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Kansallisteatterin arkisto

Suomen Kansallisteatteri on vanhin suomalainen teatteri. Sen edeltäjää Suomalaista teatteria
ryhdyttiin suunnittelemaan jo 1840-luvulla, mutta teatteri perustettiin vasta vuonna 1872.
Suomalaisen teatterin ensimmäiset johtajat Kaarlo Bergbom ja Emilie Bergbom tukivat alusta
lähtien suomalaisen näytelmäkirjallisuuden esittämistä, vaikka aluksi ohjelmisto koostuikin
pääosin eurooppalaisista klassikoista.

Musiikilla on Kansallisteatterin esityksillä ollut tärkeä osa. Musiikkia on esitetty niin William
Shakespearen draamoissa kuin lasten satunäytelmissäkin. Suomalaisen teatterin aikana on
musiikkina käytetty enimmäkseen tunnettujen ulkomaisten säveltäjien teoksia. Myöhemmin
tuttuihin klassikkonäytelmiin on saatettu tilata musiikki suomalaiselta säveltäjältä. Tästä
syystä arkisto voi sisältää eri tekijöiden musiikkia samaan näytelmään. Toisaalta saman,
yleensä ulkomaisen säveltäjän musiikkia on voitu käyttää eri näytelmissä.

Vuonna 2000 talletuksena Kansalliskirjastoon saatu Kansallisteatterin sävellyskäsikirjoitusten
ja nuottimateriaalin arkisto, joka sisältää myös Suomalaisen teatterin arkistoaineistoa, on
hyvin laaja. Se suojattiin kokonaisuudessaan ja järjestettiin osittain pian siirtämisensä jälkeen,
mutta tarkempi järjestämistyö käynnistyi Suomen Kulttuurirahaston tuella 2013.

Osa vanhimmasta aineistosta on kärsinyt kosteusvaurioista ja on siksi huonokuntoista. Osa
orkesteri- ja kuorostemmoista on haurastuvaa paperia ja murtuu helposti käsiteltäessä.
Huonokuntoiset, hauraat ja repeytyvät aineistot on merkitty luetteloon.

Arkisto on järjestetty kolmeen osaan: suomalaisten säveltäjien aineisto,
sävellyskäsikirjoitukset sävelmän tai näytelmän nimen mukaan sekä nuottipainatteet.
Arkistossa on monien suomalaisten säveltäjien kuten esimerkiksi Heikki Aaltoilan, Atso
Almilan, Harry Bergströmin, Toivo Haapasen, Ilmari Hannikaisen, Jussi Jalaksen, Uuno
Klamin, Toivo Kuulan, Taneli Kuusiston, Leevi Madetojan, Erkki Melartinin, Selim
Palmgrenin, Jean Sibeliuksen, Martti Similän ja Ahti Sonnisen omakätisiä
sävellyskäsikirjoituksia. Lisäksi arkisto sisältää runsaasti eurooppalaista näytelmämusiikkia
1800-luvulta 1900-luvun loppupuolelle.

Arkistoon kuuluu myös joitakin Kansallisteatterin pitkäaikaisen kapellimestarin (tehtävässä
1945–1973) esitelmiä, muistiinpanoja ja kirjeitä. Arkisto sisältää myös muutamia esitteitä,
käyntikortteja, laskuja ja muita painotuotteita.

Luetteloon merkitty orkesteripartituuri saattaa tarkoittaa myös kamariorkesterin partituuria.
Teatteriorkestereiden koot ovat vaihdelleet.

Arkiston rajavuodet ovat 1830–1981, laajuus 17 hyllymetriä, koteloita on 246.

Helsingissä 7.8.2013  Marjut Hjelt
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Aineisto Aika Määrä Signum

Kotimaisten säveltäjien sävellyskäsikirjoitukset ja näyttämömusiikki
Säveltäjän nimen jäljessä oleva *-merkki tarkoittaa, että aineisto sisältää säveltäjän
omakätisiä sävellyskäsikirjoituksia

Heikki Aaltoila* Coll. 630.1
Akseli ja Elina (elokuvamusiikki)

- orkesteripartituurin osa s.a.  6 s.
- stemmat s.a.

Anna, uneksija
- viulu ja laulu, luonnos s.a. 2 s.

Becket
- luonnokset puhaltimille 1962 8 s.

Brand (Henrik Ibsen)
- laulustemmat s.a.

Caesar ja Kleopatra (Bernard Shaw)
- orkesteripartituuri (Tanssi) 1962 4 s.
- musiikin järjestys, suunnitelma s.a.
- Venelaulu, luonnos s.a. 1 s.
- stemmat s.a.

Elinan surma
- Balladi, luonnos s.a. 1 s.

Erik XIV
- luonnos puhaltimille s.a. 1 s.
- stemmat

Götz von Berlichingen (J. W. von Goethe)
- Liebetrautin laulu, laulu s.a. 2 s.

Hankkija
- jousistemmat s.a.

Heilani kamarin ikkunan alla
- laulu ja piano s.a. 1 s.

Hirttämätön lurjus (Kari)
- valokopio orkesteripartituurista 1966 37 s.
- valokopiot luonnoksista s.a. 10 s.
- valokopiot orkesteristemmoista s.a.

Hupakon häät (satunäytelmä)
- Päivänkakkaroitten tanssi, piano s.a. 2 s.
- orkesteristemmat s.a.

Hymni (säv. Ilmari Hannikainen)
- sovitus pianolle s.a. 1 s.

Ihana seikkailu (elokuvamusiikki) Coll.630.2
- orkesteripartituuri 1962 30 s.
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- luonnokset, laulumelodiat s.a. 16 s.
- kielisoitinpartituuri ja stemmat 1962

Ilmojen halki (satunäytelmä)
- tanssit ja laulut, laulu ja piano s.a. 16 s.
- orkesteristemmat s.a.
- sanoitukset s.a.

Julius Caesar
- partituuri s.a.  7 s.
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Juno ja riikinkukko
- kuorostemmat 1953 5 s.

Juorukoulu Coll.630.3
- luonnokset 1950 4 s.

Kardinaalin kellot
- luonnokset ja stemmat s.a. 14 s.

Kirsikkapuisto (Anton Tšehov)
- sovitus huilulle ja jousikvintetille, stemmat s.a.

Kissa kuumalla katolla (Tennessee Williams)
- luonnokset s.a. 54 s.
- orkesteristemmat s.a.
- painetut partituurisivut s.a.
- soolo, kuoro ja piano: painatteet s.a.
- laulu ja piano: painatteet s.a.

Klaus Louhikon herra (Maria Jotuni)
- III näytös, orkesteripartituuri 1944 8 s.
- Kuoleman tanssi, luonnos pianolle s.a. 2 s.
- laululuonnokset s.a. 2 s.
- stemmat s.a.

Kolme iloista rosvoa
- kaksi laulua yhtyeelle (sovitus), partituuri s.a. 2 s.

Korpit (A. Boïeldieu)
- Valkea nainen, laulu ja piano s.a. 3 s.

Kuinka äkäpussi kesytetään (William Shakespeare)
- luonnokset s.a. 17 s.
- orkesteristemmat s.a.

Kuningas kuolee (Eugène Ionesco)
- partituuri: yhtye 1964 9 s.
- luonnos s.a. 4 s.
- stemmat s.a.

Lannistettu aviomies
- luonnokset 1954 20 s.
- stemmat s.a.

Lapin laulu (Topias) Coll.630.4
- laulu ja piano (nimim. Hannes) 1943 26 s.



5

Lokki
- luonnos s.a. 1 s.

Loppiaisaatto
- stemmat s.a.

Luulosairas (Molière)
- huilu- ja piccolostemmat 1953

Macbeth (William Shakespeare)
- orkesteripartituuri 1964 25 s.
- partiselli 1964 4 s.
- stemmat

Meidän kaupunkimme
- kaksi laulua kuorolle 1939 2 s.

Me kunnialliset (baletti)
- stemmat s.a.

Miehen kylkiluu (Maria Jotuni)
- laulu ja piano s.a. 1 s.

Miten haluatte (William Shakespeare)
- orkesteripartituuri, partiselli 1947 13 s.
- laulu- ja viululuonnokset s.a. 8 s.
- stemmat, stemmaluonnokset 1947
- painetut kuorostemmat s.a.

Neiti Julie (August Strindberg)
- hanuri ja laulu s.a. 5 s.

Niels Ebbesen (Kaj Munck)
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a. 13 s.

Nokkela puhemies
- laulu ja yhtye s.a. 1 s.

Nummisuutarit (Aleksis Kivi)
- viulusoolo s.a.  2 s.

Nuori viha
- laulu s.a. 3 s.

Oi nuoruus
- laulu ja piano s.a. 3 s.

Opri
- laululuonnokset s.a. 2 s.

Pajunkissat
- laulu elokuvaan Rakas lurjus, piano s.a. 1 s.

Pilvet (Aristofanes)
- kamariorkesteri- ja kuoroluonnokset 1952 15 s.
- stemmat
- painetut kuorostemmat s.a.

Pohjantähti Coll.630.5
- orkesteristemmat s.a.
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Porilaisten marssi
- puhallinstemmat s.a.

Porvari aatelismiehenä (Molière)
- orkesteripartituuri 1963 26 s.
- kuoropartituurit s.a. 8 s.
- laulu ja piano 1963  14 s.
- luonnokset 1963  3 s.
- säveltäjän kirjoittamat orkesteristemmat s.a.
- puhtaaksikirjoitetut orkesteristemmat s.a.

Prinsessa Ruusunen
- orkesteripartituurin luonnos s.a. 4 s.
- stemmat s.a.

Päivä tuhannesta
- luonnos s.a. 4 s.
- suunnitelmat puhaltimille s.a. 6 s.
- stemmat

Richard III (Saulo Haarlan radiosovitus)
- puhallinyhtye ja lyömäsoittimet, partituuri 1964 6 s.
- stemmat s.a.

Ristikon varjossa (elokuvamusiikki)
- Vangin laulu, laulu ja piano, luonnos s.a. 3 s.

Romeo ja Julia (William Shakespeare) Coll.630.6
- orkesteripartituuri s.a. 16 s.
- partituurisivuja (sov.) s.a. 16 s.
- stemmat s.a.

Rosvot (säv. Heikki Klemetti, sov. H. A.)
- orkesteripartituuri s.a. 3 s.

Ruusu ja naskali
- luonnokset s.a. 3 s.
- stemmat s.a.

Sappho
- orkesteripartituurin luonnos s.a. 6 s.
- stemmat s.a.

Satu sankarista (Iiris Uurto)
- laulut ja luonnokset s.a. 35 s.
- stemmat s.a.

Suopursu kukkii (elokuvamusiikki)
- partituuri (puhaltimet ja piano) s.a. 2 s.

Syntipukki (elokuvamusiikki)
- orkesteripartituuri s.a. 24 s.
- pianopartituuri s.a. 6 s.
- orkesteristemmat s.a.

Särkelä itte
- puhallinstemmat (sov.) s.a.
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Takaisin yhteiskuntaan (elokuvamusiikki)
- orkesteripartituuri s.a. 22 s.
- stemmat s.a.

Talvinen tarina Coll.630.7
- laulu ja piano, luonnokset 1950 10 s.
- Loppumusiikki, luonnos, kamariorkesteri s.a. 1 s.
- orkesteristemmat 1932

Tarquinius Suberbus (Eino Leino)
- orkesteripartituuri s.a. 8 s.
- luonnokset s.a. 18 s.
- stemmat 1954

Tatuoitu ruusu
- stemmat (viulut, sello, klarinetti) s.a. 20 s.

Tie Damaskokseen (August Strindberg)
- orkesteripartituuri s.a. 19 s.
- suunnitelma, stemmat s.a.

Tiitus Tulikukka
- piano, laulu ja piano, hanuri ja kitara s.a. 11 s.
- klarinetti/ hanuri ja piano, trumpettistemma s.a. 3 s.
- laulu (soolosoitin) ja piano, painetut nuotit s.a.

Tuhkimo
- Tanssi, piano s.a. 4 s.

Tulikoe
- laulumelodiat s.a. 2 s.

Tuntematon potilas
- kaksi laulua kvartetille, partituuri s.a. 3 s.
- stemmat s.a.

Tähtireportterit
- Kohtalo, luonnos s.a. 4 s.

Venetsian kauppias (William Shakespeare)
- orkesteripartituuriluonnos (+ kirje) 1955 21 s.
- pianoluonnos s.a. 4 s.
- stemmat s.a.

Verisynti (Huugo Jalkanen)
- Munkkien kuoro s.a. 1 s.
- kuorostemmat s.a.

Viettelysten raitiovaunu
- luonnos triolle s.a.  1 s.
- orkesteristemmat s.a.

Vihaan sinua, rakas (Valentin) Coll.630.8
- orkesteripartituuriluonnos 1951 15 s.

Villilintu
- laulumelodia s.a. 1 s.
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Woyzeck
- kuorostemmat 1964 4 s.

Yerma
- luonnokset, partituuri: laulu ja kamariork. s.a. 58 s.

Yösielu
- orkesteripartituuri, laulu 1957 6 s.
- stemmat

Radiopakina 1958, muistiinpanot, tekstit 1958, s.a.
Tunnetteko tanssirytmejä? Radion arvauskilpailu 1950 7 s.
Erittelemättömät luonnokset ja stemmat s.a.

Atso Almila* Coll.630.9
Pariisilaiselämää (Esko Elstelä)

- näytelmän käsikirjoitus (ruotsi-saksa)
- orkesteripartituuri (sov.) 1981 220 s.
- stemmat s.a.
- kopiot orkesterimateriaalista, merkintöjä 1981,  s.a. Coll.630.10

Harry Bergström* Coll.630.11
Alla venäläisen kuun (sov. M. Gusmanin sävellyksestä)

- laulu ja piano 1968 2 s.
- yhtyestemmat 1968

Aurinkoinen aamu
- orkesteripartituuri 1956 12 s.

Joululaulu lapselle
- luonnos orkesterille s.a. 1 s.

Jälkeen syntiinlankeemuksen (elokuvamusiikki)
- Raskaat askeleet, partituuriluonnos 1953  15 s.

Kaksi joululaulua sekakuorolle ja kamariork. (sov.)
- partituuri (kopio) 1979 13 s.

Konserttipolkka (sov. Matti Rajulan sävellyksestä)
- orkesteristemmat s.a.

Kuubalainen serenadi (sov. J. Pohjanmiehen sävell.)
- orkesteripartituuri 1955 44 s.
- stemmat s.a.
- Perle de Cuba, kuorostemmat s.a.

Lauluja taivaan portilla (sov. O. Merikannon sävell.)
- partituuri, laulu ja trio 1976 4 s.
- stemmat s.a.

Liukkaat jalkineet (sov. Matti Rajulan sävellyksestä)
- orkesteristemmat s.a.

Mambo Pepito (sov. H. Cornellin sävellyksestä)
- alttoviulustemma s.a.

Miksi laulat lintuseni (sov. I. Hannikaisen sävell.)
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- orkesteripartituuri s.a. 8 s.
- orkesteristemmat s.a.

Oi, sä laps’ Jumalan (sov. J. Blomqvistin sävellyksestä)
- orkesteripartituuri (valokopio) 1976 2 s.
- stemmat s.a.

Pastorale
- saksofoni ja piano, partituuri 1943 3 s.
- saksofonistemma 1943

Pieni ankanpoikanen (sov. B. Zaritzkyn sävellyksestä)
- orkesteripartituuri 1955 18 s.
- laulupartituuri Metro-tytöille ja Kippari-
kvartetille 1951 5 s.
- orkesteristemmat s.a.

Pierrot (sov. E. Kaschubecin sävellyksestä)
- orkesteripartituuri 1959 12 s.
- stemmat s.a.

Pyhäinpäivänä
- jousikvintettipartituuri (valokopio) 1980 9 s.

Rakas Jeesus (sov. Hj. Braxénin sävellyksestä)
- yhtyepartituuri (valokopio) 1976 3 s.
- stemmat s.a.

Reppurin laulu (sov. O. Merikannon sävellyksestä)
- orkesteripartituuri 1960 3 s.
- laulu ja piano 1975 2 s.
- stemmat s.a.

Seherzer, hanurille ja orkesterille
- partituuriluonnos s.a. 12 s.

Syksy (L. Onerva)
- orkesteripartituuriluonnos s.a. 8 s.
- laulu ja urut s.a. 3 s.

Teddy-karhujen huviretki (sov. J. Brattonin sävell.)
- orkesteripartituuri 1955 20 s.
- orkesteristemmat, sanat s.a.

Tuulikannel
- viulu ja piano 1955  2 s.
- orkesteristemmat s.a.

Venehessä (sov. kansanlaulusta)
- laulu ja piano 1969 2 s.

Josef Binnemann
Kuningas Fjalar

- Gylnandynen laulu, konserttisitra s.a. 4 s.
- Marssi, konserttisitra s.a. 2 s.
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Jussi Blomstedt ks. Jussi Jalas

Toivo Haapanen* Coll.630.12
Caesar ja Kleopatra

- puhallinstemmat s.a.
Kaksi kuningatarta (Lauri Haarla)

- laulu, laulu ja kitara, myös luonnos s.a. 3 s.
Liitupiiri

- partituuri: laulu, huilu, sello (sov.) s.a. 5 s.
- partituuri: huilu, sello, lyömäsoitin s.a. 2 s.
- stemmat s.a.

Volpone (ks. Emil Kauppi)

Arvo Hannikainen
Kadenssi, viulu s.a. 2 s.

Ilmari Hannikainen*(?) Coll.630.13
- Talkootanssit (Erkki Kivijärvi)
- Alkusoitto, orkesteripartituuri s.a.  23 s.
- Helvin ja Marjatan laulut ym., laulu ja piano s.a. 24 s.
- Heinäväen kuoro, Loppukuoro ym. stemmat s.a.
- Nuottipainate Viisi hämäläistä kansanlaulua 1927
- Hymni, stemmat s.a.
- Piirilauluja, stemmat s.a.
- stemmat (huilu, oboe, klarinetti) s.a.
- nuottipainate s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.14

Väinö Hannikainen* Coll.630.15
Fata Morgana

- harppustemma (sov.) s.a. 2 s.
Malaguena

- piano s.a. 3 s.
Unelmaelämä

- orkesteristemmat 1923
- nuottipainatteet 1921, s.a.

Lauri Ikonen
Barnet i måneskogen (Bertil Malmberg)

- mieskuoro s.a. 2 s.
Den dag skall en gång komma (Carl-Emil Englund)

- mieskuoro s.a. 2 s.
Den gamle vävaren (Arvid Mörne)

- mieskuoro s.a. 2 s.
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Evoe! (Lauri Viljanen)
- mieskuoro s.a. 2 s.

Fiskarens aftonsång (K. G. Blomberg)
- mieskuoro s.a. 2 s.

Pikkuinen juoppo (Emily Dickinson)
- mieskuoro s.a. 2 s.

Sinfonia no 2
- partituurisidos s.a. 126 s.

Sinfonia no 5
- partituurisidos s.a. 63 s.

Sinfonia no 6
- partituurisidos s.a. 75 s.

Viulukonsertto
- partituurisidos s.a. 48 s.

Jussi Jalas* Coll.630.16
Anu ja Mikko

- laulumelodiat s.a. 1 s.
Englannin Elisabeth

- kuoro ja piano 1933 3 s.
- luonnokset 1933
- kuoro- ja orkesteristemmat 1933

Kustaa Eerikinpoika
- orkesteristemmat s.a.

Kypsyyskoe (Pekka Alpo)
- naiskuoropartituuri (2 kpl) 1938 4 s.

Merihevonen
- laulu ja piano s.a. 2 s.

Nelly-neidin mies
- laulu ja piano 1940 1 s.
- celestastemmat s.a.

Onni alkaa huomenna
- laulu ja piano, laulustemma (sov.) s.a. 5 s.

Paljon melua tyhjästä (William Shakespeare)
- partituuri: kuoro ja orkesteri (sov.) 1940 13 s.
- orkesteristemmat s.a.

Punahilkka
- orkesteripartituuri (sov.) 1938 15 s.
- orkesteristemmat s.a.

Punahilkan aikaisemmasta esityksestä: laulu ja
piano, viulustemma 1929

Savonarola (Lauri Pohjanpää)
- orkesteripartituuri 1935 4 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat, suunnitelma s.a.
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Tonttujen jouluyö
- sovitus kuorolle s.a. 1 s.

Verdunin ihme
- puhallinorkesteripartituurin luonnos s.a. 4 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a.

Viuhka
- orkesteripartituuri s.a.  7 s.
- stemmat s.a.

Yhteisedun ritarit
- partituuri: laulu ja trio 1943 9 s.
- laulu ja piano/ kitara, luonnos 1943 3 s.
- soitin ja kuorostemmat s.a.

Ks. myös Kuninkaan rannerengas

Armas Järnefelt*(?) Coll.630.17
Luvattu maa

- kamariorkesteri- ja kuoropartituuri s.a. 30 s.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.
- nuottipainatteet s.a.

Lilly Kajanus-Blenner
F. Couperin, Les Maillotius, harppu s.a. 1 s.
W. A. Mozart, Gavotte, harppu 1926 2 s.

Onni Karte (Onni Lampén-Karte)* Coll.630.18
Homburgin prinssi Friedrich (Heinrich Kleist)

- orkesteripartituurin luonnos 1935 15 s.
- stemmat s.a.

Lea (Aleksis Kivi)
- Ylistyslaulu, solisti ja kuoro s.a. 1 s.
- laulu ja piano s.a. 2 s.
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.

Olen syyllinen (Maria Jotuni)
- kuoropartituuri 1929 3 s.
- orkesteristemmat, painetut kuorostemmat 1929

Paavali ja juutalaiset
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Sydämen avain
- musiikkikappaleiden teemat s.a. 4 s.
- kuoropartituuri, kuoro ja urut s.a. 3 s.
- painetut kuorostemmat 1928

Vaitelias vaimo
- laulu ja piano (2 kpl) s.a. 3 s.
- puhallinstemmat s.a.
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Arvi Karvonen*
Sävelmiä kahdelle viululle (sov.) s.a. 8 s.

Emil Kauppi
Simson ja Delila (Johannes Linnankoski)

- orkesteripartituuri s.a. 53 s.
- pianopartituuri s.a. 10+6 s.
- kuorostemmat s.a.

Ulkosaarelaiset (Larin-Kyösti)
- Kaksitoista laulua, nuottipainate ( 3 kpl) s.a.
- orkesteristemmat s.a.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Volpone (säveltäjäksi merkitty myös Toivo Haapanen)
- laulu ja piano s.a. 2 s.
- laulu ja mandoliini s.a.  1 s.
- laulustemmat s.a.

Yrjö Kilpinen
Kunnian mies

- laulustemma s.a.

Uuno Klami* Coll.630.19
Kuningas Lear (William Shakespeare)

- orkesteripartituuri 1937 13 s.
- stemmat, suunnitelma s.a.
- saatekirje Tampereen teatterista 1955

Kyläkohinaa (Helge Hyrkkälä)
- Intohimot jalavien varjossa
partituuri (kvartetti) 1930 18 s.
- laulu- ja kamariorkesteristemmat, luonn. s.a.

Nummisuutarit (Aleksis Kivi)
- Häälaulu, laulu ja piano s.a. 3 s. ks. s.

Profeetta
- laulu ja poljento s.a. 2 s.

Tuhlaripoika
- osa orkesteripartituurista 1945 27 s.
- Madrigaali I, II, Serenaadi ja Loppulaulu,
laulu ja piano 1945 13 s.
- stemmat s.a.

Veren häät (Federico Lorca)
- pianopartituuri (= harjoitusnuotit) 1946 27 s.
- laulumelodiat s.a. 6 s.
- naiskuoropartituuri s.a. 49 s.
- jousisoitinstemmat s.a.
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Heikki Klemetti* Coll.630.20
Hamlet (William Shakespeare)

- orkesteripartituuri s.a. 7 s.
- stemmat s.a.

Hymni nuoruudelle (Apollo-hymni)
- kuoropartituuri (sov.) s.a. 1 s.

Maria Stuart
- partituurin osa s.a. 3 s.
- orkesteristemmat s.a.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Miten haluatte (William Shakespeare)
- orkesteripartituuri s.a. 27 s.
- laulu ja oboet, laulu ja toitotus s.a. 3 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a.
- laulujen sanat, lista lauluista s.a.

Paljon melua vähästä (William Shakespeare)
- partituuriluonnos 1915 9 s.
- orkesteripartituuri (2 kpl) s.a. 19+17 s.
- pianopartituuri s.a. 19 s.
- Laulu, laulu ja trio s.a. 2 s.
- orkesteristemmat s.a.

Rosvot (F. Schiller)
- Lähdet, Hector (sov.), partituuri:
laulu ja kamariorkesteri s.a. 3 s.
- laulu ja piano s.a. 3 s.
- kuorostemmat s.a.

Otto Kotilainen* Coll.630.21
Hemming Glad

- partituuri: kamariorkesteri ja mieskuoro s.a. 1 s.
- stemmat s.a.

Pärttylin yö (H. Kallio)
- sidos: laulu ja piano, kuoro s.a. 25 s.
- laulut ja piano tai harppu, kuoro s.a. 21 s.
- sekakuorostemmat s.a.

Ilmari Krohn* Coll.630.22
Judith

- Psalmi 25, sekakuoro ja harppu (2 kpl) 1911 4+4 s.
- painetut kuorostemmat s.a.

Kiinalainen temppelihymni
- orkesteripartituuri s.a. 6 s.
- stemmat s.a.
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Kuninkaanalut
- orkesteripartituurin osia s.a. 11 s.
- Antifooni ja Gloria, kuoro ja pasuunat s.a. 1 s.
- Litania, kuoropartituuri (2 kpl) s.a. 6+4 s.
- Pelastusvirsi, naiskuoropartituuri s.a. 1 s.
- orkesteristemmat s.a.
- painetut kuorostemmat s.a.

Wanyamwezien sotalaulu (Itä-Afrikka)
- orkesteripartituuri s.a. 1 s.

Toivo Kuula* Coll.630.23
Isä ja tytär

- Elegia, piano, myös luonnos s.a. 3+4 s.
- Melodraama, laulu ja piano, luonnos s.a.  3 s.
- kuorostemmat s.a.

Meripoikia (Teuvo Pakkala)
- kuoropartituuriluonnos s.a. 4 s.
- kuoropartituuri s.a. 16 s.
- stemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Taikapeili op. 30 c (Larin-Kyösti)
- orkesteripartituuri s.a. 24 s.
- kaksi laulua, partituuriluonnos s.a. 2 s.
- kaksi tanssia ja kaksi laulua, piano s.a. 10 s.

Taneli Kuusisto*
Erehdysten yö

- laulu ja harmoni s.a. 2 s.
Kolme päivää

- jousistemmat s.a.

Pentti Lasanen*
Yks perkele, yks enkeli (Arvo Salo)

- puhallintrioluonnokset (valokopioita) s.a.

Armas Launis*
Lappalaisia joikuja s.a. 2 s.
Pikkukaupunkilaisia: Serenata napoletana

- viulu, laulu ja piano s.a. 3 s.
- myös viulu ja laulu, sellostemma s.a. 3 s.

Artturi Leinonen
Profeetta

- laulumelodiat 1936  3 s.
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Almos Maattola Coll.630.24
Saturuusun hengetär (myös E. Melartinin musiikkia)

- orkesteripartituuri (sov. Jussi Jalas) 1940 31 s.
- nuottipainatteet s.a.
- laulut pianosäestyksellä s.a. 29 s.
- orkesteristemmat s.a.

Leevi Madetoja* Coll.630.25
Alkibiades (Eino Leino)

- luonnokset (laulu ja kamariorkesteri, piano) s.a. 19 s.
- partituuri (huilu, oboe, sello, harppu) s.a. 28 s. (ensi-ilta 1910)

Antonius ja Cleopatra (William Shakespeare)
- luonnokset ja suunnitelmat s.a. 16 s.
- orkesteristemmat s.a.

Elämä on unta (Pedro Calderon)
- luonnokset orkesterille s.a. 6 s.
- orkesteristemmat s.a.

Oidipus (Sofokles)
- piano ja kuoro s.a. 3 s.
- partituuriluonnos kamariorkesterille s.a. 20 s.
- stemmat s.a.

Pohjalaisia
- laulumelodiat s.a. 8 s.
- painetut laulumelodiat 1924 5 s.
- suunnitelma, näyttelijäluettelo, sanat s.a. 5 s.
- stemmat (osa repeytynyt) s.a.

Erkki Melartin* Coll.630.26
De profundis

- De profundis -laulu mieskuorolle s.a. 1 s.
- laulustemmat s.a.
- painetut laulut s.a. 5 s.

Doriinan laulu, op. 22 no 23
- laulustemma s.a.

Hannele
- orkesteripartituurisidos 1901 143 s.
- stemmat

Hovineitien menuetti
- pianonuottipainate, jossa merkintöjä s.a.

Ikuinen taistelu (Johannes Linnankoski)
- kuoro ja piano s.a. 27 s.
- kuoropartituuri s.a. 2 s.
- painettu kuorostemmavihko s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.27
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Juhana Herttuan hovissa (Santeri Ingman)
- Ballaadi, laulu ja piano 1902 1 s.
- Gavotti, orkesteripartituuri, stemmat 1901 13 s.

Kehtolaulu
- jousistemmat s.a. 4 s.

Laulu, laulu ja sitra s.a.  1 s.
Lucretia Borgia

- mieskuoro ja kitara s.a. 2 s.
Orlanda kuningatar

- kuoropartituurin osa, sekakuoro ja piano 1906 16 s.
- orkesteristemmat s.a.
- painetut kuorostemmat s.a.

Pohjolan häät (J. H. Erkko) Coll.630.28
- orkesteripartituurisidos 1902 206 s.

Salome
- orkesteristemmat s.a.

Simo Hurtta (Eino Leino)
- Sykön virsi s.a. 1 s.

Un sogno d’une mattina di primavera
- orkesteristemmat s.a.

Oskar Merikanto Coll.630.29
Jaakko Ilkka

- orkesteri- ja laulustemmat s.a.
- painetut laulustemmat 1901

Juhannustulilla (Larin Kyösti)
- laulustemmat, sekakuoro s.a.
- painetut laulustemmat ja nuotit

Miehen kylkiluu
- laulujen luonnokset s.a. 6 s.

Tukkijoella (Teuvo Pakkala)
- laulupartituuri s.a. 22 s.
- stemmat, laulunsanat ja kutsu illanviettoon s.a.
- laulustemmat ja nuottipainatteet s.a.

Veni, creator spiritus
- Luostariveljet, urut s.a. 1 s.
- painetut sekakuorostemmat s.a.

Usko Meriläinen*
Eros ja Psykhe

- orkesteripartituuri s.a. 22 s.
- stemmat s.a.
- nuottimateriaalin saatekirje 1962 1 s.



18

Fredrik Pacius Coll.630.30
Fanfaari

- orkesteristemmat s.a. 8 s.
Kypron prinsessa

- partituurisidos s.a. 193 s.
Suomen laulu

- laulumelodia s.a. 1 s.

Selim Palmgren* Coll.630.31
Juhana Herttua (Hjalmar Hahl)

- luonnokset, sekakuoro ja piano s.a.  4 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a.

Tuhkimo (Larin-Kyösti)
- orkesteripartituurisidos s.a. 76 s.
- Alkusoitto, pianopartituuri 1935  4 s.
- musiikkisuunnitelmat 1949  6 s.
- painetut mieskuorostemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a.

Toivo Palmroth* Coll.630.32
Tutu (satunäytelmä)

- orkesteripartituuri s.a. 18 s.
- laulu- ja orkesteristemmat, nuottipainatteet s.a.

Simon Parmet
Dibuk

- piano s.a. 4 s.

Väinö Raitio
Synti (Lauri Haarla)

- sekakuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Sulho Ranta* Coll.630.33
Akhnaton, op. 65 (Mika Waltari)

- pianopartituuri 1937 23 s.
- luonnokset (piano, kuoro) s.a. 6 s.
- suunnitelma s.a. 1 s.
- Mélodie exotique, laulu ja piano 1936 3 s.
(Omistettu Ilmo-veljelle, liitetty näytelmään)
- orkesteristemmat s.a.

Elämän vesi, op. 45 (Annikki Setälä),
- luonnokset s.a. 9 s.
- stemmat s.a.
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Hyrrä (Z. Topelius)
- orkesteripartituuri 1931 181 s.
- laulut pianosäestyksellä s.a. 10 s.
- stemmat s.a.
- Ruusuposki-laulun sanat s.a.
- konserttiohjelma s.a.
- Schubert, Grande Marche Heroïque s.a.
- pianonuottipainate s.a.

Juudas Coll.630.34
- laulu ja piano 1927 2 s.

Mare ja hänen poikansa (Aino Kallas)
- Lehmusten alla (Walter von der Vogelweide)
laulu, alttoviulu ja luuttu s.a. 5 s.
- kuorostemmat s.a.

Othello (William Shakespeare)
- Tausta- ja väliaikamusiikkia,
orkesteripartituuri ja partituurin luonnos 1947 8+7 s.
- Jagon laulu, luonnokset s.a. 2 s.
- Soi raita (Desdemonan laulu), laulu ja
kamariyhtye, partituuri (Koiton näyttämölle) s.a. 11 s.
- luonnosvihko, stemmat s.a.

Velisurmaaja (Lauri Haarla)
- Pirkkalaisen laulu, Raunin laulu, mieskuoro s.a. 2 s.
- Päivön ja Raunin kehtolaulun melodiat s.a. 4 s.

Yksi on tarpeellinen (Arvi Järventaus)
- luonnokset, stemmat s.a.

Schantz, Filip von
Ainamo (myös J. Brahms, A. Lortzing)

- laulustemmat,
nuottipainate: laulu ja piano s.a.

Jean Sibelius* Coll.630.35
Jokamies, op. 83 (Hugo von Hofmannsthal)

- kaksi pianosovitusta, tekijä tuntematon s.a. 5+5 s.
- puhtaaksikirjoitetut laulumelodiat s.a.
- painetut kuorostemmat s.a.
- kuoron kokoonpano s.a.
- orkesteristemmat s.a.
- orkesteristemmat Coll.630.36

Loppiaisaatto (William Shakespeare)
- Tullos tuoni, op. 60 no.1., stemmat s.a.
- Satehessa ja tuulehessa, op. 60 no. 2,

stemmat s.a.
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- nuottipainate s.a.
Myrsky (William Shakespeare)

- kohtauksia näytelmästä (alkuperäiset) s.a. 30 s.
- kopiot säveltäjän kuoropartituurista: Hoch
oben, über die Bühne ja Hinter die Bühne sekä
näytelmän kohtauksista
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.37
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.38

Sam Sihvo
Jääkärin morsian Coll. 630.39

- pianopartituuri s.a. 33 s.
- laulumelodiat s.a.
- suunnitelma, laulujen sanat, saatekirje s.a.
- painetut laulustemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a.
- Sibeliuksen Jääkärimarssi, piano s.a.
- laulut: laulu ja piano, piano s.a. 8 s.
- nuottipainatteet, joissa merkintöjä s.a.

Martti Similä* Coll.630.40
Jeftan tytär

- Neitojen laulu, kuoro ja harppu (2 kpl) 1926 1+1 s.
- kitarastemma ja luonnokset s.a. 3 s.
- laulustemmat s.a.

Paratiisi
- laulut kitarasäestyksellä, luonnokset s.a. 11 s.
- kuorostemmat s.a.

Voittajan marssi (Lauri Haarla)
- kuorostemmat s.a.

Emil Sivori
Salmin tyttö (Juhani Sjöström)

- orkesteripartituuri s.a. 97 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat (sov. I. Lattu) s.a.

Ahti Sonninen* Coll.630.41
Tonttu Hassun karkumatka (Sirkka ja Kalervo Hortamo)

- näytelmän käsikirjoitus s.a. 30 s.
- orkesteripartituuri 1951 42 s.
- stemmat
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Aineisto Aika Määrä Signum

Sävellysmateriaali teoksen (näytelmä tai sävellys) mukaan

A csitari hegyek alatt (winter kom durch Land…) Coll.630.42
- orkesteripartituuri s.a. 2 s.

Adoramus (säv. F. Roselli)
- sekakuorostemmat s.a.

Ainoa hetki Coll.630.43
- Taiteen harrastuksesta, orkesteristemmat s.a.

Aksel ja Walpuri
- orkesteripartituuri s.a. 5 s.
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Alppimaja
- laulu ja piano s.a. 6 s.

Angeli, Archangeli (mm. Paola & Maroni, Pombal)
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Anna-Liisa (Minna Canth)
- Pelimannipolkka, viulu s.a. 1 s.

Antigone (C. Saint-Saëns)
- partituurisidos s.a. 126 s.
- laulu ja piano s.a. 8 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a. Coll.630.44

Aurinko paistaa Coll.630.45
- painetut laulustemmat s.a.

Bartholdus Simonis
- orkesteripartituuri s.a. 7 s.
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Beckers Gesichte
- laulustemmat s.a.

Belisar Coll.630.46
- partituuri: solistit, kuoro ja orkesteri s.a. 222 s.

Bellman (säv. August Enna) Coll.630.47
- orkesteripartituurisidos s.a. n. 300 s.

Canzonetta (säv. W. A. Mozart) Coll.630.48
- jousistemmat s.a.

Corolanius
- orkesteripartituuri s.a.  4 s.
- orkesteristemmat s.a.
- painettu pianonuotti s.a.

Czaar und Zimmermann
- partituuri s.a. 11 s.
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- partituurisidos: kuoro ja orkesteri, 2. näytös s.a. 264 s. Coll.630.49
- orkesteripartituurit (3 kpl) (murenevia) s.a. 803 s. Coll.630.50

Cum Sancto spirito in Gloria (Orleansin neitsyt) Coll.630.51
- painetut kuorostemmat s.a.

Cymbeline
- laulu ja piano s.a. 1 s.
- huilustemma s.a.

Cyrano de Bergerac
- kamariorkesteristemmat s.a.

Daniel Hjort
- laulustemma s.a.

Das Leben für den Czaar (säv. M. I. Glinka)
- partituuri: kamariorkesteri ja laulu s.a. 30 s.
- orkesteristemmat s.a.

Das Streichholzmädel (säv. August Enna)
- partituurisidos: orkesteri ja kuoro s.a. 117 s.
- Alkusoitto, painettu partituuri s.a.
- stemmat, painetut stemmat 1949, s.a.

Den nya Garnison Coll.630.52
- laulu ja piano s.a. 33 s.
- sopraano- ja viulustemmat s.a.

Der Dorfbarbier
- orkesteripartituuri s.a. 148 s.

Der Fassbinder Coll.630.53
- orkesteripartituuri (huonokuntoinen) 1830 32 s.

Der Krämer und sein Comis (säv. F. von Suppé)
- orkesteripartituurisidos s.a. 92 s.

Der Maurer Coll.630.54 An
- partituuri: solistit, kuoro ja orkesteri s.a. n. 300 s.

Der reisende Student oder das Donnerwetter Coll.630.55
- partituurisidos: kuoro ja piano s.a. 79 s.

Der Schäfer putzte sich zum Tanz
- laulustemma s.a.

Der Trompeter von Säkkingen
- soolo ja piano (revennyt) s.a. 5 s.

Die beyden Schützen
- orkesteripartituuri s.a. 192 s.

Die Fahnenwacht Coll.630.56
- laulu- ja orkesteristemmat (repeäviä) s,a.

Don Cesar de Bazan (ensi-ilta 1880) Coll.630.57
- partituurisidos s.a. n. 200 s.
- laulu ja piano, nuottipainatteet s.a.
- orkesteristemmat (repeäviä) s.a. Coll.630.58
- orkesteri- ja kuorostemmat (repeäviä) s.a. Coll.630.59
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Donna Diana
- laulu ja piano s.a. 1 s.
- kuoro- ja orkesteristemma s.a.

Egmond (säv. L. van Beethoven)
- Klaaran laulu, orkesteripartituuri s.a. 9 s.
- stemmat s.a.

Ei sitä voi koskaan tietää
- viulu- ja sellostemmat, nuottipainatteet s.a.

Ej med klagan (säv. G. Linsén)
- kuoro ja piano s.a. 26 s.
- kuorostemmat s.a.

Elinan surma
- laulu ja kitara s.a. 1 s.
- laulu- ja soitinstemmat, sanat s.a.

Elävä ruumis (L. Tolstoi)
- kuoropartituuri, kitarasäestys s.a. 14 s.
- kitarastemma s.a.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

En tragedi i Wimmerby
- partituuri- ja stemmasidos (huonokunt.) s.a.

Er ist Baron Coll.630.60
- pianopartituuri s.a. 100 s.

Erehdykset (säv. August Tavaststjerna)
- orkesteripartituuri 1873 52 s.
- stemmat s.a.

Eugen Onegin
- jousistemmat s.a.

Farinelli
- orkesteripartituurin sivut s.a.
- solisti ja piano (huonokuntoinen) s.a. Coll.630.61
- orkesteristemmat, painetut laulustemmat 1890

Faust Coll.630.62
- orkesteripartituurin luonnokset s.a 14 s.
- kuoropartituuriluonnos s.a. 3 s.
- laulu ja piano, kuoropartituurin osa s.a. 2 s.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a.

Feuille d’automne
- orkesteristemmat s.a.

Figaron häät (W. A. Mozart)
- osa partituurista (piirtänyt J. Willgren) 1895 2 s.
- Cherubinin laulu, piano s.a. 2 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a., 1931

Grapinin leski Coll.630.63
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- orkesteripartituuri s.a. 84 s.
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Hajuvesikauppa Coll.630.64
- laulustemma s.a.

Hamlet (säv. Dennis Arundell)
- orkesteripartituurin luonnos 1957 8 s.
- stemmat, nuottipainatteet s.a.

Hans und Hanne
- laulu ja piano s.a. 32 s.

Heidemann und Sohn
- orkesteristemmat s.a.

Henrik IV (säv. mm. Landino, Machaut)
- partituuri triolle 1930 3 s.
- stemmat 1930

Hevospaimen
- partituurisidos: laulu ja orkesteri, liitteitä s.a. 85 s.
- partituuri: laulu ja piano s.a. 33 s.
- painetut kuorostemmat s.a.

Hopeakuu (Halldór Laxness, säv. Tór Nordal)
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Hovikonsertti (säv. Edmund Nick)
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.

Hyppelihiiri Myökki-Pyökki-metsässä Coll.630.65
- orkesteripartituuri s.a. 72 s.
- pianopartituuri (2 kpl) s.a. 22+24 s.
- näytelmän käsikirjoitus s.a. 76 s.
- stemmat, musiikin järjestys s.a.

Hänsel und Gretel (Hannu ja Kerttu) Coll.630.66
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.67
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.68

Hääilta (ensi-ilta 1872) Coll.630.69
- orkesteripartituuri s.a. 28 s.
- pianopartituuri s.a. 38 s.
- stemmat (murenevia) s.a.

Ihmisen elämä
- kamariyhtyepartituuri s.a. 1 s.
- stemmat s.a.

Ihmisen murhenäytelmä
- kuorostemmat s.a.

Iloinen talonpoika (Der fidele Bauer, säv. L. Fall)
- painettu pianopartituuri s.a. 96 s.
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.70

Ilvo
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- laulustemma s.a.
Iphigenie

- Sata päivää, kuorostemmat s.a.
- painettu kuorostemma s.a.

Isäukko opintiellä
- laulustemmat s.a.

János-sankari (säv. Pongrác Káhsob)
- orkesteristemmat, kuorostemma s.a.
- Háry János, Loppukuoro, laulustemma s.a.

Jeppe Niilonpoika
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Johann der Muntere
- orkesteripartituuri s.a. n. 120 s.

Johannes
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.
- nuottipainatteet s.a.

Joulutähti Coll.630.71
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.
- painetut stemmat (eri säveltäjiä) s.a.
- nuottipainatteet s.a.
- suunnitelma, mainos s.a.

Joutsikki (säv. mm. J. Sibelius)
- nuottipainatteet, väliin sidottu partituurin
osia s.a.

Juhannuslaulu ja Metsästäjäkööri
- kuorostemmat s.a.

Julius Caesar
- orkesteristemmat s.a.

Juutalaistyttö
- partituuri: solistit, kuoro ja orkesteri s.a. 376 s.
- partituuri: solistit, kuoro ja orkesteri s.a. 511 s. Coll.630.72

Jääkärit Coll.630.73
- laulustemmat s.a.

Kalatyttö (ensi-ilta 1872?)
- jousistemmat s.a.

Kamelianainen (sov. Viljo Aro)
- viulustemmat, nuottipainate s.a.

Karjalaisia tansseja, Kirkonkellot
- kantelestemma s.a.

Karuselli
- Ansan laulu, kuorostemma s.a.

Kauppamatkustajan kuolema (Arthur Miller)
- stemmat, suunnitelmat (suurin osa valokop.) s.a.
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Kemut Päiväkummulla
- laulu ja piano 1898 5 s.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Kerjäläisooppera Coll.630.74
- orkesteri- ja kuorostemmat
(osa painettuja), repliikki s.a.

Kerran vielä, Sam
- partituurisivut (valokopioita) s.a.
- stemmat, suunnitelmat (valokopioita) s.a.

Kesäyön unelma (säv. F. Mendelssohn)
- painettu orkesteripartituuri, merkintöjä s.a. 139 s.
- painettu pianopartituuri s.a. 46 s.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.75
- kuorostemmat, nuottipainatteet s.a.

Kilpakosijat (säv. mm. G. F. Händel)
- orkesteristemmat s.a.

Kilvoittelija
- laulustemmat 1941  2 s.

Kirsikkapuisto (säv. Octave Cremieux)
- stemmat, nuottipainatteet s.a.

Komeljanttarit (Juri Ljubimov)
- orkesteripartituuri 1932 33 s.
- kirjekuori s.a.

Konsuli Bernik
- kuorostemmat s.a.

Kotilieden sirkka
- laulu ja piano, laulustemma s.a. 2 s.

Kuihtunut lemmenkukka Coll.630.76
- partituuri: kamariorkesteri ja laulu s.a. 10 s.

Kukka kultain kuusistossa
- orkesteripartituuri s.a. 2 s.
- stemmat s.a.

Kuleksiva teatteri
- sekakuorostemmat s.a.

Kultaristi (säv. Ignatz Brüll)  (osittain repeävää) Coll.630.77
- orkesteripartituuri s.a. 163 s.
- partituurin osat, luonnokset s.a.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat 1889
- orkesteristemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.78

Kuningas Lear Coll.630.79
- orkesteripartituurin sivut s.a.
- Serenad, stemma s.a.
- stemmat s.a.
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Kuninkaan rannerengas (säv. L. I. Jensen) (= Kong Baldvines Armring?)
- painettu orkesteripartituuri (3 kpl) s.a. 3 x 209 s.
- pianosovitus s.a. 6 s.
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.80
- kaksi lehtileikettä, muistiinpanoja 1935, s.a.

Kuninkaan sydän (samassa Pikku-Matin seikkailut)
- pianopartituurin osat s.a. 9 s.
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.

Kuninkaan tanssijatar (säv. mm. J. S. Bach)
- Danse des Négres, Menuet, Passepied I-II,
huilustemmat s.a.

Kuopion takana
- soolo ja piano s.a. 2 s.

Kuudes kerros
- laulu ja piano (+ muita lauluja) s.a. 3 s.
- stemma ja nuottipainate s.a.

Kylän heittiö Coll.630.81
- orkesteripartituurisidos (huonokuntoinen) s.a. 120 s.
- kuoro- ja orkesteripartituurin sivuja 1885 130 s.
- stemmat s.a.
- stemmat, nuottipainatteet s.a. Coll.630.82

L’Arlesienne (säv. G. Bizet) Coll.630.83
- kuorostemmat s.a.
- viulustemmat s.a.

La Bohéme
- piano 1923 1 s.

La Marseillaise
- orkesteripartituuri s.a. 3 s.
- painettu kuorostemma s.a.

La Traviata Coll.630.84
- partituuri: solistit, kuoro ja orkesteri s.a. 445 s.

Lapsuuden ystävät Coll.630.85
- jousistemmat 1873

Laulu Alma Materille
- laulu ja orkesteri, luonnos 1950   5 s.

Laululintu
- orkesteripartituuri s.a. 45 s.
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Lemmenjuoma Coll.630.86
- orkesteripartituuri s.a. 82 s.
- pianopartituuri s.a. 32 s.
- stemmat s.a.

Les noces di Jeannette (säv. Victor Masse) Coll.630.87
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- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.
- nuottipainate s.a.

Linda di Chamounix
- partituurisidokset 2,3: solistit ja orkesteri s.a. n. 500 s. Coll.630.88
- laulu ja piano, stemmat s.a. Coll.630.89
- stemmat s.a. Coll.630.90
- stemmat s.a. Coll.630.91
- stemmat s.a. Coll.630.92

Lintu sininen (säv. mm. F. Schubert, J. Sibelius) Coll.630.93
- piano, viulustemmat, sävellysluettelo s.a.

Loppiaisaatto (säv. mm. Jean Sibelius)
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.

Luulosairas (Molière)
- partituuri: jousiorkesteri ja laulu s.a  14 s.
- laulu ja piano s.a. 5 s.

Lääkäri vastoin tahtoaan
- orkesteripartituuri s.a. 12 s.
- stemmat s.a.

Marin rukkaset (ks. myös Kalatyttö)
- jousistemmat s.a.

Martha
- partituuri: solistit ja orkesteri s.a. 260 s.

Marusja
- laulu ja piano s.a. 1 s.
- orkesteristemmat s.a.
- painetut laulustemmat 1925

Medea (Euripides, säv. Hilding Rosenberg) Coll.630.94
- painettu partituuri (2 kpl) s.a. 24+24 s.
- naiskuorostemmat s.a.

Mefistofele
- orkesteristemmat s.a.

Merimiehet
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Mestari Olavi
- laulu ja piano s.a. 2 s.
- painetut laulustemmat s.a.

Metsolan väkeä (lasten baletti)
- valokopiot orkesteristemmoista s.a.

Milo
- Hymnikatkelma, Pindaroksen laulu, huilu
ja harppu/ englannintorvi s.a. 2 s.
- Temppelipoikain hymni, laulu ja harppu s.a. 1 s.
- painetut kuorostemmat s.a.

Min kruslockiga baby Coll.630.95
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- laulu ja kitara, painettu s.a.
Monte Christo

- Valse Tsigane, stemmat s.a.
Mor! Är det mor?

- piano s.a. 1 s.
Musta Domino

- orkesteripartituuri (huonokuntoinen) s.a. n. 500 s.
Mustalainen (säv. A. Conradi) Coll.630.96

- orkesteripartituuri s.a. 18 s.
- pianopartituuri  (2 kpl) (huonokuntoinen) 1894 10+16 s.

Myrsky (säv. A. Sullivan) Coll.630.97
- painettu partituurisidos (2 kpl) 1891, s.a. 204+105 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat (osa painettuja) s.a. Coll.630.98

Myrsky (säv. Wilhelm Taubert) Coll.630.99
- orkesteripartituuri (2 kpl) s.a. 98+263 s.
- kuorostemmat, luettelo kuorolaisista s.a.

Naamiohuvit (Maskeradi, säv. G. Verdi)
- kuoro- ja orkesteripartituuri 1896 12 s.
- stemmat s.a.

Naiskohtaloita
- piano (Chopin) s.a. 2 s.

Naisopisto
- jousi- ja kuorostemmat, nuottipainatteet s.a.

Napoleonin marssi
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Noita-ampuja
- orkesteri- ja laulustemmat s.a.

Nukkekaupassa Coll.630.100
- orkesteristemmat (murenevia) s.a.

Nummisuutarit (Aleksis Kivi)
- Suomalaisia kansantansseja, melodiat 1887 9 s.
- viulustemma s.a.
- nuottipainate s.a.

Nuori Marius
- painetut laulustemmat s.a.

Nürnbergin nukke (säv. A. Adam) Coll.630.101
- orkesteristemmat s.a.
- sopraanon stemmakirja s.a. 42 s.

Oi pikkulintu Coll.630.102
- orkesteristemmat s.a.

Oli kerran prinsessa (säv. P. E Lange-Müller)
- laulu ja piano, osittain painettu s.a. 6 s.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat, saate s.a., 1951

Omena putoaa
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- laulut, laulu ja piano s.a. 11 s.
- yhtyestemmat s.a.
- laulunsanat, suunnitelmat s.a.

Orjan oppi
- partituuri: laulu, trumpetit, harppu s.a. 6 s.
- trumpettistemma, painetut laulustemmat s.a.

Orleansin neitsyt
- orkesteristemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Paholaisen voittaja Coll.630.103
- orkesteristemmat s.a.

Paluu
- piano s.a. 2 s.

Panu
- partituuri: kuoro ja kanteleet s.a. 19 s.
- kuorostemmat, pain. kuorostemmat, sanat s.a.

Paola ja Maroni
- orkesteripartituuri s.a. 4 s.
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.

Papin perhe (Minna Canth)
- Tarantella, piano s.a. 1 s.

Paracelsus
- laulustemmat 1943

Paratiisi ullakossa
- orkesteripartituuri s.a. 4 s.

Pariisilaiselämää
- valokuvat lavasteista, kuvat rakennuksesta s.a. 27 kpl

Parjauspesä (Parjauskoulu)
- laulustemmat s.a.

Peer Gynt (säv. Edvard Grieg) Coll.630.104
- painettu partituuri s.a. 259 s.
- laulu ja piano s.a.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.105

Pekka Patelin Coll.630.106
- partituurisidokset (ensi-ilta 20.9.1874) s.a. n. 340 s.
- laulu ja piano (repeytymiä) s.a. 35 s.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.107

Pikkukaupunkilaisia
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a.

Pikku-Matin seikkailut
- painetut kuorostemmat, nuottipainatteet s.a. ks. myös Kuninkaan sydän

Pikku Pirkko Pirkkalasta (musiikkia mm: Kaski, Coll.630.108
Kuula, Maasalo)
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- orkesteripartituurin osat s.a. 6 s.
- Lappalaistanssi, Revontulten tanssi, piano
(sov. Jussi Jalas) 1932 2 s.
- Eteläpohjalainen tanssi, Polkka, luonnos s.a. 4 s.
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.
- nuottipainatteet s.a.

Pilven veikko (säv. A F. Lindblad)
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a.
- nuottipainatteet s.a.

Pimeyden valta
- painetut kuorostemmat s.a.

Pombal ja jesuiitat (säv. D. Magnus)
- jousikvartettistemmat s.a.

Porvari aatelismiehenä (säv. J. B. Lully)
- laulut, laulu ja piano s.a. 23 s.
- kuoro- ja viulustemmat s.a.

Preciosa Coll.630.109
- orkesteripartituuri s.a. 150 s.
- sekakuorostemmat s.a.
- orkesteristemmat, nuottipainatteet (repeyt.) s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.110

Prinsessa Ruusunen Coll.630.111
- partituuri s.a. 16 s.
- kuoropartituuri s.a. 4 s.
- piano, orkesteristemmat s.a.

Punainen laukku (Punainen lompakko, F. Csepreghy) Coll.630.112
- näytelmän suomennos (Jalmari Finne) 1935 80 s.
- orkesteripartituuri + irtosivuja s.a. 81 s.
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.
- orkesteristemmat s.a. Coll.630.113

Qvinnans lof
- soitinstemmat s.a.

Rakkaus lääkärinä (Molière)
- piano, jousistemmat s.a.

Rakoczi March
- viulustemmat s.a.

Regina von Emmeritz
- partituuri (2 kpl) 1888 12+12 s.
- partituurin sivuja s.a. 6 s.
- laulu ja piano, laulun sanat s.a. 4+1 s.
- orkesteristemmat s.a.
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat 1890, 1924

Requiem (W. A. Mozart) Coll.630.114
- osia kuorolle
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- Hautausvirsi, Jesu dulci memoria,
Lacrymosa, Pie Jesu, kuorostemmat s.a. ks. myös Faust

Richard III
- Fanfaari, laulustemma 1897 1 s.

Rikos ja rangaistus
- laulu ja piano s.a. 4 s.
- suunnitelma, kosketinsoitinstemmat s.a.

Robert der Teufel (Robert il Diavolo)
- partituuri: kuoro ja orkesteri s,a, n. 100 s.

Romeo ja Julia (William Shakespeare)
- stemmat s.a.

Rykmentin tytär Coll.630.115
- partituuri: laulu ja orkesteri (huonokunt.) s.a. n. 200 s.
- laulustemmat s.a.

Saaristossa Coll.630.116
partituuri: laulu ja kamariorkesteri s.a. 9 s.

- laulu- ja orkesteristemmat, muistilappu s.a.
Saimaan rannalla

- partituurisidos: laulu ja orkesteri (2 kpl) s.a. 66+50 s.
- partituuri 1887 18 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a.

Sakuntala (sov. I. Lattu) Coll.630.117
- laulu ja piano (2 kpl) s.a. 3 s.
- orkesteristemmat s.a.

Sala-ampuja (säv. A. Conradi)
- orkesteripartituuri s.a. 37 s.
- orkesteristemmat s.a.

Salainen kosioretki
- viulustemma s.a. 1 s.

Samum ks. Rosvot > Klemetti
- kuoro- ja huilustemmat s.a.
- laulujen sanat, laulujärjestys s.a.

Sana (L. van Beethoven)
- kuorostemmat s.a.

Saunasta saunaan
- kuoro- ja viulustemmat 1938, s.a.

Schaukel-Lied (säv. Victor Hollaender)
- partituuri: solisti, kuoro ja orkesteri s.a. 7 s.
- orkesteristemmat s.a.

Seitsemän veljestä
- painetut kuorostemmat s.a.

Si tu m’aimais
- orkesteripartituuri s.a. 14 s.
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- klarinettistemma s.a.
Sievistelevät hupsut (Molière, säv. mm. J-B. Lully) Coll.630.118

- jousistemmat, nuottipainatteet s.a.
Sirkka (ensi-ilta 1888)

- laulustemmat s.a.
Sophonisbe

- orkesteristemmat s.a.
Sorgenbrecher (säv. Joh. Strauss)

- viulustemma s.a.
Sorrentossa

- orkesteripartituurisidos, laulu ja piano s.a. n. 80 s.
- orkesteristemmat s.a.
- saatekirje 1941 1 s.

Suojelusenkeli
- laulustemmat s.a.

Surumarssi (Jules Massenet)
- orkesteristemmat, kääntöpuoli Fanfaari s.a.

Suutari Aiolos
- laulustemmat s.a.

Svend Dyringistä
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.

Sysikauppiaat (säv. J. Koste)
- soolo ja piano, orkesteristemmat s.a.

Taikalekkeri (Jalmari Finne) Coll.630.119
- pianopartituuri  (2 kpl) s.a. 43+70 s.
- orkesteri- ja kuorostemmat s.a.

Talvinen tarina (William Shakespeare) 1896 (ensi-ilta) Coll.630.120
- partituuriluonnos s.a. 4 s.
- stemmat s.a.

Tancred
- orkesteripartituuri s.a. n. 100 s.

Tapaninpäivänä
- orkesteristemmat, painetut kuorostemmat 1891

Tessa (säv. Maurice Jaubert)
- kuorostemmat ja nuottipainatteet s.a.

Theodora
- laulu- ja piano, laulustemmat s.a.

There´s a gold mine in the sky (säv. C. & N. Kerry)
- laulu ja piano s.a. 4 s.
- nuottipainate s.a.

Tietäjä
- orkesteri- ja kuorostemmat (murenevia) s.a.

Trubaduren (Trobaduren, Trovatoren) Coll.630.121
- partituuri s.a. n. 100 s.
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- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.
Träumerei (R. Schumann)

- jousistemmat s.a.
Tsaari Feodor Joannovitsh

- kuoro ja piano s.a. 8 s.
- kuorostemmat s.a.

Tumma nainen Coll.630.122
- orkesteripartituurin sivut, luonnokset s.a. 8 s.
- laulu ja piano s.a. 1 s.
- kuorostemmat s.a.
- nuottipainatteet s.a.

Turun linna
- luonnos s.a. 2 s.

Tusina tyttöjä (säv. Franz von Suppé)
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Tuulten pyörteessä
- painetut kuorostemmat s.a.

Tyttärensä äitipuoli
- nuottipainate s.a.

Työmiehen vaimo
- laulustemma s.a.

Ukonilma Coll.630.123
- kuoropartituuri ja -stemmat s.a.

Ulkosaarelaiset
- kuorostemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Ulos ikkunasta
- Beethoven, Contretänze III: orkesteri-
partituurin luonnos, stemmat s.a.

Uunin takana
- pianopartituurisidos s.a. 36 s.
- jousistemmat s.a.

Vaasan poikia (säv. Conrad Greve) Coll.630.124a-b

- partituurisidos s.a. Coll.630.124b
- kuoro- ja soitinstemmat, pain. kuorostemmat  s.a. Coll.630.124a

Wagen gervinnt (säv. F. Méhul) Coll.630.125
- orkesteripartituuri s.a. n. 100 s.

Vanha Heidelberg Coll.630.126
- partituuri: orkesteri ja kuoro s.a. 9 s.
- jousistemmat, painetut kuorostemmat s.a.

Vanja-eno (Anton Tšehov)
- kitarasoololuonnos, stemma s.a. 4 s.

Vapunpäivänä
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- laulu- ja orkesteristemmat s.a.
Vasantasena (säv. Arthur Chitz)

- orkesteri- ja kuorostemmat s.a.
Vedenpaisumus

- laulu ja banjo s.a. 3 s.
Veijarit

- kuoro- ja kitarastemmat s.a.
Velhovuorella ( säv. C. Malmqvist)

- pain. kuoropartituuri, -stemmat (huonokunt.) s.a.
Venetsian kauppias

- jousistemmat s.a.
Vermlantilaiset

- orkesteristemmat, nuottipainate s.a.
Werther (säv. Jules Massenet)

- luonnos, painetut orkesteristemmat s.a.
Viimeinen ponnistus (Matti Kurikka) Coll.630.127

- partituurisidos: orkesteri ja laulu s.a. 90 s.
- orkesteripartituurin osa s.a. 6 s.
- laulu ja piano s.a.  27 s.
- laulu ja piano, luonnokset s.a. 23 s.
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.

Viini (Géza Gárdonyi) Coll.630.128
- laulu ja piano s.a. 1 s.
- laulu- ja orkesteristemmat s.a.
- nuottipainate s.a.

Wilhelm Tell
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.

Villisorsa (Henrik Ibsen)
- piano, huilustemma s.a. 2 s.

Windsorin iloiset rouvat (William Shakespeare)
- kuorostemmat s.a.

Viuluniekka (säv. F. Schubert)
- partituuri: laulu ja orkesteri (murenevia) 1873 3+3 s.
- stemmat 1872

Väijytys
- kuoro- ja orkesteristemmat s.a.

Väkisin naimisiin
- La Bohemienne, piano, jousistemmat s.a.

Yhteiskunnan pylväät
- Yankee Doodle, kuorostemmat s.a.

Yli voimain
- painetut kuorostemmat s.a.

Yökausi lahdella
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- viulustemmat s.a.
Zigeneurleben

- painettu sekakuorostemma s.a.
Zur dich allein! (säv. A. Conradi)

- orkesteripartituuri s.a. 48 s.

Tunnistamattomat partituurit, partituurien osat s.a.

Tunnistamattomat ja sekalaiset stemmat s.a.

Laulajien harjoitus- ja stemmavihkot (eri näytelmiä)
kuitit, laskut, saatteet, suunnitelmat, lehtileikkeet,
sekalaiset painotuotteet 1900-l., s.a. Coll.630.129

Laulajien harjoitus- ja stemmavihkot (huonokunt.), 1800-luku Coll.630.130

Laulajien harjoitus- ja stemmavihkot, 1900-luku Coll.630.131

Laulajien stemmavihkot Coll.630.132

Huonokuntoiset, likaiset stemmat ja muu aineisto Coll.630.133
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Nuottipainatteet

Album national Bohemién ja muiden maiden kansanlaulukirjoja Coll.630.134

Album, ungarisches ja muiden maiden kansanlauluja ja –tansseja Coll.630.135

Antigone, L’Arlésienne, Si j’etais roi, Cavalleria rusticana, The Bohemian
Girl sekä muita oopperoita ja operetteja Coll.630.136

Auber, D., Der Feen-See Coll.630.137

Auber, D., Die Stumme von Portici Coll.630.138

Auber, D., Fra diavolo = La part du diable Coll.630.139

Auber, D., Le Domino noir, Muurari (Der Maurer) Coll.630.140-141

Auber, D. Muurari (Der Maurer) Coll.630.141A

Ausländischer Liedershatz, Svenska folkvisor Coll.630.142

Beethoven, L. van, Egmont, Fidelio Coll.630.143

Bellini, V., La Sonnambula, La Straniera, Norma Coll.630.144

C. M. Bellmans samlade skrifter sekä muita pohjoismaisia lauluja Coll.630.145

Chorus-sarja (kotimaista kuoromusiikkia) ja suomalaisia kansanlauluja Coll.630.146

Das Donauweibchen (F. Kauer) sekä saksalaista laulu- ja pianomusiikkia Coll.630.147

Das singende Deutschland Coll.630.148

Das Versprechen hintern Herd, Der Verschwender, Hans und Hanne Coll.630.149

Det sjungande Finland Coll.630.150

Die Verlobung bei der Laterne, Polnische Lieder, 110 Marches,
150 airs populaires Coll. 630.151

Donizetti, G., Der Liebestrank Coll.630.152-153

Donizetti, G., Don Pasquale Coll.630.154
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Donizetti, G., L’Elisir d’amore Coll.630.155-156

Donizetti, G., Lucia di Lammermoor, Lucretia Borgia Coll.630.157

Donizetti, G. Rykmentin tytär  (La fille du régiment) Coll.630.158-159

El Jaleo de Xeres Coll.630.160

Enna, August, Bellman, Das Streichholzmädel Coll.630.161

Flotow, F. von, Martha Coll.630.162

Gounod, C., Faust, Margarethe (Faust), Mirelle Coll. 630.163

Gounod, C., Romeo et Juliette Coll.630.164

Halevy, F., Die Jüdin Coll.165-166

Hemma i skog och på sjön ja muita ruotsalaisia laulukirjoja Coll.630.167

Kansanvalistusseuran sekaäänisiä lauluja, Vänrikki Stoolin tarinat ja
muita suomalaisia lauluja Coll.630.168

Kantelo. Suomalaisia kansanlauluja Coll.630.169

Kuoro-otteita mestarien teoksista, Suomalainen lauluseppele, Coll.630.170
Tanskalaisia lauluja

Lauluja Pohjoismaista ja Euroopasta Coll.630.171

Le Déserteur, Bonsoir M. Pantalon Coll.630.172

Lieder neuerer Meister ja muita lauluja Coll.630.173

Lortzing, G. A., Czaar und Zimmermann Coll.630.174-175

Meyerbeer, G., Dinorah Coll.630.176

Meyerbeer, G., Gli Ugonotti (Les Huguenots, Hugenotit) Coll.630.177-182

Meyerbeer, G., Roberto il diavolo Coll.630.183-187

Mozart, W. A., Cosi fan tutte Coll.630.188
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Mozart, W. A., Die Entführung aus dem Sérail Coll.630.189

Mozart, W. A., Die Zauberflöte (Il flauto magico, Taikahuilu, Trollflöjten) Coll.630.190

Mozart, W. A., Don Juan Coll.630.191-192

Mozart, W. A, Le nozze di Figaro, Requiem, Don Giovanni Coll.630.193

Mäntyharjun lauluja, Piae cantiones-lauluja ja muita lauluja Coll.630.194

Opern und Oratorien Coll.630.195

Ouverture und Favoritgelänge, Gluntarne – en samling duetter, Le
Bourgeois-Gentilhomme (Lully) sekä Pilgrims Harpe Coll.630.196

Partitions d’opéras et d’oraturios pour piano seul, muita lauluja painolle Coll.630.197

Pekkarinen, Tatu, Iloinen testamentti sekä Kevätesikko, Laulakaamme Coll.630.198

Rossini, G., Le barbier de Séville (Il barbiere di Seviglia) Coll.630.199

Rubinstein, A., Néron Coll.630.200

Sacred songs – ancient and modern, Songs of England Coll.630.201

Sekaäänisiä laulukokoelmia ja muita suomalaisia laulukirjoja Coll.630.202-203

Sekaäänisiä lauluja (Kansanvalistusseura), Sånger och visor Coll.630.204

Songs of Scotland, The Erl-kings daughter Coll.630.205

Song of Wales, Songs of Ireland, Drilléns operetta Coll.630.206

Wagner, R., Lohengrin, Mästersångare i Nürnberg Coll.630.207

Walituita Suomalaisen Seuran lauluja sekä muista suomalaisia lauluja Coll.630.208

Weber, C. M. von, Der Freischütz Coll.630.209

Verdi, G. Aida, Ernani, Falstaff Coll.630.210

Verdi, G., Il Trovatore, La Traviata Coll.630.211

Verdi, G., La Traviata Coll.630.212
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Verdi, G., Les Vêpres siciliennes, Rigoletto Coll.630.213

Verdi, G., Un Ballo in Maschera Coll.630.214

Virsisävelistö Coll.630.215

Völkerlieder ja muita eurooppalaisia (kansan)lauluja Coll.630.216

Ylioppilaslauluja Coll.630.217-218

Sekalaiset nuottipainatteet (klassinen ja viihdemusiikki) Coll.630.219-221

Sekalaiset, pienikokoiset partituurit ja nuottipainatteet Coll.630.222

Suurikokoiset aineistot:

Adam, A., Die Nürnberger Puppe, Le Postillon Lonjumeau Coll.630.223

Advokaten Pathelin, Gioconda sekä Indra Coll.630.224

Arabische Serenade; Jan Zamojski, Polonez sekä unkarilaisia sävelmiä Coll.630.225

Brahms, J., Zigeunerlieder ja Koschat, T., Walzer und Walzer-Idyllen Coll.630.226

Bruschino, Die lustigen Weiben von Windsor sekä Preciosa Coll.630.227

Jón Leifs ”Loftr” ja muita pohjoismaisia sävellyksiä Coll.630.228

Liden Kirsten, Lucretia Borgia, Zehn Mädchen und kein Mann Coll.630.229

L’Opéra aux fenêtres, Opera & Vaudeville Sange Coll.630.230

Polskor, visor och danslekar, Tiroler Alpenlieder Coll.630.231

Practische Violin-Schule, Romans för en röst sekä ooppera-aarioita Coll.630.232

Venäjänkieliset partituurit ja painatteet (kyrillisin kirjaimin) Coll.630.233-234

Nimettömät partituurit Coll.630.235

Sekalaiset nuottipainatteet: Beethoven Coll.630.236
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Sekalaiset nuottipainatteet: Beethoven, Mozart Coll.630.237

Sekalaiset nuottipainatteet: Chopin Coll.630.238

Sekalaiset nuottipainatteet: Schubert, Schumann Coll.630.239

Sekalaiset nuottipainatteet: suomalaiset säveltäjät Coll.630.240

Koti- ja ulkomaiset pianonuotit (1900-luvulta) Coll.630.241

Sekalaiset nuottipainatteet (klassinen ja viihdemusiikki) Coll.630.242-245

Sekalaiset, huonokuntoiset nuottipainatteet Coll.630.246


