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TAIDETEHDAS
Porvoo

Porvoon keskustan tuntumassa sijaitseva taidetehdas avattiin uudistettuna vuonna 
2012. Taidetehtaan tiloissa on toiminut aikoinaan mm. ja konepaja. Kulttuurikäytössä 
rakennus on ollut jo vuodesta 1986, mutta huonokuntoisena ja rapistuneena. 

CASE

Taidetehtaasta löytyy tiloja monenlaiseen tar-
peeseen: esimerkiksi kokoushuoneita, tanssistu-
dioita, näyttelygalleriatiloja sekä taiteilijoiden 
työhuoneita. Musiikkia ja muuta esittävää taidetta 
sekä tapahtumia varten rakennuksessa on kaksi 
salia: Avanti-sali ja Tehdassali. Molempien salien 
akustisen suunnittelun lähtökohtana oli vanhan 
tehdasrakennuksen miljöön säilyttäminen sekä 
monipuolisia tarpeita palvelevien akustisten olo-
suhteiden luominen. 

Avanti-sali on ollut alun perin traktorinrakennus-
halli. Se on toiminut jokakesäisen Avanti-suvisoiton 
päänäyttämönä siitä lähtien, kun tehdas siirtyi kult-
tuurikäyttöön. Salista lähdettiin suunnittelemaan 
hyvää akustisen musiikin areenaa monikäyttöisyyt-
tä unohtamatta. 

Avanti-sali oli varsin matala toimiakseen sinne 
suunnitellun siirrettävän, 560-paikkaisen nousevan 
katsomon kanssa. Niinpä salin lattiaan päädyttiin 
tekemään katsomomonttu. Katsomon etuosan 
lattiaa on pudotettu noin 70 cm normaalin lattia-
tason alapuolelle. Monttu helpottaa myös esitysten 
rakentamista, sillä erillistä esiintymislavaa ei nyt 
tarvita. Salia voi myös käyttää tasalattiaisena, jolloin 
katsomomonttu peitetään levyillä. Akustiikkaver-
hojen avulla tila saadaan käyttökelpoiseksi myös 
vahvistetun musiikin konserteissa. 
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Avanti-sali, kuva: Fotokonttori
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Tehdassali on Avanti-salin vieressä oleva pienem-
pi sali, joka toimii monitoimitilana Avanti-salin 
tapaan. 

Taidetehtaan yhteyteen rakennettiin uudisraken-
nuksena neljä elokuvateatteria käsittävä Media-
keskus, jonka salit toimivat päivisin auditorioina. 
Taidetehtaassa on myös viisi 10–32 hengen ko-
koushuonetta, jotka voidaan yhdistää kahdeksi 
suuremmaksi tilaksi.

Vastaava akustiikkakonsultti Henrik Möller pai-
nottaa, että Akukon oli mukana kaikessa esitys-
tilanteisiin ja kokoustoimintaan vaikuttavassa 
suunnittelussa sisältäen myös akustiikka- ja 
av-suunnittelun. Akukonin työnjälki näkyy esi-
merkiksi esitystekniikassa, näyttämö- ja koko-
uslogistiikassa, salien ulkoasussa sekä yleisessä 
toiminnallisuudessa, samoin kuin jätehuoltopis-
teiden sijoittelussa sekä sähkö- ja lvi-rakenteiden 
periaateratkaisuissa. 

Akukon toimi konsulttina myös esitysteknisten 
palveluiden määrittelyssä ja kilpailutuksessa. 
Kaikkia esityksissä tarvittavia valo-, ääni- ja ku-
valaitteita ei ollut taloudellisesti järkevää hankkia 
Taidetehtaan omistukseen, eikä kaikkea teknistä 
henkilökuntaa haluttu rekrytoida päätoimiseksi. 
Sen sijaan määriteltiin esitystekninen palveluko-
konaisuus, joka kattaa sekä esitysteknisiä laitteita 
että teknistä henkilökuntaa. Tämä palvelukoko-
naisuus kilpailutettiin, ja voittaneen palveluntar-
joajan kanssa tehtiin sopimus.
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Avanti-saliin mahtuu 450 – 800 henkeä.
Kuva: Hanna Palo

Sisääntuloaula, kuva: Fotokonttori

Tehdassalissa on paikkoja tapahtu-
masta riippuen 150 – 200 hengelle.

Kuva: Hanna Palo


