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VERKATEHDAS
HÄMEENLINNA

Hämeenlinnan keskustassa sijaitseva vanha verkatehdas on kokenut huiman muodon-
muutoksen vuoden 2004 jälkeen, kun se päätettiin uudistaa kulttuuritehtaaksi. Verka-
tehtaan alueella on purettu ja uudistettu vanhaa sekä rakennettu jonkin verran uutta.

CASE

Verkatehtaaseen rakennettiin kulttuuri- ja kon-
gressikeskus, jonka lippulaiva on 703-paikkainen, 
erittäin monikäyttöinen Vanaja-sali. Akustiikan 
suunnittelusta vastannut Henrik Möller Akuko-
nista vertaa salia syntetisaattoriin. ”Vanaja-salilla 
voi tehdä mitä vaan, aivan kuin syntetisaattorilla. 
Sen muunneltava akustiikka sopii niin klassisen 
kuin hevimusiikin konserteille, konferensseille, 
yritysjuhlille ja teatteriesityksille. Suurin osa sa-
lin pintamateriaaleista on vaihdettavissa”, Möller 
hehkuttaa.

Tilaaja / rakennuttaja Hämeenlinnan kaupunki

Projektin aloitus 2004

Kohteen käyttöön otto 2007

Projektityyppi Käyttötarkoituksen muutos

Arkkitehdit Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, 
pääsuunnittelija Juha Mäki-Jyllilä

Akukonin tuottamat 
palvelut  

Akustiikan ja av-tekniikan suun-
nittelu

Akukonin tiimi 

Vastaavat konsultit:    
Henrik Möller, Tapio Ilomäki, Janne 
Auvinen ja Jerald Hyde

Muu tiimi: 
Oskar Lindfors, Tarja Lahti, Janne 
Hautsalo ja Olli Salmensaari

Projektin  
kokonaiskustannukset 31 milj. €

Kunniamaininta Vuoden teräsrakenne 2007
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Vanaja-salille on satanut kehuja akustiikastaan 
niin klassisen puolen muusikoiden, kuin rockin ja 
muun sähköisesti vahvistetun musiikin edustajil-
ta. Rock väki on hehkuttanut myös Vanaja-salin 
loistokasta ääni-, valo ja kuvajärjestelmiä, sekä 
lavamekaniikkaa, joiden suunnittelusta Akukon 
on myös vastannut. 

Akatemiatutkija, dosentti Tapio Lokki Aalto yli-
opiston Mediatekniikan laitokselta tutki eri kon-
serttisalien akustiikkaa vuonna 2011, ja hänen 
tutkimukseensa osallistuneet ihmiset valitsivat 
kuuntelutesteissä Vanaja-salin Suomen parhaim-
mistoon.  

Verkatehtaan suunnittelu oli hyvä osoitus siitä, että 
Akukon pystyy suunnittelemaan isoja akustiikan ja 
av-tekniikan kokonaisuuksia. ”Verkatehdas onnis-
tui niin hyvin, koska pääsimme suunnittelemaan 
taloa jo ennen kuin arkkitehti oli valittu. Mitä ai-
kaisemmassa vaiheessa akustiikka ja av-tekniikka 
otetaan suunnitteluissa huomioon, sitä parempi 
lopputulos”, Möller painottaa.

Kulttuuri- ja kongressikeskuksessa on Vanaja-salin 
lisäksi yhdeksän eri tilaa käsittävä kokouskeskus 
sekä ravintola. Verkatehtaan tiloissa on myös mm. 
nelisalinen elokuvakeskus ja taidemuseon tiloja.

[2 / 2 ]


