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1 JOHDANTO 

 

Opinnäyteproduktioni ”Soiva luento -ranskalaisen huilumusiikin kehityskaari”  konserttiosuus järjes-

tettiin Kuopion musiikkikeskuksen Kamarimusiikkisalissa 17.4.2014 klo 15.00. Sisällöllisesti konsertti 

käsitti ranskalaista huilumusiikkia barokista galanttityylin ja impressionismin kautta moderniin mu-

siikkiin.  

 

Tarkoituksenani oli luoda ranskalaisen huilumusiikin historiaa käsittelevä luento ja tarjota makupalo-

ja jokaisesta huilun kehitysvaiheelle merkittävästä tyylisuunnasta kuulijalle. Valitsin konserttikappa-

leiksi itselleni mieluisia ja tuttuja teoksia, joiden kautta oli tarkoitus valottaa huilumusiikin kehitys-

kaarta myös instrumentin kehittymisen näkökulmasta. Konsertin yhtenä tavoitteena oli kuitenkin 

pyrkiä nykyaikaisella huilulla tulkinnallisesti autenttista vastaavaan lopputulokseen.  

 

Aloitin opinnäytetyökonsertin ideoinnin syksyllä 2012, kun osallistuin Johdatus musiikin tutkimukseen 

-kurssille. Työstin teoksia jatkuvasti muiden huiluopintojen ohessa. Huilumusiikin kehityskaaren li-

säksi konserttini kuvasi siten myös samalla omaa kehityskaartani soittajana. Kaikki teokset olivat pi-

demmän ajan kypsyttelyn tulosta. Harjoittelin konserttiini tulevia teoksia jo kesäopintoina kesällä 

2013, sillä Lapinlahden musiikkileiri tuki todella hienosti opinnäytetyösuunnitelmaani. Nyt viimeisen 

opintovuoteni ollessa käsillä tahdoin antaa konsertin näytteeksi osaamisestani ja valita alueeksi vah-

vinta ja itselleni mieluisinta: ranskalaista huilumusiikkia. 

 

Barokkityyliä edustavassa N. Chedevillen g-mollisonaatissa opettelin barokin ilmaisullisia keinovaroja 

opettajani Terhi Aurala-Heiskasen ja säestäjäni Irina Zahharenkovan johdolla. Heillä oli runsaasti 

ammattimaista tietotaitoa opettaa barokkimusiikin tulkintaa. F. Deviennen konsertossa nro 7 sain 

perehtyä edellä mainittujen opettajien johdolla ranskalaiseen galanttityyliin. P. Gaubertin sonaatissa 

nro 2 perehdyin ranskalaiseen impressionistiseen tulkintaan Hanna Juutilaisen johdolla Lapinlahden 

musiikkileirillä ja sain uutta näkökulmaa jo ennalta tuttuun suosikkikappaleeseeni. A. Jolivetin so-

naatti huilulle ja klarinetille taas edusti konserttini ranskalaista modernismia, jota sain tulkita yhdes-

sä opiskelutoverini Katri Laakson avustuksella. Olimme soittaneet usean vuoden ajan yhdessä mm. 

Rauno Tikkasen ohjauksessa. Tätä teosta olimme esittäneet aiemmin mm. Nuori soittaa -

tapahtumassa ja Talvikamari -festivaaleilla sekä Kamus-kvartetin ohjauksessa. Halusimme tuoda 

konsertin päätteeksi viimeisen silauksen teokseen harjaantuneilla yhteismusisointitaidoillamme. Sain 

lisäksi kokemusta esiintyvänä taiteilijana lavalla monipuolisen tyylikausien kirjon ja tulkinnan taitaja-

na. 

 

Konsertin lopullinen ajankohta päätettiin valmistumispaineiden vuoksi varsin nopealla aikataululla, 

eikä säestyskertojakaan ollut useita käytettävissä, mutta ilokseni sain huomata tämän produktion 

edistävän myös kykyäni toimia joustavana ja mukautuvana muusikkona. Vaikka aikataulu oli varsin 

nopea, olivat aiemmin hankitut tiedot ja taidot käyttövalmiudessaan nopeassakin aikataulussa. Yh-

dessä ammattitaitoisen tiimini: opettajani Terhi Aurala-Heiskasen, säestäjäni Irina Zahharenkovan ja 

klarinetisti Katri Laakson kanssa saavutimme musiikin tekemisen ilon.  



         
          

 

Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa päädyin esittelemään huilun rakennuksen historian kautta 

ajan musiikkimaailmaa ja tulkintatapojen taustaa. En kuitenkaan täysin kaiken kattavasti, vaan niin 

että opinnäytekonserttini kannalta tärkein nousee esiin ja kappaleet kokonaisuutena pääsevät avau-

tumaan paremmin. Jokainen tyylisuunta saa oman alalukunsa opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa, 

jossa kronologisesti edeten esittelen konserttini musiikkia ja sen taustaa. Tutustuin aiheeseen ilolla 

itseäni ja tulevaisuuttani varten musiikkipedagogina ja muusikkona. Sain tärkeää tietoa historiasta ja 

tyylisuunnista myös omia oppilaitani ajatellen ja siten laajensin omaa ”pedagogista työkalupakkiani”.  

 

 

 

  



         
          

2 HUILUMUSIIKIN KEHITYSKAARTA PRODUKTION TEOSTEN KAUTTA 

 

2.1 Ranskalaisen barokin esittelyä 

 

1600-luvulla huilumusiikkia soitettiin hienoissa hoveissa, joissa musiikki oli muun muassa tanssiais-

käyttöä varten sävellettyä (Powell 2000a). Ranskassa Ludvig XIV piti hovissaan intiimejä yksityiskon-

sertteja, joihin pystyisin helposti kuvittelemaan juuri konsertissa esittämäni Chedevillen g-

mollisonaatin. Teoksen osat ovatkin helposti erilaisiksi tansseiksi tunnistettavissa. Vastakohtana tälle 

tuona aikana oli kirkon tarpeisiin sävelletty musiikki, mutta päätin keskittyä ranskalaisesta huilumu-

siikista puhuttaessa hovin piiriin.  

 

1500-luvulla ja 1600-luvun alussa Euroopassa käytössä olevaa traversohuilua oli vielä muutamassa 

eri koossa. Se oli valmistettu puusta yksiosaiseksi ja poraus oli lieriömäinen. Tästä johtuen ääni oli 

hyvin pehmeä. (Powell 2000a.)  

 

Barokin aikana huilu uudistettiin. Se valmistettiin kolmesta osasta ja poraus oli kartiomainen suu-

osasta alaspäin. Tämä poraus mahdollisti laajemman kantavuuden ja kuuluvamman äänen, tinkimät-

tä pehmeistä sävyistä. Tämä mahdollisti huilun käyttämisen kamarimusiikin lisäksi orkesterimusiikis-

sa. Tässä traversohuilussa ei nykyhuilusta poiketen ollut läppiä, vaan läppien kohdalla pelkät pienet 

reiät, joista sävelkorkeutta voitiin muuttaa. Ensimmäisenä läppänä Chedevillen aikoihin huiluun lisät-

tiin Dis -läppä. Tällaisella traversohuilulla vain muutamat sävellajit soivat vaivattomasti ja puhtaasti, 

sillä läppiä ylennys- ja alennusmerkkisille äänille ei ollut. Asteikkokulkuna etenevät äänet oli helppo 

soittaa legatona, mutta toisistaan kaukana olevat äänet oli mahdollista soittaa kauniisti pistemäi-

sempinä. Pehmeä-äänisellä puisella huilulla barokille ominainen terassidynamiikka oli luonteva soiton 

toteutustapa. (Powell 2000a. Aurala-Heiskanen 2014.) 

 

Barokin aikakaudella oopperat, baletit ja kamarimusiikki tulivat hyvin keskeisiksi sävellysmuodoiksi. 

Mm. Blavet, Telemann ja Vivaldi sävelsivät musiikkia tällaisiin tarkoituksiin. Useissa teoksissa oli sä-

velletty soolohuilulle osuuksia ja tätä kautta huilu instrumenttina kasvatti suosiotaan. Chedeville oli 

niinkin ihastunut Vivaldin sävellystyyliin, että otti eräästä hänen sonaatistaan viimeisen osan omaan 

g-mollisonaattiinsa. Tämä sonaatti on sävelletty oboen, viulun tai huilun soitettavaksi cembalon 

säestyksellä. Vaikkakaan kyseinen säveltäjä ei ole oman aikansa merkittävimpiä ranskalaisia säveltä-

jiä, vie teos mielestäni kuulijan ihanalla tavalla ranskalaisen barokin maailmaan. (Powell 2000a.)  

 

2.2 Ranskalaisen galanttityylin esittelyä 

 

François Devienne edustaa ranskalaista galanttityyiä, eli klassismin esikautta. Tämä oli Ranskassa 

merkittävä klassismin ilmentymä. Tälle ajalle tyypillisimmät sävellysmuodot ovat sinfoniat ja konser-

tot. Tästä syystä päädyin valitsemaan konserttiini Deviennen konserton nro 7. Omasta pianosäestyk-

sellisestä konserttiesityksestäni poiketen teos onkin alun perin tarkoitettu esitettäväksi sinfoniaorkes-

terin säestyksellä. Devienne on elänyt vuosina 1759–1803, jolloin länsimainen konserttihuilu on ollut 



         
          

radikaalissa kehitysvaiheessa. Eri puolilla Eurooppaa kehiteltiin puisen yksiläppäisen barokkihuilun ti-

lalle erilaisia huilumalleja. Yksi merkittävimmistä oli kolmiläppäinen huilu. (Powell 2000a.) 

 

Kiinnostavaa Deviennessä on myös hänen historiallinen vaikutuksensa ranskalaiseen huilutaiteeseen. 

Hän toimi huilistina Ranskan armeijan orkesterissa ja koulutti myös oppilaita. Vallankumouksen jäl-

keen hän toimi professorina nykyään Pariisin konservatoriona tunnetussa. 

  

Tuona aikana huilunsoiton ammattiosaajia alkoi olla aiempaa enemmän. Teos onkin melko virtuoosi-

nen, ja antaa soittajalleen mahdollisuuden ”loistaa” ammattitaidoillaan. Barokkityylistä poiketen tuon 

ajan tyyli mahdollisti jo selkeämmin crescendojen ja diminuendojen toteuttamisen, joilla kappaleen 

kauniita fraaseja muotoillaan. (Aurala-Heiskanen 2014.) 

 

Joaquim Quantz on ollut Preussin alueella toinen ajalle merkittävä vaikuttaja. Hän on säveltänyt sa-

toja huilukonserttoja, erityisesti Preussin kuninkaan Frederick II:n (Frederick The Great) hovissa 

myös itse lahjakkaan huilistikuninkaan käyttöön. Hänen kirjansa Essay on flute-playing (1752) on 

edistänyt mm. eurooppalaisen huilunopiskelun tasoa satojen vuosien ajan. Hänen tavoitteensa oli 

antaa huilisteille ymmärrystä teknisen osaamisen lisäksi lahjakkaina ja älykkäinä muusikkoina. Tämä 

on otettava huomioon myös puhuttaessa ajan ranskalaisesta huilumusiikista. (Powell 2000b.) 

 

Quantz rakensi myös kahdeksantoista huilua kuninkaalleen, jolla oli tapana lahjoitella huilujaan pois. 

Muutamia on kuitenkin jäljellä Saksan, Japanin ja USA:n museoissa. Näin on ollut mahdollista saada 

tietoa huilujen kehityshistoriasta. Sävelpuhtautta merkittävänä pitänyt Quantz lisäsi barokkihuilun 

ainoan läpän D# lisäksi enharmonisesti Eb -läpän. (Powell 2000b.) 

 

 

2.3 Ranskalaisen impressionismin esittelyä 

 

1700-luvulla huilua käytettiin paljon sinfonia- ja konserttomusiikissa. Vuosisadan lopussa huilun suo-

sio kasvoi huomattavasti ja saavutti huippunsa 1800-luvun alussa. Tuona aikana Theobald Boehm 

aloitti huilunvalmistuksen. Hän lisäsi huiluun suuret ääniaukot ja niihin läpät. Lisäksi kartiomaisella 

muodolla huilun rakenne muutettiin vahvistamaan alarekisteriä. Läppäjärjestelmää linkitettiin helpot-

tamaan joitakin sormituksia. Biccialdi puolestaan toi peukalolle ja G# -äänelle käytännölliset läpät. 

Puun sijaan valmistusmateriaali oli metallia ja putken poraus oli laajempi ja suora. Lisäksi suukappa-

leen poraus oli kartiomainen. Hänen muutoksensa huiluun ovat mahdollistaneet sormiteknisen tä-

hänastisesti parhaan nopeuden ja tarkkuuden. Nykypäivään tultaessa joitakin muutoksia läppien 

osalta on tehty, mutta putken akustinen rakenne on pysynyt lähes samana. (Powell 2000a.) 

 

Romantiikan aikakautena huilun suosio väheni. Monet muusikot eivät aluksi hyväksyneet Boehmin 

uutta huilua sen “kovan” äänen vuoksi. Huilun suosio kasvoi taas vuosisadan edetessä ja vuosisadan 

lopussa Boehmin huilu oli voittanut suosionsa mm. ranskalaisen säveltäjän C. Debussyn vauhditta-



         
          

mana. 1800-luvulla oli laajalti erilaisia huilumalleja, mutta Rankassa suosittiin pehmeämpää sävyä 

mahdollistavaa mallia. (Powell 2000a.)  

Gaubertin sonaatti nro 2 edustaa ranskalaista impressionismia. Debussyn läpimurron jälkeen tyyli-

kausi avautui ja monet säveltäjät lähtivät liikkeelle. Gaubert onkin hyödyntänyt teoksissaan paljon 

elementtejä M. Ravellin ja Debussyn tyylistä. Muun muassa sonaatissa nro 2 harmoniamaailma poik-

keaa tutusta tonaalisuudesta atonaalisuuden puolelle, mutta on melko romanttistyylistä, pastoraalis-

ta ja maalailevaa. Gaubert oli uransa alussa Pariisin oopperassa huilistina. Myöhemmin hän toimi Pa-

riisin konservatorion professorina kuuluisan ranskalaisen huilistin Marcel Moysen opiskeluaikana. 

Uransa loppupuolella hän toimi Pariisin oopperan pääkapellimestarina, sekä Orchestre de la Société 

des Concerts du Conservatoiren pääkapellimestarina. (Aurala-Heiskanen 2014.) 

 

2.4 Ranskalaisen modernismin esittelyä 

 

1950-luvulla huilun viritys muuttui 438 hertsistä 440:een. Albert Cooper paranteli Boehmin huilua 

niin, että puhallusaukon porausta muutettiin uudella tavalla. Nämä huilut yleistyivät ja ovat nykyään 

kaikkialla maailmassa ammattilaisten ja oppilaiden käytössä. (Sibelius-Akatemia 2014.) 

 

Jolivet sävelsi sonaatin huilulle ja klarinetille vuonna 1961, jolloin nykyinen viritysjärjestelmä oli jo 

hyvin vakiintunut. Moderni Boehmin huilu mahdollisti suuret intervallipomput ja sujuvat, laulavat le-

gatot kaukana toisistaan olevien äänten välilläkin. Dynamiikkaa pystyttiin soittamaan hyvin laajalla 

skaalalla. Voimakkuusmerkintänä FFF ja ppp, hyvin kovaa ja hyvin hiljaa, mahdollistuivat ja niitä 

käyettiin luomaan hyvin voimakkaita efektejä. Kappaleessa hengitysmerkinnät ovat samalla efektei-

nä toimivia taukoja. Lisäksi moderni Boehmin huilu mahdollisti uusia efektin omaisia soittotapoja ku-

ten teoksessa käytetyt flageolettiäänet. Teoksessa huilu ja klarinetti ovat melko atonaalisessa suh-

teessa keskenään, joten yhteinen rytmiikka nousee keskeiseksi elementiksi. Ranskalaisen impressio-

nismin vastakohtana Jolivet olikin kiinnostunut enemmän voimakkaasta ekspressionistisestä tyylistä. 

(Aurala-Heiskanen 2014.)  

 

Jolivet kiinnostui hyvin paljon atonaalisesta musiikista, sekä dodekafonisesta sävellystyylistä kuultu-

aan A. Schönbergin konsertin. Hänestä tuli dodekafoniseen säveltämiseen perehtyneen E. Varesen 

ainoa eurooppalainen oppilas. Lisäksi hän oli mukana perustamassa ryhmää La Juene France yhdes-

sä O. Messiaenin, Daniel Lesuerin ja Yves Baudierin kanssa, tarkoituksenaan löytää inhimillisemmän 

ja vähemmän abstraktin muodon säveltämiseen.  

  



         
          

3 PRODUKTION TOTEUTUS 

 

3.1 Aiheen valinnan taustaa 

 

Olen aina ollut hyvin kiinnostunut ranskalaisesta huilumusiikista. Päätin ottaa selvää siitä, mitä kaik-

kea eri aikakausien ranskalainen huilumusiikkimusiikki pitää sisällään. Tutkin aihetta instrumentin ra-

kenteellisen kehityksen näkökulmasta, sillä se on vaikuttanut huomattavasti myös tyylikausien tul-

kintamahdollisuuksiin. Päätin pitää konsertin, joka olisi samalla aikamatka historian halki ja toteuttai-

si mahdollisimman autenttisesti nykyaikaisella huilulla eri tyylisuunten tulkintaa.   

 

3.2 Valmistelu ja harjoittelu 

 

Produktioni lähti viimein käyntiin, kun saimme päätettyä konsertin ajankohdan, johon oli päätöshet-

kestä laskien vain pari viikkoa. Säestäjäni, opettajani, sekä lautakunnan kiireisen kevään aikataulu-

jen yhteensovittaminen onnistui viimein ainoaan kamarisalissa vapaana olevaan 45 minuutin varauk-

seeni.  

 

Kun pyörät lähtivät pyörimään toteutus tapahtuikin hyvin nopeasti. Mielestäni se oli myös positiivi-

nen asia kiireellisyydestä ja hienoisesta stressistä huolimatta, sillä se osoittaa ammattitaitoista kykyä 

valmistaa ohjelma nopeasti esityskuntoon, sekä sopeutua haastaviin aikatauluihin.  

 

Lisähaasteilta en tosin välttynyt, sillä säestäjäni Irina Zahharenkova sairastui, emmekä pystyneet 

harjoittelemaan ohjelmaani kuin yhden ainoan kerran läpi. Onneksi jokainen teos oli viimeisen kah-

den vuoden aikana aikaisemminkin esitetty konsertissa. Esitettyihin teoksiin olin onneksi saanut jo 

kesäopinnoissani hyvää ohjausta Lapinlahden musiikkileirillä, sekä usean vuoden ajan opettajaltani 

Terhi Aurala-Heiskaselta ja säestäjältäni Irina Zahharenkovalta. Olin myös itse tehnyt kirjallista 

osuutta varten paljon taustaselvitystä eri nettilähteistä ja keskustelemalla opettajani kanssa. Nämä 

asiat vahvistivat varmuuttani esiintymistilannetta varten. 

 

Käsiohjelmat ja juliste (Liite 1) valmistuivat samalla viikolla, kun konserttini ajankohta oli. Julisteita 

asetin nähtäville musiikkikeskukselle useaan paikkaan, jotta hankalasta ajakohdasta (pääsiäislomaa 

edeltävä torstai) huolimatta saisin houkuteltua yleisöä paikalle. Käsiohjelmat odottivat yleisöä salin 

edustalla sijaitsevalla pöydällä, jotta kuulijat saisivat Soivasta luennostani mahdollisimman paljon tie-

toa. Uskon tämän tietopaketin parantaneen myös kuulijan kokonaiselämystä, kun ymmärtää esteet-

tisen elämyksen lisäksi myös ”analyyttisellä tasolla” mitä kuulee.  

 

3.3 Konserttitilanne 
 

Konserttitilanteessa olin melko hermostunut, sillä sairastumisen vuoksi säestäjän kanssa oli soitetta-

va kappaleita vielä läpi lautakunnan juuri saapuessa paikalle, eikä ajatusten rauhoittamiselle jäänyt 

ollenkaan aikaa. Ymmärsin myös vasta aamulla, että minun olisi varmaan itse myös kommunikoitava 



         
          

yleisön kanssa puhumalla, mikä on soittajalle aivan uusi tilanne. Puhuminen yleisölle ei tuntunut 

lainkaan luontaiselta tai helpolta. 

Selvisin kuitenkin muutamasta konserttiini ujuttamasta juonto-osuudesta melko hyvin enkä unohta-

nut sanoja tai änkyttänyt häiritsevästi. Soitin kappaleet suunnittelemassani järjestyksessa mielestäni 

melko hienosti. Mielestäni pystyin toteuttamaan jokaisen kappaleen hyvin tyylin mukaisesti niin, että 

ajatus aikamatkasta eri tyylien kautta välittyi kuulijalle. Mitään isoja virheitäkään ei sattunut konser-

tin aikana, ja jännityskin alkoi helpottua puolen välin tienoilla.  

 

3.4 Palaute 
 

Palaute oli mielestäni hyvin asianmukaista ja yhtyi omiin ajatuksiini. Olimme lautakunnan (Rauno 

Tikkasen, Sari Mokkila-Karttusen ja opettajani Terhi Aurala-Heiskasen) kanssa yksimielisiä siitä, että 

soitto oli kevyttä, hyvin tyylinmukaisesti tulkittua ja sujuvaa. Sen sijaan jännittynyt keho ei mahdol-

listanut laajaskaalaisia nyansseja, joten suuret fortepaikat ja pianissimot olivat jääneet uupumaan. 

Teknisistä taidoistani tuli hyvää palautetta, mutta musiikillinen tulkinnan vahvuus ei yltänyt parhaa-

seen arvosanaan tällä suorituskerralla. Itseäni jäi erityisesti harmittamaan se että hermostuneessa 

tilanteessa en ymmärtänyt virittää tarpeeksi huolellisesti ennen esitystä, joten vire oli koko ajan liian 

matala. Cembalon kanssa vire toimi vielä jokseenkin hyvin, mutta siirryttäessä pianosäestykseen, en 

malttanut jäädä kuuntelemaan virettä hermostuksissani tarkasti. Niinpä koko esityksen ajan huoma-

sin, etten saanut soittoa puhtaaksi etenkään pitkillä äänillä. Totesin, että en nyt vaan voi muuta kuin 

jatkaa soittoa ja tehdä parhaani. Tästä oppineena en harjoittelisi enää viimeiseen pykälään asti en-

nen konserttia hermostuttaakseni itseäni, vaan hengittelisin rauhassa syvään rentoutuen ennen esi-

tystä. Myös alkuviritykselle uhraisin enemmän aikaa jatkossa. Vesilasi olisi ollut oiva lisä lavalla, jotta 

kappaleiden välissä olisi saanut kuivan suun ja kielen kostutettua yhteistyökykyisemmäksi tuplakieli-

paikkoja varten.  

 

Käsiohjelmista ja julisteesta sain hyvää palautetta. Käsiohjelman tekstin asettelu ja muoto oli lauta-

kunnan mielestä ammattimainen ja selkeä. Juliste taas oli kiinnostava ja tyylikäs. Ajatuksena Soiva 

luento oli lautakunnan mielestä todella kiinnostava ja omaperäinen. Ihmeteltäväksemme jäi se, 

miksei yleisöä tällaiselle tietopaketille ollut enempää. Syynä lienee ollut lähestyvä pääsiäisloma.  

 

Lautakunta piti käsiohjelmaani sisällöllisesti todella hyvin laadittuna. Samoin kuin koko konsertti kes-

toltaan, oli myös käsiohjelma pituudeltaan sopivan tiivis. Jokaisesta teoksesta kirjoitettu pieni tieto-

osuus avasi niin kuulijoiden, kuin lautakunnankin mielestä hyvin soitettua musiikkia. Rauno Tikkanen 

sanoikin näkevänsä minut tulevaisuudessa tutkimassa tätä aihetta – huilun kehityksen vaikutusta 

musiikin tulkinnan kehittymiseen. Mikskipä ei, sillä olen hyvin kiinnostunut musiikin historiasta, koska 

ilman sitä ei voi ymmärtää teosten syvempää olemusta.  

  



         
          

4 YHTEENVETO 

 

Onnistuin mielestäni hyvin tavoitteessani toteuttaa ranskalaisen huilumusiikin konsertti luennon 

omaisesti. Ajatus aikamatkasta välittyi yleisölle hienosti käsiohjelmien tesktejen avulla. Näin myös 

yleisö koki saaneensa paremman käsityksen siitä mitä kuulivat musiikissa. Tavoitteeni saada konser-

tista luennon omainen pilaamatta konsetin tunnelmaa onnistui hyvin, sillä puheosuuksia oli vain vä-

hän ja tietopaketit löytyivät käsiohjelmista. Onnistuin myös visuaalisesti luomaan käsiohjelmien ja 

julisteiden avulla mielestäni itseni ja esittämäni musiikin näköisen kokonaisuuden.  

 

Sain mielestäni esitettävät teokset harjoiteltua hyvin esityskuntoon ja onnistuin välittämään aikakau-

sien tunnelman tulkinnan kautta yleisölle. Myös teknisesti soitto heijasti teosten tyylikausia hyvin. Al-

le muutaman viikon lämmittely ei kuitenkaan riittänyt siihen että musiikki olisi ollut ”parasta laatua” 

omaan tekniseen ja tulkinnalliseen tasooni nähden, mutta arvosanana 4 osuu hyvin myös omaan 

kokemukseeni onnistumisesta.  

 

Kirjallisessa osuudessa sain mielestäni hyvin tärkeimmät asiat esille aikakausien esittelyssä. Opetta-

jaltani oppimieni asioiden lisäksi lähinnä englanninkielisitä lähteistä tärkeimpien asioiden löytäminen 

oli pieni haaste, mutta onnistuin siinäkin kiitettävästi. Tarkoitukseni ei ollut tehdä laajaa tutkielmaa, 

vaan ”pieni ikkuna” kuulijalle aikakauteen ja tässä koin onnistuvanikin hienosti. 

 

Olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta kehittyä soittajana opettajalleni Terhi Aurala-Heiskaselle, jo-

ka on kolmen vuoden ajan vienyt minua soittajana hyvin järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti eteen-

päin. Tahdon mainita kiitokseni myös Irina Zahharenkovalle, joka on saanut soittamisen maistumaan 

musiikilta aina niinäkin hetkinä kun olisin jo halunnut itse luovuttaa harjoittelun suhteen. Myös ystä-

väni Katri Laakso on ollut koko neljän ammattikorkeakouluvuoden ajan kehittymässä kanssani soitta-

jana, ja olemmekin saaneet syventää yhteismusisointitaitojamme monivuotisen “Jolivet -prosessin” 

myötä. Uutta näkökulmaa musiikilliseen ilmaisuuni olen saanut myös Lapinlahden musiikkileirillä 

Hanna Juutilaisen johdolla kesällä 2013, mikä onkin antanut alkusysäyksen opinnäytetyölleni ja in-

noittanut minua valitsemaan juuri konsertissani esitettävät kappaleet opinnäytetyöhöni. Hänelle siis 

kuuluu myös kiitoksen sana opinnäyteyöni valmistamisessa.  
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Liite 1 

 

   
  



         
          

 

 

 

 

Olen koko pienen huilistisen historiani ajan ollut sydämeltäni ranskalais-

henkinen soittaja hyvine ja huonoine piirteineni. Ranskalaisen huilumusiikin 

tutkiminen onkin avannut minulle mahdollisuuden kehittää vahvuuksiani ja 

ymmärtää heikkoja kohtiani soittajana. Kaiken kaikkiaan siis täydellinen ti-

laisuus viedä eteenpäin omaa tietotaitoani tyylillisesti aikakausien tunte-

muksen kautta, sekä teknisesti monipuolisen konserttiesityksen kautta. 

Haluan tarjota kuulijalle palasia ranskalaisesta huilumusiikista eri aikakausil-

ta barokista galantin tyylin, sekä impressionismin kautta moderniin musiik-

kiin. Vaikkakaan teokset eivät ole ranskalaisen huilumusiikin suuria merkki-

teoksia, ovat ne mielestäni kauniita helmiä, jotka vievät kuulijan ranskalai-

seen musiikkimaailmaan. 

 

Olen hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta kehittyä soittajana 

opettajalleni Terhi Aurala-Heiskaselle, joka on kolmen vuoden ajan vienyt 

minua soittajana hyvin järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti eteenpäin. 

Tahdon mainita kiitokseni myös Irina Zahharenkovalle, joka on saanut 

soittamisen maistumaan musiikilta aina niinäkin hetkinä kun olisin jo halunnut 

itse luovuttaa harjoittelun suhteen. Myös ystäväni Katri Laakso on ollut 

koko neljän ammattikorkeakouluvuoden ajan kehittymässä kanssani 

soittajana, ja olemmekin saaneet syventää yhteismusisointitaitojamme 

monivuotisen “Jolivet -prosessin” myötä. Uutta näkökulmaa musiikilliseen 

ilmaisuuni olen saanut myös Lapinlahden musiikkileirillä Hanna Juutilaisen 

johdolla kesällä 2013, mikä onkin antanut alkusysäyksen opinnäytetyölleni 

ja innoittanut minua valitsemaan juuri konsertissani esitettävät kappaleet 

opinnäytetyöhöni. 

 

Hanne Lappalainen 
 

  



         
          

 

 

Ohjelma 

 

 

N. Chedeville  

sonaatti g-molli op. 13 nro 6: 

osat: 1. Vivace 2. Alla breve 3. Largo 4. Allegro 

 

F. Devienne 

konsertto nro 7:  

osa: 3. Rondo (Allegretto poco moderato) 

 

P. Gaubert 

sonaatti nro 2: 

osat: 2. andante ja 3. Assez vif 

 

A. Jolivet   

sonaatti:  

osat: 1. Andantino ja 2. Quasi cadenza 

  



         
          

N. Chedeville  

sonaatti g-molli op. 13 nro 6: 

osat: 1. Vivace 2. Alla breve 3. Largo 4. Allegro 

 

1600-luvulla huilumusiikkia soitettiin hienoissa hoveissa, joissa musiikki oli muun 

muassa tanssiaiskäyttöä varten sävellettyä. Teoksen osat ovatkin helposti erilaisiksi 

tansseiksi tunnistettavissa. Vastakohtana tälle tuona aikana oli kirkon tarpeisiin 

sävelletty musiikki, mutta päätin keskittyä ranskalaisesta huilumusiikista puhuttaessa 

hovin piiriin. Ranskassa Ludvig XIV piti hovissaan intiimejä yksityiskonsertteja joihin 

pystyisin helposti kuvittelemaan juuri Chedevillen g-mollisonaatin. 

Barokin aikana huilu uudistettiin. Se valmistettiin kolmesta osasta ja poraus oli 

kaartiomainen suuosasta alaspäin. Tämä poraus mahdollisti laajemman kantavuuden ja 

kuuluvamman äänen, tinkimättä pehmeistä sävyistä. Tämä mahdollisti huilun 

käyttämisen kamarimusiikin lisäksi orkesterimusiikissa. Tässä traversohuilussa ei 

nykyhuilusta poiketen ollut läppiä, vaan pelkät pienet reiät läppien kohdalla, joista 

sävelkorkeutta voitiin muuttaa. Ensimmäisenä läppänä Chedevillen aikoihin huiluun 

lisättiin Dis -läppä. Tällaisella traversohuilulla vain muutamat sävellajit soivat 

vaivattomasti ja puhtaasti, sillä läppiä ylennys- ja alennusmerkkisille äänille ei ollut. 

Asteikkokulkuna etenevät äänet oli helppo soittaa legatona, mutta toisistaan 

kaukana olevat äänet oli mahdollista soittaa kauniisti pistemäisempinä. Pehmeä-

äänisellä puisella huilulla barokille ominainen terassidynamiikka oli luonteva soiton 

toteutustapa. 

Barokin aikakaudella oopperat, baletit ja kamarimusiikki tulivat hyvin keskeisiksi 

sävellysmuodoiksi. Mm. Blavet, Telemann ja Vivaldi sävelsivät musiikkia tällaisiin 

tarkoituksiin. Useissa teoksissa oli sävelletty soolohuilulle osuuksia ja tätä kautta 

huilu instrumenttina kasvatti suosiotaan. Chedeville oli niinkin ihastunut Vivaldin 

sävellystyyliin, että otti hänen sonaatistaan viimeisen osan omaan g-

mollisonaattiinsa. Tämä sonaatti on sävelletty oboen, viulun tai huilun soitettavaksi 

cembalon säestyksellä. Vaikkakaan kyseinen säveltäjä ei ole oman aikansa 

merkittävimpiä Ranskalaisia säveltäjiä, vie teos mielestäni kuulijan ihanalla tavalla 

ranskalaisen barokin maailmaan. 

  



         
          

F. Devienne 

konsertto nro 7: osa: 3. Rondo (Allegretto poco moderato) 

1  

François Devienne edustaa ranskalaista galanttityyiä, eli klassismin esikautta. Tämä 

oli Ranskassa merkittävä klassismin ilmentymä. Tälle ajalle tyypillisimmät 

sävellysmuodot ovat sinfoniat ja konsertot. Tästä syystä päädyin valitsemaan 

konserttiini Deviennen konserton nro 7. Omasta pianosäestyksellisestä 

konserttiesityksestäni poiketen teos onkin alun perin tarkoitettu esitettäväksi 

sinfoniaorkesterin säestyksellä. Devienne on elänyt vuosina 1759–1803, jolloin 

länsimainen konserttihuilu on ollut radikaalissa kehitysvaiheessa. Eri puolilla 

Eurooppaa kehiteltiin puisen yksiläppäisen barokkihuilun tilalle erilaisia huilumalleja. 

Yksi merkittävimmistä oli kolmiläppäinen huilu.  

Tuona aikana huilunsoiton ammattiosaajia alkoi olla enemmän. Teos onkin melko 

virtuoosinen, ja antaa soittajalleen mahdollisuuden ”loistaa” ammattitaidoillaan. 

Barokkityylistä poiketen tuon ajan tyyli mahdollisti jo selkeämmäin crescendojen ja 

diminuendojen toteuttamisen, joilla kappaleen kauniita fraaseja muotoillaan.  

Joachim Quantz on ollut Preussin alueella toinen ajalle merkittävä vaikuttaja. Hän on 

säveltänyt satoja huilukonserttoja, erityisesti Preussin kuninkaan Frederick II:n 

(Frederick The Great) hovissa myös itse lahjakkaan huilistikuninkaan käyttöön. Hänen 

kirjansa Essay on flute-playing (1752) on edistänyt mm. eurooppalaisen 

huilunopiskelun tasoa satojen vuosien ajan. Hänen tavoitteensa oli antaa huilisteille 

ymmärrystä teknisen osaamisen lisäksi lahjakkaana ja älykkäänä muusikkona. Tämä on 

otettava huomioon myös puhuttaessa ajan ranskalaisesta huilumusiikista. 

Quantz rakensi myös kahdeksantoista huilua kuninkaalleen, jolla oli tapana lahjoitella 

huilujaan pois. Muutamia on kuitenkin jäljellä Saksan, Japanin ja USA:n museoissa. 

Näin on ollut mahdollista saada tietoa huilujen kehityshistoriasta. Sävelpuhtautta 

merkittävänä pitänyt Quantz lisäsi barokkihuilun ainoan läpän D# lisäksi 

enharmonisesti Eb -läpän.   

Kiinnostavaa Deviennessä on myös hänen historiallinen vaikutuksensa ranskalaiseen 

huilutaiteeseen. Hän toimi huilistina Ranskan armeijan orkesterissa ja koulutti myös 

oppilaita. Vallankumouksen jälkeen hän toimi professorina nykyään Pariisin 

konservatoriona tunnetussa instituutissa. Hän halusi parantaa ranskalaisen 

huilunsoiton tasoa kirjoittamalla teoksen Méthode de Flûte Théorique et Practique 

(1793).  Vasta Jean Pierre Rampalin levytysten myötä Deviennen teokset ovat 

saaneet laajempaa suosiota huilistien ohjelmistoissa. 

  



         
          

P. Gaubert 

sonaatti nro 2: 

osat: 2. andante ja 3. Assez vif 

 

1700-luvulla huilua käytettiin paljon sinfonia- ja konserttomusiikissa. Vuosisadan 

lopussa huilun suosio kasvoi huomattavasti ja saavutti huippunsa 1800-luvun alussa. 

Tuona aikana Theobald Boehm aloitti huilunvalmistuksen. Hän lisäsi huiluun suuret 

ääniaukot ja niihin läpät. Lisäksi kartiomaisella muodolla muutettiin vahvistamaan 

alarekisteriä. Läppäjärjestelmää linkitettiin helpottamaan joitakin sormituksia. 

Biccialdi puolestaan toi peukalolle ja G# -äänelle käytännölliset läpät. Puun sijaan 

valmistusmateriaali oli metallia ja putken poraus oli laajempi ja suora. Lisäksi 

suukappaleen poraus oli kartiomainen. Joitakin muutoksia läppien osalta on tehty, 

mutta putken akustinen rakenne on pysynyt lähes samana tähän päivään asti. Hänen 

muutoksensa huiluun ovat mahdollistaneet sormiteknisen tähänastisesti parhaan 

nopeuden ja tarkkuuden. 

Romantiikan aikakautena huilun suosio väheni. Monet muusikot eivät aluksi 

hyväksyneet Boehmin uutta huilua sen “kovan” äänen vuoksi. Huilun suosio kasvoi 

taas vuosisadan edetessä ja vuosisadan lopussa Boehmin huilu oli voittanut 

suosionsa mm. Ranskalaisen säveltäjän C. Debussyn vauhdittamana. 1800-luvun oli 

laajalti erilaisia huilumalleja, mutta Rankassa suosittiin pehmeämpää sävyä 

mahdollistavaa mallia. 

Gaubertin sonaatti nro 2 edustaa ranskalaista impressionismia. Debussyn läpimurron 

jälkeen tyylikausi avautui ja monet säveltäjät lähtivät liikkeelle. Gaubert onkin 

hyödyntänyt teoksissaan paljon elementtejä M. Ravellin ja Debussyn tyylistä. Muun 

muassa sonaatissa nro 2 Harmoniamaailma poikkeaa tutusta tonaalisuudesta 

atonaalisuuden puolelle, mutta on melko romanttistyylistä, pastoraalista ja 

maalailevaa. Hän oli uransa alussa Pariisin oopperassa huilistina. Myöhemmin hän 

toimi Pariisin konservatorion professorina kuuluisan ranskalaisen huilistin Marcel 

Moysen opiskeluaikana. Uransa loppupuolella hän toimi Pariisin oopperan 

pääkapellimestarina, sekä Orchestre de la Société des Concerts du 

Conservatoiren pääkapellimestarina.  



         
          

 


