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16.9. 
KESKIVIIKKOSARJA 2   
Musiikkitalo klo 19.00

Osmo Vänskä, kapellimestari 

  
Anton Bruckner: Sinfonia nro 7 E-duuri 68 min

I  Allegro moderato 
II  Adagio (Sehr feierlich und sehr langsam) 
III (Sehr schnell) – Trio (Etwas langsamer) 
IV Finaali (Bewegt, doch nicht zu schnell)

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 20.20. 

Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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Bruckner vietti elämänsä ensimmäiset 
vuosikymmenet Itävallan maaseudul-
la. Välimatkat eivät Keski-Euroopassa 
ole pohjoismaisten kaltaiset, mutta silti 
eläminen joitakin kymmeniä kilometre-
jä Linzin kaupungin ulkopuolella sijait-
sevan Sankt Florianin luostarin vaiku-
tuspiirissä oli eristäytynyttä. Bruckner 
sai isältään opetusta viulun ja urkujen 
soitossa, mutta muuten hänen musiik-
kikoulutuksensa oli lähes olematon, 
eikä hän käynyt juuri koskaan oikeassa 
konsertissa. Hän oli jo yli kolmenkym-
menen lähtiessään vihdoin Wieniin li-
säopintoja varten. Ikänsä vuoksi hän 
ei voinut päästä konservatorioon, mut-
ta professori Simon Sechter otti hä-
net yksityisoppilaakseen. Brucknerista 
tuli ainoa kirjekurssilla ammattitaiton-
sa hankkinut suuri säveltäjä. Vanhan 
Liiton akateemisena koulumestarina 
Sechter ei antanut oppilaan säveltää 
omiaan – käytäntöä tavataan surku-
hupaisana muinaismuistona vielä ny-
kypäivän akatemioissa! – vaan teetätti 
kirjeitse loputtomasti uuvuttavia har-
joitustehtäviä, tässä tapauksessa toki 
innokkaan oppilaan suostumuksella. 
37-vuotiaana Bruckner sai erivapau-
den suorittaa konservatorion diplomin 
ja hämmästytti tenttijänsä osaamisel-
laan: “Hänenhän olisi pitänyt kuulus-
tella meitä”, sanoi yksi tarkastajista. 
Yhtäkkiä Brucknerilla olisi ollut mah-
dollisuus valita monista hyvistä kirk-
komuusikon paikoista, mutta hänellä 
oli muita suunnitelmia: sinfonikon ura 
alkoi väikkyä hänen mielikuvissaan. 

ANTON BRUCKNER (1824–1896): 
SINFONIA NRO 7

Sen aloittamista varten oli järkevää 
asettua Wieniin, ja oiva tilaisuus tuli, 
kun Sechterin kuoltua vuonna 1867 
konservatorion professuuri vapautui. 
Vaatimattomalle luonteelleen ominai-
sesti Bruckner ei kehdannut lähettää 
hakemusta, mutta hänet pestattiin 
kutsumenettelyllä.

Brucknerin musiikin juuret olivat ka-
tolisessa kirkkomusiikissa, erityisesti 
Palestrinassa. Säveltäjän kutsumuksen 
vallattua mielen hän keskittyi ensin 
messuihin. Niiden henki ja tematiikka 
hallitsi sitten ensimmäisiä sinfonioi-
ta: harjoitusmielessä kirjoitettuja f- ja 
d-molli-sinfonioita sekä kolmea ensim-
mäistä numeroitua sinfoniaa, joita on 
yhdessä kutsuttu “messusinfonioiksi”. 
Samalla Bruckner koko ajan kehitti il-
maisuaan sinfonisemmaksi. Ihanteena 
oli ennen muuta Beethovenin yhdek-
säs, jonka tiettyjä piirteitä Bruckner ei 
koskaan lakannut soveltamasta: ava-
usten kehkeytyminen autiudesta, hi-
taiden osien ja finaalien blokkimainen 
rakenne, jonka Bruckner ulotti myös 
ensimmäisiin osiin, sekä tietysti monu-
mentaalisuus sinänsä. Myös Schubertin 
musiikki, erityisesti sen talonpoikainen 
ulottuvuus, oli hedelmällinen alusta.

Palestrinan ja wieniläisklassikko-
jen rinnalle tuli pian muutakin mer-
kitsevää. Kitzlerin tärkein vaikutus oli 
Brucknerin tutustuttaminen Wagnerin 
musiikkiin, joka kietoi kaukana oop-
perataloista kasvaneen maalaisurkurin 
kokonaan pauloihinsa. Tämä on histo-
rian erikoisimpia ja kiehtovimpia tör-
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mäyksiä! Ihmisinä Wagner ja Bruckner 
eivät olisi voineet olla vastakohtaisem-
pia. Wagner oli äärimmäisen itsekeskei-
nen, pingottuneen faustinen, hybristä 
pursuava, suurta näkyvyyttä rakasta-
va, maallisen mammonan ja eroottisen 
nautinnon tavoittelun alle henkisem-
mät puolensa hautaava hedonisti, joka 
ei antanut pienten kauneusvirheiden 
häiritä messiasaseman tavoitteluaan. 
Bruckner puolestaan oli vaatimaton, 
taustaansa tyytyvä, johdateltavuuteen 
asti epävarma, naiivissa uskossaan 
maailmallisesta piittaamaton, Jumalan 
kunniaksi ahertava kansanmies, kaik-
kea muuta kuin kotonaan mondeeneis-
sa seuroissa ja saleissa. Wagneria kiin-
nosti “yhteistaideteos”, jossa musiikki 
runouden siittämänä kantaa kauneinta 
hedelmää muiden taiteenlajien antaes-
sa kaiken tukensa. Brucknerin sinfoniat 
edustavat absoluuttisinta musiikkia, 
johon muilla ilmaisumuodoilla ei ole 
mahdollisuutta ripustautua. Wagnerin 
innoittamana Bruckner kuitenkin pää-
tyi toteuttamaan abstraktit luomuk-
sensa osittain samankaltaisilla keinoilla, 
joita ohjelmamusiikin säveltäjät olivat 
kehittäneet käyttöönsä. Tähän kohtaan 
olisi helppo kuvitella ylipääsemätön ris-
tiriita, mutta niin vain ei ole: Bruckner 
päinvastoin saa lisää uskottavuutta yh-
distäessään laajan rintaman mahdolli-
suudet yhteisen päämäärän tekijöiksi. 
Olen joskus ehdottanut paradoksin rat-
kaisuksi sitä, että Brucknerin messujen 
ja sinfonioiden ajateltaisiin olevan “oh-
jelmamusiikkia”, jonka pysyvänä ohjel-
mana on syvä uskontunne.

Seitsemättä sinfoniaa Bruckner sävelsi 
kahden vuoden ajan alkaen syyskuus-
ta 1881. Ensimmäinen osa monimut-

kaisine kontrapunktisine sommitel-
mineen vei ajasta reilusti yli puolet ja 
valmistui vasta loppuvuodesta 1882. 
Sen sijaan toinen osa syntyi yllättävän 
nopeasti. Bruckner sävelsi sen mieles-
sään aavistus Wagnerin kuoleman lä-
hestymisestä. Partiselliluonnos valmis-
tui noin kuukauden intensiivisen työn 
jälkeen tammikuussa 1883, ja Bruckner 
ryhtyi saman tien soitintamaan sitä. 
Kuolinviesti tuli 13. päivänä helmikuu-
ta, ja kertomansa mukaan Bruckner 
lisäsi ”valmiiseen musiikkiin” Wagner-
tuubien sävyttämän tummanpuhuvan, 
lopussa kirkastuvan koodan. 

Koko sinfonia tuli valmiiksi syyskuussa 
1883. Esityksen järjestäminen osoittau-
tui vaikeaksi. Vihdoin keväällä 1884 ka-
pellimestari Arthur Nikisch ehdotti, että 
ensiesitys voisi tapahtua kesäkuussa 
Leipzigissa konsertissa, jonka tarkoitus 
oli kerätä varoja Wagner-muistomerkkiä 
varten. Erinäiset sähläykset ja epäon-
nekkaat sattumukset siirsivät konser-
tin useita kertoja, ja lopulta sinfonia 
kuultiin vasta joulukuun lopussa 1884. 
Menestys oli valtaisa – itse asiassa se oli 
Brucknerin uran tärkein voitto. Säveltäjä 
huudettiin esiin jokaisen osan jälkeen, 
ja teoksen päätyttyä suosionosoitukset 
kestivät neljännestunnin. Sama toistui 
kaksi kuukautta myöhemmin Herrmann 
Levin johtaessa sinfonian Münchenissä. 
Säveltäjälle tällä oli suunnaton merki-
tys, paitsi psykologisesti myös maineen 
ja talouden kannalta. Kun kolmannen 
sinfonian ensiesityksen paha fiasko 
seitsemän vuotta aikaisemmin oli joh-
tanut vaikeuksiin saada teoksia esite-
tyksi, seitsemännen menestys merkitsi 
uutta mahdollisuutta Brucknerin sinfo-
nioille laajemminkin. 
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Suorastaan liikuttava oli Wienin en-
siesityksen kohtalo. Filharmonikot oli-
vat kääntäneet kelkkansa ja halusivat 
nyt soittaa uuden menestysteoksen. 
Säveltäjä kuitenkin kielsi esityksen ve-
doten siihen, että se antaisi murskakri-
tiikkejä Brucknerista kirjoittaneelle 
Eduard Hanslickille tilaisuuden uuteen 
hyökkäykseen. Estelyistä huolimatta 
esitys kuitenkin toteutui vuonna 1886, 
ja siitä tuli Brucknerille valtava voitto. 
Hanslick toki julkaisi teilaavan arvos-
telun, mutta hän joutui mainitsemaan 
kuriositeettina, ettei ”luultavasti kos-
kaan ole säveltäjää taputettu esiin nel-
jä tai viisi kertaa jokaisen osan jälkeen”.

E-duuri-sinfonia on pysynyt yhte-
nä Brucknerin suosituimmista. Sillä 
on huomattavia valtteja käsissään. 
Ensinnäkin harva sinfonian historian 
teos kykenee tarjoamaan näin monia 
yhtä hiottuja teemoja. Kukin niistä avaa 
ensin kuulijalle aavan kauneutensa sel-
laisenaan ja paljastaa sitten kehitte-
lypotentiaalinsa, josta säveltäjä irrottaa 
tuokio tuokion jälkeen uusia karaktere-
ja, uusia maisemia ja visioita. Toiseksi 
Brucknerin kontrapunktinen taituruus 
viettää tässä riemujuhlaa. Polyfoniset 
rakennelmat toki olivat aina olennai-
nen osa hänen keinovaroistaan, mutta 
seitsemännessä sinfoniassa hän tun-
tuu menevän astetta pitemmälle. Hän 
käyttää teemoja ja niiden tarkkoja 
käännöksiä (eli ”ylösalaisin soivia versi-
oita”) suorastaan tyhjentävän järjestel-
mällisesti ja saa kerrytettyä tästä koi-
tuvan edun täysimääräisesti hyväkseen 
– ilman että seurauksena olisi mis-
sään määrin se teoreettisuuden tuntu, 
joka usein vaivaa kaikkein ”oppineinta” 
ja ”konstruoiduinta” musiikkia. Tässä 

hämmästyttävässä sinfoniassa lähtö-
kohtien runsaus ja yhtenäisyys elävät 
hienoa rinnakkaiseloa. Kauneusoptimin 
rajoille yltäviä aiheita on runsaasti, mut-
ta materiaali on silti niin keskitetty, että 
vaativinkin järjestyksen taju tulee tyy-
dytetyksi. Kolmas valtti on dramaturgi-
nen: juuri seitsemännessä sinfoniassa 
Bruckner tavoittaa parhaiten synteesin 
hänelle tunnusomaisen ”blokkimaisuu-
den” ja Wagnerin draamoissa keskei-
sen ”ylimenon taiteen” (Die Kunst des 
Überganges) eli jatkuvuutta ylläpitä-
vien ominaisuuksien välillä. Tuloksena 
on brucknermaista selkeyttä, joka on 
imaissut itseensä joustavuutta lisäävän 
annoksen draamallista oveluutta.

Ensimmäisen osan mittavan päätee-
man Bruckner kertoi saaneensa val-
miina: enkeli soitti sitä hänelle unessa 
alttoviululla. Ensiesiintymisessään tee-
ma tekee eteerisen ja samalla kuiten-
kin hellittämättömän vaikutuksen. Se 
kurottaa ensin taivaaseen ja uppoutuu 
sitten intensiivisiin kromaattisiin kään-
teisiin, jokainen yksityiskohta täyn-
nä lupausta myöhemmistä kehitysvai-
heista. Triviatietona kerrottakoon, että 
melodian ulottuvuus kertoo, että en-
keleillä on alttoviuluissaan ainakin yksi 
sävel enemmän kuin ihmisillä: mata-
limmillaan teema käväisee sävelessä 
H, minkä vuoksi Brucknerin oli pakko 
tehdä kompromissi ja soitintaa se sel-
loille! Kaikki osan teemat ja yksittäiset 
pienemmät aiheet esiintyvät sekä ”oi-
kein” että ”väärin” päin kirjoitettuina, 
usein jopa yhtä aikaa. Aito neronleima-
us on kertausjakson alku, jossa päätee-
man kurotus ylöspäin hahmottuu ensin 
osaksi tonaalisesti hapuilevaa vaeltelua, 
ennen kuin sen tosi olemus näyttäytyy.
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Adagion pääteema liikkuu arvokkaas-
ti erittäin hitaassa tasajakoisessa tahti-
lajissa, olematta silti korosteisesti suru-
marssin kaltainen. Kromaattinen lataus 
on vahvasti läsnä. Alussa sen tehtävänä 
on kuljettaa mukana mystistä ulottu-
vuutta; myöhemmin se nostaa harmo-
nista ja sitä kautta myös draamallista 
jännitettä. Teeman sointiasussa tärkeä 
osuus on Wagner-tuubilla, joita kukaan 
ei ollut tätä ennen kirjoittanut sinfo-
niapartituuriin. Paitsi lämpöä tuuba-
perhe lisää sointiin ”tuonpuoleisuutta”. 
Tämä nousee arvaamattomaan arvoon 
Wagnerin kuoleman jälkeen sävelletys-
sä koodassa. Kun kotijumalan poisme-
no on osan alussa vasta aavistus, lopus-
sa se on tullut todeksi. Bruckner vastaa 
molempiin tilanteisiin uuden soittimen 
syvältä kouraisevalla, tumman paahtei-
sella soinnilla – ja onnistuu luomaan 
näihin kahteen partituurin kohtaan 
kaksi erilaista tummaa väritystä. Niiden 
välisestä verkkaisesta mutta intensiivi-
sestä siirtymästä tässä upeassa osassa 
on kysymys. Hiukan liikkuvampi kolmi-
jakoinen sivutaite luo välillä pehmen-
tävää valaistusta, mutta siihenkin on 
imeytynyt tiettyä salaperäisyyttä. 

Yhtä aikaa sinfonian kanssa Bruckner 
sävelsi suuren vokaaliteoksen Te Deum. 
Teoksilla on yhteistä materiaalia: 
Bruckner lainasi Adagioon katkelman 
Te Deumin lopusta, kohdasta jossa teks-
ti kuuluu ”non confundar in aeternum” 
(”älä anna minun koskaan hämmentyä 
uskossani Sinuun”). Sinfoniassa tämä 
musiikki käynnistää valtavan nousun, 
jonka päätepiste on vapautusta julis-
tavien trumpettien hallitsema C-duuri-
lopuke. Kantaesityksessä Nikisch halusi 
tehostaa soitinnusta ja ehdotti lautas-

ten raikuvan iskun lisäämistä huippu-
kohtaan. Voimattomana vastustamaan 
kapellimestarin hyväntahtoista ideaa 
Bruckner suostui, mutta myöhemmin 
hän poisti lautaset tyyliin sopimattomi-
na. Hänen kuolemansa jälkeen efekti 
kuitenkin vähitellen palasi käyttöön, ja 
tässä asussa kliimaksi kuullaan useim-
miten nykyäänkin. Kun koodan intiimi 
surumusiikki alkaa lähes varoittamat-
ta räikeän ”maallisesti” soivan iskun 
jälkeen, ratkaisua voidaan puolustaa 
vetoamalla siihen, että se tekee kont-
rastista vielä jyrkemmän.

Scherzon pääjaksolla on bipolaarinen 
luonne: trumpetin ytimekäs fanfaa-
rimotiivi ja sitä jatkava laskeva kulku 
haluavat ankkuroitua kiinteästi tonaa-
liseen perustaan, kun taas energises-
ti hyörivä säestysaihe tuntuu olevan 
milloin tahansa valmis syöksymään 
ulos vallisevan sävellajin raameista. 
Keitoksen tonaalinen juoni on villi. Jos 
heittää kesken tiimellyksen kysymyk-
sen ”missä sävellajissa olemme nyt?”, 
siihen lienee useissa kohdissa totuu-
denmukaista vastata ”emme missään, 
mutta olemme kovaa vauhtia matkal-
la johonkin”. Fanfaarin selkeys, kaik-
kien motiivien vähäeleinen karuus ja 
etenemistavan ankara kulmikkuus pi-
tävät toki rakennelman koossa. Trio 
on erotettu pääjaksosta kenraalitau-
oin ja patarummun pienin sooloin. Se 
on puhdaspiirteinen idylli, hengeltään 
varhaisromanttinen Ländler-pastissi. 
Kun pääjakson koruton meno palaa, 
maanläheisyyden vaikutelma korostuu 
entisestään. Sinfonian kokonaiskaar-
roksessa tämä onkin Scherzon tehtä-
vä: kahden fantasiansa puolesta pidäk-
keettömästi liitävän osan jälkeen se 
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istuttaa kuulijan maan pinnalle odotta-
maan seuraavia erikoisuuksia.

Finaali poikkeaa monin tavoin sekä ai-
kakauden valtavirrasta että Brucknerin 
omista vastaavista osista. Sekä pää- 
että sivuteemaan kuuluu hyvin epäkaa-
vamainen tonaalisen juonen käsittely: 
nopea modulointi on yllättäen noussut 
teeman tärkeimmäksi ominaisuudek-
si. Syntyy tunne, että teemojen sävel-
lajituntu ikään kuin ”polttaa käsissä”; 
heti kun tuntu alkaa vakiintua, se ku-
moutuu. Esimerkiksi toinen teema on 
ensi silmäykseltä yksinkertainen ko-
raali, ja sen luonne näyttää vastaavan 
täysin klassista ”sivuteeman” määritel-
mää: pehmeä, lyyrinen, suvantoinen. 
Silti se vaihtaa sävellajia kahden tahdin 
välein, ellei jopa tiheämmin. Vielä huo-
miota herättävämpi seikka on tempon 
outo heittelehtiminen, joka liittyy pää-
teeman moniin esiintymiin. Bruckner-
kapellimestarit ovat saaneet todellakin 
varsin vapaat kädet mitä erilaisimpiin 
ratkaisuihin; joissakin tulkinnoissa pää-
teeman tempo vain keinahtaa kevyes-
ti, toisinaan taas koko teema saa viku-
roivan, kuulijan odotuksia petkuttavan 
luonteen. Piirrettä voitaneen pitää har-
vinaisena esimerkkinä Brucknerin huu-
morista, ja tämä puolestaan johtaa 
pohtimaan, miten bisarri oikkuilu par-
haiten yhdistyisi muiden aiheiden var-
sin toisenlaiseen käsittelyyn. 

Kokonaisuutena finaali on yksi 
Brucknerin oudoimpia ja raikkaimpia 
luomuksia. Mainitut anomaliat – mo-
nien muiden ohella toki – estävät sitä 
kehittymästä liian juhlalliseksi, mikä 
on epälemättä ollut uhkana, kun aja-
tellaan sinfonian kahden ensimmäisen 
osan ylevää tunnelmaa ja teoksen ase-

maa in memoriam -kappaleena kunnioi-
tetulle mestarille. Nyt, kun Bruckner ai-
van lopussa antaa ensimmäisen osan 
pääteeman laajakaarisen holvin kohota 
kokonaisuuden ylle, syntyy juuri oikein 
mitoitettu katharsis.

Jouni Kaipainen

OSMO VÄNSKÄ 

Dynaamisista ja intensiivisistä esityk-
sistään kiitosta saanut Osmo Vänskä 
valittiin Minnesotan sinfoniaorkesterin 
musiikilliseksi johtajaksi 2003. Vänskä 
ja orkesteri ovat sittemmin niittäneet 
paljon mainetta yhdessä.

Ennen Minnesotaan siirtymistään, 
Vänskä toimi Sinfonia Lahden taiteel-
lisena johtajana vuodesta 1988. Hän on 
työskennellyt ylikapellimestarina myös 
Tapiola Sinfoniettassa, Islannin sinfo-
niaorkesterissa ja BBC:n Skotlannin 
sinfoniaorkesterissa. Lisäksi Vänskä 
on vieraillut johtamassa Chicagon, ja 
Lontoon San Franciscon sinfoniaorkes-
tereita, Clevelandin orkesteria, Lontoon 
filharmonikkoja, Berliinin saksalaista 
orkesteria ja Wienin sinfonikkoja. Hän 
esiintyy säännöllisesti myös Mostly 
Mozart - ja BBC Proms -festivaalilla.  

Sinfonia Lahden kanssa tehtyjen 
ylistettyjen Sibelius-levytysten lisäksi 
Vänskä on taltioinut Sibeliusta myös 
Minnesotassa. Sinfonioiden 1 ja 4 levy-
tys toi orkesterille ja Vänskälle arvos-
tetun Grammy-palkinnon. Minnesotan 
sinfoniaorkesteri ja Vänskä ovat 
tehneet myös kehuja keränneen 
Beethovenin sinfonioiden kokonaisle-
vytyksen.
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Osmo Vänskä on Glasgown ja 
Minnesotan yliopiston kunniatohtori. 
Royal Philharmonic Society myönsi hä-
nelle palkinnon hänen ansioistaan klas-
sisen musiikin alalla. Lisäksi Musical 
America valitsi Vänskän vuoden ka-

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloit-
ti kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit ovat Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon. 
Kaudella 2015–2016 orkesteri kan-
taesittää kuusi Yleisradion tilaamaa 
teosta. Lisäksi ohjelmassa on mm. 
Beethovenin ja Prokofjevin pianokon-
serttoja, Šchumannin ja Brahmsin sin-
fonioita sekä Mendelssohnin oratorio 
Elias. Vieraaksi saapuvat mm. pianistit 

RADION SINFONIAORKESTERI 

Murray Perahia, Nelson Freire ja András 
Schiff, kapellimestarit David Zinman, 
Tugan Sohijev ja Mandfred Honeck 
sekä sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Anne Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-
bergin, Saariahon, Sallisen, Kai pai sen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyk-
sen. Orkesterin levytyksiä on palkittu 
mm. BBC Music Magazine -, Académie 
Charles Cros’n ja MIDEM Classical 
Award -palkinnoilla. Ligetin viulukon-
serton ja orkesteriteoksia sisältävä levy 
oli Gramophone-lehden Editor´s Choice 
helmikuussa 2014. 

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa. Kau-
della 2015–2016 orkesteri esiintyy 
Hannu Linnun johdolla Japanissa sekä 
Itävallassa. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksi-
nä Yle Teemalla.

pellimestariksi 2005. Vuonna 2013 hä-
nelle myönnettiin Saksan levykriitik-
kojen yhdistyksen vuotuinen palkinto 
BIS-levymerkille tehdyistä Sibelius-
levytyksistä.  


