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1 Johdanto 
 

Opintojeni aikana Metropoliassa sekä työelämässä olen huomannut kuinka vähäistä 

monen rytmimusiikin ammattilaisen tietämys big band –kokoonpanon toiminnasta on. 

Pienyhtyeissäkin olevan komppisektion eli pianon, kitaran, basson ja rumpujen toiminta 

on useimmille tuttua, mutta suuren puhaltajamäärän edessä moni joutuu nostamaan 

avuttomana kädet ylös. Tämän vuoksi olen päättänyt keskittyä työssäni vain puhaltimiin 

liittyvien haasteiden määrittämiseen, vaikkakin osa asioista on yleistettävissä myös 

komppisoittajiin. 

 

Toisessa luvussa esittelen lyhyesti big band –kokoonpanon historian ja rakenteen sekä 

muutamia perustekniikoita, joita big bandille sovittamiseen kuuluu. Kolmannessa lu-

vussa käsittelen big bandin puhallinsoittimiin liittyviä teknisiä haasteita instrumentti ker-

rallaan. Neljäs luku pohtii yhtyesoitossa esiintyviä musiikin hahmotukseen liittyviä haas-

teita. Viides luku käsittelee muutamia pedagogisessa sovittamisessa huomioitavia asi-

oita ja kuudes luku tiivistää kokonaisuuden, vastaa tutkimuskysymyksiin ja pohtii työ-

prosessia ja sen merkittävyyttä. 

 

Työni on suunnattu ensisijaisesti sovittajille, joilla on jo teoreettinen tietämys big band –

musiikin kirjoittamisesta, ja sen tarkoitus on tarjota heille sovituksen kirjoittamiseen 

pedagoginen näkökulma pohdittavaksi. Lisäksi työ tarjoaa paljon tietoutta niille, jotka 

ovat ylipäätään kiinnostuneita big band -kokoonpanon toiminnasta.  

 

1.1 Tutkimuskysymykset 
 

Pyrin työssäni vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Kuinka sovittaja voi huomioida hahmotukselliset ja soittimen tekniset haasteet 

kirjoittaessaan sovitusta big bandin puhallinsoittimille? 

- Ovatko edellä mainitut haasteet samat sekä aloittelevilla että kokeneilla soittajil-

la? 
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1.2 Työn aineisto ja työmenetelmät 
 

Suomenkin big band –musiikkikentällä pitkään toimineet kapellimestarit, säveltäjät ja 

sovittajat ovat lähes kaikki olleet puhallinsoittajia. Koska varsinaista tietoa big band –

toiminnasta, erityisesti harrastetasolla, on vaikea löytää, voidaan päätellä, että kaikkien 

näiden pitkäaikaistoimijoiden saama oppi on muotoutunut käytännön kokemusten myö-

tä.  

 

Itse olen kerännyt tätä hiljaista tietoa big bandeista johtamalla mm. Ebeli Big Bandia ja 

Sointi Jazz Orchestraa sekä tekemällä sovituksia eri tasoisille big bandeille kuten UMO 

Jazz Orchestra, Brussel Jazz Orchestra, Metropolia Big Band, Savonlinna Big Band ja 

Ebeli Big Band. Eniten tietoa on kertynyt soittamalla useiden erilaisten big bandien ri-

veissä trumpettia. Näitä big bandeja ovat olleet mm. Savonlinna Big Band, Polar Big 

Band, PJK Big Band, Metropolia Big Band ja Boston Promenade Big Band. Lisäksi 

tietoutta on kertynyt monipuolisesti käymällä keskusteluja alan ammattilaisten kanssa, 

sovitusoppitunneilla sekä osallistumalla neljänä kesänä viikon mittaiselle big band –

kurssille, joka järjestetään Imatra Big Band –festivaalin yhteydessä. Hiljainen tieto1 on 

mm. harjoituksissa tehtyjä havaintoja siitä mitkä asiat ovat yhtyeessä vaikeita toteuttaa. 

Nämä havainnot on voitu tehdä yhtä hyvin kapellimestarin kuin soittajankin roolissa. 

Soittaminen erilaisissa yhtyeissä, erilaisten kapellimestarien kanssa on tarjonnut run-

saan anekdoottipankin, kun kiertävät kapellimestarit jakavat yksittäisiä kokemuksiaan 

soittajien kanssa aina harjoitusten lomassa.  

 

Listattuani ensin kokemuspohjani erilaisista big bandin puhaltimiin liittyvistä haasteista, 

olen etsinyt havainnoilleni tukevia kommentteja alan kirjallisuudesta. Kyseessä on 

eräänlainen reflektiotyö, jossa pyrin saamaan tukea jo olemassa oleville tiedoilleni asi-

oista, joita ei edes pysty välttämättä kovin tieteellisesti todistamaan. Tuoreimpana aja-

tusteni heijastinpintana on toiminut johtamani Ebeli Big Band, jonka soittajat ovat pää-

asiassa nuoria harrastajia. Lisäksi kirjoittaessani kyseiselle yhtyeelle sovituksia olen 

joutunut pohtimaan haastetta lisääviä tekijöitä, jotta materiaalista tulisi mahdollisimman 

hyvin harrastajien soittotaidon mukainen.  

 

                                                
1 Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on vaikea siirtää toiselle kirjoituksen tai 
verbalisoinnin välityksellä (Polanyi 1966). Käsitteen loi alun perin filosofi Michael Po-
lanyi. 
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1.3 Vaikeustason määrittäminen 
 

Puhallinorkesterikirjallisuudessa ja amerikkalaisissa soitto-oppaissa käytetään varsin 

yleisesti niin sanottua grade-luokitusjärjestelmää kuvaamaan soitettavan materiaalin 

haasteellisuutta. Tyypillisesti vaikeusastetta ilmaistaan asteikolla 1-6, jossa grade 1 on 

tarkoitettu vasta-alkajille ja grade 6 ammattiorkestereille. Grade-luokitusten ongelma, 

varsinkin rytmimusiikin puolella on, ettei kustantajilla ole vakiintuneita kriteereitä, joihin 

annettu luokitus perustuisi (The-Sheet-Music-Store 2014, www). Tämän vuoksi eri kus-

tantajien tekemät vaikeustasoluokitukset eivät ole vertailukelpoisia keskenään.  

 

Harva kustantaja erittelee sivuillaan kriteereitä, joiden mukaan grade-luokitus on annet-

tu. Luokitusten määrittelyyn on käytetty epätarkkoja kuvailuja, kuten ”mahdollisuus 

käyttää kiinnostavampia rytmejä” tai ”nopeahko tempo”. Tasomäärittelyissä mainitaan 

kustantajasta riippuen soittajan harjaantuneisuus tai soittovuodet, sovituksessa olevien 

eri sävelten lukumäärä, kromaattiset muunnokset, nopeimmat käytetyt aika-arvot, ryt-

min kompleksisuus kuten synkopointi tai pisteelliset rytmit, käytettävissä olevat tempot 

ja sävellajit sekä soittorekisteri.  

 

Esimerkiksi big band –sovituksia netissä myyvä eJazz Lines kuvaa kriteereitään seu-

raavasti: 

 
Grade 1 Easy 
Suitable for younger, less experienced bands. The ranges are small and tempos 
are not fast. Typically, they are arranged for elementary and junior high school 
bands. 

 

Grade 2 Medium Easy 
Slightly more difficult than the easy arrangements, but are still suitable for youn-
ger, less experienced bands. The ranges are small and tempos are not fast. Ty-
pically, they are arranged for junior and less experienced high school bands. 

 

Grade 3 Medium 
Suitable for moderately experienced bands. The ranges are not too large and 
tempos can be bright to fast. Typically, they are arranged for high school and 
less experienced college bands. 
  
Grade 4  Medium Difficult 
Suitable for experienced bands. The ranges can be somewhat large and tempos 
can be bright to fast. Typically, they are arranged for experienced high school 
and college bands. 
 
Grade 5 Difficult 
Suitable for more experienced bands. The ranges will large and tempos can be 
fast. Typically, they are arranged for college and professional bands. 
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Grade 6 Advanced 
Only recommended for very experienced bands. The ranges can be very large 
and tempos very fast. Typically, they are arranged for very experienced college 
and professional bands. These are the most difficult arrangements available. 
Many have been recorded by professional bands featuring world-class perfor-
mers. (eJazzlines 2014, www) 

 

Luokittelu ottaa kantaa lähinnä käytettävään soittorekisteriin ja kappaleen tempoon, 

mikä tekee siitä hyvin suppean ja monitulkintaisen. 

 

Kattavin löytämäni luokitusjärjestelmän kuvailu on Northeastern Music Publicationsin 

(NMP) nettisivuilla, joissa grade-luokitusten perusteet on eritelty puhallinstemmojen 

äänialan, sävellajin, rytmin kompleksisuuden, tahtilajin ja kappaleen keston mukaan ja 

jokaisesta edellä mainitusta osa-alueesta on lisäksi annettu konkreettiset esimerkit 

(NMP 2014, www). Lisäksi jokaisen luokituksen kohdalla on kustantajan oma suositus 

kuinka paljon soittajalla olisi hyvä olla soittokokemusta ennen kyseisen luokituksen 

sovitusten soittamista. 

 

Haastavin grade 6 -luokitus on vaikeustason vaihteluiltaan kaikkein laajin, sillä siihen 

kuuluvat kaikki sovitukset, jotka ylittävät grade 5 –luokituksen eikä varsinaista ylärajaa 

ole. Tästä johtuen kaikki grade 6 -luokituksen saaneet sovitukset eivät ole vertailukel-

poisia keskenään. Kategoriaan kuuluvat mm. kaikki ”erikoiskokoonpanoille” tehdyt sä-

vellykset ja sovitukset, kuten Stan Kenton Orchestran kappaleet, joissa viides trumpet-

tistemma on kirjoitettu Maynard Fergusonille. Tämä stemma ei suinkaan ole sovitettu 

neljännen trumpetin alapuolelle vaan se sisältää kaikki lead-trumpettia huomattavasti 

korkeammalle menevät soitto-osuudet. Onkin muistettava, että mm. Stan Kentonin, 

Thad Jonesin ja Bob Brookmeyerin julkaistu tuotanto on kirjoitettu heidän omien yhty-

eidensä soittajat huomioiden, jolloin sovituksellisissa ratkaisuissa on tuotu yksittäisten 

soittajien vahvuudet esiin - riippumatta stemman roolista perinteisessä kirjoitustyylissä. 

Siksi näiden ”täsmäsovitusten” soittaminen on haastavaa jopa ammattiyhtyeille. 

 

Grade-järjestelmän suhteellisuuden ja kustantajien välisen vertailukelvottomuuden 

vuoksi lopullinen sovituksen haasteellisuuden arviointi jää kuitenkin aina suurimmaksi 

osasi kapellimestarin tehtäväksi. Opinnäytetyöni tarkoitus ei ole luoda mitään uutta 

validia luokitusjärjestelmää vaan pyrin esittelemään mahdollisimman monipuolisesti 

niitä osa-alueita, jotka vaikuttavat vaikeustason määrittelyyn. Näitä tietoja on mahdolli-

suus jalostaa myöhemmin kattavan luokitusjärjestelmän luomiseksi. 
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2 Big band –kokoonpano ja sen historia 
 

Big band määritellään yleisesti kokoonpanoksi, jossa on vähintään kymmenen soittajaa 

ja kolme eri sektiota: komppi-/rytmisektio, saksofoni-/puupuhallinsektio sekä vaskisek-

tio tai trumpetti- ja pasuunasektiot (Laukkanen 2006, luentomateriaali). Big bandeista 

käytetään myös englanninkielistä jazz orchestra –nimitystä, jonka lisäksi Suomessa on 

puhuttu suurista orkestereista tai tanssiorkestereista.  

 

Ensimmäiset big band –kokoonpanot olivat laajentuneita new orleans –tyylin yhtyeitä, 

joissa puhallinsoittimien lukumäärää kasvatettiin siten, että ne alkoivat muodostaa omia 

sektioitaan. Esimerkiksi Fletcher Hendersonin ja Duke Ellingtonin ensimmäiset suuren 

orkesterin levytyskokoonpanot koostuivat komppisektiosta (rummut, banjo, piano, tuu-

ba), puupuhallinsektiosta (2-3 klarinettia/saksofonia) sekä vaskisektiosta (kaksi trum-

pettia ja pasuuna) (Laukkanen 2006, luentomateriaali). Tällöin classic jazzin aikaisen 

kudoksellisen improvisoinnin tilalla alettiin käyttää sektionaalista kirjoitustapaa, jossa 

sektion soittajat soittavat melodioita samoilla rytmeillä joko stemmoissa tai unisonossa. 

Tämä kirjoitustapa jatkui ja jalostui siirryttäessä 30-luvun swing-aikakaudelle, jossa se 

edesauttoi tuottamaan riittävän äänenvoimakkuuden suuriin tanssisaleihin (Tirro 1993, 

209). Big bandien koko kasvoi tasaisesti koko 30- ja 40-luvun kunnes 50-luvulla saavu-

tettiin nykyinen ”standardikokoonpano”. 

 

Big bandeille luotiin niiden 30-40-luvun kultakautena viihteellisyyden leima, sillä suuret 

yhtyeet esiintyivät pääasiassa tanssien säestäjinä ja viihdyttävinä tunnelman luojina. 

Poikkeuksina mainittakoon Duke Ellingtonin ja Boyd Raeburnin yhtyeet, jotka esittivät 

konsertoivaa musiikkia jo swing-aikakaudella. Vasta 50-luvulla suurten tanssien suosi-

on hiivuttua, konsertoiva big band –musiikki alkoi vakiintua laajemminkin eri big bandi-

en ohjelmistoissa.  

 

Duke Ellington on tunnettu big band –kirjoitustavastaan, jossa melodioita soittavat eri-

laiset sektiorajat ylittävät ensemble2-kokoonpanot. Tämä oli osaltaan murentamassa 

perinteistä sektioiden sisäistä sektionaalista3 soittotapaa. Toisaalta jo mainosyhtyeet 

                                                
2 Ensemble on sektio, jonka muodostavat eri sektioiden soittimet, esimerkiksi saksofo-
ni, trumpetti ja kontrabasso  
 
3 Sektionaalisuudella tarkoitetaan melodian ”paksuntamista” yhdellä tai useammalla 
lisä-äänellä, joiden aika-arvot vastaavat melodian aika-arvoja (Grefveberg 2013, 286). 
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olivat tottuneet luomaan monipuolisia sointeja yhdistelemällä erilaisten soittimien soin-

teja keskenään. Lisäksi klassisesta musiikista saadut vaikutteet toivat sektionaalisuu-

den rinnalle vaihtoehtoisia kirjoitustyylejä kuten edellä mainittu ensemble-kirjoitus ja 

polyfoninen tekstuuri4.  

 

Nykyinen eräänlainen big bandin ”standardikokoonpano” koostuu neljästä sektiosta, 

jotka muodostavat viisi saksofonia (kaksi altto-, kaksi tenori- ja yksi baritonisaksofoni), 

neljä trumpettia, neljä pasuunaa (kolme tenoripasuunaa ja yksi  bassopasuuna) sekä 

piano, (kitara), basso ja rummut. Kitaran sisältyminen osaksi komppisektiota riippuu 

usein siitä millaista musiikkia yhtye on profiloitunut soittamaan. Trumpettisektiossa ylei-

senä vaihtosoittimena käytetään flyygelitorvea, saksofonistit saattavat soittaa sop-

raanosaksofonia, klarinettia, huilua sekä bassoklarinettia ja bassopasunisti soittaa toi-

sinaan myös tuubaa. Vaihtosoittimien käyttö yhtyeessä riippuu kuitenkin soittajien 

omasta harrastuneisuudesta eri puhallinsoittimien parissa. 

 

Big band –kokoonpanoon kehittyi swing-kautena melko vakiintunut hierarkiajärjestel-

mänsä, johon monet sovittajat turvaavat vielä nykyäänkin. Poikkeuksia on esiintynyt 

toki alkuajoista lähtien ja mitä lähemmäs nykyhetkeä tullaan sitä yleisempiä erilaiset 

poikkeukset ovat. Perinteinen hierarkia puhaltajien kesken on seuraava: ensimmäisen 

trumpettistemman soittaja (lead-trumpetisti) toimii konserttimestarina, joka ohjaa soitol-

laan trumpettisektion lisäksi kaikkia big bandin puhaltajia. Lead-trumpetti määrittää 

esimerkillään tutti-kohdissa mm. melodian dynamiikan ja fraseerauksen sekä erilaisten 

efektien keston ja laajuuden. Sana lead (suom. johtaa, opastaa, vetää, ohjata) kuvas-

taakin hyvin soittajan ohjaavaa roolia, joka ei rajoitu vain melodioiden soittamiseen. 

Lead-trumpetin jälkeen hierarkiassa seuraavana on ensimmäisen alton stemma (lead-

fonisti), joka ohjaa saksofonisektiota ja tämän jälkeen ensimmäinen pasuuna (lead-

pasuuna), joka ohjaa pasuunasektiota.  

 

Lead-stemmojen lisäksi sektioissa on ns. support-stemmoja (engl. support = tukea), 

jotka ovat merkittäviä sektioiden soivuuden ja yhtyeen kokonaissoundin muodostumi-

sen kannalta. Tyypillisesti stemmojen solistisuus vähenee mitä alemmas stemmoissa 

sektioiden sisällä edetään. Baritonisaksofonin ja neljännen pasuunan (bassopasuunan) 

                                                                                                                                          

 
4 Polyfonia on moniääninen sävellyslaji, jossa äänet ovat mm. melodisesti itsenäisiä, 
mutta sointuvat silti yhteen (Nurmi, Rekiaro & Rekiaro 2009, 383). Polyfoninen tekstuuri 
ei noudata tarkasti polyfonian sääntöjä, mutta tuottaa samankuuloisen lopputuloksen. 
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stemmat korostuvat kuitenkin ajoittaisen bassofunktionsa vuoksi. Tyypilliset big bandi-

en soolostemmat ovat 2. trumpetti, 2. pasuuna, 1. tenorisaksofoni ja 1. alttosaksofoni 

(toim. Talasniemi 1998, 71). Nykyisin lead-soittajan tehtävä ei ole soittaa aina kulkevan 

sektionaalisen osuuden korkeinta ääntä vaan lead-linja voi hetkittäin kulkea esimerkiksi 

trumpettisektion kaikissa stemmoissa.  

 

 

 

3 Big bandin puhaltimet ja niiden haasteet 
 

Puhallinsoittimissa ääni syntyy kun ilmavirta saa värähtelijän avustuksella soittimen 

sisäisen ilmapatsaan resonoimaan ja soittimen sisälle muodostuu seisova aalto. Big 

bandin vaskipuhaltimissa (trumpetit ja pasuunat) värähtelijänä toimivat huulet ja sakso-

foneissa suukappaleeseen kiinnitetty lehdykkä/lehti/kieli (engl. reed). Puhallin-nimitys 

on harhaanjohtava, sillä ilmavirran tuottamiseksi soittajan ei tarvitse varsinaisesti pu-

haltaa. Boylen lain mukaan paine kasvaa tilavuuden pienentyessä (Levine 1978, 12). 

Kun soittaja täyttää keuhkonsa ilmalla on ilmanpaine soittajan sisällä suurempi kuin 

kehon ulkopuolella. Koska kaasulla on luontainen taipumus pyrkiä tasaamaan ilman-

paine-erot, syntyy ilmavirta ilman erillistä puhallukseen vaadittavaa lihastyötä. Oikeas-

taan toiminta on päinvastainen: lihakset tulee rentouttaa, jotta ilma pääsee virtaamaan 

vapaasti ulos keuhkoista. Paine-erosta johtuva ilmavirta on riittävä synnyttämään soit-

timen sisälle seisovan aallon, joka välittyy soittimen ulkopuolelle kuuluvana äänenä.  

 

Puhallinsoittimien äänenmuodostus on soittajan fysiikkaa rasittavaa, koska tasaisen 

ilmavirran tuottaminen, ts. äänenmuodostus, on tiiviissä suhteessa soittajan hengityk-

sen ja kehon kanssa. Esimerkiksi pianossa ääni syntyy, kun soittaja painaa pianon 

koskettimen alas, mutta äänen syttymisen jälkeinen sointi ei vaadi varsinaista ponniste-

lua sen soimisen jatkumiseksi. 

 

Puhallinsoittajien työskentelyyn liittyy olennaisesti soittajan ansatsi (engl. embouchure). 

Ansatsilla tarkoitetaan kasvolihasten, kielen ja huulten asennon sekä hampaiden ja 

suuontelon muodostamaa kokonaisuutta, joka kontrolloimalla ilmavirtaa vaikuttaa soit-

timen äänenmuodostukseen, sointiin ja vireeseen. Soittamisessa käytettäviä kasvoli-

haksia ei käytetä samassa laajuudessa missään ihmisen muussa toiminnassa, jonka 

vuoksi aloittelevalla soittajalla lihaksisto on varsin tottumaton soittamisen edellyttämiin 
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toimintoihin. Tästä johtuen aloittelevan soittajan on esimerkiksi vaikea soittaa vireessä 

ja löytää oikeat äänet, varsinkin vaskipuhaltimilla5. Ansatsin kehittyminen vaatiikin 

säännöllistä ja huolellista harjoittelua sekä ennen kaikkea aikaa. Lisähaasteensa an-

satsin kehittymiseen tuo se, että kasvolihasten tarkoituksenmukaista jännittämistä ei 

ole mahdollista tehdä tietoisesti vaan ne toimivat omana kokonaisuutenaan, jota soitta-

ja pyrkii esimerkiksi mielikuvien kautta ohjaaman kohti oikeita toimintoja. 

 

Soittamiseen käytettävät lihakset ovat verrattain pieniä, jonka vuoksi ne myös väsyvät 

melko nopeasti. Erityisesti puhallinsoittimen vasta aloittanut ei jaksa soittaa kovin mon-

taa minuuttia kerrallaan, vaikkakin kestävyysongelmat ovat puhallinsoittajien arkea 

vielä ammattitasollakin. Esimerkiksi Esko Heikkinen jakaa kirjassaan Turvat kuntoon 

trumpetistin ansatsin harjoitettavat osa-alueet rekisteriin, kestävyyteen, notkeuteen ja 

soundiin (Heikkinen 23, 8). Tämän jaon mukaan voidaankin ajatella trumpetinsoiton 

haasteiden jakautuvan rekisteristä, kestävyydestä ja notkeudesta johtuviin ongelmiin.  

 

Lihaksiston tehtävä on säädellä soittamiseen käytettävää ilmavirtaa sekä pitää suuon-

telo tarkoituksenmukaisessa asemassa ilmanvastuksesta huolimatta. Puhallinsoittimien 

äänenmuodostuksen kannalta ilman ominaisuudet ovat massa, kompressio ja nopeus. 

Ilmanmassalla tarkoitetaan sitä kuinka suuri virtaus soittimeen kulkee (litraa/minuutti). 

Sen säätelyssä oleellista on kuinka suuri on huulten välinen aukko. Suurempien puhal-

linsoitinten äänenmuodostukseen tarvitaan suurempi ilmavirta äänenvoimakkuuden 

tuottamiseen pienempien puhaltimien vastaavaan verrattuna. Yksittäisessä soittimessa 

ilmavirtauksella (massalla) säädelläänkin soiton äänenvoimakkuutta. Kompressiolla 

tarkoitetaan kehossa olevaa ilmanpainetta ja se korreloi käänteisesti ilmavirtauksen 

kanssa. Tietoisesti kompressoidulla ilmalla on myös vaikutusta äänenväriin. Mitä pie-

nempi ilmavirta on, sitä suurempi paine ja toisin päin (toim. Frederiksen 1996, 119). 

Ilman virtausnopeus säätelee vaskipuhaltimissa äänenkorkeutta: mitä nopeampaa il-

man eteneminen on sitä korkeampi ääni saadaan aikaiseksi. Paineen pieneneminen 

vaskipuhaltimien pääputkessa kasvattaa Bernoullin lain mukaisesti ilmannopeutta ja 

tätä voidaan kontrolloida mm. kielen asennolla (toim. Frederiksen 1996, 127). 

 

Työn laajuuden rajaamiseksi keskityn työssäni käsittelemään vain big bandin standar-

dikokoonpanon puhaltimia eli altto-, tenori- ja baritonisaksofonia, trumpettia, pasuunaa 

ja bassopasuunaa. Lisäksi oletan lukijan tietävän edellä mainittujen puhaltimien trans-

                                                
5 Viisiportainen malli asiantuntijuuden muodostumisesta (Dreyfus & Dreyfus 1980). 
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ponointiominaisuuksista. Esimerkit ovat partituurinäytteitä lukuun ottamatta soittimille 

kirjoitetun nuottikuvan eli ei soivan lopputuloksen mukaiset. Käytetyt viritykset ovat seu-

raavat: trumpetti ja tenorisaksofoni in Bb, altto- ja baritonisaksofoni in Eb ja pasuuna in 

C. 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen big bandin puhaltimien teknisen toiminnan periaat-

teet, jotka sovittajan on hyvä tiedostaa erityisesti harrastetason soittajille kirjoittaes-

saan. 

 

3.1 Trumpetti 
 

Trumpetin edeltäjä on niin kutsuttu luonnontorvi, joka koostui pelkästä suorasta putkes-

ta ilman venttiilejä. Putken pituus vaikutti soittimella tuotettavaan perusääneen, jonka 

lisäksi sillä pystyttiin soittamaan yläsävelsarjan mukaiset osasävelet (Adler 2002, 326). 

Soittaja kontrolloi eri osasävelten tuottamista säätelemällä ilmannopeutta.  

 

Nykyisessä trumpetissa on kolme venttiiliä, joilla yhdessä osasävelsarjojen kanssa 

saadaan tuotettua kaikki kromaattisen asteikon sävelet. Kakkosventtiili laskee äänen 

korkeutta puolisävelaskeleen, ykkösventtiili kokosävelaskeleen ja kolmosventtiili puoli-

toista sävelaskelta. Siten venttiilien eri kombinaatioilla saadaan tuotettua yhteensä 

seitsemän eri säveltasoa, jotka on esitetty myöhemmin kuviossa 2. Vaskipuhaltimien 

yhteydessä yläsävelsarjan eri äänistä käytetään usein nimitystä luonnonsävelet.  

 

Ensimmäinen trumpetilla tuotettava ääni on nuorilla soittajilla joko yksiviivainen c tai g, 

joista soittaja alkaa kehittää soittorekisteriään kohti ylempiä luonnonsäveliä. Yläsävel-

sarjan ensimmäistä ääntä (trumpetin pieni c) kutsutaan pedaaliääneksi, jota ei tyypilli-

sesti soiteta trumpetilla sen vaikean kontrolloitavuuden vuoksi. Yleensä ottaen trumpe-

tin pedaaliäänet ovat käyttökelvottomia, jonka vuoksi niitä ei koskaan kirjoiteta stem-

moihin. 

  

 

Kuvio 1. Trumpetin luonnonsävelet 
 

&
1

‘“
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

”“
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙b ˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙ ˙b ˙n ˙
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Kuviossa 1 näkyy kuinka yläsävelsarja tihenee ylöspäin mentäessä. Tästä johtuen soit-

timen ylärekisterissä samalle äänelle on useampi sormitusvaihtoehto kohdissa, joissa 

seitsemällä eri sormitusvaihtoehdolla saatavien perusäänien osasävelet risteävät. Näi-

tä apusormituksia voidaan käyttää apuna virittäessä yksittäisiä ääniä vallitsevaan har-

moniseen tilanteeseen sopivaksi. Osasäveliin liittyvää luonnonvirettä käsitellään tar-

kemmin luvussa 3.2. Kuviossa 2 on esitetty trumpetin eri sormituksilla tuotettavat luon-

nonsävelet. Eri yläsävelsarjoista on valittu kaksiviivainen g havainnollistamaan 

yläsävelsarjojen risteämistä. Sävel on merkitty mustalla nuottipäällä. 

 

 

Kuvio 2. Trumpetin eri sormitusten tuottamat luonnonsävelet 
 

 

Aloittelevalla trumpetistilla käytettävä rekisteri on melko suppea, mutta alkuvaiheessa 

kehitys ja soittorekisterin laajeneminen on varsin nopeaa – joskin se riippuu paljon 

myös soittajan harjoittelun säännöllisyydestä. Eräs rekisterin käännekohta on kuudes 

osasävel, jonka jälkeen äänialan laajeneminen hidastuu. Esimerkiksi Pop & Jazz Kon-

servatorion perusasteen opinnoissa valmiudet soittaa viivastolle ja sen alapuolelle kir-

joitetut sävelet (g-g2) vastaa perustason vaatimustasoa (Pop & Jazz Konservatorio 

2014, www). Yläapuviivoille kirjoitettujen sävelten hallittu soittaminen edellyttää jo ko-

keneempaa harrastajaa. Kolmiviivaisen oktaavialan äänten soittaminen on hyvin yksi-

löllistä, jonka vuoksi sovitusta kirjoittaessa tähän oktaavialaan, sovittajan tulisi olla tie-

toinen minkä tasoiselle soittajalle hän stemmaa kirjoittaa. Monissa sovitusoppaissa 

trumpetin äänialan ylärajaksi onkin merkitty kolmiviivainen c. Kuviossa 3 on esitetty 

trumpetin eri rekisterien karaktäärit ja niiden hallittavuus. 

&
0 (=kaikki venttiilit ylhäällä) 2 1 1

2

&
2
3

1
3

1
2
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Kuvio 3. Trumpetin rekisterit ja niiden hallittavuus (Lowell & Pullig 2003, 4). 
 

 

Ylärekisterin äänet ovat soittajan tasosta riippumatta vaikeita kontrolloida mm. fysikaa-

lisista syistä johtuen. Korkeammissa taajuuksissa resonointipisteet soittimen sisällä 

siirtyvät lähemmäksi trumpetin kellon suuta, jolloin huuliin tulevien heijastusten määrä 

vähenee ja sen myötä huulten ja seisovan aallon yhteisen resonoinnin kontrolloiminen 

vaikeutuu. Lisäksi aina liikuttaessa soittajan rekisterin, ts. ansatsin, rajoilla, sävelten 

kontrollointi on haastavaa. Esimerkiksi kokemattoman soittajan on vaikea tuottaa halli-

tusti viivaston yläpuolelle tai ala-apuviivoille kirjoitettuja säveliä, sillä mekanismit niiden 

riittävälle ansatsilla tukemiselle ja oikeanlaiselle ilman käytölle ovat vielä kehittymättö-

mät. Puutteelliset taidot ilmavirran nopeuden kontrolloimiseksi saavat soittajan tavoitte-

lemaan korkeita säveliä puristamalla huulia enemmän yhteen, jolloin sävel soi kireänä 

ja ylävireisenä.  

 

Viidennestä osasävelestä alkaen sävelten vire vaatii ammattilaisiltakin erityishuomioin-

tia, sillä ne ovat luonnonvireensä puolesta paikoitellen hyvinkin kaukana tasavireisistä 

vastineistaan. Lisäksi säveltason suhdetta sointuun on vaikea kuulla korkeiden sävel-

ten osalta ja pienetkin korjausliikkeet saavat niiden vireessä aikaan suuria muutoksia. 

Osasävelten virettä käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 

Trumpetin halkaisijaltaan pieni suukappale rajoittaa huulten resonoivaa aluetta, jolloin 

ympäröiviä lihaksia joudutaan käyttämään huulten välisen aukon tukemiseen. Tukea 

antavat lihakset ovat melko pieniä, jonka vuoksi ne väsyvät jännittyneinä nopeasti. Aina 

suukappaleen ollessa huulilla ovat nämä tukevat lihakset jännittyneenä, jonka vuoksi 

puhaltajat ja erityisesti trumpetistit, tarvitsevat soitosta säännöllisin väliajoin taukoja 

lihasten väsymisen estämiseksi. Mitä korkeampaa rekisteriä soitetaan, sitä suurempi 

kuormitus ilmavirtausta vastustaviin tukilihaksiin kohdistuu. Tämän vuoksi sovittajan 

tulisi kirjoittaessaan trumpeteille välttää turhan materiaalin kirjoittamista. Esimerkiksi 

usein neljän trumpetin unisono-melodia voidaan kirjoittaa kolmellekin trumpetille, jolloin 

mp-mf pp-ff mf-ff mp-ff

&
*mustat nuotinpäät näyttävät käytännöllisimmän rekisterin

heikko, 
huonosti erottuva, 
vaikea hallita

selkeä ja rikas
sointi, helposti
hallittava

selkeä ja
kirkas sointi

läpitunkeva
(lead-rekisteri)

?

˙# œ ˙
˙ œb ˙ ˙b
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lead-soittaja saa levätä ja säästää voimiaan tärkeiden melodioiden ja sektion korkeim-

pien äänien soittoon – asioihin, jotka kyseisen stemman vastuualueeseen erityisesti 

kuuluvat. Toinen vaihtoehto varsinkin pitkien melodioiden kohdalla, on jakaa se trum-

pettien kesken niin, että aina joku soittajista pääsee hetkellisesti lepäämään. Lopputu-

loksesta on vaikea kuulla eroja ja soittajat saavat levätä.  

 

Trumpetti on perusintonaatioltaan vaikea soitin. Ilman soittajan ylimääräistä työskente-

lyä vireen kanssa, on soittimesta vaikea saada kovin montaa vireessä olevaa ääntä. 

Soittajat ovatkin hyvin tottuneita jatkuvasti suhteuttamaan omaa soittoaan ympäristön 

mukaan ja korjaamaan virettä pienillä ansatsin tai triggereiden liikkeillä. Taito soittaa 

vireessä kehittyy harjoittelun myötä kun ansatsi ja soittotekniikka kehittyvät, ja toisaalta 

kun tietoisuus soittimen heikkouksista ja keinoista välttää niitä lisääntyy. 

 

3.2 Pasuuna 
 

Pasuunan äänenmuodostuksen periaate on vaskipuhaltimena vastaava kuin trumpetis-

sa, mutta suuremman rakenteen vuoksi se vaatii keskimääräisesti suuremman ilma-

massan seisovan aallon muodostamiseksi. Tämä pätee vain trumpetin rekisterin ala-

puolelta soitettaessa. Esimerkiksi kun soitetaan pasuunalla tai trumpetilla yksiviivainen 

c, on äänenmuodostukseen käytettävä ilmavirtaus lähestulkoon sama (toim. Frederik-

sen 1996, 120).  

 

Siinä missä trumpetin perussävel tuotetaan venttiilien eri kombinaatioilla, pasuunassa 

on  luisti (engl. slide), jolla voidaan muuttaa portaattomasti sävelkorkeutta pidentämällä 

putken pituutta. Trumpetin seitsemää eri venttiiliyhdistelmää vastaavat pasuunan seit-

semän eri vetoa, joilla saadaan tuotettua täsmälliset sävelkorkeudet tritonuksen alueel-

ta. Vedot 5-7 pidentävät putken pituutta kuitenkin sen verran paljon, että niillä tuotettu-

jen äänten dynamiikka ja sointi ovat heikommat vetoihin 1-4 nähden.  

 

Big bandeissa käytetään kahdenlaisia pasuunoita: tenoripasuunaa ja bassopasuunaa. 

Molemmat pasuunat ovat toimintaperiaatteeltaan samanlaiset, mutta rakenteellisesti 

bassopasuunassa on tenoripasuunaa pidempi putkisto ja suurempi kello. Nämä raken-

teelliset erot mahdollistavat erityisesti matalien äänten rikkaan resonoimisen antamalla 

niille riittävästi tilaa. Perinteisessä big band –kokoonpanossa stemmat 1-3 on kirjoitettu 

tenoripasuunalla soitettavaksi ja neljäs stemma bassopasuunalle.  
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Toisin kun trumpetin, pasuunan pedaaliäänet ovat hyvin käyttökelpoisia. Tenoripasuu-

nan pedaaliäänet jäävät kuitenkin helposti ylävireisiksi, varsinkin pidemmän putken 

vedoissa, jonka vuoksi pedaaliäänet kirjoitetaan useimmiten bassopasuunan stem-

maan. Pidennetyllä putkella soitettujen pedaaliäänten sointi voi alkaa muistuttaa 

enemmän matalaa pörinää kuin hallittua ääntä. Kuviossa 4 on esitetty pasuunan eri 

rekistereiden karaktäärit. 

 

 

Kuvio 4. Pasuunan rekisterit ja niiden hallittavuus (Lowell & Pullig 2003, 4) 
 

 

Vaikka pasuunan matala rekisteri on käyttökelpoista myös soitinta vähän aikaa soitta-

neilla, on sovittajan hyvä muistaa etteivät nuoret soittajat välttämättä yletä 6 ja 7 vetoi-

hin, jolloin niitä edellyttävät äänet ovat mahdottomia soittaa. Myös pasuunassa 

yläsävelsarjan osasävelet ovat sarjan edetessä lähempänä toisiaan kuin sarjan alku-

päässä, joka mahdollistaa ylemmän rekisterin sävelten soittamisen usealla eri vedolla. 

Matalan rekisterin äänet saadaan tuotettua vain yhdellä vedolla, trumpetissa sormituk-

sella. Koska seitsemän eri vetoa sijoittuvat fyysisesti etäälle toisistaan, tietyt viivaston 

puolivälin alapuolella liikkuvat melodiat vaativat suuria liikeratoja siirryttäessä säveleltä 

toiselle. Siksi osa nopeista sävelkuluista on äärimmäisen haastavia soittaa. Vastaavaa 

ongelmaa ei ole venttiilisoittimien kanssa, koska sormitusten liikeradat ovat melko pie-

net. Sovituskirjojen lempiesimerkki on pasuunalle kirjoitettu vaihtelu suuren oktaavialan 

Bb- ja B-sävelten välillä, jolloin niiden soittamiseksi soittajan täytyy liikuttaa luistia sen 

äärilaidalta toiselle eli ensimmäisen ja seitsemännen vedon väliä. Matalan rekisterin 

vedot on esitetty kuviossa 5.  

 

 

Kuvio 5. Pasuunan vedot matalassa rekisterissä (ei kvarttiventtiiliä) 
 

p - mf p - f pp - ff pp - ff mp - ff ff

?
*mustat nuotinpäät näyttävät käytännöllisimmän rekisterin

Pedaaliäänet Matala, tumma,
leveä sointi

Keskitetty,
matala sointi

Selkeä, melodisesti
ilmeikäs Kirkas Läpitunkeva

?

˙b ˙b ˙ œ ˙b ˙ œ ˙b ˙b

?Vedot: 1 2 3 4 5 6 7 1œ œ œb œ œb œ œ œb
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Osassa tenoripasuunoissa on erillinen kvarttiventtiili, jolla saadaan laskettua äänenkor-

keutta normaalista säveltasosta kvartilla alaspäin. Kvarttiventtiili löytyy kaikista nykyi-

sistä bassopasuunoista. Kvarttiventtiilillä voidaan helpottaa sellaisten melodioiden soit-

toa, jotka normaalisti vaatisivat suuren poukkoilun eri vetojen välillä. Lisäksi sen avulla 

voidaan soittaa sävelet kontra Bb:n ja suuren E:n väliltä (kuvio 6). Tämä ääniala on 

mahdotonta soittaa pasuunalla ilman kvarttiventtiiliä. Jos sovittaja ei ole varma soittaji-

en käytössä olevista soittimista, tulisi edellä mainittua äänialaa välttää ainakin pa-

suunasektion stemmoissa 1-3. 

 

 

Kuvio 6. Pasuuna ääniala, joka edellyttää kvarttiventtiilin  
 

 

Yläsävelsarjan osasävelet ovat luonnonvireessä, jonka poikkeama tasavireisestä viri-

tysjärjestelmästä on paikoitellen huomattavan suuri. Äänten poikkeamat tasavireisestä 

viritysjärjestelmästä on esitetty kuviossa 7. Pasuuna on vireessä soittamisen kannalta 

erittäin kiitollinen soitin, sillä jousisoittimien tavoin sillä voidaan liu’un ansiosta virittää 

sävelet äärimmäisen tarkasti – toisaalta varsinkin soitinta aloittaessa on vaikea löytää 

edes tasavireisiä säveliä tarkasti merkittyjen kohtien puuttuessa. Aloittelevan soittajan 

onkin aluksi opittava löytämään seitsemän eri vedon ”oikeat” kohdat ja soittokokemuk-

sen karttuessa ja sävelkorvan parantuessa opittava ettei oikeita kohtia vedoille olekaan 

vaan niiden tarkka kohta määrittyy sävelen ja vallitsevaan harmoniseen tilanteen suh-

teen mukaan. 

 

 

Kuvio 7. Luonnonvire (Sibelius-Akatemia 2014, www.) 
 

 

Äänen vireen mittaamiseen käytetään mittayksikköä sentti (cent). Tasavireisen viritys-

järjestelmän puolisävelaskel jakautuu sataan senttiin, jolloin neljäsosasävelaskel voi-

?Vedot: 1 2 3 4 5 6 7

(kvarttiventtiilillä)

4 5 6 7 1

˙b ˙ ˙b ˙ ˙b ˙ ˙ œb œ œ œ ˙b
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?
Poikkeama sentteinä (cent) tasavireisestä viritysjärjestelmästä
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&
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daan kuvata +50 tai -50 sentin äänenkorkeuden muutoksena (Sibelius-Akatemia 2014, 

www). Kuviosta 7 voidaan huomata kuinka osa luonnonsävelsarjan sävelistä eroaa 

vireensä puolesta merkittävästi tasavireisestä viritysjärjestelmästä. Esimerkiksi 11. 

osasävel on lähes neljäsosasävelaskelen tasavireistä vastinettaan matalammassa vi-

reessä. Pasunistilta tämä edellyttää esimerkiksi huomattavaa liu’un liikuttamista. Koska 

eri osasävelten vireet eroavat paikoitellen hyvin radikaalisti, on esimerkiksi sointujen 

virityksen kannalta oleellista, millä vedolla tai sormituksella sävelet soitetaan. Kuvio 8 

havainnollistaa kuinka trumpetin eri sormituksilla tuotettujen yläsävelsarjojen yhteisten 

sävelten luonnonviritys eroaa toisistaan. Ero korkeimman ja matalimman virityksen 

välillä on jopa 33 senttiä eli kolmasosasävelaskel. 

 

 

Kuvio 8. Trumpetin eri sormitusten luonnonsävelsarjojen yhteisten sävelten luonnonvire 
 

 

3.3 Saksofonit 

 

Saksofoneissa ääni muodostuu kun soittimen suukappaleeseen kiinnitetty lehdyk-

kä/lehti/kieli (engl. reed) värähtelee ilmavirrasta muodostaen soittimen sisälle seisovan 

aallon. Äänenkorkeutta säädellään kahdellakymmenellä läpällä, jotka avaavat ja sulke-

vat soittimessa olevia aukkoja. Äänenmuodostuksessa kasvolihasten lisäksi erityisesti 

hampailla on oleellinen rooli, sillä ne kontrolloivat lehdykän resonoivan osuuden pituut-

ta sekä suukappaleen asentoa soittajan suussa. Jämäkällä otteella suukappale pysyy 

aloillaan ja ilmavirta pääsee tasaisesti virtaamaan soittimeen, mutta liika puristaminen 

estää lehdykän resonoinnin ja ilman virtaamisen soittimeen. Kaikkien saksofonien ää-

nenmuodostuksen periaate on sama, mutta soittimen fyysinen koko vaikuttaa soitossa 

käytettävän ilmamassan määrään. Esimerkiksi lähtökohtaisesti tenorisaksofoni tarvit-

see suuremman ilmavirtauksen kuin alttosaksofoni, kun soittimia soitetaan samankal-

taisesti.  

 

Lehdykkä valmistetaan yleisimmin puusta ja sen rooli äänen ja soittimen soundin muo-

dostumisessa on oleellinen. Tästä syystä soittajat käyttävät paljon aikaa heille sopivien 

lehtien paksuuksien ja merkkien testaamiseen. Lehdykät eivät ole koskaan identtisiä 
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keskenään, jonka vuoksi sopivan merkin ja koon löydyttyä ne tulee testata myös yksi-

löittäin. Lehdykät kuluvat käytössä, jolloin niiden soitto-ominaisuudet muuttuvat. Sakso-

fonin kiksaaminen6 johtuu usein huonokuntoisesta, rikkinäisestä tai kuivuneesta lehdy-

kästä, lehdykän huonosta kiinnityksestä suukappaleeseen tai puutteellisesta soittotek-

niikasta kuten vääränlaisesta ilmavirtauksesta tai suukappaleen liiasta puristamisesta.  

 

Perinteisesti big band -sovituksissa saksofonisektiolle kirjoitetaan nopeimmat asteikko-

juoksutukset ja teknisimmät kuviot kuten suuria intervalleja sisältävät melodiat, trillit ja 

nopeat juoksutukset. Syy tähän on saksofonin vaskipuhaltimiin verrattuna helppo ää-

nenmuodostus. Jo aloittelevalla saksofonistilla on verrattain laaja rekisteri heti käytettä-

vissään. Aloitteleville soittajille kirjoittaessaan sovittajan tulisikin muistaa, että laajasta 

rekisteristä huolimatta soittajalle oikeiden sormitusten löytäminen vaatii vielä ammatti-

laisia enemmän aikaa ja keskittymistä. Lisäksi kun ansatsi on vasta kehittymässä, vie 

soittaminen hyvällä soinnilla ja vireessä vielä huomattavan osan keskittymisestä. Sak-

sofonille kiitollisin sävellaji on soittimen C-duuri, sillä sormet ovat normaalisti valmiina 

asetettuina C-duuriasteikon sävelille. Jokainen kromaattinen poikkeama tarkoittaa sor-

mien liikuttamista niiden ”normaalista” sijainnista apuläpille. Nämä liikeradat apuläpille 

ovat aloittelevalla saksofonistilla vielä kehittymättömät. Yksittäinen haasteellinen sormi-

tusvaihdos on saksofonin kaksiviivaisen C#- ja D-sävelen välillä. C#-sävelen sormituk-

sessa kaikki sormet ovat ilmassa ja D-sävelessä kaikki painavat läppiä. Muutos on suu-

ri niin liikeratoja kuin sävelten äänenvärienkin kannalta. Kuviosta 9 voidaan todeta 

kuinka C#2-sävelessä sointi on ohuimmillaan ja seuraavaan säveleen eli uuteen rekis-

teriin siirryttäessä muutos on suuri. Tämä soinnillinen ero siirtyessä rekisteristä toiseen 

on aluksi hyvin korostunut ja se aiheuttaa vaikeuksia vireen kanssa. 

  

Saksofoneille kirjoitettava rekisteri on bb-f3, jonka lisäksi monissa saksofoneissa on 

erillinen F#-läppä, joka mahdollistaa kolmiviivaisen F#-sävelen soittamisen. Useimmis-

sa baritonisaksofoneissa on lisäksi A-läppä pienen oktaavialan A-sävelen tuottamisek-

si. Vaikka eri saksofonien kirjoitettu rekisteri on sama, niiden soiva ääniala on eri soit-

timien erilaisten transponoivuuksien vuoksi. Rekisterien matalimmat (bb-d1) ja kor-

keimmat sävelet (d3-f3) ovat haastavia soittaa niiden vaikean kontrolloitavuuden vuok-

si. Niiden soittaminen hyvässä vireessä tuottaa vaikeuksia jopa ammattilaisille. Virees-

sä soittamista vaikeuttaa myös saksofonin luontaisesti vaihteleva intonaatio. Kuvio 9 

näyttää kuinka saksofonien ensimmäinen oktaavi, kolmea matalinta säveltä lukuun 
                                                
6 Kiksi on äänen alukkeen särkyminen tai hallitsematon äänenkorkeuden muutos, jon-
ka aiheuttaa esimerkiksi kontrollin pettäminen äänenmuodostuksessa. 
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ottamatta, on hieman matala ja kuinka toisesta oktaavialasta alkaen sävelet ovat vireel-

tään korkeita. Näiden poikkeamien huomioiminen soitossa on harrastetasolla vielä var-

sin kehittymätöntä, jonka vuoksi sovittajan kannattaa välttää korkeaan rekisteriin kirjoit-

tamista räikeän ylävireisyyden välttämiseksi.  

 

 

Kuvio 9. Altto- ja tenorisaksofonin eri äänten vireen poikkeama tasavireisyydestä sentteinä 
(Teal 1963, 62) 

 

 

Osa ammattilaisista on erikoistunut vielä niin sanotun altissimo-rekisterin soittamiseen, 

joka tarkoittaa kolmiviivaisen F#-sävelen yläpuolelle jatkuvia säveliä. Altissimo-

rekisterin soittaminen ei ole mielekästä edes kaikille ammattisoittajille ja se vaatiikin 

erityistä harjoittelua. Altissimo-rekisterin tuottaminen tapahtuu oikeiden sormitusten, 

ansatsia tukevien lihasten sekä kurkun ja kielen asennon oikeanlaisen yhdistelmän 

avulla. Altissimo-rekisteri perustuu perusäänen osasävelten soittamiseen (Teal 1963, 

98).  

 

Laajan soitettavan rekisterin lisäksi sovittajan on hyvä muistaa, että saksofoneissa eri 

rekisterit voivat olla äänenväriltään hyvinkin eri kuuloisia. Lisäksi äänten hallittavuus ja 

dynaamiset mahdollisuudet vaihtelevat eri rekistereissä. Kuviossa 10 on esitetty rekis-

terien dynaaminen laajuus sekä kuvaus niiden äänenväristä. Sovittajan kirjoittaessa 

puhaltimille tulisi eräänlaisena lähtöoletuksena olla soittimen rekisterien luontainen 

sointi, jota mahdollisuuksien mukaan soittaja voi muokata eri soittotekniikoin tai efek-

tein. Alkeistasolle kirjoittaessa tulisi välttää vaikeasti kontrolloitavia rekistereitä hyvän 

yhteisen vireen saavuttamiseksi.  
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Kuvio 10. Saksofonien rekisterit sekä äänten sointi ja hallittavuus (Lowell & Pullig 2003, 3) 
 

 

Saksofonien ensimmäisen oktaavin alueella voidaan käyttää myös niin sanottua subto-

ne-soittotapaa (engl. subtone = alaääni). Vaikka periaatteessa kyseessä on vain peh-

meä soittotyyli on sillä myös oma tekninen toteutustapansa. Soittaessa subtone-ääniä, 

soittaja rentouttaa leukaansa ja työntää suukappaletta hieman ulos suusta (Thomas 

2013, www). Näin saadaan tuotettua pehmeä, tumma ja rikassointinen subtone-efekti, 

jonka soittaminen ei ole mahdollista kuin hiljaisissa dynamiikoissa. Kaikki soittajat var-

sinkaan alkeistasolla eivät välttämättä hallitse subtonen soittamisen edellyttämää tek-

niikkaa.  

 

3.4 Puhaltimien haasteista yleisesti 
 

Puhaltimien tekniset haasteet liittyvät hyvin pitkälti niiden äänenmuodostuksen haastei-

siin. Hyvän äänen saaminen ei ole koskaan täysin varmaa, sillä soittotuntuma muuttuu 

jatkuvasti ja siihen vaikuttavat mm. aiempien päivien rasitus. Jopa peräkkäisinä päivinä 

soittotuntuma voi olla huomattavan erilainen. Puhallinsoittimet eivät olet tasavireisiä, 

jonka vuoksi äänen sointia ja virettä täytyy kontrolloida jatkuvasti. Äänenlaadun ha-

vainnointi häiriintyy aina kun soittajan täytyy keskittyä soittoteknisiin haasteisiin kuten 
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nopeisiin sävelkulkuihin. Toki soittokokemuksen myötä mm. äänen viritykseen vaadit-

tavat toimenpiteet muuttuvat automaattisiksi eivätkä siten kuormita soittajan työmuistia.  

 

Varsinkin kokemattomilla big band -soittajilla yleinen ongelma on ylipuhaltaminen (engl. 

overblowing). Kun soittaja pyrkii saamaan äänensä kuuluviin ympäröivässä äänimas-

sassa eikä omat soittotekniikan ja soittimen rajat ole vielä tulleet tutuksi, tulee hän 

usein ylipuhaltaneeksi äänen rikki. Ylipuhaltamisessa soittimeen kulkeva ilmavirtaus on 

liian suuri, joka saa soittimen sisäisten ääniaaltojen heijastukset häiriintymään. Tämä 

puolestaan heikentää seisovan aallon muodostumista ja siten äänen sointia. Lopputu-

loksena ääni särkyy tai sen vire laskee. Soittajan onkin opeteltava soittamaan kovaää-

nisiä dynamiikkoja niin että hän saa optimoitua värähtelijän värähtelyn takaisin palaavi-

en heijastusten mukaiseksi. Tällöin ääni kantaa pitkälle ja säilyttää hyvän sointinsa. 

Ylipuhaltamisen vaara esiintyy etenkin kovaäänisissä dynamiikoissa sekä laajoissa 

crescendoissa, jonka vuoksi sovittajan olisi hyvä välttää esimerkiksi liikaa fortissimo- ja 

forte fortissimo –merkkien käyttöä. Lisäksi nuorilla soittajilla keskittyminen äänenvoi-

makkuuden muutosten tekemiseen crescendoissa ja diminuendoissa vie usein huomi-

on äänen vireestä, jolloin se helposti nousee crescendoissa ja laskee diminuendoissa. 

 

Puhaltimet ovat hyvin fyysisiä soittimia: soittamisessa käytetään nopeasti väsyviä kas-

vojen lihaksia, ja äänen syttyminen ja ylläpitäminen vaatii jatkuvaa ilmavirtaa, jota soit-

taja kontrolloi. Tämän vuoksi näennäisesti yksinkertaisten asioiden soittaminenkin on 

lihaksia väsyttävää. Puhallinsoittimien osalta puhutaan soittajan kestävyydestä.  Sovit-

taja voi varmistaa soittajien jaksamisen käyttämällä taukoja sopivassa suhteessa soi-

tettavan materiaalin määrään nähden. On hyvä muistaa, ettei soitettujen sävelten mää-

rällä ole niinkään väliä kuin niiden soittamiseen käytetyllä yhtäjaksoisella ajalla. Myös 

soittorekisteri vaikuttaa kestävyyteen. Useiden minuuttien yhtäjaksoinen soittaminen 

ilman taukoja on erittäin raskasta ja ylemmissä rekistereissä lähes mahdotonta. On 

huomattavasti rankempaa soittaa puolet kappaleesta yhtäjaksoisesti ja levätä puolet 

kuin jakaa soitettava osuus puoliksi kappaleen alku- ja loppupuolelle – vaikka soitetta-

va määrä pysyisikin samana. Kirjoittaessa puhaltimille kannattaa huolehtia, että jokai-

nen soittaja saa levätä riittävän paljon, jonka takaamiseksi kannattaa välttää turhaa 

kirjoittamista. Sovittajan tulisikin aina miettiä tuoko kirjoitettu osuus sovitukselle mitään 

lisäarvoa tai olisiko melodia mahdollista pilkkoa useammalle soittajalle jaettavaksi. 

 

Kestävyyden lisäksi sovittajan tulee ottaa huomioon, että soittajien tulee saada riittä-

västi ilmaa soittaakseen. Kokeneet soittajat ovat tottuneet hengittämään luontevissa 
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fraasikohdissa, mutta vaikeammin tulkittavissa säestyksellisissä osuuksissa hengitys-

paikat voivat olla epäselviä. Mikäli sovittajalla on selkeä ajatus missä hän haluaa soitta-

jien hengittävän tai missä fraasia ei ainakaan saa katkaista, tulisi nuottikuvan ohjata 

tähän tavoitteeseen. Loputtomat ketjut ilman selkeitä taitteita jättävät soittajalle suuren 

tulkinnanvaran. Hengityskohtia voi ohjata tauoilla, hengityspilkuilla sekä ”no breath” –

merkinnöillä. Kovaääniset dynamiikat, crescendot, sforzatot, korkea soittorekisteri sekä 

pedaaliäänet vaativat paljon ilmaa, jolloin hengityspaikkojen tarve tihenee. Soittajan 

kannalta epäkiitollisimpia ovat pitkät melodiat, joiden loppuun halutaan suuri crescen-

do, sillä ilman määrä on fraasin loppupuolella juuri vähimmillään. Sovittajan tulisi kirjoit-

taa tekstuuri sitten, että soittajalla on kovaäänisissä paikoissa riittävästi ilmaa ts. hän 

on saanut hengittää sisään ennen pitkiä crescendoja. Erilaisilla melodian jakamisilla 

sektioiden sisällä tai sektiorajojen yli sekä välttämällä ylipäätään ilmaa kuluttavien tur-

hien soitto-osuuksien kirjoittamista ennen merkittävää kohtaa, saadaan kokoonpanon 

dynamiikkaa ohjattua soittajille luontevalla tavalla oikeaan suuntaan. Mikäli kaikki pu-

haltajat soittavat samaan aikaan ja samoilla aika-arvoilla tulee musiikkiin väistämättä 

taukoja kaikkien puhaltajien hengittäessä. Kuoroissa jatkuvasti virtaavan musiikin saa-

miseksi käytetään ns. kuorohengitystä, jossa saman stemman laulajat hengittävät kes-

kenään eri aikoina, mutta big bandissa, jossa jokaista stemmaa soittaa vain yksi soitta-

ja, tämä on mahdotonta. 

 

Kappaleen tempolla on omat haastetta lisäävät vaikutuksensa. Nopeissa tempoissa 

soittajien tekniikka on koetuksella ja varsinkin vaskipuhaltajien soittotekniikalta vaadi-

taan paljon. Vaikeiden rytmien ja yhteisen fraseerauksen tuottaminen vaikeutuu. Toi-

saalta hengitykselle varatut tauot kestävät suhteellisesti lyhyemmän ajan kuin hitaam-

missa tempoissa, jolloin varsinkin pitkien soitto-osuuksien aikana voi olla vaikeuksia 

ehtiä saada riittävä määrä ilmaa. Nopeissa tempoissa yleensä harmoniset tilanteet 

etenevät nopeasti, jolloin korva ei kerkeä reagoida vireen ongelmiin ja vältytään ansat-

sia rasittavilta korjausliikkeiltä.  

 

Hitaissa tempoissa puolestaan on vaarana soitettavan materiaalin käyminen soittajille 

liian raskaaksi sekä kestävyyden että ilman riittävyyden osalta. Hitaassa tempossa 

kolmimuunteisen fraseerauksen yhteinen svengaavuus voi tuottaa vaikeuksia, sillä 

hitaat rytmiset aiheet ovat alttiimpia eriaikaisuuksien kuulumiselle kuin nopeammassa 

tempossa. Hitaissa tempoissa musiikin yleinen vire, erityisesti harmonioiden osalta, on 

helpompi kuulla, kun tilanteet kestävät pidempään ja korva ehtii rekisteröidä ne. Toi-

saalta tämä mahdollistaa soittamisen puhtaammalla intonaatiolla, mutta se asettaa 
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myös soittajille haasteen pitää säveltasot hievahtamattomina. Pienetkin äänenvärin tai 

vireen muutokset erottuvat kokonaisuudesta ja muuttavat kokonaissointia.  

 

Big band –sovitukset ovat kautta aikain hyödyntäneen puhaltimilla tehtäviä erilaisia 

soittoteknisiä efektejä, jotka perustuvat juuri puhaltimien mahdollisuuteen nostaa ja 

laskea säveltasoa portaattomasti. Efektien saaminen hyvänkuuloiseksi ja yhdenmukai-

seksi vaatii kuitenkin runsaasti työtä ja soittokokemusta, jonka vuoksi niiden käyttöä 

tulee hillitä nuorisoyhtyeiden kanssa. Suurin osa esimerkiksi trumpetilla tehtävistä efek-

teistä kuuluu Pop & Jazz Konservatorion tasosuorituksessa perustasoa seuraavalle 

tasolle, joka vastaa klassisten oppilaitosten musiikkiopistotasoa (Pop & Jazz Konserva-

torio 2014, www). Kaikki efektit perustuvat sävelen korkeuden manipuloimiseen, joka 

tekee niistä alkeistason soittajalle vaikeasti toteutettavia. Kuviossa 11 on esitetty trum-

petilla tehtävät kahdeksan eri efektiä nimineen.  

 

 

Kuvio 11.  Trumpetin soittoefektejä (Lowell & Pullig 2003, 9) 
 

 

Vaskipuhaltimien kanssa käytetään yleisesti kolmea erilaista sordiinoa: metallista sä-

rinää tuottavaa harmon mutea, pehmeä-äänistä cup mutea sekä kirkassointista straight 

mutea. Kaikille sordiinoille yhteistä on, että tukkiessaan soittimen kellon ne vaimentavat 

ja muokkaavat äänenväriä. Lisäksi ne hankaloittavat vireessä soittamista ja kuormitta-

vat soittajaa normaalia enemmän. Esimerkiksi harmon mute –sordiinolla soitetut mata-

lat äänet jäävät erittäin helposti ylävireisiksi ja korkean rekisterin soittaminen on lähes 

mahdotonta. Lisäksi harmon muten resonointi vaatii riittävän suuren dynamiikan, josta 

seuraa nopeampi väsyminen. Sovittajan tulisi muistaa, että sordiinolla soittaminen vai-

mentaa soittimen äänenvoimakkuutta huomattavasti ja on vireessä soittamisen kannal-

ta soittajaa väsyttävää. 
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4 Musiikin hahmotukseen liittyvät haasteet 
 

Soitinkohtaisten teknisten haasteiden lisäksi sovituksen vaikeustasoa nostavat erilaiset 

musiikin hahmotukseen liittyvät osa-alueet. Hahmotukselliset haasteet on yleistettävis-

sä musiikin tekemiseen kaikissa kokoonpanoissa ja kaikilla soittimilla, mutta olen pyrki-

nyt huomioimaan työssäni erityisesti haasteet niiltä osin, kun ne ovat big bandin puhal-

linsoittajien näkökulmasta oleellisia. Hahmotukselliset haasteet olen jakanut auditiivisiin 

(rytmi, melodia, viritys) sekä visuaalisiin (balansointi, nuotinluku). 

 

4.1 Rytmiikka 

 

Kaikki musiikki on sidoksissa aikaan. Äänten jäsentymisestä suhteessa aikaan käyte-

tään nimitystä rytmi (Oxford Music Online 2014, www). Nuottikuvassa ilmennettävät 

rytmit ovat yleistettyjä keskiarvoja äänten kestoista metrisessä sykkeessä, joita muusi-

kot soitollaan jäsentävät eli fraseeraavat (Backlund 1983, 48). Tyylitietoisuuden ja eri-

laisten artikulaatiomerkkien avustuksella soittaja tuottaa hienorytmiikkaa, joka on fra-

seeratun musiikin edellytys. Hienorytmiikka itsessään ei selviä nuottikuvasta vaan se 

täytyy sisäistää auditiivisen oppimisen myötä. 

 

Eräs oleellinen tekijä haasteellisuuden määrittämisessä on soittajan musiikillinen taus-

ta. Klassisissa oppilaitoksissa synkopoivan rytmiikan opettelulle ei anneta kovinkaan 

suurta paino-arvoa, kun taas rytmimusiikin oppilaitoksissa yksinkertainen synkopoivuus 

on soitossa mukana jo soiton alkuvaiheista lähtien. Lisäksi rytmimusiikkiin painottu-

neissa oppilaitoksissa synkopoivaa rytmiikkaa esiintyy säveltapailu- ja teoriatunneilla 

kuuntelun, kirjoittamisen ja lukuharjoitusten myötä. Myös eri kulttuurien musiikeissa on 

suuria eroavaisuuksia, jonka vuoksi henkilön kasvuympäristöllä ja musiikilla, jolle hän 

on altistunut nuorena, on suuri merkitys esimerkiksi rytmin ymmärryksen kannalta7.  

 

Vertaillessa eri tasoisille big bandeille kirjoitettuja sovituksia, voidaan todeta, että haas-

teellisemmissa sovituksissa synkopoinnin määrä on runsaampaa helpompiin verrattu-

na. Alkeistason sovituksissa rytmiikka korostaa metristä sykettä ja mahdollinen synko-

pointi esiintyy lähinnä yleisimpinä etuiskuina. Tahtiviivan ylittäviä rytmejä ei juuri käyte-

                                                
7 Hahmottamistaitojen kehittymistä mm. kulttuurin vaikutuksessa käsitellään laajasti 
kirjassa The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (toim. Erics-
son, Charness, Feltovich, Hoffman 2006). 
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tä. Samoja rytmikuvioita pyritään käyttämään läpi sovituksen mahdollisimman vähällä 

varioinnilla. Sovittajan tulisi muistaa, että aloittelevalle soittajalle pienikin rytmin variointi 

voi tuottaa hämmennystä, vaikka rytminen hahmo olisikin sama. Toisinaan pienetkin 

rytmiset variaatiot voivat olla jopa vaikeampia tuottaa kuin kaksi toisistaan selkeästi 

poikkeavaa rytmikuviota.  

 

Pitkällä oleville harrastajille tai ammattilaisille tarkoitetuissa sovituksissa synkopoinnin 

määrä voi olla hyvinkin runsasta. Rytmiikka koostuu erilaisista rytmisistä motiiveista, 

joita voidaan varioida runsaasti, jopa metriikalla leikitellen. Rytmiikka on usein myös 

kerrostuneempaa kuin alkeistasolla. Tämän seurauksena polyrytmiikka, polyrytmiset 

sekvenssit ja ristirytmit ovat yleisiä vain haastavissa sovituksissa. Esimerkiksi polyryt-

miikka-käsitettä ei edes esitellä perustason hahmotusaineiden opiskeluun tarkoitetussa 

Tohtori Toonika –teoriaoppikirjassa (Halkosalmi & Heikkilä 2005, 3).  

 

Jotta soittaja pystyy tuottamaan oikeanlaista rytmiikkaa, tulee tämän hahmottaa joko 

nuottikuvasta tai kuulonvaraisesti soitettava rytminen kokonaisuus ja osata sijoittaa se 

metrisen sykkeen mukaiseksi. Varsinkin polyfonisessa tekstuurissa tai pitkissä syn-

kooppiketjuissa rytmisten kokonaisuuksien soittaminen, ilmiöiden teoreettisesta sel-

keydestä huolimatta, on haasteellista mikäli soittaja ei hahmota rytmisen kokonaisuu-

den suhdetta ympäröivään materiaaliin. Yhteissoiton kannalta soittajilla täytyy säilyä 

vahva tuntemus metrisestä sykkeestä, jonka ympärillä kaikki musiikin rytmi ilmenee.  

 

Muita hahmotusta häiritseviä tekijöitä ovat poikkeukselliset alijaot kuten triolit, kvartolit, 

kvintolit, sekstolit ja septolit sekä tahtilajien vaihdokset. Kun painokkaiden iskujen si-

jainti äkisti muuttuu täytyy soittajan osata nopeasti suhteuttaa soitettava rytmiikka uu-

teen vallitsevaan tilanteeseen. Lisäksi sävellyksen tempolla on suuri merkitys rytmiikan 

hahmottamisen ja tuottamisen vaikeuden kannalta. Myös tempon vaihdokset tai sen 

asteittaiset muutokset kuten kiihdytykset ja hidastukset hankaloittavat yhtenäisen fra-

seerauksen löytämistä. 

 

Kuvion 12 esimerkeistä voidaan huomioida kahden eri grade-luokituksen sovituksen 

eroja rytmiikan osalta. Grade 2 –sovituksessa on melko perinteistä synkopointia, eivät-

kä rytmit ylitä tahtiviivoja. Metrinen syke on selkeästi havaittavissa. Grade 5 -

sovituksessa synkopointi on runsaampaa: vaskien osuus alkaa synkooppiketjulla ja 

saksofonisektion osuus alkaa tahtiviivan ylittävällä etuiskulla. Tahdeissa 3-4 vasket 

soittavat lyhyen polyrytmisen sekvenssin.  
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Kuvio 12. Otteet Jerry Nowakin sävellyksestä The Beacon Street Beat (Kendor Music, Inc. 
1984) sekä Thad Jonesin sävellyksestä Once Around (Kendor Music, Inc. 1979) 

 

 

Oikeiden rytmien lisäksi yhtyesoitossa oleellista ja haasteellista on yhteisen fraseera-

uksen eli hienorytmiikan tuottaminen soittajien kesken. Ammattitasollakin on havaitta-

vissa, että mitä enemmän soittajien täytyy keskittyä nuotinnettujen rytmien ja sävelten 

oikein soittamiseen, sitä vaikeampaa sektioiden välisen yhtenäisen hienorytmiikan tuot-

taminen on. Lisäksi hienorytmiikkaa määrittää soittajien taimi (engl. time), jolla tarkoite-

taan soittajan rytmiikan sijoittumista suhteessa metriseen sykkeeseen. Soitettu materi-

aali voi olla hieman metristä sykettä edellä (engl. ahead of the beat), takana (engl. laid 

back) tai metrisen sykkeen mukainen (engl. on the beat). Sijoittuminen metriseen syk-

keeseen nähden määrittyy sävellyksen tyylin, sovittajan kirjoittaman ohjeen tai kapelli-

mestarin ohjeistuksen mukaan. Ensikädessä lead-trumpetisti esimerkillään määrittää 

muille puhaltajille hienorytmisen sijoittumisen. Count Basie Orchestran nykyinen lead-

trumpetisti Mike Williams onkin todennut: ”(In Count Basie Orchestra) we don’t play 

notes. We place them.” (Renko 2014, suullinen tiedonanto). 

 

Nuottikuva tehdään aina mahdollisimman helposti luettavaksi mikä johtaa rytmien yk-

sinkertaistamiseen. Esimerkiksi kolmimuunteisuutta ei kirjoiteta nuottikuvaan, sillä tar-

kasti nuotinnettuna se on vaikeasti luettavaa. Tämän vuoksi soittajien täytyy oppia es-

tetiikan edellyttämä fraseeraus muuten kun visuaalisten mallien kautta. Usein vaikeasti 

nuotinnettava hienorytmiikka opitaankin matkimalla kuultua tai käyttämällä erilaisia mie-

likuvia. Alkeistasolla tyylinmukaisen ja yhtenäisen swing-fraseerauksen saavuttaminen 
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jopa näennäisen helpoilla rytmeillä viekin aikaa, kun itse soittimen hallinta vaatii vielä 

suuren osan huomiosta eikä tyylituntemus ole välttämättä kehittynyt. Tehdessä sovitus-

ta aloitteleville soittajille, voi sovittaja ohjaavalla fraseerausmerkkien käytöllä nopeuttaa 

big bandin yhteisen fraseerauksen löytämistä. Kun aloittelevilla soittajilla ei ole vielä 

tietoa eri tyylilajeihin kuuluvista fraseerauskäytänteistä, on moni itsestään selvältä tun-

tuva asia hyvä kirjata nuottikuvaan ohjaamaan soittajan mielikuvia oikeaan suuntaan. 

Esimerkiksi tyylinmukaiset neljäsosanuottien lyhentämiset ja melodialinjojen painotuk-

set ovat tyyliä tuntemattomalle vielä vieraita.  

 

Vastaavasti kun ammattiyhtyeet soittavat aiempien vuosikymmenten big band -

musiikkia, tulisi heillä olla tietoa näiden yhtyeiden fraseerauskäytänteistä - esimerkiksi 

Thad Jones/ Mel Lewis Orchestralla oli omat fraseeraus- ja soittokäytänteensä eikä 

kaikkea ulkopuolisen yhtyeen tarvitsemaa informaatiota ole merkitty nuotteihin (Neu-

meister 2012, suullinen tiedonanto). Ilman esityskäytännön tuntemista samoista nuo-

teista soittavat yhtyeet voivat saada todella erilaisen lopputuloksen. Runsaampi frasee-

rausmerkkien käyttö on myös suotavaa, kun musiikin estetiikka ei edusta mitään perin-

teistä big band –musiikin tyyliä. Esitysohje ”Jazz-tango” antaa jonkin mielikuvan hae-

tusta tyylistä, muttei kerro ammattilaisillekaan minkälaista fraseerausta säveltäjä tai 

sovittaja on tarkoittanut. Soittajat kaipaavat yleensä ohjeistusta kuinka peräkkäiset 

kahdeksasosanuotit tulisi fraseerata ja mikä on neljäsosanuottien kesto. Tarvittaessa 

voidaan selkeyden vuoksi käyttää fraseerausmerkkiä jopa jokaisen nuotin kohdalla. 

 

Vahvasti fraseeratussa musiikissa yhdenaikaiset äänten aloitukset ja lopetukset(!) ovat 

rytmisen yhtenäisyyden kannalta hyvin merkittäviä. Erityisesti äänten yhteisten lopetus-

ten tärkeys unohtuu usein harrastajasoittajilta. Mikrosekuntienkin ero äänten alkamis-

ten välillä, varsinkin vahvasti aksentoiduissa alukkeissa, saa soiton kuulostamaan epä-

tarkalta. Äänten samanaikaisia lopetuksia sovittaja voi ohjata ja helpottaa + (plus) ja – 

(miinus) merkinnöillä, jotka yhdessä iskua merkitsevän numeron kanssa ilmaisevat 

sävelen halutun päättymiskohdan. Miinuksella merkitään iskua ja plussalla iskun jäl-

kimmäistä kahdeksasosaa (engl. off-beat), jonka kohdalla ääni sammuu. Ilman täsmäl-

lisiä merkintöjä on aina mahdollista, että soittajat tai kapellimestari tekevät soitettavasta 

materiaalista johtopäätöksiä, jotka poikkeavat sovittajan toiveista. Kuviossa 13 on esi-

tetty plus- ja miinusmerkkien käyttö sekä muutamia variaatioita kirjoitusasusta. ”-3”-

merkinnällä halutaan äänen päättyvän samalla hetkellä kun metrisessä sykkeessä on 

kolmas isku. Toisen tahdin esimerkissä numeromerkintä ei olisi välttämätön. ”+3”-

merkinnällä halutaan äänen puolestaan sammuvan ennen neljännen iskun alkua, edel-
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lisen tahdin ”off-beatin” kohdalla. Sama tulos saatetaan saavuttaa myös laittamalla 

hengitysmerkki sävelten väliin, jolloin soittajan on pakko pitää pieni tauko ennen seu-

raavaa säveltä. 

 

 

Kuvio 13. Äänten lopetusten merkitseminen 
 

 

4.2 Melodia 
 

Tyypillisesti sävellyksen musiikillisesta materiaalista tärkein on kappaleen melodia. 

Vaskipuhaltajille melodian tekee haasteelliseksi siinä tapahtuva runsas sävelkorkeuk-

sien vaihtelu. Yläsävelsarja tihenee siirryttäessä osasävelissä ylöspäin, joka tarkoittaa, 

että vaskipuhaltimien ylemmässä rekisterissä sama ääni voidaan tuottaa usealla eri 

sormituksella tai vedolla. Ylemmässä rekisterissä myös kahden peräkkäisen osasäve-

len välinen etäisyys on pienempi kuin alemmassa rekisterissä, jonka seurauksena on 

mahdollista soittaa täysin väärä melodialinja oikeista sormituksista tai vedoista huoli-

matta. Tämän vuoksi soittajan liikkuessa vieraassa rekisterissä niin teknisessä kuin 

hahmotuksellisessa mielessä, ei ole tavatonta, että melodialinja kulkee terssin liian 

korkealla tai matalalla. Aina soitettaessa ensimmäinen sävel tai siirryttäessä säveleltä 

toiselle vaskipuhaltajan tulisi hahmottaa soitettava äänen sävelkorkeus ennen sen tuot-

tamista. Ilman absoluuttista sävelkorvaakin soittajan on mahdollista kehittää relatiivinen 

sävelkorva, jolloin hän pystyy kuulemaan mielessään soitettavan sävelen ilman vertai-

lukohtaa (toim. Frederiksen 1996, 141).  

 

Soitettavaa ääntä ei tarvitse välttämättä kuulla täsmällisesti, sillä osasävelten välinen 

ero toimii eräänlaisena virhemarginaalina. Lisäksi soittokokemuksen myötä ihmisen 

lihasmuistiin tallentuu kuva, miltä eri sävelet soitettuina tuntuvat. Kuitenkin aina kun 

lihaksisto joutuu tekemään äkillisiä korjausliikkeitä tavoitellun äänenkorkeuden saavut-

tamiseksi, se rasittuu enemmän kuin etukäteen oikein hahmotetun äänen soittaminen. 

Kun vaskipuhaltaja kuvittelee mielessään soitettavan sävelen ja valmistautuu soitta-

maan sen, aivot lähettävät lihaksistolle tarvittavat impulssit sen tuottamiseksi (toim. 

Frederiksen 1996, 143). Mikäli sävel on etukäteen kuultu oikein, vältytään turhalta työl-

&
-3 (-3). &

+3 (+3)- (+3) ,‰ œ ™ Ó ‰ œ ™ œJ ‰ Œ ‰ œ ™ œJ ‰ œ ‰ œ ™ œJ ‰ œ ‰ œ ™ œ œ
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tä. Oikeiden sävelten kuuleminen vaatii harjaantumista ja harjoittelua, mutta se lisää 

soittajan jaksamista. 

 

Selkeät ja asteikkomaiset melodialinjat sekä sekvenssit ovat helpompia hahmottaa ja 

sopivat siten aloitteleville soittajille. Yksinkertaisista melodialinjoista säveltapailutaidoil-

taan heikompikin soittaja hahmottaa melodisen kokonaisuuden. Fraasin ensimmäinen 

sävel, suuret intervallit sekä ei-asteittaisissa sävelkuluissa esiintyvät kromaattiset poik-

keamat lisäävät hahmotuksen haasteellisuutta ja vaativat siten sovittajalta tietoutta 

sovitusta soittavan yhtyeen tasosta.  

 

Oikean sävelkorkeuden lisäksi puhaltajien tulisi kuulla soitettavan sävelen hienovire 

suhteessa ympäristöön, jotta hän osaa suhteuttaa sen tilanteen mukaiseksi. Jos ennen 

soittamista kuultu sävel on hyvin erilainen todelliseen tilanteeseen verrattuna seuraa 

tyypillisesti kiksi eli äänen alukkeen särkyminen tai hallitsematon karkaaminen. Kiksi 

voi johtua myös vääränlaisesta soittotekniikasta. Näiden tilanteiden välttämiseksi soitta-

ja voi tarkistaa soitettavan sävelen todellisen korkeuden ja soittaa sen esimerkiksi apu-

sormituksella, jolla voidaan korjata hienovirettä toivottuun suuntaan. Sävellajin vaihta-

minen kesken kappaleen lisää vireen hahmotuksen haasteellisuutta, kun sävelillä onkin 

vireen puolesta uusi sijainti harmoniassa.  

 

4.3 Harmonian virittäminen 
 

Koska puhallinsoittimet eivät ole tasavireisiä soittimia, on niillä mahdollista virittää in-

tervallit ja soinnut luonnonvireen mukaisiksi. Luonnonvireessä soitetut soinnut resonoi-

vat tasavireisiä paremmin, koska kahden sävelen yläsävelsarjat vahvistavat toisiaan. 

Sointujen virittämisen haasteellisuuden sovittaja voi huomioida muistisäännöllä, että 

mitä vähemmän soinnussa on säveliä sitä helpompi se on virittää. Tämän lisäksi 

olemme tottuneet kuulemaan enimmäkseen terssirakenteisia sointuja, jonka vuoksi 

sisäinen korva niiden virittämiseksi on huomattavasti kehittyneempi kun vaikkapa klus-

tereiden kohdalla – vaikka sävelten lukumäärä olisikin sama. Mitä vähemmän yhtyeen 

soittajilla on soittokokemusta sitä vaikeampi laajojen sointujen harmonia on saada vi-

reeseen.  

 

Sointujen virittämistä auttaa myös kun soittaja hahmottaa oman äänensä suhteessa 

ympäröivään harmoniaan. Jos soittaja esimerkiksi tiedostaa soittavansa soinnun duuri-

terssiä ja hän tietää sen soivan tasavireistä viritystä matalampana, voi jo pelkkä mieli-
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kuva matalasta sävelestä ohjata sävelpuhtaaseen lopputulokseen. Kolmisointujen viri-

tyksessä on helpompi kiinnittää huomiota oman äänen soivuuteen ympäröivien äänien 

kanssa kuin esimerkiksi klustereissa, joissa vireessä soiva sointu jo itsessään sisältää 

dissonansseja. Useasti kolmisointujen virittäminen tapahtuu harjaantuneissa yhtyeissä 

sisäisen korvan avulla eli ilman tietoista ajatustyötä. Sen sijaan ahtaat, ei-

terssipohjaiset soinnut, klusterit ja kromaattisesti rakennetut harmoniat ovat vaikeampia 

saada soimaan, sillä yksittäisen äänen viritys luonnonvireessä ei ole enää yksiselittei-

nen ja siten se on myös vaikeammin kuultavissa. Sovittaja voi auttaa sointujen virittä-

mistä kirjoittamalla soittajille sointumerkit - joskaan tämä ei ole vakiintunut käytäntö 

kuin improvisoitujen soolojen kohdalla. 

 

Erityisesti sovittaja voi kontrolloida harmonian soivuutta puhaltimille kirjoittamillaan ha-

jotuksilla. Jopa hyvin viritetyt äänet voivat huonossa keskinäisessä balanssissa kuulos-

taa epävireisiltä. Tämän vuoksi sovittajan tulee pitää huoli, että asettelussa tärkeät ne-

lisoinnun äänet eli perusääni, terssi ja septimi kuuluvat riittävästi suhteessa ylempiin 

lisäsäveliin. Sointuja virittäessä soittajat tyypillisesti virittävät äänensä bassoäänen mu-

kaan. Kitaran tai pianon soittamana soinnut ovat tasavireisiä ja puhaltimilla sellaise-

naan toteutettuina ne kuulostavat ohuilta verrattuna luonnonvireen mukaan viritettyihin 

sointuihin. Laajoja sointuja sovitettaessa pyritään välttämään tarpeetonta lisäsävelten 

tuplausta, jotta sointujen hyvä vire ja balanssi ovat helpommin toteutettavissa. Usein 

laajat soinnut kirjoitetaan sektioille omiksi kolmi- tai nelisoinnuiksi, jolloin tilannekohtai-

sesti ratkaistaan soinnun virittäminen sektion oman kolmisoinnun tai pohjalla vallitse-

van soinnun tai bassoäänen mukaiseksi.  

 

Sovitusta kirjoittaessa sovittajan on hyvä tiedostaa, että puhallinsoittimet soivat par-

haimmillaan sävellajeissa, joissa on 1-4 alennusmerkkiä tai ei etumerkintää lainkaan. 

Ylennysmerkkejä sisältävät sävellajit kahdesta ylennysmerkistä eteenpäin ovat vaikeita 

saada soimaan jopa ammattiyhtyeillä, jonka vuoksi pyrittäessä rikkaasti soivaan musii-

killiseen lopputulokseen niitä tulisi välttää. 

 

4.4 Balansointi 
 

Rakenteellisesti big bandin puhaltimissa ääni suuntautuu soittajasta poispäin. Tämän 

vuoksi soittajien on vaikea auditiivisesti suhteuttaa oman soittonsa äänenvoimakkuus 

ympäröivään dynamiikkaan sopivaksi. Erityisesti balansointia hankaloittaa kun tyypilli-

sesti soittajan vierestä tai takaa kuuluu kovaäänistä soittoa, joka entisestään vaikeuttaa 
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oman soittonsa kuulemista. Usein ympäröivä äänenvoimakkuuden taso kannustaa soit-

tajaa soittamaan tarpeettoman kovaa tämän pyrkiessä kuulemaan ja saattamaan kuul-

luksi oman soittonsa. Todellisuudessa, kun sektiot soivat hyvässä balanssissa keske-

nään, soittaja ei kuule omaa stemmaansa selkeästi. Turhan kovaäänisen soitannan ja 

ylipuhaltamisen sijaan ääni kantaa parhaiten, kun soittaja keskittyy soittamaan hyvällä 

soundilla ja kohtuullisella äänenvoimakkuudella, jolloin soittimen sisäiset heijastukset 

optimoituvat, vahvistavat toisiaan ja kantavat siten kauemmas. Sovittaja voi välttää 

yksittäisten soittajien provosointia tarpeettoman kovaääniseen soittamiseen käyttämäl-

lä säästeliäästi esimerkiksi forte-dynamiikkamerkintöjä. Kappaleen kohdat, joita halu-

taan korostaa voimakkaammalla soitolla, saadaan esiin käyttämällä kappaleessa muu-

ten pienempiä nyansseja. Kappaleen dynaaminen skaala muodostuu dynamiikkamer-

kintöjen suurimman ja pienimmän arvon mukaiseksi. Esimerkiksi mezzo fortella on eri 

merkitys, jos dynamiikkamerkit ovat mezzo forte –merkinnästä fortissimoon kuin esi-

merkiksi pianissimosta fortissimoon. 

 

Yhtyeen dynaamisen asteikon lisäksi sovittaja voi edistää soittimien välistä balanssia 

kirjoittamalla stemmakohtaisesti tarkoituksenmukaisia dynamiikkamerkintöjä. Suurem-

milla dynamiikkamerkinnöillä saadaan tärkeät linjat kuten melodiat esiin ja toisaalta ei 

niin tärkeät osuudet saadaan hiljaisemmilla merkinnöillä häivytettyä taustalle. Lisäksi 

sovittaja voi huomioida soittimien väliset luontaiset erot sekä eri rekistereiden luontaiset 

dynamiikat. Esimerkiksi baritonisaksofoni on luonnostaan muita saksofoneja äänek-

käämpi, jolloin sille voidaan kirjoittaa muita saksofoneja hiljaisemmat nyanssit. Subtone 

–soittotapaa ei voida käyttää lainkaan suurissa äänenvoimakkuuksissa ilman efektin 

muuttumista tehottomaksi. Erityisesti Gil Evans oli tunnettu tavastaan balansoida big 

band kirjoittamalla soittajakohtaiset dynamiikkamerkinnät, jotka saattoivat olla poikkea-

vat jopa sektion sisällä (Lajoie 2003, 184).  

 

4.5 Nuotinluku 
 

Nuotinlukutaito on riippuvainen soittajan kyvystä hahmottaa ja jäsentää visuaalista in-

formaatiota kokonaisuudeksi. Tämä hahmotuskyky on jokaisella synnynnäisesti erilai-

nen, ja harjoitettavana taitona soittajan soittohistorialla on suuri merkitys nuotinlukutai-

don kannalta. Big band –soittajilta edellytetään hyvää nuotinlukutaitoa, sillä keskeinen 

tapa sisäistää uutta materiaalia on nuoteista soittaminen. Nykyisten ammattibändien 

toimintaa määrittää suurten ohjelmistomäärien opettelu mahdollisimman vähillä harjoi-

tuksilla, jossa sujuva nuotinluku korostuu. Duke Ellington onkin todennut, että nuoteista 
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soittaminen säästää huomattavasti harjoitusaikaa. Kappaleiden opettelu korvakuulolta 

on hidasta, jonka lisäksi laajojen kokonaisuuksien tai runsaan ohjelmiston virheetön 

muistaminen vaatii runsaasti toistoja.  

 

Sovittaja voi selkeällä nuottikuvalla säästää yhtyeen harjoitusaikaa. Kun asiat on kirjoi-

tettu nuotteihin selkeästi hahmotettaviksi, jää soittovirheet ja turha arvuuttelu toivotusta 

lopputuloksesta pois harjoituksia pidentämästä. Selkeä nuottikuva saa myös soittajat 

herkemmin puolellensa eikä materiaalia kyseenalaisteta esimerkiksi kirjoitusvirheiden 

suhteen niin herkästi. Kappaleen rakenne mahdollisine segno- ja coda-merkintöineen 

sekä kertauksineen tulisi olla yksiselitteisesti ymmärrettävissä jo ensilukemalta. 

 

Harrasteyhtyeille kirjoitettaessa tulee nuottikuvan olla erityisen yksiselitteinen, sillä eri 

musiikkityylien kirjoitusstandardit eivät olet vielä soittajille tuttuja ja soittajien mahdolli-

suudet puutteellisen kirjoitusasun täydentämiseen tai kirjoitusvirheiden korjaamiseen 

on olematon. Pidemmällä olevien yhtyeiden nuottikuvasta tulisi puolestaan karsia kaikki 

turha informaatio, joka rasittaa vain turhaan soittajan työmuistia. Sovittajan on hyvä 

muistaa, että jokainen soittaja tulkitsee nuottikuvaa omien kokemustensa pohjalta, jo-

ten erityisesti perinteisestä big band -musiikista poikkeavaa materiaalia kirjoittaessa on 

hyvä merkitä artikulaatiomerkit ainakin kappaleen alkupuoliskolle, jotta soittajat omak-

suvat toivotun fraseeraustyylin. Mikäli ei voi olla varma toteuttaako soittaja kirjoitetun 

nuottikuvan toivotulla tavalla, kannattaa varmuuden vuoksi käyttää esitysohjeita tai 

artikulaatiomerkkejä väärinkäsitysten välttämiseksi.  

 

Kromaattiset muunnokset nuottikuvassa lisäävät aina luettavan informaation määrää ja 

siten altistavat lukuvirheille. Turha informaatio kannattaa karsia jättämällä pois esimer-

kiksi muistutusmerkit elleivät ne ole sovittajan mielestä välttämättömiä. Jos kappalees-

sa ei ole selkeää sävellajia, kannattaa harkita kiinteän etumerkinnän poisjättämistä ja 

kirjoittaa kaikki materiaali tilapäisin etumerkein. Vaikka puhaltajat ovat yleensä kokenei-

ta nuotinlukijoita, korotetut B- ja E-sävelet, alennetut F- ja C-sävelet sekä kaksoisylen-

nykset ja -alennukset ovat vaikeasti luettavia ja tuottavat yleensä epäonnistuneen lop-

putuloksen. Näiden sävelten tullessa vastaan soittajat usein kirjoittavat itse sävelten 

yläpuolelle enharmonisesti oikean sävelen nimen. Kun on kyse ihmisistä ei teoriasään-

töjen taakse kannata suojautua - ainakaan mikäli toiveissa on mahdollisimman hyvä 

lopputulos. 
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5 Neuvoja pedagogiseen sovittamiseen 
 

Sen lisäksi, että sovittaja on tietoinen puhallinsoittimien teknisistä ja musiikin hahmo-

tukseen liittyvistä haasteista, on muutamia puhaltimille kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, 

joilla sovittaja voi helpottaa puhallinsoittajan työskentelyä osana kokonaisuutta.  

 

5.1 Yksittäisen soittajan rooli 
 

Big band –perinne on tukeutunut hyvin pitkälti sektionaaliseen kirjoitustapaan, jossa 

saman sektion stemmat liikkuvat samoilla aika-arvoilla joko harmonisoituna tai 

unisonossa ja oktaaveissa. Vaikka perinteisen kirjoitustyylin historiallinen perusta tu-

keutuukin riittävän kuuluvuuden takaamiseksi, voidaan sitä käyttää myös hyödyksi pe-

dagogisessa mielessä. Koska kirjoitustekniikassa liikutaan samoilla aika-arvoilla, saa-

vat epävarmat soittajat rytmien soittoon tukea ympäröiviltä soittajilta. Siten massan 

osana soittaminen voi saada soittajan suoriutumaan jopa omaa tasoaan paremmin. 

Myös muuten arat soittajat rohkaistuvat soittamaan ryhmässä varmemmin edellä maini-

tun tuen vuoksi. 

 

Sektionaalisuutta käytetään tyypillisimmin samojen instrumenttien muodostamissa sek-

tioissa, mutta alkeistasolla tai pyrittäessä paksun soundin tuottamiseen on hyvin taval-

lista, että kaikki vaskipuhaltajat tai jopa kaikki big bandin puhaltajat soittavat samoilla 

aika-arvoilla. Yleisin tapa saada sektioiden välistä vuoropuhelua on kirjoittaa sakso-

fonisektiolle ja vaskipuhaltimille omat osuudet, jotka vuorottelevat keskenään. Mitä 

useampi melodinen aihe samanaikaisesti soi, sitä enemmän yksittäiseltä soittajalta 

vaaditaan keskittymistä. Esimerkiksi kolmen puhallinsektion soittaessa ristirytmiikkais-

ta, jaksoa, omassa stemmassa pysyminen ja ympärillä tapahtuvien häiriöiden huomiot-

ta jättäminen tai omaan osuuteen sulauttaminen vaatii jo huomattavan kokenutta soitta-

jaa. Kuviossa 14 on esimerkki kolmen sektion välisestä vuoropuhelusta. 
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Kuvio 14. Katkelma Vellu Halkosalmen Akselin ja Elinan häävalssi –sovituksesta, säveltänyt 
Heikki Aaltoila 

 

 

Ellingtonin sovitustyyliin kuului erilaisten ensemble-kokoonpanojen käyttö. Ensemblet 

toimivat sektioiden tavoin, mutta ne muodostuvat perinteisten sektiorajojen yli. Harras-

tajayhtyeissä tällainen kirjoitustapa voi aiheuttaa hämmennystä, jos soittajat ovat tottu-

neet kuulemaan oman sektionsa jäsenten soittavan samoja rytmejä. Tällaisen kohdan 

tullessa vastaan epävarman soittajan ensimmäinen epäilys on, että hän on itse vääräs-

sä paikassa. Hämmennyksen välttämiseksi sovittaja voi käyttää ensembleosuuden 

alkaessa merkintään ”ens.” (ensemble), jolloin osuudet eivät tule yllätyksenä. Lisäksi 

ohjetta voidaan täsmentää käyttämällä w/ (engl. with) –merkintää ilmaisemaan soitinta 

tai soittimia, joiden kanssa puhaltaja soittaa samaa melodista aihetta. Esimerkiksi ens. 

w/ saxs kertoo trumpetistille, että alkavan osuuden aikana tukea voi saada kuuntele-

malla saksofonisektiota. Yksittäiselle soittajalle kirjoitettu soolo on hyvä merkitä stem-

maan ”solo” -merkinnällä, jotta soittaja osaa asennoitua siihen oikealla tavalla. Vastaa-

vasti usean puhaltajan solistinen osuus merkitään ”soli” –merkinnällä. Tällaiset tietoa 

lisäävät merkinnät auttavat suuntaamaan kuuntelua soittajan kannalta oleellisiin 

osuuksiin, joka helpottaa ja nopeuttaa yhteisen vireen ja fraseerauksen tuottamista.  

 

Klassisten vaikutteiden myötä big band –kirjoituksessa on yleistynyt myös polyfoninen 

kirjoitustapa. Sovittajan on hyvä muistaa, että yksittäinen soittaja ei näe partituurin ta-

voin kokonaisuutta. Lisäksi big band –muusikot eivät ole kovin tottuneita yksilöihin no-

jaavaan polyfoniaan, jonka vuoksi pikkunuottien käyttö kokonaisuuden hahmottamisen 

apuna on erittäin suotavaa. Mitä suurempi vastuu yksittäisen soittajan stemmalla on ja 

mitä enemmän musiikillisia tapahtumia ilmenee samanaikaisesti, sitä haasteellisempaa 

materiaalin soittaminen on. Kuitenkin valtaosa big bandien soittamasta materiaalista 

perustuu sektionaaliseen kirjoitukseen, jossa hetkellisen herpaantumisen jälkeen on 

helppo päästä takaisin mukaan. Yksilöä korostavassa kirjoitustyylissä stemmasta pu-

toamisen jälkeen on takaisin mukaan pääseminen huomattavasti vaikeampaa.  
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5.2 Pienyhtyesovitus big band –sovituksen pohjana 
 

Monissa harrasteyhtyeille kirjoitetuissa big band –sävellyksissä sovitus on rakennettu 

siten, että kaikki oleellinen materiaali kuten melodiat pystytään tuottamaan komppisek-

tiolla ja 5-7 puhaltimella. Monestikaan musiikkiopistojen, kansalaisopistojen tai muuten 

harrastepohjalta toimivien big bandien kokoonpano ei saavuta nykyistä standardikokoa, 

joten näin saadaan taattua ettei soitettavasta materiaalista jää puuttumaan mitään hy-

vin olennaista. Lisäksi pienemmällä kokoonpanolla toimiville sovituksille on pedagogi-

nen sovellus: kuten sektionaalisessakin kirjoituksessa, yhtyeen pidemmällä olevat soit-

tajat saavat tuotettua oleellisen musiikkimateriaalin ja samalla tukea yhtyeen vähem-

män harjaantuneita soittajia. Tässäkin yhteydessä on väärin olettaa, että osa stem-

moista olisi turhia, sillä niillä saadaan tuotettua big bandille ominaista paksua soundia 

mm. lisästemmaäänien ja oktaavituplausten myötä. Erityisesti ammattiyhtyeille tai pi-

demmällä oleville harrastajille tällaisessa sovitustyylin käytössä tulee olla varovainen, 

jottei stemma vaikuta vain täytteeltä ja aiheuta siten turhautumista.  

 

Harrastajatasolla tyypillisesti big bandeissa lahjakkaat soittajat päätyvät korkeampiin 

stemmoihin, jolloin alastemmat jäävät vähemmän aikaa soittaneille. Tämä kannattaa 

huomioida kirjoittaessa sovituksia harrasteyhtyeille. Esimerkiksi 4. trumpetin stemma 

on suotuisaa liikkua mukavalla soittorekisterillä ja monissa ammattiyhtyeissäkin 4. 

trumpetin stemman tuplaa trumpetti-unisonoissa melodiaa oktaavia matalammalta. 

Lisäksi stemmaa voi helpottaa esimerkiksi liittämällä se osaksi säestävää pasuunasek-

tiota korkeiden tai rytmisesti hankalien trumpettiosuuksien sijaan. Epävarmoja alas-

temmoja voidaan myös tukea kirjoittamalla niiden osuudet vastaaviksi ylempien stem-

mojen kanssa siten, että 1. ja 4. sekä 2. ja 3. tai 1. ja 3. sekä 2. ja 4. stemma tukevat 

toisiaan.  

 

Sovitusta tehdessä tulisi huomioida, että jokaisella stemmalla on riittävästi mielekästä 

tekemistä. Jo lyhyenkin melodian soittaminen osana sektiota puhumattakaan täysin 

solistisesta roolista, motivoi soittajaa työskentelemään sovituksen parissa vaikkei se 

muuten kovin merkittäviä osuuksia tarjoaisikaan. Sovitus, jonka soittaja kokee omalle 

tasolleen liian helpoksi, saa soittajan nopeasti turhautumaan ja siten soittamaan jopa 

alle oman tasonsa. 
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6 Pohdinta ja yhteenveto 
 

Työtä tehdessäni pyrin erittelemään big bandin puhallinsoittimiin liittyviä haasteita, joi-

hin soittimien tekniset ominaisuudet ja musiikin hahmottaminen vaikuttavat. Lisäksi 

pyrin erittelemään ovatko ongelmat samoja sekä alkeis- että ammattitasolla ja kuinka 

sovittaja voi nämä haasteet sovitusta kirjoittaessaan huomioida. Sovitusoppaat keskit-

tyvät usein vain erilaisiin kirjoitustekniikoihin, joiden haasteellisuuteen ei oteta kantaa. 

Soittimien tekniset haasteet kuitataan yleensä lähinnä käymällä läpi soittimien äänialat.  

 

Omien havaintojen kokoaminen ja niille vahvistuksen löytäminen olikin mielenkiintoinen 

ja avartava prosessi, jonka aikana oivalluksia tapahtui toisinaan lähes päivittäin. Huo-

masin omaa kokemuspohjaa olevan paljon, mutta tiedon saattaminen kirjalliseen muo-

toon ja lähteiden löytäminen veivät suurimman osan työhön käytetystä ajasta. Soittimi-

en teknisestä toiminnasta ei ole yksiselitteisiä malleja, jonka vuoksi koulukunnasta riip-

puen jotkin käyttämäni termit ja mallit puhaltimien toiminnasta voivat herättää erimieli-

syyttä. Koska tietopohja koostuu pääasiassa omista tai muiden kanssa jaetuista koke-

muksista, voi toisenlaisen soittohistorian omaava henkilö olla joistain osa-alueista eri 

mieltä.  

 

Työssäni esitetyt haastetta lisäävät tekijät eivät sinällään vielä riitä uuden grade-

luokitusjärjestelmän kehittämiseen, mutta työ tarjoaa hyvät ainekset pohdinnalle sellai-

sen tekemiseksi. Toisaalta on hyvä muistaa, että hahmotukselliset haasteet ovat vah-

vasti sidoksissa musiikkikulttuuriin ja soittohistoriaan, joka tekee niistä soittajakohtaisia 

ja siten vaikeasti yleistettäviä. Suomen musiikkiopistoissa big band –koulutus on vielä 

sen verran harvinaista ja järjestäytymätöntä, ettei eri yhtyeiden taso ole kovinkaan ver-

tailukelpoinen. Esimerkiksi harrasteyhtyeen taso Mikkelin musiikkiopistossa voi olla 

hyvin kaukana Pop & Jazz Konservatorion vastaavasta, mikäli sen rytmimusiikin ope-

tus ei ole yhtä systemaattista. Työni eri osa-alueita voitaisiin jatkotutkimuksilla entises-

tään syventää. Erilaisilla koejärjestelyillä ja haastatteluilla voitaisiin myös saada osa-

alueita tarkennettua sekä varmistua asioiden oikeellisuudesta muutenkin kuin empiiris-

ten kokemusten pohjalta. 

 

Työni tulokset kokosin yhteenvetomaisesti ”Sovittajan huoneentauluun” (Liite 1), joka 

ohjaa sovittajaa pohtimaan sovituksensa haasteellisuutta big bandin puhallinsoittimien 

osalta. Pienilläkin muutoksilla sovittaja voi saada sovituksestaan huomattavasti pa-

remman kuuloisen lopputuloksen. On hyvä muistaa, että harrastetasolla yhtyeen soitta-
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jien kokemukset ja osaaminen voivat olla hyvin vaihtelevia, jolloin yksilön osuus loppu-

tuloksen onnistumisen kannalta tulee miettiä tarkkaan. Perinteinen big band –materiaali 

perustuu vahvasti sektionaaliseen kirjoitustapaan, josta poikkeaminen voi soittajien 

tasosta ja soittamisen varmuudesta riippuen olla soittajille yllättävänkin haastavaa. 

 

Alkeistasolla haasteet big bandin puhaltimien osalta painottuvat huomattavissa määrin 

soittimen teknisiin haasteisiin juuri äänenmuodostuksen vaikeuden vuoksi. Jokainen 

musiikin hahmotusta vaikeuttava elementti kuten suuret intervallit, vaikeat rytmikuviot 

sekä sävellajin ja tahtilajin muutokset nostavat vaikeustasoa alkeistasolla huomattavan 

paljon. Keskittyminen soiton teknisyyteen häiritsee puolestaan vireessä soittamista. 

Ammattitasolla äänenmuodostus itsessään ei vaadi erityistä huomiota ja tekniset haas-

teet liittyvät lähinnä virtuoottisiin soitto-osuuksiin, joissa myös yhteisen fraseerauksen 

ja vireen tuottaminen häiriintyvät. Sinänsä hahmotukselliset ja tekniset haasteet ovat 

ammattilaisille samat kuin alkeistasolla, mutta monet osa-alueet ovat ammattilaisilla jo 

automatisoituneita ja siten vähemmän työmuistia kuormittavia.  

 

Puhallinsoittimille kirjoittaessa sovittajan tulee huomioida soittajien kestävyys jaksotta-

malla soitettava materiaali sopivasti sovituksen varrelle. Kovaääniset dynamiikat, kor-

kea soittorekisteri ja sordiinojen käyttö lisäävät soiton kuormittavuutta, jolloin taukojen 

määrän tarve kasvaa. Sovittaja voi huomioida ilman riittävyyden kirjoittamalla sovituk-

seen selkeitä hengityspaikkoja sekä varmistamalla riittävän ilmamäärän kovaäänisissä 

paikoissa ja pitkissä crescendoissa. Dynamiikkamerkintöjä on hyvä käyttää tarkoituk-

senmukaisesti: tärkeät kohdat korostuvat myös dynamiikaltaan, kun kappaleen muu 

dynamiikka on riittävän hiljainen.  

 

Harrasteyhtyeelle kirjoittaminen kehittää sovittajan sovitus- ja nuotinkirjoitustaitoja 

huomattavasti, kun ammattisoittajat eivät ole pelastamassa kirjoitusvirheitä. Harras-

teyhtyeessä dynamiikkamerkinnöistä johtuvat balanssiongelmat tai nuottikuvan jättämä 

tulkinnanvaraisuus fraseerauksen suhteen eivät korjaannu soittajien toimesta, jolloin 

toivottuun lopputulokseen pääseminen edellyttää yksiselitteisen selkeää nuottikuvaa ja 

tarkasti harkittuja sovituksellisia ratkaisuja. 
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Sovittajan huoneentaulu 
 

1) Huomioi puhallinsoittajien jaksaminen - vältä turhaa kirjoittamista. 
 

2) Kovaääniset dynamiikat, korkea soittorekisteri ja sordiinoiden käyttö ku-
luttavat kestävyyttä enemmän. 

 

3) Jaksota soitettava materiaali pitkin kappaletta.  
 

4) Jätä soittajille myös taukoja! 
 

5) Käytä tarkoituksenmukaisia dynamiikkamerkintöjä. 
 

6) Huomioi sektioiden välinen balanssi. 
 

7) Puhallinsoittajien täytyy hengittää.  
 

8) Kovaääniset dynamiikat ja crescendot vaativat enemmän ilmaa. 
 

9) Huomioi kenelle kirjoitat sovitustasi: mikä on soittorekisterin laajuus, ryt-
miikan kompleksisuus, kromatiikan määrä, tempo, sävellaji jne. 

 

10)  Runsaasti etumerkkejä sisältävät sävellajit ovat vaikeita saada puhalti-
milla soimaan. 

 

11)  Saavatko/tarvitsevatko soittajat tukea toisistaan? 
 

12)  Mieti toimiiko sovituksesi, jos yksikin soittaja puuttuu. Mikä on yksittäisen 
soittajan merkitys? 

 

13)  Käytä nuoteissa riittävästi informaatiota - älä häiritse soittajaa epäolen-
naisuuksilla. 

 

14)  Selkeä nuottikuva ja riittävä määrä esitysmerkintöjä takaavat toimivan 
lopputuloksen. 

 

15)  Huomioi yhtyeen taso ja kirjoita sille tarkoituksenmukaisesti – selkeät ja 
helposti soitettavat jaksot kuulostavat paremmilta kuin vaikeat ja huonosti 
soitetut.  


