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Aineisto      Aika  Signum 

 

SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 

 

 

Näyttämömusiikki 

 

Agamemnon       1962  COLL. 748.1 

- orkesteripartituuri 

- äänilehdet: fl. + picc., ob. I, ob. II + cor. ingl.,  

   fg + cfg., tr., tbn., perc., arpa, vl I, vl II, vla, vlc. 

-  muuta materiaalia 

 

Agamemnon       1967  COLL. 748.1 

- orkesterimateriaalia 

 

Alaston kuningas      s. a.  COLL. 748.1 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

 

Andemas       s. a.  COLL. 748.1 

- orkesteripartituuri 

- orkesterimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Andorra       1962  COLL. 748.1 

- tekstiä 

- orkesteri- ja vokaalimateriaalia 

 

Asbestian kuningatar      s. a.  COLL. 748.1 

- voc. + pf. 

- luonnoksia 

 

Barabbas       1951  COLL. 748.1 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia  

 

Becket        1962  COLL. 748.1 

- vokaalimateriaalia 

- luonnos 

 

Berenike       1954  COLL. 748.1 

- listat musiikkinumeroitten järjestyksestä    

- orkesteripartituuri 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- äänilehdet: fl. + picc., ob. + cor. ingl., cl.,  

 fg., cor. I, cor. II, tr., tbn., perc., vl. I, vl. II, 

 vla, vlc., cb. 
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Cyrano de Bergerac      1958  COLL. 748.2 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Dantonin kuolema      1963  COLL. 748.2 

- tekstiä 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- vokaalimateriaalia 

- orkesterimateriaalia 

 

Dulskan moraali      s. a.  COLL. 748.2 

- äänilehti: pf. 

 

Döbeln       s. a.  COLL. 748.2 

- äänilehti: voc. 

 

Elektra       s. a.  COLL. 748.2 

- orkesterimateriaalia  

 

Faust        1966  COLL. 748.2 

- tekstiä 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

- vokaalimateriaalia 

- luonnos 

 

Herra johtaja       s. a.  COLL. 748.2 

- orkesterimateriaalia 

 

Hippolytos       1973  COLL. 748.2 

- kuoro- ja orkesterimateriaalia   

 

Hosianna       s. a.  COLL. 748.2 

- äänilehti: fl. 

 

Hupakon hovi       1946  COLL. 748.2 

- listat musiikkinumeroitten järjestyksestä  

- pianopartituuri       

- äänilehdet: fl. + picc., cl., tr., tbn., perc., pf., cb.  

 

Ihmeidentekijä      1961  COLL. 748.2 

- äänilehti: voc. 

 

Iphigenie in Aulis      1957  COLL. 748.2 

- orkesteripartituuri 

- äänilehdet: ob. + cor. ingl., perc. 

 

Itsevaltiaan kuolema      1938  COLL. 748.2 

- partituuri- + orkesterimateriaalia 
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- muistivihko 

Juorukoulu       1950  COLL. 748.2 

- vokaalimateriaalia 

 

Kaksi veronalaista      s. a.  COLL. 748.3  

- vokaalimateriaalia 

 

Kamelianainen      1956  COLL. 748.3 

- äänilehti: voc. 

 

Kersantti Mussgraven tanssi     1967  COLL. 748.3 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- äänilehdet: cl., cor. ingl., fg., corno,  

 tr., perc., voc.  

- luonnos 

 

Kissa kuumalla katolla     1956  COLL. 748.3 

- pianopartituuri 

- äänilehdet: cl. + sax., tr., vl., cb. 

 

Klaus, Louhikon herra     1942  COLL. 748.3 

- orkesteripartituuri 

- vokaali- ja orkesterimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Kolme kertaa murhattu     1968  COLL. 748.3 

- orkesteripartituuri 

- äänilehdet: fl., fg., tbn., perc., vlc. 

 

Koto ja kahleet      s. a.  COLL. 748.3 

- orkesterimateriaalia 

- muuta materiaalia  

 

Kuinka äkäpussi kesytetään     1963  COLL. 748.3 

- näytelmäteksti 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

- luonnoksia 

 

Kullervo       1972  COLL. 748.4 

- näytelmäteksti 

- listat musiikkinumeroitten järjestyksestä 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- äänilehdet: fl. + picc., ob. + cor. ingl., cl.,  

 fg., cor., tr., tbn. I, tbn. II,  perc., pf., vl.,  

 vla, vlc., cb. 

- muuta materiaalia 

 

 

 



 

 

4 

 

Kuningas Ubu      1966  COLL. 748.4 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Kuningatar Kristiina      1973  COLL. 748.4 

- orkesterimateriaalia 

 

Lapin laulu       s. a.  COLL. 748.4 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

 

Lea        s. a.  COLL. 748.4 

- orkesterimateriaalia 

 

Leikin loppu       1957  COLL. 748.4 

- orkesteripartituuri 

- orkesterimateriaalia 

 

Lempi        s. a.  COLL. 748.4 

- vokaalimateriaalia 

- luonnos 

 

Leonce ja Lena      1964  COLL. 748.4 

- näytelmäteksti      

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

- vokaalimateriaalia 

- muuta materiaalia  

 

Liekehtivä kylä      1969  COLL. 748.4 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Luulosairas       1953  COLL. 748.4 

- orkesterimateriaalia 

- vokaalimateriaalia 

- luonnoksia 

  

Macbeth       1964  COLL. 748.4 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- vokaali- ja orkesterimateriaalia 

- luonnoksia 

 

Marat        1965  COLL. 748.4 

- orkesterimateriaalia  

- muuta materiaalia  
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Maria        s. a.  COLL. 748.5 

- äänilehti: voc.  

 

Marius       1966  COLL. 748.5 

- äänilehti: voc. 

 

Medea        s. a.  COLL. 748.5 

- vokaalimateriaalia 

 

Me kunnialliset ihmiset     1950  COLL. 748.5 

- pianopartituuri  

- äänilehdet: fl. + picc., cl. I + sax., cl. II, fg.,  

 tr., tbn., perc., cb.  

 

Mies, joka oli syntynyt hirtettäväksi    s. a.  COLL. 748.5 

- äänilehti: guit./lauto 

 

Mies on mies       1963  COLL. 748.5 

- vokaalimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Miten haluatte      1948  COLL. 748.5 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- kuoromateriaalia  

 

Muuttohaukat       1964-65 COLL. 748.5 

- orkesteripartituuri 

- orkesteri- ja vokaalimateriaalia 

 

Myrskylintu       1962  COLL. 748.5 

- luonnoksia 

 

Münchhausen       s. a.  COLL. 748.5 

- äänilehti: balalaikka 

 

Nilkkarengas       1960  COLL. 748.5 

- orkesteripartituuri 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- äänilehdet: ob I, ob. II + cor. ingl., pf.,  

 perc. I, perc. II 

 

Nummisuutarit      1959  COLL. 748.5 

- orkesteripartituuri 

- äänilehdet: cl., vl. I, vl. II 

- vokaalimateriaalia 

 

Näyteikkuna       1960  COLL. 748.5 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

- luonnoksia 
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Ovien ulkopuolella      s. a.  COLL. 748.5 

- tekstiä 

- vokaalimateriaalia 

  

Phaidra       1957  COLL. 748.5 

- orkesteripartituuri 

- äänilehdet: fl., cor. ingl., cl. basso,  

 tbn. I, tbn. II, perc. 

 

Pilatuksen tytär      1947  COLL. 748.5 

- äänilehti: org.  

 

Pilvet        1952  COLL. 748.5 

- kuoropartituuri 

 

Pisara runoilijaa      1961  COLL. 748.5 

- orkesteri- ja vokaalimateriaalia 

    

Porvari aatelismiehenä     1965  COLL. 748.5 

- luonnos 

 

Prinsessa Ruusunen      1949  COLL. 748.5 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- orkesterimateriaalia 

- luonnos 

 

Puutarhurin koira      1965  COLL. 748.5 

- pianopartituuri 

- orkesterimateriaalia 

 

Pyhä Johanna      s. a.  COLL.748.5 

- orkesterimateriaalia  

 

Rauhanpiippu       s. a.  COLL. 748.5 

- vokaalimateriaalia 

 

Romeo ja Julia      1946  COLL. 748.5 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

 

Ros & Gyl       s. a.  COLL. 748.5 

- orkesterimateriaalia 

- luonnos 

 

Rosvot        1963  COLL. 748.5 

- tekstiä  

- orkesteripartituuri 

- vokaalimateriaalia 

 

Ruoho        1961  COLL. 748.5 

- orkesterimateriaalia 
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Ruusu ja naskali      1972  COLL. 748.5 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- vokaalimateriaalia 

- orkesterimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Saituri        s. a.  COLL. 748.6 

- orkesterimateriaalia 

 

Samuel       s. a.  COLL. 748.6 

- voc. + arpa 

- luonnos 

 

Sankarillinen pelkuri      1958  COLL. 748.6 

- orkesteripartituuri 

   

Sarvikuono       1960  COLL. 748.6 

- orkesterimateriaalia    

  

Sevillan pettäjä      s. a.  COLL. 748.6 

- äänilehti: voc. 

 

Sotamies Jokisen vihkiloma     s. a.  COLL. 748.6 

- vokaalimateriaalia 

 

Suuri maantie       1967  COLL. 748.6 

- orkesteripartituuri 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- äänilehdet: fl. + picc., ob. + cor. ingl.,  

 cl. + cl. b., fg. + cfg., corno, perc.,  

 vl. I, vl. II, vla, vlc., cb. 

- vokaalimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Suuri rakkaus      1960  COLL. 748.6 

- vokaalimateriaalia 

 

Syntiinlankeemus      s. a.  COLL. 748.6 

- orkesterimateriaalia 

 

Taikamyssyt       1964  COLL. 748.6 

- laulujen tekstejä 

- orkesteripartituuri  

- pianopartituuri  

- äänilehdet: fl. + picc., ob. + cor. ingl.,  

 cl. + cl. b. + sax., fg., corno, perc, cb.  

- muuta materiaalia  

 

Tarinoita kerrottavaksi     s. a.  COLL. 748.6 

- vokaalimateriaalia 
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Tiitus Tulitukka / Titus Rödtopp   1961     

- näytelmäteksti        COLL. 748.8 

- laulun tekstiä        COLL. 748.8 

- orkesteripartituuri        COLL. 748.8 

- pianopartituuri        COLL. 748.7 

- pianopartituuri + muuta materiaalia     COLL. 748.7 

- orkesterimateriaalia        COLL. 748.8 

 

Totuuden helmi      1962  COLL. 748.8 

- ääninauha 

- näytelmäteksti 

- Kaivottelulaulu, teksti  

- lista musiikkinumeroitten järjestyksestä 

- orkesteripartituuri  

- äänilehdet: fl. + picc., ob., cl., fg., tr., perc. 

- vokaalimateriaalia 

- harjoitusnuotteja 

 

Tshu Yan       1959  COLL. 748.9 

- orkesteripartituuri 

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- vokaalimateriaalia 

- äänilehdet: fl., ob. + cor. ingl., fg., perc I,  

 perc. II, guit., pf., vla 

- muuta materiaalia 

 

Tuijottaja      1954  COLL. 748.9 

- orkesteripartituuri 

- äänilehdet: tr. I, tr. II, tbn. I, tbn. II, 

  perc., guit., vl., cb. 

 

Tukkijoella       s. a.  COLL. 748.9 

- vokaalimateriaalia  

 

Uninäytelmä       1959  COLL. 748.9 

- näytelmäteksti 

- orkesteripartituuri  

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- sekakuoro + urut  

- äänilehdet: fl., ob. + cor. ingl., cl., fg., perc.,  

 org., vl. I, vl. II, vla, vlc., cb.  

 

Venetsian kauppias      1955  COLL. 748.10 

- luonnos 

 

Vieraiden ranta      s. a.  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen  

- pianopartituuri, fragmentaarinen 

- orkesteri- ja vokaalimateriaalia 
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Viettelyksen vaunu      1950  COLL. 748.10 

- pianopartituuri 

 

Vihreä lintu       1952  COLL. 748.11 

- pianopartituurit 

- äänilehdet: fl. + picc., cl., sax., fg., cor., tr.,  

 tbn., tb., perc., arpa, cb. 

- muuta orkesterimateriaalia 

- muuta materiaalia 

 

Viimeinen kesä      1959  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri 

- äänilehdet: fl., fg., vla, vlc. 

 

 

Laulu-, instrumentaali- ja orkesterimusiikki 

 

Hälläpyörä       s. a.  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

 

Janakkalan laulu      1958  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri  

- naiskuorosovitus, fragmentaarinen 

- mieskuorosovitus 

- voc. + pf.  

 

Janakkalan laulu      1979  COLL. 748.10 

- pianopartituuri 

 

Juhannus       s. a.   COLL. 748.10 

- voc. + pf. 

 

Kehtolaulu       1932  COLL. 748.10 

- voc. + pf., fragmentaarinen 

 

Kiitoslaulu, kantaatti      s. a.  COLL. 748.10 

- teksti 

- voc. + org./pf. 

 

Kylätansseista      s. a.  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri 

 

Laulu oravasta      s. a.  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri 

- orkesterimateriaalia 

 

Nocturne       s. a.   COLL. 748.10 

- pf. 

 

Pieni ankanpoikanen, teema ja muunnelmia   1952  COLL. 748.10 
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- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

Polifonia       s. a.  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

 

Poli-Pom       1952  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

 

Psalmi 23       s. a.  COLL. 748.10 

- äänilehdet: voc., pf./arpa 

 

Rattoraikuja Polilta      s. a.  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

 

Serenaadi       s. a.  COLL. 748.10 

- kuoropartituuri, fragmentaarinen 

 

Soi, laulu Leijonain      s. a.  COLL. 748.10 

- pianopartituuri  

- voc. + pf. 

 

Suomen Lions-liiton marssi     1967  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

 

Tango exotico       s. a.  COLL. 748.10 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

 

Tähtikeinu       1931  COLL. 748.10 

- voc. + pf.  

- voc. + pf. (Yleisradion kopio) 

- muuta materiaalia 

 

Vaellukset, kantaatti      1973  COLL. 748.10 

- teksti 

- orkesteripartituuri 

- pianopartituuri 

- äänilehdet: fl., vl. I, vl. II, vla, vlc. 

- muuta materiaalia 

 

Valtamerilaiva      s. a.  COLL. 748.10 

- äänilehti: voc. 

 

Vapahtaja kutsuu      s. a.  COLL. 748.10 

- voc. + pf. 

 

 

Heikki Aaltoilan sovituksia muiden säveltäjien teoksista   
 

Anon. Issikan valitus     s. a.  COLL. 748.12  

- voc. + pf. 

 

Anon.  Londonderry air    s. a.  COLL. 748.12  
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-  äänilehti: arpa 

 

Anon. Rákóczy-marssi    s. a.  COLL. 748.12  

- orkesteripartituuri 

 

Flemming. Integer vitae    s. a.  COLL. 748.12 

- pianopartituuri 

- äänilehdet: vl. I, vl. II, vla, vlc., cb. 

 

Kajanus, Robert. Polyteknikkojen marssi  s. a.  COLL. 748.12  

- orkesteripartituuri 

 

Karila, Tauno. Vala maalle    1941  COLL. 748.12 

- orkesteripartituuri, fragmentaarinen 

- voc. + pf. 

 

Kreisler, Fritz.  Lemmentuskaa   s. a.  COLL. 748.12  

- vokaalipartituuri 

 

Anon. Das Lied vom Sankt Nimmerleinstag  s. a.   COLL. 748.12 

- orkesteripartituuri 

 

Padre Martini. Menuetti    s. a.  COLL. 748.12 

- äänilehdet: fl., vlc. 

 

Palmgrenin mukaan. Kesäilta    s. a.  COLL. 748.12  

- voc. + pf. 

 

Ranta, Sulho. Vain pieni kansanlaulu   s. a.   COLL. 748.12  

- voc. + pf. 

 

Schubert, Franz. Heidelröslein   s. a.  COLL.748.12  

- voc. + pf.  

 

 

 

Sekalaista nuottimateriaalia      COLL. 748.12 

 

Muuta materiaalia        COLL. 748.12 

 

 

 

MUIDEN SÄVELTÄJIEN TEOKSIA    COLL. 748.12 

 

Anon. Sotilaslaulu     s. a. 

- voc. + pf. 

 

Blomstedt, Jussi. Vapausvala    1941 

- voc. + pf. 
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Karte, Onni.  Sotilaan rukous    1938 

Raikuu rummut    1938 

Nimeen nuijamiesten   1938 

- voc. + pf. 

 

Madetoja, Leevi. Oidipus    1936 

- orkesteripartituuri 

 

Myrsky, Vilho. Anun laulu    1945 

- kuoropartituuri 

 

Pylkkänen, Tauno. Raatteen marssi   1940 

- voc. + pf. 

 

Ranta, Sulho. Sisarlaulu työn aikana   1941 

- kuoropartituuri 

 

Sonninen, Ahti. Koli, romanttinen sarja pianolle s. a. 

- pf. 

 

 


