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Musiikkisalin rahoitusta selvittävä 
rahoitusryhmä ja sen tehtävä

Musiikkisalin hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 2016 ja se 
esiteltiin kaupunginhallitukselle iltakoulussa 18.1.2016. 
Kaupunginhallitus linjasi, että musiikkisalihankkeen rahoitus- ja 
toteutusmallia tulee täsmentää lokakuun loppuun 2016 mennessä.

Rahoitus- ja toteutusmallivaihtoehtojen selvittämistä varten nimettiin  
erillinen rahoitusryhmä. 

Rahoitusryhmän tehtävänä on selvittää musiikkisalin rahoitus- ja 
toteutusmallivaihtoehdot lokakuun 2016 loppuun mennessä.



Jäsenet ja kokoontuminen

Rahoitusryhmään nimettiin seuraavat henkilöt:
talousjohtaja Ari Hirvensalo, puheenjohtaja
rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen
tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen (jäi pois 19.5 kok. jälkeen)
kiinteistökehityspäällikkö Mikko Lepo 
talouspäällikkö Seppo Mäkinen 
intendentti Kristiina Itäranta (Emma Anttila osallistunut 16.6 lähtien) 
Jyväskylän Paviljonkisäätiön asiamies, talouspäällikkö Jukka 
Kariniemi

Ryhmä on kokoontunut  6 kertaa (15.3, 8.4, 28.4, 19.5, 
16.6 ja 16.8)
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1) Taustaa
i.  Nykyinen toiminta Jyväskylä Sinfonia ja Paviljonki 

Jyväskylä Sinfonia toimii nykyisin useassa eri paikassa: Kolmikulma, teatteritalo, kirkot ja levytyspaikat

Jyväskylä Sinfonialla on huomattava tarve  ja valmiuksia
– laajamittaiselle yhteistyölle yritysten ja tapahtumatuottajien kanssa
– laajamittaiselle yhteistyölle kansallisten ja kansainvälisten orkestereiden kanssa (skaala: lähimaakunnat, 

kansalliset huiput, kansainväliset partnerit, kansainväliset huiput),
– musiikkiesitysten mahdollistamiselle nykyistä laajemmin kaikille osana kansainvälistä (Unescon sopimus 

jne.), kansallista ja nykyisen hallituksen Kulttuuria kaikille- tavoitetta sekä kulttuuriturismin edistämistä ja 
kulttuurisen kestävyyden tavoitetta . 

Näistä seuraa vahva tarve
– akustisesti toimivalle tilalle -> taiteellisen tason nousu -> parempi asiakaskokemus -> kasvavat lipputulot
– keskimääräistä paremmin teknologisin valmiuksin varustetulle tilalle
– salikapasiteetin kasvattamiselle -> tavoitettavuus -> yleisömäärät -> kasvavat lipputulot
– vaihtelevista olosuhteista pääsemiselle  

Toteutuessaan nämä merkitsevät

– toiminnan monipuolistumista ->laajempi yleisö- ja sidosryhmätoiminta, uudet kumppanuudet, 
kansainvälistyminen

– huomattavan paljon kasvavia lipputuloja ja lisääntyvien levytysten ja teknologian uusimuotoisen 
käytön kautta tulevia uusia tuloja

– Jyväskylän kaupungin kansallisen ja kansainvälisen brändin vahvistumista



Jyväskylä Sinfonian 2015 
tunnuslukuja

Jyväskylä Sinfonia	
talous 2015
Valtionosuus	2015 0,994	M€
Orkesterin	omat	
tuotot 0,552	M€
Kaupungin	
rahoitus 1,	660	M€
Toimintakulut	
2015	 -3,	119	M€

Kuulijat: 28 180 
Täyttöaste: 98%
Musiikkitilaisuudet: 103, joista 
sinfoniakonsertteja 28 
Yleisökasvatus: 4700 



i. Nykyinen toiminta Jyväskylä Sinfonia ja Paviljonki

Jyväskylän Paviljonkisäätiö  on rakennuttanut ja omistaa Paviljongin rakennukset, 
joita se vuokraa kiinteistössä toimintaa harjoittaville kahdelle yritykselle:
§ Jyväskylän Messut Oy > noin 72 % tiloista
§ Jyväskylän Kongressikeskus > noin 28 % tiloista
Jyväskylän Paviljonkisäätiön tulot muodostuvat vuokratuloista (1,030 M€) ja 
Jyväskylän kaupungin sille antamasta vuosittaisesta avustuksesta (0,700 M€)
• Vuokralaisten toiminnan luonteesta johtuen kiinteistöstä saatavat vuokratulot eivät kata 

kiinteistönmenoja
– Messu- ja kongressitoiminta nähdään Suomessa osana kaupunkien 

elinkeinopolitiikkaa ja imagon rakentamista, jolloin kaupungit tukevat merkittävästi 
paikallisten messu- ja kongressitoimijoiden toimintaa (esim. Tampere ja Lahti)

– Messu- ja kongressitapahtumat tuovat kuitenkin merkittävästi matkailutuloja alueelle, 
joten kaupunkien ja kuntien on ollut mielekästä tukea Messu ja Kongressikeskusten 
toimintaa.

Jyväskylän Paviljonkisäätiön menot (1,730 M€) muodostuvat lähinnä kiinteistöön 
kohdistuvista yllä- ja kunnossapitokustannuksista ja rahoituskuluista.
Paviljonkisäätiön tasearvo on noin 19 M €



ii. Orkesteritoiminnan rahoitus
Suomen Sinfoniaorkestereiden tuotot ja kustannukset 
2015

Jyväskylä Sinfonian tulot muodostuivat vuonna 2015 valtionosuuksista (31%), kunnan (51,7%) sekä 
omarahoitusosuudesta 17,3%). Tämä on tyypillinen sinfoniaorkesterin tulonmuodostuksen rakenne. Kunnat 
tukevat Musiikki- ja Kongressitalojen toimintaa myös suorilla avustuksilla kiinteistöyhtiöille, joiden tiloissa 
orkesterit toimivat. Nämä avustukset eivät näy esitetyissä luvuissa (eivätkä kuluja esittävän  sivun taulukon 
kiinteistökuluissa).
Pääosa osa sinfoniaorkestereiden kuluista muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat keskimäärin 76 % 
orkestereiden kuluista.

Palkat	ja	
sosiaalikulut;	
61,8;	76	%

Kiinteistökulut;	
6,1;	8	%

Muut	
käyttökustannukset;	

12,6;	16	%

Poistot	;	0,3;	0	%

Orkestereiden	menot			80,796	MEUR		2015

Palkat	ja	sosiaalikulut Kiinteistökulut Muut	käyttökustannukset Poistot	

Kuntien	osuus;	
39,2;	48	%

Valtion	osuus;	
20,3;	25	%

Omat	tulot;	11,2;	
14	%

YLE:n	rahoitus	
RSO:lle;	8,2;	10	%

Muut	avustukset;	
2,3;	3	%

Orkestereiden	kokonaisrahoitus	81,3	MEUR	2015

Kuntien	osuus Valtion	osuus Omat	tulot YLE:n	rahoitus	RSO:lle Muut	avustukset









iii. Aluetaloudelliset vaikutukset 
Tutkimustuloksia kulttuuritoiminnan aluetaloudellisista vaikutuksista: 
Tampere-talon toiminnalla on vuosittain merkittävä tulovaikutus Tampereen 
talousalueelle. Talossa 2015 järjestetyt tapahtumat toivat alueelle yhteensä 35 
miljoonaa euroa. Tästä talon kokous- ja kongressitoiminnan tulovaikutus on 18 
miljoonaa.  Asiakkaan rahankäyttö kävijäryhmän mukaan: 
Kaikki konsertit 97,5€ - Klassinen konsertti 90,4€ - ooppera 173,40€ - Tampere 
Filharmonia 55,2€/ hlö  (Synergos, 2015)



iii. Aluetaloudelliset vaikutukset 

Festivaalien ja kulttuuritapahtumien taloudellisia vaikutuksia: 

• Savonlinnan oopperajuhlien talousvaikutus alueelleen on ollut 22 milj. euroa 
vuonna 2002 (SMAK, Salovaara, 2002) 

• Pori Jazzien talousvaikutus arvioidaan Porin ja Satakunnan alueella 15 
miljoonaan euroon vuonna 2008. 

• Tampereen elokuvajuhlien kävijä kulutti kaupungissa keskimäärin 250€/ pv. 
(Paltila, 2002)

• Pirkanmaan festivaalien ja kulttuurikohteiden vaikuttavuus 2013: 
– Tulot alueen elinkeinotoimintaan 253 miljoonaa euroa, josta n. 139 miljoonaa 

euroa alueen ulkopuolelta saapuneiden matkailijoiden tuomaa matkailutuloa 
– Vuosittainen asiakasmäärä 2,5 miljoonaa kulttuurikävijää (Pirfest ry ja Innolink

Research Oy, 2014)



iii. Aluetaloudelliset vaikutukset 

Jotta uuden Paviljonki-kokonaisuuden ja musiikkisalin taloudellinen 
vaikuttavuus on mahdollisimman suuri, sen toiminnan pitää pystyä 
houkuttelemaan uusia asiakkaita varsinkin Jyväskylän alueen ulkopuolelta. 
Tämä tapahtuu parhaiten mm. 

• Jyväskylän kulttuurifestivaali- ja tapahtumatoiminnan nostamisella Suomen 
valtakunnalliseen kärkeen.

• Yritys- ja tapahtumatoimijoiden laajamuotoisella yhteistyöllä tuotettujen 
tapahtumien kautta

• Vierailevat tähtiorkesterit ja –solistit
• Yhteistyö messujen ja kongressitoiminnan sekä matkailun kanssa
• Yhteistyö JY, JAMK ja muiden koulutuslaitosten kanssa
• Salin tutkimuksellinen hyödyntäminen uuden teknologien avulla (älysali) 



iii. Aluetaloudelliset vaikutukset 
Jyväskylän kaupunki osallistuu Itä-Suomen Yliopiston ja TAK  Oy:n tekemään 
Valtakunnalliseen tutkimukseen matkailun tulo-, työllisyys- ja verotulovaikutuksista 
eri seutukunnilla. Tämän tulokset pitäisi olla tiedossa syksyllä 2016

Lisäksi Tietoykkönen  tekee Jyväskylän kaupungin tilauksesta 
haastattelututkimuksen Jyväskylän kaupungissa matkaileville henkilöille v.2016. 
Tutkimuksen tulokset valmistuvat marraskuussa 2016 

– Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Jyväskylässä matkailevien henkilöiden 
taustatietoja sekä rahan käyttöä Jyväskylässä.

– Tutkimuksessa on kaksi pääkohderyhmää: 1) tapahtumakävijät ja 2) perhematkailijat.
– Tapahtumakävijöiden haastattelut tehdään kuuden eri tapahtuman yhteydessä:

• Suomipop-festivaali
• Jyväskylä Cup
• Jyväskylän kesä
• WaterxFest
• Finlandia Marathon
• Pelastusalan ja työturvallisuuden messut – Turvallisuus 2016



2) Musiikkisali hankkeen kokonaiskustannukset 
(Hankesuunnitelma 15.1.2016) 

Hintatasossa 10/2015 investointikustannukset ovat 52,75 M € (ALV 0 %)
• Rakennuskustannukset on jaettu käyttäjittäin/toiminnoittain 

arkkitehtisuunnitelman mukaan.
• Kustannusjaossa on esitetty myös nykyisten tilojen ja purettavien 

rakenteiden kustannukset jaoteltuna. Kustannukset jakautuvat seuraavasti:
– Musiikkisali ja siihen liittyvät kustannukset 35,28 M€
– Kongressin ja paviljongin uusien tilojen kustannukset 8,10 M €
– Nykyisten alueiden ja julkisivujen muutoskustannukset 5,40 M €
– Purettavat osat, sisältää rakenteiden vahvistamisen: 0,62 M €

• A-salin pääty 0,40 M €
• C-salin pääty 0, 22 M €

– Autopaikkojen lunastushinta 3,35 M €

Uusien tilojen käyttökustannukseksi on arvoitu  noin 0,75 M €/vuosi



2) Hankkeen kokonaiskustannukset 

Hankkeen  kustannusvaikutukseen kaupungille vaikuttaa merkittävästi 
saadaanko hankkeen rahoittamiseen ulkopuolista pääomaa. Jos hanke jää 
kokonaisuudessaan kaupungin rahoitettavaksi, vuosittainen kustannus on 
noin  4,4 MEUR  52,7 MEUR investointikustannuksella

VAIHTOEHTO	1	- KAUPUNKI	TAI	PAVILJONKISÄÄTIÖ	RAKENTAA	MUSIIKKISALIN	VELKARAHALLA	JA/TAI	ULKOPUOLISELLA	AVUSTUKSELLA

Investointi	(TEUR) 52	750

Osuus	% Velka korko% korko
lyhennys	per	
vuosi	(25	v.	)

Rahoituskustannus	
per	vuosi

Kiinteiston		
ylläpito

YHTEENSÄ	
TEUR/vuosi

YHTEENSÄ	
TEUR/kk

Vieraspääoma	(TEUR) 100	% 52	750 3	% 1	583 2	110 3	693 745 4	438 370
75	% 39	563 3	% 1	187 1	583 2	769 745 3	514 293
50	% 26	375 3	% 791 1	055 1	846 745 2	591 216
25	% 13	188 3	% 396 528 923 745 1	668 139



2) Hankkeen kokonaiskustannukset 

Ulkopuolisen toimijan arvioidaan vaativan vähintään noin 7 % - 9 % tuoton 
tämän tyyppisestä hankkeesta. Tämä tarkoittaisi noin 4,4 – 5,5 MEUR 
pääomavuokrakustannusta vuodessa. Vuokralaisen tulisi lisäksi maksaa 
kiinteistön ylläpitokustannukset, noin 0,75 MEUR vuodessa

VAIHTOEHTO	2- ULKOPUOLINEN	SIJOITTAAJA	RAKENTAA	MUSIIKKISALIN	JA	VUOKRAA	SEN	TOIMIJALLE

Investointi	(TEUR) 52	750

Tuotto	%-
sijoitetulle	
pääomalle Vuokra

Kiinteiston		
ylläpito

YHTEENSÄ	
TEUR/vuosi YHTEENSÄ	TEUR/kk

Pääomavuokra	(TEUR) 7	% 3	693 745 4	438 370
8	% 4	220 745 4	965 414
9	% 4	748 745 5	493 458
10	% 5	275 745 6	020 502
11	% 5	803 745 6	548 546
12	% 6	330 745 7	075 590



2) Hankkeen kokonaiskustannukset 

à Vaikka Orkesterin omat tuotot kasvaisivat huomattavasti uuden salin 
ansiosta, kaupungin nettokustannukset kasvavat nykytasolta lähes 4 MEUR 
vuosi, jos hankkeelle ei saada ulkopuolista pääomaa.

KUSTANNUSTEN	MUUTOS	INVESTOINNIN	JOHDOSTA 2015 Uusi	Sali Ero

Valtionosuus	2015 0,942 0,942 0,000

Orkesterin	omat	tuotot 0,517 0,817 0,300

Kaupungin	rahoitusosuus 1,660 5,286 3,626

Toimintakulut -3,119M	€ -7,045M	€ -3,926M	€

Musiikkisali investoinnin vaikutukset Jyväskylä Sinfonian 
kustannuksiin.



3) Rahoitusvaihtoehdot
i. Lainarahoitus 
• Lainarahoitus toteutetaan joustavasti ottamalla lainaa toteuttavan 

organisaation taseeseen ja  lainat lyhennetään poistojen tahdissa.
• Lainarahoituksen etuna on, että kaupunki julkisena organisaationa saa 

lainaa edullisesti. 
ii. Leasing ja muut rahoituslähteet
• Leasingrahoitus vaatii teknisesti ja rahoituksellisesti ehjän 

kokonaisuuden.
• Leasingrahoitus jakaa investointikustannusta pitkälle aikavälille 

läpinäkyvästi, mutta tulee  kalliimmaksi.
• Joukkovelkakirjalaina on markkinoilta haettava jälkimarkkinakelpoinen 

yleensä kertalyhenteinen laina. 



3) Rahoitusvaihtoehdot
iii. Joukkorahoitus 
• Joukkorahoitus on osa digitalisoituvia rahoitusmarkkinoita.
• Yleensä kerätään verkossa suhteellisen pieniä summia suurelta joukolta 

ihmisiä.
• Useimmiten joukkorahoitus on laina- tai sijoitusmuotoista, jolloin tavoitellaan 

erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden parantamista. 
• Joukkorahoitus on myös hyödyke- ja lahjoitusmuotoinen rahoitustapa.
• Rahoitusta voivat kerätä yhteisöt ja säätiöt. 
• Joukkorahoituslaki selkeyttää toimintaympäristöä.
• Joukkorahoituksen järjestäminen tuo huomiota hankkeelle, jolloin 

joukkorahoitusta käytetään myös markkinointikanavana.
• Hyödekepohjaisen joukkorahoituksen vastikkeena voi olla esim. lippuja tai 

oikeus tiettyyn paikkaan tapahtumassa. 
• Lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus toisena mahdollisena joukkorahoituksen 

muotona on vastikkeetonta toimintaa. 
• Joukkorahoituksen järjestäminen vaatii pankkien valmiuden kehittymistä ja  

yhteistyön jatkojalostusta.
• Joukkorahoituksen järjestäminen tulisi toteuttaa teknisesti säätiön / yhtiön 

kautta.



Esimerkkejä mahdollisista ulkopuolisista 
rahoittajista

Säätiöt ja rahastot:
• Jane ja Aatos Erkko
• Alfred Kordelinin säätiö
• Jenny ja Antti Wihurin säätiö
• Eino Roiha Säätiö
• Kauko Sorjosen säätiö
• Matti Salmisen Säätiö
• Koneen säätiö
• Serlachius taidesäätiö
• Musiikin edistämissäätiö MES
• Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
• Suomen Kulttuurirahasto
• Jyväskylän  kauppalaisseura

Hankerahoitus:
• EU – aluekehittämisrahasto ja infrastruktuurihankkeet
• Valtio - OKM
• Sitra
• Keski-Suomen liitto

Yritykset:
Yritykset toimialoittain rakennukseen ja toimintakonseptiin 
struktoroituna: Metsäteollisuus, eri rakennusalat, ICT, AV, 
logistiikka, terveys- ja hyvinvointi, matkailu- ja
elinkeinoelämä, rahoitusala jne. 

Yksityiset ja yhdistykset:
• Joukkorahoitus
• Musiikkisalin tuki ry
• yhdistykset
Esimerkkejä toteutuneista hankkeista:
Korundi-Sali, Rovaniemi:
• Metsä Group: Puumateriaalikustannukset
• Orkesterin ystävät ry: Akustiikka
• Toiminta ja kalusteet: Wihurin säätiö
Sibelius-talo, Lahti:
• 50% kustannuksista EU-hankerahaa
Promenadi-Sali, Pori:
• Finnkino: Rakennuksen ulkopinnat
Verkatehdas, Hämeenlinna:
• Useita EU-hankkeita
Tanssin talo, Helsinki:
Jane ja Aatos Erkon säätiö: 15 M€



Asemakaavaote: Suunnitellun konserttisalin 
sijainti Paviljongin yhteydessä





4) Toteuttamisvaihtoehdot
i.) Investoinnin toteuttajana Paviljonkisäätiö 
• Paviljonkisäätiö toteuttaa musiikkisali investoinnin omaan taseeseensa 

kaupungin takaamalla lainalla (pl. muut rahoituskanavat). 
• Investointirahoituksen takaamisessa huomioitava EU:n 

valtiontukisäännöt takausten myöntämisestä (tulkinnat takausten 
myöntämisestä ovat tiukentuneet).

• Vuosittaiset kiinteistön ylläpito- ja pääomakulut olisivat musiikkisalin 
osalta noin 4–5 miljoonaa euroa joka tuli maksaa vuokrana 
Paviljonkisäätiölle



4) Toteuttamisvaihtoehdot
ii.) Investoinnin toteuttajana jokin muu taho 
• Hankesuunnitelmassa 15.1.2016 musiikkisali on suunniteltu tukeutuvan 

nykyisen Paviljongin tilaratkaisuihin. Tästä syystä musiikkisalista on hankala 
muodostaa omaa kiinnityskelpoista kiinteistöä tai muuta yksikköä, jonka voisi 
erottaa omaksi erilliseksi investoinniksi ja ylläpidettäväksi kokonaisuudeksi.

• Nykyinen Paviljonki ja musiikkisali muodostavat kokonaisuuden, jonka omistus 
ja rakennuttamisvastuut tulisi olla yhdellä organisaatiolla

• Mikäli tavoitellaan yksityistä investoria, tulisi em. syistä nyky-Paviljongin
myynti, takaisinvuokraus, musiikkisalin investointihanke ja vuokraus kilpailuttaa 
yhtenä kokonaisuutena asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

• Kaupunki vuokraisi tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja maksaisi 
omistajalle vuokraa alkaen tilojen käyttöönottohetkestä.

• Pääomavuokra perustuu sijoittajan tuottovaatimukseen, lisäksi maksetaan 
ylläpitovuokraa.

• Suomessa toimii useita toimijoita, jotka hakevat julkisen sektorin kohteita 
vuokranantajan roolissa.

• Hankekokonaisuus on vaativa ja sijoittajan tuottovaatimus nousee 
todennäköisesti omaa toteutusmuotoa korkeammaksi.



3) Toteuttamisvaihtoehdot

iii.) Investoinnin toteuttajana kaupunki 
• Kaupunki ostaa Paviljonkisäätiön omaisuuden ja ottaa vastatakseen 

säätiön muut kuin rahoitussopimukset. 
• Paviljonkisäätiö hoitaa rahoitukseen liittyvät velvoitteensa 

kauppahinnalla.
• Hoidettuaan rahoitukselliset velvoitteensa säätiö puretaan, ellei sitä 

tarvita esimerkiksi musiikkisalin joukkorahoituksen organisointiin 
(säännöt muutettuna).

• Kaupunki toteuttaisi musiikkisali investoinnin omaan taseeseensa ja 
rahoittaisi investoinnin lainarahalla (pl. muut rahoituskanavat). 

• Vuosittaiset kiinteistön ylläpito- ja pääomakulut olisivat musiikkisalin 
osalta noin 4–5 miljoonaa euroa



Työryhmän johtopäätökset ja suositukset
1) Musiikkisalin toteuttaminen hankesuunnitelman mukaiselle paikalle edellyttää 

työryhmän mielestä että nykyinen Paviljonkikiinteistö ja uusi musiikkisali ovat 
saman omistajan hallussa.   

2) Työryhmä pitää parhaana musiikkisali-investoinnin toteuttajatahona kaupunkia. 
Investoinnin toteuttaminen kaupungin taseeseen on rahoituksellisesti kestävin 
ratkaisu ja se mahdollistaa Paviljongin toiminnallisen kokonaisuuden 
kehittämisen ja alueen yritysten yhteistyön tiivistämisen. Toteuttamisvaihtoehto 
mahdollistaa myös musiikkisalin Paviljongin alueelle tuoman lisäarvon 
täysimääräisen hyödyntämisen. 

3) Työryhmä suosittelee että hanke toteutetaan lainarahoituksella, lisäksi 
hankitaan avustuksia ja lahjoituksia eri tahoilta ja selvitetään tarkemmin 
joukkorahoituksen käyttömahdollisuus. Toiminnan jatkosuunnittelua ja 
ulkopuolisen rahoituksen selvittämistä varten tulisi ensimmäisessä vaiheessa 
palkata päätoiminen projektipäällikkö ja työlle ohjausryhmä.



Työryhmän johtopäätökset ja suositukset
4) Uusi musiikkisali lisää orkesteritoiminnan omia tuloja mutta toiminnan rahoitus 

edellyttää julkisen rahoituksen huomattavaa kasvamista. Musiikkisalin 
aluetaloudelliset vaikutukset voivat kuitenkin olla merkittävät, mikäli sen avulla 
saadaan luotua tapahtumia, jotka tuovat asiakkaita myös Jyväskylän 
ulkopuolelta.

5) Uuden salin rakentamisesta seuraavat vuosikustannukset riippuvat 
ulkopuolisen rahoituksen määrästä: 50% rahoitukselle kustannukset ovat 2,6 
miljoonaa vuodessa ja 0% rahoituksella 4,4 miljoonaa


