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AlkusAnAT

Teatteritilojen ympärillä on aika ajoin käyty vilkastakin keskustelua muun muassa siitä, millaisia 

tiloja kiinteät ammattiteatterit hallinnoivat, kuinka tilat ovat käytössä ja miten tilat saataisiin par-

haalla mahdollisella tavalla tehokkaaseen käyttöön. Keskustelujen avaukset ovat yleensä lähteneet 

muualta kuin alan itsensä sisältä. Osaksi tästä syystä Teatterin tiedotuskeskuksessa (TINFO) nähtiin 

tarpeellisena selvittää, millaisessa toimintaympäristössä teatterit tilojen näkökulmasta toimivat. 

Teatteri- ja orkesterilain piirissä oleville puheteattereille (vos-teatterit) suunnatussa kyselyssä kar-

toitettiin teattereiden olemassa olevia tiloja, selvitettiin tilaresurssien käytön nykytilannetta ja tie-

dusteltiin teattereiden näkemyksiä tilojen käytön lisäämisen mahdollistavista tai estävistä toimen-

piteistä ja toimintatavoista.

Kiitän TINFOn hallitusta sekä Lahden kaupunginteatterin ja KOM-teatterin henkilökuntaa kom-

menteista ja avusta kyselyn kysymyssarjan laatimisessa, Suomen Teatterit ry:tä kyselyn jakelusta 

vos-teatterikentälle sekä TINFOn henkilökunnalle lopullisen raportin oikoluvusta ja editoinnista. 

Lisäksi arvokasta taustatietoa suomalaisten teatteritalojen ja -rakennusten asemasta yhteiskunnal-

lisessa kontekstissa sain Tuula Pöyhiältä Alvar Aalto -säätiöstä, jolle suuret kiitokset teatteriarkkiteh-

tuuriin liittyvistä asiantuntijatiedoista.

Varsinainen raportin ja analyysiosan loppuun liitesivuille on lisätty kaksi artikkelia, joista kiitokset 

tekijöille. Tampereen Työväen Teatterin johtaja ja TINFOn hallituksen puheenjohtaja Maarit Pyökäri 

sekä TINFOn johtajan Hanna Helavuoren ja Teatterikeskus ry:n toiminnanjohtajan Maaria Kuuko-

rennon haastattelemat teatterinjohtajat Juha Kukkonen (Ryhmäteatteri), Lauri Maijala (KOM-teatteri) 

ja Linda Wallgren (Teatteri Vanha Juko) pohtivat teattereiden tilakysymyksiä omista näkökulmistaan.

Suurin kiitos kuuluu kaikille kyselyyn vastanneille teattereille käytetystä ajasta ja arvokkaasta tie-

dosta, jonka pohjalta lopullinen selvitys on laadittu.

Helsingissä 20.2.2017

Mikko Karvinen 

tutkimus- ja hallintokoordinaattori 

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)
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JohdAnTo JA selviTyksen TAusTAA

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) toteutti ammattiteatterikentälle kyselyn teattereiden tiloista ja ti-

lankäytöstä tammikuussa 2016 sekä täydentävästi lokakuussa 2016. Kysely kohdistettiin 46:lle 

vos-puheteatterille. Vastauksia saatiin 23 teatterilta (vastausprosentti 50 %). Kaksi teattereista (Hel-

singin Kaupunginteatteri ja Turun kaupunginteatteri) toimivat kyselyn toteuttamisen aikaan väistö-

tiloissa teattereiden peruskorjauksesta johtuen. Nämä teatterit on tästä syystä jätetty selvityksen ul-

kopuolelle, jolloin analyysin pohjana olevien teattereiden vertailuluku on 44. Näin ollen lopulliseksi 

vastausprosentiksi muodostui 52,3.

Vastaajat jakautuivat seuraavasti (n=23):1

• suuria teattereita (5 kappaletta, 21,7 % vastaajista)

• keskisuuria teattereita (15, 65,2 %)

• ryhmä- ja pienteattereita (3, 13 %)

Näistä täyskunnallisia teattereita oli seitsemän (kolme suurta ja neljä keskisuurta, yhteensä 30,4 % 

vastanneista).

Vastaajien prosentuaalista jakaumaa voidaan verrata eri teatteriryhmien suhteeseen vos-puheteat-

tereiden kokonaismäärästä (n=46):

• suuret teatteri 19,6 %

• keskisuuret teatterit 50 %

• ryhmä- ja pienteatterit 30,4 %.2

Täyskunnallisia teattereita on 19,6 % (9 kappaletta) kaikista vos-puheteattereista.

Teatteritilastojen mukaan vos-puheteattereiden kiinteistömenot vuonna 2015 olivat lähes 30 mil-

joonaa euroa. Tämä oli keskimäärin 16 % kaikista menoista. Kiinteistömenot vaihtelevat paljon eri 

teattereiden välillä, mikä osaksi johtuu teattereiden erilaisista hallinnollisista rakenteista. Kiinteistö-

menojen osuuden vaihteluväli oli 5-28 %. Kiinteistömenot kasvoivat 6,1 % edellisvuoteen verrattuna 

kaikissa vos-puheteattereissa.3

1 Ryhmittelyssä on käytetty Teatteritilastojen vastaavaa

2 Jos vos-puheteattereiden kokonaismäärästä jätetään pois väistötiloissa toimivat Helsingin kaupunginteatteri ja Turun 

kaupunginteatteri, suhdeluku muuttuu (n=44): suuret teatteri 15,9 %, keskisuuret teatterit 52,3 %, ryhmä- ja pienteatterit 

31,8 %.

3 Teatteritilastot 2014 ja Teatteritilastot 2015, 48–49
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Teattereiden kiinteistömenoihin vaikuttavat muun muassa kiinteistön omistussuhteet, ikä, uudis-

rakentamis- ja peruskorjaushankkeet. Osa teattereista omistaa omat tilansa, osa toimii kunnan 

kiinteistössä tai yksityiseltä vuokratuissa tiloissa. Kiinteistöavustuksia kunnat myöntävät teattereille 

hyvin monenlaisin perustein: teatterit voivat saada vuokra-avustusta tai rakentamis- ja korjaus-

tukea, osa teattereista puolestaan joutuu maksamaan kaikki kiinteistökulunsa toimintabudjetistaan 

ilman erityistukea. Vuokra-avustuksiin saattaa sisältyä pääomavuokraa ja hoitovastiketta.4

Koska kyselyn lähtökohtana oli selvittää teatterialan ammattilaisten näkemyksiä tiloihin liittyvissä 

käytännöissä, tässä selvityksessä ei painotettu teatterirakennuksen ja -arkkitehtuurin merkitystä 

tilojen hallintaan. Syventymättä tässä yhteydessä suomalaisen teatterirakentamisen historiaan tai 

kulttuuritilojen rakentamisen politiikkaan, on perusteltua nostaa esiin muutamia seikkoja teatteri-

talojen rakentamisen historiasta. Seuraavan lyhyen katsauksen pääasiallisena lähteenä on käytetty 

Timo Kohon väitöskirjaa Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvot. Teatterirakentamisen suhde yhteis-

kunnan arvomaailmaan kaupungistuvassa Suomessa (1991).

Laajan kaupunginteatteriverkoston rakentaminen 1960-luvulta lähtien on muokannut ihmisten 

suhtautumista teatteriin tilana. Kun vielä 1950-luvun puolella teatterirakentaminen oli hyvin pas-

siivista ja lähinnä vanhojen rakennusten peruskorjausta, keskityttiin 1960-luvulla arkkitehtonisiin 

uudistuksiin.5 Uudisrakentamista vauhditti yhteiskunnan panos kulttuurin tukemisessa. Valtio ja 

kunnat takasivat teatterin olemassaolon, ja poliittinen järjestelmä määritteli teatterin vapauden yh-

teiskunnassa.6

Teattereiden julkiset toiminta-avustukset alkoivat kasvaa, ja valtio tuki teatteritalojen rakentamista 

myöntämällä kaupungeille rakennusavustuksia. Näin alkoi muodostua kansainvälisestikin katsot-

tuna tiheä teatteriverkosto. Teatteritalojen vilkas rakentaminen takasi teatterituotantojen aineellisen 

perustan, toisaalta valtion ja kuntien myötämielisyys muodosti legitimiteetin teatterin taloudelliselle 

tukemiselle. Siten teatteri ei ollut pelkkää liiketoimintaa, vaan kulttuuri-instituutio, jonka tukeminen 

julkisista varoista on itsestäänselvyys. 

Teattereiden sitominen poliittiseen päätöksentekoon on johtanut tilanteeseen, jossa sekä valtion- 

että kuntahallinto on määrittänyt teatterille uusia arvoja omista lähtökohdistaan. Tilanne on jatkunut 

näihin päiviin asti. Näitä arvoja perustellaan taiteellisten päämäärien lisäksi esimerkiksi yhteiskun-

nallisella yleishyödyllisyydellä. Teattereiden rakentamisen aktiivisuutta selitti yhtäältä valtion ha-

lukkuus suunnitella valtakunnallista kulttuuripolitiikkaa ja toisaalta kaupunkien pyrkimys laajentaa 

omaa vastuutaan kulttuuritoiminnan järjestämiseen osana hyvinvointivaltion kulttuuripalveluja.  

Kaupunginteatteriverkoston luominen oli siis tiiviisti yhteydessä hyvinvointivaltion ideologiaan ja 

nopeaan kaupungistumiseen.

Yhteiskunnan arvot ilmenivät myös kaupunkien perustellessa suurien teatteritalojen rakentamista. 

Ensinnäkin teatterin katsottiin vahvistavan kaupungin arvovaltaa parantaen näin kaupungin 

imagoa. Toiseksi teatterilla nähtiin olevan taloudellisia heijastusvaikutuksia, ja kolmanneksi näyt-

4 Teatteritilastot 2015, 43.

5 Koho 1991, 15. [Vanhaa teatteritalokantaa Suomessa edustavat mm. Åbo Svenska Teater (1839), Svenska Teatern i Hel-

singfors (1860), Aleksanterin Teatteri (1879) ja Porin Teatteri (1884), huom.]

6 Koho 1991, 14
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tämötaiteen taidemuotona miellettiin tuovan innovaatiohyötyjä, joka tuottaa ympäristöönsä lisää 

aktiviteettia.7

Teatteritalojen arkkitehtoninen suunnittelu ja kaavoitus tulivat yhä enemmän osaksi kokonaisval-

taista yhteiskuntasuunnittelua. Kansalaisten tasa-arvoisuus ja demokratia nousivat suunnittelussa 

kulttuuripolitiikan arvoiksi. Alvar Aalto korosti 1960-luvulla arkkitehdin tehtävää suunnitella kult-

tuurirakennuksia kaikille kansalaisille.8 Aallon ajattelussa esimerkiksi pienen kaupungin ei kannata 

rakentaa jokaista kulttuurirakennusta erikseen, koska toimintoja on mahdollista yhdistää samaan 

yksikköön, kulttuurikeskukseen, jolloin eri kulttuuripalvelut olisivat laajasti ihmisten saavutetta-

vissa. Alvar Aalto myös korosti tilan juhlallisuutta, rakennuksen oli erotuttava arjesta. 1960-luvun 

rakennuksista tulikin selvästi kaupunkikuvasta erottuvia arvorakennuksia ja monumentteja keskei-

sillä paikoilla, silti osana muuta kokonaisvaltaista yhteiskuntasuunnittelua. Monumentaalisten ra-

kennusten mahdolliset arkkitehtuurilliset ja historialliset arvot ja asemakaava ovat voineet vaikuttaa 

tulevaisuuden peruskorjaushankkeiden toteutuksiin, kun myöhempien vuosikymmenten teatterin-

johtajat ja hallintohenkilökunta ovat joutuneet sovittamaan yhteen historiaa ja uudempia teatteritoi-

minnan tarpeita. 

Mahtipontiset rakennukset osoittivat sen, kuinka julkista rahaa käytettiin ”yhteisen” kulttuurisen pää-

oman luomiseen, mutta tavallisen ihmisen silmissä kehitys saattoi Timo Kohon mukaan näyttäytyä 

elitistisenä ja epädemokraattisena. Kun teatteri taidemuotona institutionalisoitui ja rakennuksista 

tuli ”laitosmaisia”, nousi 1970-luvulla vaatimus vaihtoehtoisten tilojen ottamisesta teatterin käyt-

töön ja pienempien ja itsenäisten studionäyttämöiden rakentamisesta.9 Käytännössä studionäyt-

tämöt integroituivat kaupunginteattereissa teatterirakennusten toisiksi näyttämöiksi. 1980-luvulla 

teatterirakentamisessa painopiste siirtyi teatteritilojen perustamiseen erilaisten kulttuurikeskusten 

ja monitoimitalojen yhteyteen. Tämän kehityksen voi nähdä jatkumona 1970-luvulla alkaneeseen 

keskusteluun teatterin ja kulttuurin demokratisoimiseksi, jonka ei nähty toteutuneen suunnitellusti 

1960-luvun kehityksessä.10 Vuonna 1993 astui voimaan teatteri- ja orkesterilaki, jolloin julkisista va-

roista tuettujen teattereiden kohdalla siirryttiin valtionosuusaikakauteen. 

2010-luvun poliittinen ja henkinen ilmapiiri jatkaa edelleen demokratisoimisen ajatusta kaikille 

avoimista, helposti lähestyttävistä tiloista, teatterin saavutettavuudesta sekä yleisöjen ja tekijöiden 

kohtaamispaikoista. Teatteritilojen lisäksi saavutettavuuden rinnalle on noussut toive parantaa teat-

teriesitysten saavutettavuutta muun muassa teattereiden välisen yhteistyön kautta (yhteistuotannot 

ja vierailut). 

Teatterit ovat tietyllä tavalla tilojensa vankeja; tilat rajoittavat, kahlitsevat, vaikka ne parhaassa ta-

pauksessa antavat vapauksia toteuttaa erilaisia taiteellisia näkemyksiä ja tehdä näyttämöllisiä tai 

tilallisia ratkaisuja. Tältä osin tilanne on pysynyt muuttumattomana siitä ajasta, kun kaupungin-

teatteriverkostoa alettiin rakentaa. Teatterirakennus ja teatteritaide ovat vuosien saatossa joutuneet 

tekemään kompromisseja toinen toistensa kanssa ja joutuvat varmasti jatkossakin.

7 Koho 1991, 15. (Samat argumentit pätevät edelleen, huom.)

8 Koho 1991, 34.

9 Loistokkuus vs. osallistuminen (Koho 1991, 35.)

10 Lisäksi on huomioitava sekä teatterin sisällä että kulttuuripolitiikassa tapahtuneita muutoksia: esim. alueteatteritoi-

minta ja kiertueet (saavutettavuus ja esteettömyys), demokraattisuus, yhteisöllisyys, yleisön osallistuminen, paikkasi-

donnaisuuden rikkominen, kritiikki vallitsevaa taide- ja kulttuuripolitiikkaa kohtaan, ”sukupolvikapina”
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”Pyrimme olemaan avoimia kaiken tyyppisille avauksille tilojen käytön suhteen ja olemme siinä on-

nistuneet”

Teattereita pyydettiin ensiksi arvioimaan eri väittämiä sillä perusteella, onko tilojen käytön hallinta 

osa teatterin strategista toimintaa. Lienee selvää, että esimerkiksi näytäntökauden ohjelmistoa suun-

niteltaessa tilojen käytettävyys on ensiarvoisen tärkeää. Omien tuotantojen lisäksi myös ulkopuo-

listen tuotantojen taloudellisiin ja taiteellisiin vaikutuksiin suhteessa omiin kiinnitetään huomiota. 

Tämänkin lisäksi vapaana oleviin väleihin on suurimman osan vastaajista mukaan mahdollista 

suunnitella lisätoimintaa. Teattereissa joudutaan arvioimaan ulkopuolisten tilankäyttöä monesta eri 

näkökulmasta, suhteessa erityisesti henkilöresursseihin. 

Kysymys: Arvioikaa seuraavia väittämiä sen perusteella, miten ne ovat osa teatterinne toimintaa ja 

johtamista. (Kuvio 1)

Vastauksista kuitenkin ilmenee, että vapaata tilaa ei markkinoida tai tarjota aktiivisesti talon ulko-

puolelle, ainakaan tämä ei ole teattereiden strategisen toiminnan ydintä. Monessa avovastauksessa 

tuli ilmi, että koska tilat ovat suurilta osin omassa käytössä, tilojen tarjoamiseen ei ole realistisia 

mahdollisuuksia. Toinen huomio on, että tilavuokraus ei ole teattereiden ydintoimintaa, jolloin ole-

massa olevat resurssit joudutaan keskittämään taiteelliseen toimintaan. Eräs teatteri esittää konk-

reettisen esimerkin, miten tilaresurssien käyttö on muodostunut:

TilAkysymys osAnA TeATTereiden ToiminTAA

78,3%

100,0%

95,7%

34,8%

39,1%

100,0%

95,7%

30,4%

72,7%

21,7%

4,3%

65,2%

60,9%

4,3%

69,6%

27,3%

Teatterin toimintaa (esim. näytäntökautta) suunniteltaessa
tilojen käyttö tai tarve on koko ajan tiedossa.

Ulkopuolisten tuotantojen taloudellisia ja taiteellisia vaikutuksia
arvioidaan suhteessa teatterin omiin tuotantoihin.

Tyhjiin väleihin on mahdollista suunnitella toimintaa
ulkopuolisille toimijoille.

Vapaata tilaa markkinoidaan aktiivisesti.

Vapaata tilaa tarjotaan aktiivisesti.

Sisäinen viestintä: organisaatiossa ollaan tietoisia tilojen
ulkopuolisesta käytöstä ja käytön vaikutuksista henkilökunnan…

Tilojen ulkopuolisen käytön hyödyt ja haitat tiedostetaan.

Tilojen ulkopuolisen käytön suunnitelmat eivät kuulu teatterin
operatiiviseen toiminnan ytimeen.

Tilojen käyttöön on tulevaisuudessa kiinnitettävä entistä
enemmän huomiota (myös vapaana olevien tilojen suunnitelma).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

On osa Ei ole
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”Vuosien saatossa teatterin tiloille on kertynyt paljon vakiintuneita käyttäjiä, kuten koulujen kevätjuhla-

näytökset, kaupungin kulttuuritapahtumat ja muut pitkäaikaiset yhteistyökumppanit. Oman analyysimme 

mukaan ainoastaan kesäkuukausien ajalle on enää mahdollista lisätä käyttöastetta. Teatterituotannon ulko-

puolinen tuotanto resurssoidaan pääasiassa tilapäisen henkilökunnan avulla, mikä on huomioitava tilojen 

käyttöä suunniteltaessa.”

Teatterit ovat varsin avoimia ja ennakkoluulottomia uusille toiminta- ja tuotantomalleille, ja osa on 

jopa onnistunut kasvattamaan vapaina olevien tilojen käyttöä ja saamaan näin lisätuloja.

”Pyrimme olemaan avoimia kaiken tyyppisille avauksille tilojen käytön suhteen ja olemme siinä myös onnis-

tuneet.”

”Mikäli tilaisuus on mielestämme todella tärkeä ja täydentää hienosti omaa tarjontaamme, voimme tarvit-

taessa, jopa itse väistää mahdollisuuksiemme mukaan toiseen tilaan, jotta ulkopuolinen tilaisuus saataisiin 

taloon sopimaan.”
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TeATTereiden TilAT TehokäyTössä

”Teatteri on tietenkin aina ensisijaisesti teatteri”

Kiinteissä tiloissa toimivat ammattiteatterit tarvitsevat esitystoimintaansa varten paljon tilaa. Useat 

teatterit käyttävät useampaa näyttämöä, minkä lisäksi erilaiset palvelu- ja muut hallinto- ja tuki-

palvelut tarvitsevat tiloja. Monissa, usein hyvin erilaisissakin tiloissa on ollut toimintaa, ja monia 

näistä teattereilla on mahdollista tarjota ulkopuoliseen käyttöön. Selvästi suurin osa ulkopuolisesta 

käytöstä kohdistuu päänäyttämölle, teatterin toiselle näyttämölle (esim. pieni näyttämö, ravintola-

näyttämö), lämpiö- ja aulatiloihin, ravintolatiloihin ja harjoitustiloihin. 

Mitkä ovat teatterinne olemassa olevat tilat? (Kuvio 2)

100,0%

79,2%

37,5%

20,8%

50,0%

95,8%

62,5%

37,5%

91,7%

95,8%

83,3%

4,2%

25,0%

Päänäyttämö

Muu näyttämö 1, mikä?

Muu näyttämö 2, mikä?

Muu näyttämö 3, mikä?

Muu näyttämö 4, mikä?

Harjoitustilat

Lämpiöt, aulat tms.

Ravintola

Kokoustilat

Tuotantotilat (puvustamo, lavastamo)

Toimistotilat

Varastotilat

Väistötilat

Muu tila, mikä?

Teatterillamme ei ole omaa esitystilaa

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Mitkä tiloista ovat sellaisia, joissa teatterillanne on ollut ulkopuolista käyttöä TAI joita olisi mahdollista 

tarjota ulkopuoliseen käyttöön? (Kuvio 3)

Tilojen kartoituksen lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa tarkemmin, miten kunkin tilan re-

surssit jakautuvat esimerkiksi ajankäytön tai henkilökunnan välillä. Vastauksista nousi esiin sel-

keästi seuraavat kolme seikkaa: 

1) Näytäntökauden aikana teatterit tarvitsevat tiloja omaan käyttöönsä suurimman osan potentiaa-

lisesta vuorokausiajasta. 

2) Henkilökuntaresurssit ovat jo lähes täysin kiinni teatterin omassa toiminnassa.

3) Tilojen vuokraaminen on usein tilaajalle liian kallista.

Tilat ovat ajankäytön kannalta tosiasiassa jo lähes täydessä käytössä. Tähän vaikuttaa sekin seikka, 

että vuorokauden käyttöajan voidaan katsoa olevan 12-14 tuntia. Näytäntökauden ulkopuolella, eli lä-

hinnä kesäkaudella (kesä-heinäkuu), tehdään huoltotöitä, jotka sitovat sekä tilaa että henkilökuntaa. 

Ulkopuolinen käyttö edellyttää lähes aina teatterin oman henkilökunnan läsnäoloa. Jos tiloissa on 

talon ulkopuolisia toimijoita, talon omaa henkilökuntaa on oltava paikalla jo pelkästään teknisten 

asioiden ja turvallisuuden takia. Henkilökunnalle kertyy näytäntökauden aikana omista tuotan-

noista ylitöitä, joita tasataan kesäkuukausina.

Tilojen vuokraaminen on usein tilaajalle liian kallista. Vaikka vapaita aikoja löytyisikin, henkilö-

kustannukset nostavat usein kokonaishinnan tilaajan näkökulmasta liian korkeaksi. Teatterit ovat 

kuitenkin monissa tapauksissa valmiita antamaan tiloja ulkopuoliseen käyttöön ilman erillistä kor-

100,0%

82,6%

34,8%

21,7%

39,1%

87,0%

60,9%

30,4%

30,4%

13,0%

4,3%

8,7%

Päänäyttämö

Muu näyttämö 1, mikä?

Muu näyttämö 2, mikä?

Muu näyttämö 3, mikä?

Muu näyttämö 4, mikä?

Harjoitustilat

Lämpiöt, aulat tms.

Ravintola

Kokoustilat

Tuotantotilat (puvustamo, lavastamo)

Toimistotilat

Varastotilat

Väistötilat

Muu tila, mikä?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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vausta. Erityisesti vapaille ryhmille, harrastajateatterille ja lapsiryhmille teatterit ovat halunneet ja 

pystyneet järjestämään tiloja käytettäviksi ilmaiseksi tai erittäin edullisesti.

”Jos ulkopuolinen haluaa vuokrata tiloja, se järjestetään oman toiminnan muutoksilla. Useimmiten vuokraaja 

toivoo raakojen tilojen lisäksi valoa, videota, ääntä, eteishenkilökuntaa jne. Erikoislaitteet edellyttävät niiden 

käytön osaavat ammattilaiset, samoin turvallisuus edellyttää järjestyksenvalvojat/vahtimestarit. Keskeinen 

ongelma vuokrauksessa on hinta: tila tekijöineen on useimmille liian kallis.”

”Koska tilat ovat pääosin vapaita vuokrattaviksi vain vapaapäivinä ja loma-aikoina, on henkilökunta lähes 

täysin aina silloin poissa pelistä. Tilaisuuksien tuottamiseen/tekemiseen tarvitaan ihmisiä. Ne ajat, jolloin 

olisi mahdollista vuokrata tilaa, ei ole talon omaa henkilökuntaa käytössä. Pienellä suunnittelulla voidaan 

vapaita ja lomia linkitellä, muitta tämä on hyvin minimaalista. Henkilökunnan koko on mitoitettu teatterimme 

tarkoituksiin, ei muuhun toimintaan.”

”Kaupunginteatterissa on jatkuvasti toimintaa eri puolilla taloa, suuri osa toiminnasta on päällekkäistä ja 

jatkuu limittäin suhteessa toisiinsa.”
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”Galleriatoimintaa aulatiloissa, messutapahtumia, häitä ja muita juhlatilaisuuksia, kokouksia”

Jos aikataulut antavat periksi ja tilaa on mahdollista vapauttaa, teatteritilat soveltuvat monenlaiseen 

toimintaan. Kaikkien vastanneiden teattereiden tiloissa on ollut jonkinlaista ulkopuolista toimintaa. 

Tämän lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, ketkä tai millaiseen toimintaan tiloja on ollut ulkopuolisessa 

käytössä. Kuvioon 4 on koottu yhteenveto näistä vastauksista. 

Millaista ulkopuolista käyttöä tiloissanne on ollut, kenen toimesta ja kuinka paljon? (Kuvio 4)

Vierailuesityksiä ja yhteistuotantoina tuotettuja esityksiä tapahtuu eniten rahoituslain ulkopuolisten 

ammattiteattereiden välillä, toiseksi eniten muiden vos-teattereiden kesken. Yksittäisistä toimijoista 

erottuvat festivaalit ja muut kulttuuritoimijat (ei eritelty mitkä), joilla on ollut toimintaa teattereiden 

tiloissa huomattavan paljon (jonkin verran – jatkuvasti). 

”Ei merkittävästi” -vaihtoehto oli yleisin yli kolmanneksella (37,4 %) vastauksista. Tulosta voi selittää 

edellä todettu havainto, että teattereiden tilat ovat tosiasiallisesti jo suurelta osin omassa käytössä, 

eikä tilaa ulkopuolisille toimijoille ole juuri tarjolla. Tilojen käyttöä on pystytty lisäämään laajenta-

malla käyttöaikaa myös sunnuntaille, jolloin tilaa on vapautunut mm. nuorten käyttöön.

”Mm. nuorisoteatteri ja nuorten improryhmät harjoittelee teatterilla sunnuntaisin, eli talo käytössä seitsemän 

päivää viikossa osan kautta.”
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”Talon etu on tehdä yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. On hyvä, kun kaikissa teatterin ti-

loissa tapahtuu ja on eloa. Samalla teatteri tulee tutuksi ja voimme markkinoida omia esityksiämme.”

Tilojen ulkopuoliseen käyttöön liittyy muitakin arvoja ja merkityksiä kuin taloudellinen hyöty. Ulko-

puolinen käyttö on yhteydessä koettuun saavutettavuuteen ja mielikuviin teatterin avoimuudesta. 

Teatteri- ja kulttuuripolitiikka korostaa julkisesti tuettujen instituutioiden saavutettavuutta. Saavu-

tettavuudella voidaan tarkoittaa fyysistä tai henkistä, aineellista tai aineetonta saavutettavuutta. Yksi 

tapa olla potentiaalisten yleisöjen saavutettavissa on avata ovia mahdollisimman laajalle käyttäjä-

kunnalle ja yleisöille, niin yhteisöille, yrityksille kuin yksityishenkilöille. Kuvioon 5 on kerätty yhteen 

vastauksia siitä, millaiset tekijät teattereiden mielestä ohjaavat tilojen käyttöä. 

Millaiset tekijät ohjaavat tilojen ulkopuolista käyttöä? (Kuvio 5)

Tilojen käyttöä ohjaavat sekä taloudelliset että taiteelliset ja sisällölliset tekijät. Nykytilanteessa teat-

terit joutuvat kaikin keinoin kasvattamaan omia tuottojaan pääsylipputulojen ohella. 

Vos-puheteattereiden tulot vuonna 2015 jakautuivat keskimääräisesti seuraavasti:

• valtionosuus 53 435 432 € (31,1 %)

• kunnanavustus + vuokra-avustus 63 618 461 (37,0 %)
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• muut avustukset 4 637 924 (2,7 %)

• pääsylipputulot 43 564 007 (25,4 %)

• muut tulot 6 588 144 (3,8 %)

• Yhteensä 171 843 968 (100 %)11

Tiloista saatavat vuokratulot on sijoitettu muiden tuloihin, joka pitää sisällään tilavuokrien lisäksi 

mm. ravintolapalveluiden ja käsiohjelmien myyntitulot. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

teattereiden muiden tulojen osuus kaikista tuloista vaihtelee suurimmalla osalla nollan ja viiden pro-

sentin välillä. Absoluuttisia prosenttiosuuksia tarkasteltuna voidaan helposti tehdä tulkintoja ja olet-

tamuksia, että muiden tulojen osuudessa on mahdollista kasvupotentiaalia. Kuviossa 4 havaitaan, 

kuinka oma tulonhankinta ja vuokratulot nähdään merkittävänä tilojen ulkopuolista käyttöä ohjaa-

vana tekijänä. Mutta kuten tämä selvitys osoittaa, lisätulojen hankkiminen tiloja ulosvuokraamalla 

ei käytännössä ole mahdollista siinä laajuudessa, mitä tilastojen perusteella luvut antaisivat odottaa.

Yhteiskuntavastuullisina toimijoina teatterit luovuttavat tilojaan erilaisten toimijoiden käyttöön 

eräänlaisena aineettomana pääomana. Tämä voi liittyä yhteistyöhön esimerkiksi muiden kulttuuri-

toimijoiden kanssa. Tämän rinnalla oman tulonhankinnan lisääminen, toisin sanoen taloudelliset 

syyt, painavat vaakakupissa. Julkisessa keskustelussa saatetaan vaatia teattereita avaamaan oviaan 

yhä enemmän ulkopuolisille toimijoille. Selvitykseen vastanneet eivät koe ulkopuolista painetta 

merkittävänä toimintaa ohjaavana tekijänä. Kuitenkin avoimissa vastauksissa tuotiin muutamassa 

tapauksessa esille, että kaupungin tai omistajan lyömää painetta tilojen käytön suhteen on ollut.

11 Teatteritilastot 2015, 45–47. Erittelystä on vähennetty Suomen Kansallisteatterin luvut, huom
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”Meidän perustehtävä on tuottaa kuntalaisille korkeatasoisia teatteriesityksiä sillä henkilökunnalla, 

joka meillä on käytössä.”

Vastaajat saivat arvioida erilaisia mahdollisia vastaantulevia esteitä sen perustella, millaisen esteen 

kyseinen asia aiheuttaa (Kuvio 6). Vaihtoehdoiksi tarjottiin a) ratkaistavissa oleva este, b) mahdol-

linen este, c) ulkopuolinen/ratkaisematon este tai d), että asia ei ole este lainkaan. 

Mitä esteitä näette tilojen ulkopuoliselle käytölle? (Kuvio 6)

Suurimpia mahdollisia tai ratkaisemattomia esteitä tilojen ulkopuoliselle käytölle ovat 1) käytännön 

syyt (aikataulut, tilojen sopimattomuus yms.), 2) tilojen oma käyttö, 3) tekniset esteet (laitteet, teatte-

ritekniikka ym.) ja 4) henkilökuntaresurssit. Kysymyksen asettelusta oli tehty tarkoituksella sellainen, 

että se antaa vapauden miettiä tilanteita myös siltä kannalta, että esteet pystyttäisiin ratkaisemaan. 

Ratkaisemattomia esteitä arvioitiin olevan tilojen oma käyttö, henkilö- ja taloudelliset resurssit ja 

käytännölliset syyt, jotka voivat sisältää muun muassa tilojen rakenteellisia esteitä tai muita aikatau-

lullisia ongelmia. Näitä vastauksia ei kuitenkaan ollut kokonaisuudessa merkittävästi. Teatterit ovat 

halukkaita etsimään ratkaisuja. Teattereilla ei siis ole asenneongelmaa, joka estäisi tilojen ulkopuo-

lisen käytön. 

Tilanteen parantaminen edellyttää ennen kaikkea lisää henkilöresursseja. Viime kädessä kyse on 

omien toimintojen priorisoinnista ja resurssien tarkoituksenmukaisuudesta. Teatterit joutuvat poh-
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timaan, mikä on niiden ydintoimintaa ja kuinka paljon on järkevää investoida resursseja tilavuokra-

toimintaan suhteessa siitä saataviin mahdollisiin tuottoihin. 

”Tilanvuokrauskysyntä on siinä määrin vähäistä, ettei ole perusteltua ryhtyä laajamittaisiin toimiin sen kas-

vattamisesta nykyisestä, koska yksi näyttämö ja sama harjoitustilana on se realiteetti, jonka kanssa eletään.”

Kielikysymystä ei oltu erikseen nostettu esille tässä kyselyssä, mutta tämä huomio tuli esille erään 

teatterin kommentissa. Kieli-identiteetti voidaan nähdä toimijoiden yhteistyön esteenä (taloudelliset 

kysymykset, saavutettavuus, uusien yleisöjen tavoitettavuus), joka myös liittyy tilakysymykseen. 

Toisaalta voidaan pohtia, olisiko ruotsinkielisellä teatterilla mahdollisuutta tarjota tilojaan myös suo-

menkielisille teatteriryhmille ja -esityksille, jos teatterin yleisöpohja ja identiteetti ei olisi niin vah-

vasti ruotsinkielinen. 

”Kielikysymystä ei ole käsitelty lainkaan: Se määrittää ruotsinkielisten teattereitten toimintaa. Yrittäessämme 

tavoittaa suomenkielistä yleisöä se vaikuttaa ohjelmistovalintoihin. Tekstitys suomeksi lisää kustannuksia. 

Emme voi ottaa suurta määrää suomenkielisiä esityksiä vierailulle, koska identiteettimme on kiinni kielestä. 

Lisäksi ruotsinkielisenä alueteatterina yleisöpohjamme ei ole koko alueen yleisöpohja, joten tilastomme eivät 

ole vertailukelpoiset saman kokoisen alueen omaavan suomenkielisen alueteatterin kanssa.”
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lopuksi

Teattereiden tiloja ja niiden käyttöä kartoittava kysely kohdistettiin 46:lle teatteri- ja orkesterilain pii-

riin kuuluvalle teatterille. Vastauksia saatiin 23:lta teatterilta (50 %), jota voidaan pitää verkkopoh-

jaisella kyselylomakkeella tehtynä varsin hyvänä otoksena.12 Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) teki 

tiloihin kohdistuvaa selvitystä nyt ensimmäisen kerran. Tämä selvitys keskittyi ennen kaikkea teat-

tereiden olemassa oleviin tiloihin, niiden tämän hetkiseen käyttöön sekä eri resurssien vaikutuksiin 

tilojen ulkopuolisen käytön lisäämiseen tai käytön esteisiin.

Tämä oli ensimmäinen tiloja koskeva selvitys, jonka TINFO teki. Kyselyllä haluttiin selvittää, millai-

sessa käytössä teattereiden tilat ovat, millaisia resursseja tilojen käyttö teattereilta vaatii sekä miten 

paljon ja ketkä ulkopuoliset toimijat tiloja käyttävät. Lisäksi teattereilta tiedusteltiin tilojen ulko-

puoliseen käyttöön liittyvät käytännön seikkoja (sekä konkreettisia että asenteellisia), joiden avulla 

pyrittiin luomaan kuva tilojen käytön nykytilasta. Tämänkaltaisella luotettavalla tiedolla on myös 

teatteripoliittista merkitystä, kun pohditaan sitä, miten teatterit käyttävät tilaresurssiaan. 

Yhteenvetona vastausten pohjalta on mahdollista tehdä seuraavia huomioita ja tulkintoja:

1) Tilojen käyttöä osana teatterin normaalia toimintaa ja strategiaa seurataan, kun omaa esitystoi-

mintaa suunnitellaan. Vapaiksi jääneitä aikoja ei kuitenkaan markkinoida aktiivisesti tai siihen ei 

katsota olevan tarpeen keskittyä, koska tilojen ulosvuokraus ei ole teattereiden ydintoimintaa.

2) Tilat ovat jo suurilta osin tehokäytössä. Teattereiden oma toiminta vie lähes kaiken käytettävissä 

olevan tilan. Tämä vaikuttaa edellä mainittuun tilojen käytön ja hallinnan strategiaan.

3) Henkilökuntaresurssit eivät riitä tilojen ulkopuolisen käytön lisäämiseen. Teattereiden oma henki-

lökunta on kiinni teatterin ydintoiminnassa, eli omien esitysten tuottamisessa. Henkilökuntaa sitoo 

esitysten lisäksi muu, ulkopuolisille näkymätön työ, joita ovat esimerkiksi lavasteiden pystytys- ja 

purkutyöt, siivous, huoltotoimenpiteet (mm. esityskauden ulkopuolella), turvallisuudesta huolehti-

minen sekä teatteri- ja esitystekniikkaan liittyvät työt. Myös vapaapäivät ja lomat (sisältäen myös 

ylityövapaat, joita näytäntökauden aikana useissa teattereissa kertyy runsaasti) rytmittävät henki-

lökuntaresursseja. Lähes kaikkien teattereiden osalta voidaan sanoa, että teatterin omaa henkilö-

kuntaa on oltava paikalla, jos tiloissa on ulkopuolista toimintaa. 

4) Taloudelliset resurssit eivät ole riittävät, jotta tilojen laajamittaista ulkovuokrausta olisi järkevää 

lisätä. Tähän liittyy kahden edellä mainitun esteen lisäksi taloudellisten panostusten lisääminen. 

Teattereiden pitäisi investoida taloudellisesti sekä tilojen laajentamiseen että lisähenkilökuntaan, 

jotta tilavuokrausta voitaisiin hallinnoida järkevästi. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tämä 

vaihtoehto lienee poissuljettu, vaikka tilavuokraus voisi tuoda teattereille lisätuloja. 

12 Jos luvuissa ei huomioida Helsingin kaupunginteatteria ja Turun kaupunginteatteri, jotka toimivat väistötiloissa 

teattereiden peruskorjauksen ajan, vastausprosentiksi saadaan 52,3 % (n=44).
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5) Teatterit ovat avoimia uusille toimintatavoille ja uusille avauksille. Asenteelliset seikat eivät näyt-

täisi olevan kynnyskysymys tilojen ulkopuoliselle käytölle. Jo nyt teatterit tekevät suhteellisen paljon 

yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö etenkin paikallisten toimijoiden kanssa vahvistaa 

alueen yhteistä kulttuuritarjontaa ja vahvistaa teattereiden myönteistä imagoa. Huolimatta esimer-

kiksi mediassa aika ajoin esitetyistä vaatimuksista teattereiden tilojen tarjoamisesta ulkopuoliseen 

käyttöön, teatterit eivät tunne, että tällainen ulkopuolisen paine vaikuttaisi tilojen käytön strategisiin 

päätöksiin.

Tällä selvityksellä haluttiin tehdä ensimmäinen kartoitus teattereiden tilojen käytöstä, ja samalla 

avata laajempaa keskustelua tilojen käytöstä. 2010-luvulla on yhä vahvemmin esiintynyt ajatus siitä, 

että teatteri- ja ylipäätänsä taideinstituutioiden rahoituksessa valtaosa kohdistuu ”seiniin”. On esi-

tetty vaatimuksia siitä, että teattereiden tilat tulisi saattaa nykyistä paremmin ulkopuolisten käyt-

töön. 

Teattereiden toiminta on sidoksissa teatteritilojen rakentamisen arvoihin ja merkityksiin eri aikoina. 

”Teatterikentän muutosta on tarkasteltava seinien syklissä” (Pauli Rautiainen). Rakentuvan kansallis-

valtion kautta seurasi hyvinvointivaltiollisen kunnallisen kulttuuripolitiikan kausi, jolloin Suomeen 

rakennettiin teatteritaloja kunnallisiksi keskuksiksi, kaupunkiensa arvorakennuksiksi. Useat kau-

punginteatterit joutuvat toimimaan näissä kalliissa ja usein ylisuurissa tiloissa. Kulttuuripoliittisesti 

olisi tarkoituksenmukaista erottaa tilakustannukset teattereiden varsinaisen taiteellisen toiminnan 

kustannuksista. Toivottavasti tulevaisuudessa pystytään nykyistä paremmin ottamaan huomioon 

teatterialan ammattilaisten näkemykset omien tilojen käytettävyydestä.

Monet Suomen kaupunkien teatterirakennuksista ovat käyneet tai tulevat käymään lähivuosina läpi 

peruskorjaushankkeita. Vanhemmasta rakennuskannasta on peruskorjattu muun muassa Suomen 

Kansallisteatteri (2000–2002), Svenska Teatern i Helsingfors (2010–2012), Porin Teatteri (2014–2017). 

Lisäksi kaupunginteatteriverkoston kiivaimman rakentamisvaiheen aikaisista taloista remontteja on 

jo tehty tai tehdään parhaillaan esimerkiksi Rovaniemen Teatteri (Lappia-talon peruskorjaus 2013-

2015), Kuopion kaupunginteatteri (2012-2014), Turun kaupunginteatteri (2015-2017), Helsingin kau-

punginteatteri (2015-2017), ja lisäksi Wasa Teater suunnittelee peruskorjausta vuodeksi 2019, jolloin 

teatteri viettää satavuotisjuhlavuotta. Täysin uusia teatterirakennuksia on syntynyt (tai syntymässä) 

Lappeenrantaan (avajaiset tammikuussa 2016) ja Imatralle (avajaiset helmikuussa 2017), joka on 

2010-luvun taloudellisessa tilanteessa harvinaista. Espoossa ollaan jatkamassa eri kulttuuripalve-

lujen synergiaetuihin perustuvaa rakentamisen politiikkaa.13 Lappeenrannassa teatterille päätettiin 

osoittaa tilat uuden kauppakeskuksen yhteyteen. Tämä Suomen oloissa uusi ja erikoinen ratkaisu 

huomioitiin arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkuudella vuonna 2016. Ratkaisu on kuitenkin 

johtanut tilakustannusten kasvuun, joka on vaikuttanut teatterin talouteen.14

Kyselyn toteuttaminen osoittautui haasteelliseksi ja kunnianhimoiseksi. Monimutkaisten, monitul-

kintaisten ja laajojen kysymyssarjojen toteuttaminen verkkopohjaisella kyselylomakkeella oli vai-

keaa, sekä kyselyn laatimisen, että vastaamisen osalta. Haasteista huolimatta selvityksen avulla pys-

13 Espoon kaupunginteatterin tilat sijoitetaan Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Es-

poon_kaupunginteatterin_tilat_sijoitet(92641)

14 Aiheesta lisää mm.: Lappeenrannan kaupunginteatteri satoja tuhansia miinuksella. Yle 10.10.2016. http://yle.fi/uu-

tiset/3-9219711. Valtuuston puheenjohtaja vaatii teatterille lisätukea – ”Ei ole muita vaihtoehtoja”. Yle 10.10.2016. http://

yle.fi/uutiset/3-9221105. Mihin Lappeenrannan kaupunginteatterin vuokrarahat menevät? Yle 10.10.2016. http://yle.fi/

uutiset/3-9220815.
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http://yle.fi/uutiset/3-9220815
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tyttiin luomaan kuva teattereiden nykytilanteesta ja siitä toimintaympäristöstä, jossa teatterit tekevät 

työtään. Selvitys toivon mukaan oikoo harhakäsityksiä siitä, että vain seiniä tuetaan ja että teatterin 

tilat olisivat tyhjillään teattereiden haluttomuuden vuoksi. 

Teattereilta saadusta palautteesta kävi ilmi, että tilojen käyttöä ja niiden hallintaa kannattaa jatkos-

sakin selvittää. Näin voidaan tuoda esille tosiallista tietoa asenteellisten olettamusten ja ennakkoluu-

lojen sijaan. Tilakysymyksen tarkastelua on tämän selvityksen perusteella hyödyllistä jatkaa esimer-

kiksi teemahaastatteluilla tai muilla laadullisilla menetelmillä. 



21

Ovatko teatterin seinät syntiä, kaiken pahan alku ja juuri? Tehdään kaikki teatterit nomadeiksi ja 

kiertämään. Tämäkö ratkaisisi saavutettavuuden ja ei-kävijöiden ongelman ja takaisi tasa-arvoi-

sempaa taidetta? Kesällä 2015 tehdyssä haastattelussa KOM-teatterin toinen taiteellinen johtaja 

Lauri Maijala, Teatteri Vanhan Jukon johtaja, ohjaaja Linda Wallgren ja Ryhmäteatterin toinen 

taiteellinen johtaja Juha Kukkonen pohtivat, mihin seiniä teatterissa tarvitaan, miten teatterin 

saatavuus ja saavutettavuus liittyvät seiniin ja millä ehdoilla esitykset voivat katsojien luokse 

mennä.

Miksi teatterit eivät voi toimia kuten bändit? Vuokrataan iso halli ja vedetään se yhdellä keikalla 

väkeä täyteen? –Kyllähän teatterissakin samoilla säännöillä pelataan, Kukkonen vastaa. Jos on ky-

symys Madonnan keikasta, niin kyllähän se vetää katsojia. Samalla tavalla se on teatterissa. Jos ne 

Putous-tähdet on lavalla, niin kyllä se varmaankin vetää katsojia. Teatterissa ei kuitenkaan pitäisi 

pelata viihdearvoilla, vaan sisällöllä. Linda Wallgren näkee eron myös esitysformaatissa: –Tuo edel-

lyttää, että tehdään spektaakkelia ja massataidetta. Ei taidetta ja viihdettä voi rinnastaa millään lailla. 

Miten tämä volyymien, tuotantoprosessien ja sisältöjen ero väännetään rautalangasta? Mitä teatteri 

lajina edellyttää? Kukkonen perustelee sen sillä, että kysymys on korkeakulttuurista. Teatterin sei-

nien tarve pitäisi olla yhtä selkeää kuin oopperankin. 

Kolmikko on täysin samaa mieltä teatterin ja tilojen tietyistä lainalaisuuksista: On ison työn takana, 

että ihmiset löytävät jonkun paikan, jossa viettävät säännöllisesti aikaansa. Teatterin kohdalla se 

tarkoittaa hitiksi nousevan esityksen tekemistä. Lauri Maijalan mukaan työ kestää vuosikausia: –

KOM-teatterin toiminnan pohjaa rakennettiin vuosikymmeniä. Silti siinä ei ole mitään itsestäänsel-

vyyttä, että jengi löytää edes siihen mestaan, missä ollaan aina oltu.

Juha Kukkosen mielestä kiinnostus jotakin teatteria kohtaan on syklistä: –Jollain sykleillä jotkut 

teatterit ovat järjettömän kiinnostavia ja kaikki haluaa mennä sinne. Sitten taas toiset nousevat. Se on 

ollut havaittavissa aina. Ehkä ne syklit eivät ole ennen olleet niin pitkiä. 

Kukkonen vastaa kysymyksen siitä, miksi teatteri tarvitsee seiniä, esittämällä suu virneessä vastaky-

symyksen: Miksi ylipäätään missään työyhteisössä tarvitaan seiniä: –Kaikilta voi kysyä, että ettekö 

te voi tehdä himassa töitä? Teillä on tietokoneet, käykää kahvilassa tapaamassa toisianne. Mitä te toi-

mistoonne menette, jos teillä on tapaamisia? Ja miksi teidän pitää olla keskustassa? Miksi te ette ole 

Mellunmäessä? Miksi teidän pitää olla keskellä? Sen takia, että se on helppoa. Kaikki tulevat keskus-

taan. Hän vakavoituu ja jatkaa: –Se on oikeasti myös taloudellinen kysymys. Mikä on taloudellisesti 

järkevää. Ei rock-konsertitkaan ole Huitsulan Nevadassa, halleissa, jonne kukaan ei pääse. Ne ovat 

siellä mihin on hyvät kulkuyhteydet. Minne ihmiset ovat tottuneet menemään. Joku esitys voi hetken 

onnistua vetämään ihmisiä paikalle kauaskin, mutta kun teet toisen esityksen sinne, niin vasta sitten 

selviää, onko toiminnalle oikeasti edellytyksiä.

On erittäin hyvä, että joskus 70-luvulla on rakennettu teatteritiloja ja isoja taloja eri kaupunkeihin. 

Jos niitä ei olisi, tällaisina aikoina ne luultavasti ajettaisiin alas. Kun se instituutio on siellä keskellä 

kaupunkia, niin vaikeinakin aikoina se pysyy siellä. Se, että esimerkiksi Vuosaaressa ihmiset alkai-

mihin niiTä seiniä TeATTerissA TArviTAAn?
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sivat löytää sinne perustettavaan teatteriin, on monien vuosien duuni. Siinä tarvitaan yhteiskunnalta 

vahvaa tukea. Siksi se ei esimerkiksi Ryhmäteatterin tai KOM:n lähtökohdista ole mitenkään mahdol-

lista. Kustannukset ovat liian korkeat. Maijala on samaa mieltä: –Muuten tarvitsisi muuttaa koko tuo-

tantorakenne. Ei minkään tyyppisiä vakituisia työsuhteita.

Jos ei olisi seiniä ollenkAAn

Lähestytään asiaa toisesta näkökulmasta. Mitä merkitsisi jos teatterilla ei olisi seiniä? Linda Wallgren 

on tehnyt kesäteatteria tilattoman ammattilaisryhmän kanssa. Työryhmä toimi hyvin kevyellä ko-

neistolla ja apurahapohjaisesti. Harjoitukset pidettiin puistossa. –Ongelmana oli nyt, että missä me 

käydään vessassa ja missä me säilytetään meidän omat kamat. Täytyy olla joku paikka missä ollaan.  

Jos jo noin ruohojuuritasolla seinättömyydestä tulee ongelmia, niin mitä sitten kun tarvitaan sosi-

aalitiloja ja vaatevarastoa, lavastevarastoa, lipunmyyntipistettä, on paloturvallisuussäännöt, esteettö-

myyssäännöt, jne. Yleisönkin pitää päästä vessaan.

Teatterikentällä toimii kuitenkin paljon tilattomia ammattiteatteriryhmiä. Maijala näkee niiden koh-

dalla tietynlaisen kehityskaaren: –Ne tekevät yhden kovan jutun ja saavat lehdessä ison jutun. Sitten 

ne tekevät toisenkin jutun, jolla ei ole tilaa. Tulee iso hype, ja tuntuu, että nyt on parasta ja mielen-

kiintoisinta ikinä. Sitten yhtäkkiä kuluu kolme vuotta ja sitä ryhmää ei ole enää olemassa kuin netti-

sivuilla. Sitäkään ei ole päivitetty. Ne kuoleentuvat, koska eivät ole päässeet juurtumaan.

Seinien tarve on myös kustannuskysymys. –On kallista vuokrata väliaikaisia tiloja tai mennä muiden 

talojen suojiin. Jossain se täytyy joka tapauksessa esittää. Kaikissa paikoissa tulee vastaan se, että 

joku sen kuitenkin maksaa. Silloin on helpompaa, että teatteri on itseorganisoituva, Wallgren sanoo. 

Koska kaikkien teatteriryhmien ja työryhmien tavoitteena ei kuitenkaan ole pysyvän toiminnan ra-

kentaminen, Maijala näkee ratkaisuksi kuntien kulttuuritalot: –Miksi isoimpia ja hyvin varustettuja 

kulttuuritaloja ei anneta halvalla niille vapaille ryhmille ja sillä tavalla viedä ammattitaitoa lähiöihin? 

Kukkonen näkee asiassa kuitenkin rajoitteensa: –Sen pitää lähtökohtaisesti olla niin, että jokin teat-

teri haluaa siihen tilaan. Tästä tulee meidän näköistä. Luodaan sellaisia mahdollisuuksia, että kenttä 

voisi elää rikkaammin. 

kierTäminen, visuAAlisuus, immersiivisyys

Onko liikkuminen sitten vain pienten teatteriryhmien tehtävä? Vai voisiko vos-teatteri jättää tuki-

kohtansa hetkeksi ja valloittaa lähiseutuja? Haastateltavat pitävät sitä väliaikaisena ratkaisuna täysin 

mahdollisena. Mutta: –Se on teatterin kannalta iso riski. Jos se riski kannattaa ottaa taiteellisesta tai 

jostain muusta näkökulmasta, niin miksi ei. Ei sitä päätöstä tehdä kuitenkaan ihan tuosta vaan. Sen 

perustana täytyy olla se, että me hyödymme tästä. Näin saamme tehtyä unelmamme, jota emme 

omissa tiloissa pysty tekemään, Kukkonen perustelee. Wallgrenin mukaan tämä edellyttää kuitenkin 

sitä, että kysymyksessä on jo profiloitunut instituutio: –Pienemmät ryhmät eivät halua olla vain ne-

tissä olemassa jollain nimellä. Kun esityksiä on omalla paikkakunnalla ollut vähän, kiertueen jälkeen 

on edessä uudelleen juurtuminen omaan kuntaan. Kiertämällä on menetetty yleisö, joka ei ole tot-

tunut käymään juuri tässä teatterissa.

Haastateltavat kyseenalaistavat ajatuksen siitä, että taiteen ja kulttuurin pitäisi olla kaikkialla saata-

villa. He perustelevat kantaansa sillä, että kaikkia esityksiä ei voi tehdä kiertue-esityksiksi. Taistelu 

elokuvataiteen rinnalla katsojien ajasta on johtanut Maijalan mukaan siihen, että teatterinkin pitää 

olla visuaalisesti todella näyttävää: –Se on monelle lavastajalle vittumaista, että joka kerta aloitetta-



23

essa teosta sanotaan, että tämä täytyy tehdä sitten niin, että voidaan lähteä kiertueelle. Liikkuvuuden 

vaade rajaa sen nautinnon, jota nykyään voi tarjota pienilläkin resursseilla. Lontoossa musikaalit ovat 

niin helvetin siistejä, koska teatterilla menee siellä vain se yksi juttu ja se voidaan lavastaa lattiasta 

kattoon.

Wallgren haluaa vapauttaa teatterin tuottavuuden ajatuksesta: –Pitää olla vapaa kiertämisen, liikku-

misen ja joka paikassa olemisen pakosta. Teatteri on läsnäoloa. Ollaan läsnä katsojien kanssa jossain 

tilassa, jossain hetkessä. Ihmiset tietävät tietyt kokoontumispaikat, joihin pitää tulla, täällä käsitellään 

niitä asioita. Sellaisen tilalähtöisyyden ymppääminen minne tahansa tyylilajiin tai teatterimuotoon 

edellyttää sitä, että saa rauhassa katsella sitä paikkaa ja arvioida miten salia tai paikkaa voidaan käyttää. 

Kiertäminen on eri laji. Ei niitä voi niputtaa.

Tekemisen Arki

Suomalaiset teatterit toimivat hyvin erilaisin tavoin. Osa tuottaa monenlaisille katsojakunnille mo-

nipuolisesti teatteritarjontaa, osa erikoistuu ensemble-hengessä uudistamaan teatteritaidetta ja vas-

taamaan juuri tietynlaisen kohderyhmän tarpeisiin. Osa teattereista erikoistuu kiertämiseen, osa 

puolestaan keskittyy palvelemaan tietyn alueen asukkaita pitkäjänteisesti toimimalla omassa tilassa.

Monissa pienissä ja keskisuurissa ammattiteattereissa työn tekemisen arki on tällä hetkellä toimi-

mista omien voimavarojen äärirajoilla. Lauri Maijala kiinnittääkin huomiota siihen, että työnkuor-

mitus on suurta ja johtuu pelkästään teatterin normaalien työrutiinien suorittamisesta. Yleisö näkee 

vain esityksen ja näyttelijäntyön, mutta sen lisäksi tekijät harjoittelevat, osallistuvat kokouksiin, 

järjestelevät rekvisiittaa, huolehtivat tekniikasta jne. Työn arki on erityisen kuormittavaa rahoitus-

lain ulkopuolella toimivassa Teatteri Vanhassa Jukossa: –Ensi-iltojen lähestyessä työntekijät oikeasti 

tekevät 24 tuntia vuorokaudessa töitä.  He ovat aamusta yöhön paikalla, käyvät nukkumassa kotona 

neljä tuntia, ja tulevat seuraavana päivänä takaisin ihan naurettavalla palkalla suhteessa työn mää-

rään. Eivät valita, koska ovat mielettömän hyviä tyyppejä. 

–Teatterissa tehdään neljänä ja viitenä iltana esityksiä, ja sen lisäksi on paljon muuta toimintaa. Se, 

että siellä on tiettyinä iltoina toimintaa edellyttää, että siellä valmistellaan sitä toimintaa muina ai-

koina. Produktioita harjoitellaan, niitä myydään ja pidetään yllä koko sitä tuotantoprosessia. Usein 

juuri toimistotyö ja harjoitustyö jäävät yleisöltä näkemättä, Wallgren jatkaa.

Rankka työtahti ja työmäärä eivät kuitenkaan ole syöneet halua toiminnan kehittämiseen ja muu-

tokseen: –Teatteri Vanhassa Jukossa on pohdittu sitä, pystytäänkö esitystarjonnan rinnalle ottamaan 

vierailuesityksiä ja vuokraamaan tilaa johonkin muuhun toimintaan. Tuo kaikki edellyttää kuitenkin 

lisätyövoimaa ja niiden myötä lisää palkkakustannuksia. Samaan aikaan työntekijöiden pitäisi olla te-

kemässä varsinaista omaa työtään. Toiminnan kehittäminen on ollut hyvästä tahdosta kiinni. Henkilö-

kunta on tehnyt 80-tuntista työviikkoa siinä toivossa, että kesällä saavat vähän hengähtää. Ajatus siitä, 

että kesällä pitäisi vielä avata ovet muille tilaan tulijoille, on vaan tästä näkökulmasta ylivoimainen, 

Linda Wallgren sanoo.

Lauri Maijala näkee kuitenkin kehitystä ja muutosta tapahtuvan teatterissa koko ajan, mutta tietyllä 

ehdolla: –Jengi suostuu tuohon vain silloin, kun se tuntee, että se on mielekästä, tärkeää ja omaeh-

toista. Samaa mieltä on Juha Kukkonen, joka painottaa yhteisen tahtotilan tärkeyttä: –Kun ihmiset 

tekevät jo paljon, ei voida vain olettaa, että tehdään automaattisesti lisää ylitöitä. 
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Taiteen julkisen tuen väheneminen vaatii kaikilta työyhteisön toiminnan tehostamista. Käytännössä 

tehostaminen merkitsisi lisää toimintaa: –Esityksiähän voi olla 24 tuntia vuorokaudessa, mutta mistä 

se yleisö otetaan? Miettikää myös sitä omaa toimistoanne. Mitä siellä tapahtuu iltaisin? Pitäisikö sinne 

teidän toimistoon järjestää jotain iltatoimintaa? Kun se on tyhjä iltaisin ja viikonloppuisin. Miten teidän 

pitäisi organisoida uudestaan teidän toiminta? Tehkää joku yhteistyökuvio. Koko yhteiskunnan pitäisi 

tehdä samoin. Kuinka paljon meillä on tilaa täällä? Kukkonen jatkaa muiden haastamista. –Teatteri 

on tilana käytössä katsojille. Se on teatteritila. Siellä esitetään teatteria. Teatteritilat ovat jo iltaisin käy-

tössä.

Keskustelussa seinien tarpeellisuudesta tuodaan usein esille myös toive siitä, että julkisesti rahoitet-

tavat tilat olisivat mahdollisimman monien saman alan tekijöiden käytössä. Kukaan ei ole kuiten-

kaan kartoittanut sitä, miten paljon teattereiden tiloja käytetään. Kukkonen vastaa oman teatterinsa 

puolesta: –Ei meille mahdu. Tila on koko ajan käytössä. Jos se on vapaana, niin mielellään kutsutaan 

muita meille esittämään.

Haastateltavat puolustavat yhdessä rintamassa taiteen vapautta. Keskustelu seinistä merkitsee myös 

sitä, että koko ajan pitäisi olla tilastollisesti mitattuna seinien mittainen. Se rajoittaa taiteellisia valin-

toja. Wallgren näkeekin jatkuvan rahan ajattelemisen johtavan siihen, että alkaa ajatella taiteesta eri 

tavalla: –Kun ajattelee esityksen myyvyyttä, sisältö muuttuu. Jos joutuu tekemään kompromisseja, ei 

taiteesta välttämättä niin onnistunutta kuin haluisi.

Kukkonen näkeekin taiteilijan tehtävän muuttuneen. Taiteen tekemisen rinnalla taiteilijan pitäisi 

keskustella moneen suuntaan työnsä merkityksestä ja luonteesta: –On koko ajan sellainen olo, että 

se taiteen sisältö, arvo ja merkitys pitäisi kirkastaa niin katsojille kuin päättäjille. Teatteri on taidelaitos. 

Sille millaista taidetta me tehdään, pitää antaa edellytykset. Nämä seinäkeskustelut edellyttävät arvo-

keskustelua siitä mihin yhteiskunnassa halutaan laittaa rahaa. Käydään se arvokeskustelu poliittisesti, 

jos ne seinät ovat jokin ongelma.

Haastattelu ja teksti: 

Maaria Kuukorento, Teatterikeskus ry:n toiminnanjohtaja

Hanna Helavuori, Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) johtaja
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Meillä on suuri talo ja neljä näyttämöä. Valtaosin tilat ovat käytössä aamulla kello seitsemästä iltaan 

kello yhteentoista. Paitsi ei sunnuntaina. Me esitämme, harjoittelemme, pidämme kokouksia, kes-

kustelu- ja muita yleisötilaisuuksia ym. ja valmistamme uusia produktioita monella osa-alueella. 

Oma talo on meille tärkeä, sinne tehdään meidän näköisemme esitykset, jotka sitten mahdollisesti 

vierailevat muualla (kuten parhaillaankin Ruotsissa). Teatteriimme kutsutaan myös muita teattereita 

ja teatteriryhmiä vierailulle.

Kello 7-8 aloittavat pajat, ompelimo ja siivous, usein myös näyttämötekniikka, kello 9 ovat jo kaikki 

hallinnossakin töissä ja päivän ensimmäiset kokoukset alkavat. Kello 11-15 on aamuharjoitus tai päi-

vänäytös. 

Aamu- ja iltaharjoituksen väliin jää 3,5 tuntia, sen käyttää näyttämöillä joko näyttämötekniikka, valo 

tai ääni. Klo 18.30 alkaa iltaharjoitus tai klo 19 esitys. Talo hiljenee noin klo 22.30, kun viimeinenkin 

maski on poistettu kampaamossa, pukijat saaneet vaatteet tankoihin tai pesukoneeseen, näyttämö-

tekniikka saanut näyttämön puretuksi. Teatteri on tyhjänä klo 23-7 välillä. Tervetuloa muut käyttäjät!

Tilat maksavat meille, siksi pyrimme tietysti saamaan kustakin tilasta maksimaalisen hyödyn. Esi-

tysten valmistamisessa käytetään näyttämöiden lisäksi koko ajan myös harjoitushuonetta, sillä 

kahden esityksen osittainen päällekkäinen valmistaminen on siten mahdollista. Kun tilat maksavat, 

ei oikeastaan voi haaveilla mielenkiintoisesta vaihtoehtoisesta esitystilasta, vaikka sellainen olisi jo-

honkin aiheeseen parempi.

Tarjoamme tiloja myös vuokralle. Vuokraamme tiloja mielellämme, jos niitä kysytään ja jos oma 

toimintamme ei vuokrauksen takia kärsi. Vuokrauksen suurin ongelma on, ettei kysyjä useinkaan 

halua pelkkää tyhjää tilaa, vaan haluaa näyttämön lisäksi myös ääni-, valo- ja näyttämötekniikan. 

Lisäksi huomioon pitää ottaa myös tilojen turvallisuusmääräykset (järjestysmiehet ym). Usein vuok-

rauksen hinta nousee työvoimakustannusten takia niin korkeaksi, että vuokraaja perääntyy. Par-

haita vuokralaisia teatterille ovat lämpiöiden vuokraajat, koska toiminta teatterisaleissa voi jatkua 

normaalisti vuokrauksen aikana. Tai vuokraus, joka osuu teatterin lomakauteen.

Meidän itsemme lisäksi tiloja käyvät myös muut. Olemme antaneet korvauksetta tiloja käyttöön 

alan oppilaitoksille sekä vapaille teatteriryhmille, jos tilaa on. Kun aamuisin klo 9 riennän lämpiön 

halki kokoukseen, ovat vastassani vuoroin joogaajat, ammattikorkeakoulun näytelmäharjoittelijat 

tai vapaa ryhmä.

Teatteritilamme ovat meille tärkeitä, silti joskus vaihtaisimme mielellämme pienempään – 1600 kat-

somopaikan täyttäminen illasta toiseen vaatii laillista työtä ja paljon!

Syksyllä 2016

Maarit Pyökäri, teatterinjohtaja 

Tampereen Työväen Teatteri

suuren TAlon seinäT
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