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Diplomityön aiheena on katsomot akustisissa esitystiloissa. 

Akustisilla esitystiloilla tarkoitetaan tässä työssä esitystiloja joita 

on suunniteltu käytettävän pääasiallisesti ilman äänen sähköistä 

vahvistusta.  Tällaisia ovat esimerkiksi konsertti-, ooppera- ja 

teatterisalit. Näin käsittelyn ulkopuolelle rajautuvat muun muassa 

stadionit, areenat ja sähköisesti vahvistetun musiikin esityspaikat. 

Työssä on tutkittu akustisten esitystilojen katsomoiden osate-

kijöitä ja suunnittelua, ja etsitty vastausta kysymykseen, millaiset 

katsomot sopivat mihinkin tarkoitukseen. Akustisten esitystilojen 

katsomoita on lähestytty monitahoisesti, aihealueeseen liittyvän 

keskeisen kirjallisuuden sekä asiantuntijahaastatteluiden kautta. 

Yleisön ajatuksia katsomoista ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, 

joten yleisön näkökulmaa täydentämään on toteutettu pääkau-

punkiseudun aktiiviselle kulttuuriyleisölle suunnattu kysely 

katsomoista. Työssä esitellyt näkökulmat katsomoon; esitystilan 

suunnittelijan, esityksen suunnittelijan, esiintyjän, tutkijan ja 

viranomaisen sekä yleisön näkökulmat eivät muodostu toisilleen 

vastakkaisiksi, vaan valottavat eri puolia akustisten esitystilojen 

katsomoista ja niiden suunnittelusta.

Koska katsomoiden historia luo pohjan tämän hetken katso-

moiden suunnittelulle, on katsomoiden vaiheita kartoitettu työssä 

arkaaisen ajan Kreikasta nykypäivään. Halki historian, katsomot 

on suunniteltu yleisön ja esiintyjän kohtaamista varten ja takaa-

maan yleisölle parhaat mahdolliset edellytykset esityksen kuunte-

lulle ja katselulle. Näistä tavoitteista syntyneiden muotojen lisäksi 

esitystilojen ja katsomoiden arkkitehtuuri on usein heijastanut 

aikansa yhteiskunnallisia rakenteita ja ihanteita.  

Katsomosuunnittelun oleellisimmaksi lähtökohdaksi on työssä 

tunnistettu ihmisen aisteille soveltuvat olosuhteet. Akustisten 

esitystilojen katsomon muotoa ja etäisyyksiä määrittävät aistien 

rajat ja erityisesti kullekin taidelajille sopiva akustiikka. Diplo-

mityössä katsomon arkkitehtuuri on jaettu neljään osatekijään: 

katsomon muoto ja suhteet, katsomon toiminnallinen suunnitte-

lu, katsomon ergonomia sekä katsomoiden esteettömyys. Työssä 

on tutkittu näitä osatekijöitä ja koottu tietopaketti katsomoiden 

suunnittelun avuksi. 

Avainsanat: katsomo, katsomon suunnittelu, sali, yleisö, kysely, 

akustiikka.
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This thesis studies auditorium design. The objective of the study 

is to find out what the main characteristics of an auditorium are, 

and which factors influence the design work. This is pursued from 

multiple view points, in order to build a comprehensive unders-

tanding of the phenomena. Specialists have been interviewed, to 

complement the sources found in key-literature. Since virtually no 

audience surveys on auditoria seem to exist, the material is further 

supplemented with an audience survey.  

To understand the essence of auditoria, their evolution is studi-

ed from Archaic Greece to modern day. The primary objective for 

any auditorium throughout history has been to connect the au-

dience and the performer, as well as to provide the audience with 

best possible circumstances for hearing, seeing and experiencing 

the performance.  In addition to this, the architecture of the audi-

torium has often mirrored the ideals of the society surrounding it. 

The history of auditoria is the foundation for the design of future 

auditoria.

Auditorium architecture creates the frame, within which the 

audience and performer can meet. It enables certain audience-ar-

tist –relationships, whilst excluding some. It also defines how 

every member of the audience exists in relation to one another. An 

environment intended for human senses has been recognized as 

the foundation of auditorium design. The shape and the distances 

within an auditorium are defined by the limitations of the senses, 

as well as the demands set by acoustics for each art form. In this 

study, auditorium design is further divided into four components, 

the shape and the size of an auditorium, the functional planning 

of an auditorium, ergonomics in an auditorium and as well as the 

accessibility of auditoria. These components are studied and the 

results gathered into design guidelines for auditoria.

Keywords: auditorium, auditorium design, theatre, hall, audience,  

survey, acoustics. 
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esiPuHe

Esittävälle taiteelle pyhitetyt rakennukset ovat kiehtova aihealue. 

Esiintymislavan ja näyttämön puoli lämpiötiloineen on tullut 

tutuksi harrastusteni ja aiempien muusikon opintojeni kautta ja 

salit kokonaisuutena työskennellessäni Akukon Oy:ssä monissa 

esittävän taiteen rakennusten suunnitteluhankkeissa nuorempana 

akustiikkakonsulttina. Diplomityön aihetta pohtiessani ajatuk-

seni kiertelivätkin pääosin musiikkirakennusten aihepiirissä. 

Muun muassa rakennusten uusiokäyttö musiikkirakennuksina ja 

esitystilojen toiminnalliseen kokonaisuuteen perehtyminen kieh-

toivat. Lopulta aiheeksi täsmentyi Akukon Oy:n tilauksen myötä 

katsomosuunnittelu. 

Suomessa esitystilojen suunnittelun eri osa-alueita tarjoavat 

useammat yritykset. Katsomosuunnittelua tarjoavat toimijat 

ovat kuitenkin harvassa.  Mikään suunnittelutoimisto Suomessa 

ei ole perehtynyt katsomosuunnittelun kaikkiin osa-alueisiin: 

esimerkiksi kansallisoopperan katsomon perusparannuksen suun-

nittelu on tilattu brittiläiseltä Theatre Plan -consultantsilta. Alan 

osaamiselle ja tutkimukselle on siis kotimaassa selkeä tarve. Esi-

merkiksi monet arkkitehtitoimistot suunnittelevat toki kulttuuri-

rakennuksia ja esitystiloja ja tässä samalla myös katsomoita. Mitä 

suuremmasta esitystilasta on kysymys, sitä monimutkaisemmaksi 

muuttuu kuitenkin myös katsomon suunnittelu ja sitä ilmeisem-

mäksi tarve erityisosaamiselle.



Suomenkielinen sana ”katsomo” on sanana ainutlaatuinen, ei 

johdos vieraskielisestä vastineesta. Sanan keksijä tai ainakin yksi 

keksijöistä on todennäköisesti E.N. Setälä. Vuonna 1872 peruste-

tun Suomalaisen Teatterin (nykyisin Suomen kansallisteatteri) 

uusi teatteritalo vihittiin käyttöön 1902. Vilho Setälä kuvaa Virit-

täjä-lehdessä1 kuinka ennen vihkiäisjuhlia tehtiin työtä nimistön 

luomiseksi. Hän arvelee että hänen isällään E. N. Setälällä on ansi-

onsa sanojen näyttämö ja katsomo synnyssä. 

suomisanakirja.fi: 

Katsojille tarkoitettu tila (istuimineen) urheilukentän reunalla, 

teatterissa tms., tai siellä oleva yleisö. esim. Teatterin katsomo. 

Katsomon suosionosoitukset.

1. Virittäjä 1963, 102.
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Esitystilojen arkkitehtuurilla on kaksijakoinen tehtävä. Yhtäältä 

se johdattaa yleisön esityksen äärelle, valmistaa katsojat ja kuulijat 

ja on mukana luomassa erityisen tilanteen tunnelmaa. Toisaalta 

arkkitehtuurin on useimmiten määrä painua huomaamattomiin, 

taka-alalle, esityksen alkaessa, jotta yleisön jakamaton huomio 

kohdistuu esiintyjiin. Vaikka salin valot pimennetään, ei arkki-

tehtuuri kuitenkaan katoa. Arkkitehtuuri rajaa kehykset, joiden 

puitteissa esiintyjän ja yleisön välinen suhde voi muodostua. Ark-

kitehtuuri myös määrittää suurelta osin, miltä akustinen esitystila 

kuulostaa: miten katsoja saa selvää näyttelijän puheesta tai kuinka 

kirkkaalta sinfoniaorkesterin loihtima musiikki vaikuttaa. Arkki-

tehtuuri määrittää myös, kuinka hyvin katsoja näkee edessä istu-

van katsojan suuren nutturan takaa ja miten hyvin leveähartiaisen 

kuulijan viereen mahtuu istumaan.

Akukon Oy:n tilaamassa diplomityössä tutkin katsomoita 

akustisissa esitystiloissa. Katsoja kohtaa esitystilan arkkitehtuurin 

katsomon kautta. Se on yleisölle varattu paikka esitystilassa ja sa-

lin muut osat näyttäytyvät yleisölle aina sieltä käsin. Näyttämölle 

yleisö voi nähdä ja kuulla, mutta katsomon muoto, dimensiot ja 

katsojan paikka katsomossa vaikuttavat siihen millaisena näyt-

tämö esittäytyy. Yleisö aistii katsomon lähiaisteillaan ja se on 

kirjaimellisesti yleisön kosketuspinta saliin. Voisi siis nähdä, että 

katsomot kaipaavat esitystekniikan ja akustiikan ohella erityis-

huomiota. Suomessa katsomosuunnittelu on kuitenkin erikois-

suunnittelualana melko vieras ja suunnittelualan erityisosaaminen 

on muutaman harvan käsissä. Tämä näkyy puutteena myös alan 

tutkimuksessa. Suoraan katsomoiden arkkitehtuuria käsitteleviä 

kotimaisia tutkimuksia on lähes mahdoton löytää. Toivonkin, että 

diplomityöni voisi toimia keskustelunavauksena katsomoiden ark-

kitehtuurin tutkimuksesta Suomessa.

  Akustisilla esitystiloilla tarkoitetaan työssä esitystiloja joiden 

on tarkoitus toimia pääasiallisesti ilman äänen sähköistä vah-

vistusta.  Työssäni olen keskittynyt länsimaisen esitysperinteen 

katsomoihin. Kun työssä viittaan katsomoihin, tarkoitan tästä 

eteenpäin nimenomaan näitä, länsimaisen esitysperinteen mu-

kaisia akustisten esitystilojen katsomoita. Työn ulkopuolelle 

rajautuu näin ollen suuri joukko äärimmäisen kiinnostavia kat-

somotyyppejä ja ilmiöitä, kuten urheiluareenat ja monenlaiset 

sähköisesti vahvistetun musiikin esitystilat, ja toisaalta pelkästään 

auditoriokäyttöön suunniteltujen salien katsomot sekä kirkkosalit 
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parvineen ja penkkiriveineen. Toisaalta esimerkiksi sekä urheilu-

areenoiden että auditorioiden katsomot noudattavat mitoituksel-

taan ja toimintaperiaatteiltaan samoja lainalaisuuksia kuin muut 

esitystilojen katsomot, joten monet työn osiot ovat sovellettavissa 

myös näiden suunnitteluun. 

Diplomityöni tavoitteena on perehtyä mahdollisimman syväl-

lisesti akustisten esitystilojen katsomoiden olemukseen ja suun-

nitteluun. Työssäni pyrin selvittämään, (i) millaisten vaiheiden 

kautta katsomot ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne ovat tänä päi-

vänä, ja millaiset asiat ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. Tämän 

toivon auttavan ymmärtämään paremmin myös katsomoiden ja 

katsomosuunnittelun nykytilannetta. Haluan myös selvittää, (ii) 

millaisia osa-alueita katsomosuunnitteluun kuuluu ja miten ne 

vaikuttavat katsomon olemukseen. Päämääränäni on ymmärtää, 

mitkä tekijät ohjaavat katsomoiden suunnittelua. Etsin myös 

vastausta kysymykseen, (iii) millaiset katsomot sopivat mihinkin 

tarkoitukseen ja eroaako ajatus sopivuudesta näkökulmasta riip-

puen. Työssäni haluan muodostaa mahdollisimman monipuolisen 

kuvan katsomoista, ja pyrin tarkastelemaan katsomoa useammas-

ta mielestäni oleellisesta näkökulmasta. Aihealueeseen liittyvä 

keskeinen kirjallisuus tarjoaa jo muutamia eri näkökulmia, joita 

täydentämään olen kerännyt asiantuntijahaastatteluja esittävän 

taiteen ammattilaisilta sekä esitystilojen ja esitysten suunnitte-

lijoilta. Asiaa läheisimmin tuntevien näkökulmaa olen pyrkinyt 

kartoittamaan yleisökyselyn avulla.

Diplomityöni jakautuu viiteen päälukuun. Ensimmäisessä 

osassa, Katsomoiden vaiheita, jäljitän katsomoiden muutoksia eri 

aikakausina ja pyrin tuomaan esiin yhteyksiä yhteiskunnan ja 

katsomis- ja kuuntelemiskulttuurin muutoksiin.  Toisessa osassa, 

Näkökulmia katsomoon esittelen valitsemani erilaiset näkökulmat, 

joiden yhteydessä selostan myös tarkemmin tekemääni yleisöky-

selyä ja kerättyjä taustatietoja. Kolmannessa osassa, Aistit katso-

mossa, syvennyn katsomon kannalta oleellisten aistien, kuulon ja 

näköaistin maailmaan sekä moniaistisuuteen ja tuon esiin myös 

yleisön ajatuksia aiheesta. Työn neljännessä osassa, Katsomon 

arkkitehtuuri ja toiminnallisuus, pureudun tarkemmin katso-

mosuunnittelun osa-alueisiin, tuoden keskusteluun myös yleisön 

näkökulman. Lopuksi, viidennessä osassa vedän yhteen aiempien 

osien annin ja luon katseen katsomoiden tulevaisuuteen.
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Esitystilojen arkkitehtuuria ja toiminnallista suunnittelua on 

Suomessa tutkittu pääosin käytännön suunnittelutöiden kautta, 

ja suomenkielistä kirjallisuutta tai tutkimusta esitystilojen suun-

nittelusta on olemassa hyvin vähän. Muutamia, pääosin teatterien 

suunnitteluun liittyviä oppaita on kirjoitettu suomalaisin voimin 

joko suomeksi tai ruotsiksi,* mutta laajemmin esitystilojen tai 

katsomoiden arkkitehtuuria käsitteleviä teoksia tai tutkimuk-

sia ei juuri löydy. Ajankohtaisinta katsomoiden arkkitehtuuria 

käsittelevää tutkimusta tehdään tällä hetkellä Aalto-yliopiston 

Tietotekniikan laitoksen virtuaaliakustiikan tutkimusryhmässä, 

mutta tutkimusta tehdään luonnollisesti pääosin akustiikan nä-

kökulmasta. Katsomoiden arkkitehtuuri vaikuttaakin yllättäen 

olevan väliinputoaja: esimerkiksi teatterin tutkimuksessa kiinnos-

tus kohdistuu pääosin katsojan ja esiintyjän suhteen eri puoliin, 

kun taas arkkitehtuurin tutkimuksessa mielenkiinto on hyvin 

usein julkisen rakennuksen suhteessa ympäristöönsä tai johonkin 

yhteiskunnalliseen ilmiöön. Kulttuurin kuluttajilta kerätyt kyselyt 

on useimmiten tehty jonkin kulttuuritoimijan intressistä käsin tai 

vaihtoehtoisesti sosiologisesta näkökulmasta, jolloin kysymykset 

katsomon tai koko esitystilakokonaisuuden arkkitehtuurista lois-

tavat poissa olollaan, saniteetti- ja narikkatiloja koskevia kysymyk-

siä lukuun ottamatta.

Lähdekirjallisuuteni koostuu lähinnä englanninkielisestä esitys-

tiloihin liittyvästä kirjallisuudesta. Suunnitteluoppaiden, kuten Ian 

Appletonin Buildings for the performance ja Judith Strongin Theatre 

buildings: a design guide lisäksi olen syventynyt teatterikirjallisuu-

den klassikoihin, kuten Peter Brookin The empty space -kirjaan ja 

Iain Mackintoshin kirjaan Architecture, actor & audience. Toisaalta 

olen perehtynyt tutkijan näkökulmaan katsomoiden historiaan 

muun muassa Michael Forsythin Buildings for Music sekä Richard 

ja Helen Leacroftin Theatre and Playhouse - teosten opastamana. 

Yhteyksiä kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin olen etsinyt näi-

den lisäksi Henry Raynorin laajasta teoksesta A Social History of 

Music. Akustiikasta kirjoittaessani päälähteenäni on ollut Michael 

Barronin Auditorium Acoustics and Architectural Design, jota olen 

täydentänyt muun muassa Leo Beranekin Concert and Opera 

Halls -teoksella ja katsomoiden akustiikan tutkimusraporteilla. 

Lähdekirjallisuus on tuonut jossain määrin esiin useita kaipaamis-

tani näkökulmista, kuten tutkijan, esitystilan suunnittelijan sekä 

esityksen suunnittelijan näkökulman. Olen halunnut kuitenkin 

*mm. Linko, Teatteritila moni-

käyttöisissä rakennuksissa, 1985; 

Piha & Edström, Rum och teater, 

1976.
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muodostaa työssäni mahdollisimman monitahoisen kuvan kat-

somoista, joten olen täydentänyt kirjallisuutta asiantuntijahaas-

tatteluin. Haastatellut astiantuntijat esittelen seuraavassa luvussa. 

Yleisön ajatuksia katsomoista ei löytynyt sen paremmin suo-

men- kuin englanninkielisistä lähteistä. Koska yleisön näkökulma 

katsomoon on läheisin ja oleellisin, olen kokenut tarpeelliseksi 

kartoittaa yleisön ajatuksia työssäni. Näin olen päätynyt muun 

aineiston täydennykseksi toteuttamaan yleisökyselyn pääkaupun-

kiseudun aktiivisen kulttuuriyleisön keskuudessa.

KatsomoN olemuKsesta

Esiintymisaloja tai esiintymiselle tarkoitettuja rakennuksia käsit-

televässä kirjallisuudessa koetaan harvoin tarpeelliseksi määritellä, 

mitä tarkoitetaan sanalla katsomo. Suurin osa lähdekirjallisuu-

destani on englanninkielistä, jossa suomen kielen jaon, katsomo, 

näyttämö/lava ja sali, korvaavat auditorium, stage/platform ja hall/

theatre. Englannin kielessä sanaa auditorium kuitenkin käytetään 

myös sanojen hall ja theatre (tässä teatterisali) synonyyminä. Tämä 

merkitys selventää auditorium-käsitteeseen kuuluvia osia: se on 

helppo käsittää näyttämön tai lavatilan vastakohtana, kaikkena 

muuna kuin näyttämönä. Ulkoilmateatterissa, urheilukatsomoissa 

ja vastaavissa, joissa yleisön ympärille ei kietoudu umpinaista tilaa, 

käytetään englannin kielessä sanaa grand stand. Kulttuurin esiin-

tymistiloista puhuttaessa termiin ei juurikaan törmää. Suomen 

kielessä haasteen aiheuttaa se, että katsomo-sanalla viitataan toi-

saalta kapeamerkityksiseen grand stand –käsitteeseen (esimerkiksi 

puhuttaessa stadionin tai kesäteatterin katsomosta) ja toisaalta 

myös laajempaan auditorium-käsitteeseen (kun asetetaan esimer-

kiksi näyttämö – katsomo –vastinpari). Katsomo-sanan laajan 

määrittelyn ja auditorium-termin vastaavuuden puolesta puhuu 

se, ettei suomenkielessä ole muutakaan sanaa, jolla voitaisi viitata 

salin yleisölle kuuluvaan puoleen tai osaan. 

Työn kuluessa olen määritellyt ja taas uudelleen määritellyt, 

mitä katsomo itselleni tarkoittaa. Määritelmäni on muuttunut 

kirjallisuuteen tutustumisen ja jokaisen asiantuntijahaastattelun 

myötä. Ensimmäinen määritelmä, jonka tein, oli poissulkeva:

Katsomo on kaikki muu salissa, paitsi katto, seinät, lava tai näyttämö 

ja muut vain esiintyjille tai henkilökunnalle tarkoitetut alueet.
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Seuraava ylöskirjattu määritelmä, joka edellisen määritelmän si-

jaan perustui asioiden mukaan lukemiselle, kuului:

Katsomo on yleisön alue salissa. Siihen kuuluu:

 -lattia portaineen

 -istuimet

 -kaiteet ja muut rajaavat ja ryhmittelevät elementit

 -parvien ala- ja etupinnat

Myös muut asiat salissa vaikuttavat siihen miltä katsomossa näyttää 

ja kuulostaa:

 -katto ja seinät määrittävät tilavuuden

 -muodot heijastusten suunnat

 -valaistus, värit ja muodot määrittävät miltä näyttää ja tuntuu

 -lavan korkeus ja muodot vaikuttavat osaltaan siihen mitä  

 nähdään ja mitä kuullaan

Olen kysynyt myös kaikilta suomenkielisiltä haastattelemiltani 

asiantuntijoilta, miten he määrittelevät katsomon. (Muilla kielillä 

kysymys muuttuu aina välttämättä jossain määrin erilaiseksi, ku-

ten aiemmin esitin.) Tätä olen kysynyt yhtäältä, jotta tietäisin mis-

tä haastateltava puhuu, kun hän puhuu katsomosta, ja toisaalta, 

hahmottaakseni mitä kaikkea katsomo voi tarkoittaa. Vastaukset 

ovat ytimeltään hyvin samanlaisia: kaikissa tärkeimpänä määreenä 

toistuu paikka katsojalle. Riippuen asiantuntijan osaamisalasta, 

vastaukset erkaantuvat tästä yhteisestä nimittäjästä omille poluil-

leen. Esittelen ja kuvailen seuraavaksi erilaisia käsityksiä ja näke-

myksiä, joita haastatteluissa nousi esiin. 

Kaikki haastateltavat kuvaavat katsomoa yleisön paikkana: tila-

na tai paikkana, joka on joko varattu yleisölle tai jonka yleisö varaa 

esityksen seuraamista varten. Useimpien mielestä siihen kuuluvat 

kaikki salin tilat, lukuun ottamatta lavaa tai näyttämöä.

Arkkitehti Juho Grönholm arkkitehtitoimisto ALAsta pohtii 

katsomoa inhimillisenä elementtinä. Hän kuvaa, että arkkitehti-

suunnittelussa katsomo pelkistyy helposti tilavaraukseksi. Toisaal-

ta teatterissa- tai konsertissakävijän näkökulmasta hän ajattelee 

katsomon tarkoittavan ihmisiä, katsojia. Hän tuo selvennyksenä 
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esiin kuinka usein puhutaan, että näyttelijä puhuu katsomolle. 

Puhutaan myös katsomon ja näyttämön suhteesta: tällä ei yleensä 

tarkoiteta suhdetta tuoleihin vaan yleisöön. Katsomo tarkoittaa 

hänelle esitystilanteen vuorovaikutuksen toista osapuolta eli 

yleisöä.2 Kulttuurin suurkuluttaja Erkki Kiviluodolle katsomon 

käsitteen merkitys on muuttunut elämän varrella. Aluksi katsomo 

tarkoitti Turun kaupunginteatterin katsomoa, perinteistä kat-

somon asetelmaa ja katsomon tapaa. Nyt käsitteen merkitys on 

laajentunut. Hän tuo esiin, että katsomo voi olla millainen vain: 

esimerkkeinä tästä hän esittää Ryhmäteatterin Taru sormusten 

herrasta –näytelmän Suomenlinnassa, jossa yleisö ja katsomon 

paikka muuttui esityksen kuluessa, ja Kansallisteatterin Palsa-näy-

telmän yönäytöksen, jossa koko esitys yleisöineen olikin tuotu 

teatterin suuren salin näyttämölle: yleisö piiriin, pyörivän näyttä-

möosan ympärille.3 

Myös tanssija-koreografi Ismo-Pekka Heikinheimo näkee kat-

somon laajasti: se voi olla mitä tahansa. Se muodostuu tilanteessa 

jossa on katsojia ja katsomisen kohde. Yleisö siis tekee paikan 

katsomisen kohteen kanssa. Hänen mukaansa sen ei välttämättä 

tarvitse olla mikään ulkoa annettu. Esimerkiksi teoksessaan 

Walking backwards in a circle hän kiersi ympyrää takaperin Oslon 

rautatieaseman edessä, jolloin katsomo muodostui katsojista kau-

punkitilaan hänen ympärillään. Katsojan ja katsomisen kohteen 

muodostamassa tilanteessa voidaan tavallaan määritellä, että jokin 

paikka, kohta tai tila on katsomo, samaan tapaan kuin voidaan 

määrittää, että jokin on taidetta. Katsomon kokemus muodostuu 

sosiaalisen kanssakäymisen seurauksena, usein tilanteessa, johon 

liittyy yhteen kokoontuminen. 4

Esiintymistilanne voi kuitenkin syntyä vaikkapa vain kahden 

ihmisen välille.5 Tästä aukeaa kiinnostava ajatus: muodostuuko 

katsomo myös yhdestä ihmisestä? Tarvitaanko katsomon synty-

miseen yleisö, ja riittääkö yleisön muodostumiseksi yksi katsoja 

tai kuuntelija? Lavastaja Pekka Korpiniitty pohdiskelee, voisiko 

katsomo olla pienimmillään pään sisäinen tila, oman kehon muo-

dostama kehys, joka määrittää suhteen esitykseen.6 Heikinheimo 

tuo myös esiin fokuksen katsomoa määrittävänä abstraktina teki-

2. Grönholm 2014. 

3. Kiviluoto 2014.

4. Heikinheimo 2014.

5. Heikinheimo 2014; Säkö 2015.

6. Korpiiniitty 2014.
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jänä: katsomo muodostuu siitä kuka katsoo, mistä katsoo ja ketä 

katsoo.7 

Katsomo-käsite vaikuttaa kahtiajakoiselta: yhtäältä on katso-

moita, jotka syntyvät, kun yleisö ja esiintyjä kohtaavat. Tällöin 

jokin alue tai paikka ikään kuin muuttuu katsomoksi, sen hetken 

ajaksi. Toisaalta, kuten Heikinheimo tuo esiin, vaikkapa Suomen 

 Kansallisoopperan ulkoilma-amfiteatteri on katsomo esityshet-

kellä, mutta myös silloin kun siellä ei ole esitystä. Se säilyttää 

katsomon identiteettinsä myös tyhjillään. Voidaan siis ajatella, että 

on olemassa hetkellisiä ja pysyviä katsomoita. Hetkellisen katso-

mon määrittelee vuorovaikutustilanteen laatu, pysyvän katsomon 

jotkin tietyt fyysiset rakenteet ja niiden väliset suhteet. Myös 

fyysisen katsomon käsitteen voidaan ajatella jakautuvan kahteen 

osaan. Kuuloliiton arkkitehdin Jukka Rasan mukaan saleissa, joissa 

seinät ja katto suunnitellaan yhdessä yleisön istuma- ja liikennea-

lueiden kanssa, kuuluvat myös nämä katsomoon.8 Tämä vastannee 

kutakuinkin englannin kielen theatre- tai auditorium-käsitettä. 

Toisaalta tiloissa, joissa katsomokorokkeelle ei ole yhtä oikeaa 

paikkaa, supistuu katsomon käsite tarkoittamaan pelkästään kat-

somokoroketta.9 Tämä puolestaan vastaa englanninkielen sanaa 

grand stand.

Oma katsomokäsitteeni on työn kuluessa ja haastattelujen 

myötä muokkautunut, täsmentynyt ja toisaalta muuttunut moni-

syisemmäksi. Ajatuksieni katsomosta voisi katsoa vetävän yhteen 

lähteideni näkemykset. Määrittelen katsomon kirjoittamishetkel-

lä seuraavasti: 

Katsomo on yleisön paikka esitystilassa tai -tilanteessa.

Katsomon yläkäsite on kolmitahoinen ja se sisältää pysyvät, väliaikaiset 

ja hetkelliset katsomot. 

Pysyvä katsomo on suunniteltu ja tarkoitettu yleisön paikaksi esitys-

tilassa tai yleisön osaksi esitystilaa. Sen tunnistaa yleisön paikaksi, 

vaikka siellä ei olisi yhtään katsojaa ja siihen sisältyvät kaikki yleisölle 

tarkoitetun tilan pinnat. Tämä katsomo-käsitteen taho vastaa likimain 

englanninkielen sanaa auditorium.

Väliaikainen katsomo on tarkoitettu yleisölle, mutta se tuodaan tilaan 

tai paikkaan vain tiettyä tilannetta varten. Useimmiten sen tunnistaa 

7. Heikinheimo 2014.

8. Rasa 2015.

9. Rasa 2015.
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yleisön paikaksi, eli se sisältää vähintään jonkin vihjeen siitä, että 

tähän on yleisön turvallista pysähtyä tai istua, mutta se ei sisällä 

muita tilan pintoja. Tämä katsomo-käsitteen taho vastaa helpoiten 

tunnistettavimmassa muodossaan, kuten vaikkapa liikuteltavana 

yleisökorokkeena, englannin kielen sanaa grand stand, mutta voi olla 

myös vaikkapa ryhmä puolikaareen aseteltuja jauhosäkkejä.

 Hetkellinen katsomo syntyy spontaanin esitystoiminnan ympärille. 

Hetkellisen katsomon rakenne riippuu yleisön mielikuvituksesta ja 

käytettävissä olevista muodoista. Yleisön ja esiintyjän poistuttua sitä 

ei tunnista yleisön paikaksi. 

Tämän työn otsikossa ja työssä myöhemmin katsomo-sanaa 

käytettäessä viittaan aina pysyviin tai väliaikaisiin katsomoihin. 

Pysyvän katsomon synonyymina käytän usein sanaa sali. Tämä ei 

ole aivan täsmällistä, sillä suomenkielessä sana sali viittaa laajem-

paan käsitteeseen kuin englanninkielen sana auditorium, sisältäen 

yleisesti myös näyttämön tai esiintymislavan. Tuntuisi kuiten-

kin oudolta puhua yleisesti esimerkiksi katsomon akustiikasta, 

kun arkikielessä katsomolla voidaan tarkoittaa myös pelkkää 

katsomokoroketta. 
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Jo ennen rakennettujen katsomoiden aikaa ihmiset kerääntyivät 

yhteen laulamaan ja tanssimaan jumalille. Joskus koko yhteisö otti 

osaa, toisinaan tehtävää hoiti muutama kaikkien puolesta, jolloin 

muut kerääntyivät katsomaan.10 Kaikkien oli tarpeellista nähdä ja 

kuulla esitanssijat, jotta he pääsisivät osallisiksi jumalille suunna-

tusta rituaalista. Esiintyjää ei vielä nykyisessä mielessä ollut, vaan 

esitanssijat ja laulajat toimivat koko yhteisön edustajina, joita seu-

rattiin ja jotka olivat katseiden kohteena, välineinä tai välittäjinä; 

he suuntasivat tanssinsa ja laulunsa jumalille, eivät muulle yhtei-

sölle. Toisaalta yhteisön jäsenet varmasti tarinoivat iltanuotiolla 

tai ruoan äärellä, jolloin yksi tai useampi viihdytti tai opetti muita 

piirissä olijoita. Näistä kahdesta perinteestä rakentui todennäköi-

sesti arkaaisen Kreikan teatteritaide. Ensimmäiset katsomot ra-

kennettiin todennäköisesti, kun temppelin uhripaikan lähettyvillä 

ei ollut riittävästi luonnollisia korkeuseroja, takaamaan näkyvyys 

vähintään yhteisön arvovaltaisimmille jäsenille. 

10. Leacroft 1988, 1.
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KatsomoiDeN VarHaisVaiHeet eurooPassa

raKeNNettu Katsomo KreiKassa arKaaisella aJalla

Teattereiden historiaa laajasti tutkineiden Leacroftien mukaan 

antiikin Kreikassa teatraalinen perinne kietoutuu uskonnolliseen: 

Dionysoksen juhlintaan liittyviä tansseja ja uhrauksia saattoi 

Ateenalaisella agoralla katsella puisilta penkeiltä tai korokkeelta. 

Agorasta erillään olevat itsenäiset teatraaliset puitteet kehittyivät 

pikku hiljaa. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta on Ikarian teatteri 

Ateenassa. Teatteri oli perustettu vuoren rinteelle, agoran kupee-

seen, jonne oli tasoitettu suorakulmainen alun perin yhteisön 

edustajille ja myöhemmin esiintyjille tarkoitettu tanssipaikka, or-

kestra (orchestra tai orkhestra). Rinne muodosti sellaisenaan hyvän 

katsomon. Varhaisessa vaiheessa suurin osa yleisöstä istui toden-

näköisesti maassa, yhteisön vanhimpien istuessa puisilla penkeillä. 

Myöhemmin katsomoon on melko varmasti rakennettu puiset 

penkit koko yleisölle, kun taas kunniaistuimet hakattiin kivestä.11

Monien arkaaisen ajan teatterien (esimerkiksi Thorikoksen 

ja Ateenan Dionysoksen teatterin) ensimmäisenä vaiheena oli 

todennäköisesti sektoreittain asetetut puiset penkit suorakaiteen 

tai puolikaaren muodossa, luontaisesti kaltevan maanpinnan 

muodostaessa jonkinlaisen korkeuseron peräkkäisten penkkien 

välille. Myöhemmin, ehkä teatterin vakiintumisen ja kaupungin 

kasvamisen ja rikastumisen myötä puiset penkit korvattiin kivi-

sillä. Katsomon porrastusta saatettiin myös korottaa täyttämällä 

luonnon rinnettä jyrkemmäksi. Usein katsomon kokoa myös kas-

vatettiin.12Leacroftien esittämien piirroskuvien perusteella alttarin 

ja temppelin paikka suhteessa katsomoon vaihteli teattereiden 

välillä, mutta teatterien kehitysvaiheiden myötä kaikkiin esitettyi-

hin teattereihin, orkestran toiselle puolen, katsomoa vastapäätä on 

rakennettu skene, seinä tai myöhemmin lava, jota vasten ja jolla 

esiintyjät yleisön kohtasivat. 

11. Leacroft 1988, 1-5.

12. Ibid, 6-14.
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1. thorikoksen teatteri Kreikassa. leacroftien laatimista 
aksonometrisista piirustuksista nähdään teatterin muutos 
yksinkertaisin puupenkein toteutetusta katsomosta kivestä 
hakattuun suuremmalle yleisölle sopivaan katsomoon. ylhäällä 
vasemmalla (a)teatteri myöhäisellä 500-luvulla eaa, ylhäällä 
oikealla (b) 400-luvulla eaa ja alhaalla (c) 300-luvulla eaa. 
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2. tyyppiesimerkki varhaisen 
hellenismin ajan teatterista.

aNtiiKiN KaareVa, Porrastettu Katsomo taiVasalla

Arkkityyppisen katsomon kuva, puolipyöreä tai  avonainen vi-

uhka, jossa porrastetut kaarevat penkkirivit kohoavat pyöreän 

orkestran  ympärillä, on peräisin juuri helleenisen Kreikan teat-

terista. Monesti tähän muotoon viitataan sanalla amfiteatteri. 

Leacroftien mukaan tämä on jossain määrin harhaanjohtavaa, 

sillä amfiteatteri-sana tarkoitti alunperin Rooman valtakunnassa 

rakennettua ovaalipohjaista gladiaattoritaisteluihin ja vastaaviin 

huvituksiin käytettyjä rakennuksia. Esimerkkinä tästä vaikkapa 

Rooman Colosseum. Roomalaisella amfiteatterilla ja teatterilla 

on merkittävä ero: teatterissa on puolisuunnattu suhde yleisön ja 

esiintyjän välillä, amfiteatterissa taas on ympäröivä katsomo aree-

nan kolmiulotteisille tapahtumille.13 Nykysuomessa amfiteatterin 

voitaneen kuitenkin melko vakiintuneesti ajatella tarkoittavan 

viuhkan muotoista, portaittain nousevaa katsomon arkkityyppiä. 

Alkuperäiseen amfiteatteriin viitataan käsitteellä areena.

13. Leacroft 1988, 31.
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 Leacroftien mukaan kreikkalaisen teatterin ankaran geomet-

rinen muoto on todennäköisesti syntynyt antiikin kreikkalaisten 

akustisista teorioista ja yleisestä viehtymyksestä geometriaan. Kun 

katsomoiden rakennusaine vaihtui puusta helpommin haluttuun 

muotoon muovautuvaan kiveen, päästiin viimein toteuttamaan 

tätä ideaalisen kaarevaa muotoa. Puolipyöreän katsomon myötä 

myös orkestra muuttui pyöreäksi ja se sijaitsi katsomokaaren kes-

kipisteessä. Kokonaan kivetty katsomo synnytti välttämättömänä 

muitakin keksintöjä; esimerkiksi orkestran ja katsomon välissä 

kiersi hulevesikanava, joka tarvittiin johdattamaan pois katsomon 

kautta valuvia vesiä, jotka aiemmin imeytyivät puisen katsomon 

alla maapenkkaan.14Leacroftit kuvaavat, miten varhaisempien 

esitysten keskeisimpiä osia, tanssia ja laulua, saattoi seurata esiin-

tyjien liikkuessa katsomon keskipisteessä sijaitsevalla orkestralla. 

Teatterin kehityksen myötä keskeisimmäksi toimijaksi nousi pu-

huva tai lausuva näyttelijä, joka väistämättä oli parhaiten havain-

noitavissa tietystä suunnasta. Näin näytelmien painopiste alkoi 

siirtyä pyöreältä orkestralta taaemmas n. 400 - 300 eKr. Painopiste 

päätyi lähelle skeneä, esiintymisalueen takaseinämää. Varhaisim-

mista suorakaiteen muotoisista katsomoista yleisö olisi helposti 

nähnyt saman aikaisesti sekä choruksen eli kuoron orkestralla että 

näyttelijän sen takana. Geometrisesti täydellisessä hellenistisen 

ajan katsomossa katsomon muodostama ympyräsektori aukesi yli 

180 astetta. Koska ympyrän keskipiste sijaitsi orkestran keskellä, 

toi tämä mukanaan ongelmia näkymälinjoissa. Ongelmaa ratkot-

tiin erilaisin suunnittelullisin keinoin. Kuvassa 3 nähdään, että esi-

merkiksi Ateenassa puoliympyrän yli menevät osat rakennettiin 

saman suuntaisiksi suoriksi sektoreiksi, mikä helpotti esityksen 

seuraamista. Toisaalta nämä sivuilla olevat suorat sektorit eivät 

edelleenkään olleet kovin hyviä paikkoja esityksen seuraamiseen. 

Leacroftien mukaan nämä huonoimmat paikat varattiin yleensä 

ulkomaalaisille, naisille ja myöhästyjille.15 

14. Leacroft 1988, 16-17.

15. Ibid, 19.

3. esimerkkejä erilaisista tavoista 
toteuttaa katsomon päädyt, kun 
katsomon kaari on yli 180 astetta.  
megalopoliksen (a), ateenan (b) ja 
epidauruksen teatteri (c). 
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aNtiiKiN Katsomo KauPuNgissa 

Helleenisen ajan Rooman valtakunnan teatterit poikkesivat ul-

konäöltään ja toteutustavaltaan kreikkalaisista edeltäjistään. Kun 

antiikin Kreikan teatterit perustuivat luonnon muotoja hyödyntä-

viin rinnekatsomoihin, rakennettiin roomalaiset teatterit keskelle 

kaupunkia. Katsomolle sopivaa kaltevaa muotoa ei etsitty luon-

nosta, vaan myös se rakennettiin. Näin syntyi antiikin Roomalle 

tyypillinen puolitetun lieriön muotoinen ulkohahmo. Leacroftien 

mukaan uudenlaisen rakentamisen mahdollisti massabetonin 

käyttöönotto. Massabetonia käyttäen oli mahdollista rakentaa 

korkeita rakennuksia holvatuin rakentein. Holvirakenteista syn-

tyi myös osa teatterirakennusten arkkitehtuuria. Niiden avulla 

muodostettiin sisääntulokäytäviä, joista saavuttiin vomitorioiden, 

katsomon keskelle tehtyjen aukkojen, kautta katsomoon.16  

Pienoismalleissa ja maalauksissa säilyneet teatterit esitetään 

luonnollisesti ilman kauan aikaa sitten kadonneita katteita. 

Leacroftien mukaan monet Rooman valtakunnan pienistä 

teattereista olivat kuitenkin katettuja. Suurissa teattereissa oli 

kangaskatos, velarium, joka kannatettiin katsomoa ympäröivistä 

mastoista.17

16. Leacroft 1988, 28-29.

17. Ibid. 31.

4. rooman valtakunnan teattereissa holvatut rakenteet 
muodostivat samalla sisääntulokäytäviä teatteriin.

5. ensimmäinen pysyvä roomalainen 
teatterirakennus oli Pompei’in teatteri, joka 
rakennettiin 55 eaa. teatterin katsomoa hallitsi 
keskiakselilla Venuksen temppeli, johon johtivat 
leveät paraatiportaat katsomon keskiakselilla.
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KesKiaiKa Ja reNsessaNssi 
KatsomoKulttuurissa

KesKiaJaN Katsomot

Rooman valtakunnan hajotessa 3. ja 4. vuosisadalla jaa. järjestäyty-

nyt teatteri katosi, mutta on melko varmaa, että teatteriesitykset 

jatkuivat jossakin muodossa läpi keskiajan. Kirjoitetuista lähteistä 

on kuitenkin saatavilla tietoa vasta 900-luvulta, jolloin ainakin 

pääsiäismessun yhteydessä laulettiin Quem Quaeritis –dialogia. 

Jumalanpalveluksen osista kehittyi pikkuhiljaa kirkoissa esitet-

tyjä näytelmiä, joista toiset olivat realistisia ja loisteliaita ja toiset 

yksinkertaisempia, ja 1100-luvulla ylösnousemusnäytelmää 

esitettiin kirkkosalissa jo usealla näyttämöllä. Osan näyttämöistä 

kuvaillaan olleen korotettuja, niin että seisova yleisö näki näytte-

lijät.18 Keskiajan teatteritoiminnalle vaikuttaa olleen ominaista, 

että se tapahtui muihin tarkoituksiin rakennetuissa tiloissa. 

Mysteerinäytelmiä varten kirkkosaleja tietysti muokattiin, mutta 

tästä huolimatta kirkkosali vapaasti liikuttavana katsomona on 

katsomo-näyttämö –suhteeltaan hyvin erilainen kuin antiikin ajan 

teattereissa. 

Leacroftien mukaan uskonnolliset näytelmät levisivät pikku-

hiljaa myös kaupungin toreille. Näyttämö oli jaettu useaan näyttä-

mölliseen tilaan, esimerkiksi taivaaseen, helvettiin ja  kartanoihin. 

Yleisö istui varta vasten rakennetulla katsomotelineellä ja katseli 

suunnattua näkymää moniulotteiseen näytelmään. Näyttämön 

elementtejä ryhdyttiin rakentamaan myös pyörille, niin että niitä 

voitiin helposti siirtää  kaupunkien ja kylien välillä. Näitä mo-

ninäyttämöisiä liikkuvia näytelmiä seurattiin myös seisaaltaan, 

ympäri kaupunkitilaa.19 

Näytelmiä järjestettiin myös palatsien ja yksityiskotien saleis-

sa, joissa ne olivat enemmänkin maallisia kohtauksia.  Suurissa 

saleissa  useampia näyttämöitä/näyttämövaunuja mahtui sisään, 

pienemmissä järjestelyt olivat yksinkertaisemmat. Tyypillisessä 

18. Leacroft 1988, 32.

19. Leacroft 1988, 38-39.

6. Dennis Van alslootin maalaus kuvaa 
vuoden 1615 toukokuussa brysselissä esitettyä 
kaupunkitilassa etenevää näytelmää, aisabella’s 
triumphia. 
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salissa oli päässä koroke, jossa perhe istui pöydän ääressä, poi-

kittain saliin nähden. Palvelijat istuivat pitkittäin  asetettujen 

pöytien ääressä alemmalla tasolla. Esityksen ollessa käsillä pöydät 

saatettiin siirtää salin seinustoille, niin että keskelle jäi avoin tila. 

Toisessa päässä salia kulki seinän erottama käytävä sisemmän ja 

ulomman varustuksen välillä. Käytävän päällä oli saliin avoin leh-

teri. Käytävää erottavassa seinässä olleet kaksi oviaukkoa toimivat 

näyttelijöiden tulo- ja poistumisovina ja toisaalta myös ”kartanoi-

na”. Koska saliin ei voitu tuoda siirrettäviä näyttämökärrejä, oli 

turvauduttava paikalla rakennettuun korotettuun näyttämöön ja 

lavasteisiin.20 

Keskiaikaisessa teatterissa nähtiin monenlaisia yleisön ja näyt-

telijän välisiä suhteita. Kirkossa ja torilla yleisö ja esiintyjät ilmei-

sesti sekoittuivat vapaasti avoimessa tilassa, katsojien siirtyessä 

näytelmän mukana kartanolta tai näyttämöltä toiselle, ja näytte-

lijöiden jalkaantuessa välillä maantasolle.  Toisaalta toriaukiolle 

rakennetuissa monen näyttämön esityksissä koko yleisö katsoi 

samaan suuntaan kohti suurta näyttämöalaa. Saman tapainen 

suhde vallitsi keskiaikaisissa saleissa järjestetyissä esityksissä, jois-

sa näyttämöt oli aseteltu vastapäätä talon herran seuruetta salin 

toisessa päässä.21

Keskiajan yhteisöllisestä musiikkielämästä on säilynyt kirjallisia 

todisteita vain kirkon piirissä. Kirkollisessa musiikissa sävelet ja 

draama valjastettiin osaksi liturgiaa - välineeksi ja ääneksi kirkolle. 

Se säilyi siis alisteisena, palvelijan asemassa.22 

Toisaalta häiriökäyttäytymiseksi katsotuista muista musiikilli-

sista tapahtumista on luonnollisesti säilynyt todisteita kirkon kir-

jaamana. Tällaisesta esimerkkinä Raynor mainitsee muun muassa 

kuvauksen sunnuntaimessujen jälkeisistä musiikillisista hauskuu-

tuksista kirkon pihamaalla, ilmeisesti 1000-luvun paikkeilla. Paik-

ka ja aika oli luonnollinen, sillä koko yhteisö oli tällöin koolla, eikä 

tekemättömiä töitä ollut.23 Kirkon näkökulmasta epätoivottavalle 

toiminnalle ei tietenkään voitu rakentaa katsomorakennelmia 

vaan oletettavasti yhteisö katseli esityksiä seisten ja tanssien. 

20. Leacroft 1988, 40-41.

21. Leacroft 1988, 40-41.

22. Raynor 1978, 16-17.

23. Raynor 1978, 23.

7. the great Hall, Penshurstissa, Kentissä. salin 
päädyssä näkyy pieni korotettu näyttämö.
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8. uskonnollista moninäyttämöteatteria. 
lucernen Passion esitysasetelma vuodelta 
1583.



22

KatsomoiDeN VaiHeita / 
Keskiaika ja rensessanssi katsomokulttuurissa

aNtiiKiN laiNat teatteriN Katsomossa Ja 
KesKeisPersPeKtiiViN luoma HierarKia

Leacroftit kuvaavat, miten 1300-luvulla antiikin ajatukset alkoi-

vat nousta pintaan Italiassa. Kun keskiajalla kirkko oli vastuussa 

yhteisön ajattelusta ja oppimisesta, nousi varhaisen renessanssin 

aikana prinssien intohimoksi ympäröidä itsensä antiikin aarteilla 

ja antiikin ideoiden asiantuntijoilla. Kirkkojen  mysteerinäytelmät 

jatkuivat, kuten myös suuren yleisön suositut näytelmät toreilla. 

Näiden rinnalle alkoi kuitenkin kehittyä oppineiden yhteisöjen 

sekä kuninkaallisten hoveissaan järjestämiä teatteriesityksiä. Var-

haisen renessanssin aikana pyrittiin Vitruviuksen tekstien pohjalta 

toisintamaan antiikin Rooman teatteria. Teksteihin liittyneitä 

piirustuksia ei kuitenkaan ollut säilynyt, joten toteutus tehtiin 

puhtaasti tekstiin pohjautuen.24 Leacroftien esittelemissä25 säilyn-

eissä piirustuksissa ja saleissa näyttäytyy juhlavan koristeellista 

lavaa vastapäätä antiikin Rooman teatterin katsomoa muistuttava 

kaareva, yhtenäisistä penkeistä muodostuva nouseva katsomo.

1400- luvulla perspektiivin tiede ja taide kehittyi huippuunsa 

ja tämän taidon avulla saatettiin kuvata monenlaisia tiloja ja 

kohtauksia rajoitetussa näyttämötilassa.26  Voimakkaasti yhteen 

katoamispisteeseen perustuvien perspektiivisten lavastusten myö-

tä alkoi teatteriin muodostua yksi paikka ylitse muiden: tällaiset 

lavastukset kun olivat luonnollisesti parhaimmillaan ihailtuna tie-

tystä pisteestä. Erityisesti Italiassa täysrenessanssista lähtien tähän 

pisteeseen, perspektiiviakselille, rakennettiin yleensä hallitsijan 

aitio tai istuin. Mitä lähempänä hallitsijaa itse istui, eli mitä arvos-

tetummassa asemassa hovissa oli, sitä oikeampana, kauniimpana 

ja uskottavampana keskeisperspektiivi esittäytyi.27

Italian renessanssin ideat levisivät myös muualle Eurooppaan 

1500-luvulla. Ranskassa palatsien käyttämättömäksi jääneitä ten-

nishalleja alettiin ottaa teattereiden käyttöön 1500-luvun lopulla. 

Nämä salit olivat luonnollisesti pitkiä, kapeita, suorakulmaisia 

saleja: täysikokoisen tenniskentän/salin koko oli 33,5 m x  9,65 m. 

Salin kolmea sivua kiersi katettu käytävä, joka oli erotettu kentästä 

vyötärönkorkuisella kaiteella. Toisessa päädyssä katetun raken-

24. Leacroft 1988, 42.

25. Leacroft 1988, 42-47.

26. Leacroft 1988, 42.

27. Carlson 1989, 139-140.

9. Käyttämättä jääneitä palatsien 
sisätenniskenttiä muunnettiin teattereiksi 
ranskassa.
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nelman sisällä oli aitio. Salin yläreunoissa olevat aukot tai ikkunat 

toimivat valonlähteinä. 

10. teatro olimpicossa italian Vicenzassa 
katsomo on teatterirakennuksen sijainnin 
takia puolikas ellipsi, antiikin ihanteiden 
mukaisen puolikaaren sijaan. andrea Palladion 
suunnittelema teatteri on valmistunut vuonna 
1580.
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Kun tenniskentät muokattiin teatterikäyttöön, rakennettiin 

salin toiseen päähän korkeahko lava (esikuvana toimi Hotel de 

Bourgognessa 1,82 m). Permannolla suurin osa yleisöstä seisoi ja 

katseli esitystä. Kummallekin puolelle monttua tai permantoa teh-

tiin looseja , kun taas salin päähän rakennettiin suoraan näyttämöä 

kohti suunnattu porrastettu katsomo.28 

28. Leacroft 1988, 49-50.

11. Hôtel de bourgogne, Pariisissa, toimi 
esikuvana kun tenniskenttiä muokattiin 
teattereiksi. ylimmässä kuvassa teatteri on 
alkuperäisessä, vuoden 1548 mukaisessa asussaan,  
alla vuoden 1647 muutoksien jälkeen ja oikealla n. 
vuoden 1717 asussa. teatterin muutoksissa näkyy 
muunmuassa paine kasvattaa yleisömäärää.
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Katsomot britteiNsaarilla 1500- Ja 
1600-luVuilla

sHaKesPeareN teatteri britteiNsaarilla

Britteinsaarilla kasvoi oma, kuuluisimman näytelmäkirjailijansa 

William Shakespearin mukaan shakespearin teatteriksi kutsuttu 

teatteritraditio. Elisabetiaanisen ajan Lontooseen rakennettiin 

ensimmäinen tähän traditioon luettava monikerroksinen ul-

koilmateatteri 1576 (The Theatre, Shoreditch) ja viimeinen (the 

second Globe) 1614. Näistä maineikkaista teattereista on säilynyt 

Mackintoshin mukaan pääasiassa joitakin perustuksia, kirjattuja 

todistajanlausuntoja sekä piirustuksia. Nämä teatterit olivat puisia 

rakennelmia, joiden elinkaari oli tulipalojen takia melko lyhyt.29 

Englantilainen teatteri ei ollut mannereurooppalaisten vastinei-

densa tavoin riippuvainen hovista, vaan toimi suuren yleisön suo-

sion varassa. Manner-Euroopassa vallitsevan hovin maun sijaan 

Englannin teatterissa suunnan näytti yleisön suosio: teatteri esitti 

hahmon ennen kaikkea tämän toiminnan ja tähän suuntautuvan 

toiminnan kautta. Shakesperiaaninen teatteri ei myöskään ollut 

yhtä riippuvainen antiikin Kreikan näyttämöllisistä traditiois-

ta, vaan esimerkiksi vuosikymmeniä saattoi vierähtää kesken 

näytelmän.30

Pohjapiirustukseltaan ympyrää lähestyvän monikulmion si-

säänsä kätkemä teatteri koostui seiniä kiertävistä yleisölehtereistä, 

pitistä eli montusta (joka vastaa enemmänkin nykyistä perman-

toa) ja yleisön keskelle työntyvästä näyttämöstä, joka kiinnittyi 

teatterin seiniin vain yhdeltä sivultaan. Yleisö ympäröi näyttelijät 

kolmelta sivulta. Yhdestä kuuluisimmasta teattereista, The Glo-

besta on tehty useita toisintoja. Kuuluisin näistä on Shakespears 

Globe, joka on rakennettu lähes samalle paikalle, jossa The Globe 

teatteri sijaitsi. 

Mackintosh kuvaa, kuinka osa tutkijoista  näkee, että shakes-

periaanisten teattereiden esikuvina olivat majatalojen sisäpihoilla 

järjestetyt näytökset. Kasvavalle yleisölle ja näyttelijäseurueelle 

haluttiin toteuttaa pysyvät puitteet ja enemmän tilaa. Ajan puuse-

29. Mackintosh 1993, 8.

30. Raynor 1978, 246.

12. leacroftien näkemys the second globe 
-teatterista vuonna 1614.
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pät (jotka ehkä vastaisivat enemmän nykypäivän insinöörejä) tar-

josivat teatterinjohtajille korkeimmat aikakauden puuteknologian 

sallimat rakennelmat. Johto päätti, pohjautuen kokemuksen tar-

joamaan tietoon siitä miten kauas näyttelijän ääni saattoi kuulua, 

miten leveä ja pitkä rakennelma saattoi olla.31 Toisaalta taas osa 

asiaan perehtyneistä näkee shakesperiaaniset teatterit sovellukse-

na antiikin teatterista. Tämän ajatuksen mukaan elisabetiaanisen 

ajan ulkoilmateattereiden muoto olisi seurausta uusplatonistisesta 

teoriasta tilallisista harmonioista, jonka renessanssin filosofit 

omaksuivat: jotta teatteri toimisi sekä yleisön että näyttelijän kan-

nalta, täytyi teatterin mittasuhteet johtaa antiikista.32  

Mackintosh itse pitää todennäköisenä, että molemmissa nä-

kemyksissä on perää. Paljon on vielä tutkimatta, sillä the Rose ja 

the Globe kaivettiin esiin vasta 1989. Tätä ennen saatavilla ei ollut 

ensikäden todisteita ja vain yksi toisenkäden piirustus, the de Witt 

drawing. Toisenkäden aikalaislähteiden ja arkeologian tarjoaman 

uuden tiedon valossa Mackintosh esittelee elisabetiaanisen teat-

terin kuusi tunnuspiirrettä: ne olivat tavanmukaisia käsityöläisten 

suunnittelemia rakennelmia, niiden mittakaava vastasi aiemmin 

käytettyjen ”löydettyjen tilojen”, kuten majatalojen sisäpihojen 

mittoja, niiden muoto oli tunnistettavasti klassinen, teatteritilan 

viimeistely ja pinnat olivat illusorisia, eli esimerkiksi marmori 

oli maalattua, ei oikeaa kiveä; niihin sovitettiin mahdollisimman 

paljon katsojia, rakennuspaikan tai pohjamuodon tuomissa raa-

meissa, ja teatteritaiteelle elintärkeä keskittäminen, fokus, luotiin 

puhtaan geometrian avulla. Puhdasta geometriaa ei käytetty vain 

teknisenä apuvälineenä, vaan sillä oli ja on Mackintoshin mukaan 

mystistä merkityksellisyyttä, jota ei ole helppo selittää.33 

Vuoden 1989 kaivauksissa paljastuneisiin ensimmäiseen ja 

toiseen Rose-teatteriin mahtuisi nykystandardein vain noin 400 

tai 500 katsojaa. 1500-luvun katsojatiheys oli kuitenkin aivan eri 

luokkaa. Useat toisen käden lähteet esittävät, että the Swan ja the 

Globe teattereihin mahtui noin 3000 katsojaa. Ensimmäinen Ro-

se-teatteri oli kooltaan 2/3 näistä teattereista, joten ensimmäiseen 

Rose-teatteriin mahtui todennäköisesti noin 2000 katsojaa ja toi-

seen Rose-teatteriin jopa 2500 katsojaa. 

31. Mackintosh 1993, 8-9.

32. mm Frances Yates, Mackintoshin 1993, 8-9 mukaan.

33. Mackintosh 1993, 9.

13. De Wittin piirros the swan -teatterista.
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14. the second globe -teatterin kaivauksista 
saatujen tietojen perusteella, lähes alkuperäiselle 
paikalleen thames-joen rannalle toteutetun 
sakespeare’s globe teatterin maantasokerroksen 
pohjapiirustus ja leikkaus.
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Elisabetin aikainen ihmiskeho oli tietysti pienempi kuin 

2000-luvun ihmisen, mutta myös esityksen seuraamisen tavat 

olivat erilaiset: keskuspihan yleisö seisoi koko esityksen ajan, aivan 

kuin nykyaikaisessa rytmimusiikin konsertissa. Nykyaikainen 

yleisö vaatii myös mukavuutta ja tilaa pidemmille jaloilleen. Lisäk-

si 2000-luvun paloviranomaiset vaativat käytäviä, poistumisteitä, 

porraskäytäviä ja rajoituksia kullekin tasolle mahtuvien katsojien 

määrästä, niin että yleisö on hallittavissa hätätilanteessa.34 Elisa-

betiaanisella ajalla Iso-Britanniassa the Rose –teatterissa aikalais-

kuvauksen mukaan permannon seisomapaikka maksoi pennyn. 

Pennyllä lisää pääsi istumapaikalle ja vielä yhdellä pennyllä lisää 

pehmustetulle istumapaikalle, jolta näki hyvin ja oli myös itse 

hyvin esillä.35

yleisö teattereista taVerNoiHiN Ja 
musiiKKiHuoNeisiiN

Ensimmäiset tilat jotka Britanniassa muokattiin julkisille kon-

serteille sopivaksi olivat tavernat. Commonwealth-aikakaudella, 

1649-1660, teatterit suljettiin ja muusikin kiinnostavuus kasvoi. 

Kun monarkian palveluksessa ollut musiikkiyhteisö, King’s 

Musick, hajosi monarkian mukana, etsivät muusikot itselleen 

keskiluokkaisia tukijoita. 36 Samaan aikaan puritaanit* karkottivat 

musiikin myös kirkoista ja kirkkojen urut siirrettiin tavernoihin.37 

Tavernoihin alettiin rakentaa tai varata huone erityisesti musiikki-

esityksiä varten. Music-houses, tai musiikkitalot olivat sisustuksel-

taan ilmeisen yksinkertaisia ja esityksiä seurattiin karuilta puisilta 

penkeiltä ylellisten teatteriaitioiden sijaan.38 Forysthin esittämästä 

toisesta aikalaiskuvauksesta selviää, että tavernoissa oli muu-

sikoita varten lava: muuten tilat olivat ilmeisesti useimmiten 

tasalattiaisia. Huoneen reunustoja kiersivät penkit ja pienet pöydät 

oluttupien tapaan.39

Monarkian palattua, 1660-luvulla Kaarle II valtion kirstu oli 

kuihtunut niin, että hän ei kyennyt maksamaan muusikoilleen 

edes elämän välttämättömyyksiin riittävää palkkaa. Lukemat-

34. Mackintosh 1993, 13-14.

35. Thomas Platter of Basle, Leacroftien 1988, 54 mukaan.

36. Forsyth 1985, 25. 

37. Raynor 1978, 243, 250.

38. Ned Ward London Spyssä, osassa 14, Forsythin 1985, 25 mukaan.

39. Forsyth 1985, 25.

* Puritanismi on protestanttinen kristillinen 

liike. Kiinnostavaa kyllä, puritaanit hyväk-

syivät musiikin muutoin kuin uskonnolli-

sissa yhteyksissä. Tästä johtuen Raynorin 

mukaan Britanniassa lähes syntyi ulkomai-

sista vaikutteista riippumaton oopperape-

rinne: jotta draamaa saatettiin esittää kiel-

loista huolimatta, tuli se pukea musiikkiin. 

Tämän commonwealth-aikakauden ajalla 

kukoistaneen musiikkidraaman kehityksen 

katkaisivat monarkian palauttamisen myö-

tä maahan saapuneet muodit ja vaikutteet. 

Manner-Euroopasta saapuvat oopperan val-

tavirran teokset eivät kuitenkaan saavutta-

neet suosiota Britteinsaarilla, nimenomaan 

Englantilaisen näytelmätradition takia. 

Vasta 1689, Purcellin Didon ja Aeneaksen 

myötä Englanti löysi perinteisiinsä ja ylei-

sölleen sopivan oopperailmaisun. (Raynor 

1978, 244-252.) 
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tomat taitavat, alipalkatut ja alityöllistetyt muusikot joutuivat 

etsimään tuloja virallisten virkojensa ulkopuolelta ja tämä sai 

aikaan julkisen konserttielämän kasvun. Koska konsertteja oli 

oopperaan verrattuna huomattavasti halvempaa järjestää, nousi-

vat ne nopeasti yleisön suosioon.** Ensimmäinen dokumentoitu 

julkinen konsertti Euroopassa järjestettiin Lontoossa 167240  ja  

samalla vuosikymmenellä rakennettiin ensimmäinen varta vasten 

musiikille tarkoitettu tila, York Buildings.41 Tätä seurasi lukuisat 

muut musiikkia varten rakennetut ja käyttöön muunnetut tilat. 

Raynorin mukaan kaikki aikakauden musiikkihuoneet oli kuiten-

kin tarkoitettu yläluokan nautinnoksi.42 Seuraavaan sadan vuoden 

aikana Lontoo muodostui Euroopan vilkkaimmaksi musiikin kes-

kukseksi.43 Tältä ajalta on peräisin myös Oxfordin Holywell music 

room, vanhin säilynyt nimenomaan konserttikäyttöön rakennettu 

tila Euroopassa.44

40. Barron 2010, 76.

41. Raynor 1978, 259.

42. Raynor 1978, 262.

43. Barron 2010, 76.

44. Raynor 1978, 263.

**Raynor näkee kuitenkin suurena mystee-

rinä, edellä esityistä syistä huolimatta, miksi 

julkiset konsertit alkoivat ja nousivat suu-

reen suosioon Lontoossa paljon ennen kuin 

niitä edes harkittiin muualla Euroopassa. 

(Raynor 1978, 256). 
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maNNer-eurooPaN Katsomot 
1600-luVulla Ja 1700-luVulla

Musiikki kukoisti renessanssin aikana kirkkojen lisäksi hoveissa, 

joissa soittotaitoa pidettiin aristokraatin välttämättömänä hy-

veenä. Ylhäistö juhlavoitti elämäänsä musiikilla, kuten kuningas 

hovinsa seremonioissa. 1600-luvulle tultaessa kirkkojen pariksi 

musiikkielämän keskiöön nousivat varakkaat herraskaiskodit. 45 

yHteisKuNNaN HierarKiaa HeiJastaVat ooPPerasalieN 
Katsomot

Musiikkidraaman alku voidaan jäljittää aina 900-luvulta säilynei-

siin käsikirjoituksiin, joissa kuvataan trope-näytelmiä, jotka olivat 

kehittyneet liturgiasta itsenäisiksi lyhytnäytelmiksi. Oopperan 

sävelkieli kehittyi 1500-luvun lopulla ja 1600-luvulla yhtäältä 

antiikin teattereiden ilmaisun tavoittelusta, toisaalta monimut-

kaisen polyfonian vastailmiönä. Ranskassa antiikin ihanteet 

synnyttivät Ballet de corin, jossa musiikki ja runous yhdistyivät 

musiikkidraamaksi; Italian ooppera löysi varhaisen muotonsa Ca-

merata-ryhmittymässä 1500-luvun lopulla. 1600-luvun hoveissa 

ooppera nähtiin kokonaistaiteena, joka yhdisti arkkitehtuurin, 

maalaustaiteen, muotoilun, mimiikan, näyttelijäntyön, runou-

den, tanssin ja laulun.46  Raynorin lisäksi myös Forsyth tuo esiin, 

kuinka renessanssin aikakaudella hovien oopperasalien sisustus 

oli kokonaistaideteos, jossa näyttämö toisti salin muuta arkkiteh-

tuuria. Näyttämön ja katsomon välistä rajaa liudensi entisestään 

se, että usein lava yhdistyi permantoon portain tai rampilla (kuten 

Uffizi-palatsin teatterissa Firenzessä ja Teatro Barberinissa Roo-

massa), niin että oopperan tapahtumat saattoivat laajeta katso-

mon keskelle. Esiintyjät myös saattoivat poistua lavalta ja ryhtyä 

tanssiin yleisön kanssa esityksen lopuksi.47 

Ensimmäinen julkinen oopperasali avattiin 1637 San Cassianos-

sa Venetsiassa. Oopperatoiminnan käynnistänyt venetsialaisista 

aatelismiehistä koostunut yritys sai samalla alkuun uuden musii-

killisen ja yhteiskunnallisen kehityksen. Lipputulojen odotettiin 

45. Raynor 1978, 75 & 147.

46. Raynor 1978, 155-165.

47. Forsyth 1985, 73.
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kattavan oopperoiden tuotantokustannukset, joten oopperan 

tuotanto tuli suunnitella vastaamaan odotettua kysyntää.48  San 

Cassianon ooppera sai melko pian seuraajan SS. Giovanni e Paolon 

teatterista. Jälkimmäisessä oopperatalossa oli u:n muotoinen sali, 

jossa seinillä kiertävät lehterit olikin jaettu erillisiin looseihin tai 

aitioihin. Viidessä päällekkäisessä rivissä salia kiertäviä aitioita 

saattoi vuokrata kaudeksi kerrallaan, kun taas permannolle pääsi 

esityskohtaisesti.49 Seuraavan 13 vuoden aikana avattiin yhteensä 

seitsemän uutta oopperataloa ja vuosisadan loppuun mennessä 

kaupungissa toimi 16 julkista oopperataloa.50

Venetsian oopperayleisö koostui kaikista yhteiskuntaluokis-

ta, koska lippujen hintahaitari oli suuri. Jos jotkut halvimmista 

paikoista uhkasivat jäädä tyhjäksi, annettiin ne ainakin ajoittain 

gondolieereille. Legendan mukaan oopperan suosion takasi mon-

tun todellista kansaa edustava yleisö. Raynorin mukaan Venetsian 

julkisten oopperatalojen suosion taustalla onkin juuri se miten 

ne vastasivat kaupungin yhteiskunnallista rakennetta. Hevosen-

kengän muotoon järjestetyt aitiot vuokrattiin vuodeksi kerrallaan 

(vuokraajalla oli aitioon oikeus, kunnes hän sen kirjallisesti irtisa-

noi) ja jos omistaja ei sattunut aitiotaan tarvitsemaan, saattoi hän 

alivuokrata sen. Vuokraaja saattoi kalustaa ja sisustaa sen kuten 

tahtoi: se oli kuin salonki (drawing room) tai olohuone, jossa ai-

tion hallinnoija saattoi tehdä mitä tahtoi. Ystävien tapaaminen ja 

viihdyttäminen aitiossa oli vähintään yhtä helppoa kuin isännän 

kotona. Aitiossa ruokailtiin, juotiin, nukuttiin ja toki joskus myös 

seurattiin oopperaa. San Giovanni e Paolossa aitioiden yhteydessä 

oli jopa etuhuone, jossa isäntä saattoi oleskella itsekseen tai ystävi-

neen, ilman häiritsevää musiikkia.51 Mikään lähteistä ei mainitse, 

käytettiinkö aitioita muulloin kuin oopperaesitysten aikana. Olisi 

kiinnostava tietää, saattoiko omassa aitiossaan vaikkapa uuvutta-

van kaupunkipäivän lomassa käydä nokosilla.

Sekä hovien teattereissa että julkisissa teatteri- ja oopperasaleis-

sa suurin, kaunein ja parhaalla paikalla oli luonnollisesti hallitsijan 

aitio. Manner-Euroopassa varhaisemmissa teatteri- ja ooppera-

saleissa ja erityisesti hovien omissa saleissa kuninkaallinen aitio 

sijaitsi keskeisen näkymälinjan päätteenä katsomon keskellä. Toi-

saalta esimerkiksi Comédie Françaisessa , jonka d’Orbay suunnitte-

li 1689 olemassaolevan tenniskentän paikalle, kuninkaallisille  oli 

48. Raynor 1978, 169.

49. Leacroft 1988, 67.

50. Raynor 1978, 170.

51. Raynor 1978, 171-172.

15. yksi ensimmäisistä julkisista oopperasaleista 
oli teatro ss. giovanni e Paolo Venetsiassa.

16. oopperoiden aitiot ja etuhuoneet oli 
sisustettu ylellisesti. myöhempi esimerkki 
kuninkaallisen ooppera-aition etuhuoneesta, 
Prahan valtionteatterissa. 
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varattu aitiot näyttämön sivuilta: oikealla puolella kuninkaan aitio 

ja tätä vastapäätä kuningattaren aitio.52 Britteinsaarilla taas sekä 

teatterin johtaja, ylimystö että muu yleisö piti pysyviä lava-aitioita 

georgiaanisen näyttämön sivuilla teatterin parhaimpana paikkana 

katsella näyttelijöiden työtä. Tästä juontaa juurensa Britteinsaarten 

tapa sijoittaa kuninkaallisten aitiot näyttämön sivuille.  Isos-

sa-Britanniassa kaasu- ja kynttilävalaistus oli himmeä, joten jopa 

monarkit istuivat lava-aitioissa todellakin nähdäkseen näytelmän, 

eivätkä (ainakaan pelkästään) tullakseen nähdyksi. Etuoikeutettu 

yleisö lavan sivuilla oli toistuva piirre Englantilaisissa teattereissa 

yli 200 vuotta.53 

Ranskalainen ooppera saavutti tunnusomaisen muotonsa ja 

piirteensä 1600-luvulla Ludvig XIV:n valtakaudella, erityisesti 

Lullyn tuotannossa. 1669 kuninkaan luvalla perustettu Académie 

d’Opéra oli aito julkinen ooppera, ja jopa hovi joutui maksamaan 

sisäänpääsystä ja ensimmäisen aidosti ranskalaisen oopperan 

Pomonen ensi-illassa, vuonna 1671, syntyi mellakka, koska rahvas 

yleisö pelkäsi jäävänsä ulkopuolelle aatelisten ja heidän seuralais-

tensa täyttäessä katsomon. Lullyn melodinen ihanne ja ranskalai-

sen yleisön maku osuivat yhteen. Näitä yhdistivät yksinkertaisuus 

ja ylväys. Ranskalainen yleisö lauloi mielellään mukana aarioissa, 

eikä luonnollisesti pitänyt italialaistyyppisistä rönsyilevistä ja mo-

nimutkaisesti koristelluista aarioista.54 Kuten monien teattereiden 

näyttämön, myös Académie d’Opéran näyttämön sivut oli valloit-

tanut hovin väki. Raynor kuvaa, kuinka Lully kuvitteli pääsevänsä 

näistä eroon veloittamalla näyttämöpaikoista silmittömiä hintoja. 

Sen sijaan, että tämä olisi ajanut lavan katsojat pois, teki se pai-

koista entistä haluttavampia.55

Usein tavallisista paikoista oopperan tai teatterisalin aitioista 

tai lehteriltä ei nähnyt juurikaan lavalle. Kuten sekä Leacroftit 

että Forsyth usein kirjoituksissaan esittävät, tärkeintä ei 1600- ja 

1700-luvuilla ollut suinkaan näytelmän tai oopperan näkeminen, 

vaan sosiaalinen kanssakäyminen: muun yleisön näkeminen ja 

näyttäytyminen.56 Esimerkiksi Napolin San Carlo -oopperatalossa 

vieraillut englantilainen kuvaa, kuinka napolilaiset seurustelevat ja 

kyläilevät vain oopperassa. Hienosto on läsnä illasta toiseen, vaik-

52. Leacroft 1988, 70.

53. Mackintosh 1993, 20.

54. Raynor 1978, 223-231.

55. Raynor 1978, 231.

56. Esimerkiksi Leacroft 1988, 72.
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ka sama ooppera pyörii kolmena peräkkäisenä iltana, 10-12 viikon 

ajan. Hänen mukaansa herrasmiehet juoksevat aitiosta toiseen 

näytösten välillä ja jopa kesken esityksen.57 Myös toinen britti, 

Charles Burney, järkyttyi La Scalan  yleisön käytöksestä. Hän 

kuvaa, kuinka ne, jotka eivät jutelleet tai pelanneet korttia, olivat 

yleensä sikeässä unessa.58

57. S. Sharp 1766; Raynorin 1987, 172 mukaan.

58. Burney 1770; Raynorin 1987, 172 mukaan.

17. giuseppe Piermarinin suunnittelema teatro 
alla scala, milanossa. oopperatalo valmistui 
vuonna 1778. 
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18. milanon teatro alla scalan ja muiden 
vastaavien oopperatalojen rakentamiseen 
kerättiin raha myymällä tai vuokraamalla aitioita 
ja niiden kanssa yksityisiä vetäytymishuoneita. 
suosituin muoto oli aition yhteyteen rakennettu 
vetäytymishuone (leacroft 1988, 81), mutta la 
scalassa näitä kahta erottaa aitioihin johtava 
käytävä. 
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1600- ja 1700-luvulla tyypillisiä oopperasalin katsomon muotoja 

olivat U, hevosenkenkä sekä leikattu ellipsi tai ovaali.59 Ooppera-

salien muodolla pyrittiin vastaamaan haasteeseen saada mahdol-

lisimman suuri määrä katsojia mahdollisimman lähelle esitystä. 

Forsythin mukaan suurimmassa osassa 1700-luvun teattereita, 

yleisö istui paljon tiiviimmin kuin nykyajan yleisö, joten tietylle 

yleisömäärälle suunniteltu sali saattoi olla paljon nykyaikaista 

vastinettaan pienempi. Lisäksi näkymälinjat jopa kolmasosalla 

yleisöstä olivat huonommat kuin mitä nykypäivänä hyväksyttäi-

siin. Näin koko yleisö istui lähempänä lavaa kuin on nykyaikana 

mahdollista.60 Tärkein akustinen ominaisuus italialaistyyppisessä 

oopperasalissa, jonka musiikki briljeeraa korukuvioiduilla, no-

peatempoisilla aarioilla, on selkeys (clarity), joka mahdollistaa 

jokaisen sanan ja musiikillisen yksityiskohdan kuulemisen ja 

erottamisen. Selkeys saavutetaan parhaiten, kun yleisö istuu mah-

dollisimman lähellä lavaa, eikä salin jälkikaiunta-aika ole pitkä. 

Salien selkeys lisääntyi esityksen tullen vielä entisestään, kun juh-

la-asuihinsa pukeutunut yleisö täytti aitot ja permannon ja lisäsi 

näin merkittävästi absorboivan materiaalin määrää salissa.61

Katsomon osia kehiteltiin muun muassa yleisön näkymälinjo-

jen ja toisaalta yleisön näkyvyyden takia. Esimerkiksi porrastusta 

kokeiltiin permannon lisäksi aitioissa. Porrastettuja aitioita 

(looseja) käytettiin ensimmäisen kerran Andrea Sighizzin suun-

nittelemissa teattereissa Bolognassa. Oopperasaleihin porrastetut 

aitiot toi Galli-Bibienasin arkkitehtiperhe: Fancesco Galli-Bibienan 

suunnittelema Teatro Filarmonico Veronassa oli ensimmäinen 

oopperasali jossa porrastettuja aitioita käytettiin parempien näky-

mälinjojen saavuttamiseksi. Vuonna 1732 avattu rakennus paloi 

1749, ja se rakennettiin uudelleen del Pozzon toimesta ja avattiin 

jälleen 1754. (Mozart konsertoi salissa ensimmäisellä Italian-mat-

kallaan 1770.)62 

Draamateattereiden ja oopperasalien arkkitehtoniset rajat 

ovat usein epämääräiset.  1700-luvun Englannissa ja muualla Eu-

roopassa teatterisaleissa halvimmat liput löytyivät montusta tai 

permannolta, kun samaan aikaan oopperasaleissa halvimmat liput 

olivat ylimmillä parvilla, aitioiden ja katon välissä. Juhla-asuinen 

59.  Forsyth 1985, 77.

60. Forsyth 1985, 94.

61. Forsyth 1985, 94.

62. Forsyth 1985, 83.
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yleisö permannolla ja aitioissa kilpaili säihkeellään esiintyjien 

kanssa ja nuoret herrasmiehet norkoilivat permannon käytävillä 

esityksen aikana rupattelemassa ja katselemassa yleisöä.63 Muo-

dikas ja varakas yleisö levittäytyi myös erityisesti teattereissa 

näyttämölle: Mackintoshin mukaan katsojien lavalla olosta on 

lukuisia todisteita. Hänen mukaansa esimerkiksi Thomas Davies 

kuvaa 1700-luvun puolivälin Drury Lanea, jossa lava oli muutettu 

amfiteatteriksi ladyjen mukavuudeksi. Tämän tuloksena oli kaksi 

yleisöä, yksi lavalla ja toinen verhojen takana. Kausittaisessa lah-

janäytännössä (benefit night) valittu pääosanesittäjä sai palkaksi 

kaikki johtajan kulujen yli jääneet lipputulot. Näyttelijät olivat 

tietysti valmiit täyttämään lavan ylitsevuotavalla määrällä maksa-

via katsojia. 64 Toisaalta jo 1600-luvun alussa Britteinsaarten teat-

tereiden arkkitehtuuriin kuului oleellisena osana herrasmiesten 

huone josta aukesi ovi suoraan näyttämölle, jonne herrasmiehet 

saattoivat istahtaa seuraamaan esitystä. Tämä tapa todennäköisesti 

juontaa juurensa sisäpihateattereiden ahtaammista tiloista.65 Myös 

Manner-Euroopassa yleisö valtasi osan näyttämöstä käyttöönsä. 

Esimerkiksi Gordon Craig kuvailee lehdessään The Mask, marras-

kuun 1925 numerossa gravyyria arkkitehti Blondelilta vanhasta 

Comédie françaisesta vuodelta 1689, sellaisena kuin teatteri oli 

1752. Viisi riviä penkkejä sijaitsi lava-aitioiden edessä. Nämä pen-

kit työntyivät 3,7 metriä, eli peräti kolmen ensimmäisen  scène à 

l’italiennen portaalin sisäpuolelle.  Juuri perspektiivinen lavastus, 

scène à l’italienne oli lopulta syynä yleisön siirtoon pois näyttä-

möiltä ympäri Eurooppaa.66

aitiot, aKustiiKKa Ja yHteisKuNta

Vaikka oopperasalien aitioiden akustiset heikkoudet tunnistettiin 

jo 1700-luvulla, säilyivät ne osana oopperasalien arkkitehtuuria, 

heijastaen varakkaiden vakiintuneita oopperassa käymisen tapoja. 

Ooppera- ja teatteriaitioiden luonne on erityisesti akustisessa 

mielessä hyvin kaksijakoinen: toisaalta aitioiden sisällä, lukuun 

ottamatta aivan aition etuosaa, akustiikka ja näkymälinjat ovat 

todella huonot. Tämä johtuu siitä, että aition aukko on yleensä 

63. Forsyth 1985, 71.

64. Mackintosh 1993, 19.

65. Leacroft 1988, 58.

66. Mackintosh 1993, 20.
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melko pieni, noin 40 % aition viemästä seinäalasta, joten aitio 

käyttäytyy akustisesti omana tilanaan, eli erillisenä salin muusta 

tilavuudesta. Tämä yhdistettynä aitioiden ääntä imeviin materiaa-

leihin aiheuttaa merkittävän äänitason laskun aitiossa. Toisaalta 

salin päätilavuudessa, permannolla tai aitioiden etuosassa istuville 

kuuntelijoille akustiikka on aitioiden rakenteen takia parempi: 

aitioiden umpinaiset etuseinät heijastavat ääntä ja lisäävät näin 

äänen kirkkautta ja samalla peittävät muuten ääntä vaimentavia 

syvemmällä aitioissa istuvia katsojia, jotka muuten saisivat salin 

päätilavuuden kuulostamaan kuivalta ja elottomalta.67

Aition hävisivät ennen pitkää vaiheittain, vaikkakin eri aikoina 

eri maissa ja enemmänkin sosiaalisista ja poliittisista kuin akus-

tisista syistä. Esimerkiksi Saksassa aitioita erottivat vain matalat 

seinäkkeet. Tästä huolimatta sosiaalisen luokkajaon ja aitioiden 

välinen yhteys ei ottanut kuollakseen. Vuonna 1742 valmistunees-

sa valtion oopperassa Berliinissä olivat aitot avoimet vain tietyille 

yhteiskunnan osille, kuten armeijan upseereille, ja vain kutsulla, 

ja ne avattiin kaikelle yleisölle vasta kun aitiot muutettiin parviksi 

1789.68

Forsyth tuo esiin, että ranskalaisessa yhteiskunnassa yksityi-

syyden ja intiimiyden tarve oli pienempi kuin Italiassa: aitioista 

parviin siirryttiin Italiaa aiemmin. Esimerkkinä tästä hän tuo esiin 

mielestään hienoimman 1700-luvun Ranskalaisista oopperata-

loista: Victor Louisin Grand Théâtren Bordeaux’ssa (1777-1780). 

Salissa on parvi sekä kaksi kerrosta avoimia pylväikköaitioita, jotka 

ovat enemmänkin kuin viipaloituja parvia. Tämä avoin järjestely 

yhdistettynä melko pieneen kokoon, jossa etäisyys lavalta kauim-

maiseen aitioon on 19,5 metriä, auttaa teatterin hyvän akustiikan 

saavuttamisessa. Pienet etäisyydet on saavutettu tuomalla taka-

seinää eteenpäin niin, että katsomosta muodostuu lähes leikattu 

ympyrä.69 

67.  Forsyth 1985, 100. 

68. Foryth 1985, 103-104.

69. Forsyth 1985, 104.



38

KatsomoiDeN VaiHeita / 
manner-euroopan katsomot 1600-luvulla ja 1700-luvulla

19. Feder von gottlob theuerkaufin akvarellissa 
altes gewandhaus vuonna 1894. 
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VarHaiset KoNserttisalit eurooPassa 

1700-luvulle saakka instrumentaalimusiikin keskeisimmät esitys-

areenat löytyivät Euroopan hoveista. Esityksiä järjestettiin niin 

tanssiaissaleissa, piirustushuoneissa, salongeissa kuin auloissa. 

Tasaiselle lattialle katsomo järjestettiin irtotuolein.  Kuten lu-

vussa Yleisö teattereista tavernoihin ja musiikkihuoneisiin kuvasin, 

käynnistyi Britteinsaarilla julkinen konserttielämä jo 1600-luvun 

puolivälissä ja ensimmäinen konsertoimiseen tarkoitettu tila 

rakennettiin jo 1680. Raynorin mukaan Hampurilla oli läheiset 

välit Englantiin ja tämä toi suuren joukon englantilaisia kaupun-

kiin työskentelemään. Myös kaupungin vauraus ja muista Saksan 

osavaltioista tulleet aristokraatit vaikuttivat osaltaan poikkeuksel-

lisen varhaiseen julkisten konserttien heräämiseen kaupungissa. 

Ensimmäinen tunnettu konsertti järjestettiin Drill Hallissa jo 

1708. Myös Frankfurtissa alkoi aktiivinen julkinen konserttielämä 

jo 1700-luvun ensivuosikymmeninä. Euroopan konserttielämä 

oli pitkään vuosisadan vaihteessa alkunsa saaneiden musiikkiyh-

distysten varassa, joissa amatöörit eli musiikin rakastajat musisoi-

vat yhdessä ja järjestivät konsertteja.70 Konserttielämän nousu 

siivilleen riippui kuitenkin musiikkiyhdistysten lisäksi kahdesta 

keskeisestä tekijästä : yleisöstä, joka nautti myös kuuntelemisesta, 

tutumman itse soittamisen sijaan sekä paikallisviranomaisista, jot-

ka olivat valmiita tukemaan toimintaa esimerkiksi antamalla tiloja 

yhdistysten käyttöön.71

Esimerkiksi Leipzigissä 1743 perustetun Grand concert -orkes-

terin käyttöön muokattiin Gewandhausin, Vaattureiden talon, 

käyttämätön ensimmäinen kerros.72 Näin syntyi 1781 nykyisin 

Altes Gewandhausiksi kutsuttu sali, jota pidetään yhtenä 1800-lu-

vun kuuluisten konserttisalien esikuvista. 1894 puretusta salista 

on säilynyt pohjat ja leikkaukset ja tietoja rakenteista. Jopa inte-

riööristä on säilynyt elävä kuvaus pienen vesivärityön muodossa. 

Altes Gewandhausin salissa oli tilaa 400 kuulijalle. Salin tilavuus 

oli 1800 m3 täyden salin jälkikaiunta-ajan ollessa 1,2 sekuntia.73 

Nykystandardein sali luokiteltaisiin kamarimusiikkisaliksi, mut-

ta sen suuri suosio ja maine sai alkuun niin kutsutun Leipzigin 

konserttisaliperinteen.74 

70. Raynor 1978, 180-199.

71. Raynor 1978, 314.

72. Raynor 1978, 315.

73. Forsyth 1985, 61.

74. Barron 2010, 79.

20. gewandhausin konserttisali leipzigissa, 
saksassa.
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Forsythin mukaan ensimmäinen merkittävän arkkitehdin 

suunnittelema konserttisali oli st. Cecilian sali Niddry Wyndissä 

Edinburgissa. Sali avautui vuonna 1762. Konserttisali oli pohjapiir-

rokseltaan ovaalin muotoinen ja yleisö istui ovaalin pitkillä sivuilla 

vastakkain, ”an arrangement much preferable to that commonly 

adopted of placing all the seats upon a level behind each other, for thus 

the whole company must look one way and see each other’s backs.”75 

Forsythin mukaan katsomo nousi riveittäin ja sen kapasiteetti oli 

noin 500 katsojaa. Käynti katsomoon oli pitkin salin sivustoja. 

Esiintymislava oli ovaalin toisessa päässä ja vapaaksi jäänyt alue 

keskilattialla oli varattu käyskentelyyn väliajoilla. Tämä oopperan 

aitioihin viittaava järjestely korosti konsertissa käymisen sosiaalis-

ta luonnetta.76 

75. Grant’s old and new Edinburgh, Harrisin 1899, 217 mukaan.

76. Forsyth 1985, 53.

21. ensimmäinen merkittävän arkkitehdin 
suunnittelema konserttisali, st. cecilia’s Hall 
Niddry Wyndissä, edinburghissa. sir robert 
mylnen suunnittelema sali valmistui 1762.
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uusKlassismiN Ja romaNtiiKaN Katsomot

Kulttuuria KaiKille - suuret salit Ja yHteNäiset 
ParVet ValistuKseN aiKaKauDella

Edistyksellisten ajatusten myötä, 1700-luvun lopulla, siirtyi oop-

peratalojen kehityksen painopiste Ranskaan. Forsyth tuo esiin, 

että muutokset 1700-luvun lopun ranskalaisessa teatteriarkkiteh-

tuurissa olivat osa valistuksen ajattelua. Vapaa-ajattelijat esivallan-

kumouksellisessa Ranskassa ajoivat yleistä koulutusta ja kansan 

sivistystä kulttuurin ja oppimisen parissa. Tämä sai arkkitehdeissa 

aikaan uuden kiinnostuksen kulttuurirakennuksia kohtaan. Mu-

siikin parissa se tarkoitti oopperaelämysten tarjoamista suurille 

joukoille tiloissa, joissa kaikki katsojat voisivat nähdä ja kuulla 

yhtä hyvin. Sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi teatteriark-

kitehdit pyrkivät hylkäämään aitioiden ja parvien erottelevan 

järjestelmän ja siirtymään kohti klassista amfiteatterimuotoa. 

Tämä istui hyvin ajan älykköjen kiinnostukseen antiikin Kreikkaa 

ja Roomaa kohtaan, josta ammennettiin esteettisiä standardeja 

ja sosiaalisia malleja oppimiseen ja demokratiaan. Pariisin ark-

kitehtuurikoulussa (Ecole des Beaux Arts) oopperataloista tuli 

uusklassistisen harjoitusten suosituin kohde.77 Toisaalta Forsythin 

mukaan taiteellisen vallankumouksen taustalla oli vastareaktio ro-

kokoon rönsyilevään muotokieleen. Suurelta osin kuvitteellisesta 

antiikista ammennettiin ideoita yksinkertaisuudesta ja puhtau-

desta. Suurin osa ajan valtavista radikaaleista suunnitelmista pysyi 

kuitenkin paperilla, ja hyvä niin. Uusklassisen ajan arkkitehtien 

käyttämät ihannemuodot, kuten puolipallo, soveltuvat erityisen 

huonosti musiikin esittämiseen.78

Uudenlaisesta ranskalaisesta teatteriarkkitehtuurista esimerk-

kinä tuo Forsyth esiin Claude-Nicolas Ledouxin 1778-1784 Be-

sançoniin rakennetun teatterin. Maakuntateatteri toimi monessa 

käytössä, esimerkiksi oopperoiden ja teatterin näyttämönä. Aitiot 

oli unohdettu ja puolikaaren muotoinen amfiteatteri takasi kaikil-

le demokraattisen katsomon, kun taas salin koristelu oli puhtaan 

77. Forsyth 1985, 108.

78. Forsyth 1985, 108-109.

22. rajaus ledouxin piirustuksesta, jossa 
besançonin puolikaaren muotoinen katsomo 
heijastuu silmän iiriksestä. 
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uusklassistinen.79 Besançonin teatterissa tyypillisesti permannolla 

seisoneet halvemman lipun katsojat istutettiin amfiteatterimai-

selle yläparvelle (heaveniin).80 Toisena esimerkkinä Forsyth esittää 

Odéon Mari-Joseph Peyre:n teatterin. Tässä pariisilaisteatterissa 

esitettiin sekä oopperaa että draamaa. Alkuperäinen suunnitelma 

oli ollut puoliympyrän muotoinen sali, joka lopullisessa toteutuk-

sessa oli saanut perinteiseen aitiollisen hevosenkengän muodon. 

Aitiot poistettiin kuitenkin vallankumouksen jälkeen tasa-arvon 

nimissä. 81

Vallankumouksen aaltojen laannuttua, heinäkuun monarkian 

aikana,1831, Pariisin Académie Royale de la Musiquen, tuttavalli-

semmin Opéran johtoon kiinnitettiin keskiluokkaiset maineikkaat 

liikemiehet: oopperan tukea ei suinkaan haluttu vähentää, vaan 

varmistaa, että oopperan toiminta loistaisi valtakunnan kulttuurin 

jalokivenä, mutta sille annetun runsaskätisen budjetin rajoissa. 

Tämä heijasti myös Euroopan muuttunutta ooppera- ja teatte-

riyleisöä: keskiluokka nousi valtaan aristokraattien rinnalle, ja 

jopa dominoimaan aiempaa hyvän maun määrittäjää. Uusi yleisö 

koostui asemansa ja uransa itse luoneista liikemiehistä ja amma-

tinharjoittajista, joilla oli viimein aikaa ja rahaa huvituksille. Toisin 

kuin Ranskan pitkälle oopperaperinteelle altistuneet aristokraatit, 

uusi yleisö oli vaihtelevasti koulutettua: he halusivat nähdä upei-

ta esityksiä ja kuulla helposti korvaa miellyttävää musiikkia.82 

Vuonna 1822 keksityn kaasuvalon myötä yleisölle saatettiin nyt 

tarjoilla todellisia näyttämön ihmeitä. Realistiset perspektiiviset 

maisemalavastukset saatettiin pukea hiipivään aamunkoihin tai 

illan hämyyn.83 Kuitenkin vasta  1870- ja 1880-luvuilla, Wagnerin 

Bayreuthin oopperatalon antaman esimerkin myötä, alettiin oop-

perasaleissa yleisesti himmentää katsomon valot ja laskea esirippu 

näyttämön eteen väliajalle.84

79. Forsyth 1985, 112.

80. Leacroft 1988, 90.

81. Forsyth 1985, 112.

82. Raynor 1975, 69- 71.

83. Raynor 1975, 74.

84. Raynor 1975, 43.
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23. esitys Pariisin salle Ventadourissa noin 
vuodelta 1843. ranskalainen yleisö ei kaivannut 
yksityisyyttä, kuten italialainen, vaan halusi 
nähdä ja tulla nähdyksi. aitioiden tilalla olivat siis 
suurimmaksi osaksi avoimet parvet.
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romaNtiiKaN yltäKylläiset Katsomot massoille 

Eurooppalaisen konserttielämän leviäminen oli suurelta osin seu-

rausta 1800-luvun alun muusikoiden ja heidän yleisönsä halusta 

ymmärtää Beethovenia. Pitkälle 1800-luvulle konsertit olivat kui-

tenkin melko eksklusiivisia: salit olivat yleensä pieniä, josta johtu-

en liput kalliita. suurten salien ja katsomoiden myötä 1800-luvun 

loppupuolella liput halpenivat ja yleisön yhteiskunnallinen 

rakenne monipuolistui. Esimerkiksi Lontoossa, jo vuonna 1839 

aloitettiin Drury Lane Theatressa suuren suosion saavuttaneet 

promenadikonsertit: teatteriin mahtui yli kaksi tuhatta kuulijaa.85

Aikakauden konserttisaliarkkitehtuuria leimaa valtava mit-

takaava ja lähes mille tahansa musiikille sopimaton akustiikka. 

Kuten Forsyth kuvaa, aikakauden musiikki kehittyi ohjelmalli-

seksi, kuvaamaan aistimuksia ja kokemuksia ja jopa avaruudellisia 

tiloja, jossain fyysisen ja visuaalisen konserttisalin ulkopuolella.86 

Richard Benz arveleekin juuri tämän olleen syynä konserttisali-

arkkitehtuurin kohtaamiin haasteisiin: musiikki itsessään sisälsi 

jo henkisten tilojen rakennusosat, jotka aiempina aikakausina oli 

ammennettava arkkitehtuurista.87 Arkisempana syynä voisi pitää 

suurten tilojen akustiikan hallitsemisen vaikeutta. Vielä tänä päi-

vänäkin tuhansille kuulijoille tarkoitetut tilat aiheuttavat haasteita 

arkkitehdeille ja akustikoille, vaikka heillä on käytössään paljon 

tutkimuksellista ja kokemuksellista tietoa akustiikasta, virtuaalisia 

mallinnusohjelmia ja osaamista testata suunnitelmiaan myös 

fyysisillä pienoismalleilla. Aivan 1800-luvun viimeisille vuosille 

saakka ei suunnittelijoilla ollut kuitenkaan käytössään kuin koke-

mus huomattavasti pienemmistä tiloista ja tahto toteuttaa suuria 

ja suurenmoisia rakennuksia. 

Monet aikakauden suuret suunnitelmat jäivät paperille, mutta 

monia myös toteutettiin. Erityisesti Pohjois-Englannin Vikto-

riaanisten kaupungintalojen salit vastasivat aikakauden monu-

mentaalimusiikin haasteeseen yhdistäessään valtavan koon ja 

kunnianhimoisen arkkitehtuurin. Yhtenä esimerkkinä voidaan pi-

tää St. George’s Hallia Liverpoolissa. Rakennuksen on suunnitellut 

Havey Lonsdale Elmes ja se valmistui 1841.88 Saliin mahtuu 3000 

kuulijaa. Ajan musiikki-ideologialle erityisen sopivat puitteet löy-

85. Raynor 1975, 100, 102-103.

86. Forsyth 1985, 129.

87. Benz 1953, 597, Forsythin 1985, 130 mukaan.

88. Forsyth 1985, 140-143.

24. st. george’s Hall, liverpool. salin mittakaava 
on valtava.
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tyivät myös Joseph Paxtonin vuoden 1851 maailmannäyttelypa-

viljongiksi suunnitellusta Kristallipalatsista (eng. Crystal Palace). 

Palatsi siirrettiin 1854 Sydenhamiin, jossa monen muun taide-

muodon ohella suuren mittakaavan musiikki houkutti lontoo-

laisia vierailulle. Palatsin sydämessä oli juhlava lava, jolle mahtui 

4000 muusikkoa ja valtavat urut. Kristallipalatsissa järjestettävien 

Händel-festivaalien suosion huippuvuonna 1882 87 769 katsojaa 

ja kuulijaa seurasi kun viisisataa muusikkoa ja neljäntuhannen 

laulajan kuoro musisoi. 89 Yleisö seurasi näitä festivaalikonsertteja 

ilmeisesti irtotuoleilta ja seisten. 

89. Forsyth 1985, 146-153.

25. Händel-festivaalit Paxtonin 
Kristallipalatsissa 1859.
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26. royal albert Hall. Perspektiivipiirustus 
alkuperäisestä suunnitelmasta vuodelta 1867.

27. sekä suunnitellun salin perspektiivistä, että 
toteutuneen salin pohjapiirustuksesta on selkeästi 
nähtävissä salin akustisten ongelmien aiheuttajat: 
suuri koko, ellipsi-pohjamuoto sekä ellipsoidin 
puolikkaan muotoinen katto.
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Merkittävä sali tältä aikakaudelta on myös Royal Albert Hall 

Lontoossa. Forsythin mukaan suunnitelma sai alkunsa prinssi 

Albertin ajamana ja hankkeen aikana suuren salin yleisömääräksi 

suunniteltiin jopa 30 000 kuulijaa.90 Salin yleisökapasiteetti reali-

soitui lopulta seitsemään tuhanteen (joka nykyaikaisten palomää-

räysten takia on laskenut yhä, 5 500:aan kuulijaan)91. Tämänkin 

kokoiseksi kohtuullistettuna 1871 avattuun saliin liittyy suuria 

akustisia hankaluuksia. Suuret etäisyydet, erityisesti saliin kattoon 

taas saavat aikaan sen, että aikaero suoran ja heijastuneen äänen 

välillä ylittää lyhyimmän kuulon havaitseman aikaeron: ääni kuul-

laan näin kahtena eli tuloksena on korvin kuultava kaiku. Koska 

myös salin katto on ellipsoidi, jonka polttopisteet sijaitsevat suun-

nilleen maantasossa, vahvisti tämä entisestään kaikua. 92 

90. Forsyth 1985, 156-157.

91. The Royal Albert hall 2009, 1.

92. Forsyth 1985, 156-159.
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28. Demokraattinen viuhkakatsomo vuonna 
1876 valmistuneessa Wagnerin oopperasalissa 
bayreuthissa.
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WagNeriN taiaNomaiNeN Ja DemoKraattiNeN teatteri

Myös Manner-Euroopassa sävellettiin suuria teoksia ja unelmoi-

tiin massiivisista esitysareenoista. Unelmansa rakensi todeksi yksi 

aikakauden merkittävistä säveltäjistä, Richard Wagner, joka yh-

dessä Otto Bruckwaldin kanssa toteutti Oopperatalon Saksan Bay-

reuthiin. Sali suunniteltiin nimen omaan Wagnerin musiikkia ja 

teatteritaiteellista visiota varten. Fosyth tuokin esiin, että kyseessä 

on ainutlaatuinen esimerkki säveltäjän ja arkkitehdin yhteistyös-

tä.93  Kyseistä oopperataloa edeltäneissä suunnitelmissa, johon 

myös Bayreuthin oopperatalon arkkitehtuuri perustuu, luottoark-

kitehtina Wagnerilla oli Gottfied Semper, yksi aikakauden johta-

vista  arkkitehdeista.94 Bayreuthin oopperan katsomo on antiikin 

ideoista ammentava, yhteen nousevaan tasoon toteutettu viuhka, 

joka koostuu yhtenäisistä, koko katsomon levyisistä riveistä.* 

Leacroftien mukaan saliin mahtuu 1 345 katsojaa.95 Pääsy saliin 

on järjestetty rivien päistä, arkkitehtonisten seinäkkeiden välistä. 

Samat seinäkkeet mahdollistavat sen, että viuhkan muotoista kat-

somoa reunustaa viuhkan sivuja seuraava visuaalinen pinta, mutta 

salin varsinaiset sivuseinät ovat kauempana ja keskenään saman 

suuntaiset. Antiikin esikuvien mukaisella kaltevuudella varustettu 

katsomo takaa hyvät näkymälinjat kaikille yleisössä ja samalla so-

siaalisesti tasa-arvoisen aseman esityksen seuraamiseen.96 Wagner 

halusi luoda teatteriinsa uudenlaisen suhteen yleisön ja esiintyjien 

välille. Kun perinteisessä barokkiteatterissa suuri osa yleisö katseli 

esiintyjiä alapäin, Bayreuthin oopperassa Wagnerin tavoitteena 

oli, että yleisö näkee esiintyjät kaukaisena illuusiona. Tämän 

saavuttamiseksi näyttämöä reunustaa kaksoisluukku ja valtava 

orkesteri on vajotettu syvään monttuun, pääosin näyttämön alle. 

Vielä pidemmälle illuusion luomisessa auttoi katsomon valojen 

himmentäminen ensi kertaa.97

Kun Wagnerin salin Bayreuthissa voi nähdä vastareaktiona 

perinteisen barokkiteatterin ideoihin, voidaan vuotta aiemmin, 

1875 valmistunutta Pariisin oopperaa, ooppera Garnieria, pitää 

Italialaisen barokkiteatteriarkkitehtuurin huipentumana ja pääte-

pisteenä.98 Toisin kuin Wagnerin teatterissa, jossa arkkitehtuurin 

93. Forsyth 1985, 165.

94. Forsyth 1985, 179-186.

95. Leacroft 1988, 113.

96. Forsyth 1985, 187. 

97. Forsyt 1985, 187; Leacroft 1988,  113-115.

98. Forsyth 1985, 165.

*Enlanninkielisissä maissa katsomoihin, 

joissa rivit ovat koko katsomon levyisiä ja 

joiden riviväli on niin suuri, että tyhillään 

niiden välit toimivat käytävinä, viitataan 

termillä continental seating.
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fokus on oopperasalissa ja esityksen ja yleisön kohtaamisessa, on  

Charles Garnierin suunnittelemassa ooppera Garnierissa keskei-

sessä osassa oopperassa käymisen rituaali ja  yleisön esiintyminen 

toisilleen. Garnierin itsensä mukaan oopperan pääportaat olivat 

tärkein elementti kaikissa teatterirakennuksissa.99

99. Garnier, 1871. Le Théâtre; Forsythin 1985, 168-171 mukaan.
29. aksonometrinen kuva bayreuthin 
oopperasalista. Vaikka katsomon istuinrivit 
muodostavat viuhkan, eivät salin seinät seuraa 
tätä muotoa.



 

51 

KatsomoiDeN VaiHeita / 
uusklassismin ja romantiikan katsomot

30. opéra Paris, Pariisin ooppera-garnier. 
leikkauksessa näkyy hyvin suunnittelijan itsensä 
mukaan oopperan tärkein osa, paraatiportaikko.  

31. ooppera-garnierin 
permantokerroksen pohjapiirustus. sali on 
barokkiarkkitehtuuriperinteen mukaisesti 
hevosenkengän muotoinen.
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maNNer-eurooPaN Kuuluisat KeNKälaatiKKosalit 
siNFoNiselle musiiKille

Vielä 1800-luvun alkupuolella myös konsertit olivat sosiaalisia 

tapahtumia, kuten ooppera- ja teatteriesitykset. Esimerkiksi 

Raynor kuvaa, kuinka Lisztin ensimmäisessä sooloesiintymisessä 

Lontoon Hanover Square Roomsissa (josta käytettiin ilmeisesti 

ensimmäistä kertaa julkisesti termiä recital, resitaali) oli yhtä 

lailla kyse sosiaalisesta tapahtumasta kuin konsertista. Katsojat 

ja kuulijat saattoivat syödä, juoda ja tupakoida kappaleiden välillä 

ja istuimet oli järjestetty niin että yleisön oli helppo liikuskella 

salissa.100 Teollisen vallankumouksen ja porvarillisen musiikkikult-

tuurin synnyn myötä siirtyi fokus konserttisalissa seurustelusta 

hiljaiseen ja arvostavaan kuunteluun.101 1800-luvun jälkipuoliskol-

la syntyivätkin akustiikaltaan vielä tänäkin päivänä erinomaisina 

pidetyt Manner-Euroopan kuuluisat kenkälaatikkosalit, Grosser 

Musikvereinssaal, Neues Gewandhaus sekä Concertgebouw. Nä-

mä salit seurasivat 1781 rakennetun Altes Gewandhausin hyväksi 

todistamaa kaavaa ja olivat näin suorakaiteenmuotoisia, akusti-

selta tyypiltään kenkälaatikkosaleja. Iso-Britannian konserttisalit 

noudattivat omia lakejaan, pääasiassa koska suurin osa näistä oli 

vanhempia kuin Wienin, Leipzigin ja Amsterdamin laajalti kopioi-

dut salit. Toisaalta Manner-Eurooppalaiset salien alkujuuret olivat 

palatsien tanssiaissaleissa, kun taas Isossa-Britanniassa konser-

toiminen oli jo pitkään keskittynyt julkisiin konsertteihin, vailla 

merkittävää kytköstä hovin musiikkielämään.102 

Theophil Ritter von Hansenin suunnittelema Grosser Musik-

vereinssaal avattiin tammikuussa 1870. Wienin filharmonisen 

orkesterin kotisali, joka on liitetty kautta historiansa kuuluisiin 

Eurooppalaisiin kapellimestareihin, on tullut tunnetuksi kultai-

sena salina kullatun sisustuksensa ja hienon akustiikkansa takia. 

Sali on pitkä ja kapea (56,3 m x 19,8 m), ja sinne mahtui alunperin 

nykystandardien mukaan melko pieni katsomo 1680 katsojalle. 

Toisaalta sali on todella korkea leveyteen verrattuna (9,8 m), joten 

sen tilavuus on 14,600 m3. Katsomon puiset istuimet on jaettu ta-

saiselle, puulattiaiselle permannolle, sivulehtereille, jotka ovat hie-

man lattiatasoa korkeammalla sekä kaikkia neljää sivua kiertävälle 

parvelle, johon huoneen toiseen päähän muodostuu urkuparvi. 

100. Raynor 1975, 65.

101. Kylliäinen 2009, 11; Johnson 1995, 195;  Alatalon 2013, 12 mukaan. 

102. Forsyth 1985, 200.

32. grosser musikvereinssaal Wienissä. 
Pohjapiirustukset ja leikkaus.
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Parvelle avautuu 20 oviaukkoa. Orkesterin koroke salin päässä on 

porrastettu ja korokkeen takana ovat urut. Täyden salin jälkikaiun-

ta-aika keskitaajuuksilla on hiukan yli 2 sekuntia. Tilavuus yhdessä 

kovien rapattujen pintojen kanssa saa aikaan täyden ja vivahteik-

kaan bassoäänen, kun taas salin kapeus ja koristeilla rikotut pinnat 

tuovat kaikkialle katsomoon välittömän heijastuneen äänen, joka 

antaa korkeille jousille erityisen hienon selkeän äänenvärin. Salia 

pidetään edelleen yhtenä maailman parhaista konserttisaleista.103 

Sali remontoitiin 1911, pääosin paloturvallisuussyistä. Samalla sa-

lia kiertäneet lehterit muutettiin ulokeparviksi. Kaikki salin pinnat 

on muotoiltu profiililtaan vaihteleviksi, josta tuloksena on todella 

diffuusi ja sekoittunut äänikokemus, joka on Musikvereinssaalin 

tunnusmerkki.104 

Martin Gropiuksen ja Heinrich Schmiedenin Neues Gewand-

haus, joka valmistui Leipzigiin 1881, suunniteltiin ja rakennettiin 

uskollisesti Altes Gewandhausin mallin mukaan: vain päätyseinien 

geometriassa oli eroa. Altes Gewandhausia pidettiin hyvänä, mutta 

riittämättömän kokoisena. Suorakaiteen muotoisessa salissa (37,8 

x 18,8 x 14,9 m eli 10,600 m3) 1560 päinen yleisö istui paksusti 

pehmustetuilla istuimilla. Parvi kiersi koko salin, muodostaen 

urkuparven lavan taakse. Salin maine syntyi heti sen valmistuttua 

ja sitä pidettiin akustisen erinomaisuuden mallina.105 

Nykystandardien mukaan näkymälinjat Neues Gewandhausissa 

eivät olisi kummoiset parvelta, eivätkä tasalattiaiselta permannol-

ta. Jälkikaiunta-ajaksi on laskettu yllättävän matala 1,55 sekuntia 

keskitaajuuksilla, ja todennäköisesti hienoisesti tätä matalampi 

bassotaajuuksilla.106  Laskettu jälkikaiunta-aika pitäisi olla liian 

lyhyt suurelle osaa romantiikan sinfonista tuotantoa. Ehkä hyvin 

diffuusi ääni salissa on saattanut tehdä lyhyestä jälkikaiunta-ajasta 

hyväksyttävämmän. Barron pohtii kuitenkin, olisiko mahdollista, 

että musiikillinen maku olisi muuttunut Gewandhausin tuhou-

tumisen, eli vuoden 1944 jälkeen. Ainakin herkkyyteemme on 

vaikuttanut päivittäinen altistus äänitetylle musiikille.107 

Concertgebouw Amsterdamissa, A. L. van Gendtin suunnittele-

ma konserttisali avattiin 1888. Forsythin mukaan salin mittasuh-

teet ja akustiikka ovat hyvin erilaiset kuin Neues Gewandhausissa 

103. Forsyth 1985, 208.

104. Barron 2010, 82.

105. Forsyth 1985, 209-214.

106. Beranek, 1962; Barronin 2010, 84.

107. Barron 2010, 84.

33. Wienin grosser musikvereinssaal, 
goldener saal eli kultainen sali. salin 
arvioidaan olevan vielä nykyäänkin yksi  
maailman parhaista konserttisaleista.

34. toisessa maailmansodassa 
tuhoutunut Neues gewandhaus saksan 
leipzigissa.
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ja Grosser Musikvereinssaalissa. Suuressa salissa on syvään holvat-

tu katto 15,2 metrin korkeudessa ja myös lavan takana oleva seinä 

kaareutuu. Sali on 29,0 m leveä ja 43 metriä pitkä ja sen tilavuus 

on 18,700 m3. Suuren tilavuuden takia salissa on pitkä jälkikaiun-

ta-aika, ja leveyden takia sivuttaissuuntaiset varhaiset heijastukset 

saapuvat melko myöhään permannon keskelle. Tästä johtuen 

musiikissa on lämmin, sekoittunut sointi, josta puuttuu selkeys, 

mutta joka tuntuu hyvin elävältä. Vaikka sali sopii huonosti Wie-

niläis-klassiselle musiikille, on se yksi Euroopan parhaista suuren 

mittakaavan Romantiikan ajan teoksille.108 Kapea parvi kiertää 

salin kolmella sivulla, mutta suurin osa 2,200 paikasta on perman-

nolla. Istuimet ovat siirrettäviä ja joskus ne korvataan pöydillä ja 

tuoleilla, ravintolatyyliin, vähemmän muodollisia tapahtumia var-

ten. Myös 1800- luvulta lähtien kuoron istuimet lavan ympärillä 

on myyty katsojille konsertteihin joissa kuoroa ei ole paikalla ja 

näin orkesteria ympäröivä yleisö viittaa jo nykypäivän puoliympä-

röiviin(semisurround) saleihin.109 

108. Forsyth 1985, 215.

109. Ibid, 217.

35. Vuonna 1888 valmistunut 
concertgebouw amsterdamissa 
nykyasussaan.
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Katsomot 1900-luVulla

ulKoilma-aKustiiKKa Ja suora ääNi ViuHKassa

Modernismin myötä, 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä 

musiikki hahmotteli uutta kielioppia. Romantiikan ja klassismin 

kauden konsonanssit, sopusoinnut, vaihtuivat dissonansseihin, 

jännitteisiin riitasointuihin ja rytmit ja tekstuurit nousivat  mer-

kittävämpään rooliin. Forsythin mukaan aikakauden konserttisa-

lien akustiikka, joka poikkesi suuresti edeltäjistään, sopi mainiosti 

uudenlaiselle musiikille. Akustiikan kuivuus ja kirkkaus ovat omi-

aan tuomaan modernismin ajan musiikin ominaispiirteet esiin. 

Musiikin tyylipiirteiden sijaan akustiikan räätälinä toimi kuitenkin 

vaade yhä suuremmista  ja mukavammin istutetuista yleisömää-

ristä. Tällaisissa saleissa yleisö muodostui salin suurimmaksi ääntä 

imeväksi pinnaksi. Mukavuusvaatimusten myötä salin sivuseinät 

levitettiin kauemmas toisistaan ja näin katto jäi suurelle osalle 

yleisöstä ainoaksi varhaisia heijastuksia tuottavaksi pinnaksi. Ka-

ton oli siis tarpeen olla matala, jolloin salin tilavuus jää väistämättä 

hyvin pieneksi suhteessa katsomon kokoon.110

Sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa salien suunnittelu pe-

rustui nykykäsityksen mukaan virheellisiin olettamuksiin musii-

kille sopivasta akustiikasta. Forsythin mukaan Pohjois-Amerikassa  

ajan konserttisaliakustiikan ihanteena oli ulkoilma-akustiikka. 

Muusikoita autettiin muutamilla ääntä heijastavilla pinnoilla 

esiintymislavalla ja muu osa salista vaimennettiin vastaamaan 

mahdollisimman hyvin ulkoilmateatterin vaikutelmaa.111 Euroo-

passa ajanmukaisinta ajattelua edusti konserttisali Salle Pleyel, 

joka valmistui 1927 Pariisiin. Arkkitehteina hankkeessa olivat 

Auburtin, Granet ja Marthon ja akustikkona Gustave Lyon. Salin 

muoto ja akustinen suunnittelu perustui ajatukselle, että konsert-

tisalissa täydellisen selkeä suora ääni on tarpeen.112  

Barron nimittää Salle Playelin tyyppisiä saleja suoran äänen 

saleiksi (The direct sound hall).113  Suoraan ääneen perustuu myös 

110. Forsyth 1985, 257-259.

111. Ibid, 259 - 260.

112. Barron 2010, 92 - 95.

113. Ibid, 91.

36. Pariisin salle Playelin 
pitkittäisleikkaus ja pohjapiirustus. 
leikkaukseen piirretyistä merkinnöistä 
nähdään, kuinka arkkitehti on ajatellut 
äänen heijastuvan salin perälle asti.
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modernismin myötä konserttisalitypologiaan päätynyt viuhka. 

Antiikin teatterista muotonsa lainannut tyyppi esiintyi musiik-

kikäytössä jo Wagnerin oopperatalossa Bayreuthissa. Toisin kuin 

Bayreuthissa, modernismin viuhkasaleissa sivuseinät noudattivat 

istuinalueen muotoa, modernismille tyypillisen form follows 

function -moton mukaisesti. Moton takana piilevää ajattelua 

voitaneen pitää syyllisenä moniin viuhkasalityypin akustisiin on-

gelmiin, sillä vaikka antiikista ammentava kaareva katsomo mah-

dollistaa hyvät näkymälinjat koko yleisölle, eivät sen ohjaamat 

muodot sovellu hyvin konserttisalin muodoiksi. Viuhkasaleista 

akustisena konserttisalityyppinä lisää Konserttisalien akustiikka 

-luvussa, sivulta 111 alkaen. 

uusi illuusiosta riisuttu teatteri

Perinteinen illuusioon perustuva näyttämötaide saavutti vuosi-

sadan vaihteessa lakipisteensä. Uudet tekniset innovaatiot, kuten 

pyörivä näyttämö ja ulokekannakoidut parvet mahdollistivat 

entistä näyttävämmät esitykset ja yhä suuremmalle osalle yleisöä 

paikan katsomon arvostetussa  ja tuottavassa keskiosassa.114 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Vielä 30-luvulla osa teat-

teriarkkitehdeista ammensi vaikutteensa barokin tirkistysluukku-

teattereista. Samaan aikaan näyteltiin kuitenkin jo intiimeissä ja 

realistisissa areenateattereissa115 Realistinen, illuusioista vapaaksi 

pyristelevä teatteri kokeili erilaisia katsomomuotoja: esimerkiksi 

u-teatteria, kulmateatteria, käytäväteatteria ja muunneltavaa teat-

teritilaa, yhdistävänä tekijänä barokkiteatterista tutun katsomon ja 

näyttämösuhteen murtaminen. 

Bauhaus-koulun piirissä syntyi monia teatteriarkkitehtuurin 

uusia suuntia etsiviä suunnitelmia. Keskeisin näistä on varmas-

ti  Walter Gropiuksen total theater, jossa arkkitehti kehitteli jo 

1926 muunneltavuuden ideaa. Gropiuksen mukaan mekaanisesti 

kääntelemällä muunneltava teatteri muuntuu kolmeen, erilai-

seen muotoon: areenateatteriksi, etunäyttämölliseksi teatteriksi 

(proscenium stage) sekä takanäyttämölliseksi teatteriksi (deep 

stage). Kahdelle tuhannelle katsojalle suunnitellun teatterin 

lavastus suunniteltiin heijastettavaksi salin seinäpinnoille. 

Gropiuksen mukaan sali sopisi mille tahansa esittävän taiteen 

114. Mackintosh 1993, 45.

115. Leacroft 1985, 149-159, 196.

37. Walter gropiuksen total theater 
muuntuu kolmeen erilaiseen katsomon ja 
näyttämön väliseen suhteeseen.
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muodolle ja jopa urheilutapahtumille.116 Mekaanisesti käännel-

täviä katsomoita on toteutettu myös käytännössä, mutta paljon 

myöhemmin. Itse asiassa maailman ensimmäinen suuren koko-

luokan pyörivä katsomo valmistui  1959 Tampereen Pyynikin 

kesäteatteriin, suunnittelijanaan Reijo Ojanen.117  Muuntelun aste 

ajan lennokkaissa suunnitelmissa ulottui näyttämöaukon koon 

ja muodon muuntelusta, aina koko teatteritilan lattian vapaisiin 

muodonmuutoksiin.118 

116. Gropius 1961, 12-13.

117. Schubert 1971, 15; Pyynikin kesäteatterin verkkosivut.

118. Schubert 1971, 13-20.

38. aksonometrinen leikkaus Walter 
gropiuksen total theater:ista.

39. tampereen Pyynikin kesäteatterissa 
on yksi maailman ensimmäisistä 
pyörivistä katsomoista.
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Toisaalta samaan aikaan, 1900-luvun alkupuolella vaikutti 

toinen suuntaus, joka Mackintoshin mukaan pyrki laajemman ja 

ympäröivämmän näyttämökuvan sijaan keskittymään tekstiin ja 

hahmoihin. Osa suuntauksen vaikuttajista piti olemassa olevia 

teatteritiloja sopivana myös uudenlaiselle teatterille, kun taas 

osa koki teatteritilojen muutoksen olevan tarpeen uudenlaisen 

teatterin luomisessa. 119 Hyvänä esimerkkinä jälkimmäisestä 

toimii ohjaaja Michael Elliottin ja lavastaja Richard Negrin ideoi-

ma Manchesterin Royal Exchange Theatre, joka valmistui 1976. 

Teatteri rakennettiin vuonna 1870 valmistuneen valtavan Royal 

Exchange -rakennuksen sisään ja on tarkoitettu 740 katsojalle. 

Pohjapiirustukseltaan seitsemäntahokas teatteri on Iso-Britannian 

tunnetuin areenateatteri, theatre-in-the-round.120 Esimerkiksi Per 

Edströmin voimallisesti esiin tuomasta areenateatterista121 se 

eroaa selkeillä vaikutteilla Shakesperiaaniseen courtyard-teatteriin. 

Vaikka molemmissa yleisö ympäröi näyttelijät, esittäytyy yleisö 

Edströmin areenassa kapeana kaistaleena, kun taas Royal Exchan-

gessa  permannon lisäksi kolmella parvella istuva yleisö kietoutuu 

näyttämön ympärille kokonaisvaltaisesti.

119. Mackintosh 1993, 51.

120. Mackintosh 1993, 92.

121. Edström 1990.

40. levitt bernstein associatesin 
toteuttama manchesterin royal exchange 
-teatteri. yleisö katsomossa tapetoi 
pinnat ja ympäröi esiintyjää joka puolelta.
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41. royal exchange -teatterin leikkaus ja 
pohjapiirustus. 
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ViiNitarHasaliN Katsomo: yKsilö DemoKratiassa

Vuonna 1960 valmistuneen Berliinin Philharmonie-salin arkki-

tehtuurissa katsomo löysi tuoreen ja ennen näkemättömän muo-

don. Barlin Philharmonie on Forsythin mukaan ensimmäinen 

konserttisali, jossa esiintymislava on sijoitettu yleisön keskelle. 

Tämä lisäksi sen arkkitehtuurissa hyödynnettiin jo Stuttgartin 

Liederhallessa, Mozart-saalissa hyväksi havaittua viinitarha-peri-

aatetta, jonka mukaan katsomo jaoteltiin terassoiduiksi osioiksi. 

Arkkitehdin, Hans Scharounin ja akustisen suunnittelijan, Lothar 

Cremerin suunnittelemaa, 2 218 katsojalle tarkoitettua salia voi-

daan pitää saksalaisen ekspressionismin huipentumana.122 

Fosythin mukaan terassoidussa salissa esiintymislavan ja yleisön 

välinen etäisyys vaikuttaa pienemmältä, kun ylemmältä terassilta 

katsottuna osa yleisöstä piiloutuu terassin reunan taa. Terassoi-

dusta salista puuttuu Barokkiteatterin sosiaalinen jako, mutta se 

tarjoaa kuitenkin demokraattiselle yleisölle omia tunnistettavia 

paikkoja katsomossa.123   

122. Fosyth 1985, 300-304.

123. Forsyth 1985, 304.
42. scharounin ekspressiivinen 
arkkitehtuuri välittyy katsomon 
muodoissa. 
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ViiNitarHasaliN Katsomo: yKsilö DemoKratiassa

Vuonna 1960 valmistuneen Berliinin Philharmonie-salin arkki-

tehtuurissa katsomo löysi tuoreen ja ennen näkemättömän muo-

don. Barlin Philharmonie on Forsythin mukaan ensimmäinen 

konserttisali, jossa esiintymislava on sijoitettu yleisön keskelle. 

Tämä lisäksi sen arkkitehtuurissa hyödynnettiin jo Stuttgartin 

Liederhallessa, Mozart-saalissa hyväksi havaittua viinitarha-peri-

aatetta, jonka mukaan katsomo jaoteltiin terassoiduiksi osioiksi. 

Arkkitehdin, Hans Scharounin ja akustisen suunnittelijan, Lothar 

Cremerin suunnittelemaa, 2 218 katsojalle tarkoitettua salia voi-

daan pitää saksalaisen ekspressionismin huipentumana.122 

Fosythin mukaan terassoidussa salissa esiintymislavan ja yleisön 

välinen etäisyys vaikuttaa pienemmältä, kun ylemmältä terassilta 

katsottuna osa yleisöstä piiloutuu terassin reunan taa. Terassoi-

dusta salista puuttuu Barokkiteatterin sosiaalinen jako, mutta se 

tarjoaa kuitenkin demokraattiselle yleisölle omia tunnistettavia 

paikkoja katsomossa.123   

122. Fosyth 1985, 300-304.

123. Forsyth 1985, 304.

43. berlin Philharmonien terassoitu 
konserttisali. Pitkittäisleikkauksessa ja 
pohjapiirustuksessa näyvät viinitarhamaiset 
terassoinnit jotka jakavat yleisön 
pienempiin osiin.
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aKustisteN esitystiloJeN Katsomot 
suomessa

Katsomoihin liittyviä suuren linjan innovaatioita ei Pyynikin 

kesäteatterin pyörivää katsomoa lukuun ottamatta, ole juurikaan 

syntynyt Suomessa. Sijaintimme Euroopan laidalla on aiheuttanut 

sen, että taide-elämän muotivirtaukset ovat saapuneet maaham-

me melko hitaasti.  Samalla kaupunkien pieni koko on pitänyt 

kulttuurirakentamiseen käytettävissä olevat varat laihana ja jalat 

maan pinnalla. Tästä syystä käsittelen tässä luvussa melko tiiviisti 

akustisten esitystilojen katsomoiden kehitystä Suomessa. 

Suomessa porvariston seuraelämä siirtyi yksityisistä tiloista jul-

kisiin 1700-luvun lopulla. Kaupunkien raatihuoneisiin ryhdyttiin 

suunnittelemaan juhlasaleja kokoontumista varten.124 Raatihuo-

neiden myötä kaupungeissa oli ensimmäistä kertaa julkiselle mu-

siikkielämälle sopiva tila. Arvatenkin suurin osa juhlasaleista oli 

monitoimitiloja, kuten muuallakin Euroopassa, joten katsomoalue 

luultavasti koottiin irtoistuimista tarpeen mukaan. Niskasen mu-

kaan ensimmäinen tila, jonka suunnittelussa on tiettävästi otettu 

huomioon myös käyttö konserttitilana on vuonna 1817 käyttöön 

vihitty Turun akatemiatalo.125 C. C. Gjörwellin suunnitteleman 

uusklassistisen salin alkuperäisestä sisustuksesta on säilynyt vain 

Helsingin yliopiston juhlasalissa nykyään käytössä oleva kateed-

ri126. Katsomon istuimet ovat kuitenkin todennäköisesti olleet 

irtonaiset salin monien käyttötarkoitusten mukaan. 

Raatihuoneiden rinnalle rakennettiin 1810-luvulla seurahuo-

neita, joiden tehtävän julkisen musiikkielämän keskuksina perivät 

1830-luvulla vapaapalokuntien, työväen ja suojeluskuntatalot, kun 

taas raatihuoneet saivat väistyä kaupungintalojen tieltä 1870-lu-

vulla.127 Pääkaupungin musiikkielämä keskittyi 1850-luvulta 

alkaen   vuonna 1832 valmistuneeseen Helsingin yliopiston pää-

rakennuksen juhlasaliin. Puolipyöreä juhlasali toimi Suomen mu-

siikkielämän keskuksena 1960-luvulle saakka, kärsien ilmeisesti 

lähes koko tämän ajan eri asteisista akustisista ongelmista.128  Suo-

sittu esitystila myös musiikille 1900-luvun alkupuolen Helsingissä 

124. Niskanen 2008, 17.

125. Ibid, 21.

126. Helsingin yliopistomuseo.

127. Niskanen 2008, 33-63.

128. Ibid, 25-26.

44. Helsingin yliopiston juhlasali 
toimi pääkaupungin musiikkielämän 
keskuksena 1960-luvulle asti. 
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oli vuonna 1902 valmistunut Kansallisteatteri. Onni Törnqvistin 

suunnitteleman kaksiparvisen salin suunnitelman inspiraatio oli 

ammennettu eurooppalaisesta teatteriarkkitehtuurista sekä ame-

rikkalaisista muotoaiheista. Sali mitoitettiin tuhannelle hengelle, 

joten konsertteja mahtui seuramaan kaksisataa katsojaa suurempi 

yleisö kuin yliopiston juhlasaliin. Akustiikkaa ei kuitenkaan pidet-

ty orkesterimusiikille edullisena.129 Suomen ensimmäinen nimen 

omaan konserttisaliksi suunniteltu tila, Sibelius-Akatemian juhla-

sali, valmistui vasta vuonna 1931.130 

Baconin mukaan ensimmäiset Suomessa nähdyt oopperat olivat 

ulkomaisten vierailevien teatteriseurueiden esityksiä. Esiintymis-

tilat olivat usein vaatimattomia, parhaimpien ryhmien esiintyessä 

Helsingin Ullanlinnan kylpylässä Kaivopuistossa, lähinnä lomai-

leville Venäläisille aatelisille.131 Teatteria ja oopperaa esitettiin pää-

kaupungissamme jo 1800-luvun alkupuolella  Engelin varta vasten 

tätä käyttöä ajatellen suunnittelemassa teatterirakennuksessa 

Esplanadilla. Ruotsalaisen teatterin käytössä toiminut teatteri siir-

rettiin vuonna 1860 Arkadia-huvilan alueelle Töölöön, jossa sen 

tiloissa toimi ensin Venäläinen teatteri ja myöhemmin Suomalai-

nen teatteri ja ooppera.132 Suunnilleen nykyisen Hankkijan-talon 

paikalla sijainneen teatterin katsomo jakautui  permantoon, per-

mantoa kiertävään aitiokerrokseen ja kahteen parveen. (Kuvat 45 

ja 46). Samaan tapaan perinteisestä barokkiteatterista muotonsa ja 

tyylinsä ammentaneita saleja rakennettiin Helsinkiin 1800-luvulla 

useampia. Tällaisia ovat ainakin 1860-valmistunut Ruotsalainen 

teatteri sekä 1880 avattu, venäläisen teatterin käyttöön rakennettu 

Aleksanterin teatteri.133 Aleksanterin teatteri siirtyi Suomalaisen 

Oopperan käyttöön vuonna 1919. Uusiin, väljempiin tiloihin 

ooppera pääsi muuttamaan vasta vuonna 1993.134 Myös uusi, Ark-

kitehtitoimisto HKP:n suunnittelema oopperasali on muodoltaan 

perinteisiin nojaava hevosenkenkäsali. 

Suomessa 30-luvulla vallinneen heikon taloudellisen tilanteen 

takia kaupungit päätyivät tukemaan teatteritoimintaa. Valtio 

129. Niskanen 2008, 91-93.

130. Ibid, 103.

131. Bacon 2001, 585-586.

132. Kansalliskirjasto-lehti 1/2007; Pieni tietosanakirja 1926, 195.

133. Kansalliskirjasto-lehti 1/2007.

134. Byckling, Aleksanterin teatterin kotisivut. 

45. arkadia-teatteri Helsingissä.

46. Pohjapiirustukseltaan u:n 
muotoisen arkadia-teatterin 
katsomokartta vuodelta 1863. 



64

KatsomoiDeN VaiHeita / 
akustisten esitystilojen katsomot suomessa

tämössä sekä Pentti Pihan suunnittelemassa Intimiteatterissa.138 

Myös Intimiteatterin tila on myöhemmin liitetty osaksi Helsingin 

kaupunginteatteria, ja se tunnetaan nykyään nimellä Studio Pasila.

Myös muut ulkomailta saapuneet teatteri-ideat ovat vaikutta-

neet teatterirakentamiseen Suomessa. Koho näkee Gropiuksen 

Total Theaterin voimakkaana esikuvana ja ohjaajana suomalaisessa 

teatteriarkkitehtuurissa. 1950- ja 1960-luvuilla kiinnostavana 

nähtiin areenateatterikokeilut ja etunäyttämö, kun taas 70-luvulla 

muuntelu nousi keskeiseksi suunnittelun laatua arvioitaessa.139 

Mielestäni on tärkeä muistaa, että kulttuurirakentamisen ide-

aaleja ei lopulta välttämättä ohjaa arkkitehtien vaan poliittisten 

päättäjien näkemys asiasta. Kohon mukaan suomalaisessa teatte-

riarkkitehtuurissa on 1970-luvun puolivälistä lähtien arvostettu 

erityisesti muunneltavuutta, koska Gropiuksen alleviivaamaa 

muunneltavuuden vaatimusta on suosittu kulttuuripoliittisessa 

päätöksenteossa.140 

138. Koho 1991, 35.

139. Ibid, 32.

140. Ibid, 32.

 Muunneltavuuden ideologia on 

toteutunut Kohon mukaan esimer-

kiksi Lahden kaupunginteatterin 

suuren näyttämön.

halusi yhdistää teatteriryhmiä ja toisen maailmansodan jälkeen 

pyrkimys voimistui. Tästä sai alkunsa Suomen kaupunginteatteri-

verkosto.135 Laitosteattereiden päänäyttämöt, eli suuret salit nou-

dattivat demokratian ihanteita, jossa kaikille pyrittiin takaamaan 

tasavertaiset näkymälinjat ja kuuluvuus kaikille. Yksi merkittä-

vistä esimerkeistä on Timo Penttilän suunnittelema Helsingin 

kaupunginteatteri, joka valmistui 1967. Kohon mukaan suuren 

näyttämön katsomossa on 920 paikkaa, joista 303 parvella. Pieni 

näyttämö on suunniteltu muunneltavaksi ja sen katsomokapasi-

teetti on 230-300 katsojaa.136

  Kaupunginteattereiden demokraattisten päänäyttämöiden 

rinnalle alkoi nousta myös studionäyttämöitä 60- ja 70-luvuilla. 

Vaikutteet imettiin muun muassa myös Saksassa laitosteattereissa 

yleistyneistä werkstätt-näyttämöistä sekä USA:n yliopistojen 

teatterikoulutuksessa käytettävistä studio-näyttämöistä. Vaikut-

teita saatiin myös Englannin TV-studioista mallinsa ottaneista 

teattereista. Kuten Saksassa, myös Suomessa studionäyttämöt 

liitettiin useimmiten osaksi laitosteatteria tai kulttuurikeskusta.137 

Itsenäisiä teatteristudioita on toteutettu Kohon mukaan vain Toi-

vo Korhosen suunnittelemassa Tampereen yliopiston opetusnäyt-

135. Koho 1991, 14.

136. Ibid, 61.

137. Ibid, 35.

47. Näkymä Helsingin 
kaupunginteatterin parvelta.

48. Kaupunginteatterin permanto- sekä 
parvikerroksen pohjapiirustus sekä suuren 
salin leikkaus. 
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tämössä sekä Pentti Pihan suunnittelemassa Intimiteatterissa.138 

Myös Intimiteatterin tila on myöhemmin liitetty osaksi Helsingin 

kaupunginteatteria, ja se tunnetaan nykyään nimellä Studio Pasila.

Myös muut ulkomailta saapuneet teatteri-ideat ovat vaikutta-

neet teatterirakentamiseen Suomessa. Koho näkee Gropiuksen 

Total Theaterin voimakkaana esikuvana ja ohjaajana suomalaisessa 

teatteriarkkitehtuurissa. 1950- ja 1960-luvuilla kiinnostavana 

nähtiin areenateatterikokeilut ja etunäyttämö, kun taas 70-luvulla 

muuntelu nousi keskeiseksi suunnittelun laatua arvioitaessa.139 

Mielestäni on tärkeä muistaa, että kulttuurirakentamisen ide-

aaleja ei lopulta välttämättä ohjaa arkkitehtien vaan poliittisten 

päättäjien näkemys asiasta. Kohon mukaan suomalaisessa teatte-

riarkkitehtuurissa on 1970-luvun puolivälistä lähtien arvostettu 

erityisesti muunneltavuutta, koska Gropiuksen alleviivaamaa 

muunneltavuuden vaatimusta on suosittu kulttuuripoliittisessa 

päätöksenteossa.140 

138. Koho 1991, 35.

139. Ibid, 32.

140. Ibid, 32.

 Muunneltavuuden ideologia on 

toteutunut Kohon mukaan esimer-

kiksi Lahden kaupunginteatterin 

suuren näyttämön.

49. Pentti Pihan suunnitteleman intimiteatterin studioteatterin katsomo- ja 
näyttämöratkaisuja. a) tirkistysluukku tai päätynäyttämö ja b) poikittaisnäyttämö. Kohon 
mukaan ratkaisu c) vastaa puoliareenanäyttämöä ja D) täysareenanäyttämöä. mielestäni 
suurimman osan katsomosta painottuessa kuitenkin edelleen tietyyn osaan salia, ei voida 
puhua puhtaasti puoliareena- tai täysareenanäyttämöistä. 

50. leikkaus Pentti Pihan 
suunnitteleman intimiteatterin 
teatterisalista. teatteri on nykyään 
osa Helsingin Kaupunginteatteria ja 
tunnetaan nimellä studio Pasila.
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Alvar Aalto tavoitteli Kohon mukaan teatteri- ja konserttisaleil-

laan juhlavaa, yhteisöllistä demokratiaa. 141 Aallon viuhkasalisarjan 

ensimmäinen on vuonna 1957 valmistuneen Helsingin kulttuu-

ritalon sali, johon mahtuu 1 500 kuulijaa.142 Tätä seurasivat muun 

muassa Seinäjoen kaupungintalon teatterisali sekä Finlandia-talon 

konserttisali.  

141. Koho 1991, 16.

142. Niskanen 2008, 117.

51. arkkitehtien esa malmivaaran ja 
raimo savolaisen suunnitteleman Kuopion 
musiikkikeskuksen 1 064 paikkainen konserttisali 
on yksi kenkälaatikkotyyppisistä konserttisaleista 
suomessa. akustisena suunnittelijana on 
toiminut alpo Halme. 

53. Näkymä Porvoon promenadikeskuksen 
salin parvelta. Vuonna 1999 valmistuneen 
salin arkkitehtisuunnittelusta on vastannut 
arkkitehtitoimisto Kütner oy ja akustisesta 
suunnittelusta akukon oy.

52. rovaniemen lappia-talon toinen 
kerros, jossa näkyy aallon suunnittelema 
epäsymmetrinen viuhka-katsomo. takaosan 
katsomon lisäosa on ajateltu olevan mahdollista 
eristää studionäyttämöksi, ja laajentaa taas 
osaksi suuren teatterisalin katsomoa suuremman 
yleisömäärän niin vaatiessa (Koho 1991, 95).

Aallon salien lisäksi Suomeen on rakennettu suuri joukko 

muiden arkkitehtien suunnittelemia viuhkasaleja. Myös suorakai-

teen muotoisia, kenkälaatikkosaleja on suunniteltu ja toteutettu 

lukuisia. Esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa Malmivaaran ja 

Savolaisen suunnittelema, vuonna 1985 valmistunut Kuopion mu-

siikkikeskuksen konserttisali ja Arkkitehtitoimisto Kütner Oy:n 

suunnitteleman Promenadikeskuksen sali, jonka akustiikka on 

Akukon Oy:n käsialaa.  Terassoitu viinitarhasali saapui Suomeen 

Musiikkitalon konserttisalin myötä vuonna 2011.

Viime vuosikymmenten esitystilasuunnittelun trendinä Suo-

messa näkisin vanhojen  teollisuusmiljöiden muokkaamisen 

esitystiloiksi. Tällaisia, usein muunnettavia, monikäyttötiloja on 

toteutettu esimerkiksi Porvoon Taidetehtaaseen, Hämeenlinnan 

verkatehtaaseen ja Turun Logomoon.
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54. Vanhasta teollisuusrakennuksesta 
kulttuurikäytöön muutetun Porvoon taidetehtaan 
avantisali. salin katsomokapasiteetti on nousevalla 
katsomokorokkeella 560 ja tasalattialla 800 
paikkaa. taidetehtaan arkkitehtisuunnittelusta 
on vastannut arrak arkkitehdit ja akustisesta 
suunnittelusta akukon oy.



ensimmäinen julkinen 
oopperatalo, san cassiano 

Venetsiaan  1637

elisabetiaanisen 
ajan teatteri 

britteinsaarilla

moninäyttämöesitykset 
kaikkialla euroopassa

sisäpihateatterit

moninäyttämöesitykset
suunnatussa katsomossa

Wienistä alkoi muodostua 
euroopan musiikin keskus 
1600-luvun puolivälin paikkeilla, 
leopold i, Joseph i, Joseph ii 
valtakausilla.

mysteerinäytelmät kirkoissa 
ja moninäyttämöesityksinä 
kapupunkien toreilla 

iso-britannia

saksa

italia

itävalta

ranska

Kreikka

rooma

aa 100100200300400500600 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100  1200 1300 1400 1500 1600

musiikki hoveissa ja vauraissa 
kodeissa

commonwealth-
aikakauden 
teatterikielto loi 
tarpeen julkiselle 
musiikkielämällle 
englannissa

KatsomoiDeN 
VaiHeet 
aiKaJaNalla

Aikajanalle olen pyrkinyt 

keräämään katsomoihin liit-

tyvien ideoiden ilmestymistä 

Euroopassa Hellennistiseltä 

ajalta 1900-luvun loppu-

puoliskolle. Maita kuvaavan 

viivan alapuolisilla ikoneilla 

on esitetty konserttisaleihin 

liittyvä kehitys ja yläpuolella 

teatteri- sekä opperasaleihin 

liittyvät ilmiöt. 

renessanssi ja klassismin 
ihanteet

Hovien käyttämättömät 
tenniskentät teattereiksi



Hampuri pohjolan Venetsia:
oopperan keskuksena 1600-l 
lopulla

aitioista avoimiin parviin 
oopperasaleissa

altes gewandhaus, 1789, toimi 
esikuvana tuleville arvostetuille 
kenkälaatikkosaleille.

ensimmäinen ympäröivä viinitarhasali 
berlin Philharmonie, 1960.

Wienin grosser 
musikvereinssaal 1869:
ensimmäinen manner-
euroopan kultakauden 
kenkälaatikkosaleista

yorks buildings 
- ensimmäinen 
varta vasten 
konserttisaliksi 
rakennettu tila.

Kaupankäynnin ja kulttuurin tiivit 
yhteydet lontoon ja Hampurin välillä: 
britteinsaarten vilkas musiikkielämä 
ruokkii manner-eurooppaa 

royal albert Hall -
yksi romantiikan ajan valtavan 
mittakaavan konserttisaleista: katsomon 
muoto ammennettu antiikin ihanteista ja 
varhaisemmista brittiläisistä esimerkeistä

Wagnerin oopperasali 
bayreuthiin 1876. antiikin 
ihanteet käytössä uudella 
tavalla.

mozart ja beethoven 
freelancer-muusikkoina  
Wienissä loivat julkisista 
konserteista areenan 
uudelle merkittävälle 
musiikille.

eurooppalaisen konserttielämän leviäminen oli 
suurelta osin seurausta 1800-luvun alun muusikoiden 
ja heidän yleisönsä halusta ymmärtää beethovenia

muunnetavuus nousee teemaksi 
teatteritiloissa ja teatterien katsomoissa.. 

1700 1800 1900 2000

amatöörimuusikot 
generoivat manner-euroopan 
konserttielämää
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Työssäni olen halunnut tarkastella akustisten esiintymistilojen 

katsomoita mahdollisimman monipuolisesti, useasta eri näkökul-

masta. Kirjallisuuden sekä arkkitehtuuripiirustusten lisäksi olen 

pyrkinyt hahmottamaan erilaisia näkökulmia tekemieni asiantun-

tijahaastattelujen ja yleisökyselyn avulla. Tässä luvussa esittelen 

näitä näkökulmia ja kuvailen lyhyesti haastattelemani asiantunti-

jat, näkökulmaan liittyvää, työn kannalta keskeistä kirjallisuutta 

sekä aineistona käyttämäni lait, asetukset, säädökset ja ohjeet. 

Esittelen tässä luvussa myös laatimani yleisökyselyn ja vastaaja-

joukon. Kaikkiin näihin palataan syvällisemmin tulevissa luvuissa. 

Edellinen luku katsomoiden kehityksestä ja ilmiöistä halki aika-

kausien luo taustaa, jota vasten näitä näkökulmia voi peilata.
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esitystiloissa tai esitystiloJeN Parissa 
työsKeNteleVieN NäKöKulmia

esitystiloJeN suuNNitteliJat

Suunnittelija pyrkii tarkastelemaan esitystilaa katse suunnattuna 

tulevaisuuteen. Suunnitelmat, rakennukset ja tilat tehdään vielä 

hämärän peitossa olevaa huomista varten. Suunnittelijalta tarvi-

taan näkemyksellisyyttä ja kykyä uneksia tulevasta, mutta myös 

vankkaa asiantuntemusta. Esitystilan suunnittelija luo synteesin 

eri toimijoiden tarpeista ja toiveista ja synnyttää näiden avulla toi-

vottavasti jotain parempaa kuin kukaan toimijoista olisi osannut 

kuvitella.

Lähdekirjallisuudestani esimerkiksi Judith Strongin Theatre 

Buildings: a design guide sekä Ian Appletonin Buildings for the 

Perfoming Arts: A Design and Development Guide, tarkastelevat 

katsomoita suunnittelijan näkökulmasta. Näkökulmaa syventävät  

haastattelemani arkkitehti Juho Grönholm, teatterisuunnittelija 

Neil Morton, Akukon Oy:n toimitusjohtaja Ari Lepoluoto, valo-, 

ääni- ja teatteritekniikkasuunnittelija Tapio Ilomäki,  suunnittelija  

ja muotoilija Sara Vehviläinen sekä akustiikka- ja esitystilasuunnit-

telija Henrik Möller.

Juho  Grönholm on  yksi neljästä arkkitehtitoimisto ALA Oy:n 

osakkaasta. ALA on suunnitellut useita  kulttuurirakennuksia ja 

esitystiloja, muun muassa Kildenin konserttitalon  Norjan Kristi-

ansandiin ja Kuopion teatterin laajennuksen ja peruskorjauksen. 

Haastattelussa keskustelimme erityisesti Kildenin suunnittelupro-

sessin kautta hänen näkemyksistään teatteriarkkitehtuurista.

Neil Morton on kokenut Brittiläinen teatteri- ja salisuunnitte-

lija. Nykyisessä työpaikassaan Theatreplan suunnittelutoimistossa 

hänen  henkilökohtaisiin referensseihinsä kuuluvat muun muassa 

Hampstead Theatre, Lyrical Theatre Belfastiin, Sidneyn ooppera-

talon katsomon jälleenrakennus sekä  Kööpenhaminan ooppera. 

Tällä hetkellä hän toimii katsomosuunnittelijana Suomen kansal-

lisoopperan katsomoremontissa.   

Ari Lepoluoto on Akukon oy:n toimitusjohtaja. Hänen roolinsa 

suunnitteluprojekteissa liittyy yleensä hankkeiden käynnistämi-

seen sekä suunnittelu- ja hankintaprosessien optimointiin. Hänen 
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lisensiaatin tutkimuksena  Teatterikorkeakoulun Esittävien tai-

teiden tutkimuskeskukselle, Valo- ja äänityö taiteen ja teknologian 

vuorovaikutuksessa lukeutuu tulevaisuuden tutkimuksen pariin.143 

Lepoluoto on ollut mukana suunnittelemassa lukuisia esitystiloja 

Suomessa, merkittävimpänä Helsingin Musiikkitalo.

Tapio Ilomäki on kokenut teatteritekniikan, valo- ja äänijärjes-

telmien suunnittelija Akukon Oy:ssä. Hänen referensseihinsä kuu-

luu muun muassa Svenska Teatern ja Musiikkitalo. Haastattelin 

Ilomäkeä erityisesti salien tarkkaamoihin liittyen.

Sara Vehviläinen toimii suunnittelijana Akukon Oy:ssä. Hänen 

osaamisalueisiinsa kuuluu muun muassa akustinen suunnittelu ja 

tilasuunnittelu. Hänen kanssaan keskustelin erityisesti katsomon 

näkymistä. Vehviläinen on ollut mukana lukemattomissa esitysti-

laprojekteissa, kuten Porvoon Taidetehtaan, Hämeenlinnan Verka-

tehtaan ja Moskovan konservatorion peruskorjauksessa.

Henrik Möller on Akukon Oy:n perustajajäsen ja hallituksen 

puheenjohtaja sekä johtava konsultti. Hänen erikoisalanaan on 

esitystilojen akustinen ja toiminnallinen suunnittelu. Hän vastaa 

Akukon Oy:ssä myös kansainvälisistä projekteista, kansainvälisinä 

esitystilareferensseinään esimerkiksi Stavangerin konserttitalo 

Norjassa, Wuxin oopperatalo Kiinassa, Moskovan konservatorion 

peruskorjaus ja restaurointi sekä Marienkirche:n konserttisali 

Saksassa.

esityKseN suuNNitteliJat

Esitystilaan suunnitteleva ohjaaja, lavastaja tai koreografi heijas-

telee työssään yhteiskunnan sen hetkistä todellisuutta, tai pyrkii 

tutkimaan tulevaisuutta. Työn tuloksen on tarkoitus toimia juuri 

nyt, tulevan kauden, tai esitysjakson.  Esitys on hetkellinen ja 

ainutkertainen. Sen, mikä toimii nyt, ei tarvitse toimia enää kym-

menen vuoden päästä. Esitystä suunnitteleva käyttää fyysisenä ke-

hyksenään esitystilan suunnittelijan luomaa tilaa ja sen mukanaan 

tuomia rajoitteita. Hänen työnsä jälki rakentuu näitä kehyksiä 

vasten, hän kommentoi, korostaa, välttää, käyttää hyväkseen tilan 

tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Ohjaaja tai lavastaja voi 

ottaa vastaan tilan suunnittelijan tarjoaman katsomo-yleisö -suh-

teen, hän voi muokata sitä, kääntää sen päälaelleen tai rakentaa 

kokonaan omansa.

143. Lepoluoto 2013, muun muassa 11, 32.
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Haastattelemani esitysten suunnittelijat ovat taiteilija Annette 

Arlander, lavastaja Pekka Korpiniitty sekä tanssija-koreografi Is-

mo-Pekka Heikinheimo.

Annette Arlander on taiteilija, tutkija ja opettaja, joka kuuluu 

suomalaisen esitys- ja performanssitaiteen uranuurtajiin ja taiteel-

lisen tutkimuksen edelläkävijöihin. Hän on valmistunut teatte-

riohjaajaksi 1981 ja toiminut esitystaiteen ja -teorian professorina 

Teatterikorkeakoulussa 2001-2013. Teatteritaiteen väitöskirjassaan 

Esitys Tilana (valmistunut 1999 )hän on tutkinut tilan ja teoksen 

sekä esiintyjän ja yleisön välistä suhdetta.144 Vuoden 2000 jälkeen 

hän on toiminut pääasiassa nykytaiteen parissa. 

Lavastaja Pekka Korpiniitty on kokenut lavastaja, jonka la-

vastuksia on nähty lukemattomia ympäri maata.  Viimeisimpiä 

lavastuksia on Lahden Kaupunginteatterin Juhani-näyttämölle 

tehty Katsastus.

Haastattelemani tanssija-koreografi  Ismo-Pekka Heikinhei-

mo toimii työssäni kaksoisroolissa. Koreografin roolissaan hän 

katsoo näyttämöä tai lavaa tarkkailijana, kuin kuvitteellisen kat-

sojan paikalta katsomosta, kun taas tanssijana hän on esiintyjän 

roolissa ja kohtaa yleisön kasvokkain. Heikinheimo on valmistu-

nut London Contemporary Dance Schoolista ja kaatanut taiteiden 

välisiä raja-aitoja lukemattomilla koreografioillaan. Töissään hän 

on tutkinut erityisesti tanssin rajoja yhteistyössä monien luovan 

alan taiteilijoiden kanssa. 

Esitystilaan suunnittelevan näkökulmaa valottavat myös muun 

muassa ohjaaja Peter Brook klassikkokirjassaan the Empty Space,  

sekä William Faicy Condee, Theatrical Space –kirjallaan, johon on 

kerätty useiden esitystilaan suunnittelevien, esimerkiksi lavasta-

jien ja ohjaajien näkemyksiä. Sekä teatterisuunnittelun historiaa 

että esitystilaan suunnittelevien näkökulmaa tuo esiin Iain Mac-

kintosh kirjassaan Architecture, Actor & Audience. 

esiiNtyJät

Esiintyjien suhde esitystilaan ja katsomoon riippuu esityksen 

laadusta: konsertoivat muusikot kohtaavat useimmiten suoraan 

esitystilan suunnittelijan luomat puitteet (toki valosuunnittelulla 

voimistettuna), kun taas esimerkiksi näyttelijän ja tilan välillä on 

yleensä ohjaajan ja lavastajan luoma kerros. Teatterin maailmassa 

144. Arlander 1999. 
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ohjaaja, lavastaja ja valo- ja äänisuunnittelija määrittävät miten 

yleisö kohtaa esityksen kun taas konserttisalissa tämän suhteen 

laadun määrittää useimmiten tilan suunnittelija.

Esiintyjän näkökulma katsomoon on erityisen kiinnostava – 

onhan esiintyjä esitystilojen tärkeimmän vuorovaikutussuhteen 

toinen osapuoli. Vaikka esiintyjän koti on yleensä lavalla tai näyt-

tämöllä, vaikuttaa katsomo ja katsomossa oleva yleisö esiintyjään 

ja esitykseen ratkaisevasti. Ei ole yhdentekevää millaisena yleisö 

näyttäytyy esiintyjälle tai miltä yleisö tuntuu. Tähän vaikuttavat 

myös katsomon ominaisuudet.

Työni osana olen haastatellut oopperalaulaja Monica Groopia, 

Cph phil:n käyrätorvisektion äänenjohtajaa  Jacob Keidingiä, näyt-

telijä Krista Kososta sekä kapellimestari Atso Almilaa. Esiintyjän 

näkökulmaa toi esiin myös jo edellisessä alaluvussa esittelemäni 

tanssija-koreografi Ismo-Pekka Heikinheimo.

Monica Groop on suomalainen merkittävää kansainvälistä uraa 

luova mezzosopraano. Hänet tunnetaan erityisesti oopperan ja 

barokkimusiikin sekä orkesteriteosten tulkitsijana. Lisäksi hän on 

tehnyt yli 60 levytystä. Lista orkestereista ja oopperataloista  joi-

den kanssa hän on työskennellyt on päätähuimaava. Työni sisällön 

kannalta olennaista on, että hän on esiintynyt monissa merkittä-

vissä kansainvälisissä konsertti- ja oopperasaleissa.  Esimerkkeinä 

laajasta kattauksesta: Vienin Musikverrein, Disney Concert Hall 

LA, Covent Garden, Opera Garnier  sekä tietysti kotimaiset  aree-

nat, Savonlinnan oopperajuhlat sekä kansallisooppera.145

Tanskalainen Jacob Keiding on Copnhagen phil –orkesterin 

soolokäyrätorvisti, jossa roolissa hän on työskennellyt vuodesta 

1993 asti. Hän on soittanut uransa aikana myös DR Symfoni Or-

kestretissa sekä Itävallan Radion sinfoniaorkesterissa ja vieraillut 

monissa orkestereissa ja kamarimusiikkikokoonpanoissa. Orkes-

terin mukana Keiding on kiertänyt ympäri maailmaa ja soittanut 

monissa merkittävissä konserttisaleissa.

Krista Kosonen on suomalainen näyttelijä, joka on tehnyt 

suurelle yleisölle tuttujen elokuva- ja tv-roolien lisäksi useita 

merkittäviä näyttämörooleja. Hän on näytellyt mm. Turun kau-

punginteatterissa Anna Kareninan nimiroolin  Andri Zoldakin 

ohjauksessa sekä Kansallisteatterin Vanja Enossa Paavo Westerber-

gin ohjauksessa. Hänellä on kokemusta myös kokeilevammasta 

teatterista ja poikkeavissa tiloissa työskentelystä. Esimerkiksi 

145.  Esimerkiksi artistin verkkosivut, monicagroop.com.
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Johanna Freundlichin ohjauksessa 7 tuntia kestäneessä Angels in 

America –näytelmä toteutettiin vanhan videovuokraamon paikalle 

rakennettuun teatteritilaan. Kososen haastattelu on toteutettu 

sähköpostitse.

Sibelius-akatemian kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen pro-

fessori Atso Almila on johtanut suomalaisista orkestereista mm. 

Polyteknikkojen Orkesteria, Suomen Kansallisteatterin orkesteria, 

Tampereen kaupunginorkesteria ja Kuopion kaupunginorkesteria. 

Hän on kirjoittanut kolumneja myös muun muassa Muusik-

ko-lehteen. Myös Almila on haastateltu sähköpostitse.

tutKiJat

Katsomoita ja esitystiloja voi myös katsoa tutkijan näkökulmasta, 

peilaten esimerkiksi tiettyyn yhteiskunnalliseen ilmiöön, semio-

tiikkaan, filosofian tai estetiikan suuntaukseen tai tarkentaak-

seen johonkin tiettyyn katsomoita sivuavaan tai katsomoiden 

osa-alueeseen. Suuri osa lähteenä käyttämästäni kirjallisuudesta 

kuuluu tähän kategoriaan. Esimerkiksi Michael Forsyth, kirjas-

saan  Buildings for Music, pyrkii luomaan kattavan kuvan musiik-

kirakennusten ja tilojen historiasta länsimaisissa kulttuureissa 

1600-luvulta 1980-luvulle. Katsomoiden historia –luvun raken-

tamisessa korvaamaton apu on ollut Richard ja Helen Leacroftin 

teoksesta  Theatre and Playhouse. Tämä on kuvitettu selvitys teat-

terirakennuksista antiikin Kreikasta 1980-luvulle. Henry Raynori 

taas tutkii musiikin sosiaalista historiaa keskiajalta romantiikan 

aikaan ja yhä tästä eteenpäin 1970-luvulle, kirjoissaan A Social 

History of Music sekä Music & Society. Suomalaisessa arkkiteh-

tuurintutkimuksessa aihetta sivuaa Timo Koho väitöskirjassaan 

Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvot.

Kirjallisuuslähteiden lisäksi olen haastatellut konserttisalitutkija 

Tapio Lokkia. Hän johtaa konserttisalien akustiikan ja äänimaail-

man tutkimukseen keskittyvää virtuaaliakustiikan tutkimusryh-

mää  Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella. Ryhmältä on 

ilmestynyt lukuisia tutkimusartikkeleja muun muassa konsertti-

salien akustiikan aistinvaraisesta arvioinnista ja huoneakustisesta 

mallinnuksesta. 
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ViraNomaisteN Ja muiDeN 
asiaNtuNtiJoiDeN NäKöKulmia

ViraNomaisoHJaus

Kaikkea rakentamista Suomessa säätelee maankäyttö- ja raken-

nuslaki. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet 

on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.  Rakentamis-

määräyskokoelman säännöksien sekä hyvien rakennustapojen 

pohjalta Rakennustietosäätiö on koonnut Rakennustietokorttien 

kirjaston, jossa esitetään ohjeita ja toteutustapoja rakennusten 

suunnittelullisiin ja toteutuksellisiin ongelmiin. Suunnittelun 

avuksi löytyy myös useita ulkomaalaisia, RT-kortteja vastaavia 

oppaita, esimerkiksi Brittiläisen Ian Appletonin Buildings for the 

Performing Arts – A Design and Development Guide tai Techinical 

standards for places of entertainment, joka on Britannian teatte-

riteknikkojen, rakennustarkastuksen ja Lisensoimisinstituutin 

yhteistyön tulos. Yleisemmin arkkitehtien parissa käytetty suun-

nittelukäsikirja, saksalainen Neufert kommentoi esitystiloja melko 

niukasti.

Työssäni olen halunnut koota yhteen katsomoiden suunnitte-

luun ja toteutukseen liittyvät säännökset ja ohjeet. Ne on esitetty 

aihealueittain asiaankuuluvan luvun yhteydessä. Säännöksistä 

ja RT-korteista poimitut ohjeet on esitetty luvuissa sivupalstalla, 

niin, että sellainen lukija, joka ei ole niin kiinnostunut yksityis-

kohdista, voi helposti ohittaa ne ja lukea tekstiä yhtenäisenä 

kertomuksena. Toisaalta juuri täsmällisempiä ohjeita kaipaavan on 

helppo ne löytää.

Erityisesti katsomoiden suunnittelua koskevat  Suomen raken-

tamismääräyskokoelman osat 

C1 1998 Äänieristys ja meluntorjunta rakennuksessa, mää-

räykset ja ohjeet.

E1 2011 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 

F1 2005 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 

F2 2001 Rakennuksen käyttöturvallisuus, Määräykset ja ohjeet
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Suunnittelun apuna käytetään myös erilaisia standardisoimis-

järjestelmiä. Suomessa standardeja valvoo ja julkaisee Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry. Yleisesti käytetty on myös Eurooppa-

lainen standardi, johon viitataan lyhenteellä EN. Standardit voivat 

liittyä esimerkiksi toteutuksessa käytettäviin tuotteisiin tai vaikka-

pa suunnittelupalveluihin.

esteettömyysasiaNtuNtiJat

Katsomoiden esteettömyyttä ja sen edellytyksiä kartoittaakseni 

haastattelin myös Esteettömyyskeskus ESKEn johtajaa, Tekniikan 

Lisensiaatti Kirsti Pesolaa. Pesolan haastattelussa painotus oli 

erityisesti näkövammaisten henkilöiden huomioimisessa, mutta 

keskustelimme myös erikokoisten katsojien huomioimisesta. 

Kuulovammaisten henkilöiden huomioimisesta katsomoissa haas-

tattelin Kuuloliiton erityisasiantuntija Jukka Rasaa. Liikkumis- ja 

toimimisesteisten näkökulmaa valottamaan haastattelin lisäksi 

Invalidiliiton sosiaalineuvoja Pirkko Justanderia sekä Invalidilii-

ton lakimiestä, Elina Akaan-Penttilää. Näkökulmaa täydensi vielä 

invalidiliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija, Tiina Lappalainen.
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yleisöN NäKöKulmia

Yleisön näkökulma katsomoon on luonnollisesti kaikkein intii-

mein. Yleisö kokee katsomon kaikin aistein – se on konkreettinen 

kosketuspinta esitystilaan ja ankkuroi näin katsojan tai kuun-

telijan tiettyyn hetkeen ja paikkaan. Katsomon kautta ja avulla 

esitystilan suunnittelija, lavastaja tai ohjaaja määrittelee yleisölle 

tarjoutuvan fyysisen aseman esitykseen. Yleisö ja sille suunniteltu 

katsomo on se mikä tekee esitystilasta esitystilan, erottaa sen 

harjoitussalista.  

ammattiyleisö

Yleisön näkökulman kartoittamisen aloitin haastattelemalla 

katsomoissa erityisen paljon viihtyviä. Haastattelin katsomoiden 

suurkuluttaja Erkki Kiviluotoa, musiikkikriitikko Hannu-Ilari 

Lampilaa sekä tanssi- ja teatterikriitikko Maria Säköä.  Kun syven-

nyin yleisön näkökulmaan perusteellisemmin, selvisi, että yleisön 

ajatuksia esityksien sisällöstä tai vaikkapa konserttielämyksen on-

nistumisesta jossain tietyssä konserttisalissa on kyllä kartoitettu, 

mutta kohdennettua, laajempaa kyselyä nimenomaan katsomoista 

ei ole toteutettu. Aluksi suunnittelemani sosiaalisessa mediassa 

toteutettava avoin keskustelu muuntui tämän löydöksen myötä 

jäsennellymmäksi ja täsmällisemmäksi verkossa tehtäväksi sur-

vey-kyselyksi. Koska yleisön näkökulman on tässä työssä tarkoitus 

edustaa vain yhtä näkökulmaa kuudesta, olen käsitellyt kyselystä 

saatua aineistoa melko kevyesti. Toivoisin kuitenkin, että itselläni 

tai jollakulla muulla aiheesta kiinnostuneella olisi myöhemmin 

mahdollisuus analysoida aineistoa syvällisemmin ja kehittää 

kyselyn pohjalta vielä uusi, täsmällisempi kysely. Pidän hämmäs-

tyttävänä, että asiaa ei ole aikaisemmin kartoitettu. Se ansaitsisi 

mielestäni ehdottomasti oman tutkimuksensa.   

Katsomon suurkuluttaja Erkki Kiviluoto on ammatiltaan 

lehtori Omnian ammattiopistossa. Hän valikoitui haastateltavaksi 

ohjaajani Ari Lepoluodon suosituksesta. Kiviluoto on todellakin 

katsomoiden ja erityisesti teatterikatsomoiden suurkuluttuja. Hän 

arvioi käyvänsä teatterissa, konsertissa ja oopperassa n. 20-30 ker-

taa vuodessa, joista suurin osa on teatterikäyntejä.
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Hannu-Ilari Lampila on arvostettu suomalainen musiikkikrii-

tikko. Hän on tehnyt pitkän uran muun muassa Helsingin Sano-

missa musiikkitoimittajana ja –kriitikkona. Hän on kirjoittanut 

myös useita musiikkiin liittyviä tietokirjoja, esimerkiksi suomalai-

sesta oopperasta  ja Jean Sibeliuksesta.

Tanssi- ja teatterikriitikko Maria Säkö on freelance-toimittaja, 

joka kirjoittaa muun muassa Helsingin Sanomiin, Skenet.fi:hin 

ja Teatteri ja tanssi -lehteen.  Hän on myös Suomen arvostelijain 

liiton tanssi- ja teatterijaoksen puheenjohtaja.

yleisöKysely

Kuten jo aiemmin kuvasin, ajatukseni oli alunperin kartoittaa ylei-

sön ajatuksia sosiaalisessa mediassa toteutettavalla ryhmäkeskus-

telulla. Pyrin muotoilemaan kysymykseni niin, että saisin niihin 

mahdollisimman monipuolisia ja laajoja vastauksia. Ensimmäiset 

kysymykseni löytyvät kuvasta 55.

Kun asiaa tutkiessa alkoi hahmottua, että yleisön ajatuksia 

suhteessa katsomoon ei ole Suomessa juuri tutkittu, tuntui pe-

rustellulta kehittää kyselyä jäsennellympään suuntaan, niin että 

vähintään vastaajien perusjoukko olisi selkeästi määritelty. Näin 

kyselyn mahdollinen myöhempi jatkokehitys olisi tukevammalla 

pohjalla. Perusjoukoksi määrittelin pääkaupunkiseudun kult-

tuuriyleisön, jota pyrin tavoittamaan suurten toimijoiden, Kan-

sallisteatterin, Helsingin kaupunginteatterin, RSO:n ja HKO:n, 

Sibelius-Akatemian, Musiikkitalon sekä Kansallisoopperan 

yhteisöistä. Näistä lopullisiksi julkaisukanaviksi päätyivät Radion 

Sinfoniaorkesterin, Suomen kansallisteatterin ja Sibelius-Akate-

mian tapahtumaorganisaation uutiskirjeet. Tämän lisäksi kysely 

julkaistiin Musiikkitalon facebook-sivuilla sekä edellä mainittujen 

toimijoiden facebook-sivuilla. 

Kyselyssä pyrin selvittämään millaisiin asioihin katsojat kiin-

nittävät saleissa huomiota ja mitkä tekijät koetaan positiivisina ja 

mitkä häiritsevinä. Halusin myös saada selville katsojien ajatuksia 

ja mieltymyksiä arkkitehtuurin mahdollistamasta katsomon ja 

lavan tai näyttämön suhteesta. Lisäksi halusin tuoda näkyväksi, 

vaikuttaako taidelaji paikan valintaan ja jos vaikuttaa, millaisia 

perusteluja tähän liittyy. Pyrin myös saamaan selville yleisön 

kokemuksia ja ajatuksia esteettömyydestä ja sen toteutumisesta. 

Mahdollisimman suuren osan kysymyksistä tuli mielestäni olla 
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avokysymyksiä, jotta kysely voisi tuoda ilmi myös sellaisia asioita 

joista en itse ymmärtäisi kysyä. Niin hyviä kuin huonojakin salie-

simerkkejä kysyin, en siksi että voisin tehdä mustia listoja, vaan 

jotta saisin esimerkkejä, joita voisin tutkia työssäni ja joiden kautta 

ymmärtäisin täsmällisemmin, mitkä asiat katsomoarkkitehtuuris-

sa voidaan kokea ongelmallisina.

 Kyselyyn tuli yhteensä 83 vastausta, jota pidän melko hyvänä 

tuloksena kyselyn hankalan ajankohdan huomioon ottaen. (Kyse-

ly avoinna 28.11.-18.12.). Kyselyyn vastanneista suurin luokka oli 

60-69 vuotiaat (27/82 vastaajaa) ja keskiarvo osui luokkaan 50-59 

vuotiaat. Vaikka on yleisesti tiedossa, että kulttuuriyleisön kes-

ki-ikä on melko korkea, olin yllättynyt siitä, ettei kyselyyn tullut 

yhtään vastausta alle 30-vuotiailta. Toteutin kyselyn kohtuullisen 

helposti täytettävällä verkkolomakkeella ja kyselyä markkinoi-

tiin myös sosiaalisessa mediassa, joten odotin myös nuorempia 

vastaajia. 

Seuraavissa alaluvissa kerron lyhyesti kyselyn toteutuksesta ja 

vastaajista. Kyselyn tulokset löytyvät tulevien lukujen lopuista, 

joissa ne on merkitty tässäkin alaluvussa käytetyllä keltaisella 

tunnusvärillä. 

Kysymysten laatiminen, kyselykaavake ja kyselyn toteutus

Kuten edellä kuvasin, kyselyn sisältö, toteutustapa ja laajuus muut-

tuivat kyselyn kehittyessä melkoisesti. Lopulta toteutin kyselyn 

survey-kyselynä, verkkopohjaisella webropol-työkalulla, joka on 

tarkoitettu erityisesti tämän tyyppisten kyselyiden tekemiseen. 

Koska aiempaa tutkimusta aiheesta ei löytynyt, pohjautui kysy-

myksenasetteluni pitkälti päättelyyni siitä, millaisten kysymysten 

avulla saisin mahdollisimman hyvin koko työtäni palvelevia vas-

tauksia. Ennen kyselyn lopullista julkaisua keräsin pienen sarjan 

koevastauksia. Lopullinen kyselylomake löytyy työn liitteistä.

Kyselyn alkuun laadin sarjan taustakysymyksiä, jotka antaisivat 

tarvittavat perustiedot vastaajista ja joiden avulla vastaajien ryh-

mittely eri tavoin voisi myöhemmin olla mahdollista. Kysyin tässä 

ikää, sukupuolta, ammattia tai tointa sekä asuinkaupunkia. Kysyin 

myös esittäviin taiteisiin liittyviä entisiä ja nykyisiä harrastuksia, 

esittävän taiteen tapahtumissa käymisen aktiivisuutta sekä mah-

dollisia esityksen seuraamista hankaloittavia tekijöitä. 

Koska pituudella ja koolla yleensä voi hyvinkin olla merkitystä 

istuimen mitoituksen sopivuuden kannalta ja esimerkiksi sille 

55. ensimmäiset kysymykseni ajateltua sosiaalisen 
median ryhmäkeskustelua varten.

Muistatko milloin viimeeksi kiinnitit huomio-

ta johonkin asiaan katsomossa? 

Mihin asiaan, missä katsomossa ja miksi? 

Millaisia lempisaleja sinulla on?

 Millaiset ovat niiden katsomot ja millainen 

suhde katsomoilla on lavaan tai näyttämöön? 

Mikä on mielestäsi yleisön rooli tai tehtävä 

esityksessä? 

Millainen katsomo tukee tämän roolin 

toteuttamista? 

Entä mitkä tekijät katsomossa voivat haitata 

tehtävän toteuttamista? 

Minkälainen on huono tai ikävä katsomo? 

Millainen olisi unelmiesi sali? 

(Valitse vapaasti taidelaji tai useita taidelajeja). 

Missä olisi lempi-istuimesi ja miksi?
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miten hyvin katsomosta näkee esiintyjän, kysyin myös vastaajien 

pituutta. Pohdin myös painon kysymistä tai pyytäisinkö vastaajia 

laittamaan itsensä jonkinlaiselle asteikolle myös leveyssuunnassa 

viemänsä tilan mukaan. Arvelin kysymyksen kuitenkin asettavan 

osan mahdollisista vastaajista puolustuskannalle. Tämän tyyppisen 

tiedon saaminen olisi huomattavasti vaivattomampaa jalkautuen 

toteutetussa kyselyssä, jolloin ihmisen koon arviointi onnistuisi 

huomaamatta.

Taustakysymysten jälkeen kysyin sarjan varsinaiseen tut-

kimusongelmaan liittyviä kysymyksiä, joista suurin osa oli 

avokenttäkysymyksiä. Tällä pyrin välttämään sen, että ohjailisin 

kysymyksenasetteluillani vastaajia katsomaan kysyttyä asiaa vain 

minun asettamastani näkökulmasta. Avokysymyksissä vastaajien 

on mahdollista tuoda omia ajatuksiaan ilmi itselleen luontaisin 

käsittein. Avokysymyksien avulla pyrin saamaan selville millai-

sissa saleissa vastaajat viihtyvät ja miksi ja toisaalta millaiset salit 

ovat tuottaneet vastaajille pettymyksen ja mistä syystä. Avokysy-

mysten lisäksi asetin vastaajat kolmen visuaalisen valintatehtävän 

eteen, selvittääkseni vaikuttaako esitystyyppi katsomoon liittyviin 

mieltymyksiin ja jos vaikuttaa, niin millä tavoin. Esitystyypin 

vaikutusta vastaajien akustiikkamieltymyksiin ja näkyväisyystoi-

veisiin pyrin kartoittamaan myös useammalla kysymyksellä. 

Perusjoukoksi määrittelin pääkaupunkiseudun kulttuuriyleisön. 

Lopullisiksi julkaisukanaviksi päätyivät Radion Sinfoniaorkesterin, 

Suomen kansallisteatterin ja Sibeliusakatemian taphtumaorgani-

saation uutiskirjeet. Tämän lisäksi kysely julkaistiin Musiikkitalon 

facebook-sivuilla sekä edellä mainittujen toimijoiden facebook-si-

vuilla. Kysely oli hiukan kanavasta riippuen avoinna noin 2 viikkoa 

ja siihen vastattiin anonyymisti.

Aineistoanalyysi

Kyselyn tuottamaa aineistoa analysoin useammalla menetelmällä. 

Koska suuri osa aineistosta on vapaassa tekstimuodossa, ensim-

mäinen vaihe analyysissa oli lukea kerättyä aineistoa läpi ja ryhtyä 

muodostamaan kokonaiskuvaa vastauksista. Seuraavaksi käy-

tettävien menetelmien valinta riippui kysymyksen ja tätä kautta 

vastauksen laadusta: taustakysymysten vastausten tarkastelu oli 

helppoa joko suoraan webropol-survey -ohjelman analyysityöka-

lujen avulla tai excel-taulukkoa apuna käyttäen. Avokysymyksien 

vastauksia analysoin käyttäen apuna molempia menetelmiä. Pää-

56. esimerkki visuaalista analyysia varten tehdystä 
vastaajalehdestä.
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työtapana molempia työkaluja käyttäen oli vastausten koodaus, 

jonka tärkeimpinä tavoitteena oli selvittää millaisia ajatuksia 

yleisöllä on katsomoista ja samalla saada esiin vastaajien sali-

mieltymykset ja syyt niihin. Visuaalisia vaihtoehtoja sisältävien 

kysymysten analysoinnin avuksi loin jokaiselle vastaajalle oman 

koostesivun, jossa näkyy helposti valitut vaihtoehdot kuhunkin 

kysymykseen. Näiden avulla saatoin analysoida vastauksia visuaa-

lisesti, hahmottamalla, pelkän lukemisen sijaan. 

Kyselystä saatuja vastauksia analysoin erityisesti työn kokonai-

suutta palvelevista näkökulmista. Esimerkiksi tyypillisesti kvan-

titatiiviseen tutkimukseen liittyvien ristikorrelaatioanalyysien 

tekemistä en nähnyt laajemmalti mielekkäänä yhtäältä melko 

suppean otannan vuoksi, ja toisaalta, koska valitsemani avokenttä-

kysymyksiin perustuva lähestymistapa hankaloitti korrelaatioana-

lyysien tekoa merkittävästi. Näkisin, että erityisesti laajemmalla 

otannalla ja suppeammalla kysymyspaletilla toteutettuna korre-

laatioanalyysien avulla voisi löytää mielenkiintoisia riippuvuuksia.

Taustatiedot

83:sta kyselyyn vastanneesta naisia oli 67 ja miehiä 16. Kyselyyn 

vastanneiden miesten pituuden keskiarvo oli 181 cm ja naisten 163 

cm. (76 vastaajaa). Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma näkyy tau-

lukossa 57. Ikäjakauma on saman suuntainen kuin taloustutkimus 

oy:n vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukainen teatterissa, 

tanssiesityksessä ja/tai oopperassa käyntiaktiivisuus ikäryhmit-

täin.146 Suurin osa vastaajista asuu pääkaupunkiseudulla, mikä 

on sopusoinnussa selvityksen kohderyhmän kanssa. Tarkempi 

jakauma on nähtävissä kuvasta (59)

Tilastoissa käytettävä ammattiluokitus noudattaa yleisimmin 

Ammattiluokitus 2010:tä, joka perustuu ISCO-08-ammattiluoki-

tukseen. Vastaajat on luokiteltu ammattien mukaan taulukossa 

57. Ammattiluokitus 2010 mukaiseen luokitukseen olen lisännyt 

vastauksissa esiintyneet eläkeläinen sekä työtön. Tässä selvitykses-

sä kiinnostukseni vastaajien ammatteihin perustui olettamukseen 

siitä, että tietyt ammatit ja harrastukset voivat vaikuttaa melko 

suoraan vastaajan ajatteluun katsomoista. Esimerkiksi katsojalle, 

joka harrastaa näyttelemistä harrastajateatterissa, saattaa näytte-

lijän näkökulma katsomoon olla yhtä tuttu kuin katsojan näkö-

kulma. Tieto vaikkapa siitä, millaisia reunaehtoja käyttäen esitys 

146. Suomen Teatterit ry, Nummela 2012, 41.
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rakennetaan, saattaa vaikuttaa esimerkiksi hänen istumapaikan 

valintaansa tai siihen, miten usein hän mitäkin taiteenlajia seu-

raa. Toivottu vastaustarkkuus olisi kuitenkin tarpeen määritellä 

kysyttäessä täsmällisemmin: nyt vastaukset olivat suurelta osin 

liian yleisellä tasolla. Esimerkiksi vastauksista opettaja, viestintä 

tai yrittäjä en pysty päättelemään liittyykö ammatti läheisesti 

johonkin esittävän taiteen alaan, instituutioon tai näihin liittyviin 

tutkimusaloihin.

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan mahdolliset esittävän 

taiteen nykyiset tai aiemmat harrastukset. Vastaajista 52 ilmoitti 

harrastaneensa yhtä tai useampaa esittävän taiteen lajia aiemmin 

ja 26 vastaajaa kertoi harrastavansa jotakin esittävän taiteen lajia 

tällä hetkellä. Tarkemmat vastaukset taiteenlajeittain kuvissa 57 

ja 58. Vastaajien aktiivisuus kulttuurista nautiskeluun (82/83) on 

esitetty kuvaajassa (60). Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi muuta 

esittävää taidetta -vaihtoehdossa tuotiin esiin mm. nukketeatteri 

ja lastenteatteri.

Vastaajia pyydettiin kertomaan mahdollisesta esityksen seuraa-

miseen vaikuttavasta vammasta tai sairaudesta. Lisäksi kysyttiin, 

käyttääkö vastaaja jotain apuvälinettä tästä johtuen.  Vastaajista 11 

ilmoitti, että heillä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa tai muut-

taa tavalla tai toisella esitysten seuraamista. Kaksi vastaajaa kertoi 

käyttävänsä tästä syystä jotain apuvälinettä. Avoimissa vastuksissa 

kuulon alenema tai huono kuulo tuli esiin 5 kertaa, näköön liittyvä 

hankaluus tuli esiin kahdessa vastuksessa. Liikumiseen liittyviä 

vammoja tai sairauksia tuotiin esiin kaksi, kävelyvaikeus ja ni-

velrikko polvissa.  Aistiyliherkkyys (”liian kova musiikki koskee 

korviin, savu yskittää”) tuotiin esiin kerran, samoin kuin tarkkaa-

vaisuushäiriö, pienestäkin ärsykkeestä laukeava astma sekä lyhyt-

kasvuisuus. Apuvälineistä tuotiin esiin silmälasit ja kuulolaite.

en koskaan

kerran vuodessa tai harvemmin

muutaman kerran vuodessa

joka toinen kuukausi

kerran kuussa

lähes viikottain60. Vastaajien kulttuurista nautiskelu aktiivisuus 
prosentteina (N=83).

sirkusta 30 61 2 %

stand up-esitystä 55 29 5 2 %

runoesitystä 52 37 5  %

Performanssiesitystä 59 29 4  %

Konserttia  %4 12 37 12 12 18

Puheteatteria  %1 17 34 23 16 8

musiikkiteatteria  %8 46 34 7 2

tanssiesitystä  %13 60 19 5 1

muuta esittävää 
taidetta

 %11 5 5 4 1

oopperaa 6 40 35 8 5 1 %

Vastaajien kulttuurista nautiskelu 
aktiivisuus prosentteina (%)
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Yleisön positiivisia ja negatiivisia kokemuksia katsomoissa

Suurimman osan kyselyn avulla saamastani aineistosta esittelen 

aihealueittain tulevissa luvuissa. Kyselyssä esiin nousseet yleisön 

ajatukset on sijoitettu aina luvun loppuun ja merkitty keltaisella 

tunnusvärillä sivulla, joten halutessaan pelkästään niihin tutustu-

minen on helppoa. Tässä esittelen kuitenkin muutaman erityisen 

avoimen kysymyksen antia, jossa esiin nousee laajasti katsomon 

eri osa-alueet. 

Yleisesti avoimissa kysymyksissä vastaukset vaihtelivat pitkistä, 

hyvin asiantuntevista perusteluista lyhyisiin toteamuksiin, joissa 

esimerkiksi pelkkä salin nimi mainittiin. (Kuva 61). Monissa 

kysymyksissä pyysin esimerkkiä salista jossa jokin asia on hyvin 

tai huonosti. Musiikkitalo sai murskaavan enemmistön mainin-

noista kaikissa avoimissa kysymyksissä. Varmasti osittain syynä 

tähän ovat monet kyselyyn vastanneiden esittämistä syistä ja salin 

todellisista koetuista hyvistä ja huonoista puolista. Koska sali 

nousee kuitenkin samalla tavoin esiin kaikissa avokysymyksissä, 

sekä negatiivisessa että positiivisessa valossa, kysymyskohtaisista 

järjestyksistä ei kannata vetää pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. 

Todennäköistä on, että Musiikkitalo kerää eniten mainintoja, 

koska se on uusin Suomen valtakunnallisesti tunnetuista saleista. 

Sen hyvistä ja huonoista puolista on kirjoitettu mediassa paljon 

ja moni pääkaupunkiseudulla asuva on salissa vieraillut. Tämän 

lisäksi se on pääkaupunkiseudun ainoa merkittävä suuri klassinen 

konserttisali. Se toimii myös kotipesänä kahdelle Suomen mer-

kittävimmistä ammattiorkestereista ja lisäksi kaksi tahoa, jonka 

kautta vastauksia on kerätty on hyvin tiivisti liitoksissa tähän 

(musiikkitalon tapahtumien facebook sivu sekä RSO:n uutiskir-

jeen tilaajat). Toisaalta uutiskirjeiden tilaajat ovat melko varmasti 

aktiivisia kulttuurin saralla yleensä. Todistuksena tästä voidaan 

pitää esimerkiksi sitä, että Kansallisooppera sai toisiksi eniten 

mainintoja, kysyttäessä esimerkkejä mukavista saleista, vaikka sen 

uutiskirjeen tilaajia ei joulukiireessä ehdittykään tavoittaa. 

Saleja joissa on erityisen mukava olla yleisönä

Taulukossa 62 on esitetty yleisön mainitsemat salit kysymykseen 

11, jossa pyysin vastaajia kertomaan saleja joissa on erityisen mu-

kava olla yleisönä ja mainitsemaan myös syitä tähän. Taulukossa 

63 on ryhmiteltynä vastaajien ilmoittamia syitä mukavuuteen. 

Syistä kärkeen nousivat akustiikkaan, näkyvyyteen, fyysiseen mu-

”Helsingin musiikkitalo, edellyttäen, että 

paikka on orkesterin edessä ja katsomon 

keskiosassa. Tamperetalo ja monet 1970- 

ja 80-luvuilla rakennetut suomalaiset 

konserttisalit. Niiden ansiona nouseva 

katsomo, mukavat istuimet ja suht. hyvä 

akustiikka. On ollut elämys päästä joskus 

historiallisiin eurooppalaisiin saleihin 

kuten Wienin Musikverein. Akustiikka 

hyvä, mutta haittana permannon tasalattia, 

jolloin näkyvyys voi olla huono.”

”Musiikkitalossa kaltaiseni maallikko kuu-

lee eri soitinryhmien soitot.”

”Sibeliustalo”

61. Kolme esimerkkiä vastauksista kysymykseen: 
Tuleeko mieleesi saleja, joissa on erityisen mukava olla 
yleisönä? Voitko mainita yhden tai usempia mukavia 
saleja ja kertoa mistä mukavuus johtuu?
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kavuuteen sekä tunnelmaan liittyvät syyt. Kolmen kärki koostui 

Helsingin suurista toimijoista, Musiikkitalon konserttisalista, Suo-

men kansallisoopperasta sekä Suomen kansallisteatterista. Näiden 

valintaan liittyviä syitä on eritelty seuraavissa kappaleissa.

Musiikkitalo

Eniten mainintoja kerännyttä Musiikkitaloa kiiteltiin hyvästä 

akustiikasta: kuuluvuudesta ja erottelevuudesta (”Musiikkitalossa 

kaltaiseni maallikko kuulee eri soitinryhmien soitot”). Salia kiitel-

tiin myös kauniiksi ja viinitarhamallia kiinnostavaksi. Viinitarha-

saliin mahdollistamaa erilaisten paikkojen valintaa kiiteltiin myös: 

toisten mielestä joka paikasta näkee ja kuulee hyvin, joidenkin 

mielestä sali toimii hyvin joilla ja huonommin toisilla paikoilla. 

Salin istuimia kehuttiin ergonomiseksi ja hyviksi, myös materiaa-

lit mainittiin. Yksi vastaajista perusteli vastaustaan salin ilmavuu-

della ja tilavuudella ja yksi mainitsi ilmanvaihdon.

Suomen kansallisooppera

Toiseksi eniten mainintoja keräsi Suomen kansallisooppera. Oop-

peran katsomon istuimia kehuttiin hyviksi ja mukaviksi (tosin jo 

puhki istutuiksi). Salin valinnan syyksi mainittiin myös riittävä 

jalkatila ja penkkirivien suunnittelu. Vastaajien mukaan saliin on 

helppo tulla ja se on tuttu paikka. Katsomo ja tila on kaunis, so-

pusuhtainen ja ”ihmiselle rakennettu”. Myös salin hyvä akustiikka 

nousi vastauksissa esiin useaan kertaan. 

Suomen kansallisteatteri

Kansallisteatterin suuren näyttämön parhaaksi puoleksi nousi 

selkeästi tunnelma. Sali on koettu visuaalisesti näyttävänä: upea, 

historiaa huokuva tila luo vastaajien mukaan hienon ja arvokkaan 

tunnelman. Yhden vastaajan mukaan sali on jopa ”kotoisa ja 

lämmin”.

Saleja joissa on erityisen ikävä olla yleisönä

Taulukossa 64 on esitetty yleisön mainitsemat salit kysymykseen 

12, jossa pyysin vastaajia kertomaan saleista, joissa on ikävä tai 

hankala olla yleisönä. Taulukossa 65  taas on esitelty vastauksista 

esiin nousseita syitä ikävään kokemukseen. 

62. Vastaajien esiintuomia saleja, joissa on 
erityisen mukava olla yleisönä (N=78).

tuleeko mieleesi saleja, 
joissa on erityisen muka-
va olla yleisönä?

musiikkitalo, konserttisali 
Kans. ooppera, suuri näyttämö
Kansallisteatteri suuri näyttämö

Hki kaupunginteatterin suuri
sibeliustalo

savoy-teatteri
Finlandiatalo

Kansallisteatteri Willensauna
teatteri avoimet ovet

Wienin musikverein
tamperetalo

teatteri omapohja
Kuhmo-talon sali

aleksanterinteatteri
Hki kaupunginteatterin pieni

espoon kaupunginteatteri
svenska teatern

tapiolasali
teatteri kapsäkki

teatteri Jurkka
Kansallisooppera, alminsali

savonlinnan teatteri
tampereen työväenteatteri

tampereen kaupunginteatteri
Kuopion musiikkikeskus

Kerava-sali
sigyn-sali

mikaeli, martti talvela-sali
oulun kaupunginteatteri

madetojasali
Kajaanin kaupunginteatteri

                                    41%
                   22%
               18%
           13%
           13%
       9%
      8%
      8%
     6%
    5%
   4%
   4%
   4%
   4%
   4%
 3%
 3%
 3%
 3%
 3%
 3%
 3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

akustiikka ja kuuluvuus
Näkyvyys

Fyysinen mukavuus
tunnelma 

avaruus
Jokin visuaalinen elementti

                  27%
               24%
               24%
             22%
  8%
5%

63. Vastaajien esiintuomia syitä mukavaan 
kokemukseen (N=78).

Voitko kertoa mistä 
mukavuus johtui?
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Musiikkitalo

Eniten mainintoja tässäkin keräsi tässäkin Musiikkitalon konsert-

tisali, joka luonnollisesti on monelle pääkaupunkiseudun kulttuu-

rikävijälle erityisen tuttu ja nousee todennäköisesti tästä syystä 

kärkeen lähes kaikissa kysymyksissä. 

Erityisesti moitittiin näkymiä haittaavia kaiteita sekä liikkumi-

sen hankaluutta vastaajien mukaan jyrkissä ja ahtaissa portaissa. 

Totutusta poikkeavia katselu- ja kuuntelukulmia vieroksuttiin 

myös muutamassa vastauksessa. Akustiikan puutteet tuotiin esiin 

kahdessa vastauksessa, kun yksittäisinä mainintoina nousi esiin 

jalkatilan puute ja liian suuret etäisyydet. Visuaaliseen arkkiteh-

tuuriin liittyen esiin tuli yksittäisissä vastauksissa salin pimeys ja 

vastaajan mukaan liian lähellä yleisöä olevat rumat alakattoraken-

teet. Yhden vastaajan mukaan sali on ”esteettisesti ikävä”.

Finlandiatalon konserttisali

Finlandiatalon konserttisalin valinnan syyksi nousi pelkästään 

salin huonoon akustiikkaan liittyviä syitä.

Kansallisteatterin pieni näyttämö

Kansallisteatterin pienen näyttämön valinnan syyksi ei noussut 

yhtä selkeää hankaluuden aiheuttajaa. Penkkien epämukavuus 

mainittiin kahdessa vastauksessa ja muuten esitetyt syyt olivat 

kaikki keskenään erilaisia. Mainituksi tuli ahtaat rivivälit, mitään-

sanomattomuus, huono ilmastointi sekä katsomon hankala muo-

to, niin että eturivissä joutuu lähes näyttämön alle ja takaa ei näe.

64. Vastaajien esiintuomia saleja, joissa on 
erityisen ikävää tai hankalaa olla yleisönä (N=78).

tuleeko mieleesi saleja 
joissa on ikävä tai 
hankala olla yleisönä?

musiikkitalo, konserttisali
Finlandiatalo

Kansallisteatterin pieni näyttämö
aleksanterin teatteri

Kom-teatteri
Kansallisteatterin suuri näyttämö

svenska teatern
ryhmäteatteri

Kansallisooppera
teatteri jurkka

Kansallisteatterin Willensauna
musiikkitalo, sonore

tre:en tvt, e. salmelaisen näyttämö
espoon kulttuurikeskus, tapiolasali

stoa
estonia-teatteri

lahden kaupunginteatteri

                       26%
           14%
        11%
    6%
    6%
   5%
   5%
   5%
 3%
 3%
 3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

65. Vastaajien esiintuomia syitä ikävään 
kokemukseen (N=66).

                      26%
                 21%
                 21%
              18%
      9%
     8%
3%

mikä teki kokemuksesta 
ikävän?

Puutteet näkyvyydessä
Puutteet esteettömyydessä

ongelmat akustiikassa
Penkit

Kaiteet
Puutteet ilmanvaihdossa 

Kausikorttiin liittyvät ongelmat
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Katsomossa viime aikoina ilahduttaneet ja häirinneet asiat

Pyysin vastaajia myös kuvailemaan millaiset asiat jonkin salin 

katsomossa ovat miellyttäneet tai ilahduttaneet viime aikoina ja 

toisaalta millaiset asiat ovat häirinneet tai harmittaneet. Tällä py-

rin pääsemään selville siitä, millaisiin asioihin katsojat kiinnittävät 

huomiota katsomossa. Ilahduttaneissa asioissa (N=78) eniten 

mainittiin mukavuuteen (24%), akustiikkaan (24%) ja visuaaliseen 

arkkitehtuuriin liittyviä syitä (20%). Katsomossa häirinneistä 

syistä kärjessä olivat puutteet näkyväisyydessä(29%) ja esteettö-

myydessä (24%). 

29%Näkyvyys

ilmanvaihto

Kaiteet

Kuuluvuus ja akustiikka

yleisön käytös

24%
15%

11%
10%

8%
8%
8%

6%
3%

esteettömyys

istuimet

ahtaus ja intimiteetti

Pelko
Valaistus

mitkä asiat jonkin salin 
katsomossa ovat häirinneet 
tai harmittaneet sinua viime 
aikoina?

istuimet

Visuaalisuus

esteettömyys

ilmanvaihto

tunnelma

24%
24%

20%
14%

12%
10%

8%
4%
4%
4%

akustiikka

Näkyvyys

intiimiys/koko

istuinten sijoittelu
Jalkatila

mitkä asiat jonkin salin kat-
somossa ovat miellyttäneet 
tai ilahduttaneet sinua viime 
aikoina?

66. Vastaajien mukaan katsomossa ilahduttaneita 
asioita (N=51).

67. Vastaajien mukaan katsomossa 
häirinneitä asioita (N=62).
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Tulevassa luvussa käsittelen ihmisen aisteille sopivaa katsomoa. 

Luku jakautuu edelleen alalukuihin Kuuntelulle otollinen ympä-

ristö, Katselulle otollinen ympäristö sekä Katsomo kaikille aisteil-

le. Kuuntelulle otolliseen ympäristöön vaikuttaa luonnollisesti 

kuuloaistin luonne, tilojen käyttötarkoitus ja äänen käyttäytymi-

nen tiloissa. Alaluvussa käsittelen kuuloaistin ja äänen perusteita 

sekä katsomoihin liittyvää huone- ja saliakustiikkaa. Katselulle 

otolliseen ympäristö muodostuu näköaistin ja ihmisen fysiologis-

ten ominaisuuksien rajoissa. Katsomoissa tähän liittyy erityisesti 

näköyhteys yleisöstä esiintyjään, mutta myös katsomon visuaali-

nen arkkitehtuuri. Katsomo kaikille aisteille -alaluvussa käsittelen  

moniaistisuutta kursorisesti aineistosta nousseiden mietteiden 

avulla, joita täydennän muutamalla esimerkillä tehdyistä tutki-

muksista. Luvun lopussa luon katseen siihen miten aistit nousivat 

esiin yleisökyselyssä. 
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KuuNtelulle otolliNeN ymPäristö

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen kuulohavainnon ja katsomoiden 

akustiikan ymmärtämisen kannalta oleellisia käsitteitä. Pyrin 

esittelemään asiat niin, että myös akustiikan suhteen noviisin on 

mahdollista pysytellä mukana. Käsittely keskittyy kuitenkin kat-

somoiden kannalta oleellisiin akustisiin ilmiöihin, joten akustiikan 

perusteista moni kiehtova asia jää hyvin vähäiselle huomiolle. 

Mainiota lähteitä asian syvällisemmälle tutustumiselle ovat esi-

merkiksi Michael Barronin Auditorium acoustics and architectural 

design -kirjan toinen luku Sound and rooms tai Rossing, Moore & 

Wheelerin kirja The Science of Sound.

Osa tässä luvussa käytetyistä termeistä, kuten vaikkapa jälkikai-

unta-aika on vakiintunut termi myös suomenkielessä. Kuten usein 

tieteellisessä kielessä, joillain termeistä ei kuitenkaan ole vakiintu-

neita suomenkielisiä vastineita. Osa suomenkielisistä termeistä on 

siis itse valitsemiani, parhaiten englanninkielisen termin merki-

tyksen säilyttäviä sanoja ja mukana helpottamassa lukukokemus-

ta. Alkuperäinen englanninkielinen termi on mukana kursiivilla.

Pääpaino käsittelyssä on konsertti- ooppera ja puheteatterisa-

lien katsomoissa, eikä tässä luvussa käsitellä tanssin katsomoita 

lainkaan.  Myös tanssin katsomo tulee olla kuuntelulle otollinen, 

mutta niissä akustiikkaan kohdistuvat vaatimukset perustuvat sii-

hen millaisen musiikin tahtiin tanssitaan, ja erityisesti siihen onko 

kyseessä sähköisesti vahvistettu vai vahvistamaton musiikki. 

Kuuloaisti, KuuloHaVaiNto Ja ääNi

Yleisesti määritellään, että äänen olemassaoloon vaaditaan kol-

me osatekijää: lähde, väliaine ja vastaanottaja. Äänilähde säteilee 

ympärilleen pitkittäisiä ääniaaltoja, jotka välittyvät paine-eroina 

ympäröivässä väliaineessa. Väliaine voi olla kiinteä, kuten vaikkapa 

puu, nestemäinen kuten vesi, tai kaasu kuten ilma:  ääniaaltoa tar-

kastellaan tämän työn näkökulmasta kuitenkin  lähinnä ilmassa 

paineen vaihteluina etenevänä pitkittäisenä aaltona. 

Äänilähteenä voi toimia värähtelevä kappale, muuttuva ilma-

virta, aikariippuvainen lämmönlähde tai yliäänivirtaus.147 Tämän 

työn näkökulmasta kiinnostavia ovat kuitenkin lähinnä kaksi en-

147. Rossing, Moore & Wheeler 2002, 4.

68. Pitkittäinen ääniaalto 
etenee väliaineen tihentyminä ja 
harventumina.

Aallonpituus
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simmäistä, värähtelevä kappale ja muuttuva ilmavirta. Molempien 

äänilähdetyyppien tuottamat ääniä olemme kuulleet yhtä kauan 

kuin olemme olleet lajina olemassa. Värähtelevästä kappaleesta 

käy vaikkapa toisiaan vasten isketyt puukapulat, ihmisen ääni 

taas syntyy äänihuulten läpi kulkiessaan muuttuvasta ilmavir-

rasta. Soittimia löytyy kummastakin kategoriasta: värähteleviin 

kappaleisiin perustuvat esimerkiksi kosketinsoittimet, jousisoit-

timet, mallet- eli lyömäsoittimet ja erilaiset näppäilysoittimet, 

kun taas muuttuvaan ilmavirtaan perustuvat ihmisäänen lisäksi 

puhallinsoittimet.

Ihmiskorva havaitsee ääniä noin 20 Herzistä 20 000 Herziin,148 

tarkoittaen että esimerkiksi soittimen kielen värähdys 20 tai 

useampia kertoja sekunnissa, aina 20 0000 värähdykseen sekunnis-

sa saakka, havaitaan äänenä.* Tyypillisesti korva jaetaan kolmeen 

osaan: ulkokorvaan, välikorvaan ja sisäkorvaan. Ulkokorvaan 

kuuluu korvalehti ja korvakäytävä, jota pitkin ilman ääniaallot siir-

tyvät välikorvan tärykalvolle. Tärykalvo välittää paineenvaihtelut 

kuuloluiden kautta eteisikkunaan, joka erottaa väli- ja sisäkorvan. 

Eteisikkunasta ääni välittyy nesteen täyttämään simpukkaan, jossa 

paineenvaihtelut saavat basilaarikalvon värähtelemään. Kalvolta 

värähdykset välittyvät kuuloreseptorisolujen värekarvojen kautta 

kuulohermoihin, joista impulssit välittyvät kuulohermosäikeiden 

kautta aivokuoren kuulokeskukseen.149

Jos siis näpäyttää vaikkapa viulun kieltä, välittyy sen värähtelyn 

taajuus ensin ilman ja sitten korvan kuuloelimien välityksellä ai-

vokuoren kuulokeskukseen ja muuntuu siellä äänenkorkeuden ais-

timukseksi.  Värähtelyn amplitudi, eli laajuus taas koetaan äänen 

voimakkuutena.150 Yhden kielen tapauksessa ilmiö vaikuttaa mel-

ko yksinkertaiselta: kielen värähtely synnyttää äänen, joka välittyy 

korvan kuuloelimien kautta kuulokeskukseen, jossa muodostuu 

aistimus äänestä.  Useamman äänen tapauksessa tehtävä on 

huomattavasti monimutkaisempi tehtävä. Aivot selviytyvät siitä 

purkamalla äänisignaalin osiin ominaisuuksittain ja prosessoimal-

la äänen eri osa-alueita (esimerkiksi äänenkorkeutta, sijaintia ja 

voimakkuutta)  erillään, mutta kuitenkin samanaikaisesti, aivojen 

primitiivisemmissä osissa. Puretusta äänisignaalista virtaa samaan 

aikaan tietoa etuaivokuoren korkeamman tason käsittelyyn: tieto 

148. Mm.Rossing, Moore & Wheeler, 2002, 80-81.

149. Mm. Rossing, Moore & Wheeler 2002, 81-83; kuuloliitto, 2014. 

150. Levitin 2006, 23.

*Äänen taajuuden kaksinkertais-

tuminen vastaa musiikillisissa 

intervalleissa oktaavia, eli vaikkapa 

kahden toisiaan lähinnä olevan 

a-nuotin väliä koskettimilla.(Esi-

merkiksi 440 Hz ja 880 Hz). 
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päivittyy alempien prosessien edetessä ja etuaivokuoren keskukset 

luovat oletuksia ja malleja aiemman saadun tiedon, muistetun 

tiedon ja samankaltaisista äänitilanteista rakennettujen mallien 

perusteella.151 

Ihmisen kuulo on kahden korvan takia ns. binauraalinen, eli 

kaksikanavainen. Kahden korvan ansiosta kuuloaistimme on 

virittynyt äänilähteen paikallistamiseen ( myös yhdellä korvalla 

kuuntelemalla on mahdollista paikallistaa lähteitä, mutta kahdella 

korvalla kuuntelu parantaa merkittävästi tätä kykyä.)152 Korkeilla 

taajuuksilla (yli 4000 Hz) äänen suunnan hahmottaminen on seu-

rausta korviin saapuvan äänen intensiteettieroista: pää varjostaa 

toisen puolen korvaa saapuvalta ääneltä, joten tähän, kauempana 

olevaan korvaan saapuvan äänen intensiteetti on pienempi. Mata-

lilla taajuuksilla, alle 1000 Hz äänen suunta hahmottuu ääniaallon 

vaihe-eron perusteella, josta aivot määrittävät eron äänen kulke-

massa matkassa ja näin kulman suhteessa äänilähteeseen. 1000 

Hz ja 4000 Hz välillä äänen suunnan hahmottaminen heikkenee, 

hankalimman alueen ollessa n. 3000 Hz kohdalla: kaksi erilaista 

erotusmekanismia eivät juurikaan limity.153 

Äänen voimakkuus

Äänen värähtelyn taajuus koetaan äänen korkeutena, kun taas 

amplitudi, eli laajuus koetaan äänen voimakkuutena. Äänen voi-

makkuutta, tai tarkemmin sen eroja suhteessa johonkin sovittuun 

referenssipisteeseen merkitään yleensä logaritmisella asteikolla, 

desibeleissä. Desibelillä voidaan viitata äänitehotasoon (Lw), 

äänenpainetasoon (Lp) tai äänen intensiteettitasoon (LI). Äänen 

intensiteetti kuvaa havainnollisesti kuinka paljon äänitehoa osuu 

kullekin pinta-ala yksikölle, mutta äänen intensiteettiä on han-

kala mitata. Tästä syystä onkin akustiikan alalla päädytty yleensä 

mittaamaan äänenpainetta.154 Äänenpainetasoon viitataan yleensä 

lyhyemmin termillä äänitaso.155 

Koska äänitasoa tarkastellaan logaritmisella asteikolla, saa kaksi 

60 dB äänitasolla soivaa viulua yhtä aikaa soidessaan aikaan 63 

dB äänitason.156 Äänitason koettu voimakkuus riippuu kuitenkin 

151. Levitin, 2006. s. 104.

152. Mm. Rossing, Moore & Wheeler 2002, 89.

153. Rossing, Moore & Wheeler 2002, 89-90.

154. Ibid, 79-80.

155. Ibid, 104.

156. Ibid, 105.

Viereisessä 

kuvaajassa xx 

näkyviä arvoja voi 

verrata omaan ko-

kemukseen äänen 

voimakkuuksista

69. tyypillisiä äänitasoja desibeleissä.

70. Kuvassa näkyvä vakioäänekkyyskäyrästö kuvaa 
ihmisen kuulokokemusta. Jotta matala ääni kuulostaisi yhtä 
voimaakkaalta kuin korkea, tulee sen äänenpainetason olla 
huomattavasti korkeampi.
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äänitehon lisäksi korvan herkkyydestä eri taajuuksille. Ohessa on 

kuvaaja (70) ihmisen kokemasta äänenvoimakkuudesta, jonka 

nähdään muuttuvan taajuuden mukaan. Äänitasoa mitattaessa 

käytetään usein A- painotettua taajuusvastetta, joka pyrkii muok-

kaamaan mitattavaa vastetta ihmisen havainnon mukaiseksi. 

Ulkotiloissa, äänen levitessä vapaasti pistemäisestä lähteestä 

ulospäin, heikkenee sen taso aina etäisyyden kaksinkertaistuessa 

6 dB.157 Säädellyissä olosuhteissa ihminen kykenee erottamaan 1 

dB:n suuruisen äänitason muutoksen.158

KatsomoiDeN KaNNalta oleelliNeN HuoNe- Ja 
saliaKustiiKKa

Akustiikka on tieteenala, joka tutkii ääntä ja sen käyttäytymistä 

erilaisissa olosuhteissa. Huone- ja saliakustiikassa huomio kohdis-

tuu nimen omaan äänen käyttäytymiseen tilassa. 

Äänen heijastuminen ja absorptio

Huonetiloissa kohtaamme kahdenlaista ääntä: suoraa ja heijastu-

nutta.  Suora ääni etenee nimensä mukaisesti suoraa viivaa pitkin 

lähteestä kuulijalle. Ääni säteilee lähteestä kuitenkin myös muihin 

suuntiin, ja itse asiassa suurin osa korviimme päätyvästä ääniener-

giasta esitystiloissa on peräisin heijastuneesta äänestä. Ääniaallot 

heijastuvat pinnoista samaan tapaan kuin valonsäteet, eli saapu-

mis- ja lähtökulmat pinnan normaalin suhteen ovat yhtä suuret. 

Koska ääniaaltojen aallonpituus on huomattavasti suurempi kuin 

näkyvän valon, tulee huoneakustiikassa myös heijastavien pinto-

jen olla suurempia.159   

Heijastunut ääni jaetaan yleensä vielä kahteen osaan, varhaisiin 

heijastuksiin ja jälkikaiuntaan. Esitystilojen akustisen laadun kan-

nalta erityisen tärkeinä pidetään nykyään varhaisia heijastuksia. 

Barronin mukaan puheenymmärrettävyyden kannalta tärkeitä 

ovat erityisesti ensimmäisen 50 millisekunnin aikana tulevat hei-

jastukset kun taas musiikin selkeyden kannalta rajana pidetään 80 

millisekuntia.160 Näitä varhaisia heijastuksia ei kuulla erillisinä ää-

ninä, vaan niiden koetaan vahvistavan suoraa ääntä.161 Jälkikaiunta 

157. Barron 2010, 15.

158. Ibid, 11.

159. Esimerkiksi Barron 2010,15.

160. Barron 2010, 20.

161. Rossing, Moore & Wheeler 2002, 528.

71. äänen heijastuessa lähtökulma on yhtä 
suuri kuin tulokulma (Φ). Heijastuksia on 
helppo piirtää esimerkiksi pohjapiirustukseen 
peilaamalla lähde (s) tutkittavan pinnan suhteen 
ja piirtämällä täältä, peilatusta lähteestä(s’) suora 
viiva kuulijalle (r). Piste jossa heijastus tapahtuu 
(m), löytyy tämän viivan ja tutkittavan pinnan 
risteyskohdasta.

72. impulssivaste kuvaa impulssimaisen 
äänen saapumista kuulijalle ajan funktiona. 
impulssivaste mitataan yleensä tilan useassa 
pisteessä ja siitä voidaan lukea tilan sekä 
sijainnin tuottamia ominaisuuksia. Kuvassa 
yksinkertaistettu ja periaatteellinen impulssivaste.

Jälkikaiunta

M

RS

S’
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muodostuu noin 100 millisekunnin jälkeen saapuvista heijastuk-

sista, ja sen kesto määritellään jälkikaiunta-aikana.162 

Ennen pitkää lähteestä alkunsa saanut äänienergia vaimenee 

ilman vaikutuksesta ja  absorboituu eli imeytyy  tilan pintoihin. 

Ääni voi absorboitua kolmella erilaisella mekanismilla: se voi 

imeytyä huokoiseen materiaaliin (jolloin samoin kuin ilmassa, ää-

nienergia muuttuu kitkan kautta lämpöenergiaksi) tai absorboitua 

levymäisen kappaleen värähtelyksi tai Helmholtz-resonanssiin 

perustuvaan vaimenninresonaattoriin.163 Materiaaleille on määri-

tetty mittaamalla absorptiokertoimet*, joita voidaan käyttää esi-

merkiksi suunnitteilla olevan tilan jälkikaiunta-ajan arvioimiseen. 

Absorptiokertoimen arvo voi vaihdella välillä nollasta yhteen, 

nollan kuvatessa materiaalia, joka heijastaa kaiken siihen osuvan 

äänen takaisin ja yhden vastatessa materiaalia, joka imee kaiken 

pintaan osuneen äänen.

Sähköisesti vahvistetulle äänelle tarkoitetuissa tiloissa pintojen 

laajakaistainen, eli mahdollisimman laajalla taajuusalueella vai-

kuttava absorptio on erityisen tärkeää. Akustisissa esitystiloissa 

162. Barron 2010, 18.

163. Barron 2010, 23.

*Nämä ja muut akustiset mittauk-

set suoritetaan yleensä useammal-

le eri taajuudelle. Yksi tyypillisistä 

tavoista on ilmoittaa tulokset ok-

taavikaistoittain, jolloin kaistojen 

keskukset ovat 63, 125,  250, 500, 

1000, 2000, 4000 ja 8000 Herziä.

73. esitystiloissa tyypillisten materiaalien 
absorptiokertoimia.
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vaimennusmateriaali pyritään yleensä pitämään melko vähäisenä, 

sillä yleisön ja esiintyjien absorptiokerroin on Barronin mukaan 

noin 0,9.164Erityisesti matalia taajuuksia ei akustisissa esitystiloissa 

yleensä haluta vaimentaa, sillä ne tuovat ääneen muhkeutta. Esi-

merkiksi Barronin mukaan konserttisalissa jälkikaiunta-aika mata-

lilla taajuuksilla tulisi päin vastoin olla pidempi kuin korkeammilla 

taajuuksilla.165 Matalataajuiset äänet, eli äänet joiden aallonpituus 

on pitkä, absorboituvat lähinnä ohuisiin levyrakenteisiin166 (tai 

erittäin paksuihin vaimennusrakenteisiin). Tästä syystä suurim-

man osan salin pintamateriaaleista tulisi olla mahdollisimman 

massiivisia, ja esimerkiksi puupaneleiden tulisi olla vähintään 38 

mm paksuja ja tiivistä puulajia.167 Pienet kappaleet sekä pinnan-

muodot ja ohuet vaimennusmateriaalit ovat matalille taajuuksille 

”näkymättömiä”.

Äänen hajoaminen ja diffraktio

Keski- ja korkeataajuiset äänet sen sijaan reagoivat suunnilleen 

mittaluokan 0,1-0,6 metriä pinnanmuotoihin. Ne hajoavat pinnan 

profiloinnista moneen suuntaan.  Äänen hajoaminen muodostaa 

tilaan diffuusin, eli tasaisti levinneen äänikentän. Tämä ilmiö 

tapahtuu esimerkiksi historiallisissa, pinnoiltaan koristelluissa 

saleissa ikään kuin kaupan päälle. Moderneissa saleissa sopiva 

hajotus hoidetaan monesti varta vasten räätälöidyillä diffusoreilla, 

jotka diffusoivat eli hajottavat nimen omaan haluttuja taajuuksia. 

Tällaisia ovat esimerkiksi Quadratic Residdue Diffusorit, GRD:tjoi-

ta käytettiin Barronin mukaan ensimmäisen kerran Wellingtonin 

areenasalissa Uudessa-Seelannissa.168 

 Vastaava ilmiö säännöllisenä tapahtuu myös kuperasta kaa-

revasta pinnasta, jolloin ääni energia leviää laajemmalle alueelle, 

kuin se leviäisi vastaavan kokoisesta suorasta pinnasta. Koverat 

pinnat sen sijaan keskittävät ääntä johonkin tiettyyn pisteeseen. 

Esitystiloissa koverat pinnat ovat riskialttiita, tosin pienisäteinen 

kovera pinta myös hajottaa ääntä polttopistettään kauempana.

Äänen diffraktio ilmenee erityisesti matalilla taajuuksilla. Se 

aiheuttaa muun muassa ilmiön, johon viittasin jo aiemmin ker-

tomalla, että pienimittakaavaiset muodot ovat matalille äänille 

164. Barron 2010, 16.

165. Ibid, 30.

166. Ibid, 23.

167. Beranek 1996, 418.

168. Barron 2010, 24.

74. äänen heijastuminen kuperasta, suorasta ja 
koverasta pinnasta.
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”näkymättömiä”. Ilmiössä ääniaaltorintamat taipuvat ja yhdistyvät 

aallonpituuteensa nähden pienen esteen jälkeen, kuin mitään es-

tettä ei olisi ollutkaan169  

Jälkikaiunta-aika

Jälkikaiunta-ajalla, T60 tarkoitetaan aikaa, jona jo sammuneesta 

lähteestä alkunsa saanut ääni vaimenee 60 dB:n verran, eli yhteen 

miljoonasosaan alkuperäisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa ai-

kaa, jolloin äänilähteen sammuttua ääni häviää kuulumattomiin. 

Jälkikaiunta-aika on ensimmäisenä havaittu ja edelleen keskeinen 

huoneiden ja salien mitattava akustinen suure. Jälkikaiunnan teo-

rian kehitti Harvardin yliopiston apulaisprofessori W.C. Sabine, 

pyrkiessään kohentamaan vasta valmistuneen Fogg Art Museu-

min luentosalin akustiikkaa 1895.170 Tästä voidaan huone- ja salia-

kustiikan tieteenalan saaneen alkunsa. Jälkikaiunta määritellään 

Sabinen mukaan kaavalla:

Akustisessa suunnittelussa jälkikaiunta-aika, T (englannin-

kielisessä kirjallisuudessa RT eli reverberation time), määritellään 

kuitenkin nykyään yleensä perustuen ensimmäisen 30 dB vaime-

nemiseen.171  Tämä lisäksi tarkastellaan alkuvaimenemisaikaa, 

EDT:ä, eli early decay timea, joka myös ilmaisee äänen häviämistä 

kuulumattomiin, mutta toisin kuin T60 tai T30,  perustuen ensim-

mäiseen 10 desibeliin.172 

Toivottava jälkikaiunta-aika voi vaihdella keskitaajuuksilla 

puheteatterille sopivasta 0,7 sekunnista aina kahden sekunnin 

paikkeille konserttisaleissa. Konsertti- ja oopperasalien akustiik-

kaa laajasti tutkineen Leo Beranekin mukaan konserttisaleille 

sopiva jälkikaiunta-aika on yleensä 1,8 ja 2 sekunnin välillä. Oop-

169. Barron 2010, 16.

170. Forsyth 1985, 235.

171. Mm Rossing, Moore & Wheeler, 2002, 530; Barron 2010, 46.

172. Barron 2010, 46.

tai auki kirjoitettuna
salin tilavuus

absorboivan osan pinta-ala    absorptiokerroin     .

Jälkikaiunta-aika (sekunteina)

W.C. Sabinea pyydettiin kohentamaan vasta 

valmistuneen luentosalin akustiikkaa 1895. Sabine 

paneutui tehtävään lukemalla ensin kaiken siihen 

mennessä akustiikasta kirjoitetun – huoneakus-

tiikasta siihen mennessä kirjoitettu kirjallisuus 

oli melko harvalukuinen (Forsyth 1985, 243), 

joten pian hän saattoi aloittaa omat kokeensa 

salissa. Hän havaitsi nopeasti, että salin ongelmat 

johtuivat pääosin liiallisesta kaiunnasta (Barron 

2010, 6). Lukemastaan kirjallisuudesta hänelle oli 

varmastikin selvää, että kaiuntaa saattoi vähentää 

lisäämällä ääntä absorboivaa (imevää) materiaalia. 

Hänen tavoitteenaan oli  kuitenkin kehittää ma-

temaattinen teoria äänestä, jota voitaisi käyttää 

jo salin suunnitteluvaiheessa tulevan akustiikan 

ennustamiseen (Forsyth 1985, 245). Niinpä hän 

ryhtyi tutkimaan empiirisesti, käyttäen apunaan 

vain kuuloaistia ja sekunttikelloa, miten minkä-

kin absorptiomateriaalimäärän lisäys kaiuntaan 

vaikutti (Barron 2010, 6). Mittaustulokset eivät 

kuitenkaan järjestyneet hänen toivomakseen ma-

temaattiseksi riippuvuudeksi.

Aikansa merkittävimpänä akustiikan tutkijana 

Sabinea pyydettiin mukaan tulevan Boston Music 

Hallin suunnitteluun. Hän epäröi vastaustaan: 

löytämättä oli vielä riippuvuussuhde jälkikaiun-

ta-ajan ja tilan absorption välillä. Sabine palasi 

mittaustulostensa äärelle ja 29.10.1898 hän oivalsi 

yhtyden ja huudahti äidilleen jonka kanssa asui: 

”mother, it’s a hyperbola!”. Hän oli tajunnut, että 

jälkikaiunta-aika oli kääntäen verrannollinen 

absorption määrään. Näin oli syntynyt nykyisin 

Sabinen yhtälöksi kutsuttu kaava. Sabine siis 

hyväksyi kutsun nykyisin Boston Symphony Hal-

liksi kutsutun salin suunnittelijoiden joukkoon. 

Yhtälönsä hyödyntämiseksi hän määritti vielä 

kokeellisesti eri materiaalien absorptiokertoimia 

ja hyödynsi ensimmäistä kertaa löytämäänsä 

yhtälöä konserttisalin akustiikan suunnittelussa. 

Salin akustiikkaa pidetään edelleen yhtenä maail-

man parhaista. (mm. Barron, 2010. s. 6; Forsyth, 

1985. s.  249-250).

Sopivia jälkikaiunta-aikoja

urkumusiikille >2,5 s

romantiikan ajan klassiselle 
musiikille

1,8-2,2 s

Wieniläisklassiselle musiikille 1,6-1,8 s

oopperalle 1,3-1,8 s

Kamarimusiikille 1,4-1,7 s

Puheteatterille 0,7-1,0 s

75. sopivat jälkikaiunta-ajat esitystiloissa, täydellä 
katsomolla, barronin mukaan. 

76. Jälkikiaunta-ajan, t:n määritys mitatusta 
jälkikaiunnasta. 

60 dB

Mitattu väli 
käytännössä 
30 dB

Jälkikaiunta-aika, 1,9 s

aika (sekunteina)

ä
än

it
as

o 
(d

b)
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perasaleille sopiva jälkikaiunta-aika riippuu siitä, painotetaanko 

musiikin linjoja ja laulun helppoutta vai tekstin ymmärrettävyyt-

tä. Esimerkiksi pohjoismaisten oopperasalien jälkikaiunta-aika on 

usein pidempi kuin Keski-Euroopan vastaavien, koska toisin kuin 

vaikkapa Italiassa, pohjoismaissa oopperaa kuullaan harvemmin 

omalla kielellä. Tällöin tekstin ymmärrettävyys on luonnollisesti 

vähemmän tärkeää kuin musiikin linjat yleisesti. Myös Beranek 

lausuu oopperasta suosituksen hiukan epävarmasti. Hänen mu-

kaansa sopivin jälkikaiunta-aika oopperalle on todennäköisesti 1,3 

ja 1,5 sekunnin välissä.173

Yleisön ja penkkien absorptio 

Aiemmin salien akustisessa suunnittelussa ja erityisesti jälkikaiun-

ta-ajan suunnittelussa käytettiin apuna tilavuuden ja yleisömäärän 

suhdetta.174 Beranek kuitenkin havaitsi tutkiessaan konserttisalien 

jälkikaiunta-ajan ennustamisessa ilmenneitä epätarkkuuksia, että 

ennustukset osuivat oikeampaan jos yleisöä käsiteltiin samaan 

tapaan kuin muitakin absorptiomateriaaleja salissa: absorptioker-

toimen ja pinta-alan avulla.175

Jälkikaiunta-ajan ennaltamäärittämisessä on yhtenä suurena 

haasteena sopivan absorptiokertoimen valitseminen tyhjälle tai 

täydelle katsomolle. Hankaluus johtuu pääosin tuolien vaimen-

nuksen mittauksiin käytettävissä olevista järjestelyistä. Koska 

mittaushuoneessa voidaan mitata enimmillään 24 istuimen 

ryhmää, on istuinryhmän sivujen ja päälliosan pinta-alojen suhde 

kovin erilainen kuin oikeassa esiintymistilassa. Koska myös sivut 

vaimentavat ääntä, on vaikea johtaa mittauksesta suoraan esiinty-

mistilaan käytettävissä olevaa tulosta. Erilaisia mittausmenetelmiä 

on ehdotettu ja testattu. Barronin mukaan luotettavin nykyisistä 

menetelmistä vaikuttaa olevan Bradleyn 1992 esittämä menetel-

mä, jossa mitataan sarja erilaisia istuinsommitelmia.176

Beranek (1969) määritti absorptiokertoimet tyhjille ja täysille 

katsomoille saleissa mitatuista jälkikaiunta-ajoista. Päivitetyt ker-

toimet on julkaistu yhdessä Hidakan kanssa 1998 ja nämä luvut 

vaikuttavat tämän hetkisistä luotettavimmilta. Koska edellämaini-

tusti myös istuinryhmien reunat imevät ääntä, Beranek on ehdot-

173. Beranek 1996, 427.

174. Barron 2010, 31.

175. Beranek 1996, 619.

176. Barron 2010, 32.

”näkymättömiä”. Ilmiössä ääniaaltorintamat taipuvat ja yhdistyvät 

aallonpituuteensa nähden pienen esteen jälkeen, kuin mitään es-

tettä ei olisi ollutkaan169  

Jälkikaiunta-aika

Jälkikaiunta-ajalla, T60 tarkoitetaan aikaa, jona jo sammuneesta 

lähteestä alkunsa saanut ääni vaimenee 60 dB:n verran, eli yhteen 

miljoonasosaan alkuperäisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa ai-

kaa, jolloin äänilähteen sammuttua ääni häviää kuulumattomiin. 

Jälkikaiunta-aika on ensimmäisenä havaittu ja edelleen keskeinen 

huoneiden ja salien mitattava akustinen suure. Jälkikaiunnan teo-

rian kehitti Harvardin yliopiston apulaisprofessori W.C. Sabine, 

pyrkiessään kohentamaan vasta valmistuneen Fogg Art Museu-

min luentosalin akustiikkaa 1895.170 Tästä voidaan huone- ja salia-

kustiikan tieteenalan saaneen alkunsa. Jälkikaiunta määritellään 

Sabinen mukaan kaavalla:

Akustisessa suunnittelussa jälkikaiunta-aika, T (englannin-

kielisessä kirjallisuudessa RT eli reverberation time), määritellään 

kuitenkin nykyään yleensä perustuen ensimmäisen 30 dB vaime-

nemiseen.171  Tämä lisäksi tarkastellaan alkuvaimenemisaikaa, 

EDT:ä, eli early decay timea, joka myös ilmaisee äänen häviämistä 

kuulumattomiin, mutta toisin kuin T60 tai T30,  perustuen ensim-

mäiseen 10 desibeliin.172 

Toivottava jälkikaiunta-aika voi vaihdella keskitaajuuksilla 

puheteatterille sopivasta 0,7 sekunnista aina kahden sekunnin 

paikkeille konserttisaleissa. Konsertti- ja oopperasalien akustiik-

kaa laajasti tutkineen Leo Beranekin mukaan konserttisaleille 

sopiva jälkikaiunta-aika on yleensä 1,8 ja 2 sekunnin välillä. Oop-

169. Barron 2010, 16.

170. Forsyth 1985, 235.

171. Mm Rossing, Moore & Wheeler, 2002, 530; Barron 2010, 46.

172. Barron 2010, 46.

tai auki kirjoitettuna
salin tilavuus

absorboivan osan pinta-ala    absorptiokerroin     .

Jälkikaiunta-aika (sekunteina)

W.C. Sabinea pyydettiin kohentamaan vasta 

valmistuneen luentosalin akustiikkaa 1895. Sabine 

paneutui tehtävään lukemalla ensin kaiken siihen 

mennessä akustiikasta kirjoitetun – huoneakus-

tiikasta siihen mennessä kirjoitettu kirjallisuus 

oli melko harvalukuinen (Forsyth 1985, 243), 

joten pian hän saattoi aloittaa omat kokeensa 

salissa. Hän havaitsi nopeasti, että salin ongelmat 

johtuivat pääosin liiallisesta kaiunnasta (Barron 

2010, 6). Lukemastaan kirjallisuudesta hänelle oli 

varmastikin selvää, että kaiuntaa saattoi vähentää 

lisäämällä ääntä absorboivaa (imevää) materiaalia. 

Hänen tavoitteenaan oli  kuitenkin kehittää ma-

temaattinen teoria äänestä, jota voitaisi käyttää 

jo salin suunnitteluvaiheessa tulevan akustiikan 

ennustamiseen (Forsyth 1985, 245). Niinpä hän 

ryhtyi tutkimaan empiirisesti, käyttäen apunaan 

vain kuuloaistia ja sekunttikelloa, miten minkä-

kin absorptiomateriaalimäärän lisäys kaiuntaan 

vaikutti (Barron 2010, 6). Mittaustulokset eivät 

kuitenkaan järjestyneet hänen toivomakseen ma-

temaattiseksi riippuvuudeksi.

Aikansa merkittävimpänä akustiikan tutkijana 

Sabinea pyydettiin mukaan tulevan Boston Music 

Hallin suunnitteluun. Hän epäröi vastaustaan: 

löytämättä oli vielä riippuvuussuhde jälkikaiun-

ta-ajan ja tilan absorption välillä. Sabine palasi 

mittaustulostensa äärelle ja 29.10.1898 hän oivalsi 

yhtyden ja huudahti äidilleen jonka kanssa asui: 

”mother, it’s a hyperbola!”. Hän oli tajunnut, että 

jälkikaiunta-aika oli kääntäen verrannollinen 

absorption määrään. Näin oli syntynyt nykyisin 

Sabinen yhtälöksi kutsuttu kaava. Sabine siis 

hyväksyi kutsun nykyisin Boston Symphony Hal-

liksi kutsutun salin suunnittelijoiden joukkoon. 

Yhtälönsä hyödyntämiseksi hän määritti vielä 

kokeellisesti eri materiaalien absorptiokertoimia 

ja hyödynsi ensimmäistä kertaa löytämäänsä 

yhtälöä konserttisalin akustiikan suunnittelussa. 

Salin akustiikkaa pidetään edelleen yhtenä maail-

man parhaista. (mm. Barron, 2010. s. 6; Forsyth, 

1985. s.  249-250).

77. eripaksuisesti pehmustettujen istuinten 
absorptiokertoimet oktaavikaistoittain.

78. akustiseen yleisöalaan lasketaan 
mukaan myös 0,5 m levyinen kaistale 
istuinten viemän pinta-alan ulkopuolelta.  
Nän myös istuinryhmien reunat tulevat 
mukaan laskentaa.

Akustinen yleisöala 
(acoustic seating 
area)
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tanut katsomon pinta-alaa kasvatetaan virtuaalisesti 0,5 m leveällä 

kaistaleella, joka lasketaan mukaan absorboivaan katsomo-alaan. 

Näin saatua pinta-alaa kutsutaan akustiseksi yleisöalaksi. (acoustic 

seating area).177 Jos salin akustiikan määrittämiseen ja suunitte-

lemiseen käytetään mallinnusohjelmia, kuten ODEONia, vastaa 

malliin tuleva katsomon absorboiva ala Beranekin acoustic seating 

areaa, sillä akustiseen malliin sisältyy myös useimmiten laatikko-

maisena mallinnettavan katsomon sivut.

Varhaiset heijastukset

Ensimmäisen 80 millisekunnin aikana saapuvat, varhaiset heijas-

tukset musiikkisaleissa vaikuttavat äänen selkeyteen, intiimiyteen 

ja voimakkuuteen sekä sivulta saapuessaan lähteen laajenemisen 

vaikutelmaan. Mitä sivummalta heijastunut ääni tulee lähteeseen 

huomionsa suuntaavan kuulijan korvaan, sitä voimakkaampi on 

tilallinen vaikutelma jonka heijastus aiheuttaa. 178 Aalto-yliopiston 

Virtuaaliakustiikka-tiimin tutkimusten mukaan voimakkaat late-

raaliset eli sivulta tulevat heijastukset voimistavat salissa kuullun 

musiikin dynamiikkaa: hiljainen soitto kuulostaa hiljaisemmalta ja 

voimakas soitto voimakkaammalta.179

Varhaisia heijastuksia voidaan tutkia vielä suunnittelupöydällä 

olevien kohteiden osalta geometrisesti ellipsien ja ellipsoidien 

avulla. Kahteen tasoon yksinkertaistettuna periaate on esitty ku-

vassa 79. Koska ellipsin ominaisuuksiin kuuluu, että etäisyyksien 

summa navoilta mihin tahansa ellipsin piirin pisteeseen on vakio, 

määrittää tietyn suuruinen ellipsi tai ellipsoidi määrätyn viiveen 

kahden pisteen välisen heijastuksen ja suoran äänen välillä. Vaik-

ka varhaisten heijastusten täsmällinen viive ei välttämättä ole 

olennainen kuulijan kokemuksen kannalta, tiedetään Barronin 

mukaan, että jotta 80 ms aikana tulevan energian määrä kasvaa 

riittäväksi, saa varhaisten heijastusten viive olla konserttisalien ta-

pauksessa korkeintaan 50 millisekuntia.180 Äänen nopeus ilmassa 

on noin 340 m/s, joten 50 millisekunnin aikana ääni etenee n. 17 

metriä. Esimerkiksi kuulijalle, joka istuu 8,5 metrin päässä esiinty-

jästä, saapuu suora ääni 25 millisekunnin sisällä lähteen syttymi-

177. Barron 2010, 32.

178. Barron 2010, 49-50.

179. Lokki 2014.

180. Barron 2010, 49.

79. saapuneen ja heijastuneen säteen kulmat 
ovat yhtä suuret suhteessa heijastavan pinnan 
normaaliin. Jotta lähteestä s saapuisi heijastus 
pinnan m kautta pisteeseen r, tulee pinnan 
m olla tangentiaalinen ellipisiin nähden, jonka 
napoina ovat lähde s ja vastaanottaja r. 

80. eri etäisyyksillä istuville kuulijoille voidaan 
piirtää omat ellipsinsä, jotta nähdään missä 
varhaisia lateraalisia heijastuksia tarjoavien 
pintojen tulee olla.

81. ellipsimallia on käytetty rotterdamin De 
Doelen konserttisalin suunnittelussa.

M

R
S
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sestä. Varhaisen heijastuksen viivettä määrittää tällöin ellipsi, jossa 

etäisyyksien summa navoilta ellipsin käyrälle on 8,5 + 17 metriä. 

Varhaisten heijastusten ellipsin koko ja muoto  puolestaan ohjaa 

heijastavien pintojen sijoittelua salissa. Yleisön eri osille voidaan 

piirtää kuvan 80 mukaisesti omat ellipsinsä ja näistä geometrisesti 

määrittää missä kohdissa heijastavien pintojen tulee olla, jotta tiet-

tyyn pisteeseen saapuu varhaisia heijastuksia 50 ms sisällä suoran 

äänen kuulemisesta.181 Ellipsimallia on Barronin mukaan käytetty 

esimerkiksi Rotterdamin  De Doelen Concert Hallin suunnittelus-

sa. 182

Parametrisen suunnittelun lisääntyessä arkkitehtuurissa on 

saman tyyppisiä keinoja tarpeen kehittää myös akustisen suunnit-

telun tarpeisiin. Esimerkkinä tällaisesta arkkitehdin ja akustikon 

yhteistyöstä toimii Zaha Hadidin Guangzhou Opera House, Guan-

gzhoussa Kiinassa. Salin akustiikan suunnittelua varten myös 

akustiikkatoimisto Marshall Day Acoustics kehitti menetelmiään 

ja työkalujaan parametrisen arkkitehtuurin maailmaan sopivaksi 

ja käytti ellipsoidiin perustuvaa funktiota parametrina suunni-

tellessaan varhaisia heijastuksia saliin tuottavia pintoja.183 (Kuvat 

82-85).

Varhaisiin heijastuksiin keskittyvässä suunnittelussa on huo-

mioitava myös akustiset vaarat. Suuret tasaiset pinnat voivat 

aiheuttaa äänen värin muutoksia ja kokemuksia äänilähteen 

sijainnin vääristymisestä (false localization), jolloin ääni tuntuukin 

kuuluvan heijastavasta pinnasta eikä lähteestä. Tämä on vaarana, 

181. Barron 2010, 49-50.

182. Ibid, 52.

183. Scelo 2013. 
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seating area).177 Jos salin akustiikan määrittämiseen ja suunitte-

lemiseen käytetään mallinnusohjelmia, kuten ODEONia, vastaa 

malliin tuleva katsomon absorboiva ala Beranekin acoustic seating 

areaa, sillä akustiseen malliin sisältyy myös useimmiten laatikko-

maisena mallinnettavan katsomon sivut.

Varhaiset heijastukset

Ensimmäisen 80 millisekunnin aikana saapuvat, varhaiset heijas-

tukset musiikkisaleissa vaikuttavat äänen selkeyteen, intiimiyteen 

ja voimakkuuteen sekä sivulta saapuessaan lähteen laajenemisen 

vaikutelmaan. Mitä sivummalta heijastunut ääni tulee lähteeseen 

huomionsa suuntaavan kuulijan korvaan, sitä voimakkaampi on 

tilallinen vaikutelma jonka heijastus aiheuttaa. 178 Aalto-yliopiston 

Virtuaaliakustiikka-tiimin tutkimusten mukaan voimakkaat late-

raaliset eli sivulta tulevat heijastukset voimistavat salissa kuullun 

musiikin dynamiikkaa: hiljainen soitto kuulostaa hiljaisemmalta ja 

voimakas soitto voimakkaammalta.179

Varhaisia heijastuksia voidaan tutkia vielä suunnittelupöydällä 

olevien kohteiden osalta geometrisesti ellipsien ja ellipsoidien 

avulla. Kahteen tasoon yksinkertaistettuna periaate on esitty ku-

vassa 79. Koska ellipsin ominaisuuksiin kuuluu, että etäisyyksien 

summa navoilta mihin tahansa ellipsin piirin pisteeseen on vakio, 

määrittää tietyn suuruinen ellipsi tai ellipsoidi määrätyn viiveen 

kahden pisteen välisen heijastuksen ja suoran äänen välillä. Vaik-

ka varhaisten heijastusten täsmällinen viive ei välttämättä ole 

olennainen kuulijan kokemuksen kannalta, tiedetään Barronin 

mukaan, että jotta 80 ms aikana tulevan energian määrä kasvaa 

riittäväksi, saa varhaisten heijastusten viive olla konserttisalien ta-

pauksessa korkeintaan 50 millisekuntia.180 Äänen nopeus ilmassa 

on noin 340 m/s, joten 50 millisekunnin aikana ääni etenee n. 17 

metriä. Esimerkiksi kuulijalle, joka istuu 8,5 metrin päässä esiinty-

jästä, saapuu suora ääni 25 millisekunnin sisällä lähteen syttymi-

177. Barron 2010, 32.

178. Barron 2010, 49-50.

179. Lokki 2014.

180. Barron 2010, 49.

82. Zaha Hadidin guangzhou oopperan 
heijastavien pintojen sijoittelussa ja 
suuntaamisessa käytettiin apuna varhaisille 
heijastuksille määriteltyjä ellipsejä ja ellipsoideja.

83. Kuva guangzhoun vapaamuotoisen 
opperasalin katsomosta.

84. Varhaisen heijastuksen maksimiviiveestä johdettuja 
ellipsejä käytettiin suunnitteluparametrina. 

85. sädetarkasteluja maya-ohjelmassa 
guangzhoun salin mallinnuksen aikana.



104

aistit Katsomossa / 
Kuuntelulle otollinen ympäristö

jos varhaisten heijastusten taso nousee jonkin soittimen sijainnin 

ja äänen spektrin takia korkeammaksi kuin suoran äänen taso 

tietyssä pisteessä. Molempiin ilmiöihin auttaa hajottavan pinnan 

lisääminen. Tällöin kuitenkin myös heijastuksen taso alkuperäi-

seen suuntaan heikkenee. Myös kattopinnasta saadut varhaiset 

heijastukset ovat tärkeitä, sillä katto on usein suurin yksittäinen 

pinta tilassa. Jos katosta saapuvat heijastukset ovat ensimmäiset 

varhaiset heijastukset tai jos niiden taso on merkittävän korkea 

verrattuna muista suunnista tuleviin varhaisiin heijastuksiin on 

myös kattopinta syytä suunnitella ääntä hajottavaksi.184

Äänikuvaan lavalta vaikuttaa suuresti varhaiset heijastukset. 

Barronin mukaan voimakkaat varhaiset heijastukset aiheuttavat 

niin kutusutun äänikuvan siirtymän (image shift). Nimitys kuvaa 

ilmiötä, jossa voimakkaan ensimmäisen heijastuksen ja suoran ää-

nilähteen väliin muodostuu virtuaalinen äänilähde: ääni vaikuttaa 

tulevan jostakin äänilähteen ja ensimmäisen heijastumispisteen 

välistä. Tämä ilmiö moninkertaistettuna kaikkiin varhaisiin 

lateraalisiin, eli sivusta tuleviin heijastuksiin vaikuttaa kuulijan 

saamaan tilavaikutelmaan (spatial impression) eli kokemukseen 

lähteen laajenemisesta, kolmiulotteisessa äänikokemuksesta. Mar-

shall (1967) toi esiin ensimmäisenä ilmiön tärkeyden. Nykyään 

tämän ajatellaan olevan parhaiden konserttisalien keskeinen 

ominaisuus.185

Morimoto ja Maekawa (1989) toivat ensimmäisenä esiin to-

disteita kahden tilallisen vaikutelman ilmenemisestä: varhaiset 

heijastukset ovat vastuussa lähteen laajenemisen vaikutelmasta ja 

jälkikaiunta/myöhäisempi ääni/myöhäinen ääni (later sound) tuot-

taa tunteen äänen ympäröivyydestä.186

Subjektiivinen akustiikka

Subjektiivinen akustiikka pyrkii selvittämään miten ihmiset koke-

vat akustiikan ilmiöitä. Tavoitteena on löytää verrannollisuuksia 

koettujen subjektiivisten ääni-ilmiöiden ja mitattavien akustisten 

suureiden välillä. Barronin mukaan konserttisalien akustiikassa 

on ainakin viisi toisistaan riippumatonta subjektiivista ulottu-

vuutta. Ensimmäisenä tämän periaatteen esitti Hawkes ja Douglas 

(1971). Nämä ulottuvuudet ovat selkeys(clarity), kaiunta/tilan 

184. Barron 2010, 52-53.

185. Ibid, 40.

186. Ibid, 42.

86. Virtual acoustics -tutkimusryhmän 
tutkimuksessa löytyneet hierarkisesti järjestetyt, 
koehenkilöiden omin sanoin erottelemat 
osatekijät salien akustisista ominaisuuksista. 
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kaiuntavaste (reverberant response), tilan tuntu (impression of 

space), intiimiys (intimacy) sekä voimakkuus (loudness).187 Näiden 

pääulottuvuuksien lisäksi voidaan erottaa useita muita, mutta työn 

laajuuden kannalta on järkevää rajoittaa keskustelu nähin viiteen.

Subjektiivisista ulottuvuuksista kerätään tietoa yleensä ky-

selyillä. Testejä voidaan tehdä itse esiintymistilassa, todellisessa 

konserttitilanteessa tai salin nauhoitetun impulssivasteen pohjalta 

muokatun näytteen avulla kaiuttomassa huoneessa. Suomessa 

subjektiivista akustiikka on tutkittu viime vuosina aktiivisesti 

ja menestyksekkäästi. Aallon mediatekniikan laitoksen Virtual 

Acoustics -tutkimusryhmä on lähestynyt konserttisalien arvi-

ointia kuin viinin arviointia ja kerännyt kuulijoiden omin sanoin 

muodostamia subjektiivisia arvioita lukuisten konserttisalien 

akustiikasta. Näistä on etsitty muun muassa vapaasti määriteltyjen 

subjektiivisten ulottuvuuksien ja mitattavissa olevien parametrien 

välisiä yhteyksiä sekä viitteitä siitä,  mitä ominaisuuksia ja miksi 

juuri näitä pidetään miellyttävinä.188 

Seat dip 

Seat dip -ilmiö on katsomoiden suunnitteluun liittyvä akustinen 

ilmiö, jonka olemassaolo on havaittu jo 60-luvulla, mutta sen riip-

puvuuksien tarkempi tutkimus on yhä kesken. Seat dip -ilmaisu 

viittaa ilmiöön, jossa katsomoalueen yli kulkevien ääniaaltojen 

matalien taajuuksien äänienergia heikkenee niin, että mitatussa 

impulssivasteessa* on selkeä kuoppa n. 100-300 Hz alueella. 

Seat dip -ilmiö perustuu siihen, että viistokulmassa (grazing 

angle) eli alle 15 asteen kulmassa katsomoon saapuva suoran 

äänen osa taipuu katsomon penkkirivien väliin. Tämä katsomon 

penkkirivien välissä viipynyt, suoran äänen kanssa eri vaiheessa 

oleva ääni interferoi suoraan lavalta tulevan äänen kanssa, heiken-

täen katsomon ominaistaajuuden komponenttia suorasta äänestä. 

Lisäksi katsomon säteilemä ääni heikentää matalien instrument-

tien  ymmärrettävyyttä tai artikulaatiota189

Heikkeneminen on suurinta juuri n. 100-300 Hz alueella.190 

Ilmiön voimakkuus riippuu äänen tulokulmasta suhteessa katso-

mon pintaan191 ja esimerkiksi mittauspisteen etäisyydestä lavaan 

187. Barron 2010, 40.

188. Lokki 2014, 31-32.

189. Lokki, Southern & Savioja, 1520.

190. Muun muassa Takahashi, 1997.

191. Muun muassa Takahashi, 1997.

 *vertikaalinen resonanssi rivien 

välissä (Lokki et al)

*Impulssivaste kuvaa miten äänienergia 

kerääntyy salin jossakin tietyssä pisteessä 

eri ajanhetkinä äänilähteen sammuttua. 

Impulssivastetta voidaan tarkastella eri 

pituisilta aikaväleiltä ja eri korkeuksilta. 

Ks. myös s. 97, kuva 72).

87. aika-taajuus (time-frequency) visualisointi 
berliinin Konzerthausista. taajuusvasteessa 
musta viiva kuvaa ensimmäisen 20 ms aikana 
saapunutta energiaa, jossa seat dip -ilmiön 
vaikutus näkyy selvästi. 60 millisekuntin sisällä 
vaikutus kuitenkin korjaantuu: tämä voidaan 
lukea harmaista, 10 ms:n aikana saapunutta 
energiaa kuvaavista viivoista. Palautumisaika 
(recovery time) on siis 60 millisekuntia ja 
lopullinen, punaisella merkitty taajuusvaste 2 
sekuntia. (tahvananinen 2015, 3).
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sekä yleisöryhmien leveydestä192. Voimakkaimmin vaimeneva taa-

juus riippuu istuinrivien korkeudesta193 sekä siitä onko istuinten 

alaosa ummessa vai auki edelliselle riville194. Tahvanaisen mukaan 

alaosastaan auki olevat istuimet tuottavat mitattaessa vaimennuk-

sen laajalla taajuusalueella. Myös porrastamaton katsomo lisää vai-

mennuksen vaikutusalueen laajuutta. Porrastetussa katsomossa, 

äänen tulokulman kasvaessa, heikkeneminen tapahtuu kapeam-

malla taajuusalueella.195 

Seat dip -ilmiön hallitsemisesta ja sen vaikutusten minimoi-

misesta on monissa aiemmissa tutkimuksissa oltu kiinnostu-

neita. Esimerkiksi Davies s & Lam ovat esittäneet vaimennusta 

ilmastointijärjestelmän tuloilmakammioilla, jotka toimivat 

helmholtz-resonaattoreiden tavoin.196 Tässä ja muissa vastaavissa 

menetelmissä on ongelmana mataliin taajuuksiin kohdistuvan 

absorptioalan kasvu,197 joka ei ole toivottavaa konserttisaleissa.  

Ilmiö vaikuttaa korjaantuvat salin sopivalla geometrisella suunnit-

telulla. Tahvanaisen mukaan ensimmäisen 20 millisekunnin aika-

na muodostuva kuoppa korjaantuu tehokkaiten tasaisesti kaikista 

suunnista tulevien heijastusten avulla 30-80 millisekuntin sisällä, 

suoran äänen saapumisen jälkeen. Lopulliseen taajuusvasteeseen 

jää kuitenkin kuopa, joka riippuu todennäköisesti kuulijan korkeu-

desta. Kysymykseksi nousee tulevaisuudessa muun muassa seat 

dip -ilmiön vaikutus matalien äänien havaitsemiseen saleissa.198 

Taustamelu ja ääneneristys

Taustamelulla tarkoitetaan tilassa esiintyvää häiritsevää ääntä. Se 

ei liity suoraan katsomon suunnitteluun, mutta sen huomioimi-

nen on hyvin tärkeää esitystilojen toimivuuden kannalta. Raken-

teiden riittävällä ääneneristävyydellä varmistetaan, että muista 

tiloista ei kantaudu ääntä esitystilaan. Talotekniikan ja erityisesti 

ilmanvaihtojärjestelmien asianmukaisella suunnittelulla taataan, 

että näiden aiheuttama taustamelutaso esitystilassa ei nouse häi-

ritsevälle tasolle. Rakennusmääräyskokoelman ohjeen mukaan 

esimerkiksi luokkahuoneessa korkein sallittu keskiäänitaso LA,eq,T 

192. Davies & Lam 1994.

193. Takahashi 1997.

194. Lokki, Southern & Savioja 2011, 1517.

195. Tahvanainen 2015, 10.

196. Davies & Lam 1994.

197. Lokki, Southern & Savioja 2011, 1517. 

198. Tahvanainen 2015, 10-11.
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on 33 dB ja  enimmäisäänitaso LA,max 38 dB.199 Esimerkiksi musiik-

kitalon konserttisalissa vaatimus keskiäänitasolle  

LAeq ≤ 20 dB.200 Arkielämästä tuttujen äänien äänitasot toimivat 

hyvänä vertailukohtana: esimerkiksi lehtien havina tuottaa n. 10-

30 dB:n äänitason ja tietokoneen hurina n. 30-50 dB:n äänitason.201 

Rakenteiden ääneneristävyyttä ilmaistaan Suomessa kahdella 

tavalla: Ilmaääneneristysluvulla Rw tai R’w sekä askeläänitasoluvul-

la Ln,w tai L’n,w. Merkintää ilman hipsua käytetään kun kyseessä on 

tilojen välisen rakenteen laboratoriomittaus, ja hipsullista mer-

kintää, kun puhutaan mittauksista rakennuksessa. Rakentamis-

määräyskokoelman  mukainen ohje ilmaääneneristävyysluvulle 

vaikkapa tavanomaisten luokkatilojen välillä on R’w ≥44 dB202, kun 

sopiva ääneneristävyys esimerkiksi pienen teatterisalin ja lämpiö-

tilojen välillä voi olla R’w ≥65 dB. 

KoNserttisalieN aKustiiKKa

Vaatimukset ja toiveet konserttisalien akustiikan suhteen ovat 

vaihdelleet eri aikakausina. Myöskään tänä aikana ei ole olemassa 

yhtä ihanteellista akustiikkaa, vaan useita erilaisia, riippuen siitä 

keneltä kysyy ja minkälaisen musiikin kanssa ollaan tekemisissä. 

Esimerkiksi 1900-luvun alun musiikki sopii mainiosti esitettäväksi 

modernismin usein rutikuivissa saleissa, kun taas romantiikan 

musiikki menettäisi mehevyytensä ja sille luonteen omaiset piir-

teet tällaisessa salissa. Päätavoitteena voi olla vaikkapa kirkkaus 

ja selkeys tai ympäröivyys ja mehevyys tai vaikkapa intiimiys ja 

lämpö. Möllerin mukaan nykytietämyksen perusteella konsertti-

saliakustiikan tärkeimpiä suunnitteluvälineitä ovat varhaiset late-

raaliset heijastukset sivuseinistä tai vastaavista pinnoista, varhaiset 

heijastukset yläviistosta, esimerkiksi parvien alapinnoista, pilvistä 

tai kissansilmäheijastimista sekä riittävä tilavuus säilyttämään ää-

nienergiaa ja luomaan jälkikaiuntaa.203 Saliakustiikan tutkimiseen 

ja mallintamiseen on Aalto-yliopiston mediantekniikan laitoksella  

kehitetty kiehtovia uusia visualisointeihin perustuvia analyysime-

netelmiä. Esimerkkinä tästä kuvassa 89 näkyvä kolmen suomalai-

sen salin visuaalinen tila-aika-analyysi.

199. RakMk C1 1998, 7.

200. Akukon 2006. 

201. Kuuloliitto, 2015.

202. RakMk C1 1998, 6

203. Möller 2014.

88. Kissansilmäheijastimen 
toimintaperiaate yksinkertaistetussa 
pystyleikkauksessa. Heijastimena voi 
toimia vaikkapa sivuseinä ja parven 
alapinta tai heijastimia voidaan lisätä 
tarpeellisiin kohtiin. Heijastimen kulman 
avulla voidaan säädellä minne katsomossa 
heijastukset suuntautuvat.

Ään
isä

de
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Konserttisaleja tyypitellään niin mediassa kuin kirjallisuudessa-

kin vaihteleviin tyyppeihin. Tyypit kuvaavat yleensä jotakin salille 

keskeistä arkkitehtonista  ominaisuutta, ja yleensä tähän ominai-

suuteen liittyen ne saavat myös tiettyjä akustisia ominaispiirteitä. 

Riippuen lähteestä, konserttisalit jaetaan akustisesti vaihtelevaan 

määrään tyyppejä. Esimerkiksi Barron esittelee kaiken kaikkiaan 

viisi selkeästi määriteltyä salityyppiä (The classical rectangular 

concert hall, The directed sound hall, The fan-shaped hall, The ter-

raced concert hall sekä The lateral directed reflection sequence hall) 

ja näiden lisäksi vielä viisi epämääräisemmin määriteltyä aikakau-

teen liittyvää suuntausta. Itse olen kokenut selkeimmäksi muun 

muassa Henrik Möllerin käyttämän jaon neljään tyyppiin, jonka 

olen esitellyt myös kandidaatintyössäni, Pieni kirja konserttisaleista 

– konserttisalityyppien arkkitehtuuri ja akustiikka. Neljä päätyyppiä 

ovat kenkälaatikko, viuhka, viinitarha ja areena. Esittelen tyyppien 

pääpiirteet, hyödyt ja hankaluudet seuraavissa alaluvuissa. Samalla 

lukijalle hahmottuu pääpiirteissään millaiset arkkitehtoniset teki-

jät vaikuttavat mitenkin konserttisaliakustiikan muodostumiseen.

89. salien akustiikkaa tutkitaan nykyään 
mm. aalto-yliopistossa kiehtovilla uusilla 
äänienergian kerääntymisen visualisointiin 
perustuvilla menetelmillä. Kuvassa 
vasemmalla aika-taajuus vasteet ja oikealla 
visuaalinen tila-aika-analyysi kolmesta 
suomalaisesta konserttisalista, lahden 
sibeliustalosta, musiikkitalosta sekä 
Finlandiatalosta. Visualisoinneista nähdään 
muun muassa mistä suunnasta milläkin 
ajanhetkellä saapuuu eniten heijastuksia.
(Pätynen et al 2013).
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Akustiset konserttisalityypit 

Kenkälaatikko

Kuten toin esiin Katsomoiden vaiheita -luvussa, kenkälaatik-

kosalien  kultakausi sijoittuu 1800-luvun loppupuolelle, Man-

ner-Eurooppaan. Kenkälaatikko-nimitys kuvaa hyvin salityypin 

silmiinpistävintä ominaisuutta: suorasärmäistä pitkänomaista 

muotoa. Akustisen salityypin kannalta oleellista muodossa on 

pitkä muoto ja samansuuntaiset pinnat, eivät niinkään nurkat tai 

särmät. Muodon lisäksi sekä moderneja että historiallisia  kenkä-

laatikkosaleja yhdistää vähintään salin kolmella sivulla kiertävä 

kapeahko parvi sekä melko pitkä jälkikaiunta-aika. Pitkä jälki-

kaiunta-aika tuottaa täyteläisen ja sekoittuneen äänen, erityisesti 

matalilla taajuuksilla, jossa yksittäiset nuotit sulautuvat taka-alan 

kaiuntaan. Vahva kaiuntaisuus myös kasvattaa orkesterin äänie-

nergiaa/äänitasoa, jonka tuloksena äänikuva on kuin pianoa 
90. grosser musikvereinssaal, Neues 
gewandhaus ja concertgebouw.
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soitettaisi pedaalia käyttäen. Toisaalta kenkälaatikkosalien kapeus 

varmistaa, että mikään yleisön osa ei ole kaukana sivuseinistä, 

joten vahvat lateraaliset heijastukset saavuttavat kaikkia kuulijat 

pian suoran äänen jälkeen. Tämä parantaa musiikin selkeyttä ja 

toisaalta saa musiikin täyttämään koko tilan kun orkesteri soittaa 

voimakkaasti.204 

Historiallisilla esikuvilla ja moderneilla kenkälaatikkosaleilla on 

myös joitakin eroja. 1800-luvun lopun suorakulmaisissa saleissa 

katsomoalue on melko pieni ja tiiviisti mitoitettu, minkä ansiosta 

yksikään osa yleisöstä ei joudu kauas orkesterista ja salit ovat näin 

akustisesti intiimejä. Historialliset salit ovat myös korkeita, joten 

niiden tilavuus on suuri suhteessa ääntä imevään yleisöalueeseen. 

Näissä 1800-luvun lopun saleissa, salin ollessa täysi jälkikaiun-

ta-aika on 2 sekunnin tuntumassa keskitaajuuksilla 205. 70-luvulla 

toteutetuissa kenkälaatikkosaleissa jälkikaiunta-aika laski 1,6-1,8 

sekunnin tuntumaan,  kun viime vuosikymmenten kenkälaatikko-

saleissa jälkikaiunta-aika on kohonnut jälleen 2 sekunnin paikkeil-

le ja jopa sen yli.206 Pitkä jälkikaiunta-aika yhdistettynä vahvasti 

profiloitujen ja koristeltujen pintojen aikaansaamaan diffuusiin ää-

nikenttään tuottaa mainion ympäristön 1800-luvun romanttiselle 

musiikille. Kaiunta ja hyvin diffuusi äänikenttä säilyttää aiemman 

äänen seuraavaan asti ja kantaa ja liu’uttaa melodiaa. Vahvasti kai-

untaiset salit helpottavat myös romantiikalle tyypillistä vähitellen 

rakentuvaa dynamiikkaa.207 Toisaalta historiallisten kenkälaatik-

kosalien ominaispiirteet heikentävät musiikin selkeyttä.208 Nyky-

aikaisten kenkälaatikkosalien suurempi katsomokapasiteetti ja sen 

myötä jonkin verran lyhyempi jälkikaiunta-aika parantaa musiikin 

selkeyttä ja näin salityypin sopivuutta useampien aikakausien 

musiikille.

Helpoiten havaittava ero 1800-luvun lopun ja nykyaikaisten 

kenkälaatikkosalien välillä on kasvanut yleisökapasiteetti. Parvien 

määrä on lisääntynyt ja permanto on usein ainakin jossain määrin 

porrastettu. Kasvavan yleisö- ja absorptiomäärän takia salien kat-

topinta kohoaa suurissa kenkälaatikkosaleissa kauas kuulijoista ja 

tätä joudutaan kompensoimaan lisäämällä saliin leijuvia akustisia 

pilviä. Historiallisissa saleissa  permanto on tasalattiainen, salien 

204. Forsyth 1985, 217

205. Ibid, 217.

206. Möller 2015.

207. Forysth 1985, 199.

208. Barron 2010, 82.

(liitä kuva, jossa ilmenee katso-

moalueen koko suhteessa johonkin 

moderniin saliin)

Kenkälaatikkosalityypin ominaispiirteet

salin kapeus, jonka ansiosta kaikki katsomon paikat 
ovat lähellä heijastavia pintoja 

samansuuntaiset sivuseinät tuottavat suuren 
heijastustiheyden 

Pinnat hyvin hajottavat (kipsi yms koristeaiheet)

Kapeat parvet, jotka tuovat lisää heijastuksia kes-
kipermannolle, eivätkä kuitenkaan varjosta perman-
non sivuja ja takaosaa liikaa

Kapeuden takia osa yleisöstä joutuu kauas 
esiintyjistä

Esimerkkisaleja:

grosser musikvereinssaal, Wien

sibeliustalon konserttisali, lahti

91. Kimmo lintulan ja Hannu 
tikan suunnittelema lahden 
sibeliustalon konserttisali. akustisena 
suunnittelijana on toiminut 
yhdysvaltalainen artec.
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toimiessa Forsythin mukaan myös tanssiais- ja kokoussaleina.209 

Tasaisen lattian takia seat dip - ilmiö näkyy tällaisissa saleissa suu-

rimmillaan. Tasaisen lattian takia yleisölle on myös ollut haastava 

taata hyvät näkymälinjat. Arvatenkin tätä helpottamaan on histo-

riallisten salien lavat nostettu melko korkeaksi, mikä puolestaan 

on vähentänyt myös epätoivotun seat dip -ilmiön vaikutusta.

Parvien vaikutus tällaisten kenkälaatikkosalien akustiikkaan 

on elintärkeä, sillä permannolle saapuvat lateraaliset heijastukset 

ovat itse asiassa kissansilmäheijastuksen tulosta: ääni heijastuu 

sivuseinistä parvien alapintoihin ja kattoon. Ilman parvien alapin-

toja sivuseinistä kimmonneet heijastukset jatkaisivat matkaansa 

yleisön päiden yli. Tästä syystä, jos parvia on kahdessa kerroksessa, 

on tärkeää, että ensimmäisen ja toisen parven välinen etäisyys on 

suurempi kuin etäisyys permannolta ensimmäiselle parvelle.210 

Viuhka

Viuhka katsomon pohjamuotona koki uuden renessanssin 

1920-luvulla elokuvateatterina. Uudelleen löydetty klassinen ja 

demokraattinen muoto valjastettiin myös konserttikäyttöön.211  

Viuhka akustisena konserttisalityyppinä perustuu ideologiaan 

suoran äänen selkeydestä. Salityyppi toimiikin mainiosti puhe-

salina, mutta konserttisalikäytössä salityyppi sisältää geomet-

riaansa sisäänrakennettuna lukuisia ongelmia. Viuhkasalityypin 

selkeimmin kuultava ominaisuus ja samalla selkeimmin kuultava 

ongelma on lateraalisten heijastusten puuttuminen. Barronin 

mukaan sivuseinien avautuminen kohti tilan takaosaa aiheuttaa 

sen, että permannon keskiosa jää lähes kokonaan ilman varhaisia 

lateraalisia heijastuksia.212 Toinen, suoraan viuhkan geometrias-

ta aiheutuva ongelma on yleensä kovera takaseinä, joka salin 

kaarta seuratessaan aiheuttaa keskitetyn kaiun takaisin lavalle. 

Tätä ongelmaa voidaan pyrkiä korjaamaan taittamalla takaseinä 

alaviistoon, jolloin takaseinän heijastukset imeytyvät suoraan 

yleisöön, tai muokata takaseinäpinta diffusoivaksi, jolloin ääni ei 

enää fokusoidu niin voimakkaasti. Huonoimpana kohennusvaih-

toehtona on absorptiomateriaalin lisääminen takaseinälle. Näistä 

strategioista ainoastaan hajottava pintarakenne säilyttää ääniener-

209. Rosyth 1985, 217-219.

210. Forsyth 1985, 217.

211. Barron 2010, 95.

212. Ibid, 95.

 (viereen kuva esim Concerge-

bouw:n tms lavan korkeudesta)

92. alvar aallon suunnitteleman 
finlandiatalon konserttisali on 
akustiselta tyypiltään viuhka. salin 
takaosaa kohti avautuvat sivuseinät 
ohjaavat sivulta tulevat heijastukset 
salin takaosaan. 
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gian. Akustisesti viuhkatyyppisiä konserttisaleja on suunniteltu ja 

rakennettu eniten modernismin aikakaudella. Barron kuvaa, miten  

modernismin myötä konserttisalien pinnoista hävisivät koristeet 

ja runsaat profiloinnit ja samalla menetettiin syvyysvaihteluiden 

aikaansaama äänen hajottavuus. Tämä oli omiaan pahentamaan 

monia viuhkatyyppisen salin ongelmia. Nyrkkisääntönä Barron 

esittää, että mitä suurempi viuhkan kulma on, sitä enemmän sali-

tyypin ongelmat korostuvat.213 

Tässä kohtaa on syytä korostaa, että edellä kuvatut ongelmat 

liittyvät nimenomaan viuhkaan akustisena salityyppinä. Viuhkan 

muotoinen katsomo ei välttämättä tarkoita, että sali olisi akusti-

sesti viuhka. Esimerkkinä tästä voisi toimia vaikkapa Wagnerin 

oopperasali Bayreuthissa, jossa katsomon istuinalue on muodol-

taan demokraattinen viuhka, mutta sivuseinät ovat samansuuntai-

set ja sali itse on muodoltaan leveä laatikko.

213. Barron 2010, 95.

Viuhkasalityypin ominaispiirteet

-taaksepäin viuhkamaisesti avautuvat 

sivuseinät

-porrastettu yksitasoinen katsomo (suuu-

remmissa saleissalisänä voi olla myös parvia)

-lateraalisten heijastusten puute ja suoran 

äänen dominointi

-takaseinän muodon aiheuttama vaara han-

kalista heijastuksista

Esimerkkisaleja:

Salle Pleyel, Pariisi

Finlandia-talon konserttisali, Helsinki

93. Näkymä finlandia-salin parvelta.

Viuhkasalityypin ominaispiirteet

taaksepäin viuhkamaisesti avautuvat 
sivuseinät

Porrastettu yksitasoinen katsomo 
(suuuremmissa saleissalisänä voi olla 
myös parvia)

lateraalisten heijastusten puute ja 
suoran äänen dominointi

takaseinän muodon aiheuttama 
vaara hankalista heijastuksista

Esimerkkisaleja:

salle Pleyel, Pariisi

Finlandia-talon konserttisali, Helsinki
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Viinitarha

Viinitarhasalityypin ensiesiintyminen tapahtui Berlin Philharmo-

nien konserttitalossa, arkkitehti Hans Scharounin ja akustikko 

Lothar Cremerin yhteisessä voimainkoitoksessa, joka valmistui 

Länsi-Berliiniin 1963.214 Berlin Phiharmoniessa ja myös myöhem-

missä viinitarhasaleissa esiintymislava sijaitsee keskellä yleisöä.  

Katsomo esiintymislavan ympärillä on terassoitu ja samalla 

terassointien avulla jaettu pienempiin yksiköihin, kuin pieniin 

konserttisaleihin suuren salin sisällä.  Terassoinnista syntyvien 

pystysuorien seinämien avulla tuodaan varhaisia lateraalisia heijas-

tuksia yleisön eri osiin. Toisaalta yläviistosta tulevat varhaiset late-

raaliset heijastukset, jotka kenkälaatikkosalissa tulevat esimerkiksi 

parvien alapinnoista, jäävät kokonaan puuttumaan. Lokki ja Kahle 

ovat sitä mieltä, että todennäköisesti juuri nämä yläviiston varhai-

set heijastukset luovat kenkälaatikkosaleille tyypillisen avoimen 

äänikuvan, joka Lokin mukaan jää viinitarhasaleissa uupumaan.215 

Jotta salin tilavuus saataisi riittävän suureksi, nostetaan viinitar-

hasalien katto yleensä hyvin korkealle. Intiimiyttä ja selkeyttä 

tuodaan esiintymislavan päälle ripustetulla suurella kanoopilla tai 

pienempien pilvien ryppäällä. 

Lavaa joka puolelta ympäröivät terassoinnit mahdollistavat 

kohtuullisen lyhyen etäisyyden lavalle katsomon taaimmaisistakin 

riveistä. Haasteita tuottavat suuntaavat instrumentit, kuten laulu, 

joka luonnollisesti kuulostaa kovin erilaiselta laulajan takana kuin 

etupuolella. Laulumusiikille, jossa artisti on tottunut ottamaan 

yleisöön kontaktia katseen kautta, on viinitarhan asetelma ylipää-

tään hankala. Viinitarhasaleissa lava on ikään kuin laakson pohjalla 

ja laulaja laulaa Groopin sanojen mukaan suoraan ääntä imevän 

yleisön sisään. Houkutus on suuri myös nostaa katsetta kohti 

yleisön painopistettä, joka on huomattavasti laulajan yläpuolella, 

jolloin on vaarana laulamista hankaloittava asento.216

Areena

Ensimmäisen areenasalityypin edustaja, Christchurchin kau-

pungintalon sali Uudessa Seelannissa sai luonteensa A. Harold 

Marshallin teoriasta, jonka mukaan lateraaliset heijastukset olivat 

214. mm. Fosyth 1985, 300; Barron 2010, 106.

215. Lokki ja Kahle, Lokin 2014 mukaan.

216. Groop 2014.

Viinitarhasalityypin ominaispiirteet

esiintyjät yleisön keskellä, jolloin saadaan suuri yleisö 
melko lähelle esiintyjiä

Katsomo muistuttaa vuoren rinteillä kohoavaa porrastet-
tua viinitarhaa, jossa katsomo on jaettu osiin, kuin omiin 
pieniin konserttisaleihinsa 

Porrastuksia ja kaiteita käytetään varhaisten heijastusten 
saamiseen kaikkialle katsomon osiin: pääosin heijastukset 
tulevat näin yleisön takaa.

akustiikka katsomossa vaihtelee suuresti salin eri osissa

ympäröivän ja näin välttämättä jossain määrin säte-
ittäisen muodon takia akustiikassa on sukulaisuutta 
viuhkasaleihin 

Esimerkkisaleja

berlin Phiharmonie, berliini

Helsingin musiikkitalon konserttisali, Helsinki 

94. Varhaisia heijastuksia 
berlin Philharmonie salin 
pohjapiirustuksessa.
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tärkeimpiä varhaisia heijastuksia konserttisalissa. 217  T’ätä ajatusta 

sovellettiin arkkitehtien Warren and Mahoney ehdottamaan lähes 

ellipsin muotoiseen saliin. Kuten viinitarha, myös roomalaisten 

urheilu- ja sirkushuveissaan käyttämä areenamuoto mahdollistaa 

suuren yleisömäärän pääsyn lähelle esiintyjiä. Möllerin mukaan 

akustisena tyyppinä sitä leimaa erisuuntiin kallistetuilla akustisilla 

pilvillä tai kattoelementeillä aikaansaadut diffuusit heijastukset 

ja näiden yläpuolisen vapaan tilavuuden aikaan saama pitkä jälki-

kaiunta-aika.218 Salin pintojen avulla taataan varhaiset lateraaliset 

heijastukset kaikkialle katsomoon. Kattoelementit heijastavat ään-

tä kaikkialle katsomoon, kun parvien kaiteiden avulla heijastukset 

ohjataan permannon keskiosiin. Parvien alapinnat taas tuovat 

heijastuksia parven alapuolisille istumapaikoille.219

Barronin mukaan ensimmäistä areenatyyppistä salia seuran-

neissa Michael Fowler Centressä ja Hong Kong Cultural Centressä 

salityypin akustisia ominaisuuksia kehitettiin eteenpäin. Tasaiset 

pilvipinnat muutettiin diffusoiviksi ja niiden heijastussuuntaa 

käännettiin niin, että ne heijastivatkin näissä saleissa ääntä vastak-

kaiselle puolelle salia, aiemman saman puolen sijaan. Myös par-

vien takaosat avattiin niin, että myöhäinen kaiunta saavuttaa myös 

parvien varjostamat katsomonosat.220 Barron kuvailee areenasalien 

akustiikan olevan intiimi, ympäröivä, mutta samaan aikaan läpi-

näkyvä, niin että yksittäisiä musiikillisia linjoja on mahdollista 

seurata. Erityisesti Christchurchin salissa on koettavissa mehevä 

jälkikaiunta, mutta suhteessa lyhyemmän varhaisen jälkikaiunnan 

ansioista pitkäkään jälkikaiunta-aika ei tunnu liialliselta.221 Sali-

tyypin edustajia ei ole juurikaan rakennettu tämän jälkeen, vaikka 

toki monia tyypin myötä kehiteltyjä ajatuksia on käytetty muun 

tyyppisten salien suunnittelussa. Möllerin mukaan syynä tähän 

voi olla Uuden-seelannin salien jälkeen Hong kongiin toteutetun 

areenasalin  tuottama pettymys. Toisaalta samoihin aikoihin ken-

kälaatikoihin erikoistunut Artec valtasi markkinoita ja onnistui 

luottokaavaan pohjautuen tuottamaan hyvin onnistuneita saleja. 
222

217. Barron 2010, 110.

218. Möller 2011.

219. Barron 2010, 111-112.

220. Barron 2010, 113-114.

221. Barron 2010, 112-114.

222. Möller 2015.

Areenasalityypin ominaispiirteet

areena-pohjamuoto

Pitkä jälkikaiunta-aika, lyhyempi 
alkuvaimenemisaika

Diffuusi äänikenttä

suuri yleisökapasiteetti, ja suuri osa yleisöä 
lähellä esiintyjiä

Esimerkkisaleja

christchurch towh hall, christchurch, 
uusi-seelanti

michael fowler centre, Wellington, 
uusi-seelanti

95. christ churchin konserttisali on 
ensimmänen areena-tyyppinen konserttisali. 
Kuvassa pohjapiirustus ja leikkaus, joissa 
näkyvät hyvin salin erikoinen pohjamuoto ja 
varhaisia heijastuksia katsomoon tarjoavat 
heijastinpiinnat.
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96. Näkymä Warren and mahoneyn toisen 
areenasalin, michael  Fowler centren 
katsomosta.
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KamarimusiiKKi- Ja resitaalisalieN aKustiiKKa

Kamarimusiikkisalien akustisena päätavoitteena on Barronin 

mukaan intiimiys ja kokemus yhdessä jaetusta elämyksestä. 

Katsomon yleisökapasiteetti tulee näin ollen olla korkeintaan 

500-600 paikkaa. Konserttisaliin verrattuna kamarimusiikki- ja 

resitaalisalissa varhaiset heijastukset ja tätä kautta myös selkeys 

toteutuvat pienempien etäisyyksien takia helpommin. Sopivan 

jälkikaiunta-ajan ajatellaan riippuvan salin tilavuudesta. Oheisessa 

taulukossa 97, on esitetty keskitaajuuksille sopiva jälkikaiunta-aika 

-haarukka eri kokoisille saleille.223 

Myös kamarimusiikkisaleissa vahvat lateraaliset heijastukset 

ovat tärkeitä. Perinteinen kenkälaatikkomuoto varmistaa tämän 

lähes itsestään, kun taas esimerkiksi täysin ympäröivässä salissa 

lateraalisten heijastusten saavuttaminen on lähes mahdotonta. 

Viuhkan muotoinen sali on haastava, aivan kuten konserttisalien 

tapauksessa, joskin tätä voidaan helpottaa kääntämällä takaosan 

seiniä vastaavasti sisäänpäin, niin että pohjamuodoksi tulee ve-

nytetty kuusikulmio.224  Pienehköjä konserttisaleja ja kamarimu-

siikkisaleja on Suomessa paljon ja niitä käytetään usein musiikin 

lisäksi moneen muuhun tarkoitukseen. Akustinen muunneltavuus 

nouseekin usein yhdeksi kamarimusiikkisalin suunnittelua ohjaa-

vaksi tekijäksi.

aKustiiKKa ooPPeralle

Barronin mukaan perinteisten barokin oopperasalien ja teatterien 

välinen ero on hiuksen hieno. Oopperasaleissa kaikkialta paitsi 

permannolta tuli nähdä orkesterimonttuun. Teatterisaleissa vas-

taavaa vaatimusta ei luonnollisesti ollut.225 Kuten salien akustises-

sa suunnittelussa yleensä, mitä suurempi sali, sitä haastavampaa 

myös oopperasalien suunnittelu on. Oopperasali on kuitenkin 

salityypeistä kaikkein voimakkaimmin taidemuodon taholta mää-

ritelty. Sekä laulajien että soittajien tulee nähdä kapellimestari, mi-

kä tekee luukku- tai päätynäyttämöstä välttämättömän ja istuttaa 

orkesterin tiiviisti monttuun katsomon ja näyttämön väliin. Myös 

katsomon suunnittelu on tapahtuu tiukkojen reunaehtojen valli-

tessa: jotta näyttämöstä näkyy edes välttävän suuri osa kaikkialle 

223. Barron 2010, 230-232.

224. Ibid, 234-239.

225. Ibid, 333.

97. Kamarimusiikkisalille sopiva jälkikaiunta-aika 
on barronin mukaan mahdollista määrittää salin 
tilavuuden perusteella viivojen määrittämältä 
vaihteluväliltä, oheisen taulukon mukaan. 

98. berlin Philharmonien kamarimusiikkisalin 
täysin ympäröivä muoto hankaloittaa 
lateraalisten heijastusten syntymistä.
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Salin tilavuus (m3)
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katsomoon, katsomon reunat eivät voi paeta 30 astetta kauemmas 

tirkistysluukun reunasta ja samaan aikaan etäisyys näyttämöön 

tulee olla kaikkialta katsomosta alle 30 metriä sekä akustisista 

syistä että näköaistin erottelukyvyn kannalta.226 

Oopperasalit ovat muuttuneet vähiten kaikista salityypeistä ole-

massaolonsa aikana. Jo 1600-luvulla esitelty hevosenkenkämuoto 

on säilyttänyt suosionsa vuosisadoista toiseen. Wagner esitteli 

1800-luvun lopulla viuhkan muotoiseen katsomoon perustuvan 

vaihtoehdon, joka ei kuitenkaan ole saanut kovinkaan monia seu-

raajia. Muodosta riippumatta akustisen suunnittelun päämääränä 

on taata hyvä tasapaino laulajan ja orkesterin välillä. Yleisökapasi-

teettivaatimukset ovat kasvattaneet salien ja orkestereiden kokoa. 

Laulajien tuottama äänitaso on kuitenkin mitä todennäköisimmin 

pysynyt samana. Hyvin suunniteltu orkesterimonttu auttaa omal-

ta osaltaan laulajia kuulumaan orkesterin yli, mutta varsinainen 

salaisuus  laulajien kuuluvuuteen löytyy laulajan formantista, 

voimakkaasti resonoivasta taajuudesta, jonka korkeutta laulaja voi 

muuttaa ääntöväylänsä muotoa muuttamalla. 

Marshall and Meyerin tekemän tutkimuksen mukaan ihmisääni 

instrumenttina on voimakkaasti suuntaava. Ainakin mittauksissa 

tutkitun baritonin äänen äänienergian voimakkain suunta oli 

alaviistoon 20 asteen kulmassa. Vaikuttaa kuitenkin, että tämä voi-

makas vertikaalinen suuntaavuus ei välttämättä päde naislaulajille. 

Tutkimustuloksista voidaan kuitenkin vetää useita johtopäätöksiä. 

Ensinnäkin, laulajan äänenväri muuttuu merkittävästi, jos laulaja 

kääntyy yli 40 astetta. Tätä voidaan minimoida näyttämöaukon 

lähelle sijoitettavilla heijastavilla pinnoilla. Toiseksi heijastukset 

näyttämön lattiasta laulajan edessä ovat erityisen arvokkaita ja 

niitä tulisi hyödyntää aina kuin mahdollista. Kolmanneksi, lateraa-

liset, sivuttaiset heijastukset ovat todennäköisesti arvokkaampia 

kuin katosta tulevat heijastukset ja heijastavien pintojen tulisi 

sijaita enintään 60 astetta sivuun laulajan katseen suunnasta. 227

teatteriaKustiiKKa

Tässä luvussa käsittelen lyhyesti erityisesti puheteattereiden akus-

tiikkaa. Strong listaa teatteriakustiikan tärkeimmiksi vaatimuksik-

si, että yleisö kuulee esityksen selvästi, ilman äänen värittymistä 

226. Appleton 2008, 106-107; Barron 2010, 335.

227. Marshall ja Meyer, 1985; Barronin 2010, 337 mukaan.

99. myös 1993 valmistunut arkkitehtitoimisto HKP:n 
suunnitteleman suomen kansallisoopperan katsomo 
noudattaa barokin oopperasaleista tuttua hevonkengän 
muotoa.

100. baritonilaulajan äänen äänienergian jakautuminen eri 
suuntiin marshallin ja meyerin mittausten mukaan. 
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ja että näyttelijät kuulevat toisensa hyvin, jotta yhdessä näyttele-

minen on mahdollista.228 Puheteatterin osalta voidaankin sanoa, 

että akustinen suunnittelu keskittyy lähinnä puheenymmärrettä-

vyyteen. Musiikkiteatterin ollessa kyseessä akustinen suunnittelu 

lähentyy oopperan akustista suunnittelua, tai jos esitykset ovat 

sähköisesti vahvistettuja, sähköisesti vahvistetun musiikin esiinty-

misareenoiden akustista suunnittelua. Oopperan akustisesta suun-

nittelusta kerroin edellisessä alaluvussa, ja sähköisesti vahvistetun 

musiikin suunnittelun fokus on tilan riittävän laajakaistaisessa 

vaimentamisessa. Tanssiteatterin akustinen suunnittelu riippuu 

kuten musiikkiteatterinkin, siitä onko salissa tarkoitus käyttää  

pääosin vahvistettua vai akustista musiikkia. Luonteva vaihtoehto 

voi olla suunnitella muunneltava akustiikka, niin että molemmat 

ovat mahdollisia.

Puheen ymmärrettävyys on sitä parempi, mitä suurempi on 

varhaisen ja myöhäisen äänienergian suhde salissa. Parhaiten tämä 

saavutetaan suunnittelemalla saliin pintoja, jotka mahdollistavat 

varhaiset heijastukset näyttämöltä yleisöön. Tämä sekä kasvattaa 

varhaista äänienergiaa katsomossa että heikentää myöhäistä ääni-

energiaa, katsojien absorboidessa heijastuneen äänen.229 Erityisesti 

suurissa teattereissa takaseinän ja takaseinän ja katon välisestä 

kulmasta saatavat heijastukset ovat tärkeitä. Näiden pintojen vai-

mentamista tulisi välttää.230

Jälkikaiunta-ajan hallinta teatterissa on varhaisen ja myöhäisen  

äänienergian suhteen hallinnan lisäksi tärkein tehtävä teatterin 

akustisessa suunnittelussa.  Esimerkiksi Strong ehdottaa 1 se-

kunnin jälkikaiunta-aikaa keskitaajuuksilla sopivaksi teatteriin.231 

Barronin mukaan tämä on tyypillinen suositus, mutta hän itse 

ehdottaa lyhyempää jälkikaiunta-aikaa. Sopivimpana puheenym-

märrettävyyden kannalta hän pitää 0,7-0,8 sekuntia. Liian lyhyttä 

jälkikaiunta-aikaa ei kuitenkaan kannata tavoitella. Alarajana voi-

daan pitää 0,5 sekuntia. Tätä lyhyemmillä ajoilla akustiikka koe-

taan todennäköisesti liian kuivaksi. Barron kehottaakin varomaan 

liiallista vaimennusmateriaalin lisäämistä. Runsas absorptiomate-

riaalin käyttö laskee äänitasoja ja voi heikentää myös varhaisia hei-

jastuksia.232 Ylimääräisen vaimennusmateriaalin lisäämisen sijaan 

228. Strong 2010, 79.

229. Barron 2010, 267.

230. Ibid, 269.

231. Stong 2010, 80.

232. Barron 2010, 267.

101. saundersin (1790) esittämä profiili 
ymmärrettävään puheen rajoista.
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Jälkikaiunta-aikaa tulisi mieluummin hallita salin tilavuuden ja 

katsomon koon suhteen avulla. Barron suosittelee sopivaksi tila-

vuuden ja katsomokapasiteetin väliseksi suhteeksi 4 m3/istuin,233 

kun taas Strong suosittelee vastaavaksi suhteeksi 5m3/istuin.234 

 Teattereissa joissa ei ole teatteritornia, jälkikaiunta-ajan hallinta 

voi olla haasteellista. Erityisesti areenateattereissa, jossa katon 

korkeuden määrittelee lähinnä katsomon muoto ja porrastus, jää 

näyttämön päälle helposti suhteettoman suuri tilavuus.  Näyttä-

mötorni imee ääntä joten tornillisessa salissa katsomon tilavuus 

voi olla suurempi, kuin tornittomassa salissa, tavoiteltaessa tiettyä 

jälkikaiunta-aikaa.235 Teatterien jälkikaiunta-aika arvioidaan aivan 

samaan tapaan kuin konserttisalien tai muiden tilojen. Myös 

tirkistysluukkuteattereita tarkasteltaessa ollaan pääosin kiinnostu-

neita katsomon akustiikasta. Koska näyttämötornin absorptioker-

roin, verhoineen ja välineistöineen on yleensä lähellä yhtä, jolloin 

kaikki tilaan joutuva ääni imeytyy, voidaan salin tai katsomon 

jälkikaiunta-aika laskea olettamalla näyttämöaukko täysin absor-

boivaksi pinnaksi. 

Barron esittelee myös ”optimin profiilin”, teoreettisesti parhaan 

mahdollisen teatterimuodon äärirajat, perustuen puheen ymmär-

rettävyyteen. Teatterien suunnittelua pohtinut G. Saunders julkai-

si oman profiilinsa 1790 monien väärien olettamusten vallassa ja 

ilmeisesti huomioimatta taustamelun vaikutusta mittauksiinsa. 

Barron käyttää kuitenkin Saundersin kaaviota lähtökohtanaan, 

tarkastellessaan profiilin muotoa sisätilassa, mutta tämän hetkisen 

tietämyksen valossa. Kaaviossa on nyt huomioitu myöhäisen ääni-

kentän heikkeneminen teatterisalissa, joka pidentää profiilin muo-

toa pitkin keskiakselia. On kuitenkin huomioitava, että profiili tai 

kaari kääntyy kääntyvän näyttelijän mukana, joten teatterissa, jois-

sa näyttelijät esiintyvät usein moniin suuntiin, on muoto ympyrä 

esiintymisalueen suhteen. Muistettava on myös, että profiiliviiva 

edustaa suurinta mahdollista etäisyyttä kussakin suunnassa. Muo-

to voi siis olla mitä tahansa tämän rajan sisäpuolella.236  Toisaalta 

akustiikan muodostama käyrän reunat kapenevat näkyvyyssyistä. 

Barron muistuttaa kaikissa näyttämöaukollisissa teattereissa päte-

västä, maksimissaan 30 asteen avautumiskulmasta sivusuunnassa. 

233. Barorn 2010, 267.

234. Strong 2010, 80.

235. Barron 210, 270.

236. Ibid, 264-266.

102. barronin päivittämä optimi profiili 
5000 m3  teatterille, jossa jälkikaiunta-aika 
on 1 sekunti. Katkoviivan muotoinen profiili 
muodostuisi, jos myöhäinen äänikenttä olisi 
tilassa tasainen. Koska myöhäinen äänikenttä 
heikkenee etäisyyden kasvaessa (ja häiritsee tällöin 
vähemmän puheenymmärrettävyyttä), pitenee 
puheenymmärrettävyyden rajaa kuvaava käyrä mustan 
viivan esittämän mukaiseksi. 
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103. 30 asteen avautumiskulmaa pidetään 
sopivana kriteerinä tirkistysluukkuteatterin 
katsomoa suunniteltaessa. Kuvassa näkyy, 
miten suuri osa keskinäyttämöä jää tällöinkin 
näyttämöaukon varjoon esimerkiksi katsojan a 
näkökulmasta.

Näyttämö Katsomo
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Kun akustiset ja visuaaliset vaatimukset yhdistetään, päädytään 

likimain barokkiteatterin hevosenkenkäkatsomon muotoihin.237 

Barron esittelee myös toisen apuneuvon teatterin äärirajoja 

suunnittelevalle. Taulukossa 105 esitetään, kuinka varhaisten 

heijastusten määrä riippuu teatterin maksimidimensioista eri 

suunnissa suhteessa näyttelijään. Taulukossa esiintyvä varhaisten 

heijastusten suhde (Early reflection ratio) saadaan jakamalla var-

hainen äänienergia, joka saapuu 50 ms:n sisällä suorasta äänestä, 

teoreettisella suoran äänen energialla. Pelkällä suoralla äänellä 

saamme suhteen arvoksi 1, ja jos määrittelypisteeseen saapuu 

kaksi vahvaa heijastusta suoran äänen lisäksi, saamme varhaisten 

heijastusten suhteeksi likimain 3.238 Taulukosta voimme siis lukea 

suoraan, kuinka paljon voimakkaita varhaisia heijastuksia ja tätä 

kautta kuinka paljon riittävän suuria heijastavia pintoja tarvit-

semme kutakin katsomon paikkaa kohti. Tarvittavien heijastus-

pintojen määrä suhteessa etäisyyteen ja esiintyjän katseen linjasta 

poikkeamaan saadaan aina vähentämällä taulukossa esiintyvästä  

varhaisten heijastusten suhteesta yksi.

Sivuseinistä saadaan toivottuja varhaisia heijastuksia katso-

moon erityisesti kapeissa teatterisaleissa, mutta tätä on usein 

tarpeen täydentää myös muilla heijastavilla pinnoilla. Esimerkiksi 

tekniikkasiltojen alapinnat ovat oivia paikkoja ääntä heijastaville 

pinnoille.

muuNNeltaVa aKustiiKKa

Edellisten alalukujen perusteella on selvää, että erilaisiin käyt-

tötarkoituksiin tarvitaan erilainen akustiikka. Tilaa, joka muok-

kaamatta sopisi hyvin monenlaiseen eri käyttöön, esimerkiksi 

akustiselle musiikille, vahvistetulle musiikilla ja vahvistamat-

tomalle puheelle on liki mahdoton toteuttaa. Monitoimisalien 

yhteydessä joudummekin väistämättä tutkiskelemaan akustiikan 

muuntelumahdollisuuksia.

Barronin mukaan suurimman haasteen akustiikan muuntelulle 

asettaa esitystila, jossa halutaan esittää sekä akustista musiikkia 

että vahvistamatonta puhetta. Jos tämä onnistutaan toteutta-

maan, muut käyttötarkoitukset hoituvat kuin itsestään.239 Sekä 

237. Barron 2010, 266.

238. Ibid, 271-273.

239. Barron 2010, 393.

104. milton Keynes theatressa tilan alakaton 
korkeus on säädettävä. Näin voidaan vaikuttaa 
tehokkaasti tilavuuteen ja sitä kautta 
jälkikaiunta-aikaan.

105. Vähentämällä varhaisten heijastusten 
suhteesta 1, saadaan  selville kussakin katsomon 
pisteessä vähintään tarvittavien heijastusten 
määrä. taulukko barronin 2010, 273, mukaan.

Varhaisten 
heijastusten 
suhde

Etäisyys metreissä

Kuulijan suunnan poikkeaman suuruus 
asteissa, suhteessa  näyttelijän keskilinjaan

0° 90° 150°

1 20,0 13,0 8,9

2 28,3 18,4 12,8

3 34,6 22,6 15,5

4 40,0 26,0 28,9

5 44,7 29,2 20,0
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puheen ymmärrettävyys, että musiikin selkeys (clarity) paranevat 

vahvojen varhaisten heijastusten avulla. Voimakkaita varhaisia 

lateraalisia heijastuksia pidetään toivottavina musiikille ja toisaal-

ta puheen ymmärrettävyyden kannalta heijastusten suunnalla 

ei ole merkitystä. Voidaan siis todeta, että varhaiset lateraaliset 

heijastukset hyödyntävät molempia. Lisäksi katosta laskettavat 

heijastimet vaikuttavat parantavan puheenymmärrettävyyttä 

kohtuullisen kokoisissa, alle 1000 katsojan katsomoissa.240 Kun 

varhaisista heijastuksista on huolehdittu, on aika kääntää huomio 

jälkikaiunta-aikaan. 

Kuten teattereiden akustiikkaa ja konserttisalien akustiikkaa 

käsittelevissä luvuissa ilmeni, eroavat konsertti ja puheteatteri-

käyttöön soveltuvat jälkikaiunta-ajat toisistaan merkittävästi. 

Konserttikäyttöön  sopiva jälkikaiunta-aika voi, salin koosta 

riippuen olla lähes kahden sekunnin tuntumassa, kun taas puhe-

teatterille sopii jopa alle sekunnin jälkikaiunta-aika. Tarvitaan siis 

keinoja muuttaa tätä esitystyypistä toiseen. 

Jälkikaiunta-aikaan voidaan vaikuttaa kolmella tavalla: joko 

muuttamalla salin tilavuutta, yhdistämällä tilaan kaiuntakammioi-

ta241 tai  muuttamalla absorptiomateriaalin määrää. Barronin mu-
kaan katsomon tai salin tilavuuden muuttaminen on järkevin 
ja tehokkain vaihtoehto jälkikaiunta-ajan muuttamiseen. 
Ratkaisut ovat kuitenkin yleensä kalliita ja mekaanisesti tai 
teknisesti haastavia.242  Barron jakaa tilavuuden muutokseen 
liittyvät keinot kahteen ryhmään: liikuteltaviin paneelei-
hin/ pintoihin ja suljinsysteemeihin. Liikuteltavana pintana 
on useimmissa kokeiluissa toiminut salin alakatto, mutta 
myös pystysuoria pintoja voidaan käyttää hyödyksi. Tällöin 
vaikutetaan usein myös salin katsomokapasiteettiin, mutta 
vaikutus jälkikaiunta-aikaan on yleensä melko pieni.243 Esi-
tystiloissa on hyvin usein alaslaskettu alakatto, jonka taakse 
jää tilaa rakenteille ja esimerkiksi talotekniikan kanavistoille. 
Tämän tilavuuden lisääminen salin tilavuuteen, voi olla hyö-
dyllistä salin jälkikaiunta-ajalle. Tärkeää on kuitenkin, että 
tiloja yhdistävien aukkojen määrä on riittävä, yli 40 % erot-

240. Ibid, 393.

241. mm. Barron 2010, 389.

242. Barron 2010, 389 

243. Ibid, 386- 387.
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tavasta pinta-alasta, ja että yläpuolisessa tilassa on pitkähkö 
jälkikaiunta-aika.244 

Kaikukammioihin perustuva muuntelu, jollainen on käy-
tössä muun muassa  Lahden Sibeliustalon konserttisalissa, on 
sukua luukuin toteutetulle tilavuuden muuntelulle. Barronin 
mukaan kaikukammion toimintaperiaatteena on kuitenkin 
kammioiden toimiminen omina akustisina tiloinaan, jolloin 
tiloja yhdistävien aukkojen määrä on pienempi. Yleisön 
kuulokulmasta muunneltavan tilavuuden tulisi vaikuttaa 
sekä musiikin aikana kuultavaan jälkikaiuntaan (running 
reverberation245), joka sitoo äänet yhteen että kappaleen lo-
puttua kuultavaan jälkikaiuntaan (terminal reverberation246) 
Kaikukammiot taas vaikuttaa lähinnä musiikin hiljennyttyä 
kuultavaan jälkikaiuntaan.

 Kevyempiä mekaanisia järjestelmiä vaativia, vaimentavan 

materiaalin pinta-alan muutoksiin perustuvia keinoja ovat esimer-

kiksi raskaat laskostuvat tai rullautuvat verhot, jolla seinäpintoja 

voidaan muuttaa heijastavasta vaimentavaksi erityisesti keski- ja 

korkeilla taajuuksilla. Samalla periaatteella toimivat käännettävät 

paneelit, joissa paneeliin toinen puoli on käsitelty ääntä hajotta-

vaksi ja heijastavaksi kun taas toinen puoli on vaimentava. Erityi-

sesti, jos tiloja halutaan käyttää sekä akustiselle että sähköisesti 

vahvistetulle musiikille, tarvitaan tilaan myös matalia taajuuksia 

imeviä muunneltavia elementtejä. Yksi viimeaikaisimpia esimerk-

kejä tehokkaasti matalia taajuuksia absorboivasta ratkaisusta, on 

ilmalla pussimaisiksi täyttyvät kalvoabsorpterit (Flex Acoustics), 

jollaisia käytettiin esimerkiksi Kööpenhaminan Euroviisuissa, kun 

suuri merihalli muutettiin esitystilaksi. Hallin jälkikaiunta-aika 

saatiin 13 sekunnista alle 5 sekuntiin.247

244. Barron 2010, 387.

245. Ibid, 28.

246. Ibid, 28.

247. Viskinde 2014. Ingeniøren, 28.4.2014.

 (Kuvassa xx on esimerkkinä 
Milton Keynes Theatre 
?Barron, s. 387 sekä Strong, 
s. 89 & 252!!!). (Lahti, suu-
ret kaikukammiot ja ovet 
kuvatekstiin)

Yksi esimerkkis tällaisesta 

esimerkki on Flex Acous-

tics jollaisia käytettiin 

esimerkiksi Kööpenha-

minan Euroviisuissa, kun 

suuri merihalli muutettiin 

esitystilaksi - RT 13 se-

kunnista alle 5 sekuntiin 

http://ing.dk/artikel/

danske-luftpuder-forvand-

ler-en-blikspand-af-en-bw-

hal-til-koncertsal-167968: 

https://acousticengineering.

wordpress.com/2014/05/08/

air-beds-enhance-eurovi-

sion-lyrics/).

106. lahden sibeliustalon konserttisalin 
kaikukammio, joka toimii myös 
sisäänkäyntiväylänä konserttisaliin.
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Katselulle otolliNeN ymPäristö 

Seuraavassa luvussa käsittelen tiiviisti katsomossa näkemisen 

edellytyksiä sekä katsomon visuaalisia tekijöitä. 

NäKöaisti

Näköaistin tehtävä on Gibsonin mukaan ympäristön hahmotta-

minen, liikkumattomien ja liikkuvien kohteiden tunnistaminen, 

muutoksen ja hetken havaitseminen sekä liikkeen ja tapahtumien 

erottaminen.248 Näköaistimus syntyy kun silmän linssi muodos-

taa kameran tavoin 180 astetta kiertyneen kuvan näkökentästä 

verkkokalvolle, eli retinalle jossa sauva- ja tappisolut reagoivat 

näköpigmenttinsä avulla valoärsytykseen. Täältä ärsytys siirtyy 

bipolaari- ja gangliosolujen kautta näkörataa pitkin aivojen nä-

kökeskuksiin.249 Kuten kuulohavainto, myös näköinformaatio 

käsitellään aivoissa osina. Ilmoniemen mukaan on toistaiseksi 

epäselvää, miten näköhavainnon eri osatekijät yhdistyvät yhtenäi-

seksi havainnoksi aivoissa.250

Ihmisen näkökenttä ilman päänliikettä ja vain kevyellä silmien 

liikkeellä on noin 30 astetta. Kevyellä päänliikkeellä ja kevyellä sil-

mien liikkeellä saavutetaan noin 60 asteen näkökenttä ja täydellä 

pään ja olkapäiden liikkeellä 360 asteen näkökenttä.251 Näkökent-

tää enemmän näköaistin kautta saatuun havaintoon vaikuttaa 

kuitenkin huomion keskittäminen. Ihminen näkee tunnetusti 

mitä odottaa näkevänsä ja kun huomio kiinnitetään tai kiinnittyy 

tiettyyn tehtävään, ei muu näköaistin välittämä informaatio jalos-

tu havainnoksi. Kuvaavana esimerkkinä tästä voi pitää Chabriksen 

ja Simonsin gorilla-koetta, jossa videopätkän katsojaa pyydetään 

laskemaan pallojen heittoja piirissä, jolloin pelin läpi kävelevä gori-

lla jää kokonaan huomaamatta. (Kuva 107). 

Ihmisen kyky tunnistaa nähdyn liikkeen laatu hyvin pelkis-

tetyistä vihjeistä on merkille pantavaa.252 Tämä todennäköisesti 

mahdollistaa sen, että myös konserttisalissa ja oopperassa, jossa 

suurimmalle osalle yleisöä etäisyys kasvaa liian suureksi havaita 

248. Gibson 1996/1985, 154-163; Jokiniemen 2007, 22 mukaan.

249. Ilmoniemi 2001. 

250. Ibid.

251. Neufert, 478.

252. Blake ja Shiffrar 2007, 48; 63-64.

107. chabriksen ja simonsin gorilla-koe havainnollistaa 
ihmisen havaintokyvyn ominaisuuksia. tehtävässä 
koehenkilöiden tulee laskea pallon heittoja. tehtävään 
keskittyessä kuvan läpi kulkeva gorilla jää useimmillta 
huomaamatta.
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kasvon ilmeitä, on mahdollista nähdä ja tunnistaa tunneilmaisua. 

Puheteatterissa kasvon ja suun ilmeiden näkeminen on tärkeää 

hienovireisten tunteiden ja puheen ymmärrettävyyden helpot-

tamiseksi. Appletonin mukaan kasvonilmeiden erottamiseksi 

etäisyys esiintyjään saa olla korkeintaan 20 m.253 Useimmat lähteet 

arvioivat oopperalle ja musikaalille sopivan hiukan pidemmän 

etäisyyden, n. 30 metriä,  kun taas tanssille Appleton ehdottaa 

sopivaksi 20 m. Mielestäni voisi kuitenkin ajatella, että tanssi 

vertautuisi mieluummin oopperaan ja musiikkiteatteriin kuin 

puheteatteriin, ilmaisun koostuessa usein miten ilmeitä suurem-

masta liikkeestä. Sinfonisen musiikin esitystilojen mittoja rajoittaa 

Appletonin mukaan pääosin akustiikka. Monitoimisalien ollessa 

kyseessä dimensiot määrittää luonnollisesti esityslaji jolle on tiu-

kin vaatimus254 Oheiseen taulukkoon 108 on koottu Appletonin, 

Neufertin ja Strongin mukaiset suositellut maksimietäisyydet 

esityslajeittain. 

NäKymäliNJat Ja NäKymät

 Skottilainen insinööri John Scott Russell (1808-1882)julkaisi 

lyhyen kirjoituksen ”Treatise on Sightlines” Edinburgh New 

Philosophical Journal. Hän käyttää kirjoituksessaan säde dia-

grammia apuna piirtääkseen katsomon ideaalin kaltevuuden. 

Hän näyttää, että jos esiintyjä näkee jokaisen katsojan pään ja 

olkapäät, katsomo muodostuu käyräksi, jonka jyrkkyys vaihtelee 

sen mukaan miten lähellä tai kaukana katsoja on lavasta. Tämä 

käyrä tunnetaan nimellä ”isacoustic curve”.255 Näkymälinjojen 

määrittäminen on esitetty kuvassa ja kaavassa 109.  Laskenta 

tuottaa Russelin käyrän mukaisen muodon, joka usein todellises-

sa suunnitelmassa pelkistetään yhteen tai useampaan sopivaan 

kaltevuuteen. Laskentaa suoraan soveltamalla päädytään hyvin 

jyrkkään katsomoon. Monesti linjat määritelläänkin olettaen 

näkymälinjan kulkevan välittömästi edessä olevan rivin istujien 

lomitse, jolloin linjan määrittämisessä voidaan käyttää joka toisen 

rivin istujien korkeuseroa.  Laskennan lisäksi näkymiä tarkastel-

laan usein myös graafisesti, jolloin testataan täyttyvätkö näkymä-

linjavaatimukset kaikkialla katsomossa. Appleton muistuttaa, että 

253. Appleton 2008, 112.

254. Ibid, 113.

255. Forsyth 1985, 236.

108. maksimietäisyys katsojan ja esiintyjän 
välillä taidelajeittain. appleton, Neufert sekä 
strong antavat kaikki saman suuntaisia ohjeita. 

Esityksen laji Appleton Neufert Strong

Puheteatteri 20m 24 m 20 m

Ooppera 30 m 32 m 30 m

sinfoninen 
musiikki

akustiikka 
määrää

Tanssi 20 m

maksimietäisyys esityslajeittain

109. sopivan etenemän ja nousun suhteen laskenta. yleensä 
v:n, eli päälaen ja silmien välisen etäisyyden arvona käytetään 
120 tai 150 millimetriä. saman yhtälön avulla saadaan myös 
alla olevassa kuvassa näykyvä näkymälinjakäyrä.

110. russelin näkymälinjakäyrä.

D=(a × b)/(c-V)
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graafinen näkymälinjatarkastelu on syytä tehdä myös useammasta 

pitkittäisleikkauksesta. Esimerkiksi hevosenkengän muotoisessa 

katsomossa sivuparvien näkymälinjat poikkeavat merkittävästi 

permannon vastaavista.256 Myös Barron muistuttaa, että näkymä-

linjatarkastelu hankaloituu siirryttäessä kolmiulotteiseen tilaan, ja 

paras tulos saavutetaan usein riveillä, jotka poikkeavat vaakasuo-

rasta linjasta.257

Kuvassa 109 on esitetty vain näkymälinjan alareunan määritys. 

Erityisesti tirkistysluukkunäyttämöllisissä saleissa ja saleissa joissa 

katsomo on jaettu useampaan kuin yhteen kerrokseen, on tarpeen 

tutkia näkymälinjojen rajat myös yläviistoon (kuva 111). Neufer-

tista poiketen Appleton määrittää horisontaalin näkökentän 40 

asteiseksi. Hänen mukaansa salin katsomo tulisi suunnitella niin, 

että missään osassa katsomoa yleisöltä ei vaadita yli 30 asteen 

pään kääntämistä kohti lavaa katsottaessa.258 

Näkymälinjavaatimuksista joudutaan toisinaan joustamaan 

katsomokapasiteetin takia. Erityisesti tähän törmätään luuk-

kunäyttämöllistä salia suunniteltaessa, jollain voidaan joutua 

määrittelemään, että vaikkapa 10% yleisöstä näkee vain 90% esiin-

tymisalueesta.259 Macintosh kirjoittaa jopa, että hyvissä teattereis-

sa, joista pitävät sekä yleisö että näyttelijät on aina katsomossa 

osia, joista on huono näkyvyys näyttämölle. Teatterit, josta kaik-

kialta katsomosta on yhtä hyvä näkyvyys, ovat hänen mukaansa 

lähes poikkeuksetta huonoja.260 Tässä piilee varmasti totuuden 

siemen, mutta asia ei varsinkaan demokraattisiin teatterisaleihin 

ja väljyyteen ruuhkaisimmassakin kaupunkielämässä tottuneelle 

suomalaiselle yleisölle ole aivan näin mustavalkoinen. 

Näkymien havainnollistaminen

Perinteisten pohjapiirustuksessa ja leikkauskuvissa tehtävien 

näkymälinjatarkastelujen lisänä tai sijasta on nykyään erilaisilla 

mallinnusohjelmilla suunnittelun yleistyttyä mahdollista tehdä 

helposti visualisointeja siitä miltä näkymä lavalle tai näyttämölle 

katsomon mistäkin kohdasta näyttää. Tällaista visualisointikuvaa 

on myös kenen tahansa helppo lukea. Sara Vehviläinen, Akukon 

256. Appleton 2008, 130.

257. Barron 2010, 15.

258. Appleton 2008, 132.

259. Ibid, 138. 

260. Mackintosh 1993, 160.

111. erityisesti tirkistysluukullisissa, monikerroksisissa saleissa 
tulisi tarkastella myös näkymien yläreunoja. Näyttämöaukon 
reuna määrittää kuvan mukaisesti kuinka korkealle 
takanäyttämöllä voidaan nousta, niin että kaikilla on vielä 
näkyvyys esiintyjään. toisaalta parven etureuna voi varjostaa 
osaa näyttämöseinästä, jolloin vaikkapa tekstityslaite voi 
jäädä pimentoon.

112. svenska teaternin peruskorjauksen suunnittelussa 
käytettiin apuna näkymätarkastelua katsomosta. Kuva ja 
tarkastelut sara Vehviläinen.
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Oy:n esitystila- ja studiosuunnittelija on esimerkiksi käyttänyt 

tällaista tekniikkaa apuna Svenska Teaternin peruskorjauksen 

yhteydessä parvien näkyvyyttä tarkastellessaan. Tarkastelujen 

perusteella joillekin riveille päädyttiin suunnittelemaan tavallista 

korkeammat istuimet. Yhteistyössä hankkeen arkkitehdin Stefan 

Ahlamanin kanssa he myös kehittivät kyseiseen projektiin paik-

kojen näkyvyyden pisteytysjärjestelmän, jossa mallinnuskuvista 

arvioitiin kunkin alueen näkyvyyttä ja pisteytettiin se sen mukaan 

kuinka suuri osa näyttämöstä on näkyvissä. Pisteytystä käytettiin 

myöhemmin katsomon paikkojen hintaluokkien määrittelyn 

apuna.261 

Kuten yleensä aina, mallinnus ei tässäkään vastaa kaikilta 

osin todellisuutta. Vehviläinen toi esiin, että on tärkeä muistaa, 

että yleisö ei ole liikkumaton, joten näkymä kanssakatsojien 

takaa muuttuu monta kertaa näytöksen aikana. Myös katsojien 

pituus suhteessa toisiinsa vaikuttaa merkittävästi näkymään.262 

Sama sääntö on syytä muistaa myös näkymälinjoja leikkauksissa 

tarkastellessa. 

VisuaaliNeN arKKiteHtuuri Katsomossa

Suurimman osan esitystilojen historiasta on esitystilojen ark-

kitehtuurilla haluttu häikäistä ja ilmaista arkkitehtuurin lisäksi 

esimerkiksi yhteiskunnallisia teemoja. Ensin klassisismin ja tämän 

vanavedessä modernismin myötä arkkitehtuurin ulkopuolelle viit-

taavat elementit pyrittiin riisumaan pois, niin että arkkitehtuurin 

kieli viittaisi puhtaasti rakennuksen käyttötarkoitukseen. Siihen 

asti konserttisalia tai teatteria suunniteltaessa katseet oli käännet-

ty menestyneisiin edeltäjiin, jolloin muotokielen ja kuva-aiheiston 

merkitykset voimistuivat toiston myötä. Esitystilojen pitkässä pe-

rinteessä merkitykset kiteytyivät. Näennäisesti puhtaalta pöydältä 

lähdettäessä oli pohdittava uudelleen värit, muodot ja materiaalit 

ja löydettävä niille perusteet toiminnoista tai akustiikasta. 

Aivan kuin katsomon akustiikasta puhuttaessa, ei ole yhdente-

kevää minkä taidelajin esitystilasta on kyse kun pohditaan katso-

mon visuaalisia elementtejä ja ilmettä. 

Nimenomaan teatterikäyttöä ajatellen suunniteltujen teatteri-

tilojen näkisin olevan karkeasti jaoteltuna neljänlaisia. Ensimmäi-

261. Vehviläinen 2014.

262. Ibid.

113. Näkymälinjatarkastelujen perusteella laadittiin myös 
istumapaikkojen pisteytys svenska teaternissa. Piirustus sara 
Vehviläinen.

114. suomen kansallisteatterin katsomo 
ammentaa muotonsa ja visuaalisen 
arkkitehtuurinsa manner-euroopan 
barokkiteattereista ja amerikkalaisista 
muotoaiheista.
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senä ryhmänä näen säilyneet barokkiteatterit ja niistä muotonsa 

ja visuaalisen kielensä ammentavat teatterisalit, kuten Suomen 

Kansallisteatteri tai Svenska teatern. Vastareaktiosta barokin 

koristellulle ja voimakasilmeiselle arkkitehtuurille on syntynyt 

kaksi rinnakkaista, mutta keskenään erilaista  teatteritilaa: mo-

dernismin viileään ja pelkistettyyn kieleen luottava, mutta silti 

tarkoituksellisesti ilmaisuvoimainen teatteritila, jonka muoto 

on usein ammennettu antiikista ja demokratian ajatuksista sekä 

neutraaliuteen pyrkivä muuntautuva teatteritila, jonka on haluttu 

häipyvän esityksen taustalle. Neljäntenä tyyppinä näkisin esimer-

kiksi ohjaaja-legenda Peter Brookin paljon käyttämän löydetyn 

teatteritilan. Löydetty tila voi olla vaikkapa käytöstä poistettu 

tehdassali, jonka teatteriseurue valtaa ja jonka luomiin puitteisiin 

rakennetaan teatteritila katsomoineen. Toisaalta löydetty tila voi 

115. uudelleen löydetty teatteri bouffes 
du Nord, Pariisissa. ohjaaja- Peter brookin 
vuonna 1974 uudelleen löytämässä 
teatterissa vanhan teatterin muistot, ajan 
hampaan jäljet ja uusi käyttö kietoutuvat 
kiehtovasti yhteen.
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myös olla  vaikkapa vanha elokuvateatteri, tai jopa hylätty teatteri, 

jolloin Carslonin kuvaamasti uuden teatteritilan merkityksen alla 

häilyy kiinnostavasti vanhan esitystilan merkityksiä.263

Akustisen musiikin esitystilojen suhteen jäsentäisin kolme 

päälinjaa. Ensimmäisenä ennen modernismin aikaa suunnitellut 

konserttisalit, joiden arkkitehtuuri on koristeellista ja lämmintä 

ja salimuoto useimmiten pitkä suorasärmiö.  Toisena päälinjana 

modernismin ja modernismin ajan jälkeiset salit, joissa arkkiteh-

toninen ilmaisu perustuu koristeiden ja värien sijaan pääasiassa 

suuriin, pelkistettyihin muotoihin ja pohjamuoto voi olla lähes 

millainen tahansa. Kolmantena päälinjana näkisin teattereiden 

tapaan löydetyt tilat, jotka konserttisalien tapauksessa ovat usein 

käytöstä poistettuja kirkkoja tai tehdastiloja sopivan pohjamuo-

tonsa ansiosta. Oopperasalit jakaisin samaan tapaan, sillä erotuk-

sella, että oopperasalin perusasetelma ja pohjamuoto on säilynyt 

sitkeästi myös modernismin yli; vain arkkitehtoninen ilmaisu on 

vaihtunut koristeellisesta pelkistettyyn. Myös oopperasaleina käy-

tetään menestyksekkäästi löydettyjä tiloja - kuten kotoisa Olavin 

linnamme osoittaa.   

Esitystilan visuaalinen arkkitehtuuri vaikuttaa väistämättä 

tilassa esitettävän esityksen suunnitteluun sekä yleisön kokemuk-

seen esityksestä. Moni haastattelemistani asiantuntijoista pitää 

pyrkimystä neutraaliuteen harhana. Grönholm kuvailee neutraalin 

tilan ideologiaa: ”Tietyillä hyvillä mittasuhteilla varustettu huone, 

joka on maalattu mustaksi, ja jossa on mustat tangot katossa, jois-

ta roikkuvat mustat valaisimet. Ja sitten siellä on mustat penkit. 

Sehän on mielettömän voimakas ... tila. Täydellisessä kontrastissa 

kaikkiin tiloihin joissa ihmiset normaalisti ja luontevasti ovat. 

Sehän on aivan hirvittävän latautunut paikka ja vaikuttaa teatterin 

tekemiseen aivan älyttömästi. ”264 Lavastaja Korpiniityn mukaan 

avoin, black box -salin näyttämö asettaa vaatimuksen rehellisyy-

destä ja aitoudesta. Illuusiot eivät toimi avoimella näyttämöllä, 

”neutraalissa” salissa. Toisaalta luukkunäyttämölle voi kontrastina 

rakentaa hyvinkin askeettisen lavastuksen.265 

Esitystilan ja katsomon väreistä ei löydy kirjallisuudesta kovin 

runsasta ohjeistusta. RT-kortti 96-10503, Esitys- ja informaatio-

263. Carlson 1989, 200-201. 

264. Grönholm 2014.

265. Korpiniitty 2014.

116. alvar aallon Jyväskylän teatteri, 
joka edustaa muotokieleltään sekä 
visuaalisilta aiheiltaan viileämpää 
modernismia. Voimakasilmeiset siniset 
koristeaiheet vaikuttavat väistämättä myös 
näyttämökuvassa.
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tilat, ohjeistaa pintojen väreiksi neutraaleja, ei vaaleita, värejä.266 

Tämä johtuu arvatenkin erityisesti näyttämötaiteiden valaistuksen 

tarpeista. Musiikkisaleissa värityksen merkitys on jossain määrin 

erilainen kuin teatterisaleissa. Teatterisalissa monesti suuri osa 

esityksestä perustuu valoilla loihdittuun taikaan, joka toimii 

parhaiten tummassa tai vähintään vähäkontrastisessa salissa. 

Varoittavana esimerkkinä lavastaja Korpiniitty kuvaa kuinka Alvar 

Aallon suunnittelemassa Jyväskylän kaupunginteatterissa, näyttä-

mön sivuille luodut siniset koristeaiheet häilyvät muuten valkoi-

sessa salissa väistämättä näkökentän reunoilla, osana lavastusta.267 

Haastattelemissani esiintyjissä näkyy ehkä myös esityslajin erot. 

Laulaja Groop kaipaa vaaleita saleja ja pitää tummia värejä masen-

tavina,268 kun taas näyttelijä Kosonen mainitsee teatterin pintojen 

suosikkivärikseen mustan.269  Toisaalta esiintyjä ja esityksen suun-

nittelija Heikinheimo kaipaisi vaihtelua väreihin ja pohtii, löytyy-

kö mustalle yleisvärinä haastajaa.270

Myös katsomon värien ja yksityiskohtien kylläisyys vaikuttaa 

todennäköisesti yleisön kokemukseen esitystilasta. Ainakin 

Richard Küllerin vuonna 1977 esittelemien kokeiden mukaan 

perinteisessä, koristellussa ja värikkäässä teatterisalissa aikaa 

viettäneet reagoivat herkemmin ärsykkeisiin kuin yksinkertaisem-

massa, mustassa tai harmaassa  modernissa teatteritilassa aikaa 

viettäneet.271 Aistiärsykkeiden runsaus ja moninaisuus ikään kuin 

viritti yleisön mielen herkemmäksi. 

Katsomon istuimien avulla voi jatkaa muun arkkitehtuurin 

luomaa tarinaa. Toisaalta monesti istuimet on taloudellisista 

syistä järkevä muokata jonkin hyväksi tiedetyn istuinvalmistajan 

tuotteesta. Jos istuin suunnitellaan räätälöidysti saliin, on valmis-

taminen huomattavasti kalliimpaa.272 Samoilla kustannuksilla on 

mahdollista valita puolivalmiista istuimista katsomon eri osiin 

istuin erilaisella kaltevuudella, erilaisen istuma-asennon mukaan. 

Esimerkiksi löydettyihin tiloihin tehdyissä esityksissä katsomona 

voi toimia lähes mikä vain: ei ole kuitenkaan yhdentekevää istuu-

266. RT 96-10503.

267. Korpiniitty 2015.

268. Groop 2014.

269. Kosonen 2014.

270. Heikinheimo 2014.

271. Küller 1977; Mackintoshin 1993, 81 mukaan.

272. Morton 2015.

117. tyypillinen black box -teatteri. 
(Veterans studio theatre, Weber center for 
the performing arts, Wisconsin).

118. Visuaalista runsautta teatro alla 
scalassa.
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ko katsoja jauhosäkin päällä, plyysisohvalla vai baarijakkaralla, 

vaan istuin välittää katsojalle jonkinlaisen vaikutelman, ehkä jopa 

väittämän valitun tilan, näytelmän tai molempien todellisuudesta. 

Toisaalta esimerkiksi Heikinheimon mukaan ympäröivä tila ja sen 

merkitys katoaa, kun esityksessä syntyy intiimi hetki.273 

273.  Heikinheimo 2014.



 

131 

aistit Katsomossa / 
Katselulle otollinen ympäristö 

Katsomo KaiKille aisteille

Esitystiloissa on mahdollista kohdata esiintyjä ja aistia kahden-

suuntainen vuorovaikutus kaikilla aisteilla. Pääosassa ovat toki 

edellä käsitellyt kuulo- ja näköaisti, mutta niitä täydentävät aina-

kin tunto- ja hajuaisti. Tärkeintä on kuitenkin näiden kaikkien 

aistien yhdessä luoma kokemus esityksestä ja tilasta. Mikään 

näistä aisteista ei toimi tyhjiössä, vaan aistit vaikuttavat toisiinsa. 

Jokiniemi kehottaakin huomioimaan aistit suunnittelussa ta-

sa-arvoisesti, jolloin tilakokemus muodostuu monipuoliseksi  ja 

tasapainoiseksi.274

tuNNelma

Annette Arlander vertaa runollisesti katsomon tai salin arkki-

tehtuuria värilliseen pastellipaperiin, jonka sävy kuultaa päälle 

piirretyn esityksen läpi. Tämä kuvaa mielestäni hyvin esitysti-

la-arkkitehtuurin vaatimuksia. Esitystilan tunnelma muodostuu 

monesta tekijästä: mittasuhteista, muodoista, materiaaleista, 

akustiikasta, valoista, jopa tuoksuista. 1800-luvun puolivälin 

jälkeen syntyneiden konventioiden mukaisesti, erityisesti teatte-

rissa ympäröivä tila häipyy taka-alalle, kun esitys alkaa275.  Usein 

tätä vahvistetaan pimentämällä salin valot. Yleisö näkee toisensa 

siluetteina ja lavalta mahdollisesti loistavassa valossa, mutta 

ympäröivä arkkitehtuuri kietoutuu pimeyteen. Arkkitehtuuri 

muistuttaa itsestään vain istuinten tuntuman, akustiikan ja ehkä 

hienovaraisesti myös tuoksujen kautta, arkitäytössä melko alta-

vastaajan asemassa olevien tunto-, kuulo- ja hajuaistiemme kautta. 

Toisaalta kokonaistunnelma on tunnusteltu jo saliin saavuttaessa, 

joten se todennäköisesti vaikuttaa taustalla, Arlanderin sanojen 

mukaan kuin tunnetasolla kuultava perussäestys, joka vaikuttaa 

meihin tiedostamatta 276. 

274. Jokiniemi 2007, 15.

275. Arlander 2014.

276. Ibid.

119. lampila kuvailee 2001 entisöidyssä 
theatro la Fenicessä olevan ”samanlainen 
tunnelma kuin Venetsiassa, ilma väreilee 
laguunien tai kanavien yllä. autereinen 
tunnelma, pastellisävyt. Kyllähän se 
vaikuttaa (kuulijan kokemukseen 
esityksestä) jos on hyvin runollinen, 
epätodellinen tunnelma.”
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aistieN merKitys eri taiDelaJieN Katsomossa

 Perinteisesti ajatellaan, että teatterikatsomossa näkemisen merki-

tys on suurin. Jotta ilmeet ja eleet erottaisi, täytyy etäisyyden olla 

riittävän pieni ja näkymälinjojen hyvät. Ooppera nähdään yleensä 

yhdistelmänä puheteatterista ja konserttisalista: musiikin ja 

akustiikan merkitys on suuri, mutta yhtä suuressa osassa on visu-

aalisuus ja esiintyjien tunneilmaisun näkeminen. Konserttisalien 

osalta muun muassa Appleton mainitsee dimensioiden tärkeim-

pänä määrittäjänä salin akustiikan, eikä anna lainkaan rajoittavaa 

etäisyyttä konserttisaleille.277 Tätä tulisi mielestäni tarkastella 

kriittisesti musiikkiin ja muun muassa musiikkiesitysten arvioimi-

seen liittyvän tutkimuksen valossa. Esimerkiksi Chia-Jung Tsayn 

väitöstukimuksessa koehenkilöiden tehtävänä oli arvata pianokil-

pailun voittaja kolmesta kandidaatista. Arviointiin sai käyttää joko 

ääninauhaa, ääninauhan ja kuvanauhan yhdistelmää sekä pelkää 

kuvanauhaa ilman ääntä. Parhaiten voittajan arvaamisessa pärjä-

sivät ne, jotka valitsivat pelkän kuvanauhan. Tämä piti paikkaansa 

sekä maallikkokoehenkilöiden että ammattilaiskoehenkilöiden 

kohdalla. Tämä viittaa toki musiikkikilpailujen arviointiprosessin 

läpinäkymättömyyteen ja virhearvioihin pelkän musiikillisen 

esityksen merkitsevyydestä arvioinnissa, mutta näiden lisäksi 

tämä antaa viitteitä siitä, että näköaistin kautta saatu informaatio 

musiikkiesityksestä on vähintään yhtä tärkeässä osassa esityksen 

laatua arvioitaessa, kuin kuuloaistin välityksellä saatu informaa-

tio.278 Tästä näkökulmasta ei välttämättä ole yhden tekevää miltä 

etäisyydeltä musiikkiesitystä seuraa. 

Asiaa tutkiessani en ole juurikaan törmännyt esimerkkeihin 

kuuloaistimuksen vaikutuksesta näköön. Näön vaikutuksesta kuu-

loaistiin löytyy useita tutkimuksia ja esimerkkejä helposti myös 

arkipäiväisistä kokemuksista. Tuttuna esimerkkinä vaikkapa pu-

heen ymmärrettävyyden kasvaminen huomattavasti, jos on mah-

dollista kuulemisen lisäksi myös nähdä puhujan huulten liikkeet. 

Toisaalta esimerkiksi Aalto-yliopistossa tehtävässä subjektiivisen 

akustiikan tutkimuksessa visuaalisen aistikanavan merkityksen 

tutkiminen on vasta aluillaan.279 

277. Appleton 2008, 113.

278. Tsay 2012, 14583.

279. Lokki 2014.
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Katsomon intiimiys 

Akustisista esitystiloista puhuttaessa intiimiys nousee monessa 

yhteydessä merkittäväksi tekijäksi salin ja katsomon hyvyyttä ar-

vioitaessa. Intiimiydestä puhuvat sekä haastattelemani esiintyjät, 

esitysten suunnittelijat, esitystilojen suunnittelijat, tutkijat kuin 

yleisökin. Käsite intiimi, sisältää monia merkityksiä. Esimerkiksi 

kielitoimiston sanakirja määrittelee intiimin läheiseksi, likei-

seksi ja tuttavalliseksi, mutta myös joksikin henkilökohtaiseksi 

ja yksityiseksi. Esitystiloista puhuttaessa intiimi-sanalla on vain 

positiivisia merkityksiä ja arkaluontoisuuteen viittaavat merkityk-

set puuttuvat tyystin. Katsomoista ja saleista puhuttaessa intiimi 

sisältää ymmärtääkseni ainakin seuraavia merkityksiä: sopivan 

tiivis, sopivan pieni, läheinen ja lämmintunnelmainen. Subjektii-

visena akustisena muuttujana ymmärrän sillä olevan melkolailla 

saman merkityssisällön. Kokemus intiimiydestä syntyy usean ais-

tin yhteisvaikutuksesta. Akustikko Jerald R. Hyden tutkimusten 

mukaan esimerkiksi akustisen intiimiyden kokemukseen vaikut-

taa myös tilan visuaalinen intiimiys.280 Intiimiys on jotain erityisen 

tavoiteltavaa katsomoiden ja salien suunnittelussa.

istuVaN iHmiseN KauNeus

Katsomon osien mitoitus ja osien väliset suhteet ovat oleellisia 

erityisesti katsomon toiminnallisuuden sekä  ergonomian kan-

nalta, mutta myös niiden vaikutus salin visuaalisen ilmeeseen 

tulee huomioida. Täysin ympäröivissä ja osittain ympäröivissä 

katsomoissa yleisö muodostuu helposti yhdeksi tärkeimmistä 

visuaalisista elementeistä. Sanotaan, että istuimen suunnittelun 

onnistumisen mittarina voidaan käyttää myös sitä, että istuimessa  

istuva ihminen näyttää kauniilta. Samaa voidaan mielestäni laa-

jentaa koskemaan ympäröiviä esitystiloja. Tyypillisesti tällainen 

tilanne vallitsee vaikkapa Barokin hevosenkenkäteatterissa, jossa 

aitiot kehystävät vastapäisistä katsojista kauniit rintakuvat. Samaa 

vaikutelmaa olisi mielestäni syytä tavoitella myös moderneissa 

ympäröivissä saleissa. Esimerkiksi Helsingin Musiikkitalon par-

vien kaiteet on akustisista syistä toteutettu ohuilla pystypuolilla. 

Tämän lisäksi korkealle sijoitetut parvet on porrastettu hyvin jyr-

kästi. Muun muassa Lokki tuo esiin, miten  tämä aiheuttaa sen, et-

tä lavan takaosan paikoilta katsotaan alaviistosta parvella istuvien 

280. Hyde 2003, 30.

120. Kehystetty yleisö teatro alla scalan 
aitioissa.
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sääriin.281 Varsinkin nykyajan muodista johtuen, kun pitkät leveät 

helmat ovat käytössä vain tanssiaisissa, ovat katsojan jalat harvoin 

arvokkain osa katsojaa.

yleisöN aistit Katsomossa

Kyselyyn vastanneen yleisön kommenteissa ilmeni lähinnä kuu-

lo- ja näköaistiin liittyviä ilmauksia, mutta myös muihin aisteihin 

liittyviä ilmauksia tuli esiin joitakin. Useampi vastaaja toi esiin 

miten jokin tai jonkun tyyppinen sali tuntuu joltakin. Esimerkiksi 

avaralta,  lämpimältä tai tunkkaiselta.  Tämän tyyppisistä ilmauk-

sista on mielestäni selkeästi luettavissa moniaistinen kokemus: 

vastaaja ei suinkaan puhu ainakaan pelkästään tuntoaistin välityk-

sellä saadusta vaikutelmasta, vaan useamman aistin välittämästä 

tiedosta. Kysymyksessä, jossa pyysin yleisöä valitsemaan mielui-

sen salityypin kullekin taidelajille ja perustelemaan valintansa, 

tuli esiin enimmäkseen kuulemiseen ja näkemiseen liittyviä syitä. 

Näiden kahden jakautuminen taidelajien kesken hiukan yleisestä 

ajattelusta poiketen oli kuitenkin kiinnostavaa. Tarkemmin tästä 

luvussa  Yleisön ajatuksia katsomon muodoista ja suhteista, sivulta  

157 alkaen.  

Kysyin yleisöltä myös akustisista mieltymyksistä sekä siitä mitä 

he toivovat minkäkin taidelajin katsomosta näkevänsä. Kysymys 

akustisista mieltymyksistä ei tuottanut helposti analysoitavaa 

tietoa, sillä kysymyksessä käytettyjä termejä ei oltu selitetty 

yksiselitteisesti. Akustiikasta puhuminen ilman kuultavaa refe-

renssiä on myös haastavaa. Avoimien tekstikenttäkysymysten 

yhteydessä voidaan silloin  enintään tutkia millaisia käsityksiä ja 

sanoja  vastaajat käyttävät kuvaillessaan tietylle taidelajille sopivaa 

akustiikkaa. 

Kysymys siitä mitä vastaaja haluaisi paikaltaan nähdä kunkin 

taidelajin esityksessä tuotti tyyppivastauksena ”esiintyjät ja lavan”. 

Koska kysely oli melko pitkä ja tätä edeltänyt akustiikkakysymys 

hankala, ei vastaajilla todennäköisesti enää riittänyt tarmoa poh-

diskella kysymyksen vastausta ilmiselvää pidemmälle. Toki sain 

muutamia täsmällisempiäkin vastauksia, kuten vaikkapa kamari-

musiikkikonsertissa ”solistin kasvonpiirteineen” tai laulumusiikin 

konsertissa ”laulajan paneutumisen”.

281. Lokki 2014.
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Tässä luvussa pääsemme käsiksi katsomoiden fyysiseen arkkiteh-

tuuriin ja toiminnallisuuteen. Taustana, jota vasten peilaamme, 

ovat edellisissä luvuissa esittämäni katsomoiden vaiheet sekä 

ymmärrys aisteille sopivista katsomoista. Tässä luvussa käsittelen 

katsomon muotoja ja suhteita, katsomon toiminnallista suun-

nittelua, katsomon ergonomiaa sekä katsomon esteettömyyttä. 

Jokaisen alaluvun lopussa esittelen mielestäni kiinnostavia, aihee-

seen liittyviä yleisökyselyssä esiin nousseita tuloksia.

  Tässä, kuten myös työn muissa luvuissa katsomoa käsitellään 

lähinnä esitystilanteen näkökulmasta. Olisi kuitenkin tärkeä muis-

taa, että esitystilat ovat monien työpaikkoja myös muulloin kuin 

esitystilanteessa. Myös nämä ajat tulisi ottaa huomioon suunnit-

telussa. Esitystiloissa työskentelee suuri määrä teknistä henkilö-

kuntaa, mutta pisimpiä aikoja tiloissa viettävät todennäköisesti 

esityksiä harjoittelevat esiintyjät ja esityksiä harjoittavat ohjaajat. 

Erilaiset käyttötilanteet tulee luonnollisesti huomioida valaistuk-

sessa, mutta Heikinheimo tuo myös esiin, että vaikkapa ikkunan 

avaamista suoraan raittiiseen ulkoilmaan kaivataan useasti.282

282. Heikinheimo 2014.
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KatsomoN muoto Ja suHteet

KatsoJaN, yleisöN Ja esiiNtyJäN suHDe

Useimpien teatterintekijöiden ja teatterista kirjoittavien mukaan 

esitys syntyy esiintyjän ja katsojan vuorovaikutuksen tuloksena.283 

Condeen mukaan erityisesti avonäyttämön puolesta puhujat li-

säävät vuorovaikutussuhteeseen vielä yksittäisen katsojan.284 Näin 

käsitettynä teatteriesitys rakentuu siis kolmen toisiinsa vaikut-

tavan osan varaan: vastavuoroisen kolmion yhdessä kulmassa on 

esiintyjä, yhdessä yleisö ja yhdessä katsoja. Kaikki nämä vaikuttavat 

toisiinsa ja saavat näin aikaan esityksen jännitteen. Sama ajattelu-

malli on mielestäni sovellettavissa kuvattaessa vuorovaikutusta 

myös muissa esittävän taiteen lajeissa. Myöskään konserttia, 

tanssiesitystä tai oopperaa ei synny ilman yleisön läsnäoloa: yleis-

nimityksenä esitys sisältää jo jonkun esittäjän ja jonkun esityksen 

vastaanottajan. 

Yksittäisen vuorovaikutuksen voimakkuus riippuu aina myös 

esitystä kehystävistä seikoista: erityisen paljon katsomon ja näyt-

tämön suhteesta, eli esimerkiksi siitä miten hyvin kolmitahoisen 

vaikutuksen osapuolet näkevät toisensa. Jonkinlaisen vuorovai-

kutussuhteen muodostumiseksi riittää pelkistetty asetelma, jossa 

yleisön paikka, katsomo on merkitty ja ehkä rakennettukin ja jossa 

myös esiintyjillä on oma tai omat paikkansa. Jotta poikittainen 

vuorovaikutus katsojan ja yleisön välillä voisi olla vahva, vaatii se 

tilalta jo enemmän: vähintäänkin riittävää tiiviyttä, että katsoja 

aistii olevansa osa yleisön muodostamaa kokonaisuutta. Tätä voi 

vahvistaa katsomon muoto ja esimerkiksi näköyhteys muihin 

katsojiin.  Suoraviivaisen arkkitehtuurin vaikutuksen lisäksi vuo-

rovaikutussuhteisiin voi vaikuttaa todella moni, yllättäväkin tekijä. 

Esimerkiksi sopii hyvin lavastaja Erkki Kiviluodon kuvaus Vaasas-

sa 2006 esitetystä Toivo Kuula –oopperasta. Vaasalaisen säveltäjä 

Kuulan elämästä kertova ooppera rakennettiin Vaasan kaupun-

gintalon juhlasaliin. Oopperan aihe, kaupungin oman säveltäjän 

elämä, ja oopperan esityspaikka, kaunis kaupungintalon sali, 

283.  Arlander 2014.

284.  Condee 2001, 37.

Tästä luvusta alkaen (joi-

tain tapauksia voi tulla esiin 

jo aiemmin) on tarkoitus 

tekstin lisäksi havainnol-

listaa käsittelyssä olevaa 

asiaa piirustuksin ja kuvin 

tietyistä yleisökyselyssä ja 

haastattelussa esiinnouseis-

ta saleista. Tulevien lukujen 

aikana nostan esiin yksityis-

kohtia ja kokonaisuuksia  

nyt näkyvän teksin lisäksi 

ainakin seuraavista saleista:

Musikverrein

Lahden Sibeliustalon sali

 Finlandiatalon sali

Savonlinnnan ooppera-

juhlien sali

Kööpenhaminan ooppera

Musiikkitalon 

konserttisali

Berlin Philharmonie

Kansallisteatterin

Kaupunginteatterin

Aleksanterinteatteri

joku pienemmistä teatte-

reista, jos vain saan piirus-

tukset jostain

yleisö katsoja

esiintyjä

121. Vuorovaikutussuhteet katsomossa.
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voimisti yleisön kokemusta paikkaan sidotusta yhteisöllisyydestä. 

Esitysten aikaan tammikuussa Vaasaa kurittivat poikkeuksellisen 

kovat pakkaset: ulkona paukkuvasta pakkasesta muodostui voima-

kas yhteinen kokemus kaikille oopperaan saapuville.285 

  Erityisesti teatteriin liittyy ajatus kollektiivisuudesta ja tapah-

tuman kokemisesta yhdessä. Sekä Arlander että Säkö tuovat esiin 

kuinka helposti yleisön mielialan ja tunnetilat aistii katsomossa ja 

kuinka helposti ne leviävät: kun koko muu yleisö nauraa, on liki 

mahdotonta pysyä vakavana ja toisaalta vakavan yleisön keskellä 

on vaikea nauraa yksin.286  Esittävien taiteiden yhteisöllisyydestä 

ja yleisöyden kokemuksesta huolimatta esitys on väistämättä 

jokaiselle katsojalle ainakin hiukan erilainen.  Myös katsojasta 

riippuu, miten paljon muu yleisö vaikuttaa omaan kokemukseen 

ja miten tietoisesti tämän vaikutuksen aistii. Esimerkiksi teatterin 

suurkuluttaja Kiviluoto kuvaa teatterikokemusta ennen kaikkea 

yksityisenä kokemuksena. Hänelle muu yleisö katoaa esitykseen 

uppouduttaessa ja yhteys muodostuu yksityisenä hänen ja esityk-

sen välille.287 Arlander tuo esiin, että  tasapaino yksityisen ja yhtei-

sen kokemuksen välillä voi myös vaihdella esityksestä toiseen ja 

myös esityksen sisällä.288

Arlanderin mukaan Gunnar Bäck on kirjoittanut siitä, miten pe-

rinteisessä teatterissa katsojien odotukset luovat energisen kentän, 

johon esiintyjä astuu. Tämän huomion keskittämisen ja odotuksen 

synnyttämän latauksen päällä esiintyjä voi tanssia. Jos tämä lataus 

puuttuu tai on löysä, on esiintyminen raskaampaa ja työlääm-

pää.289 Kun yleisö tulee teatteriin (ja miksei muuhunkin esittävän 

taiteen tapahtumaan), luovat jo rakennus, siihen liittyvä kulttuuri-

historia ja oma henkilökohtainen suhde sekä ennakkomainonta ja 

katsojan tietoinen päätös tulla paikalle juhlavuuden ja odotuksen 

tunnelman. Näiden lisäksi myös arkkitehtuurin asettamat fyysiset 

puitteet  luovat rajoituksia ja mahdollisuuksia yleisön yhteisen 

energian muodostumiselle. Tästä yleisön yhteisöllisyydestä ja 

yhteisestä energiasta puhuu Julian Hilton esittämänsä communi-

tas-käsitteen avulla; yhteisyyden syntymiseksi tarvitaan riittävän 

pienet, intiimit etäisyydet katsojien välillä 290. Edward Hall jakaa 

285.  Korpiniitty 2014.

286.  Arlander 2014. Säkö 2015.

287.  Kiviluoto 2014.

288.  Arlander 2014.

289.  Arlander 2014.

290.  Hilton, Arlanderin 2014 mukaan.
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proksemiikassaan sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät etäisyy-

det neljään tilalliseen vyöhykkeeseen: intiimietäisyyteen, hen-

kilökohtaiseen etäisyyteen, sosiaaliseen etäisyyteen ja julkiseen 

etäisyyteen.291 Tämä pienin, intiimietäisyys on Arlanderin mukaan 

oleellisessa roolissa yhteisöllisyyden kokemuksen syntymisessä. 

Jos katsomo on liian väljästi mitoitettu tai kovin tyhjä, katkeaa 

mainittu intiimietäisyyksien ketju ja yhteisyyden tunne heikke-

nee. Tästä syystä sama määrä katsojia luo näyttelijälle helpomman 

esiintymistilanteen pienessä ja intiimissä tilassa kuin suuressa 

tilassa.292 Toisaalta esimerkiksi tanssija-koreografi Heikinheimo 

tuo esiin, ettei katsomon tulisi olla liian tiivis ja ahdas. Muu yleisö 

on mukava aistia, mutta kuitenkin niin, että voi samalla säilyttää 

oman intiimin suhteen esiintyjiin.293

Yleisöyden ja vuorovaikutussuhteiden pohtiminen on luon-

teva osa teatteritaidetta ja sen tutkimusta. Lähdekirjallisuuden 

perusteella vaikuttaa siltä, että musiikkiesitysten kohdalla tätä 

asiaa ei ole koettu yhtä oleelliseksi. Konsertti-, kamarimusiikki- ja 

resitaalisaleista puhuttaessa huomio kääntyy ensimmäiseksi akus-

tiikkaan ja esimerkiksi näköyhteyttä kuulijan ja esiintyjän välillä 

pidetään monesti toisarvoisena. Kuitenkin myös musiikkiesityk-

sen emotionaalinen ilmaisu on suurelta osin visuaalista: se välittyy 

muusikon soittoon tai pelkästään ilmaisuun liittyvän liikehdinnän 

kautta. Ei siis ole perusteltua jättää näköaistia kovin pieneen roo-

liin. Myöskään kuulijoiden yhteisöllisyys, kokemus yleisön välittä-

mästä energiasta ei voi olla yhdentekevä konsertissa. Kuulijoiden 

odotukset ja tunnelmat leviävät helposti fyysisesti tiiviissä salissa 

ja välittyvät voimakkaana myös esiintyjälle. Vaikka muun yleisön 

näkisi vain silmäkulmastaan, myös konserttisalissa toisen mielia-

lan aistii helposti. Toisaalta monissa konserttitilanteissa katsomo 

ja sitä kautta yleisö on vähintään himmeästi valaistu, joten myös  

muun yleisön ilmeet on teatteritilaa helpompi havaita. Lampilan 

mukaan ympäröivien salimuotojen käyttö myös konserttisaleissa  

helpottaa yhteisöllisen yleisön muodostumista, kun kuulijat näke-

vät toisensa. Esimerkiksi Musiikkitalon konserttisalissa yleisö is-

tuu hänen mukaansa tiiviisti ja tämä yhdistettynä näköyhteyteen 

muuhun yleisöön lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Toisaalta vaik-

kapa Finlandiatalon konserttisalissa, jossa katsomo on väljemmin 

291.  Hall, Levy-Leboyerin 1982, 133-134 mukaan.

292.  Arlander 2014.

293.  Heikinheimo 2014.
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mitoitettu ja muodoltaan viuhka, ei yhteisöllisyyden kokemus 

ole yhtä voimakas.294 Porrastettujen viinitarhasalien avulla myös 

yleisön ja esiintyjän välinen vuorovaikutus konserttitilanteessa  

on Almilan mukaan lisääntynyt, kun suuressakin salissa saavuttaa 

näköyhteys orkesterin taaimmaisiinkin soittajiin.295

KatsomoN Ja NäyttämöN tai esiiNtymislaVaN VäliNeN 
suHDe

Väitöskirjassaan Esitys tilana Arlander toteaa: ” Käytännössä 

teatteritilan toimivuudelle olennaisin on usein näyttämön ja kat-

somon suhde, niiden välinen dynamiikka”.296 Tämä lausuma pätee 

varmasti eri asteisesti myös muille esittävän taiteen lajeille. Mitä 

vahvemmin esitys on sidoksissa kuuloaistiin, sitä suuremman 

merkityksen saa myös salin tai katsomotilan akustiikka.

Teatterissa  Arlanderin mukaan esitystilan katsomo-näyttämö 

–suhde rajoittaa mahdollisen katsoja-esittäjä -suhteen valintaa ja 

muodostumista. Tietynlainen suhde houkuttelee tietynlaiseen 

esittämiseen. Esimerkiksi kun arkkitehtonisen mittakaavan 

takia katsojien ja näyttelijöiden välille syntyy valtava etäisyys tai 

ramppi (näyttämön ja katsomon väliin muodostuvaa fyysistä 

rajaa, korkeuseroa tai vain erottavaa tyhjää tilaa, kutsutaan perin-

teisesti rampiksi), pyrkivät näyttelijät kurottamaan etäisyyden 

yli, tavoittaakseen yleisön liioittelemalla ja suuntaamalla näytte-

lemisen yleisöä kohti. Jos taas arkkitehtuurin asettamat puitteet 

ovat intiimit, luodaan usein näyttelijäntyön keinoin etäisyys, 

virtuaalinen ramppi. Näyttelijät tietävät intuitiivisesti millaista 

esittämistä tietynlainen näyttämö-katsomo-suhde edellyttää: 

näyttelijä suuntaa näyttelemisensä niin, että hän tavoittaa yleisön. 
297 Piha ja Edström esittävät asian taiteen tarpeesta käsin. He ovat 

jakavat teatteritaiteen neljään päätyyppiin: toimintateatteriin (ak-

tionsteater), monologiteatteriin (monologteater), dialogiteatteriin 

(dialogteater) sekä ”kuvateatteriin” (bildteater).298(kuva sivussa). 

Näiden tyyppien mukaan taas määräytyy, minkälainen suhde kat-

somolla ja näyttämöllä tulisi olla, jotta tila sopisi esitykseen.

294. Lampila 2014.

295. Almila 2014.

296. Arlander 1999, 21.

297. Arlander 2014.

298. Edström & Piha 1976, 30-31.

122. erilaiset teatteritaiteen tyypit Pihan 
ja edströmin mukaan. teatteritaiteen 
tyyppi määrää heidän mukaansa millainen 
suhde katsomolla ja näyttämöllä tulee 
olla.

Toimintateatteri 
(aktionsteater)

Monologiteatteri
(monologteater)

Dialogiteatteri
(dialogteater)

Kuvateatteri
(bildteater)
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Katsomon ja esityspaikan, oli se sitten lava tai näyttämö, suh-

teesta puhuttaessa täytyy muistaa, että vaikka määrittelemme 

katsomon tietyn tyyppiseksi ja sen fyysisen suhteen näyttämöön 

tietynlaiseksi, sisältää tämä suhde yhtä monta variaatiota kuin 

katsomossa on istuimia. Kosonen muistuttaa, että sillä, missä 

kohtaa katsomoa istuu, on merkitystä sille, millaiseksi katsomon 

ja esityspaikan suhteen kokee.299 Jos otetaan esimerkiksi vaikkapa 

musiikkitalon viinitarhasali, on helppo kuvitella, miten erilainen 

kokemus suhteesta esitykseen nousee keskipermannolta tai viis-

tosti ylimmältä parvelta (keskipermannolta orkesteri esittäytyy 

yhtenäisenä kokonaisuutena, yksityiskohtaisesti ja läheisenä, kun 

taas ylimmältä parvelta orkesterin näkee lähes ylhäältäpäin ja 

pienenä, hiukan kuin mikroskooppisen tutkimuksen alla). Samalla 

kun katsomon muoto ja asettelu vaikuttavat esiintyjän ja yleisön 

suhteeseen, vaikuttavat ne myös voimakkaasti näyttämölle suun-

nittelevien työhön. Sekä koreografia, ohjaajaa kuin lavastajaakin 

kiinnostaa, mistä yleisö näyttämölle katsoo. Katsomon muoto, 

tasapaino ja painopisteen sijainti eivät nekään ole yhdentekeviä 

esityksen rakentumisen kannalta. 

Esimerkiksi u-teatterissa istumapaikka u:n mutkan keskeltä 

luo kuvan melko perinteisestä asetelmasta, jossa muu yleisö toki 

näkyy hiukan tavallista enemmän näyttämön sivuilla. Näyttämön 

päätteenä näkyy kuitenkin usein jonkinlainen lavastus tai ainakin 

aukko tai seinä. U-teatterissa, u:n sakarassa  olevasta paikasta näyt-

tämön yli näkyykin muu yleisö. Ehkä esiintyjätkin helposti suun-

taavat esityksensä eteenpäin ja näin u:n sakarassa näkee esityksen 

enimmäkseen sivulta. 

Useissa lähteissä katsomot ja salit ryhmitellään katsomon ja 

näyttämön (tai lavan) välisen suhteen perusteella vaihtelevaan 

määrään tyyppejä. Esimerkiksi Strong jakaa teatterisuunnitteluop-

paassaan Theatre Buildings: a design guide teatterisalit katsomon ja 

näyttämön suhteen perusteella kymmeneen tyyppiin, jotka on esi-

299.  Kosonen 2014

123. eri puolilta musiikkitalon konserttisalin 
katsomoa otetuissa kuvissa näkyy, että siihen 
miten yleisön ja esiintyjän välinen suhde koetaan, 
vaikuttaa katsomotyypin ja koon lisäksi oma 
paikka katsomossa.
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telty viereisellä palstalla, kuvassa 124. Näiden lisäksi hän tuo esiin 

kolme laajaa tyyppiä, kävelyteatterin (promenade), muunneltavan 

tilan (adaptable space) sekä löydetyn tilan (found space).300 

Samoin Appleton esittää esitystilojen suunnitteluoppaassaan 

Buildings for the Performing Arts jakoa useaan tyyppiin. Esitystilat 

jakautuvat hänen mukaansa kahteen päätyyppiin, tirkistysluuk-

kunäyttömöllisiin (proscenium format) ja avoimen näyttämön tai 

lavan muotoihin (open stage forms) joiden lisänä vielä historial-

listen muotojen ryhmä. Tirkistysluukkunäyttämölliset jakautuvat 

edelleen kolmeen ryhmään: hevosenkenkäteatteri, sisäpihateatteri 

ja viuhkateatteri, joista jokainen voi ilmetä parvilla, aitioilla ja 

porrastuksella tai ilman. Avoimen näyttämön muodot hän jakaa 

viiteen kategoriaan: päätyteatteri (end stage), viuhka (fan-shaped), 

u-teatteri (thrust stage), areenateatteri (theatre-in-the-round) ja 

käytäväteatteri tai poikittaisnäyttämö (traverse stage). Appleton 

esittää kirjassaan myös graafisesti pelkistetyin pohjapiirustuksin 

mahdollisia konfiguraatioita eri esitystyypeille.301 70-luvulla teat-

terisuunnittelua kohti joustavia ja muunneltavia teatteritiloja aja-

neet Edström ja Piha jakavat Rum och teater -kirjassaan teatteritilat 

jopa 20 eri tyyppiin,302 jotka on nähtävillä kuvassa 125.

Itse näen kiinnostavana tarkastella katsomoita kolmen muuttu-

jan kautta. Nämä ovat: ympäröivyys tasossa, vertikaalinen suhde, 

sekä koko ja ryhmittely. Seuraavassa luvussa erittelen millaiset 

osamuuttujat näihin liittyvät ja miten mikäkin näistä elementeistä 

vaikuttaa katsomon ilmiasuun.  

300. Strong 2010, 67-73.

301. Appleton 2008, 106-110.

302. Edström & Piha 1976, 90 -92.

”päätyteatteri” (end stage)

Kulmateatteri (corner stage)

leveä viuhka –teatteri (the wide fan)

amfiteatteri (amphitheatres)

u-teatteri (thrust stages)

täysareenateatteri (in-the round )

“sisäpihateatteri” (courtyard theatre)

Poikittaisnäyttämö 
(käytäväteatteri)(traverse)

tirkistysluukkuteatteri (prosceni-
um theatre) ja etunäyttämöllinen 
tirkistysluukkuteatteri (forestage and 
apron stage)

124. teatterisalityypit strongin 
mukaan

125. teatterisalityypit edströmin 
ja Pihan mukaan.
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Ympäröivyys tasossa

Esitystyyppi ja sille sopiva katsomo ovat sidoksissa toisiinsa. Jos 

ammennamme arkikokemuksesta, on tuttua, kuinka esimerkiksi 

ekskursiolla opiskelijat kerääntyvät opettajan lähelle, kaareksi, 

kuullakseen ja nähdäkseen opettajan mahdollisimman hyvin. 

Myös katusoittajia kuunnellaan usein puolikaaressa esiintyjän 

etupuolella. Jos taas  kyseessä on jokin liikettä sisältävä esitys: 

tanssi, jonglööraus tai muu kolmiulotteinen performanssi, ihmiset 

kerääntyvät helpommin kehäksi tapahtumien ympärille.  Kuten äs-

keinen esimerkki, myös suurin osa lähdekirjallisuudesta esitetyistä 

tyyppijaoista perustuu ennen kaikkea katsomon ympäröivyysas-

teeseen. Tällöin tyypit voidaan esittää yksinkertaistetun pohjapii-

rustuksen avulla (esimerkiksi edellisen sivun kuvassa 125), kuten 

itse tein yleisökyselyssäni. Ympäröivyysakselin toisessa päässä on 

kurkistusluukkuteatteri suorakulmaisella näyttämöllä ja toisessa 

täysin ympäröivä areenateatteri (kuva 126). Tähän välille mahtuu 

lukematon määrä astevariaatioita ja mahdollisuudet muuttuvat 

yhä monisyisemmiksi, kun myös muut katsomon muuttujat ote-

taan käyttöön. 

Teatterityypeistä vähiten ympäröivää kutsutaan suomeksi 

tirkistysluukkuteatteriksi (proscenium theatre). Nimi on hyvin 

kuvaava, sillä tirkistysluukkuteatterissa yleisö ja esiintyjät on 

erotettu omiin huonetiloihinsa ja näyttämöaukko toimii fyysisenä 

metaforana tällaiselle teatterille tyypillisestä teatterikäytännöstä: 

näyttämöaukko on nimensä mukaisesti tirkistysluukku teatterin 

neljännessä seinässä, josta yleisö tirkistelee voyeristisesti toiseen 

todellisuuteen. Esimerkiksi Condee tuo esiin, miten yleisö katsoo 

esitystä näyttämöaukon läpi kuin kehyksissä olevaa taulua303. Ehkä 

televisio tai näyttö voisi olla myös sopiva vertauskuva. Tästä olisi 

ensinäkemältä houkutteleva johtaa analogia näyttämöaukollisen 

teatterin ja elokuvan välille, mutta esimerkiksi lavastaja Korpi-

niitty näkee asian toisin. Elokuvalle tyypillisistä leikkauksista ja 

lähikuvista löytyy yhteyksiä paremminkin avoimen näyttämön 

teatterista tai monitilateatterista, joissa nopeat siirtymät eri koh-

tauksien välissä ovat mahdollisia ja yleisö on usein lähempänä 

näyttelijöitä.304 

Syy tirkistysluukkuun on esityksen rakentajien halu hallita sitä, 

mitä yleisö näkee ja mitä ei näe. Proscenium, tirkistysluukkua 

303.  Condee 2001, 58-59.

304.  Korpiniitty 2014.

126. Katsomon ympäröivyyden aste ja joitakin 
esimerkkimuotoja matkan varrelta.
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ympäröivät kehykset peittävät lavasteiden reunat, mekaniikan,  

sisääntulojaan odottavat esiintyjät ja kaiken muun joka mahdol-

lisesti häiritsisi näyttämöilluusion muodostumista. Illuusion 

rakentaminen näyttämön kehyksiin on helpompaa kuin avoimelle 

näyttämölle. Yleisö on tottunut tällaisen teatterin konventioihin, 

jossa näytteljiät esiintyvät useimmiten kuin eivät tietäisi yleisöstä 

mitään, vaan eläisivät omassa todellisuudessaan. Myös näyttämön 

ja katsomon väliin väistämättä syntyvä suurempi etäisyys vapaut-

taa lavastajan ja puvustajan todellisten esineiden kahleista: muun 

muassa Condee tuo esiin, kuinka tirkistysluukun takana taidok-

kaasti maalattu styroksimöykky voi esittää kiveä, kun taas avoimel-

le näyttämölle on raahattava oikea kivi.305

Tirkistysluukkuteatterissa katsomo voi olla monen muo-

toinen. Tutuimpia meille ovat hevosenkenkä ja viuhka, mutta 

katsomon muotoa ei periaatteessa rajoita muu kuin näkyvyyden 

säilyttäminen näyttämölle. Vaikka katsomo on usein kaareva ja 

sillä voi olla selkeä polttopiste näyttämöllä, ei se ympäröi näyt-

tämöä. Oopperassa näyttämön ja katsomon etäisyyttä kasvattaa 

entisestään orkesterimonttu. Useimmissa katsomoissa katsomon 

kaaren polttopiste on näyttämöllä, mutta renessanssin aikaisista 

Italialaisista oopperataloista vaikutteensa ottaneissa teattereissa ja 

oopperataloissa polttopiste onkin katsomossa. Tämä kuvaa hyvin 

tämän teatterimuodon synnyttäneen aikakauden suhtautumista 

oopperaan: itse ooppera toimi vain mukavana säestyksenä tär-

keälle sosiaaliselle toiminnalle ja oleellista oli tulla itse nähdyksi ja 

nähdä muu yleisö. Tätä ilmiötä olen käsitelty tarkemmin luvussa 

Yhteiskunnan hierarkiaa heijastavat oopperasalien katsomot, sivulta 

30 alkaen.  

Puheteatterissa näyttämö voi myös työntyä ulos tirkistysluu-

kusta, etunäyttämöksi,  lähemmäs katsomoa ja jopa eri asteisesti 

yleisön keskelle. Jos näyttämö kuitenkin työntyy paljon katsomon 

tilaan, voidaan tämän ajatella näyttämön ja katsomon rajapinnan 

kannalta vastaavan avoimen näyttämön tilannetta, jota käsitellään 

seuraavaksi.

Kun poistetaan tirkistysluukkuteatterin katsomoa ja näyttämöä 

erottava seinä, muuttuu katsomon ja näyttämön välinen suhde 

merkittävästi. Kahden eri tilan sijaan esiintyjä ja yleisö ovat nyt 

samassa tilassa. Tästä sananmukaisesti aukeaa lukematon määrä 

uusia mahdollisia tapoja katsomon ja estradin kohtaamiselle.  Vä-

305.  Condee 2001, 58-60.

127. Kolme katsomomuodoltaan erilaista 
tirkistysluukkusalia, teatro la scala milanossa, 
Wagnerin oopperasali bayreuthissa sekä 
arkkitehtitoimisto snøhetan suunnittelema 
oslon oopperasali.
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hiten ympäröiviä katsomon muotoja ovat esimerkiksi päätynäyt-

tämöllinen teatteri ja vaikkapa hovien tanssiaissaleista jalostunut 

kenkälaatikkotyyppinen konserttisali. Sekä teatterit, että kon-

serttisalit voivat aueta viuhkoiksi ja tästä yhä puolikaareksi. Puo-

likaari voi pidentyä esimerkiksi u-teatteriksi tai elisabetiaaniseksi 

sisäpihateatteriksi. Katsomo voi kiertyä yhä tätäkin enemmän 

näyttämön tai esiintymislavan ympärille, vaikkapa areenateatte-

riksi (theatre in the round) tai ympäröiväksi konserttisaliksi, kuten 

viinitarhasaliksi tai areenatyyppiseksi konserttisaliksi.

Kaikkiin ympäröivyyden asteisiin liittyy omat haasteensa. Ka-

peissa saleissa, esimerkiksi kenkälaatikkotyyppisessä salissa suuri 

osa yleisöstä joutuu helposti kauas esiintyjistä, kun taas viuhkasa-

leihin on varomattoman suunnittelijan käsissä rakennettu suuria 

ongelmia akustiikassa. Areenateatteri taas on haastava monella 

tapaa. Ohjaajan näkökulmasta areenat ovat ongelmallisia valais-

tuksen ja lavastuksen kannalta.  Valot loistavat helposti ainakin 

osaa yleisöä kohti tai osa näyttelijöistä on varjossa ja lavastus on 

rakennettava ilman minkäänlaista taustakangasta (backdropia). 

Ohjaajan on myös huolehdittava, ettei mikään osa yleisöstä joudu 

seuraamaan pelkästään näyttelijöiden selkiä pitkän aikaa.306 

Edström korostaa, että puoliareena- ja täysareenateattereiden 

suunnittelussa olennaista on, että yleisö jakautuu tasaisesti katso-

moalueelle. Katsomon olisi syytä kaartua esiintyjien ympärille ja 

monologi-alueiden, paikkojen joissa esiintyjän olisi tarpeen puhu-

tella koko yleisöä, tulee olla suunniteltu niin, että näyttelijä ei jou-

du pitämään monologiaan selin osaan yleisöstä. Edsröm kritisoi 

Pentti Pihan Intimiteatterin toteutusta, jota hän pitää esimerkkinä 

rakennuttajan vaatimusten takia epäonnistuneesta kompromissis-

ta.307(Intimiteatterin lyhyt esittely sivulla  65). 

Viinitarhasalissa yleisö ympäröi lavaa joka puolelta, mikä lisää 

musiikissa mukanaolon tunnetta ja koska katsojat/kuulijat istuvat 

toisiaan vastapäätä, alleviivaa tämä musiikin tekemisen ja esittämi-

sen roolia sosiaalisena aktiviteettina.308 Useampi haastattelemistani 

asiantuntijoista toi esiin ympäröivän konserttisalin kiinnosta-

vuuden yleisön kannalta: orkesterin soittoa pääsee seuraamaan 

ikään kuin soittajan näkökulmasta.309 Voi olla myös kiinnostavaa 

306. Arlander 2014.

307. Edström 1990, 28-31.

308. Forsyth 1985, alkusivut.

309. Mm. Keiding 2014 ja Lampila 2014.

128. edströmin esittämä areenateatteri 
koostuu esimerkiksi kolmesta liikuteltavasta 
katsomoelementistä. Parittomaan määrään 
jaoteltu katsomo on edströmin mukaan aina 
parempi kuin parillinen. yleisö valitsee paikkansa 
tasaisemmin, kun ei ole ”oikeaa” puolta.
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seurata usein karismaattisen kapellimestarin työskentelyä instru-

menttinsa, sinfoniaorkesterin ääressä. Toisaalta monien solistien 

seuraaminen on lavan takaa tavanomaista haastavampaa: erityises-

ti suuntaavien instrumenttien, esimerkiksi puhallinsoittajien tai 

laulajien kuuluvuus orkesterin yli taaksepäin on heikko. 310 Myös 

esimerkiksi pienemmän yhtyeen konsertti tai resitaaliesitys ympä-

röivässä salissa voi olla hankala, kun esiintyjä mielellään huomioisi 

myös takana istuvan yleisön.

Kolmas ulottuvuus eli vertikaalinen suhde

Teatteritutkija Iain Mackintosh herättelee esitystiloista kiin-

nostunutta suunnittelijaa suuntaamaan katseensa katsomon 

ympäröivyyden lisäksi myös katsomon ja näyttämön väliseen ver-

tikaaliseen suhteeseen. Hän kehottaa kysymään: pitäisikö yleisön 

sijaita näyttelijän katselinjan alapuolella vai yläpuolella. (Katselinja 

sijaitsee 5 astetta horisonttilinjan yläpuolella seisovasta keskiko-

koisesta näyttelijästä piirrettynä) Hänen mukaansa tämä kysymys 

on jäänyt ympäröivyyskysymyksen varjoon alan kirjallisuudessa. 

Tämän väitteen voin hyvin allekirjoittaa. Hänen lisäkseen vain 

Condeen Theatrical Space kirjassa pystysuoraa yhteyttä pohditaan 

muutamaa lausetta pidempään. Koska vertikaalinen suhde näyttä-

mön/esiintymislavan ja katsomon välillä on melko kartoittamaton 

alue,  hän ennustaa, että tämän suhteen syvällisempi tarkastelu 

voi tuottaa virkistäviä ja uusia näkökulmia suunnitteluun. 311Asian 

pohdintaa varten muotoilisin Mackintoshin esittämän kysymyk-

sen vielä muotoon: 

Miten ja mihin asioihin näyttämön (tai esiintymislavan) ja katso-

mon välinen vertikaalinen suhde vaikuttaa?

Mackintoshin tulkinnan mukaan yleisön katsoessa alas näytte-

lijään esityksen kaavan määritellyt ohjaaja on määrännyt tarkoin 

ennalta yleisön huomion kohteet. Alas katsova yleisö arvioi ja seu-

raa esiintyjää kriittisesti, kuten ohjaaja harjoituksissa. Jos yleisön 

huomio heilahtelee, on näyttelijä huonossa asemassa. Asetelma 

muistuttaa leikkaussalin teatteria. Jos taas yleisö katsoo ylös näyt-

telijään, näyttelijä on vallassa ja ohjailee yleisön reaktioita, koska 

on fyysisesti hallitsevassa asemassa yleisöön nähden. Näyttelijät, 

310.  Mm. Lampila 2014, Groop 2014. 

311.  Mackintosh 1993, 134-135.

129. mackintoshin mukaan esiintyjän katselinja kulkee 
5 astetta horisonttilinjan yläpuolella. 

Katselinja

yleisön painopiste esiintyjän kaselinjalla. 
Demokratian aatteiden mukainen katsomo. 
yleisö täyttää vain kapean kaistaleen esiin-
tyjän näkökentästä.

130. yleisön ja esiintyjän väliset vertikaaliset suhteet 
yksinkertaistetuilla leikkauksilla.

yleisön painopiste esiintyjän katselinjal-
la. erilaisia, permanto- ja parvipaikkoja. 
yleisö täyttää esiintyjän koko näkökentän 
korkeuden.

yleisön painopiste esiintyjän katselinjan 
alapuolella. esiintyjä voima-asemassa.

yleisön painopiste esiintyjän katselinjan 
yläpuolella. yleisö voima-asemassa.
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kuten myös stand-up –koomikot pitävät tästä asemasta yleensä 

enemmän.312  

Visuaalisia pohdintoja vertikaalisen suhteen äärimmilleen viemi-

sestä löytyy jo renessanssin ajalta: Leonardo da Vincin luonnokses-

sa loco dove si predicasta, saarnaamisen paikasta, saarnaaja seisoo 

pylvään päällä, ja yhtä etäällä kaikista kuulijoista pallosegmentin 

muotoisen katsomon keskellä.313 Puhtaan pallon muotoista teatte-

ria taas tutkittiin bauhausin teatteriopinnoissa.314 

Mackintoshin mukaan historiallisista teattereista tuttua ja-

koa, jossa yleisö on ollut jaettuna niin, että puolet yleisöstä istuu 

katselijan alapuolella ja puolet yläpuolella, tulisi suosia yhä tänä 

päivänä. Tämä oli sääntö  vuosisatojen  ajan ja tulisi olla sääntö 

kaikessa teatteriarkkitehtuurissa.315 Painopisteen sijaitseminen 

liian ylhäällä (näyttelijän pään yläpuoleella) on tyypillistä monille 

nykyteattereille. Siihen ajaa monesti näkymälinjasääntöjen tarkka 

noudattaminen ja se, että pieniin maakuntateattereihin tottuneet 

ohjaajat haluavat tuttua lattian tasossa olevan näyttämön tuomaa 

vapautta myös suurempiin teattereihin.316 Näyttämön ollessa lat-

tian tasolla, rivien korkeuseron ollessa n. 300 mm, rivejä ei voi olla 

kuutta enempää ilman, että näyttelijä alkaa tuntea olevansa kaivon 

pohjalla. Tätä suuremmalla rivimäärällä enemmistö yleisöstä on 

näyttelijän katselinjan yläpuolella.317 

Löytämieni lähteiden ja haastattelemieni asiantuntijoiden pe-

rusteella väittäisin, ettei olemassa ole yhtä ihanteellista katsomon 

ja esiintymisalueen välistä vertikaalista suhdetta, vaan sopivuus 

määrittyy paljolti käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi 

haastateltujen esiintyjien kesken mieltymykset vaihtelivat suu-

resti. Sinfoniaorkesterissa soittava Keiding nautti nimenomaan 

viinitarhatyyppisestä salista, jossa lava on salin pohjalla ja yleisö 

ympäröi esiintyjät. Toisaalta taas laulaja Groop koki tällaisen 

suhteen ongelmallisena: laulajan ääni imeytyy ja hukkuu nouse-

vaan ihmismassaan, eikä salin pinnoista heijastu riittävästi ääntä 

takaisin esiintyjälle: tällainen sali ei anna laulajalle riittävästi pa-

lautetta. Laulamisen kannalta parempana Groop pitää perinteistä 

kenkälaatikkosalia. Asetelma, jossa esiintyjä on erityisen jyrkän 

312.  Mackintosh 1993, 135.

313. Forsyth 1985, 14.

314. Weininger, Gropiuksen 1961, 89 mukaan.

315. Mackintosh 1993, 135.

316. Ibid, 137.

317. Ibid, 135-136.

131. leonardo Da Vincin luonnos loco 
dove si predica - saarnaamisen paikasta, 
jossa kaikki kuulijat ja katselijat olisivat 
samalla etäisyydellä puhujasta. 

132. andreas Weiningerin pallon 
muotoisessa,the spherical theaterissa 
esiintyy selkeästi sama teema kuin Da 
Vincin loco dove si predicassa.
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katsomon pohjalla, aiheuttaa myös geometrisista syistä laulutek-

nisiä ongelmia: esiintyjänä haluaisi vaistomaisesti nostaa katseen 

kohtaamaan yleisön, mutta tällöin niska jäykistyy ja haittaa laula-

mista. Niinpä laulava esiintyjä joutuu vain jättämään yläpuolellaan 

istuvan yleisön huomiotta. Esiintyjänä Groopia itseään viehättää 

jos hän voi katsoa osittain yleisön yli. Tällöin esiintyjä pystyy 

kommunikoimaan yleisönsä kanssa ja hänen kasvonsa ja silmänsä 

näkyvät hyvin yleisöön.318 Teatterissa lavastaja Korpiniitty ko-

hottaisi mielellään myös näyttelijöitä perustasoa ylemmäs: hän 

pitää oikeampana tapana katsoa näyttelijöitä joko samalta tasolta 

tai hiukan alaviistosta.319  Uskoisin tämän vastaavan melko hyvin 

katselinjan 5% nousua ja myös Mackintoshin kuvaamaa puolet ja 

puolet -toivetta.

Toisaalta lavastaja Korpiniitty karsastaa huomattavaa esiintyjän 

nostoa, suhteessa tasalattiaisella katsomolla istuvaan yleisöön. 

Korpiniityn mukaan liiallinen esiintyjän ”jumalointi” ei ole 

hyväksi.320 

Ohjaajan näkökulmasta katsomon ja näyttämön välinen verti-

kaalinen suhde on merkityksellinen. Arlander kuvaa, että esityk-

sen tunnelma muuttuu siirryttäessä asetelmasta toiseen. Suhde 

vaikuttaa myös käytännöllisiin seikkoihin: jos yleisön painopiste 

on näyttelijän yläpuolella, voi lattiapintaa käyttää hyväksi monella 

tapaa. Korkealle nostettu näyttämö taas rajoittaa lattiapinnan 

käyttöä esimerkiksi lavastuksen osana, kun esimerkiksi lattiaan 

heijastetut valot eivät näy yleisölle.321

Katsomon ja näyttämön/esiintymislavan väliseen vertikaaliseen 

suhteeseen vaikuttaa kolme tekijää. Ensimmäisenä katsomon kal-

tevuus, joka yksitasoisesta katsomosta puhuttaessa määrää yhdessä 

rivien lukumäärän kanssa sen, miten korkean kaitaleen yleisö 

esiintyjän silmien eteen muodostaa. Yleisön ja esiintyjän välistä 

voima-asetelmaa muokkaa taas näyttämön tai esiintymislavan 

korkeus yhdessä katsomon kaltevuuden kanssa. Kun mukaan ote-

taan vielä kerroksellisuus, on käytössämme kaikki välineet, joilla 

katsomon ja näyttämön/esiintymislavan välistä vertikaalia suhdetta 

voidaan säädellä. Seuraavissa alaluvuissa käsittelen lyhyesti ensin 

318.  Groop 2014.

319.  Korpiniitty 2014.

320.  Ibid.

321.  Arlander 2014.
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katsomon kaltevuutta ja näyttämön/esiintymislavan korkeutta ja 

sen jälkeen katsomon jakamista useampaan kerrokseen.

Katsomon kaltevuus ja näyttämön korkeus

Katsomon porrastuksen tai kaltevuuden tärkein tehtävä on taata 

mahdollisimman hyvä näkyvyys yleisölle. Lavastaja Korpiniitty 

kertoo koulussa oppimanaan nyrkkisääntönä, että kaksi riviä 

yleisöä voi olla samalla tasolla kuin esiintyjä, mutta tämän jälkeen 

täytyy jompaakumpaa korottaa. Jos korotusta ei tehdä, näkee 

suuri osa yleisöstä näyttelijästä korkeintaan rintakuvan, mutta 

maksaa kuitenkin kokonaisen lipun hinnan.322 Jos suunnittelija 

varmistaa omalta osaltaan näkyvyyden toteutumisen, siirtyy 

vastuu heille, jotka suunnittelevat näyttämölle. Korpiniityn mu-

kaan harmittavan usein tämä unohtuu: näyttelijät kiemurtelevat 

tuskissaan näyttämön lattialla ja vain eturivi näkee tämän.323 

Myös Heikinheimo tuo esiin saman ongelman: monet koreo-

grafit eivät huomaa ajatella sitä, mihin yleisö näkee.324 Kuten 

Näkymälinjat-alaluvussa, sivulla  124 kerroin, määritetään salia 

suunnitellessa minkä kohtien näyttämöstä tulee näkyä katsojille. 

Jos suunnitteluvaiheessa on määritelty, että esiintyjän varpaat 

tulee voida nähdä, kun hän seisoo kahden metrin etäisyydellä 

näyttämön etureunasta, tai taaempana, on ohjaajan tai koreografin 

tehtävä huomioida tämä ja varmistaa, että tätä edempänä lattiata-

sossa ei tapahdu mitään kiinnostavaa. Ei siis riitä, että katsomon ja 

näyttämön tai lavan ja niiden suhteen suunnitelleella on taito hyp-

pysissään: lopullinen vastuu aparaatin toiminnasta jää esityksen 

suunnittelijalle. 

Appleton muistuttaa, että näkyvyyden lisäksi katsomon kalte-

vuus vaikuttaa vertikaalisen komponentin osalta kokemukseen 

katsomon ympäröivyydestä. Hän käyttää Antiikin Kreikan amfi-

teattereita esimerkkinä optimaalisesti valitusta kallistuksesta: esi-

merkiksi Epidauruksen teatterin kaltevuuskulma on 26°.325 Myös 

moderneissa avonäyttämöllisissä saleissa usein käytetty jyrkkä 

porrastus tuo taaimmaiset rivit lähemmäs lavaa. Condeen mukaan 

näin saadaan aikaan intiimimpi tilanne, jossa mahdollisimman 

suuri osa yleisöstä on lähellä esitystä. Jyrkempi katsomo voi myös 

322.  Korpiniitty 2014.

323.  Ibid.

324.  Heikinheimo 2014.

325.  Appleton 2008, 113.
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saada aikaan energisempää teatteria. Koska yleisö ja näyttelijät on 

tuotu lähelle toisiaan, voi näyttelijä vastata helpommin yleisön re-

aktioihin. Jyrkässä katsomossa (erityisesti u-teatterissa tai areena-

teatterissa, jossa katsojat kohtaavat ihmisseinän,  joka täyttää tilan 

pystysuunnassa) myös katsojat ovat tietoisempia toisistaan. Loivas-

sa katsomossa yleisö täyttää vain kapean kaistaleen sekä esiintyjän 

että katsojan näkökentässä. Jyrkkä katsomo myös virittää yleisön 

näyttämön esitykseen: hän istuu pystyssä tai nojaa eteenpäin 

nähdäkseen alapuoliset tapahtumat. Loivassa katsomossa yleisö 

voi nojata rennosti taaksepäin ja on näin ehkä vähemmän mukana 

tapahtumissa. 326 

Kerroksellisuus

Katsomon kapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä parvia, ai-

tioita ja lehtereitä akustisten ja näkyvyyteen liittyvien rajoitteiden 

puitteissa. Appletonin mukaan vähintään yksi parvi tarvitaan, 

jos halutaan saada maksimimäärä katsojia mahtumaan sallittuun 

tilavuuteen. Parvia lisäämällä on myös mahdollista lisätä salin 

intiimiyttä, sillä tällöin sama määrä katsojia mahtuu lähemmäs 

esiintymisaluetta.327 Mackintosh tuo esiin yhden kerroksellisuu-

den merkittävistä eduista muistellessaan tapausta vuosien takaa, 

Royal Lyceum Theatresta Edinburghista. Komedian pääosan 

esittäjä oli vakuuttunut esityksen jälkeen, että salista ¾ oli 

täynnä, kun todellinen yleisömäärä vastasi noin ¼ 1300 katsomon 

täyttämiseen vaaditusta katsojasta. Mackintoshin mukaan salin 

arkkitehtuurin, mittasuhteiden ja erityisesti kerroksellisuuden 

avulla oli mahdollista hämätä sekä yleisöä että esiintyjiä 

luulemaan että katsomo oli huomattavasti todellista täydempi.  

Royal Lyceumissa yleisö on jaettu neljään kerrokseen, permantoon 

ja kolmelle parvelle. Parvien etureunojen täydet rivit peittävät 

näkyvistä monet tyhjät takanaan ja yleisö ympäröi esiintyjän in-

tensiivisesti pystysuunnassa.328 

Parvien syvyydellä on suuri merkitys niiden toimivuuden kan-

nalta. Syvät parvet ovat hankalia sekä näkymälinjojen että akus-

tiikan kannalta. Lisäksi syvät parvet jakavat yleisöalueen niin, että 

yhä suurempi osa yleisöstä on  esiintyjän katselinjan yläpuolella. 

Parvia varten tarvitaan tällöin myös yleisötiloja jotka kasvattavat 

326.  Condee 2001, 127-128.

327.  Appleton 2008, 113.

328.  Mackintosh 1993, 127-128.

133. Kun kerroksia tulee lisää, loivenee permannon 
kulma väistämättä. bayreuthin katsomossa permannon 
kaltevuus on noin 16°, kolmeparvisessa oslon oopperan 
katsomossa 7° ja teatro la scalan katsomossa, jossa 
aitiot kiertävät salia kuudessa kerroksessa, 1,3°. oslossa 
loivaa permantoa on kompensoitu korkealla näyttämöllä 
ja la scalassa ajalle tyypilliseen tapaan kaltevalla (noin 
2,7°) näyttämöllä.
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rakennuksen kustannuksia. Toisaalta kapeilla, yhdestä kolmeen ri-

vin syvyisillä parvilla saadaan useampia tasoja ja voidaan ikään kuin 

tapetoida salin seinät ihmisillä. Näkymälinjat salin sivujen aitioista 

ja parvilta eivät usein ole ideaaleja, mutta toisaalta näyttämöä 

ympäröivä yleisö lisää salin tunnelmaa, niin että paikkojen huono 

näkyväisyys voidaan ehkä antaa anteeksi. Usein aitiot ja muotoillut 

parvet toimittavat sekä akustista, visuaalista että sosiaalista tehtä-

vää. 329 

Vaikka parviin ei nykyaikana liity 1600-1700 lukujen sosiaalista 

luokittelua, voimakkaasti joustavan ja muunneltavan teatteritilan 

puolesta agitoivat Edström ja Piha tuovat esiin parvien eriarvois-

tavuuden: näyttelijät suuntaavat näyttelemisensä permannolle ja 

parvien katsojat ovat, kuten lavastaja Korpiniitty toteaa, toisen 

luokan matkustajia (Kuva 134). Heikinheimon mukaan esityksen 

rakentamisen kannalta katsojien jakaminen moneen kerrokseen 

on hankalaa: joku osa yleisöstä ei näe kaikkia lavasteita ja esiinty-

jän on vaikea määritellä sopiva esiintymissuunta.330 Kerrostetun 

katsomon yhteydessä myös yleisön keskimääräinen katselukor-

keus nousee helposti korkeammalle ja lattiapinnasta tulee domi-

noivampi osa lavastusta.331

Yksikerrosratkaisun etuina monikerroksellisuuteen verrattuna 

ovat hyvät näkymälinjat (sillä parvien lisääminen loiventaa väis-

tämättä permannon kallistuskulmaa), yleisön hahmottuminen 

kokonaisuutena, koska kaikki katsojat voivat nähdä toisensa  sekä 

se, että esiintyjän katse kohtaa, käytäviä lukuun ottamatta, vain 

yleisöä, ilman takaseinien ja parven etuosien tuomaa keskeytystä.332 

Parvien vaikutus akustiikkaan

Parvien ala- ja etupinnat voivat tarjota kovia pintoja joista kes-

kipermannolle on mahdollista saada lisää heijastuksia. Toisaalta 

parvien ulokkeiden alla olevat istuimet ovat sekä visuaalisesti että 

akustisesti huonossa asemassa. Molemmissa suhteissa yleisö voi 

kokea olevansa erillään salin päätilavuudesta: intiimiys menete-

tään ja päätilan akustiikka koetaan etäisenä. Monissa kaupallisissa 

saleissa paikkojen hinnat heijastavat tätä. Parvet vaikuttavat melko 

vähän varhaiseen ääneen, sillä sivuseinistä tuleviin heijastuksiin 

329.  Appleton 2008, 113.

330.  Heikinheimo 2014.

331.  Korpiniitty 2014.

332.  Appleton 2008, 113.

134. yhtälailla perinteisiä modernistisia 
pohjoismaisia teattereita kuin monikerroksisia 
barokkiteattereita hylkivä  areenateattereiden 
puolustaja, ruotsalainen teatteriohjaaja Per 
edström, esittää yhdessä Pentti Pihan kanssa 
kirjoittamansa kirjan kuvituksessa erilaisia ” jag 
vill ha tillbaks pengarna jag betalt för biljetten!” 
- tilanteita. 

135. royal lyceum theatre edinburghissa  
on hyvin monikerroksinen ja hyvin tiivis. 
mackintoshin mukaan tämänkaltainen asettelu 
saa teatterin tuntumaan puolityhjänäkin lähes 
täydeltä.
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parvet eivät juurikaan vaikuta ja takaseinä kompensoi parven 

peittämiä heijastuksia. Myöhäinen, kaiuntaääni taas heikkenee 

merkittävästi parven alla. Kun parven alla oleva osa katsomoa on 

päätilavuuden kaiuntakentän ulkopuolella, laskee äänitaso ja kai-

unta, ja samalla selkeys paranee. (Objektiivisesti mitattava clarity 

kasvaa ja early decay time pienenee). Kuulijat kokevat myös äänen 

saapumisaukon kapeuden ylhäältä ja takaa tulevan äänen puuttee-

na. Koettu äänen ympäröivyys voi myös heiketä parven alla.333 

Beranek on ehdottanut vuoden 1962 salitutkimuksessaan peu-

kalosäännöksi konserttisaleille ettei parven syvyys saisi ylittää 

parven alle jäävän osan korkeutta. Barronin tekemän tutkimuksen 

mukaan vertical angle of view, pysty näkymäkulma, olisi parempi 

mittari, minimiarvonaan 40 astetta konserttisaleille ja 30 astetta 

oopperasaleille (ks. kuva 136). Näkymäkulmaan perustuva lä-

hestymistapa huomioi myös parven alapuolisen katsomon kalte-

vuuden. Ainut lisätoimi, joka on riittävän suuren näkymäkulman 

lisäksi tarjolla, on jättää parven takaosa auki alapuoliseen tilaan, 

niin että ääni pääsee tätä kautta myös parven alle. 334 Yksinkertais-

tettuna voidaan sano, että mitä korkeammalle suhteessa perman-

toon parvi on asetettu, sitä parempi tilanne on akustisesti.  

Koko ja ryhmittely

Katsomon luonteeseen vaikuttavat moniulotteisen ympäröi-

vyyden lisäksi koko ja tapa, jolla katsomon laajuutta jaotellaan 

pienempiin yksiköihin. Yleisön määrä ja tiheys sekä fyysiset etäi-

syydet yleisön ja esiintyjien välillä vaikuttavat suoraan vuorovai-

kutussuhteen molempiin osapuoliin ja siihen miten esitys koetaan 

ja nähdään. Katsomon sisäisen mitoituksen ja tiheyden vaikutusta 

pohditaan yksityiskohtaisemmin luvussa Katsomon ergonomia (al-

kaen sivulta 153), kun taas tässä alaluvussa keskitytään katsomon 

kokoon ja ryhmittelyyn erityisesti suhteessa esiintymisalueeseen. 

Aihetta tukee myös luvun Katselulle otollinen ympäristö sisältö (s.  

123 alkaen).

 Koko vaikuttaa katsomossa ja salissa moneen asiaan: tunnel-

maan, näkyvyyteen ja akustiikkaan. Useimmalle katsojalle ei ole 

samantekevää, näkeekö oopperan  neljän vai neljänkymmenen 

metrin päästä ja hyvin monella on myös ajatus itselleen mieluisas-

333.  Barron 2010, 54-55.

334.  Ibid, 56.

 (Varmista Beranek Music, acousitcs and 

architecture 1962 tai concert and opera hou-

ses, 2004)

136. Parven syvyys suhteessa parven 
sijaintikorkeuteen tulee barronin mukaan 
mitoittaa niin, että konserttisaleille kulma θ on 
vähintään 40° ja oopperalle vähintään 30°.
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ta kuuntelupaikasta kunkin konserttisalin katsomossa. Koko ohjaa 

myös tuotantojen valintaa ja rakentamista sekä esiintyjän valit-

semia keinoja sanomansa välittämiseen. Akustisten esitystilojen 

maksimikoko seuraa ihmisen kuulokyvyn rajoja, kun vahvistettu-

jen esitysten maailmaan siirryttäessä kokoa määrittää turvallisuus 

ja jossain määrin näkökyvyn rajat.  

Salin koon ja etäisyyksien merkitys vaihtelee esityslajin mukaan. 

Puheteatterissa merkitykset on usein ladattu pieniin äänensävyihin 

ja hienovaraisiin ilmeisiin, jotka on mahdollista havaita vain riittä-

vän läheltä. Esimerkiksi näyttelijä Krista Kosonen tuo esiin, miten 

pienellä näyttämöllä on mahdollista saavuttaa herkempi tunnel-

ma, kun näyttelijä näkee kaikki katsojat. Näyttelijän on mahdol-

lista ottaa katsekontakti yleisöön ja käyttää hiljaisempaa ääntä.335 

Sekä Lampila että Lokki puhuvat molemmat riittävän pienen 

etäisyyden tärkeydestä myös oopperassa. Laulajan ilmeet ovat 

tärkeitä draaman ymmärtämisen kannalta: lisäksi suunliikkeiden 

näkeminen auttaa ymmärtämään laulettua tekstiä. 336

Monien kirjallisuuslähteiden ja esimerkiksi haastattelemani 

konserttisalitutkijan Tapio Lokin mukaan konsertissa kasvon-

ilmeiden erottaminen ei ole tärkeää. Ilmaisevien liikkeiden 

mittakaava on suurempi ja tästä syystä etäisyys on vähemmän 

merkityksellinen kuin esimerkiksi oopperassa tai teatterissa. 

Kuitenkin kokemus intiimiydestä kärsii etäisyyden kasvaessa, 

aivan kuten muissakin esittävän taiteen lajeissa. Kiinnostavana 

lisänä Lokki mainitsee, että erityisen vaikuttava yhdistelmä on, 

jos kuulijasta tuntuu, että hän on kaukana esiintyjästä, mutta ääni 

saavuttaa hänet hyvin.337 

Tarkoituksenmukainen etäisyys ei kuitenkaan aina riipu pelkäs-

tään näkökyvyn tai kuuloaistin rajoista. Muusikko Jakob Keidin-

gin näkökulmasta toivottava fyysinen etäisyys ja suhde yleisöön 

riippuu musiikista. Jollekin musiikille sopii paremmin, että yleisö 

ei ole liian lähellä tai ympäröi soittajia liian tiiviisti. Tällöin tilan 

voi täyttää vapaammin musiikilla. Kamarimusiikkikonserttiin taas 

sopii hyvin intiimi tunnelma ja yleisö voi hyvin istua parin metrin 

päässä soittajista. Suurimmalle osalle sinfonista musiikkia olisi 

ihanteellisinta jos saavutetaan arkkitehtuurin avulla tilanne, jossa 

yleisö kokee olevansa lähellä orkesteria ja samaan aikaan muusi-

335. Kosonen 2014.

336. Lokki 2014; Lampila 2014.

337. Lokki 2014.

137. Perinteisesti esitystilat on suunniteltu 
pituusakselinsa suhteen kutakuinkin 
symmetriseksi. Poikkeaminen tästä 
perinteestä tuo haasteita ainakin lavastaja 
Korpiniityn työhön: hänen mukaansa 
monien alvar aallon suunnittelemien salien 
epäsymmetria hankaloittaa näyttämökuvan 
rakentamista. Hänen kokemuksensa on, 
että sali ikään kuin vääntää tällöin johonkin 
suuntaan, eikä lavastus tahdo asettua. 
Vaikka näyttämökuva yleensä rakennetaan 
epäsymmetriseksi, on ennalta määrätty 
epäsymmetria hankalaa. (Korpiniitty 2014).
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koille yleisö on sopivan etäällä.338 Toisaalta sekä näyttelijä Kosonen 

että tanssija-koreografi Heikinheimo tuovat esiin, että esiintyjän 

näkökulmasta on usein miellyttävä, jos suurikin teatteri tai sali 

tuntuu intiimiltä. 

Lavastaja Karl Eigst esittää, että muistutus fyysisestä arkkiteh-

tuurista, todellisesta maailmasta draaman katsomossa, voi vieroit-

taa katsojan näytelmän tunnesisällöstä. Pienemmässä teatterissa 

pinnat ovat lähempänä esiintyjää ja yleisöä. Tällöin katsojan on 

vaikeampi unohtaa ympäröivä fyysinen todellisuus. Samalla tavalla 

suuressa teatterisalissa katsojilla on tilaa ympärillään ja fyysinen 

arkkitehtuuri on helpompi unohtaa: on helpompi uskoa näyttä-

mön illuusioon.339 Toisaalta taas etäisyydet esiintyjän ja katsojan 

välillä vaikuttavat toimivan päinvastoin: kun näyttämön tapahtu-

mat ovat niin kaukana, ettei ilmeitä näe kunnolla, on vaikea upota 

yhtä syvälle tunnetasolle. Pienessä tilassa esiintyjä sen sijaan on 

väistämättä lähellä yleisöä: pienetkin ilmeet ja hiljaiset äänensävyn 

muutokset on havaittavissa ja esiintyjällä on näin mahdollisuus 

kietoa yleisö entistä tiukemmin pauloihinsa. 

Koon vaikutus ei selkeästi ole yksiselitteinen, eikä voida sanoa, 

että suuri tai pieni katsomo olisi toista parempi. Sekä suurissa 

että pienissä katsomoissa on omat etunsa. Esimerkiksi koreografi 

Heikinheimo tuo esiin, että suurissa esitystiloissa voi katsojana 

saada hienoja kokemuksia; yksilöiden ja intiimin kohtaamisen 

sijaan katsoo kokonaisuuksia.340 Musikaalit joukkokohtauksineen 

ja vaikkapa baletti tanssijakuoroineen esittäytyy todennäköisesti 

hienoimmillaan riittävän etäältä tarkasteltuna. Samoin vaikkapa 

suuressa konserttisalissa voi olla erityisen mukavaa hahmottaa ko-

ko orkesteri hiukan kauempaa, yhtenä äänilähteenä. Toisaalta taas 

vaikkapa riisuttua monologia seuraa mieluiten mahdollisimman 

läheltä, niin että näkee näyttelijän kasvojen jokaisen rypynkin, ja 

lauluresitaalia niin, että voi nähdä mielikuvien nopeat värähdykset 

laulajan ilmeissä. Salien ja katsomoiden kokoa suunniteltaessa so-

pivuus aiottuun esityslajiin ei kuitenkaan ole aina ainoa määräävä 

tekijä. Yhtäältä koon valintaan vaikuttaa mahdollinen kävijämäärä 

ja varsinkin maissa, joissa kulttuuria ei tueta merkittävästi verova-

roin, toivomus mahdollisimman suurista lipputuloista. Toisaalta 

salin koko voi usein olla kompromissi eri käyttötarkoituksiin so-

338. Keiding 2014.

339. Eigst, Condeen 2001, 18-19 mukaan.

340.  Heikinheimo 2014.

138. esiintyjän roolissa tanssija-koreografi 
Heikinheimo on kokenut marjatta ja 
martti Jaatisen suunnitteleman oulun 
kaupunginteatterin suuren näyttämön intiimiksi, 
vaikka katsomo on melko suuri, 600 paikkainen.
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pivista mittasuhteista. Pienemmissä kaupungeissa samassa salissa 

saatetaan esittää niin kamarimusiikkia kuin hittimusikaaliakin. 

Monissa pienissä ja keskikokoisissa saleissa katsomon istuimet 

muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden, jossa riveille 

käynti on järjestetty katsomon reunoista. Suuremmissakin 

saleissa, joissa arkkitehtuurin avulla on tavoiteltu demokratian 

ihanteita, on usein käytetty yhtä yhtenäistä katsomokoroketta. 

Esikuvana näille toimii Wagnerin teatteri Bayreuthissa. Salien 

suurentuessa tietyn pisteen yli on käytännöllistä ja usein turval-

lisuuden kannalta välttämätöntä jakaa salin katsomo pienempiin 

yksiköihin. (Rivien maksimipituuksista luvussa Salin käytävillä 

ja portaissa, sivulta 164 alkaen). Samoin ympäröivyyden kas-

vaessa tulee katsomon jakaminen pienempiin osioihin lähes 

välttämättömäksi. 

Suurten esitystilojen katsomoissa liikkuu ja istuu paljon to i-

silleen vieraita ihmisiä hyvin lähellä toisiaan. Tilanne muistuttaa 

arkista aamuruuhkaa. Ympäristöpsykologi Robert Somnerin 

mukaan ryhmittely vähentää ruuhkaisuuden tunnetta, kun tilassa 

liikkuvat henkilöt kokevat että heillä on enemmän hallintaa tilan 

käytöön.341 Esimerkiksi linja-autoasemalla pääkäytävän tungok-

sesta sivuväylälle livahtaminen helpottaa kiristystä leukaperissä 

ja linja-automatkaa. Totuudenmukaiselta tämä vaikuttaa myös 

suurille ihmisjoukoille suunnitelluissa esitystiloissa. Katsomon 

jakaminen pienempiin ryhmiin ja vaihtoehtoiset reitit paikoille 

lisäävät yleisön valinnan vapautta ja useat riittävän väljiksi ja help-

pokulkuisiksi mitoitetut reitit tekevät katsomossa liikumisesta 

sujuvaa.

Katsomon ryhmittely ei kuitenkaan palvele pelkästään turvalli-

suutta ja käytännöllisyyttä, vaan se muodostaa mainion työkalun 

sekä akustikon palettiin että arkkitehdin ilmaisukeinovalikoi-

maan. Kun yleisöä jaetaan osiin, saa akustikko käyttöönsä vähin-

tään lisää ääntä vaimentavaa pintaa yleisöryhmien sivuilla, ja jos 

ryhmittelyn ohella käytetään korkeuseroja, myös uusia heijastavia 

pintoja. Myös esityksen suunnittelijat voivat käyttää katsomon 

ryhmittelyä ilmaisuvälineenään. Esimerkiksi lavastaja Korpiniitty 

loi vuonna 1983 Huomenna vihitään silta –näytelmään kulttuu-

ritalo-Lepakkoon katsomon heijastamaan näytelmän maailmaa 

ja tunnelmaa: katsomon ryhmittely, osien väliin jäävät väylät 

kuvasivat pikkukaupungin katuja, kun näyttämö oli kuin kaupun-

341. Somner 1974, 16-19; Postellin 2012, 149 mukaan.  

kuvateksti:Berlin Philhar-

monie tarjosi uudenlaisen 

näkökulman, aiempien lavan 

läheisyyteen aseteltujen hei-

jastuspintojen tilalle yleisöä 

lähellä olevia pintoja, joista la-

teraaliset heijastukset saapuvat 

suuremmassa kulmassa kuuli-

jaan nähden ja tuottavat näin 

voimakkaamman tilantunnun. 

(Barron, 2010. s 109) 
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gin tori. Toisaalta pareiksi istutetut katsojat toistivat näytelmän 

parinmuodostustematiikkaa.342 

yleisöN aJatuKsia KatsomoN muoDosta Ja suHteista

Seuraavana esittelen yleisön ajatuksia katsomon muodoista ja 

suhteista. Näihin liittyvät kysymykset valitsin kysyttäviksi ku-

vallisten kysymysten avulla, joissa vastaajan tuli valita mieluisin 

esittämistäni vaihtoehdoista. Pyysin kuitenkin myös perusteluja 

valinnoille. Valintatehtävissä vastausten määrää ei ollut rajoitettu, 

joten sama vastaaja on voinut valita useita salityyppejä, istuma-

paikkoja tai vertikaalisia suhteita mieluisimmaksi. Tästä syystä 

vastausvaihtoehtojen prosenttiosuuksien summa voi olla yli 100%. 

Kyselykaavake on liitteenä työn lopussa.

Mieluisat salityypit taidelajeittain

Yleisökyselyssäni kysyin pääkaupunkiseudun aktiiviselta kulttuu-

riyleisöltä pelkistettyjen pohjapiirustusikonien avulla millaisissa 

saleissa tai katsomoissa he mitäkin esittävän taiteen lajia mieluiten 

seuraisivat (Kysymys 15.). Kysymyksellä tähtäsin muun muassa 

ympäröivyysmieltymysten tavoittamiseen. Toivoin myös, että ky-

selyyn vastaajat toisivat esiin myös perusteluja valinnoilleen. Näin 

toivoin saavani myös sellaista tietoa jota en suoraan ymmärrä 

kysyä. Viereisessä kuvassa 139 on esitetty valöörien avulla jokaisen 

vaihtoehdon mieluisuus kunkin taidelajin mukaan. 

Kiinnostavaa on nähdä viuhkasalin/-katsomon vankkumaton 

suosio esittävän taiteen lajista toiseen. Ainoastaan sinfonista mu-

siikkia vastaajat seuraisivat mieluiten jossain yksittäisessä muun 

tyyppisessä salissa: tässä tapauksessa suosituin vaihtoehto oli 

ympäröivää viinitarhaa esittävä ikoni. (Vaihtoehto m, 42 % kysy-

mykseen vastanneista.) Oopperan seuraamismieltymykset jakaan-

tuivat kolmen salin kesken: eniten mainintoja keräsi jälleen viuhka 

eli e vaihtoehto (41 % kysymykseen vastanneista) ja toisena ja 

kolmantena tulivat hevosenkenkäteatterit g  (avoparvilla)(33 %) 

ja h(aitioilla)(25 %). g ja h edustavat molemmat kuitenkin hevo-

senkenkäteattereita ja ovat keskenään enemmän samanlaisia kuin 

minkään muun esitetyn salityypin kanssa. Yhteenlaskettuna he-

vosenkenkätyypit sentään päihittävät yleisön mielestä viuhkasalin 

oopperalle sopivana katsomomuotona. Kaikkein vankimman kan-

342.  Korpiniitty 2014.

MUUTA 
PROSENT-
TIPERUST!

139. Vastaajille mieluisat sali-/ katsomotyypit 
taidelajeittain. Viuhkakatsomo on suosittu 
vaihtoehto kaikille taidelajieille.
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natuksen viuhkatyyppinen katsomo sai puheteatterin yhteydessä, 

jossa peräti 52 % vastaajista valitsi sen mieluisimmaksi vaihtoeh-

doksi. Vastauksia pohtiessa ei voi olla ajattelematta, että tuttuu-

della täytyy myös olla jotain tekemistä asian kanssa.  Esimerkiksi 

teatteria seurataan mieluiten pääkaupunkiseudun teattereita 

muistuttavissa saleissa. Suomessa harvinaisemmat areenateatterit 

nousevat esiin lähinnä (ja yllättäen) tanssin yhteydessä. Tällaisia 

esityspaikkoja ei Suomessa juurikaan ole, mutta tanssiesityksen 

fyysisyyden ja kolmiulotteisuuden takia vaihtoehto on hyvin 

luonteva. Valintansa perusteluina vastaajat esittivät muun muassa 

kolmiulotteisuutta, kiinnostavuutta ja hyvää näkyvyyttä kaikille. 

Kiinnostavasti yksi vastaajista erotteli klassiselle baletille sopivaksi 

edestä nähtävät f ja h vaihtoehdot ja nauhamusiikkia käyttävälle 

modernille tanssille erikoisemmat i, j, k ja l vaihtoehdot.

Katsomotyypin valitsemisen lisäksi pyysin perusteluja valinnal-

le. Karkeasti arvioituna noin puolet vastaajista esittikin jonkinlai-

sen perustelun.  Useimmat perusteluista eivät olleet monisanaisia, 

mutta ydinajatus tyypillisesti välittyi. Useimmiten esiin tuotu syy 

oli joko hyvä näkyvyys tai hyvä akustiikka tai molemmat näistä. 

Näiden lisäksi tunnistin joistain vastauksista demokraattiseen 

katsomoajatukseen viittaavia sanoja. Esimerkkinä tällaisesta 

vastauksesta vaikkapa”d tai e, joka paikasta yhtä hyvä näkyvyys”. 

Myös musiikkikriitikko Lampila tuo demokraattisuuden esiin yh-

tenä tärkeimmistä hyvän katsomon tekijöistä.343 Näiden kolmen 

keskeisen syyn lisäksi moniin esityslajeihin liittyi oma erityinen, 

mutta useampaan kertaan tämän esityslajin sisällä mainittu syy. 

Kamarimusiikin katsomoihin liittyen nousi esiin intiimiys (11 % 

kysymykseen vastanneista toi tämän esiin vastauksessaan), tans-

sin esitystiloihin liittyen esiin tuotiin riittävä tila esiintyjille (3% eli 

kaksi vastaajista toi tämän esiin vastauksessaan), kun taas sinfoni-

sen musiikin esitystiloihin liittyen esiin tuotiin erilaisen fyysisen 

näkökulman mahdollisuudet (n. 4 % vastaajista). Taulukkoon 

134 olen koonnut eri perustelutyyppien esiintymismäärät esi-

tystyypeittäin ja jaoteltuna kuhunkin tyyppiin valittujen kolmen 

suosituimman vaihtoehdon suhteen. Olen merkinnyt taulukkoon 

huomioita mielestäni kiinnostavista ja yllättävistä asioita. 

Vaikka sainkin kyselyyn vastauksia kiitettävästi, on määrä 

kuitenkin vielä sen verran pieni, että kovin pitkälle vietyjä johto-

343. Lampila 2014.
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päätöksiä ei aineiston pohjalta voi vetää. Erityisesti hienovaraisten 

painotuserojen luotettavaan esille saantiin on hankittava laajempi 

otanta. Esityslajien välisiä merkittäviä eroja voi mielestäni kuiten-

kin pitää jonkinlaisina viitteinä siitä, mitä yleisö pitää tärkeänä 

kunkin taidelajin kohdalla. Luontevalta ja odotetulta vaikuttaa 

tanssin esitystilan valintaan liittyvissä syissä hyvän näkyvyyden 

korostuminen merkittävästi verrattuna kuuluvuuteen tai akus-

tiikkaan (20 % ja  4 % vastuksista). Kiinnostavaa on mielestäni 

esimerkiksi se, miten voimakkaasti oopperaan liittyvissä vastauk-

sissa painotus on hyvään näkyvyyteen liittyvissä syissä (28 % vas-

tauksista) ja kuuluvuus ja akustiikka esiintyy syissä lähes puolet 

harvemmin (15 % vastauksista). Perinteisesti ooppera mielletään 

musiikin ja draaman melko tasaveroiseksi liitoksi. Toisaalta taas 

yleensä sinfonisen musiikin sali- ja katsomosuunnittelussa kiinni-

140. salityypin valinnan perusteluissa 
esiinnousseita syitä. Keltaisella olen merkinnyt 
mielestäni kiinnostavat tai yllättävät kohdat. 
Jokaisen taideljain sisällä on tarkasteltu kolmea 
eniten ääniä saanutta salityyppiä. salityyppien 
koodit löytyvät vaivattomimmin lopussa liitteenä 
olevasta yleisökyselystä.

*liitty vaih-
toehtoihin L, 
M ja N.

N Taidelaji näkyvyys kuuluvuus/
akustiikka

demokraat-
tisuus

tuttuus/ha-
vaittu hyväksi

perinteik-
kyys

intiimiys tilaa 
näyttämöllä

erilainen- 
kokemus

tilaratkaisu

71 Oopperaa 28 % 15 % 11 % 4 % 1 %

30 e 30 % 13 % 13 % 3 %

24 g 33 % 25 % 8 % 6 %

18 H 11 % 6 % 0 % 6 % 6 %

69 Tanssia 20 % 4 % 6 % 3 %

23 e 35 % 13 % 9 %

14 l 14 % 0 % 7 % 7 %

13 F 8 %

73
sinfonista 
musiikkia 15 % 19 % 7 % 5 % 1 % 4 % 4 %

31 m 6 % 10 % 3 % 16 % 10 % 6 %

29 e 17 % 10 % 14 % 3 %

15 g 13 % 27 % 7 % 7 % 7 % 7 %

70
Kamari-
musiikkia 3 % 16 % 4 % 3 % 11 %

24 e 17 % 8 % 4 % 4 % 8 %

23 F 0 % 13 % 4 % 22 %

13 a 0 % 38 % 8 % 8 %

73
Puhe-
teatteria 14 % 14 % 5 % 4 % 4 %

38 e 32 % 24 % 8 % 3 % 3 %

20 D 25 % 15 % 5 % 5 %

17 F 18 % 18 % 6 % 12 %

69
Musiikki-
teatteria 16 % 10 % 3 % 4 % *

31 e 26 % 16 % 10 %

19 H 7 % 7 %

15 D 27 % 7 % 7 %

15 g 13 % 7 %
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tettään varsin voimakkaasti huomiota akustiikkaan ja näkyvyyden 

ajatellaan olevan melko toissijainen tarve konserttisalissa. Esi-

merkiksi Appleton antaa esitystilojen suunnittelua käsittelevässä 

kirjassaan muille esitystyypeille maksimietäisyyden lavasta tai 

näyttämöstä, mutta kuittaa konserttisalien osalta asian sanomalla, 

että akustiikka toimii tässä rajoittavana tekijänä.344 Kyselyyn vas-

tanneiden perusteluista sinfoniselle musiikille sopivasta sali- tai 

katsomotyypistä tällaista eroa ei kuitenkaan juuri löydy. Kun 15 % 

kysymykseen vastanneista tuo esiin näkyvyyden ja vain muutama 

useampi, 19 % vastaajista kuuluvuuden tai hyvän akustiikan, eroa 

ei voi mielestäni pitää merkittävänä. Kiinnostavasti taas kamari-

musiikin yhteydessä akustiikkaan liittyviä syitä mainitaan vain 

hiukan useammassa vastuksessa kuin tilan intiimiyteen liittyviä 

syitä (16 % ja11 %), kun taas näkyvyyteen liittyvät syyt loistavat lä-

hes täysin poissaolollaan (3 % eli 2 vastaajista). Yllättäen siis kyse-

lyyn saamieni vastaajien mukaan kamarimusiikille ja sinfoniselle 

konsertille sopivien tilojen näkyvyystarpeissa on suuri ero.  

Mieluisin vertikaalinen suhde taidelajeittain

Samoin pyysin yleisöä valitsemaan myös mieluisimman vertikaa-

lisen suhteen kullekin esityslajille. Vaihtoehto c, jossa esiintyjä 

on voimakkaasti korotettuna, voima-asemassa, ei miellyttänyt 

kyselyyn vastaajia minkään esityslajin yhteydessä. Suurimman 

suosion se saavutti kamarimusiikille, jossa n. 12 % kysymykseen 

vastanneista valitsi sen miellyttävimmäksi. Oopperalle miellyttä-

vimmäksi nousi useaparvinen, klassista oopperasalia muistuttava 

vaihtoehto b (47 % kysymykseen vastanneista), ja tanssiesitykselle 

miellyttävimmäksi arvioitiin vaihtoehto d (51 % kysymykseen 

vastanneista), jossa yleisön painopiste on esiintyjän katselinjan 

yläpuolella. Puhe- (61 %) ja musiikkiteatterille (51 %), sinfoniselle 

konsertille (51 %) sekä kamarimusiikille (53 %) miellyttävimmäksi 

arvioitiin vaihtoehto a, jossa yleisön painopiste on esiintyjän 

katselinjalla.

Oopperalle useimmin mieluisimmaksi valittu asetelma b nojaa 

voimakkaasti traditioon, kuten myös ooppera taiteena, joten 

tämän vaihtoehdon kohoaminen suosikiksi ei ole yllätys. Tans-

siesitykselle miellyttävimmäksi arvioitu d antaa jyrkemmällä 

katsomon profiililla todennäköisesti mielikuvan paremmista 

näkymälinjoista esiintymisalueelle. Esitystä voidaan havainnoida 

344. Appleton 2008, 112.

141. Viereisellä sivulla kyselyyn vastanneiden 
paikkavalinnat päällekkäin asetettuna 
taidelajeittain. suuria mieltymyseroja ei 
taidelajien kesken ilmene, lukuunottamatta 
puheteatteria, jota halutaan seurata keskimäärin 
hiukan lähempää kuin muita taidelajeja.

142. Vastaajien valinnat annettujen vertikaalisen 
suhteen vaihtoehtojen mukaan.
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hiukan ylhäältä käsin, kokonaisuutena. Vaihtoehto a muistuttaa 

eniten suomalaisille tuttua demokraattista katsomoa, jollainen 

löytyy useimmista kulttuurikeskusten saleista Suomen joka kol-

kalla. Arlander tuo esiin, että mieltymys melko tasapainoiseen 

asetelmaan, niin että yleisön painopiste on hiukan esiintyjän ylä-

puolella, voi olla osin opittu kotimaisista laitosteattereista, joissa 

tällainen asetelma on hyvin yleinen.345

Paikan valinta taidelajeittain

Paikanvalintakysymyksellä (10. kysymys). halusin selvittää 

millaisia paikkamieltymyksiä yleisöllä on ja eroaako paikkamiel-

tymys eri taidelajien välillä. Lisäksi toivoin yleisöltä perusteluja 

valintoihin. Tiivistettynä voisi sanoa, että suurin osa vastaajista 

haluaa seurata kaikkia taidelajeja lähellä keskiakselia, hiukan per-

mannon keskikohdan etupuolella. Seuraavaksi suosituin alue on 

parven ensimmäisen tai toisen rivin keskilinja. Tämän lisäksi on 

joitain katsojia, jotka esimerkiksi aistiyliherkkyyden tai ahtauden 

helpottamiseksi haluavat istua katsomon reunalla. Lampila kuvaa 

pohtiessaan Finlandiatalon akustisia ongelmia, miten suurin osa 

yleisöstä tietää, missä kohtaa katsomoa akustiikan ongelmat ovat 

pienimmillään: permannon keskivaiheilla ja parven ensimmäi-

sillä riveillä.346 Tämä vastaa melko hyvin yleisökyselyn vastaajien 

mieltymyksiä.

345. Arlander 2014.

346. Lampila 2014.
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Vaikuttaa siltä, että vastaajien kesken ei synny kovin selkeitä, 

toisistaan eroavia konsensuksen pakkoja eri taidelajeittain. Tästä ei 

voi vielä lukea, ettei taidelaji merkitsisi paikan valinnassa, sillä mo-

nissa yksittäisissä vastauksissa näkyy eroja eri taidelajien välillä.  

Näkisinkin tulevaisuudessa järkeväksi tarkastella myös yksittäisen 

vastaajan vastauksista taidelajien välisiä eroja, ja verrata näitä eroja 

vastaajien kesken. Mahdollisissa seuraavissa kyselyissä vastaava 

kysymys kannattaa mielestäni ehdottomasti toteuttaa aktiivisella 

katsomokartalla, josta vain ”klikataan” haluttu istuin tai osa katso-

moa aktiiviseksi. Tällöin vastaukset saadaan suoraan numeerisessa 

muodossa ja vastaajien mieltymysten eroja suhteessa taidelajiin on 

todennäköisesti huomattavan helppo vertailla. 

Joitain huomioita voidaan tehdä kuitenkin jo taidelajeittain 

tehdyn visuaalisen analyysin perusteella. Oopperan seuraamiseksi 

tehdyistä valinnoista tuotettu kuva on hyvin saman kaltainen kuin 

vastaava klassisen konsertin seuraamiseksi tehdyistä valinnoista 

tehty. Ilmeisimpänä erona voi pitää sitä, että konserttisalissa solis-

tin puoli eli vasten puoli katsomosta on selkeämmin edustettuna 

valinnoissa, kun taas oopperassa tällaista puolieroa ei ole näkyvis-

sä. Tanssin seuraamiseen valituissa mieluisissa paikoissa painopis-

te on selkeästi edempänä kuin oopperalle tai klassiselle konsertille 

valituissa paikoissa. Puheteatterin valintoja kuvaava katsomokart-

ta on hyvin samankaltainen kuin tanssiesityksen seuraamiseen 

valittu, tosin parvelle haluajia vaikuttaa olevan vähemmän kuin 

tanssiesityksessä. Musiikkiteatterin tai musikaalin katsomokartas-

sa painopiste on taas taaempana, lähempänä oopperan ja klassisen 

konsertin seuraamiseksi tehtyjä valintoja. 

Saleja joissa yleisön ja esiintyjän suhde on erityisen hyvä

Kokeilin myös kysyä vastaajilta  suoraan, missä saleissa heidän 

mielestään on hyvä suhde yleisön ja esiintyjän välillä. Kysymyksen 

vastaajamäärä ei ollut kovin suuri, eikä mikään sali noussut erityi-

sesti esiin.

tuleeko mieleesi 
saleja, joissa yleisön 
ja esiintyjän suhde on 
erityisen hyvä? (N=49)

143. saleja joissa vastaajien mukaan on hyvä 
suhde yleisön ja esiintyjän välillä. 
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Tässä luvussa käsittelen katsomon toiminnalliseen suunnitteluun 

liittyviä osa-alueita. Käsittely on jaettu osiin Liikkuminen kat-

somossa, Katsomoiden muuntelu ja Audiovisuaalinen tekniikka 

katsomoissa. Yleisön ajatukset katsomon toiminnallisuudesta liit-

tyvät ennen kaikkea esteettömyyteen ja kyselyn tuloksia tuonkin 

esiin enemmän Katsomoiden esteettömyys -luvun lopussa. 

liiKKumiNeN Katsomossa

Saapuminen saliin

Saapuminen katsomoon on arkkitehtonisesti ja rituaalisesti 

intensiivinen tilallinen muutoskohta. Carlsonin 347 teattereiden 

yhteydessä esittämä ajatus voidaan yleistää koskemaan kaikkia 

esitystiloja: sekä esiintyjillä että yleisöllä on omat välitilansa, joissa 

osapuolet valmistautuvat esitystilassa tapahtuvaan kohtaamiseen. 

Esiintyjät valmistautuvat takahuoneessa pukeutuen, maskeeraten, 

venytellen, ääntään avaten, kun taas yleisö jättää lämpiössä tak-

kinsa ja arkensa sen mukana naulakkoon, seurailee muita saapujia 

ja seurustelee. Esiintyjien valmistautuminen on selkeästi fyysistä 

esitykseen ja kohtaamistilanteeseen valmistautumista; katsojat 

valmistautuvat yleisön rooliin mielessään. Lämpiöstä, välitilasta 

yleisö kulkee esitystilan katsomoon aina oviaukon kautta. Oven 

tai ovien muodostama kurouma erottaa lämpiön ja esitystilan ja 

yhdessä näiden tilojen keskinäisen asettelun kanssa määrää, mil-

laisesta asemasta katsoja katsomon ensi kertaa kokee. 

Katsomoon käynti voi olla katsomon takaa, sivuilta, edestä 

tai katsomon osion keskeltä. Sisäänkäynnin yhteyteen Appleton 

suosittelee harkitsemaan esimerkiksi lipun tarkastukselle, ohjel-

mien myynnille ja sisään saapuvan yleisön levähdys- ja suunnan-

ottopisteeksi salin ”kynnykselle” riittävästi tilaa.348 Monet näistä 

toiminnoista tapahtuvat Suomessa jo lämpiössä, mutta yleisön 

tuumailulle on välttämättä jätettävä tilaa myös katsomon puolelle. 

Appleton tuo sisäänkäyntiä käsitellessään esiin myös mahdolliset 

mattimyöhäiset. Hänen mukaansa myöhästyneitä varten olisi hyvä 

347. Carlson 1986, 133.

348. Appleton 2008, 123-124.



164

KatsomoN arKKiteHtuuri Ja toimiNNallisuus / 
Katsomon toiminnallinen suunnittelu

olla odotustila, josta heidät voidaan ohjata paikoilleen sopivan het-

ken tullen. Odotustila voi olla salin sisällä, yleisön näkymättömissä 

tai erillisessä suljetussa tilassa salin perällä, jossa on ikkuna tai vas-

taava visuaalinen kanava sekä jonkinlainen kuulokuva saliin.349

Suomessa esitystiloissa katsomon keskeltä järjestetty sisään-

käynti, vomitorio, ei ole kovin yleinen.  Vomitoriot vievät tilaa 

istuimilta ja pienentävät näin salin mahdollista katsojakapasiteet-

tia.350 Niitä käytetään usein urheilu- ja muissa areenakatsomoissa, 

joissa katsomon koko ja yleisömäärät kasvavat niin suuriksi, että 

vomitorion viemän tilan suhde katsomon kapasiteettiin kutistuu 

merkityksettömäksi. Tällaisissa katsomoissa kaikkialle yleisöön on 

taattava poistumistie riittävän lyhyen etäisyyden päähän, eivätkä 

sisäänkäynnit pelkästään katsomon ylä- ja alareunoissa useinkaan 

riitä. Katsomon keskellä sijaitsevat vomitoriot voivat toimia myös 

esiintyjien käytössä. Condeen mukaan vomitoriot ovat tärkeä osa 

u-teatterin toimintaa. Ilman vomitorioita näytelmän painopiste 

siirtyy helposti lavan takaosaan. Vomitorioiden avulla voidaan saa-

da aikaan nopeita muutoksia lavalla: kaksikymmenpäinen joukko 

voi kadota hetkessä ja jättää jälkeensä yhden näyttelijän tai joku 

voi tulla lavalle yhtäkkiä. Usein kaksi vomitoriota toimii parem-

min kuin yksi. Tällöin näyttelijöiden ei tarvitse tulla ulos suoraan 

näyttämön edestä ja kääntyä ollakseen tilanteen herra, vaan lavalle 

voidaan tulla viistosti sivulta ja valloittaa yleisö välittömästi.351 

Salin käytävillä ja portaissa

Käytävät ja portaat toimittavat esitystiloissa ensisijaisesti kahta 

tehtävää. Hätätilanteessa ne toimivat poistumisteiden osina, 

muulloin salin sisäisen liikenteen valtaväylinä. Kaikkien käytävien 

ja portaiden ei suinkaan ole välttämätöntä toimia poistumistien 

osina, vaan niitä voidaan käyttää sujuvoittamaan liikkumista ja 

toisaalta jäsentämään salin arkkitehtuuria ja katsomoa pienempiin 

yksiköihin. Yleisön liikkuminen salin väylillä on eritahtista ja, 

kuten moottoriteillä ohituskaistat ovat hyödyksi. Kulkuväyliä ei 

kuitenkaan käytetä pelkästään paikalle ja sieltä pois pääsemiseen, 

vaan myös tilan tunnusteluun ja aistimiseen, ihmettelyyn ja 

tuttujen kasvojen etsimiseen tai seuralaisten kanssa rupatteluun. 

349. Appleton 2008, 127.

350. Ibid, 123-124.

351. Condee 2001, 112-113.

144. olympiastadionin katsomoon käynti on 
järjestetty vomitorioiden kautta.

145. Portaat voivat olla myös katsomossa 
voimakas arkkitehtoninen elementti. Kuvassa 
Helsingin musiikkitalon permannon portaat.
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Tässä alaluvussa käsittelen katsomon pääkäytävien ja portaiden 

suunnitteluun liittyviä asioita, kun taas istuinrivien kulkuvälien 

mitoitukseen liittyvät asiat käsittelen luvussa Rivien ja istuinryh-

mien suunnittelu ja mitoitus, sivulta 184 alkaen.

Turvallisen liikkumisen takaamiseksi SFS standardi EN 13200 

ehdottaa kolmea tekijää, joista kaksi on suunnittelijan käsissä.352 

Ensimmäinen keino on hyvä suunnittelu, niin arkkitehtuurin, 

valaistuksen kuin rakenteiden osalta. Sitä vahvistaa selkeä opastus 

kyltein, merkein ja symbolein. (Opasteista tarkemmin luvussa 

Katsomon esteettömyys). Kolmas tekijä muodostuu henkilökun-

nasta, joka esimerkillisesti toimiessaan voi lieventää epäonnis-

tumisia kahdessa suunnittelullisessa tekijässä tai tehdä näiden 

onnistuttua katsomon toiminnallisuuden entistä sujuvammaksi.

Poistumisteiden osana käytävien ja portaiden mitoitus määrit-

tyy ensisijaisesti paloturvallisuusmääräysten mukaan. Rakentamis-

määräyskokoelman rakennusten paloturvallisuutta käsittelevän 

osan E1 mukaan sallittu etäisyys lähimpään uloskäytävään on 45 

metriä. Uloskäyntejä tulee olla vähintään kaksi ja reittien yhtyessä 

lasketaan yhtyvän osan pituus kaksinkertaisena. Sallittu etäi-

syys voidaan ylittää, jos rakennus on varustettu automaattisella 

sammutuslaitteistolla. Toisaalta pienempää enimmäisetäisyyttä 

voidaan vaatia, jos katsotaan, että tilan erityisestä käytöstä johtuva 

poikkeuksellinen riski palon nopeaan syttymiseen ja leviämiseen 

vaarantaa turvallisen poistumisen.353 Poistumisteitä koskevat 

minimivaatimukset Suomessa on koottu taulukkoon 146. Pieniä 

eroja kansainvälisiin standardeihin löytyy, mutta määräysten ja 

ohjeiden henki on sama. Esimerkiksi Iso-Britanniassa poistumis-

käytävän minimileveys on 1100 mm354, mutta esteettömillä alueil-

la Rakentamismääräyskokoelmaa vastaava 1200 mm. 

Muiden kuin poistumisteiden osana olevien kulkuväylien leveys 

on järkevää mitoittaa niillä liikkuvan yleisömäärän mukaan. Esiin-

tymistilojen RT-kortissa leveydeksi esitys- ja kokoontumistiloissa 

suositellaan vähintään 1000 mm tai vähintään 2/3 vaaditun poistu-

mistien leveydestä.355

Katsomon kulkuväylillä väreillä, materiaaleilla ja valaistuksella 

on erityistehtävä: ne helpottavat esteetöntä kulkua katsomossa. 

352. SFS-EN 13200-7 

353. RakMK, E1, Rakennusten paloturvallisuus.

354. Appleton 2008, 124.

355. RT 96-10503, 2.

        Määrykset (RakMK F2 ja E1), ohjeet ja suositukset

Uloskäytävän mitoitus

Poistumisalueen 
henkilömäärä

Uloskäytävän tai siihen johtavan 
sisäisen käytävän vähimmäisleveys

enintään 60 900

enintään 120 1200

yli 120 1200 + 400 mm kutakin 
seuraavaa 60 hlö kohti

Vapaa korkeus 
ylöspäin

2100

uloskäytävän osana toimiva porras

nousu enintään 180

etenemä vähintään 270

Luiskat, portaat ja kaltevuudet esitystiloissa

lattiapinnan 
maksimikaltevuus 
istuinalueella ja 
kulkureitillä

8% (1:12,5)

kaltevuus pituus

luiska 
välitasanteella

enintään 8% 
(1:12,5)

enintään 6000 
mm jonka 
jälkeen tarvitaan 
2000 pitkä 
tasanne

luiska ilman 
välitasannetta

5 % (1:20)

Porras nousu etenemä

Kokoontumistilan 
porras

enintään 160 vähintään 300

Katettu tai läm-
mitetty ulkoporras

enintään 160 vähintään 300

Kattamaton 
ulkoporras

enintään 130 vähintään 390

146. uloskäytävien mitoitusmääräykset sekä 
ohjeet luiskien ja portaiden mitoitukseen 
esitystiloissa.
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Myös portaiden esteettömyydestä löytyy lisää tietoa luvusta Kat-

somoiden esteettömyys, joka alkaa sivulta 192.

Katsomon suunnittelun yhteydessä on syytä muistaa myös 

yhteydet katsomon ja näyttämön tai lavan välillä. Suurinta osaa 

saleista käytetään myös esimerkiksi kokousten ja juhlallisuuksien 

järjestämiseen. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että katsomon ja 

näyttämön välinen yhteys on mahdollisimman sujuva ja esteetön.

Kaiteet ja käsijohteet

Kaiteet ja käsijohteet toimivat esiintymissalissa monessa tehtäväs-

sä. Ne suojaavat suuren korkeuseron reunalla kulkijaa ja istujaa ja 

antavat tukea portaita noustessa tai laskeutuessa. Ne rajaavat ylei-

söalueita ja jakavat salia pienempiin osiin ja ollessaan umpinaisia, 

tuovat parhaimmillaan vahvat lateraaliset eli sivuttaissuuntaiset 

varhaiset heijastukset kaikille yleisön osille. Joissain saleissa kai-

teet ovat avonaiset, äänelle läpinäkyvät, jotta ne eivät vaikuttaisi 

tilan akustiikkaan eivätkä toisaalta estäisi näkyväisyyttä mistään 

katsomon osasta lavalle tai näyttämölle. Monesti kaiteet ovat 

kuitenkin umpinaiset ja toimivat tällöin osana salin akustiikkaa. 

Esimerkiksi oopperasaleissa parvekkeiden ja aitioiden kaiteet peit-

tävät äänen näkyvistä osan aitiossa tai parvella istuvien katsojien 

muodostamasta vaimentavasta pinnasta ja auttavat näin säilyttä-

mään salin päätilavuuden akustista energiaa, eli muodostamaan 

pidempää jälkikaiunta-aikaa.

Rakentamismääräyskokoelmassa määritellään, että kaide tulee 

rakentaa, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen 

tai harhaan astumisen vaara on olemassa. Avokaidetta voidaan 

käyttää 700 mm tasoeroon asti kaikkialla, mutta sitä suuremman 

pudotuksen kohdalla, tiloissa joihin lapsilla on pääsy, on käytettävä  

suojakaidetta. Määräyksen 2.4.4 mukaan kaiteen korkeus mää-

räytyy putoamiskorkeuden ja tilan käyttötarkoituksen mukaan. 

Määräykseen liittyvät mitoitusohjeet on esitetty taulukossa 149. 

Kaiteen korkeus mitataan ohjeen mukaan pystysuoraan kaiteen 

suojaamalta tasanteelta tai kohdasta, jossa on mahdollista seistä. 

Portaassa korkeus mitataan askelman etureunasta. Ohjeessa määri-

tellään istumakatsomon etureunan kaiteen korkeudeksi vähintään 

700 mm, jonka tulee olla kokonaan suojaava. Tämän lisäksi suo-

sitellaan tapauskohtaisesti harkittavaa parven etureunaan asen-

nettavaa levitystä. Huomioitavaa on, että etureunan matalahko, 

700 mm korkeus on mahdollinen vain silloin, kun reunakaiteen 

148. esimerkkejä käsijohteiden muotoilusta.

147. Putoamisenestokaide lahden 
sibeliustalon konserttisalissa.
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ja ensimmäisen istuinrivin välissä on korkeintaan asianomaisen 

rivin istuimille johtavan kulkuvälin leveys.356 Esimerkiksi parven 

reunalle päätyvien käytävien päissä on kuitenkin syytä olla kor-

keammat putoamisenestokaiteet. (Kuva 147, Lahden Sibeliustalo) 

Myös, jos katsomon penkkirivien keskinäinen korkeusero kasvaa 

suuremmaksi kuin puoli metriä, tulee rivin etureunaan asentaa 

kaide. Ohjeessa kehotetaan mitoittamaan kaide taulukon 149 mu-

kaan (RakMk, F2, talukko 2.4.4). Tämäkin erikoistapaus voidaan 

ilmeisesti tulkita kuuluvan istumakatsomon etureuna -kategori-

aan, jolloin sopivana kaiteen korkeutena voidaan pitää vähintään 

700 mm. Myös edessä olevan tuolin selkänojaa voidaan käyttää 

kaiteen asemasta 357 Seisomakatsomot ovat harvinaisia akustisissa 

esitystiloissa. Näistä Rakentamismääräyskokoelma ohjeistaa, että 

jos tasoero yli 500 mm, tarvitaan kaide, joka mitoitetaan saman 

taulukon 149 mukaan.358

Rakentamismääräyskokoelmassa on määrätty myös, että por-

taassa ja luiskassa käsijohde on asennettava koko pituudelle. Käsi-

johteen pää tulee olla muotoiltu turvalliseksi, ja käsijohteen tulee 

olla mitoitettu niin, että siitä saa tukevan otteen. Samaisen mää-

räyksen ohjeessa käsijohteen sopivaksi korkeudeksi määritellään 

noin 900 mm. Käsijohde suositellaan kiinnitettäväksi alapinnastaan 

siten, että käsi pääsee liukumaan esteettä. Pyöreässä käsijohteessa 

hyvänä läpimittana pidetään 25- 40 mm.359 Käsijohteita ja kaiteita 

on käsitelty erityisesti esteettömyyden näkökulmasta luvussa Kat-

somon esteettömyys (alk. s. 192). 

KatsomoN muuNtelu

 Muuntelu ei ole uusi ilmiö. Jo renessanssin hoveissa tanssiaissa-

leja käytettiin myös konserttitiloina. Myös barokkiteattereiden 

aitiot oli usein kalustettu irtotuolein, joita saattoi siirrellä halua-

mallaan tavalla. Esiin muunneltavuus nousi erityisesti 20-luvulla, 

muun muassa Valter Gropiuksen Total Theaterin myötä. Edström 

ja Piha agitoivat muuntelun puolesta 70-luvulla, kirjassaan Rum 

och Teater. Heidän viestinsä mukaan joustava teatteritila tarjosi 

ratkaisun kaikkiin ongelmiin ja sopi mille tahansa teatterimuo-

356. RakMk F2, 5-6.

357. RakMK F2, 6 & 12.

358. RakMK F2, 12.

359. RakMk F2, 6.

149. Kaiteen mitoitusohje rakmk osan F2 
mukaan.

150. Käsijohteiden mitoitusohjeet, rt 88- 
10777.



168

KatsomoN arKKiteHtuuri Ja toimiNNallisuus / 
Katsomon toiminnallinen suunnittelu

dolle. Käytäntö on osoittanut, että myös muunteluun liittyy omat 

haasteensa, erityisesti yhdistettynä Suomessa tyypilliseen reper-

tuaariteatteriin, jossa samanaikaisesti pyörii useita näytelmiä. 

Muunneltavuus on melko helppo toteuttaa pienissä tiloissa, 

mutta mitä suurempi tila ja katsomo on kyseessä, sitä haastavam-

paa on joustavuuden toteuttaminen käytännössä.360 Katsomon 

muuntelulle on suurin tarve monitoimisaleissa, joissa järjes-

tetään monenlaista pallopeleistä tanssiaisiin ja konserttiin tai 

teatteriesitykseen.

Katsomon fyysisen muuntelun mahdollisuudet ovat suurimmil-

laan salissa, jossa näyttämön paikkaa ei ole ennalta määrätty, vaan 

se voidaan rakentaa tarpeen mukaan millaisena ja minne tahansa 

salissa. Tällöin myös katsomon asettelu saavuttaa korkeimman 

vapausasteensa:  ympäröivyyden aste on vapaasti määriteltävissä ja 

vertikaalistakin suhdetta on, valitusta rakenneratkaisusta riippuen 

mahdollista muunnella ainakin jossain määrin.  Jos salissa näyttä-

mön tai lavakorokkeen paikka on kuitenkin määritelty kiinteästi 

arkkitehtuurissa, rajoittaa tämä muuntelun astetta merkittävästi. 

Vaikka pitkälle vietyjä teknisiä järjestelmiä käyttäen voidaan 

muuntaa vaikkapa permannon kulmaa tai muokata salin tilavuut-

ta merkittävästi esimerkiksi sulkemalla parvia tilan ulkopuolelle 

tai laskemalla kattoa, ei perusasetelmaa katsomon ympäröivyyden 

osalta voida muuttaa. Voidaan toisaalta kysyä, onko tähän tarvet-

takaan. Mitä suurempi sali, sitä tarkemmin sen akustiikka ja nä-

kymälinjat on suunniteltava jotta näkyvyys ja kuuluvuus olisivat 

hyvät kaikkialla katsomossa. Tämä luonnollisesti tehdään ajatellen 

esiintymislavaa katsomon ja huomion polttopisteenä.  Jos sekä 

näkymälinjat, valaistus että akustiikka saadaan halutunlaiseksi, on 

hyvin epätodennäköistä, että sali toimisi ollenkaan, jos esiintymis-

lavaa siirretään sen alkuperäisestä paikasta. 

Myös  tirkistysluukkunäyttämöllisissä teattereissa ja ooppe-

rasaleissa näyttämön paikka on luonnollisesti kiinnitetty. Näyt-

tämötorni lavasteineen naulaa näyttämön tismalleen aloilleen; 

oopperassa vielä orkesterimonttu varmistaa, että katsomon suun-

taan kurkottelu on turhaa. Voimmekin ehkä olla yhtä mieltä siitä, 

että täysin vapaa fyysinen muuntelu on omimmassa elementis-

sään pienissä saleissa, jossa äänen käyttäytymisen hallinta on vielä 

melko yksinkertaista. Toisaalta suurillekin saleille ja katsomoille 

jää edelleen lukuisia muuntelumahdollisuuksia. Esimerkiksi kat-

360. Leacroft 1985, 197.

151. edströmin ja Pihan mukaan joustava 
teatteritila vaikutti ratkaisulta kaikkiin 
teatteritilojen haasteisiin. 
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somon akustiikan muuntelulla sekä valaistuksella on mahdollista 

saada aikaan huomattavia muutoksia.

Yksinkertaisimmillaan muunneltava katsomo voi tarkoittaa 

irtotuoleja tasalattiaisessa salissa. Esimerkiksi Appleton listaa kat-

somon muunteluvaihtoehdoiksi teleskooppikatsomon, erilaiset 

korokkeet, katsomoyksiköt, osasarjat ja hydrauliset hissit.361 (Kuva 

152). Useampaa systeemiä voidaan tietysti käyttää rinnakkain 

samassa tilassa. Korpiniityn mukaan esimerkiksi kulttuurikeskus 

Stoan toisiksi suurimmassa salissa on käytössä teleskooppikat-

somo, jolloin lattiatilaa voidaan käyttää vapaasti ja esimerkiksi 

ryhmitellä uusi katsomo halutusti irtotuolein. Tällöin tarvitaan 

kuitenkin varastotiloja irtotuoleille.362

Esitysten suunnittelijoiden kannalta katsomon muokkaus on 

usein kiinnostavaa ja voi muodostaa merkittävän osan esimerkiksi 

lavastuksesta. Condeen mukaan tärkeää yleisön ja esityksen suh-

teen kannalta on näiden fyysinen rajapinta: näyttämön reuna ja 

katsomon ensimmäiset rivit. Monet Condeen haastattelemista la-

vastajista kokevat yleisön ja esityksen suhteen fyysisen rajapinnan, 

näyttämön reunan ja katsomon ensimmäisten rivien kohtaamisen 

tärkeänä ja haastavana. Erityisesti ensimmäisten penkkirivien 

säädettävyys ja keinot joilla näyttämön ja katsomon rajaa joko 

alleviivataan tai häivytetään, ovat tärkeitä.363 Myös lavastaja Korpi-

niitty kuvaa, miten hän pyrkii usein tuomaan näytelmän lähem-

mäs yleisöä, kurottamalla fyysisesti ulos näyttämön kehyksistä. 

Esimerkiksi Lahden kaupunginteatteriin tehdyn intiimin farssin 

hän lavasti korokkeelle, irralleen näyttämön varsinaisesta lattiasta. 

Korokkeen nurkka työntyi vielä katsomon puolelle. Toisaalta hän 

tuo esiin teatterin arkkitehtuurin ja teknisten rakenteiden rajoitta-

vuuden: tässäkin tapauksessa korokkeen valaisu oli hankalaa, sillä 

teatterin valot oli suunniteltu ja suunnattu kiinteälle näyttämölle. 

Tästä eteenpäin tultaessa valaisu muuttui konstikkaaksi. Saman-

tyyppisen ongelman Korpinitty näkee monissa joustavaksi suun-

nitelluissa teatteritiloissa: valaisinten siirtäminen koetaan liian 

hankalaksi repertuaariteatterin joka ilta vaihtuvaan näytelmään. 

Samoin on hänen mukaansa käynyt monessa paikassa myös katso-

moelementtien kohdalla. Vaikka katsomoelementtien siirtely olisi 

alunperin suunniteltu mahdolliseksi, on se liian hidasta ja vaival-

361. Appleton 2008, 127-128.

362. Appleton 2008, 127-128.

363. Condee 2001, 39.

Bleacher seating/ teleskooppikatsomo: Teleskooppira-

kenne, jossa kokooontaittuvat pehmustetut selkänojalliset 

istuimet. Koko rakenne vetäytyy yhden, korkeimman rivin 

syvyiseksi. Rivit ovat suoria ja avattu rakenne on yksinker-

tainen suorakulmainen yksikkö, joka rajoittaa katsomon 

ryhmittelyä. (Katsomoa varten tarvitaan noin 1500 mm 

syvä tila katsomon ollessa pois käytöstä. Liikuntatilojen 

RT-kortista )

Rostra/koroke(?): Valmiita porrastettuja yksiköitä 

joissa on joko pysyvät tai siirrettävät istuimet. Pyörillä tai 

ilmatyynyillä, jotta silloin kun koroke ei ole käytössä, säi-

löön siirtäminen on helppoa.

Sectional rostra/palasteltu koroke(?): Laatikkosarja 

joista saadaan muodostettua porrastettu katsomo irto-

tuolien kanssa. Vaatii vähemmän säilytystilaa kuin koko-

nainen koroke.

Kit of parts/ osasarja: Rakennusteline tai vastaava osa-

sarja josta muodostetaan porrastetut tasot jolle istuimet 

asetetaan. Tämä on joustavin systeemi ja sen varastoiminen 

on tehokkainta, mutta sen muokkaaminen ja rakentami-

nen on hyvin työlästä.

Hydraulic lifts/ hydrauliset nostimet:

Vaakasuora osiin jaettu lattia, jonka osioita voidaan 

nostella mekaaninesti muodostamaan halutun kokoinen 

porrastettu katsomo, johon tuolit kiinnitetään.

152. erilaisia muunneltavia katsomoratkaisuja. 

Teleskooppikatsomo (Bleacher 
seating) kasaan laitettuna ja 
katsomoasennossa. Appletonin 
mukaan yksiköiden leveys 
rajoittuu 6 metriin ja rivimäärä 30 
metriin.

Erillisistä katsomokorokeista koottu 
katsomo. (Rostra)

Katsomoyksiköistä (Seating units) 
koottu katsomo. 

Valmiista osista koottu katsomo

Hydraulisesti muunneltava katsomo. 
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loista toteuttaa repertuaarin kierrossa. 364 Joustava ja muokattava 

studioteatteri tuntuukin toimivan parhaiten pienissä teattereissa, 

joissa pyörii kerrallaan vain yksi näytelmä. 

Ilmeisesti harmittavan monesti joustavuus ja muuntelumahdol-

lisuudet toteutuvat vain juuri rakennuksen valmistuttua. Korpi-

niitty kuvaa, kuinka hän 80-luvulla, vastavalmistuneessa Lahden 

kaupunginteatterissa pääsi käyttämään säädettäviä katsomoele-

menttejä: tällöin hän käytti oman arvionsa mukaan puolet lavas-

tuksen suunnitteluun varatusta ajasta katsomon ja näyttämön 

suhteen pohtimiseen. Muutama vuosi sitten hän palasi jälleen 

Lahden kaupunginteatterin pienelle näyttämölle ja odotti innolla 

muunneltavaa katsomoa. Tällä kertaa se ei ollutkaan mahdollista: 

henkilökunnalla ei ole aikaa säätää ja siirrellä katsomoelementtejä 

ja kaiuttimet oli suunnattu vakiintuneen katsomoasetelman mu-

kaan. Repertuaarin ylläpitäminen asettaa tiukat kehykset lavastei-

den ja mahdollisten salin muiden elementtien siirrolle. Muuntelu 

ja joustavuus jäävät näin käytännössä utopiaksi.365

Muunneltavuuden suurimpana haasteena näenkin nimen-

omaan sen, miten monet esitystiloihin liittyvät tekijät ovat 

riippuvaisia salia rajaavista rakenteista tai kiinnittymisestä salin ra-

kenteisiin. Katsomon muuntelu harvoin tarkoittaa vain katsomon 

pyöräyttämistä eri päähän salia. Katsomoa siirrettäessä siirtyy 

myös näyttämö, jonka mukaan on siirrettävä valot ja mahdollinen 

äänentoistojärjestelmä ja samalla akustiikka muuttuu äänilähteen 

paikan muuttuessa suhteessa tilan pintoihin.

Muunneltavaa akustiikkaa on käsitelty tarkemmin luvussa 

Muunneltava akustiikka, s. 120 alkaen. 

auDioVisuaaliNeN teKNiiKKa Katsomossa

Tässä luvussa käsittelen kursorisesti katsomon audiovisuaalista 

tekniikkaa. Katsomosuunnittelijan näkökulmasta suuri osa tähän 

aihepiiriin kuuluvista asioista on sellaisia, että niistä on tarpeen 

tietää vain pääpiirteet tai niiden vaatimat kehykset. Varsinaisen 

suunnittelun tekee aina asioihin perehtynyt asiantuntija. Ko-

konaissuunnittelua sujuvoittaa kuitenkin, jos katsomosuunnit-

telijalla on aavistus siitä, minkä tyyppisiä suoraan katsomoon 

vaikuttavia asioita audiovisuaaliseen tekniikkaan liittyy.

364.  Korpiniitty 2014.

365.  Korpiniitty 2014.

153. muuntelu nousee usein esiin myös esteettömyyden 
yhteydessä. musiikkitalossa pyörätuolipaikkojen kohdalla olevat 
istuimet kääntyvät näppärästi lattian sisään. 
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Avotarkkaamoiden suunnittelua käsittelen hiukan muita luvun 

sisältöjä tarkemmin. Avotarkkaamot ovat nimensä mukaisesti 

avoimessa ja elimellisessä yhteydessä katsomoon, joten niiden 

suunnittelun tulisi edetä yhdessä ja mahdollisimman samanaikai-

sesti muun katsomosuunnittelun kanssa. Löytämissäni kirjalli-

suuslähteissä tarkkaamoita on käsitelty lähinnä maininnan tasolla, 

ja päälähteenäni ovatkin tästä syystä asiantuntijahaastattelut.

Valaistus

Lepoluodon mukaan tärkeintä katsomosuunnittelijan kannalta on 

huomioida valaistuksen suunnattavuus ja huollettavuus. Suurem-

missa saleissa valaistuksen virittämiseen ja huoltamiseen on suun-

niteltu huoltosiltoja salin kattoon. Pienemmissä saleissa tällaisia 

ei välttämättä ole, jolloin valojärjestelmä lasketaan yleensä alas 

huoltoa varten. Tämä tulee ottaa huomioon katsomon suunnit-

telussa.366 Myös seinillä olevia valoja saattaa olla tarpeen huoltaa, 

jolloin tikkaita tai telineitä varten tulee varata tilaa katsomosta.367

Tallennus ja tuotanto

Lepoluoto tuo myös esiin Hannu Linnun ajatuksen katsomoiden 

siirtymisestä yhä enemmän muualle kuin itse esitystilaan. Lepo-

luodon mukaan tämä tarkoittaa muun muassa, että myös akus-

tisten esitystilojen katsomosuunnittelussa on tarpeen kiinnittää 

huomiota kameroihin. Kyse ei ole välttämättä monimutkaisista 

asioista, vaan tarpeen tiedostamisesta. Kameroille on suunnitelta-

va sijainnit, joista on mahdollista taltioida hyvää kuvamateriaalia, 

mutta jossa ne eivät ole yleisön näkymälinjojen tiellä. Myös kame-

ramiehille on suunniteltava reittejä ja sopivia pysähtymispisteitä, 

joissa he voivat olla rennosti, tietäen, että eivät ole yleisön näyttä-

mökuvan tiellä.368 

Tarkkaamot

Esitystiloissa on tyypillisesti kahdenlaisia tarkkaamoita, umpi- ja 

avotarkkaamoita. Umpitarkkaamo löytyy tyypillisesti kaikista 

akustisista esitystiloista ja siellä työskentelee tyypillisesti valo-

suunnittelija tai valomies. Umpitarkkaamo on kuin työhuone 

erikoisella näkymällä, eli sen tulee olla hyvin äänieristetty salista. 

366. Lepoluoto 2015.

367. Appleton 2008, 135.

368. Lepoluoto 2015.
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Toisaalta näkymä on oleellinen työn kannalta, joten sen katta-

vuudesta tulee huolehtia. Möllerin mukaan umpitarkkaamon 

näkymässä pyritään pääsemään lähelle keskimääräisen katsojan 

näkymää, ja tarkkaamo sijoitetaan usein keskelle, permannon 

taakse. 369 Pienissä saleissa tämä ei tietenkään aivan vastaa keski-

määräisen katsojan näkymää.370 Suurissa saleissa alue on yleensä 

ensimmäisen parven alla, jolloin on varmistettava, että näkymää ei 

varjosta alareunasta yleisö eikä yläreunasta parvi.371 Hyvin suurissa 

saleissa tarkkaamo voidaan sijoittaa myös ylemmäs, mutta liian 

korkeaa sijoitusta tulisi välttää, jottei näkymä muutu merkittävästi 

erilaiseksi kuin suurimmalla osalla katsojista.372

Avotarkkaamot

Avotarkkaamolle on tarvetta aina kun esitystilassa halutaan tuot-

taa sähköisesti vahvistettua ääntä, jolla on ilmaisullinen tavoite. 

Myös akustisissa esitysiloissa, vaikkapa konserttisaleissa soitetaan 

vähintäänkin nykymusiikkia, jossa käytetään perinteisestä sinfo-

niaorkesterikokoonpanosta eroavia soittimia. Toisaalta lavalla voi 

olla samaan aikaan sinfoniaorkesteri ja Metallica.373 Lepoluodon 

mukaan kaikissa nykyaikaisissa esitystiloissa, myös akustisissa, 

tarvitaan avotarkkaamo.374

Avotarkkaamon päätarkoitus on tuoda äänimies eli miksaaja 

samaan akustiikkaan yleisön kanssa, jotta tämä voisi hallita sa-

liin tuotavaa vahvistettua ääntä, perustuen kuulokokemukseen 

katsomossa. Avotarkkaamossa työskentelee usein äänimiehen tai 

-mestarin lisäksi valomestari.  Avotarkkaamon sijoittelu määrittyy 

Ilomäen mukaan yhteyksien kautta. Avotarkkaamosta on tarpeen 

päästä helposti katsomoon, jotta esimerkiksi harjoitustilanteessa 

äänimiehen ja valomestarin on mahdollista kommunikoida vaik-

kapa ohjaajan kanssa. Toisaalta avotarkkaamosta olisi tarpeen löy-

tyä sujuva, yleisön reiteistä erillinen yhteys ulos salista. Tällainen 

voidaan järjestää parhaiten takaseinän kautta.375 Näin avotarkkaa-

mo sijoittuu luontevasti permannon takaosaan, ja tätä kautta usein 

parven alle. Ilomäki muistuttaa, että  parven alla tulee huomioida 

369. Möller 2015.

370. Ilomäki 2015.

371. Ilomäki 2015; Möller 2015.

372. Möller 2015.

373. Ibid.

374. Lepoluoto 2015.

375. Ilomäki 2015.

154. musiikkitalon konserttisalin avotarkkaamo.

155. svenska teaternin avotarkkaamo. 
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varjostuksen vaara. Myös parven alle sijoitetusta avotarkkaamosta 

tulee siis nähdä ja tämän myötä kuulla pääkaiuttimet. Jos myös 

valomies työskentelee avotarkkaamossa, tulee hänen nähdä koko 

valosetti tai valaistuslaitteisto.376 

Silloin, kun avotarkkaamoa on mahdollista suunnitella saman-

vaiheisesti muun suunnittelun kanssa, voidaan monet avotark-

kaamoihin liittyvät vaarat välttää. Esimerkiksi, kun tarkkaamon ja 

muiden teknisten tilojen välillä on sujuva yhteys, on Ilomäen mu-

kaan usein mielekästä sijoittaa virtalähteet, tietokoneet ja muut 

meluavat laitteet tekniseen tilaan, kokonaan salin ulkopuolelle.377 

Näin niiden äänitasoista ei tarvitse kantaa huolta.

Avotarkkaamon viemä tila on syvyyssuunnassa n. 2000 mm. Le-

veys riippuu esitystilaan ajatelluista tuotannoista ja voi näin ollen 

vaihdella suuresti. Kuitenkin yleissääntönä pätee: mitä enemmän 

tilaa, sitä paremmin voidaan laitteet sijoitella niin, etteivät niiden 

valot loista yleisöön.378 

Sekä äänimiehen että valomestarin asema tarkkaamossa tulisi 

suunnitella niin, että istumakorkeus on n. 200 mm muuta yleisöä 

korkeammalla. Tämä ei vielä muuta merkittävästi kokemusta 

akustiikasta, mutta mahdollistaa äänimiehelle paremman nä-

kymän esitykseen ja toisaalta tarjoaa mahdollisuuden tarkkailla 

myös yleisön reaktioita. Esitystilanteen lisäksi tulee myös harjoi-

tuskäyttö huomioida. Tämä näkyy ainakin katsomon valaistus-

suunnittelussa, jossa avotarkkaamolle tulisi suunnitella oma osio 

tai asetus salin yleisvalaistuksessa.379

Huollettavuus ja käytettävyys ovat edellä mainittujen asioiden 

ohella oleellisia huomioitavia asioita avotarkkaamon suunnittelus-

sa. Avotarkkaamon lattiaan tuodaan suuri määrä kaapeleita, joiden 

liitinpatteristo sijoitetaan yleensä pöydän alle. Tarkkaamon kalus-

tus ja kokonaisuus tulisi suunnitella niin, että näihin liittimiin on 

helppo päästä käsiksi ja niitä on vaivaton huoltaa. Tämän lisäksi 

myös laitteiden liittimiin on tarpeen päästä käsiksi, joten avotark-

kaamon pöytää ympäröivän seinäkkeen tulee olla yläosastaan 

saranoitu. Tämäntyyppiset yksityiskohdat varmistavat avotark-

kaamon jouhevan toimimisen. Myös materiaalien huomioiminen 

376. Ilomäki 2015.

377.  Ibid.

378. Ibid.

379. Ibid.
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on tärkeää. Esimerkiksi lattiamateriaalin tulee olla sellainen, että 

työtuoli liikkuu sillä vaivattomasti, mutta äänettömästi. 380

yleisöN aJatuKsia KatsomoN toimiNNallisuuDesta

Hankaluuksia paikalle pääsemisessä

Kun vastaajilta kysyttiin, ovatko he kohdanneet hankaluuksia 

paikalleen pääsemisessä, suurimmaksi hankaluuden aiheuttajaksi 

nousivat portaat ja muut tasoerot ja heti toisena rivivälien ahtaus, 

joka häiritsee vastaajien mukaan erityisesti, kun riville myöhem-

min tulevien pitäisi päästä ohi jo paikalleen tulleista. (Rivivälin 

osalta esiin nousseen Olavinlinnan katsomossa riviväli onkin mel-

ko ahdas, vain 800 mm, pisimpien rivien ollessa 18,5 metriä pitkiä, 

39 paikkaisia). Musiikkitalon portaita esiin tuoneet vastaajat 

mainitsivat useassa kohdassa portaat hankalakulkuisiksi ja pitkik-

si. Käsiini saamieni alustavien työpiirustusten mukaan portaiden 

nousu vaihtelee salissa 82 millimetristä 160 millimetriin, joka on 

vielä suositusten sisällä. Toisaalta askelman syvyys näyttää ainakin 

näissä piirustuksissa olevan vain 280 millimetriä, ja jos tilanne on 

sama myös valmistuneessa salissa, ehkä tämä voi olla yksi syy Mu-

siikkitalon konserttisalin portaissa koettuun hankaluuteen. 

380. Ilomäki 2015.

156. Vastaajien esiintuomia hankaluuksia 
paikalleen pääsemisessä (N=57).

oletko kohdannut 
hankaluuksia paikallesi 
pääsemisessä?

Portaat ja tasoerto
musiikkitalo
olavinlinna

Kansallisoopperan parvi
Hkt parvi

riviväli
olavinlinna

aleksanterinteatteri
musiikitalo

Kansallisooppera
ongelma yleisesti

ahtaus
Jäähalli

Hkt pieni näyttämö
ryhmäteatteri
teatteri Jurkka

svenska teatern

Paikan löytäminen
musiikitalo

aleksanterinteatteri
Willensauna

Kulttuuritalo

Pelko
musiikitalo, pudotus

Hartwall areena, pudotus 

        18%
      14%
2%
2%
2%

      14%
 4%
2%
2%
2%
 4%
   
   7%
 4%
2%
2%
2%
2%
 
    9%
 4%
2%
2%
2%

  5%
 4%
2%
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Mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan ergonomiasta? Ergo-

nomialiiton mukaan ergonomian osa-alueista fyysinen ergonomia 

keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisen anatomis-

ten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi.381 Katsomoiden 

tapauksessa ymmärrän ergonomian tarkoittavan katsomon ja 

katsojan välisen kohtauspinnan tarkoituksenmukaisuutta ja häi-

riöttömyyttä. Tällä tarkoitan yhtäältä, että kaikkien aistikanavien 

kautta saapuisi mahdollisimman pitkälle vain kullekin tilanteelle 

tarkoituksenmukaisia aistimuksia ja toisaalta sitä, että katso-

mon rakenteet mahdollistaisivat katsomoon saapuvien ja siellä 

oleilevien ihmisten luonnolliset ja turvalliset liikeet. Näin katso-

mon ergonomian piiriin asettuvat istuinten sekä istuinryhmien 

suunnittelu ja mitoitus sekä sisäilmaolosuhteet, joihin kuuluvat 

lämpö- ja kosteusolosuhteiden ohella  ilman epäpuhtaudet sekä 

valaistus ja melu. Näistä tekijöistä yhdessä muodostuu yleisön 

kokemus mukavuudesta. Siitä onko jossain salissa mukava viipyä 

vai onko olo niin epämukava, että koko esityksen vain odottaa sen 

loppua. Tai saako pelätä juuri hiljaisessa kohdassa teatterisavun 

laukaisemaa yskänkohtausta, vai ehkä sittenkin saattaa keskittyä 

pelkästään kuiskatun repliikin sävyihin, kun ilmastointilaitteen 

tai valojen surina on niin hiljainen, että nämäkin erottuvat. 

Mukavuus on läheistä sukua esteettömyydelle ja tässä suhteessa 

epäkiitollinen suunnittelun osa-alue. Jos kaikki on mukavasti, ei 

asiaan tule kiinnitettyä huomiota. Jos taas jossain kokee olonsa 

epämukavaksi tai hankalaksi, jää se varmasti mieleen.

iHmiseN mitat Ja ulottuVuuDet

Katsomon ergonomian lähtökohtana on ihmisen  mitat ja omi-

naisuudet; kehon osien pituudet määrittävät tarkoituksenmukai-

sen mitoituksen katsomossa. Ihmisen keskipituus on kasvanut 

pääasiassa ravinnon paranemisen myötä merkittävästi viimeisen 

sadan vuoden aikana. Esimerkiksi suomessa vuodesta 1986 vuo-

teen 2012 naisten keskipituus on kasvanut 1,9 cm ja miesten 1,8 

381. Suomen Ergonomiayhdistys ry, 2011. (http://www.ergonomiayhdistys.fi/yh-

distys/uusi-sivu/)
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cm. 382 Useimmista lähteistä löytyneet tarkat istumisen kannalta 

oleelliset mitat perustuvat 1980-luvulla tai ennen tätä tehtyihin 

mittauksiin ja näiden pohjalta tehtyihin hyvin laajoja ikäryhmiä 

koskeviin arvioihin. Viimeisimmät Suomea koskevat kehonosien 

mitat löytyvät koottuna RT kortista RT 009-11137. Nämä mitat 

löytyvät oheisesta kuvasta 157. 

KatsomoN istuiNteN suuNNittelu Ja mitoitus

Postellin mukaan kaluste on ergonominen, kun se ei rajoita ku-

hunkin toimintoon tarvittavia kehollisia liikkeitä. Rajoitukset 

siis vastaavat käsillä olevaa tehtävää.383 Esimerkiksi konserttisalin 

tuolista on hankalaa rupatella takana istuvan kanssa, mutta usein 

varsin miellyttävää kuunnella konserttia. Rajoittamisen tai vapau-

den kautta määrittelyn lisäksi kalusteen ergonomiaan vaikuttaa 

se, miten kaluste tukee kussakin toiminnossa. Esimerkiksi sano-

malehden lukeminen ja näppäimistöllä kirjoittaminen vaativat 

hiukan erilaisen asennon, vaikka molempia tehdään useimmiten 

istuen.384 Samaa analogiaa seuraten päädymme itse asiassa siihen 

päätelmään, että varsinkin suuren esitystilan katsomossa, jossa 

esitystä seurataan  monesta eri suunnasta, saattaa ergonominen 

istuin tarkoittaa eri asiaa eri puolella katsomoa.

Istuimen tärkein tehtävä on Pheasantin mukaan tukea lanne-

rangan neutraalia asentoa. Tämä tarkoittaa kohtuullisen lordoosin, 

eli sisäänpäin suuntautuvan kaaren säilyttämistä ilman lihastyötä. 

Näin istujan asento on fysiologisesti tyydyttävä ja miellyttävän 

rento. Tämä voidaan saavuttaa tehtävään nähden mahdollisim-

man kaltevalla istuma-asennolla, sopivan syvyisellä ja korkuisella 

istuimella ja varmistamalla, että istuimen pinnan ja selkänojan 

välinen kulma on riittävän tylppä.385 Myös Postell tuo lannerangan 

neutraalin asennon esiin yhtenä istuimen tärkeimmistä tehtävistä. 

Tämän lisäksi hän listaa kolme muuta keskeistä istuimen tehtävää. 

Istuimen tulee luonnollisesti tukea istujaa tehtävään sopivalla 

tavalla, tehtävään sopivassa asennossa. Istuimen suunnittelussa 

tulisi myös pyrkiä minimoimaan painepisteitä (pressure points), 

joita muodostuu kehon ja istuimen kohtaamispisteisiin, erityisesti 

382. THL, RT 09-11137,  1 mukaan. 

383. Postell 2012, 143.

384. Ibid, 20.

385. Pheasant 2003, 75.

Kaikkien huonekalujen tulisi mahdollistaa:

-kehon tarkoituksenmukainen liike

-tukea kehon painoa mahdollisimman 

tasaisesti

-säilyttää selkärangan luonnolliset kaaret 

myös istuessa (lumbar lordosis)

-välttää alempiin selkänikamiin kohdistuvaa 

sisäänpäistä puristusta/painetta

-minimoida epämiellyttävät painepisteet

(Postell, 2012. , s 20)

(Istuutueassa takareisilihasten luonnollinen 

jännitys vetää ilman vatsa- ja selkälihasten tuot-

tamaa vastavoimaa lantion kallelleen taaksepäin, 

lannerangan ääriasentoon (kippaa istuinluiden 

yli jopa n. 30 %), joka taas siirtää asennon tuke-

misen vastuun selkärangan välilevyille). tämä 

voidaan saavuttaa :

puolikaltevalla istuma-asennolla (siinä määrin 

kun se on tehtävän kannalta mahdollista)

istuin joka on sopivan syvyinen ja korkuinen

tylppä kulma istuimen pinnan ja selkänojan 

välillä (jännitys takareisissä helpottaa) pheasant, 

75.

Kuva  ilman selkänojaa istuvasta tyypistä!!

157. suomalaisen keskivertomiehen ja -naisen mitat. 
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niissä kohdissa, joissa keho tukeutuu istuimeen eniten. Lisäksi 

istuimen tulee mahdollistaa tarvittavat kehon liikkeet.386 

Katsomossa kehon liikkeet rajoittuvat lähinnä pään kääntä-

miseen ja toisaalta mukavan asennon hakemiseen. Katsomon 

istuin on tärkeä suunnitella niin, että istuimessa ja rivillä on tilaa 

asennon vaihtamiseen ja mukavan asennon etsimiseen. Postellin 

mukaan polven takana oleva alue on erityisen herkkä paineelle. 

Painepisteitä pyritään poistamaan pyöristetyllä etureunalla, riit-

tävän matalalla istuimella ja pehmusteella tai kaarevasti muotoil-

lulla istuimella. Jotta paino jakaantuu mahdollisimman tasaisesti 

istuinluille, tulee istuimen muodon, kaarevuuden ja kulman olla 

oikeat.387

Katsomon istuimelle sopiva asento määrittyy katsomon mit-

tasuhteiden ja istuimen ja esiintymislavan tai näyttämön välisen 

suhteen mukaan. Toisaalta yksikään kaluste ei voi tukea ihmistä 

täydellisesti, tunnista toiseen samassa asennossa, joten kalusteen 

tulee myös mahdollistaa erilaisia asentoja. 

386. Postell 2012, 144.

387. Ibid, 144-145.

158. selkärangan luonnolliset kaaret. Vatsapuoli on 
vasemmalla, selkäpuoli oikealla.
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Istuimen mitat

Istuimen mitoitus voi vaihdella merkittävästi esimerkiksi maan-

tieteellisten, taloudellisten tai käytännöllisten tekijöiden takia. 

Mitoitus on usein hiukan erilainen eri katsomoissa, mutta myös 

saman katsomon sisällä voi olla käytössä useampaa eri mitoitusta. 

Syy tähän voi olla taloudellinen, mutta ainakin maissa joissa valtio 

tukee kulttuurilaitoksia merkittävästi, on syy useammin näkymä-

linjoissa ja istuma-asennossa. Koska näyttämö tai lava on eri kor-

keudella näkökentässä katsomon eri osista katsottuna, on myös 

ergonominen istuma-asento hiukan erilainen. Toisaalta, erityisesti 

taidelajeissa, joissa näkeminen on oleellista esityksen ymmärtämi-

sen kannalta, ovat näkymälinjat ergonomiaa merkittävämpi tekijä 

istuimen mitoituksessa. Esimerkiksi Svenska teaternin peruskor-

jauksen yhteydessä parannetussa katsomossa parvien takimmaiset 

rivit on nostettu baarijakkaroiden tapaan hyvin korkealle, jotta 

saavutettaisiin edes jonkinlaiset näkymälinjat näyttämölle. 

Istuimen korkeus, leveys ja syvyys

Pheasantin mukaan istuimen korkeus saa olla korkeintaan etäi-

syys lattiasta polvitaipeeseen. Pheasant käyttää tässä referenssinä 

keskimääräisen naisen vastaavaa mittaa, joka suomalaisella nyky-

naisella olisi 410 mm. Katsomossa katsojat ovat yleensä kengät 

jalassa, ja vastaava mitta matalakantaisilla kengillä olisi noin 430 

mm. Tämä on sama korkeus, jonka Appleton esittää tyypillisen 

katsomotuolin istuinkorkeuden alarajana.388 Ihanteellista kor-

keammasta istuimesta on seurauksena painetta, verenkierron 

häiriöitä, turvonneet alaraajat ja epämukavuutta.389 Jos taas istuin 

on tätä matalampi, istuja taivuttaa Pheasantin mukaan helposti 

alaselkäänsä saadakseen säilytettyä selän ja lonkkien kulman 

mahdollisimman suurena. Myös istuutuminen ja nouseminen on 

matalalta istuimelta hankalampaa ja jalkatilan tarve on tavallista 

suurempi. Jos jostain syystä istuimesta täytyy tehdä korkeampi, 

haittavaikutuksia voidaan vähentää lyhentämällä istuinta ja pyö-

ristämällä etureunaa.390

Istuimen sopivaksi syvyydeksi Pheasant esittää korkeintaan 

keskimääräisen naisen, takamuksesta polvitaipeeseen olevan etäi-

syyden mittaa. Vähimmäisetäisyys joka vielä tukee istuinluita riit-

388. Appleton 2008, 117.

389. Pheasant 2003, 75 ja SFS-EN 13200-4, 29.

390. Pheasant 2003, 75.

159. ilman selkänojaa istuttaessa vaaditaan 
lihastyötä, jotta voidaan säilyttää selkärangan 
suora asentao ja hyvä ryhti. rennosti, ilman 
lihastyötä istuttaessa lonkkaluun ja selkärangan 
välinen kulma loivenee ja alaselän kaari muuttuu 
niin, että selkärangan välilevyt painuvat 
selkärangan etupuolella kasaan. lihasten sijaan 
tällöin istutaan selkärangan varassa, joka kuluttaa 
nikamia ja välilevyjä. 
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tävästi on 300 mm.391 Liian syvän istuimen etureuna lisää painetta 

polvitaipeeseen, jolloin istuja siirtää helposti takamustaan eteen-

päin istuimella. 392 Tällöin alaselän luonnollinen kaari oikenee tai 

jopa pyöristyy kuperaksi kaareksi, jolloin nikamavälit puristuvat 

etupuolelta. Pheasantin ohjeella, kuvassa 157 esitettyjen mittojen 

mukaan, Suomessa sopiva maksimisyvyys istuimelle olisi 470 mm.

Istuimen leveys määräytyy Pheasantin mukaan naisen 95 pro-

senttiosuuden mitan mukaan. Tämä on 80-luvun taulukossa 435 

mm. Jotta vaatteille ja pienelle liikehdinnälle on tilaa, voidaan 500 

mm pitää hänen mukaansa miniminä. Joissain tapauksissa myös 

kyynärpäiden välinen leveys voi olla oleellisempi mitoitusta oh-

jaava tekijä, jolloin on syytä käyttää miehen 95 prosenttiosuuden 

arvoa (550  mm, 80- luvun aineistosta)393. Appletonin mukaan 525 

mm on kohtuullisen mukavuuden tarjoava minimileveys.394 

Selkänojan korkeus 

Mitä korkeampi istuimen selkänoja on, sitä tehokkaammin se 

tukee kehon painoa. Pheasant jakaa  selkänojat kirjassaan kolmeen 

eri tyyppiin: matala selkänoja, keskikorkea selkänoja ja korkea sel-

känoja.  Matala selkänoja tukee lannerankaa ja keskiselän alaosaa 

ja loppuu lapaluiden alapuolelle ja samalla mahdollistaa ylävar-

talon liikkeet. Pheasantin mukaan tällaisen selkänojan korkeus 

on n. 400 mm.395 Suomalaisen nykymitoilla samaisen selkänojan 

korkeus saisi olla n. 10 mm korkeampi. Keskikorkeaksi selkän-

ojaksi Pheasant määrittelee selkänojan, joka tukee myös yläselkää 

ja hartioita. Hänen mukaansa monet katsomoiden istuimet kuulu-

vat tähän kategoriaan. Keskiselkää tukeva selkänojan korkeus on 

noin 500 mm (n. 510 mm suomalaisen nykymitoilla) ja jos myös 

hartioita halutaan tukea, voi selkänojan korkeus kohota aina 650 

mm asti (n. 665 mm suomalaisen nykymitoilla). Korkea selkänoja 

tukee myös päätä ja niskaa. Tällaisen nojan korkeus on Pheasantin 

mukaan 900 mm396 ja suomalaisen nykymitoitukseen sopeutettu-

na jopa 920 mm.

391. Pheasant 2003, 76.

392. SFS-EN 13200-4, 32.

393. Pheasant 2003, 76.

394. Appleton 2008, 117.

395. Pheasant 2003, 76.

396. Ibid, 77.

160. Kuopion peruskorjatussa ja laajennetussa 
kaupunginteatterissa on tavanomaista 
korkeammat selkänojat katsomon istuimissa. 
lyhyemmät katsojat jäävät kokonaan penkin 
suojiin. 
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Selkänojan muoto

Pelkkä oikea, tilanteeseen sopiva korkeus ei kuitenkaan riitä. Sel-

känoja on usein tarpeen muotoilla selkärangan kaarien mukaisek-

si, varsinkin esitystiloissa joissa viivytään yleensä pidempikin tovi. 

Pheasantin mukaan erityisen tärkeää on lannerangan ja alaselän 

tukeminen alaselän luonnollista notkoa tukevan muodon avulla.397  

Jotta selkänojan kaari tukee mahdollisimman hyvin alaselkää, on 

usein tarpeen jättää selkänojan kaaren ja istuinosan väliin aukko 

tai kovera kaari. Ristiselän tuen yläpuolelta selkänoja tulisi myös 

olla joko hiukan kupera tai suora. Selkänojan liiallista muotoilua 

tulisi kuitenkin välttää. 398 Andersson kumppaneineen selvitti 1974 

tutkimuksissaan, että korkeimmalta kohdaltaan 40 mm paksu 

ristiseläntuki tukee selän asentoon, joka on mahdollisimman 

lähellä normaalia seisoma-asentoa.399 Esitystiloissa muoto voi olla 

järkevää toteuttaa pehmusteen avulla, mikä mahdollistaa istuimen 

muokkautuvuuden useammalle keholle sopivaksi. Toisaalta, jos 

pehmustetta ja tätä myötä selkänojaa voidaan ohentaa, ja toteuttaa 

kaarevuudet ainakin osittain rungon muotoilulla, vapautuu istui-

men takaa tilaa takana istuvien jaloille.

Selkänojan kaltevuus ja istuimen kallistus

Selkänojan kaltevuuden kasvaessa kasvaa myös selkänojan kehoon 

kohdistaman tuen suuruus. Tämän myötä keskivartalon ja lantion 

välinen paine pienenee. Samalla keskivartalon ja reisien välinen 

kulma kasvaa ja lanneranka pääsee asettumaan lähemmäs luon-

nollista notkoaan. Toisaalta kompressiovoiman vaakasuuntainen 

komponentti kasvaa, jonka takia takamus ajautuu helposti eteen-

päin istuimella. Tätä voidaan estää riittävällä istuimen kallistuksel-

la tai valitsemalla verhoilu jonka kitkakerroin on suuri.400 Postellin 

mukaan teoriassa 135 asteen kulma selkärangan ja reisien välillä 

tuottaisi lantiolle ja selkärangalle neutraalin asennon. Hän tuo 

esiin, että harva tuoli on kuitenkaan suunniteltu näin. 401Erityisesti 

katsomon istuimien ollessa kyseessä, näin suuri kulma on käy-

tännössä haastava. Jos istuin on melko tavanomaisesti muotoiltu, 

täytyy istuinosan olla vähintään vaakasuora tai takaosastaan kal-

listettu, jotta istuja pysyisi istuimella. Tällöin selkänojan kallistus 

397. Pheasant 2003, 77.

398. Ibid, 77.

399. Andersson et al 1974; Pheasantin 2003, 77 mukaan.

400. Pheasant 2003, 77. 

401. Postell 2012, 145.

161. monikäyttötuolin ja nojatuolin profiilit, 
jotka on valittu kokeissa mukavimmiksi. Kuvaan 
on lisätty kaarevuutta kuvaavat termit Selkänojan 
muoto -kappaleen havainnollistamiseksi.  

162. sekä ristiselkää tukeva pehmuste että selkänojan 
kallistuskulman kasvattaminen pienentävät selkärankaan 
kohdistuvaa rasitusta.

Kovera tai 
suora

Kupera

Kovera tai 
tyhjä tila
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olisi oltava vähintään 45 astetta pystysuorasta takakenoon. Tästä 

asennosta esityksen seuraaminen olisi jo hankalaa, ellei esityslava 

tai näyttämö sijaitsisi salin yläetunurkassa. Toisaalta katsomon 

ensimmäisillä riveillä tätä lähentyvä kaltevuus saattaisi olla jopa 

tarkoituksenmukainen esitystilanteessa. 

Selkänojan liiallisessa kallistamisesta aiheutuu kuitenkin myös 

muita hankaluuksia, erityisesti esitystilojen katsomoissa. Pheasant 

tuo esiin, että liian suuri kaltevuus vaikeuttaa istuutumista ja 

nousemista.402 Selkänojan kaltevuuden kasvaessa kasvaa myös 

yhden rivin viemä tila. Kompromissina käytännöllisyyden ja  ergo-

nomisimman istuma-asennon välillä Pheasant esittää, että sopiva 

kaltevuus on yleisesti 100 – 110 astetta. Pohjois-Amerikkalaisen 

ANSI-standardin mukaan sopiva kulma on keskimäärin hiukan tä-

tä pienempi, 90 ja 105 asteen väliltä.403 Tätä suurempaa kaltevuutta 

ei voi yhdistää matalaan tai keskikorkeaan selkänojaan, sillä kehon 

ylemmistä osista tulee epävakaita.404

Selkänojan kaltevuus ja istuimen kallistus riippuvat voimak-

kaasti toisistaan. Pieni kallistus istuimessa helpottaa istujaa tukeu-

tumaan selkänojaan ja toisaalta, kuten jo mainitsin, estää istujaa 

liukumasta pois tuolilta. Toisaalta hyvin suuri kallistus pienentää 

lantion ja keskivartalon välistä kulmaa ja vaikeuttaa istuutumista 

ja pois nousemista. Useimpiin tarkoituksiin 5-10 astetta on sopiva 

kompromissi.405

Voisi olla kiinnostava pohtia, miten katsomon tuolina toimisi 

istuin, jossa selkänoja olisi melko suora, mutta istuinosa muotoiltu 

niin, että että reisien ja selkärangan välinen kulma olisi ihanteel-

linen 135 astetta. Alaspäin liukuva liike olisi pysäytettävä joko 

satulamaisella istuinosalla, jolloin painepisteet siirtyvät reisien 

ja istuinluiden sisäsivuille, säärien alle asetetulla pehmustetulla 

rakenteella, jolloin painepisteet ovat pääosin selkärangassa ja sää-

rissä tai viistolla jalkapohjia varten asetetulla tukitasolla, jolloin 

pääpainopiste on seisomisen tapaan jalkapohjissa. Tällaisessa 

istuimessa ei ainakaan nukahtaminen kesken esityksen olisi 

mahdollista. Toisaalta tällainen istuin vaatisi helppoja ja nopeita 

säätömahdollisuuksia ja saataisi silti olla tavanomaista hankalampi 

suunnitella mahdollisemman monelle eri ihmistyypille sopivaksi.

402. Pheasant 2003, 77.

403. Postell 2012, 145

404. Pheasant 2003, 77.

405. Ibid, 77-78.

163. esimerkki berlin Philharmonien säädettävästä 
katsomon istuimesta.
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Käsinoja

Käsinoja auttaa hyvän asennon säilyttämisessä sekä istuutumises-

sa ja nousemisessa. Käsinojan tulisi tukea vain käsivarren pehmei-

tä kudoksia, ja jättää luinen kyynärpää vapaaksi, ellei käsinoja ole 

todella hyvin pehmustettu. Tästä syystä n. 100 mm rako käsinojan 

ja selkänojan välillä voi olla toivottava. Käsinojien tulisi olla mie-

luummin hiukan matalammalla kuin korkeammalla istujan kyy-

närpäätä, jos tavoitellaan rentoa asentoa. Yleensä n. 200-250 mm 

istuinpinnan yläpuolella on sopiva korkeus.406 Appleton määrittää 

katsomon istuimen käsinojan tavanomaisen korkeuden lattia-

pinnasta, jolloin se on hänen mukaansa n. 600 mm lattiapinnan 

yläpuolella. Käsinojan minimileveydeksi hän ohjeistaa 50 mm.407 

Jalkatila

Miten ihmisen jalat elävät, on tärkeä kysymys kun suunnitellaan 

mitä tahansa istuinta. Koska istujan asento muuttuu jatkuvasti, 

pääosin verenkierron takaamiseksi ja tiettyihin kehon osiin koh-

distuvan paineen helpottamiseksi,408 tulee katsomon istuimen 

mahdollistaa monenlaiset istuma-asennot: jalat penkin alla, jalat 

ristissä, nilkka toisen polven päällä, jalat puoliksi ojentuneena... .

Katsomossa tarvittava jalkatila polven tasolla määrittyy luon-

nollisesti takamuksen ja polven etäisyytenä, istuimen perältä 

mitattuna. Keksimääräisellä suomalaisella miehellä 2012 tämä 

mitta on 630 mm. Erityisesti jalkatilaan liittyvissä mitoissa olisi 

kuitenkin syytä huomioida keskiarvoa pidemmät ja kookkaammat 

ihmiset, joten mittana tulisi käyttää vähintään 95 prosenttiosuu-

den mittaa, joksi saadaan 20-30 -vuotiaiden miesten 95 prosent-

tiosuuden pituudella 665 mm. Lattian tasossa tilavaatimuksen 

määrittämisestä tulee hiukan monimutkaisempaa. Pheasant eh-

dottaa avuksi kuvassa 154 näkyvää geometriaan perustuvaa lasku-

tapaa jalkatilan laskemiseksi.409 Jalkojen vaatima lisätila riippuu siis 

istuimen korkeudesta, istuimen syvyydestä ja jalkojen koosta. Jos 

määritellään keskimääräisen naisen polvitaipeen korkeuden mu-

kaan  istuimen korkeus 410 mm, johon myös lyhyempijalkainen 

nainen istuu kengät jalassa mukavasti, ja istuimen syvyys samoin 

keskimääräisen naisen polvitaipeen ja lonkan välisen etäisyyden 

406. Pheasant 2003, 78.

407. Appleton 2008, 117.

408. Postell 2012, 144-145.

409. Pheasant 2003, 79.

164. Jalkatilan laskentaohje. 
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mukaan 470 mm, tarvitaan pitkälle miehelle (95% 20-30 vuotiaat, 

189,7 cm410) jalkatilaa (D), 1156 mm.* Istuimen rakenteesta riip-

puen, minimiriviväliksi saataisi tällöin jopa noin 1200 mm. Koko 

katsomoalueelle sovellettuna tämä kasvattaisi istuvan yleisön 

viemän pinta-alan akustiikan kannalta epätoivottavan suureksi ja 

asettaisi katsojat intiimietäisyyttä kauemmas toisistaan, jolloin 

yhden yleisön muodostuminen hankaloituisi.

 Jos tilaa ei ole riittävästi suhteessa istuimen korkeuteen, on 

istujalla kaksi vaihtoehtoa. Joko hän kääntää jalkaterät alleen, 

jolloin tuki jalkaterien kautta lattiasta katoaa tai istuu jalkapohjat 

tukevasti lattiassa, suoraan polven alapuolella, jolloin sekä säären 

ja reiden että lonkan  ja selkärangan välinen kulma pienenee ja 

etääntyy kauemmas ihannetilanteesta. Tämä aiheuttaa vähimmil-

lään epämukavuutta ja pahimmillaan kipua. Hankalaa on myös, 

jos jalkatila polven kohdalta ei ole riittävä ja istuja joutuu kääntä-

mään jalkansa sivuun mahtuakseen istumaan. 

Istuinten akustiset ominaisuudet

Esitystilojen istuinten akustisessa suunnittelussa pyrkimys on 

yleensä saavuttaa mahdollisimman samanlaiset akustiset olosuh-

teet esiintymis- ja harjoitustilanteessa. Tämä tarkoittaa, että katso-

mon istuinalueen tulisi imeä yhtä paljon ääntä täytenä ja tyhjänä.  

Koska istuinten istuinosat nousevat useimmiten tyhjillään ylös, 

saadaan tarvittaessa lisäabsorptiota aikaan istuimen alapintaa rei-

jittämällä. Toisaalta tulee muistaa, että ylimääräinen absorptio täy-

dessä salissa, varsinkaan keski- ja matalilla taajuuksilla ei yleensä 

ole toivottavaa. Näin ollen esimerkiksi paksuja pehmusteita tulisi 

välttää. Beranek rajaa selkänojan maksimipaksuudeksi 25 mm ja 

istuinosan pehmusteen maksimipaksuudeksi 75 mm.411

410.  Terveys 2011 -selvitys. 

411. Beranek 1996, 435.

Arin kommentit: Taas ison mie-

hen huomio:

”Ahdas jalkatila aiheuttaa ki-

puja varsinkin polvien seudulla. 

Esiemerkki pahasta katsomosta: 

Sampo-sali (Aalto-yliopiston 

Lume Arabialla), Hyvä katsomo 

esimerkiksi Savoy-teatterissa.”

Kuva istuintyypeistä!! 

appleton s. 119 ilmastoin-

nille ja tuloilman säleiköille 

erilaisia vaihtoehtoja. Kerää 

kaikkien lähteiden vastaava, 

jos löytyy.

(Appleton, 2008. s. 119)

Katsomon viemä tila voi 

vaihdella dramaattisesti, ku-

vaesimerkki s. 123. ääripäät 

0,38m2 ja 1,05 m2.

*Postellin ilmoittamat etäisyydet interpoloitun 

Terveys 2011 aineiston mukaiseksi. Olen käyt-

tänyt Terveys 2011 aineistossa ilmoitetun 95 

prosenttiosuuden pituuden ja Postellin käyttämän 

aineiston 95 prosenttiosuuden pituuden suhdetta 

kertoimena, jonka avulla olen määritelty arvot 

suomalaisten nykypituuksille. Tällöin 95 prosent-

tiosuuden miehelle: 

 665 mm lonkasta polveen

 567 mm  lonkasta  polvitaipeeseen

 294  mm jalkaterän pituus

 505 mm säären pituus polvitaipeeseen.

165. esimerkiksi musiikkitalon penkkien takaosan 
muotoilun ansiosta takana istujalla on hiukan 
runsaammin jalkatilaa.
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riVieN Ja istuiNryHmieN suuNNittelu Ja mitoitus

Yksittäisten istuinten sijaan katsomo muodostuu yleensä  suurim-

maksi osaksi istuinriveistä. Tästä määrätään myös rakentamismää-

räyskokoelman F2 osassa, kohdassa 4.2.3 yksiselitteisesti: 

Kiinteät ja toisiinsa kytketyt istuimet on järjestettävä istuinriveinä 

istuinalueiksi, joiden sivulla on kulkutie. 

Rivit voivat olla suoria, nivellettyjä tai kaarevia, mutta yleensä 

nykyaikana ne on suunnattu kohti esitystä. Appletonin mukaan 

kaarevat rivit ovat hiukan tehokkaampia katsomokapasiteetin 

kannalta, mutta voivat lisätä rakennuskustannuksia.412 Rivien vä-

listä mitoitusta ohjaavat yhtäältä jalkatilavaatimukset ja toisaalta 

turvallisen poistumisen vaatima vapaa kulkutila. Kulkutilavaa-

timus on sidoksissa rivin istuinmäärään. Vaatimuksilla pyritään 

takaamaan katsomon turvallinen ja riittävän nopea evakuointi 

hätätilanteessa. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa  rivivä-

lin vapaalle kulkutilalle on asetettu minimivaatimukseksi miten 

lyhyille riveille tahansa 400 mm413, kun taas British Standard 

asettaa ehdottomaksi minimivaatimukseksi 300 mm.414 Oheisessa 

taulukossa 166 on esitetty rakentamismääräyskokoelman ohjeen 

mukaiset minimileveydet kullekin istuinmäärälle.  Kulkuväli 

mitoitetaan RakMK ohjeen mukaan vaakasuoraan, käyttäen todel-

lista vapaata mittaa. Kääntyvän istuinosan tapauksessa kulkuväli 

mitataan istuinosa ylös käännettynä.415

Erityisesti maissa, joissa esittävät taiteet eivät ole valtion tuen 

piirissä käytetään usein katsomon eri osissa erilaista mitoitusta. 

Tämä voi Appletonin mukaan heijastaa etäisyyden ja katselu-

kulman lisäksi hintoja.416 Vaikka aitioiden määrä ooppera- ja 

teatterisaleissa on vähentynyt, nousee myös niiden suunnittelu 

ajankohtaiseksi toisinaan. Aitiot toteutetaan usein irtotuolein. 

Neufert ohjeistaa, että maksimi määrä irtotuoleja aitiossa on 10 ja 

vähimmäispinta-ala katsojaa kohti on 0,65 m2.417

Appletonin mukaan rivivälin leveys voi vaihdella 760 millimet-

ristä jopa 1400 millimetriin.418

412. Appleton 2008, 119-120.

413. RakMK F2, 17.

414. British Standard BS 9999:2008; Strongin 2010, 74 mukaan.

415. RakMK F2, 17.

416. Appleton 2008, 120-121.

417. Neufert 2000, 478.

418. Appleton 2008, 120.

Kulkuvälin 
vapaa 
vähim-
mäisleveys 
millimetreinä

Kiinteät istuimet , paik-
kaluku enintään

Kytketyt istuimet, paik-
kaluku enintään

Käytävät 
molemmil-
la sivuilla

Käytävä 
vain toisella 
sivulla

Käytävät 
molemmil-
la sivuilla

Käytävä 
vain toisella 
sivulla

400 40 10 16 8

500 50 10 28 8

600 60 15 40 12

900 yli 60 30 yli 40 24

166. Kulkuvälin mitoitus rakmK F2 s 17 esitetyn 
taulukon 4.4.2 mukaan.

167. Havainnollisessa kuvassa näkyy 
minimimitoituksen mukainen istuin ja riviväli 
sekä erittäin runsaan mitoituksen mukainen 
istuin ja riviväli. 



 

185 

KatsomoN arKKiteHtuuri Ja toimiNNallisuus / 
Katsomon ergonomia

sisäilma

Lämpö-, ilma- ja kosteusolosuhteet

Raittiin hengitysilman saannin turvaaminen, kehon lämpötilan 

säilyttäminen, ilman välityksellä leviävien tartuntojen estämi-

nen ja hajujen poisto salista ovat ilmanvaihdon ja ilmastoinnin 

tärkeimmät tehtävät terveyden ja mukavuuden kannalta.419 

Rakentamismääräyskokoelmassa määrätään sisäilmaoloihin ja 

ilmanlaatuun liittyen, että rakennus on suunniteltava ja raken-

nettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily ja pintalämpötilat 

aiheuta epäviihtyisyyttä oleskeluvyöhykkeellä. Sisäilmassa ei 

myöskään saa esiintyä terveydelle haitallisessa määrin kaasuja, 

hiukkasia tai mikrobeja.420 Ilmanvaihdon strategian valintaan vai-

kuttavat salin koko, muoto ja suunniteltu joustavuusaste. Näiden 

lisäksi arkkitehtuurin toteuttamiseen valitut rakenneratkaisut, 

ympäröivät ilmasto-olosuhteet sekä jopa saliin ja katsomoon aja-

teltu taidelaji tai lajit ohjaavat valintaa.421 

Ilmanvaihdon toteuttamiseen on Appletonin ja Strongin mu-

kaan kolme päävaihtoehtoa, mutta valittu strategia voi myös olla 

yhdistelmä kahdesta tai useammasta toteutustavasta. Selkein ero 

toteutustavoissa on siinä, mistä kohtaa salia raitis ilma tuodaan 

sisään. Ilma voidaan tuoda salin yläosista, seinien läpi keskitasolla 

tai lattian tasosta. Mikään ratkaisuista ei ole ongelmaton kaiken-

laisiin kohteisiin.422 Lattiantasoratkaisussa ilma tuodaan saliin vain 

hiukan tavoitelämpötilaa viileämpänä, hyvin hitaalla nopeudella. 

Tämä tarkoittaa, että kanavien on oltava hyvin suuria poikkipin-

ta-alaltaan. Järjestelmään on usein yhdistetty raitisilmakammio 

katsomorakenteiden alle, josta ilma voi virrata hitaasti ja mahdol-

lisimman hiljaa katsomoon. Ilma lämpiää katsomon halki kulkies-

saan ja kohoaa ylös kattorakenteisiin, josta se on helppo poistaa 

salista. Kiinteissä katsomoissa tämä ratkaisu on paras, sillä melu-

taso pysyy helposti matalana, eikä suuria lämpötilaeroja synny ja 

näin katsomoalue säilyy vedottomana. Tuloilman pääte-elimet on 

myös helppo integroida porrastuvan katsomon rakenteisiin. Tä-

män toimintatapa ei kuitenkaan sovellu saleihin joissa tavoitellaan 

419. Appleton 2008, 133.

420. RakMK D2,  6.

421. Appleton 2008, 133.

422. Appleton 2008, 133-134; Strong, 2010., 84.

168. Katsomon ilmanvaihdon periaatteet koottuna.

Ilma Pääpiirteet Käyttökohteet Haasteet

ylä-
tasolta

-ilma jäähdytetty
-ilman nopeus suuri

-salit joissa 
toiveena suuri 
joustavuus

-melutaso suuri

keski-
tasolta

-ilmaa hajotta-
vat ja suuntaavat 
heittimet
-seiniä ja parvien 
lattioita voidaan 
käyttää kammioina

-täydentää 
muita 
strategioita

-ilman nopeuden 
tulee olla riittävä, 
jotta raitista 
ilmaa päätyy 
myös katsomon 
keskelle

ala-
tasolta

-ilman lämpötilaero 
pieni
-ilman nopeus pieni
-usein katsomon 
alla kammio

-Kiinteät 
katsomot

-Hankala to-
teuttaa saleissa 
joissa tavoit-
teena on suuri 
joustavuus
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suurta joustavuutta (ja katsomo saattaa olla  yhtenä iltana salin 

tässä päässä ja seuraavaan iltana pieninä palasina ympäri salia).423 

Ilma voidaan tuoda myös sivuseinien ja/ tai parvien etupintojen 

kautta saliin, jolloin ilman tuloelimet hajottavat ja levittävät ilman 

tasaiseksi patjaksi katsomoalueelle. Jos rakenteessa on sivuttais-

suunnassa tilaa, voidaan seinät toteuttaa onttoina kammioina, 

jolloin ilma voidaan tuoda saliin melko matalalta ja kohtuullisen 

hitaalla nopeudella.424 Joustavissa esitystiloissa raittiin ilman si-

sään tuonnin siirtäminen katon tasolle vapauttaa lattiapinnan kat-

somon vapaaseen käyttöön. Tällöin raitis ilma painetaan alakaton 

ja siellä olevan valaistuksen ja muun laitteiston läpi. Koska sekä 

laitteisto, että salin katsojat tuottavat lämpöä, joudutaan ilma tuo-

maan saliin kahta muuta menetelmää kylmempänä. Lisäksi ilman 

nopeus on välttämättä oltava suurempi, jotta raitis ilma saadaan 

katsojien tasolle asti. Tämä taas vuorostaan nostaa kanaviston ja 

pääte-elinten melutasoa. Yläosista tuotua ilmaa voidaan täydentää 

seinien tai parvien etupinnoista tuotavalla ilmalla.425

Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin ratkaisut voivat vaikuttaa merkit-

tävästi kulttuurilaitoksen toiminnanaikaisiin kuluihin426 sekä toi-

minnanaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Ympäristöä rasittamaton 

painovoimainen ilmanvaihto onkin herättänyt kiinnostusta myös 

kulttuurilaitosten suunnittelijoissa. Painovoimainen ilmanvaihto 

perustuu raittiin ilman tuontiin salin alatasolla, josta se yleisön 

halki kulkiessaan lämpenee ja nousee tästä syystä ylöspäin. Paino-

voimaisessa ilmavaihdossa melun hallinta on kuitenkin tavallista 

haastavampaa, minkä takia tällainen ratkaisu on mahdollinen vain 

esitystiloissa jotka sijaitsevat syrjäisissä ja hiljaisissa paikoissa. 

Toteutettuja moderneja kohteita löytyy kuitenkin ainakin Brit-

teinsaarilta, esimerkiksi Bedales Schoolin Olivier Theatre ja Auden 

Theatre Norfolkissa427 Kaupunkiympäristössä sijaitseviin kohtei-

siin Strong suositteleekin valitsemaan koneellisen ilmanvaihdon, 

mutta suunnittelemaan sen niin, että ilma voi noudattaa luontaisia 

reittejään, jolloin systeemin energiantarve on pienimmillään.428 

Jäähdytyksen tarvetta lauhkealla ilmastovyöhykkeellä sijait-

sevissa esitystiloissa ei välttämättä ilmene, lukuun ottamatta 

423. Appleton 2008, 133-134.

424. Ibid, 133.

425. Ibid, 133.

426. Ibid, 133.

427. Appleton 2008, 134; Strong 2010, 83. 

428. Strong 2010, 83.

169. lahden sibeliustalon konserttisalin tuloilman 
pääte-elimiä. myös nämä ovat osa katsomon 
arkkitehtuuria.
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esimerkiksi valojen ja muiden laitteiden tuottamaa lämpökuor-

maa. Lämpimissä ilmastoissa jäähdytys ja kosteuden hallinta ovat 

toisaalta oleellinen osa tilojen toimintaa.429 Tärkeää jäädytysjär-

jestelmissä on, että kosteus on oikeassa suhteessa lämpötilaan. 

Kuumasta ilmastosta tekee sietämättömän, jos myös sisätiloissa il-

mankosteus on korkea. Tällöin lämpö ei pääse haihtumaan iholta. 

Kylmä ilma aiheuttaa taas haasteita talvikuukausina, sillä jos ilma 

sellaisenaan lämmitetään, on ilmankosteus aivan liian alhainen 

ollakseen miellyttävä.430 Suomen ilmastossa tutumpaa ja tarpeel-

lisempaa on ilman kosteuttaminen. Esimerkiksi puiset soittimet 

vaativat riittävän tasaista kosteutta säilyäkseen ehjinä ja vireessä. 

Rakentamismääräyskokoelmassa säädetään, että katsomoissa 

ulkoilmavirran, eli raittiin ilman virran tulee olla vähintään 8 

(dm3/s)/henkilö.431 Oleskeluvyöhykkeen huonelämpötilan läm-

mityskauden suunnitteluarvona käytetään yleensä 21 °C. Raken-

tamismääräyskokoelma ei ilmoita esitystiloille tästä poikkeavaa 

arvoa. Käyttöaikana oleskeluvyöhykkeen lämpötila ei yleensä saa 

olla korkeampi kuin 25 °C.

Esitystilojen toimivuuden kannalta ilmanvaihdon konehuone 

tulisi sijoittaa mahdollisimman kauas salista.

Melu

Mahdollisia katsomoon melua tuottavia lähteitä löytyy sekä 

katsomosta, että sen ulkopuolelta. Ulkopuolelta tulevaa melua 

hallitaan katsomoa ympäröivin rakentein, huolehtimalla raken-

neratkaisujen riittävästä ilmaääneneristävyydestä ja toisaalta var-

mistamalla, että ulkopuoliset ei-toivottavat äänet eivät kantaudu 

saliin  runkoäänenä. Tämän takaamiseksi salin rakenteet usein 

kellutetaan irti ympäröivistä tiloista, niin ettei sivutiesiirtymiä 

mahdollistavia mekaanisesti jäykkiä liitoksia synny. 

Katsomon suunnittelussa tulisi myös huomioida salin sisäiset 

melunlähteet, esimerkiksi kamerat, valot ja ilmanvaihto. Tarkem-

pien yksityiskohtien tunteminen ei välttämättä ole katsomosuun-

nittelijan tehtävä, mutta mahdollisen vaaranpaikan tiedostaminen 

ja sen varmistaminen, että näiden järjestelmien suunnittelijat ja 

akustikko huolehtivat järjestelmien äänitasot riittävän mataliksi 

toki kuuluu suunnitteluun. 

429. Appleton 2008, 134; Strong, 2010, 84.

430. Strong 2010, 84.

431. RakMk D2, 28. 

170. raitisilma ylätasolta, poisto alatasolta.
171. raitisilma alatasolta ja poisto ylätasolta. 
Jälkimmäinen vaihtoehto vaatii vähemmän energiaa 
toimiakseen, sillä yleisön halki kulkiessaan ilma 
lämpenee ja nousee luonnollisesti ylöspäin.
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muKaVuus

Katsomon mukavuus on mieltä kutkuttava kysymys. Erityisesti 

monet brittiläisen tai uuden eurooppalaisen teatteriperinteen 

edustajat alleviivaavat, että istuimet eivät saisi olla liian mukavat. 

Peter Brook, teatterimaailmassa ikoniksi nousseen The Empty 

Space –kirjan kirjoittaja julistaa, että mikään ei ole vähemmän tär-

keää kuin mukavuus. Hänen mukaansa mukavuus vie energian ja 

elävyyden kokemuksesta. Arkkitehtuurin ja määräysten takia kat-

sojat istuvat liian kaukana toisistaan, huonossa asemassa toisiinsa 

nähden, jotta yleisön reaktio takaisin esiintyjille voisi välittyä 

tehokkaasti.432  Toisaalta ergonomian perusajatuksiin kuuluu, että 

hyvä istuin, mahdollistaessaan esteettömän verenkierron kaikkiin 

jäseniin, vapauttaa ihmisen henkiset voimavarat muuhun, kuin 

epämukavuuden tunnusteluun. Appleton painottaa, että mitoituk-

sessa olisi tärkeä huomioida polvien vaatima tila, eikä valita mi-

toitukseen säädöksien minimimittoja. Toisaalta hän nostaa esiin, 

että  katsomon sosiaalinen yhteisyys voi vaarantua, jos mukavuutta 

painotetaan liiaksi. Tällöin esiintyjä näkee enemmänkin yksilöitä, 

kuin yhtenäisen yleisön. 433

Avainasemassa mukavuuteen liittyvään problematiikkaan ovat 

katsomoiden ja esitysten suunnittelijoiden mielikuvat yleisöstä. 

Esitystilojen katsomoiden suurkuluttajia eivät suinkaan ole nuoret 

kaupunkilaishipsterit vaan ainakin oman kyselytutkimukseni 

mukaan keski-iältään pian 60 ikävuoden paremmalla puolella keik-

kuvat kulttuurinrakastajat. Todellinen suuri kulttuuriyleisö, josta 

suuri osa on tehnyt uransa jonkinlaisessa toimistotyössä ei var-

masti ole vailla erilaisia vaivoja ja kolotuksia. Jos tällainen yleisö 

istutetaan niin sanotusti penkin etureunalle, voimme olla melko 

varmoja siitä, että läheskään kaikkien keskittyminen esitykseen ei 

ole niin täydellistä kuin voisi toivoa.  

Mukavuuteen liittyy kuitenkin ergonomian lisäksi myös toinen 

tekijä, kesto. On varsin eri asia viettää jossakin istuimessa joitakin 

minuutteja tai joitakin tunteja. Arlander vertaa, että puupenkillä 

tai vaikkapa hiekkasäkillä voi istua 10 minuuttia, jos näin istumi-

nen kuuluu osana esityksen maailmaan tai ympäristöön. Toisaalta   

konserttisalin istuimelta odottaa pehmeää syleilyä.434  Useimmat 

esitystilojen katsomot on kuitenkin suunniteltu pidempää istu-

432.   Brook, Mackintoshin 1993, 140 mukaan. 

433. Appleton 2008, 120.

434. Arlander 2015.
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mista silmällä pitäen. Tällöin mukavuudelta täytyy voida odottaa 

tiettyä vähimmäistasoa, varsinkin kun nykyiseen yleisökulttuuriin 

ei kuulu minkäänlainen liikuskelu esityksen aikana. 

Mikä sitten on riittävästi mukavuutta, mikä liikaa ja kenen mie-

lestä? Haastattelemieni asiantuntijoiden vastaukset hajaantuivat 

kysymyksessä suurta mukavuutta vaativan ja lievää epämuka-

vuutta toivovan kannan väliin. Tässä kysymyksessä ei löytynyt 

yhteistä kantaa näkökulmille, ehkä siitä syystä, että erityisesti 

tässä kysymyksessä haastateltavat tarkastelivat kysymystä kak-

soisroolissa. Yhtäältä haastateltavat katselivat asiaa asiantuntijanä-

kökulmastaan ja toisaalta väistämättä myös yleisön näkökulmasta. 

Katsomon suurkuluttajan, Erkki Kiviluodon mukaan liiallisesta 

mukavuudesta ei ole haittaa. Toisaalta hän tuo esiin sen, miten 

mukavuuden merkitys riippuu esityksen laadusta: mitä parempaa 

teatteria, sitä vähemmän mukavuus kiinnostaa.435 Samaa havain-

nollistaa Grönholm esittämällä kippura-asentoa jollaiseen pienissä 

teattereissa voi pitkäjalkainen joutua ja jossa hyvää näytelmää 

seuraa silti aivan mielellään.436 Suunnittelun esteettömyyden 

näkökulmasta asiaa tarkasteleva Pesola nostaa fyysisen mukavuu-

den tärkeimmäksi katsomon suunnittelulliseksi lähtökohdaksi. 

Esitykseen keskittyminen ei ole mahdollista, jos fyysiset vaivat 

pahenevat kohtuuttomiksi katsomon mitoituksen tai muun 

suunnittelullisen syyn takia. Hän kyseenalaistaa liian mukavuuden 

vaaran. ”Jos nukahtaa, niin nukahtaa, kunhan ei kuorsaa.”437 Esitys-

ten suunnittelijoista Heikinheimo edustaa mukavuuden suhteen 

vapautunutta kantaa. Hän ilmaisee asian erityisen kuvaavasti: ”Ei 

mukavuus ole synti, vaikka luterilaisia ollaankin.” Myös Heikin-

heimon mukaan epämukavuus häiritsee esityksen seuraamista. 

Tärkeää on riittävän väljä mitoitus niin, että leveämmätkin hartiat 

mahtuvat riviin ja oma tuoli on vapaasti omassa käytössä. Ideoita 

hän kehottaa ammentamaan elokuvateattereiden istuimista, jotka 

tuovat luksusta katsomokokemukseen.438Myös esiintyjän näkökul-

masta asiaa tarkasteleva Kosonen toteaa, että mukavista penkeistä 

ei ole haittaa.439 Korpiniitty edustaa jyrkempää, lähempänä Broo-

kin ja Mackintoshin ajattelua olevaa kantaa. Hänen mukaansa 

liika mukavuus passivoi. On kokemuksen tai elämyksen kannalta 

435. Kiviluoto 2014.

436. Grönholm 2014.

437. Pesola 2014.

438. Heikinheimo 2014.

439. Kosonen 2014.
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parempi jos katsoja ei istu liian mukavasti. Liian pehmeä, mukava 

ja korkeaselkäinen tuoli häivyttää teatterikokemuksen yhteisölli-

syyttä ja muuttaa kokemuksen intiimiksi.  Saman vaaran tuo esiin 

Arlander. Hän kuvaa, että muhkean penkin suojissa katsoja on 

turvassa, yksityisessä maailmassaan. Tällöin ei synny yhteisöllistä, 

yhtä yleisöä.440 Arkkitehti Grönholm441 siteeraa Theatre Plan Con-

sultantsin perustajaa Richard Pilbrowta, jonka johtoajatus on arva-

tenkin peräisin Brookilta: ”The least important thing in auditorium 

design is audience comfort”. Pilbrown ajatusten mukaan katsomon 

tulee olla riittävän tiivis ja epämukava, jotta yleisö säilyy läsnäole-

vana ja on todella yhdessä toistensa ja esiintyjien kanssa.

Siis sekä esiintyjät että esityksen ja esitystilojen suunnittelijat 

toivat esiin ajatuksia riittävästä ja liiallisesta mukavuudesta. Tark-

koja määritteitä sopivalle, liialliselle tai liian vähäiselle mukavuu-

delle en kuitenkaan löytänyt. Parhaita vertailukohtia tarjoavat 

yleisökyselyn vastaukset, joissa mukavia ja epämukavia saleja 

mainitaan nimeltä. Uskoisinkin, että yleisökyselyt voivat olla yksi 

tehokkaimmista tavoista päästä katsomomukavuuden ytimeen.  

Yleisön esiin tuomia saleja ja olemassa olevien istuinten tiettyjä 

fyysisiä ominaisuuksia keskenään vertailemalla on mahdollista 

saada täsmällisempää tietoa melko subjektiivisestakin mukavuu-

den käsitteestä. 

On selvää, että istuimen mitoitus on aina kompromissi, ja pe-

rustuu äsken esitettyyn keskiarvoihmiseen. Väistämättä istuin on 

suurelle osalle ihmisistä vähintään hiukan liian korkea, syvä, mata-

la, kalteva tai muuten vain epämukava. Pehmusteella ja riittävällä 

jalkatilalla on mahdollista häivyttää pieniä epäsopivuuksia, mutta 

myös suuremmat epäsopivuudet on varmasti ainakin osittain 

mahdollista korjata suunnittelun keinoin. Miksei kestävän suun-

nittelun kannalta oleellinen joustavuus ja muunneltavuus voisi 

tulla myös jokapäiväiseksi osaksi katsomoita? Elokuvateattereista 

tutut, lapsille tai muille keskimääräistä lyhyemmille katsojille tar-

koitetut koroketyynyt olisi syytä tuoda myös akustisiin esitystiloi-

hin. Sisääntulon yhteydessä voisi hyvin olla myös pieniä tyynyjä, 

joilla istuinta voisi hienosäätää itselle mukavammaksi. 

440. Arlander 2015.

441. Grönholm 2014.

Missä kohtaa lastenteatterista: lii-

kehtivät, vaihtavat asentoa, ääntely ja 

liikkuminen sallittua. Akustiset esitys-

tilat joissa liikkuminen sallittu??
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yleisöN aJatuKsia KatsomoN ergoNomiasta

Kysyin myös yleisön ajatuksia ergonomiasta ja mukavuudesta. 

Pyysin esittämään katsomoita joissa on fyysisesti mukava istua 

sekä katsomoita joissa istuminen tai viipyminen on ikävää. Pyysin 

myös perusteluja valinnoille. Tämän sivun kuvaajiin, 172 ja 173, 

olen kerännyt vastauksissa mainitut salit sekä valinnoille esitettyjä 

syitä luokiteltuna.

Tähän tekstiä ergonomiasta. Tähän 

voisin kuvailla yleisön yleisiä tunte-

muksia ergonomiasta. Lisäksi voisin 

kuvat sen arkkitehdin kommen-

tin, että yleisöltä ei voi kysyä kuin 

mukavuudesta.

parempi jos katsoja ei istu liian mukavasti. Liian pehmeä, mukava 

ja korkeaselkäinen tuoli häivyttää teatterikokemuksen yhteisölli-

syyttä ja muuttaa kokemuksen intiimiksi.  Saman vaaran tuo esiin 

Arlander. Hän kuvaa, että muhkean penkin suojissa katsoja on 

turvassa, yksityisessä maailmassaan. Tällöin ei synny yhteisöllistä, 

yhtä yleisöä.440 Arkkitehti Grönholm441 siteeraa Theatre Plan Con-

sultantsin perustajaa Richard Pilbrowta, jonka johtoajatus on arva-

tenkin peräisin Brookilta: ”The least important thing in auditorium 

design is audience comfort”. Pilbrown ajatusten mukaan katsomon 

tulee olla riittävän tiivis ja epämukava, jotta yleisö säilyy läsnäole-

vana ja on todella yhdessä toistensa ja esiintyjien kanssa.

Siis sekä esiintyjät että esityksen ja esitystilojen suunnittelijat 

toivat esiin ajatuksia riittävästä ja liiallisesta mukavuudesta. Tark-

koja määritteitä sopivalle, liialliselle tai liian vähäiselle mukavuu-

delle en kuitenkaan löytänyt. Parhaita vertailukohtia tarjoavat 

yleisökyselyn vastaukset, joissa mukavia ja epämukavia saleja 

mainitaan nimeltä. Uskoisinkin, että yleisökyselyt voivat olla yksi 

tehokkaimmista tavoista päästä katsomomukavuuden ytimeen.  

Yleisön esiin tuomia saleja ja olemassa olevien istuinten tiettyjä 

fyysisiä ominaisuuksia keskenään vertailemalla on mahdollista 

saada täsmällisempää tietoa melko subjektiivisestakin mukavuu-

den käsitteestä. 

On selvää, että istuimen mitoitus on aina kompromissi, ja pe-

rustuu äsken esitettyyn keskiarvoihmiseen. Väistämättä istuin on 

suurelle osalle ihmisistä vähintään hiukan liian korkea, syvä, mata-

la, kalteva tai muuten vain epämukava. Pehmusteella ja riittävällä 

jalkatilalla on mahdollista häivyttää pieniä epäsopivuuksia, mutta 

myös suuremmat epäsopivuudet on varmasti ainakin osittain 

mahdollista korjata suunnittelun keinoin. Miksei kestävän suun-

nittelun kannalta oleellinen joustavuus ja muunneltavuus voisi 

tulla myös jokapäiväiseksi osaksi katsomoita? Elokuvateattereista 

tutut, lapsille tai muille keskimääräistä lyhyemmille katsojille tar-

koitetut koroketyynyt olisi syytä tuoda myös akustisiin esitystiloi-

hin. Sisääntulon yhteydessä voisi hyvin olla myös pieniä tyynyjä, 

joilla istuinta voisi hienosäätää itselle mukavammaksi. 

440. Arlander 2015.

441. Grönholm 2014.

Missä kohtaa lastenteatterista: lii-

kehtivät, vaihtavat asentoa, ääntely ja 

liikkuminen sallittua. Akustiset esitys-

tilat joissa liikkuminen sallittu??

48%tuolien epämukavuus

selkänoja
muu mitoitus ja asento

upottavuus

13%
7%
7%

2%
2%
2%

15%
4%

Kovuus

6%Kapeus ja ahtaus
äänet

ahtaus
Jalkatila

Hiostavuus

mikä oli hankaluuden 
syynä? (N=54)

173. Vastaajien esiintuomia saleja, joissa viipyminen 
on ollut hankalaa, sekä hankaluuden syitä jaoiteltuna 
teemoittain.

172. Vastaajien esiintuomia saleja, joissa on ollut fyysisesti 
mukava istua, sekä aiheiden mukaan esiintyneitä syitä 
koettuun mukavuuteen.

Fyysisesti 
mukava istua 
(N=63)

Hkt, suuri näyttämö
elokuvateatterit

musiikkitalon konserttisali
Kansallisooppera

Finlandiatalo
sellosali

avoimet ovet 
Kuhmo-talo
sibeliustalo

tamperetalo
Harpa, reykjavik
Kaukametsä-sali

arenateatteri
Jojo-teatteri

savoy-teatteri
Hämeenlinnan kt

madetoja-sali
teatro all scala, milano

Kans. teatteri, suuri näyttämö
estonia-teatteri

ryhmäteatteri

               17%
             16%
            14%
         11%
       10%
   5%
   5%
   5%
 3%
 3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

mikä teki salista 
mukavan? (N=62)

istuimen sopivuus tai leveys
muu istumamukavuus

sopiva pehmeys/kovuus
Jalkatila

selkänoja
Kyynärnojat

Näkyvyys
tukevuus

riittävä porrastus
ergonomisuus, muotoilu

Valaistus
ilmastointi

limittäisyys
istuutuminen, nouseminen

                         27%
                       26% 
                      24%
                    23%
                 19%
            15%
        10%
     6%
   5%
 3%
 3%
2%
2%
2%

ikävä istua tai viipyä 
(N=54)

musiikkitalo
Kans. teatteri, suuri näyttämö

svenska teatern
olavinlinna

aleksanterinteatteri
Jäähalli

Peacock
Kans. teatteri, pieni näyttämö

Kans. teatteri, Willensauna

        13%
     9%
     9%
 4%
 4%
2%
2%
2%
2%



192

KatsomoN arKKiteHtuuri Ja toimiNNallisuus / 
Katsomoiden esteettömyys

KatsomoiDeN esteettömyys

Vammaisten oikeuksista on säädetty YK:n yleissopimuksessa. Eri-

tyisesti esteettömyyteen liittyy sopimuksen 9. artikla. Sopimus on 

hyväksytty jo vuonna 2006, mutta hallituksen esitys sopimuksen 

ja sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ratifioinnista eteni edus-

kuntaan vasta 4.  joulukuuta 2014. 

Yhdenvertaisuudesta on säädetty myös Suomen perustuslaissa, 

pykälässä 6:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mieli-

piteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella.

Lain säädös on siirretty myös Suomen rakentamismääräyskokoel-

man osiin F1 ja F2 (akustiikan ja melun osalta C1), joista edelleen 

tarkemmiksi suunnitteluohjeiksi RT-kortteihin. Esteettömyyteen 

liittyviä, katsomoiden kannalta oleellisia RT-kortteja ovat RT 09-

10884, Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö sekä uusi, vuon-

na 2014 ilmestynyt RT 91-11155, Kiinteistön opasteet. 

Katsomon ja esiintymislavan tai näyttämön suhdetta esteettö-

myyden kannalta pohtiessa unohtuu helposti katsomon ja esiinty-

misalueen välinen esteettömyys. Monet esiintymistilat Suomessa 

toimivat monitoimikäytössä: konferensseissa, juhlatiloina ja mo-

nenlaisessa muussa käytössä. Esteettömyyskeskus ESKEn johtaja 

Kirsti Pesola tuo esiin, että esimerkiksi juhlapuhujalla tai palkintoa 

vastaanottavalla voi hyvin olla liikkumis- tai toimimiseste tai hän 

voi olla vaikkapa näkövammainen.442 Esitystilojen toiminnallista 

kokonaisuutta pohdittaessa oma lukunsa on tietysti esteetön yh-

teys back stage –tiloista esiintymistiloihin.

442. Pesola 2014.

esteettömyysmuistilista

Näkövammojen huomiointi katsomon suunnittelussa

-opastekuviot pinnoilla
-Valaisimien sijoittaminen säännöllisesti ja 
tarkoituksenmukaiseti
- tarkoituksenmukaiset käsijohteet ja näiden lisäksi 
korkeintaan 300 mm korkeudella johde, joka varoittaa 
näkövammaista ja valkoisen kepin käyttäjää 
-Hyvä valaistus ja riittävät kontrastit
-ei voimakkasti kuviollisia materiaaleja
-ohjaavat tekstit, rivi- ja paikkanumerot selkeästi ja 
johdonmukaisesti, selkokielellä

Liikkumis- ja toimimisesteiden  huomiointi katsomon 
suunnittelussa

-tarkoituksenmukaiset käsijohteet
-Hyvin suunnitellut, riittävän loivat portaat
-Pyörätuolipaikkoja riittävästi ja eri puolilla katsomoa
-esteetön näkyvyys pyörätuolien käyttäjien vaihtelevis-
ta korkeuksista huolimatta
-oleellisten tietojen esittäminen mahdollisimman 
universaalein symbolein

Kuulovammojen  huomiointi katsomon suunnittelussa

-induktiosilmukka ja opaste
-Katseyhteys puheen lukemiseksi huulilta
-Pimennettävissä tiloissa viittomakielen tulkin ja puhu-
jan valaisun huomioiminen pimennyksen aikana  
-mahdollisuus viittomakielen tulkin istuimelle tulkkaus-
ta tarvitsevaa kuulovammaista vastapäätä 
-mahdollisen kirjoitustulkkauksen monitorin tai datap-
rojektorin sijoitus
-Hyvin suunniteltu akustiikka, mahdollisimman pieni 
taustamelutaso

Näkö: RT 09-10884, 91-11155 sekä asiantuntijahaastattelut

Liikkuminen: RT 09-10884 sekä asiantuntijahaastattelut

Kuulo: RT 09-10884 sekä asiantuntijahaastattelut
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NäKöVammoJeN HuomioimiNeN 
KatsomosuuNNittelussa

Eriasteisesti näkövammaisia oletetaan olevan Suomessa vähintään 

n. 80 000, eli n. 1,5 % väestöstä. Tämän lisäksi arvioidaan, että 

erilaisista, esimerkiksi ikään liittyvistä näköongelmista kärsii 

Suomessa vähintään yhtä suuri määrä. Väestön ikääntyminen 

tulee lisäämään näkövammaisuutta ja eriasteisia näköongelmia 

merkittävästi.443 

Suuri osa näkövammaisista näkee jonkin verran eli on niin 

sanotusti heikkonäköisiä. Suomessa pistekirjoitusta lukee harva: 

se on kuitenkin yleensä syntymäsokeiden ainut lukemisen tapa. 

Suuri osa sokeista on aiemmassa elämänvaiheessaan nähnyt 

jonkin verran, ja heille luonteva tapa lukea tuntoaistin avulla on 

kohokirjoitus. Hyvin harva sokeutunut opettelee pistekirjoituk-

sen. Tunnusteltavalle kohotekstille sopiva koko on 15-25 mm444. 

Pistekirjoitusta ei voi skaalata, eli se on sijainnista riippumatta aina 

samankokoista.445

Muutenkin erilaiset tuntoaistiin perustuvat tietoa antavat ja 

ympäristöä havainnollistavat kohokuvat ja –kartat ovat näkövam-

maisille tärkeitä. Niiden sijoittelussa on tärkeä muistaa harkita 

tunnustelulle sopiva korkeus.446 RT- kortti 91-11155 opastaa 

sopivaksi sijoittelukorkeudeksi 1,4 – 1,6 m. Toisaalta sijoituskor-

keuksien harkinnassa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida 

myös esimerkiksi lapset.

Pesolan mukaan heikkonäköisille henkilöille informatiiviset 

kontrastit ovat erityisen tärkeitä. Opasteissa käytettyjen kirja-

sinten ja värien valinnalla on merkittävä vaikutus luettavuuteen 

näkökyvyn ollessa alentunut. Porrasaskelmien kontrastiraidat 

taas tuovat tärkeän vihjeen reunasta, syvyyden muuttumisesta ja 

tässäkin on tärkeä valita värit ja tummuuskontrastit tarkoituksen-

mukaisesti. Tämän lisäksi on syytä muistaa, että suuri kontrasti lii-

tetään tästä syystä yleensä tulevaan syvyyseroon. Niinpä erityisesti 

lattiassa suurten kontrastien käyttöä muuten kuin syvyyserosta 

ilmoittamassa tulisi välttää.447

Kontrastien lisäksi portaiden havaitsemisen ja turvallisuuden 

kannalta on oleellista, että portaat on valaistu johdonmukaisesti: 

443. Ojamo 2014, 11-13.

444. RT 91-11155, 3.

445. Pesola 2014.

446. Ibid.

447. Ibid.
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eriasteisia liikkumisen vaikeuksia. Tiina Lappalainen, Invalidiliiton 

sosiaalipoliittinen asiantuntija, tuo esiin, että tämä ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita, että henkilö käyttäisi pelkästään pyörätuo-

lia, eikä pystyisi astumaan askeltakaan.452 Tämä on ensiarvoisen 

tärkeää muistaa myös esitystiloja suunniteltaessa: liikkumis- ja 

toimintaesteiden huomioon ottaminen on paljon muutakin 

kuin muutama pyörätuolipaikka ja pyörätuolille esteetön yhteys 

paikalle.

Lappalaisen mukaan vaikeasti liikkuvat ihmiset jäävät monesti 

keskustelussa näkymättömiin, koska liikuntakyvyn ja toimin-

takyvyn alenemiseen liittyy suuri kulttuurinen häpeä. Kasvojen 

menetyksen tunne ja pelko itsenäisyyden menetyksestä ja apuun 

turvautumisesta estää pahimmillaan osallistumisen muun yhtei-

sön elämään. Apuvälineiden käyttöönottoon liittyy myös suuri 

kynnys: se on symboli, merkki omasta avuttomuudesta. Moni, 

mieluummin kuin kohtaa pelkonsa leimautumisesta vammaiseksi, 

rajoittaa liikkumistaan julkisesti ja jättäytyy pikkuhiljaa sosiaa-

listen tilanteiden ulkopuolelle. 453 Monet jättävät mieluummin 

menemättä vaikkapa konserttiin kuin lähtevät sinne pyörätuolilla. 

Apuvälineiden alikäyttö on Lappalaisen mukaan paljon yleisempää 

kuin väärinkäyttö: moni vähentää aktiivisuuttaan vain siitä syystä, 

että mieli ei anna periksi lähteä ”ihmisten ilmoille” vaikkapa rol-

laattorilla tai pyörätuolilla. 

Tässä yhteydessä on tärkeä muistaa, että moni esimerkiksi 

pyörätuolilla liikkuva pystyy ottamaan muutaman askeleen ja 

istuutumaan kiinteään katsomon istuimeen, joka yleensä on 

huomattavasti mukavampi kuin pyörätuoli. Haasteen muodostaa 

tällöin turvallisen paikan löytyminen tyhjälle pyörätuolille tai 

muulle apuvälineelle. Jos salin pyörätuolipaikat on myyty täyteen, 

ei salista yleensä löydy tilaa pyörätuolin säilytykselle. Pyörätuoli 

toimii luonnollisesti usein myös tavarankuljetusalustana, joten sen 

jättäminen vartioimatta esimerkiksi salin ulkopuolelle ei varmas-

tikaan houkuttele.454 Suunnittelijan vaihtoehdoiksi jää tätä varten 

suunniteltu tila salissa tai salin ulkopuolella. Ehkäpä voisi myös 

ajatella, että pyörätuolin voisi jättää henkilökunnan ”pysäköitä-

väksi”, kuin hienon hotellin vastaanotossa konsanaan. Pyörätuoli 

palautettaisiin käyttäjälleen väliaikaa varten ja poistuttaessa.

452. Lappalainen 2014.

453. Ibid.

454. Ibid.

Pyörätuolipaikkojen määrä

Esimerkiksi: kaksi pyörätuolipaikaka 60 

itsumapaikkaa kohti ja sne jälkeen aina yksi 

pyörätuolipaikka lisää kutakin alkavaa 60 istu-

mapaikkaa kohti

RT 09-10884

joko valaistaan muutoskohdat, eli portaan alku tai loppu tai kaikki 

portaat. Näistä poikkeavat vaihtoehdot luovat turhia mahdolli-

suuksia vaaratilanteille.448

Jukka Jokiniemen tohtorinväitöksessä tutkittiin muun muassa 

kontrastiraidan ja taustan tummuuksien eroja ja niiden havait-

semien helppoutta. Vaalealla pohjalla ja tummalla raidalla selkeä 

kontrasti saavutettiin pienemmällä heijastussuhteen erolla kuin 

päinvastaisessa tilanteessa. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siis, 

että tilojen suurten väripintojen, kuten katon seinien ja mahdol-

lisesti lattian olisi hyvä olla vaaleita ja taas pienten väripintojen 

tummempia.449

Näkövammaisille käsijohde on erityisen tärkeä. Käsijohteen 

kautta käyttäjä saa tietoa tulevista pinnanmuodoista: laskeutumi-

nen tai nousu jatkuu tai seuraavana vuorossa tasanne. Tästä syystä 

käsijohteen jatkuvuus on äärimmäisen tärkeää. Ilman näköaistin 

tuomaa apua loppuneen käsijohteen seuraavaa päätä on vaikea 

löytää. Käsijohdetta voisi hyödyntää nykyistä enemmän myös 

viestinnässä. Esimerkiksi Näkövammaisten palvelu- ja toimin-

takeskus Iiriksessä porraskäytävässä kerrosnumerot on ilmaistu 

metallinystyin käsijohteessa, mutta mikään ei estä etteikö johdetta 

voisi käyttää hiukan monimutkaisempienkin viestien välittämi-

seen: vaikkapa rivi- ja osionumerointi voisi löytyä käsijohteen 

takapuolelta tai alta (riippuen luontevasta tarttuma-asennosta) 

koho- ja pistekirjaimin. 450

Lattiaopasteita ei käytetä juurikaan esitystiloissa, sillä niissä, 

etäisyyksistä johtuen, keppiä luontevampi tunnusteluväline on 

usein käsi. Saliin löytämisen kannalta lattiaopasteet ovat kui-

tenkin oleellisia. Tämän hetkisen tietämyksen mukaan toimivin 

lattiaopaste on yhtäjaksoisena jatkuva, hiukan lattiapinnasta ko-

hollaan oleva kisko.451

liiKKumis- Ja toimimisesteiset HeNKilöt Katsomossa

Usein esteettömyyttä ja liikkumis- ja toimintaesteitä ajatellessa 

ensimmäisenä mieleen nousee kuva pyörätuolin käyttäjästä. 

Liikkumis- ja toimintaesteisistä henkilöistä suurella osalla on 

448. Pesola 2014.

449. Jokiniemi 2007, 94.

450. Pesola 2014.

451. Pesola 2014.

esteettömyyDeN mittoJa KatsomooN

esteettömyyden huomioiminen mm  tai 
merkitty

tunnusteltavien kohokirjainten koko 15-20

määrykset F1 2005 esteetön rakennus

ovien vapaa leveys
Kynnysten maksimikorkeus
Kulkuväylän vähimmäiskorkeus
luiskan maksimi kaltevuus, jos vähintään 2000 mm 
välitasanne
liuskan maksimi kaltevuus ilman välitasannetta
porrasaskelman etenemä vähintään
Porrasaskelman nousu enintään

800
20
2100
8 % (1:12,5)

5% (1:20)

300
160

Ohjeet F1 2005 Esteetön rakennus

Kahden päällekkäisen käsijohteen korkeudet
Johteen ulotus yli päättymiskohtien
mitoituksessa käytettävä yörätuolin 
pyörähdysympyrä

900 & 700
300
1500

rt 09-10884 esteetön liikkumis- ja 
toimintaympäristö

sähkökäyttöisen pyörätuolin pyörähdysympyrä

Pyörätuolin viemä tila

leveys

pituus

sivuille ja etupuolelle varattava tila

Pyörällinen kävelyteline l. rollaattori

leveys

pituus

Henkilö avustajan kanssa vieretysten

rakenteiden alareuna (jotta havaittavissa 
valkoisella kepillä)

2500

600-750

900-1200

50

850

650-800*

1200

max 300

*Haarukoitu muutamien mallien mittoja

174. musiikkitalon konserttisalin portaan valaistus 
helpottaa askelman havaitsemista.

176. Kaidetta voi käyttää myös välittämään tietoa 
tuntoaistin välityksellä. tässä kerroslukua merkitsevät 
nastat Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus 
iiriksessä.

175. musiikkitalon konserttisalin istumapaikkojen merkintä 
on helppo havaita sijoituksen ja voimakkaan kontrastin 
avulla. Kohonumero parantaisi esteettömyyttä entisestään.
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eriasteisia liikkumisen vaikeuksia. Tiina Lappalainen, Invalidiliiton 

sosiaalipoliittinen asiantuntija, tuo esiin, että tämä ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita, että henkilö käyttäisi pelkästään pyörätuo-

lia, eikä pystyisi astumaan askeltakaan.452 Tämä on ensiarvoisen 

tärkeää muistaa myös esitystiloja suunniteltaessa: liikkumis- ja 

toimintaesteiden huomioon ottaminen on paljon muutakin 

kuin muutama pyörätuolipaikka ja pyörätuolille esteetön yhteys 

paikalle.

Lappalaisen mukaan vaikeasti liikkuvat ihmiset jäävät monesti 

keskustelussa näkymättömiin, koska liikuntakyvyn ja toimin-

takyvyn alenemiseen liittyy suuri kulttuurinen häpeä. Kasvojen 

menetyksen tunne ja pelko itsenäisyyden menetyksestä ja apuun 

turvautumisesta estää pahimmillaan osallistumisen muun yhtei-

sön elämään. Apuvälineiden käyttöönottoon liittyy myös suuri 

kynnys: se on symboli, merkki omasta avuttomuudesta. Moni, 

mieluummin kuin kohtaa pelkonsa leimautumisesta vammaiseksi, 

rajoittaa liikkumistaan julkisesti ja jättäytyy pikkuhiljaa sosiaa-

listen tilanteiden ulkopuolelle. 453 Monet jättävät mieluummin 

menemättä vaikkapa konserttiin kuin lähtevät sinne pyörätuolilla. 

Apuvälineiden alikäyttö on Lappalaisen mukaan paljon yleisempää 

kuin väärinkäyttö: moni vähentää aktiivisuuttaan vain siitä syystä, 

että mieli ei anna periksi lähteä ”ihmisten ilmoille” vaikkapa rol-

laattorilla tai pyörätuolilla. 

Tässä yhteydessä on tärkeä muistaa, että moni esimerkiksi 

pyörätuolilla liikkuva pystyy ottamaan muutaman askeleen ja 

istuutumaan kiinteään katsomon istuimeen, joka yleensä on 

huomattavasti mukavampi kuin pyörätuoli. Haasteen muodostaa 

tällöin turvallisen paikan löytyminen tyhjälle pyörätuolille tai 

muulle apuvälineelle. Jos salin pyörätuolipaikat on myyty täyteen, 

ei salista yleensä löydy tilaa pyörätuolin säilytykselle. Pyörätuoli 

toimii luonnollisesti usein myös tavarankuljetusalustana, joten sen 

jättäminen vartioimatta esimerkiksi salin ulkopuolelle ei varmas-

tikaan houkuttele.454 Suunnittelijan vaihtoehdoiksi jää tätä varten 

suunniteltu tila salissa tai salin ulkopuolella. Ehkäpä voisi myös 

ajatella, että pyörätuolin voisi jättää henkilökunnan ”pysäköitä-

väksi”, kuin hienon hotellin vastaanotossa konsanaan. Pyörätuoli 

palautettaisiin käyttäjälleen väliaikaa varten ja poistuttaessa.

452. Lappalainen 2014.

453. Ibid.

454. Ibid.

Pyörätuolipaikkojen määrä

Esimerkiksi: kaksi pyörätuolipaikaka 60 

itsumapaikkaa kohti ja sne jälkeen aina yksi 

pyörätuolipaikka lisää kutakin alkavaa 60 istu-

mapaikkaa kohti

RT 09-10884

joko valaistaan muutoskohdat, eli portaan alku tai loppu tai kaikki 

portaat. Näistä poikkeavat vaihtoehdot luovat turhia mahdolli-

suuksia vaaratilanteille.448

Jukka Jokiniemen tohtorinväitöksessä tutkittiin muun muassa 

kontrastiraidan ja taustan tummuuksien eroja ja niiden havait-

semien helppoutta. Vaalealla pohjalla ja tummalla raidalla selkeä 

kontrasti saavutettiin pienemmällä heijastussuhteen erolla kuin 

päinvastaisessa tilanteessa. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siis, 

että tilojen suurten väripintojen, kuten katon seinien ja mahdol-

lisesti lattian olisi hyvä olla vaaleita ja taas pienten väripintojen 

tummempia.449

Näkövammaisille käsijohde on erityisen tärkeä. Käsijohteen 

kautta käyttäjä saa tietoa tulevista pinnanmuodoista: laskeutumi-

nen tai nousu jatkuu tai seuraavana vuorossa tasanne. Tästä syystä 

käsijohteen jatkuvuus on äärimmäisen tärkeää. Ilman näköaistin 

tuomaa apua loppuneen käsijohteen seuraavaa päätä on vaikea 

löytää. Käsijohdetta voisi hyödyntää nykyistä enemmän myös 

viestinnässä. Esimerkiksi Näkövammaisten palvelu- ja toimin-

takeskus Iiriksessä porraskäytävässä kerrosnumerot on ilmaistu 

metallinystyin käsijohteessa, mutta mikään ei estä etteikö johdetta 

voisi käyttää hiukan monimutkaisempienkin viestien välittämi-

seen: vaikkapa rivi- ja osionumerointi voisi löytyä käsijohteen 

takapuolelta tai alta (riippuen luontevasta tarttuma-asennosta) 

koho- ja pistekirjaimin. 450

Lattiaopasteita ei käytetä juurikaan esitystiloissa, sillä niissä, 

etäisyyksistä johtuen, keppiä luontevampi tunnusteluväline on 

usein käsi. Saliin löytämisen kannalta lattiaopasteet ovat kui-

tenkin oleellisia. Tämän hetkisen tietämyksen mukaan toimivin 

lattiaopaste on yhtäjaksoisena jatkuva, hiukan lattiapinnasta ko-

hollaan oleva kisko.451

liiKKumis- Ja toimimisesteiset HeNKilöt Katsomossa

Usein esteettömyyttä ja liikkumis- ja toimintaesteitä ajatellessa 

ensimmäisenä mieleen nousee kuva pyörätuolin käyttäjästä. 

Liikkumis- ja toimintaesteisistä henkilöistä suurella osalla on 

448. Pesola 2014.

449. Jokiniemi 2007, 94.

450. Pesola 2014.

451. Pesola 2014.

esteettömyyDeN mittoJa KatsomooN

esteettömyyden huomioiminen mm  tai 
merkitty

tunnusteltavien kohokirjainten koko 15-20

määrykset F1 2005 esteetön rakennus

ovien vapaa leveys
Kynnysten maksimikorkeus
Kulkuväylän vähimmäiskorkeus
luiskan maksimi kaltevuus, jos vähintään 2000 mm 
välitasanne
liuskan maksimi kaltevuus ilman välitasannetta
porrasaskelman etenemä vähintään
Porrasaskelman nousu enintään

800
20
2100
8 % (1:12,5)

5% (1:20)

300
160

Ohjeet F1 2005 Esteetön rakennus

Kahden päällekkäisen käsijohteen korkeudet
Johteen ulotus yli päättymiskohtien
mitoituksessa käytettävä yörätuolin 
pyörähdysympyrä

900 & 700
300
1500

rt 09-10884 esteetön liikkumis- ja 
toimintaympäristö

sähkökäyttöisen pyörätuolin pyörähdysympyrä

Pyörätuolin viemä tila

leveys

pituus

sivuille ja etupuolelle varattava tila

Pyörällinen kävelyteline l. rollaattori

leveys

pituus

Henkilö avustajan kanssa vieretysten

rakenteiden alareuna (jotta havaittavissa 
valkoisella kepillä)

2500

600-750

900-1200

50

850

650-800*

1200

max 300

*Haarukoitu muutamien mallien mittoja
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Vaikka puhuttaisiin vain katsomoiden esteettömyydestä, laaje-

nee kysymys helposti myös salin ja rakennuksenkin ulkopuolelle. 

Esimerkiksi Lappalainen kertoo, että etäisyys auton pysäköintipai-

kan tai lähimmän julkisen liikenteen pysäkin ja esiintymispaikan 

välillä muodostuu tärkeäksi kriteeriksi mukaan lähtevän apuväli-

neen valinnassa. Jos matka on pitkä, kuten esimerkiksi Musiikki-

talossa, valitsee hän itse pyörätuolin liikkumisvälineekseen. Tämä 

taas rajoittaa istumapaikan mahdollisuudet salissa koskemaan 

vain pyörätuolipaikkoja (varsinkin kun apuvälineiden säilytystä ei 

yleensä ole otettu huomioon tiloja suunniteltaessa). Jos taas mat-

ka on lyhyempi, kuten vaikkapa kansallisoopperassa, voi hän läh-

teä tapahtumaan kyynärsauva apunaan. Tällöin paikan valinnassa 

on huomattavasti enemmän vaihtoehtoja.455

Käsijohteiden ja putoamisen estävien kaiteiden suunnittelu 

esteettömäksi aiheuttaa näennäisestä yksinkertaisuudestaan huo-

limatta suuria haasteita. Jo näkövammojen huomioonottamisen 

yhteydessä esiin tuotu käsijohteen yhtenäisenä jatkuminen on 

tärkeää myös liikunta- ja toimintaesteisille henkilöille. Tukea tar-

vitaan koko matkalta, eikä katkeileva, pätkistä koostuva käsijohde 

tarjoa tukea, jonka varassa huonosti liikkuva voisi edetä itsenäi-

sesti. Usein tällaiseen ratkaisuun päädytään saleissa joissa käytävä 

palvelee katsomoryhmiä käytävän kahdella puolella. Tällaisissa 

tilajäsentelyissä esteettömämpi ratkaisu olisi mahdollisuuksien 

mukaan yhtenäinen käsijohde käytävän keskellä.456 Lappalainen 

kuvasi kansallisteatterin parvea esimerkkinä tällaisesta, keskellä 

käytävää kulkevasta käsijohteesta, joka lisäksi jättää toisen puolen 

vapaaksi nopeammille kulkijoille.457 Tämä on hyvä esimerkki 

pienestä asiasta, joka voi madaltaa huonosti liikkuvan kynnystä 

osallistua tapahtumiin: käytössä oleva toinen ”kaista” helpottaa 

käytännössä katsomon purkautumista sekä vaikeasti liikkuvan 

sisäistä tunnetta tukkeena tai vaivana olemisesta.

Käsijohteet toimittavat tärkeää tehtävää liikkuvan yleisön tu-

kemisessa. Toisaalta käsijohteet ja kaiteet muodostuvat helposti 

näköesteiksi osalle yleisöä. Erityisen hankalaksi pyörätuolien 

käyttäjien näkökulmasta asian tekee pyörätuolien vaihteleva istu-

makorkeus. Jos kaiteet mitoitetaan niin, että ne jäävät katsomon 

kiinteällä istuimella istuvan keskivertokatsojan näkymälinjan 

455. Lappalainen 2014.

456. Pesola 2014.

457. Lappalainen 2014.

(Kuva ja kuvateksti: erityisesti Musiikkitalon 

portaat ja tasoerot nousivat esiin kyselyn myötä 

(laske yhteensä kaikissa vastauksissa esiin tulleet 

kerrat sekä kuinka monta vastaaja mainitsi mu-

siikkitalon portaat) : tärkeimpinä syinä portaiden 

jyrkkyys yhdistettynä siihen, että kaiteet eivät 

ole yhtenäiset. Yleisön ikä ja oma ikääntyminen 

tuotiin monessa vastuksessa esiin. Visuaalinen 

vertailu musiikkitalon portaasta ja vaikkapa 

Finlandiatalon portaasta tai vaikkapa keskimää-

räisestä portaasta - asteet, kaiteet)

177. Pyörätuolipaikkojen mitoitus rt-kortin 
10884:n mukaan.



 

197 

KatsomoN arKKiteHtuuri Ja toimiNNallisuus / 
Katsomoiden esteettömyys

alapuolelle, ei se takaa vastaavaa tilannetta pyörätuolipaikalla 

istujalle. Pyörätuolin käyttäjän silmien korkeus riippuu käyttäjän 

pituudesta ja vamman määräämästä pyörätuolin sopivasta kor-

keudesta. Varsinaista vakiokorkeutta ja istumakohtaa on vaikea 

määritellä. Lappalaisen mukaan suuntaus on yhä enenevissä mää-

rin sähköisiin apuvälineisiin, joiden tilantarve on huomattavasti 

manuaalisia suurempi.458 Myös tässä kehityksessä on katsomoiden 

suunnittelijan pysyttävä mukana.

Nykyään kulttuuritiloissa pyörätuolipaikat on sijoitettu käyttä-

jäasiantuntijoiden mukaan yleensä joko aivan salin eteen tai aivan 

taakse. Parhaassa tapauksessa pyörätuolipaikkoja löytyy tämän 

lisäksi parvelta.459 Tilanteen ei kuitenkaan voida katsoa vastaavan 

Rakentamismääräyskokoelman osassa F1 esitettyä määräystä tar-

jota pyörätuolipaikkoja (liikkumisesteettömien sisääntuloväylien 

mukaan) eri istuinriveille ja RT-korttien ohjetta tarjota paikkoja 

katsomon eri osissa. Etupaikat ovat pyörätuolin käyttäjien kan-

nalta hankalia: pyörätuoli pakottaa pystyyn istuma-asentoon, eikä 

siinä voi valua mukavampaan asentoon, kuten katsomon kiinteillä 

penkeillä. Jos seurattava esitys on korotettu merkittävästi, on esi-

tyksen seuraaminen todella raskasta niskalle ja silmille460.

Kuten aiemmissa luvuissa on moneen kertaan todettu, on esi-

tystilanne sosiaalinen tapahtuma. Yleisö muodostuu sitä voimak-

kaammin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, mitä lähempänä toisiaan 

katsojat tai kuulijat istuvat. Akaan-Penttilän mukaan harmittavan 

usein pyörätuolipaikat on sijoitettu niin, että pyörätuolinkäyttäjä 

joutuu erotetuksi muusta seurueestaan ja pahimmassa tapauk-

sessa kauas myös muusta yleisöstä.461 Tällöin liikuntarajoitteinen 

yleisön jäsen on irti yleisön kokonaisuudesta: hän jää intiimietäi-

syyksistä462 muodostuvan yhteyden ulkopuolelle. Onkin tärkeää 

huomioida myös pyörätuolinkäyttäjien tarve konkreettiselle fyysi-

selle yhteydelle yleisön muihin jäseniin.  

Käyttäjä-asiantuntija Akaan-Penttilä kokee, että ennen nykyisiä 

määräyksiä ihmiset suhtautuivat liikuntarajoitteisiin henkilöihin 

joustavammin, eikä liikuntarajoitteista katsojaa nähty erilaisena 

muusta yleisöstä. Niissä puitteissa mitä oli, järjestettiin niin hyvä 

458. Lappalainen 2014.

459. Lappalainen 2014; Akaan-Penttilä 2014.

460. Justander 2014; Akaan-Penttilä 2014.

461. Akaan-Penttilä 2014.

462. Arlander 2014.

esteettömyyDeN mittoJa KatsomooN

Määräykset, ohjeet ja suositukset mm  tai merkitty

Määrykset F1 2005 Esteetön 
rakennus

ovien vapaa leveys 850

Kynnysten maksimikorkeus 20

Kulkuväylän vähimmäiskorkeus 2100

luiskan maksimikaltevuus, jos 
vähintään 2000 mm välitasanne 
kuuden metrin välein

8 % (1:12,5)

liuskan maksimi kaltevuus 
ilman välitasannetta

5 % (1:20)

porrasaskelman etenemä 
vähintään

300

Porrasaskelman nousu enintään 160

Ohjeet F1 2005 Esteetön 
rakennus

Kahden päällekkäisen käsijoht-
een korkeudet

900 & 700

Johteen ulotus yli 
päättymiskohtien

300

mitoituksessa käytettävä 
pyörätuolin pyörähdysympyrä

1500

RT 09-10884 Esteetön liikkumis- 
ja toimintaympäristö

sähkökäyttöisen pyörätuolin 
pyörähdysympyrä

2500

Pyörätuolin viemä tila

leveys 600-750

pituus 900-1200

sivuille ja etupuolelle varattava 
tila

50

Pyörällinen kävelyteline l. 
rollaattori

leveys 850

pituus 650-800*

Henkilö avustajan kanssa 
vieretysten

1200

rakenteiden alareuna (jotta 
havaittavissa valkoisella kepillä)

max 300

RT 91-11155, Kiinteistön opasteet

tunnusteltavien kohokirjainten 
koko

15-20

Kohokuvien ja -kirjainten 
sijoittelukorkeus

1400-1600

*Haarukoitu muutamien mallien mittoja
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paikka kuin pystyttiin. Nykyään koko yleisökokemus voi riippua 

siitä, minkälainen henkilö ovelle sattuu.463

KuuloVammaisteN HeNKilöiDeN HuomioiNti 
KatsomoiDeN suuNNittelussa

Koivu jakaa kuulovammaiset  ihmiset neljään ryhmään. Ryhmistä 

kolme on selkeärajaisia: huonokuuloiset, kuuroutuneet ja kuurot. 

Neljäs ryhmä on kokoelma muita ryhmiä, kuten kuulo-monivam-

maiset ja kuurosokeat. Huonokuuloisilla kuulon apuna on usein 

kuulokoje, vaikka monesti ikääntymiseen liittyvän kuulon huono-

nemisen yhteydessä kuulovaikeuksia ei välttämättä noteerata eikä 

kuulokojetta haluta käyttää.464  Katsomon akustisella suunnitte-

lulla sekä kuulemista helpottavilla teknologioilla voidaan auttaa 

kuulovammaisista nimenomaan huonokuuloisia. Kuuroutuneet 

ja kuurot huomioidaan katsomossa niin, että viitotun puheen 

tai viittomakielen tulkeille on suunniteltu hyvin valaistu paikka 

ja kirjoitustulkkauksen mahdollisuus on otettu huomioon.465  

Tärkeää kaikkien kuulovammaisryhmien kannalta on riittävä, 

häikäisemätön valaistus ja esteettömät näkymät sekä esiintyjiin 

että mahdollisiin tulkkeihin.466 Myös tuntoaisti on monesti kuu-

lovammaisilla herkempi ja tärkeämmässä osassa kuin normaalisti 

kuulevilla. Esimerkiksi Rasa kuvaa miten kuuro tai kuuroutunut 

henkilö voi vaikkapa kaiuttimen kalvoa tunnustelemalla kokea 

äänen tuntoaistin kautta värinänä.467 Myös erityisesti kuulo- ja 

monivammaisille suunnatuissa musiikkitiloissa käytetään toisi-

naan tärinälattiaa, jonka kautta musiikki on mahdollista tuntea. 

Tällainen on rakenteilla työn kirjoittamisen hetkellä Onerva Mäen 

kouluun Jyväskylään. Voisi olla kiinnostava miettiä millaista olisi, 

jos myös tavallisessa esitystilassa lattia tai katsomo värisisi äänistä. 

Olisiko värinästä haittaa tai häiriötä vai voisiko se tuoda jotain 

lisää myös normaalisti kuulevien taide-elämykseen? 

Esitystiloissa samat akustiset suunnitteluperiaatteet pätevät 

huonokuuloisten sekä normaalisti kuulevien kohdalla. Mah-

dollisimman tasainen äänikenttä, esitystyypin kannalta tarkoi-

tuksenmukainen huoneakustiikka (lue lisää luvusta Kuuntelulle 

463. Akaan-Penttilä 2014

464. Koivu 1999, 7.

465. Koivu 1999, 7; Rasa 2015.

466. Koivu 1999, 7- 8.

467. Rasa 2015.
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otollinen ympäristö, sivulta 199 alkaen) ja riittävän matala tausta-

melutaso takaavat äänen välittymisen mahdollisimman hyvänä 

esiintyjältä kaikkialle yleisöön. Hyvän akustisen suunnittelun 

lisäksi tarvitaan kuitenkin muutakin. Erityisesti huonokuuloisia  

palvelevista äänensiirtojärjestelmistä tilan rakenteisiin asennettu 

induktiosilmukka on Rasan mukaan perinteikkäin ja helpoiten 

suoraan kuulokojeiden kanssa yhteensopiva.468 Myös muut kuu-

lokojeiden kanssa käytettävät äänensiirtotekniikat perustuvat 

yleensä induktioon. Signaalin välitys voi kuitenkin tapahtua myös 

infrapunavalon tai radioaaltojen avulla, jolloin kuulokojeen käyttä-

jä tarvitsee esimerkiksi kaulaan ripustettavan pienen induktiosil-

mukan. Tällaisia järjestelmiä voivat Koivun mukaan käyttää myös 

sellaiset henkilöt joilla ei ole kuulokojetta käytössään. Tarvitaan 

vain infrapuna- tai radiotaajuusvastaanottimeen liitettävät kuulok-

keet.469(Tällaiset järjestelmät sopivat erityisen hyvin käytettäväksi 

esimerkiksi museoissa, joissa vastaanottimia voivat hyödyntää 

sekä hyvin että huonosti kuulevat.470) 

Induktiosilmukassa äänisignaali siirtyy tai täsmällisemmin 

indusoituu sähkömagneettisen kentän välityksellä kuulokojeen 

kelaan.471 Induktiosilmukka voi olla oma suljettu järjestelmänsä, 

mutta erityisesti esitystiloissa se on järkevä liittää tilan muuhun 

sähköiseen äänentoisto- tai tallennusjärjestelmään, jolloin ääni-

signaali poimitaan esivahvistimelta silmukkavahvistimelle ja siitä 

taas silmukkajohtoon. 472  Induktiosilmukka asennetaan tilan 

koosta riippuen yhdeksi tai useammaksi lenkiksi, useimmiten 

tilan kattoon tai lattiaan. Silmukkajohdon kohdalla kenttään 

muodostuu nollakohta, josa äänen kuuluvuus on heikoimmillaan. 

Yleensä silmukkajohdin pyritäänkin sijoittamaan esimerkiksi 

käytävien kohdalle tai tilan reunustoille.473 Induktiosilmukalla on 

tavoitteena saavuttaa mahdollisimman tasainen kenttä kuuntelu-

tasolle474, eli kuuntelijan korvien tasolle, joka istuttavan katsomon 

tapauksessa on n. 1,2 metriä lattiasta. Silmukan leveyden kasvaes-

468. Rasa 2015.

469. Koivu 1999, 41.

470. Rasa 2015.

471. Koivu 1999, 37; Rasa 2015. 

472. Rasa 2015; Rasa 2014, 26.

473. Koivu 1999, 38.

474. Rasa 2015.
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sa yli 10 metriin, tulee silmukkajohto jakaa useampaan lenkkiin 

tasaisen kentän saavuttamiseksi.475

 Monet tekniset laitteet ja johtimet voivat aiheuttaa häiriöitä sil-

mukan magneettikentässä, jotka kuuluvat hurinanan T-asennolla 

kuunneltaessa ja toisaalta silmukan kenttä voi puolestaan häiritä 

muita laitteita ja johtimia.476Rasa tarjoaa lääkkeeksi kokonaisval-

taista suunnittelua, jossa AV-, induktio- ja sähkönsiirtojärjestelmät 

suunnitellaan kokonaisuutena. Tällöin on mahdollista huomi-

oida kaikki oleellinen ja minimoida haitat. Ongelmat johtuvat 

yleensä siitä, että induktiosilmukka ja AV-järjestelmään liittyvät 

kaapeloinnit on asennettu liian lähekkäin. Tämän lisäksi häiriöitä 

voi aiheuttaa puutteellinen häiriösuojaus AV-järjestelmien kaa-

peleissa.477 Sekä Rasa että Koivu mainitsevat induktiosilmukan 

yhtenä haasteena ylikuuluvuuden, joka viittaa sähkömagneettisen 

kentän leviämiseen ei-magneettisen aineen läpi ympäristöönsä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että signaali indusoituu myös vie-

reisten tilojen käyttäjien kuulokojeiden keloihin, eli kuuluu myös 

ympäröivissä tiloissa.478 Tätä ongelmaa helpottaa tilojen tarkoituk-

senmukaisen sijoittelun lisäksi vaihesiirtosilmukka, joka koostuu 

kahdesta päällekkäisestä ja toistensa kanssa lomittain asennetusta 

usealenkkisestä silmukkajohdotuksesta. Vaihesiirtosilmukan avul-

la tasaisen kentän saavuttaminen on helpompaa eikä pään asen-

nolla ole merkitystä kentän voimakkuudelle, toisin kuin tavallisen 

yksijohtimisen silmukan muodostamassa kentässä. Sivusuuntaan 

tällaisen silmukan indusoima kenttä ei vuoda kuten tavanomaises-

sa yksijohtimisessa silmukassa.479

Rasan mukaan kuulokoje tai induktiosilmukka eivät varsinai-

sesti paranna henkilön puheenerottelukykyä, joka riippuu kuulo-

vamman asteesta. Akustisesti vähemmän ideaaleissa tilanteissa ne 

kuitenkin mahdollistavat häiriöttömän signaalin välittymisen esit-

täjältä kuulijalle. Jos äänisignaali, vaikkapa puhe kuuluu aivan lä-

hietäisyydeltä, tarkoituksenmukaisessa akustisessa ympäristössä, 

ei äänensiirtojärjestelmää tarvita. Esimerkiksi teatterissa katsojan 

paikka voi olla melko kaukana esiintyjästä, jolloin ääni vaimenee 

luonnollisesti etäisyyden sekä ääntä imevän katsomon vaikutuk-

sesta. Yleisön hälinä, rapina ja kolina sekä talotekniikan tuottama 

475. Koivu 1999, 40.

476. Ibid, 38-39.

477. Rasa 2015.

478. Koivu 1999, 38; Rasa 2015.

479. Rasa 2015.
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taustamelu peittävät entisestään ymmärrettävää ääntä ja  korvaan 

saapuva ääni ja viesti on merkittävästi heikompi kuin lähikentässä. 

Induktiosilmukan kautta signaali saapuu kuulolaitteeseen ilman 

näitä häiriötä ja mahdollistaa näin itselle parhaan mahdollisen 

puheenerottelutason.480 

yleisöN aJatuKsia esteettömyyDestä

Yleisökyselyn vastaajille esteettömyys on tärkeä ja yksi keskeisim-

mistä tekijöistä katsomon mukavuuden ja laadun määrittelyssä. 

Kun vastaajien tuli määritellä saleja joissa heidän mielestään on 

erityisen mukava olla yleisönä (N=78), mainitsi liikkumisen ja 

toiminnan esteettömyyteen liittyviä syitä vain muutama vastaaja. 

Kun tuli kertoa saleista joissa on hankala olla yleisönä (N=66), 

olivat salin valinnassa liikkumisen ja toiminnan esteettömyyteen 

liittyvät syyt heti näkyvyyden (26%) jälkeen toisena (21%), yh-

dessä akustiikan ja kuuluvuuden kanssa(21%). Katsomoissa ilah-

duttaneiden asioiden joukossa (N=51) liikkumisen ja toiminnan 

esteettömyys ei tullut esiin kovinkaan usein (12%), toisin kuin 

viime aikoina katsomoissa harmittaneissa asioissa (N=62), joissa 

liikkumisen ja toiminnan esteettömyyteen liittyviä asioita tuotiin 

esiin toisiksi eniten (24%), heti näkyvyyden haasteiden jälkeen 

(29%). Kun vastaajilta kysyttiin, ovatko he kohdanneet hankaluuk-

sia paikalleen pääsemisessä (N=57), suurimmaksi hankaluuden 

aiheuttajaksi nousivat portaat ja muut tasoerot(18%) ja heti toise-

na rivivälien ahtaus (14%). Kun vastaajilta kysyttiin suoraan saleja 

joissa esteettömyys heidän mielestään toteutuu hyvin, ei mikään 

sali kerännyt kovinkaan monta eikä merkittävästi toista enempää 

vastauksia. Useampia kuin yhden maininnan keräsivät Finlan-

dia-sali, Kansallisooppera, Musiikkitalo, Helsingin kaupunginteat-

teri ja Suomen kansallisteatteri.

Edellä kuvattu ei mielestäni suinkaan tarkoita, että esteettö-

myys toteutuisi välttämättä katsomoissa poikkeukselliseen huo-

nosti, vaan että esteettömyyteen on sisäänrakennettuna seuraava 

ominaisuus: hyvin toteutuessaan siihen ei juurikaan kiinnitetä 

huomiota ja toisaalta huonosti toteutuessaan se huomataan 

ja muistetaan hyvin helposti. Esteettömyyden kääntöpuoleen 

liittyvät voimakkaat tunteet: fyysiseen kääntöpuoleen liittyvä tur-

vattomuus, hankaluus ja jopa pelko sekä fyysisten esteiden ohella 

480. Rasa 2015.
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henkistä esteettömyyttä rikkovat ulkopuolelle jäämisen tunne ja 

kokemus syrjinnästä jäävät helposti mieleen.
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Diplomityöni tavoitteena oli perehtyä mahdollisimman monita-

hoisesti akustisten esitystilojen katsomoiden olemukseen ja suun-

nitteluun. Lähestyin aihetta usean erityyppisen lähteen kautta, 

tavoitteenani tarkastella katsomoita monesta eri näkökulmasta. 

Kirjallisuuslähteitä täydensin asiantuntijahaastatteluin sekä yleisö-

kyselyn avulla. 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni oli, millaisten vaihei-

den kautta katsomot ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne ovat tänä 

päivänä, ja millaiset asiat ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. 

Kysymykseen etsin vastausta pääosin kirjallisuuslähteistä. Sukel-

luksesta katsomoiden historiaan selvisi, että yleisön käyttäytymis-

kulttuuri sekä ympäröivät yhteiskunnalliset rakenteet ja ilmiöt 

vaikuttavat katsomoiden suunnitteluun. Aikakaudesta riippuen 

keskiössä on ollut yleensä joko esityksen seuraaminen tai yleisön 

ja yhteisön sosiaalinen vuorovaikutus, ja muutos painotuksessa on 

monissa tapauksissa heijastunut myös katsomosuunnitteluun.

Katsomoiden suunnittelua lähestyin tutkimalla ensin edelly-

tyksiä esitystilassa aistien välityksellä tapahtuvalle vuorovaiku-

tukselle.  Myös tässä kirjallisuuslähteet olivat suurimmassa osassa, 

mutta apuna käytin haastattelemieni asiantuntijoiden tietämystä. 

Avainasemassa esitystilassa ovat kuulo- ja näköaisti joita lähiaistit, 

kuten tunto- ja hajuaisti täydentävät. Kokemus esityksestä ja esi-

tystilasta muodostuu aistien yhteisvaikutuksesta.

Kuuntelulle otollinen ympäristö muodostuu käyttötarkoituk-

seen sopivasta akustiikasta. Salien ja katsomoiden akustiikan kan-

nalta tärkeää on sopivan jälkikaiunta-ajan valitseminen kullekin 

taidelajille. Tämän lisäksi tärkeitä ovat äänen varhaiset heijastuk-

set ja erityisesti musiikin esitystiloissa varhaiset sivulta tulevat 

heijastukset. Jälkikaiuntaan vaikutetaan salin tilavuudella ja ääntä 

vaimentavien materiaalien määrällä, kun taas  varhaisia heijastuk-

sia säädellään ääntä heijastavien pintojen etäisyyksillä ja suunnilla 

suhteessa yleisöön. Katselulle otollisista tekijöistä tärkein on 

tietysti mahdollisimman esteetön näkyvyys esitykseen. Tämä 

taataan huolellisella näkymälinjasuunnittelulla.  Hyvä näkyvyys 

katsomosta on tärkeää kaikille taidelajeille, joskin useimpien läh-

teiden mukaan näkemisen merkitys on vähäisempi konserttisalien 

ja kamarimusiikkisalien katsomoissa. Yleisökyselyn perusteella 
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konserttisaleissa näkyvyys voi olla yleisölle lähes yhtä tärkeää 

kuin hyvä akustiikka. Hyvän kuuluvuuden ja näkyvyyden lisäksi 

kokemukseen esityksestä ja katsomosta vaikuttaa muun muassa 

mukavuus.  

Toiseen tutkimuskysymykseeni, eli millaisia osa-alueita kat-

somosuunnitteluun kuuluu ja miten ne vaikuttavat katsomon 

olemukseen, ammensin materiaalia sekä haastattelemieni asian-

tuntijoiden näkemyksistä että kirjallisuuslähteistä. 

 Tällä hetkellä vallitsevan ajattelun mukaan katsomon tärkein 

tehtävä on luoda mahdollisimman hyvät puitteet yleisön ja esiin-

tyjän kohtaamiselle. Suhde muodostuu ympäröivyydestä tasossa, 

vertikaalisesta suhteesta, koosta ja ryhmittelystä. Yhtä oikeaa 

yhdistelmää ei ole ole, vaan sopivat parametrit riippuvat käyttö-

tarkoituksen lisäksi mieltymyksistä. Katsomon toiminnallisessa 

suunnittelussa tärkeitä elementtejä ovat sujuvuus, turvallisuus ja 

esteettömyys. Esteettömyys nousee yhä enemmän esiin raken-

netun ympäristön suunnittelussa, ja on äärimmäisen tärkeä osa 

myös katsomon suunnittelua. On syytä muistaa, että esteettömyys 

katsomossa tarkoittaa paljon muutakin kuin vain sääntöjen mu-

kaista määrää pyörätuolipaikkoja; esimerkiksi kuulovammojen, 

näkövammojen ja eriasteisten liikuntarajoitteiden huomiointi on 

välttämätöntä. 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä halusin selvittää millai-

set katsomot sopivat mihinkin tarkoitukseen ja eroaako ajatus 

sopivuudesta näkökulmasta riippuen. Tätä pyrin selvittämään 

limittäin toisen tutkimuskysymyksen kanssa, tärkeimpänä tut-

kimuskohteenani toteuttamani yleisökyselyn tuottama aineisto 

sekä asiantuntijahaastattelut. Näkökulmia täydensin kirjallisuus-

lähteillä sekä piirustuksilla ja valokuvilla saleista. 

Ehdottomia reunaehtoja asettavat lähinnä ihmisen näkökyvyn 

ja kuulon rajat, joiden merkitys on eri taidelajien suhteen erilainen. 

Akustiikka muodostaa pääpiirteissään selkeät kehykset; puheelle 

sopiva jälkikaiunta-aika eroaa merkittävästi akustiselle musiikille 

sopivasta jälkikaiunta-ajasta. Toisaalta, kun tarkastellaan katso-

mon muita suunnittelullisia kysymyksiä, yhtä selkeää vastausta ei 

löydy. Esimerkiksi puheteatterissa sopivan katsomotyypin valinta 

voi riippua osittain siitä, halutaanko realismia vai illuusiota, rituaa-

lista vai esittävää. Katsomotyypin valinta ja mitoituskysymykset 

kumpuavat myös kulttuurista. Esimerkiksi brittiläisessä teatteri-

kulttuurissa intiimiys, tiiviys ja läheisyys ovat tärkeitä, kun taas 

*Esimerkiksi todellisuuden tutki-

muskeskus on viimeaikoina kokeillut 

erilaisia esitysympäristöjä, yleisön 

kodeista kelluntatankkeihin.
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suomalaisessa laitosteatteriperinteessä demokratia nousee esiin 

yhtenä voimakkaimmista päämääristä. Suomalainen tuetun kult-

tuurin järjestelmä perustuu ajatukselle, että näin taataan kaikille 

yhden veroinen mahdollisuus kulttuurista nauttimiseen. Sama 

ajattelu heijastuu myös katsomoiden suunnitteluun ja nousee esiin 

yleisökyselyn vastaajien arvostuksissa. Hyvänä pidetään monessa 

vastauksessa sellaista katsomoa, joka takaa nimenomaan kaikille 

yhtä hyvät katselemisen ja kuuntelemisen edellytykset. Yleisöky-

selyn perusteella vaikuttaa siltä, että tämän ilmentymänä nähdään 

viuhkakatsomo.

Katsomon suunnitteluun vaikuttaa aina historia, mutta myös 

se millaisena kunkin  taidelajin identiteetti nähdään suunnittelu-

hetkellä. Esimerkiksi oopperaa on totuttu katselemaan ja kuun-

telemaan pohjapiirrokseltaan hevosenkengän tai leikatun ovaalin 

muotoisessa katsomossa. Tämä muoto tuo  yleisön helposti lähelle 

esiintyjiä, jolloin esiintyjien ilmeet ja hienovireinen tulkinta on 

helppo nähdä katsomosta. Toisaalta, yhtä hyvin taidemuoto voisi 

ottaa etäisyyttä puheteatteriperinteeseen ja toivottua suuntaa 

voisivat edustaa näyttävät lavasteet ja suuret joukkokohtaukset, 

jolloin sopiva katsomomuoto voisi olla yhtä hyvin vaikkapa wag-

neriaaninen viuhka. 

Konserttisalien katsomoiden suunnittelussa akustiikan ja 

yleisön ja esiintyjän välisen fyysisen suhteen välillä joudutaan 

usein tekemään kompromisseja. Jos halutaan suureen osaan salia 

ympäröivä, voimakas äänikenttä, joudutaan katsomo puristamaan 

pitkänomaiseksi. Jos taas halutaan varmistaa, että koko yleisö on 

miellyttävällä etäisyydellä esiintyjistä, kuten vaikkapa viinitarha-

salissa, joudutaan äänen ympäröivyysvaatimuksista tinkimään. 

Samoin vaikkapa mukavuudesta on tingittävä jos halutaan saavut-

taa hyvin intiimi katsomo, ja päin vastoin: jos halutaan erityisen 

mukava ja väljästi mitoitettu katsomo samalle yleisömäärälle, 

etäisyydet kasvavat välttämättä.

Kompromissi tuntuukin nousevan avainsanaksi katsomoiden 

suunnittelussa. Oleellista on ymmärtää, miten eri osatekijät vai-

kuttavat toisiinsa, jotta kunkin salin ja katsomon suunnittelussa 

on mahdollista valita tietoisesti  minkä tekijän suhteen ollaan 

valmiita joustamaan ja mistä ei haluta tinkiä. Hyvin perusteltujen 

ja tietoisten kompromissien tekemisen taidon lisäksi katsomoiden 

suunnittelija tarvitsee avointa ja joustavaa mieltä. Arkkitehti Juho 

Grönholm kuvaa kiinnostavasti Kildenin musiikkikeskuksen oop-
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pera- ja teatterisalin suunnitteluprosessia ja sitä, millaisia haasteita 

teatterikulttuurien ja käytäntöjen erot voivat suunnittelutyössä 

aiheuttaa.  Grönholmin mukaan Kildenin oopperalle ja teatterille 

tarkoitetun salin suunnitteluun palkattiin mukaan Theatre Project 

consultants Iso-Britanniasta. Briteissä teatteriperinne ammentaa 

shakespeariaanisen teatterin traditioista ja teatteriarkkitehtuuris-

ta. Ihannekuvana konsultoinnissa on tällöin Grönholmin sanojen 

mukaan katsojien ja näyttelijän yhteinen taikapiiri: katsojat use-

assa kerroksessa lähellä näyttelijöitä, jotka pureutuvat draamaan 

erityisesti tekstin kautta. Teatteritilasta ja vuorovaikutuksesta ha-

lutaan näin intensiivinen. Tällainen, voimakkaasti pohjoismaisesta 

teatterien valtavirrasta poikkeava teatteriarkkitehtuuri oli kuiten-

kin mitä ilmeisimmin sopimaton Norjaan. Norjassa on käytössä 

”koko maa asuttuna” –politiikka ja teatteri- ja oopperaproduktiot 

kiertävät ahkerasti maan joka kolkassa. Teatteriverkosto on tästä 

syystä vahva eikä yksittäisen teatterin ei ole eduksi poiketa liikaa 

vallitsevasta normista, jotta kiertuenäytöksiä on mahdollista tuot-

taa.481 Olemassa olevat skandinaaviset laitosteatterit pohjautuvat 

shakespeariaanisen teatterin sijaan pääosin Saksalaiseen, wagne-

riaaniseen teatteriperinteeseen, demokraattisine viuhkakatsomoi-

neen ja näyttämöilluusioon keskittyvine luukkunäyttämöineen. 

Tässä kontekstissa lukuisat parvet nähdään epätasa-arvoistavina, 

intiimin tunnelman luomisen sijaan. Kertomus toimii mielestäni 

esimerkkinä siitä, miten tärkeää on, että suunnittelija tiedostaa 

olosuhteet, joihin suunnitellaan. Uudistuksia on mielekästä tehdä 

näiden puitteissa, niin että lopputulos on toimiva osa kokonai-

suutta. Voisi ajatella, että katsomo- tai teatterisuunnittelijalle olisi 

eduksi, jos suunnittelufilosofia ei olisi liian konkreettinen (ja ehkä 

myös tätä myötä jäykkä), vaan suunnittelija olisi valmis ensin 

tutkimaan tarkoin yhteisössä vallitsevat olosuhteet ja valitsemaan 

tätä kautta sopivimmat suunnitteluratkaisut. 

481.  Grönholm 2014.
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KatsomoiDeN tuleVaisuus

Antiikin teatteriesitys vastasi ilmeisesti nykyistä puistopik-

nik-konserttia: yleisö toi eväänsä ja seurustelu oli vähintäänkin 

yhtä tärkeää kuin esityksen seuraaminen. Nykyisen äänen sähköi-

sen vahvistuksen sijaan esiintyjillä oli käytössään vain naamarit, 

joiden megafonimainen suuosa suuntasi esiintyjän äänen hiukan 

enemmän kohti yleisöä. Varsinkin teatteri- ja oopperasaleissa 

1600-luvulta 1800-luvun jälkipuoliskolle katsomon arkkitehtuurin 

oli tarkoitus yhtä lailla kehystää yleisöä kuin esiintyjiäkin. Varsin-

kin ylhäistöllä, aitioissaan oli oma paikkansa jossa saattoi olla ja 

käyttäytyä kuten halusi. Ilmeisesti myös permannon yleisö koki 

omakseen ja käyskenteli siellä kuten huvitti ja ilmaisi mielipi-

teensä esityksestä varsin avoimesti. Konserttisalien kehittymisen 

sekä porvariston valtaannousun myötä hiljaisuus ja esitykseen 

keskittyminen nousivat hyveiksi. Samalla yleisö muuttui katso-

mon omistajista katsomossa hyvin käyttäytyviksi vieraiksi. Vielä 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa esityksissä käyminen oli 

viihdettä, mutta elokuvien ja äänitteiden myötä teatteri, ooppera, 

konsertit ja tanssiesitykset alkoivat saada statusta korkeakulttuu-

rina. Aiemman akustisen viihteen paikalle nousi uuden median, 

liikkuvan kuvan ja äänen sähköisen vahvistamisen mahdollistama 

populaarikulttuuri.

Viime vuosikymmenen aikana populaarikulttuuri on siirtynyt 

yhä enenevissä määrin uudesta mediasta sosiaaliseen mediaan. 

Sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi olla sisällön tuottaja ja 

esiintyä vaikkapa kylpyhuoneestaan puolelle maailmaa. Yleisön 

katsomot ovat yhtä moninaiset kuin katsojatkin. Äärimmilleen 

kärjistettynä ajatus on, että jos asiaa ei ole julkaistu sosiaalisessa 

mediassa, sitä ei ole tapahtunut. Asioita halutaan jakaa aiem-

paa laajemman piirin kanssa ja konsertti tai teatteriesitys, jossa 

yleensä valokuvaaminen ja aivan varmasti videokuvaaminen 

on kielletty, vaikuttaa tällaisesta perspektiivistä ehkä oudolta 

muinaisjäänteeltä. 

Yleisö tulevaisuuden katsomoihin tulee ikäpolvesta, joka elää 

juuri nyt edellä kuvatun kaltaisessa uudenlaisessa todellisuudessa, 

jossa sosiaalinen media on fyysisen todellisuuden elimellinen 

jatke. Miten heille ja taas tuleville polville suunnitellaan katsomoi-

ta? Tulisiko katsomosuunnittelun ammentaa uudelleen barokin 



210

loPuKsi / 
Katsomoiden tulevaisuus

oopperataloista ja nostaa katsojat esiin, esiintyjien rinnalle? Pi-

täisikö katsomon hiljaisuusnormi purkaa ja avata salit rennom-

malle oleskelulle? Vai pitäisikö salien ja katsomoiden säilyä ajan 

sosiaalisesta kulttuurista erillisenä, erityisen fyysisen olemisen 

paikkoina, jolloin nimenomaan fyysisyydestä, kosketeltavuudesta 

ja konkreettisesta yhdessä olosta ammennettaisiin ajatuksia kat-

somosuunnitteluun? Riittääkö tämä houkuttamaan toistaiseksi 

poissa pysyneet nuoremmat sukupolvet yleisöksi akustisiin esi-

tystiloihin? Esimerkiksi Briteissä asia ratkeaa ehkä sivutuotteena, 

koulujen kilpaillessa opiskelijoista omilla teattereillaan ja viime 

aikoina jopa omilla konserttisaleillaan.482 Aktiiviseen yleisökult-

tuuriin tottuneet opiskelijat ehkä jatkavat katsomoiden kansoitta-

mista myös opintojen päätyttyä. 

Toisaalta voidaan kysyä, tarvitaanko perinteisiä akustisia esitys-

tiloja välttämättä enää nykyistä enempää. Yleisöydestä on tullut 

sosiaalisen median myötä yhä yksityisempää ja myös nykyteatteri 

etsii yleisöyden rajoja esimerkiksi siirtämällä esityksen outoon 

ympäristöön ja kysymällä teoksillaan, montako katsojaa tarvitaan 

yleisön muodostumiseen. Radion Sinfoniaorkesterin ylikapelli-

mestari Hannu Linnun mukaan tulevaisuudessa yhä suurempi 

osa yleisöstä istuu muualla kuin salissa.483 Samaa kertovat muun 

muassa suuren yleisön saavuttaneet elokuvateattereiden valko-

kankailla esitetyt oopperat, baletit ja konsertit.484 Uuden median 

kautta esitys tulee kaikkialla maailmanlaajuisessa katsomossa 

visuaalisesti ja virtuaalisesti iholle, samalla kun fyysinen yhteys, 

samassa tilassa oleminen ja saman ilman hengittäminen väistyvät. 

Näkisin virtuaaliset katsomot mielelläni fyysisten katsomoiden 

täydennyksenä - kulttuurista voi nauttia useammin ja helpom-

min. Kuten Säkö tuo esiin, esitykset voivat myös saavuttaa näin 

esimerkiksi huonokuntoiset vanhukset, tiettömien taipaleiden 

päässä asuvat tai vaikkapa vaikeasti liikuntavammaiset, joilla ei ole 

mahdollisuutta päästä fyysiseen katsomoon.485 Se, mitä tällaisesta 

katsomosta jää useimmiten puuttumaan, on yleisön ja esiintyjän 

välinen vuorovaikutus ja moniaistinen elämys. 

482. Morton, 2015.

483. Lepoluoto, 2015.

484. Mattila 2015. HS 11.3.2015.

485. Säkö 2015.



 

211 

loPuKsi / 
Katsomoiden tulevaisuus

Vielä VilKaisu olaN yli Ja tuleVia 
tutKimusiDeoita

Katsomot akustisissa esitystiloissa ovat olleet itselleni todella mie-

lenkiintoinen tutkimuskohde. Esittävät taiteet, musiikki, ilmaisu 

ja vuorovaikutus kiinnostavat opintohistoriani ja harrastusteni 

kautta ja esitystilojen arkkitehtuuri ja akustiikka arkkitehdin opin-

tojen sekä akustisen konsultin työni myötä. Kiinnostus kaikkea 

katsomoihin liittyvää sekä kaikkea esitystiloihin liittyvää kohtaan 

on tehnyt tutkittavien ja käsiteltävien aihealueiden rajaamisesta 

todella hankalaa. Työ edustaakin kattausta siitä, mitä olen koke-

nut uutena, kiinnostavana ja oleellisena katsomoiden suunnittelun 

kannalta. Itse fyysisen työn olen pyrkinyt kokoamaan ikään kuin 

muistikirjaksi kaikesta lukemastani, kuulemastani ja näkemästäni, 

tosin esimerkiksi akustiikan osalta täydennettynä niin, että myös 

aihealueen osalta erilaisin pohjatiedoin varustettu lukija pysyisi 

mukana asioiden käsittelyssä. Monia aihealueita olisin halunnut 

käsitellä huomattavasti laajemmin ja täsmällisemmin, mutta 

jotainhan täytyy jättää seuraaviinkin tutkimuksiin. Esimerkiksi 

katsomoiden moniaistisuus ansaitsisi ehdottomasti syvällisem-

män käsittelyn, kuten myös katsomoesimerkkien täsmällinen 

vertailu ja analyysi. Koneeni kiintolevy on pullollaan aloitettuja 

dokumentteja, huomioita ja lähteitä, jotka vain odottavat työn 

jatkumista. (Esimerkiksi jo syksyllä aloittamani katsomoesimerk-

kien tietojen taulukointi, joka on jäänyt diplomityön muiden osien 

jalkoihin, tulee mitä todennäköisimmin jatkumaan tulevina vuosi-

na ammatillisen kiinnostuksen takia.) 

Suurin työn aikatauluun ja sisällön muotoutumiseen vaikutta-

nut tekijä oli yleisökyselyn kerääminen. Se vaikutti merkittävästi 

työn kulkuun, eikä kaikelle ajattelemalleni jäänyt enää aikaa. Myös 

se, että yleisön näkemyksistä ei löytynyt lainkaan aineistoa, ajoi 

käyttämään aikaa ja vaivaa kyselyn laatimiseen ja toteuttamiseen. 

Kyselyä laatiessani ja kysymyksiä asettaessani iski ahneus. Kun vai-

kutti siltä, että kukaan ei ollut kysynyt aiemmin mitään, kysyisin 

minä kaikesta. Sitten istuinkin ihmeissäni aineistokasani keskellä. 

Kyselyn tekeminen oli mielestäni kuitenkin tärkeä askel. Se antaa 

esimerkkejä siitä, millaisia kysymyksiä voi ja kannattaa kysyä, ja 

sen pohjalta on helppo laatia uusia täsmällisempiä kyselyitä. Teh-

tävä olisi mitä mainioin yhteishanke vaikkapa arkkitehtuurin ja 



212

loPuKsi / 
Vielä vilkaisu olan yli ja tulevia tutkimusideoita

sosiologian opiskelijalle. Omakin kyselyni todistaa vähintään sen, 

että toisin kuin Fairin siteeraama teatterikonsultti väittää*, yleisö-

kyselyssä on mahdollista keskustella istumismukavuuden lisäksi 

myös monista muista katsomoon liittyvistä asioista.

Asiantuntijahaastattelujen tekeminen oli äärimmäisen antoisaa, 

mutta yllättävän haastavaa. Työn aiheessa oleva akustiikka-sana 

ohjasi haastateltavia puhumaan akustiikasta, vaikka katsomoiden 

akustiikasta tarkoitukseni oli haastatella vain konserttisalitutkija 

Tapio Lokkia. Haastattelijana kehityin ehkä hitusen työn edetessä, 

harjoitellessani yhä uudelleen ja uudelleen uusien haastateltavien 

kanssa. Vaati kuitenkin ponnisteluja saada haastateltava pysymään 

asiantuntijaroolissa, kun puhutaan katsomoista, joista jokaisella 

on myös yleisön näkökulma takataskussaan. Kysymysten raken-

taminen juuri haastateltavalle sopivaksi osoittautui yllättävän 

vaikeaksi, ja useammassa tapauksessa haastateltava sanoi haastat-

telun lopuksi: ”en nyt tiedä oliko tästä sinulle mitään hyötyä”. Näin 

jälkikäteen voin sanoa, että varmasti oli. Vaikka kaikesta haas-

tatteluaineistosta vain pieni murto-osa on päätynyt lopulliseen 

työhön, on kaikki kuitenkin nauhoitettuna ja litteroituna tallessa 

kovalevyllä ja muhimassa mielessä.

 Seuraava luonteva askel olisi käydä läpi yleisökyselyssä ja asian-

tuntijahaastatteluissa esiin nousseita katsomoesimerkkejä järjes-

telmällisesti ja syvällisesti, tutkien ja vertaillen salien geometriaa 

ja yksityiskohtaista mitoitusta. Esimerkiksi Timo Koho esittelee 

väitöskirjassaan Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvot useita teat-

terikohteita ja arkkitehtien arkkitehtuurilleen antamia merkitys-

arvoja  sekä suunnittelullisia päämääriä. Näiden kohteiden osalta 

olisi kiinnostavaa ja opettavaista tutkia täsmällisesti miten näihin 

päämääriin on pyritty. Tavoitteiden konkreettista toteutusta tutki-

malla ja peilaamalla siihen, miten tilat ovat käytännössä toimineet 

eri aikoina, voisi varmasti oppia paljon.  

Astuminen myös katsomoiden ulkopuolelle tuottaa varmasti 

arvokasta tietoa.  Esitystilojen toiminnallisten kokonaisuuksien 

suunnittelusta ei suomalaisia tutkimuksia tai oppaita juuri löydy. 

Koska Suomessa ja ehkä myös muissa pohjoismaissa esitystilojen 

tyypilliset koot ja valtion tukijärjestelmän myötä muodostuneet 

kulttuurilaitokset eroavat vaikkapa tyypillisistä Pohjois-Ame-

rikkalaisista ja Iso-Britannian kulttuurilaitoksista, olisi omalle, 

*Etsiessäni internetin syövereistä ehkäpä 

kymmenennen kerran viitettä edes 

jonkilaisesta yleisölle suunnatusta katso-

mokyselystä törmäsin Google books:n 

kautta otteeseen, jossa Alistair Fair kuvaa 

Coventryyn rakennetun teatteri-Belgrade 

II:n suunnittelijoiden ja erityisesti teatte-

rikonsultin mietteitä: “I’m not sure that 

the best theatres would ever be built to 

an audince, [and] what they perceive they 

want, because I think an audince survey 

invariably talks about seat comfort.” (Fair 

et al 2011, 118). En onnistunut saamaan 

kirjaa käsiini, joten teatterikonsultti  jää 

toistaiseksi vaille nimeä. 
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juuri meidän kulttuuriympäristöömme sovitetulle tutkimukselle 

tarvetta. 

Esimerkiksi Grönholm korosti haastattelussaan katsojan koke-

muksen rakentumista useasta tekijästä. Kokemukseen vaikuttavat 

muun muassa oma historia suhteessa kulttuurirakennukseen, ra-

kennuksen ulkoarkkitehtuuri, lämpiöiden tunnelma ja toimivuus. 

Tästä muodostuisi valtavan kiinnostava tutkimuskohde, katsojan 

polku kotoa katsomon istuimelle. Totta kai myös seura, odotukset, 

oma mieliala sekä olotila vaikuttavat kokemuksen rakentumiseen, 

mutta olisi hyvin mielenkiintoista tutkia, miten kaupunkisuunnit-

telulliset, arkkitehtoniset ja sosiaalipoliittiset tekijät vaikuttavat 

katsojan kokemukseen esitystapahtumasta ennen ja jälkeen esiri-

pun sulkeutumisen. Invalidiliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija 

Tiina Lappalainen raotti jo verhoa kuvaamalla, miten vaikkapa 

esityspaikan etäisyys julkisen liikenteen pysäkiltä voi vaikuttaa sii-

hen, minkälaisen apuvälineen kanssa liikuntavammainen katsoja 

kotoa lähtee. Tämä taas voi vaikuttaa siihen miten esteettömäksi 

tai esteelliseksi yleisötila katsojalle muodostuu. Tällaisessa tutki-

muksessa monialainen tutkijaryhmä tuottaisi varmasti hedelmäl-

lisimpiä tuloksia.

Diplomityöni kautta olen oppinut valtavan määrän uutta ja kiin-

nostunut yhä enemmän katsomoista sekä suunnittelun että tut-

kimuksen kohteena. Toivottavasti diplomityöni voisi olla iloksi ja 

hyödyksi myös muille katsomoista ja katsomoiden suunnittelusta 

kiinnostuneille. Toivon, että se täyttää omalta osaltaan aukkoa, 

joka on nähtävissä suomalaisessa esitystilojen suunnitteluun liit-

tyvässä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa ja innostaa keskusteluun 

sekä uusiin tutkimuksiin.

*Tätä olen sivunnut luvussa katsomoiden 

esteettömyys, alaluvussa liikkumis- ja toi-

mimisesteiset henkilöt katsomossa.
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Katsomot

Tällä kyselyllä pyrin selvittämään suomalaisen kulttuuriyleisön toiveita ja ajatuksia katsomoista,
erityisesti akustisissa esiintymistiloissa.

Selvitys on osa akustisten esiintymistilojen katsomoita käsittelevää diplomityötäni,
jota teen Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella, Akukon Oy:n tilaamana.

Vastaavaa aineistoa ei Suomessa ole aiemmin kerätty; mielestäni on kuitenkin tärkeää
selvittää myös katsomoiden pääasiallisten käyttäjien, eli yleisön toiveet, mielipiteet ja näkemykset
tulevaisuuden esiintymistilojen suunnittelua varten.

Kyselyn täyttäminen kestää n. 15 minuuttia ja sen tuottama aineisto käsitellään luottamuksellisesti,
ilman että vastaajien henkilötietoja liitetään vastauksiin.

Taustatiedot

1. Sukupuoli 

 Nainen

 Mies

 Muu

2. Pituuteni senttimetreissä 





3. Ikäni 

 -9

 10-19

 20-29

 30-39

 40-49

 50-59

 60-69

 70-79

 80-89

 90-

4. Ammattini tai työnkuvani 
Jos olet opiskelija, kerrothan myös alasi.




5. Asuinkaupunkini 




6. Olen joskus harrastanut seuraavia säännöllisesti 

 instrumentin soitto

 laulu

 tanssi

 teatteri

 stand up

 sirkus

 muu esittävä taide

7. Harrastan tällä hetkellä seuraavia säännöllisesti 

 jonkin instrumentin soitto

 laulu

 tanssi

 teatteri

 stand up

 sirkus

 muu esittävä taide

8. Käyn katsomassa tai kuuntelemassa 

en
kerran

vuodessa tai 
muutaman

kerran
joka

toinen kerran lähes

yleisöKysely Katsomoista



 60-69

 70-79

 80-89

 90-

4. Ammattini tai työnkuvani 
Jos olet opiskelija, kerrothan myös alasi.




5. Asuinkaupunkini 




6. Olen joskus harrastanut seuraavia säännöllisesti 

 instrumentin soitto

 laulu

 tanssi

 teatteri

 stand up

 sirkus

 muu esittävä taide

7. Harrastan tällä hetkellä seuraavia säännöllisesti 

 jonkin instrumentin soitto

 laulu

 tanssi

 teatteri

 stand up

 sirkus

 muu esittävä taide

8. Käyn katsomassa tai kuuntelemassa 

en
kerran

vuodessa tai 
muutaman

kerran
joka

toinen kerran lähes
koskaan harvemmin vuodessa kuukausi kuussa viikoittain

Oopperaa      

Puheteatteria      

Musiikkiteatteria      

Konserttia      

Tanssiesitystä      

Sirkusta      

Stand up -esitystä      

Runoesitystä      

Performanssiesitystä      

Muuta
esittävää
taidetta

     

9. Onko sinulla jokin vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa tai muuttaa tavalla tai toisella esitysten 
seuraamista? Käytätkö jotain apuvälinettä tästä johtuen? 

 On, ...

 On ... ja käytän ...

 Ei ole
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Ajatuksesi katsomoista 
Tässä kyselyssä ja työssäni yleisemminkin on tarkoitus pureutua akustisiin esiintymistiloihin. Tällä tarkoitan 
esiintymistiloja, jotka on suunniteltu käytettäväksi ilman äänen sähköistä vahvistusta. Selvityksen ulkopuolelle on pyritty 
rajaamaan esimerkiksi vahvistetulle rytmimusiikille tarkoitetut tilat ja erilaiset areenat.

10. Minkä paikan tai mitkä paikat valitsisit alla näkyvästä monitoimisalin katsomokartasta eri taidelajien 
esityksiin?

Minkä paikan tai paikat valitsisit ja miksi? Tarvitsisitko jotain lisätietoa päätöksesi tueksi?

Oopperanäytökseen




Minkä paikan tai paikat valitsisit ja miksi? Tarvitsisitko jotain lisätietoa päätöksesi tueksi?

Oopperanäytökseen




Klassisen musiikin konserttiin




Tanssiesitykseen




Puhenäytelmään




Musiikkiteatteriin




11. Tuleeko mieleesi saleja, joissa on erityisen mukava olla yleisönä? 
Voitko mainita yhden tai useampia mukavia saleja ja kertoa mistä mukavuus johtuu?





12. Tuleeko mieleesi saleja, joissa on ikävä tai hankala olla yleisönä? 
Voitko kertoa mikä tila oli kyseessä ja mikä asia siellä häiritsi?





13. Mitkä asiat jonkin salin katsomossa ovat miellyttäneet tai ilahduttaneet sinua viime aikoina? 

Esimerkkivastauksia:

Yllätyin positiivisesti Vivanti-salin hyvin valaistuista portaista
ja siitä miten helppo omalle paikalleni oli löytää ja päästä.

Mukon monitoimisalin rohkea väritys loi kauniin taustan kamarimusiikkikonsertille
ja erityisen mukavat penkit auttoivat keskittymään nykysäveltäjän
uusimman jousikvarteton kantaesitykseen.





14. Mitkä asiat jonkin salin katsomossa ovat häirinneet tai harmittaneet sinua viime aikoina? 



Klassisen musiikin konserttiin




Tanssiesitykseen




Puhenäytelmään




Musiikkiteatteriin




11. Tuleeko mieleesi saleja, joissa on erityisen mukava olla yleisönä? 
Voitko mainita yhden tai useampia mukavia saleja ja kertoa mistä mukavuus johtuu?





12. Tuleeko mieleesi saleja, joissa on ikävä tai hankala olla yleisönä? 
Voitko kertoa mikä tila oli kyseessä ja mikä asia siellä häiritsi?





13. Mitkä asiat jonkin salin katsomossa ovat miellyttäneet tai ilahduttaneet sinua viime aikoina? 

Esimerkkivastauksia:

Yllätyin positiivisesti Vivanti-salin hyvin valaistuista portaista
ja siitä miten helppo omalle paikalleni oli löytää ja päästä.

Mukon monitoimisalin rohkea väritys loi kauniin taustan kamarimusiikkikonsertille
ja erityisen mukavat penkit auttoivat keskittymään nykysäveltäjän
uusimman jousikvarteton kantaesitykseen.





14. Mitkä asiat jonkin salin katsomossa ovat häirinneet tai harmittaneet sinua viime aikoina? 

Esimerkkivastauksia:

Minua häiritsi Vivanti-salissa parvella, kun en nähnyt
edessäni istuneen pitkän miehen olan takaa lavasta kuin pienen suikaleen.

Tuupon teatterissa ilmastointi oli säädetty niin kovalle,
että nilkkojani särki koko esitystä seuraavan yön.

Mukon monitoimisalin hohtavan vihreät seinät häiritsivät
keskittymistäni lavastajan näyttämölle luomaan illuusioon.
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Salityypit

15. Millaisessa salissa seuraisit mieluiten... 
Alla näkyvissä salin pohjapiirustusta kuvaavissa ikoneissa on esitetty erityyppisiä saleja. Valitse yksi tai useampi mieluinen 
kullekin taidelajille:

kirjoita salityyppiin liittyvä koodi ja perustelu tekstikenttiin.

Valitse yksi tai useampi mieluinen kullekin taidelajille ja
kirjoita salityyppiin liittyvä koodi ja perustelu tekstikenttiin.

oopperaa

Valitse yksi tai useampi mieluinen kullekin taidelajille ja
kirjoita salityyppiin liittyvä koodi ja perustelu tekstikenttiin.

oopperaa




tanssia




sinfonista konserttia




kamarimusiikkikonserttia tai resitaalia




puheteatteria




musiikaalia tai muuta musiikkiteatteria




16. Millainen yleisön ja esiintyjän välinen vertikaalinen suhde on mielestäsi miellyttävin
minkäkin taidelajin esitykselle? 
Yksinkertaistetuissa leikkauksissa oranssi pallo kuvaa yleisön painopistettä ja esiintyjän katselinjaa
on havainnollistettu punaisella viivalla.

.
 A   Yleisön painopiste esiintyjän katselinjalla.                         C   Yleisön painopiste esiintyjän katselinjan alapuolella.
 Demokratian aatteiden mukaneinen katsomo. Yleisö täyttää          Esiintyjä voima-asemassa.
 vain kapean kaistaleen esiintyjän näkökentästä.

 B    Yleisön painopiste esiintyjän katselinjalla.                       D    Yleisön painopiste esiintyjän katselinjan yläpuolella.
 Erilaisia, permanto- ja parvipaikkoja. Yleisö täyttää esiintyjän         Yleisö voima-asemassa.
 koko näkökentän korkeuden.

Kirjoita mielestäsi parhaiten sopivan vaihtoehdon kirjain kunkin taidelajin kenttään.
Perustele samalla miksi juuri tämä vaihtoehto.






tanssia




sinfonista konserttia




kamarimusiikkikonserttia tai resitaalia




puheteatteria




musiikaalia tai muuta musiikkiteatteria




16. Millainen yleisön ja esiintyjän välinen vertikaalinen suhde on mielestäsi miellyttävin
minkäkin taidelajin esitykselle? 
Yksinkertaistetuissa leikkauksissa oranssi pallo kuvaa yleisön painopistettä ja esiintyjän katselinjaa
on havainnollistettu punaisella viivalla.

.
 A   Yleisön painopiste esiintyjän katselinjalla.                         C   Yleisön painopiste esiintyjän katselinjan alapuolella.
 Demokratian aatteiden mukaneinen katsomo. Yleisö täyttää          Esiintyjä voima-asemassa.
 vain kapean kaistaleen esiintyjän näkökentästä.

 B    Yleisön painopiste esiintyjän katselinjalla.                       D    Yleisön painopiste esiintyjän katselinjan yläpuolella.
 Erilaisia, permanto- ja parvipaikkoja. Yleisö täyttää esiintyjän         Yleisö voima-asemassa.
 koko näkökentän korkeuden.

Kirjoita mielestäsi parhaiten sopivan vaihtoehdon kirjain kunkin taidelajin kenttään.
Perustele samalla miksi juuri tämä vaihtoehto.

Oopperalle




Tanssiesitykselle




Puheteatterille




Musiikkiteatterille




Sinfoniselle konsertille




Kamarimusiikkikonsertille




17. Tuleeko mieleesi saleja joissa yleisön ja esiintyjän suhde on erityisen hyvä? 
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Mukavuus ja esteettömyys 

18. Tuleeko mieleesi yleisötilaa jossa olisit istunut fyysisesti erityisen mukavasti? 
Mikä tila tarkemmin oli kyseessä?





19. Mikä teki istuimesta ja katsomosta mukavan? 





20. Oletko kohdannut hankaluuksia paikallesi pääsemisessä jossakin esiintymistilassa? 
Jos olet, missä tilassa ja miksi?





21. Tuleeko mieleesi yleisötilaa jossa istuminen tai viipyminen olisi ollut hankalaa tai ikävää? 
Mikä sai epämukavuuden aikaan?





22. Oletko pannut merkille salia jossa esteettömyys toteutuisi erityisen hyvin? 
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Salin akustiikka ja näkymät 

23. Millainen on mielestäsi hyvä saliakustiikka puheteatterille? 

Selkeys                    samea        kirkas

Kaikuisuus                 kuiva        elävä

Ympäröivyys        laajeneva        suppea

Intiimiys                   etäinen        intiimi

Äänekkyys            voimakas        hiljainen

24. Millainen on mielestäsi hyvä saliakustiikka sinfoniselle musiikille? 

Selkeys                    samea        kirkas

Kaikuisuus                 kuiva        elävä

Ympäröivyys        laajeneva        suppea

Intiimiys                   etäinen        intiimi

Äänekkyys            voimakas        hiljainen

25. Millainen on mielestäsi hyvä saliakustiikka oopperalle? 

Selkeys                    samea        kirkas

Kaikuisuus                 kuiva        elävä

Ympäröivyys        laajeneva        suppea

Intiimiys                   etäinen        intiimi

Äänekkyys            voimakas        hiljainen

26. Millainen on mielestäsi hyvä saliakustiikka kamarimusiikille? 

Selkeys                    samea        kirkas

Kaikuisuus                 kuiva        elävä

Ympäröivyys        laajeneva        suppea

Intiimiys                   etäinen        intiimi

Äänekkyys            voimakas        hiljainen

27. Millainen on mielestäsi hyvä saliakustiikka musiikkiteatterille? 

Selkeys                    samea        kirkas

Kaikuisuus                 kuiva        elävä

Ympäröivyys        laajeneva        suppea

Intiimiys                   etäinen        intiimi

Äänekkyys            voimakas        hiljainen

28. Millainen on mielestäsi hyvä akustiikka erilaisiin esityksiin? 
Jos haluat mieluummin kuvailla toivomaasi akustiikkaa ja äänimaailmaa omin sanoin,
tai täydentää vastaustasi voit tehdä sen tässä.

Puheteatterille




Sinfoniselle konsertille




Oopperalle




Kamarimusiikille




Musiikkiteatterille




29. Mitä haluat paikaltasi nähdä kun olet... 

Oopperan yleisössä?




Tanssiesityksessä?




Puheteatterissa?




Sinfoniaorkesterin konsertissa?






Ympäröivyys        laajeneva        suppea

Intiimiys                   etäinen        intiimi

Äänekkyys            voimakas        hiljainen

27. Millainen on mielestäsi hyvä saliakustiikka musiikkiteatterille? 

Selkeys                    samea        kirkas

Kaikuisuus                 kuiva        elävä

Ympäröivyys        laajeneva        suppea

Intiimiys                   etäinen        intiimi

Äänekkyys            voimakas        hiljainen

28. Millainen on mielestäsi hyvä akustiikka erilaisiin esityksiin? 
Jos haluat mieluummin kuvailla toivomaasi akustiikkaa ja äänimaailmaa omin sanoin,
tai täydentää vastaustasi voit tehdä sen tässä.

Puheteatterille




Sinfoniselle konsertille




Oopperalle




Kamarimusiikille




Musiikkiteatterille




29. Mitä haluat paikaltasi nähdä kun olet... 

Oopperan yleisössä?




Tanssiesityksessä?




Puheteatterissa?




Sinfoniaorkesterin konsertissa?




Musiikkiteatterissa?




Laulumusiikin konsertissa?




Kamarimusiikkikonsertissa?




30. Voitko nimetä jonkun/ joitakin nimenomaan salin arkkitehtuurin ja/tai akustiikan takia
mieleesi jääneitä saleja? 

Mieleeni on jäänyt...




Koska...




31. Jäikö mieleesi vielä muita katsomoihin liittyviä huomioita? 
Jos, niin tässä on tilaa vapaille kommenteillesi.
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