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2.3.
PERJANTAISARJA 10
Musiikkitalo klo 19.00 

Oliver Knussen, kapellimestari
Jukka Harju, käyrätorvi

Ferruccio Busoni: Rondò Arlecchinesco op. 46 12 min
Mats Lillhannus, tenori

Ferruccio Busoni: Nocturne Symphonique op. 43 9 min
 
Oliver Knussen: Käyrätorvikonsertto op. 73   13 min
Intrada
Fantastico
Cadenza
Envoi

 
VÄLIAIKA 20 min

 
Johannes Brahms: Sinfonia nro 2 D-duuri op.73 43 min
I Allegro non troppo
II Adagio non troppo – L'istesso tempo, ma grazioso
III Allegretto grazioso (quasi andantino) – Presto ma non assai –   
 Tempo 1
IV Allegro con spirito
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Christoffer Sundqvist, klarinetti
Otto Virtanen, fagotti
Tomas Nuñez-Garcés, sello
Jani Niinimäki, lyömäsoittimet

Jukka Harju: Lähtöjä, kantaesitys (Ylen tilaus) 13 min
I Laituri 2
II Laituri 7

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.30. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
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VIRTUOOSINEN HARLEKIINI

Musiikki puhuu kaikilla kielillä. Vaikka 
musiikki kumpuaa olemassa olevista 
kulttuureista, sitä voi ”ymmärtää”, vaik-
kei tuntisi taustalla olevan kulttuurin ny-
ansseja. On toki olemassa kapeista kan-
sallisista aiheista ammentavaa taidetta, 
joka voi olla ”kokoaan suurempaa”, mut-
ta usein mielenkiintoisimmat ilmiöt 
syntyvät, kun vaikutteet sekoittuvat.

Ferruccio Busoni oli tuollainen taus-
taltaan monikulttuurinen muusikko. 
Hän syntyi aprillipäivänä 1866 Italian 
Empolissa. Italialainen klarinetisti-isä ja 
saksalainen pianisti-äiti lienevät asetta-
neen poikaan melkoisia odotuksia, sil-
lä lapsen koko nimi oli komeasti Dante 
Michelangelo Benvenuto Ferruccio 
Busoni. Jos odotuksia oli, ne myös pal-
kittiin: pikku-Ferruccio esittäytyi ylei-
sölle 8-vuotiaana pianisti-ihmelapsena, 
jonka huimat taidot lietsoivat puheita 
hänestä Franz Lisztin manttelinperijä-
nä. Mentoreita nuorella virtuoosilla oli 
monia, ja itse Johannes Brahms suosit-
teli Busonia muuttamaan vuonna 1886 
Berliiniin Carl Reinecken sävellysoppi-
laaksi. Berliinistä tulikin Busonin tärkein 
tukikohta koko loppuelämän ajaksi (hän 
kuoli vuonna 1924), joskin hän kierte-
li maailmaa mittavilla esiintymismat-
koilla ja asusti maailmansodan aikana 
Sveitsissä.

Ja tähän kohtaan sijoittuu kum-
mallinen, suomalaisia sykähdyttä-
vä sivupolku: Busoni tuli vuonna 1888 
pianonsoiton opettajaksi Helsingin 
musiikkiopistoon. Miten, luoja parat-
koon, rehtori Martin Wegelius onnistui 
houkuttelemaan aikansa kenties kuu-

mimman eurooppalaisen nuoren taitu-
rin vain kuusi vuotta aiemmin perus-
tamaansa oppilaitokseen, sitä voi vain 
arvailla! Kuudenkymmenen tuhannen 
asukkaan Helsinki oli rehellisesti sanot-
tuna kämäinen tuppukylä, jonka asuk-
kaista joka kymmenes oli prostituoi-
tu, sen rähisevä kansa viinanhimoista, 
eikä kaupungissa ollut edes oopperata-
loa, mikä erityisesti harmitti yksinäistä 
Busonia, joka ei osannut paikallisia kie-
liäkään, vaikka muuten polyglotti olikin.

Mutta oli Helsingissä jotain hy-
vääkin. Busoni ystävystyi nopeas-
ti Musiikkiopiston tähtioppilaan Janne 
Sibeliuksen kanssa. Busoni tunnis-
ti Sibeliuksen suuren lahjakkuuden ja 
kannusti tätä jatkamaan opintojaan ul-
komailla (minkä ”Sibba” sitten toteut-
tikin Berliinissä ja Wienissä), ja Busoni 
taas oli aivan varmasti suurin virtuoosi, 
jota Sibelius oli koskaan kuullut tai tu-
lisi pitkään aikaan kuulemaan. Busoni 
avasi Sibeliukselle näköaloja sellaiseen 
musiikilliseen osaamiseen, jollaista 
Suomessa oli ollut vaikea edes kuvitel-
la. Nuorukaiset osasivat myös bilettää, 
ja vielä vuosikymmeniäkin myöhemmin 
herrojen tavatessa milloin Berliinissä, 
milloin Lontoossa, nämä vekkulit pa-
lasivat välittömästi nuoruuden moo-
diinsa ja katosivat vifteilleen. Parasta 
Helsingin-ajassa oli kuitenkin ihastutta-
va neiti Gerda Sjöstrand, josta tulikin sit-
ten loppuiäkseen rouva Busoni.

Vuosisadan vaihteessa Busoni jät-
ti esiintymiset vähemmälle ja keskit-
tyi enemmän säveltämiseen. Aiemmin 
enimmäkseen kamarimusiikkia ja piano-
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transkriptioita kirjoittaneen Busonin 
tuotantoon alkoi tulla orkesterimus-
iikkia, johon sulautuivat hänen monet 
vaikutteensa. Yleistäen Busonin tyylis-
sä yhdistyvät italialainen teatraalisuus 
ja saksalainen systemaattisuus. Hänen 
musiikkinsa oli suhteellisen uudenai-
kaista, muttei kuitenkaan hakeutunut 
joitakin atonaalisia vivahteita lukuun ot-
tamatta kohti varsinaista modernismia. 
Tällainen väliinputoaminen on hidasta-
nut hänen sävellystensä arvon ymmär-
tämistä eikä Busonin musiikki ole va-
kiintunut taidokkuudestaan huolimatta 
perusohjelmistoihin.

Vuodesta 1909 Busoni alkoi säveltää 
”elegioiden” sarjaa. Nämä ovat itsenäi-
siä orkesteriteoksia, ja niitä valmistui lo-
pulta kuusi. Sarjan toinen teos on hei-
näkuussa 1913 valmistunut Nocturne 
symphonique opus 43, joka on noin yh-
deksän minuutin mittainen, yhden ka-
rakterin kappale. Sen tunnelma on to-
den totta yöllinen, musiikki liikkuu 
hämärässä kuin unissakävelijä, ja vasta 
teoksen loppupuolella koetaan hienoista 
aamun sarastusta.

Elegia-sarjan kolmas teos, kesäkuus-
sa 1915 valmistunut Rondò Arlecchinesco 
opus 46 on aivan toista maata. Siinä 
Busonin italialainen elementti tulee 
esiin lähes alleviivaten. Niinpä tuo noin 
13 minuutin mittainen sävellys onkin 
eräänlainen valmisteleva työ myöhem-
min samana vuonna valmistuneelle 
yksi näytöksiselle Harlekiini-oopperalle. 
Mo ni kulttuurista taustaa korostaa se, 
että Busoni itse antoi sävellykselle usei-
ta erikielisiä nimiä sen mukaan, mis-
sä sitä kulloinkin oli tarkoitus esittää. 
Saksalainen otsikko on Harlekins Reigen 
(Harlekiinin tanssit).

Säveltäjä kirjasi partituuriin teok-
sen luonnehdinnan ”Im buntgeflickten 
Gewande, ein geschmeidiger Leib, ein 
kecker und kluger Geist”, vapaasti kään-
täen ”värikkäässä asussa, notkea vartalo, 
rohkea ja älykäs mieli”. Harlekiinin roh-
keus on kuitenkin myös röyhkeyttä, täl-
lä tavallisesti hieman tyhmällä comme-
dia dell'arte -hahmolla on lupa laukoa 
totuuksia, jotka muiden suusta olisivat 
pelkkää pilkkaa. Busoni kuitenkin täs-
mentää edellä mainitun luonnehdinnan 
siten, että värikäs asu tarkoittaa teoksen 
kokonaismuotoa, notkea vartalo tem-
poa ja rytmiä, ja rohkea ja älykäs mieli 
mittaa näitä ominaisuuksia säveltäjältä 
itseltään.

Rondò Arlecchinesco alkaa trumpetin 
esittämällä ilveilyllä, mutta ennen pitkää 
musiikki ajautuu kohti synkempää sä-
vyä. Varsinaista tanssillisuutta on vasta 
teoksen loppujaksossa, ja yllättäen esiin 
pulpahtaa lavan takaa kuultava teno-
rilaulajan lallatus. Ilmeisesti harlekiini 
häipyy näyttämöltä vähin äänin, koska 
sävellys päättyy hiljaa pois hiipuviin pik-
kurummun iskuihin.
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Säveltäjän ja esittäjän roolit eriytyi-
vät voimakkaasti 1900-luvun mittaan. 
Aiemmin oli lähes itsestään selvää, että 
säveltäjän piti kyetä johtamaan omat 
orkesteriteoksensa, mutta jo noin sa-
dan vuoden ajan säveltäjä-kapellimes-
tari on ollut pikemminkin poikkeus. 
Monet merkittävät säveltäjät ovat kyl-
lä olleet myös suuria kapellimestareita; 
äkkiä mieleen tulevat Gustav Mahler, 
Richard Strauss, Leonard Bernstein 
ja Pierre Boulez, omasta ajastamme 
myös esimerkiksi Esa-Pekka Salonen 
ja maailman tuotteliain sinfonikko Leif 
Segerstam. Ja istuuhan orkestereissakin 
monia tosissaan säveltäviä muusikoita.

Syitä tähän eriytymiseen on monia. 
Yksi tärkeimmistä on ohjelmiston muu-
tos: vielä 1800-luvulla suurin osa reper-
tuaarista oli sen ajan nykymusiikkia, 
mutta kun vanhempi musiikki ei sitten 
suostunutkaan poistumaan ohjelmis-
toista, kapellimestareiden tuli osata niin 
suuri määrä musiikkia, ettei siinä jäänyt 
paljon aikaa säveltämiselle, jos intressiä 
olisikin ollut. Ja toisaalta länsimaisen tai-
demusiikin kieli ja kirjoitustapa muut-
tuivat 1900-luvun taitteesta eteenpäin 
niin monitasoisiksi, että myös säveltä-
minen alkoi vaatia täydellistä erikoistu-
mista.

Säveltäviä kapellimestareita yhdistää 
yksi luonnollinen piirre: orkestraation 
taidokkuus. Tietysti kapellimestari tietää 
(kenties) parhaiten, kuinka orkesteri saa-
daan soimaan optimaalisesti, apparaat-
ti on hallussa. Niinpä monet kapellimes-
tarit Straussista Saloseen ovat osanneet 
myös nautiskella orkesterin loistokkaim-

KOMPAKTI KOETINKIVI

mista sointimahdollisuuksista.
Brittiläinen Oliver Knussen kuuluu 

merkittävien säveltäjä-kapellimestarei-
den melko harvalukuiseen joukkoon. 
Vuonna 1952 syntynyt Knussen sai mu-
siikin kodinperintönään, sillä hänen 
kontrabasisti-isänsä kuului Benjamin 
Brittenin ystäviin ja luottomuusikoi-
hin. Oliver oli lapsilahjakkuus, joka soit-
ti ja sävelsi kuin luonnostaan. Hän johti 
1. sinfoniansa kantaesityksen Lontoon 
Royal Festival Hallissa jo 15-vuotiaana, 
ja sellaisella menestyksellä, että kysyn-
tä sekä kapellimestarina että säveltä-
jänä kasvoi kuin itsestään. Nämä kaksi 
roolia ovat kulkeneet hänen työssään 
kautta koko uran. Knussenin karhumai-
nen hahmo on tullut lukuisien Suomen-
vierailujen myötä tutuksi myös suoma-
laisyleisölle.

Monen kapellimestari-säveltäjän ta-
paan Knussenin tyyli on ns. maltillista 
modernismia, joka on harmonialtaan 
vapaatonaalista ja melodisesti rikasta. 
Orkesterisoinnista hyödynnetään koko 
sen tunnettu kirjo ilman että erityisesti 
etsittäisiin uusia soittotapoja.

Käyrätorvikonsertto (Horn Concerto) 
on oiva esimerkki Knussenin musii-
kista. Tämä vuonna 1994 sävelletty 
teos valmistui mittatilaustyönä Barry 
Tuckwellille, yhdelle kaikkien aiko-
jen suurimmista cornovirtuooseista. 
Niinpä konsertto vilisee teknisiä haas-
teita, ja suurin osa melodioista soite-
taan käyrätorven ylimmässä rekisteris-
sä. Lepohetkiä solistilla ei ole oikeastaan 
kuin yksi, mikä myös tekee siitä hyvin 
vaativan ellei suorastaan koetinkiven.
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Muutoin teos ei ole lainkaan tyypilli-
nen konsertto. Pikemminkin se on con-
certino, pienikokoinen sävellys solistille 
ja orkesterille, sillä se kestää vain noin 
12 minuuttia. Lyhyt kesto johtaa puo-
lestaan siihen, että konsertto on myös 
sisällöltään äärimmäisen kompakti. 
Vaikka käyrätorvi soittaa jatkuvasti ylä-
rekisterissä – vilkaisu soolostemmaan 
osoittaa, että teoksessa käydään yläapu-
viivoilla yli 60 kertaa! – on soolo-osuu-
den ambitus (eli ääniala) tavattoman 
laaja, sillä vastaavasti hitaammassa jak-
sossa käyrätorvi soittaa matalimpia ää-
niä mitä instrumentista ylipäätään läh-
tee.

Konsertto sisältää myös sitaatte-
ja muualta. Heti käyrätorven ensim-
mäisistä sävelkuluista syntyy sama 
tunnelma kuin Richard Straussin vei-
jaritarinassa Till Eulenspiegel, ja soolo-
kadenssiin on lainattu lurituksia Beet-
hovenin Pastoraalisinfonian finaalis ta. 
Konserton loppu tuottaa hienoisen yllä-
tyksen, sillä ”turboahdettu” rakenne saa 
odottamaan äänekästä ja vauhdikas-
ta lopetusta, mutta käykin päinvastoin: 
musiikki ikään kuin livahtaa hiljaa ulos 
takaovesta ja niin teos onkin äkkiä päät-
tynyt.

”Jos tulevana talvena kuulette sinfonia-
ni, se soi niin iloisesti ja hauskasti, että 
uskotte minun säveltäneen sen nimen-
omaan Teille ja nuorelle vaimollenne”, 
kirjoitti Johannes Brahms vuonna 1877 
kriitikko Eduard Hanslickille. Vaikka 
Hanslick oli Wienin vaikutusvaltaisin 
musiikkiarvostelija, kirjeen tarkoitus tus-
kin oli tämän nuoleskelu tai ”pehmittä-
minen”, sillä Brahms kuului Hanslickin 
läheisimpiin ystäviin.

Kuvaus onkin osuva, sillä yksikään 
muu Brahmsin neljästä sinfoniasta ei 
ole niin sydämellinen ja iloinen kuin nu-
mero kakkonen. Se on lämminhenki-
simpiä teoksia jopa säveltäjän koko tuo-
tannossa. Innokkaana beethoveniaanina 
Hanslick näki Brahmsissa Beethovenin 
työn suoran jatkajan ja pyrki hakemaan 
näiden välille yhtäläisyyksiä: ei riittänyt, 
että hän nimitti Brahmsin ensimmäis-

JÄTTILÄISEN ITSETUNTO-ONGELMAT

tä sinfoniaa ”Beethovenin kymmenen-
neksi”, vaan Hanslick risti toisen välittö-
mästi ”pastoraalisinfoniaksi”, esikuvan 6. 
sinfonian mukaan. Kiehtovaksi määri-
telmän tekee, että se on myös häkellyt-
tävän osuva. Eihän Brahms tietenkään 
ollut vain Beethovenin plagioija, lahjak-
kuutta hänellä riitti myös omasta takaa. 
Pelkkiä Beethoven-kopisteja on täyty-
nyt olla sen seitsemänsataa, mutta ajan 
hammas on järsinyt sellaiset historian 
lehdiltä.

Ensimmäisen ja toisen sinfonian sä-
veltämisen välissä Brahmsin on täy-
tynyt saada vähintään salamanisku 
päähänsä, niin huima ero näiden kah-
den suurteoksen sävellysprosesseis-
sa oli. Ensimmäinen sinfonia oli anka-
ra ja vaivalloinen ponnistus, työ eteni 
tuskallisesti ja kesti vuosikausia. Kun 
Brahmsilta kysyttiin, kuinka hän oli viet-
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tänyt päivän, hän vastasi: "Olen sävel-
tänyt sinfoniaa. Aamupäivällä lisäsin 
yhden kahdeksasosanuotin. Iltapäivällä 
otin sen pois." Beethoveniin viitaten 
Brahms totesi sinfonian kirjoittamisen 
olevan vaikeaa, kun kuulee jatkuvasti 
jättiläisen askeleet takaansa.

Tosiasiassa Brahmsilta oli pitkään 
puuttunut luonnollinen kontakti sinfo-
niaorkesteriin. Ensimmäisen kunnollisen 
kosketuksensa orkesteriin hän sai alet-
tuaan johtaa Detmoldin hoviorkesteria 
1850-luvulla. Sitä myöten syntyivät en-
simmäiset orkesteriteoksetkin, mutta 
muutto Wieniin 1862 siirsi hänen mie-
lenkiintonsa taas kamarimusiikkiin ja 
sen esittämiseen, täytyihän erinomai-
sen pianistin luoda itselleen uskollinen 
yleisö.

Otettuaan kerran orkesterin ”haltuun-
sa” Brahms pulppusi musiikkia. Toinen 
sinfonia D-duuri op. 73 syntyikin no-
peasti ja vaivattomasti, pääosin kesällä 
1877 Kärntenissä Itävallan järviseudul-
la, jonne Brahms muulloinkin vetäytyi 
säveltämään. Hans Richter johti kan-
taesityksen saman vuoden joulukuussa 
Wienissä.

Vaikka toinen sinfonia on täynnä 
Beethovenin Pastoraalisinfoniaan ver-
tautuvaa onnentunnetta, siinä on myös 
säveltäjälleen ominaista kamppailua, 
etenkin kahdessa ensimmäisessä osas-
sa. Avausosan (Allegro non troppo) 
pääteema nousee vaskista ja saa jat-
koa puupuhaltimilla. Sellojen ja kontra-
bassojen kolmen sävelen avausrepliikki 
toimii perusmateriaalina monille osan 
aiheille. Sivuteema on melodisesti kek-
seliäintä Brahmsia. Hitaan toisen osan 
(Adagio non troppo) pitkälinjainen tee-
ma esitellään sellojen korkeassa rekis-

terissä. Levottomat sävyt tunkeutuvat 
kuitenkin rikkomaan idylliä.

Kolmannessa osassa (Allegretto gra-
zioso) ei ole niinkään scherzomaisuutta 
kuin yksinkertaista viehkeyttä, jota ko-
rostaa oboen soittama pääteema sello-
jen pizzicatoja vasten. Finaali (Allegro 
con spirito) alkaa salaperäisten sävyjen 
värittämänä, kunnes orkesteri puhkeaa 
täyteen loistoonsa ja yltyy loppua koh-
den majesteetillisen mahtavaan juhlalli-
suuteen.

Säveltäjän epävarmuus itsestään sin-
fonikkona kuului vielä 1. sinfonian finaa-
lin sitaatissa Beethovenin yhdeksikön 
maineikkaasta pääteemasta. 2. sinfo-
nia osoittaa kuitenkin, että Brahms oli 
lopullisesti karistanut sinfoniset itsetun-
to-ongelmat harteiltaan ja astunut ihai-
lemansa jättiläisen seuraan.

Osmo Tapio Räihälä
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"Oliver Knussen kirjoittaa musiikkia, 
joka on kirkasta, hiottua ja täynnä hie-
noja yksityiskohtia; sama pätee hänen 
johtamistapaansa." (The Guardian, huh-
tikuu 2016)

Knussenin työssä säveltäminen ja 
orkesterin johtaminen ovat kietoutu-
neet tiiviisti toisiinsa, ja hän kuuluu 
aikamme säveltäjä-kapellimestareista 
huo mattavimpiin. Hän on tällä hetkel-
lä Birminghamin Contemporary Music 
Groupin Artist-in-Association sekä hel-
mikuusta 2016 lähtien myös Lontoon 
Royal Academy of Musicin sävellyksen 
professori (Richard Rodney Bennett 
-professori).

Glasgow'ssa syntynyt Knussen vart-
tui Lontoossa, jossa hänen isänsä toi-
mi Lontoon sinfoniaorkesterin kont-
rabassojen äänenjohtajana. Hän 
o pis keli sävellystä John Lambertin joh-
dolla sekä Yhdysvalloissa Gunther 
Schullerin oppilaana useilla kesäkurs-
seilla Tanglewoodissa ja Bostonissa. 
Hän astui kapellimestarina julkisuuteen 
varhaiskypsästi 15-vuotiaana johtamal-
la ensimmäisen sinfoniansa kantaesi-
tyksen Lontoon Royal Festival Hallissa 
huhti kuussa 1968.

Kapellimestarina Knussen on ollut 
Haagin Residentie-orkesterin päävie-
railija 1993–97, London Sinfoniettan 
musiikillinen johtaja 1998–2002 (ja 
on nykyisin sen kunniakapellimestari) 
sekä BBC-sinfoniaorkesterin Artist-in-
Association 2009-–14. Vierailijana hän 
on toiminut kapellimestarina joka puo-
lella maailmaa huippuorkesterien edes-
sä, ja hän on ollut usein nähty vieras 

OLIVER KNUSSEN myös RSO:n konserteissa. Hän on teh-
nyt kapellimestarina noin 60 levytystä 
(mm. Deutsche Grammophon, Decca, 
Virgin, NMC ja Ondine), mukana myös 
levytykset hänen keskeisistä omista 
teoksistaan.

Säveltäjä-kapellimestarina Knussen 
tunnetaan työstään aikamme musii-
kin hyväksi. Hänellä on ollut tiivis yh-
teistyösuhde moniin merkittäviin eri 
tyylisuuntauksia edustaviin säveltäjiin 
kuten George Benjamin, Elliott Carter, 
Alexander Goehr, Hans Werner Henze, 
Mauricio Kagel, Magnus Lindberg, Toru 
Takemitsu ja Mark-Anthony Turnage. 
Nykysäveltäjien lisäksi Knussen johtaa 
kuitenkin myös aktiivisesti 1900-luvun 
klassikkojen ja romantikkojen musiikkia.

Knussen on ollut mm. Brittenin pe-
rustaman Aldeburghin festivaalin tai-
teellinen johtaja 1983-98 ja Ojain mu-
siikkijuhlien musiikillinen johtaja 2005. 
Säveltäjä Colin Matthewsin kanssa 
hän perusti 1992 sävellys- ja esiintyjä-
kurssit nuorten taiteilijoiden Britten-
Pears-ohjelmaan, jonka mestarikurs-
seja pidetään Brittenin (ja nykyisin 
myös Knussenin) kotipaikassa Suffolkin 
Snapessa. Knussen on toiminut sävel-
lyksen opettajana myös Tanglewoodin 
kursseilla. Hän on saanut työstään lu-
kuisia huomionosoituksia ja palkintoja.

JUKKA HARJU

Jukka Harjun musiikkiuran lähtölauka-
us oli 11-vuotiaan käyrätorvensoitta-
jan esiintyminen Irlannin radio-orkes-
terin solistina EBU:n Nuorten solistien 
konsertissa Dublinissa vuonna 1986. 
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Jukalla kun on TV-ohjaajan tutkinto vuo-
delta 2004.

Äänenjohtajatehtävissä RSO:n soolo-
käyrätorvensoittaja on vieraillut aiem-
min mm. Claudio Abbadon johtamassa 
Gustav Mahler -orkesterissa, EU:n nuo-
riso-orkesterissa, Ranskan ja Ruotsin ra-
dio-orkestereissa, Oslon ja Tukholman 
filharmonikoissa, Bambergin Sinfoni-
koissa, Berliinin koomisessa oopperassa 
sekä maineikkaassa Euroopan kamari-
orkesterissa. Jukka on soittanut orkeste-
reiden solistina paitsi RSO:n, myös lähes 
kaikkien kotimaisten ammattiorkeste-
reiden kanssa, sekä silloin tällöin myös 
muualla Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Radion sinfoniaorkesterin äänen-
johtajana Jukka on soittanut vuodesta 
2008, ensin sijaisena ja vuodesta 2009 
vakituisena jäsenenä. Hän opettaa myös 
Taideyliopistossa Sibelius-Akatemiassa 
ja on pidetty mestarikurssien pitäjä ul-
komailla.

Opinnot jatkuivat Sibelius-Akatemian 
nuoriso-osastolla ja myöhemmin varsi-
naisena opiskelijana Kalervo Kulmalan 
johdolla. Wienin filharmonikoiden soo-
locornistin Roland Bergerin loppusila-
us Wienin musiikkikorkeakoulussa täy-
densi musiikin maisterin opintoja. Jukka 
on sijoittunut useissa instrumenttinsa 
kansainvälisissä kilpailuissa ikäryhmän-
sä kärkisijoille. Voitto kansainvälisessä 
käyrätorvikilpailussa Lieksassa toi vas-
kiviikkojen "Vuoden vaskisoittaja 2006" 
-arvonimen. Perusteluina olivat paitsi 
kansainväliset ansiot muusikkona, myös 
tunnustus vaskimusiikin säveltäjänä. 
Itseoppineena tai -kokeilleena musiikkia 
on syntynyt lähinnä lyhytelokuviin, mai-
noksiin, teatterilavalle sekä mitä omin-
takeisimpiin tarpeisiin. Laajempi ka-
marimusiikillinen laulusarja "Pohjoiset 
vedet" sai kantaesityksensä sekä levy-
tettiin vuonna 2015. Muu ohjelmallinen 
musiikki juontaa puolestaan juuren-
sa media- ja teatterialan kontakteihin, 

RADION SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestarina on vuodesta 2013 toimi-
nut Hannu Lintu. Häntä ennen RSO:n 
ylikapellimestareita ovat olleet Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Kaudella 2017–2018 RSO juhlii 
90- vuotissyntymäpäiväänsä – 10-jäse-

ninen Ra dio-orkesteri esiintyi ensim-
mäisen kerran 1.9.1927 Aleksanterinkatu 
46:n studiossa, Helsingissä. Muutama 
vuosi myöhemmin aloitettiin myös 
julkinen konserttitoiminta ja sinfonia-
orkesterin mitat RSO saavutti Paavo 
Berglundin ylikapellimestarikaudel-
la 1960-luvulla. Nyt orkesteri nauttii 
suosi osta niin konserttikävijöiden mää-
rän kuin menestyneiden levytysten 
ja kiertueidenkin suhteen. Täyttöaste 
Musiikkitalon konserteissa oli vuonna 
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2016 95 % ja verkossa sekä television 
äärellä konsertteja seurasi yli 1,4 miljoo-
naa katsojaa. Radiolähetyksien kuulijoi-
ta oli n. 100 000 lähetystä kohti.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2017–2018 orkesteri kantaesittää kuu-
si Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi 
ohjelmassa on kolmen oopperan kon-
serttiesitykset, ensimmäinen oma RSO-
festivaali ja keskeisiä viulukonserttoja 
1900-luvulta.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Orkesterin levytyksiä on 
palkittu mm. BBC Music Magazine -, 
Académie Charles Cros’n ja MIDEM 
Classical Award -palkinnoilla. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy-
tys oli Gramophone -julkaisun Editor’s 
Choice marraskuussa 2017. Kaudella 
2017–2018 julkaistavat levyt sisältä-
vät teoksia Sibeliukselta, Prokofjevilta, 
Lindbergiltä ja Bartókilta. RSO esiintyy 
myös Ylen tuottamassa dokumentissa, 
joka esittelee säveltaiteemme varhaisia 
modernisteja. 

RSO konsertoi säännöllisesti kon-
serttikiertueita ympäri maailmaa. 
Kau della 2017–2018 orkesteri tekee 
Hannu Linnun johdolla Euroopan kier-
tueen. RSO:n kotikanava on Yle Radio 
1, joka lähettää orkesterin kaikki kon-

sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. Verkossa 
(yle.fi/areena) RSO:n konsertteja voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Yle Teemalla nähdään 
sunnuntaisin RSO:n konserttitaltiointe-
ja, jotka uusitaan myös Yle TV 1:ssä. 


