SUOMEN NUOTTIGRAAFIKOT RY
Nuotinpiirron historiaa Suomessa -projekti
Osa 2: Nuottigraa kko Maija Ödne
Haastattelija Jari Eskol

Kukaan peruskoulua 1980-luvulla käynyt ei ole välttynyt Maija Ödnerin nuottikäden
jäljen näkemiseltä. Ödner toimi pitkäänä Musiikki-Fazerilla päätoimisena
nuottigraa kkona. Esimerkiksi Musica-sarjan koulumusiikkikirjat, Toivelaulukirjat ja
laulukokoelmat, sekä useat instrumentaaliteokset ovat Maijan piirtämiä. Kerran
nuottigraa kko, aina nuottigraa kko: eläkkeelle jäänyt Ödner tekee yhä nuotteja, tosin
freelancerina ja hieman väljemmällä aikataululla. Tällä hetkellä (2021) Maija piirtää
eniten Sulasol-kustantamolle.
Maija Ödner aloitti pianonsoiton jo lapsena, joten musiikki soivana ja notatoituna
muotona ovat kulkeneet mukana hänen elämässään pitkään. Lukion jälkeen Maija opiskeli
jonkin aikaa musiikkitiedettä Helsingin yliopistossa, mutta huomasi 1970-luvun alussa
lehti-ilmoituksen, jossa haettiin nuotinpiirtäjää Musiikki-Fazerille. Nuotinpiirtoa hän ei
ollut tehnyt lainkaan siinä mielessä, missä tulisi seuraavat vuosikymmenet tekemään.
Maija haki paikkaa, ja loppu onkin – sanoittaisiinko peräti – suomalaisen nuottigra ikan
historiaa.
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Yllä: Musiikki-Fazerin vanha logo, ennen edelleen F-musiikin käytössä olevaa ”F-logoa”. Lähde: Wikiwand.
Alla: Fazerin peruskoulun musiikkitunteja varten tuottama Musica-sarja. Kirja jakautui neljään osaan: luokka-asteet 1–2,
3–4, 5–6 sekä yläaste 7–9. Lisäksi L1–3 Lukion musikki. Sarjan nuottikuvasta vastasi myös Maija Ödner. Kuva: tori.

Maija ei siis ollut ollut millään tavalla tekemisissä nuotinpiirron kanssa, ennen tultuaan
valituksi Fazerin nuotinpiirtäjäksi. Ensimmäiset piirrot syntyivät Fazerin palveluksessa,
mutta Maija ei muista mikä teos oli kyseessä. Varsinaista koulutusta työhön ei ollut:
”vanhempi kollega neuvoi alkuun ja loput oli opittava kantapään kautta, ” Maija
muistelee. Nuottipiirron ”tilasi” usein Heikki Uusitalo1, joka oli tuolloin
kustannustoimittajana. ”Päätökset julkaistavista teoksista tulivat tietenkin suoraan
ylimmältä taholta, eli Einari Marvialta.”
Nuotteja tehtiin kahdessa vuorossa. Käytössä oli tuolloin nuottikirjoituskone, jossa
kirjaimet oli vaihdettu nuottisymboleiksi. Koneen tela pyöri vapaasti, nuotit piti sihdata
tarkasti viivastolle tai viivojen väliin. ”Tämä vaati vähän harjoittelua”, Maija kertoo.
”Samoin nuottien sijoittelu riville aika-arvojen mukaan vaati tarkkaa laskemista
etukäteen,” hän jatkaa. Tämä oli kuitenkin vasta puolet työstä. Toisessa vaiheessa jälkeä
paranneltiin ohuella tussilla, sillä pyöreästä telasta johtuen mm. nuottien varret jäivät
vajaiksi. ”Tietysti kaikki kiilat ja kaaret ym. piti piirtää käsin. Työ oli siis varsinaista
käsityötä. Ja tulihan sitä piirrettyä aika paljon muutakin kuin nuotteja,” kertoo Maija.

Yllä: Musicwriter-nuottikirjoituskone. Alla: tarkempi kuva näppäimistöstä.
Lähde: Musicprintinghistory.org-sivust
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Heikki Uusitalo (1941–2017) oli perustamassa Suuri Toivelaulukirja -sarjaa yhdessä kustannuspäällikkö Einari Marvian
ja säveltäjä Toivo Kärjen kanssa. Uusitalo toimitti Fazerilla niin laulukirjoja, kamarimusiikkia, orkesterimusiikkia, kuin teki
sovituksia etenkin juuri Suuri Toivelaulukirja -sarjaan, jonka vastaavana toimittajana hän toimi vuosikymmeniä.

Yllä: Musicwriterilla tehtyä nuottigra ikkaa (ei Maija Ödnerin tekemä). Esim. paksummat tahtiviivat saatiin lyömällä
tahtiviiva useamman kerran siirtämällä kirjoituspäätä hieman. Lähde: Musicprintinghistory.org-sivust
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Yllä vasemmalla. Maijan nuottikirjoituskoneella piirtämä sivu Jyrki Linjaman ”Satakielet”-lauluteokseen. Oikealla: hieman
erikoisempia palkkeja sisältävä Kaija Saariahon ”Du gick, ög” -lauluun, myös nuottikirjoituskoneella tehty.
© Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan luvalla.

Kun nuottikirjoituskoneella ryhdyttiin suunnittelemaan nuottisivun piirtämistä, piti
ensimmäiseksi laskea, kuinka monta nuottia riville mahtuu. Jokaiselle nuotille lasketaan
aika-arvoa vastaava määrä välilyöntejä. ”Aika pian oppi hahmottamaan, kuinka paljon
minkäkinlaista tekstuuria riville mahtuu, jotta sivusta tulisi tasapainoisen näköinen, ”
muistelee Maija.

Steriiliä tietokonenotaatiota
Tietokoneet tulivat Fazerin kustantamoon 1990-luvun alussa. Kyseessä oli tietenkin Finale,
ja siihen annettiin parin viikon koulutus. Myös käyttötukea löytyi aina tarvittaessa.
”Olihan se aivan valtava muutos ja helpotus. Mutta alkuun jäin kaipaamaan sitä
persoonallista kädenjälkeä, jota vanhoilla konsteilla sai aikaan,” Maija muistelee. ”Sen
muistan myös, että samaan Finale-tiedostoon ei mahtunut vähääkään pidempi teos, vaan
se oli pätkittävä osiin ja eri tiedostoihin. Ja [ohjelman kaatuessa Macintoshin ruutuun
ilmestyviä] pommeja tuli tuhkatiheään, eli save-toiminnon käytöstä tuli lähes
automaattista”

Yllä: Macintosh-järjestelmän lakoninen virheilmoitus. Lähde Imgur.

Arkista aherrust
Maija ei halua nostaa mitään yhtä tiettyä nuottityötä muiden yläpuolelle, koska on tullut
tehtyä niin paljon kaikenlaista. Ylivoimaisesti ”kauhein” työ kuitenkin on selvä: Aarre
Merikannon Juha-oopperan pianopartituuri. ”Olin 1970-luvun alkupuolella vielä melko
uusi työntekijä, joten tämä oli heitto suoraan syvään päähän. Sain korvaamatonta apua Ulf
Söderblomilta, joka jaksoi istua Fasulla lukemattomat tunnit käsikirjoitusta perkaamassa.
Työ taisi kestää kaikkiaan puolisen vuotta. Tämän jälkeen jälkeen kaikki tuntuikin sitten
helpolta. Painettua nuottia en kuitenkaan välittäisi nähdä”, kertoo Maija.
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Juha-oopperan tekijänoikeudet siirtyivät Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö LUSESille
1973, LUSESin maksettua (eli kustannettua) teoksen nuottimateriaalin painatuksen sekä
pianoreduktion valmistamisen samana vuonna tapahtunutta ensilevytystä (Finnlevy)
varten. Hankkeen nuottityö ostettiin Fazerin kustantamolta, jossa tietenkin oli
nuotinpiirtoon liittyvää osaamista, ja joka oli samaa Fazer-konsernia kuin Finnlevy.
LUSESin jäljiltä tekijänoikeudet siirtyvät Musiikinedistämissäätiö MESsille, joka myi
kaikki omistamansa kustannusoikeudet musiikkikustantamo Fennica Gehrmanille 2018.

Aarre Merikanto: Juha, op. 25 (1922). Käsikirjoituspartituurin ensimmäinen sivu (vas.) ja puhtaaksipiirretyn partituurin
ensimmäinen sivu (oik.). Partituurin puhtaaksipiirtäjä ei ole Maija Ödner.
Lähde: Fennica Gehrman Oy:n arkisto.

Yllä: Aarre Merikanto: Juha, op. 25 (1922). Maija Ödnerin puhtaaksi piirtämän pianoreduktion ensimmäinen (vas.) ja
viimeinen sivu (oik.). © Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantantajan luvalla.

Viisaita loppusanoja alan Grand Old Ladylt
Kysyttäessä Maijan mielipidettä nuottigraa kon tärkeimmästä avusta, vie vastaus suoraan
nuottigra ikan ytimeen: ”Nyt kun ohjelmat ovat niin kehittyneitä ja älykkäitä, niin
nuottigraa kon työksi jää ehkä vain systeemien ja sivujen tasapainoinen sommittelu,
visuaalinen yleisilme ja tietysti selkeys”. ”Kuka vaan voi oppia käyttämään koneita ja
ohjelmistoja, mutta nuottigraa kolta vaaditaan juuri sitä graa sta silmää.” Toden totta:
nuottigra ikan kaksi kultaista periaatetta – [nuottikuvan] selkeys ja yksiselitteisyys –
nousevat esiin myös Maija Ödnerin vastauksessa.
Maija Ödner on Suomen nuottigraa kot ry:n ensimmäinen kunniajäsen

.


fi

ä


 


fi

fi

fi

fi

fi

fi

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

