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Suomalainen 
umpio

Teksti Riitta Kylänpää, Lissabon

”Suomi tarvitsee 
kulttuuriviennin sijasta 
kulttuurituontia”, 
sanoo Risto Nieminen. 
Kansainvälisen 
vaihdon puute 
näivettää jo klassista 
musiikkia ja teatteria. 
Juhlaviikkojen väistynyt 
toiminnanjohtaja 
arvostelee myös 
rahanjakoa ja 
sijoittamista seiniin,  
ei sisältöön. E

L Helsingin juhla-
viikkoja 12 vuoden 
ajan johtanut Risto 
Nieminen erosi teh-
tävästään keväällä. 
Nykyisin hän johtaa 
Gulbenkian-säätiön 
musiikkiosastoa Lis-
sabonissa.
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 E
nsi viikolla alkavat Helsingin 
juhlaviikot ovat viimeiset Ris-
to Niemisen suunnittelemat. 
Hän aloitti keväällä Portugalin 
merkittävimpänä kulttuurin 
tuottajana tunnetun Gulben-
kian-säätiön musiikkiosaston 
johtajana ja istuu nyt työhuo-

neessaan Lissabonissa. Hän pohdiskelee 
suomalaista kulttuurielämää. Jalostetta-
vaa löytyisi paljonkin. Hän kyseenalaistaa 
esimerkiksi opetusministeriön ja kaupun-
kien apurahojen, myös festivaalirahojen,  
jakoperusteita.

”Suomalaiselta kulttuuripolitiikalta 
puuttuu linja”, Nieminen toteaa. Hänen 
mukaansa se näkyy siten, että asiat teh-
dään kuten aina ennenkin: ”Rahaa saavat 
ne, jotka ovat saaneet sitä aikaisemminkin 
sisällöstä riippumatta”. 

Jos ministeriöllä olisi kulttuuripoliitti-
nen linjaus, se voisi Niemisen mukaan ar-
vioida projekteja sen mukaan, ovatko ne 
kiinnostavia ja vahvistavatko ne linjausta.

”Nyt poliittiset agendat ovat tärkeämpiä 
kuin sisältöagendat. Kun maassa on kes-
kustalainen kulttuuriministeri, rahaa saa-
vat maakuntien kulttuurihankkeet. Kun 
kulttuuriministeri on Rkp:stä, on eduksi 
olla suomenruotsalainen.”

Risto Nieminen on juuri nimitetty ope-
tusministeriön työryhmään, joka pohtii 
kulttuurin tulevaisuutta. Jatkossa hänellä 

on siis ainakin teoreettinen mahdollisuus 
vaikuttaa linjauksiin.

Ainoa ”taho”, joka on tehnyt kulttuuri-
poliittisia linjauksia Niemisen ollessa juh-
laviikkojen toiminnanjohtajana, on hänen 
mukaansa Helsingin kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen. 

 ”Pajunen haluaa kehittää Helsinkiä Itä-
meren alueen keskeisenä tekijänä, ei vain 
talouden ja politiikan vaan myös kulttuurin 
alalla. Hän näki, että juhlaviikot on yksi vä-
line sen toteuttamiseen. Kansainvälisen ta-
son festivaali on vetovoimatekijä, joka lisää 
kaupungin viihtyisyyttä ja vaikuttavuutta. 
Samalla kaupungin avustus juhlaviikoille 
nousi puolella.

Nieminen ihmettelee myös nykyistä val-
tionapujärjestelmää, joka tukee hänen 
mielestään vanhan säilyttämistä.

”Teatterien ja orkesterien valtionapu pe-
rustuu miestyövuosiin. Miestyövuosilla mi-
tataan enemmän määrää kuin laatua. Kun 
joku on päässyt putkeen, saa töpeksiä pa-
hasti, ennen kuin pudotetaan pois valtion-
avun piiristä. Pienten, riippumattomien 
ryhmien pääsy valtionavun piiriin on vai-
keaa. Uudistamalla valtionapujärjestelmää 
monet lahjakkaat tekijät ja ryhmät saisivat 
työtilaisuuksia ja pääsisivät esiin.”

Kulttuurituontia!
Juhlaviikkojen toiminnanjohtajana Niemi-
sen tavoitteena oli saada Helsinkiin kan-

sainvälisiä orkesterivierailuja säännölli-
sesti edes muutaman kerran vuodessa. 
Juhlaviikot ovat tuottaneet niitä – ”ainoa-
na koko kaupungissa”.

”Suomi tarvitsee paljon enemmän kult-
tuurituontia kuin kulttuurivientiä. Taide-
elämän uudistumisen edellytyksenä on 
kansainvälinen vaihto. Yleisön ja ammat-
tilaisten on hyvä nähdä maailman huippu-
jen esityksiä, saada vertailukohtia. Mutta 
vaikka Helsingissä on kolme orkesteria ja 
paljon konserttimusiikin tarjontaa, ulko-
maisia vieraita on selvästi vähemmän kuin 
vaikkapa Tukholmassa, joka sekään ei ole 
mikään taiteen metropoli. ”

 Viime syksynä juhlavuotta viettäneen 
festivaalin ohjelman kruunasi konserteil-
laan kaksi maailman huippuorkesteria: sir 
Simon Rattlen johtama Berliinin filharmo-
nikot ja Gustavo Dudamelin johtama vene-

zuelalainen Simón Bolívar -nuoriso-orkes-
teri.

Seuraukset näkyivät heti: ”Venezuelalais-
ten Helsingin-vierailu haastoi monet alan 
ammattilaiset keskustelemaan suomalai-
sesta klassisen musiikin opetuksesta.”

”Meillä koulutetaan välttämään virheitä, 
Venezuelassa kannustetaan onnistumises-
ta. Soittaja saattaa olla teknisesti taitava, 
mutta viimeinen persoonallinen antautu-
minen puuttuu, koska pelätään virheitä.”

Teatterissa ”eristäytymisen ja kansainvä-
listen kontaktien puutteen seuraukset” nä-
kyvät Niemisen mukaan vielä selvemmin 
kuin konserttimusiikin tarjonnassa.

”Taideinstituutioiden asenne on provin-
siaalinen. Teatterin taso ei ole päätähui-
maava. Ei ole ihme, ettei sitä ole kansain-
välisesti löydetty.”

Yleensä suomalaisen teatterin poissa-
oloa kansainvälisiltä teatterifestivaaleilta 
perustellaan kieliongelmalla, mutta Nie-
minen kumoaa väitteen.

”Kyllä teatterifestivaaleilla nähdään 
tšekkiläisiä, puolalaisia ja unkarilaisia esi-
tyksiä.”

”Kristian Smeds on toistaiseksi ainoa 
suomalainen teatterintekijä, joka on huo-
mattu ulkomailla. Hänellä on näkemystä 
ja voimakas tahto tehdä asioita. Mutta kun 
opetusministeriö jakoi kulttuurin vientitu-
kirahoja, Smeds Ensemble jäi ilman, sen 
sijaan Svenska Teaternin Spin-musikaa-
lin vientipaketti sai tukea. Se on juuri si-
tä puoluepolitikointia. Jos vastaava olisi 
tapahtunut Ranskassa, siitä olisi syntynyt 
iso keskustelu muuallakin kuin kulttuuri-
piireissä.”

Yhdessä enemmän
Tutkiessaan viime vuonna juhlaviikkojen 
40-vuotista historiaa Nieminen havaitsi, et-
tä alkuvuosina myös Helsingin kaikki suu-
ret kulttuurintuottajat, kaupunginteatteri, 
Kansallisteatteri ja Kansallisooppera olivat 
vielä mukana juhlaviikoilla. Ne ajoittivat 
omia merkittäviä ensi-iltojaan juhlaviikko-
jen aikaan ja kutsuivat itse vierailuesityk-
siä. Helsingissä nähtiin esimerkiksi Peter 
Brookin ohjaustöitä.

Niemisen mukaan ”merkittäville kult-
tuurikaupungeille on tyypillistä, että ins-
tituutiot yhdessä rakentavat festivaaleista 
ainutlaatuisen kulttuurin näyteikkunan. 
Näin tapahtuu esimerkiksi Edinburghis-
sa, Pariisissa – ja jopa Tampereella.” 

”Nykyisin jokaisella on oma agendansa, 
yhteistyö ei juuri kiinnosta. Helsingin tu-
kemasta kaupunginteatterista on tullut hy-
vin rasvattu viihdetehdas. Kansallisteatte-
ri omassa ylhäisessä yksinäisyydessään on 
sentään tuottanut viime vuosina jonkin yk-
sittäisen kansainvälisen esityksen.”

”Nyt Kansallisteatteri halusi tuoda Smed-
sin esityksen Mental Finland, joka sai ensi-
iltansa Brysselissä viime keväänä. Mutta 
tetteri ei halunnut, että se tapahtuu juhla-
viikoilla. Yhdessä voisimme tehdä paljon 
enemmän.”

Toiminnanjohtajakautensa aikana Nie-
minen näki vuosittain vähintään puolensa-
taa ulkomaista tanssi-, musiikki- ja teatte-
riesitystä, joista hän valitsi juhlaviikkojen 
vieraat. Parin viime vuoden ajan teatteri-
urakkaa on ollut jakamassa Kulttuuriteh-
das Korjaamon perustaja ja johtaja Raoul 
Grünstein. Korjaamo Teatteri on pieni, kat-
somoon mahtuu vain 300 ihmistä, mutta 
sen visio on juuri sitä, mitä Nieminen ha-
luaisi nähdä Suomessa enemmän: kansain-
välistä vaihtoa, taiteidenvälisyyttä ja uusien 
ilmaisumuotojen esittelyä. Viikon kuluttua 
alkavilla juhlaviikoilla Korjaamossa näh-
dään yhdentoista kansainvälisesti kiinnos-
tavan ryhmän esityksiä.

”Korjaamo on parhaita asioita, mitä Hel-
singissä on pitkään aikaan tapahtunut. 
Mutta sekään ei syntynyt siten, että päät-
täjät olisivat päättäneet, vaan että yksityis-
henkilö jaksoi ajaa asiaansa, hakata vuosia 
päätään seinään. Ja lopulta päättäjät tuli-
vat mukaan.”

 
Ei edes vuokralle
Myös Kansallisoopperassa on eletty Nie-
misen mukaan ”näkemyksellisempiäkin” 
aikoja.

”Jorma Uotisen kauden aikana siellä 
nähtiin merkittäviä kansainvälisiä esityk-
siä. Uotisella on näkemys siitä, mitä maa-
ilmalla tapahtuu. Juhani Raiskinen oli 
viimeinen festivaalihenkinen pääjohtaja 
oopperassa.”

Nykyisin Uotinen johtaa Kuopio Tans-
sii ja Soi -festivaalia ja Kuopiossa nähdään 
kansainvälisiä tanssiryhmiä. ”Mutta Hel-
singissä vain juhlaviikoilla tai pienten toi-
mijoiden kuten Zodiak – Uuden tanssin 
keskuksen toimesta. Helsinki on kuitenkin 

maan pääkaupunki ja kulttuurin näyteik-
kuna.”

Helsingin suuret kulttuuri-instituutiot 
ovat olleet Niemisen harmiksi myös halut-
tomia edes vuokraamaan tiloja vierailevien 
teatteri- ja tanssiryhmien esityksille juhla-
viikoilla.

”Juhlaviikoilla on resursseja ja löydäm-
me merkittäviä ja kiinnostavia teoksia, 
mutta viime vuonnakin jouduimme luopu-
maan esimerkiksi Pina Bauschin johtaman 
tämän hetken merkittävimmän tanssiryh-
män vierailusta, koska meillä ei ole tiloja. 
Tilojen puute on juhlaviikkojen suurin on-

Mikä Gulbenkian?
Useimmille portugalilaisille 
Gulbenkian tarkoittaa samaa 
kuin kulttuuri. Calouste Gul-

benkian -säätiö on merkittävä toimija 
kulttuurin ja taiteen eri aloilla. Sillä on 
muun muassa taidemuseo ja nykytai-
teen galleria, laaja kirjasto ja konsert-
tisali. Risto Nieminen johtaa säätiön 
musiikkiosastoa. Hän vastaa säätiön 
sinfoniaorkesterin ja kuoron toimin-
nasta sekä konserttitalon ohjelmasta.

Säätiöllä on myös tiedeinstituutti, 
joka on keskittynyt bioteknologian tut-
kimukseen. Säätiön vuosibudjetti on 
noin 108 miljoonaa euroa, se työllistää 
noin 520 henkilöä. Sen keskuspaikka 
on Lissabonissa, lisäksi toimipisteitä 
on Lontoossa ja Pariisissa.

Gulbenkian-säätiö on nimetty sen 
perustajan, syntyjään armenialaisen 
öljyalan liikemiehen Calouste Sarkis 
Gulbenkianin mukaan. Kuollessaan 
vuonna 1955 hän oli yksi rikkaimmista 
ihmisistä koko maailmassa ja hänen 
taidekokoelmansa oli maailman suu-
rimpia yksityisiä kokoelmia. J
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”Teatterissa eristäytymisen ja 
kansainvälisten kontaktien puutteen 
seuraukset näkyvät vielä selvemmin  
kuin konserttimusiikin tarjonnassa.”

E

L Risto Nieminen kehuu Lissabonin kult-
tuurielämää kansainväliseksi konsert-
tisalin lippukassalle. ”Portugalilla on 
yllättäen tiiviit yhteydet Brasilian kans-
sa.”   Gulbenkian-säätiön musiikkiosas-
ton johtajana Niemisellä on kolminker-
tainen määrä rahaa sinfoniaorkesterin 
ja kuoron sekä konserttisalin ohjelman 
organisointiin verrattuna juhlaviikkojen 
koko ohjelman toteuttamiseen.



tämään kaksi tasavertaista orkesteria, kau-
punginorkesteri ja radio-orkesteri. Niemi-
sellä on tähän ratkaisu: ”Musiikkitalo olisi 
oma yksikkönsä ja orkesterit olisivat sen 
vierailijoita.”

Niemisen mallissa musiikkitalo hahmot-
telisi linjaukset, jossa orkesterien konser-
tit olisivat osa sen toimintaa. ”Lisäksi talo 
järjestäisi vierailutoimintaa ja erikoispro-
jekteja, joilla olisi temaattinen yhteys or-
kesterien konsertteihin. Orkesterit ja kon-
serttien harjoitukset vievät suurimman 
osan ajasta, mutta musiikkitalo on tyhjil-
lään kuulemma100 päivää vuodessa. Sinne 
mahtuu paljon muutakin.” SK

gelma. Tai tiloja kyllä olisi”, Nieminen jat-
kaa, mutta ”Helsingin kaupunginteatterin, 
Kansallisteatterin ja Kansallisoopperan 
suuret näyttämöt eivät ole olleet käytettä-
vissä kuin satunnaisesti”.

Musiikin puolella yhteistyö toimii pa-
remmin. ”Finlandia-talo on pitänyt juh-
laviikkojen periodin vapaana, ja kun löy-
dämme kiinnostavan ryhmän, meillä on 
varmuus tiloista.”

Jos teatterit ja ooppera ovat aloittaneet 
harjoitukset, Nieminen pitää ymmärrettä-
vänä, että ne eivät voi keskeyttää niitä, kos-
ka henkilökunta joutuisi olemaan toimet-
tomana. Mutta sitä hän ei ymmärrä, miksi 
lomia ei voitaisi siirtää kahdella viikolla tai 
kuukaudella venyttämällä esityskautta ke-
säkuulle ja siirtämällä syyskauden alkua 
juhlaviikkojen jälkeen.

”Silloin yleisö saisi enemmän.”

Mikä Suomi-brändi?
”Valitettavasti meillä ollaan kiinnostu-
neempia siitä, mitä meidän taiteilijois-
tamme sanotaan ulkomailla, kuin että 
löytäisimme itse uusia mielenkiintoisia 
ulkomaisia taiteilijoita ja kutsuisimme 
heidät Suomeen”, Nieminen jatkaa poh-
dintaansa. 

”Ollaan valtavan huolissaan omasta 
identiteetistä. Suomalaisten menestymi-
nen ulkomailla on parasta, mitä meille 
voi tapahtua. Ehkä itseluottamuksen puu-
te on meidän kansallisominaisuutemme. 
Insinööritaitoa vaativaa älliä löytyy aika pal-
jon, mutta sen hyödyntämien tuntuu ole-
van vaikeaa.”

On helppo ymmärtää, että Nieminen kiel-
täytyy ymmärtämästä myös Suomi-brändi  
-työryhmän työtä.

”Parasta brändäystä on luoda taiteilijoille 
edellytykset tehdä töitä avoimessa ympäris-
tössä, jossa on luonnollista vuorovaikutus-
ta ja kansainvälistä dialogia. Silloin heiltä 
voi odottaa korkeatasoista taidetta, jota ei 
hirveästi tarvitse tietoisesti edes markki-
noida. Ei maabrändiä kehitetä sillä, että 

viedään messuille vähän kansantanhua ja 
vähän heviä.”

Musiikkitalosta parkkitalo?
Nyt Nieminen on alkanut epäillä Musiikki-
talon kohtaloa. Niin riemuissaan kuin hän 
oli päätöksestä rakentaa uusi musiikkitalo 
Helsinkiin, hänestä on alkanut tuntua, et-
tä musiikkitalossakin ollaan rakentamas-
sa vain uusia seiniä vanhalle toiminnalle. 
Hän pelkää, että ”musiikkitalosta on tulos-
sa samanlainen varauskirjan ehdoilla lin-
jattu parkkitalo kuin Finlandia-talo ohjel-
mistopolitiikaltaan on”.

”Se, joka varaa salin ensimmäisenä, te-
kee siellä mitä haluaa. Kongressikeskuksel-
la ei tarvitsekaan olla taiteellista näkemys-
tä. Sen tehtävänä on pitää paikat kunnossa 
ja varauskirjat täynnä. Musiikkitalolta odo-
tetaan muutakin.”

Nieminen kysyykin, miksi kukaan ei ker-
ro meille musiikkitalon sisällöstä. ”Missä 
ovat musiikkitalon kasvot?”  Hän on jo-
pa ihmetellyt, eikö kukaan ole kiinnostu-
nut asiasta, kun asiasta ei keskustella mis-
sään.

”Tai jos keskustelua käydään jossain, ei 
ainakaan julkisuudessa.”

Musiikkitalo valmistuu parin vuoden 
päästä, mutta ”ainoat asiat, joita olemme 
kuulleet siitä julkisuudessa, liittyvät raken-
nustöiden etenemiseen. Ehkä suunnitel-
maa musiikkitalon konseptiksi ei ole edes 
tekeillä. Kuulostaa siltä, että nyt ollaan to-
teuttamassa vanhanaikaista mallia, jolla 
hommat hoidettiin edellisen sukupolven 
aikana.”

Musiikkitalon tarpeellisuutta on pe-
rusteltu sillä, että Helsingin kaupungin-
orkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Si-
belius-Akatemia tarvitsevat soinnillisesti  
paremmat tilat kuin Finlandia-talossa on. 
Niemiselle se ei riitä. Musiikkitalolla on hä-
nen mukaansa oltava myös muita arvoja ja 
merkityksiä kuin että se on akustisesti yli-
vertainen paikka kokea musiikkia. Paikka, 
jossa musiikki soi kauniisti.
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Kuka?
Risto Juhani Nieminen
Ikä: 53
Syntymäpaikka: Kisko
Kotipaikka: Lissabon
Koulutus: Filosofian maisteri, 

pääaine musiikkitiede
Ura: Musiikkitoimittaja Yleisra-

diossa 10 vuotta, josta kaksi vuotta 
Radion Sinfoniaorkesterin inten-
denttinä, Pariisin Pompidou-taide-
keskuksen IRCAM-musiikkikeskuk-
sen taiteellinen johtaja viisi vuotta, 
Helsingin juhlaviikkojen toimin-
nanjohtaja 12 vuotta. Gulbenkian-
säätiön musiikkiosaston johtaja 
toukokuun alusta lähtien.

Perhe: puoliso kuvataiteilija  
Raija Malka, kolme lasta

Harrastukset: Luonnossa vaelte-
lu, postimerkkien keräily
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”Onko musiikkitalosta tulossa  
samanlainen varauskirjan  
ehdoilla linjattu parkkitalo  
kuin Finlandia-talo on?”

”Se on välttämätön ehto – mitä järkeä 
olisi muutoin rakentaa musiikkitalo. Mut-
ta ei riittävä. On mentävä pidemmälle. Ei-
vät Pariisin tai Lontoon musiikkitalotkaan 
ole kuuluisia hyvästä akustiikasta, vaan 
kiinnostavasta uutta luovasta ohjelmis-
tostaan.”

Uudesta, vasta suunnitteilla olevasta Hel-
singin keskuskirjastosta puhutaan eri ta-
solla. ”Ei siinä ensin mietitä, minkä näköi-
nen se on ja minkälaisia huoneita siihen 
tulee, vaan mikä on kirjaston merkitys ny-
kyisin.”

Samalla tavalla pitäisi Niemisen mu-
kaan puhua musiikkitalosta. Hän tarjoaa 
siihen nyt myös mahdollisuuden entises-
sä Juhlaviikkojen toiminnanjohtajan omi-
naisuudessaan. Juhlaviikot järjestää yhdes-
sä Sibelius-Akatemian kanssa Musiikin tila  
-keskustelutilaisuuden, jossa esitellään Pa-
riisin uuden filharmonian konsepti ja poh-
ditaan musiikkitalojen tehtävää ja visioita 
uudella vuosisadalla useiden vieraiden voi-
min. Niemisen vetämä yleisölle avoin tilai-
suus alkaa ensi torstaina kello14 Sibelius-
Akatemian Kamarimusiikkisalissa.

Mallia maailmalta
Niemisellä on esimerkkejä siitä, minkälaisia 
musiikkitalot ovat parhaimmillaan.”South 
Bank Centre Lontoossa, Konzerthaus Wie-
nissä, Cité de la musique Pariisissa...” 

Hän innostuu: ”Tai mitä tekevät aiemmin 
konservatismin linnakkeena tunnetut Ber-
liinin filharmonikot talossaan? Pitävät yllä 
klassisen musiikin perinnettä ylivertaisella 
taiteellisella tasolla ja samalla avautuvat tä-
hän päivään esimerkillisellä nuorille suun-
natulla yleisötyöohjelmalla. Lisäksi konser-
tit ovat kaikkien saatavilla netissä.”

 Yksi tämän vuosikymmenen menestys-
tarina on Walt Disney Concert Hall Los An-
gelesissa, jonka Filharmonisen orkesterin 
johtajana toimi tähän vuoteen asti Niemi-
sen ystävä Esa-Pekka Salonen.

”Kun Disney Hall valmistui, koko klas-
sisen musiikin kulttuuri muuttui kau-
pungissa. Talon konseptin suunnittelijat 
eivät lähteneetkään siitä, että Hollywood-
kaupungissa pitää tehdä viihteellinen oh-
jelmisto vaan haastoivat yleisön. Talon 
konserttiohjelmisto sisältää paljon uutta 
musiikkia, se tuottaa kiinnostavia kansain-
välisiä vierailuesityksiä ja toteuttaa innos-
tavia erikoisprojekteja.”

”Jopa amerikkalaiset musiikkikriitikot 
ovat yksimielisiä siitä, että vaikka Los An-
gelesin Filharmoninen orkesteri ei ehkä ole 
teknisiltä taidoiltaan maan paras orkesteri, 
on talon ja orkesterin konsepti dynaamisin 
ja kiinnostavin Amerikassa.”

Helsingin uuden musiikkitalon tilanne 
ei ole helppo sen takia, että sitä tulee käyt-

L Risto Nieminen uskoo, että talouden 
taantuma voi olla hyväksikin kulttuuri-
elämälle: ”Kun rahaa on vähemmän, pe-
rusteluja ja valintoja joutuu miettimään 
tarkemmin. Silloin myös vanhat tottu-
mukset on pakko kyseenalaistaa. Vaa-
rana on, että markkinavoimat alkavat 
ohjata yhä enemmän myös kulttuuria  
ja tarjonta viihteellistyy. Me elämme 
pinnallisia aikoja.”


