
VELI-MATTI PUUMALA, säveltäjä (1965-) COLL. 590 

 
Säveltäjä Veli-Matti Puumalaa (s. 18.7.1965) pidetään yhtenä johtavista suomalaisista 

säveltäjistä, jotka ovat debytoineet 1980-luvulla. Puumala opiskeli sävellystä Sibelius-

Akatemiassa Paavo Heinisen johdolla 1984–1993 ja valmistunut musiikin kandidaatiksi 1993 

ja musiikin maisteriksi 1997. Hän on osallistunut Franco Donatonin kesäkursseille 

Accademia Chigianassa Sienassa ja Darmstadtissa vuosina 1989 ja 1990 sekä Klaus Huberin, 

Gérard Griseyn ja Magnus Lindbergin mestarikursseille. Puumala on Zagros Ensemblen 

perustajajäsen 1994. 

 

Veli-Matti Puumalan tuotanto on laaja ja monipuolinen. Hänen teoksiaan on esitetty useilla 

pohjoismaisilla musiikkijuhlilla – mm. Lerchenborgin musiikkipäivillä Tanskassa, ISCM -

festivaaleilla Zürichissa, Amsterdamin the Gaudeamus New Music Week -tapahtumassa ja 

Nuove Sincronie -konserttisarjassa Milanossa. Vuonna 1993 Helsinki Biennaali omisti 

konsertin Puumalan musiikille. Vuonna 2005 Veli-Matti Puumala valittiin Sibelius-

Akatemian sävellyksen professoriksi. Hän on myös saanut mm. Teosto- ja Erik Bergman -

palkinnot. 

 

Veli-Matti Puumalan Helsingin yliopiston kirjastoon, nykyiseen Kansalliskirjastoon 

16.9.1998 luovuttama aineisto sisältää hänen seitsemän teoksensa sävellyskäsikirjoitukset ja 

luonnokset sekä muistiinpanomateriaalia. Tämän jälkeen Veli-Matti Puumala on kartuttanut 

arkistoaan useaan otteeseen. Viimeisin aineiston luovutus tapahtui lokakuussa 2013. 

Aineiston rajavuodet ovat 1980-luvun alusta vuoteen 2013 ja sen laajuus on viisi hyllymetriä 

49 koteloa (Coll. 590.1–49).  

KÄYTTÖEHTO: aineiston tutkiminen on sallittu vain säveltäjän luvalla. 

 
Lähteet: Finnish Music Information Center: Finnish composers. Veli-Matti Puumala. Helsinki 1994. 

 

 

 

9.3.1999   Marjut Hjelt 

Luettelon päivitys 31.10.2013 Marjut Hjelt 

 

 

 

 

Käsikirjoituskokoelmat 

  



SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 

Aineisto      Aika Määrä  Signum 

Orkesteriteokset, oopperat 

Anna Liisa (kolminäytöksinen ooppera 2001–2008) 

- korjausvedokset partituurin originaaleista,  

I näytös      2008   Coll.590.1 

- korjausvedokset originaaleista, II näytös 2008   Coll.590.2 

- korjausvedokset originaaleista, III näytös 2008   Coll.590.3 

- libretto, suunnitelmat, luonnokset, muu 

aineisto     s.a.   Coll.590.4 

- libreton versiot, muistiinpanot, vedokset s.a.   Coll.590.5 

- luonnokset ja korjausvedokset, I-II näytös s.a.   Coll.590.6 

- luonnokset ja korjausvedokset, III näytös s.a.   Coll.590.7 

- suunnitelmat, vanhat korjausvedokset s.a.   Coll.590.8 

- korjausvedokset, I-III näytös   2007   Coll.590.9 

- korjausvedokset, Prologi, I ja III näytös s.a.   Coll.590.10 

- käyttämättä jääneet luonnokset, muu 

aineisto     s.a.   Coll.590.11 

 

Chainsprings (1995/97)       Coll.590.12 

- partituuri, kopio käsikirjoituksesta  1997 209 s.   

- luonnokset, muistiinpanot   s.a. 

- painettu partituuri + korjaussivut       

(versio 6.11.1997)     1997 62 s.  

- luonnokset, muistiinpanot   s.a.   Coll.590.13 

- luonnokset, muistiinpanot   s.a.   Coll.590.14 

- painetut stemmat, luonnokset   1997   Coll.590.15 

- painetut stemmat ja    1997   Coll.590.16 

luonnokset, muistiinpanot    s.a. 

 

Line to Clash (1991–93) 

- painettu partituuri, luonnokset  1993   Coll.590.17 

- painettu partituuri (keskeneräinen vaihe) 1993   Coll.590.18 

- stemmat, vedokset, luonnokset  s.a.    

- luonnokset, muistiinpanot, vedokset  s.a.   Coll.590.19 

- luonnokset (foliokokoinen)   s.a.   Coll.590.20 

(karttalaatikosto) 

 

 

 



Kamarimusiikki 

A Tail (oboe, pasuuna, piano, laulu, sello)     Coll.590.21 

- partituuri     s.a. 15 s. 

- selitykset, luonnokset    s.a. 

 

Adagiosissimo jousiorkesterille (1992/93)       

- partituurisivut     1993  

- luonnokset     s.a. 

 

Apostrophe sooloviululle, jousitriolle ja 

lyömäsoittajalle (2005) 

- luonnokset, partituurin vedokset  s.a. 

 

Basfortel for bass clarinet, piano + midi keyboard     Coll.590.22 

and live electronics (1993) 

Basfortel rev.: puht.kirjoitettu partituuri  1995 30 s. 

- luonnokset, muistiinpanot   1995 

 

Capriccio kahdelle viululle, kahdelle alttoviululle    Coll.590.23 

ja kahdelle sellolle 

- luonnokset, partituurin korjausveodkset 2002 

 

Capriccioso pianolle         

- käsinkirjoitettu partituuri   s.a. 8 s. 

 

Caprifoglio = Èdera II klarinetille ja sellolle (1998) 

- partituurisivut, muistiinpanot   s.a.      

 

Chains of Camenæ kamariorkesterille      Coll.590.24 

- partituurin ja stemmojen vedokset, 

muistiinpanot, luonnokset, stemmat  1996, s.a. 

- vedokset, muistiinpanot   s.a.   Coll.590.25 

- 2007 version korjausvedokset   s.a.   Coll.590.26 

 

Chant Chains for 11 players (1994–95)      Coll.590.27 

- puhtaaksikirjoitettu partituuri   1995 141 s.+ korjaukset 

- saatekirje ja esittely    s.a. 2 s. 

- partituurisivut     1995 

- luonnokset, muistiinpanot   s.a. 

- edition 2013, partituurinide   2007 2 kpl  Coll.590.28 

 

Credenza jousikvartetille (2005) 

- luonnokset ja partituurin vedokset  s.a. 



 

Duettino viululle ja kitaralle (1988)       Coll.590.29 

- käsinkirjoitettu partituuri   1988 3 s. 

- luonnokset     s.a.  

 

Èdera huilulle ja pianolle (1992)  

- partituurivedokset    1992 

- luonnokset, muistiinpanot   1992. s.a. 

Édera rev., luonnokset     1994 

 

Epitaph sellolle (1994–95)  

- luonnokset, vedokset    s.a. 

- nauhoituksen muistiinpanot   s.a. 

 

Ghirlande kamariorkesterille (1992)       Coll.590.30 

- käsinkirjoitettu partituuri   1992 37 s.  

- luonnokset, muistiinpanot, stemmasivut 1992 

 

Graces kahdelle pianolle (1988–89) 

- partituuri     1989 29 s. 

 

Grave funebre per corno et orchestra d’archi 

(1999–2000)         Coll.590.31 

- luonnokset, vedokset    s.a., 2001 

 

Grave funebre II (1999–2002) 

- luonnokset, vedokset    s.a.     

     

Hart, Kurz – weich, innig pianokvintetille 

- käsinkirjoitettu partituuri   1991 18 s. 

- painettu partituuri    1991 

- jousistemmat, luonnokset   s.a. 

 

Hommages fugitives. 9 preludes for piano (2000–01) 

- partituurisivut korjauksineen, luonnokset 2002, s.a. 

 

Jousikvartetto op. 26 (1984?)       Coll.590.32 

- luonnokset, stemmat    s.a. 

 

Kaarre tanssijalle ja klarinetistille (1989) 

- käsinkirjoitettu partituuri   1989 4 s. 

- luonnokset 

 

 



Kaarre II (1988–89) 

- luonnokset     s.a. 

 

Notturno pianolle (1989–90)  

- partituurin vedokset (2 kpl)   1989–90  

 

Pulses vibrafonille ja marimballe (1992)      Coll.590.33 

- painettu partituuri    1992 

- luonnokset ja muistiinpanot   1992 

 

Pulses II kolmelle lyömäsoittajalle (1996/98) 

- partituurin vedokset, luonnokset  1996–98, s.a. 

 

Sanni und der Wolf kahdelle pianolle yhdessä    Coll.590.34 

 Jovanka Trbojevicin kanssa (1997)  

- painetut partituurisivut   1997 3 x 17 s. 

- luonnokset, muistiinpanot 

 

Scroscio per dieci instrumenti (1989) 

- käsinkirjoitettu partituuri   1989 28 s. 

- partituurisivut     1989   

- stemmat, muistiinpanot   1989, s.a. 

 

…so lose im Raume flattern zu sehen      Coll.590.35 

huilulle, fagotille ja harpulle (2003) 

- luonnokset, suunnitelmat, partituurisivut 1998, s.a. 

 

Soira harmonikalle ja kamariorkesterille (1996)    Coll.590.36 

- luonnokset, muistiinpanot, korjaukset 1996, s.a. 

- nauhoituspöytäkirjat, palkkalaskelmat 1996–97 

- painetut stemmat    1996   Coll.590.37 

 

Sonatiini pianolle (1986–87)        Coll.590.38 

- käsinkirjoitettu partituuri (2 kpl)  s.a. 14 + 12 s. 

- luonnokset     s.a.  

 

String Quartet (1994)         

- puhtaaksikirjoitettu partituuri   1994 64 s. 

- painetut stemmat    1994 4 

- luonnokset, muistiinpanot, korjaukset s.a. 

 

Symbo viululle ja pianolle (1985)       Coll.590.39 

- käsinkirjoitettu partituuri   1985 25 s. 

- esitysohjeet, luonnokset   s.a. 



Taon kontabassolle ja kamariorkesterille (1998–99)    Coll.590.40 

- luonnokset, suunnitelmat, stemmat,  

korjausvedokset     1998–99, s.a. 

- versio 2012: partituurin korjausvedokset 2012   Coll.590.41 

 

Tutta via kamariorkesterille (1992–93)     Coll.590.42 

- painettu partituuri    s.a. 

- stemmat, luonnokset, muistiinpanot  s.a 

 

Umstrichen vom Schreienden sellosekstetille (1997–1998) 

- partituurin vedokset, luonnokset  1998, s.a. 

 

Verso kamariorkesterille (1991)      Coll.590.43 

- käsinkirj. partituurin kopio   s.a. 14 s. 

- partituuri (seconda versione)   1991 19 s. 

- luonnokset     1990 

- 2. ja 3. version luonnokset   s.a. 

 

Vivat! per corno e contrabasso (2003) 

- partituurin vedokset    2003 

 

Vorspiel für zwei Klavier (1983–84) 

- luonnokset, muistiinpanot   s.a. 

 

 

Laulumusiikki 

 

Kuoroetydi (1989)        Coll.590.44 

- luonnokset     s.a. 

 

Never again kuorolle(teksti Thomas Hardy)  (1990)     

- käsinkirjoitettu partituuri   1990 12 s. 

- partituurin vedokset, sanat   s.a. 

 

Nimetön laulu (teksti Danten Inferno) (1985?)  

- laulu ja piano     s.a.  

 

Sonja (teksti Arnulf Øverland) (2006) 

- partituurin vedokset    s.a. 

 

Unikuu (teksti Lauri Viita) (1998, 2005) 

- luonnokset, partituurin vedokset  1998, 2005 

 

 



Muut 

 

Rajamailla. Radiofoninen teos puhujille, laulajille, 

soittimille, äänille        Coll.590.45 

- luonnokset, muistiinpanot, vedokset  s.a. 

- luonnokset, muistiinpanot, lehtileikkeet s.a.   Coll.590.46 

- Tuure Puumalan muistikirjan tekstit  s.a. 

 

 

Luonnokset, muistiinpanot, äänitteet 

 

Aktivaatiotila (1984)        Coll.590.47 

- luonnokset     s.a. 

 

Das Lob (1983?) 

- luonnokset     s.a.   

 

Kitarakappale (1984) 

- luonnokset     s.a. 

 

Laululuonnokset Tiina Käkelä-Puumalan teksteihin 

- luonnokset     1984- 

 

Musiikkia Heurekan Teknorama-näyttelyyn (1980-l.) 

- luonnokset     s.a. 

 

Paavo-kaanon 

- luonnokset     s.a 

 

Passacaglia ja Fuuga (1982–83?) 

- luonnos     s.a. 

 

Selloprojekti (1997) 

- luonnokset, suunnitelmat   1997, s.a. Vrt. Umstrichen  

 

Tupakka-askin kanteen  

tehty luonnos      s.a. 

Muistiinpanovihkot     1987–88    

liite: Ilkka Oramon kirje opiskelijoille   1987  1 s. 

 

Teosluettelot      s.a. 2 

 

Sekalaiset luonnokset     s.a.   Coll.590.48 



 

Tunnistamattomat luonnokset    s.a. 

 

Levykkeet: Chains of Camanae, tunnistamattomat s.a. 4  Coll.590.49 

CD-levyt: Jousikvartetto, levytysmuistiinpanot s.a. 2  


