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PÄÄKIRJOITUS

Hyvää kevättä kaikille!

Suomen alttoviuluseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Oulussa 27.3.2011.  
Hallitukseen valittiin: Max Savikangas puheenjohtajaksi, Markus Sarantola 
varapuheenjohtajaksi sekä jäseniksi Olli Kilpiö, Tarja Koskinen ja Jussi Tuhkanen. 
Tervetuloa Jussi hallitukseen sekä lämmin kiitos kiireidensä vuoksi väistyneelle Lilli 
Maijalalle vastuullisesta kahden vuoden hallitustyöskentelystä!

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin Oulussa mojova kaksipäiväinen 
alttoviulutapahtuma, jossa oli ilahduttavan runsas osanotto ja jossa pohjoinen 
alttoviulismi esittäytyi vahvana. Suuret kiitokset Johanna Leponiemelle, Johanna 
Tuikalle, Jaana Herleville sekä Oulun konservatoriolle järjestelyistä! Leena Muona ja 
Seija-Liisa Mönkkönen Kuopion konservatoriosta raportoivat. 

Mainittakoon, että vuoden 2012 vuosikokoustapahtuma tullaan järjestämään 
Kouvolassa (Heikki Puukko) ja vuoden 2013 vuosikokoustapahtuma Kuopiossa (Tapio 
Myöhänen ja Seija-Liisa Mönkkönen). 

Violan päivänä 3.6.2011 järjestetään Helsingissä vähitellen perinteeksi muodostuva 
alttoviulutapahtuma, johon kutsu tässä lehdessä. Kiitos Atte Kilpeläiselle 
aktiivisuudesta! Rientäkäämme kaikki 3.6. osallistumaan Violan päivän peräti 
kaksiosaiseen tapahtumaan!

Helge Valtonen summaa ansiokkaasti alttoviulun ja alttoviulunsoiton historiallisia 
vaiheita. Hänen loppupäätelmäänsä voinemme kaikki riemurinnoin yhtyä: Alttoviulua 
ei ole koskaan soitettu niin laajasti niin hyvin kuin nykyään!

Eriikka Nylund asuu Tukholmassa ja työskentelee Ruotsin radion sinfoniaorkesterin 
alttoviulun äänenjohtajana. Eriikka kertoo eloisasti ja purevastikin siitä, millaista on 
asua ja työskennelleä suomalaisena muusikkona Ruotsissa 2000-luvulla ja miltä 
Suomen musiikkielämä hieman etäämpää näyttää.

Ulla Soinne on äänittänyt hienon alttoviululevyn, Markus Sarantola arvioi. Mutta 
kasvaako vai väheneekö äänitteiden merkitys taidemusiikkielämässä uusien online-
julkaisukanavien myötä?.

Soitinrakentaja Pekka Mikael Laine vertailee 2000-luvulla rakentamiensa alttoviulujen 
sointeja musiikkiäänitteiden kuuntelun ja vapaiden kielten spektrianalyysin keinoin ja 
paljastaa ne tekijät, jotka soitinrakentajan näkökulmasta eniten vaikuttavat 
alttoviulun soinnin laatuun.

Ja itseni toistamisen uhallakin haluan yllyttää: alttoviuluseura on olemassa meitä 
kaikkia jäseniä varten, joten jos sinulla olisi ideoita tai aloitteita yhdistyksen 
toiminnan kehittämiseksi, niin älä epäröi ottaa yhteyttä johonkin hallituksen 
jäsenistä. Yhteystiedot sisäkannessa.

Parhain kevätterveisin,
Max Savikangas, puheenjohtaja

P.S. Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, niin olisitko ystävällinen ja ilmoittaisit ne sihteeri 
Olli Kilpiölle tekstiviestillä numeroon 040-51 00 106? 
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Hallituksen uuden jäsenen tervehdys
Jussi Tuhkanen

Radion sinfoniaorkesterin alttoviulisti, Tampereen alttoviulukilpailun 
2006 voittaja

Jussi Tuhkanen, uusi hallituksen jäsen 
 ja Lilli Maijala, 2 vuotta palvellut hallituksen jäsen
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Hei rakkaat kollegat!

Kiitokset Oulun vuosikokouksessa olleille luottamuksestanne. Yritän olla 
kavaltamatta seuran miljoonaomaisuutta. Itselleni tämä kevät 
merkitsee yhden ajanjakson, tutkintoon tähtäävien opintojen 
päättymistä. Kuukausi aikaa konserttodiplomiin, tyylilleni uskollisena 
vielä tässä vaihessa kesken kuin lukioaikojen kilju. Vietän siis viimeisen 
opiskelijavappuni harjoituskopissa.

Seuraavan Tampereen kansallisen alttokilvan suhteen kuului tovi sitten 
rohkaisevia rahoitusuutisia. Alkuperäinen viiden vuoden vuoroväli 
lipsahti kuuteen, mutta nyt näyttää siltä, että ensi vuonna saamme 
kuulla taas tuutin täydeltä mm. Regeriä, Hoffmeisteria, Stamitzia ja 
muita ikivihreitä alttohittejä. Ja ei, tämä ei ollut paljastus tulevan 
kilpailun pakollisesta ohjelmistosta. =)

Vuoden 2006 Tampereen alttoviulukilpailusta on itselläni paljon 
mukavia muistoja, joista uskokaa tai älkää, suurin osa liittyy kaikkeen 
muuhun kuin itse lopulliseen tulokseen. Itselleni oli nostalgista olla taas 
vanhassa opiskelukaupungissa, soittaa tutussa salissa, ja kilpailijoiden 
kesken vallitsi mahtava ilmapiiri. Kaikenlainen nihkeä kyräily, johon on 
ikävä kyllä tullut törmättyä muutamissa muissa kilpailuissa, loisti 
poissaolollaan. Pidetään sama meininki myös ensi vuonna.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Terveisin,
Jussi Tuhkanen

Jussi esittää Sibelius-Akatemian alttoviulunsoiton A-kurssitutkintonsa 
konsertto-osiossa Kalevi Ahon alttoviulukonserton orkesterin 
säestyksellä, joht. Santtu-Matias Rouvali, 17.5.2011 klo 19:00 
Sibelius-Akatemian konserttisalissa, os. Pohjoinen Rautatiekatu 9, 
Helsinki. Vapaa pääsy.
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KUTSU VIOLAN PÄIVÄN KAKSIOSAISEEN TAPAHTUMAAN 
3.6.2011

Organisoijana Atte Kilpeläinen yhteistyössä alttoviuluseuran kanssa

1. OSIO, pe 3.6.2011 klo 18:00 Villa Blom, Tokoinranta, Helsinki

Alttoviulukirjallisuuden harvinaisuuksia sooloista sekstettoon

Esittävät Lilli Maijala, Riikka Repo, Riitta-Liisa Ristiluoma, Lotta Poijärvi, 
Jussi Tuhkanen ja Atte Kilpeläinen

2. OSIO, myöhemmin samana iltana, ravintola Semifinal, Urho 
Kekkosen katu 6, Helsinki

Viola

Suomalainen elektropop-duo
http://www.ifsociety.com/viola/

Lisäksi luvassa yllätysesiintyjiä...

Molempiin tapahtumiin peritään nimellinen pääsymaksu. 

KAIKKI JÄSENET LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Atte Kilpeläinen & hallitus
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SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN VUOSIKOKOUSTAPAHTUMA 
OULUSSA 26.-27.3.2011

Leena Muona ja Seija-Liisa Mönkkönen, Kuopion konservatorio

Kuopiolaisia muistikuvia tapahtumasta ja haja-ajatuksia 
viikonvaihteen teemaan liittyen

Kokouksen ohjelma näytti niin kiinnostavalta, että Kuopiostakin meitä 
altisteja tuli Ouluun käymään peräti 3 kpl. Lauantaina tervetulo-
kahveilla tutustuimme uusiin kasvoihin ja jutustelimme myös vanhojen 
tuttujen kanssa. Jaana Herlevin pienet altisti soittivat meille mukavia 
ryhmäesityksiä, joiden nuottimateriaali kiinnosti monia.

Jaana Herlevin ja oppilaiden tervetuliaiskahviesitys Oulun Musiikkikeskuksen Pikkusalissa

Pirkko Simojoki Itä-Helsingin musiikkiopistosta alusti 
paneelikeskustelun seuvaaviin aiheisiin: Alkeet altolla vai viululla? Mikä 
on alttoviulunsoiton opetuksen tila nyt? Miten alttoviulistiksi kasvetaan? 

Alkeiden aloittamiseen altolla löytyivät hyvin selkeät ja hyvät 
perustelut. Nykyään on saatavilla kaunisäänisiä ja laadukkaita pieniä 
alttoviuluja (1/10 - 3/4). Ennen ei moisia ollut ja altisteiksi usein 
ohjattiin  myös sellaisia isompia soittajia, jotka eivät viululla 
pärjänneet. Tästä on juurtunut monien mieliin, että alttoviulu on 
epäonnistuneen viulistin soitin. Ajatus on valitettavasti joskus myös 
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lasten vanhemmilla tiukassa. Totesimme myös, että vaikka on 
aloittanut viululla, milloinkaan ei ole liian myöhäistä tulla järkiinsä ja 
vaihtaa alttoviuluun. Jopa muutamissa maailman 
musiikkikorkeakouluissa viulisteille on alttoviululla pakollinen kurssi.

Ihaillen kuuntelimme Pirkon 
kertovan Itä-Helsingin 
musiikkiopistossa olevan kolme 
altto-opettajaa töissä. Siellä niin 
pienillä kuin isommillakin altisteilla 
kuulosti olevan hyvä me-henki, 
josta jotkin muut instrumentalistit 
ovat jopa kateellisia.

Oppilaiden rekrytointi ja 
houkuttelu alttoviulun pariin on 
varsin haasteellista varsinkin 
pienemmillä paikkakunnilla. 
Opettajan oma aktiivisuus, 
osallistuminen konsertteihin, 
soitinpolkuihin ym. tilaisuuksiin on 
todella tärkeää. Alttoviulun kauniin 
äänen markkinointi onnistuu näin 
parhaiten.

Pirkolla oli opetukseen monta 
hauskaa ja hyvää kikkaa. 
Muistelemme 
asemanvaihtopupuperhettä ja 
intervallitikkataulua. Puolentoista 
tunnin aika loppui heti kättelyssä, 
mutta konserttiharjoitukset  
painoivat päälle.

Pirkko Simojoki luennoi Pikkusalissa, taustalla opetusvideo

Konsertti Tuomiokirkossa

Konsertti Oulun Tuomiokirkossa soi mahtavasti ja yleisö oli erittäin 
tyytyväinen kuulemaansa. Konsertin jälkeen ilta jatkui 
Musiikkikeskuksen Pikkusaliin iltamiin, jossa jutustelu jatkui pientä 
iltapalaa ja juomia nauttien.
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Tuomiokirkon konsertissa esitettyä Bachin 6. Brandenburgilaista konserttoa harjoitellaan 
Oulun Musiikkikeskuksen Tulinbergin salissa, solisteina Lilli Maijala ja Tiila Kangas

Sunnuntain konsertit

Sunnuntaina oli kaksi konserttia Musiikkikeskuksen Tulindbergin 
salissa. Kello 11.00 kuultiin Lilli Maijalan mestarikurssin satoa. Kurssille 
osallistui niin nuorempia soittajia kuin jo vähän varttuneempia ja 
ammattiopiskelijoita. Kello 13:n konsertissa kuultiin ihanaa ammatti-
muusikoiden soittoa, joista perinteisistä konserttiesityksistä poikkesivat 
mielenkiintoisesti Palashkon 2 etydiä tanssiteoksena sekä 
improvisaatioesitys viidelle alttoviululle Välikysymyksiä hallitukselle 
(alttoviuluseuran hallituksen esittämänä).

Suomen alttoviuluseuran vuosikokous

Oulun yhteisen tapaamisen loppuhuipennus, eli  alttoviuluseuran 
vuosikokous  alkoi  iltapäiväkonsertin jälkeen. Toimintakertomusta 
vuodelta 2010 oli kokousväelle valottamassa puheenjohtaja Max 
Savikangas värikkäin elein ja mielenpainuvin sanankääntein. Paikalla 
ollut kokousväki kiitti hallitusta lukuisten hyvien tapahtumien 
järjestämisen johdosta. Hallitus sai ansaitsemansa vastuuvapauden 
tilikaudelta 2010.  Hallituksen laatima toimintasuunnitelma 2011 lupaa 
hyvää uutta kautta alttoviuluseuran jäsenille. 

Paikalla olleet tuntuivatkin  tuumivan, ettei toiminta hallituksen 
kokoonpanoa vaihtamalla ainakaan  parane, joten ainoastaan 
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erovuoroinen jäsen vaihdettiin uuteen. Vuosikokous 2010 pidetään 
Kouvolassa, ja  vuoden 2013 tapahtuman järjestämisen kuopiolaiset 
varasivat  itselleen (Seija-Liisa Mönkkönen) .

Altolla vai viululla?

Aina on ollut meitä, jotka rakastuvat alttoviuluun. Aina (usein 
enemmistö) heitä, jotka eivät viuluaan alttoon vaihtaisi. 
Unohtamattakaan meitä tai heitä, joille molempien soittimien 
sointimaailma tarjoaa jotain rakastettavaa. On heitäkin, joiden sielussa 
kumpikaan soitin ei herätä intohimoja, ja heitäkin jotka…

Alttoviulistiksi ehkä synnytään. Kuten kaikki tiedämme, tänä päivänä 
alttoviulun kaulaan on mahdollista kasvaa, kasvetaan alttoviulistiksi. 
Voi olla, että alttoviuluun ohjataan, tai sitä soittamaan ajaudutaan. Tai 
alttoviuluun suorastaan hakeudutaan. Alttoviulun sointi ja 
sointimaailma ovat kiehtovia, ne koukuttavat. Alttoviulun sointimaail-
maan  ja sitä kautta alttoviulumusiikin pariin ohjaaminen on yksi 
alttopedagogin monista tärkeistä tehtävistä. 

Alttoviuluun on mahdollista rakastua, alttoviulunsoitosta voi tulla jopa 
intohimo. Siitä voi tulla riippuvaiseksi. Alttoviulistit jos ketkä sen 
tietävät.  

Me, alttoviulistit

Muusikoksi, alttoviulistiksi kasvamisessa on merkitystä sillä, että löytyy 
samaistumisen kohteita, että voi samaistua toisiin itsensä kaltaisiin. On 
tärkeää saada etsiä alttoviulisti-identiteettiään toisten alttoviulistien  
kanssa ja joukossa. 

Alttoviuluseuran vuosikokoustapahtumassa tavoitettua 

Elämä ei tarjoa kaikille kaikkea tasapuolisesti. On suuri etuoikeus voida 
kokea olevansa  yksi meistä,  yksi alttoviulisteista; saada kokea  jotain 
alttoviulistien  yhteishengestä ja vastavuoroisuudesta. Se on  jotain 
tavallista enemmän: Kokea vastavuoroisuus ja yhteishenki 
keskusteluhetkissä, pohdinnoissa alttoviulistien nykyisyydestä  ja  
tulevaisuudesta. Kokea  vastavuoroisuus alttoviulistien musisoidessa, 
kun muusikot tavoittivat esityksissä vastavuoroisuuden itsensä  ja 
toistensa  ja musiikin välisenä vuorovaikutuksena. Siinä jotain tuon 
viikonlopun aikana tavoitettua. 

Kiitos alttoviuluseuran hallitukselle, kaikille tapahtuman järjestäjille ja 
esiintyjille!
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Kansainvälinen alttoviulukongressi lokakuussa 2011 Saksassa, 
Würzburgissa

Viola Festival Würzburg – International Viola Congress 2011, 
Hochschule für Musik Würzburg 12.–15. October 2011

Luvassa on taas mahtava pläjäys kansainvälisiä alttoviulukonsertteja, 
workshoppeja, mestariluokkia, keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä jne.!

Solistiesiintyjinä mm. Nobuko Imai, Samuel Rhodes, Hartmut 
Lindemann ja Jutta Puchammer.

Suomesta kongressiin esiintymään on kutsuttu Teemu Kupiainen Bach-
katusoittajaksi sekä Pirkko Simojoki esitelmöimään Colourstrings-
alttoviulukoulusta ja sen hyödyntämisestä alttoviulun 
alkeisopetuksessa.

Kongressiin voivat osallistua kaikki Suomen alttoviuluseuran jäsenet 
ilmoittautumismaksua vastaan (kongressiin voi ilmoittautua 
myöhemmin nettisivujen kautta, seuratkaa Suomen alttoviuluseuran 
nettisivuja ja sähköpostitiedotusta). Ilmoittautumismaksun, matkakulut 
ja majoituksen jokainen osanottaja rahoittaa itse. Kongressijärjestäjä 
tulee tarjoamaan hotellitarjousta myöhemmin nettisivuillaan.

Tiedustelut (saksaksi tai englanniksi):

German Viola Society, Vice Chairman Dr. Ronald Schmidt     

D-53332 Bornheim, Germany   

hoedt-schmidt@t-online.de 

Telefon (private): +49-2222-1837      
Fax: +49-221-400 75-283
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EI ENÄÄ TUHKIMO - ALTTOVIULUN HISTORIAA

Alttoviulua ei ole koskaan soitettu niin laajasti 
niin hyvin kuin nykyään

Helge Valtonen

Radion sinfoniaorkesterin alttoviulisti, Sibelius-Akatemian alttoviulun-
soiton tuntiopettaja sekä alttoviulupedagogiikan vastuuopettaja

                Helge Valtonen (kuva: RSO)

”Alttoviulua ei paljoakaan arvosteta musiikkipiireissä. Syy 
tähän saattaa johtua siitä, että sitä soittavat yhtyeessä henkilöt 
jotka ovat vielä aloittelijoita, tai joilla ei ole lahjakkuutta 
pätevöityä viulisteiksi, tai että tämä soitin tarjoaa liian vähän 
mahdollisuuksia soittajalleen, niin että kyvykkäät henkilöt eivät 
tartu siihen.  Jos alttoviulistit kuitenkin näkisivät vähän vaivaa 
soittimensa eteen, he vähitellen parantaisivat asemiaan ja 
etenisivät, sen sijaan että pysyvät kytkettyinä alttoviuluun 
loppuelämänsä, niin kuin yleensä on asianlaita. On paljon 
esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat soittaneet alttoviulua 
nuoruudessaan, mutta ovat sittemmin kohonneet arvostettuun 
asemaan musiikkimaailmassa”.
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Näin toteaa Johann Joachim Quantz (1697-1773) vuonna 1752 
kirjassaan ”Versuch einer Anweisung, die Flute zu spielen”, jota kirjaa 
pidetään yhtenä parhaimmista tuon ajan lähteistä.

• Mistä juontaa tämä aliarvostus josta Quanz kirjoittaa?

• Miksi alttoviuluja rakennetaan toisistaan huomattavasti 
poikkeaviin mittoihin? 

• Miksi suuret 1800-luvun säveltäjät ovat kirjoittaneet niin vähän 
sooloteoksia alttoviululle vaikka heidän kamarimusiikki- ja 
orkesteriteoksissaan on hienoja ja vaativia alttoviuluosuuksia?

Ensiksi itämaille

Meidän nykyinen viuluperheemme, johon alttoviulu kuuluu 
väliäänisoittimena, ei ole keksintö vaan pitkäaikaisen kehityksen tulos.  
Alun perin itämailla tavattuja, lyömä- ja näppäilysoittimista 
jousisoittimiksi kehittyneitä soittimia siirtyi länteen 600-luvulla bysantin 
aikakautena. Näiden läntisiä muunnoksia olivat crwth, rubebe, rebec, 
geige, lira ja fidel. Jokaisella näistä soittimista oli myös alttoviululle 
ominaisia piirteitä. 1500-luvulla oli kehitys edennyt jo niin pitkälle, että  
voidaan varmuudella havaita käytössä kaksi toisilleen sukua olevaa 
jousisoitinperhettä. Nämä ovat VIOLA DA GAMBA – polviviulu ja VIOLA 
DA BRACCIO – käsivarsiviuluperheet.

Nimitys johtuu soittotavasta: gamba merkitsee polvea, siis soitinta 
pidetään polvien välissä, ja braccio käsivartta, soitinta kannatellaan 
käsivarrella. Kummankin perheen soittimet rakennettiin kuoromaisesti 
bassosta diskanttiin. Aikojen saatossa viuluperhe syrjäytti vähitellen 
gambaperheen. Syynä olivat mm. musiikkityylien muuttuminen ja 
viulun kantavampi sointi.

Alankomainen koulukunta vaikutti musiikissa kaksi vuosisataa, noin 
1400 - 1620. Kirjoitettiin 5-äänistä, polyfonista satsia. Pää-ääni, 
Cantus firmus, oli lähes aina väliäänissä, alttoviulun äänialassa. 
Soittimia käytettiin vokaaliteoksissa säestyssoittimina, joko tukemassa 
lauluääntä tai itsenäisenä äänenä. Dessus eli sopraano soitettiin 
viululla, Haute-Contre, siis altto soitettiin pienellä altolla, Taille, tenori, 
tenorilla, ja Bass sellolla. Altto nuotinnettiin alttoavaimelle ja tenori 
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tenoriavaimelle. Johdonmukaisesti löytyvät myös merkinnät 
”alttoviululle” ja ”tenoriviululle”. 

Ensimmäiset kirjalliset todisteet viuluperheen olemassaolosta löytyvät 
1500-luvulta.  Andrea Amati (1520?-1611?) oli ensimmäisiä 
rakentajia joka rakensi alttoja. Alttoviuluja rakennettiin kahta kokoa: 
pieniä 38,7–40 cm, ja 44–50 cm tenoreita. (Viulun koppa on mitoiltaan 
35–36 cm.) Suurikokoinen soitin, siis tenori, soi täyteläisemmin ja 
voimakkaammin mutta oli vastaavasti hankalampi käsitellä. Pienellä 
altolla taas oli mukava soittaa mutta ääni oli pieni ja hento. Varhaisia 
rakentajia olivat myös esim. Gasparo da Salo (1542–1609) ja muut 
Amati - suvun jäsenet, Giovanni Maggini (1580–1630) ja Guarnerin 
suku. (Mainittakoon, että Antonio Stradivari ( 1644 – 1737) rakensi 
noin 1100 soitinta joista tunnetaan nykyään vähän yli 600. Näistä 
viuluja on noin 540, selloja 50 ja alttoja vain 13.)

Alttoviuluja rakennettiin suhteettoman vähän viuluihin verrattuna 1700 
– luvun alkupuolella, sillä ajan sävellystyylissä, triosonaatissa, ei 
alttoviulua tarvittu.  1500– ja 1600– luvun musiikissa käytettiin, kuten 
mainittu, kahta alttoviuluääntä jousiyhtyeissä, joten saatavilla oli vielä 
koko joukko soittimia.

Rikkaat, ylhäiset ja menestyneet eivät soittaneet alttoviulua; näin ollen 
suuria summia ei myöskään normaalisti maksettu niistä, elleivät ne 
olleet kuninkaan tai herttuan tilaamissa kokoelmissa. Suuri- ja 
pienikokoisia soittimia silti tehtiin vielä joitakin, vaikka niille ei enää 
kirjoitettu eri avaimille. Suuret altot, 44 - 50 cm, olivat varmasti 
epämukavia soittaa. Toisaalta sillä ei ollut suurtakaan merkitystä, sillä 
stemmat olivat varsin helppoja. (Esim. Arcangelo Corellin, 1653–
1713, Concerto Grossot)

Da Salo ja Andrea Amati rakensivat näitä suuria soittimia, kun taas 
esim. Andrea Guarneri (1626–1698) pienempiä, 41,3 cm.  Ennen 
vuotta 1780 alttoviulua pidettiin suurena, jos kopan pituus ylitti 40,6 
cm.

Suuri osa nykyään käytössä olevista vanhojen mestareiden tekemistä 
alttoviuluista on alun perin ollut tenoreita, jotka on pienennetty 
myöhemmin alttoviulun kokoisiksi. Tenoreita kutistettiin erityisen 
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ahkerasti 1800-luvulla. Koppaa leikattiin molemmista päistä tai yläosaa 
lyhennettiin V:n muotoisella palalla. Mikäli muutokset oli tehty 
taitavasti, saatiin aikaan soitin joka soi kuin alkuperäinen mestariteos, 
mutta on helpompi käsitellä.

1500-luvun pienet alttoviulut ovat jo lähes kaikki tuhoutuneet. Ne 
olivat valmistuspäivästään lähtien jatkuvassa käytössä ja kuluivat 
loppuun. Onnettomuudet ja sodat tuhosivat niitä. Ranskan 
vallankumouksen yhteydessä kansanjoukot rikkoivat lähes kaikki hovin 
mittaamattoman arvokkaat soittimet. Vanhat tenorit saattoivat säilyä 
käyttämättöminä pölyisissä koteloissaan ullakoilla ja komeroissa, 
kunnes niille annettiin mahdollisesti uusi elämä ”kauneusleikkauksen” 
jälkeen. 

1700-luvun alussa syntyi joitakin merkittäviä teoksia; mainittakoon 
Philipp Telemannin (1681–1767) konsertot ja Johann Sebastian 
Bachin (1685–1750) 6. Brandenburgilainen konsertto (Bach soitti 
tiettävästi yhtyeessä mielellään alttoviulua). 

Bachin ja Georg Friedrich Händelin (1685–1759) jälkeen 
musiikkityyli muuttui. Rokokoon tyyli eli ”galantti” tyyli valtasi alaa, ja 
vastakohdaksi  barokin älylliselle, kontrapunktia viljelevälle tyylille sai 
melodia  enemmän painoarvoa. Alttoviulu joutui galantin tyylin uhriksi. 
Eihän se barokin aikakaudellakaan ollut kovin arvostettu, sillä 
musiikkimuodot, jotka perustuivat basso continuohon, eivät antaneet 
sille merkittäviä tehtäviä. Jonkin verran haastavaa soitettavaa 
kuitenkin löytyi, kun säveltäjien oli pakko kirjoittaa alttoviulullekin 
itsenäistä linjaa kontrapunktiseen orkesterimusiikkiin. Galantissa 
tyylissä sen sijaan kaikki stemmat tulivat ylemmälle melodialle 
alisteisiksi ja monesti alttoviululle ei kirjoitettu lainkaan soitettavaa. 
(Tästä on esimerkkejä myöhemminkin: Leonard Bernstein (1918–
1990) jätti alttoviulut kokonaan pois musikaalistaan West Side Story 
vuonna 1957. Kyseisen Broadway -teatterin altistit eivät kelvanneet 
hänelle.)

Varhemmissa sinfonioissa alttoviulu tuplasi useimmiten bassolinjaa 
oktaavia ylempänä, tai toisinaan soitti melodiaan alaterssin. Aiemmin 
mainittu Quantz antaa masentavan kuvan altistin roolista, erityisesti 
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aarioissa, joissa ”hänellä on helpoimmat oltavat, koska niissä hän 
soittaa tavallisesti vain väliääntä tai tuplaa bassoa”.

1700 -luvun loppupuolella tämä kuva kuitenkin muuttuu radikaalisti. 
Sinfonioissa ja kamarimusiikissa altto on saavuttanut lähes 
tasavertaisen statuksen muiden jousien kanssa. Esimerkiksi Wolfgang 
Amadeus Mozartin (1756–1791) Sinfonia Consertantessa  alttoviulisti 
kohtaa samat tekniset haasteet kuin viulisti -  mikä oli suunnaton 
vaatimus soittimelle jossa kolmatta asemaa oli pidetty ylärajana sata 
vuotta. Mozart kirjoitti myös muuta vaativaa soitettavaa alttoviululle: 
Divertimento viululle, alttoviululle ja sellolle, trio klarinetille, 
alttoviululle ja pianolle ja duetot viululle ja alttoviululle. Arvonnousun 
saanut alttoviulu sai lisää mahdollisuuksia Mozartin viimeisinä vuosina: 
kvintetot jousikvartetille ja lisätylle alttoviululle.

Mesenaatti -järjestelmässä kaikki muusikot olivat palvelijoita, mutta 
alton soittamista ei pidetty riittävänä toimena sinänsä. Altisti ehkä 
soitti jotakin muutakin soitinta, tai hänellä oli muita velvoitteita niin 
kuin herra Spechtillä, joka soitti alttoa Joseph Haydnin (1732–1809) 
Esterhaszyn orkesterissa. Hänen piti myös virittää cembalo, vetää 
kellot ja laulaa kuorossa.

Haydn oli hyvin tietoinen alttoviulun vielä tunnistamattomista 
potentiaaleista; 1768 hän lähetti ohjeita erään kantaattinsa esitystä 
varten ja pyysi orkesteriin kahta alttoviulistia, lisäten: ”Havaitsette että 
minun sävellyksissäni alttoviulu harvoin kaksintaa bassoa”. 

Mutta säveltäjät olivat ilmeisesti paljon edellä aikalaisiaan miettiessään 
alttoviulun tärkeyttä jousiperheessä: monien mielestä se oli 
vihoviimeinen jousista. Herra nimeltä Kelly nimeää altonsoittajan 
viimeisenä selostuksessaan kvartetti-illasta Wienissä noin 1785. Hän 
kertoo: ”Soittajat olivat tasoltaan siedettäviä; kukaan heistä ei ollut 
soittimensa erinomainen taitaja, mutta heissä oli sitä jotakin, uskallan 
sanoa, ja se havaitaan kun luettelen heidät:

Ensimmäinen viulu: Joseph Haydn
Toinen viulu: Paroni von Dittersdorf
Sello: Johann Babtist Vanhall
Tenori: W.A. Mozart”
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Näihin aikoihin alttoviulu esiintyi siis lähes tasaveroisena jousikvartetin 
muiden soittimien kanssa Mozartin ja Haydnin teoksissa, ja saavutti 
vähitellen sinfonisessa musiikissakin itsenäisen roolin omaleimaisena 
orkesterivärittäjänä.

Sinfonisessa musiikissa jousistemmat saavuttivat tasaveroisuuden 
kuitenkin hitaammin kuin kvartetissa. Oli ehkä mahdollista löytää yksi 
kykenevä altisti kvartettiin, mutta oli yhä lähes mahdotonta löytää 
tarpeeksi kyvykkäitä alttoviulisteja muodostamaan pätevä 
orkesteristemma. Poikkeuksia oli, esimerkiksi Mannheimissa Ruhtinas 
Carl Theodorin hovissa. Siellä Johann Stamitz (1717–1813) harjoitti 
orkesterinsa tasoon, joka tunnustettiin kaikkialla.

Salzburgin arkkipiispan orkesterin molemmat altistit olivat ilmeisesti 
kyvykkäitä soittajia, sillä Mozart kirjoitti molemmille omaa soitettavaa 
varhaisissa sinfonioissaan. Mutta varmaan jotakin hämminkiäkin sattui, 
kun toisen heistä täytyi välillä soittaa myös oboeta ja joku kymmenestä 
trumpetistista sitten paikkasi soittamalla sivusoitintaan, alttoviulua.

Tekniikka, jota alttoviulistilta vaadittiin 1800–luvulle tultaessa, 
poikkeuksena muutama konsertto, (Mozart, Dittersdorf, Stamitz), ei 
vielä yleensä yltänyt kolmatta asemaa ylemmäs. Jousitekniikka ja 
nopeus tietyissä rajoissa olivat samaa tasoa muiden jousien kanssa. 
Korkeiden asemien harvinaisuus selittyy myös soittimen mittasuhteilla: 
ilman leukatukea on täytynyt olla erittäin vaikeaa ohittaa alton 
harteikkaampi koppa ja liukua taas alas ensimmäiseen asemaan.

Enimmäkseen käytettiin pienikokoisia soittimia: Mozartin Sinfonia 
Concertante on aivan varmasti tarkoitettu soitettavaksi pienellä altolla 
joka oli helppo virittää puoli sävelaskelta ylemmäs.

Paganini ja viulunsoiton vallankumous

Vuosisadan vaihtuessa 1800-luvuksi Niccolo Paganini (1782–1840) 
räjäytti viulutekniikan uusiin ulottuvuuksiin. Samaan aikaan tapahtui 
yhteiskuntaluokkien tasapainoa järkyttäviä ilmiötä ja seurasi 
muutoksia, jotka ovat vähitellen johtaneet meidän nykyiseen 
elämäntapaamme länsimaissa. Näitä olivat teollistumisen aikaansaamat 
taloudelliset muutokset ja porvarissäädyn voimakas kasvu.  
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Köyhin yhteiskuntaluokka alkoi vaatia oikeuksiaan, ja seurasi 
vallankumouksellista liikehdintää. Toisaalta syntyi uudenlainen orjuus, 
tehtaissa raataminen, sekä toisaalta vakuututtiin yksilön oikeudesta 
vapauteen. Aristokraattien oikeudet saivat tehdä tilaa parlamenteille ja 
kauppaliitoille, musiikki siirtyi hoveista porvareiden ulottuville, ja 
yleisöjoukot täyttivät uudet, suuret ooppera- ja konserttitalot.

Uudet musiikkimuodot ja tyylit syntyivät kuvaamaan ajan henkeä, sen 
dynamiikkaa ja tunnetta. Francois Xavier Tourte (1747–1835) oli 
kehittänyt nykyisenlaisen jousen jo 1700- luvun lopulla. Viulu kävi läpi 
muutoksia: otelautaa pidennettiin, sen kulma jyrkkeni, bassopalkkia 
pidennettiin ja tallaa korotettiin. Haettiin suurempaa, loisteliaampaa 
ääntä, joka täyttäisi suuret konserttisalit. Soolokonsertto kehittyi 
briljantimpaan suuntaan pystyäkseen kilpailemaan orkesterin kanssa.

Ehkä kuitenkin suurimmat soittotekniikan laajentumisen vaatimukset 
kohdistuivat orkesterin tutti-jousisoittajaan: yhtäkkiä kakkosviulistien, 
altistien ja jopa basistien piti löytää korkeita asemia ja osata vaikeita, 
nopeita jousilajeja, tremoloita ja pitkiä hyppyjä. 

Carl Maria von Weber (1786–1826) näyttää olleen erityisen tietoinen 
alttoviulun äänenväristä: hän kirjoitti suuren viola obligaton Taika-
ampuja oopperaan, ja hänen alttostemmansa eivät ole helppoja. 
Andante e Rondo Ungarese on tänäkin päivänä yksi soitetuimpia 
alttoviulukappaleita ja hän sävelsi myös muita teoksia alttoviululle. 
Felix Mendelssohn (1809–1847) soitti itse alttoa, häneltä tunnemme 
sonaatin. 

Hector Berlioz (1803–1869) kirjoitti orkestrointia käsittelevässä 
teoksessaan 1844, että ” Monet kontrabasistit muuttavat stemmojaan 
yksinkertaisemmiksi - joko laiskuuttaan tai siitä syystä etteivät selviydy 
tietyistä vaikeuksista. Tämä yksinkertaistajien rotu, sanottakoon se 
nyt, on ollut olemassa 40 vuotta; mutta pitempään se ei voi enää 
jatkaa”.

Berlioz kirjoittaa alttoviulusta: ”Kaikista orkesterin soittimista juuri 
alttoviulun erinomaiset kvaliteetit on pisimpään ymmärretty väärin. Se 
ei ole viulua kömpelömpi, sen sointi alakielillä on erityisen puhutteleva, 
sen ylimmät nuotit ovat erityisen surumielisen ja intohimoisen 
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korostuneet, ja sen äänenlaatu kaiken kaikkiaan hienostuneen 
melankolinen, ja eroaa näin kaikista muista jousisoittimista”. Hän 
luettelee syitä tähän ”jalon soittimen epäoikeudenmukaiseen 
kohteluun”, painottaen, että ”altistit otetaan aina surkeiden viulistien 
joukosta”. Mutta hän ennustaa optimistisesti, että vähä kerrassaan 
alttoviulu, niin kuin muutkin soittimet, uskotaan vain eteviin käsiin. 
Berliozin teos Harold Italiassa, jonka hän kirjoitti Paganinille, mutta 
joka ei koskaan esittänyt sitä, on ensimmäinen ja aika lailla ainoakin 
suuri romantiikan sooloteos alttoviululle ja orkesterille. 

Suurimman osan 1800-lukua altistit soittivat enimmäkseen 
pienikokoisilla soittimilla, joka tapauksessa alle 40 cm.  Viulun 
rakennemuutokset saivat enemmän voimaa sen sointiin kuin vastaavat 
muutokset pienikokoisissa alttoviuluissa. Berlioz ehdotti, että 18 alttoa 
tarvittaisiin orkesterissa 21 ensimmäistä ja 20 toista viulua kohti. 15 
selloa ja 10 kontrabassoa olisi sopiva jousiston koko nelinkertaisia puita 
ja vaskia vastaan. Pienikokoinen altto ei voinut pärjätä myöskään 
orkesterin tuttisoinnin kanssa, ja koska maineikkaita alttoviulisteja ei 
ollut, eivät säveltäjät kirjoittaneet konserttoja tälle soittimelle. 

Kamari-, sinfonia- ja oopperamusiikissa sen sijaan altisteille tarjoutui 
hienoja osuuksia. Robert Schumann (1810–1856) sävelsi teoksia 
alttoviululle, hän oli ensimmäinen joka kirjoitti altolle viuluklaaviin ja 
käytti nopeita spiccatojuoksutuksia ja kaksoisääniä.  Michael 
Glinkalla (1804–1857) on keskeneräisen sonaatti tältä ajalta.

Orkesterin soinnin idea muuttuu

1800-luvun mittaan soinnin painopiste siirtyi sinfonisessa ja 
oopperamusiikissa korkeista jousista matalampien suuntaan. Itse 
asiassa jo 1770 luvulla Gluck kirjoitti oopperoissaan altoille tärkeää 
soitettavaa. Hector Berliozin katsotaan kehittäneen romanttisen kauden 
orkesterivärityksen. Hän kirjoitti teoksiinsa myös pitkiä, laulavia 
alttoryhmän sooloja. Täydellisen painopisteen muutoksen matalampaan 
tekee sitten Richard Wagner (1813–1883) erityisesti Niebelungin 
sormus oopperoissaan. Joissakin erikoistapauksissa, kuten Wagnerin 
Siegfriedin ensimmäisessä näytöksessä tai Modest Mussorgskyn 
(1839–1881) oopperassa Boris Godunov alttoviululla on johtava rooli 
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muihin jousiin verrattuna. Vasta Richard Straussin (1864–1949)
tuotannossa jousia käytetään täysin tasaveroisesti.

Wagner, säveltäjänä ja myös kapellimestarina vaati orkesterilta 
enemmän kuin se pystyi aluksi antamaan. Hän valitti erityisesti Saksan 
orkestereiden alttosektioiden heikkoutta: ”Alttoviulua soittavat (todella 
harvoin poikkeuksin) heikot viulistit, tai raihnaiset, vanhat 
puhallinsoittajat, jotka ovat joskus muinoin tehneet tuttavuutta 
jousisoittimen kanssa. Toisinaan saattaa pätevä soittaja sentään löytyä 
ensimmäisestä pultista, niin että soolot tulevat soitetuksi, mutta olen 
ne kuullut soitettavan konserttimestarinkin toimesta. Minulle kerrottiin, 
että eräässä suuressa orkesterissa jossa oli 8 alttoviulua, vain yksi 
soittaja selviytyi vaikeista jaksoista viimeisissä teoksissani”.

Huomaamme siis, että alttoviulunsoiton oli pakko kehittyä. Ei joidenkin 
virtuoosien esimerkin innoittamana, vaan pääasiallisesti oopperan 
montussa tai sinfoniaorkesterissa suurten orkesterien vaikutusalueella. 
Tämä vaatimus asetti alttoviulunsoiton opetukselle aivan uusia 
haasteita ja pakotti jousipedagogiikan vastamaan mitä nopeimmin 
tarpeeseen kouluttaa pätevämpiä alttoviulunsoittajia.

Koulutuksen käänne

1800-luvun viimeisen kolmanneksen aikana tuotettiin huomattava 
määrä kaikentasoisia etydejä kouluttamaan alttoviulisteja samaan 
tasoon kuin viulistejakin. Tärkeintä näissä etydeissä oli, että ne 
tarjosivat ensimmäistä kertaa materiaalia, joka otti huomioon viulun ja 
alton erot soittotekniikassa ja koossa. Niissä oli ajateltu 40 – 42 cm 
soitinta, vältettiin desimejä ja oktaavijuoksutuksia alarekisterissä. 
Samaan aikaan pyrittiin rakentamaan suurempia soittimia, jotka 
olisivat vastanneet romantiikan raskaan ja tumman sointivärin 
vaatimuksiin. Tehtiin myös paljon akustisia kokeita tarkoituksena 
parantaa alttoviulujen äänen syttyvyyttä ja sointia. Kokeilujen 
tuloksena syntyneet soittimet olivat yleensä kuitenkin liian suuria 
jäädäkseen käyttöön. 

Alttoviulua opetettiin lähinnä yksityisesti noihin aikoihin, eivätkä 
opettajat välttämättä olleet erikoistuneet juuri alttoviulun soittoon. 
Tuon ajan parhaat viulistit soittivat toki myös toisinaan alttoa ja myös 
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sävelsivät sille, mutta pysyivät viulisteina. Esimerkkeinä mainittakoon 
Henri Vieuxtemps (1820–1881) ja Joseph Joachim (1831–1907). 

Maailman ensimmäinen alttoviululuokka perustettiin Pariisin 
konservatorioon 1894, mutta jo 50 vuotta aikaisemmin oli Berlioz 
valitellut alttoviuluun erikoistuneen luokan puuttumista. Ajatusta 
vastustettiin pitkään senkaltaisilla argumenteilla kuten: ” Mitä hyötyä 
on alttoviululuokasta? Samasta syystä pitäisi perustaa luokka 
piccolohuilulle koska se on pienempi kuin huilu! Ja ajatuksena yhtä 
naurettava!”

Yhteenvetona voidaan todeta, että 1800-1900 lukujen taitteessa 
säveltäjät uskoivat jo alttoviululle merkittävää soitettavaa 
kamarimusiikkiteoksissaan ja sinfonioissaan. Esimerkkeinä vaikka 
Bedrich Smetanan (1824–1884) jousikvartetto ”Aus meinem Leben”, 
Arnold Schönbergin (1874–1951) sekstetto ”Verklärte Nacht,” tai 
Antonin Dvorakin (1841–1904) kvartetot. Kuitenkin he olivat 
ottaneet ilmeisen todesta Berliozin huomautuksen, että ”alttoviulua ei 
kuitenkaan kannata käyttää liian paljon, sen ääni alkaa pian tympäistä; 
se on liian yksitoikkoinen ja liian kytkeytynyt surumielisyyteen 
kelvatakseen muihin tarkoituksiin.” 

Richard Strauss suorastaan alleviivaa alttoviulun karakteristista puolta 
antaessaan sille Sanzo Panchan osan orkesterirunoelmassaan Don 
Quixote. (Juri Bashmetin unelma on esittää Don Quixote niin, että 
alttoviulu soittaa Donin osan ja sello on Sanzo Pancha.)

On siis ymmärrettävää, että niille 1800–luvun suurille säveltäjille, jotka 
kirjoittivat konserttoja sekä viululle että sellolle, kuten Schumann, 
Dvorak, Brahms (1833–1897) ja Tšaikovski (1840–1893), ei 
varmaan koskaan juolahtanut mieleen kirjoittaa konserttoa 
alttoviululle. 

1900- luvun alkupuoli, alttoviulun esitaistelijoiden aika

Alttoviulunsoitto saavutti vähitellen tason, joka mahdollisti 
ensimäistäkertaa itsenäisten, ja vain alttoviulua soittavien solistien 
esilletulon. Heistä mainittakoon Theophile Laforge (1863–1918) ja 
Maurice Vieux (1884–1951) Ranskassa, Paul Hindemith(1895–

22



1963) Saksassa ja Lionel Tertis (1876–1975) ja William Primrose 
(1904–1982) Englannissa. 

Lionel Tertis ja Maurice Vieux pyrkivät luomaan perustaa 
alttoviulunsoitolle omissa maissaan, mutta uransa alkuaikoina heidän 
on täytynyt olla kuin yksinäisen huutajan ääni autiomaassa. Alttoviulun 
maine 1800 – 1900 lukujen taitteessa oli varmasti jopa huonompi kuin 
voisimme päätellä sille sävelletyistä teoksista. Erityisen heikkoa taso oli 
Englannissa. 

Kun Lionel Tertis meni opiskelemaan The Royal Academy of Musiciin 
vuonna 1896, siellä ei ollut ketään opiskelemassa tai opettamassa 
soitinta. Ainoa ammattimainen soittaja oli palkattu laitoksen orkesteria 
varten. ”Alttoviulua pidetään vähäpätöisenä musiikkipiireissä”, totesi 
Quanz 1752 ja vaikka säveltäjät olivat sittemmin löytäneet sen 
potentiaalin vähitellen, Tertis huomasi asioiden tilan samanlaiseksi 150 
vuotta myöhemmin. ”Alttoviulua soittavat viulistit, jotka eivät saa 
viulupaikkaa orkestereista. Karmean matala soittamisen taso oli, 
tosiasiassa, hyväksytty yleisesti, ” kirjoittaa Tertis elämänkerrassaan 
”Cindarella no more”,  ” ei enää Tuhkimo”. 

Tertis oli siis yksi alan suurimmista pioneereista.  Hän ponnisteli 
väsymättömästi alttoviulun puolesta ja sai osaamisensa kautta 
englantilaiset säveltäjät ja kapellimestarit vähitellen kiinnostumaan 
soittimestaan. Alttoviululle alettiin säveltää teoksia ja orkesterit ottivat 
niitä konsertteihinsa.

Huomattavin Tertisille sävelletty teos on William Waltonin (1902–
1983) konsertto vuodelta 1929.  Sen tosin kantaesitti Paul Hindemith. 
Tertisistä tuli professori R.A.M:iin 1901 ja hän pystyi vähitellen 
murtamaan pitkäaikaisen kierteen: ei soittajia – ei sävellyksiä – ei 
opiskelijoita. 

Paul Hindemith (1895–1963) Saksassa, oli alun perin viulisti ja Saksan 
nuorin konserttimestari aikoinaan, sittemmin säveltäjä, opettaja, 
organisaattori ja kapellimestari. Hän kiinnostui alttoviulusta ilmeisesti 
käytännön syistä. 1900 – luvun alkupuoliskolla hyvät alttoviulistit olivat 
harvinaisia, altisti-säveltäjät vielä harvinaisempia.  Hindemith kirjoitti 
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suuren määrän teoksia alttoviululle, tunnetuin konsertto on vuodelta 
1935 ”Der Schwanendreher”.

Suurimpana sotien jälkeisen ajan virtuoosina pidetään skotlantilaista 
William Primrosea.  Hän oli ensimmäinen ”moderni” alttoviuluvirtuoosi, 
aikanaan Englannin lupaavin nuori viulisti. Hän esiintyi aikansa 
kuuluisimpien taitureiden, mm. Jascha Heifezin (1901–1983) kanssa. 
Hän tilasi huomattavan määrä teoksia ja häntä meidän on kiittäminen 
Bartokin alttoviulukonsertosta vuodelta 1945.

Maailmansodat löivät leimansa kulttuurielämään. Sotien jälkeinen aika 
oli kaikkialla jälleenrakentamisen aikaa. Orkesterit alkoivat taas toimia, 
konserttielämä vilkastui ja muusikoiden kysyntä kasvoi. Sota-aika oli 
katkaissut monien opinnot puhumattakaan niistä lahjakkuuksista jotka 
sota tuhosi. Orkesterit joutuivat rekrytoimaan riveihinsä saatavilla 
olevia soittajia eikä aina voitu pitää yllä korkeimpia tasovaatimuksia. 
Päteviä opettajavoimia ei myöskään riittänyt kaikkialle. 

Miten Suomessa

Vasta 1970- luvun alussa kansainväliset virtaukset tavoittivat 
laajemmin suomalaiset alttoviulistit. Varmasti yksittäisiä kontakteja 
ulkomaisiin opettajiin oli ollut aikaisemminkin, mutta Jyväskylän Kesä 
oli se taho, joka järjesti ensimmäiset mestarikurssit alttoviulisteille. 
Lina Lama Italiasta ja Kurt Levin Ruotsista olivat ensimmäisien 
vuosien opettajia, heidän jälkeensä italialainen Bruno Giuranna. 
Sittemmin Kuhmon Kamarimusiikki ja muut festivaalit ovat pitäneet 
huolen siitä, että ulkomaisia mestariopettajia on ollut mahdollisuus 
kohdata. 

Kolme henkilöä, italialainen Bruno Giuranna, unkarilaissyntyinen Tibor 
Varga ja saksalainen Rainer Moog ovat ehkä eniten suomalaiseen 
alttoviulunsoittoon 1900-luvun lopulla vaikuttaneet ulkomaiset 
pedagogit. Heidän oppilaikseen lähti kasvava joukko opiskelijoita 70-, 
80- ja 90-luvuilla ja monet näistä ovat taas jakaneet saamiaan oppeja 
eteenpäin. Nykyään ulkomaiset opinnot kuuluvat lähes jokaisen 
opiskelijan ohjelmaan.
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Ehkä jotakin tasovaatimusten noususta kertoo se, että 60- ja 70- 
luvuilla saatettiin orkesterikoesoitossa vaatia Händelin tai jopa 
Telemannin konserttoa pakollisena tehtävänä, kun tänä päivänä 
oletetaan jokaisen pystyvän esittämään Waltonin, Hindemithin tai 
Bartokin konsertot. 

Alttoviulua ei ole koskaan soitettu niin laajasti niin hyvin kuin nykyään. 
Juri Bashmetin ja Tabea Zimmermannin kaltaiset huiput ovat paitsi 
innoittaneet säveltäjiä kirjoittamaan uusia teoksia soittimelle, myös 
innostaneet uusia lahjakkuuksia tarttumaan siihen.

Lähteet: 

Sheila M. Nelson: The Violin and Viola

Maurice W. Riley: The History of the Viola

Franz Zeyringer: Litteratur für Viola

Die Viola, Jahrbuch der Internationalen Viola-Gesellschaft, Band 7   

Sanna Tiilikainen: Alttoviulun ja alttoviulunsoiton historiaa
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RUOTSISSA
Eriikka Nylund
Ruotsin radion sinfoniaorkesterin alttoviulusektion äänenjohtaja, 
Helsingin alttoviulukilpailun 2001 voittaja

Eriikka Nylund Ruotsin radion sinfoniaorkesterin harjoituksissa äänenjohtajan paikalla

Tämän kevään lopussa olen asunut neljä vuotta Tukholmassa. 
Jouduin suorittamaan laskutoimituksen moneen kertaan, ennen 
kuin uskoin sen todeksi. Aika on mennyt todella nopeasti, 
huomioonottaen sen että tänne päätymiseni oli alunperin 
aikamoista sattumankauppaa. Koko asiasta voin itse asiassa 
syyttää Lilli Maijalaa. Hän kertoi huhtikuussa 2007 nähneensä 
ilmoituksen jossa Ruotsin radion sinfoniaorkesteri etsi 
alttoviulun äänenjohtajaa. 
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Olin edellisenä kesänä jättänyt Meta4-kvartetin ja tunsin olevani hyvin 
väsynyt muusikko ilman tulevaisuutta ja näköaloja. Kvartetista lähdön 
jälkeen työskentelin RSO:ssa ja nautin etenkin työn sosiaalisesta 
puolesta, mutta oma henkilökohtainen musiikillinen kunnianhimoni 
nukkui ruususen unta. 

Jokin Lillin ehdotuksessa kuitenkin herätti kiinnostukseni. En edes 
miettinyt niin pitkälle kuin mitä työpaikan saaminen merkitsisi, vaan 
innostuin ajatuksesta koesoittoon valmistautumisesta. Tunsin, että 
pitkän tauon jälkeen oli aika taas keskittyä omaan soittamiseen ja 
kehitykseen. Itse asiassa vasta koesoitossa, kolmannelle kierrokselle 
päästyäni, aloin ajatella Tukholmaan muuttamisen mahdollisuutta. 

Koesoitto onnistui hyvin ja minulle tarjottiin työpaikkaa. Pystyin 
soittamaan parhaalla tasollani varmaankin juuri siksi ettei minulla ollut 
minkäänlaisia paineita eikä odotuksia paikan saamisesta, ei tuttuja 
paikalla ja olin saanut valmistautua rauhassa ja hyvin. Se oli 
ideaalitilanne koesoitolle, mutta sitä on tietenkin mahdoton aina 
saavuttaa.

Ruotsalainen koesoitto eroaa suomalaisesta joillakin tavoin. Jo 
ensimmäisellä kierroksella kysytään orkesteripaikkoja eikä Stamitzille 
tarjota vaihtoehdoksi Hoffmeisteria. Jälkimmäinen on tuntunut aika 
puuduttavalta varsinkin juryn puolella istuessa. Koesoitto päättyy myös 
nykyisin aika harvoin kolmanteen kierrokseen, varsinkaan 
äänenjohtajapaikoilla. Sitä seuraa usein orkesterprov, jossa kandidaatti 
soittaa sooloja pultissa orkesterin kanssa parinkymmenen minuutin 
ajan. Tämän jälkeen yleensä muutamille tarjotaan koeviikkoja ja sitten 
lopulta yhdelle tarjotaan koeaikaa, joka täällä on vuoden pituinen, ja 
sitäkin voidaan eri tapauksissa jatkaa. Prosessi on siis pitkä ja 
perusteellinen.

Täytyy myöntää, että tunsin huonosti ruotsalaista musiikkielämää 
ennen tänne muuttoani. Ehkä minulla oli jonkunlainen 
ennakkoluuloinen ja kliseinen mielikuva tasapäistetystä kulttuurista, 
jossa on menestytty pop-musiikissa ja jääkiekossa, muttei niinkään 
klassisessa musiikissa. Tässä vaiheessa kuuluu myös aina asiaan 
nimetä lauma suomalaisia kapellimestaria ja säveltäjiä ja kysyä niille 
ruotsalaisia vastineita.

Koin siis pienen yllätyksen ja jouduin myöntämään sivistymättömyyteni 
kohdatessani erittäin korkeatasoisen orkesterin jolla on kunniakas 
historia ja vahva sointiperinne. Etenkin jousten yhteissoitto ja klangi löi 
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minut ällikällä. Sektiot ovat yhteenhioutuneita ja kuuntelemisen 
kulttuuri korkealla tasolla. Konsensuksessa ei liika sooloilu kuulu 
asiaan.

Ruotsalaisen kommunikaation opettelu olikin sitten aivan erilainen 
haaste. Kokouksia ja orkesteripäiviä on joka lähtöön, eikä niin pientä 
asiaa olekaan, ettei siitä saisi viikkoa jatkuvaa ideariiheä aikaiseksi. 

Kuvittelin puhuvani ruotsia, mutta opin äkkiä, ettei sanojen 
kääntäminen suomesta ruotsiksi vielä tarkoita kielen hallintaa. 
Ruotsalaiset ilmaisevat asiat diplomaatitisen monisanaisesti, ja kesti 
hyvin kauan oppia lukemaan rivien välistä, mitä millonkin tarkoitetaan. 
Omista tokaisuistani on kollegoiden seurassa tullut jo vitsi: "det var 
Finne igen". Välillä turhautuminen iskee kun tuntuu, että loputtoman 
puhumisen keskellä ei saada mitään aikaiseksi, mutta asialla on myös 
hyvät puolensa. Kun päätös lopulta syntyy, kukaan ei voi väittää ettei 
häntä olisi kuunneltu. 

Demokraattinen päätöksenteko on ruotsalaisille pyhä arvo. Heidän on 
vaikea niellä ylhäältäpäin saneltuja ohjeita. Siksi äänenjohtajankin työ 
on välillä haasteellista. Kaikki ohjeet täytyy pystyä perustelemaan niin, 
että ne saavat enemmistön hyväksynnän. Passiiviseksi ei sektiotani voi 
toden totta syyttää. Harjoituksissa jousi koputtaa selkää 
pienimmästäkin syystä ja jokaviikkoiset stemmaharjoitukset toimivat 
muusikoille venttiilinä joissa saa esittää ideoitaan kaikesta 
mahdollisesta fraseerauksesta jousituksiin. 

Tämä kaikki vie tietysti enemmän aikaa kuin "turpa kiinni ja soitetaan"- 
tyyppinen orkesterikulttuuri, mutta vastalahjana saa motivoituneen ja 
innostuneen sektion, joka tekee parhaansa ja uskoo tekemisensä 
merkitykseen. Turhautuneita tuttimuusikoita ja käytävävirtuooseja ei 
tapaa läheskään yhtä paljon kuin Suomessa, syynä siihen juuri se, että  
jokainen muusikko tuntee saavansa äänensä kuuluviin. 

Ruotsalaisten kivalle yhteismeiningille ja loputtomille möteille on helppo 
naureskella, mutta vakaa uskoni on, että täällä orkesterien yhteissoitto 
ja motivaatio on paremmalla tasolla kuin tiukemman ilmapiirin maissa.

Myös tiukka isänmaallisuus on ruotsalaiselle musiikkielämälle vieras 
ilmiö. Luin ihmeissäni artikkelia jossa suomalaiset ja intendentit ja 
kapellimestarit kauhistelivat sitä kuinka yhä useamman koesoiton 
voittaa ulkomaalainen. Ruotsissa on käynnissä sama ilmiö, mutta 
kellekään ei tulisi mieleenkään pitää sitä ongelmana. Orkesteri haluaa 
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nostaa tasoaan ja palkata parhaan ihmisen, kansallisuuteen 
katsomatta. Myös se, että suomalaisten orkesterien 
ylikapellimestareiksi etsitään aina ensisijaisesti suomalaista herättää 
täällä ihmetystä. Tottakai Suomessa on ollut parempi kapellimestarien 
taso kuin Ruotsissa, mutta markkina on silti niin pieni, että 
ulkomaalaisten kykyjen poisrajaaminen tuntuu käsittämättömältä 
kuppikuntaisuudelta. 

Ylipäätään tuntuu siltä, että Ruotsissa ollaan avoimempia ottamaan 
vastaan vaikutteita ulkomailta kun taas Suomessa käytetään paljon 
energiaa siihen että yritetään vakuuttaa muuta maailmaa omalla 
osaamisella. 

Olen huomannut, että 
Ruotsin kehuminen on 
usein suomalaiselle 
herkkä paikka. Silläkin 
uhalla sanon, että 
avoimuudesta ja 
kansainvälisyydestä olisi 
meillä paljon opittavaa 
täältä suunnasta. 
Varsinkin nyt kun 
poliittiset tuulet ovat 
pelottavan 
sisäänpäinkääntyneitä.  

Loppuun vielä pieni 
mainos tulevan syksyn 
koesoitoista. Ruotsin 
radion orkesteri etsii 
vuorottelevaa 
äänenjohtajaa ja 
Kuninkaallinen 
filharmoninen orkesteri 
sooloaltistia. 

Suosittelen lämpimästi lahden ylitse matkaamista, tälle tielle on helppo 
jäädä!
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ALTTOVIULU SOI KOMEASTI
Markus Sarantola
Lappeenrannan orkesterin alttoviulun äänenjohtaja sekä 
periodimuusikko

Ulla Soinne, viola
Ursula von Lerber, 
piano

Robert 
Schumann: 
Sonata for violin 
and piano op. 105

Toru Takemitsu: A 
Bird came down 
the walk

Ludwig van 
Beethoven: 
Notturno op. 42

Robert 
Schumann: 
Märchenbilder 
op. 11

Ulla Soinne ja Ursula von Lerber ovat tehneet ansiokkaan cd-
äänitteen, jolle etsitään nyt julkaisijaa.

Schumannin viulusonaatin soittaminen lienee haastavaa, mutta tulos 
on aivan upea soiton ollessa sekä ytimekästä että  koskettavan 
herkkää. En ollut tiennyt, että tällaistakin sävellystä voi esittää 
alttoviululla. Nyt kävi ilmi että on olemassa myös esim. oboe- ja 
sellosovituksia. Heti ensimmäisissä tahdeissa tulee selväksi miksi tämä 
kannattaa! Vain muutamat hetket vikkelässä Lebhatft-osassa 
muistuttavat materiaalin vastuksesta. Esittäjien on tarvinnut tehdä 
sovitustyötä ainoastaan muutaman oktaavisiirron verran.
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Takemitsun värikäs lintukappale oli minulle ennestään tuntematon. 
Useimmiten esitetään säveltäjän Requiemiä. Olisiko tarkkaa 
ilmaisupalettia voinut laajentaa vieläkin hauraammaksi ja 
eteerisemmäksi? Ranskalais-vaikutteista teosta kuulisi mielellään 
useamminkin.

Beethovenin op. 42 Notturno ( = versio mainiosta ja paljon soitetusta 
jousitriosta D-duuri op. 8 ) on jännä kappale, jota kuulee konserteissa 
harvoin. En tiedä onko siitä olemassa kovin montaa levytystäkään. 
Tavallaan kai useimmat triot sekä kvartetot voitaisiin esittää duona 
siten, että alttoviulu soittaa stemmansa ja piano hoitelee sopraanot ja 
bassot. Lienee kuitenkin Beethovenin ainutlaatuisuutta, että väliääni on 
sitä luokkaa että sillä voidaan tällä tavoin operoida ja että stemman 
hetkittäinen nostaminen keskiöön toimii näinkin hyvin. 
Alttoviuluosuushan on jousitrion kanssa esitettäessäkin itsenäinen ja 
hyvin mukavaa soitettavaa. 

Tässä yhteydessä kannattaa muistaa pianolle ja viuluobligaatolle 
sävellettyjen klassisten sonaattien valtaisa määrä ja se fakta, että 
alttoviulistit ovat jääneet tästä(kin) ilosta tyystin paitsi: kyseinen 
Notturno varmaankin pyrkii paikkaamaan tätä aukkoa, vaikkakin ilman 
varsinaista sonaattimuotoista allegroa. Alunperin sovituksen pianolle ja 
alttoviululle on tehnyt Franz Xavier Kleinhammer. Ulla ja Ursula ovat 
tehneet oman versionsa jousitrion pohjalta tietoisina myös William 
Primrosen laitoksesta. Heidän esityksensä levyllä on sekä nasevan 
määrätietoinen että sävykäs ja esim. laveassa Adagiossa hiljaiset sävyt 
onnistuvat hienosti.

Paljon soitettu Märchenbilder, yksi harvoja ihkaoikeita alunperin tälle 
kokoonpanolle tehtyjä romanttisia, painoarvoltaan ensiluokkaisia 
sävellyksiä, saa myös arvoisensa esityksen. Erityisesti kolmannessa 
osassa nopea tempo ja rouhea virtuositeetti tekevät vaikutuksen. 
Alttoviulu soi komeasti ja Ursulan elegantti soitto on hienotunteisen 
myötäelävää jääden joskus turhaankin taka-alalle. Kauniissa Langsam, 
mit melancholischem Ausdruck -osassa olisi tunnelmointia voinut viedä 
vieläkin hiljaisempaan suuntaan. 

Kaiken kaikkiaan mitä sielukkainta soittoa ja tavallisuudesta poikkeavia 
teosvalintoja! Mahdollisimman monen kannattaa tutustua tähän 
äänitteeseen viipymättä. Levyä on painettu 500 kpl ja sitä on 
saatavissa ainakin Ullalta: ulsteri@hotmail.com.

31

mailto:ulsteri@hotmail.com
mailto:ulsteri@hotmail.com


ALTTOVIULUVERTAILU
Pekka Mikael Laine
Soitinrakentaja

Pekka Mikael Laine soittimineen

Alttoviuluvertailu tehtiin maaliskuussa 2011 Sipoon kirkossa. 
Tarkoituksena oli selvittää rakentamieni alttoviulujen soinnin 
laatua musiikkinäytteiden sekä vapaiden kielien 
spektrianalyysin perusteella ja erityisesti verrata eri aikoina 
rakennettujen alttoviulujen sointieroja. Max Savikangas soitti 
kaikilla soittimilla alttoviulusoolon johdannon Adamin baletista 
Giselle, katkelman J.S. Bachin sellosarjan No. 1 ensimmäisestä 
osasta Allemande sekä soittimien vapaat kielet. 
Musiikkinäytteiden ja vapaiden kielien äänitys tehtiin RB500-
nauhamikrofoneilla ms-asetelmassa.
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Alttoviulut Laine 1/2002, Laine 1/2004 ja Laine 1/2010. Soittimet on 
nimetty rakentamisvuoden mukaan. Kaikkien vartalopituus on 424 
millimetriä.

Alttoviulujen Laine 1/2002 ja Laine 1/2004 kuvissa soittimissa on eri 
kielet kuin alempana mainitut. Tässä vertailussa kielet olivat:

Pekka Mikael Laine 1/2002: Pirastro Passione suolikielet C, G, D, A-kieli 
Pirastro Passione teräskieli.

Pekka Mikael Laine 1/2004: D'Addario Zyex medium tension -sarja, 
synteettinen

Pekka Mikael Laine 1/2010: D'Addario Zyex heavy tension -sarja, 
synteettinen.

Vertailussa käytetty jousi oli Edwin Clement, Paris 1997. 
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Jousisoitinakustiikkaa

Jousisoittimessa jousen aiheuttaman kielen värähtelyn kulku tapahtuu 
kielestä tallaan, siitä lakkakerroksen läpi kanteen ja kannesta 
lakkakerroksen läpi ilmaan. Värähtelyn kulkureitillä olevissa soittimen 
osissa tapahtuu samanaikaisesti monenlaista erisuuntaista värähtelyä, 
myös sivusuuntaan ja edestakaisin. Värähtelyn siirtyminen väliaineesta 
toiseen tapahtuu sitä häviöttömämmin, mitä enemmän väliaineet ovat 
tiheydeltään samanlaisia. Jos taas väliaineet ovat tiheydeltään erilaisia, 
tapahtuu rajapinnassa heijastumista. Suurin väliaineiden tiheysero 
jousisoittimessa on lakkapinnan ja ilman välillä, ja suurin este 
värähtelyn kulkeutumiselle ilmanpaineen vaihteluiksi ja kuultavaksi 
ääneksi on juuri tässä.  

Tiedetään, että kielen värähdellessä osasävelsarjassa tapahtuu 
korkeilla taajuuksilla taipumaa kohti vielä korkeampia taajuuksia, ja 
että tämä taipuma aiheuttaa epäharmoniaa sointiin. Viulun äänestä on 
mitattu yli 200 kilohertsin taajuuksia. Nämä taajuudet ovat syntyneet 
alun perin kielen värähtelystä ja kulkeneet koko reitin tallan ja kannen 
kautta ilmaan, josta mittaus on tehty. Koska tämän taajuisissa 
voimakkuudeltaan hyvin heikoissa osasävelissä on jo epäharmoniaa, 
syntyy tuloksena huojuntaa ja häiriöitä koko taajuusalueeseen ja sen 
korvin kuultavaankin osaan. 

Tämän ilmiön vuoksi jousisoittimen ääni kuulostaa pehmeämmältä ja 
täyteläisemmältä verrattuna vaikka metallirunkoiseen huiluun, jonka 
ääni on terävämpi ja viiltävämpi väliaineen jäykkyyden puutteesta 
johtuen. Jousisoitinten soinnin arvioimisessa voitaisiinkin käyttää 
käsitepareja terävä-pehmeä, sulkeutunut-avoin ja ohut-täyteläinen, 
joilla kaikilla sointitavoilla on omat mitattavissa olevat ominaisuutensa.

Vaikka värähtelyhäviöitä syntyy jo värähtelyn siirtyessä kaikkien osien 
läpi soittimen kanteen, on siis vasta värähtelyn koko taajuusalueen 
siirtyminen soittimen kannesta ilmaan edellytys hyvälle jousisoittimelle 
tyypillisen pehmeän ja täyteläisen äänen syntymiselle ja 
havaitsemiselle. 

Koska kannen lakkapinnan ja ilman tiheyksien ero on suuri, ovat lakan 
ominaisuudet ratkaisevia kuultavan äänen laadulle. Kannen kokonaan 
lakkaamatta jättäminen saattaisi ensin vaikuttaa hyvältä ratkaisulta, 
mutta puun rakenne on niin huokoinen, että korkeimmat taajuudet 
imeytyvät kanteen ja vaimenevat puun ja ilman rajapinnassa, eikä 
toivottua sointia saada soittimesta. Jos taas lakkakerros toimii 
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suotimena eikä päästä korkeataajuisinta värähtelyä lävitseen, jää ääni 
teräväksi ja vaimeaksi. Vain oikeanlaisen lakkauksen avulla soittimen 
kannella ja pohjalla on kyky siirtää kielen värähtelyn koko taajuusalue 
epäharmonisine korkeataajuisine yläsävelineen ilmanpaineen 
vaihteluiksi. Kun lakkauksen hyötysuhde on hyvä, kuuluvat soittajan 
korvaan korostuneesti jousen ja kielien sivuäänet. Kuuntelijat eivät 
muutaman metrin etäisyydeltä näitä ääniä kuule.

Vapaiden kielien kuvaajat

Jousisoittimen äänen rakentuminen valmiiksi kestää yli sekunnin. Kun 
soitetaan esimerkiksi kymmenen ääntä sekunnissa, jää jokaiselle 
äänelle aikaa syttyä alle 1/10 sekuntia. Tämän vuoksi äänen nopea 
syttyminen on tärkeää koko soittimen käyttökelpoisuutta ajatellen 
ainakin vaativassa ja nopeita sävelkulkuja sisältävässä solistisessa 
soitossa. Äänen alukkeen merkitys on ratkaisevan suuri koko alukkeen 
jälkeen soivalle äänelle - jos aluke poistetaan äänestä, voi olla jopa 
mahdotonta sanoa, minkä soittimen ääntä kuunnellaan. Vastaavasti 
jokainen soitin voidaan tunnistaa sen tuottaman äänen alukkeen 
ominaisuuksien perusteella.

Alla olevissa kuvaajissa esitetään vertailtavien alttoviulujen vapaiden c- 
ja a-kielten ensimmäisten 5 - 6 osasävelen syttyminen puolen sekunnin 
aikana. Taajuudet näytetään kuvaajan vasemmassa alareunassa, aika 
oikeassa alareunassa ja osasävelten suhteelliset voimakkuuserot 
pystyakselilla.

Laine 1/2002 c- ja a-kieli. Kummankin kielen syttyvyys on tasainen ja 
ongelmaton. Perustaajuudet ovat kummallakin kielellä selvästi 
seuraavaa toista osasäveltä vaimeampia. A-kielellä on korostuma 
toisen osasävelen kohdalla.
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Laine 1/2004 c- ja a-kieli. C-kielellä on vaimentuma kolmannen 
osasävelen kohdalla ja viidennen osasävelen kohdalla on aaltoilua. A-
kilellä on vaimentuma kolmannen osasävelen kohdalla, mutta 
perustaajuus on voimakas. Alukkeessa on kaikilla osasävelillä aaltoilua.

Laine 1/2010 c- ja a-kieli. C-kielellä ovat perustaajuus, neljäs ja viides 
osasävel vaimentuneet, a-kielellä toinen, kolmas ja neljäs osasävel 
selvästi vaimentuneet, mutta viides hyvin korostunut.

Kuvaajien tulkinta

Soittimien sointivärieroja voi syntyä joko soittimien rakenteellisista 
ominaisuuksista tai kielien ominaisuuksista johtuen. Kielissä voi olla 
jopa yksilöllisiä eroja samassa valmistussarjassa, ja uuden kielen 
asettuminen soittimeen ja kielen kuluminen käytössä vaikuttavat myös 
sointiin. 

Yleensä tasapainoinen ja täyteläinen sointi näkyy osasävelsarjan 
kuvaajassa kaikkien osasävelien samantapaisena ja samanaikaisena 
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tasaisena syttymisenä. Joidenkin osasävelien puuttuminen tai 
huomattava vaimentuminen osasävelsarjassa värittää sointia, samoin 
joidenkin osasävelien huomattava korostuminen suhteessa muihin. 
Nopeat eri tahtiin tapahtuvat voimakkuusvaihtelut osasävelsarjan eri 
osasävelissä näkyvät kuvaajissa aaltoiluna ja kuuluvat epätäsmällisenä 
alukkeena äänessä. Samoin vaikuttavat pienet epätarkkuudet 
osasävelien taajuuksissa syttymishetkellä, ennenkuin osasävel 
voimistuu ja vakiintuu. Tähän voi vaikuttaa myös jousen kontakti 
kieleen.

Alla olevassa taulukossa ovat alttoviulun kielten perustaajuudet ja sitä 
seuraavien viiden osasävelen taajuudet:

      6.osasävel 
     5. osasävel 
    4. osasävel  
   3. osasävel 
  2. osasävel 
 1. osasävel
Perustaajuus 

c-kieli 132 264 396  528 660 792 Hz

g-kieli 197 394 591 788  985 1182 Hz

d-kieli 294 588 882 1176 1470 1764 Hz

a-kieli 442 884 1326 1768 2210 2652 Hz

Soittajan kommentit

Alttoviulu Pekka Mikael Laine 1/2002:

Soitin ollut käytössä yhdeksän vuotta. Sointi on voimakas, avoin, 
nopeasti syttyvä, tasainen, lämmin, kiinteä, ytimekäs ja kirkas, 
ylärekisteriltään hieman viulumainen. Soittotuntuma on käteen sopiva 
ja taipuisa, ääni lähtee helposti ja herkästi. Aivan alimpiin ääniin 
toivoisi hitusen enemmän voimaa ja täyteläisyyttä. Valmis soitin, jota 
voi käyttää missä tahansa.
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Alttoviulu Pekka Mikael Laine 1/2004:

Soitinta ei ole paljoa soitettu. Sointi on hieman verhoutunut, mutta 
tasainen, lämmin, varsin kiinteä ja yläsävelrikas, ylärekisteriltään 
hieman viulumainen. Soittotuntumassa on näppäryyttä johtuen siitä, 
että kielet ovat hieman malalammalla kuin muissa Laine-alttoviuluissa. 
Ääni lähtee vaivattomasti ja nopeasti. Tasapainoinen soitin, joka vaatii 
hieman aukisoittoa.

Alttoviulu Pekka Mikael Laine 1/2010:

Soitin on muutaman kuukauden ikäinen, olen sillä hieman harjoitellut. 
Sointi on jonkin verran verhoutunut, mutta tasainen, ytimekäs ja 
yläsävelrikas. Ala- ja keskirekisterissä on 
kiitettävästi tukevuutta ja voimaa aivan alimpiin ääniin saakka sekä 
soittajan korvaan hyvin miellyttävä jopa hieman sellomainen sävy. 
Soitettavuudessa on helppouden tuntua, joka innostaa soittamaan, 
jousi imee kieliin hyvin. Erinomaisen lupaava soitin.

Kuulijan kommentit

Kauempaa salissa kuunneltuna soittimien keskinäiset sointierot eivät 
ole niin selviä, kuin soittimien läheisyydessä. Soinnin peruslaatu on 
kaikissa vertailluissa alttoviuluissa samantapainen, selkeä ja erotteleva. 
Äänenvoimakkuus riittää kaikissa helposti solistiseen soittoon. 
Vanhimmassa 1/2002-alttoviulussa suolikielten soinnissa on selkeä ja 
lämmin ydin, mikä puuttuu kahden uudemman soittimen synteettisistä 
kielistä. Myös äänen kantavuus on suolikielillä parempi, synteettisten 
kielten sointi hajoaa kauempaa kuunneltaessa. Vanhimman ja paljon 
muita enemmän soitetun alttoviulun äänen syttyvyys on vertailluista 
soittimista paras ja ääni muita avoimempi.

Kahden uudemman alttoviulun äänten aluke on pehmeämpi ja 
epätarkempi ja sointi muutenkin verhoontuneempaa. Matalin c-kieli soi 
niissä kuitenkin vanhimman alttoviulun c-kieltä voimakkaammin ja 
täyteläisemmin. Tämä johtuu uudempien soittimien hieman erilaisista 
rakenneratkaisuista. Verhoutuneisuus äänessä johtuu alukkeen 
osasävelien eri tahtiin tapahtuvista nopeista voimakkuusvaihteluista 
sekä pienistä osasävelien taajuusvaihteluista. Soittimien ikääntyminen 
ja sisäänsoitto vaikuttavat äänen alukkeen muuttumiseen luultavasti 
niin, että eri osasävelien sointi tasaantuu, osasävelien keskinäiset erot 
vähenevät ja sävelen alukkeen sointi muuttuu siksi täsmällisemmäksi. 
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Yhteenveto

Tämä soitinvertailu antaa tietoa siitä, millainen merkitys soittimen 
sisäänsoittamisella on ääneen. Soittimen liiman ja lakan kuivuminen 
parantaa muutaman vuoden kuluessa jo sellaisenaan sointia, mutta 
muutokset ovat nopeampia, jos soitinta käytetään päivittäin. Silloin 
kosteus- ja lämpötilavaihtelut nopeuttavat lakan ja liiman kuivumista ja 
muuttavat jonkin verran kannen ja pohjan omainaisuuksia poistamalla 
puun sisäisiä jännityksiä. Jatkuvassa käytössä riittänee ehkä noin 
kolme vuotta soittimen sisäänsoittoon. Tämän jälkeenkin muutoksia 
tapahtuu, mutta ne ovat pieniä verrattuna muihin muutoksiin 
soittimessa, vaikkapa kielisarjan vaihtoon. 

On huomattava, että soittimen suorituskyvyn parantuessa myös 
äänentuoton virheetkin voivat kuulua paremmin. Sointivirheiden 
vähäistä määrää voi soitinrakentaja tavoitella tekemällä 
mahdollisimman huolellista työtä ja ennakoimalla tulevat muutokset 
soittimessa. 

Lisätietoa

Koko vertailu musiikkinäytteineen, ääninäytteineen ja kuvaajineen  on 
luettavissa verkkosivultani osoitteessa www.lainetti.net/strings --> 
Kirjallisuutta ja äänilevyjä --> Laine, Pekka Mikael 2011: Alttoviulujen 
vertailua musiikkinäytteiden ja spektrianalyysin avulla 8.3.2011.

Laine, Pekka Mikael - Lassfolk, Kai 2001-2006: Jousisoittimen äänen 
arviointi spektrianalyysin avulla. Helsingin yliopisto. Internet-artikkeli: 
www.music.helsinki.fi/tmt/tutkimus/jousisoitinanalyysi

Yhteystiedot

pekkamikael.laine@saunalahti.fi
www.lainetti.net/strings

max.savikangas@kolumbus.fi
www.fimic.fi/fimic/savikangas 
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Kadenssit ja johdannot Stamitzin alttoviulukonserttoon No. 1, 
D-duuri
Ilpo Suikkanen

Ilpo on opiskellut alttoviulunsoittoa Jerzy Blaszkiewiczin johdolla 
Helsingin konservatoriossa sekä Miles Hoffmanin johdolla Marylandin 
yliopistossa USA:ssa. Hän työskennellyt Lappeenrannan, Kouvolan, 
Tampereen, Oulun sekä Turun kaupunginorkestereissa sekä Suomen 
Kansallisoopperan orkesterissa.

Carl Philippe Stamitz (1745-1801), Böömiläisen säveltäjän 
Johann Stamitzin (1717-1757)  poika, syntyi Mannheimissa ja 
oppi sävellysta ja soittamista isältään sekä muilta 
hovimuusikoilta. 17:sta 25:een ikävuoteen hän soitti viulua 
kuuluisassa Mannheimin orkesterissa.
 
1770 Carl ja hänen nuorempi veljensä Anton (1759-1806?) asettuivat 
sen jälkeen Pariisiin, missä hän pian sai mainetta instrumentalistina ja 
säveltäjänä. Viulun hän oli jo vaihtanut alttoviuluun. Hän oli erityisen 
kiinnostunut myös viola d'amoresta. Stamitzin 6 alttoviulukonserttoa, 
mukaanlukien 3 viola d'amorelle, olivat kirjoitettu hänen omaan 
käyttöönsä. Tunnetuin on nro. 1 D-duurissa, jonka ensimmäiseen 
osaan olen laatinut kadenssin.
 
Huomatkaa ensimmäisestä osasta tahdit, joiden samankaltaisuus 
kiinnostaa. Kadenssissani olen käyttänyt myös näiden tahtien 
materiaalia:

- 98,  115, 174 ja 207-210
- 98 ja 129
- 85 -->, 240 -->
- 120 -->, 234 -->

Lähde: C. Stamitzin D-duurikonserton Henlen Urtext-editio, 
johdantosanat.

P.S. Kiitokset Max Savikankaalle puhtaaksikirjoittamisesta!

40



41

Viola

mf p

258 1

rit.

mf

a tempo rit.
3

f

tenuto accel. a tempo

p

5

mf f

9

rit.13

mf

a tempo
18

23

27

B##
1st Movement

U
3 3

3

Ilpo Suikkanen 2011

Cadenzas and Lead-ins 
for Stamitz's Viola Concerto in D

B## &

,
B

,

B## & B !

B##
4 2

&

&## B
o

U

B## ! 3 ! 2

&
3 3 3 3

&##
1!

B & B

B##
2 4 1 4 1

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ# œœ œn œ# œœ œn œ œ# œœœ
œœ œn ˙# ˙ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœ ˙ ™ œœœœ

˙ œ œ œ œ ˙ œ# œ œ œ œ ˙n œ œ œ œ ˙ œ# œ œ œ œ

œ œn œ# œn œœœœœ œb œn œ œb
˙

˙
˙n

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœ ˙ œ œ œ œœ
œ

˙̇
˙ œ œ œ ˙# œ œ œ œ œ œ œ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙ ™

Œ œœœœœœ œ# œœœœœ
œ œœœœœœ œ# œ œœœœœ

œœœœ
œœœœœœ

œ œ œ œ œœ
œœœœ

œœœœœœ
œ œ œ œ œœ œœœœœœœ

œœœœ œ œ œ œ
œ



42

30

33

35 259

p

80 2

mf

5

mp

10

14 81

37 37

165 165

38

24

B##
3 3 3

3

B## &

&## N

Bb
2nd Movement

3

Bb
Ÿ

2

Ÿ

3 3

Bb -
Ÿ

3
3

3

Bb
Ÿ ! N

B##

3rd Movement, Lead-ins  

U
N

B##
U " U !

N
3

3 3

œœ œb œ œœœœœœœœ
œœ œb œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œœœœ

œ œœœœœ œ# œ œœœœ

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ™
œ w œ œ œ

œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œb œ œ œ

œ
J

œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ

J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ
J

œ œ œ œ

œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œb œ# œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ

œ#R
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ™

œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œn œ œ

œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œœ



Koska tietää, että jousi pitää jouhittaa?
Juuso Id
Jousenrakentaja

Juuso Id alias Jousi Id työssään

On tärkeää tietää, mistä jouhissa on kysymys. Olette varmaan 
jokainen nähneet shampoomainoksia, joissa näytetään kuva 
hiuksesta. Samanlaiset mikroskooppiset väkäset ovat myös 
hevosen jouhissa. Niihin ruusunpiikkimäisiin väkäsiin tarttuu 
vastavaihdetuissa puhtaissa jouhissa hartsi. Hartsin ansiosta 
muodostuu kitkaa sitä kautta värähtelyä...ehkä tiedättekin jo 
lopun?

Ajan myötä jouhet kuluvat. Pinnassa olevat väkäset katkeilevat, 
pyöristyvät ja täyttyvät hartsista. Tämän huomaa useimmiten selkeästi 
lisääntyvästä hartsauksesta, siitä ettei kieli syty soimaan tai 
viimeistään jos jouhet ovat tummat ja jopa likaiset. Vaikka jouhet 
saataisiinkin puhtaamman näköisiksi, ei se enää palauttaisi katkelleita 
ja kuluneita väkäsiä. 

Varsinkin huonolaatuiset jouhet katkeilevat ja huonosti tehty jouhitus 
saattaa pakottaa jouhet nippuun frossin puolelta, kun levittäjäkiila on 
jätetty liian pieneksi. Liian iso levittäjäkiila sen sijaan aiheuttaa 
halkeamia frossissa ja ympäröivän helan liikkumista.
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Jouhet myös venyvät. Toki myös kuluessaan, mutta myös kosteuden 
lisääntyessä. Siksi on jouhittaessa tärkeää tietää, jos on edessä esim. 
esiintyminen ulkomailla. 

Säätilojen vaihtelun takia Suomessa pitää olla erityisen tarkka jouhien 
pituuden kanssa. Talvella sisätiloissa voimakkaan lämmityksen johdosta 
ilman kosteusprosentti on todella  alhainen. Kuivuus lyhentää jouhia, 
jolloin jousta ei saa lepotilaan ja tanko saattaa pahimmassa 
tapauksessa vääntyä. Kesällä sen sijaan jouhet saattavat olla niin 
pitkät, että frossin tarkoitettu liikerata ei riitä eikä haluttua 
soittokireyttä saavuteta. Jos jouhet katkeilevat keskeltä, on 
useimmiten kyseessä turiskuoriaisen toukka. Silloin edessä on koko 
kotelon puhdistus.

Ammattilaisen ja kokeneen jousenrakentajan jouhittaessa tulee käytyä 
läpi kokonaisvaltaisesti myös jousen kunto ja puhtaus, sillä jousi pitää 
tuolloin purkaa osiin. 

www.jousi-id.com
jousi.id@gmail.com
puh. 044-0464606
os. Porvoonkatu 27 b 2, 00510 Helsinki
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Kamarimusiikin ja alttoviulunsoiton mestarikurssi Päivölässä, 
Valkeakoskella 26.6.-6.7.2011, opettajana Rainer Moog

Rainer Moog on toiminut Berliinin Filharmonikoiden
sooloalttoviulistina sekä Kölnin Musiikkikorkeakoulun alttoviulunsoiton 
professorina. Opetusta annetaan kamarimusiikkiyhtyeille ja 
alttoviulisteille.

Rainer Moog opastaa Heidi Ketolan vasemman käden asentoa. Taustalla Tuomas Turriago

Kurssimaksut (sisältävät opetuksen sekä täysihoidon):
- Alttoviulukurssi: 580€
- Kamarimusiikkikurssi (yhtyeen jäseneltä): 530€

Kursseja voi myös seurata kuunteluoppilaana 440€ (sisältää myös 
täysihoidon)    

Säestäjänä Alttoviulukurssilla toimii Hanna-Leena Savolainen

Tarkemmat tiedot ja hakemukset Päivölän Kansanopistosta:
web: www.paivola.fi/lyhytkurssit, sähköposti toimisto@paivola.fi tai
puh. 03-2332200

Hakuaika kursseille päättyy 31.5.2011
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OSTETAAN JA MYYDÄÄN
Ostetaan

• Halutaan ostaa Jukka Bergmanin rakentama alttoviulu. Calle 
Backman, puh. 0500-513134.

Myydään

• Myydään hyvä alttoviulu (Jaakko Mäkelä 2004, pit. 41,3cm), hp. 
10.500€, myös vuokraus mahdollista. Tiedustelut 050-300 3839/
Hanna Korkeakoski

• Myydään alttoviulu Jan Pawlikovski 1995. Hinta 5000 euroa. Olli 
Kilpiö, puh. 040-5100106.

• Myydään Koistisen vuonna 1980 rakentama alttoviulu, hintapyyntö 
7800 euroa. Vartalomitta on 40,5 cm, sointi on miellyttävä ja helposti 
syttyvä. Soitin on käytännössä aivan uusi eli uusi omistaja pystyy 
vaikuttamaan soittimen kehitykseen! Yhteydenotot: Ilona Rechardt, 
Tapiola Sinfonietta, puh. 0405757779, sähköposti: 
ilona.rechardt@saunalahti.fi.

• Myydään alttoviulun jousi, kultahelainen S. Finkel. Hyvät soitto-
ominaisuudet ja ketterä. Paino on 73 g. Ostettu Vainion liikkestä v. 
1986. Yhteydenotot: Ilona Rechardt, Tapiola Sinfonietta, puh. 
0405757779, sähköposti: ilona.rechardt@saunalahti.fi.

• Myydään Tertis-mallinen alttoviulu, rak. Risto Vainio v. 1963, 
hintapyyntö 8000 euroa. Petteri Ranta, puh. 044-0591964.

• Myydään italialainen alttoviulu Claudio Gamberini anno 1929 Bologna. 
41,4 cm. Hyväkuntoinen, kaunisääninen soitin. Hintapyyntö 10.800 
euroa. Markku Lintunen 050 586 5687.

• Myydään Pekka Mikael Laine -alttoviulut vuodelta 2003 (42,2 cm) 
sekä vuodelta 2010 (42,4 cm). Kehitetty ja rakennettu yhteistyössä 
säveltäjä-alttoviulisti Max Savikankaan kanssa. Soitettavuus ja äänen 
laatu on nostettu uudelle tasolle: lue artikkeli tästä lehdestä! 
Hintapyyntö 9000 euroa tai tee tarjous.!  Max Savikangas puh. 
040-580 68 72, max.savikangas@kolumbus.fi, http://
www.saunalahti.fi/pekklai/strings/laine-alttoviulu/laine-alttoviulu.html
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Liittymisohje Suomen alttoviuluseuraan:

Maksa jäsenmaksu 20 euroa 
(opiskelijat ja eläkeläiset 10 euroa) 

tilille

OKO ARKADIA 572210-26015

Kirjoita maksun viestikenttään nimesi, 
osoitteesi, puhelinnumerosi ja 

sähköpostiosoitteesi.

Olet jäsen!
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