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SvenSka TeaTern 
Helsinki

Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva Svenska Teatern, on kokenut ison 
muodonmuutoksen. Rakennus peruskorjattiin täysin, ja lisäksi taloon tehtiin suuria 
huonemuutoksia. Uudistettu teatteri avasi ovensa Kristina från Duvemåla musikaalin 
myötä vuonna 2012. 

CASE

Uudistetussa teatterissa on kolme näyttämöä ja 
harjoitustila. Suuren näyttämön 700-paikkainen 
sali on suojelukohde, ja siksi sen huoneakustiset 
muutokset jäivät hyvin vähäisiksi. Ainoastaan sei-
nän ja katon pintoja korjattiin. Sen sijaan salin ää-
neneristystä parannettiin huomattavasti.  

Huomattavin muutos salissa on se, että jokaisel-
ta katsomopaikalta näkee nyt hyvin näyttämölle. 
Akukonissa tarkasteltiin näkemälinjaa jokaiselta 
istuimelta, ja tämän perusteella arkkitehti muutti 
mm. permannon ja parven lattiakorkoja. Lisäksi 
saliin saatiin uusia katsomopaikkoja. 

Suuren salin näyttämöllä muutoksia onkin sitten 
paljon enemmän. Näyttämötornin vanha tekniikka 
purettiin, ja nyt kaikki nostolaitteet sekä ääni- ja 
valojärjestelmät edustavat uusinta tekniikkaa. Näyt-
tämö on pyörivä.

Suuren salin parvella ennen sijainneet ääni- ja ku-
vatarkkaamot siirrettiin permannolle. Uudet ääni- ja 
videostudiot sekä valaistukselle tehty esisuunnit-
telu- ja mallinnustila sijaitsevat nyt kellarissa.  

Akukonin teatteritekniikasta ja av-suunnittelusta 
vastannut projektipäällikkö Tapio Ilomäki kertoo, 
että teatterin uusi av-tekniikka mahdollistaa muun 
muassa harjoituksien tallentamisen moniraitana 
HD-kuvan kanssa erilliselle serverille, jolta sen voi 
siirtää dvd:lle esim. ohjaajaa varten. 

Tilaaja Stiftelsen för Svenska Teatern i 
Helsingfors

Rakennuttaja Haahtela rakennuttaminen

Projektin aloitus               2009

Kohteen käyttöönotto 2012

Projektityyppi Saneeraus

Arkkitehti    Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman, 
pääsuunnittelija Stefan Ahlman

Akukonin tuottamat 
palvelut

Akustiikan, av-tekniikan 
suunnittelu ja valvonta

Akukonin tiimi 

Vastaavat konsultit:  
Olli Salmensaari, Tapio Ilomäki 
Muu tiimi:  
Oskar Lindfors, Henrik Möller, 
Lauri Vikström,Juha Storm,  
Mira Pykälistö, Toni Poikonen ja 
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Alikonsultointi Timo Risku (Akumek)
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”Esityksen voi tallentaa niin, että jokainen äänirai-
ta ja jokainen kamera on tallennettavissa erikseen. 
Tällaista mahdollisuutta ei ole missään muussa 
teatterissa Suomessa. Näin miksaaja voi valita 
minkä tahansa esityksen tai harjoituksen ja tree-
nata miksaamista niin, että näkee kapellimestarin, 
näyttämökuvan ja jokaisen äänikanavan (vaikkapa 
bändin kaikki soittajat ja laulajat) erikseen ja voi 
siten harjoitella vaikeita kohtauksia tai vaikkapa 
koko esitystä tallenteelta kuin olisi oikeassa esi-
tyksessä. Sairaustapauksessa uusi miksaaja voi 
opetella esityksen miksaamista omatoimisesti 
etukäteen.”

Vanhasta harjoitussalista tehtiin uusi 130 – 160 
paikkainen ”black box” -tyyppinen näyttämö, jo-
hon voidaan rakentaa lava ja katsomo halutulla 
tavalla. Amos-nimeä kantavassa teatterisalissa 
hyödynnettiin osin suuren näyttämön vanhaa 
laitteistoa, mutta sali sai myös runsaasti uutta 
tekniikkaa. Amos sijaitsee suuren salin takanäyt-
tämön päällä. Sen yläpuolelle rakennettiin uusi 
Eros-harjoitussali. 

Kolmas näyttämö on Nicken-sali, jonne mahtuu 
n. 70 katsojaa. Ennen sen tekniikka ei vastannut 
oikean näyttämön tarpeita, joten sekin varustet-
tiin uudella tekniikalla. Salin seinillä on museovi-
raston suojelemia koristeita, jotka nyt piilotettiin 
valeseinien taakse. 
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