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HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNGINKANSLIA

INNOVAATIORAHASTO
HAKEMUS 2015

Rahoituksen hakija
Hakiian nimi/Hankkeen hallinnola lyritys/ui-sto/tnrs-1.
Telling Company Oy, Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi:

Presidenttimme kertovat
Hankkeen kokonaisaikataulu (kk.ww - kk.vwv):
08.2075-07 .20L7

zo76 20L7
Innovaatiorahastosta haettava rahoitus (euroa)

Oma rahoitus (euroa)
10 000 40 000 15 000
2 000 4 000 3 000

Muu rahoitus (euroa) 8 000 36 000 12 000
Yhteensij (euroa) 20 000 80 000 30 000

Hankkeen yhteisty6kumppanit
Yhteisty6kumppanit kaupungin sisalle:

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Kuvaus hankkeen keskeisestd sis5ll6ste
Hankkeen tirkeimmit tavoitteet:
'Presidenttimme kertovat' -han kkeessa luodaan uudenlainen konsepti palvelemaan kaikkia kaupun-
kikaivijriitai; kotimaisia ja ulkomaisia matkailUoita, koululaisryhmid, erityisryhmie kuten kuuto- ja neko-
vammaisia. Hankkeessa rakennettu kaupunkiympdristo yhdistyy virtuaaliseen ympeiristdon kaupun-
kikaivijdiden hyviiksi hyodyntdmdlld elokuvakerronnan ja palvelumuotoilun audiovisuaalisia mene-
telmid.

Hankkeessa tehdddn Suomen itsendiisyyden ajan historiaa tutuksi presidenttipatsaiden avulla. niistd
presidenteistd, joilla on Helsingissd oma muistomerkki, tuotetaan dramatisoidut lyhytelokuvat. Ne
ovat ladattavissa ilmaisena sovelluksena mobiililaitteisiin QR-koodin avulla. Koodi sijoitetaan kusta-
kin presidentistii tehdyn patsaan ldheisyyteen. Sovelluksen voi myos ladata valmiiksi esrm.
u44 ry-viqilhels!$ifi sivustolta. Presidenttien henkilokohtaiset tarinat avaavat itsenaiisen Suomen his_
toriaa mieliinpainuvalla tavalla. lnternet-sivustolle avautuva palvelupolkusovellus linkittdti kunkin Dre-
sidentin henkilohistorian Suomen itsendisyyden historiaan ja kronologisesti toisten presidenttien tari-
noihin. Kaivijii tutustuu Suomen historiaan kiertiimeillii konkreettisesti ja presidenttien valtakausien
mukaisessa aikajdrjestyksessii kaikki olemassa olevat kahdeksan presidenttien muistomerkki€i.

Sivustolle voidaan lisditd myos informaatiota reitille osuvista, Suomen itsendisyyden ajan vierailukoh-
teista (Eduskuntatalo, Kansallismuseo, Finlandiatalo, Hakasalmen huvila). Tdmai voidaan tehdd esi-
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merkikSi audio-opastuKSena ' Jokainen Iyhyte|okuva presidentistd tehdaan suomeksi, ruotsiksi ja

englanniksi. Hankkeen tavoitteena on 
"u"iu 

suomen 11:"L"i"vYq:" ??^ 
h:l"lii" il:l:Y,o:"" "

kiinnostavalla tavalla niin koti- kuin ulkomaisille matkailijoille seka erityisesti koululaisryhmille.

Hakemukset kaupungin kiriaamoon
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13),
He singin kaupunki 00099
belqr !!i L[iqa!! s@! all!

gelma hankkeen taustalla on?):

usein kaupunkikohteisiin tutustuminen jiiii kiivijelle pintapuoliseksi. Tarinat patsaiden' rakennusten

ja puistojen taustalla eivat avaudu ja kaupunki neyttaytyy helposti mielenkiinnottomana ja vailla ai-

nutlaatuista historiaansa - lShestulkoon samanlaisena kuin kaikki muutkin kaupungit Tiistii niiko-

kulmasta toteutimme Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa yhdessd 2014-2015'Patsas pu-

huu sinulle'-hankkeen, nttp:i/www.vihreatsvlit.fi/?p=6805/' Patsaisiin tutustui syys-joulukuussa 5336

kotimaista ja 2309 ulkomaista ktivijiizi ilman suurempaa markkinointipanostusta Patsaat toteutettiin

suomen, ruotsin ja englanninkielella. Kevii?illa 2015',Patsas puhuu sinulle' -konsepti sai kuntamarK-

kinoinnin hoPeamitalin.

Hyviit kokemukset innoittivat ajatukseen tehde myos presidenttien patsaista "puhuvia" Suomen tayt-

tdiess2i 100 vuotta. Hanke on hyvtiksytty Suomi 100 -ohjelmatarjontaan'

Telling company oy:n kiisikirjoittaja{uottaja Tomi Leino toimii tutkijana ja projektipeiallikkond lnnova-

tiivinen kaupunki -ohjelman hankkeessa 'Helsinki-identiteettejti - elokuvakerronta kaupunginosien

suunnittelutydkaluna (HIDE)'. Rakennusviraston projektipaellikko Elina Nummi on vetenyt opastettu-

ja ja osin dramatisoituja puistok2ivelyjii vuodesta 2003. Kiivelyt ovat erittdiin suosittuja, tarinoita halu-

taan kuulla.

'presidenttimme kertovat'- hankkeessa on tarkoitus yhdistiiti 'Patsas puhuu sinulle' ja'HelsinkF

identiteettejd, - hankkeessa saatuja kokemuksia ja luoda tdysin uudenlainen palvelukonsepti niin ko-

ti- kuin ulkomaistenkin kiivijoiden keyttdon.

Onko hakija tai muut tahot aikaisemmin edisteneet hankkeeseen liittyvia aslolta la mllen manoolllsla arKarsemprd

taan hyaidynteS:

Telling Company Oy:n Tomi Leino on toiminut yrittiijtinii ja tutkijana kaupunkisuunnitieluun, yritysku-

van rakentamiseen ja palvelukonseptien luomiseen liittyviss?i projekteissa. Tiill2i hetkellZi hein tyos-

kentelee muun muassa tutkijana ja projektipaiillikkond edelld mainitussa 'HIDE'-hankkeessa ja yri!

ttijdin?i Seitsemisen kansallispuiston palvelukonseptien kehittdmishankkeessa.

ft" r**"* Vf"ifaiaVt toimenpiteet vaiheittain/osa kokonaisu uksittain (kustann userittely jd ljempene ):

201 5 Ennakkosuunniftelu
Taustatutkimus
Kaisikirjoitukset
Sopimukset (lPR:t, rahoiitajat, neiyttelijat, $6ryhmii, yhteistyokumppanit)

Casting
Aikataulutus
Tydryhmii
Tuotantosuunnittelu (kuvakiisikirjoitukset, luvat ym.)

Sovellusten perussuu nnittelu

2016 Tuotanto
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Kdsikirjoitusten loppuunsaattaminen ja kaeinnokset
Aikataulutus
Sovellusten tekninen ja graafinen suunnittelu
.r.uorantosuunnittelu (kuvakdsikirjoitukset, luvat ym.)
Kuvaukset
JailkityoUkuvaleikkaus
JeilkityciVeirini
JeilkitydVv:irimeidrittely ym.
Auoto-opastusten ddnittaiminen, su, ru, eng
Sovellusten koodaus

2017 Jiilkituotanto
J:ilkitycit
Internetsivuston luominen, sisdltden sovellukset
Markkinointi ja lanseeraus

MillS tavalla h"nk",uk"" tul"u" 
alaottisruLria t"i

::::l::j:':"^1']"tvmiste?): 
Turevaisuudessa yritt:ijiin on pyrittavd jatkuvaan vuorovaikutukseen asiak-kaiden kanssa. yritt:ij:in on saatava dataa siits miten matkairija kayttriytyy, ,inkdr"i";;;;;61il;

matkaillessaan tekee. Tam€in tiedon pohjalta yritteijii pystyy suuntaamaan toimintansa paremminvastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tdssd hankkeessa kdytetteve qr-koodi tuottaa eritt:iin arvokastadataa eri matkailualan toimijoille se edesauttaa jopa teysin uusien liiketoimintakonsep.en syntymis-td Palvelupolkusovellus ohjaa muistomerkiltd toiselle sek:i niiden ldheisyydessd olevien rakennus-ten, kuten Kansarrismuseon, Eduskuntataron, Finrandiataron ja Hakasarmen huviran seke arueenkahviloiden ja ravintoloiden tarjontaan. Matkailijalle voidaan tuottaa palvelupolkujen varrele uutta lii-ketoimintaa, joka pystyy parveremaan hdntd entistdi tehokkaammin.

Hankkeessa rakentuva palvelukonsepti on monistettavissa moniin eri tarkoituksiin. se toimii matkai-
lu- Ja opetuskaytcisse seke helsinkildisten aktivoinnissa. Konseptista voi lohkoa myos eri alojen yri!tdjien kiiyttclon osakokonaisuu ksina keskittyen yhden presidentin tarinaan ja miten kysersen presr-
dentin patsas on vuorovaikutuksessa ymparistoonsd. Konseptia voidaan kdyttdd eri kaupunkikohtei-
den kiinnostavuuden lisdemiseksi. Taimai houkuttelee keivijoit:i tutustumaan ydinkeskustan atueenulkopuolella oleviin kohteisiin.

Matkailualan toimijat voivat yhdistaiti lyhytelokuviin vaikkapa kdynnin Tamminiemesse, ravintolapal-velualojen toimijat voisivat keyttde yrityskuvansa rakentamisessa presidenteistd kertovien lyhytelo-kuvien aineksia hyddykseen Hanke on hy6dyksi esimerkiksi turistioppaille opastustyossa, erityisesti

Lisetietoja
http J/www.hel.filwww/kanstia/fi/
innovaatjorahasto@hel.fi

Kayntiosoite
Kaupunginkans ia
Pohjojsesplanadi 11 13
Helssinki 17

ukset kaupun gin kirjaamo;
PL 10 (Pohjoisesplanadi t 1-13),
Helsingin kaupunki 00099
belsink .kiriaanT o@het fi

Mitke elementit hankkeessa ov-t uista ia innovatiivisia:
Hankkeessa yhdistetddin elokuvakerrontaa, palvelumuotoilua ja nykyteknologiaa toisirnsa. Elokuva-kerronta tarjoaa draamallisen ja kiehtovan ldhestymistavan. palvelumuotoilu rakentaa koko palvelu-konseptin kaivii:iltihtciisesti' sovellusta, jonne QR-koodi iohdattaa, hycidynnetdain innovatiivisella ta-
Ijlll:f_::9":: :r.:_*'rl*,.:hiymp.iristdn patvetumuotoitua. Edeilzi mainittuja, hyvin eriraisia keino_
Wtenoaan tunnutur"i .i"riln;;ffi;,;;:; :
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Yos muihin kauPun-

keihin saatua sisalldllista Ja teknologista osaamista hyodyntiimallii 
Li.+^ri.h ^^6r,,dviissb

fi ,#"""'#ffi " 
r".".* j" -*u# "' ".,"''"' ste ja misse meiirin hanke

Hli:Ti:"iilffj1i;Hl';'fr,"ta kaupunkisuuritgl":ti kiivijzikokemuksen nak6kurmasta ja hakija

Syventaaniiinomaao,u"',"t"un;"parantaaki|pailukykyiiZin,Lisdksierittainarvokastaonyhteis-
tyonrakentuminenHetsinginlGupungineritoimijoidenkanssajahakijatoivoohankkeenavaavan
uusia kaupunkisuunnittetuun iii-ttwia irrt"irtvomahdollisuuksia my6s tulevaisuudessa. Hanke hyo-

dyntiiii kuitenkin erityisesti r,,pu"ri" niin asukas- kuin matkaiIunaikoku|masta. Kaupungin brdndi

design-kaupunkinavahvistuu.KuntalaisetjatdZi||2ivieraiIevatoppivatheIpo||ajamielenkiintoiselIa
tava|lasuomentarinansenhistoriankautta.,ltsestdidnse|vdi'ltihiarkkitehtuuriavautuukuntalaisilIe
hankkeen myote eloon.

+ ta hankkeen ai-

kana ja sen pddttvmisen jdrkeen' Kerro mvos miten.neita i:l:i1ll'.':,i,11i11?L1ll-.-^",,"
ffi;;;;ffi;';il;;" soveilustatausten perusteelta. Lisiiksi tataukset antavar informaatiota

kiivij6idenIiikkumisestareitinalueelIa.Pa|autettavoidaankerdtdikouIui|ta,turistioppai|tajamatkaiIi-

ro mYiis miten neite riskeie

il;;;;;il;a on mahdollista tehda vhteistvdta mui

voidaan vehentee:

Hankeeisaatarpeeksijulkisuutta,etukdteismarkkinointiulkomaisilleturisteilleeioleriiitavanteho-
kasta. Nuorisoa /kouluja/turistioppaita ei saada innostumaan Markkinointiin on hankkeen aikana pa-

nostettava ja hankkeen marrkinointia tulee segmentoida eri kavijeryhmille eri tavoilla Tiissd tehddain

yhteistyote Suomi 100 -hankkeen, taidemuseon' kauPunoinmuseolS i"l:'19]lTlllun 
kanssa'

Kuvaus hankkeen loPPutuloksista

Mobii|isove|luksessao|evat|yhytelokuu.tj'.u@
Mlt"" t,rl"kti, 

"'"de5" 
keytd.tt66t,l" ja kuka vastaa niistd hankkeen loputtua:

HankkeenIoputtuasiteylIepitziiiHeIsinginkaupunginrakennusvirasto,katU-japuisto-osasto,ElinaNummi.
ffi en kayttajiS osallistetaan hankkeeseen:

Kaikki kaupunkikiivijat. Kts. tarkemmin yll?i Kuut" htnkk""n k"tk

rvrGn franf<f,"en piaityttYe resursoidaan yllepito?

Rahoituksen hakiian tiedot
Y-tunnus:

2422286-3

i-i m'r pa'r kka {osoite j a posti n u m e ro ) :

Tapulintie 4, 35300 Orivesi

Yht"Ch""ktld" "'-l 
(h-tkkeen hankepe'illikk'i/vastuuhenki16):

Tomi Leino

Lisatietoja
http J/www.hel.fl/www/kansllafV
innovaatiorahasto@hel fi

Kayntiosoite
Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 1 1-13
Helssinki 17

Hakemukset kauPungin kirjaamoon
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11 13),

Helsingin kauPunki 00099
hel$j!f,!.liriaamo@hel f i
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Yhteystiedot (puhelinnumero ia s6hkiiposti);
+358 400 863 176, tomi.leino@tellingcompanv.fi
Pankkiyhteys ja tilinumero:
Oriveden Seudun Osuuspankki

Fr62 s311 0020 0611 26

Hankkeen organisointi
OhjausryhmAn kokoonpanor

Elina Nummi, Tomi Leino, Taidemuseon, lnnovaatiorahaston sek:i suomi 1oo hankkeen nimeamet edusta.lat
Prorektiryhmdn kokoonpano:

Elina Nummi, Tomi Leino, seka muutama keskeinen arihankintatoimija, jotka miiarittyvet mydhemmin
Hankkeen hweksyie, virastopiielikkii, hyveksymispeivamedrii (*oskee vo in virostoio io tytairyhteisdiiil:
Virastopeellikkit Raimo K. saarinen (hyvdksynyt suullis esti 27.I. 20L4, mikeli lisdrahoitusta saadaan)

Hankkeen yhteistydkumppaniin riittyvet tie dot (ei koske virastoja jo tytiityhteisiijiil
Hankkeeseen sitoutunut Helsingin kaupungin virasto tai tytaryhteistit
Helsingin kaupungin ra ken n usvirasto, Helsingin taidemuseo (ty6panosapu, ei rahallista)
Yhteyshenkilain nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sdhk6posti|
proiektipeSllikkit Elina Nummi, p.050 388 1410, elina.nummi@hel.fi

Peatiis sitoumuksesta tehty (peivSmeerE ra kenen pd5tiikselle):

Allekirjoitettu sitoumus toimitetaan, mikeli sellaista tarvitaan.
MillS tavalla yhteistyiikumppani sitoutuu hankkeeseen (euroa/tytiIn:iaira/onj"usryhrlin j:ir"nw+
rakennusvirasto: kiisikirjoituksen taustamateriaalin keruu, nettiin vienti, mainosmateriaalin teko, tiedottaminen, rahal-
linen arvo noin 8000- 10 OO0 e/vuosi + Nummen virkatvti

Lisatietoja
hltpr//www. hel.filwwWkanslia/fi/
innovaatiorahasto@hel.fi

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 1 1-13
Helssinki 17

Hakemukset
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13),
Helsingin kaupunki 00099
helsinki.kiriaamo@hel.fi
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Hankkeen rahoitus- ja kustannuserittelyt

www.hel.fi/innovaatiora hasto

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 1 1'1 3
Helssinki 17

Helslngin kaupLrnki 00099
helsinkl kiriaamo@he.fi

Muu rahoittaia/rahoituskanava (nimi):
Myiinnetty rahoitus

(euroa)

Ha€ttu rahoitus

(euroa)

Haettu rahoitus

varmistuu (pvm)

Suomi 1OO v. -juhlavuoden rahasto (haetaan

myohemmin)

Helsingin kaupungin yhteistydkum ppa nit (hae-

taan mydhemmin)

Kuluerittely
Kokonaiskustannukset

(euroa)

lnnovaatiorahaston osuus

(euroa)

Palkkakulut, 80 000 40 000

joista henkilaistaisivukuluja 12 000 6 000

Matkakulut 7 000 3 500

Ostopalvelut, 2s 000 12 500

josta asiantuntiiaPalveluita s 000 2 500

Koneiden ja laitteiden hankintamenot 5 000 2 500

Toimisto- ja vuokrakustannukset 10 000 5 000

Muut menot 3 000 1 500

Yhteensa 730 000 6s 000

Kustannusten iakautumin€n vuosille.ia erittely

hankkeen vaiheittain/ osakokonaisuuksittain

2015

(euroa)

20L5

(euroa)

2017

(euroa)

vaihe/osa 1: Ennakkosuunnittelu 20 000

vajhe/osa 2r Tuotanto 80 000

Vaihe/osa 3: lalkituotanto 30 000

Yhteense: 20 000 80 000 30 000

tnnoua"t',oraharton www-sivulla julkaistava hankkeen kuvaus sekS lisiitietoja antavan henkiliin yhteystiedot (500 merkkiS):

'presidentit kertovat' -hankkeessa tehdaan Suomen itsendisyyden ajan historiaa tutuksi presidentti-

Datsaiden avulla. Suomen tasavallan presidenteiste tuotetaan lyhytelokuvat ja ympiirist66n liitiyviit

audio-opastukset, jotka ovat ladattavissa mobiililaitteisiin sovelluksena. Palvelupolkusovellus linkittea

kunkin presidentin henkilohistorian Suomen itsendisyyden historiaan ja myos toisten presidenttien

tarinoihin.
Yhteyshenkilo: Tomi Leino, tomi.leino@tellingcompanv.fi' +358 400 863 176

Hakemukset kaupungin kirjaamoon
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13),
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Hakemuken tiitteet
1.. Yhteistyiikumppanin kirjallinen sitoumus

(Sitoumukessa pit55 keydd ilmi mitl
vaa. k€hitystei, s;kd mir, 

""lr'"uri"'i" 
n""*e tukee kumppanin ja kaupuncinl€skeisimpid strategisia tavoitteita ja linjauksia, ia olemassa ole_

'"ini." oir,o ,"luo."i#il#il#"":l"Hlo;ten testaamiseen ia kiitt6dn ottamiseen o;;;;..;il;:i:,;Jra. sitoumukessa pitdd

2' sopimusmalli' jossa mukana myds tuotosten immateriaarioikeuksia koskevat keskeiset kaupungin vaatimukset

gery+"[ry4sldEnU klupungrnr<ansriahnovaatiorahasto@het.Ii eotjoiso-sptanaaft t_t s l'L,lo (Pohioisesplanadi 11-i3),HerssinkiiT il":::,1*::l,H*,.H*r,:r:,


