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SUOMEN NUOTTIGRAAFIKOT RY
Nuotinpiirron historiaa Suomessa -projekti
Osa 1: Nuottigraafikko Yrjö Hjelt

Haastattelija Jari Eskola


Yrjö Hjelt (s. 1953) on arvostettu säveltäjä, sovittaja sekä nuottigraafikko. Hjelt on
toiminut useamman suomalaisen huippusäveltäjän luotto-nuottigraafikkona. 1980luvulla Hjelt piirsi puhtaaksi osan Magnus Lindbergin teoksista, myöhemmin, 1990luvulla mm. Erik Bergmanin teoksia – nyt jo notaatio-ohjelma Finalella. Vaikka
hiljattain eläkkeelle siirtynyt Hjelt ei enää aktiivisesti piirräkään nuotteja, hän kantaa
kuitenkin vastuunsa alan toimintaedellytyksien turvaamisesta Suomen nuottigraafikot
ry:n hallituksen jäsenenä.
Yrjö Hjelt arvelee lapsuudenkodin merkityksen sangen suureksi hänen polullaan nuottien
piirtoa kohti. Hjelteillä harrastettiin musiikkia monin tavoin, kuunneltiin ja soitettiin.
Hjeltin isä soitti selloa orkesterissa, ja Yrjö pääsi seuraamaan harjoituksia jo
taaperoikäisenä. Yrjön ensimmäinen oma soitin oli viulu, jonka seuraksi tulivat
myöhemmin kitara ja sähkökitara. Teinivuosina Yrjö hankki myös huilun. 

Hjelteillä harrastettiin lisäksi kuvataiteita. Yrjö piirsi ja maalasi, myös öljyväreillä. Yrjön
äidillä oli arkkitehtitoimisto, ja teini-iässä Yrjö teki ajoittain rakennuspiirtäjän hommia
äidilleen. Parikymppisenä Helsinkiin muutettuaan Yrjö sai piirtäjän paikan
kaavoitustoimistossa. 

Kynä siis pysyi Yrjöllä kädessä nuoresta pitäen. Niinpä ei tule yllätyksenä, että Helsingin
konservatorion teoriopettaja oli kiinnittänyt huomiota Yrjön nuottikäsialaan, ja kehotti
häntä ottamaan yhteyttä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus MICiin (myöhemmin
Fimic, sittemmin Music Finland), jossa tarvittiin nuotinpiirtäjiä. 

Yrjön ensimmäiset nuottipiirrot, teokset Rosvojen ryöstöt sekä Suihkukone kuvaavat 7vuotiaan pojankoltiaisen vilkkaasta mielikuvituksesta kummunneita omia sävellyksiä.
Tuolloin elettiin 1950- ja 1960-lukujen vaihdetta. Ensimmäinen maksullinen, siis
ammattimainen nuottityö tuli vuonna 1979 juuri Tiedotuskeskuksen toimeksiantona. ”Se
oli pieni tehtävä, joitain stemmoja. Minulle ei ole jäänyt mieleen mistä musiikista tai
kenestä säveltäjästä oli kysymys”, sanoo Hjelt. 


Tusseja ja kalligrafiateriä

Nuottigraafikkouransa alkuaikoina Hjelt käytti pyöreäteräisiä Rapidograph- tai Rotringtussipiirtimiä, joiden käyttöön oli tottunut jo arkkitehti- ja kaavoitustoimistoissa
työskennellessään. Myös tasakärkinen kalligrafiaterä kuului piirtäjän penaalin
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varustukseen. Hjelt muistelee: ”Käytin samanlaisia tusseja kuin mihin olin tottunut
piirtäjän tehtävässä, mutta vaihtelin laatuja tilanteen ja terän mukaan”. 

Alkuaikoina, nuottikeikkojen tarkoittaessa lähinnä stemmojen piirtämistä, käytettävä
paperi oli useimmiten valmiiksi viivoitettua MICin tai Helsingin konservatorion painettua
nuottipaperia. Vuodesta 1985 eteenpäin piirtotehtävät alkoivat kuitenkin olla sen verran
monimutkaisia, ettei valmis nuottipaperi enää soveltunut. ”Sommittelin sivut itse, ja
piirsin viivastot valkoiselle paperille, ” Hjelt kertoo. ”Apuvälineinä käytin erilaisia
viivaimia ja sapluunoita joita tein tarvittaessa itsekin pleksistä; välineet ja materiaalit
hankin yleensä Wulffilta.”


Rotring rapidograph, tekninen tussi. Yrjön käyttämät leveydet olivat .20–.50.
Kuva: Rotring GmbH


Magnus Lindberg ja Yrjö Hjelt tutkimassa nuotteja. Kuva otettu 25.8.1987. Kuva: Pekka Hako.
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Yrjö Hjelt kolmioviivaimen kanssa Lindbergin nuottikuvan kimpussa. Saattoi siinä tupakkaakin mennä. Kuva otettu
25.8.1987. Kuva: Pekka Hako. 


Yllä: Magnus Lindberg: … de Tartuffe, je crois…. (1981). Kaksi sivua partituurista. © Fennica Gehrman Oy, Helsinki.
Julkaistu kustantajan luvalla. 
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Nuottigrafiikkaa tietokoneella
Hjelt hankki ensimmäisen tietokoneensa 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Koneena oli
klassinen Applen Macintosh Plus, johon oli lisätty muistia. Ensimmäiset notaatio-ohjelmat
olivat Professional Composer ja NoteWriter, jälkimmäinen täysin graafinen ohjelma.
”Professional Composerin ja NoteWriterin myötä ei elämä juurikaan mullistunut. Vasta
siirryttyäni Finalen käyttäjäksi, viimeistään 1991, nuottien tekeminen tietokoneella lähti
kunnolla vauhtiin, ja syrjäytti nopeasti tussin ja paperin – alkoi ihan uusi aikakausi,” Hjelt
kertoo.

 


Vas: Apple Macintosh Plus. Kuva: Apple, Inc.
Keskusyksikön alapuolella on kovalevy, kooltaan 20–40
megatavua. Mustavalkoisen näytön koko oli 9 tuumaa.


Yllä: Professional Composer -notaatio-ohjelman työskentelytila Apple Macintosh Plus -tietokoneessa.
Kuva: Muzines-sivusto.
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Yllä: NoteWriter-notaatio-ohjelman työskentelytila Macintosh Plus -tietokoneen näytöllä.
Lähde: Notewriter Manual. http://debussy.music.ubc.ca/download.html


Finalen ominaisuudet ja mahdollisuudet olivat 1990-luvun alkupuolen versioissa vielä
varsin rajalliset. Perustoimintoihin liittyvää automatiikkaa ei ollut läheskään siinä määrin
kuin nykyisin. Yrjö muistelee: ”Oli hauskaa yrittää keksiä kepulikonsteja saadakseen
aikaan sellaisia asioita, joita Finale ei tukenut. Myös tavallisten rutiinien kanssa oli kyllä
näpräämistä”. 

Hjelt opiskeli Finalen notaatiopuolen systemaattisen perusteellisesti heti käyttämisen
aluksi. Vinkkejä tuli toki muilta Finale-käyttäjiltä, eikä Hjelt ole arastellut olla yhteydessä
softan valmistajaan. ”Sieltä on tullut ihan asiaallisia vastauksia,” sanoo Hjelt, ja jatkaa:
”Minulla on sellainen mielikuva, että Finale toimi alkuaikoina luotettavammin – siten kuin
sen pitikin – ja ohjelma tuntui siksi turvallisemmalta kuin se on tuntunut myöhemmin.
Reilut kymmenen vuotta sitten alkoi ilmaantua kaikenlaisia pikku ongelmia, mutta toki
Finaleen on tullut myös paljon uusia hyviä ominaisuuksia.” 

Hjelt on yleensä viivytellyt melko pitkään ennen vaihtamista uuteen Finale-versioon,
kysellyt ja kuunnellut muiden käyttökokemuksia, varmistuakseen siitä, että ohjelma toimii
pääosin niin kuin pitääkin.

6

Yllä: Varhaisen Finale-version ruutukaappaus varhaisessa Windows-ympäristössä. Alan pioneerit muistavat hyvin ajan
ennen kelluvia työkalupalkkeja. Lähde: Muzines-sivusto. 


Näistä teoksista en luovu
Kysyttäessä sellaista notaatiotyötä tai -teosta, josta nuottigraafikko on erityisen ylpeä,
nostaa Hjelt tussi- ja paperikauden kohokohdaksi Einojuhani Rautavaaran viiden
ensimmäisen sinfonian partituurien piirtämisen käsin. Tämä oli aatteellisen Pankustantamon hanke, Hjelt piirsi viivastot ja nuotit A3-kokoisille originaaleille, josta ne
pienennettiin B6-kokoon, eli taskupartituuriksi. Valitettavasti paino-originaalit ovat
kadonneet. 
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Yllä: Einojuhani Rautavaara: Sinfonia nro 3, ote. Sinfonia nro 3 edustaa perinteistä notaatiota.
© Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan luvalla. 


Yllä: Einojuhani Rautavaara, Sinfonia Nro 4, ote. Sinfonia nro 4 on tiukkaa sarjallista musiikkia. Osien edellä rivit ja
vektorit esiteltiin piirroksin. Nuottikuva kuitenkin on perinteinen. © Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan
luvalla.
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Vas: Einojuhani Rautavaara: Sinfonia nro 5. Tämän
sinfonian hahmottamisessa ns. cut score oli paras
ratkaisu.
© Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan
luvalla.


Tietokonekauden töistä Hjelt muistelee seuraavasti: ”[sen kauden] töistä on vaikeampi
nostaa mitään ylitse muiden. Mutta luulisin, että esimerkiksi Matthew Whittallin Event
Horizons alttosaksofonille ja pianolle (käsikirjoituksesta) ja pianokonsertto Nameless Seas
(Finale-datasta) onnistuivat kohtalaisen hyvin”.


Vas: Matthew Whittall:
Event Horizons –
Sonata for Alto
saxophone and piano. 


9

Yllä: Matthew Whittall: Nameless Seas – Piano Concerto. © Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan luvalla.


”Tein paljon Erik Bergmanin musiikkia, kaikkiaan 27 opusta, joihin liittyy monenlaisia
muistoja. Esimerkiksi Le voyage op. 142 isolle esiintyjäjoukolle ja tanssijoille on jäänyt
mieleen eksoottisen aiheensa ja erilaisuutensa vuoksi, kun taas Extase op. 143 kitaralle on
jäänyt mieleen graafisen yleisilmeensä vuoksi.”


Erik Bergman ja Yrjö Hjelt Teoston vuosikokokouksessa 2003. Kuva: Maarit Anderzén
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Alla: Erik Bergman: Extase op. 143. © Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan luvalla.


Yllä: Erik Bergman: Le Voyage op. 142: ote osa I: ”The Aboriginal Landscape”. Seuraava sivu: sama teos, ote osa 3:
”Polynesian rhythms”. © Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan luvalla. 
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”Tässä yhteydessä on pakko mainita myös C. Ph. E. Bachin Die wahre art das Klavier zu
spielen, osat I ja II (samoissa kansissa) jonka Paavo Soinne suomensi (Sibelius-Akatemia
1995), ja jonka nuottiesimerkit tein. Siinä vasta oli projekti! Se kesti vuodesta 1991 vuoteen
1995, ja siihen liittyy eräs henkilökohtaisestikin varsin merkittavä asia.”

(Toim. huom. Soinne halusi kirjan suomennoksen nuottikuvan vastaavan ”vanhaa” tyyliä,
josta syystä välistys on tehty harvaksi, tietyt elementit ovat ohuita jne., eivätkä vastaa
modernin nuottigrafiikan käytäntöjä.)

Lähde: ”Tutkielma oikeasta tavasta soittaa klaveeria”, C. P. E. Bach, suom. Paavo Soinne (s. 53). Sibelius-Akatemian
julkaisuja 9. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-076-1
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Ansaitusti eläkkeellä – nuottigrafiikan Grand Old Man
Yrjö Hjelt toteaa olevansa nyt (2020) sikäli eläkkeellä, ettei hänellä ole enää aikomuksia
työstää muiden säveltäjien musiikkia. Täysin poissuljettua se ei kuitenkaan ole, mutta
omien teosten ja töiden parissa nuottien piirto mitä todennäköisemmin tietenkin jatkuu
yhä. 

Paria poikkeusta lukuunottamatta Hjelt teki vuosina 2004–2017 vain omien sävellystensä
ja sovitustensa nuotteja. Muiden säveltäjien nuotit oli jo piirretty, Yrjö arveli. On kuitenkin
monenlaisia kuuluisia viimeisiä sanoja: Fennica Gehrman -musiikkikustantamo houkutteli
Hjeltin ”vielä kerran” sorvin ääreen. Tämän seurauksena Yrjö viimeisteli painokuntoon
viisi Matthew Whittallin teosta reilun kahden vuoden aikana (2017–2019). 

Vanhemmilta mestareilta kysytään usein työn luonteesta sekä siitä, millaisia neuvoja heillä
on antaa nuoremmille kollegoilleen. Kysymykseen siitä, mikä hänen mielestään on
nuottigraafikon tärkein avu, Hjelt vastaa seuraavasti: ”kysymykseen on oikeastaan
mahdotonta vastata, koska ammattitaito koostuu niin monista asioista joita ei voi erottaa
toisistaan – tarvitaan näkemystä, kokemusta, tietoa, ja varmasti kärsivällisyyttäkin. Ja
vaikka työ on luonteeltaan teknistä, niin nähdäkseni musikaalisuuttakin tarvitaan. Annan
itse arvoa sommittelutaidolle, joka ulottuu suurista kokonaisuuksista detaljeihin.
Mielestäni hyvin ja kauniisti sommiteltu, käytännöllinen, joka tasolla informatiivinen ja
pienimmiltä yksityiskohdiltaankin korrekti nuottisivu tai aukeama aateloi
nuottigraafikon.”

Uransa aikana Hjelt on tehnyt töitä niin tussilla, sabluunoilla kuin todistanut notaatioohjelmistojen kehityskaarta reilun 30 vuoden ajalta. Tästä on syntynyt kokemusta ja
näkemyksellisyyttä, josta on helppo ammentaa. Jokaisella nuottigraafikolla on oma
polkunsa ammattiin, ja parhaimmillaan se onkin elämän mittainen polku. Yrjö Hjelt pohtii
lopuksi vielä sitä, kuinka nuottigraafikoksi tullaan, ja mitä ammatti vaatii tekijältään?
”Jos eivät kaikki, niin ainakin melkein kaikki nuottigraafikot ovat opiskelleet musiikkia
jossakin muussa tarkoituksessa, mutta ryhtyneet piirtämään nuotteja sattumien ja
luontaisten taipumustensa ohjaamina. Tämä on luonteva reitti ja antaa myös hyvät
perusvalmiudet alalle. Nuotinpiirtämistä voi ruveta harjoittelemaan vähäisemmilläkin
valmiuksilla, mutta ammatilliseen toimintaan ryhdyttäessä nuottien tuntemuksen (sen
laajassa merkityksessä) pitää olla vähintään tasolla, mikä on vaikkapa orkesterimuusikolla
tai soitonopettajalla. Eikä sekään riitä. Laadukkaitten nuottien tekeminen edellyttää paljon
laajempaa ja syvällisempää notaation ja siihen liittyvien konventioiden sekä
käytännöllisten seikkojen ymmärtämistä, kuin mitä ammattimuusikollakaan ehkä on. Siitä
kertoo sekin, että tietokoneiden ja notaatio-ohjelmien tultua kaikkien ulottuville,
julkisuuteen on ilmaantunut ammattimuusikoiden tekemiä nuotteja jotka eivät kestä
kriittistä tarkastelua tai ovat pahimmassa tapauksessa lähes käyttökelvottomia. ”

”Nuottigraafikolta vaaditaan myös huolellisuutta ja kärsivällistä luonteenlaatua sekä
silmää hyvälle sommittelulle. Silmä harjaantuu nuotteja lukiessa ja tutkiessa. Asemansa jo
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kauan sitten vakiinnuttaneet kansainväliset kustantajat julkaisevat yleensä laadukkaita
nuotteja, joita kannattaa tutkia, vaikka nuottien laatu voikin vaihdella teoskohtaisesti. Eri
kustantajien nuotteja vertaillessa voi tehdä havaintoja poikkeavuuksista ja arvioida
erilaisten toteutustapojen hyviä ja huonoja puolia. Mutta niin vanhoissa kuin uusissakin
kustanteissa on myös sellaisia, joita nuottigraafikko ei voi käyttää esikuvina eikä
moraalisena tukena tai verukkeena huonoille ratkaisuilleen.”

”Perinteiseen ja modernimpaankin notaatioon kuuluu paljon ihan perusasioihin liittyviä
konventiota, joita nuotteja lukiessa ei ehkä tiedosta, mutta joilla on suuri merkitys
lopputulokselle. Alan kirjallisuus, joka purkaa notaatioon liittyvät asiat alkutekijöihinsä,
voi avata nuottigraafikolle uusia näkökulmia ja tuottaa suuria oivalluksia. Konventiot ovat
eräänlaisia kuvakielen kielioppisääntöjä, jotka tekevät visuaalisesta informaatiosta
mahdollisimman ymmärrettävää. Kun säännöt ovat hallussa, niitä voi myös rikkoa
hallitusti ja siten elävöittää nuottikuvaa informaation kärsimättä, tai jopa informaatiota
vahvistaen. Kun viesti on ymmärrettävä ja helposti vastaanotettava, on musiikin
toteutuskin todennäköisemmin hyvä.”


Haastatteli Jari Eskola (2019), julkaistu 8/2021.

Suomen Nuottigraafikot ry:n logo on Yrjö Hjeltin suunnittelema: 
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