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Ilmiömäinen, erinomainen, suurenmoinen. Muun muassa näillä sanoilla Saksassa ke-
huttiin Neubrandenburgin uutta konserttisalia sen valmistuttua vuonna 2001. Konsert-
tisali rakennettiin toisessa maailmansodassa tuhoutuneen keskiaikaisen Pyhän Marian 
kirkon raunioille.

CASE

Päätös raunioituneen kirkon muuttamisesta kon-
serttisaliksi tehtiin jo 1980-luvulla. Kirkosta olivat 
jäljellä ainoastaan osa ulkoseinistä sekä torni. Kir-
kon ulkoseinien restaurointi aloitettiin saman tien, 
ja kirkkoon rakennettiin myös uudet kattoraken-
teet. Silti lopullista konserttisalia saatiin odottaa 
parisenkymmentä vuotta.
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Vuonna 1996 järjestettiin kansainvälinen kutsukil-
pailu, jonka voitti arkkitehti Pekka Salminen. Hä-
nen suunnitelmansa perustui siihen, että Marian 
kirkosta säilytettiin kaikki, mitä oli jäänyt jäljelle. 
Uutta pintaa rakennettiin lasista. Akukon oli akus-
tiikkasuunnittelijana jo kilpailuvaiheessa. 

Kirkkosali oli konserttisaliksi liian pitkä ja myös hie-
man liian leveä. Salia piti siis pienentää, jotta se olisi 
optimaalinen konserttikäyttöön. Kirkon interiööri 
haluttiin säilyttää. Lasin käyttö tässä tapauksessa 
oli siis erittäin perusteltua, vaikkakin siitä aiheutui 
haasteita akustiikalle. Lasirakenteita puolsi myös 
se, että restauroituihin sivuseiniin ja alkuperäisiin 
ikkunoihin ei saanut kajota. 
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Konserttisalista erotettiin lasiseinällä lämpiö kirkon 
pituussuunnassa. Salia kavennettiin seinien ala- 
ja yläosaan sijoitetuilla lasirakenteisilla akustisilla 
heijastinpinnoilla. Ikkunoiden eteen rakennettiin 
eristyslasit, ja kirkon sisäkatto tehtiin valkoisesta 
lasista, joka peittää vanhat teräsrakenteet ja tuo 
sisään valoa. 

Esiintymislavan akustiikkaa parannettiin lavan 
yläpuolelle sijoitetuilla akustisilla ”pilvillä” eli ak-
ryylimuovista valmistetuilla heijastimilla. 

Kirkossa on noin 800 istumapaikkaa, joista noin 
100 sijoittuu orkesterin taakse. 
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Tilaaja/Rakennuttaja Neubrandenburgin kaupunki

Projektin aloitus 1996

Kohteen käyttöönotto 2001

Projektityyppi Käyttötarkoituksen muutos

Arkkitehti PES-arkkitehdit, pääarkkitehti Pekka 
Salminen

Akukonin tuottamat 
palvelut Akustiikan suunnittelu

Akukonin tiimi Vastaavat konsultit:  
Tapio Lahti ja Henrik Möller 

Projektin koko-
naiskustannukset n. 45 milj. DM

Palkinnot ja 
kunniamaininnat 

•	 Balthazar-Neumann-Preises (2002), 
saajana Akukon ja arkkitehti Pekka 
Salminen

•	 Suomalainen betonirakennus 
(2001)


