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5.12.  
KESKIVIIKKOSARJA 5 
Musiikkitalo klo 19.00

Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari 
Pekka Kuusisto, viulu

Uuno Klami: Suomenlinna, alkusoitto op. 30 12 min

Sebastian Fagerlund: Viulukonsertto ”Darkness in Light”  28 min

I Energico 
II Lento intenso 
III Bruscamente   

VÄLIAIKA 20 min

Uuno Klami: Kalevala-sarja  30 min

I Maan luominen
II Kevään oras
III Terhenniemi
IV Lemminkäisen kehtolaulu 
V Sammon taonta

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 
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UUNI KLAMI (1900–1961): SUOMENLINNA

Nykykuulijalle Uuno Klamin alkusoitto 
Suomenlinna (1940) avautuu niin on-
gelmattomana ja positiivisena teok-
sena, että on vaikea ymmärtää sen 
nostattaneen syntyaikoinaan monen-
suuntaisia kiistoja. Sekä kantaesityk-
sessä Ruotsissa maaliskuussa 1941 että 
Suomen-ensiesityksessä saman vuo-
den toukokuussa teoksen koettiin il-
mentävän talvisodan henkeä, uhmak-
kuutta ja isänmaallisuutta. Samalla 
heräsi kuitenkin kysymyksiä, vastasiko 
teos aihettaan ja oliko se liiankin sotai-
sa; sen musiikissa kuultiin jopa ”bom-
bastisuutta” ja ”koulunuorison milita-
risointia”. Lisäksi suomenruotsalainen 
yleisö vieroksui teoksen suomenkielis-
tä ja epähistorialliseksi koettu nimeä, 
linnoitushan oli aikanaan nimetty 
”Sveaborgiksi” eikä ”Suomenlinnaksi”.

Klamia kiistely vaivasi, ja hän yrit-
ti antaa teokselle uuden neutraalim-
man nimen ”Linna meren rannalla”. 
Otsikko kuitenkin säilyi entisellään; sen 
sijaan itse teos koki muutoksia. Toivo 
Haapasen johdettua sen hyvällä me-
nestyksellä Heidelbergissä kesäkuussa 
1943 partituuri jäi Saksaan ja tuhou-
tui hiukan myöhemmin. Klami kirjoitti 
1944 teoksen uudelleen vanhojen luon-
nosten pohjalta, ja uusi versio kuultiin 
ensimmäisen kerran Helsingissä saman 
vuoden joulukuussa. Säveltäjäkollega 
Sulho Rannan mielestä uusiminen ”oli 
koitunut teokselle eduksi”, mutta hän 
totesi myös, että ”teemallinen aines, 
josta kohdittain on oltu eri mieltä, ei 
ole sanottavasti muuttunut”.

Kuinka paljon alkusoitto sitten oli-
kaan uudestisyntyessään kokenut 
muutoksia, sen vastaanotto alkoi joka 
tapauksessa saada uusia sävyjä sodan 
varjojen etääntyessä. Kun teos esitet-
tiin syksyllä 1950 Klamin 50-vuotisjuh-
lakonsertissa, sitä pidettiin ”raikkaana 
ja vauhdikkaana” ja sen koettiin ilmen-
tävän ”säveltäjän raikasta ja optimis-
tista taiteilijaluonnetta”. Voi olla, ettei 
Klami alun perinkään ollut pyrkinyt luo-
maan sota-ajan tunnelmia heijastavaa 
teosta. Hän kyllä kirjoitti alkusoittonsa 
vasten juuri koetun talvisodan tuntoja, 
mutta hän oli alkanut pohtia teoksen 
säveltämistä jo 1937, ennen sodan väli-
töntä uhkaa, ja teosta on tulkittu myös 
vanhan sotilaslinnoituksen innoittama-
na musiikillisena maisemamaalaukse-
na.

Vaikka Suomenlinna ei varsinaista 
”sotamusiikkia” olisikaan, se on tunnel-
miltaan tietoisen juhlava ja voitontah-
toinen teos. Avausteeman sävy on osit-
tain marssimainen mutta samalla myös 
reipas ja valoisa, kaukana sodan anka-
ruudesta. Toista keskeistä teemaa taas 
hallitsee romanttissävyinen laulavuus. 
Aiheista rakentuu toiminnallisesti ak-
tiivinen kehittely, jossa esitellään myös 
uutta teemamateriaalia, ja päätöksessä 
pääaihe kasvaa voitokkaaseen suurie-
leisyyteen parhaiden juhla-alkusoitto-
jen hengessä.
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SEBASTIAN FAGERLUND (1972–): 
VIULUKONSERTTO ”DARKNESS IN LIGHT”

”Viulukonserton säveltäminen on ollut 
yksi suurimmista haasteista, joita olen 
tähän asti säveltäjänä kokenut”, kertoo 
Sebastian Fagerlund. Se ei ole ihan vä-
hän sanottu, onhan kyseessä nuorem-
man polven johtaviin kuuluva säveltäjä, 
jolla on takanaan jo useita laajamuotoi-
sia ja paljon kiitosta saaneita teoksia. 
Hänen monista orkesteriteoksistaan 
tunnetuimpia ovat uuden, aiempaa 
laaja-alaisemman tyylivaiheen avannut 
klarinettikonsertto (2006) ja vuonna 
2011 arvostetun Teosto-palkinnon saa-
nut Ignite (2010). Lisäksi hänen pääte-
oksiinsa kuuluu kamariooppera Döbeln 
(2009). Kotimaisen menestyksen lisäk-
si Fagerlund on ehtinyt herättää myös 
kansainvälistä huomiota, ja lähitulevai-
suudessa on edessä monia kiinnostavia 
sävellystilauksia myös ulkomailta.

Fagerlundin pääteosten joukkoon 
nousee myös tämän vuoden alkukesäl-
lä valmistunut viulukonsertto, joka on 
syntynyt Tampere Filharmonian tilauk-
sesta. Viulu on Fagerlundin oma soitin, 
mutta enemmän kuin omaa viulismi-
aan hän ajatteli konserttoa tehdessään 
Pekka Kuusistoa, jolle teos on omistet-
tu ja joka soitti kantaesityksen solisti-
na Tampereella 6. syyskuuta. ”Pekka on 
ollut mukana alusta lähtien, ja tärkeän 
osan työstämisprosessia ovat muodos-
taneet tapaamiset hänen kanssaan. 
Koen, että meillä on hyvin samantapai-
nen innostus, heittäytyminen ja uteliai-
suus eri musiikkityylejä ja estetiikkoja 
kohtaan”, Fagerlund toteaa. Kuusiston 
rajoja rikkovan taiteilijapersoonan li-

säksi toisena keskeisenä innoittajana 
on ollut japanilaisen Haruki Murakamin 
kirjallisuus, erityisesti tämän tapa yh-
distää teoksissaan todellisuutta ja epä-
todellista unimaailmaa; juuri siihen liit-
tyy teoksen lisänimi Darkness in Light.

Fagerlundin mukaan viulukonsertto 
on materiaalin hallinnaltaan yksi hä-
nen tiukimmin kontrolloituja teoksiaan, 
mikä toisaalta on antanut ilmaisun ta-
solla hänelle entistä enemmän vapaut-
ta. Teosta hallitsee eräänlainen spiraali-
ajattelu, jossa materiaali palautuu aina 
uudella tavalla. Teoksessa on konser-
toille tyypilliseen tapaan kolme osaa 
siten, että nopeat osat reunimmaisina 
ja hidas osa keskellä. Osat nivoutuvat 
tauoitta yhteen ja rakentuvat yhteisis-
tä materiaaleista; esimerkiksi teoksen 
ydinteemaksi hahmottuva aihe nou-
see esiin jo ensiosassa mutta saa pai-
nokkaimman esiintymänsä hitaan osan 
huipennuksessa.

Avausosa on osista laajin ja esitte-
lee keskeisen materiaalin. Konsertoille 
ominainen jännite solistin ja orkesterin 
välillä leimaa osaa ja Fagerlund puhuu 
jopa solistin ”eräänlaisesta modernis-
ta Don Quijote -taistelusta orkesterin 
erilaisia ja erikokoisia koneita vastaan”. 
Välillä viulu nousee esiin orkesterista, 
välillä taas uppoaa siihen. Osan lopulla 
solistilla on mahdollisuus improvisoida 
kadenssi jousitaustan ylle.

Kadenssin jälkeen musiikki liukuu 
hitaaseen osaan. Konserton ratkaise-
va taitekohta on osan lopulla, jolloin 
viulun ”mikrosävelintervalleissa ylös 
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alas liikkuvat sävelaiheet vetävät or-
kesterin isot sointublokit glissandoina 
mukanaan” niin kuin Fagerlund ker-
too. Syntyy epätodellinen vaikutelma 
”harmonisen perustan mannerlaatto-
jen huojumisesta”. Finaalissa palataan 

aluksi samaan tempoon ja samoihin 
aiheisiin kuin ensiosassa. Jotain on kui-
tenkin muuttunut, ja vähitellen musii-
killiset materiaalit alkavat tempon kiih-
tyessä kehittyä uusiin suuntiin.

UUNO KLAMI: KALEVALA-SARJA

Sibelius loi niin omaperäisen ja väke-
vän Kalevala-musiikin ihanteen, että 
tarvittiin ajallista ja tyylillistä etäisyyt-
tä ennen kuin saattoi syntyä seuraa-
va klassikoksi vakiintunut kalevalai-
nen orkesteriteos. Sen sävelsi Uuno 
Klami Kalevala-sarjassaan, jossa kan-
salliseepokseen pohjautuva aihe sai 
Stravinskyn ja Ravelin iskevien rytmi-
en ja säihkyvien sointivärien läpi suo-
dattuneen, ajan kansainvälistä moder-
nismia henkivän ilmeen. Tietoisuus 
Sibeliuksen asettamasta haasteesta oli 
kuitenkin yhä musertava. Sen myönsi 
Klami itsekin ja samaa todistaa myös 
teoksen pitkä ja monipolvinen synty-
historia.

Kalevala-sarjan varhaisimmat idut 
saatettiin istuttaa jo Pariisissa talvi-
kaudella 1924–25, jolloin ensimmäisel-
lä ulkomaisella opintomatkallaan ollut 
Klami kuuli kansainvälisen modernis-
min merkkiteoksia ja kävi niiden lomas-
sa lainaamassa Kalevalan Sorbonnen 
yliopistosta. 1920-luvun loppua koh-
den ajatus Kalevalaa tulkitsevasta teok-
sesta alkoi hiljakseen hakea muoto-
aan ja sai ensimmäisen valmistavan 
eleen Karjalaisessa rapsodiassa (1927). 
Ratkaisevan virikkeen antoi kuitenkin 
Robert Kajanus, joka kehotti Klamia lä-

hestymään Kalevalaa uuden orkesteri-
tekniikan näkökulmasta.

Klami suunnitteli aiheesta ensin orato-
riomaista teosta, josta on kuitenkin säi-
lynyt vain johdanto, lopullisen avausosan 
Maan synnyn varhaisversio. Kalevala-
sarja kuultiin neli osaisessa muodossa 
1933, silloin nimellä Koreografisia kuvia 
Kalevalasta. Seuraavaksi Klami täyden-
si sarjaa uudella keskiosalla erottamaan 
kahta samantyyppistä väliosaa, mutta 
näin syntynyt Lemminkäisen seikkailut 
saaressa (1934) osoittautui liian laa-
jaksi ja irtaantui itsenäiseksi teoksek-
si. Lopullisen muotonsa sarja sai vasta 
1943, kun Klami sävelsi teokseen uuden 
keskiosan Terhenniemen ja korjaili myös 
muita osia.

Jo vuoden 1933 version arvosteluis-
sa tuotiin esiin teoksen vahvat yhtey-
det Stravinskyyn. Varsinkin avausosa 
Maan synty vertautuu myyttisyydes-
sään ja alkuvoimaiseen hurmioon kas-
vavissa huipennuksissaan Kevätuhriin, 
ja samanhenkistä joskin suoraviivai-
sempaa iskevää voimaa on myös pää-
tösosassa Sammon taonta. Toisaalta 
sarjan kahdessa hitaassa osassa, Maan 
syntyä tauotta seuraavassa ja sitä kau-
niisti tasapainottavassa pastoraalis-
sa Kevään oras sekä surumielisessä 
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Lemminkäisen kehtolaulussa ollaan lä-
hempänä Stravinskyn Tulilinnun lempe-
ää satumaailmaa. Terhenniemi on ilma-
va ja läpikuultava scherzo, ravelmaisesti 
säihkyvässä orkesteritaituruudessaan 
yksi Klamin orkesterituotannon huip-
puhetkistä.

Kalevala-sarjassa kansallinen yhdis-
tyy kansainväliseen ja primitivismi 
modernismiin. Arkaaiset ja ambituk-
seltaan suppeat melodiat kumpuavat 
suomalaisesta traditiosta, eivätkä ne 
ääriviivoiltaan ole kaukana muutamis-
ta Sibeliuksen Kullervon ja Sadun tee-
moista. Klami kuitenkin käyttää aihel-
miaan aivan toisella tavalla, enemmän 
toistaen kuin kehitellen, ja tässä suh-
teessa hän on lähempänä Stravinskyn 
Kevätuhrin tekniikkaa. Kaiken hän pu-
kee loistokkaisiin orkesteriväreihin, 
joissa soivat paitsi Stravinskyltä myös 
Ravelilta saadut virikkeet.

Klami ei luonut Kalevala-sarjasta 
mitään yksityiskohtaista juonellis-
ta kokonaisuutta. Silti teoksesta voi 

hahmottaa yhtenäisen maailman alku-
kaaoksesta kohti ihmishengen kehitys-
tä vievän linjan. Avausosa Maan synty 
kuvaa partituurin sanoin ”maan luomis-
ta sekasortoisesta alkutilasta”, ja vaikka 
Klami kytkee osan Kalevalan ensimmäi-
seen runoon (samaan, josta Sibelius 
oli säveltänyt Luonnottaren), sen yhte-
ys eepoksen tapahtumiin on etäinen. 
Kevään oraassa versovat maan ensim-
mäiset kasvit, ja vaikka Terhenniemi ei 
suoraan liity eepokseen, siinä näyttäy-
tyy jo valmis kalevalainen maisema, 
veden, maan ja ilman kohtaaminen. 
Kiinteimmin Kalevalan tapahtumiin liit-
tyvät kaksi viimeistä osaa Lemminkäisen 
kehtolaulu sekä Sammon taonta, jois-
sa ihminen nousee pääosaan. Ja mikä 
sampo sitten onkaan, sen takomisessa 
astuu näyttämölle tavoitteistaan tietoi-
nen subjekti, varhaisen alkukantaisen 
yhteisöllisyyden edustaja.

Kimmo Korhonen

SANTTU-MATIAS ROUVALI

Santtu-Matias Rouvalin kapellimesta-
riura on edennyt lyhyessä ajassa suu-
rin harppauksin. Vuonna 2007 Leif 
Segerstamin, Jorma Panulan ja Hannu 
Linnun johdolla alkaneiden kapelli-
mestariopintojen ohella Rouvali on jo 
ehtinyt johtaa merkittäviä sinfoniaor-
kestereita niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin. Ennen orkesterinjohdonopin-
tojaan hän opiskeli lyömäsoittimia 
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuk-
sessa. 

Rouvali on nimitetty Tampere Fil-
harmonian seuraavaksi ylikapelli-
mestariksi syksystä 2013 alkaen. Sa-
maan aikaan hän aloittaa myös 
Kööpenhaminan filharmonikoiden pää-
vierailijana. Heinäkuussa 2011 Rouvali 
valittiin Los Angelesin filharmonikko-
jen Dudamel Fellowship -ohjelmaan, 
jossa neljä nuorta kapellimestaria pää-
see henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi 
johtamaan filharmonikkoja ja osallis-
tumaan mm. orkesterin yleisötyöpro-
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PEKKA KUUSISTO

Pekka Kuusisto on tullut tunnetuksi 
harvinaisen monipuolisena ja avarakat-
seisena muusikkona, joka on yhtä ko-
tonaan niin viulukonserttojen solistina 
kuin vaikkapa elektronisen musiikin 
maailmassa. 2008 Pekka Kuusisto pal-
kittiin Väinö Tannerin säätiön Tanner-
palkinnolla, jonka perusteluna mai-
nittiin Kuusiston ”rajojen ylittäminen, 
avoin ja ennakkoluuloton suhtautumi-
nen kaikkeen hyvään musiikkiin sekä 
kirkas näkemys musiikista ihmisiä, kult-
tuureja ja kansakuntia yhdistävänä voi-
mana”.

3-vuotiaana aloitettu viulunsoi-
ton opiskelu kuljetti Kuusiston Itä-
Helsingin musiikkiopistosta Sibelius-
Akatemian kautta Indianan yliopistoon. 

Tärkeimmät opastajat olivat Géza 
Szilvay, Tuomas Haapanen, Miriam 
Fried ja Paul Biss. 1995 Pekka Kuusisto 
voitti ensimmäisenä suomalaisena Jean 
Sibelius -viulukilpailun.

Kuusisto on yksi Tapiola Sinfoniettan 
taiteilijapartnereista. Yhteistyön tavoit-
teena on kamarimusiikillinen yhtye-
soitto ilman varsinaista kapellimestaria. 
Tällaista solistin ja orkesterinjohtajan 
yhdistävää työtä hän tekee säännöl-
lisesti myös mm. Virtuosi di Kuhmon, 
Australian kamariorkesterin, Lontoon 
kamariorkesterin, Skotlannin kamarior-
kesterin ja Britten Sinfonian kanssa.

Kuusistolla on joukko kokoonpa-
noja, joissa hän soittaa säännöllises-
ti, tunnetuimpina KRAFT, The Luomu 
Players sekä Subterranèo. Riemullista 
yhteistyötä on takana myös mm. lau-
luyhtye Rajattoman, Trio Töykeiden, 
Don Johnson Big Bandin, Rinneradion 
ja yhdysvaltalaisen Salsa Duran kanssa. 
Kuusisto on soittanut runsaasti kama-
rimusiikkia mm. Olli Mustosen ja Ismo 
Eskelisen kanssa.

Pekka Kuusisto on Meidän Festivaalin 
taiteellinen johtaja. Kausilla 2009–2012 
myös Hämeenlinnan verkatehtaassa 
kuullaan hänen suunnittelemansa mo-
nipuolinen konserttisarja.

Pekka Kuusisto levyttää etupäässä 
Ondine-levymerkille, joskin eri yhteis-
työkuvioiden myötä hänen soittoaan 
ovat julkaisseet myös mm. Rockadillo, 
BIS, Texicalli, Warner ja Sony Classical. 
Pekka Kuusistolla on kumppani-
naan Giovanni Battista Guadagnini 
(1754) -viulu, jonka omistaa Suomen 
Kulttuurirahasto. 

jekteihin. Syyskuusta 2011 Rouvali on 
toiminut myös Tapiola Sinfoniettan 
taiteellisena partnerina. Niin ikään hän 
jatkaa RSO:n kanssa alkanutta tiivistä 
yhteistyötä tulevina vuosina. 

Kuluvalla kaudella Santtu-Matias 
Rouvali johtaa mm. Ruotsin radion sin-
foniaorkesteria, Ranskan radion sinfo-
niaorkesteria, Dresdenin filharmonikoi-
ta ja Lontoon Philharmonia-orkesteria. 

Rouvali on työskennellyt Sakari 
Oramon assistenttina Kokkolan oop-
perakesässä vuodesta 2009 ja johta-
nut siellä mm. Bizet’n Carmenin sekä 
Mozartin Taikahuilun. Seuraavan ker-
ran Santtu-Matias Rouvali johtaa 
Radion sinfoniaorkesteria 30.1.2013, 
jolloin ohjelmassa on Ligetin, Salosen 
ja Dvořákin teoksia.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin tuleva 
ylikapellimestari Hannu Lintu aloittaa 
kautensa syksyllä 2013. Kaudella 2012–
2013 hän toimii RSO:n päävierailija-
na. RSO:n kunniakapellimestarit ovat 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä si-
jalla uusin suomalainen musiikki ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2012–2013 orkesteri kantaesittää kuusi 
kotimaista Yleisradion tilaamaa teosta.   

RSO on levyttänyt mm. Eötvösin, 
Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, Saari-
ahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin le-
vytykset ovat saaneet merkittäviä tun-
nustuksia, kuten BBC Music Magazine 
– ja Académie Charles Cros’n palkinnot. 
Lindbergin ja Sibeliuksen viulukonsertot 
sisältävä levy Lisa Batiashvilin kanssa 
(Sony BMG) sai MIDEM Classical Awards 
-palkinnon 2008. Samana vuonna New 
York Times valitsi toisen Lindberg-
levytyksen vuoden levyksi. 

RADION SINFONIAORKESTERI

 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2012–2013 orkesteri tekee Hannu 
Linnun kanssa Itä-Suomen sekä Etelä-
Euroopan kiertueen. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) konsertteja voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.


