
Luutarha – työpäiväkirja

Luutarha aikoo kivikautiseksi ääni-installaatioksi.

1.8.15 Turku, 1. päivä

Pystytettiin paja pihalle. Sahattiin hirven hampaita puoliksi ja viilattiin niihin uurteet naruille. 
Hampaista tehdään koruja kivikautista diskoa varten. Lounaustauon jälkeen Riitta jatkoi 
uurteiden viilaamista ja Juha alkoi käydä läpi äänimateriaalia. Luutarha-installaation 
ääniosa tulee rakentumaan Riitan Gotlannin-äänityksistä – merta, ruokkeja ja simpukoita 
–, arkistolevyltä poimituista laulujoutsenista ja lokeista, Riitan luupillirekonstruktioilla 
soittamista sämpleistä ja Ilmari Säävälän käynnistämän nokkahuiluorkesterin soittamasta 
Olli Immosen muotokuvasta, jonka Juha äänitti eilen Valtio + 
-performanssitaidetapahtumassa Kakolassa.

Lisäksi laskettiin kellarin välikköön nousevan pimeän tilan puurakenteen puun menekki. 
Kolme metriä pitkään, 1,75 leveään ja vajaa pari metriä korkeaan kehikkoon tarvitaan 10 
m kakkosnelosta, 16 m kakkoskakkosta ja 24 m ykköskakkosta tai vastaavaa rimaa. Ehkä.

2.8.15 Turku, 2. päivä

Aamu työskenneltiin tahoillamme: Riitta pihalla uurtohommissa, Juha sisällä 
äänihommissa. Puoliltapäivin käveltiin kirjastoon josta lainattiin fillarit ja ajettiin Ruissaloon 
sulkia etsimään. Niitä löytyi paljon. Takaisin kaupungissa myöhäisen lounaspöydän 
ääressä syntyi uusi idea installaation huonejaoksi. Jos se onnistuu saamme tilan pöydät 
hyötykäyttöön!

Alkuiltanokosten jälkeen J jatkoi äänityötä omassa kopissaan ja R uurtamista pihapajassa. 
Päivän päätteeksi kuunneltiin mitä J oli saanut aikaan.

3.8.15 Turku, 3. päivä

Aamulla Niina vei meidät ostoksille: 75 kiloa pieniä kiviä ja 75 kiloa vähän suurempia kiviä, 
eläinverkkoa, kasvihuonemuovia, nippusiteitä, siimaa ja tuikkukynttilöitä. Omin päin 
löysimme kangaskaupasta palan vuotaa ja nauhaa. Huomenna tilassa testataan onko 
ostoksista suunnitelmamme toteuttajaksi. Materiaalibudjetista on jäljellä 15 euroa.

Iltapäivä askarreltiin puistossa hirvenhampaista, vuodasta, jännelangasta ja nauhasta 
lannekoruja. Jälki oli kivikautisen karua. Onneksi diskossa jorataan hämärässä.

4.8.15 Turku, 4. päivä

Tänään päästiin kellariin todellistamaan suunnitelmiamme. Rakensimme massiivisista 
pöydistä käytävän, oikean manalan solan. Riitta sanoi että se näyttää aivan gotlantilaiselta 
kivikautiselta hautausmaalta. Jossain välissä meitä käytiin kuvaamassa. Yksityiskohtia: 
siiman pujottamista villisian leukaluuhun; hanhen sulkien ruotien rei’ittämistä; luiden ja 
sulkien ripustamista solaan.

5.8.15 Turku, 5. päivä



Mynämäki-päivä Krappalantiellä Mari Krappalan talossa. Söimme, joimme, saunoimme. 
Päivä ei ollut niin lämmin kuin oli luvattu. Ai niin, me myös työskentelimme: Mari haastatteli 
meitä ja teimme lisää hammaskoruja.

6.8.15 Turku, 6. päivä

Eilinen sauna rentoutti myös tämän aamun. Ennen puoltapäivää J lainasi kottikärryn 
kreikkalaisilta maalareilta ja vei jokilevän raatihuoneelle. Puoliltapäivin laskeuduimme 
kellariin. Pian tajusimme ettei meillä ollut paljonkaan tekemistä ennen kuin saisimme 
mustan verhon ja PA:n. Olisimme voineet äänittää diskoa mutta laitteet eivät olleet 
mukana. Joten menimme ostamaan vöitä lannekoruja varten ja patterit R:n tallentimeen. 
Matkalla lounaalle piipahdimme hakemassa äänityslaitteet R:n asunnolta mutta 
unohdimme mikkiständin. Ja J unohti sytyttimen. Kellariin palattuamme tanssimme vähän. 
Se oli hauskaa. Tajuttiin että se on helpompaa kun on vain yksi koru päällä. Puoli viideltä 
Jarkko toi verhon ja PA:n. Pantiin verho solan yli. Siitä tulee pimeä. Pystytettiin PA mutta 
yksi kaapeli puuttui emmekä voineet kokeilla ääntä. No, ääni ja valo testataan huomenna.

Kuudelta kipusimme Vartiovuoren puistoon piknikille syömään eilisen päivällisen jäänteitä.

7.8.15 Turku, 7. päivä

Aloitimme aamun pirteästi poraamalla hirvenhampaisiin reikiä Annin lainaporalla. 
Poraaminen sujui jouhevasti, ja pian pujottelimme hampaita lannekoruiksi. Teimme siis 
työn uudelleen mutta nyt voinemme luottaa siihen että hampaat pysyvät lanteilla.

Lounaan jälkeen laskeuduimme kellariin. Yhdistimme Jarkon tuoman piuhan PA:han, ja 
kellari murisi merta ja kirkui lokkeja. Jee! Sitten äänitimme diskoa. Pimeyttä kokeiltuamme 
tekstasimme Jarkolle että voisiko hän tuoda maanantaina kynttilänkeltaista kalvoa 
sähkölamppuja varten, sillä pelkkä kynttilän valo ei riittäisi diskoon.

Takaisin kämpillä J ymppäsi diskoäänet äänimaailman, kun taas R porasi vielä hieman.

8.8.15 Turku, 8. päivä

Tänään laskeuduimme kellariin 11:ltä. R kiinnitti sulkia solan kattoon ja J miksasi 
äänimaailman. Lounaan jälkeen takaisin kellariin. Mari, Virpi ja Christopher tulivat 
tekemään videohaastattelua joka naamioitiin meidän väliseksi keskusteluksi, joka 
huipentui kun J nimesi käyttämämme metodin installaatiometodiksi. Se on neliulotteinen 
metodi joka aktivoi kaikki aistit. Luulemme että Mari oli tyytyväinen. Nousimme kellarista 
hyvin ansaitun vapaapäivän viettoon eli suuntasimme Helsinkiin.

10.8.15 Turku, 9. päivä

Tavattiin lounaalla joen rannassa. Lounastettuamme laskeuduimme kellariin. Vahtimestari 
selitti että vanhat seinälamput saattoivat aiheuttaa oikosulun jolloin kellarin 
valopistokkeista katosi virta. Pian myös koimme tämän itse. Käytämme yhtä lamppua, 
emme irrota sitä pistokkeesta jolloin se toiminee hyvin.

Solassa haisi. Luut? Ei vaan solan peittona toimiva molton on kellarissa kostuttuaan 
alkanut lemuta. Hajua halusimme, sitä saimme! Kun olimme haistelleet kylliksi, R levitti 
korut diskohuoneeseen, ja J pani äänimaailman soimaan. Sitten Jarkko soitti, ja J kipaisi 
värikalvot Hämeenkadulta. Nyt valomaailma alkaa olla sitä mitä olemme tavoitelleet. 



Kellarissa on hämärää oikeasti. Ja kaunista. Lopuksi puimme korut päälle ja hytkyimme 
hetken. Olemme valmiita huomisen tositoimiin!

11.8.15 Turku, 10. päivä

Tavattiin puoli 11 kellarissa. Levitettiin levät. Käytiin syömässä. Takaisin kellariin. 
Kiinnitettiin korut, viritettiin äänimaailma, sytytettiin kynttilät. Assistenttimme Johanna tuli ja 
selostimme hänelle kuinka homma toimii. Ensimmäiset ihmiset tulivat kahdeltatoista. 
Merkillinen kommentti: tämä ei ole minua varten, tämä on hengellinen takapakki 
menneisyyteen. Ensimmäisten vieraiden jälkeen oli pitkään hiljaista. Toinen assistentti tuli 
ennen kolmea ja sai koulutuksen. Neljältä kellari tulvahti täyteen väkeä. Paljon 
hymynaamoja. Hyvä tekemisen meininki. Sola oli pimeämpi kuin koskaan, meri 
voimakkaampi, disko kuumempi. Viiden jälkeen hiljeni. Ihmisiä tuli vielä tipotellen. 
Kuudelta pantiin pillit pussiin. Anni, Niina, Maarja, Johanna ja moni muu auttoivat purussa. 
Anni oli kutsunut väkeä hakemaan 150 kiloa kiviä ja ne katosivat hetkessä erilaisiin 
kasseihin. Meillä oli käynyt 86 ihmistä. Jee! Väsyneinä mutta tyytyväisinä kävelimme 
kämpille – pesu, lepo ja ruokaa oli illan ohjelma.


