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Orfeus (Ὀρφεύς)


Kulttuurin alussa: Rakkauden laulaja
– Lyyran soittaja - ”Laulun isä”
– Muusa Kalliopeen poika (isä Traakian kuningas tai Apollo)
– Dionysoksen pappi ?



Maaginen laulu – Ihmeellinen soitto
– Rauhoitti koko luonnon ja itse luonnon pedot.
– Joet lakkasivat virtaamasta ja vuoret lähemmäksi kuuntelemaan.
– Voitti seireenit laulullaan



Orfeus ja Eurydike (nymfi)
– Vieraili Haadeksessa ja vapautti laulullaan rakastettunsa Euridikean
– Ei pystynyt olemaan katsomatta
– Menettyään Eyridikean suremaan vuorille
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Orfilaisuus – myytti Orfeuksesta
Nimi uskonnollisille riiteille ja liikkeille antiikin Kreikassa ja Traakiassa
 Länsimaisen sielun (ψυχή / psyche) synty


–
–
–
–


Aikaisemmin sielu vain varjokuva
Orfilaiset sielu todellista ja pysyvää – ruumis katoavaista
Soma = sema: Ruumis on hauta
Ei tule juoda unohduksen virrasta (lethe) vaan muistin (mnemosyne).

Politiikka 1: Orfilainen kosmos – alussa oli muna
– Elämän ja alkuperäisen täyteyden, täydellisen olion symboli
– Vähitellen murentuu yksilöllisen olemassaolon ei-olemiseksi.
– Riita hajottaa kosmoksen ↔ rakkaus yhdistää vastakohdat



Politiikka 2: Orfilainen elämäntapa
– Pidättäytyminen väkivallasta
– Puhdistautuminen maallisesta – askeesi, ruokavalio, riitit
– Ekstaasi – itsensä ulkopuolelle asettuminen
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Orfeuksen kuolema – kulttuurin ääni


Orfilaisuus
– Titaanisen elementin hylkääminen
– Titaanit repineet vauva Dionysoksen kappaleiksi
– Orfilainen uudestisyntymisen teema



Orfeuksen kuolema
– Dionysoksen villimpien naisseuraajien manadien lauma repi kappaleiksi.
– Ruumiin hajoaminen



Ääni jää
– Irrotettu pää jokeen, jossa jatkoi lauluaan
– Lyyra siirtyi taivaalle tähdeksi



Uudestisyntyminen äänenä
–
–
–
–

Orfilainen sielun kiero
Kenen äänenä?
Minkä kiertona?
Kulttuurin sieluna ja äänenä
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Kulttuuriperintö = Ihmisen ääni ?
 Ihmisen kaksoisperimä

–
–
–
–
–

Eläin = biologinen perimä + ympäristö
Ihminen = biologinen perimä + ympäristö + kulttuurinen perimä
Ympäristö ≠ kulttuuri
Ihmisen kaksoisperimä: luonto + kulttuuri
Merkitysjärjestelmä = ulkoinen perimä

 Orfeuksen laulu = kulttuurin universaali ääni

–
–
–
–
–
–

Ihminen ei välittömästi kielessä (merkitysjärjestelmässä)
Luonnostaan vailla tätä
Kyvyttömyys kieleen = kyky kieleen
Infancy – varhaislapsuus
Jokeltelu – Baabelin kieltä - vauvalla kaikkien kielten foneemit
Orfeuksen laulu = kulttuurin universaali kieli
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Ihmisen äänen tuhoaminen
 Kulttuuriperinnön tuhoaminen
– ISIS = Islamic State of Iraq and Syria

 Idealistinen selitys?

– Vahva epäjumalankuvan kielto (Islam) + fundamentalismi → velvoite
– Jumalan ääni = ikuinen ja välitön
– Ihmisen ääni = historiallinen ja välittynyt
 Materialistinen selitys ?

–
–
–
–

Vallan näyttö + taloudellinen rahoitus
Vallan ja hyödyn intressit
Eläimen ääni = ”luonnollinen” ja välitön
Ihmisen ääni = historiallinen ja välittynyt
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Suomalainen kulttuuriperintö


Suomessa kaikki on toisin - vai onko?
– Ei monituhatvuotista kulttuuriperintöä - erityisesti rakennusperintö kapea ja ohut
– Vahva suojeluvastaisuus
– Esteettisen kulttuurin aliarvostus

Turun tauti → koko maan sairaus
 Idealistinen selitys? Ideologiat ”Jumalan ääninä”


– Modernismin ideologia?
• 60-luvun purkuvimma
• Kuitenkin ylitetty, tullut itse ”klassiseksi”, ei haluta suojella
– Esteettinen funktionalismi → Funktionalismi ilman estetiikka
– Talot on tehty asuttavaksi, vanhat purettaviksi, ei kokonaistaideteoksia
– Viimeisimpänä kaupungin tiivistäminen – jo lähes fundamentalismiksi


Materialistinen selitys
– Vallan ja hyödyn välittömät intressi
– Grynderien voitontavoittelu ja Turun taudin kähmintä
– Suojelun oletettu epätaloudellisuus ?
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”Elinkaaren” turvallinen loppu


Elinkaari-ideologia
– Kestävä rakentaminen – elinkaarivastuu ?
– Elinkaaren loppu
• Rakennuksen elinkaari : ”Elinkaarella tarkoitetaan jaksoa maankäytön ja rakentamisen
suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta rakentamiseen ja aina rakennuksen purkuun ja
purkutuotteiden lajitteluun saakka.

–
–
–
–
–

Talo ”kierrätys” tuotteena → tuotteen elinkaari
Tuotteiden elinkaaren jatkuva lyheneminen – kertakäyttötalot – kierrätetään
Mikä on estetiikan elinkaari?
Rahastus →Elinkaarimalli (Public Private Partnership) → Jatkuva rahastus
Vallan siirto palvelun tuottajalle → Kiinteistöbisnekselle

 Turvallisuus ideologia
– Turvallisuus takaa aina tuhoamisen
– Turvallisuus riski ≠ turvallisuuden parantaminen → Purkaminen
– Kaupungin virkamiehen suusta:
– ”Tähän löytyisi varmaan joku turvallisuusnäkökulma niin voisi hyvin purkaa”
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Hietsun paviljonki
 Purkamiskiihko


Liikuntavirasto
–
–



Purkukunnossa
–



Kaupungin kuntotarkastukset → perustukset mädät jne.

Töölöläiset ”kansalaisaktivistit” → pelastaminen
–



Uusi Hietarannan suunnitelma → ”kilpailutus” uudesta suunnitelmasta
Uusi kahvila → vanha paviljonki saatava pois

Valtava työ, viranomaisten hyvin outo ja epäviranomaismainen suhtautuminen

Töölön kylätalo – Töölö ry.
–

Valmistuu kylätaloksi, avajaiset tänä syksynä
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Fastholman huvila
Herttoniemeläisten yritys pelastaa 1910 rakennettu huvila
 Yksityinen huvila → 1980 -luvulla kaupungin omistukseen










–

Vuokraus yhdistyksille

–
–
–
–

Rakennuslautakunnalta purkulupa huvilalle 2011
2012 vielä vuokraus kunnostajille
Tilakeskus päättää purkaa rakennuksen 2014
Kiinteistölautakunta – myyntiyritys – yksityinen ostaja

–

”Anarkistit valtasivat Fastholman huvilan – nimesivät uudestaan Mummolaksi.”

–

Poliisit virka-apuna purkamisessa

–
–

Täydellinen peruskorjaus
Purkaminen noin 75 000 euroa

–

Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, virastopäällikkö Jaakko Stauffer ja tilakeskuksen
päällikkö Arto Hiltunen

Tyhjäksi → Purkuhalu

Nuoriso valtaa

Puskutraktorit nopeasti liikkeelle
Huvilan aiheuttamat kulut ?
Huoli turvallisuudesta
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Oikeus perustuslailliseen velvollisuuteen?


Perustuslaki: 2 luku perusoikeudet
– 20 § Vastuu ympäristöstä
– Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
kuuluu kaikille.



Perusoikeus?
– Negatiivinen oikeus ? → Velvollisuus ?



Vastuu kuuluu kaikille
– Miten voi toteuttaa tätä velvollisuutta?
– Kuka voi tätä velvollisuutta toteuttaa? Kaikkiko ?
– Erityiset suojeluviranomaiset



Suojeluesitykset
– Kansalaiset eivät voi tehdä

Kulttuuriperinnön suojelun ajaminen
– Todellisuudessa lähes mahdotonta
 Kuinka siis saada oikeus toteuttaa perustuslaillista velvoitetta?
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Orfeuksen toinen kuolema
Lasimaalauksen suojelu töölöläisessä asunto-osakeyhtiössä
 Bruno Tuukkanen (1891-1979)


–
–
–
–

Nuorena Suomen lipun muotoiluun E Snellmanin johdolla
Seinämaalaukset eduskuntatalossa, Mikael Agricolan kirkossa jne.
Lasimaalauksia Juseliuksen ja Korderlinin hautakappeleissa, kirkoissa jne.
Teki myös töölöläistalojen rappukäytäviin maalauksia

Orfeus lasimaalaus As Oy Mechelinin huoneisto b50 eteishallissa
 Rakennusperintö – ainutlaatuinen ratkaisu


– Valokuilu kulkee ullakon lävitse katolle
– Ullakolla huoltoluukku ja keinovalaisin pimeän ajaksi
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Eteishalli + lasimaalaus


Katon ja seinien koristemaalaus 30-luvun alku



Salomo Wuorion koristemaalausliike 30-luvun alku
Lähes täydellisesti säilynyt, vain joitakin pieniä vaurioita
2004 Museoviraston avustuksella hallin entisöinti: Ulla Setälä
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Orfilainen tarina = harmonia → konflikti


84 vuotta Orfeus sai soittaa rauhassa tähtitaivaan alla
– Talvisodan pommitukset: vaara → pelastus, pieni särö lasissa

2009 harmonia purkautuu – Orfeus vaarassa
 Ullakkorakentaminen


– Toive saada rahaa
– Asumisviihtyvyys ?

Voiko Orfeuksen pelastaa?
 Kaupunkisuunnitteluvirasto ja Kaupunginmuseo




– Sisätilan suojelu hankalaa
– Ei ullakkorakentamiskohde, muutenkin halutaan säilyttää
– Talolle pitäisi antaa suojelustatus – Kaava vanhentunut
Talon muu hallitus: tuollaisista papereista ei tarvitse välittää
– Hanke jatkuu
– Lopulta valmistellaan salassa rakennuslupaan asti
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Ullakkorakentaminen
Alueellinen poikkeuslupa 1987 Kulttuurihistorialliset ehdot


– Rakennuksen sisäisiä ja ulkoisia arkkitehtonisia arvoja ei turmella.
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa rajoitetaan
sellaista ullakkorakentamista, joka aiheuttaisi muutoksia vesikattoon tai muulla tavoin
heikentäisi rakennuksen arvoa.
– Kaupunginmuseolta pyydetään lausunto ullakkorakentamisesta kulttuurihistoriallisesti
ja rakennustaiteellisesti arvokkaissa kohteissa


Asumisviihtyvyys
– Oltava myös muiden talon asukkaiden asumisviihtyvyyttä parantavia toimia

Rakennusvalvontavirasto myöntää luvan
 Rakennuslautakunta viime kädessä päättää
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Ullakkorakentamisen ideologia


Ullakkorakentaminen sinänsä aivan ok monissa kohteissa
– Ei yleistä sääntöä → Harkittava tapauskohtaisesti



Hannah Arendt: Ideologia = Idean oma logiikka todellisuuden ylitse
–
–
–
–



Syntyy kun idea muuttuu a priori logiikaksi
Irtoaa historiasta - ei enää väliä tosiasioista
Mustavalkoisuus: Olet joko puolella tai vastaan
Edistys → seisot logiikan tiellä

Ideologiset fraasit – ei vasta-argumentteja
– Aina kannatettavaa
– Lopulta ei väliä edes onko kannattavaa



Kaupungin virallinen ideologia – ”kannatamme ullakkorakennusta”
– Lähes kaikkien puolueiden ideologia
– Viranomaisten ideologia
– Jos muutama kulttuuriperinnön suojelija seisoo tiellä → pyyhittävä pois
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Kuka pelastaisi Orfeuksen ?
Miten toteuttaa perustuslaillista velvollisuutta?
 Suojeluesitys


– Vain harva voi tehdä ja vielä harvempi haluaa tehdä


Yhdistykset, joiden säännöissä mainittu
– “Ei me tehdä tällaista vaikka meidän säännöissä niin lukeekin.”



Rakennusperinnöstä vastaavat museot
– “Kiitos, että huolehditte kulttuuriperinnön suojelemisesta.” → (Me emme?)



Töölö seura
– Tehnyt suojeluesityksen Lallukan taiteilijatalosta, Hietsun paviljonki
– Taloyhtiön uhkaukset → Töölö seura vetää suojeluesityksen pois



Uusi yhdistys Töölö ry
–
–
–
–

Ottaa Hietsun paviljongin kontolleen
Tekee myös Orfeuksesta uuden suojeluesityksen
Taloyhtiö palkkaa konsultin vastustamaan, uhkailee Töölö ry:tä
Alkaa pitkä prosessi
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Hei, me rakennetaan !
Rakennusinsinöörit kulttuuriperintöä arvostelemassa /tuomitsemassa
 Insinöörien estetiikka → muovikotelo on kaikkialla niin mukava
 Talonyhtiön “rakennusinsinöörit” – ”asiantuntijoita”
 Talonyhtiön palkkaama rakennusinsinööri konsultti


– Esiintyi sekä juridiikan ja rakennustaiteen asiantuntijana
– Ei juridista pätevyyttä tai taidehistoriallista sivistystä
– Valittuja paloja
• Turmeleminen on selkeää ainoastaan jos ”kohde poistetaan kokonaan”
• Kohteen restauraatio on sen uudistamista → ei enää alkuperäistä suojeltavaa
• Vain monumentaali arkkitehtuuri kuuluu suojella jne.


Rakennusvalvonnan insinöörit
– Lähes vihamielinen suhtautuminen
– Voidaanko keksiä joku turvallisuusargumentti



Sukupuolipolitiikka
– Taidehistorioitsija naiset vs. rakennusinsinöörien äijäkulttuuri
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Suojelupäätös


Suojeluesitys
– Vastustus - Talonyhtiön palkkaama konsultti jatkaa kirjoittelua



Lähitalojen hallitusten puheenjohtajat
– Suojelu pahasta ilman mitään tietoa asiasta tai tutustumista kohteeseen
– Mistä ihmeestä tämä asenne?



Kaupunginhallitus
– Eikö voitaisi sopia



Uudenmaan ELY –keskus
– Turvaamistoimi – estää vaurioittamisen – säästää hallin ja maalauksen
– Lopulta eteisen ja lasimaalauksensuojeluesitys valolähteineen

Ympäristöministeriö vahvistaa
 Museovirasto


– Antanut kolme vaihtoehtoa
– Yksi alkuperäistä vastaava ja kaksi pelkällä keinovalolla


Ullakon grynderi itse talon hallituksessa (oma etu)
– Haluavat grynderille edullisimman ja kulttuurihistoriallisesti huonoimman vaihtoehdon
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”Saanko luvan”


Rakennusvalvontavirasto



Virkamiehen vastuu ja velvollisuus



Ullakkotiimi



Rakennuslautakunta



Valitus hallinto-oikeuteen



Tyhjät lupaukset



Kaupunginjohto

–

Grynderifilia? → Saako grynderi aina luvan?

–
–

Eichmann Siltasaarenkadulla vaiko Pontius Pilatus?
”Puhtain käsin vain töissä täällä” → todellisuudessa selkeä kannanotto

–
–
–

Tehnyt suositukset ullakkorakentamisen etenemiseen ↔ ei väliä vaikka ei noudateta
Marina Fogdell → ei suostu kysymään museolta lausuntoa → virheellistä tietoa
Valvonta-insinööri Matti Teppo → turvallisuus kun kyse purkamisesta

– Ainoastaan yksi jäsen tutustui kohteeseen Taija Ståhlberg → eriävä mielipide
– Puheenjohtajana kiinteistövälittäjä Kauko Koskinen → aktiivisesti ajamassa hanketta
– Selkeät virheet → ei valituslupaa
– Jos ei valituslupaa → ”laiton” päätös → lailliseksi
– Virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen lupaus valokuiluin uudelleen rakentamisesta
– Anni Sinnemäki, vastaava apulaiskaupunginjohtaja asiassa
– ”Vihreät ratikat” – tiivistäminen - ei mitään kantaa virastojen toimintaan.
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Orfeus keinovalon hohteessa


Positiivista → Eteishallin ja lasimaalauksen säilyminen
– Ullakkorakentamisen aiheuttamat tuhot minimoitiin
•
•
•
•

Kaikissa muissa huoneissa katot vaurioituivat
Taloyhtiö olisi poistanut koko valosyvennyksen
Nyt myös vahingot suostuttiin korjaamaan restauroiden
Kiitos Töölö ry:lle, Museovirastolle, ELY -keskukselle, Ympäristöministeriölle

Negatiivista luonnonvalokuilun poistaminen + keltainen valokuituvalo
– Lasimaalaus ilman luonnonvaloa
– Valokuitujärjestelmän toimimattomuus → lasimaalaus täysin pimeänä
– Useaan otteeseen korjaus, projektorin vaihto jne.
– Mainostettu kuinka simuloi päivänvaloa ja kiertoa
– Lopulta juuri ja juuri keltainen valo + muovielektroniikka (kesto?)
– Ei olisi kuitenkaan saatu edes sitä ilman valolähteen suojelumääräystä
 Orfeus jatkaa soittoaan, mutta ei enää tähtitaivaan alla
– Valokuitujen ”hohde” kulttuurin äänenä


