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8.2.
TORSTAISARJA 7
Musiikkitalo klo 19.00 

Klaus Mäkelä, kapellimestari
Víkingur Ólafsson, piano

Robert Schumann: Alkusoitto, scherzo ja  15 min
finaali orkesterille, op.52 
I  Alkusoitto (Andante con moto – Allegro)
II  Scherzo (Vivo)
III  Finaali (Allegro molto vivace)

W. A. Mozart: Pianokonsertto nro 24 c-molli K 491 30 min
Kadenssi Vikingur Olafsson
I  Allegro 
II  Larghetto
III  Allegretto

VÄLIAIKA 20 min

Jean Sibelius: Sinfonia nro 2 D-duuri op.43                           42 min
I  Allegretto
II  Tempo andante, ma rubato – Andante sostenuto – Allegro –    
 Andante sostenuto
III  Vivacissimo – Lento e suave – Largamente (attacca)
IV  Finaali (Allegro moderato)

Väliaika noin 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.15. Konsertti nähdään kahdessa 
osassa Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 11.2. ja 18.2. ja uusintana Yle 
TV1:ssä 17.2. ja 24.2.   
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Schumannin uran alkupuolta hallitsi eri-
koinen pyrkimys keskittyä aina vuorol-
laan yhteen teoslajiin. Varhaistuotantoa 
vuoteen 1839 saakka hallitsi pianomu-
siikki, vuodesta 1840 tuli kuuluisa ”lau-
lujen vuosi” ja sen jälkeen hän kääntyi 
ensin 1841 orkesterimusiikin ja 1842 ka-
marimusiikin puoleen. Kyse ei kuiten-
kaan ollut mistään ehdottomasta, jär-
jestelmällisestä luomistyön rajaamisesta 
kuhunkin lajiin, ja esimerkiksi orkeste-
rin maailma oli alkanut kiinnostaa hän-
tä jo vuonna 1839. Keskeisenä innoit-
tajana oli hänen Wienistä löytämänsä 
Schubertin suuri C-duuri-sinfonia, jonka 
Mendelssohn johti saman vuoden ke-
väällä. Yksinlaulujen vuodelta 1840 on 
olemassa vakava mutta sillä erää kesken 
jäänyt yritys sinfonian säveltämiseksi, ja 
vasta 1841 orkestraalinen luomistyö alkoi 
luontua toden teolla. Keväällä valmistui 
suuren innoituksen vallassa ensimmäi-
nen sinfonia, joka sai Mendelssohnin 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856): ALKUSOITTO, 
SCHERZO JA FINAALI OP. 52

johtamana suuren menestyksen saman 
vuoden maaliskuussa.

 Schumann aloitti uuden orkesterite-
oksen säveltämisen parin viikon kulut-
tua sinfonian menestyksekkäästä kan-
taesityksestä ja sai teoksen valmiiksi 
toukokuussa 1841. Schumann kutsui sitä 
alun perin ”Sarjaksi”, mutta kun teos jul-
kaistiin, se oli saanut otsikon Alkusoitto, 
scherzo ja finaali. Säveltämällä mukaan 
hitaan osan Schumann olisi hyvin voi-
nut laajentaa teoksen sinfoniaksi, mut-
ta juuri sitä hän ei halunnut tehdä vaan 
pyrki luomaan yksilöllisen, ainutkertai-
sen muotokokonaisuuden. Hän koros-
ti kustantaja Friedrich Hofmeisterille 
teoksen ”kepeää, miellyttävää luonnet-
ta” ja totesi myös, että vaikka osien vä-
lillä on temaattisia kytkentöjä, niitä on 
mahdollista esittää erikseenkin.

 
Kimmo Korhonen

ARVOISA YLEISÖ,
Tämä konserttiviikko alkoi yllättävästi, kun terveydellisistä syistä sekä kapelli-
mestari Lionel Bringuier että pianosolisti Pjotr Anderszewski joutuivat aivan vii-
me hetkellä peruuttamaan tulonsa Helsinkiin.  Näissä olosuhteissa jouduimme 
vaihtamaan suuren osan konserttien ohjelamasta. Pahoittelemme muutoksia, 
ne ovat aina pettymys niille, jotka ovat odottaneet suosikkiteostaan tai lempie-
siintyjäänsä.

Onneksi saimme tilalle nuoret tähdet Klaus Mäkelän ja Vikingur Olafssonin – 
sydämellinen kiitos heille ja antoisia konsertti-iltoja yleisöllemme!

Tuula Sarotie, intendentti
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Mozartin pianokonsertto c-molli val-
mistui kesken Figaron häät -oopperan 
säveltämisen, säveltäjän oman merkin-
nän mukaan 24. maaliskuuta 1786, vii-
si viikkoa ennen oopperan ensi-iltaa. 
Mozart on luultavasti esittänyt teok-
sen omassa tilauskonsertissaan Wienin 
Burgtheaterissa huhtikuun alussa. 
Esityksestä ei ole säilynyt kuvauksia, 
mutta voisi arvella, että suurin osa ylei-
söstä oli vähintäänkin hämmentynyt 
kuulemastaan: ei mitään konserttoihin 
yleensä kuuluvaa kepeää ja viihdyttävää 
taituruutta vaan ankaraa, mollin syöve-
reistä kumpuavaa, tuskaisen kromatii-
kan värittämää ilmaisua, jossa duurin 
valo jää ohimeneviksi joskin olennaisiksi 
haavekuviksi.

Konsertto c-molli on jälkimmäinen 
Mozartin kahdesta molliin kirjoittamas-
ta pianokonsertosta; vuotta aiemmin 
oli valmistunut pianokonsertto nro 20 
d-molli (K. 466). Luonteeltaan teokset 
eroavat kuitenkin ratkaisevasti toisis-
taan: siinä missä d-molli-konsertto on 
dramaattista ja kuohuvaa musiikkia, 
joka kääntyy viimeisen osan lopussa voi-
tokkaan vapauttavaan D-duuriin, siinä 
c-molli-konsertto on aidon traagisesti 
virittynyt teos, ikään kuin samassa ase-
massa pianokonserttojen joukossa kuin 
ns. suuri g-molli-sinfonia (K. 550) sinfo-
nioiden keskuudessa. Sellaisena teos on 
jyrkkä vastakohta Figaron häille, jonka 
valoisassa vaikkakaan ei aivan varjotto-
massa katveessa se on valmistunut.

Mozart on ilmeisesti tehnyt teosta 
melkoisessa kiireessä. Koska hän sävel-

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791): 
PIANOKONSERTTO NRO 24 C-MOLLI K. 491

si sen itseään varten, hänen ei tarvinnut 
kirjoittaa piano-osuutta täysin valmiiksi, 
ja se onkin jäänyt paikoin viimeistele-
mättä. Joistakin jaksoista käsikirjoituk-
sessa on korjattuja tai vaihtoehtoisia 
versioita, ja on myös luultavaa, että hän 
on koristellut joitakin suhteellisen yksin-
kertaiseksi jätettyjä jaksoja. Mozartin 
omat kadenssit eivät ole säilyneet, eikä 
tiedetä, onko hän edes säveltänyt nii-
tä vaiko improvisoinut ne esityksessä. 
Kiireestä kertoo sekin, että piano-osuu-
den ja orkesterin harmoniat eivät yh-
dessä hitaan osan käänteessä vastaa 
toisiaan, joten esityksissä virhe on kor-
jattava. Sen sijaan itse musiikissa kii-
reestä ei ole merkkiäkään: kyseessä on 
yksi Mozartin hienoimmista pianokon-
sertoista, monille jopa se kaikkein hie-
noin.

Mozart on käyttänyt c-molli-konser-
tossa suurempaa orkesteria kuin mis-
sään muussa pianokonsertossaan. 
Ainoan kerran klarinetit ovat mukana 
samaan aikaan oboeiden kanssa, ja yli-
päätään puupuhaltimien käyttö on ri-
kasta ja runollista. Ne eivät ole pelkkiä 
jousiosuuksien vahvistajia ja värittä-
jiä niin kuin suurimmassa osassa klas-
sismin kauden musiikkia vaan saavat 
omine osuuksineen itsenäistä merkitys-
tä. Mozart oli harjaantunut puhallinten 
moni-ilmeiseen käyttöön säveltämällä 
jo Salzburgin-kaudellaan useita puhal-
lindivertimentoja ja jatkoi tätä traditio-
ta vuodesta 1781 lähtien myös Wienissä. 
Yksi Mozartin wieniläisistä puhallinsere-
nadeista (K. 388; 1782) on jopa kirjoitet-
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1900-luku käynnistyi Jean Sibeliuksella 
dramaattisesti. Kirsti-tytär kuoli hel-
mikuussa lavantautiin, mutta kesäl-
lä säveltäjä lähti Robert Kajanuksen ja 
Filharmonisen seuran orkesterin mat-
kaan kohti Pariisin maailmannäyttelyä, 
mukanaan 1. sinfonian uusittu laitos. 
Matka avasi Sibeliukselle uusia näkymiä 
taiteensa kansainvälistymiseen.

JEAN SIBELIUS (1865–1957): SINFONIA NRO 2

tu kuin konserttoa ennakoiden c-mol-
liin.

Teos alkaa Mozartin pianokonsert-
tojen ensiosissa harvinaisessa 3/4-tah-
tilajissa. Avaustahtien unisonoaihe on 
hillityn verhottu mutta kromaattisine 
käänteineen intensiivinen, kuin salattu-
ja voimia pidättelevä, ja pian musiikki 
puhkeaa jylhään fortissimoon. Tapansa 
mukaan Mozart antaa pianon tuoda en-
siesiintymisessä mukaan aivan uuden 
oman teemansa, ja myöhemmin ns. pia-
no-esittelyn päätteeksi puhaltimet esit-
televät vielä toisenkin uuden teeman. 
Rikkaista aineksista syntyy poikkeuksel-
lisen rikas sonaattimuotoinen avausosa, 
jonka kertauksessa Mozart on tiivistänyt 
ja järjestänyt uudella tavalla temaattista 
materiaaliaan.

Vastapainoksi tummaväriselle ja ra-
kenteeltaan rikkaalle avausosalle hidas 
keskiosa on tasapainoinen ja yksinker-
tainen rondo (ABACA). Tosin oboeiden 
ja fagottien aloittama ensimmäinen si-
vutaite tuo siihenkin koskettavia molli-
varjostuksia. Osan puhaltimille kirjoite-
tuissa jaksoissa tuntuu soivan muistuma 
Mozartin serenadien maailmasta.

Hitaan osan idyllin jälkeen finaalin 
mollisävyt tuntuvat entistäkin ehdot-
tomammilta. Se on konserttojen pää-
tösosaksi epätavallisesti muunnelma-
muotoinen mutta etenemiseltään ja 
dramaturgialtaan tehokkaasti raken-
tuva. Erilaisten elegisten ja tumman 
dramatiikan värittämien mollimuun-
nelmien keskellä on kaksi duurimuun-
nelmaa. Niiden välissä on puolestaan 
pianon aloittama bachmaisen kontra-
punktin jalostama syvähenkinen viides 
muunnelma, johon jouset vain arasti 
tohtivat liittyä. Kadenssia seuraavassa 
viimeisessä muunnelmassa tahtilajik-
si vaihtuu 6/8, jonka siivittämänä teos 
etenee kohti kiihkeäsävyistä, napolilai-
sen sekstisoinnun tihentämää päätös-
tä. Kun Beethoven kuuli teoksen pianis-
ti- ja säveltäkollegansa Johann Baptist 
Cramerin kanssa, hän huudahti loppu-
käänteen hetkillä: "Cramer, Cramer, me 
emme koskaan pysty tekemään mitään 
tällaista!"

Kimmo Korhonen

 Kiertueen jälkeen elokuussa 1900 sa-
laiseksi mesenaatiksi ilmaantunut Axel 
Carpelan järjesti Sibeliukselle perhei-
neen 5000 markan avustuksen Italian-
matkaa varten. Matkakohteen hän oli 
valinnut, koska Italiassa ”oppii cantabilen, 
sopusuhdan, harmonian, plastiikan ja vii-
vojen symmetrian, missä kaikki on kaunis-
ta – rumakin.”
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Sibelius olisi varmaan huomioinut nuo 
seikat ilman ohjeistustakin luonnostel-
lessaan Rapallossa helmikuussa 1901 toi-
sen sinfonian hidasta osaa. Pääteeman 
yhteyteen säveltäjä kirjasi viitteitä Don 
Juanin taruun ja kohtaamiseen Kivisen 
vieraan kanssa. Mutta inspiraation hii-
puminen ja Ruth-tyttären sairastumi-
nen lavantautiin ajoi Sibeliuksen jon-
kinlaiseen paniikkiin, jonka seurauksena 
hän matkusti äkkiä yksin Roomaan.

Siellä hän sai uudelleen innoituk-
sestaan kiinni ja siirtyi pari viikkoa 
myöhemmin perheineen taidegalle-
rioistaan kuuluisaan Firenzeen. Siellä 
Andante-osa kasvoi hartaalla duuritee-
malla jousille, jolle Sibelius merkitsi ot-
sikoksi sanan ”Christus”. Kohta tämän 
jälkeen Sibeliukset palasivat Suomeen. 
Säveltäjä suoritti kansainvälisen kapelli-
mestaridebyyttinsä kesällä Heidelbergin 
musiikkijuhlilla, mutta työ toisen sinfo-
nian parissa jatkui ensin Järnefeltien ke-
säasunnolla Lohjalla ja sitten Sibeliusten 
Keravan kodissa.

Sinfonia nro 2 D-duuri op. 43 valmis-
tui alkuvuodesta 1902 kiivaassa loppu-
rutistuksessa. Sibelius sai päätettyä, että 
konsertissa olisi ainoastaan uusia sävel-
lyksiä. Ainakaan impromptu naiskuo-
rolle ja orkesterille ja Alkusoitto a-molli 
eivät vieneet huomiota uudelta sinfo-
nialta, joka toi maaliskuun kantaesityk-
sessä säveltäjälle uran suurimman ylei-
sömenestyksen.

Toisen sinfonian suosio perustui al-
kuun kiristyneen poliittisen tilanteen 
vuoksi kansalliseen tulkintaan, joista 
ensimmäisen ja tunnetuimman esitti 
Robert Kajanus. Sibelius itse kiisti mo-
neen otteeseen, että toisella sinfonial-
la olisi poliittista sisältöä. Kokemukset 

Italiassa ja halu tehdä kansainvälinen 
läpimurto vaikuttivat teoksen taustaan 
enemmän, mutta eniten vaivaa oli näh-
ty sinfonisen ilmaisun uudistamisessa.

Sinfonian alku painottuu abstraktiin 
motiivitekniikkaan. Teoksesta erottuu 
kolmisävelinen ydinaihe, jonka käsitte-
ly tuntuu monin paikoin vaistomaiselta. 
Ensimmäinen osa (Allegretto) käynnis-
tyy jousien rytmisellä aiheella, joka mo-
nien Schubertin teosten tapaan kasvaa 
säestävästä tehtävästä osan tunnelmaa 
ja liikettä määrittävään rooliin. Sen ylle 
ilmestyy puupuhallinten valoisasti tans-
siva pääteema – höystettynä käyräto-
vien jatkeella – joka sai Sibeliuksen lau-
sumaan: “Tämä teema on iloisinta, mitä 
olen kirjoittanut. En tajua, miksi sitä usein 
soitetaan liian hitaasti.”

Ensiosan kokonaisuudesta muodos-
tuu säveltäjän virtaviivaisin sonaattialle-
gro, jonka mekanismit ovat hyvin mo-
nitulkintaisia. Esittelyssä kuullaan lisää 
teema-aiheita, joita jännitteisessä ke-
hittelyssä edelleen yhdistellään ja dra-
matisoidaan. Leimuavat unisonojouset, 
kirkuvat trillit, syöksähtelevät asteikot 
ja hyökkäävät vasket kuljettavat aineis-
ton kauas alun pastoraalitunnelmista, 
johon lopussa hieman kolhiintuneena 
palataan.

On vaikea sanoa, mitä toisen osan 
(Tempo andante ma rubato) alkuperäi-
sestä inspiraatiosta on tallella sen lopul-
lisessa muodossa. Musiikin sfääri vaikut-
taa henkilökohtaiselta ja siinä tuntuvat 
leikkaavan syytösten, tuomion ja armon 
viestit. Patarummut avaavat oven synk-
kyyteen ja sellojen ja bassojen pizzicatot 
lisäävät rauhattoman liikkeen, jonka ylle 
fagottien kuoro virittää kolkon virren.
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KLAUS MÄKELÄ

Klaus Mäkelä (s. 1996) on uusimpia 
menestyksekkään suomalaisen kapelli-
mestariperinteen jatkajia. Hän opiskeli 
orkesterinjohtoa Sibelius-Akatemiassa 
Jorma Panulan johdolla. Myös sellistinä 
tunnettu Mäkelä voitti toisen palkin-
non ja yleisön suosikki -erikoispalkinnon 
Turun XII sellokilpailussa vuonna 2014. 
Hän on esiintynyt monien suomalaisten 
sinfoniaorkestereiden solistina sekä ka-
marimuusikkona tärkeimmillä suoma-
laisilla musiikkijuhlilla. 

Kuluvalla kaudella Mäkelä debytoi 
merkittävien orkesterien kapellimesta-
rina ympäri Eurooppaa, Pohjoismaita, 
Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Japania. 
Syksyllä 2018 hän aloittaa Ruotsin ra-
dion sinfoniaorkesterin päävierailijana 
ja Tapiola Sinfoniettan taiteellisena par-
tnerina. Illan konsertti on Mäkelän de-
byytti myös RSO:n johtajana.

Ensi kaudella Mäkelä vierailee joh-
tamassa mm. Minnesotan ja Galician 
sinfoniaorkestereita, Tokion kaupungin 
sinfoniaorkesteria, Hampurin radion 
sinfoniaorkesteria sekä Tukholman, Hel-
singin, Tampereen ja Turun filharmonik-
koja.

 Tunnelma kiristyy läpitunkevaksi epä-
toivoksi ja purkautuu vaskien melodra-
maattisissa fanfaareissa. Oboen ja kla-
rinetin hymnimäisessä sivuteemassa 
soi alakuloinen seesteisyys. Jousien pia-
nissimoteema Fis-duurissa säteilee yli-
maallista toivoa. Prosessi kertautuu ja 
päätyy lopussa umpikujaan, jonka loh-
duttomuutta viimeiset pizzicatot alle-
viivaavat.

Scherzossa korostuu jälleen klassinen 
selkeys. Sibelius on merkinnyt päätait-
teen erittäin nopeaksi (Vivacissimo), 
mutta paheksui jos jousien (kertaukses-
sa trumpettien ja pasuunoiden) artiku-
laatio muuttui epäselväksi. Energinen 
pääjakso saa odotetun kontrastin trio-
taitteen luonnonläheisestä oboesävel-
mästä (Lento e soave), joka tuntuu vie-
vän eteenpäin avausosan pastoraalisen 
onnen sanomaa.

Beethovenin tapaan triotaite kerra-
taan, mutta se ei enää johda päätaittee-
seen, vaan purkautuu komean ylimenon 
kautta suoraan finaaliin (Allegro mo-
derato).  Sibelius ei tässä vielä fuusioi 
sinfonian eri osia kolmannen, viidennen 
ja seitsemännen sinfonian tavoin, mutta 
rajan häivyttäminen luo scherzon trion 
ja finaalihymnin välille erityisen yhtey-
den.

Loistokkaana finaalicrescendona, jon-
ka kortit paljastetaan heti alussa toi-
sen sinfonian päätös muistuttaa jos-
sain määrin Tshaikovskin viidennen tai 
Mahlerin kolmannen sinfonian finaale-
ja. Onnellinen loppu on vääjäämätön, 
mutta ritualisoitu kasaamalla sen eteen 
junnaavia molliostinatoja, joiden läpi 
taisteluhenkisillä fanfaareilla koristel-
tu melodia puskee vastustamattomalla 
voimalla.

Tuo voittokulku on puhutellut yhtä 
hyvin suomalaisia kuin maamme kohta-
loista tietämättömiä kuulijoita ja se on 
tehnyt toisesta sinfoniasta Sibeliuksen 
suosituimman sinfonian.

 
Antti Häyrynen
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Suomen Kansallisoopperassa (SKOB) 
Mäkelä johti Mozartin Taikahuilun 
jou lukuussa. Hänet nimitettiin myös 
Esa-Pekka Salosen assistenttikapelli-
mestariksi SKOB:n Wagnerin Ring-
produktioon, joka alkaa vuonna 2019.

 

VÍKINGUR ÓLAFSSON

Juilliardin musiikkikorkeakoulusta val-
mistunut Víkingur Ólafsson on yksi 
sukupolvensa kiinnostavimmista pia-
nisteista. New York Timesin kriitik-
ko Anthony Tommasini kutsui häntä 
Islannin Glenn Gouldiksi elokuisen New 
Yorkin konsertin jälkeen ja Gramophone 
puolestaan kuvaili islantilaista ”hengäs-
tyttävän nerokkaaksi pianistiksi” Philip 
Glass -levyn julkaisun yhteydessä.

 Voitettuaan kaikki mahdolliset mu-
siikkipalkinnot kotimaassaan, Ólafsson 
teki kansainvälisen läpimurtonsa solmit-
tuaan merkittävän levytyssopimuksen 
Deutsche Grammophonin kanssa 2016. 
Tuolloin levytetyn Glass -levyn jälkeen 
tänä vuonna julkaistaan Bachin piano-
teoksia sisältävä taltiointi.

Kuluvalla kaudella Ólafsson esiin-
tyy mm. Los Angelesin filharmoni-
koi den, Hampurin radion sin fo-  
  nia   orkesterin, Japanin radion sin fo   nia- 
orkesterin ja Berliinin konsertti ta-
lon orkesterin solistina. Resitaaleja 
hän pitää mm. Kölnin filharmoniassa, 
Hampurin Elbphilharmoniessa, Wienin 
Konzerthausissa ja Lontoossa. Ólafsson 
on myös ruotsalaisen Vinterfest -ta-
pahtuman, Reykjavik Midsummer 
Music -festivaalin ja Icelandic Weekend 

at Liepaja -musiikkiviikonlopun taiteel-
linen johtaja.   

Ólafsson on tunnettu nykymusii-
kin tulkki ja hän on työskennellyt lä-
heisesti mm. Philip Glassin ja Daníel 
Bjarnasonin kanssa. Viime kaudella hän 
esitti Haukur Tómassonin uuden kon-
serton Los Angelesin filharmonikkojen 
ja Esa-Pekka Salosen johdolla.

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 
2016 95 % ja verkossa sekä television 
äärellä konsertteja seurasi yli 1,4 miljoo-
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(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. 

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 


