
1. Ongelma

Festivaalipuisto

Miten syntyy kokonaiselämys tapahtu-
masta?

Elo kuussa 2014 Hel singin juh la viikot 
valtaa Kan sa laistorin. Sinne nousee uusi 
fes ti vaa li puisto Koe Helsinki — kaupunki 
kau pungissa.

Kau pun ki muo toilijat kut suttiin mukaan 
Fes ti vaa li puiston suun nitt e lu pro jektiin. 
Muo toi li joiden teh tävänä on tar kastella 

uutta Fes ti vaa li puistoa käyttäjän näkö
kulmasta. Miten ohjataan ja yllä pi detään 
kes kustelua suun nitt elussa mukana 
olevien eri sidos ryhmien välillä? Entä mi
ten var mis tetaan, että Fes ti vaa li puiston 
ohjelma ja itse alue ovat käyttäjän koke
muksena koko naisuus? Muo toilun mu
kaan ottamisen pää ta voitteena on vah
vistaa tapahtuman kon septia ja tutkia 
uusia keinoja käytt ä jä läh töiseen suun nit
teluun fes ti vaa liym pä ristössä.

Helsingin juhlaviikot toteuttaa tänä kesänä Kansalaistorille uuden 
festivaalipuiston. Tavoitteena on viihtyisä ja toimiva Juhlaviikkojen 
kohtauspaikka. Puisto on avoinna jokaisena festivaalipäivänä 15.-
31.8.2014.

Juh la viikkojen fes ti vaa li puistosta tulee tämän vuoden fes ti vaalin sydän 
– kaikille avoin kau pun ki laisten ja kultt uurin koh taa mis paikka. Toimivan 
kau pungin kau pun ki muo toilija tuo työ ryhmään osaamista käytt ä jä
läh töisestä suun nitt elusta sekä tilan ja palvelun yhteis suun nitt elusta. 
Tavoitteena on taata urbaanissa ympä ristössä laadukas, oivaltava käytt ä
jä kokemus sekä viihtyisä ja toimiva fes ti vaa li puisto, jonne kau pun ki laiset 
löytävät tiensä.

Fes ti vaa li puisto on elä mysten ja pal velujen koko nais kokemus ja sen 
rakenteet ja toi minnot muuttavat muotoaan lähes päi vittäin.
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2. Havainnointi

Ensimmäinen työpaja

Miksi ja kenelle suun nitt elemme Fes
ti vaa li puistoa? Maa lis kuussa ensim
mäisen työpajan aikana eri sidos ryhmien 
edustajat osal lis tuivat kau pun ki muo toi
li joiden ohjaamaan avoimeen kes kus
teluun. Sen tar koi tuksena oli yhteisesti 
kir kastaa Koe Helsinki Fes ti vaa li puiston 
sisältö, toiminta, palvelut sekä rakennet
tu ympäristö ja tar kastella suun ni teltua 
koko nai suutta yhdessä. Sidos ryhmistä 
työ pajassa oli mukana muun muassa 
Koe Helsinki fes ti vaa li puiston tapah tu
ma tuottajia, alueen suun nitt elusta vas
taavat ark ki tehdit sekä Hel singin juh la
viikkojen väkeä.

Työpaja aloi tettiin eri laisilla har joi tuksilla. 
Aja tuksena oli, että niiden kautta osal
listujat saatiin miett imään myös uusia 
mah dol li suuksia ja mer ki tyksiä Koe
Helsinki tapah tumalle. Samalla hah mo
teltiin Fes ti vaa li puiston omi nais piirteet. 
Fes ti vaa li puistossa halutaan korostaa 
avoi muutta, pai kal li suutta, aktii vi suutta, 
spon taa niutta, osal lis tumista ja luo
vuutta. Fes ti vaa li puisto kuvailtiin myös 
ener giseksi ja jopa anar kis tiseksi tapah
tumaksi. Se on struk tu roimaton, mutta 
tähtää silti aktii viseen osal lis tu miseen. 
Ensim mäisen työpajan aikana sel visikin 
nopeasti, että osal lis tuminen sekä käy
tännön akti vi teetit ovat uuden Fes ti vaa li
puiston ydin e le menttejä.

Mitä Fes ti vaa li puistossa sitten tapah
tuu? Sidos ryhmien kes kus te luissa nousi 
esiin se, että kävijät halutaan kutsua mu
kaan aktii visiksi teki jöiksi ja osal lis tujiksi. 
Fes ti vaa li puistossa voisi olla esi merkiksi 
kalus teiden tuu nauspaja tai pyörien 
kor jauspiste. Itse tekeminen vah vistaisi 
tapahtuman osal listavaa luonnetta sekä 
sosi aalista vuo ro vai kutusta ihmisten 
välillä. Lisäksi mie tittiin tulisiko alueella 
olla jotain yhteis kun nallisia piirteitä. Jos 
Koe Helsinki on kaupunki kau pungissa, 
voisiko sen hallinto ja pää tök senteon 
rakenteet olla avoimia ja läpi näkyviä?

Ensim mäisen työpajan tärkein huomio 
oli se, että Fes ti vaa li puiston halutaan 
tuovan ihmisiä yhteen toi mimaan. Koe
Hel singin sisällön toi votaan tar joavan 
uutta ja ennen koke matonta. Ensim
mäisen työpajan aikana osal listujia kan
nus tettiin myös luomaan kuvitt eellinen, 
tyy pillinen fes ti vaa li kävijä, jota alueelle 
odo tetaan. Työpajan aikana syn tyneet 
kävi jä pro fiilit vah vistivat käsitystä siitä, 
että Koe Hel singille suun niteltu konsepti 
vetoaa eri tyisesti ute liaisiin sekä kult
tuurista ja sosi aa lisista akti vi tee teista 
kiin nos tu neisiin kau pun ki laisiin. Entä 
miten tavoittaa ja hou kutella paikalle ne 
spon taanisti liik keellä olevat kau pun ki
laiset ja ohi kulkijat ja yllättää heidät posi
tii visesti?

3. Ideat

Seuraava askel oli siirtyä työpajan 
havain noista kon kretiaan. Tärkein huo
mio kerätyn mate riaalin pohjalta oli se, 
että oikean fes ti vaa li kävijän pitää olla 
mukana sisällön suun nitt elussa. 

Juh la viikot halusi rakentaa ”avoimen 
kau pun ki keitaan” ja ”kau pun ki laisten 
tem mel lys kentän”, siis fes ti vaa lioh
jelman, jossa kävijät ovat aktii visesti mu
kana toteutt amassa tapahtumaa. Kuinka 
var mistamme, että kau pun ki laisten oma 
ääni kuuluu jo myös sisällön suun nit
telussa?

Koe hel singin sisällössä oli jo annettu 
mer kittävä rooli kan sa lais aloitt eista läh

te neille ideoille, eri tyisesti esi merkkinä 
alueelle nouseva Ros ka la va pa viljonki. 
Yhdessä Juh la viikkojen työ ryhmän kans
sa pää dyimme siihen, että tämän lisäksi 
otett aisiin sisäiseen kehitt ä mis työhön 
avuksi myös pieni Koe Helsinkikävi
jöiden joukko, joiden kanssa tes tatt aisiin 
työ pajassa suun ni telmia Koe Hel singin 
ohjelmasta ja pal ve luista. Aja tuksena oli 
löytää eri koh de ryhmistä mah dollisia 
oikeita kävijöitä asian tun ti joiksi. Tes ti
ryhmän kanssa voi taisiin viilata Koe
Hel singin sisällön, tapah tu ma paikan ja 
vies tinnän suun ni telmia käytt ä jä ryhmien 
aja tuksia paremmin vas taaviksi.

4. Suunnitelma
Ryh dyimme suun nitt e lemaan Koe Hel
singin käytt äjien työpajaa. Halusimme, 
että tulevien kävi jöiden toiveet, kom
mentit, palautteet ja ideat ehtivät hyvissä 
ajoin mukaan ennen kuin fes ti vaa li tuo
tannossa tehdään lopulliset pää tökset.

Koe Hel singin käytt äjien työpajan ta
voite oli vah vistaa käytt ä jäym märrystä 
tapahtuman suun nitt elussa ja fes ti vaa li
puiston perus ra kenteen vii meis telyssä. 
Tämä tar koitti siis sitä, että haluttiin 
var mistaa, että läpi koko tuo tannon on 
osattu ajatella mitä oikea kävijä Koe Hel
singiltä haluaa. Kuinka hän löytää tapah
tu ma paikalle, mil laiset opasteet ohjaavat 
perille, saako sieltä kahvia ja pulla (ja 
mitä muuta?), miten paikan väki ottaa 
vastaan, mistä tieto tapah tumasta löytyy 
ja millä tavoin kävijä voi itse osal listua, 

mil laista osal lis tumisen muotoa kävijät 
kai paavat, miten ihmiset haluavat olla 
osa urbaania kau pun ki keidasta?

Teimme työnjaon. Juh la viikkojen toi
miston väki etsi 18 poten tiaalia Koe Hel
singin kävijää. Nopealla aika taululla löytyi 
nuoria ja vanhoja, aktii vi fes ti vaa li kä
vijöitä ja ensi ker ta laisia. Meidän kau pun
ki muo toi li joiden tehtävä oli suun nitella 
ja fasi litoida heille työ pa japäivä. Halu
simme pohtia tulevien kävi jöiden kanssa 
käyttäjän näkö kulmaa kolmessa osassa: 
veto voi mainen ohjelma, alueen yleis jär
jestelyt ja viih tyisyys sekä viestintä ja 
ajan koh taisuus.

26.6. jär jes tettiin työ pa japäivä Hel singin 
Musiik ki talolla. Seu raavassa osiossa 
ker rotaan lyhyesti mitä siellä tapahtui. 

5. Testaus
18 ihmistä antoi meille koko naisen päi
vän omaa aikaansa, meidän teh tävänä oli 
käyttää se hyvin ja hyö dyl lisesti. Mikään ei 
ole tur hautt a vampaa, kuin huonosti val
misteltu työpaja.

Mitä opimme päivän aikana? Teimme ly
hyen listan mitä työ pa ja päivän osal listujat 
Koe Hel singin kävijöinä toi voivat uudelta 
tapah tu ma puistolta:

• Rentoa fiilistä ja pal ve lualtista hen ki lö
kuntaa.

• Fiksuja yleis jär jes telyjä, jotta kaikki 
toimii.

• Yllä tyk sellistä ohjelmaa, joka antaa 
enemmän kuin ennakkoon odottaa.

• Ajan ta saista vies tintää useissa kana
vissa

• Enna koivaa varau tumista, jos jotain 
sattuisi.

Aloitimme päivän poh timalla Koe Hel
singin ohjelmaa ja sen veto voi mai suutta. 
Kau pun ki keitaan aja tukseen kuuluu se, 
että osa tapah tu ma puiston toi minnasta 
on itseoh jautuvaa. Tapah tu ma puisto 
on alusta eri laiselle teke miselle ja koh
taus paikka eri ikäisille kau pun ki laisille. 
Omaeh toiseen teke miseen toi vottiin puit
teet, jossa voi niin liikkua (tanssit, pelit, 
leikit) kuin rau hoittua (keinut, penkit), 
itse musisoida ja huoltaa vaikka fillaria tai 
istuttaa syys kukkia. Omasta teke misestä 
halutaan myös kertoa muille. Somejaet
tavuus nähtiin myös osaksi sisältöä.

Seu raavaksi arviointiin suun ni teltua 
ohjelmaa. Kiin nostavin huomio oli se, että 
nyky sir kuksen ja Juh la viik koklubin rinnal
la yhtä tärkeänä ohjel ma pal veluna nähtiin 
laa dukkaat ravintolat ja lähi ruo katori. 
Yli päätään sel lainen sisältö, jota mikään 
muu toimija Hel singissä ei tarjoa, kiin
nosti työpajan osal listujia. Juh la viikkojen 
halutaan tuovan jotain ainut ker taista elo
kuiseen Hel sinkiin.

Entä yleis jär jestys ja viih tyisyys? Työpa
jan osal lis tujilla oli selkeät näke mykset 
näistä. Tar vitaan ymmär rettävä opas
tus (”Opasteet niin että idioottikin ym
märtää!”), ennakoiva tiedotus ja paikan 
perus rakenne kuntoon, eli riitt ävästi 
pyö rä parkkeja, istuimia ja wctiloja. Li
säksi tar vitaan rento ja pal ve lualtis hen
ki lökunta sekä ohjelma, joka on enemmän 
kuin osaisi odottaa. Hyvä resepti mille 
tahansa tapah tumalle!

Uusi tapah tu ma paikka ja –konsepti vaatii 
enemmän myös vies tinnältä ja mark ki
noinnilta. Työpajan osal lis tujilla oli paljon 
ideoita vies tinnän suhteen ja avoin lähes
ty mistapa uusiin tapoihin tavoittaa ja vai
kuttaa. Somen rooli nousi paljon esiin ja 
sen rooli yhtei söl li syyden raken ta misessa 
– myös tapahtuman jälkeen – nähtiin 
tärkeänä. 

Oli hienoa huomata, miten ihmiset pohti
vat paneu tuneina annettuja tehtäviä ja oli
vat innoissaan siitä, että pääsivät mukaan 
vai kutt amaan jo tässä vai heessa.

Joku voi kysyä, onko tämä muo toilua? 
Vas taisin, että muotoilu on tänä päivä
nä tätäkin. Tämä projekti oli esi merkki 
siitä, miten muo toilun mene telmiä hyö
dyn nettiin käytt ä jäym mär ryksen kas
vatt a miseen. Samalla se oli myös hyvä 
esi merkki siitä, miten muo toi luo saamista 
voidaan hyö dyntää tapah tumien suun nit
telussa. Muo toilun rooli oli sovittaa kävi
jöiden odo tuksia ja näke myksiä yhteen 
tapahtuman jär jestäjän aja tusten kanssa.

Muo toilussa rat kaistaan luovasti ja ihmis
läh töisesti ongelmia ja ihmisten arjen 
vaa ti mukset toimivat kehitt ämisen ja 
rat kaisujen avaimena. Koe Hel singille 
muotoilu tar koitti empatiaa ja käytt ä jäym
märrystä. Kes kus televa ja osal listava 
työs kentely autt oivat rat kaisujen ja uu
sien näkö kulmien löy tä misessä. 
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