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1

Johdanto

Tutkimuksen kohteena opinnäytetyössäni on paikkasidonnainen esitystaide ja
tavallisesta esitystilasta poikkeavissa olosuhteissa tapahtuva työskentely esitys- ja
teatteritekniikan kannalta. Työssäni tarkastelen aluksi paikkasidonnaisuutta teatterin
historian kautta sekä syitä sille, että esitystaidetta lähdetään tekemään muihin tiloihin
kuin esitystoiminnalle suunniteltuihin tiloihin.
Tämän jälkeen pohdin epätavallisia tiloja esitysteknisten vaatimusten kannalta ja
työskentelyyn liittyviä teknisiä haasteita ja teknistä tuotantoa. Esitystekniikan osalta
tutkin syvemmin ääneen vaikuttavia asioita, äänitekniikan käyttöä sekä lyhyemmin valoja videotekniikkaa ja niihin liittyviä vaatimuksia. Lopuksi tarkastelen tuotantoa, teknistä
tuotantoa sekä esitysperiodiin vaikuttavaa henkilökuntaa, joka saattaa työryhmän lisäksi
paikasta riippuen muodostua useasta muun alan työntekijästä.
Keskityn tarkastelemaan sekä budjetiltaan että kooltaan pieniä tai keskikokoisia
näyttämötaiteen tuotantoja, jotka tehdään usein apurahavoittoisesti tai vain pienin
tukiosuuksin mahdollisilta tuottavilta tahoilta. Havaintojeni mukaan näitä yhdistää
prosessiluontoinen työtapa. Tällaisissa tapauksissa saattaa usein jakautua monta
työnkuvaa kullekin työryhmän jäsenelle. Voi siis olla niin, että esitystekniikan parissa
työskentelevät henkilöt joutuvat itse suunnittelemaan myös teknisen toteutuksen ja
vastaamaan myös siihen vaadittavasta rakentamisesta, purkamisesta ja teknisestä
tuottamisesta tai olla yhtä lailla sisältöä tuottavia tahoja yhdessä muun työryhmän
kanssa.
Työskenneltäessä tämän kaltaisissa olosuhteissa on tärkeää olla avoin ja jatkuvassa
dialogissa muun ryhmän kanssa siitä mitä ollaan tekemässä, olla valmis tekemään
nopeita ratkaisuja ja jopa muuttamaan suuntaa aiotusta. Ennakkosuunnittelun asemaa
ei voi koskaan liiaksi korostaa, mutta on otettava myös huomioon, että kompromissien
tekemiselle tulee todennäköisesti, ellei jopa varmasti tarve. Tilan käytössä saattaa tulla
tarve muokata oma tekeminen suhteessa tilaan eikä toisin päin – eli nimenomaan
inspiroitua ja ammentaa sisältöä itse tilasta.
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Lähteenä

olen

käyttänyt

alan

kirjallisuutta.

Reflektoin

esimerkkitapauksena

nykysirkusesityksestä Dive, joka tehtiin 2016 elokuussa Raksilan uimahallissa Oulussa.
Työskentelin Dive-esityksessä äänisuunnittelijana ja -teknikkona. Viittaan myös Kiasmateatterin URB-festivaaleilla 2013 tehtyyn australialaisen Branch Nebula -ryhmän
teokseen SLOAP, jossa työskentelin ääniteknikkona ja toisena äänisuunnittelijana.
Esitys tapahtui L3-makasiinissä Helsingin Jätkäsaaressa. Lisäksi tein internetpohjaisen
kyselyn kuudella avoimella kysymyksellä, jonka linkitin alalla työskenteleville henkilöille,
joilla tiesin olevan kokemuksia työskentelystä kummallisissa paikoissa esitystaiteen
saralla. Reflektio teoksesta Dive sekä kyselytutkimuksen kysymysrunko ovat työn
lopussa liitteinä.
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Paikkasidonnaisuus esitystaiteessa

Teatteritaiteen ja joidenkin muiden näyttämötaiteen muotojen, kuten tanssitaiteen ja
sirkustaiteen, yksi trendi tuntuu olevan halu tehdä ja viedä esitykset silloin tällöin muualle
kuin niitä varten suunniteltuihin tiloihin.
Paikkasidonnaisen taiteen käsite on tullut kuvataiteesta. Esitystaiteessa sillä tarkoitetaan
yleisesti esitysten tekemistä teatteritilojen ja sovittujen näyttämöiden ulkopuolelle.
(Lehmann 1999/2005, 286.)
Lea Kantosen mukaan paikkasidonnaisuus voidaan eritellä vielä hienojakoisemmin. Hän
mainitsee englanninkieliset termit, kuten place-bound, site responsive, site-sensitive ja
site-conscious.

Place-bound-termin

paikkakohtainen.

Toiset

voisivat

suomennokseksi

hänen

mukaansa

hän
kääntyä

tarjoaa

termiä

paikkalähtöiseksi,

paikkakeskeiseksi ja paikkatietoiseksi taiteeksi. Muissakin termeissä on Kantosen
mukaan englanninkielellä selkeämmät vivahde-erot: responsive kommentoi paikkaa,
sensitive ottaa huomioon paikan erityispiirteet ja conscious ymmärtää paikan ja
kontekstin erityisyyttä laajemmin. (Kantonen 2010, 8.)
Käsitteistöä voi soveltaa myös paikkasidonnaiseen esitystaiteeseen. Esimerkiksi Diveteos edustaa selkeästi paikkakohtaista taidetta. Sen loogisin ja mahdollisin esityspaikka
on hyppyaltaalla varustettu uimahalli. Paikkalähtöinen termi sopisi SLOAP-esitykselle,
joka

esitettiin

Kiasma-teatterin

URB-13-festivaalilla.

Esityksen

lähtökohta

oli
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kaupunkiarkkitehtuurin varjoihin muodostamat niin sanotut epätilat, joihin sana englannin
kielen akronyymi ”SLOAP” viittaa.
(Stevens Curl 2000, Encyclopedia.comin mukaan)
Arlander (1998, 19) toteaa paikkasidonnaisen teatterin olevan jo ”vanha juttu”. Teatteri
on syntymästään asti ollut enemmän tai vähemmän paikkasidonnaista. Aikana ennen
teatterirakennuksia antiikin Kreikassa, jossa teatterin katsotaan syntyneen, järjestettiin
juhlia viinin jumala Dionysoksen kunniaksi. Monipäiväisen uskonnollisen juhlan aikana
järjestettiin mm. kilpailuja eri näytelmälajeille. Tämä tapahtui esimerkiksi toreilla ja
muualla kaupunkitilassa tai pellolla, käytännössä mihin vain kaikki halukkaat mahtuivat.
Ajan kuluessa teatterin asema vakiintui yhtenä kreikkalaisen kulttuurin tunnuksena ja
ainoastaan teatterikäyttöön suunniteltuja rakennuksia rakennettiin Kreikan Välimeren
alueella kaikkiin suuriin kaupunkeihin. (Heinonen, Kivimäki, Korhonen, Korhonen &
Reitala 2012, 56, 61.)
Teatterin kehittyessä esityspaikat valittiin usein paikan esteettisten ja akustisten
ominaisuuksien perusteella. Katsomo oli sijoitettu esimerkiksi rinteeseen, jolloin tila
muodosti luonnollisen amfiteatterin. Paikka oli siis funktionaalinen yleisön näkemisen ja
kuulemisen kannalta. Antiikin Kreikasta Roomaan levinneen ja siellä uusia piirteitä
saaneen teatterin ja teatterirakennusten kehitykseen vaikuttivat kansan kiinnostuksen
kohteet. Rakennukset kasvoivat ja kehittyivät siellä esitettävän sisällön tarpeiden
mukaan. Rooman valtakunnan hajottua teatterirakennuksia suljettiin poliittisista ja
uskonnollisista syistä. Teatteri kitui, mutta esitystoimintaa tapahtui kuitenkin kiertävien
teatteriryhmien ja artistien toimesta paikkasidonnaisesti siellä missä ihmisiä oli, kuten
toreilla. (Teatterimuseo n.d.).
Länsimainen kirkko ymmärsi keskiajalla näyttämötaiteen mahdollisuudet toimia
työkaluna kirkon oppien välittämisessä kansalle. Kirkon avulla teatteri koki uuden
tulemisen taidemuotona. Kirkoissa alettiin järjestää esitystoimintaa ja lopulta
esityskokonaisuuksia rakennettiin mm. usealle samanaikaiselle simultaaninäyttämölle.
Teatteriesityksiä alettiin kirjoittaa myös muilla kielillä kuin latinaksi, sisällöt laajenivat
käsittelemään ei-uskonnollisia asioita ja ne siirtyivät kirkkojen ulkopuolelle. Vähitellen
esityspaikat vakiintuivat ja saivat niitä varten rakennetut näyttämöt sekä taas omat
rakennukset. Tästä edelleen on Elisabethin ajan, barokin ja renessanssin kautta jatkunut
teatterirakennusten kehitys kohden vuosituhannen loppua.
(Teatterimuseo n.d.).
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Näyttämö ja katsomo ovat saaneet erilaisia positioita suhteessa toisiinsa länsimaisen
teatterin ja teatterirakennusten kehittyessä. Näyttämön ja katsomon kokoon ja muotoon
ovat vaikuttaneet muun muassa arkkitehtuuri, yleisön määrä eri aikakausina, esitysten
muoto ja käytännön syyt. Teatterin tekeminen on muovannut siihen sidoksissa olleita
paikkoja ja tiloja, ja ne ovat alkaneet saada vakiintuneita muotoja. Hyvänä esimerkkinä
toimivat tirkistysluukkunäyttämöt. (Edström & Piha 1976, 97-109.)

2.1 Miksi rakentaa esitys ulos valmiista esitystilasta?
Edström ja Piha esittävät teatteritilaa käsittelevässä kirjassaan, että esitystila olisi itse
asiassa esitystapahtuma, esiintyjän ja katsojan suhde ja yhteinen keskustelu. Tämä tila
voisi sijaita melkein missä tahansa paikassa. He näkevät, että näyttämön ja katsomon
selkeästi rajaava teatteriarkkitehtuuri on aiheuttanut erilaisia kommunikatiivisia ongelmia
esiintyjän ja yleisön välillä: yleisö ei esimerkiksi välttämättä istu tasa-arvoisilla paikoilla
suhteessa näyttämölle avautuvaan näkymään, akustiikka ei välttämättä ole kaikkiin
tilanteisiin suotuisa tai istuinpaikka sijaitsee niin kaukana näyttämön tapahtumista, että
tunteet eivät välity. (Edström & Piha 1976, 191-196.)
Tässä on varmasti yksi syy sille, että esitys halutaan tehdä paikassa, jossa näyttämön ja
katsomon suhde ei ole sovittu ja kiinteä. Arlander toteaa teatterirakennusten ja niiden
totutulla tavalla suunniteltujen esitystilojen ongelmaksi sen, että niiden käyttöä rajoittaa
tietyn asteinen järjestys. Esimerkiksi katsomo on kiinteä rakenne tuoleineen ja se on
selkeä paikka yleisölle, sinne yleisö istuu ja seuraa esitystä, joka tapahtuu näyttämöllä.
Hän kutsuu Julian Hiltonin ajatusten pohjalta tällaista tilaa kiinteästi järjestetyksi tilaksi.
Tällaista muotoa ja järjestystä on vaikea rikkoa ja asettaa esitystä esimerkiksi
ympäröimään yleisöä. (Hilton 1987, Arlanderin 1998, 23-24 mukaan.)
Arlander (1998) mainitsee kiinteästi organisoidun tilan lisäksi myös puolikiinteästi ja
avoimesti järjestetyt tilat. Puolikiinteällä hän viittaa esitystilaan, jossa esimerkiksi
katsomo on mahdollista kasata ja siirrellä. Tyhjän tilan, jota voisi osittain verrata
Edströmin ja Pihan esittelemään” neutraaliin tilaan”, Arlander toteaa käytännössä olevan
mahdoton ajatus, sillä jokaiseen tilaan muodostuu tilan omistajuuden, sijainnin ja käytön
kautta viitteitä sille, miten tilassa käyttäydytään. (Julian Hilton, Arlanderin 1998, 23-24
mukaan.)
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Yksi syy lähteä tekemään esitys muualle valmiista esitystilasta on toisenlaisten tilojen
kiinnostavuus. Lehmann käsittää vieraat tilat houkuttelevina niiden mahdollisuuksien
vuoksi. Hän ajattelee, että sijainti ja paikka erilaisine ominaisuuksineen ovat voimavara
esitykselle, mutta myös paikalle itselleen. Esitys voi herättää paikan eloon ja saada sen
näyttämään itsestään uusia puolia. Itse paikasta tulee parhaimmassa tapauksessa
vahva osa esitystä, jopa esiintyjä. (Lehmann 1999/2005, 286-287.)
Myös taiteellisen sisällön kokeellisuus voi olla syy päätyä tekemään esitystä
epätyypilliseen

tilaan.

Kuten

Edström

&

Piha

jo

70-luvulla

totesivat

ovat

teatterirakennusten ohella myös tuottamisen rakenteet vakiintuneet. Teatterit ja
tuotantotalot profiloituvat tietynlaisen ohjelmiston, henkilökunnan ja yleisökannan
mukaan. Tuotantokoneisto voi koostua monista eri osista, kuten mm. taloushallinto,
yleisötyö, tiedotus, taiteellinen johto jne. (Edström & Piha 1976, 14.)
Taiteellisen sisällön ohella myös sekä työryhmä että työtavat voivat olla kokeellisia.
Esityksen lähtökohta ei välttämättä ole esimerkiksi draamallinen teksti tai koreografia.
Työryhmät saattavat koostua hyvinkin useasta eri taiteen alan tekijästä tai työryhmässä
voi olla muiden luovien alojen tai tieteiden asiantuntijoita. Lehmann kuvaa tätä
projektiteatteriksi, joka nimenomaan hakee esittämisen uusia muotoja työtavoista,
ihmisistä ja paikoista. Hän toteaa projektien olevan riskejä monille teatteritaloille ja niiden
byrokratialle. Vaikka tahtotiloja kokeellisempaan sisältöön voisikin olla, on nykyisen
vallitsevan kulttuurilaitosten taloustilanteen myötä pyrittävä täyttämään saleja. Tämä
ajaa enemmistöä esitystaidetta tuottavista ja esittävistä instituutioista ”pelaamaan
varman päälle” sisältöjensä suhteen. (Lehmann 1999/2005, 62-63.)
Paikkasidonnaista esitystaidetta edustaa myös yhteisöllisesti suuntautuneet produktiot.
Hyvänä esimerkkinä toimii Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö. Kiertuenäyttämö järjestää
esitystoimintaa erilaisissa yhteisöissä ja laitoksissa, joiden jäsenet ja asukkaat eivät
muuten eläviä esityksiä pääsisi välttämättä kokemaan. Tällaisia ovat esimerkiksi
hoitolaitokset

ja

vankilat.

Kiertuenäyttämön

työryhmät

koostuvat

usein

sekä

Kansallisteatterin omista että freelance-taiteilijoista. Usein mukana työryhmissä on myös
esityspaikkojen yhteisöjen jäseniä osana sisällöntuottavaa ja esiintyvää työryhmää
myöten. (Kansallisteatteri 2018)
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2.2 Prosessiluontoisen työtavan tarkastelua
Työskentelymetodi nykyesitystaiteessa on usein prosessiluontoinen, jolla tarkoitetaan
teoksen sisällön syntymistä sitä tehdessä. Borgman & Packalén (2002) kuvaavat
työyhteisön

kehittämistä

koskevassa

kirjassaan

prosesseita

kestoltaan

ja

päämäärältään vaihteleviksi toimintojen sarjaksi. Prosessin eri vaiheissa rakennetaan
perustaa seuraaville vaiheille ja spiraalin muodossa kulkeva prosessivaihe alkaa taas
alusta. (Borgman & Packalén 2002, 24-25.) Kokemuksieni mukaan kehittämisprosesseja
kuvaava grafiikka soveltuu hyvin myös esitysprosesseihin.

Kuva 1 Prosessiluontoista työtapaa hyvin kuvaava kuvio.

Tämänkaltaista työtapaa kutsutaan teatterin puolella yleisesti englannin kielen sanalla
devising. Syntyvästä esityksestä, oli se sitten teatteria, tanssia, sirkusta, performanssia,
installaatio tai kaikkea sitä, on esimerkiksi haastava tiedottaa teatterin kausiohjelmassa.
Teos elää prosessin läpi ja saattaa muuttua toisen luonteiseksi, kuin mistä on puhuttu
esimerkiksi markkinoinnin näkökulmasta. Haasteita prosessi saattaa myös tuoda
esitystekniikan toteuttamiseen. Muutosten ollessa radikaaleja, voi teknisen toteutuksen
uudelleen suunnittelulta ja rakennukselta mennä paljon aikaa. Tiloissa, joissa ei ole
näyttämöä, katsomoa tai monipuolisia puitteita esitystekniikan käytölle, ansaitsevat
esitystekniikka ja sen vaatimukset erityishuomiota.
Seuraavassa luvussa tarkastelen esitystekniikkaan ja esitystapahtumaan mahdollisesti
vaikuttavia asioita, joita saattaa tulla vastaan, kun esityksiä tehdään epätyypillisille
näyttämöille.
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3

Epätyypillinen
näkökulmasta

tila

esitystekniikan,

yleisön

ja

turvallisuuden

Arlander (1998) huomioi, että useat tilat voivat olla mahdollisia esityksen kokemiselle.
Työryhmän vähimmäisvaatimuksena taas on kelvollinen työympäristö esityksen
tekemiseen.

(Arlander

1998,

19-20.)

Esitystekniikan

parissa

työskentelevien

vaatimukset määrittyvät tilan ominaisuuksien ja käytettävien teknisten laitteistojen
mukaan. Tekniset ratkaisut pitäisi pystyä toteuttamaan turvallisesti ja suunnitelmien
mukaisesti. Mielestäni teknisestä toteutuksesta vastaavien on osattava myös
konsultoida muuta työryhmää, tilassa mahdollisesti toimivia muita tahoja ja esityksen
toteutumiseen

vaikuttavia

kolmansia

osapuolia

tekniikan

vaatimuksista

koko

esitysperiodilla.
Mikäli tilan olemus, esityksen tuotantobudjetti tai muut seikat eivät tue haluttuja teknisiä
sovelluksia, pitää olla valmis puntaroimaan tarkasti mikä on resurssien kannalta tai
vaikkapa esteettisesti paras ratkaisu.

3.1

Tilan tekniikka

Tilaan liittyvät tekniset asiat tulisi selvittää riittävän aikaisessa vaiheessa. Tämä
tarkoittaa usein sitä, että myös työryhmän omat tekniset tarpeet pitäisi olla tiedossa.
Tämä

ei

välttämättä

ole

selvää

varsinkaan

prosessikeskeisessä

työtavassa.

Seuraavassa kartoitan esitystoimintaan ja -tekniikkaan eniten vaikuttavia vieraan tilan
ominaisuuksia, kuten mm. sähkö, logistiikka, ripustusmahdollisuudet.

3.1.1

Sähkö

Sähkö määrittelee suurimmilta osin esitystekniikan käyttöä. Sähkön käytölle on rajoitteita
haastavissa olosuhteissa. Cadena toteaa teknologian kehittymisen johtaneen yhä
monimutkaisempiin ja suurempiin teknisiin järjestelmäkokonaisuuksiin valon, videon ja
äänen

osalta.

Samalla

hän

huomioi

yleisen

ilmiön

nykyproduktioiden

kustannustehokkuudesta, joka johtaa usein siihen, että alati monimutkaisia teknisiä
järjestelmiä on käyttämässä yhä pienempi joukko ihmisiä. (Cadena 2009, 18-19.) Pienen
budjetin tuotannoissa tämä yleensä tarkoittaa sitä, että usein tekniikasta vastaavien
vastuulle tulee myös sähköön liittyvät asiat. Käytännössä on siis tilanteesta riippuen
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laskettava sähkökuormia, tiedostettava sähköturvallisuuteen liittyvät seikat ja luotava
esitystä varten tarvittava sähköverkko.
Esitystekniikan

sähkönjakeluverkossa

voi

soveltaa

messujen

ja

näyttelyiden

tilapäisverkoille koskevia vaatimuksia. STUL:n mukaan tulee käyttää TN-S järjestelmää
(Tiainen 2010, 364). TN-S järjestelmässä suojamaalla on erillinen johdin kiinteistön
liityntäpisteestä. Erillinen suojamaa minimoi mahdollisia häiriöitä sähkövirrassa ja on
turvallinen. Mikäli käytettävissä on ”voimavirtaa” eli 3-vaihevirtaa on suojamaa erillisellä
johtimellaan.

Yleisimmin

kiinteistöistä

löytyvät

3-vaihevirtapistokkeet

ovat

virransyötöltään 16A, 32A ja 63A.

Kuva 2 32A CEE-3P+N+PE -pistoke, jossa vaiheet L1-L3, N nolla ja PE suojamaa.

Lisäksi

virtaa

syöttävien

kaapeleiden

alkupäähän

suositellaan

käytettäväksi

vikavirtasuojakytkimiä. Nämä kytkimet sijaitsevat esimerkiksi erikseen kytkettävässä
liikuteltavassa

sähkökeskuksessa,

jossa

muutetaan

kolmivaihevirta

kolmeksi

yksivaiheiseksi. Vikavirtasuojan tehtävä on sulakkeiden ja suojamaan lisänä suojata
ihmiset sähköiskulta ja katkaista virta johtimesta sulaketta herkemmin.
Sähkölainsäädännön mukaan maallikkona tehtävät sähkötyöt rajoittuvat yksivaiheisen
jatkojohdon tekemiseen ja korjaamiseen, sähkölaitteen vioittuneen yksivaiheisen
pistokkeen
toteamiseen

korjaamiseen,
mittalaitteella,

tulppasulakkeen

vaihtamiseen,

jännitteettömyyden

vikavirtasuojan

testaamiseen,

sisustusvalaisimien

liittämiseen valaisinliitinpistorasialla tai vanhemmalla ”sokeripalalla” sekä lamppujen ja
niiden sytyttimien vaihtamiseen. (TUKES 2013.)
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Esimerkiksi

vanhoissa

rakennuksissa

saattaa

tulla

vastaan

tilanteita,

joissa

sähköasennusten kunnon, epäselvyyden tai puutteellisuuden takia sähköpistokkeiden
turvallisen kuorman arviointi saattaa olla arpapeliä. Eri puolella tilaa olevien pistokkeiden
sulakeryhmät eivät ole puutteellisesti merkitystä sähkötaulusta luettavissa, tai
sähkökeskukseen ei ole välitöntä pääsyä. Voi myös olla, että vanhan rakennuksen
nousukaapelointia ei ole asennettaessa suunniteltu kestämään nykyajan kasvaneita
sähkökuormituksia.
(http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/artikkelit/kuntotutkimus/fi_FI/sukellus_1950_luvun
_asennuksiin/)
Nämä ovat tilanteita, joissa turvallisin ja varmin ratkaisu on selvittää tilaa hallinnoivan
tahon kanssa sähköön liittyvät tehdyt tarkastukset ja kunnossapitotoimet. Tarkastuksien
ja

huoltotöiden

säännöllisyydestä

määrätään

myös

lainsäädännössä

(Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, §49.) Viime kädessä, jos on tilanteita, että joku ei
toimi, sulakkeet palavat toistuvasti ja vian alkuperää ei voida jäljittää esimerkiksi
vialliseen laitteeseen tai laitteiden määrään, kannattaa palkata sähköalan ammattilainen
ottamaan asiasta selvää.
Sähkökaapeleiden, -keskusten ja -laitteiden osalta tulee huomioida myös ulkopuolisista
tekijöistä aiheutuvia vaatimuksia. IP-luokitus on kansainvälinen standardi sähkölaitteiden
koteloinneille. IP-luokka muodostuu kirjaimista IP ja kahdesta numerosta ja kahdesta
vapaaehtoisesta

kirjaimesta.

(Tiainen

2009,

158.)

Dive-esityksen

tekeminen

uimahallissa opetti kiinnittämään huomiota sähkölaitteiden suojaamiseen mahdollisilta
roiskeilta ja tutkimaan IP-luokituksia tarkasti. Esimerkiksi uima-altaassa käyttämiemme
LED-valaisimien IP-luokka oli IP-68. Lisäksi kaikki sähkölaitteet ja -liitännät pidettiin
mahdollisimman kaukana altaan reunasta.
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Kuva 3 IP-luokituksien tarkemmat kuvaukset, joista ensimmäinen liittyy suojaukseen kiinteiltä
esineiltä ja pölyltä, toinen numero veden pitävyyteen. (Cadena 2009)

Ulkopuolisiin tekijöihin lasketaan myös kaapeleiden altistuminen mekaaniselle
rasitukselle. Kaapeleiden tulisi siis kulkea piilossa tai vähintään seinän vieressä. Mikäli
joudutaan joissain tilanteissa vetämään kaapeleita kulkuväylien poikki, tulisi ne suojata
tilanteen mukaisesti väliaikaisin kouruin, jotka suojaavat esimerkiksi päältä kävelyltä.
Samalla suojataan kulkijoita kompastelulta.
Esityksiä saatetaan haluta tehdä myös paikkoihin, joissa sähköä ei ole saatavissa
lainkaan. Kyselyyni vastanneiden joukossa monella oli kokemuksia siitä, että sähkön
saannista johtuvien olosuhteiden vuoksi on jouduttu miettimään vaihtoehtoja
perinteiselle teatteritekniikalle. Kevyitä ja liikuteltavia ratkaisuja löytyy koko ajan lisää ja
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väliaikaisia virtalähteitä, vapaa-ajan akkuja tai jopa aurinkokennoja saa vuokralle tai
hankittua suhteellisen pienin kustannuksin. Vastanneista, jotka aihetta käsittelivät, kaikki
kokivat omavaraisuuden ja teknisen toteutuksen suhteuttamisen resursseihin olleen
kuitenkin opettavaista ja antoisaa.

3.1.2

Lastaus- ja purkureitit sekä varastotilat

Tuotannon koosta ja luonteesta riippuen isoin esityspaikalle ja sieltä pois liikuteltava
tavaramäärä liittyy esitystekniikkaan. Kulkureitit logistisia toimenpiteitä varten tulee
selvittää ennakkoon, samoin se liittyykö tavaran kuljettamiseen jotain erityispiirteitä.
Esitysperiodin aikainen varastoinnin tarve tulisi myös selvittää ennakkoon. Mikäli paikalle
tuodaan laatikoissa tavaraa, täytyy muistaa joko keksiä tyhjille laatikoille funktio tai saada
ne piiloon. Joissain tapauksissa laatikot voidaan joutua lukitsemaan. Varastointitilaa
saatetaan tarvita myös puvustukselle, lavastukselle tai muulle esityksessä käytettävälle
tarpeistolle.
Dive-esityksessä huomasimme, miten tärkeitä julkisten tilojen esteettömyys, toimivat
hissit ja kulkureittien lukumäärä ovat sujuvan tavaran liikuttelun kannalta. Oulussa
paikallinen vuokratekniikan toimittaja saattoi ajaa autonsa uimahallin takana olevalle
ovelle, joka sijaitsi välittömästi suuren altaan hyppytornien puoleisessa päädyssä.
Saimme jokaisen laatikon katsomon ja ulkoseinän väliseen syvennykseen. Samassa
kulmassa sijaitsivat sähköt sekä huoltotilat, jonne saimme tavaroiden tyhjät
kuljetuslaatikot säilöön.
Tekniikan paikalleen sijoittamisesta uimahalleissa olimme luvanneet olla vastuussa itse,
joten koko työryhmä oli mukana myös vuokratekniikan rakentamisessa ja purussa. Sen
hetkisessä aikataulupaineessa olisi jälkeenpäin ajateltuna ollut paikallaan käyttää
lisätyövoimaa rakennusvaiheessa, tai ostaa lisäpalveluna tekniikan vuokraavalta
yritykseltä myös tekniikan rakennus ja purku.
Logistiikka vie varsinkin suuremmissa toteutuksissa aikaa ja vaatii hyvää suunnittelua.
Usein käytetään esitystekniikkaa vuokraavien yritysten palveluita. Yhteydenpidossa
yrityksiin tulisi muistaa kertoa kaikki toimeksiantoon liittyvä oleellinen informaatio,
erityisesti tilanteissa, joissa vuokrauspalveluun liitetään kuljetus. Onko sovittu
esimerkiksi hissittömiin, yläkerroksissa sijaitseviin tiloihin kuljettamisesta tai onko
paikalla tuonti- ja vientiajankohtina apukäsiä kantamisessa? Työryhmän kesken on myös
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hyvä sopia aikataulut tekniikkakuljetuksien, rakennuksen ja purun suhteen niin, että
mahdollisimman moni pystyy näihin osallistumaan.

3.1.3

Ripustusmahdollisuudet

Esitystekniikan

hyödyntämistä

vieraissa

tiloissa

rajoittaa

monesti

ripustusmahdollisuuksien puute. Valaisimien, kaiuttimien ja videotekniikan sijoittelu
saattaa poiketa totutusta ja myös pakottaa luovuuteen mietittäessä vaihtoehtoisia
ratkaisuja toteutukseen.
Mikäli ollaan hyvin vanhassa tai historiallisesti merkittävässä tilassa saattaa se olla myös
osittain tai täysin suojeltu. Mikäli on mahdollista, että näin on, eikä tilan haltijan taholta
ole

mahdollista

saada

asiasta

informaatiota,

niin

kannattaa

ottaa

yhteyttä

Museovirastoon, joka yhtenä tahona valvoo asiasta säädettyjä lakeja. (Laki
rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498). Tämän kaltaisessa tilassa saattaa olla
esimerkiksi kaikkien pintojen vahingoittaminen kielletty. Käytännössä kaikenlainen
seiniin poraaminen, naulaaminen tai ruuvailu saattaa olla kiellettyä.
Jos budjetti on suurempi ja voidaan olla varmoja rakenteiden kuorman kestävyydestä,
väliaikaisia ripustusrakenteita voi vuokrata eri yrityksiltä. Budjettiin kannattaa lisätä
vuokrakustannusten lisäksi myös ripustukset ja trussirakenteet asiantuntevan työvoiman
käyttö. Sen lisäksi, että ne tuovat lisäkustannuksia ja lisäaikaa rakennus- ja
purkuaikoihin, varsinkin roikkuviin trussirakenteisiin liittyy trussivalmistaja Prolyten
(2014) mukaan useita huomioitavia turvallisuusseikkoja. Tässä muutamia turvallisuuteen
vaikuttavia nyrkkisääntöjä: Trussien ripustuksessa tulee käyttää oikein mitoitettuja
päällysterakseja tai muita ripustusvälineitä, jotka eivät vahingoita trussia. Trussien
kiinnitystavoilla ja kuormien asettelulla on erilaisia vaikutuksia trussin kantokykyyn ja
erilaisia voimia vaikuttaa trussien eri osiin. Näistä tulee olla tietoinen trussin
kannattelemien kuormien kasvaessa suuriksi. Kaikilla välineillä, kuten trusseilla
itselläänkin tulisi olla hyväksytyt ja ilmoitetut kantorajat, että käyttäjä voi varmistua
trussien kestävyydestä. (Prolyte Blackbook 2014, 48-50.)
Käytettäessä moottoreita trussien nostamiseen, tulee Higgsin mukaan huomioida
moottoreiden ominaisuuksia. Oleellista on, että kategorian B moottorien varaan
ripustetut trussit, jotka joutuvat olemaan kuorman kanssa ripustettuna ihmisten päällä,
kuormitettaisiin vain 50 % kokonaispainosta. Tällaisilla moottoreilla ripustettua trussia ei
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tule myöskään laskea tai nostaa sen alla ollessa ihmisiä. Higgs mainitsee myös, että
moottoreiden luokkien ja ominaisuuksien lisäksi tulee aina myös varmistua muiden
ripustukseen liittyvien osien, rakenteiden ja kiinnitystapojen kestävyydestä. (Higgs,
2014, 1.) Järjestelmän heikoin lenkki on koko järjestelmän maksimikuorman määrittävä
tekijä.
Maahan tuettavat rakenteet edellyttävät yhtä lailla, että pinta soveltuu kuormitukselle ja
rakenteiden kuormituksen kestosta tulee aina konsultoida tilan hallinnoijaa. Lisäksi
maasta tuettavat trussirakenteet syövät tukialustoineen tilan lattiapinta-alaa ja
vertikaaliset rakenteet ovat lisäksi vahva visuaalinen elementti. Tämä saattaa rajoittaa
muun työryhmän halua käyttää trussirakenteita, vaikka valo-, video- ja äänitekniikka
niistä hyötyisikin.
Sirkukselle on tyypillistä esittää ilma-akrobatianumeroita, kuten myös Dive -esityksessä.
Kiinnityspisteiden

suhteen

siirrytään

tässä

vielä

hankalammalle

alueelle.

Eri

sirkusvälineille on hieman toisistaan poikkeavia kiinnitysvaatimuksia. Yleisiä ovat
kattoon kiinnitettävät, vertikaalisesti roikkuvat köysi, trapetsit ja kangas. Lattiapisteitä
hyödynnetään esimerkiksi nuorallatanssijoiden tiukassa nuorassa. Nämä kiinnityspisteet
eivät kuormitu vain staattisesta painosta, vaan myös erilaisista dynaamisista
kuormituksista. Tämän vuoksi kuorman laskemisessa tulee ottaa huomioon useampia
tekijöitä kuin esiintyjän paino tai kiinnityspisteen staattinen maksimikuorma.
Trussivalmistaja Prolyten ohjeessa todetaan, että ilmassa roikkuvien ihmisten
lennättämiseen ”luovilla ripustusmetodeilla” tuskin löytyy yhteneväisiä lainsäädäntöjä tai
suosituksia. Prolyte suosittelee konsultoimaan vain erikoistuneita tahoja, mikäli ihmisiä
nostetaan ilmaan välineillä, joita ei ole siihen tarkoitettu. Lisäksi tulee käyttää ainoastaan
testattuja ja hyväksyttyjä välineitä, joista on todistukset saatavilla. (Prolyte Black Book
2016, 78.)
Ilma-akrobatiaan

liittyvät

ripustushuolet

hoituivat

Dive-esityksessä

sillä,

että

akrobatiaköysi kiinnitettiin suoraan rakseilla hyppytornirakenteeseen. Jos ajatellaan
heikoimman lenkin kautta, niin tässä tapauksessa heikoin lenkki kiinnityksessä oli köysi
itse. Köydessä oltiin viiden metrin korkeudella, ei putoamisen pysäyttävää turvaverkkoa
tarvinnut ajatella, sillä alla oli vettä.
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3.1.4

Vesi ja viemärit

Myös yleisön käytössä olevat wc-tilat tulee ottaa huomioon. Valviran ohjeen mukaan
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (10.6.2009/405) mukaan yli 500:n hengen
tilaisuuksissa on järjestäjä velvoitettu hoitamaan tarpeellisen määrän asiakas-wc-tiloja.
Asetuksessa ohjeistetaan myös vessojen lukumäärät pienemmille tilaisuuksille tai
sopimaan läheisten rakennuksien kanssa wc-tilojen käytöstä. Tapahtuman luonteen tai
keston mukaisesti voidaan kuitenkin suosituksista poiketa. SLOAP-esityksessä yleisölle
soveltuvat wc-tilat sijaitsivat pohjoispäädyssä L3-makasiinia ja olivat lukittujen ovien
takana riippuen viereisen kahvilan aukioloajoista. Tämänkaltaisessa tai täysin
vessattomassa tilanteessa on vähintään hyvien tapojen mukaista informoida yleisöä
etukäteen olosuhteista.
Jos tilaksi valikoituu pitkään tyhjillään oleva tila, kuten L3-makasiini, voi tulla
kysymykseen hoitaa tila esityskuntoon. Siivoamisen kannalta vesi ja viemäröinti ovat
hyvä löytyä läheisyydestä. L3:ssa pidetyn ensimmäisen harjoituskerran jälkeen
työryhmän esiintyjät valittelivat lattialla olevan pölyn määrää. Pöly nousi jo juoksemisesta
puhumattakaan siitä, kun rullalaudalla rullattiin tilassa. Siivosimme tilan erinäisten
kokeilujen jälkeen lopulta kaatamalla lattialle vettä, levittämällä sitä sitomaan tomua ja
imuroimalla vedet vesi-imurilla pois lattialta. Vesi piti noutaa alakerran pyöräliikkeen
tiloista ja imurin säiliön tyhjennykset tapahtuivat viereiselle parkkipaikalle. Suuren pintaalan putsaamiseen kului aikaa, joka miltei kolminkertaistui veden ja viemäröinnin
puutteen takia.

3.1.5

Muita huomioita tilasta

Kyselyssäni osa vastaajista huomioi tilan mallinnuksen tuomat mahdollisuudet. Jos
tilasta on saatavilla pohjapiirustus, voi sitä hyödyntää mallintamisessa siirtämällä
piirustukset tietokoneelle mallinnusohjelmaan. Ohjelmistojen kehittyneillä työkaluilla 2Dmallista voi muokata tarvittavan tarkan 3D-mallin ja lisätä malliin esitystekniikan lisäksi
esimerkiksi irtaimistoa, ihmisfiguureita sekä erilaisia pintoja ja materiaaleja. Ohjelmistot
kuten Autocad, Vectorworks ja Wysiwyc ovat alalla laajalti käytettäviä standardeja ja niitä
kehitetään jatkuvasti palvelemaan mallintajien muuttuvia tarpeita. Mallintaminen
onnistuu myös, mikäli tilaan pääsee tutustumaan ennakkoon ja mittaamaan tilaa. Tähän
loistava työväline on lasermitta. Lisäksi ohjelmistoihin voi siirtää tilasta otettuja valokuvia
ja piirtää kuvien päälle erilaisia rakenteita ja tekniikkaa.
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Mallintamisesta on parhaimmillaan suuria etuja valo-, video- ja äänitekniseen
suunnittelutyöhön. Malleja pystyvät hyödyntämään yhtä lailla ohjaajat, lavastajat,
esiintyjät tai muut työryhmän jäsenet. Palaverit esimerkiksi sisällöstä tai tekniikasta ovat
huomattavasti selkeämpiä, kun tilaa on mahdollista havainnoida kolmiulotteisesti.
Ohjelmistojen haitaksi voi lukea niiden suhteellisen kalliit hinnat, mallintamiseen
käytettävän tietokoneen korkean suorituskykytarpeen sekä sujuvaan ja nopeaan mallin
piirtämiseen vaadittavan perehtymisen. Suorituskyvyn tarve lisääntyy erityisesti
renderointivaiheessa ja on suhteessa käytettyjen tekstuurien ja elementtien määrään.
Nopealla kovalevyllä, suurella muistimäärällä ja tehokkaalla näytönohjaimellakin
varustetulla kannettavalla tietokoneella saattaa monimutkaisen virtuaalimallin tarkkaan
renderöimiseen kulua useita tunteja. (Hynninen, 26.1.2018.)

3.2

Esitystekniikka

Esitystekniikan osalta tarkastelen valo- video- ja äänitekniikkaa. Heti aluksi totean
kyselyssäni ja kokemuksieni kautta saavutetun tiedon avulla esiin nousseen faktan siitä,
että tekniikka on mahtava apuväline, mutta mitä suuremmassa osassa tekniikka on, sen
enemmän se vaatii huolellista suunnittelua, rakennusaikaa ja varmistelua kaiken
toimivuudesta. Työmäärään nähden voi liiallisen tekniikkaan nojaaminen olla riski
siirryttäessä tekemään esityksiä paikkoihin, joissa puitteet eroavat normaaliolosuhteista
ja sisältävät yllättäviä muuttuvia tekijöitä.

3.2.1

Äänitekniikka

Linko (1985, 43) toteaa: ”Teatteritila on akustisesti erilaisten vaatimusten kompromissi”.
Vaatimuksilla hän tarkoittaa erilaisten äänilähteiden toimivuutta teatteritilassa. Tilan
akustiikka vaikuttaa puheen välittymiseen yleisölle. Se vaikuttaa myös siihen, kuinka
”eloton” tila on suhteessa siellä soitettuun akustiseen tai vahvistettuun musiikkiin.
Perinteisessä puheteatteriesityksessä on tekstillä ja sitä kautta puheella ja sen
ymmärtämisellä suuri merkitys. Oli se sitten akustista tai vahvistettua. Toisaalta esitys
voi myös olla muunlaista esittävää taidetta ja suuressa osassa ovatkin musiikki,
akustinen tai sähköisesti toistettu, sekä äänimaisemat ja -tehosteet. Tai esitys voi äänen
puolesta sisältää kaiken tämän.
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Linko huomioi tilan koon ja muodon vaikuttavan eniten siihen, mikä äänilähde toimii
tilassa parhaiten. Mitä pienempi tila on, sen lyhyempi on sen kaiunta-aika. Pienet tilat
ovat pelkän puheen ymmärtämisen kannalta ideaaleja. Suuremmissa tiloissa, kun
kaiunta-aika kasvaa, on sillä musiikin soivuudelle edullisia piirteitä. Kaiunta-ajan
kasvaminen

vaikuttaa

vastaavasti

heikentävästi

puheen

ymmärrettävyyteen.

Ihanteellisena voidaan pitää puheelle n. puolen sekunnin jälkikaiunta-aikaa ja musiikille
1,5–2 sekunnin aikaa. (Linko 1985, 44.)
Toinen koon ohella vaikuttava seikka on tilan muoto ja pinnat ja niistä syntyvät
ääniheijasteet. Heijastukset tilan suurista pinnoista, eli seinistä, lattiasta ja katosta, voivat
olla edullisia tai haitallisia suhteessa alkuperäiseen äänilähteeseen. Mikäli heijasteet
ovat yhtä tai lähes yhtä voimakkaita kuin suora ääni lähteestä, ja saapuvat kuulijan
pisteeseen ajallisesti 50 millisekuntia tai yli jäljessä, niillä on tuhoava vaikutus puheen
selvyyteen. (Davis & Patronis 2009, 111.)
Heijastuksia voidaan pyrkiä vähentämään hyödyntämällä niiden käänteistä ilmiötä,
imeytymistä (eng. Absorption). Arkikielessä esim. ”demppaamalla”. Yleinen tapa on
käyttää pehmeitä ja paksuja materiaaleja kuten molton-kangasta imemään äänen tehoa
ja vähentämään heijasteiden muodostumista. Erilaisilla materiaaleilla on toisistaan
poikkeavia imeytymisominaisuuksia. Pehmeät materiaalit imevät tehokkaammin sekä
äänen

voimakkuutta

että

korkeita

taajuuksia.

Myös

yleisö

ja

mahdolliset

katsomorakenteet näin ollen parantavat akustiikkaa kaikuisissa tiloissa vähentämällä
heijastuksia. (Davis & Patronis 2009, 103-108.)
Kankaiden tai muiden äänen energiaa imevien pintojen sijoittelussa tilaan on
muistettava, että kunnolliseen akustiikan paranteluun saattaa upota paljon materiaalia ja
aikaa. Käytettävien elementtien on oltava riittävän suuria, että niistä on varsinaista
hyötyä. Lisäksi seinien ja katon heijastuksia vaimentamaan käytettävät materiaalit tulisi
saada ripustettua. Tämä saattaa (aikaisemmin todetun mukaan) olla joissain tiloissa
mahdotonta, joten äänen lähteen valintaan ja asetteluun kannattaa kiinnittää huomiota.
Mikäli halutaan rakentaa esimerkiksi itsestään seisovia vaimentavia sermejä tai
muunlaisia irtoelementtejä, tulee näidenkin olla riittävän suuria ja pitää varautua
materiaalikuluihin ja työtunteihin.
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Kuten Linko (1985) toteaa, ovat heijastukset osittain myös hyödyllisiä. Huolellisesti
vaimennetun tilan kuuluvuus kärsii, eli esimerkiksi puheääni ei kanna tarpeeksi laajalle
alueelle. Tällöin on hyötyä erityisesti sivuheijastuksista, jotka jakautuvat tasaisesti. Linko
huomioi, että mikäli puheesta ei saa selvää, ei kyse ole äänen voimakkuudesta, vaan
heijastuksien epätasaisuudesta tai täydellisestä puutteesta. (Linko 1985, 44.)
Kun tiedetään mikä on äänitekniikan käyttötarkoitus ja tarvittavat ominaisuudet, voidaan
siirtyä suunnittelemaan järjestelmää. Itse äänentoiston suunnitteluun voi apuna käyttää
myös tietokoneella käytettäviä mallinnussovelluksia. Monet kaiutinjärjestelmävalmistajat
tarjoavat käyttäjilleen omia sovelluksia kyseisen valmistajan kaiutinkirjastoineen tai
esimerkiksi Vectorworksin Spotlight pitää sisällään kaiutintyökaluja. Ohjelmistoissa on
mahdollisuus asetella mallinnettuun tilaan erilaisia kaiutinjärjestelmiä ja laskea sekä
havainnollistaa kaiuttimien avautumiskulmien avulla peittoalueita. Ongelmana näissä
ohjelmistoissa on se, että ne eivät mallintaessa huomioi tilan akustiikkaan vaikuttavia
asioita. Laskelmiin tulisi siis suhtautua ennen kaikkea suuntaa-antavina.
Tila, budjetti ja itse esityksen sisältö vaikuttavat äänijärjestelmän kokoon. Halutaanko
monipisteääntä vai käytetäänkö stereoääntä? Tarvitaanko mikrofoneja? Halutaanko
kaiuttimia piilottaa pois näkyvistä tai tuoda osaksi tilaa? Ja mikäli tehdään esitystä
prosessiluontoisesti saattavat tilanteet muuttua, voiko äänitekniikkaa liikuttaa helposti?
Onko

tilassa

omaa

äänentoistoa,

jota

voi

käyttää?

Kyselyyni

vastanneiden

äänisuunnittelijoiden ja -teknikoiden vastauksista voi tulkita, että epätyypillisissä
esitystiloissa ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa äänitekniikkaa. Tilan arkkitehtuuri voi
”ohjata” käyttämään monia kaiuttimia tai samanaikaisia erillisiä järjestelmiä ympäri tilaa.
Kaiuttimien valintaan vaikuttaa monet tekijät. Toisinaan kaiuttimet voivat olla halvoista
komponenteista rakennettuja koteloimattomia elementtejä tai resurssien mukaan suuria
linjasäteilijäjärjestelmiä. Ja kaikkea tältä väliltä.
Dive -esityksessä totesin digitaalisuuden edut äänijärjestelmässä. Miltei poikkeuksetta
vieraissa tiloissa tulee tarve prosessoida kaiuttimille kulkevaa ääntä ja käyttökelpoisin
laite tähän on digitaalimikseri. Vaikka käytettäisiin talon omaa järjestelmää tai erikseen
paikalle tuotua PA-järjestelmää, on äänilähteen ja äänentoiston välissä hyvä olla mikseri.
Sound On Soundin (2014) artikkelissa halvemman luokan digitaalimiksereistä
kehotetaan tekemään ennakkotyötä mikseriä valitessa, mielestäni tämä pätee myös
kalliimman hintaluokan laitteisiin. Nykyisten digitaalimikserien koko ja ominaisuudet
tarjoavat hyvät työkalut haastaviin olosuhteisiin, mutta eri valmistajien laitteet saattavat
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poiketa toisistaan huomattavasti. Poikkeavuudet miksereissä liittyvät enimmäkseen
fyysisten etuasteiden ja linjasisäänmenojen ja -ulostulojen määrään sekä mikserin
digitaalisen äänenprosessoinnin ominaisuuksiin.
(Sound on Sound 2014.)
Muun muassa äänen värin säädölle (eq) tulee varmasti tarvetta. Myös ulostulokohtaiset
viiveet ja dynamiikan säätömahdollisuudet voivat osoittautua hyödyllisiksi. Vaikka
nykyisin useissa uusissa äänijärjestelmien vahvistimissa on DSP, jonka avulla äänen
prosessointia pystyy tekemään ja myös tietokoneen DAW-ohjelmistoissa on kehittyneet
ominaisuudet äänen käsittelyyn, on digitaalisessa mikserissä usein kaikki samassa
paketissa ja todennäköisesti mikserin käytön perusteet ovat tuttuja useimmille
esitystekniikan parissa työskenteleville.
Digitaalisuudesta voi hyötyä joko sisään tulevaa tai mikseristä ulos lähtevää signaalia
kuljetettaessa.

Laaksosen

mukaan

pitkillä

välimatkoilla

loistava

äänisignaalin

kuljettamiseen oleva väylä on AES/EBU. Yhdellä XLR-liittimin varustetulla AES/EBU kaapelilla voi kuljettaa esimerkiksi digitaalisesta mikseristä kymmeniä tai parhaimmillaan
satoja metrejä signaalia AES/EBU:a vastaanottaviin vahvistimiin. Monikanavasignaalin
siirtoon voi pidemmillä matkoilla hyödyntää esimerkiksi MADI-väylää. (Laaksonen 2013,
140-141.) Digitaalisesti voi siirtää äänidataa myös muilla väylillä. Tällöin täytyy muistaa
valmistajien toisistaan poikkeavat protokollat digitaalisen signaalin purkamiseen ja
pakkaamiseen. Tällaisia ovat mm. Dante, HiQnet, REAC. Kaikkien signaaliketjussa
olevien laitteiden on siis tuettava samaa protokollaa, että signaali välittyy. (Sound on
Sound 2014) Lisäksi tulee Laaksosen mukaan varmistua siitä, että useasta
digitaalilaitteesta koostuva järjestelmä on tahdistettu, eli synkronoitu laitteet sanakellolla
lukemaan dataa tietyllä nopeudella ja päättelemään datan alku- ja päätepisteet.
(Laaksonen 2013, 144-145.)
Yksi kyselyni vastauksissa esiin noussut keino helpottaa akustiikasta johtuvia haasteita
on varustaa yleisö kuulokkein. Hyvin pienille paikallaan oleville katsomoille voi olla
mahdollista käyttää langallisia kuulokkeita monikanavaisten kuulokevahvistimien
jakaessa signaalia. Joissain produktioissa käytettiin langatonta kuulokejärjestelmää.
Rajoituksia langattomaan järjestelmään tuo järjestelmän mahdollinen vuokrahinta, mutta
myös käyttöhinta, mikäli käytetään vaikkapa normaaleja paristoja ladattavien sijaan.
Yleisön lukumäärä saattaa joissain tapauksissa myös rajoittaa käyttöä, kuten totesin
ennen Dive -esityksen Oulun esityksiä. Ja sokkeloisissa tai todella suurissa tiloissa
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saattaa tulla ongelmia radiotaajuuksilla toimivien vastaanottimien ja lähettimien
kattavuuden kanssa.
Äänisignaali on hyvin herkkä häiriöille, varsinkin balansoimattomana. Pirisen mukaan
kahdenlaiset häiriöt ovat esitystekniikassa yleisimpiä: indusoivat ja maadoitushäiriöt.
Ensimmäinen liittyy magneettikenttiin, joita aiheuttavat esimerkiksi himmentimet tai
äänikaapeleiden

viereisissä

kaapeleissa

kulkevat

suuret

sähkövirrat.

Myös

hakkurivirtalähteet, taajuusmuuttajat ja kännykät voivat olla häiriön lähteenä. Pirisen
mukaan paras ennaltaehkäisy mahdollisiin indusoiviin häiriöihin on suojattujen
kaapeleiden käyttäminen ja kaapelointien pitäminen mahdollisimman lyhyinä ilman
turhia väliliitoksia. Eri järjestelmien kaapelit tulisi kuljettaa erillään toisistaan ja mm.
muuntajien, virtalähteiden, kännyköiden ja WLAN-tukiasemien pitäminen poissa
miksereiden välittömästä läheisyydestä (Pirinen 2013.)
Maahäiriöt ovat toinen Pirisen mainitsema äänijärjestelmää yleisesti häiritsevä ilmiö.
Pirinen myös muistuttaa maadoituksen olemassa olosta sähkön turvallisuuden takia.
Maadoitusta ei koskaan tule poistaa laitteista. Ennalta maahäiriöitä voi pyrkiä
ehkäisemään jakamalla äänijärjestelmälle sähköä aina omasta kolmivaihepistokkeesta.
Tällöin kaikki äänilaitteet on maadoitettu yhteisen keskuksen kautta samaan
maapotentiaaliin eikä suurta maalenkkiä pääse syntymään. Sähkökaapeleiden riittävään
paksuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä paksummassa kaapelissa on pienempi
resistanssi,

jolloin

myös

häiriövirrat

maajohtimessa

ovat

pienempiä.

Lisäksi

mahdollisuuksien mukaan tulee käyttää balansoituja signaaleja balansoimattomien
sijaan. (Pirinen 2013.)
Ympäristöäänet tuottavat joissain tapauksissa häiriöitä äänen kannalta. Vieraissa tiloissa
voi olla tilan sisältä, muista viereisistä tiloista tai ulkopuolelta kantautua epätoivottuja
ääniä. Uimahalleissa esimerkiksi äänen tasojen testausta häiritsi veden kierron päällä
olo. Laitteistosta lähtevä humina ja jatkuva veden lorina sai aikaan yllättävän lujan
metelin. Paikoissa, joissa äänilähteitä ei ole eristetty esitystoiminnan kannalta suotuisalla
tavalla on usein vain elettävä tilanteen kanssa.
Äänitekniikasta vastaavan on pystyttävä varmistumaan tekniikan toimivuuden ohella
myös siitä, että äänen tasot ovat siedettävät. Vaikka tarkkoja taajuusvaste- tai muita
mittauksia ei kerettäisi missään vaiheessa kunnolla suorittamaan ja kaiuttimet
”viritetään” korvakuulolla, on hyvä olla käytössä luotettava äänenpainemittari. Mittarin
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avulla saa varmuuden siihen, että yleisö tai esiintyjät eivät altistu liian koville
äänentasoille.
Mittaria tulee käyttää oikealla painotuksella riippuen mittauksen tarkoituksesta. Ihmisen
kuuloaluetta vastaa A-painotus. Valita voi lisäksi nopean tai hitaan painotuksen, joista
hidas jättää huomioimatta äkilliset äänipiikit. A-painotus keskittyy keski- ja ylätaajuksiin,
jotka ovat ihmisen kuulokuvassa eniten häiritseviä ja vahinkoa tuottavia. (Ballou, 2009,
8.) Mittauksen voi suorittaa esimerkiksi ottamalla äänentasoiltaan voimakkaista kohdista
mittalukemia

sekä

äänen

ajopisteeltä,

yleisöstä

ja

näyttämöltä

tai

muualta

esiintymispisteistä.
Saattaa myös olla, että tilaan liittyvistä syistä äänen ohjauspiste on esimerkiksi
merkittävästi kauempana kaiuttimista kuin yleisö. Tällöin voi hyötyä tiedosta, että ääni
menettää ilman halki kulkiessaan voimakkuuttaan tietyllä kaavalla. Äänen voimakkuus
pienenee 6 dB aina kun etäisyys äänilähteestä tuplaantuu. Ilmiötä kutsutaan nimellä
käänteisen neliön laki (Davis & Patronis 2009, 82.) Näin ollen se, mikä tuntuu
voimakkaalta äänen tasolta ohjauspisteelle, on todennäköisesti jo vaarallinen
lähempänä kaiutinta oleville korvapareille.

3.2.2

Valotekniikka

Richard

Cadena

toteaa

ripustuspisteiden

ja

virranjakojärjestelmän

olevan

esitysvalojärjestelmien kannalta tärkeimmät aspektit. Virranjaon tehtävä on jakaa
turvallisesti ja luotettavasti virtaa koko järjestelmälle. Virranjakajat tulisi olla varustettu
pääkytkimellä,

syöttökaapeleilla,

ylijännitesuojilla,

haaroituspiireillä

ja

liittimillä.

Jakokeskus voi olla varustettu himmentimin tai jaon lisäksi voi olla erillisiä
himmenninpakkeja. Suurin osa liikkuvista valoista tai eivät tarvitse himmentimiä, sillä
niissä on sisäänrakennetut himmentimet. Sen sijaan kaikki konventionaaliset heittimet,
kuten Fresnel-, PAR-, ja profiiliheittimet tarvitsevat ulkopuoliset himmentimet, mikäli
niiden valotehoa halutaan säätää portaattomasti. Ja kuten Cadena mainitsee, on
liikkuvista koostuvissa valojärjestelmissä yleensä aina myös konventionaalisia valaisimia
käytössä. (Cadena 2009, 36,41,49.)
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Valot ovat se osa esitystekniikasta, jossa tarvitaan suurin määrä sähköä. Tästä syystä
valotekniikasta vastaavan tulee pystyä laskemaan valokaluston kokonaisvirrankulutus.
Lisäksi sähkön kannalta epämääräisissä paikoissa tulee huomioida myös muita tekijöitä.
Maksimikuorman esimerkiksi 16A kolmivaihesyötölle voi laskea kaavalla:
Teho[P](watit) = Jännite[U](voltit) X Virta[I](ampeerit) esim. 3 X 16A X 230V = 11040W.
(Wikipedia 2017.)
Cadenan mukaan tärkeää on kuitenkin huomioida, että em. kaava pätee vain, jos kuorma
olisi täysin resistiivinen, eli tehokerroin koko kuormalle olisi yksi. Kaikki virta siis
hyödynnettäisiin kuormassa. Resistiivisellä kuormalla jännitteen ja virran välinen
vaihekulma on aina 0°. Kuormassa ei siis saisi olla mitään kondensaattoreita,
moottoreita, muuntajia tai muita komponentteja, jotka muuttaisivat jännitteen ja virran
välistä vaihekulmaa. Esitysteknisessä valaistuksessa näin ei valitettavasti yleensä ole.
Esimerkiksi himmentimiä ja liikkuvia valoja valitessa valotekniikan suunnittelijalta
vaaditaan kokonaiskuormaan vaikuttavien tehokertoimen, loistehon ja pätötehon
huomioimista (Cadena 2010, 108,116.)
Cadenan mukaan tulisi tämän lisäksi huomioida kolmivaihevirran mahdollisimman
symmetrinen kuormitus, eli käytännössä jokaisen vaiheen tasapuolinen kuormittaminen.
Kuten Cadena toteaa, on kuitenkin täysin symmetrinen kuorma yleensä mahdoton
esitysten valotekniikassa, sillä heittimet ovat päällä eri aikaan ja kuormat ovat
himmentimistä ja loistehon määrästä riippuen epälineaarisia. Epälineaariset kuormat
aiheuttavat hyödyntämättömän virran takaisin kulkemisen neutraali-johdinta pitkin
syöttöön, ja alimitoitettu neutraalijohdin voi ylikuumentua vaarallisen paljon. (Cadena
2009, 140-141.)
Yksi vaihtoehto tarpeesta tai rajoitteista riippuen on käyttää LED-valoja. LED-valoja
hyödyntävissä esitysvaloissa on menty 2000-luvulla suuria harppauksia eteenpäin,
kuten Rob Sayer artikkelissaan osoittaa. LED-valoissa on edelleen ongelmansa, mutta
joistain ongelmista kehitys ajaa ohi. Sayer toteaa LED-valojen tulleen erityisesti
värintoisto-ominaisuuksiltaan huomattavasti paremmiksi viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Lisäksi LED-teknologian kehityksen ja erilaisten optisten ratkaisujen avulla
valotehoa on saatu kirkkaammaksi ja valonsädettä paremmin hallittavaksi. Nämä
mahdollistavat LEDien käytön yhä monipuolisemmin erityylisissä valaisimissa. (Sayer
2017.)
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Sähkön saannin osalta hankalissa olosuhteissa voi LED-valaisimista olla hyötyä niiden
suhteellisen pienen energian kulutuksen ansiosta. Mikäli kolmivaihevirtaa ei ole
saatavilla, on LED-valaisimia mahdollista kytkeä esimerkiksi 10A pistorasiaan useampia
kuin konventionaalisia valonheittimiä. Huomioon tulee kuitenkin ottaa valonheitinten
mahdolliset epätoivottavat vaikutukset tekniikan sähköverkkoon. (Sayer 2017.)
Sayer (2017) toteaa hinnan määrittelevän LED-valonheitinten laatua laajalla skaalalla.
Valitettava fakta on, että pienellä budjetilla laadukkaiden LED-valonheitinten käyttö
vuokrattuna on epätodennäköistä ja pelkästään halvoilla LED-valonheittimillä toteutettu
valaistus ei välttämättä tehollisesti ja laadullisesti riitä monelle esitysvaloja toteuttavalle.
Valotekniikasta vastaavan tulee sähkönkulutuksen, ripustusasioiden ja valokaluston
suunnittelun

lisäksi

moninapakaapelit.

myös

Tämän

laskea
lisäksi

tarvittavat
tulee

vielä

DMX-,
valita

sähkö-,
valojen

ja

mahdolliset

ohjelmointiin

ja

kontrolloimiseen työvälineet. Cadena puhuu lähinnä liikkuvien valojen ohjelmoimisesta,
mutta valokonsolin käytön tunteminen on joka tapauksessa tärkeä seikka. Erityisesti jos
on kiire. Eri valmistajien konsolien käyttölogiikassa on eroja, joten kannattaa
mahdollisuuksien mukaan valita se, jonka hallitsee, tai perehtyä konsolin ominaisuuksiin
ennakkoon. (Cadena 2013, 393,394.)
Langattomana siirrettävän DMX-signaalin käyttö on yleistynyt viime vuosina. Kehitys
langattomassa

DMX:ssä

tapahtuu

lähetinten

ja

vastaanotinten

välimatkojen

kasvamisena ja muiden langattomien signaalien havaitsemisella ja operoimista eri
taajuuksilla. (Wikipedia 2018.) Langattomuus tarkoittaa vähemmän itse DMX-kaapelin
vetoa, mutta lisää pienten virtalähteiden ja laitteiden määrää. Toinen jatkuvassa
kehityksessä oleva valotekniikkaa keventävä sovellus on DMX-signaalin kuljettaminen
USB:n kautta tietokoneelle. Monet virtuaaliset DMX-ohjaimet ovat saaneet jalansijaa
valotekniikassa. Joillain avoimen koodin sovelluksilla on mahdollista myös koodata itse
DMX-ohjain esitysvaloille.
Ympäristön tuottamat häiriöt ovat myös valojen osalta tyypillisiä haasteita tuovia tekijöitä
vieraissa tiloissa. Päivän valon pääseminen tilaan yksi suurimmista. Dive-esityksen
Oulun esityksissä ulkoa tulevan valon määrä oli esitysvalojen kannalta todella
epätoivottu asia. Mikäli olisimme halunneet tehokkaasti pimentää hallia, olisi se vienyt
yhtä pitkän ajan kuin meillä rakennukseen oli yhteensä.
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Kyselyyni vastanneista oli monilla valotekniikan kanssa työskennelleistä kokemuksia
tilasta, jossa ripustaminen kattoon tai seiniin oli mahdotonta ja kaikki valaisimet jouduttiin
asettelemaan joko lattialle tai käyttämään telineitä mahdollistamaan sivuvalot. Useissa
tiloissa, joissa suuremman paikalle tuotavan valokaluston käyttö on mahdotonta, on
kuitenkin olemassa tilan omia valaisimia. Mikäli niihin pääsee käsiksi voi värikalvoilla
manipuloida

tilan

vallitsevaa

valotilannetta.

Esimerkiksi

SLOAP-esityksessä

valosuunnitelma oli sekä sisällöllisistä että sähkön saantiin liittyvistä syistä toteutettu
kolmella valotilanteella: tilan omat loisteputket pois päältä yleisvalona ikkunoista tuleva
päivän valo, tilan loisteputket päällä ja yhden erillisessä tilassa tapahtuvan kohtauksen
aikana muutaman par-valaisimen valaisema yleisvalo.

3.2.3

Videotekniikka

Digitaalisen

vallankumouksen

myötä

on

videotekniikassa

tapahtunut

viime

vuosikymmenellä suuria harppauksia. Kuten Nick Moran (2013, 21) asian ilmaisee, on
tämän päivän tekniikasta kirjoittamisessa se haaste, että lukijan sitä lukiessa on
teknologia jo vanhentunutta. Moran toteaa esitystaiteessa yleistyvän videosuunnittelun
sisältävän yhä laajemmin useita eri teknisiä ja taiteellisia kykyjä vaativia alueita. Näistä
monet liittyvät videoteknologiaan: projisointipintoihin, ohjelmistoihin, projektoreihin ja
kameroihin. (Moran 2013, 22-23.) Voisi helposti tuntua, että projisointien käyttöön
tarvitaan tietokone, kaapelit, videoprojektori ja projisointikangas, ja näinhän se
pähkinänkuoressa onkin, mutta todellisuudessa videotekniikka on hyvin laaja
kokonaisuus ja projisointien suunnittelussa sekä toteutuksessa olisi hyvä olla vain siihen
keskittyvä henkilö.
Projisointien käytössä epätyypillisissä esitystiloissa haasteita tuo päivänvalon tai muun
valon pääsy tilaan, mutta myös tilan omat ripustusmahdollisuudet, tilan arkkitehtuuri ja
budjetti. Moran toteaa, että videoprojektoreiden valoteho onneksi lisääntyy teknologian
kehittymisen myötä, mutta silti kirkkaimmat ja suurimmilla resoluutioilla varustetut laitteet
ovat kalliita. Lisäksi tehokkaammat projektorit, joissa valonlähteestä johtuva kuumuus
vaatii tehokkaan tuuletuksen, ovat pahimmillaan hyvin äänekkäitä. (Moran 2013, 52.)
Moran näkee myös mahdollisena ongelmana eri projisointipintojen visuaalisen ilmeen.
Ne ovat aina esillä, vaikka niihin ei projisoitaisi sisältöä. Valkokangas tai LED-seinä ei
siis poistu näyttämökuvasta, vaikka niihin ei ajettaisi kuvaa. Hän kehottaa käyttämään
luovuutta projisoinneissa ja heijastamaan kuvaa seiniin, kattoon esiintyjien vaatteisiin ja
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mihin vain kuvan saa näkymään. (Moran 2013, 51-53.) Tilassa, jossa on edellytyksiä
sille, voi Moranin mukaan toteuttaa koko esitysvalon esimerkiksi videoprojektorilla. Tätä
Moranin mukaan verrattain uutta, mutta potentiaalia sisältävää ajattelua rajoittaa kaksi
seikkaa: Videotykkien musta ei ole edelleenkään musta, eli rajatessa alueita tykin valolla
ovat pimeäksi tarkoitetut alueet hyvilläkin tykeillä harmahtavan valon valaisemia. Ja
tehtäessä

esitysvalaisua

vain

videotykillä

tai

-tykeillä,

saattaa

käsiteltävän

kuvamateriaalin määrä kasautua erittäin suureksi ja vaatia paljon aikaa, kärsivällisyyttä
ja tehokasta tietokonetta. (Moran 2013, 67-69.)
Dive-esityksessä käytimme videotekniikka sekä veden alla että meille tuntemattomilla
projisointilaitteilla. Haasteet liittyivät vedenalaisen kameran lyhyeen akun kestoon,
veden pääsemiseen kameran kotelon sisälle, kaapeleiden pituuteen, ja kuvasuhteiden
sekä kontrastin ja kirkkauden toistamiseen projisoinneissa. LED-näyttö Oulussa oli kyllä
kirkas, mutta väriprofiileiltaan kummallinen. Näytön asetuksiin emme päässeet käsiksi,
joten kaikki säädöt oli tehtävä kuvaa ajavalla koneella. Varmuuskopion tai -nauhan
tekeminen osoittautui olosuhteiden vuoksi arvokkaaksi. Kalliossa olimme varautuneet
ennalta nauhoitetun materiaalin lisäksi toisella kameralla, joka oli samassa telineessä
alkuperäisen kameran kanssa.

3.2.4

Rakennus, esitys ja purku

Mikäli tila on myös muussa käytössä harjoitusten tai esitysten välissä, niin saattaa olla,
että esitystekniikka pitää purkaa osittain tai jopa kokonaan. Tällöin varastointitilan tarve
kasvaa ja vaatimuksena voi joissain tilanteissa olla varastotilan lukittavuus. Kaikki tämä
kannattaa sopia tilan muusta käytöstä vastaavan tahon kanssa ennalta käsin, niin itse
rakennus ja purkutilanteet ovat mahdollisimman selkeitä.
Dive-esitystä tehdessä juuri muusta käytöstä johtuvat käytännön syyt vaikuttivat
esityksen luonteeseen. Käytettävissä olevan rakennus- ja purkuajan määrittyessä
muusta kuin itse esityksen tarpeista, vaikuttavat ne suoraan käytettävän tekniikan ja
tarpeiston määrään. Uimahallin yleisöuintiaikoja ei muutettu harjoituspäivinä lainkaan ja
hyppytornien käyttöä rajoitettiin yleisöltä itse esityspäivinä noin tunti ennen
sulkemisaikaa. Myös aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuva harjoittelu, valojen suuntaus,
videosignaalin ja -kuvan säätö, ja äänen testailu piti hoitaa tiukassa aikataulussa. Tämä
edellytti järjestäytyneisyyttä työryhmän osalta, sekä luottoa siihen, että kaikki vuokrattu
tekniikka toimii.
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Rakennukseen ja purkuun käytettävästä ajasta on hyvä tehdä realistinen arvio
tilanteissa, joissa on ”kolmansia” osapuolia ja joiden työvuorot tai menot on sovittu
esitysaikataulujen mukaan. Myös tulevaisuutta ajatellen on hyvä tietää ajankäyttö
suhteellisen tarkkaan. Kun esitys siirretään toiseen tilaan, on esitysdokumenteista hyvä
pystyä hahmottamaan työtuntien määrää ja apukäsien tarvetta. Tämän hahmottaminen
oli tärkeää siirrettäessä Dive Raksilasta Kallioon. Esityksen jatkoon oli myös moni
kyselyyni vastannut huomioinut: teos kytkeytyi niin vahvasti esitystilaan, että sen
siirtäminen sellaisenaan ei tullut kysymykseen alun alkaenkaan. Myös toiset, ”eloon
jääneet” teokset olivat kokeneet suurehkoja muutoksia toteutukseltaan. Sitten on myös
esityksiä, joiden esityspaikka on niin yleinen ja samanlaiseksi rakennettava tila, että
esityksen soveltaminen muualle, ei vaadi sisällöllisiä tai suuria teknisiä muutoksia.
Tällainen teos esimerkiksi oli vuonna 2015 URB-festivaalilla esitetty Common Welth ryhmän ”No Guts, No Heart, No Glory”, joka tapahtui nyrkkeilysalissa.

3.2.5

Työvälineet

Kuten Cadena toteaa työkalujen käytöstä, on eri työvaiheiden tehokkaasti suorittamisen
kannalta yhtenä edellytyksenä työkalut. Riippumatta siitä minkälaisessa tilassa ollaan,
mitä tekniikkaa on käytössä ja kuinka paljon on rakennettavaa, on yleensä
perustyökaluista hyötyä. Cadena luettelee perusvälineistöä kuten työhanskoja, kyniä,
erilaisia teippejä, lasermittaa tai mittanauhaa, taskulamppuja, ruuvivääntimiä, vasaraa,
jakoavainta, kaapelikuorimia ja -testeriä, paristoja ja USB-muistitikkuja, joita tulee
varmasti ikävä silloin kun niitä ei ole. (Cadena 2010, 315-319.)
Kyselyyn vastanneiden keskuudessa ja omien kokemusteni mukaan haastavissa tiloissa
tulee miltei aina tarve tikkaille. Yleensä joko henkilönostinta ei ole varaa vuokrata tai sitä
ei ole mahdollista saada tilaan. Tikkaiden käytössä tulee kuitenkin olla tietoinen
työturvallisuus lain säädöksistä, joiden perusteella esimerkiksi nojatikkaiden käyttö
rajautuu vain tilapäiseen kulkemiskäyttöön. A-tikkaiden puolestaan tulee olla
ammattikäyttöön soveltuvat ja alustan on oltava joustamaton ja tasainen. Lisäksi Atikkailla työskentely tulisi rajoittaa vain kevyisiin töihin, joissa ei käytetä suurta voimaa
vaativia työkaluja sekä tikkaiden laadusta riippuen työalustan ollessa maksimissaan
kaksi metriä. Mikäli täytyy päästä korkeammalle, tulee tarve asianmukaisten
rakennustelineiden vuokraamiseen. Työtelineillä mahdollistuu vakaampi ja turvallisempi
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työskentely kuin tikkailla. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta,
205/2009.)
2000-luvulla yksi tärkeäksi muodostunut työkalu on internet. Internetistä löytyvän tiedon
määrä helpottaa ongelmanratkaisua. Matkapuhelimessa kulkee internet taskussa ja
lukuisista siihen saatavista sovelluksista on toisinaan suurta hyötyä. Laturit ja
tietokoneiden virtalähteet ovat siis oleellisia työkaluja myös. Internetpohjaisena on
kehittynyt myös käytännöllisiä viestintä-, työpöytä- ja kalenterisovelluksia. Työryhmän on
helppo kommunikoida ja jakaa tiedostoja ryhmän sisällä ja ryhmään voi liittää kaikki tahot
joille tiedonkulusta prosessissa on hyötyä.
Työkalujen hakeminen saattaa viedä turhan paljon aikaa, jos aikataulu on tiukka tai
sijainti hankala. Konkreettisen muistilistan tekeminen tarvittavista työkaluista ja
-välineistä saattaa myös osoittautua loistavaksi työvälineeksi.

3.3

Yleisö

Kuten Arlander (1998, 13) toteaa, esitystapahtuma edellyttää esityksen lisäksi yleisön.
Lopulta yleisö siis luo esitystapahtuman yhdessä työryhmän ja esityskomposition
kanssa. Tämä asia tulee pitää mielessä ensimmäisen tulevaan esitystilaan tutustumisen
jälkeen siihen hetkeen asti, kun yleisö päästetään esitykseen ja lopulta ulos. Oli
katsojapaikkamäärä

pieni

tai

suuri,

sisältyy

esitystapahtumiin

samankaltaisia

suosituksia, säädöksiä ja toimintatapoja, kuin muihinkin yleisötilaisuuksiin. Riippuen
missä esitystapahtuma on, mitä elementtejä esitystapahtuma pitää sisällään ja mikä on
suunniteltu katsojamäärä, työryhmä saattaa olla velvoitettu tekemään ilmoituksen
pelastusviranomaiselle ja liittämään mukaan yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman
(Pelastuslaki 379/2011, 16§.)
Tässä vaiheessa viimeistään työryhmän on hyvä ollut käydä läpi riskianalyysia.
Turvallisuus- tai pelastussuunnitelma on hyvä tehdä myös, vaikka erillistä ilmoitusta ei
lähetettäisi. Tai vähintään tulee olla tietoinen suosituksista esimerkiksi hätäuloskäyntien
määrään suhteessa yleisömäärään, esteettömyyteen ja riittävään sammutuskalustoon,
mikäli tilan puitteet eivät ole näiden osalta valmiiksi kunnossa. Tämä takaa sen, että
työryhmän jäsenet, jotka saattavat olla vastuussa myös tilaisuuden yleisestä
turvallisuudesta, ovat hätätilanteen sattuessa tietoisia omasta roolistaan.
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Mikäli tilaisuudessa, suuressa tai pienessä, aiotaan käyttää tehosteina räjähteitä tai
palovaarallisia

kemikaaleja

tehdään

aina

pelastusviranomaiselle

ilmoitus.

Pelastusviranomainen tekee tällöin maksullisen pelastussuunnitelman tilaisuudelle ja
olosuhteiden niin vaatiessa voi estää tehosteiden käytön. (Laki vaarallisten kemikaalien
ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/309, §81) Tehosteita saa käyttää
ainoastaan nimetty henkilö, jolla on panostajalaissa säädetty tehostealan pätevyys.
Yleisötilaisuuksiin saattaa myös liittyä tekijöitä, joiden vuoksi tilaisuudesta on ilmoitettava
poliisiviranomaiselle. Sääntönä voi pitää, että mikäli järjestäjä katsoo tarvittavan erillistä
järjestyksenvalvontaa tai liikennejärjestelyitä, ilmoitus on tehtävä. Usein esimerkiksi
julkisessa tilassa ulkona järjestettävät, myöhään illalla kestävät esitystilaisuudet voivat
olla tämän luonteisia tapahtumia. Ilmoitukseen liitetään erilaisia tietoja tapahtumasta,
kuten esimerkiksi alkamisaika ja päättymisaika, järjestyksenvalvontasuunnitelma ja
valvonnasta vastuussa olevien henkilötiedot, tieto avotulen käytöstä sekä mahdollisesta
alkoholin anniskelusta. Poliisi- tai pelastusviranomaiseen kannattaa olla yhteydessä,
mikäli on epäselvyyttä yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. (Suomen Poliisi 2018.)

3.3.1

Katsomo

Esityksen luonne ja tapahtumapaikka ovat varmasti katsomon muotoa ja sijaintia
määrittäviä tekijöitä. Tai se, onko normaalia istumakatsomoa rakennettu lainkaan.
Yleisön sijoittelu vaikuttaa myös käytettävään esitystekniikkaan. Nettikyselyyni
vastanneista noin puolet kertoivat teoksesta, jossa yleisö liikkui esityksen mukana
tilassa. Tai esitys tapahtui useassa paikassa ja yleisö liikkui niiden välillä. Osassa jätettiin
kokonaan katsojan vastuulle, kuinka sijoittua tilaan. Toisissa taas ohjeistettiin itse
esityksen tekevää yleisöä siitä, kuinka toimia ja missä tapahtuu seuraava kohtaus
esimerkiksi kuulokkeiden välityksellä, ympäri tilaa sijoitetuista kaiuttimista tai vaikkapa
megafonilla.
Joissain esityksissä taas esityksen voi muodostaa itse yleisö. Hyvinä esimerkkeinä
Roger Bernat´n Kevätuhri-esitys, joka tapahtui Kiasman 5. kerroksen suuressa
galleriatilassa. Yleisö sijoitettiin tanssimatoin päällystetylle reilun 200 neliömetrin
kokoiselle alueelle ja varustettiin henkilökohtaisin langattomin, kolmella kanavalla
varustetuin kuulokkein ja ohjeistus koreografiaan annettiin suoraan kuulokkeisiin.
Toisena esimerkkinä URB-festivaalin ohjelmistossa vuonna 2013 olleen Toisissa
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Tiloissa -ryhmän ”Parkkihalli”, jossa esitys oli yleisölle kokemuksellinen muun muassa
erilaisin harjoittein.
Kyselyn tapauksissa, joissa oli selkeämpi katsomissuunta, oli usein itse rakennettu
katsomo. Katsomot oli rakennettu joko pelkästään tuoleista, muutamista Euro-lavoista
tai valmiista lavarakenteista. Mikäli päädytään erillisiin katsomorakenteisiin, on niiden
turvallisuudesta säädetty laissa, jota voi soveltaa myös tilapäisiin katsomorakenteisiin.
Lain mukaisesti katsomorakenteiden tasoerojen ollessa 500mm tai yli tulee katsomot olla
varustettu

suojakaitein.

(Ympäristöministeriön

asetus

rakennuksen

käyttöturvallisuudesta 1007/2017, §23.)
Dive-esitystä tehdessä ja esitettäessä yleisön sijoittelu oli teoriassa yksinkertaista.
Katsomissuunta oli selkeä ja määrittyi hyppytornien ja projisointipintojen mukaan.
Molemmissa paikoissa haasteita toi ainoastaan järjestävän festivaalin puolelta hienoinen
paine saada tarpeeksi katsomopaikkoja. Oulussa valmiin katsomon koko takasi
istumapaikan jokaiselle, mutta mahdollisti samalla yleisön suunnitellun katsojamäärän
nousun ja näin ollen sijoittelun myös alueelle, josta näkyvyys ei ollut paras mahdollinen.
Kalliossa taas oli käytössä muutama seisomapaikka, sillä katsomo oli rakennettu
kahdesta tuolirivistä. Rivit olivat suuren altaan pukuhuoneiden puoleisella vierustalla ja
tämän yläpuolella kulkevan tasanteen seinustalla. Kalliossa rajoittavat tekijät olivat siis
altaan reunustan ja tasanteiden kapasiteetit penkeille. Muutama katsomopaikka
menetettiin myös valo-, video- ja ääniajopöydille sekä tasanteella oleville pylväille.

3.3.2

Yleisön saapuminen ja poistuminen

Tilanteissa, joissa katsojat kutsutaan paikkaan joka ei välttämättä ole tuttu, sijaitsee
kauempana tai on muuten hankalasti saavutettava, yleisölle välitettävän informaation on
hyvä mahdollisimman selkeää. Dive-esityksessä tiedotus tapahtui kummassakin
tapauksessa festivaalin toimesta ja koska oltiin julkisissa tiloissa, oli saavutettavuus
erinomainen. Oulun uimahallilla parkkipaikkoja on riittävästi ja keskustasta Raksilaan on
n. 1.5 km:n matka. Kalliossa uimahalli sijaitsee erittäin hyvien julkisen liikenteen
yhteyksien varrella, parkkipaikkojen varaan ei tosin Kallion urheilutalolla kannata laskea.
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Molemmista halleista löytyy esteetön sisäänkäynti, joten liikuntarajoitteisten oli
mahdollista saapua paikalle. Esteettömyyden puutteesta on syytä muistaa tiedottaa, kun
ollaan esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa, vaikeakulkuisessa maastossa tai jos
yleisölle ei ole tarjolla istumapaikkoja. Yleensä uudemmissa rakennuksissa, joissa on
jonkinlaista julkista palvelu- tai liiketilaa, tulisi löytyä sovellutukset mahdollisuus
esteettömälle liikkumiselle. (Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
2004.)
Tehdessämme SLOAP-esitystä aiheuttivat yleisöön liittyvät asiat päänvaivaa: Esitys
tapahtui L3:n eteläisessä päädyssä ylimmässä eli kolmannessa kerroksessa. Yleisö
pääsi tilaan ainoastaan portaita pitkin. Hissi oli toisinaan käytössämme, mutta kulku
hissiin tapahtui tilojen kautta, joihin meillä ei ollut avaimia. Pyörätuolit ja muut
liikuntarajoitteiset jäivät siis auttamatta pois esityksestä.
Kyselyssäni vastanneiden joukossa oli myös henkilöitä, jotka olivat olleet mukana
tekemässä esityksiä, jotka olivat kestoltaan tavanomaista pidempiä. Esitys esimerkiksi
alkoi illalla ja päättyi seuraavana aamuna, ja esityksen aikana liikuttiin pitkähköjä
välimatkoja esimerkiksi linja-autolla. Tämänkaltaisissa esityksissä yleisön sitouttaminen
esitystapahtumaan muodostuu tärkeäksi ja vaatii selkeää tiedottamista.

3.3.3

Turvallisuus

Yleisön ja työryhmän turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista esitystapahtumissa.
Turvallisuus on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Tilan riskialttiit paikat on syytä käydä
huolellisesti läpi. Mikäli yleisön sisään- ja uloskulkuja, katsomon tai katsomoiden
paikkoja, yleisön esitystilassa kulkemiseen tai evakuointiin liittyviä seikkoja ei ole
kartoitettu ja suunniteltu tarpeeksi selkeästi, saattaa tapahtua odottamattomia asioita.
Esimerkiksi tarkistettavia kohtia voivat olla kulkujen riittävä valaisu ja leveydet,
kaapeleiden suojaus sekä suoja-aidat.
Jos ollaan esimerkiksi L3:n kaltaisissa vanhoissa rakennuksissa, joiden aktiivinen käyttö
on sijoittunut etäämmälle menneisyyteen, on syytä olla erityisen tarkkana esimerkiksi
lattioiden, kynnysten, seinäpintojen ja kaiteiden suhteen. Materiaalit ovat voineet
hapertua ja asiat irtoilleet kiinnikkeistään. Seinä- ja lattiapinnoissa saattaa olla teräviä
asioita. Portaikkojen askelväli on tavallisesta poikkeava tai lattiapinnoissa on merkittäviä
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epätasaisuuksia. Erinäiset tapaturmat voi välttää ohjeistamalla yleisöä ja merkitsemällä
tai eristämällä vaaralliset kohdat.
Katsojien turvallisuuteen voi vaikuttaa myös itse esitys. SLOAP-esityksessä yleisö oli
määrä sijoittaa ympäri tilaa, mutta lopulta rajoittui turvallisuussyistä vain pitkin L:n
muotoisen tilan sisempiä reunoja. ”Katsomo” rajattiin teipillä ja oli n. metrin levyinen. L3:n
tilat ovat täynnä pylväitä, jotka ovat kantavia rakenteita, joten kaikki vauhdikkaat
kohtaukset pyörien päällä tapahtuivat pylväiden määrittämillä reiteillä. Yksi kohtauksista
oli kolmen rullalautailijan hyvin kiivastahtinen kehän kierto. Kehän yksi pitkä laita sijoittui
yleisön ja yhden pylväsrivin väliin. Koska reunoja tai suojia ei katsomossa ollut, oli
ainoastaan luotettava, että rullalautailijat hallitsevat välineensä.

4

Tuottaminen, tekninen tuottaminen ja työryhmä

Paikkasidonnaisissa esityksissä olosuhteet ovat normaalista poikkeavia ja tuotannon
toimenkuva laajenee entisestään. Vaikka kyse olisikin pienestä tuotannosta, on
”kulisseissa” tapahtuvien työtehtävien määrä silti kirjava. Pienen budjetin tuotannoissa
on harvoin rahaa palkata erikseen tuottaja, tekninen tuottaja tai kumpaakaan. Usein
tuotannolliset vastuut jakautuvat työryhmän kesken ja ovat kaiken muun ohella
lisäämässä erinäisten tehtävien määrää. Tuottamiseen liittyviä työtehtäviä kannattaa
kartoittaa ja sopia hyvin selkeästi kenen vastuulle mikäkin jää. Työryhmän kesken
jakautuvassa tuotannon työmäärässä voi jäädä helposti asioita huomioimatta tai
tekemättä vain siksi, että kukaan ei tiedä kenelle ne kuuluu. Tai jollekin työryhmässä
kasautuu turhan paljon muun työn ohelle tuottamiseen liittyviä asioita ja varsinainen
toimenkuvan toteuttaminen kärsii.

4.1 tuotanto ja tekninen tuotanto
Tuottajan päällimmäisimmät roolit esitystaidetuotannoissa liittyvät usein aikatauluihin,
taloudellisien resurssien hoitamiseen ja tiedottamiseen liittyviin tehtäviin. Ammattinetin
(luettu 2018) mukaan tuottajan työssä yhdistyy tehtävät kulttuurin ja talouden alalta ja
työssä oleellisina taitoina tarvitaan vuorovaikutus- ja organisointitaitoja. (Keha-keskus
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2018.) Teknisen tuottajan voisi ajatella pyörittelevän esitystekniikan osalta vastaavaa
kokonaisuutta.
Ammattinetti-sivuston mukaan tuottajan työtehtävät voidaan jakaa ajallisesti kolmeen
osaan: ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. Mikäli tuottaja on
mahdollista palkata koko prosessin ajaksi, on tästä suuri hyöty tilan hankintaan liittyvissä
toimissa, lupa-asioissa, sopimuksien tekemisessä, vuokratekniikan ja logistiikan
suunnittelussa ja jopa apurahaprosesseista asti rahoituksen hankinnassa. Itse
tapahtuman aikana tuottaja huolehtii asioiden sujumisesta ja aikatauluissa pysymisestä.
Ja tapahtuman jälkeen mahdollisesti palkka- ja laskutusasioista, tiedottamisesta ja
raportoinneista. (Keha-keskus 2018.)
Gail Pallin kirjoittaa nykyajan tuottajan toimenkuvasta ja sen monipuolistumisesta. Pallin
puhuu englantilaisen teatterialan ”stage manager”-työnkuvasta ja ehkä suurempien
tuotantojen

ja

Britannian

pidempään

kehittyneen

tuotannollisen

rakenteen

näkökulmasta, mutta mielestäni työnkuvaa voi myös soveltaa suomalaiseen tuottajan ja
teknisen tuottajan työhön: Hän painottaa luovan ajattelun ja sosiaalisten taitojen
merkitystä

erilaisiin

työympäristöihin

laajentuvalla

esittävän

taiteen

ja

koko

kulttuurintuotannon alalla. (Pallin 2011, 138-139.) Yhtä lailla Suomessa kulttuuriala
laajenee, kehittyy ja vahvistaa toimintatapojaan ja ”kentällä” alkaa olemaan paljon
kouluttautuneita tuottajia, joiden työllistäminen vapauttaa muun työryhmän aikaa
esityksen sisällöntuottamiseen.
Dive-esityksessä tuotantoa WHS:n ohella Oulussa hoiti Oulun Juhlaviikkojen edustaja ja
Helsingissä Cirkon tuottajat. Työryhmämme otti yhteisesti vastuuta teknisestä
tuottamisesta. Yhteys uimahalleihin sekä tekniikkaa vuokraaviin yrityksiin, tiedottaminen
ja sopimustekniset asiat olivat arvokasta yhteistyötä.

4.2 Työryhmä ja muu henkilökunta
Pallin (2011, 92-100) kirjoittaa kokemuksiensa pohjalta erilaisista itsensä ja ryhmän
hallintaan liittyvistä osasista, kuten mm. ajanhallinta, stressinhallinta, terveelliset
elämäntavat, joukkuehenki ja ns. pehmeät arvot (engl. Soft skills). Tehtäessä töitä
työryhmävoittoisesti on tärkeää, että ryhmä toimii yhteisellä päämäärällä. Kaikkien
jaksaminen yhteisellä sekä henkilökohtaisella tasolla on tärkeää ja vaikka usein on
tilanne, että työpäivät venyvät ensi-illan lähestyessä, voisi olla aiheellista tarkastella
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onko työskentelyssä paljon ”tyhjäkäyntiä”. Pallin huomioi myös yhden tärkeimmän
seikan, joka toisinaan tuntuu unohtuvan, ellei siitä sovitusti pidetä huolta: Selkeät ja
säännölliset ruokatauot ja kunnollisen, ”oikean” ruoan saanti pitää energiatasot yllä ja
kehon toimintakykyisenä kiireessä. (Pallin 2011, 96.)
Kun esitystä tehdään ja viedään esitettäväksi johonkin muualle kuin teatteritilaan, tulee
erilaisia sosiaalista kanssakäymistä vaativia tilanteita. Työryhmän lisäksi tehdään
jossain vaiheessa harjoitus- ja esitysperiodeja yhteistyötä muiden kuin työryhmän
jäsenten kesken. Olivatpa nämä henkilöt sitten tilan tai alueen omistajia, tilassa
normaalisti työskenteleviä, huoltohenkilöitä, vartijoita, siivoojia tai vaikka tilaa yleensä
käyttäviä asiakkaita, on vieraana tilaan menijän muistettava asemansa ja kunnioitettava
muita tilan käyttäjiä.
Pallin huomioi kommunikatiivisten taitojen tärkeyden työympäristössä. Hän ajattelee
tämän viestimisen tapahtuvan kolmella tavalla: muistiolla tai sähköpostilla, puhelimitse
tai henkilöltä henkilölle. Pallin antaa kaksi hyvää yhteistä ohjetta jokaiseen: Pidä viesti
lyhyenä ja pysy asiassa sekä vältä ”jargonia”, ellet ole täysin varma, että tieto sen takaa
välittyy. (Pallin 2011, 102.) Uimahalleissa toimiessamme totesimme yhteisen kielen
löytymisen tärkeäksi. Henkilöillä, joilla ei ole vastaavaa suhdetta näyttämöön ja sen
logiikkaan kuin esitystaiteen tekijöillä, voi kestää aikansa päästä sisään esityksen
tekemisen prosesseihin. Hyvä lähtökohta on, että mitään ei kannata olettaa, vaan kaikki
kannattaa selvittää ja selittää tarkasti yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.
Dive ja No Guts, No Glory-esityksissä ilmeni samanlaisia ongelmia paikkojen
henkilöstöjen suhteen. Asioista sovittiin etukäteen mahdollisimman kattavasti esimiesten
kanssa, mutta tiedon välittyminen talon muulle henkilökunnalle ei toiminut kaikilta osin.
Tiedon kulku riippuu työyhteisöstä ja sen rutiineista. Sopimishetkellä ja itse
esitysperiodilla voi olla esimerkiksi työvuorojen tai lomien takia eri ihmiset töissä.
Asioiden sopiminen kirjallisesti ei jätä arvailun varaa.
Kyselyyni vastanneista usea oli törmännyt myös sivullisten ihmisten kiinnostuksen
kohteeksi joutumiseen tai jopa heidän häiriintymiseen. Esityksiä oltiin esimerkiksi tehty
vilkkaiden kaupunginosien kivijalkaliiketiloissa, joissa naapurit asuvat välittömässä
läheisyydessä. Asuntojen välitön läheisyys ja vilkasliikenteiset kadut olivat tuoneet
haasteita, mutta myös vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Yhdessä esityksessä oltiin
myös oltu poliisiin erityisessä yhteydessä kadulla tapahtuvan kohtauksen vuoksi, johon
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naapurustosta oli reagoitu. Kaikessa julkisessa tilassa tapahtuvaan poikkeavaan
toimintaan on ennakoiva tiedottaminen tärkeää.

5

Yhteenvetoa ja pohdintaa

Opinnäytetyötä tehdessäni pohdin paljon valmiin teatteritilan etuja suhteessa täysin
tyhjään tilaan. Tulin siihen tulokseen, että jokaiselle esitystaiteen ja -tekniikan parissa
työskentelevälle voisi olla hyötyä kokea molemmat työympäristönä. Toisaalta voisi
arvostaa valmiin esitystilan turvallisuutta ja teknisiä mahdollisuuksia. Toisaalta taas
joutua ratkaisemaan ongelmia itse ja käyttämään luovaa ajattelua, ehkä niilläkin osaalueilla, joihin ei tavallisesti valmiissa tiloissa tarvitse kiinnittää huomiota.
Teatteritilan ja -tekniikan kehittymisellä niihin pisteisiin, joissa ne tänä päivänä ovat, on
syynsä ja esitystiloihin on muodostunut näiden kautta tiettyjä sääntöjä. Osa näistä liittyy
ihmisten turvallisuuteen ja on standardisoitu laeiksi asti ja ne ovat enimmäkseen
fysiikkaan perustuvia faktoja. Vaikka esityksille vieraissa tiloissa puitteet ovat erilaisia
esitystiloista, on turvallisuudesta pidettävä huoli aina. Viime kädessä kuitenkin vastuu on
järjestävällä taholla ja kukaan ei varmasti haluaisi olla järjestämässä esitystapahtumaa,
jossa on riski kuolla tai vahingoittua muuten vakavasti. Toisaalta taas hakeutuvathan
ihmiset katsomaan esimerkiksi rallikisoja radan viereen, eikä se lippusiima ihan hirveästi
jarruta auton ja katsojan välissä.
Ajatuksia herätti paljon myös prosessimuotoinen työskentely ja se, mitä se tarkoittaa
esitystekniikan osalta: Prosessi voi olla hyvin raskas ollessaan jatkuvasti muuttuva
organismi, joka pahimmillaan saa voimia muutokseen omasta muutoksestaan. Ikiliikkuja,
jolle on hankala löytää lopullista muotoa. Prosessissa tulee hetkiä, kun pitkään
rakennettu tekniikka voi menettää merkityksensä esityksen saadessa toisenlaisen
muodon tai vaikka uuden katselusuunnan: äärimmäisen raskasta esimerkiksi jo
suunnitellun ja rakennetun ääni- tai valoripustuksen kannalta. Toisaalta uudet ratkaisut
ja vanhoista päästäminen voi pitää ajattelun tuoreena. Parhaimmillaan prosessissa
tapahtuva jatkuva sisällön tarkastelu ja siitä keskusteleminen voi kehittää esityksen
kokonaisuuden hahmottamiskykyä.
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Usein pienellä budjetilla ja esitystilasta riippuen tekniikasta joutuu tinkimään
sisällöllisistä, esteettisistä tai puhtaasti taloudellisista syistä. Vai onko se tinkimistä,
mikäli ratkaisu tukee toivotulla tavalla lopputulosta? Tämä on osa prosessia, jossa
tekniikalla on kuitenkin ollut merkitys. Mikäli esityksen sisältö välittyy yleisölle, niin
samalla tavalla mielestäni päätös kalliista äänentoistosta on teknistä suunnittelua kuin
päätös sen pois jättämisestä tai korvaamisesta megafonilla. Tai sähkön määrän
niukkuus ja sen perusteella tehty päätös tilan omien loisteputkien ”kalvottamisesta” tai
käyttämisestä ihan itsenään osana esitystä.
Työssäni erilaisissa produktioissa ja opinnäytettä kirjoittaessani olen alkanut
ymmärtämään paremmin prosessinhallinnan vaikeutta ja sitä, kuinka laaja-alueinen on
muuttuvien tekijöiden viidakko vieraaseen ympäristöön esitystä tehdessä. Jokainen
paikka varmasti on jollain tavalla erilainen, mutta yhteisiä tekijöitäkin löytyy. Yleensä ne
ovat haastavia esitystekniikan osalta ja esityksen työryhmältä edellytetään tietynlaista
”out of the box”-ajattelua.
Tulevaisuuden osalta ajatus tekniikasta hyvänä renkinä, huonona isäntänä herättää
ajatuksia: Tekniikan ja sen sovelluksien loputtomalta tuntuvassa kehityksessä on toki
paljon mahdollisuuksia, mutta niiden käytössä suhteessa taiteen sisältöön pitänee olla
tarkkana. Esimerkiksi virtuaalitodellisuutta hyödyntävät laitteet ovat hienoja sinänsä,
mutta eivät mitään ilman hyvää, toistaiseksi vielä ihmisen tai ihmisten tuottamaa sisältöä.
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Liite 1.
Dive on ilma-akrobaatti Salla Hakanpään ja WHS-nykysirkusryhmän tuottama
nykysirkusesitys. Teoksen työryhmässa Hakanpään lisäksi toimivat ohjaajana ja
videosuunnittelijana Ville Walo, tilasuunnittelijana ja lavastajana Anne Jämsä,
valosuunnittelijana Jere Mönkkönen ja äänisuunnittelijana allekirjoittanut. Esityksen
suunnittelu käynnistyi Walon ja Hakanpään ajatuksesta syventää tutkimuksia
köysiakrobatian, veden ja sukeltamisen suhteesta.
Aikaisemmin Hakanpää ja WHS olivat tehneet Hakanpään esittämän teoksen Pinta,
jossa teema on niin ikään esillä. Tosin tässä vesi oli vain elementtinä lattialla ohuena
kerroksena. Pinnan tekemiseen liittyi vedenalaisia videokuvauksia, jotka tehtiin
Helsingissä, Itäkeskuksen uimahallissa. Näistä kuvauskerroista jäi ryhmän ja uimahallin
välille keskusteluyhteys mahdollisesta harjoitus- ja kuvausperiodista uutta teosta varten.
Koska Diveen tahdottiin tuoda vahvasti mukaan vedenalainen maailma, jonne esiintyjä
köyden varassa laskeutuu, rupesi hyvin aikaisessa vaiheessa hahmottumaan, että myös
esityspaikaksi tarvittaisiin uimahalli. Ja nimenomaan halli, jossa on hyppytornit ja niiden
edellyttämä syvempi allas.
Diven luominen aloitettiin jo loppuvuodesta 2014, ja se oli tarkoitus saada ensi-iltaan
2015 syksyn aikana. Harjoituksia ja joitain vedenalaisia kuvauksia tehtiin kesän 2015
aikana. Paikkana oli silloin em. Itäkeskuksen uimahalli. Ideana oli saada esitys kasaan,
mahdollisesti esittää se Itäkeskuksessa ja myydä kiertueelle. Erinäisistä syistä esitys ei
nähnyt ensi-iltaansa syksyllä 2015 ja sen tekeminen keskeytettiin. Sen hetkisen tilanteen
mukaisesti sovittiin teoksen jatkamiselle harjoitusperiodi 2016 kesälle, jälleen
Itäkeskuksen uimahalliin ja mahdollinen esitysperiodi sen jälkeen. Aikatauluhaasteista
johtuen silloinen äänisuunnittelija vetäytyi projektista, ja loppuvuodesta 2015 otin
työtarjouksen äänisuunnittelijana vastaan. Sillä hetkellä ainoat materiaalit koskien
suunnitelmia olivat muutama minuutti kesällä kuvattua vedenalaista videokuvaa ja löyhiä
rakenteellisia suunnitelmia esitykseen.
Tässä vaiheessa tilasimme kuitenkin esityksen äänimaailmaa varten hydrofonin, eli
erityisen,

veden

pinnan

alla

toimivan

mikrofonin.

Hydrofonien

pääasiallinen

käyttäjäryhmä ovat esimerkiksi meribiologit ja muut tutkijat. Jo hydrofonin tilaaminen
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herätti jännitystä päästä kuulemaan miltä ihmisistä tyhjä uima-allas kuulostaa veden
pinnan alla ja miten se poimii vedessä tehtäviä ääniä.
Keväällä 2016 saimme varmuuden, että Itäkeskuksen uimahalli avaisi ovensa meille
taas kesän huoltotauollaan, ja samalla varmistui myös paikka ensi-illalle: Raksilan
uimahalli Oulussa, Oulun juhlaviikkojen yhteydessä elokuussa 2016. Työvoitto. Nyt
puuttui enää esitys.
Raksilan uimahalliin menimme vierailemaan 27.5. ja käynti oli suurimmaksi osaksi
informatiivinen ja tarpeellinen: Halli osoittautui suhteellisen uudeksi ja siellä oli kiinteä,
kilpailuja varten oleva usean sadan hengen katsomo. Kaiuttimia oli ripustettu vaijereilla
pääaltaan yläpuolelle useita ja niistä osa oli suunnattu katsomoon. Hyppytornien
kohdalla katsomoa vastapäätä olevassa seinässä oli suuri ja kirkas LED -näyttö. Hallin
katto oli koko hyppyalueen yläpuolelta kohotettu. Korotetun osion seiniä reunusti
huoltosilta. Pikaisesti katsottuna meillä olisi siis tekniikkaa ja ripustuspisteitä käytössä
talon puolelta ja vuokratarpeina lähinnä valotekniikkaa ja äänitekniikan täydennystä.
Palaveri henkilökunnan kanssa oli hieman hankala, sillä aivan kaikki seikat liittyen
harjoituspäiviin tai aikatauluihin eivät olleet tässä vaiheessa tiedossamme, tai osa
asioista perustui vain karkeisiin arviointeihimme: Kuinka pitkään esityksen rakennus
kestää? Tarvitsemmeko kuinka paljon harjoitteluaikaa siirtäessämme esityksen Ouluun
Itäkeskuksen hallista? Kuinka paljon tarvitsemme aikaa esityksen purkamiseen? Mihin
varastoimme esitystekniikan ja tarpeiston esitysten välille? Myöskään kaikkiin
kysymyksiimme emme saaneet suoria vastauksia, vaan jopa ihmettelyä. Kysymys kuten:
”Voiko suuren altaan vedenkierron sammuttaa harjoitusten ja esitysten ajaksi?”
herättivät lähinnä epäuskoa sitä seikkaa kohtaan, että tiedämmekö oikeasti tulevamme
uimahalliin tekemään esitystä. Paikkaan, jonka pääasiallinen tarkoitus on mahdollistaa
ihmisten uiminen ja ennen kaikkea puhtaassa vedessä.
Ehkä asioiden selkeyden puutteesta johtuen emme päässeet aivan yhteisymmärrykseen
asian suhteen. Emme itse olleet aivan varmoja, miten haluaisimme yleisön sijoiteltavan.
(Vielä kuitenkin tässä vaiheessa oli tuottavan tahon ja työryhmän toive ottaa yleisöä
myös veteen jonkinlaisten kellukkeiden varaan katsomaan esitystä.) Tosiasiassa
harjoituksemme tai itse esityskään eivät olisi kestoiltaan kahta tuntia pidempiä. Eli veden
kierron ohitus olisi ohitettuna vain maksimissaan sen ajan. Palaverista jäi osittain hieman
epävarma olo ja meidän tulisi päivittää tarpeitamme ja toiveitamme esityksen
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valmistuessa puhelimitse ja sähköpostitse sekä Oulun juhlaviikkojen tuotantoon, että
uimahallin hallipäällikölle.
Kiersimme palaverin jälkeen tilat ja suurimman osan esitystekniikan käyttöön ja
sijoitteluun liittyvistä asioista saimme sovittua. Minulle näytettiin yksi valvojien kopeista,
jossa sijaitsi äänijärjestelmän BSS Soundweb London-prosessointi sisäänmenoineen.
Testausta emme voineet suorittaa, sillä hallissa oli meneillään muuta ja näin ollen jäin
henkilökunnan lupauksen varaan siitä, että kaikki toimii. Sovimme myös LED-näytön
käytöstä esityksessä ja mittailimme etäisyyksiä korkean katto-osuuden sillalta
hyppytorneille ja muihin mahdollisiin esiintyjän sijainteihin.
Itäkeskuksen uimahallissa meillä oli aikaa hieman yli kuukausi. Tästä yhden kokonaisen
viikon esiintyjä oli estynyt tulemaan paikalle. Siis miinus viidesosa ajasta.
Valosuunnittelija oli aikataulullisesti haasteellisessa tilanteessa ja oli paikalla
satunnaisesti.

Tosin

hallissa

ei

juuri

olisi

ollut

ripustusmahdollisuuksia,

ja

käyttösähköäkään meille ei ollut tarjolla yhtä kuudentoista ampeerin voimavirtapistoketta
enempää.

Minkäänlaista

äänentoistoakaan

ei

halli

pystynyt

lupaamaan

ja

ymmärrettäväähän se on, jos yleisesti tekninen varustelutaso ihan perustason
kaupungin uimahallissa ei ole juuri muuta kuin keskusradio.
Päädyin tuomaan paikalle harjoitusajalle kaksi pientä Behringer -lähikenttämonitoria
sekä samaan sarjaan kuuluvan Behringer -subwooferin. Lisäksi toin pienen
kuusikanavaisen Mackie -mikserin, äänikortin, hydrofonin sekä muutaman muun
mikrofonin, pienen “desktop”-syntetisaattorin sekä tarvittavat kaapelit. Äänitekniikkaan
liittyviin valintoihini vaikutti se, että em. äänentoistotekniikka löytyi minulta ja ryhmältä.
Ja tässä vaiheessa ei ollut ylimääräistä budjettia tekniikan vuokraamiseen. Toisaalta
myös sisällön ja teknisen toteutuksen ollessa toistaiseksi vielä hieman hämärän
peitossa, tuntui tärkeämmältä saada nopeasti välttävä äänitekniikka ja mahdollisuus
äänen nauhoittamiseen sekä musiikin tekemiseen paikalle.
Ainoa toive ohjaajalta äänimaailman ja musiikin suhteen oli käyttää Jacques Brelin
kappaletta “Les Marquises” samannimiseltä levyltä sekä tietenkin hyödyntää hankittua
hydrofonia. Kappale oli kulkenut mukana prosessissa ja inspiroinut esityskonseptin
suunnittelua. Itselleni se tuntui aluksi hieman epämieluisalta, sillä olin ajatellut, että en
käyttäisi mitään jo tehtyä musiikkia. Ajatuksenani oli luoda teosta varten sävelletyn
musiikin, veden alaisten ja veden päällisten äänten muodostama ääniraita. (Näitä kaikkia
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elementtejä päädyinkin lopulta käyttämään, pois lukien veden pinnan päälliset
mikrofonit.) Näissä uimahallin akustiikkaa hyödyntävissä mikrofonikokeiluissa päädyin
nauhoittamaan tilassa olevien mikrofonien signaalit ja lisäämään saadut raidat teoksen
ääniraitaan. Myöhemmin otin lisäksi käyttöön tilaamamme vedenalaisen kaiuttimen.
Tämä toimi sekä esiintyjälle monitorointina, että tehostekäytössä. Kyseessä oli DNH
Aqua-30 -kaiutin ja sitä vahvistamassa oli T-Amp PM40C -monovahvistin.
Näillä puitteilla aloitin omalta osaltani harjoitukset juhannuksen jälkeen. Kasasin
laitteiston altaan viereen, hyppytornien kohdalle. Asetin RØDEn haulikkomikrofonin
hyppytornin sisään. Itäkeskuksen uimahallissa sattuu olemaan suljettu ja kierreportailla
varustettu tornirakennelma. Hydrofonin laskin noin kahden metrin syvyyteen tornien alle.
Työpisteeni

etäisyys

vedestä

oli

vain

noin

1,5

metriä,

joten

ensimmäinen

huomioimamme turvallisuuteen liittyvä asia oli kaapeleiden suojaus. Voimavirtapistoke
sijaitsi vieressämme pienessä varasto-/siivouskomerossa, joten jaoimme voimavirran
kaapissa kolmeen vaiheeseen ja yksi näistä jatkettiin äänelle sekä videotietokoneen ja
GoPro-kameran

lataukseen.

muovipusseilla,

sillä

Altaan

vierelle

tekniikkatarpeissamme

tulevat
ei

ollut

pistokkeet

suojasimme

ainoatakaan

kunnolla

roiskesuojattua jatkojohtoa.
Muut harjoitusperiodille mukaan otettavat esitystekniikkaan liittyvät elementit tässä
vaiheessa olivat äänitekniikan lisäksi veden pinnan alle tuleva vesitiiviissä kotelossa
oleva GoPro-videokamera, videotykki ja projisointipinta, tai mahdollinen muu tapa toistaa
vedenalaisen kameran kuvaa yleisölle ja muutama veden pinnan alle tuleva IP68luokiteltu valaisin. Mukana oli myös muutama yleisvaloa antava par-valonheitin. Ja oli
selvää, että valaisimien määrä tulisi kasvamaan Ouluun mentäessä.
Lavastus koostui altaan pohjaan sijoitettavasta metallipöydästä, metallituolista,
muovisesta viinipullosta ja taustakankaista. Taustakankaat olivat suihkuverhoihinkin
käytettävää muoviseoskangasta, joihin oli painettu mm. holvikaari-ikkunoista koostuva
maisema. Taustakankaat saatiin pysymään altaan reunassa ja pohjassa paikallaan
sukeltamiseen tarkoitetuilla lyijypainoilla. Oleellisena osana näyttämökuvaa oli myös
akrobatiaköysi, joka kiinnitettiin 5 metrin hyppytornin rakenteeseen ja sieltä se laskeutui
tornin reunalta alas pohjaan asti pöydän ja tuolin viereen. Tätä hyppyaltaan pohjassa
kuvattavaa kuvaa oli tarkoitus välittää GoPro-kamerasta tietokoneen välityksellä
videotykille ja heijastaa kuva yleisön näkevälle projisointikankaalle. (Oulussa siis
suurelle LED -näytölle.)
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Muita lavastuksellisia elementtejä oli: Halkaisijaltaan 2,5-metrinen ilmalla täytettävä
muovinen kelluntapallo, jonka sisällä oli tarkoitus tehdä esiintyjän ensimmäinen
sisääntulo, puhallettava ihmisen kokoinen kalanukke vaatteineen ja esiintyjän vaatteet.

kuva 1 ”Dive”:n sukelluskohtaus. (Kuvakaappaus valkokankaalta esitystaltioinnista Kallion
uimahallissa 16.11.2016)
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Kuva 2 Salla Hakanpää ja ”Kalamies” (Kuvakaappaus esitystaltioinnista Kallion uimahallissa
16.11.2016)

Prosessiluontoisen työtavan olemuksen mukaisesti teoksen lopullinen muoto rupesi
hahmottumaan harjoitusten edetessä. Haasteita näytti olevan matkalla runsaasti
vastassa: äänitekniikan osalta suurimmat kysymykseni tässä vaiheessa liittyivät
äänentoistoon erittäin haastavissa akustisissa olosuhteissa: Riittääkö Oulussa aika
kunnolliseen äänen testailuun? Mihin sijoitetaan kaiuttimia vai riittääkö Hallin
äänentoisto? Pitääkö vuokrata mikserin lisäksi kaiuttimia tai äänen prosessointilaitteita?
Entä tuleeko vaikeuksia saada ääni välitettyä kaikkialle, mihin yleisöä sijoitetaan?
Alun perin, kun Oulun ensi-iltapaikka varmistui, suunnittelin äänentoistollisiin ongelmiin
ratkaisuksi langatonta kuulokejärjestelmää. Tiedustelinkin tätä eräältä alan toimijalta jo
ennen harjoitusperiodia ja alustavasti sovinkin n. 100 paikkaisen yleisön varustamista
henkilökohtaisin kuulokkein. Oulun hallin mahdollisesta yleisömäärän kohoamisesta
johtuen päätin kuitenkin, että luovun ajatuksesta käyttää kuulokkeita. Materiaalia
kasautui hiljalleen harjoitusten edetessä ja tiesin, että koska esitysmusiikkien ja -äänien
sisältö hakee lopullista muotoaan varmasti vielä Oulun harjoituspäiviin asti, niin tässä
vaiheessa perustelin sitä itselleni lähinnä asioiden yksinkertaistamisen vuoksi: että on
yksi tekninen sovellus lisää välissä.
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Harjoitusperiodi Itäkeskuksessa eteni suunnitellun mukaisesti ja esityksen sisältö alkoi
hiljalleen muodostua. Työskentelymme tapahtui lähinnä menemällä läpi kussakin
vaiheessa olevaa kokonaisuutta. Läpimenojen välissä muokkasin ja säveltelin, lavasteita
korjailtiin, GoPro -kameran akkuja latailtiin ja sen muistikorttia tyhjennettiin, mikäli oli
nauhoitettu materiaalia. Myös esiintyjän piti käydä välillä lämmittelemässä, sillä altaan
vesi oli kylmennyt hallin kesätauon aikana joitain asteita. Vedenkierto meni kuitenkin
päälle ajastetusti ja se tuotti hieman päänvaivaa alkamalla satunnaisen tuntuisesti.
Selvisikin, että joku paikalla olevasta henkilökunnasta sen kävi laittamassa
manuaalisesti päälle. Sovimme hallin työntekijöiden kanssa muutamasta kierrottomasta
päivästä harjoitusperiodin loppuvaiheessa ja näin tapahtui.
Joitain lattiakaakeleiden vaihtotöitä jouduimme myös väistämään kahteen otteeseen ja
kerran pakkasimme kaiken tarpeistomme ja tekniikkamme ja siirsimme pois huoltotöiden
tieltä. Tämä ja lavastajamme järjestelmällinen tarpeiston suunnittelu toi tulevaisuutta
ajatellen arvokasta tietoa meille esimerkiksi siitä, kuinka paljon tilaa ja painoa vaatii
mukanamme kulkevat asiat, miten paljon suunnilleen aikaa menee lavastuksen
rakennukseen ja purkuun ja mikä rooli kullakin on. Muuten hallin puolelta sujui kaikki
erittäin mallikkaasti yhden aamun pientä sisäänpääsy episodia lukuun ottamatta.
Selvää oli, että esiintyjää tulisi edes yhden henkilön auttaa altaan puolella
rakennuksessa ja purussa. Pitkät vedessä oloajat ja esityksen vaativat sukellusosuudet
olivat jo yksinään tarpeeksi. Päädyin auttamaan mahdollisuuksien mukaan lavasteiden
laitossa sekä päädyimme, että sukellan videokameran paikoilleen. Videokameran
sijoittaminen oli yksi viimeisistä valmisteluista ja esiintyjän tarvitsi päästä lepäämään
ennen esitystä, joten toivottavaa oli, että joku muu sukeltaisi kameran paikoilleen.
Sovimme aikaisemmassa vaiheessa myös tehtävästäni hengenpelastajana, mikäli
sukelluskohtausten harjoittelun aikana esiintyjälle sattuisi jotain. Oulussa olisi paikalla
koulutettu uimavalvoja esitysten ajan, joten ääniajopisteeni voisi sijaita selostuskopin
vieressä ulkopuolella. Kopista sisältä ajettaisiin videot ja valot ja näin ollen tekniikan
kesken

on

mahdollisuus

kommunikoida

suoraan,

eikä

minkäänlaiselle

kommunikointijärjestelmälle tullut tarvetta.
Ouluun päästyämme ensimmäinen päivä kului lähinnä odotellessa ja hallia
tarkastellessa. Aikataulut, joista oli puhuttu aikaisemmin, elivät viimeiseen saakka ja
muutoksia tapahtui jatkuvasti. Lopulta tilanne työajan suhteen oli keskiviikon ja torstain
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osalta klo 22 asti, eli tunti ilman asiakkaita. Perjantaina saisimme olla alustavasti puolille
öin. Saavuimme keskiviikkona Ouluun ja esityspäivät olivat lauantai ja sunnuntai.
Keskiviikkona oli tarkoitus rakentaa tekniikka. Torstaina ja perjantaina valojen osalta
suunnata ja ohjelmoida, äänen osalta soundcheckata ja harjoitella. Tähän väliin piti
saada mahtumaan vielä edes yksi kokonainen läpimeno, että saisimme esiintyjän reitit
ja positiot varmistettua ja kohtausten kestot suurin piirtein määriteltyä. Ja tietenkin aina
kun rakensimme esityksen, piti se myös purkaa osittain illan tai yön päätteeksi.
Vuokrattu tekniikka saapui paikalle myös keskiviikkona. Ja saimme laatikot sisään hallin
huoltotarkoituksiin olevasta takaovesta. Ovi sijaitsi hyppytornien päädyssä, joten
tekniikka saatiin kerralla parhaisiin asemiin laatikoiden purun kannalta. Allasaikamme
alkoi kaikkina treenipäivinä klo n. 20.45, mutta pystyimme hieman rakentelemaan valoja,
ääntä ja videota ajopisteille jo aikaisemmin. Oulun hyppytornien päällä oli katossa
korotettu osuus, jota kiersi ylhäällä katon rajassa huoltosilta. Huoltosillalle pääsi
kiipeämällä 10m:n hyppytornin kautta. Kaikki sillalle menevä tekniikka, eli valonheittimiä
ja sähkö- ja dmx-kaapeleita, kulkivat köydellä hinattuna hallin lattiatasosta suoraan
sillalle. Keskiviikkona saimme kaiken sen tekniikan paikoilleen, joka sai olla sunnuntain
purkuun kasassa. Sen lisäksi olimme hieman viisaampia esiintyjän kulkureitistä
esityksessä.
Esityksen äänitekniikka koostui lopulta hallin omista kaiuttimista, joita roikkui suuren
altaan yllä kattaen hyvin koko hallin alueen. Kaiuttimet olivat pääosin EV:n vanhempia
passiivikaiuttimia, mutta hallin katosta roikkui myös JBL:n vanhempia passiivikaiuttimia.
Näitä ohjasi BSS:n Soundweb, jonka ohjauspaneelista sain kaiutinryhmiä päälle ja pois.
Lisäksi lähinnä efektikäyttöön oli vuokrattuna kaksi Turbosoundin subwooferia
LabGrubbenin päätteellä, oma vedenalainen kaiutin ja sitä soittava vahvistin. Mikserinä
oli vuokrafirman paikalle tuoma itselleni tuntematon Roland M400-V. Olin tarkastunut
mikserin ominaisuudet ennakkoon ja suunnitellut miten käyttäisin sitä omien laitteitteni
kanssa. Mikserin kautta syötin kaikille kaiuttimille erikseen signaalia ja kierrätin myös
hydrofonin mikserin kautta RME:n äänikorttiini ja prosessoin sen signaalia ja lähetin
takaisin mikseriin. RME:stä ulostulevia kanavia käytössäni oli 4: päästereo,
vedenalainen kaiutin ja mikrofoni. Mikseristä uloslähteviä kanavia oli stereo, subwooferit,
vedenalainenkaiutin ja mikrofoni RME:hen. Kontrolloin DAW:a ja Qlabia osittain
Behringerin BCF2000-midikontrollerilla.
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Valot sillalla sekä ääni-, valo- ja videoajopisteet saivat jäädä harjoitus/esitysvalmiuteen.
Asiakkaiden kulkuväylillä olevat kaapeloinnit tuli purkaa aina aamua varten. Joten
torstaina aloitettiin viimeisten uimarien vielä uidessa kukin omalla alueellamme
vetämään kaapeleita sähköille ja linjoille ja valmistelemaan lavasteita. Sisään tulevan
valon vuoksi totesimme elokuisen Oulun iltahämärän olevan esitysvalojen kannalta
todella huono asia. Asian kanssa piti vain elää, sillä suurien ikkunoiden peittäminen hallin
”pienemmältä puolelta” olisi ollut kymmeneltäkin ihmiseltä tuntien työ. Ajopisteidemme
takana olevan ikkunarivistön saimme pimennysverhoilla peittoon, mutta pimeää tai edes
hämärää ei hallissa missään nimessä ollut. Torstaina totesimme myös, että
perjantainakin valojen osalta saisi tapahtua ihmeitä, jos tahtoisimme keretä tekemään
aidon läpimenon.
Torstaina kellon lähentyessä taas yllättäen kymmentä, saimme testattua alun
kohtauksen, jossa esiintyjä pyörisi ilmalla täytettävällä pallolla veden päällä altaan
toiselta puolelta yleisön eteen. Äänen osalta totesin, että lähimpänä yleisöä roikkuvista
kahdesta EV:n kaiuttimessa toisessa oli jotain vikaa: diskanttielementti pimeänä ja se
avautui poksahtavan äänen saattelemana, kun kaiuttimeen syötti tarpeeksi vahvaa
signaalia. Torstain osalta oli asiaa mahdotonta selvittää, joten perjantaille jäi yksi asia
lisää ihmeteltäväksi.
Videokamera oli vedessä torstaina, joten videon osalta onnistui LED-näytön hieman
poikkeavan kuvasuhteen ja värimäärittelyn toteamiset. Näiden kanssa työstämistä
jatkettaisiin perjantaina sen osalta kuin mahdolliselta läpimenolta jäisi aikaa.
Käytössämme oli uusi kamerakotelo, jossa oli virransyöttö ja pidemmät piuhat, joten
kameran käyttö veden alla ei kestoltaan rajoittunut enää akun kestoon vaan niinkin
kameran yllättävän lämpenemisen takia. HDMI-kaapeli saatiin suoraan altaan reunalla
olevaan Kramerin HDMI:stä ethernetiksi muutavaan lähettimeen, josta signaali kulki
ethernet-kaapelilla uimavalvojan kopissa olevaan vastaanottavaan kytkimeen. Ja siitä
taas eteenpäin Qlab:iä ajavaan koneeseen.
Perjantai koitti ja menimme hyvissä ajoin hallille. Tutkin mahdollisuutta päästä kaiuttimiin
käsiksi ja totesin sen mahdottomaksi. Vaijerit, joissa kaiuttimet olivat kiinni, roikkuivat
huoltosillan alareunassa ja kaiteiden välistä oli hankala päästä nostamaan kaiutin sillalle.
Vaijerin kunto kertoi kuitenkin ongelman mahdollisesta aiheuttajasta: altaasta höyrystyvä
kloori ja kosteus oli ehkä tehnyt kaiuttimen liitoksille ja komponenteille hallaa. Päätin
mennä yön läpimenon kaiuttimilla ja ratkaista sen perusteella mitä tehdä.
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Valojen ohjelmointi vei aikaa illasta ja muistelisin, että pääsimme aloittamaan läpimenon
ilman alun palloa n. 23.00. Saimme ensimmäisen kerran tehtyä esityksen (melkein)
alusta loppuun ja lyötyä varmasti lukkoon rakenteen. Äänen osalta olin varma siitä, miten
ajaisin esityksen. Päätin jättää esityksen musiikit erillisille raidoille yhteen Cubasetiedostoon. Lisäksi toisella koneen työpöydän sivulla oli päällä Qlab3, jolta käynnistin
joihinkin kohtausvaihtoihin äänitiedostoja samaiselta Midi-kontrollerilta. Ei ehkä tavallisin
”ajotapa”, mutta itselleni tilanteeseen sopiva. Rikkinäinen kaiutin toimi perjantain
läpimenossa ilman jatkuvia kontaktihäiriöitä, joten päädyin valmiin äänijärjestelmän
käyttämiseen. (Soundwebistä ei saanut ohjattua yksittäisiä kaiuttimia pois, ja viallinen
kaiutin oli muutenkin oleellinen äänilähde puolelle yleisöstä.)
Seuraavaksi taas kamera ylös vedestä, lavasteet ja muu tarpeisto kuivumaan katossa
olevalle huoltosillalle, kaapelit ja muut seuraavan päivän asiakkaiden tiellä olevat tavarat
pois ja pikaisesti ulos hallista. Itselläni olo oli jotakuinkin helpottunut, esitys oli
kestollisesti lähellä sovittua ja ääni sisällöllisesti kasassa. Valojen osalta oli tilanne
hieman heikompi: Liikkuvien valojen ohjelmointi oli hidasta ja ulkoa tulevan valon määrä
söi valotehoa todella paljon. Lisäksi alun kohtaus esiintyjän pyöriessä pallon sisällä kulki
aina hieman eri reittiä, joten valaiseminen oli haastavaa.
Myös sopivissa äänentasoissa oli vielä hakemista, sillä veden kierto oli vain sen verran
pois päältä perjantaina, että sain kuunneltua hydrofonin toimivan ja säädettyä
siedettävän tason vedenalaiselle kaiuttimelle. Se tietenkin otti hieman tavallista
kauemmin aikaa, sillä sen taso piti käydä kuuntelemassa altaassa. Sen jälkeen esiintyjän
pyynnöstä sen tasoa joko nostettiin tai laskettiin. Sitten alkoikin jo läpimeno, jonka
jälkeen taas välitön purkaminen ja poistuminen.
Hallin puolelta työvuorossa olleet laitoshenkilöt olivat hyvin avuliaita ja hoitivat rataköydet
altaasta tehokkaasti ja avustivat hyppytornien vieressä olleiden ponnahduslautojen
nostossa. Muutenkin viikon loppua kohden oli hyvä työskentely ilmapiiri ja olimme
todennäköisesti osoittaneet olevamme sisäsiistejä ja huolehtivamme oman tonttimme
kunnollisesti.
Lauantaina koitti ensi-ilta ja esitys oli olemassa, hyvä niin. Pääsimme valmistelemaan
suhteellisen rauhassa esitystä ja testailin äänen voimakkuuksia, mutta taas veden
kierron ollessa päällä ja siitä koituvan huminan läsnä ollessa. Ja kun kierto sammutettiin
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oli aika lähteä sukeltamaan kameraa altaan pohjaan. Kerkesin vielä hiljaisuudessa
pikaisesti kokeilemaan mikin, veden alaisen kaiuttimen ja äänen tasot.
Saatuamme kameran paikoilleen ja toimimaan, oli aika täyttää ensimmäisen kohtauksen
pallo lehtipuhaltimella täyteen. Pallossa, kuten kamerassa, oli myös ikävä rajoittava
elementti. Esiintyjä ei voisi olla pallossa sisällä kuin maksimissaan puoli tuntia. Esiintyjän
tulisi siis mennä palloon vasta aivan viime hetkellä, siirtyä paikoilleen ja välittömästi
otettava yleisö sisään. Tämä hieman huolestutti, sillä yleisön siirtyminen istuimilleen
saattaa olla hidasta. Olimme kuitenkin sopineet, että yleisö kerätään kasaan uimahallin
katsomoon johtaville oville ja päästetään kerralla sisään.
Esitys meni läpi, mutta suurien ongelmien kanssa: Äänet olivat alkukohtauksessa ja
paikka paikoin aivan liian lujalla. Miksauspisteeni oli sen verran katsomon yläpuolella,
että kaiuttimet eivät täysin avautuneet minulle ja ylä-äänet olivat huomattavasti
voimakkaammat yleisölle kuin minulle. Valot olivat ohjelmoinniltaan keskeneräiset ja
ulkoa vuotavan valon takia hyvin laimeat. Kameran kotelo petti kesken ensimmäisen
sukelluskohtauksen ja haukkasi vettä. Kuva hävisi kesken kaiken näytöltä, mutta näytölle
saatiin kohtauksen lopusta hieman seuraavan päälle ajettua ennakkoon Itäkeskuksessa
nauhoitettua materiaalia. Loput sukelluskohtaukset onnistuivat back-up-videoiden avulla
hyvin. Painajaismaiset hetket esityksessä ja videon osalta ajatellen seuraavan päivän
esitystä. Äänen ja valon ongelmat onneksi mahdollisia korjata. Muuten onnistunut esitys
ja ylibuukattu katsomo sai toivottavasti kokea edes osittaisen elämyksen.
Sunnuntain esitykseen saimme hankittua toisen GoPro-kameran ja käytimme toista,
vanhempaa koteloa, joka onneksi oli tullut otettua mukaan. Vanhan kotelon ongelmat
liittyivät akun kestoon ja HDMI-kaapelin lyhyyteen. Jouduimme jatkamaan HDMIkaapelia itsetehdyn ponttonin sisällä, joka kellui veden pinnalla pari metriä altaan
reunasta. Ei kaunein ratkaisu, mutta välttämätön. Videon osalta sunnuntain esitys
menikin suunnitellusti. Toisessa esityksessä äänen tasot olivat edelleen hieman turhan
lujat esityksen alussa, mutta muuten kaikki toimi niin kuin piti.
Purku alkoi taas välittömästi ja nyt piti kaiken lisäksi purkaa myös kaikki vuokratekniikka.
Apuna oli onneksi vuokraavan yrityksen henkilö ja saimme tavarat kasaan alle kahdessa
tunnissa. Ainoat asiat, jotka jäivät hallille, olivat kuivumaan jätetyt lavasteet. Nämä
tultaisiin pakkaamaan ja hakemaan ennen hallin aukeamista. Se oli Oulu ja seuraavaksi
esitys tapahtuisi Kallion uimahallissa muutaman kuukauden kuluttua marraskuussa.
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Lyhyesti esityksen siirtämisestä Kallion uimahalliin
Kallioon siirtyminen oli Oulusta oppineena sujuvaa. Muuttuvia tekijöitä oli PA, joka oli
Kalliossa kokonaan vuokrattu ja mikseri vaihtui Yamahan LS-9-32:een. PA:na oli
L’Acousticin HiQ:t tripodeilla ja niille SB-18-subbarit. Simppeli setti, joka rakentui yhden
miehen toimesta, paitsi subbareiden ja mikserin siirtely portaissa. Videon osalta
kasattava

16:9-screen

jaloilla,

sekä

tehokas

videotykki.

Käytössä

Oulusta

viisaantuneena kaksi kameraa, uudempi Oulussa hankittu ja vanha, joka ei hajonnut
onnettomuudessa. Koteloita myös sekä vanha että korvaava kotelo uudemmalle, josta
oli todettu valmistajan toimesta tiivistevika. Nyt siis olisi kaksi kameraa veden alla.
Lisäksi esityksen kulku sai hieman uusia reittejä hallin ollessa huomattavan erilainen.
Alun pallokohtaukselle piti rakentaa metri kertaa metri lavapalasta koroke ison altaan
matalaan päähän, että esiintyjä pääsisi sille seisomaan ja ulostautumaan pallosta.
Kallion uimahallissa altaan reunat ovat korkeammalla kuin veden pinta.
Valossa oli samanlainen kattaus kuin Oulussa eli neljä kappaletta liikkuvia ja neljä
profiilia sekä vedenalaiset valaisimet. Lavasteet olivat myös täysin samat. Rakennusajat
noin suunnilleen arvioitavissa ja tekniikan ajopaikat katsottuna ennakkoon.

Kuvassa toinen Kallion uimahallin katossa kulkevista ”huoltokärryistä”, joita pystyttiin käyttämään
ylävalon sijoittelussa.
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Kalliossa suurimmat haasteet olivat käytännössä tiedossamme: Aikataulujen kireys, sillä
tietyt asiat tuli aina saatua tehdyksi uimareiden lähdettyä ja ennen yleisöä, siis
kunnollisen tekniikan testauksen ja ohjelmoinnin puute. Vaikka kuinka ennakkoon
valmisteltiin lavasteita, kaapeleita sekä muita tavaroita, niin kumpanakin iltana olimme
valmiita noin viisi minuuttia ennen ovien avaamista yleisölle. Cirkon puolesta oli paikalla
festivaalin tuottaja apuna huolehtimassa korokkeen kasaamisesta altaaseen, katsomon
penkkien kasaamisesta sekä päästämässä yleisöä sisään. Taas kohtia, joita emme olisi
mitenkään kerenneet tehdä työryhmän kesken.
Suurin odottamaton asia sattui viisitoista minuuttia ennen ensimmäisen esityksen
sovittua alkua: Pallon kiinnitysmekanismin kanssa oli ongelmia ja ilma ei tuntunut
pysyvän sisällä. Pallon kanssa tapeltiin reilut kymmenen minuuttia, kunnes päätettiin
aloittaa esitys ilman pallokohtausta siten, että esiintyjä istuu lavakorokkeella altaassa ja
nousee sieltä ylös altaan reunalle ja jatkaa normaalisti eteenpäin. Kerkesimme huutaen
vaihtamaan maksimissaan kolme lausetta siitä, että mikä olisi esiintyjälle merkki nousta
ylös altaasta, kun yleisöä alkoi tulla jo sisään.
Muuten toisen esityksen osalta meni kalliossa kaikki putkeen ja saimme esityksen
esitettyä ”uuden” alun kanssa sujuvammin ja olimme olosuhteet huomioiden tyytyväisiä.
Seuraavasta keikasta ei tietoakaan, mutta toiveissa olisi vielä esittää teosta. Hankalaa
teoksen esittämisessä on uimahallien yhteistyö ja mahdollinen hinta. Monelle festivaalille
ei esityksen hintalappu itsessään ole välttämättä liian korkea, mutta kaikki
lisäkustannukset vuokratekniikasta ja mahdollisista uimahalliin liittyvistä kuluista
yhdistettynä kuitenkin suhteelliseen pieneen maksimikatsojamäärään on varmasti yksi
syy sille, että teos ei kierrä.
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