee polttavaksi.” Se, mikä saattaa näyttää käyttämättömältä ja tarpeettomalta, ei ole sitä
välttämättä kaikille. Mieleeni muistuvat lapsuus- ja nuoruusvuosien muistot kaupunkitilan haltuunotosta kiipeilemällä Töölön kattojen yllä,
oikaisemalla takapihojen halki niitä jakavia aitoja ylittämällä sekä lorvimalla puistoissa ja kadunkulmissa, kuten kivijalkakaupungin lapset
yleensä aikaansa viettävät.
Passiiviselle tilalle voi olla myös tarvetta juuri sen passivoivan vaikutuksensa ansiosta. Rivi kauppojen ikkunoita katutasossa ei ole vain
lasisilla pinnoilla peitettyä myyntitilaa, vaan se on myös laaja kattaus erilaisia käsitteitä ja konsepteja joihin meillä on ehkä persoonamme
mukaisesti eri näkökulmat ja intressit. Hugo Bossin kaupan kohtaaminen antaa jollekin positiivisen virikkeen: ”Juuri tuollaista
pukukokonaisuutta olenkin etsinyt”. Toisessa henkilössä sama kauppa aiheuttaa vastareaktion ja hän kiirehtii kaupan ohitse siitä piittaamatta.
Keskustan vanhat kertaustyylejä ja kansallisromantiikkaa edustavat rakennukset ovat julkisivuiltaan yleensä varsin näyttäviä ja saattavat
sisältään paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tämä lisää osaltaan virikkeiden määrää, etenkin kun uusia moderneja rakennuksia on sijoiteltu
sinne tänne vanhojen väliin, lisäämään ympäristön monimuotoisuutta. Levähtämisen tarve voi olla siis sekä henkinen että fyysinen. Suojatun
ja rauhallisen, istuimilla varustetun tilan luominen saattaa huomattavasti edesauttaa tätä tarkoitusta. On syytä ottaa huomioon myös vanhojen
ihmisten tarve levähtää kävelemisen lomassa. Tanskalainen kaupunkitilaan erikoistunut arkkitehti Jan Gehl (1987: 164) ehdottaakin
nyrkkisäännöksi penkkien sijoittamisen vähintään 100 metrin päähän toisistaan).
Juha Ilonen (2007: 13) esittää kirjasessaan myös, että Helsingin kantakaupunki ei ole "valmiiksi rakennettu". Tämä on olennainen näkökulma,
sillä niin päättäjät, kaavoittajat kuin kaupunkilaisetkin saattavat liian helposti hyväksyä kaupungin staattisen korttitalon kaltaisena
rakennelmana, jossa yhden kortin uudelleen asettelemisesta koituu peruuttamattomia seurauksia. Kuusi- ja seitsemänkymmentäluvuilla tätä
tekijää ei huomioitu ja esimerkiksi yksityisautoilun helpottamiseksi kaupungissa oltiin valmiita tekemään suuriakin sen rakenteeseen ja
visuaaliseen ilmeeseen vaikuttavia uudelleenjärjestelyjä. Nyt ei tarvita kuitenkaan suuria visioita, vaan pikemminkin halukkuutta pyrkiä
haastamaan omaa suhdettamme kaupunkitilaan katutasolta nähtynä. ”Voisiko tämä olla jotenkin toisin, jotenkin paremmin?”-kysymyksen
esittäminen vaatii ehkä silmien aukaisemista tai joskus jopa lapsenomaisen innostumisen valtaan heittäytymistä.
Purettavat, liikuteltavat ja muunneltavat rakenteet mahdollistavat vapaammat edellytykset sekä hetkellisiin että pidempiaikaisempiinkin
ympäristönsä joustavasti huomioonottaviin suunnitelmiin. Tällöin kynnys lähteä toteuttamaan jotain kokeilevimpia ratkaisuja madaltuu.
Keskustan alueet ovat myös asuinalueita ja asukkaat suhtautuvat yleensä yllättävänkin kielteisesti muutoksiin ja etenkin ehdotuksiin jotka
tuovat alueelle lisää ihmisiä. Suunnitelmien ja toteutuksen väliaikainen luonne voi osaltaan auttaa vähentämään asukkaiden kriittisyyttä.
Vaikka perinteisesti juoppolallien suosimaan Liisanpuistikko Helsingin Kruunuhaassa sijoitettu kesäkahvila onkin omilla jaloillaan seisova
erillinen siirrettävissä oleva elementti, luo se silti ympäristöönsä vahvasti alueen identiteettiä kohentavan tunnelman. Kaikki asukkaat eivät
tosin koe asiaa näin, vaan kahvilaa vastustavia kirjoituksia löytyy runsaasti esim. asukasyhdistyksen keskustelupalsta internetistä.
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Galleria vai museo?
”What should a museum look like... … It is easier to say first what it should not look like. It should not look like a business or office building,
nor should it look like a place of light entertainment. It should be an independent and self-relying unit, exposed to history, and at the same
time it should have a visual connection to the street, as it deems to the housing for twentieth-century art. It should transform the vitality of the
street into the sincerity and profundity of art.”
Marcel Breuerin perustelut esitellessään suunnittelemansa New Yorkin Whitney-museon (kuva 2) johtokunnalle 1963.
Konseptin nimi KatuGalleria luo kuvan galleriatilasta, viittaan kuitenkin enemmän museon käsitteeseen. KatuGalleria pyrkii olemaan
katukalusteen ohella kuin modernin taiteen museorakennus pienoiskoossa. Se ei pyri luomaan vain kliinistä näyttelytilaa ympärilleen, vaan
pyrkii tavoittelemaan visuaalisen ilmeensä kautta myös ohikulkijoiden mielenkiintoa. Näin se pyrkii viestittämään ylpeänä ympärilleen: olen
paikka jossa kohtaat asioita jotka haastavat käsityksesi ympäristöstäsi, ennen kuin edes astunut sisälle. Esimerkkeinä vastaavista (suuressa
mittakaavassa toteutetuista) rakennuksista mainittakoon kuuluisimmat: Centre Pompidou (kuva 1), Guggenheim Museum Nyc, Guggenheim
Museum Bilbao (kuva 3) ja Helsingin Kiasma. KatuGallerian ulkokuoren muodostavat ympäröivän kaupungin elementit. KatuGallerian
moduulit muodostavat vuorostaan varsinaisen näyttelytilan, eli museon sisätilat. Jotta rakennelman muoto ei veisi liiaksi huomiota näytteillä
olevilta asioilta, on muotokieli varmempi pidättää selkeästi rytmitetyissä horisontaalisiin ja vertikaalisiin pintoihin asetellussa kokonaisuudessa.
Kappaleiden yksityiskohtien kautta suunnitelmalle haetaan kuitenkin omaa vahvaa visuaalista ilmettä.
Puhtaasti volyymimyyntiin pyrkivien kalustekauppojen ja taidetta esittelevät galleriat lähenevät toisiaan. Esimerkiksi Dianan puistossa
sijaitsevassa muotoilun klassikoita myyvässä Aerossa tai Artekin myymälässä vierailija saattaa poiketa katsellakseen mestarien töitä. Vaikka
galleriat ja kaupat ovatkin satunnaiselle vierailijalle ns. ilmaista hupia, on kaupallinen elementti vahvasti läsnä. Vaikka Artekin uusi johtaja
Mirkku Kullberg onkin todennut toivovansa ihmisten tulevan kauppaan myös oleskelemaan ja Skanno pyrkii houkuttelemaan ihmisiä
Ruoholahteen tarjoamalla tuotteiden ohella kahvilapalveluja, ei yksikään kaupan ovesta sisälle astuva ihminen ole vain ”vierailija”, hän on
ympäröivän kontekstin mukaisesti aina ensisijaisesti ”asiakas”.
KatuGalleria tarjoaa esittelytilan ilman ostovelvoitetta. Se toimii kenties levähdyspaikkana matkalla kaupasta toiseen, ostosreissua
rytmittävänä tekijänä. Samanaikaisesti se voi toimia myös vaihtoehtona kuluttamiselle, tarjoamalla vaihtoehtoista aktiviteettia shoppailun
lisäksi. Samalla se kuitenkin välillisesti hyödyntää alueen elinkeinoelämää tuodessaan alueelle näyttelytoiminnan kautta haluttua
kohderyhmää edustavia ihmisiä. Tämä on yleinen käytäntö esimerkiksi Tokion suurissa ostoskeskuksissa. Meillä on totuttu siihen, että taiteen
ja kaupallisen tilan yhdistäminen tarkoittaa jähmeää veistosta ostoskadun varrella. Tokiossa vuorostaan kysymys saattaa olla kokonaisen
kerroksen varaamisesta galleriatilaksi. Kyseisissä tiloissa vaihtuvat näyttelyt (Esimerkiksi Picasso) ovat samoja jotka meillä päätyisivät
Kiasmaan tai Ateneumiin. Espoon Leppävaarassa sijaitsevassa Sellossa kulttuuri on läsnä konserttisalin ja kirjaston muodossa. Vaikka suurin
osa asiakkaista ei näissä koskaan vierailisikaan, on niillä vaikutuksensa kauppakeskuksen nimessä ja slogaanissa: ”Enemmän kuin ostoksilla.”
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Katutila näyttelytilana
”Tarrat ovat, kuten julisteet ja sapluunalla maalatut kuviot, osa kaupunkitaidetta. Siis yksi mahdollinen kuvataiteen väline, joka on yleisesti
käytössä etenkin kaupunkimiljöössä elävöittäen, kyseenalaistaen ja aktivoiden kaupunkitilaa" – Kuvataideakatemian rehtori Mika Hannula
”Tätä on niin vaikea käsittää, mitä tästä on kenellekään hyötyä. Varkailla ja muilla on sentään joku järki ja motiivi, mutta tästä ei kukaan hyödy
yhtään mitään.” - Komisario Reijo Muuri
Jos tavallista ihmistä pyytää pohtimaan kaupunkitilan ja taiteen välistä suhdetta, vastaukseksi tulee todennäköisesti kuvaus kadun varrella
ihmisistä kuvia maksua vastaan maalavasta katutaiteilijasta. Varsin moni tulisi myös maininneeksi taiteiden yön tapahtumat, joissa taide tulee
hetkeksi ”kansan pariin”. Vasemmistonuori, hip hop kulttuurin edustaja tai kaupunkitilasta kiinnostunut graafikko tarjoaisi vastaukseksi
käsitettä ”Street Art”- katutaide.
Vihreiden ja punaisten poliittisten värien puolesta liputtava ilmaisjakelulehti Voima on kommentoinut tiivisti kaupungin taistelua katutilaa
ilmaisumuotonsa pohjana käyttävää katutaidetta vastaan. ”Kaupungin nollatoleranssilinja tekee kansalaisjärjestöjen ja erilaisten eikaupallisten taideprojektien toiminnan käytännössä mahdottomaksi” toteaa lehteen kirjoittava vihreiden kaupunginvaltuutettu (AlankoKahiluoto 2005). Vuotta aikaisemmin aihetta käsiteltiin ”Poliisi taidekoulutukseen”-nimisessä artikkelissa (Kotilainen 2004) näkökulmasta, että
virkavallan keinot esim. tarrataiteen poistamiseksi katukuvasta johtuvat haluttomuudesta ymmärtää kyseisen taiteen ilmaisukeinoja ja
luonnetta. Toisaalta Helsingin kaupungin rakennusviraston 1998 aloittama Stop töhryille -kampanja nähdään myös julkisen vallan keinona
hallita ympäristön hallitsemisen kautta kansalaisia: ”Töhry on likaa, joten sen koetaan loukkaavan järjestystä. Lian poistaminen on yritys
järjestää ympäristöä ja sitä kautta symbolisesti myös yhteisöä” toteaa puolestaan yhdysvaltalainen antropologi Mary Douglas (Vainio 2006).
Vaikka Voima-lehti tarkasteleekin asiaa omasta perspektiivistään, ovat nollatoleranssiin pohjaavan kampanjan seuraukset odottamattomia.
Vartija repi erehdyksessä irti Stockmannin rakennustyömaan työmaa-aitaan kiinnitetyt Lapin yliopiston opiskelijoiden Pauli Kervisen ja KukkaMaria Kiurun suunnittelemat Helsinki Design Week:iin liittyneet Facts from Finland-julisteet. Kulosaaren metroaseman lähettyvillä sijaitsevaan
meluvalliin kaupungin toimesta tilatut näyttävät graffitit poistettiin, koska kampanjan mukaan laillinenkin julkisessa tilassa sijaitseva graffiti
leviää ympäristöönsä ennen pitkää luvattomina töhryinä.
Itse koen valitettavana konserteista ja erimuotoisista tapahtumista tiedottavien julisteiden poistamisen sähkölaatikoista katujen varsilta.
Runnellut sähkölaatikot julisteiden poistamisen jälkeen eivät valitettavasti useinkaan näytä siistimmiltä. Kaupungin ja virkavallan keinot
katutaiteen taltuttamiseksi tuomitsemalla sitä harrastaneet mittaviin sakkoihin ja pitkiinkin vankeustuomioihin tuovat esiin kysymyksen julkisen
tilan omistajuussuhteista. Yrityksillä on mahdollisuus rahan avulla ottaa julkista tilaa haltuun mainonnan kautta. Tällöin kaupunki hyötyy
rahallisesti katujen varsille ilmestyvästä kaupallisesta kuvastosta.
Modernin taiteen museo Kiasma pyrkii omalta osaltaan aktivoimaan keskustelua kaupunkitilan ja taiteen suhteesta. Näyttävin esimerkki on
vuosittainen URB-festivaali joka lähestyy teemaa mm. tanssitaiteen ja musiikin kautta. ”Bystander Sessions vie musiikin ja konserttitilanteen
julkiseen tilaan, odottamattomiin tilanteisiin keskelle ihmisten arkipäivää. Se on pienen ihmisen kommentti julkisen tilan sulkeutuneisuutta
kohtaan” kuvataan festivaalien kotisivulla viimevuonna festivaalien yhteydessä mm. Sörnäisten metroasemalla järjestettyä konserttia.
Toukokuussa .2008 aukeava ”Notkea Katu - Yksin, yhdessä” näyttely pohtii näyttelyn koonneen Maaretta Jaukkurin mukaan ”katutilan
vapautta ja rajoituksia suhteessa museon puolijulkiseen tilaan” (Uimonen 2007). ”Katu Vallattiin 1968, siitä alkoi uusi aika. Nyt tilanne on
kuitenkin muuttumassa” Jaukkuri jatkaa viitaten katutilan ”myymiseen”.
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1. Esittämiseen tarkoitettuja
telineitä lasipalatsin nurkilla
2. Tasainen pinta houkuttelee
julisteiden liimaajia
3. Tiedottamista Kaisaniemen
metroasemalla
4. Helsinginkadulla sijaitseva
taiteilija Otto Karvosen 2005
aloittama Alkovi katugalleria on
myös saavutettavissa ympäri
vuorokauden (Kuva: Petri
Virtanen 2008)
5. ”Tarrataiteilija” on jättänyt
jälkensä kaupunkikuvaan
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Katutilan toimiminen näyttelytilana tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia taiteen esittämisen kannalta. Kaduilla kulkee hyvin paljon erilaisia
ihmisiä. Nämä ihmismassat tapaavat esitettävän asian yleensä sattumalta. Näin taide tavoittaa myös ihmisiä jotka eivät muuten saapuisi
perinteiseen taidegalleriaan ja museoon. Etenkin ”vaikeasti lähestyttävän” nykytaiteen kohdalla tämä toimii usein lähtökohtana kaupunkitilan
käyttämiseksi taiteen esittämistä varten. Taide ikään kuin pääsee vahvemmin täyttämään sosiaalisen funktionsa tullessaan ihmisen tykö ja
parhaimmassa tapauksessa aktivoi katsojansa. Esitettävän taiteen haasteellisuus suhteessa taidetta kaduilla kohtaavan ns. kansan syvien
rivien edustajan maailmankuvaan ja asenteisiin antaa vahvat ainekset päästä asioiden ytimeen julkisen esittämisen ja siitä mahdollisesti
seuraavan julkisen keskustelun kautta.
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Kaupalliset tahot ovat myös hyvin tietoisia julkisen esittämisen tehokkuudesta. Ulkomainontaa harrastava yritys mainostikin omia palvelujaan
kadunvarsimainoksilla (kuinkas muuten), joidenka viestinä oli että, kaikki ovat ulkona ja silloin heillä on myös lompakkonsa mukana.
Verrattaessa Helsinkiä muihin maailman suurkaupunkeihin (jos Helsingin sellaiseksi haluaa tai uskaltaa mieltää) on mainonta julkisessa
tilassa usein hyvinkin maltillista. Kilpailu kuluttajista on kuitenkin muuttavassa maailmassa kiihkeää ja kilpailijoista halutaan erottua keinoilla
joilla saadaan enemmän huomio arvoa ja näkyvyyttä. Katutila ei ole ainoa paikka jonne mainonta siirtyy. Internet tarjoaa mahdollisuuden
linkittää kuluttaja sähköisen mainoksen kautta yrityksen sponsoroimille sivustoille, joissa on meneillään kollektiivinen interaktiivinen ”24H”
tapahtuma. Katutilassa samanaikaisesti tapahtuva tilaisuus saattaa toimia linkkinä katutilasta internetiin ja toisin päin tapahtuvaa
dokumentoivien kameroiden yms. kautta.

2D

Näyttelytila tapahtumana
”Something happens because something happens. Nothing happens because nothing happens”
– Jan Gehl
Oheinen Jan Gehlin määritelmä asuinalueilla tapahtuvasta positiivisesta prosessista kuvaa tilannetta jossa esim. lasten leikkiminen pihalla
houkuttelee paikalle lisää lapsia. Jos ympäristö ei tarjoa virikkeitä saattavat lapset pysyä vaikka sisällä katsomassa TV:tä (Gehl 1987: 77).
Muutenkin Gehl (1987: 25) painottaa ihmisten hakeutuvan sinne missä on jo valmiiksi muita ihmisiä. Kesäisessä Helsingin keskustassa
kulkiessa löytyvät suurimmat ihmisryppäät katusoittajien ympäriltä. Ensin on siis ollut yksi ihminen, joka on aktivoinut ympäröivän tilansa
suorittamallaan toiminnallaan. Tämä toiminta on kerännyt paikalle ensin muutaman ihmisen, ja lopulta katusoittajan mahdollisesti kadotessa
ihmismuurin taakse, houkuttelee suuri joukko seisoskelevia ihmisiä paikalle lisää väkeä. Sama pätee koulun pihalla. Jos jossain on
kerääntyneenä ryhmä lapsia selät pihaa kohden, voi olla varma, että siellä tapahtuu jotain näkemisen arvoista.
Ihanteellinen tilanne on, että KatuGalleria toimii kuten edellä mainittu katutaiteilija, houkutellen ihmisiä paikalle ohjelmallaan. Kyseessä on siis
taitavan katutaiteilijan, Turun Posankan kaltaisen taidetapahtumaan liittyvän spektaakkelin, staattisen veistoksen ja levähdyspaikan
yhdistelmä. Julkisen tilan kalusteen ja taideteoksen suhteesta toteaa Lontoon College of Artin Professori Floris Van Den Broecke (1992: 2425) seuraavasti: "Of course, there is a huge difference between the sitting of a bench as a utility and providing a sculpture for visual
enjoyment, but there is no reason, why should not converge in the same object". Tämä on näkökulma, jota etenkin suomalaisen
funktionalismin traditio huomioon ottaen, ei ole yleisesti suosittu suomalaisessa kaupunkiympäristössä. Myöskään tässä tapauksessa
KatuGalleria ei pyri luomaan vaativaa ja erikoista muotokieltä, vaan taiteellinen painotus pyritään saamaan aikaiseksi hienovaraisemmin
keinoin.
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1. Kuvataideakatemian opiskelija Mimosa Palen lopputyö Mobile Female
Monument liikkeellä Kampissa (Kuva: Shoji Kato 2007)

1

3

2. Nissanin sponsoroiman Sony BMG Finlandin ja Basso-radion
järjestämän Urban Playground-bändikilpailun finalistit soittavat yleisölle
lasisessa kuutiossa Narinkkatorilla
3-5. Kiasman kahvilassa DJ soittaa levyjä ja kokki valmistaa asiakkaille
ruokaa Kiasman oman keittokirjan reseptien mukaisesti

2

4
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2E

Kauppakeskus – Helsinki
”Tulevaisuudessa keskustan kortteleista voi tulla ikään kuin taloja, joiden sisällä on katu. Jokaiselle katetulle korttelille yritetään löytää oma
tarinansa.” – Kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Tuomas Rajajärvi
Kampin uusi kauppakeskus on eräs tapa kohentaa keskustan vetovoimaa ja kilpailukykyä kaupungin ulkopuolisiin automarketteihin nähden.
Minäkuvan rakentamisen kannalta tapahtuva paikkaan sidottu kuluttaminen tapahtuu ostoskeskuksen seinien sisällä eri riittien ja käytäntöjen
kautta kuin kaupunkitilassa. Yksi perustavista eroista on saapuminen ostotapahtuman kohteeksi valittuun tilaan. Ajaessaan autolla suoraan
parkkihalliin ja sieltä hissillä ylös ostoskeskuksen kauppakadulle noustessaan, on ihminen siirtynyt kotipihastaan suoraan ostotilanteeseen
kohtaamatta kehollisesti ympäröivää kaupunkia. Pasi Mäenpää (2000: 23) toteaa URBS-kirjassa kuinka ”Uusi Kamppi tennispalatsin
elokuvateatterikompleksi vieressään mahdollistaa käymisen kaupungissa – jonkinlaisessa terminaalikaupungissa – ilman että käy lainkaan
kaupungissa”.
Keskustan kivijalkakaupat puolestaan vaativat kuluttajalta kaupunkitilaan tutustumista ja hallintaa kadunnimien ja maamerkkien kautta sekä
liikenneväylien ja puistojen välitse luovien. Itselleni tämä on korvaamaton osa kuluttamiseen liittyvää toimintaa, joka nostaa arvostustani
kaupunkia kohtaan. Richard Florida toteaa teoksessaan The Rise of the Creative Class että paikan kilpailukyvyn kannalta on olennaista, että
se kykenee houkuttelemaan luovaa luokkaa. Luova luokka arvostaa kaupungissa mm. boheemisuutta, epävirallisia tapaamispaikkoja kuten
kahviloita ja kauppoja, autenttisuutta, identiteettiä sekä kulttuurista monimuotoisuutta. Paikasta on tullut tärkeä ulottuvuus
persoonallisuudellemme (Florida 2006:274;277;338–344;388). Hallin (2001:85) mukaan urbaani kulttuuri on hyvin kulutuskeskeistä.
Kuluttaminen osoittaa statusta, erilaisuutta sekä identiteettiä. Tuomas Rajajärven puheet Helsingin Sanomissa 26.4.2007 valmiin historiallisen
keskustaympäristön muokkaamisesta teemapuiston kaltaiseksi kauppakeskus ja ravintola-alueeksi ovat keino vastata kulutusyhteiskunnan
vaatimuksiin ja muutoksiin. Kyse on yhteiskunnassa voimistuvasta kuluttamisen nostamisesta yhteisöllisyyden, näennäisen yksilöllisyyden
korostamisen ja osallistumisen kokemisen tärkeimmäksi välineeksi ja ilmenemismuodoksi. Rajajärven esimerkissä (Jokela 2007) ulkoa päin
kohdistuvaan paineeseen (kaupunkia ympäröivien asutuskeskusten asukkaiden kuluttamistarpeen tyydyttäminen) pyritään vastaamaan
sisältä päin, käyttäen alueen paikallista luonnetta hyväksi. Lopullisessa tilanteessa kaupunkitilan muuttaminen kuluttajan ja yritysten tarpeita
vastaamaan, ei paikallinen ole enää kuitenkaan aitoa tai alkuperäistä, vaan lopputulos on lähempänä edellä mainittua teemapuiston kaltaista
tilaa, josta kaikki epämieluisa ja kuluttamista häiritsevä on karsittu pois. Kysymys kuuluukin mitä historiallinen ja vilkas kaupunkikeskusta on
ensisijaisesti: yhteistä vapaiden kansalaisten jakamaa tilaa, tilaa kaupankäynnille ja sen vaatimille edellytyksille vai kenties suuri
ulkoilmamuseo, jota käytetään arvostaen ja vaalien yhteisen kulttuuripääoman ja kansallisen historian ilmentymänä.
Ulkoa päin kohdistuvaa uhkaa luovat myös kansainväliset suuryritykset, joilla on tarve ja velvoite tuoda oma yrityskuvansa vahvasti ilmi
hallitsemiensa kiinteistöjen kautta. Yritysten ilme on aikaisemminkin muokannut vahvasti Helsingin kaupunkikuvaa. Kansallisromantiikan
aikaan 1900-luvun alussa arkkitehtoniset pyrkimykset osuivat yksiin esim. suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja pankkien kansallisia teemoja
toistavan yrityskuvan kanssa.
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Öinen stadi
”Kun kello tuli kuusi, lapset katosi pihoilta ja kaduilta kuin taikaiskuista. Jos joku viivytteli hänet haettiin niskavilloista vetämällä
kotiin. Tilalle tulivat lestinheittäjät, rosvot, humalaiset, huorat ja kaikki muut hämärän rajamaiden kulkijat.” - Punavuoren
Pornokeisari Tom Sjöberg
Vaikka elämä öisessä Punavuoressa onkin huomattavasti siistiytynyt Sjöbergin lapsuudesta eivät asenteet muutu yhtä helposti.
Jos kaupunkilaisperhe lähtee iltakävelylle pienten lasten kanssa, saattavat vastaantulevat ihmiset katsoa vanhempia hyvinkin
pahalla. ”Onko tämä oikea paikka ja aika lapsille” on kysymys joka saatetaan esittää katseen avulla. Jos kaupunki koetaan
edelleen syntiseksi ja lapsille kelvottomaksi asuinympäristöksi, korostuu tämä näkökulma illan pimetessä. Museot, näyttelyt,
pankit, kampaamot ja putiikit sulkevat ovensa kuuden seitsemän maissa jättäen jäljelle ainoastaan ruokakaupat ja edellä esitetyt
pidemmillä aukioloilla varustetut aktiviteetit, hyvin usein tarkoittaen paikallista anniskeluravintolaa. Vaikka elokuvateatterit ovat
aikoja sitten kaikonneet Punavuoresta (kuten myös monista muistakin Helsingin keskustan ulkopuoleisista kaupunginosista)
tarjoavat alueella sijaitsevat näyttämötaidetta ylläpitävät teatterit iltaisin ohjelmaa, joka hetkellisesti elävöittää kaupunkitilaa. Bar 9,
Tori, Bali Hai ja monet muut baarit Punavuoren kaupunginosassa elävöittävät iltaelämää tarjoten perinteisen baaritoiminnan ohella
myös maistuvia ja huokeita ruoka-annoksia. Hyviä ravintoloitakaan ei alueelta puutu. Niissä vieraileminen ei ole kuitenkaan aina
ole huokeaa, eivätkä halvempina vaihtoehtoina toimivat pizza- ja hampurilaispaikat välttämättä ole vaihtoehto itsensä tiedostavalle
kaupunkilaiselle. KatuGalleria pyrkii esittämään yhden aktiviteetin lisää kaupungin ilta- ja yöelämää ajatellen. Tällä pyritään
ilahduttamaan kahta eri käyttäjäryhmää, kaupunkilaisia ja turisteja.
Kaupunkilaisiin lukeutuvat kaikki kaupungissa iltaisin liikkuvat ihmiset jotka kaipaavat raitista ilmaa, mutta eivät omista
koiraa jota ulkoiluttaa tai muuta syytä iltaisin liikkua kaupungilla. Kohteena ovat myös nykyiseen baarikulttuuriin tyytyväiset nuoret
ihmiset jotka saapuvat alueelle joka tapauksessa. KatuGalleria tarjoaa heille kohtaamispaikan jossa tavata ja keskustella ilman
kapakan hälinää. KatuGalleria tarjoaa mahdollisesti myös yllättävän mahdollisuuden tutustua (mahdollisesti ”pienessä sievässä”)
gallerian tarjontaan ystävien kanssa jaettuna kokemuksena.
Turisteihin lukeutuvat ne henkilöt, joille Helsinki haluaa profiloitua elävänä, houkuttelevana, helposti lähestyttävänä ja
modernina kaupunkina. Iltaisin turistin saattaa olla hankala löytää itselleen mielekästä tekemistä, koska hän ei voi lähijunalla tai
autolla hurauttaa kotiinsa kuten suuri osa kaupungissa päivällä ja alkuillasta aikaa viettävistä ihmisistä. KatuGallerian tarkoitus
esittää uutta suomalaista taidetta ja muotoilua tulee funktiona korvaamattomaksi, kun kohteena on ulkomaalainen, eli henkilö jolle
näitä asioita joka tapauksessa halutaan esittää. Kotiin palatessaan hän voi kertoa ystävilleen nähneensä yllättäen jotain hienoa ja
erikoista.
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Lopputyön muodon suhde ympäristöönsä
Elementit
Moduulirakenne
Betonielementit ovat yleisimpiä ympäristömme rakennusmateriaaleja, vaikka 60- ja 70-luvun standardilähiöiden ”betonibrutalismista” on
siirrytty yhä enemmän pois elementtien rajat häivyttävään ilmaisukieleen. Myös Design District Helsingin -alueella ovat elementtirakentamisen
vaikutukset kaupunkikuvaan selkeästi nähtävissä. KatuGallerian modulaarinen rakenne jatkaa omalta osaltaan tätä perinnettä. Aseteltuna
maantasoon tasaiseksi pinnaksi niin että moduulirajat luovat symmetrisen kehikon emme koe elementtijärjestelmää yhtä vieraannuttavaksi
kuin suuressa mittakaavassa.

Viereisellä sivulla on esitelty kuinka rakennuspalikoina toimivia viittä eri elementtiä voi yhdistellä toivotun
käyttötarkoituksen mukaisesti. Jotta moduulit pysyisivät järjestyksessä ja korkeat elementit pystyssä, on
maaperä syytä muokata rakennelman alta. Sähköliitännät, salaojat, elementtien kiinnityspinnan
varmistaminen ja maaperän vahvistaminen takaavat rakennelman toimivuuden. Rako elementtien välissä
on 5 mm. Välien säännöllisyys varmistetaan laattojen alle sijoitettavilla kiinnikkeillä.

Rakennelman ekologinen kaari
Tuotteiden ja rakenteiden ekologisuus nykypäivänä huomioitava. Materiaalin ekologisuus on ensisijaisesti tärkeä näkökulma
tuotteen ekologisen jalanjäljen kannalta. Tämän lisäksi huomiota voi kiinnittää myös muihinkin kestävän kehityksen mukaisiin
periaatteisiin. Eco design handbook (Alastair 2000) antaa kattavan listan ekologisen näkökulman huomioivista tuotteista,
palveluista ja materiaaleista. Kierrätettyjen materiaalien ja muiden yleisesti ekologisiksi tuotteiksi miellettyjen käsitteiden ohella
tilaa saavat kymmenen sivun verran tuotteet, joidenka eduksi lasketaan monikäyttöisyys. Modulaarisuus on yksi
monikäyttöisyyden takaavista tekijöistä. Toisin kuin jokaiseen paikkaan erikseen rakennettu ja käytön jälkeen purettu rakennelma,
on modulaarinen järjestelmä käytössä tai käyttövalmiina niin kauan kuin se materiaalinsa puolesta kestää.

Leikkaus 1:20

Esitän siis teräsbetonia suunnitelman pääasialliseksi materiaaliksi. Tällöin olisi huolehdittava, että kyseinen betonimateriaali
täyttää M1-päästöluokituksen edellyttämät kriteerit. Materiaalien kierrättäminen kehittyy ja uusia kierrätysmateriaaleja syntyy
jatkuvasti eri tarkoituksiin ja ympäristöihin sovellettaviksi. Pitkällä tähtäimellä olisi kuitenkin tarkoitus käyttää KatuGallerian
materiaalina jotain muuta kuin betonilaattoja ja teräsbetonirakennelmia. Kaksi jo markkinoilta löytyvistä materiaaleista ovat
skotlantilaisen Dumfries Plastics Recycling Ltd:n valmistama kierrätetystä muovista valmistettu ulkokalusteissa käytetty DPRPlaswood, sekä suomalaisen Muovix oy:n jätemuovista valmistetut tuotteet. Rakennelman muoto yksinkertaisuudessaan ei ole
sidottu mihinkään materiaaliin. Julkiseen tilaan sijoitetulle ulkokalusteelle aiheuttaa kuitenkin suuria vaatimuksia suomen ilmasto,
ilkivalta, saasteet, lika, baarista purkautuvien ihmismassojen mahdollinen julkinen "veden heitto" sekä normaalista käytöstä
aiheutuvat rasitukset. On syytä laskea tarkkaan tuleeko luonnon kannalta hieman epäystävällisempi mutta huomattavasti
kestävämpi materiaali lopulta ympäristöä vähemmän kuormittavaksi, kuin ekologisempi materiaali jonka joutuu vaihtamaan
useammin.
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Pinta
"Jokaisella on oikeus nukkua kukkakedolla"
- Mainosteksti Finlaysonin internetsivuilla
Tapio Wirkkalan 40 vuotta sitten suunnittelema Ultima Thule-lasiesineiden sarja on yksi suomalaisen muotoilun klassikoista. Sen vahva
pintastruktuuri tuo mieleen kevätauringossa sulavan jääseinämän. Suomalainen luonto on vaikuttanut muotoilijoiden inspiraation lähteenä
sekä muotoilun markkinoinnissa. Viittaukset luontoon, maaseutuun ja Suomalaisiin käsityön perinteisiin ovat hallitsevana elementtinä
(suomalaisia design tuotteiden ja yritysten nimiä: Verso, Latva, Kaivo, Perhonen, Kukka, Kantarelli, Apila, Nietos, Lusto, Oka, Lehtimaja,
Karhu, Kinos, Metsänväki jne.)
Kun Euroopassa jo asuttiin suurkaupungeissa, meillä vallitsi haja-asutus sekä metsästys ja kaskikulttuuri. Suomen menestyessä
huipputeknologian luvattuna maana luontoa ei ole vieläkään unohdettu, vaan metsään hölkätään älyvaatteet päällä ja tietokoneet ranteessa.
Muotoilun kentällä luontoteema oletetaan tuovan tasapainoa kylmäksi koetun teknologian vastapainoksi. Luontoviittaukset ovat edelleen niin
yleisiä suomalaisessa muotoilussa, että esim. Tunto Designin skateboard-laudasta valmistettu Skede-tuoli hätkähdyttää viittauksellaan
kaupunkikulttuuriin. Urbaanissa ympäristössä voimakkaat luontoteemat saavat kuitenkin eskapistisen luonteen, ja ne voi helposti tulkita jopa
vastalauseena kaupungistumista ja modernia elämää kohtaan. Tarkoitukseni on KatuGallerian kautta pyrkiä löytämään inspiraation lähteet
kaupunkitilasta itsestään.

Betonilaattojen pintaa koristaa valettu reliefimäinen pinta (kuvat 2-3). Tarkkaan katsoessa näkyy pinnassa
jäljitelmä kaupungin kaduista ja talojen muodostamasta typografiasta Laatan pinnassa toistuu se osa
Helsingin kartasta, joka kattaa Design District Helsingin-alueen (kuva 1).

1

Pinnan struktuuri on kuin moderni vastine Tapio Wirkkalan Ultima Thule-lasiesinesarjalle. Elävän
pintastruktuurin tarkoitus on visuaalisen tehokeinon lisäksi toimia liukuesteenä, julisteiden ja tarrojen
kiinnittämisen hankaloittamisena (vaikka aiemmin painotin katutilassa tapahtuvan tiedottamisen tärkeyttä,
on suunnitelman syytä seurata mahdollisten rahoittajien, tilaa tuotteidensa ja palvelujensa esittämiseen
tarvitsevien tahojen ja tavallisen kansalaisen näkökantoja) sekä liiallisen lepäilyn hankaloittamisena. Urat
johtavat myös sadeveden pois laatan pinnalta. Kaupunkia kuvaavan teeman voi nähdä
kunnianosoituksena ympäröivälle tilalle ja sen ominaispiirteille, siinä missä Miina Äkkijyrkän Kevätjuhlakangas on kunnianosoitus Suomen lehmille.
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3B

Esillepano
Museo ilman esineitä - tulevaisuuden museo?
Toisen maailmansodan jälkeen jaloilleen nouseva kansa kohdisti voimavaransa arjesta selviämiseen ja muotoilijat ottivat osaa
tähän rakennustyöhön omalla panoksellaan luodessaan niukkuuden estetiikalla tarpeellisia ja ajattomia esineitä. Myös
pienisarjaisilla taiteellisempaa ilmaisua edustavilla lasi ja tekstiilitaiteella oli oma merkityksensä. Tällöin lopullisessa tuotteessa
ilmeni ammattitaitoisen käsityöläisen ja suunnittelijan taiteellisen ilmaisun kautta koko Suomalaisen muotoilun ihanne: puhdas,
jalo, kaunis, ja kansainvälisesti arvostettu. Tämä arvostus tuli esiin etenkin ulkomaalaisten lehtien ylistävien artikkeleiden kautta.
Italialaisen Domus-lehti omisti Milanon vuoden 1951 triennaalista kertovasta raportistaan 14 sivua Suomelle, Ruotsin saadessa 9
ja Tanskan 6 (Wickman 2003: 36).
Olemme oppineet arvostamaan muotoilun perintöämme esineiden kautta, jotka ovat tehty laadullisesti korkeatasoisina
palvelemaan arjessa isältä pojalle, tai ihailtaviksi arvokkaina symboleina. Materialistinen näkökulma muotoiluun on kuitenkin tänä
päivänä toinen kuin modernin suomalaisen muotoilun peruskiviä muurattaessa. Muotoilu ei koske enää yksinomaan materiaalista
ympäristöämme. Palvelumuotoilu, sähköiset uusmediat, perinteisiä rajojaan rikkova mainonta, yrityskuvan ja brändien hallinta ja
luominen sekä tietotekniikkaympäristöjen käyttöliittymät laajentavat nykymuotoilun perinteistä kenttää. Muodon luominen kohtaa
sisällön synnyttämisen ja käytettävyys saattaa tarkoittaa hyvää huomioarvoa tai kuluttamisen helpottamista. Ei liene sattumaa,
että suurin suomalainen menestystarina, joka on lähellä muotoilun kenttää, on Nokia. Nokia perustaa menestyksensä osaltaan
kuluttamisen maksimointiin tuomalla tasaisena virtana uusia malleja markkinoille joihin ihmiset vaihtavat vanhat puhelimensa
viimeistään akun loppuessa tai houkutellessa kuluttajan uuteen ostopäätökseen uusien toimintojen (Nyt polyfoniset soittoäänet!)
avulla.
Puhuttaessa muotoilluista tuotteista fyysisinä objekteina huomioimme ne myös luontoa rasittavina tekijöinä. Tavaroiden
valmistukseen, kuljettamiseen ja pakkaamiseen liittyy vääjäämättömästi luonnonvarojen kuluttaminen. Tuotteen saapuessa
elinkaarensa päähän muuttuu objekti luonnonvarojen kuluttajasta niiden kuormittajaksi jätteen muodossa. Fyysiset esineet
sisältävät siis väistämättömästi myös negatiivisen vireen.
Perinteinen esineiden näytteillepanoon syntynyt museo edustaa huonosti muotoilun kentän monimuotoisuutta ja etenkin
tulevaisuutta. Iiris Helkama toi Designmuseossa 4.12.2007 pitämässään luennossa 20 vuotta designin historiaa - kriitikon
näkökulma esiin tämän epäsuhdan esineisiin sidotussa esittämisessä. Tarkasteltaessa siis suomalaista muotoilua fyysisten
esineiden kautta, suljemme automaattisesti pois hyvin suuren ja elinvoimaisen osan niitä muotoilun osa-alueita, jotka määrittävät
suhdettamme ympäröivään muuttuvaan maailmaan ja maailmankuvaamme. Toinen esineiden kautta tapahtuvan esittämisen
ristiriidoista on luonteeltaan poliittisempi. Emme pysty kilpailemaan halvan työvoiman kanssa, joten vaikka suunnittelu monessa
tapauksessa tapahtuukin Suomessa rahdataan itse tavarat tänne jostakin kaukaa. On mielestäni kyseenalaista täyttää
suomalaisen muotoilun näyttely tavaroilla joiden tuotanto on ulkoistettu halvemman tuotannon maihin.
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Tilanteessa jossa suomalainen muotoilu pyrkii vahvasti saavuttamaan menetettyä kansainvälistä menestystä, paljon rahaa ja vaivaa
asetetaan muotoilun tutkimiseen ja raporttien sekä selvitysten laatimiseen Suomalaisen muotoilun viennin ja hyödyntämisen tehostamiseksi.
Raporttien ja selvitysten yhdistävä piirre on toteamus suomalaisen muotoilun kulta-ajan olevan takana päin, mutta jälleen saavutettavissa
voimakkaita keinoja käyttäen (Innovaatioyliopiston . ”Käsite ”Finnish Design” on luotava ja lunastettava uudelleen” (Linden, 2000) todetaan
valtioneuvoston muotoilu 2005! periaatepäätöslauselman alkusanoissa.
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Menneiden vuosikymmenien menestys nähdään osittain motivoivana, osittain velvoittava tekijänä. Aikaisempien saavutusten kunnioittaminen
on hyvä ja tarpeellinen kansallisen itsetunnon kannalta. Haitalliseksi, lähes riippakiven kaltaiseen asemaan, se pääsee muodostumaan, jos
menneisyyden muotoiluihanteet nähdään kritiikittömän ihailun kautta, edes pyrkimättä ymmärtämään nykypäivän vaatimuksia ja muotoilun
käsitteen monimuotoista pirstoutumista.
Uutta tuskin tarvitsee vieroksua ja pelätä Suomen tilanteessa, kun muotoilun ja arkkitehtuurin menneisyys on niin vahva ja kansainvälisesti
tunnustettu ja arvostettu. Meillä on siis varaa epäonnistua ja kokeilla siipiämme mitä eriskummallisimmissa projekteissa. Uskaltamisen puute
on pahempi synti kuin suomalaisen muotoilun perinteistä poikkeaminen. Opiskellessani Konstfackissa Tukholmassa saapui erään illanvieton
aikana ruotsalainen luokkatoverini luokseni ja rohkeni punaviinin innostamana todeta minulle yllättävänkin vakavaan ja painottavaan sävyyn:
”Oletko koskaan ajatellut, että ainoa todella kuuluisa pohjoismaalainen arkkitehti tulee Suomesta?”
Arkkitehdin nimeä tuskin tarvitsee moneen kertaan miettiä. Mutta jos olisin pyytänyt katkeraa ihailuaan esittänyttä luokkatoveriani
mainitsemaan jonkun hengissä olevan kuuluisan suomalaisen muotoilijan tai arkkitehdin, olisi vastaus todennäköisesti jäänyt tulematta (kuten
usein kävikin asiaa tiedustellessani). Tämä ei tarkoita etteivätkö suomalaisen muotoilun nykysuuntaukset ja tekijät saisi palstatilaa ja
tunnustusta alan medioissa ympäri maailmaa. Nykypäivän menestystarinat vuorostaan tulevat ja menevät niin nopealla tahdilla ja joka
maailman kantilta, että vahvan jalansijan saaminen vaatii useiden vuosien perättäistä näyttävää menestystä.

Sähköinen ikkuna
KatuGalleria tarjoaa omaa vastaustaan muodostamalla galleriatilan jossa esiteltävä tuote on läsnä
kaksiulotteisena pintana näytön ruudulla. Jos kaupunkitila, johon KatuGalleria on sijoitettu sallii
suuremmankin pinta-alan, voi ruutujen määrää lisätä tarpeen mukaisesti. Yhden näytön ollessa käytössä
vuorottelevat esitettävät asiat perinteisen diashown tapaan kuva toisensa jälkeen. Oheisessa esimerkissä
on käytetty 50 tuuman litteää näyttöä.

Profiili edestä 1:20

Leikkaus 1:20

Näyttelyä päivitettäisiin internetin kautta. Ruudulla tapahtuvia asioita voisi ohjata joko läheltä tai kaukaa.
Uudet teknologiat vapauttavat meidät paikkasidonnaisuudesta. KatuGallerian kuraattorit istuvat jossain
muualla kuin hoitamassaan galleriassa, joka on varattu vain ja ainoastaan vieraiden käyttöön. Sähköisen
median käyttäminen galleriatilan keskiössä on jo sinänsä itsessään viittaus sen aiheuttamaan
yhteiskunnalliseen murrokseen
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Valaistus
Valo yössä
Keinotekoinen valo on vahvasti läsnä oleva elementti Helsingin kaupunkikuvassa. Päällimmäisenä syynä tähän ovat ilmastolliset tekijät.
Talvet ovat pitkiä ja pimeitä. Ilman lunta ne ovat vielä pimeämpiä, kuten olemme saaneet leutoina viime talvina huomata. Vaikka keskikesän
päivät ovat täynnä läpikuultavaa hämärtävää valonkajoa, tuovat eri väriset, luonteiset ja kokoiset valonlähteet kokonaisuuteen oman vahvan
lisänsä. Kun kadut ovat tyhjiä ihmisistä ja autoista, muistuttaa sähköinen valonkajo ihmisen läsnäolosta. Vaikka asukkaat olivatkin syvässä
unessa, ei kaupunki koskaan nuku.
Talvisena iltapäivänä auringon laskiessa, tulee sähköisten valojen koristelema kaupunki esiin koko kirjossaan jo varhain. Emme kuitenkaan
huomioi tätä muutosta, vaan sisällytämme ympärillämme loistavat valonlähteet itsestäänselvyyksinä havaintoihimme ympäröivästä
kaupungista. Ne ovat lähes yhtä selvä sekä huomaamaton asia, kuin maata peittävä asfaltti. Jos valot jonakin iltana yllättäen sammuisivat,
tulisimme hetkessä hyvinkin tietoisiksi niiden puutteesta.
Sähköiset valonlähteet artikuloivat meille kaupungista tiivistetyn kaupallisen ja virallisen totuuden. Pimeässä illassa valot tekevät näkyväksi
vain sen mikä nähdään korostamisen arvoisena. Sisältä valistut suuret mainostaulut sekä pilarit varmistavat viestin kulkeutumisen
kaupunkilaiselle jopa tehokkaammin yön pimeydessä kuin keskellä kirkasta päivää. Vaikka eri valomainospaneelit tuottavat ympäristöönsä
valoa, se ei ole syy niiden käyttämiseen, vaan sivutuote. Kun raitiovaunupysäkin ohitse mainostelineeseen vaihdettaan julistetta, näemme
hetken verran julisteen takana lymyävät loisteputket. Kun juliste on paikoillaan, näemme jälleen vain ympäristöstään irrotetun kaupallisen
tiedotteen. Ympäristön näkyväksi tekemisen, kulkemisen helpottamisen sekä turvallisuussyiden huomioimisen hoitavat katuvalot. Valaisimet
saatetaan suunnata myös arvorakennuksia kohden korostaen niiden merkitystä ja arvokkaita yksityiskohtia. Tuomiokirkko näyttäytyy öisessä
kaupungissa kaupungin kiistämättömänä kuninkaana hehkuen valkoisilta pinnoiltaan valoa ympärilleen, valaistussuunnitelman tukiessa
rakennuksen arkkitehtuuria. Merkittävän osan kaupungin öisistä valoista muodostavat laajat lasiset näyteikkunat paljastaen tarjolla olevat
tuotteet. Lisää valoa tuottavat myös valomainokset. Kun katsomme öisessä kaupungissa rakennuksen seinään ja katolle, muuttuu katsomisen
funktio lukemiseksi: Isku, Kauppalehti, Vespa etc... Katutilaan sijoitettu keinotekoinen valo on siis jotain jolla pystymme korostamaan,
elävöittämään sekä alleviivaaman ja varmistamaan valon itseensä keräämää huomioarvoa.
Keskustan ulkopuolella sijaitsevilla tiivisti asutetuilla asuinalueilla on tilanne valaistuksen suhteen vähemmän monimuotoinen. Kaupalliset
viestit puuttuvat, ja valoa ympäristöönsä tuottavat pääosin lyhtypylväät sekä asuinrakennusten ikkunoista loistavat valot. Erityisesti lähiössä
on iltaisin nähtävissä hyvin suuri erilaisten valaistujen verhojen muodostama elementtitalon julkisivua värittävä tekstuuri. Omien havaintojeni
mukaan kaupungissa verhot on yleensä jätetty auki ja valo loistaa talojen sisältä vapaammin ulos, paljastaen myös näkymät asuntoihin
sisälle. Koska keskustassa meillä on paljon stimuloivia kohteita, joihin katseemme kohdistaa ei katse välttämättä kohdistu ensimmäiseksi
asuntoihin sisälle. Lähiöiden öisessä katukuvassa asunnoista loistava valo saattaa hyvinkin olla ainoa tekijä johon kulkija voi pimeässä
katseensa kiinnittää, jolloin asukkaat suojaavat yksityisyytensä herkemmin peittämällä näkymän verhoilla.
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Valo KatuGallerian rakennuselementtinä
Tarkoituksena on tuoda katutilaan rakennelma, jonka aineettomana rakennuselementtinä toimii valo. Sijoitettaessa suunnitelma
valoineen ympäristöönsä, on otettava huomioon ympäröivä arkkitehtuuri ja tilan luonne sekä myös ympäristössä jo vaikuttava
runsaslukuinen valojen kirjo. KatuGallerian valaisimet eivät pyri varsinaisesti valaisemaan tilaa tai levittämään valoa
ympäristöönsä. Se tehtävä on varattu katulampuille ja laajoille katujenseinämiä reunustaville lasisille näyteikkunoille.
Valolla on kyky kutsua ihmisiä luokseen. Usein miettiessämme onko jokin liike tai kahvila auki, katsomme ovatko valot päällä
kyseissä liikkeessä. Vaikka teksti ovessa kertoisikin sen olevan auki lasiin painettujen aukioloaikojen mukaisesti, emme
välttämättä edes kokeile ovea jos näemme valojen olevan suljettuina sisällä. Toinen olennainen tekijä ovat valaistut liikkeiden kyltit
katukuvassa. Lapseni ovat jo pienellä iällä oppineet suunnistamaan kaupungissa seuraten McDonaldsin keltaisia M-kirjaimia.
Ilman valoa ei KatuGallerian tapainen rakennelma saisi iltaisin kovin montaa vierailijaa.

Ruudun tausta
Plasmanäytön ympärille sijoitetun kehyksen taakse kätkeytyy neljä loisteputkea jotka valaisevat
taustaseinän himmeällä valolla. Valo hohkaa myös näytön sivuilta kehyksen takaa. Valoefektin ensisijainen
tarkoitus on myös ohjata katseen suuntaa ruutua kohti. Samalla se myös luo turvallisuutta ja tekee tilasta
miellyttävämmän.

Istuimet
Istuimina toimivien elementtien alapintaan on sijoitettu pienet alaspäin suunnatut halogeenispotit. Ne
merkkaavat kulkijalle istuimen paikan sekä osoittavat istuimen toimivuuden kannalta tärkeän seikan: tyhjän
tilan istuimen ja lattiapinnan välillä. Juuri tämän tilan suhteesta riippuu istuimen korkeus. Tuoleihin
tottuneelle länsimaalaiselle tämä on olennainen ja huomionarvoinen asia. Ilman totuttua n. 30-70 cm
korkeutta emme enää ole valmiita mieltämään tasaisia pintoja istumiseen soveliaiksi niiden hankalan
käytön kannalta.
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Lopputyön sijoituspaikat
Design District Helsinki - brändätty kaupunginosa
Design District Helsinki termi on peräisin vuodelta 2003, kun työläisväestön asuinalueena toiminut hieman pahamaineisenkin
maineen omannut Punavuori, eli stadin slangilla Rööperi, oli noussut Helsingin nuorekkaimmaksi ja kaupunkikulttuuriltaan
elinvoimaisimmaksi kaupunginosaksi. Samaan aikaan suomalainen muotoilu oli vahvassa nosteessa ja koettiin, että oli siirryttävä
sanoista tekoihin kotimaisen osaamisen aseman vahvistamiseksi. Eräs toimenpiteistä oli brändätä Dianan puistosta alkava
sisustus-, vaate- ja antiikki/second hand-kauppojen suma yhtenäiseksi Design Districtiksi nimetyksi muodin, muotoilun ja
sisustamisen keskittymäksi. Vastaavia esimerkkejä löytyy maailmalta, esimerkiksi New Yorkin Meatpacking District ja Tukholman
SoFo (Söder om Folkungagatan). Tärkein linkki Design Districtin kauppojen ketjussa on kuitenkin Dianan puistossa sijaitseva
Design Forum Finland, joka toimii samanaikaisesti sekä kahvilana, kauppana että näyttelytilana.
Yksi selkeimmistä syistä miksi Punavuori on elinvoimainen ja "sykkivä" kaupunginosa, on Uudenmaankadulta 1990-luvulla alkanut
ruokaan ja miljööseen panostaneiden baarien vahva ja tasainen levittäytyminen alueelle. Ne ovat osoittaneet laman kourissa
kituuttaneelle kaupungille, kuinka vahvalla uskolla oman asiakaskuntansa ja arvonsa tunnustamisella saadaan aikaiseksi
elinvoimaista kaupunkikulttuuria. Myös sijainti aivan keskustan kupeessa on alueen menestyksen kannalta olennainen seikka.

1

2

3

4

1. Koira koruliikkeen ikkunassa Punavuorenkadulla
2. Yksi kaupungin uusista delipaikoista on Delish
3. Popot Sneakerstoren ylpeää henkilökuntaa
4. Koiria kalusteliikkeen ikkunassa Isolla Roobertinkadulla
5. Italialaisia muovikalusteita myyvä Kartell Erottajalla
6. Dianan (tai suomalaisittain Tellervon) patsa s
Diananpuistossa Design Forumin läheisyydessä
7. Ravintola Tori Fredrikintorin kulmilla
8. Iltaisin mm. Radio Helsingin klubia isännöivä Belly
Uudenmaankadulla tarjoilee myös lounasta
9. Bar Tapasta Uudenmaankadulla joka aikaisemmin
tunnettiin nimellä Baari
”Ammattilaiset sanoivat, ettei Uudenmaankadulla liiku
koskaan urbaaneja, maksukykyisiä ravintola-asiakkaita,
se oli roskaa” muistelee Erkki Kallunki 1990-luvun
alkua, jolloin hän perusti Uudenmaankadulle Baarin.
Tämä oli Kaurismäen veljesten perustaman
Eerikinkadun Coronan ohella ensimmäisiä Punavuoren
”mannermaisia” baareja (Isokangas et al. 1992:
108;134).
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Kohde 1. Institutionalismin haastaja Korkeavuorenkatu 23
Sijainti:
Liikenteen ympäröimä kivetty 35 x 25 m kokoinen avoin tila Korkeavuorenkadun, Yrjönkadun, Merimiehenkadun ja Ratakadun puristuksessa
Design museon edustalla.
Kohde sijaitsee virastomaisen Kaartinkaupungin, urbaanin Punavuoren ja hyvin toimeentulevan kansanosan asuinalueena toimivan
Ullanlinnan, välimaastossa. Näistä kolmesta kohde kuuluu kuitenkin selkeimmin osaksi Punavuorta, eli Design Districtin vaikutuspiiriä.

Ympäristö:
Välitön vaikutelma ympäröivästä arkkitehtuurista vie katsojan kauas 1800-luvulle kertaustyylien aikaan. Ainoastaan Yrjönkadulla sijaitseva
vihreä bensa-asema sekä Punanotkonkadulla häämöttävä 1965 rakennettu poliisitalo aukaisevat kiinteän yhteyden nykyaikaan. Nykypäivää
edustaa myös tontilla sijaitseva kaupunkipyörien telinepaikka, joka saa talviaikaan seisoa tyhjänä, kuin symbolina tulevasta kesästä.
Designmuseon 1893 rakennettu punatiilinen uusgotiikkaa edustava rakennus hallitsee vahvasti aukiota. Vaikka rakennuksen ja aukion välillä
kulkee katu, muodostaa aukio selkeän etupihan Designmuseon rakennukselle.

Tilan luonteen vaikutus suunnitelman luonteeseen:
Suomalainen muotoilun historia - Ponnahduslauta vai riippakivi?
”Missä on kaikki yksinkertainen ja kaunis muotoilu?”
- Vanhempi naishenkilö puheenvuorossaan Designmuseon ystävien luennolla 4.12.2008
”Miksi meidän on kuitenkin katsottava menneisiin menestyksiimme – Vaikka on selvää ettei niitä voi toistaa eikä mallintaa?”
- Pekka Korvenmaa
Italialaiset futuristit julistivat 1900-luvun alussa, että kaikki museot olisi tuhottava. Tällöin voisimme lähestyä loisteliasta tulevaisuutta puhtain
mielin, ilman menneisyyden marmorijalustoille pölyttymään nostettuja ikoneja. Suomalaisen muotoilun kansainvälinen menestys nojaa
vahvasti 1950- ja 60-luvulla saavutettuun asemaan osana skandinaavisten maiden muotoilun menestystarinaa. Lopputyöni mahdollisen
teeman luoda vain ja ainoastaan uutta muotoilua esittelevä galleria, voi nähdä osittain manifestina ja antiteesinä muotoilun institutionalismia
vastaan. Tämä vastakkainasettelu korostuu gallerian ollessa sijoitettu Designmuseon edustalle.
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Museoiden perimmäinen tarkoitus on säilyttämisen ja esittelemisen kautta sivistää kansalaisia. Toimiessaan Designmuseon vaikutuspiirissä
KatuGalleria pyrkii tarjoamaan parhaimmillaan uusia näkökulmia suomalaisen muotoilun aakkoset tuntevalle Designmuseoon suuntaavalle
turistille tai suomalaisen muotoilun kaanoniin kumartavalle puristille. Katugalleria pyrkii esittelemään muotoilun nykypäivän ja tulevaisuuden
kaikkine eri ilmenemismuotoineen ja sivupolkuineen. Se pyrkii dokumentoimaan, ei kommentoimaan. Mitä erilaisempia projekteja ja
konsepteja se pystyy esittelemään, sen parempi. Tällöin kanava on auki myös kaupallisille, taiteellisille, pinnallisille, naurettaville ja
anarkistisille muotoilun eri ilmentymismuodoille ja vastuu esitelmien arvottamisesta jätetään katsojalle.
Ruudulla esiteltävien asioiden kautta pyritään synnyttämään keskustelua tilaan saapuneiden ihmisten kesken. Torit eivät enää ole paikkoja
joissa mielipiteitä vaihdetaan ja kohdataan toisia keskustelun merkeissä, mielipiteiden esittämisen siirryttyä lehtien mielipidepalstoille ja
internetin keskustelusivustoille. Oranssilla pressulla katettu torikahvila pitää kuitenkin pintansa paikkana, jossa toisilleen entuudestaan
tuntemattomat ihmiset voivat spontaanisti ruveta keskustelemaan keskenään. Kirjassaan The Social Life of Small Urban Spaces William H.
Whyte käyttää tästä tilanteesta kolmen pisteen (A,B ja C) muodostamaa triangeli-esimerkkiä. A on tässä tapauksessa KatuGallerian ruutu
jossa esiteltävät arvotuksen ja kritiikin kohteena olevat asiat vuorottelevat, eli katutilassa tapahtuva helposti havaittava virike. B ja C ovat
toisilleen tuntemattomia henkilöitä jotka kiinnittävät huomionsa A:han. Tällöin B:n ja C:n välille syntyy yhteinen mielenkiinnon kohde ja
mahdollisuus jakaa mielipiteitään kohteen aiheuttamista hetkellisistä tuntemuksista.

Kanssakäymisen mahdollisuuksia pyritään vahvistamaan asettelemalla tilan istuimet niin, että ihmisten
olisi mahdollisimman luonnollista ja helppoa antautua keskusteluun. Ympäröivän liikenteen aiheuttamaa
melua ja häiriöitä voidaan lieventää käyttämällä hyväksi tilaa jakavia elementtejä. Ympärillä pyörivät autot
sekä tilan sijainti hyvinkin aukealla paikalla selkeässä siirtymätilassa museon edustalla eivät houkuttele
vierailijaa pitkäaikaiseen oleskeluun. Penkit ryhmitetään neljäksi kokonaisuudeksi ja rakennelman yleisilme
pidetään hyvinkin selkeänä. Näin pyritään myötäilemään ympäröivien vanhojen rakennusten pyrkimystä
tasapainoiseen arkkitehtuuriin. Rakennelmaa rytmitetään korkeussuunnassa korkeampia elementtejä
Aukio muodostaa selkeästi Designmuseolle esipihan, eräänlaisen ulkona sijaitsevan aulatilan. Tällöin ei
ole tarkoituksellista ruveta kilpailemaan itse Designmuseon rakennuksen kanssa luomalla sen edustalle
toista itsenäistä rakennusta, vaan luomalla tila jonka kautta kulkija siirtyy sisälle varsinaiseen kohteeseen,
eli rakennuksena suurempaan ja hallitsevampaan Designmuseoon. Kolmion muotoinen aukio on suuri,
halkaisijaltaan jopa 40 metriä, eikä sisällä mitään rajoittavia elementtejä. Tilan suomat vapaudet on siis
otettava huolella huomioon tarkastelemalla tilaan asetettavan rakennelman suhdetta horisontaalisessa
tasossa sen takana seisovaan Designmuseoon sekä Punanotkonkadun ja Korkeavuorenkadun
risteyksessä sijaitsevan rakennuksen kanssa.
Galleriatilan voimakkain elementti, näyttöseinämä, asettuu vasten Johanneksen puistoa ja
Korkeavuorenkatua, rajaten näin tilan laajasta ja avoimesta ympäristöstään. Toisella puolella aukiota
Designmuseon seinä muodostaa vastaparin näyttöseinämälle rajaten tilaa Korkeavuoren kadun puolella.
Designmuseon rakennuksen keskusosa nousee korkeammalle siipiin nähden. Pyöreään torniin
katonrajassa päättyvän keski- ja siipiosan toisistaan erottava pilari toimii myös galleriatilan ympäristöstään
rajaavana elementtinä. Galleriatilan toinen sivu rajautuu vuorostaan Designmuseon sisäänkäyntiin
päättyvän akselin laitaan.
aukioon nähden. Myös galleriatilan lävitse pääsee kulkemaan. Pohjois-etelä suunnassa ruutujen väliin
muodostuu portti, joka johdattaa kulkijan edelleen Korkeavuorenkatua Eiran suuntaan.
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Kohde 2. Urbaani soppi Yrjönkatu 4
Sijainti:
Taskupuisto Yrjönkadun varrella Dianapuiston läheisyydessä

Ympäristö:
Keltaiset funkkistalot ympäröivät tilan kahdelta sivulta. Kadun puolella on korkea sähköpylväs ja -laatikko, joka on yleensä julisteiden
peittämä. Kadun toisella puolella on tumma vuonna 1963 valmistunut toimistorakennus. Tilan ylle levittää oksiaan suurikokoinen tammi.
Lähietäisyydeltä kadunpuolella kulkevat raitiovaunut, bussit ja henkilöautot.

Tilan luonteen vaikutus suunnitelman luonteeseen:
Dynaaminen 24 H kaupunki -

Ensin työ, sitten huvit

Dianan puiston vieressä Erottajan varrella sijaitseva Design Forum esittelee Designmuseon vastapainoksi tuoretta uutta suomalaista
muotoilua. Kaupassa esillä olevat tuotteet on kuitenkin valikoitu silmällä pitäen niiden kaupallista potentiaalia ja soveliaisuutta liikkeen
myyntiartikkelina. Vaikka KatuGalleria astuukin hieman Designmuseon reviirille esitellessään uuden Suomalaisen muotoilun helmiä, se pyrkii
painottamaan vahvasti myös kaupallisen kentän ulkopuolelle jääviä konsepteja. Samaa tekevät myös Design Forum Finlandin vaihtuvat
näyttelyt. Satunnainen kulkija ei sinne kuitenkaan tietään helpolla löydä, ainakaan takapihalla sijaitsevaa kiertoreittiä pitkin.
Jatkettaessa erottajaa eteenpäin, saavutaan Iso Robertinkadun portille, josta sisälle astuttaessa saavutaan syntiseen Punavuoreen. Vaikka
alue on huomattavasti siistiytynyt vuosien varrella tuovat Tom Sjöbergin Gentleman´s Club ja kansainvälisempää tuulahdusta edustava Beate
Uhtsen pornokauppa oman lisänsä kadun luonteeseen. Ensimmäinen edustaa kuitenkin sitä puolta joka on kadun ominaispiirteistä
tunnusomaisin. Iso Robertinkadun yöelämä on kävelykadulla vilkasta ja elävää. Tuomas-grilli tarjoilee vuonna 2003 Citylehden kaupungin
parhaaksi valitsemaa kasvisgrilliruokaa ja DTM levittää diskotunnelmaa terassinsa kautta.
Valitessani tämän kohteen oli sen luoteisen puoleisessa kulmassa vielä Foto-Hassen Valokuvausliike. Joulun alla kiinteistön vuokralainen
vaihtui 24 tuntia vuorokaudessa auki olevaksi Delish ruokakaupaksi. Innoitus kaupan perustamiselle oli kuulemma Tukholman esimerkki
vastaavan konseptin toimimisesta Skandinaviassa ja sen puuttuminen Helsingin kaupunkikuvasta tähän päivään saakka. Jo ennen Delishin
saapumista oli vastapäinen McDonalds auki myös öisin.
Öinen elämä ei välttämättä vaikuta suunnitelman arkkitehtuuriin kovinkaan paljon, mutta tuo selkeästi ilmi sen tosiasian, että yöelämää
tapahtuu Helsingissäkin muuallakin kuin keskustan yökerhoissa. Päivisin Punavuori näyttäytyy salonkikelpoisena Design Districtinä ja
muuntuu öisin Drinking Districtiksi. 24 tuntia auki oleva galleriatila lieventää tätä vastakkain asettelua ja tasapainottaa yöelämän hedonistista
luonnetta.
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Alue on vilkas myös päivisin. Lounasravintolat houkuttelevat ihmisiä muualta kaupungista ja turistit saapuvat kauppoihin. Käydessäni
nauttimassa hampurilaisen McDonaldsissa iltapäivällä kello kolmen aikoihin oli ravintola ilmeisen täynnä ihmisiä jotka tekivät töitä juuri
kyseisellä hetkellä hampurilaisravintolan pöydästä käsin. Yhdellä pöydällä oli avoin kannettava tietokone, toisen ääressä käytiin puhelimen
välityksellä kokousta. Pasi Mäenpää toteaakin URBS kirjassa kuinka "(…)kännykkä on sovittautunut kaupunkikulttuuriimme monimutkaisella
tavalla. Sille ei ollut suoranaista tarvetta, mutta se on osoittautunut vastaukseksi keskinäisiin kaupunkikulttuurisiin toiveisiimme." (Mäenpää
2000:21) Kannettava tietokoneet ovat kännykkääkin selkeämpi ja voimakkaampi tapa rikkoa kaupunkitilan jakoa työpaikkoihin, ruokaloihin ja
siirtymätilaksi luokiteltuun ulkotilaan.
Suunnitellessani tätä kohdetta näen edessäni tilanteen jonain kauniina kevätpäivänä: henkilö saapuu Delish-kaupasta päivän lounas
kourassaan, toisessa kädessään puhelin joka alkoi äkisti kaupan tiskillä soida. Hän laskee lounaansa hetkeksi 1200 mm korkean elementin
päälle kaivaakseen autonsa avaimet taskustaan. samanaikaisesti nuori henkilö istuu 450 korkean istuimen päällä ja työskentelee 750 korkean
tason päälle laskemansa tietokoneen kanssa. Japanilainen turisti saapuu paikalle ja asettuu hetkeksi ruudun eteen ja kiirehtii jälleen
eteenpäin Designmuseota kohden. Ennen turistin lähtemistä paikalle saapuu 50-vuotias konttorityöläinen matkalla lounastauolta
työpaikalleen. Hän poikkeaa ihmettelemään, mikä tila on ja miksi siellä on ihmisiä.

Alueella, jolla on paljon aktiviteettia, on myös käyttöä istuimille. Jotta istuimet tulisivat varmasti käyttöön,
on ne syytä suunnata kohti katua ja muita ihmisiä (Gehl 1987: 29). Tällöin katseen kohteena oleva ruutu
sijoitetaan selkä katua vasten. Näin korkeat elementit sulkevat liikenteen galleriatilan ulkopuolelle ja
rauhoittavat tilaa. Galleriaan sijoitetaan elementtejä istumista nojaamista, työskentelyä ja ruokailua varten.
Kaikille aktiviteeteille joihin ihminen hetkellisesti istahtaessaan ryhtyykin, pyritään luomaan edellytykset.
Tilan miellyttävyyttä lisää osaltaan korkea puu, joka antaa kesällä tilalle suojaisan ja vehreän tunnelman.
Yhdellä ruudulla varustettu näyttöseinämä, jakaa tilan jalkakäytävän ja autotien hälystä. kaupunkitilaan
liittyvästä avoimesta kokonaisuudesta. Penkillä istuessa voi yhtälailla katsella kaupungin elämää kuin
ruudulla näkyviä asioita. Puun katveeseen on sijoituttu erillinen suojaisa pöytäryhmä tarjoamaan
mahdollisuuden joko evästen syöntiä, lukemista, työskentelyä tai pienimuotoista palaveria varten. Gallerian
sivuille on sijoitettu kaksi korkeista elementeistä ryhmitettyä kokonaisuutta. Niitä vasten voi pysähtyä
seuraamaan ruudulla tapahtuvia asioita vaikka eväitään nauttien. Samalla ne valaisevat tilaa ja rajaavat
sitä ympäristöstään.
Amerikkalainen arkkitehti ja professori Philip Thiel (1997: 236) esittelee kirjassaan People, Paths and
Purposes, kuinka on olemassa kaksi vastakkaista tapaa tilan muodostumisesta ympärillemme. O-tyyppi
koostuu rauhallisesta ja säännöllisestä kokonaisuudesta (klassismi). Vastakkaisesti X-tyyppi muodostuu
epäsäännöllisestä ja vaihtelevasta ympäristöstä (romantiikka). Kohde nro. 1 edustaa O-tyyppiä ja
seuraavaksi esiteltävä esimerkki nro. 3 edustaa selkeästi Thielin määrittämää tyyppiä-X. Nyt esiteltävä
Yrjönkadun soppi sijaitsee lähellä O-tyyppiä, mutta poikkeaa pohjaltaan nro 1:en säännöllisestä neliöstä
sisällyttäen osaksi kokonaisuuttaan tilassa sijaitsevan puun.
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Kohde 3. Vaihtoehto varjossa Laivurinrinne 4-6
Sijainti:
Pieni viheralue kävelyteiden ympäröimänä Laivurinrinteen ja Merimiehenkadun välissä

Ympäristö:
Ruohon peittämä kolmion muotoinen kaistale jonka ympäri kulkee jalkakäytävä. Kahdelta sivulta jalkakäytävän jälkeen on autotie
ja jatkuvassa käytössä oleva tienvarsipysäköinti. Kolmannelta sivulta alue rajautuu 1896 rakennettuun asuinrakennukseen.
Kaakkoon sijaitsevalla laidalla kasvaa tuomi ja korkea tammi. Samalla laidalla aivan tuomen vieressä on myös valomainostaulu.

Tilan luonteen vaikutus suunnitelman luonteeseen:
Keidas kaupungin laidalla - Viiskulman erilainen ostosparatiisi
Fyysisyys on katoamassa musiikinharrastamisesta. MP3-formaatti korvaa pikkuhiljaa CD-levyn ja kansainväliset ketjut sukevat
levykauppojansa. Tulevaisuuteen katsottaessa, on selvää että mp3-soittimet lisälaitteineen tulevat olemaan hallitseva musiikinkulutusmuoto.
Kaupunkikuvalle ja kulttuurille MP3-formaatti merkitsee tällä hetkellä yksilön sulkeutumasta ympäröivästä tilasta omaan henkilökohtaiseen
soittimeensa liitettyjen kuulokkeidensa avulla. Jo olennaisimman mp3-soittimen ipodin nimi viittaa subjektiiviseen kokemukseen ja
yksilöllisyydestä on tehty tärkeä osa sen brändiä. Konserteissa ihmiset sentään vielä kokoontuvat yhteen nauttiakseen musiikista jaettuna
kokemuksena.
Viiskulmaan ja sen välittömään läheisyyteen on muodostunut ainutkertainen rypäs etenkin käytettyjä LP-levyjä myyviä levykauppoja. Nyt ei
siis puhuta kliinisistä Anttilan Top-ten myymälöiden kaltaisista persoonattomista myymälöistä, vaan hieman nuhjuisista ja asiantietävistä
liikkeistä, joissa myyjä saattaa kommentoida asiakkaan levyvalintoja ja antaa neuvoja ihan kysymättäkin. Nämä liikkeet pysyvät hengissä
siksi, että aina on ihmisiä jotka hakeutuvat Punavuoren ja Kallion levykauppoihin, koska niissä vieraileminen koetaan tärkeäksi osaksi omaa
persoonaa värittävästä musiikkiharrastuksesta. Levydivarit toimivat siis omaa identiteettiä vahvistavana tekijänä joissa vieraileminen on
konserttien ohella korvaamaton ja ainutkertainen tapahtuma. Etenkin käytettyjen LP-levyjen kohdalla musiikki kohdataan fyysisesti siinä ja nyt.
Myyntiartikkelit ovat ainutkertaisia paikkaan sidottuja objekteja.
Identiteetti on myös levykauppojen kannalta olennainen termi. Ne pyrkivätkin usein erikoistumaan kukin oman erikoisosaamisensa
alueeseensa. Myös muovikasseissa toistuva kaupan visuaalinen ilme on hyvä tapa sekä kaupalle tuoda itseään esiin kaupunkikuvassa että
asiakkaalle näyttää mistä on tulossa. Hengissä pysyminen ja kilpailu vaativat uusia keinoja muuttuvassa maailmassa. Hyvänä esimerkkinä
toimii suurimpiin tiloihin Iso Roobertin kadulla muuttanut Stupido Shop, joka pyrkii tekemään itsensä tarpeelliseksi esim. pienimuotoisten
konsertti happeningien kautta.
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Kohteeksi valitsemani Johanneksen puiston viereinen vihertävä suikale on kuin siirtymätila ennen Viiskulman levykauppoja keskustasta päin
saavuttaessa. Toisin sanoen alueen ohitse kulkee päivittäin ihmisiä jotka kokevat itsensä hyvin urbaaneiksi ja osaavat arvostaa ympäristöään.
Kaupunki tarjoaa heidän ulottuvilleen ainutlaatuisia liikkeitä, jotka tarjoavat heidän ulottuvilleen ainutlaatuisia myyntiartikkeleita. Puiston
kohdalla juuri ennen legendaarista kaupparypästä heidän virittäytyneisyystilansa alkaa nousta kohisten.
Toinen tilan luonteeseen selkeämmin havainnoitavissa oleva seikka ovat lapset. Puistikkoa rajaa lounaan puolelta katutasossa sijaitsevat
päiväkodin ikkunat. Merimiehenkadun toisella puolella sijaitsee Cygnaeuksen koulun piha aidan takana. Laivurinrinteen toisella puolella
sijaitsee vuorostaan leikkipuisto jonne etenkin viereisen päiväkodin lapset saapuvat leikkimään. Jos Cygnaeuksen koulu olisi yläaste tai lukio
olisi sillä selkeästi suurempi vaikutus ympäröivään kaupunkitilaan nuorten levittäytyessä lähiseudulle käymään kaupoissa, kioskeilla ja
tupakalla. Vaikka edellä käsitellyt asiat eivät vaikutakaan suoranaisesti suunnitelman arkkitehtuuriin, antavat ne kuitenkin valitulle ympäristölle
oman merkityksensä.

Galleriatila levittäytyy laajasti koko alueelle. Varsinainen näyttelytila sijaitee tilan keskellä ja sen luokse
pääsee kulkemaan laatoista valmistettuja polkuja pitkin. Polkujen varrella on elementtejä istumista varten.
Tällä hetkellä puistikko saa olla rauhassa jalankulusta. KatuGalleria ei pyri muuttamaan tätä tilannetta,
vaan se varataan rauhallista oleskelua varten. Mahdollisia tilassa tapahtuvia toimintoja ovat työskentely,
eväiden nauttiminen, seurustelu, lukeminen, levähtäminen istuen ja ympäristöstään nauttien,
musiikinkuuntelu omasta ipodista sekä tietysti gallerian tarjoamien näyttelyjen seuraaminen.
Gallerian ilme on veistosmainen, eri elementtien ollessa sijoiteltuina erillisiin ryhmiin epäsäännöllisesti.
Elementtien runsas lukumäärä lisää osaltaan tätä vaikutelmaa, niiden muodostaessa rytmillisesti
polveilevan kokonaisuuden. Galleria näyttää erilaiselta eri katselusuunnasta riippuen. Pohjakuva tuo esiin
moduulien suoman vapauden muokata myös epäsäännöllisiä kokonaisuuksia. Pohjakuva muistuttaa
tietokoneiden pikseligrafiikkaa. Itselleni se palauttaa mieleen Legendaarisen Space Invaders
tietokonepelin avaruushirviöt.
Ennen kuin aloin kiinnostua kaupunkisuunnittelusta ja sen terminologiasta, mielsin julkisen tilan
kaupunkilaisten olohuoneeksi. Etenkin Kiasman taidemuseon yhteydessä tätä käsitettä käytettiin paljon.
Kiasma pyrki mahdollistamaan yhteiseltä julkiselta olohuoneelta vaadittavan helpon saavutettavuuden
sijoittamalla ensimmäiseen kerrokseen kahvilan ja kaupan, sekä pidentämällä aukioloaikoja myöhään
iltaan. Etenkin KatuGalleria suunnitelma nro. 3 pyrkii toimimaan kaupunkilaisten olohuoneena. Paikkana
jonka kriteereistä Pasi Mäenpää (2000: 23) toteaa: ”Olohuone merkitsee kahta asiaa: oleskelua ilman
erityistä tarkoitusta sekä avoimuutta tulla ja olla”. Olemiselle luovat edellytykset KatuGallerian elementtien
muodostamat kaupunkilaisten tarpeita myötäilevät kokonaisuudet. Ruudulla esiteltävät asiat tarjoavat
mahdollisen syyn saapua galleriaan jos pelkkä oleskelu ei riitä.
Lopuksi haluan vielä todeta, että KatuGallerian tarkoituksena on toimia kadunkalusteena, joka ei sulkeudu itseensä, vaan pyrkii heijastamaan
positiivista vaikutustaan ympäristöönsä ja tarjoamaan mahdollisuuden nähdä tuttu ympäristö uudella tavalla.
”Kadunkalusteet ovat osa kaupunkilaisten jokapäiväistä ympäristöä ja ne vaikuttavat ihmisten elämään ja toimintoihin monilla eri tavoilla.
Kaupunkien julkisten ulkotilojen ja niiden kalustuksen laatu ei ole merkityksetön. Aivan kuten asuin-, koulu-, leikki- ja työympäristöjen vaikutta
ihmiseen, niin voidaan olla varmoja siitä, että myös julkisen ympäristön laatu vaikuttaa ihmiseen.”
-Arkkitehti Michael Tribe Helsingin Sanomissa 1981
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