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VALOSTA VETOVOIMAA
Kulttuurijohtaja Risto Vuoria
Lähes samoilla sanoilla otsikoin Tekniikka ja kunta –lehdessä vuonna 2002 julkaistun artikkelin, jossa kerroin
2000-luvun alussa toteutetusta Arktiset valot –hankkeesta. Otsikko oli ”Valaistuksella vetovoimaa ja
viihtyisyyttä”. Silloin tavoitteena oli kohottaa Oulun profiilia talvikaupunkina ja sitoa talvikauteen sijoittuvia
tapahtumia toisiinsa yhtenä kokonaisuutena. Yhdistävänä tekijänä oli valo. Hankekokonaisuuden keskeinen
osa oli investointiosio, jonka avulla toteutettiin Oulun kaupungintalon julkisivuvalaistus ja Oulun
kauppatorin alueen valaistuksen uudistaminen kokonaisuudessaan. Suunnitteilla olleesta kävelykatualue
Rotuaarin valaistuksen uusimisesta luovuttiin, koska jo tuolloin suunnitteilla ollut maanalainen
pysäköintiratkaisu toisi väistämättä muutoksia myös tuolle alueelle.
On ehkä yllättävää, ettei valaistukseen tai valoa ja valotaidetta hyödyntäviin tapahtumiin kaupungissamme
ole panostettu enempää menneinä vuosina. Meillä kun riittää tuota pimeyttä. Oli siis erittäin perusteltua
lähteä kehittämään valoteemaa kaupungissamme. Valon käyttöä kaupunkikulttuurin elävöittämisessä on
tänä päivänä tuttua oikeastaan kaikilla mantereilla.
Valosta vetovoimaa –hankkeen aikana elämme melko lailla muuttuneessa toimintaympäristössä
aikaisempaan verrattuna. Edelleen talvella on yhtä pimeää kuin aina ennenkin, mutta Oulu on nyt valtavasti
laajempi kuntaliitoksen myötä ja kaupungin talous on selkeästi kehnompi kuin vuosituhannen alussa. Juuri
tällaisessa tilanteessa kaupunkikulttuurin kehittäminen kaikin mahdollisin keinoin on äärettömän tärkeää.
Valon käytöllä kaupunkiympäristössä voidaan saada vetovoimaa vaikka kuinka paljon. Esimerkkinä voi olla
vaikkapa Hongkongissa joka ilta esitettävä, pilvenpiirtäjien seinillä ja rakenteissa liikkuva valoesitys, jonka
kiinteistöjen omistajat ovat ihan omilla kustannuksilla rakentaneet erityisesti matkailijoiden iloksi ja heitä
siellä riittää. Tulevaisuudessa tavoitteena tulisi olla Oulussakin niin liike-elämän, erilaisten yhdistysten kuin
ihan tavallisten kaupunkilaistenkin omaehtoinen erilaisten valaistusratkaisujen toteuttaminen. Kaupungin
ohjeistus ja kannustus tällaiseen olisi erittäin toivottavaa.
Meillä ei ollut eikä ole yliampuvia odotuksia tällaisen melko rajallisen hankkeen vaikutuksista. Oma
valofestivaalimme kuitenkin osoittautui juuri sellaiseksi, jota eri-ikäiset oululaiset haluavat. Tapahtumat ja
erityisvalaistuskohteet nostivat esiin kaupunkimme hienoja ominaispiirteitä ja ulottuivat myös
lähitapahtumina eri puolille laajaa kaupunkiamme. Jokaisella oli halutessaan mahdollisuus osallistua tähän
yhteisölliseen ja sympaattiseen tapahtumaan sekä tekijöinä että kokijoina.
Valon lumo houkutteli ennen kaikkea kaupungin omia asukkaita ja oli todella mukava nähdä, miten ihmiset
kerääntyivät hyvinkin epätavallisiin paikkoihin outoina aikoina. Kyllä kaupungin puistoihin ja rannoille
muina aikoina keräännytään, mutta että marraskuisena perjantai-iltana, jolloin valtaosa ryntäilee
marketeissa viikonlopun ruokia ostamassa. Kaikesta näki, että tällaiselle tapahtumalle oli tilausta. Kun vielä
toteutuksessa ei kursailtu, vaan kaikki tehtiin laadukkaasti, saatiin tapahtumasta erittäin myönteistä
palautetta.
Emme tietenkään malta odottaa taas toistakymmentä vuotta, että valoteema nostetaan seuraavan kerran
esille. Tavoitteena on vakinaistaa valofestivaali ja valotaiteeseen perustuvat asiat keskeiseksi osaksi juuri
nyt työn alla olevaa kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmaa.
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Oululainen kaupunkikulttuuri – sanoista tekoihin
Tapahtumapäällikkö Samu Forsblom
Oulun kaupunkikulttuurinen kehitys on mielenkiintoisessa vaiheessa. Viimeisen 5 vuoden aikana on luotu vahva
tiedollinen pohja asian ympärille. Erityisesti kaupunkiorganisaation roolia toimintojen mahdollistajana on korostettu
useissa selvityksissä. Oulussa onkin laajasti tiedostettu viriilin kaupunkikulttuurin merkitys aluekehityksen
näkökulmasta osana globaalia kaupunkiseutujen kilpailua. Toisaalta hyvä tahto ja tieto ei ole muuntunut
pitkäjänteiseksi käytännön toiminnaksi ainakaan kaupunkiorganisaation näkökulmasta. Nyt on aika siirtyä
strategisesta tahdosta ja hajanaisista pilottikokeiluista kohti oikeita tekoja.
Kaupunkikulttuurin merkitystä Oululle on selvitetty ja pilotoitu useissa eri hankkeissa ja työryhmissä. 2008-2011
toteutettu EAKR –hanke Oulu 15 loi laaja-alaisen tiedollisen pohjan kulttuurin ja kaupunkikulttuurin mahdollisuuksista
Oulussa. Hankkeen painopistealueet olivat luovat alat, tilat, tapahtumat ja yhteydet. Maailman arvostetuimpiin
lukeutuva kaupunkiasiantuntija Charles Landry toteutti Oulu sykkimään -projektin, jonka tarkoitus oli edelleen antaa
Oululle työkaluja kaupunkikulttuurin ja luovan kaupungin kehittämiseen. Landry toi esiin pehmeän infrastruktuurin
(mm. yhteisöllisyys ja kaupunkikulttuuri) merkityksen kaupunkien välisessä kilpailussa nuorista osaajista. Uuden
Oulun juhlavuosi 2013 puolestaan pilotoi laajasti erilaisia yhteisöllisiä kaupunkitapahtumia. Näistä merkittävimpien
joukkoon nousivat Kaisa Salmen ruusuteos ja Valoa Oulu! tapahtuma.
Oulu on Euroopan nuorimpia kaupunkiseutuja, mikä antaa hyvän pohjan kaupunkikulttuurin kehittymiselle.
Esimerkiksi Oulun kaupungin tapahtumatiimi on ottanut toiminnallisiksi tavoitteiksi kaksi teemaan liittyvää
ulottuvuutta: kasvun hakeminen nykyisille ja uusille suurtapahtumille sekä yhteisöllisen kaupunkikulttuurin
rakentaminen. Ensimmäinen tavoite liittyy pääpiirteissään taloudelliseen vaikuttavuuteen. Suurtapahtumien
talousvaikutukset ovat tunnetusti erittäin merkittäviä. Oulussa tutkittiin 2013 kolmen kesätapahtuman
aluetaloudellisia vaikutuksia. Qstock, Jalometalli ja Ilmakitaran MM –kilpailut toivat Oulun talousalueelle yhteensä
lähes 6M€ tuloutuksen. Tapahtumat ovat siis tulo, ei meno.
Tapahtumayksikön toinen tavoite, yhteisöllisen kaupunkikulttuurin rakentaminen, on jo käsitteellisesti sumeampi.
Joissain kaupungeissa tämä on selkeästi kulttuuritoimen tehtävä, mutta Oulussa ei tämän kaltaista tehtävää ole
mandatoitu selkeästi kulttuuripalveluille. Tavoite sisältää erilaisten kaikille avoimien, ilmaisten yleisötapahtumien
mahdollistamisen. Kaupunginosatapahtumat, taide ja performanssit katutilassa sekä erilaiset kaupunkijuhlat ovat
esimerkkejä yhteisöllisen kaupunkikulttuurin tukemisesta.
Kaupunkikulttuurisesti vahva kaupunki hyödyntää luovaa toimintaympäristöä. Hyvässä tapahtumakaupungissa on
opittu, kuinka julkinen tila voidaan virittää kohtuullisen helposti erilaiseen tapahtumatoimintaan. Myös
kaupunkiorganisaatio ja kaupunkilaiset pitävät toiminnallisesti alati muuntuvaa kaupunkitilaa luontevana
kaupunkielämään kuuluvana ilmiönä. Tapahtumaystävällisen kaupunkiorganisaation tulee tehdä suuri
paradigmamuutos, viranomaisesta kumppaniksi. Tarvitaan laaja-alainen tahto kehittää paikasta hauska ja vireä. Jos
tahto jää pelkästään kulttuuritoimeen, ei tarvittavaa toimintaympäristöä voida saavuttaa. Matkailu-, liikunta-,
kulttuuri-, elinkeino- ja tekninen sektori ovat ne kaupunkikoneiston toimijat, joiden vähintään tulee olla sitoutunut
tapahtumakaupungin kehittämiseen yhteistyössä oppilaitosten, yrityselämän, yhdistysten ja luovien tekijöiden
kanssa.
Valoa Oulu! osoitti jo yleisöpalautteen perusteella yhteisöllisen kaupunkikulttuurin voiman. Valosta vetovoimaa –
hanke pilotoi erinomaisen onnistuneesti elämyksellisen ja tapahtumallisen valotaiteen mahdollisuuksia. Nyt on aika
siirtyä pilotista kohti pysyvyyttä.

4

Valosta vetovoimaa – Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet
LOPPURAPORTTI
3. VALOSTA VETOVOIMAA – ELÄMYKSELLISEN KAUPUNKIVALAISUN MAHDOLLISUUDET,
HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Oulussa on jo pitkään puhuttu elävän ja monipuolisen kaupunkikulttuurin edellytyksistä, niiden haasteista
ja mahdollisuuksista. Noita edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia on selvitetty mm. 2000–luvun alussa
toteutetussa
Arktiset
Valot–hankkeessa;
Oulu11–hankkeessa
Oulun
hakiessa
Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi ja sen työtä jatkaneessa Oulu15–hankkeessa. Oulun kaupunki on myös nostanut
monimuotoisen kaupunkikulttuurin yhdeksi viidestä strategisesta painopistealueesta uusitussa
strategiassaan. Kilpailussa asukkaista, matkailijoista, opiskelijoista, yrittäjistä, mediahuomiosta ja kulttuurija urheilutapahtumista monimuotoinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö on noussut yhdeksi tärkeimmistä
vetovoimatekijöistä. Kaupunkitilan valaisemiseen liittyvät toimenpiteet tuovat pitkällä aikavälillä
merkittävää imagohyötyä, kehittävät matkailua, luovat turvallisuutta ja rakentavat yhteisöllisyyttä.
Valosta vetovoimaa–hankkeen tavoitteena oli selvittää ja pilotoida valaisemisen eri muotoja ja
mahdollisuuksia viihtyisän kaupungin rakentamisessa ja vetovoiman lisäämisessä. Hankkeen tavoitteena oli
suunnitella ja toteuttaa laadukas kaupunkivalaisun tapahtuma, joka toisi seuraavanlaisia, pitkäaikaisia
tuloksia:
-elämyksellinen kaupunkivalaisu ja -tapahtuma lisää matkailua ja ihmisvirtojen liikettä
kaupallisten palvelujen läheisyydessä
-elämyksellinen kaupunkivalaisu ja -tapahtuma rakentaa osallistavaa kaupunkikulttuuria, joka luo
yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja lisää turvallisuuden tuntua
-tapahtuman avulla lisätään yleistä tietoisuutta kestävän ja ekologisen valaisusteknologian
käytöstä
-elämyksellinen kaupunkivalaisu ja -tapahtuma vahvistaa Oulun seudun imagoa ja roolia
pohjoisen Euroopan keskuspaikkana luomalla kaupungista ainutlaatuisen käyntikohteen
pimeimpään vuodenaikaan
Näiden tulosten saavuttamiseksi tavoitteena on luoda Ouluun pysyvä pimeän ajan tapahtuma, joka
herättäisi keskustelua, rakentaisi osaltaan elävää kaupunkikulttuuria Oulussa ja edistäisi elämyksellistä
kaupunkivalaisua. Hankkeen pilottina suunniteltiin ja toteutettiin Valoa Oulu! –valofestivaali, joka sijoittui
vuoden pimeimpään aikaan, marraskuun loppuun.
3.1. Hankkeen kesto ja hankehenkilöstö
Hankkeen alkuperäinen kesto oli 14 kk (1.11.2012-31.12.2013), mutta ohjausryhmän kokouksessa
16.8.2013 päätettiin hakea rahoittajalta hankkeelle jatkoaikaa, sillä hankkeen ja pilottitapahtuman
onnistumisen ja palautteen perusteellisen arvioinnin, konseptin toimivuuden ja mahdollisten muutosten
arvioinnin, yhteistyökumppaneiden ja verkoston sitouttamisen, sekä loppuraportin kirjoittamisen kannalta
hankkeen päättyminen reilu kuukausi pilottitapahtuman jälkeen olisi ollut vaikeaa. Jatko mahdollisti
yllämainitut toimenpiteet, kun taas hankkeen päättyminen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
31.12.2013 olisi jättänyt varsin vähän aikaa hankkeen loppuun saattamiseksi. Rahoittaja myönsi 13.9.2013
päivätyssä päätöksessään jatkoajan ajalle 1.1.-31.3.2014 ja myös projektipäällikön palkkausta jatkettiin
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siihen asti. Palkkakustannukset säästettiin varsinaisesta budjetista, joten rahallisesti jatko ei tuonut
muutoksia hankkeeseen.
Hanke työllisti raportointikaudella 80% yhden henkilön, projektipäällikkö Marika Lambergin, joka toimi
samalla myös Valoa Oulu! –tapahtuman tuottajana. Projektipäällikkö, kuten hankekin, oli sijoitettuna Oulun
kaupungin Sivistys- ja kulttuuritoimen kehittämisyksikön alaiseen Tapahtumat, kumppanuudet ja
kaupunkikulttuuri –tiimiin. Työ tehtiin pääasiassa osoitteessa Oulu10, Torikatu 10, Oulu.
Hankehenkilöstön lisäksi alueellisten valotapahtumien ja pilottitapahtuman toteutuksessa oli mukana
Tapahtumat, kumppanuudet ja kaupunkikulttuuritiimin (eli tapahtumatiimin) tapahtumasihteeri Anna
Lanas (noin kesäkuulta marraskuulle, vastuualueinaan erityisesti luvat ja turvallisuussuunnitelma sekä
alueelliset Valoa!- tapahtumat), tapahtumasihteeri Janita Jämsén, tapahtumapäällikkö Samu Forsblom sekä
uuden Oulun juhlavuoden tiimistä projektipäällikkö Heli Metsäpelto, tuottaja Merja Koistinen (avajaiset ja
alueelliset tapahtumat); markkinointiassistentti Henna Pitkänen (nettisivut, markkinointimateriaalin
koostaminen); Oulun kaupungin AD Niina Penttilä (hankkeen ja festivaalin visuaalinen ilme ja
markkinointimateriaalit) ja graafikko Anna Karppinen. Lisäksi hankkeen toteutumista auttoivat suuresti
ohjausryhmä, talkoolaiset sekä ulkoa ostetut toimijat (mm. lyhtytyöpajat, asiantuntijat, taiteilijat) ja
yhteistyökumppanit.
3.2. Rahoitus ja kustannusten toteutuminen
Hankkeen hakuvaiheen hyväksytty budjetti oli kokonaisuudessaan 120 000 euroa, josta 50% rahoitettiin
Oulun kaupungin strategian mukaisesta SYKE –Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelmasta ja 50% PohjoisPohjanmaan liiton Maakuntarahastosta. Hyväksyttävät toteutuneet kustannukset 31.3.2014 mennessä
olivat 103 026,16 euroa sisältäen 21.5. tehdyn tilintarkastuspalkkion.
Suurimmat kustannukset olivat palkkakulut sekä asiantuntijapalkkiot, joista kustannettiin paitsi
asiantuntijapalkkiot, myös hankkeen pilotti-installaation kulut sekä loppuraportin liitteeksi painatettavan
valokuvaliitteen kustannukset.
3.3. Hankehenkilöstön matkat
Projektipäällikkö Marika Lamberg vieraili benchmarking –matkoilla LUX Helsinki–tapahtumassa 4.1.2013 ja
4.1.2014. LUX Helsinki on Helsingin kaupungin vuosittain järjestämä valofestivaali, joka keräsi arviolta 100
000 kävijää tammikuussa 2013 ja jopa 150 000 kävijää vuonna 2014.
Projektipäällikkö teki myös benchmarking-matkan Jyväskylän Valon kaupunki –tapahtumaan ja siitä jatkaen
Alingsåsin Lights in Alingsås –tapahtumaan 27.-29.9.2013.
Jyväskylän kaupunki on pitkä linjan edelläkävijä kaupunkivalaistuksessa. Kaupungin valaistuksen
yleissuunnitelma valmistui vuonna 2000, ja sen jälkeen kaupunki on toteuttanut yli 60 pysyvää
valaistuskohdetta yhteistyökumppaneidensa kanssa. Valon kaupunki –tapahtuma järjestettiin vuonna 2013
kahdeksannen kerran 26.-28.9. Tapahtumassa oli mm. Joen Varjot –valoteos kolmena iltana Tourujoen
rantamilla (suunnittelu ja toteutus: Kari Kola / Valoparta Oy), Tourujoen teokseen sijoittuva Valo virtaa –
tapahtuma perjantaina 27.9., Valon voimaa –kaupunginkirkon väliaikainen valaisu, ArtLeak –
taiteilijaryhmän valomaalaustapahtuma Soneran seinälle sekä Varjosta valaistuin –multimediateos Lyseon
julkisivun ikkunoihin.
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Valoa Oulu! –festivaaleilla yhteistyötä Valon kaupunki Jyväskylän kanssa tehtiin sekä Valoisa ja
vetovoimainen kaupunki –seminaarissa että guerrillaiskujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Lights in Alingsås –tapahtuma Etelä-Ruotsissa on kasvanut vuodesta 2000 lähtien valosuunnittelijoiden
demotapahtumasta kuukauden mittaiseksi, 80 000 katsojaa vuosittain houkuttavaksi valotapahtumaksi.
Matkallaan projektipäällikkö tapasi mm. Lights in Alingsås –tapahtuman perustajan, Alingsåsin
kehityspäällikkö Kjell Hultin, joka oli myös Valoisa ja vetovoimainen kaupunki –seminaarin keynote -puhuja.
3.4. Ohjausryhmän kokoukset ja toiminta
Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa:
Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin torstaina 31.1.2013 Oulun Kaupungintalolla. Ohjausryhmä
järjestäytyi, läsnä olivat yhtä asiantuntijajäsentä lukuun ottamatta kaikki hankkeen ohjausryhmän
varsinaiset jäsenet. Kokouksessa esiteltiin ja käytiin läpi hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma, sekä
viestintä- ja markkinointisuunnitelma ja niistä käytiin hyvää keskustelua.
Alkuperäisestä ohjausryhmästä on vaihtunut Liikekeskus ry:n varajäsen -uusi varajäsen on Jonne Taponensekä Pohjois-Pohjanmaan liiton edustaja. Uusi liiton jäsen on ohjelmakoordinaattori Katarina Timisjärvi.
Ohjausryhmän toinen kokous pidettiin perjantaina 17.5. Oulu10:ssä. Kokouksessa käsiteltiin erityisesti
hankkeen sisältöjä ja esiteltiin tapahtumakonseptia ja sen sisältöjä.
Ohjausryhmän kolmannessa kokouksessa 16.8. käsiteltiin ensimmäisen seurantajakson maksatushakemus
sekä väliraportti.
Lokakuun kokouksessa 29.10.2013 käytiin läpi pilottitapahtuman ohjelmaa ja valmistelua, sekä
projektipäällikön matkaraportti Valon kaupunki Jyväskylään ja Lights in Alingsås –tapahtumiin syyskuussa
suuntautuneilta matkoilta.
Viimeisellä raportointikaudella ohjausryhmän kokous siirrettiin ohjausryhmän sähköpostikyselyn
perusteella päivältä 23.1. pidettäväksi 12.2., jotta edellisen raportointikauden kulut ehtisivät kirjautua, ja
maksatushakemus saataisiin ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. 12.2. kokouksessa käsiteltiin siis 1.7.31.12.2013 raportointikauden väliraportti ja maksatushakemus sekä Valoa Oulu! –festivaalista tehdyn
kävijäkyselytutkimuksen tuloksia. Lisäksi projektipäällikkö esitteli LUX Helsinkiin tehdyn benchmarkingmatkan matkaraportin.
Loppuraportti ja viimeinen maksatushakemus käsitellään ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa
27.5.2014.
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3.5. Taiteelliset asiantuntijat
Taiteelliseksi asiantuntijaksi festivaalin sisältöjen suunnittelussa kutsuttiin valosuunnittelija Tapio Rosenius,
MSc PLDA (Professional Lighting Designers’ Association), joka on oululaislähtöinen, Lighting Design
Collective SL -toimistoa Madridissa, Lontoossa ja Helsingissä johtava valosuunnittelija. Rosenius on
kiinnostunut edistämään Oulun kaupunkikulttuurin kehittämistä ja erityisesti laadukkaan valon tuomista
Ouluun. Hän oli apuna mm. hankkeen pilotti-installaation kilpailutukseen sekä seminaarin suunnitteluun ja
asiantuntijoiden valintaan liittyvissä asioissa.
Taiteilija Kaisa Salmelta tilattiin eläinhahmoisten Light Zoo –valaisintyöpajojen konseptisuunnittelu ja
työpajojen toteutus.
Kokos Oy:n, Teatterikorkeakoulun yhteiskunnallisen yrityksen, esitystekniikan yksikkö Teakonilta on ostettu
konsulttipalveluita pilotti-installaation kilpailutusasiakirjojen teossa.
Muina asiantuntijoina hankkeessa on ollut taitelija / videojockey Pedro Terreiro, joka vieraili Oulussa
tammikuussa 2013, ja jonka kanssa kartoitettiin mahdollisuutta toteuttaa Ouluun ennennäkemätön,
isokokoinen 3D-videomapping-teos. Teosta suunniteltiin toteutettavaksi yhteistyössä Uuden Oulun
juhlavuoden kanssa, mutta kesäkuussa 2013 Oulun kaupungin taloudellisen tilanteen huononemisen takia
teoksen rahoitus leikattiin pois juhlavuoden budjetista.

4. PILOTTITAPAHTUMA VALOA OULU!
Toimintasuunnitelmasta:
-

Tapahtumakonsepti suunnitellaan kevään ja kesän 2013 aikana ja se pilotoidaan marraskuussa
2013.
Tapahtuman ja toimintamallin luomisessa käytetään hyväksi benchmarkingia samankaltaisista
tapahtumista, asiantuntijakonsultaatiota, kokemuksia Oulun muista tapahtumista ja kokemuksia ja
palautetta marraskuun 2013 valotapahtumasta.
Pilottitapahtumasta kerätään palautetta, jota käytetään hyödyksi kokonaiskuvaa ja jatkotoimintaa
organisoitaessa.

Hankkeen tapahtumakonseptipilottia, valofestivaali Valoa Oulu! -tapahtumaa suunniteltiin kevään ja kesän
2013 ajan ja se toteutettiin torstaista 21.11. sunnuntaihin 24.11.2013. Tuon ajankohdan jälkeen pilottiinstallaatio ”Sydän” ja Liikelaitos Oulun Tilakeskus Oy:n tilaama valoinstallaatio ”Oulun linna” olivat vielä
päällä torstaihin 28.11. asti.
Tapahtumaa suunnitellessa tutustuttiin Suomen muissa kaupungeissa järjestettävien valofestivaalien, mm.
LUX Helsingin ja Valon kaupunki Jyväskylän toimintamalleihin ja sisältöihin. Valoa Oulu! –tapahtumasta
haluttiin tehdä helposti lähestyttävä, kaupunkilaisia osallistava ja lähelle tuleva kaupunkitapahtuma, joka
ottaisi huomioon myös Oulun ominaispiirteet. Pilotti-installaatio päätettiin toteuttaa hankesuunnitelman
mukaisesti keskeiselle paikalle, jonne sekä oululaisten että matkailijoiden olisi helppo löytää tai jopa
vahingossa päätyä. Franzéninpuisto ja Oulun tuomiokirkon julkisivu valikoitui luontevasti pilottiinstallaation kohteeksi, sillä tuo Oulun monumentaalikeskus ja historiallisesti tärkeä puisto haluttiin nostaa
läpikulkupaikasta valokeilaan. Muita Valoa Oulu! –festivaalin tapahtumia ja valaisuja lähdettiin
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suunnittelemaan pilotti-installaation ympärille ja niin, että teoksista ja tapahtumista syntyisi luonteva
kävelyreitti. Kun kaupunkilaiset vielä valitsivat Linnansaaressa sijaitsevan Tähtitornin kahvilan Liikelaitos
Oulun Tilakeskus Oy:n valoteoksen kohteeksi, oli festivaalin muut tapahtumat helppo sijoittaa suhteessa
näihin kahteen teokseen.
Kaikki Valoa Oulu! –festivaalin tapahtumat olivat ilmaisia ja avoimia, koko perheelle sopivia ja
saavutettavia. Sekä valmistelu että itse tapahtuma olivat kaupunkilaisia osallistavia erityisesti työpajojen ja
sissivalaisuiskujen kautta; myös ehdotuksia valaistaviksi kohteiksi kyseltiin kaupunkilaisilta. Tapahtumalliset
sisällöt sijoitettiin ajalle 21.-24.11., mutta ns. isot installaatiot olivat ”päällä” viikon ajan, jotta mahdollisuus
niiden näkemiseen paranisi.

Hankesuunnitelman mukainen pilottivaloinstallaatio Franzéninpuistoon ja Tuomiokirkon
julkisivuun
Pilotti-installaatiosta järjestettiin avoin tarjouspyyntökilpailu keväällä 2013, jonka tarjouksista valintaraati
valitsi toteutettavaksi suunnittelijoiden Ainu-Eliina Palmun ja Priit Tiimuksen teosehdotuksen ”Sydän”. Sen
toteutti Sun Effect Oy Helsingistä. Teoksen rakentamista valmisteltiin syksyllä mm. havainnekuvin,
mittauksin ja suunnittelijan vierailun aikana Oulussa 2.10.2013. Valosta vetovoimaa –hanke vastasi
sopimuksen mukaisesti alueen käyttöluvista ja ilmoituksista viranomaisille, pysäköinti- ja
liikennejärjestelyistä, sähköliitynnöistä ja katuvalojen sammutuksesta, järjestyksenvalvonnasta,
vartioinnista teoksen rakentamisen, tapahtuman ja purun aikana, lumenpuhdistuksista, aidoista,
teoskyltityksestä sekä tiedotuksesta, markkinoinnista ja opastuksista.
”Sydän” –teos oli interaktiivinen ja yllätyksellinen, ja se yhdisti Franzéninpuiston ja Tuomiokirkon yhdeksi
kokonaisuudeksi. Teosidea pohjautui Franz Mikael Franzénin nuoruuden rakkaustarinaan, ja se otti
huomioon alueen historian ja sijainnin Oulun historiallisena monumenttikeskuksena. Teoksen toteutus oli
ekologinen ja olosuhteisiin sopiva; se koostui pyöritettävistä ”myllyistä”, joilla puistoon sijoitetut
valopisteet saatiin hehkumaan eri väreissä ja eri voimakkuuksilla, sekä puiston ja kirkon muuttuvasta
valaistuksesta.

”Helposti lähestyttävä, kaupunkitilan haltuun ottava, teki autiosta puistosta hetkeksi
kaupungin sydämen.” (Kävijäkyselykommentti)

Sydän. Kuva: Jussi Tuokkola
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Tilakeskuksen väliaikainen valoinstallaatio Tähtitornin kahvilarakennukseen
Yhteistyössä Liikelaitos Oulun Tilakeskus kanssa kaupunkilaisille järjestettiin keväällä 2013 kysely
Tilakeskuksen väliaikaisesta valaistuskohteesta, jonka suosikiksi nousi Tähtitornin kahvilarakennus.
Tähtitornin kahvilarakennuksen valaistuksesta järjestettiin avoin tarjouspyyntökilpailu, josta raati valitsi
toteutettavaksi Tarja Ervastin ehdotuksen ”Oulun Linna”. Teoksen tilaajan oli Liikelaitos Oulun Tilakeskus,
toteutuksesta vastasi Sun Effects Oy Helsingistä. Valosta vetovoimaa –hanke vastasi alueen käyttölupien
hakemisesta ja ilmoituksista viranomaisille, pysäköinti- ja liikennejärjestelyistä, sähköliityntöjen ja
katuvalojen sammutuksen tilaamisesta, järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin koordinoimisesta teoksen
rakentamisen, tapahtuman ja purun aikana, lumenpuhdistusten sekä aitojen tilaamisesta. Teoskyltityksestä
sekä tiedotuksesta, markkinoinnista ja opastuksista vastasi uuden Oulun juhlavuosi yhdessä Valosta
vetovoimaa –hankkeen kanssa.
”Oulun linna” oli reilut 12 minuuttia kestävä teos, joka heijasteli Tähtitornin kahvilarakennuksen
viisisataavuotista historiaa, ja joka toistui jatkuvana ”looppina” 22.-28.11. klo 17-22 välisenä aikana.
Rakennuksen valaisu ja tornissa sijaitsevan videonäytön kuvavirta herättivät eloon muistikuvia Oulun linnan
dramaattisista vaiheista, Merikoulun Tähtitornista ja kesäisestä kahvilatoiminnasta. Itse rakennuksen lisäksi
valaistukseen kuului entisen Oulun linnan muurin jäänteet, ns. valli sekä muutamia isompia puita
rakennuksen läheisyydessä.

”Oulun linnan valaistus kerrassaan upea. Se saisi jäädä pysyväksi.”
(Kävijäkyselykommentti)

Oulun linna. Kuva: Jussi Tuokkola
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Muut Valoa Oulu! –festivaalin teokset ja tapahtumat
Valosta vetovoimaa –hanke toteutettiin pääosin samana vuonna kuin uusi Oulu syntyi. Haukiputaan,
Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyivät perustamalla uuden kunnan 1.1.2013. Uutta
kaupunkia juhlittiin vuoden kestävällä juhlavuodella, jota kutsuttiin uuden Oulun juhlavuodeksi 2013, ja
juhlavuoden organisaation kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä koko Valosta vetovoimaa -hankkeen ajan.
Uuden Oulun juhlavuoden syksyn 2013 syksyn teemana oli valo, ja valoteemaiset, tukea saaneet
tapahtumat liitettiin osaksi Valoa Oulu! –festivaalia. Uuden Oulun juhlavuoden valoteemaiset tapahtumat
linkittyivät siis myös Valosta vetovoimaa –hankkeeseen, sillä ne tukivat hankkeen tavoitteita hyödyntää
valoa pimeän aikaan. Yhdessä uuden Oulun juhlavuoden kanssa tuotettiin syksyllä 2013 alueelliset Valoa! –
tapahtumat Kiiminkiin, Haukiputaalle, Yli-Iihin ja Oulunsaloon.
Lisäksi uuden Oulun juhlavuosi tuotti yhteistyössä Valosta vetovoimaa –hankkeen kanssa Light Zoo- ja
lyhtyveistostyöpajoja uuden Oulun kouluihin, led-värkkäystyöpajan, valomaalaustyöpajoja erityisryhmille ja
avoimen valomaalaustyöpajan yleisölle, guerrilla- eli sissivalaisuiskut Ouluun ja Oulunsaloon, Heijasteitavaloteoksen julkistustilaisuuden sekä Tierna-ajan ja Valoa Oulu!- festivaalin avajaistilaisuuden yhdessä
Liikekeskus ry:n kanssa.
Muita Valoa Oulu! –festivaalin ohjelmaan sijoittuneita juhlavuoden tapahtumia olivat Kansan Sivistysliiton /
Veeran Verstaan kekrikulkue ja kekripukin poltto –tapahtuma lauantaina 23.11. sekä Liekkiryhmä Tulikukan
tulitaide-esitykset Ainolanpuistossa perjantaina 22.11. Oulun seudun ammattikorkeakoulun ”Mun
kaupunki” –nimellä valmistetut esitykset sijoittuivat Franzéninpuiston ympäristöön perjantaina 21.11.
OAMK:n kulttuurialan yksikön tanssi- ja musiikkiesityksiä nähtiin ja kuultiin Lyseon juhlasalissa, AVI-talon
aulassa, edustalla ja yläkerran salissa sekä Tuomiokirkossa. OAMK:n esitykset toteutettiin viestinnällisessä
yhteistyössä Valoa Oulu! –tapahtuman kanssa.
Light Zoo Oulu
Light Zoo oli ympäristö- ja yhteisötaiteilija Kaisa Salmen ideoima konsepti, jossa työpajoissa ja kouluissa
tehtiin eläinhahmoisia origamivalaisimia maitokartongista ja tuotiin ne yhteen yhteisölle tärkeälle paikalle
juhlamenoin. Uuden Oulun juhlavuoden kanssa yhteistyössä järjestettyjen Light Zoo –pajojen tuotokset,
maitopurkkikartongista valmistetut, eläinhahmoiset valaisimet tuotiin kunkin alueen Valoa! -tapahtumiin
marraskuun 2013 aikana ja lopuksi kaikkien alueiden valaisimet kokoontuivat yhteen Valoa Oulu! festivaaleilla isoksi Light Zoo Ouluksi 22.-24.11. Eläinhahmoja oli satoja, ja ne valaistiin noin sadalla
valaisimella. Tuloksena oli ”unenomainen satumaailma”, jota kommentoitiin kävijäkyselyssä mm. sanoin:

”Koin sen olevan helposti lähestyttävä iästä ja koulutustaustasta riippumatta, näyttävä, ja
se onnistui oikeasti luomaan tunnelman, joka välittyy teoksen katselijalle”.
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Light Zoo Oulu. Kuva: Jussi Tuokkola

Lyhtyvaloveistokset
Martu Väisäsen ja Soila Mikkosen suunnittelemien ja vetämien lyhtyvaloveistosten työstämisen
teemalliseksi lähtökohdaksi nostettiin oppilaan tai osallistujan paikkaidentiteetin tukeminen merkittävään
paikkaan tutustumisen kautta. Lyhtyveistostyöpajoissa varhaiskasvattajia, opettajia, koululaisia ja
kaupunkilaisia opetettiin valmistamaan kynttilälyhtyjä, joiden vaikeustasoa ja teemaa pystyi varioimaan
osallistujien iän ja tason mukaan. Lyhtytyöpajoja toteutettiin 30 kpl, joissa osallistujia oli yhteensä jopa 600
henkilöä ja lyhtyveistoksia syntyi satoja. Marraskuussa 2013 Valosta vetovoimaa –hanke ja Uuden Oulun
juhlavuosi järjestivät jokaisella uuden Oulun alueella Valoa! –tapahtuman, johon tuotiin esille työpajoissa
tehdyt lyhdyt ja Light Zoo -eläimet, minkä lisäksi tapahtumissa juhlittiin valoa mm. tulishowlla, musiikilla ja
mehutarjoilulla.
Kaikki lyhtyveistostyöpajojen tuotokset uuden Oulun alueilta sekä Oulun keskiseltä alueelta tuotiin yhteen
Valoa Oulu! –festivaaleille. Linnansaareen kaikista lyhdyistä koostui vaikuttava, n. kuudensadan lyhdyn
kokonaisuus, joiden kynttilät paloivat 22.-24.11. klo 17 alkaen.

Lyhtyvaloveistokset. Kuva: Jussi Tuokkola

12

Valosta vetovoimaa – Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet
LOPPURAPORTTI
Led-värkkäystyöpaja ja valomaalaustyöpajat
Valoa Oulu! –festivaalin aikana Kulttuuritalo Valveella järjestettiin kaikille avoimia työpajoja perjantaina ja
lauantaina 22.-23.11. Led-värkkäystyöpajassa Oulun yliopiston Sähköinsinöörikillan elektroniikkakerho veti
kaikille avointa led-värkkäys-työpajaa klo 16.30-19, johon saattoi tulla vaikka perheen kanssa
askartelemaan pienen led-koristeen. Lauantaina Kulttuuritalo Valveen aulassa sanomalehti Kaleva järjesti
”Ookkonää mukana valofestivaaleilla”-paperilyhtytyöpajan. Perjantaina Valveella tarjottiin myös Heinätorin
koulun Leinonpuiston erityisoppilaille valomaalaustyöpajoja sekä lasten omien elokuvien palkintogaalan,
Oskari-gaalan jälkeen yleisölle avointa valomaalausta. Valomaalaustyöpajat olivat helsinkiläisen Valopajaryhmän toteuttamia. Työpajat järjestettiin yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen ja Uuden Oulun juhlavuoden
kanssa, Valosta vetovoimaa –hanke koordinoi työpajat.
Guerrilla- eli sissivalaisu
Guerrilla- eli sissivalaisun alkuperäisenä tarkoituksena on tuoda esille valon ja valosuunnittelun merkitystä
sekä saada asukkaat kiinnostumaan omasta ympäristöstään. Sissivalaisu on sotaa huonoa valaistusta ja
turhaa valon käyttöä vastaan, mutta ennen kaikkea se on hauska tapa lisätä tietoisuutta valosta ja valon
käytöstä.
Valoa Oulu! –valofestivaalin aikana toteutettiin sissivalaisuiskut Oulussa ja Oulunsalossa perjantaina 22. ja
lauantaina 23.11. Kohteiksi ja niiden sissivalaistussuunnitelmiin haettiin ideoita Oulun yliopiston
arkkitehtuurin opiskelijoiden suunnittelukilpailussa ”Uutta valoa uuteen Ouluun”, minkä lisäksi Social Light
Movementin perustajajäsen Sharon Stammers kävi Oulussa syksyn aikana kahdesti suunnittelemassa
sissivalaistuskohteita ja opastamassa järjestäjiä. Valoa Oulu! –festivaaleilla Sharon Stammers, sekä toinen
Social Light Movementin jäsen, Martin Lupton opastivat sissivalaisijoita ja vetivät Oulun ja Oulunsalon
sissivalaisuiskut läpi. ”Uutta valoa Uuteen Ouluun” –kilpailun töistä järjestettiin myös näyttely, joka oli esillä
Arkkitehtuurin osastolla 25.11.-5.12.
Jokainen sissivalaisutapahtuma noudattaa Social Light Movementin guerrilla-tapahtumien muotoa ja Oulun
ja Oulunsalonkin sissivalotapahtumat dokumentoitiin ”ennen” ja ”jälkeen” -valokuvin. Sissivalaisijoiksi
haettiin vapaaehtoisia kaupunkilaisia, mutta jonkin verran rekrytoitiin myös erilaisia yhdistysporukoita
yhdistykselle maksettavaa pientä toimintarahaa vastaan. Sekä Oulussa että Oulunsalossa sissivalaisijoita oli
45 henkilöä, minkä lisäksi yleisöä kiersi Oulun sissivalaisutapahtuman mukana n. 30 henkilöä, Oulunsalossa
vaihtelevammin ja hieman vähemmän. Oulussa sissivalaistiin Pohjois-Pohjanmaan eli Ainolan museo, Tuiran
siltojen alusta Ainolasta tulevan pyörätien kohdalta, Arkkitehtuurin osaston entinen päärakennus
Rantakadulla, kolme aittaa Torinrannassa sekä Elban saari. Oulunsalossa sissivalaistiin Oulunsalon kirkko,
Lentokentäntien alittava alikäytävä kirkon ja kotiseutumuseon välissä, kotiseutumuseon aittarakennus,
kirkonkylän puukoulu sekä metsää kunnantalon takana. Kaikista kohteista on ”ennen” ja ”jälkeen” –kuvat
tapahtuman sivuilla www.ouka.fi/valoaoulu sekä tapahtuman Facebook -sivuilla.
Sissivalaisuiskut suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston sekä
Uuden Oulun juhlavuoden kanssa, Valosta vetovoimaa –hanke koordinoi sissivalaisuiskujen toteuttamisen.
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Tuiran siltojen alusta ”ennen” ja ”jälkeen”. Kuvat: Inkeri Jäntti

Heijasteita –valoteoksen julkistustilaisuus
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto lahjoitti vuosijuhlassaan 3.5.2013 10 000 euroa
Tapio Roseniuksen pysyvään valoteokseen ”Heijasteita”, joka sijoittuu Pohjankartanon julkisivuun. Myös
uuden Oulun juhlavuosi, Sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä Liikelaitos Oulun Tilakeskus osallistuivat teoksen
rahoittamiseen.
Teos julkistettiin ja luovutettiin Oulun kaupungille julkistustilaisuudessa torstaina 21.11.2013. Tilaisuus oli
osa Valoa Oulu! –festivaalia.

Tierna-ajan ja Valoa Oulu! –festivaalin avajaiset
Valoa Oulu! –festivaalin, joulukadun ja Tierna-ajan avajaiset järjestettiin samaan aikaan, perjantaina 22.11.
yhteistyössä Uuden Oulun juhlavuoden ja Liikekeskus ry:n kanssa. Tapahtuma alkoi valokulkueella, jossa
Liekkiryhmä Tulikukan valo-oppaat johdattivat joulupukin ja lumikuningattaren Kirkkokatua pitkin Rotuaarin
lavalle. Yleisöä täynnä ollut Rotuaari sai mm. kuulla Pop/Jazz-konservatorion kuorolaulua, Inga Söderiä ja
Leevin Laulajien tiernapoikia, minkä lisäksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden lautakunnan
puheenjohtaja Hanna Sarkkinen luki tiernajulistuksen ja Valoa Oulu! –festivaalin mainosvideollakin
esiintynyt 8-vuotias Milja Tuunainen sytytti Rotuaarin jouluvalot. Tämän jälkeen yleisö vaelsi sankoin
joukoin katselemaan festivaalin valoteoksia.

Valoisa ja vetovoimainen kaupunki –seminaari ja Pohjoista voimaa -valaistuskiertue
Oulussa kaupunkivalaisusta on aiemmin keskusteltu lähinnä paikallislehtien tekstiviestipalstoilla joissa
ihmetellään miksi joillakin alueilla katuvalot palavat päivälläkin. Ratkaisuna keskustelun puutteeseen ja
tiedon lisäämiseen päätettiin järjestää valoseminaari, johon osoitti kiinnostusta myös Valon kaupunki
Jyväskylän ”Ulkovalaistuksen valistushanke” ja Oulun yliopiston ”Mukautuva kaupunkivalaistushanke”,
joiden kanssa yhteistyössä seminaari järjestettiin. Lisäksi seminaarin toteutuksessa oli mukana Liikelaitos
Oulun Tilakeskus. Perjantaina 22.11. järjestetyn seminaarin aamupäiväosion toteutti Jyväskylän
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Ulkovalaistuksen valistushanke, joka pyrkii edistämään laadukkaan pimeän ajan kaupunkiympäristön
rakentamista ja kestävän kehityksen periaatteita ulkovalaistuspalveluja järjestettäessä. Aamupäivän
seminaariohjelmassa oli puheenvuoroja ympäristöystävällisistä valinnoista ulkovalaistuksessa sekä
yritysyhteistyökumppaneiden rastipistetyöpaja, jossa annettiin konkreettisia ideoita, metodeja, työkaluja ja
verkostoja kaupunkivalaistuksen käytännön tason kehitystyöhön.
Iltapäivän osuudesta vastasi Valosta vetovoimaa- ja Oulun yliopiston Mukautuva kaupunkivalaistushankkeet, ja se keskittyi kaupunkien vetovoiman lisäämiseen valaistuksen avulla. Osallistujia seminaarissa
oli noin 100, ympäristösuunnittelun opiskelijoista päättäjiin ja valoalan ammattilaisiin. Keynote –
puheenvuoron piti Alingsåsin kaupungin kehityspäällikkö Kjell Hult, joka kertoi miten pienen, ruotsalaisen
Alingsåsin kaupungin valotapahtumasta Lights in Alingsås on kasvanut jopa 80 000 henkilöä houkutteleva
tapahtuma. Puheenvuorot kuultiin myös Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelija Riitta Jalkaselta, joka
kertoi Kruunuvuorenrannan -valon kaupunginosan- suunnittelutyöstä ja tavoitteista sekä Henrika
Pihlajaniemeltä, Aulikki Herneojalta ja Toni Österlundilta Mukautuva kaupunkivalaistus –hankkeesta.
Lopuksi paneelissa keskusteltiin innovatiivisen, luovan ja turvallisen kaupunkivalaisun kehittämistarpeista ja
esteistä. Seminaarin yhteenvetona todettiin, että kaupunkivalaistuksen suunnittelussa pitäisi muistaa
valaistuksen oikea käyttötarkoitus, valotaidetta tulee kokeilla rohkeasti ja että valon pitää sopeutua
ihmiseen eikä toisinpäin. Lisäksi todettiin, että valosuunnittelijoita kaupunkisuunnittelun tarpeisiin tulisi
kouluttaa lisää, ja tietoisuutta kaupunkilaisten ja päättäjien suuntaan tulisi lisätä.
Osana seminaaria ja tiedon lisäämisen tavoitetta Oulun Energia Urakointi järjesti jo torstaina 21.11. oman
Pohjoista voimaa -kiertoajelunsa, johon osallistui bussilastillinen kiertoajelijoita. Kiertoajelulla annettiin
mahdollisuus tutustua energiatehokkuusprojektien ja muiden katukohteiden LED -valaistusratkaisuihin
Oulussa.
Kiertoajelun kohteina oli mm. Pakkahuoneenkadun Valotarina, josta kierros jatkui kohti Värtön rannan
kevyenliikenteenväylän LED-valaistusta, ja sieltä Myllyojan testikentälle. Myllyojan testikenttä rakennettiin
vuonna 2011, kun Oulun Energia Urakointi Oy halusi selvittää vaihtoehtoja elohopealamppuvalaisimille.
Testikentältä kierros jatkui Vaalanpolun kautta kohti Ruskotunturin uutta katuvalaistuskohdetta,
Kuivasjärven testikentälle, ja sieltä Kaijonharjun kevyenliikenteenväylän valaistuskohteen kautta
tutustumaan Paulaharjuntien ja Valtatien kokoojakatujen katuvalaistuksiin. Pohjoista voimaa
valaistuskierroksen päätti vierailu Kiikkusaaren keskusleikkipuistoon, jossa on nähtävillä useita erilaisia,
ilkivallan kestäviä ja energiatehokkaita LED-valaisimia.
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4.1. VALOA OULU! –FESTIVAALIN KÄVIJÄKYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET
Valoa Oulu! –tapahtumasta teetettiin kävijäkyselytutkimus sekä festivaalin aikana haastatteluin että Zef –
kyselynä internetissä. Kävijäkysely oli osa uuden Oulun juhlavuoden selvitystyötä, ja sen toteutti Oulun
kaupungin konsernipalveluiden työharjoittelija, Oulun yliopiston kulttuuriantropologian opiskelija Mirja
Syrjälä. Alueellisissa Valoa! –tapahtumissa yleisöltä kerättiin vastauksia liittyen sekä ko. tapahtumaan että
yleisemminkin uuden Oulun juhlavuoteen. Valoa Oulu! –tapahtumasta palautetta kerättiin yleisöltä
erillisellä kyselyllä sekä itse tapahtumassa 22. ja 23.11. että internetissä 22.11.-5.12.2013. Näiden lisäksi
kyselyyn oli mahdollista vastata paperiversiolla Oulu10:n ala-aulassa. Kyselyn vastausaika päättyi 5.12.2013.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi Sokos Hotel Arinan lahjoittamaa majoituslahjakorttia;
arvonnat suoritettiin 9.12.2013.
Sekä uuden Oulun juhlavuoden että Valoa Oulu! –tapahtuman kyselyt on koottu selvitystyöhön ”Positiivista
iloa ja yhteisöllisyyttä – Selvitystyö uuden Oulun juhlavuodesta 2013”. Valofestivaalista tehdyn kyselyn
tulokset (alla) ovat ko. selvityksen osiossa ”7. 2. Tulokset yleisö – Valoa Oulu! –valofestivaali”.

Mirja Syrjälä

Kävijäkyselytutkimus Valoa Oulu! –valofestivaalista
TAUSTATIEDOT
Palautetta alueellisissa Valoa! –tapahtumissa keräsi Oulun yliopiston kulttuuriantropologian opiskelija Mirja
Syrjälä (kysely painottunut juhlavuoteen), samoin Valoa Oulu! –tapahtumassa (eri kysely painottuen
valofestivaaliin). Molemmat kyselyt on ollut mahdollista täyttää myös netissä Zef-kyselynä. Mirja Syrjälä on
myös analysoinut ja koonnut vastaukset tähän selvitykseen.
Yleisöltä kerättiin palautetta valofestivaalista kyselylomakkeen (ks. Liite 5) avulla. Paperiversiona vastauksia
tuli yhteensä 62 kappaletta ja sähköisiä vastauksia 132 kappaletta (ks. Kuva 9). Yhteensä kyselyvastauksia
kertyi siis 194 kappaletta. Kaikkiin kyselylomakkeen kysymyksiin ei kuitenkaan ole 194 vastausta, koska osa
vastaajista jätti vastaamatta joihinkin kysymyksiin.
Vastaajista noin kolme neljäsosaa oli naisia (n=147) ja yksi neljännes miehiä (n=47). Vastaajien ikä vaihteli
11 ja 76 vuoden välillä; vastaajien iän keskiarvo oli 41 vuotta. Taustatietojen mukaan vastaajista
enemmistön (87.8 %) asuinpaikka oli Oulu, mutta kyselyyn vastasi myös Oulun seudulla, muualla Suomessa
ja ulkomailla asuvia henkilöitä.
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Kuva 9
VALOFESTIVAALILLE TULEMINEN
Valofestivaalin kyselylomakkeessa vastaajilta kysyttiin mistä he olivat saaneet tietoa valofestivaalista ja
mikä innoitti heidät tulemaan festivaaleille. Parhaiten tietoa valofestivaalista oli saatu lehdistä, sosiaalisesta
mediasta sekä tuttavilta ja tärkein innoittaja valofestivaaleille tulemiseen oli kiinnostus valoteemaan.
Kysymykseen ”Mistä kuulit valofestivaalista? Voit valita useita vaihtoehtoja” tuli yhteensä 190 vastausta.
Vaihtoehdoista eniten vastauksia saivat lehtimainokset (n=76), lehtiartikkelit (n=67) ja sosiaalinen media
(n=65). Myös tuttavat (n=50), valofestivaalin esitteet (n=34), nettisivut (n=31) ja katumainokset (n=31)
toivat tietoisuutta festivaalista. 13 henkilöä oli kuullut valofestivaalista radion kautta ja ainoastaan viisi
henkilöä kertoi kuulleensa valofestivaalista televisiosta. Muita vastaajien itse nimittämiä vaihtoehtoja
(n=20) olivat koulu, työpaikka, ohikulkumatka, sattuma ja järjestäjät. Yhdeksän henkilöä ei ollut kuullut
valofestivaalista ennen paikalle tuloa.
TIEDONSAANTI TOP 5
Ikäryhmittäin vastauksia tarkastellessa suosituimmat
1. lehtimainokset
tiedonvälityskanavat vaihtelivat lomakevastauksissa. Alle
2. lehtiartikkelit
20-vuotiaat vastaajat kuulivat valofestivaalista 1) tuttavalta,
3. sosiaalinen media
2) sosiaalisesta mediasta ja 3) valofestivaalin
4. tuttava
esitteestä/lehtimainoksesta/lehtiartikkelista. 20–295.Oulun kaupungin/valofestivaalin wwwvuotiaat saivat tietoa valofestivaalista 1) sosiaalisen
sivut
median, 2) tuttavan ja 3) mainonnan välityksellä. 30–39vuotiaat kertoivat kuulleensa valofestivaalista 1) lehtimainoksista, 2) valofestivaalin kotisivuilta ja 3)
lehtiartikkeleista/sosiaalisesta
mediasta.
40–49-vuotiaat
mainitsivat
tiedonlähteekseen
1)
lehtiartikkelit/sosiaalisen median, 2) lehtimainokset ja 3) valofestivaalin esitteet/kotisivut. 60 -vuotiaista
ylöspäin tärkeimpinä tiedonlähteinä näyttäytyivät 1) lehtiartikkelit ja 2) lehtimainokset. Myös radiosta,
valofestivaalin kotisivuilta ja tuttavilta oli kuultu valofestivaalista.
Kysymykseen ”Mikä innoitti sinut tulemaan valofestivaalille” vastasi 187 henkilöä, joista noin puolet (n=97)
kertoi innoittajana toimineen kiinnostuksen valoteemaan. Myös festivaalin ohjelmisto (n=60), tuttavan
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suositus (n=18), mainonta (n=16) ja oma osallistuminen festivaalin toteutukseen (n=14) mainittiin syiksi
tulla valofestivaalille. 27 vastaajaa saapui paikan päälle sattumalta ja muun innoittajan mainitsi 30
vastaajaa. Muita syitä tulla valofestivaalille oli valokuvaus, uteliaisuus, lapsen osallistuminen festivaalin
toteutukseen, vanhemman pakottaminen ja kaverien esiintyminen valofestivaaleilla. Vastaajia innoittivat
myös ”kaikki kaupungin tapahtumat”, ”vaihtelu”, ”uusi tapahtuma” ja halu nähdä kaupunki liikkeessä.
Lisäksi sosiaalisen median kauniit kuvat ja työpaikalla nähty ohjelmiston valmistelu innoittivat tulemaan
valofestivaaleille.
VALOFESTIVAALIN ARVIOINTI
Kyselyvastausten perusteella valofestivaalin oltiin tyytyväisiä (ks. Kuva 10). Valofestivaalista oli saatavilla
tietoa etukäteen, festivaali oli hyvin järjestetty, ohjelmaa oli sopivasti ja valofestivaalia suositeltaisiin
tuttavalle. Valofestivaalin kiinnostavimmat ohjelmat tai teokset olivat Kaisa Salmen ideoima ”Light Zoo” ja
Ainu Palmun ja Priit Tiimuksen valoteos ”Sydän”. Valofestivaali sai kouluarvosanoja kuuden ja kymmenen
väliltä. Näiden arvosanojen keskiarvo on yhdeksän (ks. Kuva 11).

Kuva 10
Festivaalin kiinnostavimmista ohjelmista/teoksista oltiin montaa mieltä (n=150). Suurin osa vastaajista
mainitsi useamman teoksen, mutta vain joka kolmas perusteli, miksi ohjelma/teos oli kiinnostavin. Lähes
kaikki valofestivaalin ohjelmat saivat mainintoja, mutta yksittäisistä teoksista eniten vastauksia saivat
taiteilija Kaisa Salmen ideoima ”Light Zoo” (n=49) ja valosuunnittelija Ainu Palmun ja Priit Tiimuksen
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valoteos ”Sydän” (n=47). Linnansaari kokonaisuutena mainittiin 25 kertaa, valosuunnittelija Tarja Ervastin
valoteos ”Oulunlinna” 22 kertaa ja lyhtyvaloveistokset 18 kertaa. Myös joulunavaus (n=12), Kekripukki
(n=8), Tulikukka (n=6), Guerrilla Lighting (n=5), Tapio Roseniuksen Heijasteita (n=4), Rotuaarin jouluvalot
(n=3), Heli Slungan Runo liekeissä (n=2), OAMK:n opiskelijoiden tanssiteokset (n=6), Led-värkkäystyöpaja
(n=2), Pohjoista voimaa -valaistuskiertue (n=1) ja Valoisa ja vetovoimainen kaupunki -seminaari (n=1)
mainittiin.
Vaikka Linnansaaressa oli valofestivaalien aikaa kolme erillistä valoteosta, puhuivat useat vastaajat
Linnansaaresta kokonaisuutena. Linnansaarta kuvattiin kauniiksi näyksi ja satumaailmaksi, jossa
kokonaisuus oli hyvin vaikuttava ja ympäristöönsä sopiva. Linnansaari sijaintina oli hyvä; ihmiset näkivät
teoksia sattumalta työmatkan varrella ja yleensä niin ”uinuva” Linnansaari heräsi eloon. Linnansaaressa oli
helppo käydä ja teokset kuvattiin hyväksi tavaksi innostaa kaupunkilaisia ulos pimeyteen. Teokset myös
saivat ihmiset hyvälle tuulelle. ”Saari näytti kerta kaikkiaan hienolta.”
Light Zoo:ta kuvattiin hienoksi, upeaksi, omintakeiseksi ja mahtavan näköiseksi teokseksi.
Yksinkertaisuudessaan vaikuttavia eläinorigameja kuvattiin satumaiseksi näkymäksi, jossa ”pimeys otti
haltuun kauniisti valoeläimet; tuulessa, tehtaan valossa…”. Eläinten ripustus ja ryhmittely nähtiin
mielenkiintoisena ja valo-origamit ylipäätänsä helposti lähestyttävänä ”iästä ja koulutustaustasta
riippumatta”. Eläimet olivat hauskoja, hienoja ja samankaltaisuudessaan siltikin uniikkeja. Eläintarhassa oli
”kiva hakea oman lapsen tekemää eläintä”. Usea vastaajista myös arvosti lasten osallistumista teoksen
tekoon ja origamitaittelun leviämistä ympäri Oulua.
Myös lyhtyvaloveistokset kuvattiin hienoksi, vaikuttavaksi ja kauniiksi teokseksi. Lyhtyjä arvostettiin sen
takia, että ne olivat itse tehtyjä. Upeaa oli se, että samassa paikassa oli paljon samanlaisia lyhtyjä ja
”kuitenkin kaikki [olivat] erilaisia”. Lyhtyjen kuviot olivat kauniita ja sijainti erinomainen.
Tähtitornin kahvilan valaisua – ”Oulun linnaa” – kuvattiin kauniiksi valaistukseksi keskeisellä paikalla.
Teoksen värikäs valaisu toi synkkään marraskuuhun iloa. Osa vastaajista kuvasi teosta niin upeana, että se
”saisi jäädä pysyväksi”.
Franzenin puiston ja Tuomiokirkon valaisu – ”Sydän” – kuvattiin mahtavan näköiseksi teokseksi ja kauniiksi
valaisuksi. Erityisen ihanan teoksesta teki sen oleminen ”ainoa lähialueen valo”. ”Sydän” -teosta kuvattiin
kaupunkitilan haltuun ottavaksi teokseksi, joka ”teki autiosta puistosta hetkeksi kaupungin sydämen”. Myös
rakkaustarina teoksen taustalla ja mahdollisuus itse pyörittää valosydän näkyviin innostivat yleisöä. Lisäksi
hyvää oli se, että puisto oli keskeisellä paikalla ”helposti saatavilla” ja puiston tunnelmasta sai nauttia
rauhassa.
Myös vähemmän mainintoja saaneet teokset saivat joitakin perusteluja sille, miksi ne olivat kiinnostavia.
Kekripukkia kuvattiin upeaksi, tunnelmalliseksi ja erilaiseksi tapahtumaksi, jossa perinteet olivat läsnä.
Joulun avausta kuvattiin perinteeksi, jossa oli kiinnostavia ohjelmanumeroita. Guerrilla Lighting sissivalaisuiskua kuvattiin hienoksi, oivaltavaksi, innoittavaksi ja osallistavaksi ohjelmaksi, jossa yhdessä
tekemällä saatiin upeita valaistuksia aikaiseksi.
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Kuva 11
Kyselylomakkeessa oli mahdollista kommentoida valofestivaalia vapaamuotoisesti. Festivaalia kommentoi
yhteensä 137 henkilöä, joista enemmistöllä oli positiivista sanottavaa valofestivaalista. Valofestivaali
koettiin hyväksi ideaksi ja piristykseksi ja valofestivaalille toivotaan jatkoa. Kritiikkiä valofestivaali sai
tiedotuksesta ja muutamista ohjelmia koskevista seikoista.
Positiivisessa palautteessa tuotiin esiin se, kuinka hyvä idea valofestivaalien järjestäminen oli (n=7).
Festivaalin kerrottiin olevan (tarpeellinen) piristys syksyn pimeyteen (n=15). Festivaalia kuvailtiin
mukavaksi, hienoksi, hyväksi, upeaksi, mahtavaksi, kivaksi, kauniiksi tai ihanaksi tapahtumaksi (n=38).
Positiivista valofestivaalissa oli myös kaupungin herättäminen eloon ja ihmisten liikkeelle saaminen (n=8).
Lisäksi koululaisten mukaan ottaminen (n=3) ja tapahtuman avoimuus kaikille (n=2) saivat mainintoja.
Vastaajat kiittivät festivaalin järjestämisestä (n=8).
Valofestivaalille jatkoa toivoi usea henkilö. Vapaapalaute kohdassa kymmenet ihmiset mainitsivat
toivovansa tapahtumalle jatkoa ja antoivat ehdotuksia tulevaisuuden valofestivaalille. Koska
kyselylomakkeen lopussa oli erikseen kysymys valofestivaalin jatkosta ja siihen liittyvistä toiveista,
käsitellään kommenttien jatkotoiveet yhdessä aiheeseen liittyvän kysymyksen kanssa.
Valofestivaali sai kritiikkiä tiedotuksen osalta (n=11). Kaksi kritiikkiä antaneista henkilöistä ei tiennyt, että
kyseessä oli valofestivaalit ja olisivat täten kaivanneet enemmän tietoa festivaaleista. Neljä vastaajista olisi
kaivannut tiedotusta englanniksi. Viisi vastaajista olisi kaivannut selkeämpää, tarkempaa ja runsaampaa
tiedotusta. Heidän mukaansa esimerkiksi lyhtykulkueen lähtöpaikka oli väärin informoitu ja Tulikukan
esityksen tarkasta sijainnista ei löytynyt tietoa.
Kommenteissa kritiikkiä kohdistui myös yksittäisiin teoksiin. Eräs vastaajista luuli, että valoteokset
sytytetään klo 17 ja oli pettynyt, kun teokset olivat jo päällä ennen klo 17. Toinen vastaaja ei ymmärtänyt
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kaikkia Tähtitornin ikkunan kuvia. Franzenin puistoa kuvattiin pliisuksi, jossa olisi voinut tapahtua
enemmänkin asioita. Yksi vastaaja olisi kaivannut enemmän ohjelmaa perjantaille klo 20–22 väliseksi ajaksi,
jotta olisi jaksanut odottaa kymmeneltä alkavaa Runo Liekeissä -ohjelmaa. Myös torille olisi kaivattu valoa.
VALOFESTIVAALIN MERKITYS
Valofestivaali oli osa Valosta vetovoimaa -hanketta ja tämän vuoksi festivaalin yleisöltä kysyttiin
mielipidettä hankkeelle asetetuista tavoitteista, mikäli valofestivaali järjestettäisiin vuosittain Oulussa (ks.
Kuva 12). Vastaajien mielestä valofestivaali vahvistaa positiivisesti Oulun imagoa. Väittämää ”valofestivaali
edistää matkailua Ouluun” usea vastaaja kommentoi paikan päällä palautetta antaessa, että valofestivaali
yksinään ei ehkä olisi syy tulla ulkomailta asti Ouluun, mutta lähikunnista kyllä. Valofestivaalin nähtiin siis
edistävän matkailua Ouluun. Valofestivaalin koettiin myös vahvistavan yhteisöllisyyttä.

Kuva 12
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JATKO
Valofestivaalin kyselyssä yleisöltä kysyttiin ”Pitäisikö mielestäsi Oulussa järjestää vuosittain valofestivaali?
Mitä toivoisit tapahtumalta?”. Kysymykseen vastasi yhteensä 159 henkilöä, joista 146 henkilöä sanoi, että
valofestivaali pitäisi järjestää joka vuosi tai ainakin antoi ehdotuksia vuosittain järjestettävälle festivaalille.
Kolmestatoista muusta vastauksesta osa ei halunnut festivaalia uudestaan, osa haluaisi festivaalin
järjestettävän harvemmin kuin joka vuosi ja osalla ei ollut mielipidettä asiaan.
Neljätoista vastaajaa haluaisi valofestivaalilta samantapaisia asioita kuin mitä valofestivaali oli nyt.
Valofestivaalin ajankohtaa ja sijaintia kuvataan hyväksi. Tulevaisuuden valofestivaalilta myös toivotaan
samantyyppisiä ideoita, yllätyksiä ja teoksia kuin mitä ensimmäisellä kerralla oli. Joulunavaus valofestivaalin
yhteydessä koettiin hyväksi asiaksi.
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen mainittiin vastauksissa neljätoista kertaa. Valofestivaalilta toivotaan
yhteistyötä yrityksien, taitelijoiden, koulujen, päiväkotien ja muiden tahojen kanssa. Valofestivaalille
halutaan yhdessä tehtyjä teoksia ja taiteesta innostuneille ihmisille mahdollisuutta osallistua tekemiseen.
Festivaaliin halutaan ottaa mukaan kaikki kaupunginosat ja kaupungin monikielisistä yhteisöistä ehdotetaan
lisäulottuvuuksien ammentamista tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen.
Myös tapahtumien sijaintiin liittyviä ehdotuksia tuli neljätoista kappaletta. Yksi vastaajista toivoi festivaalia
suppeammalla alueella, esimerkiksi torilla ja Rotuaarilla. Myös kaksi muuta vastaajaa toivoivat torin ja
Toripolliisin hyödyntämistä valaisussa. Viisi vastaajista toivoisi festivaalin ja valaistujen kohteiden sijainnin
vaihtuvan vuosittain. Usea vastaajista toivoi festivaalin levittyvän laajemmalle – asuntoalueille, lähiöille ja
kaupungin reuna-alueille. Keskustan läheisyyttä sijaintina arvostettiin, mutta vastausten perusteluissa
laajemmalle levittäytyvä festivaali tavoittaisi myös ne ihmiset, jotka eivät pääse tai käy keskustassa. Mitä
laajemmalle festivaali levittäytyy, sitä suurempia ongelmia ilkivalta ja vartiointi ovat. Tämän vuoksi yksi
vastaajista ehdottaa valoteoksien levittämistä ilkivallan ulottumattomiin kuten ”puihin, ei-asuinkäytössä
olevien rakennusten seinille, koulujen/päiväkotien iltaisin lukittavien aitojen taa, yms.”.
Valofestivaalin tai ainakin säänkestävien teosten toivottaisiin kestävän pidempään (n=7), esimerkiksi viikon
ajan. Viikon aikana teoksen teemalla voitaisiin järjestää useita ohjelmanumeroita. Osa vastaajista jättäisi
valoinstallaatiot pysyviksi tai ainakin useamman kuukauden kestäviksi teoksiksi. Festivaalin ajankohdasta
tuli kolme kommenttia, joista yksi olisi halunnut valofestivaalin järjestettävän jo aiemmin, koska koko syksy
oli niin pitkä ja pimeä, toinen myöhemmin, jotta lunta olisi ollut enemmän. Kolmas vastaaja asetti
tulevaisuuden festivaalien toiveeksi pimeän ajankohdan.
Seitsemän vastaajaa liittäisi valofestivaalin vahvemmin musiikin. Myös tanssin ja teatterin toivottiin
liitettävän valofestivaalin yhteyteen. Musiikin ei haluta aiheuttavan ”valtavaa markkinatouhua ja meteliä”
vaan sen toivotaan olevan tunnelmallista taustamusiikkia. Musiikin ehdotettiin olevan ”hämyä”, torin
jäämusiikin kaltaista tai luokkahuoneissa etukäteen äänitettyä musiikkia nauhalta. Yksi vastaajista ehdotti
myös valourkuja, joissa valo liikkuisi musiikin tahtiin.
Kuusi vastaajaa toivoisi enemmän valaistavia kohteita ja ohjelmaa. Ehdotettuja rakennuksia valaistavaksi
olivat historiallista arvoa omaavat rakennukset kuten Rion talo ja Franzenin puiston ympäristössä olevat
rakennukset. Valofestivaalialueelle ehdotettiin oheistapahtumia tai -ohjelmaa. Työpajoja aikuisille
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toivotaan lisää niin kuin myös näyttäviä tila- tai ympäristötaideteoksia. Viisi vastaajaa toivoisi syötävää tai
juotavaa liitettäväksi osaksi valofestivaalia. Erityisesti lämmintä juomaa ja makkaraa toivottiin festivaalin
yhteyteen. Kekripukin polttamisen yhteyteen ehdotettiin myös vaahtokarkkien paistamista.
Valofestivaalilta toivotaan myös vuosittain vaihtuvaa teemaa (n=4), ilotulitusta (n=3), ilmaisia tapahtumia
(n=2), parempaa tiedotusta (n=2), ohjelmaa aikaisemmin päivällä (n=1), tapahtuman liittämistä energian
säästämiseen (n=1), tapahtumatukea (n=1), parempaa aikataulutusta (n=1), penkkejä, jotta ulkona olevia
teoksia voi ihailla pidempään (n=1) sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden parempaa huomioimista
(n=1). Valofestivaalilta toivotaan iloa ja valoa ja erään vastaajan mukaan ”Oulusta voisi tehdä ’Valon
kaupungin’ ”.
Kolmetoista henkilöä ei toivonut valofestivaalin järjestämistä joka vuosi. Näistä henkilöistä viiden mielestä
festivaalin järjestäminen joka vuosi on liian usein järjestämisen vaivan ja kyllästymisen vaaran vuoksi ja
kolme heistä ehdottaakin valofestivaalin järjestämistä joka toinen vuosi. Joillekin vastaajista raha nousi
kynnykseksi valofestivaalin järjestämiselle vuosittain ja muutama henkilö ei osannut tai halunnut sanoa
mielipidettään.
Valoa Oulu! -valofestivaali sai hyvin positiivista palautetta yleisöltä. Valo teemana kiinnosti yli puolta
vastaajista ja valofestivaaliin oltiin tyytyväisiä. Valofestivaali koettiin hyvin järjestetyksi tapahtumaksi,
jossa ohjelmaa ja teoksia oli sopivasti. Ainoastaan festivaalin tiedotus sai osakseen kritiikkiä ohjelman
epäselvyyksien ja englanninkielisen tiedon vähyyden vuoksi. Valofestivaalin kiinnostavimmat teokset
olivat ”Light Zoo” ja ”Sydän”, mutta myös Linnansaari kokonaisuutena sai paljon mainintoja.
Valofestivaali sai kouluarvosanaksi yhdeksän ja lähes kaikki vastaajat kokivat, että valofestivaali pitäisi
järjestää vuosittain Oulussa.
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5. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Hankkeen viestintä- ja markkinointisuunnitelma tehtiin osaksi hankkeen toimintasuunnitelmaa. Hankkeen
viestinnän tavoitteena oli tavoittaa ensisijaisesti kaupunkilaiset, viestiä hankkeesta, sen sisällöistä ja sen
tavoitteista ja saada kaupunkilaiset osallistumaan aktiivisesti mm. sosiaalisen median kautta. Tärkeää oli
myös tavoittaa valoalan ammattilaiset sekä kaupunkivalaistuksesta vastaavat kaupunkiorganisaation
työntekijät, levittää tietoa ja luoda verkostoja.
Hankkeelle luotiin oma graafinen ilme, ns. hanketunnus. Tämä ”aurinkomyrsky” –tunnus on kaupungin
AD:n Niina Penttilän suunnittelema. Penttilä suunnitteli myös Valoa Oulu! -festivaalille tapahtumailmeen,
jota käytettiin mm. lehti-ilmoituksissa, julisteissa ja esitteissä.
Hankkeelle luotiin ja avattiin Facebook –sivu, joka tarjosi ajankohtaista tietoa hankkeessa tapahtuvista
asioista sekä muista, esim. yhteistyökumppaneiden valoteemaisista asioista. Sivu löytyy Facebookista
osoitteesta: www.facebook.com/ValostaVetovoimaa. Myös Valoa Oulu! -tapahtuma sai oman Facebooksivunsa osoitteessa: www.facebook.com/ValoaOulu .
Hankkeelle luotiin myös kevyt infosivu Ouka.fi-sivustolle osoitteeseen www.ouka.fi/valostavetovoimaa.
Valoa Oulu! -tapahtuman nettisivut avattiin uuden Oulun juhlavuoden sivujen yhteyteen Oulun kaupungin
sivustolle osoitteeseen www.ouka.fi/valoaoulu. Sivuilla esiteltiin valofestivaalin sisällöt eritellysti,
tapahtuman aikataulu ja paikat kartalla, minkä lisäksi tapahtumasta oli lyhyt englanninkielinen info.
Tapahtuman kuluessa ja sen jälkeen sivuille lisättiin kuvia tapahtumasta. Valoa Oulu! –tapahtuman sivuilla
osoitteessa www.ouka.fi/valoaoulu käytiin syyskuun alun-joulukuun lopun 2013 välisenä aikana 8 565
kertaa, joista yksilöityjä kävijöitä oli 6 967 kpl. Suurin kävijämäärä oli marraskuun lopun ja joulukuun alun
välisenä aikana, pienempiä piikkejä kävijämäärissä on nähtävissä lokakuun alussa 2013 sekä marraskuun
2013 alussa. Valotapahtumista, Valosta vetovoimaa –hankkeesta ja Valoa Oulu! –tapahtumasta julkaistiin
eri medioissa yhteensä yli viisikymmentä juttua vuosien 2012 ja 2013 aikana.
Valoteemaisista juhlavuoden tapahtumista tiedotettiin syksyllä kaupungin uuden Oulun juhlavuoden
nettisivujen ja yhteismarkkinoinnin kautta, kuten myös kaupungin omien julkaisujen ja muiden
yhteistyökumppaneiden julkaisujen kautta. Tiedotteita lähetettiin valotapahtumista ja Valoa Oulu! –
festivaalista syksyn 2013 aikana 18 kpl, ja Valoa Oulu! -valofestivaali näkyi hyvin paikallisessa mediassa.
Medialle pidettiin kaksi avointa tiedotustilaisuutta: juhlavuoden ohjelmasisällöistä ja Valosta vetovoimaa –
hankkeen aloituksesta tiedotettiin 4.12.2012 ja Valoa Oulu! –festivaalin ja alueellisten Valoa! -tapahtumien
ohjelmasisällöistä kerrottiin medialle keskiviikkona 2.10.2013.
Lisäksi valofestivaalista kerrottiin festivaalin yhteistyökumppaneiden omissa sidosryhmälehdissä ja
arkkitehtuuria ja valaisua käsittelevissä alan julkaisuissa. Yhteensä juttuja eri medioissa oli 41 kappaletta.
Valofestivaalista mainittiin viidessä eri blogissa. Sosiaalisen median kautta kuvat valofestivaalista
levittäytyivät laajalle yleisölle ja aihetta käsiteltiin myös TV2:n Suora linja -ohjelmassa, jossa valofestivaali
oli yksi esimerkki taideteoksesta otettujen kuvien jakamisesta sosiaalisessa mediassa.
Uuden Oulun juhlavuosi markkinoi Valoa Oulu! –festivaalia juhlavuoden syksyn esitteellä, Valoa Oulu! tapahtuman omalla käsiohjelmalla, kaupunkitiedotustaulujen julisteilla (ns. tikkarit), tv-mainonnalla,
lehtimainoksilla sekä UBI- ja Loistonäyttö -videopuffeilla. Lisäksi guerrillatapahtumia ja Heijasteita –teoksen
avajaistilaisuutta markkinoitiin flaijereilla.
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Valoa Oulu! –festivaalin mainosvideo kuvattiin syyskuussa 2013 ja siitä tuotettiin 15-sekuntinen versio, jota
esitettiin MTV3:lla 16.-22.11. pyörineessä tv-mainoskampanjassa sekä UBI-näytöillä Oulun keskustassa 11.24.11. Pidempää, minuutin mittaista versiota käytettiin tapahtuman markkinoinnissa YouTubessa.
Videopuffin YouTube-linkkiä levitettiin mm. tapahtuman Facebook -sivujen kautta sekä uuden Oulun
juhlavuoden nettisivuilla. Videon tuottajana ja tuotantopäällikkönä toimi Anna Lanas, ja tuotantoyhtiönä
Saha Prod.
Give away –tuotteiksi uuden Oulun juhlavuosi teetti Valoa Oulu! –heijastimia, joita jaettiin mm.
Kiikkusaaren keskusleikkipuiston ja uuden valaistuksen avajaisissa 16.8., alueellisissa Valoa! –tapahtumissa
sekä Valoa Oulu! –festivaaleilla.
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6. HANKKEEN JATKOTOIMENPITEET
Hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteeksi asetettiin luoda Ouluun tapahtuma, joka etsii uusia
toimintamalleja ja mahdollisuuksia elämyksellisen kaupunkivalaisemiseen. Valosta vetovoimaa –hankkeen
tulokset pyritään juurruttamaan osaksi kaupungin normaalia toimintaa. Kyselytutkimuksenkin perusteella
jatkoa toivottiin erityisesti valofestivaalille, jonka suosituimpia elementtejä olivat isot valoinstallaatiot ja
yhteisölliset teokset, esimerkiksi koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja sissivalaisuiskut.
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämisyksikön Tapahtumat, kumppanuudet ja
kaupunkikulttuuritiimi on valmiudessa ottamaan tuotantovastuun hankkeen yhteydessä olevasta
valotapahtumasta tulevaisuudessa, mikäli valotapahtuman jatkorahoitus toteutuu. Hankkeen avulla luodut
konseptisuunnitelma ja verkosto on avainasemassa hyviksi koettujen käytänteiden jatkuvuuden kannalta.
Osana Valosta vetovoimaa –hanketta on valmisteltu valotapahtumalle konseptisuunnitelmaa, joka
pohjautuu ensimmäisen Valoa Oulu! –festivaalin kokemuksiin ja palautteisiin.
6.1. Valoa Oulu! 2014 konseptisuunnitelma
6.1.1. Ajankohta ja kesto
Valoa Oulu! –festivaalin ajankohta marraskuun lopulla koettiin hyväksi pitkän, pimeän syksyn päätteeksi
ennen joulun ajan tapahtumia. Kestoltaan valofestivaalin jatkaminen voisi olla perusteltua niin, että
valofestivaali jatkuisi ensimmäiseen adventtiin saakka. Festivaalin keston toki määrittelee myös resurssien
riittävyys. Näin ollen festivaalin teosten kesto voisi olla 6-10 päivää. Tiettyjen teosten keston määrittelee
myös niiden säänkestävyys.
Vuoden 2013 Valoa Oulu! –festivaalista teetetyssä kyselytutkimuksessa toivottiin festivaalin ja erityisesti
valoteosten kestävän pidempään kuin viikonlopun tai viikon verran.
6.1.2. Sisältö
Valoa Oulu! –festivaalista tehdyssä kyselytutkimuksessa toivottiin jatkoa paitsi isoille, väliaikaisille tai
pysyville julkisille valaistuksille, myös yhteisöllisille elementeille, joita vuonna 2013 toteutettiin yhteistyössä
uuden Oulun juhlavuoden kanssa. Yhteisölliset elementit vaativat aikaa, koordinointia, rahoitusta ja
työvoimaa, mutta niiden avulla voidaan saada myös mukaan iso joukko eri ikäisiä kaupunkilaisia.
Yhteisöllisten työpajojen –joita vuonna 2013 olivat mm. lyhtyveistostyöpajat, guerrilla- eli sissivalaistusiskut
ja Light Zoo –pajat- toteutus edellyttää taiteilijalähtöistä ja säänkestävää ideaa, (mielellään kierrätys)materiaaleja sekä kouluilla kiertäviä työpajavetäjiä, jotka vastaavat myös teoksen kokoamisesta ja
installoinnista. Lisäksi valaistuksen toteuttaminen teokseen on hankittava ostopalveluna.
Resursseista riippuen valofestivaalille tulisi toteuttaa vähintään 1-2 väliaikaista valoteosta, joista ainakin
yksi voisi sisältää äänimaiseman tai musiikkia kävijäkyselyn toiveidenkin mukaisesti. Lisäksi pienemmän
sääriskin sisätilavalaistus voitaisiin toteuttaa tilaan, jossa valoinstallaatio voisi yhdistyä musiikkiin. Tilan
tulisi olla iso, sinne pääsyn pitäisi olla avoin ja sellainen, jossa musiikki tai äänimaisema toimisi hyvin.
Ulkotilan valoinstallaatioiden mahdollisia tulevia toteutuspaikkoja voisivat olla esim. Ainolan puisto
(kasvihuoneet, ”kanavat” ja sillat, Pohjois-Pohjanmaan museo), Linnansaari tai vaikkapa Intiön vanha
vesitorni. Keväällä 2013 Valosta vetovoimaa –hanke selvitti nettikyselyllä mikä rakennus ansaitsisi
erityisvalaistuksen. Kaupunkilaiset saivat valita viidestä kaupungin omistamasta kiinteistöstä oman
suosikkinsa valaistavaksi marraskuisen Valoa Oulu! –festivaalin aikana. Selvästi eniten ääniä keräsi
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keskeisellä paikalla Linnansaaressa sijaitseva Tähtitornin kahvilarakennus. Vanha kaunis rakennus haluttiin
nähdä uudessa valossa. Kaupungin pääkirjasto torinrannassa ja Oulun Kauppahalli olivat seuraavaksi
suosituimmat kohteet valaistaviksi. Muut äänestyksessä mukana olleet rakennukset olivat PohjoisPohjanmaan museon päärakennus Ainolan puistossa ja Ainolan kasvihuoneet. Kaupunkilaisilta saatiin myös
omia ehdotuksia valaistavaksi kohteeksi. Sellaisia olivat muun muassa Puolivälinkankaan vesitorni,
Nallikarin "majakka" ja Oulujoen ylittävä rautasilta. Näitä ehdotuksia voidaan mahdollisuuksien mukaan
käyttää tulevien valotapahtumien suunnittelussa tai esimerkiksi vuonna 2013 Oulussa pilotoidun guerrillaeli sissivalaisuiskun kohteina.
Vuonna 2013 tutkittiin myös mahdollisuutta tehdä interaktiivinen, mahdollisesti pelillinen valoteos Ouluun
yhteistyössä pelialan ja valaistuksen asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyötä voisi kehittää esimerkiksi yhteisen
workshopin muodossa, joka päättyisi julkiseen demoon vaikkapa tyhjillään olevassa liikehuoneistossa tai
talossa.
Tiedon ja osaamisen välittämistä pyritään jatkamaan valoseminaarin, -luentojen, -kävelyjen tai
kiertoajeluiden muodossa yhteistyökumppaneiden kanssa.
6.1.3. Suunnitelma kaupunginosien ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi valon avulla
Valoa Oulu! –tapahtumasta ja uuden Oulun juhlavuoden alueellisista Valoa! –tapahtumista tehdyssä
kyselytutkimuksessa kiiteltiin sitä, että valotapahtumien valmisteluihin oli otettu mukaan paljon kouluja ja
muita yhteisöjä ja että tapahtumia järjestettiin myös muualla kuin keskustassa. Lisäksi uuden Oulun
juhlavuoden syksyn valo-teeman mukaisesti alueilla järjestettiin useita muita valoteemaisia tapahtumia,
joita juhlavuosi markkinoi Valoa Oulu! –tapahtuman rinnalla yhteisen markkinointisateenvarjon alla.
Juhlavuoden jakamaa tapahtumatukea on myös kiitelty; pienten tapahtuma-avustusten jakaminen
valotapahtumille voisi olla hyvä tapa rohkaista yhteisöjä ja kaupunginosia miettimään valon voimaa ja
järjestämään omia valotapahtumiaan myös jatkossa.
Mahdollisen jatkon osalta on toivottu myös yhteisöllisten valotapahtumien ja –teosten jatkoa niin, että
myös erilaiset ryhmät otetaan huomioon (lapset, nuoret, vanhukset, eri kulttuuritaustat). Nämä toiveet
huomioon ottaen yhteisöllinen osuus valofestivaalia voisi sisältää esimerkiksi:
-

Sissivalaisuiskun
Yhteisöllisen valoteoksen
Ouluvalokalenterin johon yksityiset, yhteisöt, yritykset tai taloyhtiöt voivat ilmoittaa omia
valoteoksiaan tai –tempauksiaan
Työpajoja: lyhdyt, led-värkkäyspaja, projisointityöpaja yms.

Yhteisöllinen teos voisi vuoden 2013 tapaan olla lyhtyveistostyöpajojen sarja tai vaikkapa
kierrätysmateriaaleista valmistettavien valaisinten työpajasarja, joiden tuotokset kerättäisiin yhteen
yhteiseksi valoteokseksi.
Vuonna 2013 aloitettua ”Ouluvalokalenteri” –ideaa voisi jatkaa ja pyrkiä näin osallistamaan kaupunkilaisia,
yrityksiä, taloyhtiöitä ja vaikkapa yhdistyksiä omien valaistustensa kautta.
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Kyselytutkimuksen palautteissa toivottiin myös mm. glögi- tai ruokakojuja festivaalin yhteyteen; näistä
voidaan mahdollisten jatkotapahtumien toteutuessa neuvotella eri toimijoiden tai ravintolayrittäjien
kanssa.
6.1.4. Rahoitus ja yhteistyökumppanit
Tapahtuman toteutumisen varmistamiseksi kiinteä perusrahoitus tulisi varmistaa, minkä lisäksi
teoskohtaisiin rahoituksiin voidaan hakea yhteistyökumppaneita. Tärkeitä yhteistyökumppaneita
jatkuvuuden kannalta ovat kaupungin omat palvelualueet ja liikelaitokset, esim. Sivistys- ja
kulttuuripalvelut, ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut, Oulun Vesi Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Liikelaitos
Oulun Tilakeskus ja kulttuuritalo Valve, minkä lisäksi voidaan lähestyä aiempia muita
yhteistyökumppaneita. Näiden lisäksi pyritään saamaan mukaan myös yritysyhteistyökumppaneita.
Oulun Kaupunginhallituksen käyttöön on varattu vuodelle 2014 kaupunkistrategiaa tukeviin
kehittämishankkeisiin 500 000 € määräraha. Kaupunginhallitus kävi 24.2.2014 lähetekeskustelun
määrärahan kohdentamisesta. 10.3.2014 kokouksessa kaupunginjohtaja esitti määrärahaa käytettäväksi
mm. kaupunkikulttuurin edistämiseen. Esityksen mukaan yksi keskeisistä tarpeista on luoda jatkumoa
uuden Oulun juhlavuoden hyvien käytäntöjen jatkumolle kaupunkikulttuurin kehittämisessä, erityisesti sen
onnistuneimmille tapahtumille osana kaupunkikulttuurin edistämistoimia.
Osana kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmaan liittyviä konkreettisia kehittämistoimia kaupunginhallitus
päätti myöntää vuoden 2014 kaupunkistrategiaa edistäviin toimiin varatusta määrärahasta Valoa Oulu! –
valofestivaalille 165 000 € käytettäväksi vuoden 2014 festivaaliin. Vertailun vuoksi vuoden 2013 Valoa Oulu!
–valofestivaalin kulut olivat hankkeen ja yhteistyökumppaneiden kulut yhteenlaskettuina n. 235 000 euroa.

6.1.5. Vakituisen tapahtuman konsepti ja toimijoiden verkosto
Ilman varmuutta vakituisesta perusrahoituksesta on vuosittain toistuvan valofestivaalin konseptin
laatiminen vaikeaa. Mikäli valofestivaalia haluttaisiin kehittää, jatkossa ohjelman osasia voisi ulkoistaa niin,
että perusrahoitus ja koordinaatiovastuu, viestintä ja markkinointi pysyisi kaupunkiorganisaatiossa, mutta
teosten ja ohjelman tuotantovastuu ja toteutus olisi eri toimijoilla. Teosten ja ohjelman tulisi kuitenkin
pysyvä ilmaisena ja kaikille saavutettavana. Markkinointisateenvarjon alle voidaan pilottitapahtuman tavoin
ottaa mukaan muiden toimijoiden teemaan sopivia teoksia tai ohjelmaa.
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7. HANKKEEN ARVIOINTI
7.1. Arviointiosuus rahoittajalle
K1: Millaisia määrällisiä tuloksia hankeaikana on saavutettu?
V1:
Miehet
a) Uudet työpaikat
_____
b) Säilytetyt työpaikat
_____
c) Alle 29- vuotiaiden työpaikat edellisistä
d) Uudet yritykset
__-__

Naiset
___0,8__
___1__
__ 0__ kpl
__-__

Tavoite
_0,8_
____
__-___

K2: Mitä käytännön toimenpiteitä hankkeessa on tehty alueen työpaikkamäärän
kasvattamiseksi? Mitä toimenpiteitä on tehty nuorten työllistymisen edistämiseksi?
V2: Suoranaisia toimenpiteitä työpaikkamäärän kasvattamiseksi ei ole tehty, mutta tapahtumilla on aina
työllistäviä ja taloudellisia vaikutuksia alueelle. Myös ilmaistapahtumat lisäävät alueen talousvaikutuksia,
sillä tapahtumiin osallistuvat ihmiset käyttävät mm. joukkoliikennettä ja ravintolapalveluita. Lisäksi
tapahtuman järjestämisen vaikutukset heijastuvat alueen toimijoihin, esim. valo- ja äänitekniikan yrityksiin,
kuljetusalan yrityksiin, matkailu- ja ravintola-alan yrityksiin jne. Kaupungin nuorisotoimen ja työllisyyden
edistämistoiminnan kanssa yhteistyönä toteutetun Duunarit –tapahtuma-avustajatoiminnan kautta oli kaksi
nuorta viikon ajan Valoa Oulu! –tapahtuman avustavissa järjestelytöissä.
K3: Millaisia uusia mahdollisesti hankkeen tavoitteisiin kirjaamattomia kehittämiskohteita, tarpeita ja -mahdollisuuksia hankkeen toteutusaikana on noussut esille?
V3: Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n.
Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, joista
erityisesti asukkaiden osallistumisen ja monimuotoisen kaupunkikulttuurin edistämisen tavoitteet vastaavat
hyvin Valosta vetovoimaa –hankkeen tavoitteita ja ovat perusteita valotapahtumien jatkokehittämiselle.
Valoa Oulu! –valofestivaali on kirjattu myös Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmaan.
K4: Mitä toimenpiteitä hankkeessa on tehty alueen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden
lisäämiseksi eri-ikäisten näkökulmasta?
V4: Elämyksellisen kaupunkivalaisun ja valotapahtumien uskotaan lisäävän matkailua kehittämällä
kaupungin vetovoimaa ja ihmisvirtojen liikettä kaupallisten palvelujen läheisyydessä. Pilottitapahtuman
avulla pyrittiin elävöittämään kaupunkikeskustaa ja rohkaisemaan kaupunkilaisten omaehtoista
osallistumista tapahtumiin ja niiden valmisteluun. Yhteisen markkinointisateenvarjon alle liitettiin myös
muiden toimijoiden tapahtumia ja näin saatiin monipuolinen ohjelma, jossa seurattavaa oli myös mm.
tanssin ja musiikin ystäville. Tapahtumia ja työpajoja vietiin myös sisätiloihin paremman saavutettavuuden
lisäämiseksi. Valoteokset pyrittiin myös sijoittamaan hyvien kulkuyhteyksien varrelle kaupunkikeskustaan
ja lyhyen kävelymatkan päähän toisistaan, jotta sekä lapsiperheet että vanhemmat osallistujat pääsisivät
näkemään ne.
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K5: Miten hankkeessa on edistetty aluerakennetta tukevia kehittämisvyöhykkeitä (Perämerenkaari, OuluKainuu, Oulu-Kokkola sekä valtateihin 4 ja 20 perustuvat logistiikkakäytävät)?
V5: K6: Miten hanke on vaikuttanut tasa-arvoon mm. kulttuurin, ikäryhmien ja sukupuolten
näkökulmasta?
V6: Kaikki hankkeessa pilotoidut tapahtumat olivat ilmaisia, avoimia ja saavutettavia ikään, sukupuoleen tai
taloudelliseen asemaan katsomatta. Valotapahtumat sopivat kaikille kulttuureille, ja isossa osassa
pilotoituja tapahtumia mukana oli hyvin eri-ikäisiä osallistujia esikoululaisista isoäiteihin ja heidän
lapsenlapsiinsa. Guerrilla- eli sissivalaisuiskuihin pystyi osallistumaan kuka tahansa ja lyhtytyöpajoja
järjestettiin paitsi esikouluissa, alaluokilla, yläluokilla ja lukioissa, myös mm. Oulun Taidemuseossa
avoimena pop-in-työpajana. Avoimia työpajoja oli koko perheille ja esim. valopajoja tarjottiin Heinätorin
koulun Leinonpuiston erityisoppilaille ilmaiseksi. Hankkeessa on myös pyritty jakamaan kaupunkilaisille
tietoa energiatehokkaasta kaupunkivalaisusta avoimessa seminaarissa ja ilmaisilla kävely- ja
bussikiertoajeluilla sekä tiedottamalla tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista laajasti.
K7: Miten hanke on vahvistanut maakuntaidentiteettiä ja/tai paikalliskulttuuria?
V7: Hanke teki tiivistä yhteistyötä valotapahtumien ja erityisesti alueellisten ja yhteisöllisten tapahtumien
osalta uuden Oulun juhlavuoden kanssa, jonka tavoitteena oli vahvistaa me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta
koko uuden Oulun alueella, mutta myös juhlia ja tuoda esiin kunkin alueen omaleimaisuutta ja vahvuuksia.
Alueellisissa Valoa! –tapahtumissa Kiimingissä, Haukiputaalla, Yli-Iissä ja Oulunsalossa pyrittiin tekemään
yhteistyötä paikallisten tapahtumien ja toimijoiden kanssa. ja Lyhtyveistostyöpajat ottivat lähtökohdakseen
alueellisen paikkaidentiteetin tukemisen, joka näkyi hienosti kunkin paikan lyhdyissä mm. alueen historian
tai maantieteellisten ominaispiirteiden kuvina.
K8: Mitkä ovat hankkeen keskeisimmät toimenpiteet osaamisen ja/tai kansainvälisyyden
lisäämiseksi?
V8: Tiedon ja osaaminen välittäminen ja lisääminen oli yksi hankkeen päätavoitteista; erityisesti tavoitteena
oli lisätä tietoisuutta elämyksellisestä kaupunkivalaisusta ja energiatehokkaasta valaisusta. Tähän pyrittiin
mm. pilottitapahtumalla, sen taiteellisesti korkeatasoisilla teoksilla, valosuunnittelijoilla ja asiantuntijoilla.
Hankkeesta ja pilottitapahtumasta tiedotettiin paljon ja Valoisa ja vetovoimainen kaupunki –seminaari pyrki
välittämään tietoa sekä energiatehokkaasta valaisusta että elämyksellisen kaupunkivalaisun
mahdollisuuksista kaupungin vetovoimaa kehitettäessä.
Benchmarkingia pilottitapahtumaa varten tehtiin myös kansainvälisesti Lights in Alingsås –tapahtumassa
Ruotsissa. Alingsåsin valotapahtuman perustaja, Alingsåsin kunnan kehityspäällikkö Kjell Hult oli myös
kutsuttuna keynote-puhujaksi Valoisa ja vetovoimainen kaupunki –seminaariin.
Pilottitapahtuman yhteydessä Oulussa toteutettiin ensimmäistä kertaa guerrilla- eli sissivalaisuiskut, joiden
tarkoituksena oli tuoda esille valon ja valosuunnittelun merkitystä sekä saada asukkaat kiinnostumaan
omasta ympäristöstään. Englantilaisen valosuunnittelukollektiivin, Social Light Movementin Sharon
Stammers kävi Oulussa kolme kertaa syksyn aikana kertomassa sissivalaisusta ja suunnittelemassa kohteita
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yhdessä Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoiden kanssa. Hän myös veti sissivalaisuiskut läpi yhdessä
kollegansa Martin Luptonin kanssa. Heidän artikkeleidensa myötä Oulun ja Oulunsalon guerrillaiskuista
kerrottiin maailmanlaajuisesti mm. valaisinvalmistaja Philipsin blogin kautta.
Myös hankkeen taiteellinen asiantuntija Tapio Rosenius toi hankkeeseen sekä arvokasta osaamista että
kansainvälisyyttä, samoin kuin hankkeen muut asiantuntijat.
K9: Miten energia- ja luonnonvaratalouden kehittäminen hankkeessa on huomioitu?
V9: Energiatehokkaasta valaisusta pyrittiin välittämään tietoa Valoisa- ja vetovoimainen kaupunki –
seminaarin kautta sekä yhteistyökumppaneiden Oulun yliopiston Mukautuva kaupunkivalaisu –hankkeen ja
Oulun Energia Urakoinnin järjestämän Pohjoista voimaa –kiertoajelun kautta.
K10: Hankkeen esiin nostamat uudet kehittämisteemat, –kohteet ja ideat?
V10: Vuoden 2013 aikana Oulussa keskusteltiin paljon kaupunkikulttuurin kehittämisestä ja kaupungin
sivistysja
kulttuuripalveluissa
onkin
valmisteilla
kaupunkikulttuurin
toimenpideohjelma.
Toimenpideohjelman tarkoituksena on kehittää toimintamallit resurssien yhteiskäyttöön, tapahtumien
koordinointiin ja viestinnälliseen yhteistyöhön. Kaupunkistrategian mukainen kaupunkikulttuurin
kehittäminen mm. lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyden kokemusta ja on vetovoimatekijä myös
kansainväliselle matkailulle. Valosta vetovoimaa -hanke ja Valoa Oulu! –pilottitapahtuma vastaa näihin
painopistealueisiin ja olisi luonteva osa tulevaa toimenpideohjelmaa.
K11: Luettele hankkeesta syntyneet jatkohankkeet mm. hankkeen budjetti, rahoituskanavat?
V11: Oulun kaupunginhallitus käsitteli 10.3.2014 kokouksessaan kaupunkikulttuurin edistämistoimiin
osoitettavan määrärahan esityksen. Osana kaupunkikulttuurin edistämistoimia esitettiin uuden Oulun
juhlavuoden hyvien käytänteiden jatkamista, yhtenä näistä Valoa Oulu! –valofestivaalia. Kaupunginhallitus
päätti hyväksyä strategiaa edistäviin kehittämistoimiin varatusta määrärahasta käytettäväksi vuoden 2014
aikana Valoa Oulu! -valofestivaaliin 165 000 €.
K12: Olisitteko kaivanneet Pohjois-Pohjanmaan liitosta asiantuntija-apua (valmistelija lisäksi)?
V12: a) ohjausryhmän jäsenenä MKR-hankkeessa/ohjelmassa: hankkeen ohjausryhmässä oli liiton edustaja,
mikä oli avuksi tiedonkulussa ja oli niin ollen hyödyllistä.
K13: Jos hankkeelle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet, niin kerro merkittävimmät syyt
epäonnistumiseen.
V13: -
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7.2. Ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta ja tuloksista
Ohjausryhmän kokouksessa 12.2.2014 ohjausryhmä arvioi hankkeen toteutusta ja tuloksia suhteessa
alkuperäiseen hankesuunnitelmaan seuraavasti:
Ohjausryhmä totesi, että Valosta vetovoimaa -hanke on toteuttanut erittäin hyvin sille asetettuja
tavoitteita. Valoa Oulu! –valofestivaali toteutettiin laadukkaasti ja se keräsi runsaasti yleisöä.
Valofestivaali nousi yhdeksi vuoden ehdottomaksi kaupunkikulttuurin kohokohdaksi. Hanke toteutti
myös vahvasti Oulun kaupungin strategiaa ja arvoja.
Hanke on ollut erittäin onnistunut pilotointi ja sen
kaupunkivalaistuksen ja valotapahtumien jatkokehittelyssä.

tuloksia

voidaan

hyödyntää

Ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa 27.5.2014 ohjausryhmä totesi vielä, että Kaupunginhallituksen
myöntämä määräraha vuoden 2014 Valoa Oulu! –tapahtumalle on merkittävä tulos hankkeelle, ja edistää
hankkeen pysyviä tavoitteita.
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