
 

 

Kuva Tuire Ranta-Meyer 

 

Seuran 14 vuoden mittainen hanke saatu päätökseen 
 

Koko Helsingin soitannollinen yleisö oli eilen kokoontunut Erkki Me-

lartinin sävellyskonserttiin täyttäen yliopiston salin ääriään myöten. 

Odotukset olivat epäilemättä melkoiset, mutta en luule kenenkään 

pettyneillä toiveilla palanneen tilaisuudesta, sillä siinä kuultu uusi mu-

siikki osoitti selvään nuoren säveltaiteemme yhä laveammalle levittä-

vän siipiänsä, yhä kaunopuheisempana ja sisällöltään rikkaampana 

pyrkivän esille.”  Nimimerkki E.K. 2.2.1905 Uusi Suometar 

 

 

Kuuden sinfonian säveltäjä 

 

Erkki Melartinin (1875–1937) sävelsi valmiiksi asti kuusi sinfoniaa. Niistä ensimmäiset viisi 

(vuosilta 1902−1916) edustaa saksalaiseen orkesteritraditioon nojautuvaa kansallisromant-

tista sävellysperinnettä. Kuudes sinfonia op. 100 (1924) poikkeaa selvästi edeltävistä, ja siinä 

ovat näkyvillä ajankohdan modernistiset virtaukset.  Ennen maamme itsenäistymistä suomalai-

sia sinfonioita oli sävelletty hyvin vähän, siksi niiden kantaesitykset muodostuivat suuriksi juh-

latilaisuuksiksi Jean Sibeliuksen myötä syntyneen kansallisen sinfoniakonsertin lajityypin mu-

kaisesti. Tunnusmerkillistä näille konserteille oli säveltäjän läsnäolo ja ohjelmiston koostumi-

nen kokonaisuudessaan tämän uutuusteoksista.  

 



 

Myös Melartin johti itse kaikkien sinfonioidensa ja useimpien suurimuotoisten orkesteriteos-

tensa ensiesitykset. 1800-luvun lopussa alkaneiden venäläistämistoimien johdosta Suomessa 

sivistyneistö oli jo valmiiksi isänmaallisesti virittynyttä. Omassa maassa syntynyttä taidetta ar-

vostettiin ja haluttiin tukea. Melartin sai yleisöltä poikkeuksetta suuret suosionosoitukset ja 

ylenpalttiset kukkatervehdykset. Ajankohdan musiikkiarvostelijatkin antoivat Melartinin or-

kesterituotannolle tunnustusta, olihan hän Sibeliuksen ohella tuon ajan ainoa suomalainen sin-

fonikko. Esimerkiksi Aarne Wegeliuksen (Helsingin Sanomat 9.4.1907) mukaan ”suomalaiset 

saattoivat iloita ja olla ylpeitä Melartinin 3. sinfoniasta: se oli musiikiltaan yleispätevää, mutta 

kantoi ehdotonta säveltäjän persoonallista leimaa.”  

 

Suomen Kulttuurirahasto tukenut editiohanketta vuodesta 2006  

Erkki Melartin -seura sai Suomen Kulttuurirahastolta vuosina 2006, 2008 ja 2015 apurahaa yh-

teensä 34 000 euroa nimikkosäveltäjänsä sinfonioiden puhtaaksikirjoitushankkeeseen.  Tavoit-

teena oli edistää editoidun materiaalin myötä säveltäjän suurimuotoisten teosten esittämistä ja 

muodostumista osaksi maamme elävää musiikkiperintöä. Erityisesti Melartinin orkesterimu-

siikki oli vaarassa jäädä pelkiksi nimekkeiksi arkistoluetteloihin siksi, että partituurit olivat 

saatavissa ainoastaan käsikirjoitusten valokopioina Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksesta 

(nykyinen Music Finland). Kapellimestarit, musiikintutkijat tai muusikot eivät päässeet tutustu-

maan teoksiin kovin helposti.  

 

Alkuperäisiin käsin kirjoitettuihin par-

tituureihin ja äänilehtiin – kuten myös 

vuonna 1935 painettuun 6. sinfonian 

materiaaliin − on sisältynyt puutteita, 

vääriä ääniä, epäloogisuuksia ja lyhen-

nyksiä, jotka ovat tuottaneet käsikirjoi-

tuksiin tutustuneille päänvaivaa. Näistä 

seikoista johtuen sinfonioiden esittämi-

selle on ennen tätä editointihanketta 

muodostunut tarpeettoman korkea 

kynnys. Melartinin orkesterimusiikkia 

ei käytännössä tunnettu, saati esitetty 

sodanjälkeisessä Suomessa. Siksi on ol-

lut tärkeä tuottaa näiden kansallisesti 

merkittävistä teoksista luotettavat ja 

selkeät materiaalit.  

 

 

Paljon enemmän kuin pelkkä 

partituuri 

14 vuoden mittainen puhtaaksikirjoi-

tushanke on saatu päätökseen touko-

kuussa 2020. Sen myötä on saatu val-

miiksi Melartinin kaikki kuusi sinfo-

niaa, mutta myös osin seuran omalla 

panostuksella sinfoninen runo Traumgesicht, sävelruno Marjatta, kuvaelmamusiikki Väinämöi-

nen luo kanteleen sekä orkesterisarja baletista Sininen helmi. Yhteensä nykypäivän vaatimukset 

täyttäviä, Sibelius-ohjelmalla kirjoitettuja partituurinsivuja on hankkeessa syntynyt yli 1200.  



 

Suomen kulttuurirahaston rahoittaman hankeen on käynnistänyt ja sitä alusta alkaen johtanut 

seuran puheenjohtaja, Melartin-tutkija, dosentti Tuire Ranta-Meyer.  Kaikkien tähän asti val-

mistuneiden teosten puhtaaksikirjoituksesta ja toimitustyöstä on vastannut nuottigraafikko 

Jani Kyllönen. Hän on toiminut uutterasti editorina monissa projekteissa, joiden tarkoituksena 

on ollut nostaa esiin unohdettuja suomalaisia teoksia. Hän on myös Melartin-seuran varapu-

heenjohtaja. Hänen mukaansa 

 

”Työskentely tämän merkittävän suomalaisen sinfoniasyklin kanssa on ollut suuri kunnia − ja 

samalla sydämen asia. On tärkeää, että arkistoihin ansiotta hautautuneet teokset saavat uusia 

mahdollisuuksia tulla kuulluiksi.” 

 

Avoimuuden periaatteiden mukaisesti hankkeen myötä syntyneitä partituureja voi vapaasti 

tutkia ja ladata Erkki Melartin -seuran sivuilta http://erkkimelartin.fi/em/. Jokaisen teoksen 

yhteyteen on liitetty myös hankkeen vastuutoimijoiden yhdessä kirjoittama tutkimuksellinen 

esipuhe. Niissä on tuotu esiin kokonaan uutta tietoa kyseisen teoksen synty- ja esityshistoriasta 

sekä sen muista erityispiirteistä. Esipuheet on myös käännetty englanniksi, koska Melartinista 

on vielä toistaiseksi vähän kansainvälisille lukijoille suunnattua tutkimustietoa. Suomen joh-

tava musiikkikustantamo Fennica Gehrman, jonka hallussa on muiden muassa perinteikäs Fa-

zerin kustannusluettelo, vastaa materiaalin vuokrauksesta orkestereille niin Suomessa kuin 

kansainvälisesti.  

 

Melartinia sinfoniaorkestereiden ohjelmistoon 

 

Melartinilla oli monia merkittäviä rooleja suomalai-

sessa musiikkielämässä: hän oli kapellimestari, ny-

kyisen Sibelius-Akatemian pitkäaikainen johtaja, mu-

siikinteorian opettaja ja kokonaisen säveltäjäsuku-

polven kouluttaja. Kuitenkin hänen koko elämänsä 

tärkein sisältö oli säveltäminen.  ”Jos vain saisi sävel-

tää, se on päivittäinen rukoukseni”, hän kirjoitti 

vuonna 1906 tuberkuloosipotilaana, kun kaikki rasit-

tavaksi katsottu työ oli häneltä kielletty. ”Räjähdän 

kappaleiksi, jos en kohta saa purkaa päässäni olevia 

musiikillisia ideoita paperille”, hän kirjoitti usein lu-

kukausien lopussa lomaa odotellessaan.  

 

Vahvan säveltäjäidentiteetin omanneen Melartinin 

kannalta on suurenmoista, että hänen tähtensä kon-

serttiohjelmien taivaalla on vihdoin selvästi kirkastu-

nut. Editoiduista materiaaleista 5. sinfoniaa ovat vuo-

sina 2008−2020 johtaneet Klaus Mäkelä, Ari Rasi-

lainen, Ville Matvejeff ja Atso Almila (Turussa, 

Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä, Vaasassa ja 

Konstanzissa). Sakari Oramo johti 3. sinfonian 

vuonna 2011 RSO:n konsertissa Musiikkitalossa, 

Erkki Lasonpalo 4. sinfonian Heinäveden musiikki-

päivillä 2016 ja Tuomas Rousi Helsinki Concordian 

       konsertissa Suomi 100 -juhlavuonna.  



 

Klaus Mäkelä on johta-

nut usein Melartinin 5. 

sinfoniaa ja vuonna 2017 

oopperan Aino konsertti-

version Suomen Kansal-

lisoopperassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva Marco Borggreve 

/ The Oslo Philharmonic 

Orchestra 

 

 

Hannu Lintu johti sinfonisen runon Traumgesicht ensi 

kertaa 81 vuoteen vuonna 2013 ja katsoo nykyään, että 

teoksella on ilman muuta paikkansa suomalaisen musii-

kin kantarepertuaarissa.  

 

Hän on esittänyt sitä useita kertoja ja myös levyttänyt te-

oksen Ondinelle 2016. Samalla levyllä on ensi kertaa le-

vytettynä sävelruno Marjatta Soile Isokosken laulaessa 

sopraano-osan. Myös Leif Segerstam on johtanut sekä 

Traumgesichtin että Marjatan Heinäveden musiikkipäi-

villä 2017. Hannu Lintu on levyttänyt sarjan baletista Si-

ninen helmi.  

 

 

Tutkimusta editointityön säteilyvaikutuksena  
 

Puhtaaksikirjoitushanke on lunastanut rahoittajan sille asettamat toiveet vaikuttavuudesta 

myös toisella tapaa. Editointityö on edellyttänyt tutkimuksellista otetta, ja siksi sen myötä on 

syntynyt myös kokonaan uutta tietoa Melartinin sävellyksistä ja sävellystyön ominaispiirteistä.  

Vuonna 2016 Suomen pitkäaikaisimmassa vertaisarvioidussa lehdessä Musiikki ilmestyi Melar-

tin-erikoisnumero, jonka päätoimitti puhtaaksikirjoitushankkeen johtaja Tuire Ranta-Meyer.  

Erikoisnumerossa julkaistiin neljä vertaisarvioitua ja kaksi katsausartikkelia.  Tutkimusartikke-

leista kolme käsitteli puhtaaksikirjoitushankkeen ansiosta esiin nousseita orkesteriteoksia: 

Traumgesichtiä (Ranta-Meyer ja Kyllönen), Marjattaa (Ranta-Meyer) ja 5. sinfoniaa (MuT Sa-

kari Ylivuori). Ensimmäisen katsausartikkelin kirjoittaja oli musiikkikriitikko Mats Liljeroos, 

joka vertaili keskenään sinfonioiden eri arkistoäänityksiä.  Jälkimmäisessä kirjastonhoitaja, FM 

Heikki Poroila valotti Melartinin opusnumerointiin liittyvää problematiikkaa. Vuonna 2018 

samassa lehdessä ilmestyi MuT Juhani Alesaron 64-sivuinen perusteellinen analyysi 5. sinfo-

nian finaalifuugasta. Puhtaaksikirjoitustyöhön liittyvän tiedonhankinnan ja sävellysten synty-

historiaan liittyvät tutkimukset ovat tärkeä tukiranka myös vuonna 2020 käynnistyneelle Me-

lartinin elämäkertahankkeelle.  



 

• 6 puhtaaksikirjoitettua sinfoniaa orkesterimateriaaleineen 

• 4 muuta puhtaaksikirjoitettua suurta orkesteriteosta 

• 10 tutkimuksellista esipuhetta puhtaaksikirjoitettuihin partituu-

reihin suomeksi ja englanniksi 

• Partituurien ja esipuheiden avoin saatavuus seuran kotisivuilla 

• 200 sivua puhtaaksikirjoitushankkeeseen nivoutuvaa Melartin-

tutkimusta vertaisarvioidussa Musiikki-lehdessä 

• 20 Melartin-esitystä puhtaaksikirjoitetusta materiaalista eri sin-

foniaorkestereiden konserteissa 

• Levytys vuonna 2016: RSO, Hannu Lintu, Soile Isokoski. Ondine 

(ODE 1283-2) 

• Heikki Poroilan laatimassa Melartinin teosluettelossa (2016) uu-

simpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa Melartinin orkesterisä-

vellyksistä 

• Helsingin Sanomien artikkeli hankkeesta vuonna 2016 (ks. 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002916226.html) 
 

Editointihankkeen vaikuttavuus 

 

Suomen Kulttuurirahastoa voi onnitella hyvin osuneesta apurahan kohteen valinnasta. Nyt 

päättyneen hankkeen vaikuttavuutta voi pitää todella merkittävänä. Maamme musiikkielämä 

on ottanut innostuneesti vastaan Melartinin orkesteriteokset, jotka eivät totisesti ole kuluneet 

puhki ajan saatossa. Samalla on saatu rikkaampia näköaloja 100 vuoden takaiseen säveltaitee-

seen ja konserttielämään. Hanke on tuottanut analyyttista tietoa Erkki Melartinin orkesterite-

osten tyylistä, vaikutteista sekä synty- ja esityshistoriasta.  Se on nostanut esiin täysin unohdet-

tuja teoksia. Esimerkiksi vuonna 1910 valmistunutta ja Pietarissa kantaesitettyä yöllisten näky-

jen Traumgesichtiä voidaan pitää edelläkävijänä suomalaisessa orkesterikirjallisuudessa. Mi-

tään vastaavanlaista tyylillisesti tai orkesterinkäsittelyllisesti ei tuohon mennessä ollut maas-

samme sävelletty. 

 

Kun Melartin-seuran 14 vuoden suururakka on nyt saatu päätökseen, tuloksena on tiivistetysti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jatkohankkeita vireillä 

 

Erkki Melartin-seura ei jää lepäämään laakereillaan tämän hankkeen päätyttyä. Melartinin suu-

ren, vaikuttavan, jälkiwagneriaanisen oopperan Aino alkuperäinen käsikirjoitusmateriaali käsin 

kirjoitettu alkuperäinen materiaali on mennyt 110 vuoden aikana huonoon kuntoon ja tarvit-

see välttämättä oman editointiprojektinsa. Musiikkielämä odottaa myös tämän monitahoisen ja 

tavattoman mielenkiintoisen säveltäjän elämäkertaa, koska sellaista ei ole vielä koskaan kirjoi-

tettu. Nämä hankkeet ovat jo vireillä, mutta samanaikaisesti seuran tavoitteena on innostaa or-

kestereita ja kapellimestareita tekemään myös viimeksi valmistuneista sinfonioista korkeata-

soisia esityksiä ja tulkintoja. Myös uusi kokonaislevytys sinfonioista puhtaaksikirjoitetun ai-

neiston pohjalta olisi enemmän kuin tarpeen. 

 

Suomen musiikkiolot olivat viime vuosisadan vaihteessa vielä varsin vaatimattomat. Erkki Me-

lartin ei omana aikanaan todennäköisesti koskaan saanut kuulla omia orkesterisävellyksiään 

täysimittaisen sinfoniaorkesterin ja nykypäivän kaltaisen korkean ammattitaidon omaavien 

muusikoiden soittamana. Hän kuitenkin uskoi jälleensyntymiseen. Niinpä voimme ehkä aja-

tella, että jollain tavalla Melartin on nykypäivässä mukana, katselee meitä ja itkee ilosta, kun 

hänen suurimuotoiset teoksensa vihdoin nyt yli sadan vuoden päästä on kustannettu ja ne ovat 

saaneet uusintaesityksiä suomalaisten ammattiorkestereiden konserteissa ja parhaiden kapel-

limestareidemme tulkintoina. Sillä säveltäjän elämäntyö ei raotu uusille sukupolville vain arkis-

toissa, tutkimuksissa ja kirjoissa − niin tärkeitä kuin ne ovatkin −, vaan pysyy elinvoimaisena ja 

uusiutuu soivien esitysten avulla. 

 

Lisätietoja saa Erkki Melartin -seuran kotisivuilta http://erkkimelartin.fi sekä puheenjohtajalta 

tuire.ranta-meyer@metropolia.fi tai varapuheenjohtajalta kyllonen.jani@gmail.com . 
 

 


