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HELSINGIN MUSIIKKITALO
HELSINKI

Helsingin Musiikkitalo on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva uusi ja kehuttu musiikin 
pyhättö, joka on nostanut Suomen yhdeksi konserttitalojen maailmanmestaruussarjan 
kärkimaaksi. Tämä on talon lukuisien salien hyvän akustiikan sekä täysin uudenlaisen 
toiminnallisen konseptin sekä esitys- ja tuotantotekniikan ansiota. 

CASE

Musiikkitalon pääsali. 
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Talon jokainen sali on suunniteltu omaan tarkoituk-
seensa. Pääsali on 1704-paikkainen viinitarhatyyp-
pinen, akustisen musiikin esittämiseen suunniteltu 
konserttisali. Camerata on akustiikaltaan muunnel-
tava kamarimusiikkisali, Sonore on tehty lähinnä 
laulumusiikin tarpeisiin, Black Box toimii sähköisen 
musiikin tyyssijana ja Organo on urkumusiikille suun-
niteltu sali. Lisäksi talossa on harjoitussali, auditorio, 
äänitystiloja, useita äänitarkkaamoita, kuvatarkkaa-
moita ja musiikin opetustiloja.

”Helsingin Musiikkitalo on uuden ajan musiikkiestra-
di. Se soveltuu kaikelle musiikille perinteisimmästä 
akustisesta esityksestä tietokoneilla tuotettuun elekt-
ronimusiikkiin, yhden soittajan esityksistä laajoihin 
sinfoniateoksiin ja herkistä akustisista tunnelmista 
raskaisiin sähköisiin vyörytyksiin. Tämä kaikki saman 
katon alla ja rinta rinnan, kuudessa eri tarkoituksiin 
sopivassa salissa”, Musiikkitalon esitys- ja tuotanto-
tekniikan suunnitteluprojektin johtaja Ari Lepoluoto 
Akukonista kertoo talon toiminta-ajatuksesta. 

Akukon toimi esitys- ja tuotantotekniikan pääkon-
sulttina sekä akustiikan alikonsulttina ja suunnitteli 
muun muassa pienien salien, harjoitustilojen ja stu-
dioiden akustiikan. Ison konserttisalin akustiikasta 
vastasi akustiikan pääkonsulttina toiminut japanilai-
nen Nagata Acoustics. 

Akustisen suunnittelun päävastaava Olli Salmensaa-
ren mukaan yhtenä akustisen suunnittelun tavoit-
teena oli tilojen äänieristäminen sille tasolle, ettei 
tilasta toiseen kuulu mitään, eikä myöskään talon 
ulkopuolelta kantaudu melua sisätiloihin. ”Konsert-
tisaleissa lähtökohtana oli tietysti salin soivuus”, ki-
teyttää Salmensaari. Äänitysstudioiden tarkkaamot 
ja pienet salit ovat pääosin Akukonin Anssi Ruusu-
vuoren suunnittelun taidonnäyte. 

Musiikkitalossa huipputekniikka

Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Radion Sinfoniaor-
kesteri, Helsingin kaupunginorkesteri sekä Sibelius 
Akatemia. Lepoluoto kertoo, että musiikin audiovi-



Tilaaja Senaatti-kiinteistöt Oy ja  
Nagata Acoustics

Rakennuttaja Koy Helsingin Mannerheimintie 13a

Projektin aloitus 2005

Kohteen käyttöönotto 2011

Projektityyppi Uudisrakennus

Arkkitehti LPR-arkkitehdit Oy

Akukonin tuottamat 
palvelut

Pääkonsulttina

•	 saliäänentoiston, esitysvalais-
tuksen, av-tuotantotekniikan ja 
näyttämömekaniikan suunnittelu

•	 esitys- ja tuotantotekniikan 
kaapeloinnin ja sähkönjakelun 
suunnittelu 

•	 toiminnallisten IT- ja informaatio-
konseptien laatiminen 

Nagata Acousticsin alikonsulttina

•	 akustiikan suunnittelu ja valvonta 

Akukonin tiimi Esitystekniikka ja av-tuotanto-
tekniikka

•	 projektipäällikkö: Ari Lepoluoto

•	 muu tiimi: Tapio Ilomäki, Janne 
Auvinen, Toni Poikonen, Sara 
Vehviläinen, Mira Pykälistö, Mika 
Hammar ja Tuukka Heikkinen

•	 näyttämömekaniikka, 
alikonsulttina Akumek Oy:  
Timo Risku 

•	 esitys- ja tuotantotekniikan 
sähkönjakelu, alikonsulttina 
Projectus Team Oy: Erkki 
Hakanen, Kimmo Kulta, 
Konstantin Oreshkin, Marko 
Salonen ja Paavo Tanninen

Akustiikka 

•	 projektipäällikkö:   
Olli Salmensaari

•	 muu tiimi: Anssi Ruusuvuori , 
Lauri Vikström, Sara Vehviläinen, 
Nella Näveri ja Oskar Lindfors 

IT- ja informaatiokonseptien 
kehittämishankkeet

•	 Ari Lepoluoto

Projektin kokonais-
kustannukset 180 milj. €
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suaaliseen esittämiseen, television ja radion audiovi-
suaaliseen tuotantoon ja Sibelius Akatemian opetus-
tarpeisiin liittyvien vaatimusten yhteensovittaminen 
on ollut yksi suurimmista haasteista, mitä Akukonin 
Audiovisual-ryhmällä on koskaan ollut.  

”Musiikkitalossa sähköisten viestintävälineiden mer-
kitys on suurempi kuin missään suomalaisessa kon-
serttitalossa aikaisemmin. Talon toiminta-ajatukseen 
kuuluu, että suuri osa Musiikkitalon konserttiyleisöstä 
seuraa esityksiä sähköisten viestintävälineiden väli-
tyksellä suorana lähetyksenä joko kotonaan tai esi-
merkiksi elokuvateatterissa. Näistä syistä Musiikkitalo 
on esitys- ja tuotantotekniikaltaan aivan uudenlainen 
kansainvälisessäkin vertailussa”, Lepoluoto hehkuttaa.

Jotta Musiikkitalo pysyisi mukana tekniikan kehityk-
sessä, tekniikan perusrakenteeseen on panostettu 
huolella. Laitetilojen ja käyttöpaikkojen sijoittelu 
ja mitoitus sekä koko talon kattavan kaapeloinnin 
suunnittelu oli Akukonille suuri haaste. Laitteiden 
vaihdon ja uusimisen täytyy olla helppoa, mutta ta-
lon uumenissa kulkevien ääni- ja kuva- ja datakaape-
leiden päivittäminen on vaikeampaa. ”Kaapeloinnin 
pitää olla yleispätevä erilaisille teknologioille ainakin 
parikymmentä vuotta”, Lepoluoto kommentoi. 

Lepoluoto on ylpeä paitsi talon tekniikan perusra-
kenteesta, myös Musiikkitalon pitkälle viedystä esi-
tys- ja tietotekniikan integraatiosta. ”Pääosa laitteista 
on valvottavissa ja hallittavissa verkon välityksellä. 
Käyttösäätöjen tekeminen ja ongelmien ratkaisu 
tapahtuu näppäimistön ja ruudun äärellä eikä aina 
edellytä käyttäjän hakeutumista kaukana sijaitsevan 
käyttöpaikan tai laitekeskuksen luo”, Lepoluoto mai-
nitsee. Lepoluoto kehuu myös mm. kiinteästi asen-
nettua kauko-ohjattua hd-kamerajärjestelmää, joka 
edustaa esittävän taiteen ympäristöissä harvinaista 
tekniikkaa. 

Akukonin suunnitelmien pohjalta Musiikkitalossa 
toteutettiin 20 erilaista esitys- ja tuotantotekniikan 
urakkaa.

Musiikkitalossa on lukuisia musiikin tallentamiseen, lähettämiseen ja 
muokkaukseen tarkoitettuja musiikkitarkkaamoita. Kuvassa yksi Sibelius-
Akatemian 5.1 - äänitarkkaamoista.. 

Pääsalin kuvatarkkaamossa tehdään taltiointeja ja suoria lähetyksiä terävä-
piirtotekniikalla. Tämän lisäksi Musiikkitalon huoltotunneliin ja piha-alueille 
voidaan ajaa useita ulkolähetysautoja, joista on järjestetty yhteydet saleihin. 

Pääsalin musiikkitarkkaamossa taltioidaan ja miksataan stereoääntä ja 5.1 – 
monikanavaääntä radioon, televisioon ja tallenteille.. 
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Kaikki Musiikkitalon salit on varustettu kattavalla valo- ja äänitekniikalla. 
Kamarimusiikkisalin akustiikkaa voidaan säätää jälkikaiunnaltaan vaimean 
puheauditorion ja kaikuisamman musiikkisalin välillä lähes portaattomasti. 

Kaikkien Musiikkitalon salien valo- ja äänitarkkaamot on sijoitettu yleisötilaan, jolloin miksaus ja valaisu voidaan ohjata juuri niin kuin yleisö sen kokee.  
Kuvassa pääsalin avotarkkaamo.. 

Pääsalin sointilatvuksen päälle yleisön katseiden ulottumattomiin sijoitettua 
valo- ja äänitekniikkaa. 


