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MARJO MELA
TALLINNAN MUSIIKKI- 
JA BALETTIAKATEMIA
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Vuonna 2022 toimintansa 
aloittanut Tallinnan musiikki- ja 
balettiakatemia (MUBA) perustettiin 
yhdistämällä kolme koulua: Tallinna 
Musikakeskkool, Georg Otsa nimeline 
Tallinna Muusikakeskkool ja Tallinna 
Balletikooli. 

Käytössä on juuri valmistunut itävaltaisen arkki-
tehdin suunnittelema koulurakennus, joka hulppei-
ne tiloineen on Viron valtiolta melkoinen panostus 
musiikin opetukseen sekä Tallinnan konserttisali-
tarjontaan. Kun kouluun saapuu, on edessä por-
taikko, jonka kautta siirrytään konserttisaliin. Sei-
nillä on akustiikkalevyjä elävöittämässä pintoja, 
eikä luonnonmateriaalien käytössä ole pihistelty. 
Koulun rehtorina toimii Timo Steiner, joka on taus-
taltaan säveltäjä.

MUBA tarjoaa kaiken muun paitsi akatee-
misen musiikki- ja tanssikoulutuksen saman ka-
ton alla. Klassisen musiikin opiskelu aloitetaan 
ensimmäisellä luokalla, ja sen edellytyksenä on, 
että lapset ovat käyneet musiikkikoulun. Balet-
ti- ja rytmimusiikkiluokat aloittavat viidenneltä. 
Koulussa on myös lukioluokat sekä ammatillista 

opetusta, joka vastaa Suomen konservatorioita. 
Tanssissa opetusta on niin baletissa kuin nyky-
tanssissakin.

Koulurakennus on todella suuri, ja sen toi-
minnot jakautuvat eri siipiin, kuten asuntolasiipeen 
ja luokkasiipeen. Koulussa on oppilasasuntola, 
jossa on 74 paikkaa. Kouluun hakeutuu oppilaita 
koko Viron alueelta, ja varsinkin nuorimmat oppi-
laat asuvat koulun asuntolanhoitajan huomassa. 
Erilaisia harjoitteluhuoneita on noin 120. Lisäksi 
on muun muassa äänitys- ja videostudioita.  Vie-
railumme aikana lukiolaiset olivat äänittämässä 
omaa tuotantoaan, ja se näytti käyvän sujuvasti. 
Oppilaille nimittäin opetetaan myös musiikkitek-
nologiaa. Tosin koululla on palveluksessaan myös 
äänityshenkilökuntaa. 

Konserttisaleja on useampia. Kaikki salit ja 
harjoitushuoneet ovat akustoituja. Harjoitushuo-
neissa on kaikissa piano ja muita soittimia. Ne on 
suunniteltu niin, että klassinen ja rytmimusiikki 
voivat käyttää samoja tiloja.  Kuorot ja tanssijat 
käyttävät luonnollisesti harjoituksissaan saleja. 
Koulun tiloissa on myös pieniä mökkejä, joita opis-
kelijat kutsuvat linnunpöntöiksi. Ne on tarkoitettu 
hiljaiseen työskentelyyn.

Koulussa oppilaille on tarjolla ruokaa ja tans-
sijoille vielä erillisiä välipaloja, sillä tanssiminen on 
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sen verran fyysistä, että energiankulutus on kor-
kea. Koulussa on myös normaalit oppilashuolto-
palvelut, jotka ovat hyvin verrattavissa vastaaviin 
suomalaisiin.

Koulua rahoittaa pääosin Viron valtio, mut-
ta se joutuu hankkimaan itse rahoituksestaan viisi 
prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että maksullisia 
konsertteja ja tapahtumia on järjestettävä usein. 
Virossa musiikki on kansallisen identiteetin kan-
nalta tärkeä ilmaisukeino ja siihen on haluttu pa-
nostaa. Koulua odotettiin 20 vuotta ja kolmen kou-
lun kulttuurin yhteensovittamisessa on ollut omat 
haasteensa.

Kaikista MUBA:n oppilaista ei luonnollisesti 
tule muusikoita, vaan samalla kasvatetaan myös 
yleisöä tuleviin konsertteihin. Virossa on suhteel-
lisen vaikeaa elättää itsensä muusikkona, sillä or-

kestereita on vain muutama ja pop-musiikin mark-
kinat ovat erittäin rajalliset ja rajoittuvat lähinnä 
Viroon. Tanssijoilla on vielä vaikeampaa, ja osa 
heistä työllistyy ulkomaille.

Aikaisemmin virolaisissa musiikkiin painot-
tuneissa kouluissa ei ole ollut luovia johtajia, jotka 
vastaavat musiikin opetuksesta, kuten MUBA:ssa 
on. Tarkoituksena on kehittää musiikkikoulutusta 
sen omista lähtökohdista. Virossa on päättökokei-
ta enemmän kuin Suomessa. Kuudennen luokan 
jälkeen on ensimmäiset ja 9. luokan jälkeen toiset 
ja lukion päättökokeena on ylioppilastutkinto. Tal-
linnan koulukenttä on erittäin kilpailtu, sillä kou-
lushoppailuun on Tallinnan koulutarjonnassa erin-
omaiset mahdollisuudet. Ikäluokat ovat Virossa 
pieniä, joten koulujen on varauduttava kilpailuun 
oppilaista.
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