
	  
	  
Taustatietoa	  elokuvakeskuksesta	  
	  

Finnkino	  Scalassa	  käytetään	  Suomessa	  ennennäkemätöntä	  tekniikkaa	  ja	  
hemmotellaan	  kuopiolaisia	  leffassa	  kävijöitä	  ainutlaatuisin	  uudistuksin	  
	  
Yleistiedot	  
	  
• Scalan	  elokuvakeskuksessa	  on	  yhteensä	  7	  salia,	  jotka	  kaikki	  on	  varustettu	  alan	  parhailla	  kuva-‐	  ja	  

ääniratkaisuilla.	  
• Teatteri	  on	  täysin	  digitaalinen.	  Kaikki	  elokuvat	  esitetään	  digitaalisessa	  muodossa	  (ei	  35	  mm:n	  filmiltä)	  ja	  

myös	  aulojen	  julistepaikat	  ovat	  digitaalisia.	  
• Teatterissa	  on	  käytössä	  Dolbyn	  3D-‐tekniikkaa.	  Dolbyn	  3D-‐lasit	  ovat	  aikaisempia	  laseja	  merkittävästi	  

kevyemmät	  ja	  miellyttävämmät	  käytössä.	  Jatkossa	  myös	  lapsille	  on	  saatavana	  omat	  3D-‐lasit.	  
• Scalassa	  on	  myös	  pilottikäyttöön	  itsepalvelulla	  toimivia	  lippuautomaatteja,	  joista	  voi	  lunastaa	  esim.	  

netissä	  varatut	  liput.	  
• Leffaeväiden	  valikoima	  kasvaa	  runsaasti	  ja	  herkkumyymälän	  uutuuksia	  ovat	  mm.	  irtokarkit,	  jäätelöt	  ja	  

kahvi.	  Myös	  muiden	  snacksien	  ja	  makeisten	  valikoima	  laajenee.	  
• Aulatiloissa	  on	  moderni	  ja	  tunnelmallinen,	  täysin	  uudenlainen	  design	  ja	  pelkkä	  pohjakerroksen	  

herkkumyymälä	  (n.	  250	  m2)	  on	  monin	  verroin	  suurempi	  verrattuna	  vanhan	  Star-‐elokuvateatterin	  koko	  
aulaan	  (n.	  20	  m2).	  

• Yläkerran	  isosta	  aulasta	  on	  häikäisevän	  upeat	  näkymät	  yli	  Kuopion	  ja	  isot	  n.	  350–400	  m2	  tilat	  
mahdollistavat	  isommankin	  tapahtuman	  järjestämisen	  tilassa.	  	  

• Elokuvakeskus	  on	  aikaisempaa	  ympäristöystävällisempi:	  	  
o käytössä	  on	  led-‐valot	  (ei	  wc-‐tiloissa),	  jotka	  kuluttavat	  vähemmän	  sähköä	  ja	  ovat	  pitkäikäisempiä	  	  
o roskien	  lajitteluun	  ja	  kierrätykseen	  on	  panostettu	  aikaisempaa	  enemmän	  

• Scalassa	  käytetään	  Barcon	  projektoreita,	  joita	  voi	  kiistatta	  kutsua	  alan	  Rolls-‐Royceiksi.	  Barco	  on	  
teknisesti	  kehittynein	  ja	  ylivoimaisesti	  valovoimaisin	  DLP	  D-‐Cinema	  -‐projektoreista.	  Belgialainen	  Barco	  
on	  myös	  alan	  ainoa	  eurooppalainen	  valmistaja.	  

	  
Valkokangas	  

	  
• Scalan	  1-‐salin	  valkokangas	  on	  kooltaan	  hulppeat	  127,5	  m2,	  kun	  vanhassa	  Starissa	  suurimman	  salin	  

valkokangas	  oli	  kooltaan	  20,5	  m2.	  Hyvää	  vertailupohjaa	  antaa	  myös	  vanhan	  teatterin	  kaikkien	  kolmen	  
salin	  valkokankaiden	  yhteenlaskettu	  pinta-‐ala:	  50,5	  m2,	  mikä	  sekin	  jää	  yli	  puolet	  pienemmäksi	  kuin	  
Scalan	  uusin	  1-‐salin	  valkokangas	  yksinään.	  

• Scalan	  pienimmän	  salin	  valkokangas	  on	  suurempi	  kuin	  vanhan	  Starin	  suurin	  kangas	  1-‐salissa.	  
• Uusien,	  reiättömien	  valkokankaiden	  ansiosta	  kuvanlaatu	  on	  entistä	  parempi.	  
• Kuvan	  laatu	  on	  maksimoitu	  valkokankaiden	  oikealla	  kaarevuudella,	  valkokankaan	  laadulla	  sekä	  

projektoreiden	  valovoimalla	  ja	  kontrastilla.	  Myös	  panostukset	  katsojalle	  parhaiden	  katselukulmien	  
maksimoimiseksi	  vaikuttavat	  koettuun	  kuvanlaatuun.	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Äänitekniikka	  
	  
• Scalassa	  on	  käytössä	  erittäin	  korkeatasoinen	  ja	  ainutlaatuinen	  7.1.-‐äänentoisto,	  joka	  on	  muualla	  

Suomessa	  käytössä	  ainoastaan	  Tennispalatsin	  1-‐salissa.	  (Starissa	  ollut	  käytössä	  5.1)	  	  
• Ääniskaala	  on	  aikaisempaa	  laajempi	  ja	  äänimaailma	  on	  rikkaampi	  sekä	  puhtaampi.	  7.1	  luo	  paremman	  

tilantunnun	  useammalle	  kanavalle	  jaetun	  surround-‐äänen	  ansiosta.	  
• Äänenlaatu	  on	  maksimoitu	  Finnkinon	  omalla	  AS2-‐tekniikalla.	  
• Salien	  akustiikkaa	  on	  kehitetty	  entisestään	  akustisella	  tietokonemallinnuksella,	  joka	  on	  tehty	  AutoCAD-‐

mallista	  CATT-‐sovellusta	  käyttäen.	  Simulointi	  tapahtuu	  kolmiulotteisessa	  tilassa	  huomioiden	  äänen	  
heijastuspinnat	  sekä	  niiden	  vaimennus	  ja	  hajauttaminen.	  Tietokonemallinnuksessa	  pääsee	  
kuuntelemaan	  tulevaa	  akustiikkaa	  virtuaalisesti	  jo	  mallinnusvaiheessa.	  Jälkikaikuaika	  on	  lineaarisempi.	  

	  
Katsomo	  
	  
• Scalan	  isot	  ja	  pehmeät	  leffapenkit	  ovat	  täysin	  uutta	  mallia,	  jota	  ei	  ole	  käytössä	  muissa	  Finnkinon	  

teatterissa.	  	  
• Ero	  istumismukavuudessa	  on	  huima	  verrattuna	  Starissa	  käytössä	  olleisiin	  klaffipenkkeihin.	  
• Katsomoiden	  jalkatila	  on	  kasvanut	  (penkkirivien	  väli	  on	  1,25	  m).	  Mukava	  tilantuntu	  mahdollistaa	  

täydellisen	  viihtyvyyden	  ja	  hyvät	  jalkatilat	  myös	  pidemmille	  elokuvavieraille.	  Finnkino-‐ketjun	  
elokuvateattereista	  Scalassa	  on	  kaikista	  tilavimmat	  jalkatilat.	  	  

• Penkkirivien	  porrastukset	  ovat	  kasvaneet	  merkittävästi:	  kaikki	  istuimet	  on	  porrastettu	  siten,	  että	  
näkymät	  valkokankaalle	  ovat	  esteettömät	  ja	  kaikkialta	  yhtä	  hyvät.	  	  

• Scalan	  kaikissa	  seitsemässä	  salissa	  on	  kaarevat	  penkkirivit	  parhaimman	  katselukulman	  maksimoimiseksi	  
katsojalle.	  	  

	  
Ohjelmisto	  	  
	  
• Finnkinon	  Kuopion	  ohjelmisto	  monipuolistuu	  ja	  on	  jatkossa	  runsaampaa.	  	  
• Ensi-‐iltojen	  määrä	  ja	  valikoima	  kasvaa.	  
• Elokuvien	  esitysajat	  pitenevät,	  joten	  keskimäärin	  leffat	  pysyvät	  jatkossa	  ohjelmistossa	  pidempään	  kuin	  

ennen.	  
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FINNKINO	  OY	  	  
Finnkino	  on	  Suomen	  suurin	  elokuvateatteriketju,	  jolla	  on	  14	  teatteria	  11	  paikkakunnalla.	  Lisäksi	  Finnkinolla	  on	  tytäryhtiöt	  Latviassa,	  
Liettuassa	  ja	  Virossa.	  Finnkinon	  teattereissa	  kävi	  vuonna	  2012	  yli	  10,5	  miljoonaa	  katsojaa,	  joista	  5,8	  miljoonaa	  tuli	  Suomesta.	  
Finnkino	  toimii	  myös	  teatterielokuvien	  levittäjänä,	  ja	  Suomessa	  myös	  DVD-‐elokuvien	  maahantuojana.	  Finnkinon	  omistaa	  
ruotsalainen	  Ratos	  Ab.	  www.finnkino.fi	  
	  


