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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

28.3.
TORSTAISARJA 9
Musiikkitalo klo 19.00

Sakari Oramo, kapellimestari

Gustav Mahler (1860–1911): Sinfonia nro 7 e-molli 80 min
Langsam (Adagio) – Allegro risoluto, ma non troppo – Allegro 
con fuoco
Nachtmusik I: Allegro moderato
Scherzo: Fließend, aber nicht schnell (Schattenhaft)
Nachtmusik II: Andante amoroso
Rondo-Finale:  Allegro ordinario – Allegro moderato ma energico

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy n. klo 20.30.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”SEITSEMÄS SINFONIA EI OLE SANKARISINFONIA”
Seitsemäs sinfonia on Mahlerin sinfo-
nioista vähiten esitetty. Miksi sitä pide-
tään vaikeasti lähestyttävänä?

Luulen, että jokaisen suuren sinfonikon 
tuotannossa on yksi teos, joka vailla an-
siotaan jää muiden varjoon, ja Mahlerin 
tuotannossa se on seitsemäs sinfonia. 
Sitä on pidetty sisäänpäin kääntynee-
nä ja epädramaattisena, vaikka se on 
tosiasiallisesti kaikkea muuta. Se jää 
traagisen kuutosen ja mahtipontises-
ti julistavan kahdeksannen väliin, eikä 
se ole sankarisinfonia samalla tavoin 
kuin muut Mahlerin sinfoniat. Hänen 
sinfonioidensa dramaturgia on usein 
sellainen, että niissä lähestytään trage-
diaa, mutta lopulta selvitään voittajina. 
Joskus, tosin harvemmin, triumfi jää 
haaveeksi. Viides sinfonia on tyypilli-
nen voitonsinfonia, kun taas kuudes on 
läpeensä traaginen. Seitsemännessä 
ei ole tällaista sinänsä yksinkertaista, 
mutta toki jännitettä luovaa draamaa. 
Siinä ei myöskään ole sellaisia ”hittejä” 
kuin viidennen sinfonian Adagietto.

Joku on antanut teokselle lisänimen 
Yön laulu. Seitsemäs sinfonia on luon-
teeltaan pastoraalinen sinfonia, joka 
kertoo yksinkertaisella tavalla tarinan 
yöstä päivään, ei filosofisella, vaan 
luonnonilmiöiden tasolla. Se suhtau-
tuu edeltäjäänsä, kuudenteen sinfo-
niaan, samalla tavoin kuin Beethovenin 
Pastoraalisinfonia (nro 6) suhtautuu 

hänen viidenteen sinfoniaansa. Usein 
säveltäjä kirjoittaa voitokkaan ja pai-
nokkaan teoksen jälkeen jotain rauhal-
lisempaa, joka kasvaa samasta lähtees-
tä, mutta ei ole samalla tavoin julistava.

Millä tavoin seitsemäs sinfonia on raken-
nettu?

Seitsemäs sinfonia on rakenteeltaan 
hyvin symmetrinen, viisiosainen muo-
dostelma. Siinä on painokkaat ääri-
osat ja kaksi Nachtmusikiksi nimettyä 
lyhyttä, tunnelmaltaan yöllistä karak-
täärikappaletta. Ensimmäinen niistä on 
yöllinen kulkue, mikä oli yksi Mahlerin 
lempiaiheista. Hänen sanotaan saaneen 
inspiraation tähän osaan Rembrandtin 
Yövartio-maalauksesta, jonka hän oli 
nähnyt Amsterdamissa useita kertoja. 
Toinen Nachtmusik on serenadi, jossa 
mandoliini ja kitara luovat hyvin mys-
tisen ilmapiirin. Nachtmusikien keskellä 
on scherzo.

Kun Arnold Schönberg kuuli teok-
sen Wienin-ensiesityksen, hän kirjoit-
ti Mahlerille, että se on hänen mie-
lestään hyvin klassinen, modernilla 
tavalla. Schönberg ihaili suunnatto-
masti Mahlerin sinfonioita, mutta oli 
aiemmin kokenut, että ne hajottavat 
perinteen tarjoamatta kuitenkaan vält-
tämättä uutta ratkaisua. Seitsemäs sin-
fonia avasi Schönbergin mielestä uusia 
uria, mutta samalla vakuutti hänet sii-
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tä, että nimenomaan organisoitunei-
suudessa on modernismin juuri. 

Seitsemäs sinfonia todella on jos-
sain mielessä olemukseltaan klassinen. 
Siinä on samanlaista keveyttä ja ilmai-
sun valoa kuin Haydnissa tai ylipäätään 
wieniläisklassisessa musiikissa. Siinä 
on kuitenkin myös moderneja piirteitä, 
esimerkiksi tavassa, millä Mahler finaa-
lissa hajottaa Wagnerin Meistersinger-
alkusoiton kappaleiksi. Se on eräänlai-
nen historiallinen fantasia siitä, mihin 
suuntaan alkusoittoa olisi voinut jatkaa. 
Aurinkoisempaa musiikkia on Mahlerin 
tuotannosta vaikea löytää.

Mahler oli itse loistava kapellimestari ja 
tunsi instrumenttinsa hyvin. Mitkä ovat 
Mahlerin orkestroinnin tyypillisiä ele-
menttejä?

Tunnistettavin piirre on jousien tem-
posta riippumatta muodostama perus-
ta. Mahler kirjoittaa tyypillisesti jousille 
niin, että viulut ja alttoviulut ovat sa-
maa ryhmää, kun taas sello ja basso 

ovat kiinteässä yhteydessä puhaltimiin. 
Toisaalta 1. ja 2. viulu ovat jatkuvas-
ti keskustelevassa suhteessa toisiinsa. 
Siksi on erittäin tärkeää, että ne esi-
tyksessä istuvat toisiaan vastakkain ka-
pellimestarin molemmilla puolilla. Vain 
näin voidaan saavuttaa säveltäjän tar-
koittama stereoefekti.

Mahlerin puupuhallinsektiot puo-
lestaan ovat suuria, niissä saattaa olla 
jopa kaksikymmentä soittajaa. Usein 
hän yhdistää eksoottisempia soittimia, 
kuten bassoklarinetin, englannintor-
ven tai pikkolohuilun perinteisempiin 
soittimiin, mistä tulee aivan omanlai-
sensa väri. Jokaisessa sinfoniassa myös 
soolokäyrätorvella tai soolo-oboella on 
merkittäviä, ilmaisultaan intensiivisiä 
sooloja.  Lyömäsoittimilla, etenkin pa-
tarummuilla ja bassorummulla Mahler 
luo hyvin persoonallisen maailman yh-
distämällä hiljaisia, kaukaa tulevia ku-
mahduksia ja valtavia, koko orkesterin 
pauhun ylittäviä efektejä.

haastattelu Lotta Emanuelsson

GUSTAV MAHLER (1860–1911): SINFONIA NRO 7

“Tämä kirja on omistettu Gustav Mahlerin 
muistolle. Omistus oli tarkoitettu tuotta-
maan hänelle vähäistä mielihyvää hänen 
vielä eläessään. Sen oli myös tarkoitus 
osoittaa kunniaa hänen kuolemattomil-
le teoksilleen ja näyttää, että näitä sä-
vellyksiä, jotka oppineet muusikot ovat 
ohittaneet olankohautuksella – itseasias-
sa ylenkatseella – on palvonut joku, joka 
ei kenties ole aivan tietämätön itsekään. 

Gustav Mahler jäi vaille omistustani mer-
kittävämpiä ilonaiheita. Tämä marttyyri, 
tämä pyhimys, menehtyi ennen kuin saat-
toi luottavaisin mielin jättää työnsä ystä-
viensä vaalittavaksi.”

Ei ole sattumaa, että Arnold Schönberg 
sovittaa piikkikruunua Harmoniaoppinsa 
(1911) esipuheessa Gustav Mahlerin 
(1860–1911) päähän. Menestyvän ja 
juhlitun kapellimestarin säveltäjätyöstä 
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luotiin kärsimyshistoria, josta ns. Wienin 
koulun modernit säveltäjät saivat tar-
vitsemansa marttyyrin. Mahler uhrasi 
itsensä uuden aikakauden puolesta ja 
osoitti tien suureen tuntemattomaan, 
joka tarjosi tuleville säveltäjille kovin vä-
hän tämänpuoleisia palkintoja.

“Kuinka hämärä onkaan elämämme 
perusta? Mistä tulemme? Minne tiem-
me vie meidät? Olenko todellisuudessa jo 
tahtonut tätä elämää ennen syntymää-
ni, kuten Schopenhauer arvelee? Miksi 
minun annetaan tuntea itseni vapaaksi, 
vaikka samalla olen kiinnitetty persoo-
naani kuin vankilaan? Mikä on kaiken 
vaivannäön ja murheen tarkoitus? Miten 
voin ymmärtää laupean jumalan luomis-
töiden julmuuden ja vahingollisuuden? 
Selviääkö elämän tarkoitus kuolemassa?”

Mahleria raastoivat kysymykset – 
tässä esitettynä Bruno Walterille – jot-
ka eivät jättäneet häntä rauhaan sen 
paremmin musiikissa kuin elämässä. 
Hänen sinfonioistaan tuli siten subjek-
tiivisen ja objektiivisen maailman tais-
telutantereita, hänen henkilökohtai-
sista neurooseistaan koko aikakauden 
sairautta. Mahleriin voisi hyvin sovel-
taa Itävallan keisarivallasta vuosisadan 
vaihteessa käytettyä luonnehdintaa: 
“Tilanne on aina epätoivoinen, mutta ei 
koskaan vakava.”

Mahlerin seitsemäs sinfonia (1904–
5) vaati pitkän sävellysprosessin ja pal-
jon muutoksia. Säveltäjän huolenpidos-
ta huolimatta se on jäänyt hänen ehkä 
harvimmin esitetyksi sinfoniakseen, 
saavuttamattomaksi usein jopa vank-
kumattomille kannattajille.

Mahler kävi teokseen käsiksi kesä-
lomallaan vuonna 1904 Kärntenissä 
Wörtherseen rantamilla, jossa Brahms oli 
innoittunut säveltämään mm. valoisan 

toisen sinfoniansa. Ensimmäisenä val-
mistuivat kaksi “Andantea”, Nachtmusik-
osaa (2. ja 4.), mutta jatkon keksiminen 
näille salaperäisesti hymyileville yökoh-
tauksille osoittautui vaikeaksi.

Seuraavana kesänä 1905 Mahler sä-
velsi loput kolme osaa, viimeisenä en-
simmäisen, jonka alkutahteihin hän 
löysi epätoivoisesti etsimänsä inspi-
raation airojen liikkeestä veneillessään 
järvellä. ”Tässä luonto pauhaa”, kuvasi 
säveltäjä kokonaisvaltaisesti sinfonian 
aloittavaa, kosteasta maisemasta ko-
hoavaa tenoritorvisooloa.

Kesti aina vuoteen 1908 ennen kuin 
Mahler, nyt lomaillessaan New Yorkin 
filharmonikkojen ylikapellimestarin 
tehtävistä, johti seitsemännen sinfo-
nian kantaesityksen Prahassa. Teos 
vaati 24 harjoitusta ja jokaisen jälkeen 
säveltäjä korjaili soitinnustaan ja yksi-
tyiskohtia hotellissaan. Itävallan vanhaa 
keisari Frans Joosefia juhlistava kon-
sertti oli vain muodollinen menestys.

Aikalaisyleisöä ja myös myöhempien 
polvien tulkitsijoita näyttää seitsemän-
nessä sinfoniassa häirinneen symmet-
rinen rakenne. Kahden massiivisen ja 
laaja-alaisuudestaan huolimatta klas-
sisiin muotoihin nojaavan ääriosan vä-
liin sijoittuvat kaksi Nachtmusik-osaa 
ja keskimmäisenä häilyvä scherzo. 
Ulkoisesti rakennelma (A-B-C-B-A tai 
A-C-A) muistuttaa viidettä sinfoniaa, 
mutta väliin sijoittuvat karakteriosat ei-
vät tunnu istuvan totuttuun sinfonisen 
argumentin liikutteluun. Melskeistä fi-
naalia on kutsuttu “ylistykseksi elämäl-
le” ja “valon voitoksi pimeydestä”, mikä 
on antanut päätökselle tarpeettoman 
mahtipontisen leiman.

Toinen kuulijoita hämäävä ja seitse-
männessä sinfoniassa korostuva piirre 
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on Mahlerin tapa yhdistää demonisia, 
sankarillisia ja tunnustuksellisen ro-
manttisia aineksia koomisiin, arkipäi-
väisiin ja naivistisiin aineksiin. Mahlerin 
musiikin subjektiivinen taso on seitse-
männessä sinfoniassa jälleen virittynyt 
syvyyspsykologiselle aaltopituudelle. 
Leikkaukset unista, lapsuuden mieliku-
vista ja alitajunnasta päivänvaloon viil-
tävät hätkähdyttävästi. Kuilu romantii-
kan luomaan ihannemaailmaan kasvoi 
ylittämättömäksi ja tuosta tavoitta-
mattomuudesta – menetyksestä – tuli 
keskeinen osa Mahlerin musiikissaan 
kuvaamaa tragediaa.

Vaikka seitsemännen sinfonian psy-
kologinen alttius kannattaa pitää mie-
lessä, teosta ei pidä puristaa psyko-
analyyttiseen muottiin. Seitsemännen 
sinfonian säveltämisen aikana Mahler 
ilmoittautui Siegmund Freudin poti-
laaksi aviollisten ongelmiensa vuoksi, 
mutta säveltäjä pystyi analysoimaan 
ongelmansa ennen kuin legendaari-
nen psykoterapeutti sai edes työkalu-
pakkinsa auki. Mahler liikkui musiikis-
saan todellisuuden ja tietoisuuden eri 
tasoilla, mutta psykoanalyysistä ei löy-
dy avainta hänen musiikkinsa kaikkiin 
oviin.

Seitsemännen sinfonian orkesteri on 
suuri ja sisältää monia erikoistehoja. 
Koko orkesterin voimaa Mahler käyttää 
harvoin, enemmänkin hän on pyrkinyt 
jakamaan soittimet jatkuvasti vaihtu-
viksi yhdistelmiksi, värien ja sointien 
rikkaaksi vyöryksi, instrumentaaliseksi 
muunteluksi, joka tuntuu varsinkin so-
naattimuotoon tukeutuvassa ensiosas-
sa kiteytyvän rakennetekijäksi. Tämä 
on Mahleria impressionistisimmillaan, 
aistivaikutelmien luojana – tai wieni-
läismodernistien sointivärimelodioiden 

edelläkävijänä. Teoksen voi hahmottaa 
eeppiseksi vaellustarinaksi, jossa kah-
den ensimmäisen osan marssikarakte-
ri muuntuu scherzon tanssiaskeliksi ja 
hitaan osan lepotauon jälkeen finaalin 
äänekkääksi kulkueeksi.

Monumentaalinen ensimmäinen osa 
tuo teokseen klassisen sinfonisen kon-
fliktin. Sen sonaattimuodossa koko 
teosta koskeva kamppailu on levit-
täytynyt laajoiksi kontrastoiviksi koh-
tauksiksi. Hidas johdanto (Langsam) 
esittelee hedelmällisen rytmiaiheen ja 
tenoritorven signaalimaisen, usvaisella 
värityksellään naulan kantaan osuvan 
soolon (forte). Yksinäisen äänen ja or-
kesterirepliikkien vuoropuhelu jännit-
tää välittömästi teoksen vastavoimat.

Vaskien marssiaihe lähettää mat-
kaan suuren e-molli-allegron (Allegro 
con fuoco). Episodien rikkautta ei voi 
kuvata hukkumatta yksityiskohtiin. 
Kannattaa kuitenkin panna merkille, 
kuinka wieniläinen ‘sentimento’, kat-
keransuloinen tunteellisuus kietou-
tuu ikään kuin jugendarkkitehtuurin 
lonkeroiden avulla romanttiseen sivu-
teemaan ja marssiaiheen toistuviin ir-
tiottoihin. Pitkän kehittelyn jälkeen 
marssiteema palaa koodassa entistä 
loistokkaammin orkestroituna, mut-
ta vaikuttavasta pauhusta huolimatta 
päätökseen sekoittuu hienoista epätoi-
voa.

Toinen osa (Nachtmusik I: Allegro mo-
derato) tuntuu jatkavan ensimmäisen 
osan marssipoljentoa, mutta ympäris-
tö on erilainen ja kulku epävarmempaa. 
Käyrätorven kutsuvassa aiheessa on 
Wunderhorn-laulujen lapsekasta opti-
mismia. Teema on itseasiassa muunnel-
ma Des Knaben Wunderhorn -kokoelman 
Revelge-laulusta, johon puupuhaltimet 
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vastaavat luonnonläheisin muunnel-
min. Optimistista vaellusta kuunvaloi-
sessa maisemassa säestävät koomiset 
puhallinvinjetit, toisinaan hyväntahtoi-
sesti kalahtelevat lehmänkellot. Sellojen 
esittelemä sivuteema tuntuu sekin kan-
nustavan kulkijaa, mutta marssiaiheen 
kertaukset muuttuvat yhä fantastisem-
miksi ja toisessa sivuepisodissa yön ää-
net lisäävät epävarmuutta. Lopussa 
teema katoaa jokseenkin ehjin nahoin 
hämärään.

Kolmas osa (Scherzo: Fließend, aber 
nicht schnell) on yhtä yöllinen kuin ke-
hystävät Nachtmusik-osatkin. Edellisen 
osan naiivista luottavaisuudesta ei ole 
mitään jäljellä, mikään ei ole varmaa. 
Alun pimeydessä häilähtelevät tanssi-
aiheet (esitysohjeena “schattenhaft”, 
varjomaisesti) kokoavat itsensä frag-
menteista ja niiden keinahtelua punk-
teeraavat ironiset kommentit. Kevyesti 
makaaberi valssiteema saa triotaittees-
sa vastapainokseen oboeiden laula-
van aiheen (“dolce”) sekä jousien tun-
nustelevan ländler-sävelmän, mutta 
nekin saavat ilkeämielisen sivumaun. 
Kertauksessa painostava tunnelma tii-
vistyy vaskien vahvistamaksi kalman-
tanssiksi, mutta musta huumori torjuu 
myös romanttiset kauhukuvat. Lopussa 
musiikki hajoaa jälleen tyhjyyteen.

Viihteellisessä serenaditunnelmas-
sa loikoileva hidas osa (Nachtmusik 
II: Andante amoroso) tuntuu uinuvan 
omassa ajattomassa maailmassaan. 
Musiikki ohenee kamarimusiikilliseksi 
puhaltimien tehdessä leikkisiä huomio-
ta ja jousien – erityisesti sooloviulun – 
vastatessa esitysohjeen amoroso-tun-
nelmasta (“rakastuneesti”). Mandoliini 
sekä kitara tuovat musiikkiin eteläisen 
tuulahduksen, ehkä muistona Verdin 

Otellon puutarhakohtauksesta. Osan 
lopussa kerääntyvät intohimot eivät 
järkytä pahaa-aavistamatonta tunnel-
maa ja yöllinen lemmenkohtaus liuke-
nee päätteeksi klarinetin suloiseen tril-
liin.

Finaalirondo (Allegro ordinario – 
Allegro moderato, ma energico) käyn-
nistyy komeasti: patarumpujen pauke 
ja käyrätorvien ja trumpettien teemat 
avaavat osan suurieleisesti, itsetarkoi-
tuksellisen retorisella ryskeellä. Osan 
rakenne on monimutkainen ja Mahler 
kehittelee tai varioi – sen mukaan halu-
aako osassa nähdä sonaatti- vai muun-
nelmamuotoisia piirteitä – kahdeksaa 
rondokohtaustaan yltäkylläisesti ja te-
hostaa liikettä taidokkaalla kontra-
punktilla.

Tällaisiin taidonnäytteisiin liitty-
vä oppineisuuden arvovalta ei vedon-
nut Mahleriin (poleemisena näyttee-
nä yhdeksännen sinfonian Scherzo), 
ja seitsemännen sinfonian kavalkadi-
maisessa finaalissa tekninen taituruus 
hukkuu riehakkaiden, groteskien ja 
muuten vain maanläheisten aiheiden 
alle. Teemojen vilinässä on kuultu viit-
tauksia mm. Wagnerin Mestarilaulajiin 
ja Léharin Iloiseen leskeen germaanisen 
elämänkäsityksen ja kapellimestarityön 
äärilaidoilta.

Seitsemäs sinfonia on kumppaniensa 
lailla ”ohjelmansa niellyttä” musiikkia, 
vaikka Mahler ei vahingoista viisastu-
neena jättänyt teoksesta jälkeensä kir-
jallisia selostuksia (finaali oli tosin otsi-
koitu joissakin luonnoksissa “Päiväksi”). 
Romanttisen sinfonian lunastusoppia 
ei lopputulokseen pysty soveltamaan 
ja mm. Theodor Adorno on painotta-
nut sävellajisuhteiden viitteellistä luon-
netta. “Päivä” ei kaikissa suhteissa ole 
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parempi tai varsinkaan kiinnostavampi 
kuin yö.

Seitsemännen sinfonian onnelli-
nen päätös on silti voitu kokea elä-
mänilon ja päivänpaisteen riemu-
voitoksi, Mahleriksi ilman Angstia. 
Loppukertauksessa innostuneet or-
kesterivoimat kasaantuvat loistavaksi 
kulkueeksi ja viimeiseen energiapur-
kaukseen osallistuu nykymusiikkia en-
nakoiva lyömäsoitintarpeisto, mukana 
hitaan osan lehmänkellot.

Ristiinnaulitun säveltäjän myytille 
tällainen vastaus elämän ja kuoleman 
kysymyksiin on ongelmallinen. Monien 
seitsemännen sinfonian tulkitsijoiden 
kirjoituksista paistaa närkästys: pitää-
kö Mahler meitä ja itseään pilkkanaan? 
Huumori on vakavassa musiikissa vai-
kea laji, mutta Mahlerin seitsemäs sin-
fonia pyrkii haalimaan valtakuntaansa 
todellisuudesta myös ne osat, joita tai-
desävellykseen ei yleensä ole kelpuu-
tettu.

 
Antti Häyrynen

SAKARI ORAMO
Sakari Oramo (s. 1965) on kuulunut 
1990-luvulta lähtien Suomen kansainvä-
lisesti menestyneimpiin kapellimesta-
reihin. Hän on toiminut vuodesta 2008 
Tukholman kuninkaallisen filharmoni-
sen orkesterin ylikapellimestarina ja tai-
teellisena neuvonantajana ja vuodesta 
2013 myös BBC:n sinfoniaorkesterin yli-
kapellimestarina ja Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin taiteellisena johtaja-
na. Hän on Radion sinfoniaorkesterin 

kunniakapellimestari, ja hänet on ni-
metty Sibelius-Akatemian orkesteri- ja 
kapellimestarikoulutuksen professorik-
si viisivuotiskaudeksi 2020–24.

Oramo on johtanut vierailijana 
mm. Wienin, Berliinin, New Yorkin 
ja Los Angelesein filharmonikko-
ja, Amsterdamin Concertgebouw-
orkesteria, Pariisin, Chicagon, San 
Franciscon, Clevelandin ja Minnesotan 
orkestereita sekä Dresdenin val-
tionorkesteria, Berliinin Deutsches 
Symphonie-Orchesteria ja Hampurin 
NDR Elbphilharmonie -orkesteria.

Kapellimestarinoppinsa Jorma 
Panulan legendaarisella luokalla saa-
nut Oramo aloitti muusikonuransa 
viulistina ja toimi ennen kapellimesta-
rinuran aukeamista Avantin ja Radion 
sinfoniaorkesterin konserttimestari-
na. Läpimurto tapahtui tammikuussa 
1993, kun hän johti menestyksekkääs-
ti Radion sinfoniaorkesterin konser-
tin lyhyellä varoitusajalla, ja hän toimi 
Radion sinfoniaorkesterissa 1994–2003 
kapellimestarina ja vuosina 2003–12 
ylikapellimestarina. Vuosina 2004–
2018 hän oli myös West Coast Kokkola 
Operan ylikapellimestari.

Vuosina 1998–2008 Oramo oli Simon 
Rattlen seuraaja Birminghamin kau-
pungin sinfoniaorkesterin ylikapelli-
mestarina ja musiikillisena johtajana. 
Kaudet Birminghamissa ja BBC:n sin-
foniaorkesterissa ovat laajentaneet hä-
nen englantilaisen musiikin ohjelmis-
toaan, ja hän on saanut lukuisia maan 
musiikin huomattavimpia kunnianosoi-
tuksia, mm. arvostetun Elgar-mitalin 
2008, brittiläisen imperiumin ritarikun-
nan arvonimen (OBE) 2009 ja Royal 
Philharmonic Societyn Vuoden kapelli-
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RADION SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013.

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 tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2018–2019 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta.  

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-

paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen Aslak Hetta -oopperan 
ensilevytyksen. Bartókin viulukon-
serttojen levytys Christian Tetzlaffin 
kanssa Hannu Linnun johdolla palkit-
tiin Gramophonella 2018. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy 
sai International Classical Music -pal-
kinnon (ICMA) 2018.  Lisäksi se oli 
Gramophone-julkaisun Editor’s Choice 
marraskuussa 2017 ja BBC Music 
Maga zinen kuukauden valinta tam-
mikuussa 2018. Orkesterin levytyk-
siä on palkittu myös mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Kaudella 2018–2019 julkaistavat levyt 
sisältävät Lutoslawskia, Fagerlundia ja 
Beethovenia.

RSO konsertoi säännöllisesti ym-
päri maailmaa. Kaudella 2018–2019 
orkesteri tekee kotimaan kiertueen 
Hannu Linnun johdolla Pietarsaareen, 
Kauhajoelle, Forssassaan ja Lahteen.

RSO:n konsertit lähetetään suorina 
lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 
1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja 
Yle TV1:ssä.

mestari -tunnustuksen 2015.
Keskeisen klassisromanttisen oh-

jelmiston ja 1900-luvun klassikko-
jen lisäksi Oramo on johtanut paljon 
uutta musiikkia, myös lukuisia kan-
taesityksiä. Hänen monipuolinen oh-
jelmistonsa näkyy myös hänen laa-
jassa diskografiassaan, joka ulottuu 
Beethovenista romantikkojen (mm. 
Grieg, Saint-Saëns, Brahms, Bruckner, 

Elgar, Mahler, Rahmaninov) ja 1900-lu-
vun klassikkojen (mm. Sibelius, Nielsen, 
Stravinsky, Bartók, Villa-Lobos, Kurtág) 
kautta uusimpaan musiikkiin. Hän 
on levyttänyt myös laajasti suoma-
laista musiikkia eri tyylikausilta (mm. 
Crusell, Mielck, Launis, Raitio, Pingoud, 
Klami, Kokkonen, Nordgren, Kaipainen, 
Hämeenniemi, Lindberg, Saariaho, 
Hakola).


