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OBOE JA FAGOTTI 

 

Oboe ja fagotti ovat ns. kaksoisruokolehdykkäsoittimia 
eli tuttavallisemmin röörisoittimia. Niille on yhteistä se, 
että ääni syntyy puhallettaessa rööriin, joka muodostuu 
kahdesta vastakkain sidotusta ruokolehdykästä. 
 

Soittajat tekevät röörinsä itse tai alkuvaiheessa saavat 
ne opettajalta. Yhden röörin ikä vaihtelee muutamasta 
päivästä muutamaan viikkoon ja yleensä onkin hyvä olla 
olemassa myös vararööri. Röörit menevät helposti rikki, 
joten niistä tulee pitää hyvää huolta, samoin kuin toki 
itse soittimestakin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puupuhaltimissa ääniä vaihdetaan painamalla rungossa 
olevia reikiä tai läppiä. Pääasiassa sormitekniikka on 
samanlainen kaikissa puupuhaltimissa vaikkakin 
sormitukset ovat jokaisessa soittimessa omanlaisensa.  



 

 
 
 

 

Hengitystekniikassa ja ansatsissa (eli huuliotteessa) on 
eri puhaltimissa eroja. Esimerkiksi oboisti puhaltaa 
ilmaa parsinneulan silmän kokoisen raon läpi ja pystyy 
soittamaan pidempiä yhtäjaksoisia fraaseja ilman 
sisäänhengitystä kuin muiden puhaltimien soittajat. 
 
Oboe ja fagotti ovat molemmat c-vireisiä soittimia. 
Oboelle kirjoitetaan yleensä g-avaimelle ja fagotille f-
avaimelle. 
 
Asioita, joita on hyvä ottaa huomioon soitinta valitessa: 
• Soittajan koko: ylettyykö sormet oikeille paikoilleen ja 

pystyykö soittaja kannattelemaan soitinta. 
• Yleensä suositellaan, että rautahampaat ovat 

kehittyneet, koska se vaikuttaa ansatsiin eli 
huuliotteeseen. 

• Soittoharrastuksen aloittaminen vaatii sitoutumista ja 
säännöllistä harjoittelua. 



 

 
 
 

 
OBOE 
 
Oboe on näistä kahdesta röörisoittimesta pienempi, 
vain runsaan puolen metrin mittainen. Se kuuluu 
äänialaltaan diskanttisoittimiin, kuten huilu, klarinetti ja 
viulu. Soiva putki, johon ääntä tuottava rööri liitetään, 
on oboella kartionmuotoinen. Sen läpimitta laajenee 
alkupään muutamasta millimetristä loppupäässä 
moninkertaiseksi. Koteloon pakatessaan oboe puretaan 
röörin lisäksi kolmeen osaan. 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
Oboensoitto on mahdollista aloittaa jo 7-vuotiaana 
(mikäli sormet ylettävät kaikille läpille) mutta yleensä 
sitä suositellaan vähän vanhemmille, 
jolloin rautahampaat ovat kunnolla 
kehittyneet. 
 
Oboet tehdään käsityönä tarkkaan 
valituista materiaaleista ja soitinta 
tulee käsitellä huolellisesti. 
Oppilassoittimia on saatavana myös 
muovisina, jolloin ne ovat hieman 
kevyempiä ja helpompia käsitellä. 
 
Oboe on orkesterisoitin ja 
yhteismusisointi kuuluu tärkeänä osana 
opintoihin. Oboisteilla on orkesterissa 
myös erityinen rooli, he nimittäin 
saavat antaa orkesterille yhteisen 
viritysäänen a:n. 

 
 

TUTUSTU OBOEEN KUUNTELEMALLA 
Tchaikovsky: Joutsenlampi-baletin teema 

Brahms: Viulukonsertto D-duuri, II osa 
Prokofjev: Pekka ja Susi - Ankan teema 

 



 

 
 
 

 
 

FAGOTTI 

 
Kokonaismitaltaan 2,5 metrin 
mittainen fagotti koostuu viidestä 
yhteen liitettävästä osasta: s-putki, 
johon rööri kiinnitetään, tenoriputki 
/ siipi ja bassoputki fagotin sivuilla, 
pohjalla saapas ja ylimpänä kello. 
Ensimmäisellä soittotunnilla yleensä 
opetellaankin osat ja fagotin 
kokoaminen. 
 
Suuren kokonsa takia fagotinsoiton 
on perinteisesti voinut aloittaa 
aikaisintaan 10-12-vuotiaana. 
Nykyään on kuitenkin olemassa 
pienempiä ja kevyempiä 
aloitusfagotteja sekä huomattavasti 
pienempiä fagottinoja, joten 
nuoremmatkin voivat aloittaa 
fagotilla. 
 
Fagotit tehdään käsityönä ja niiden valmistaminen on 
pikkutarkkaa työtä. Tästä johtuen niiden hinta on varsin 
suuri jo oppilassoittimissa. Yleensä musiikkiopistoilla on 



 

 
 
 

tarjota ensimmäisiksi opiskeluvuosiksi lainasoitin mutta 
toki omaan soittimeen on viisasta ruveta säästämään jo 
heti harrastuksen vakiintuessa. 
 
Fagotti on orkesterisoitin ja yhteismusisointi kuuluu 
tärkeänä osana opintoihin. Fagotti pitää orkestereissa 
huolta bassopuolesta yhdessä muiden bassosoittimien 
(mm. sello, kontrabasso, tuuba, pasuuna) kanssa - 
toisaalta sinfoniaorkesterikirjallisuudessa fagotille on 
kirjoitettu myös suuria ja kauniita sooloja yhdessä 
diskanttisoittimien kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTUSTU FAGOTTIIN KUUNTELEMALLA 
Stravinsky: Kevätuhri-baletti, soolo ihan alussa 

Dukas: Noidan oppipoika 
Prokofjev: Pekka ja Susi - Isoisän teema 



SUOMEN OBOE− JA 
FAGOTTISEURA (SOFS)
Seuran tarkoituksena on edistää oboen- 
ja fagotinsoittoa Suomessa sekä tehdä 
nämä soittimet ja niillä esitettävä musiikki 
tunnetuksi. SOFS järjestää kaikenikäisille 
opetus- ja yhteissoittotapahtumia vuosit-
tain. Keskeinen teema tapahtumissa on 
yhteissoittoperinteen vahvistaminen ja 
lähes jokaiseen tapahtumaan on sisältynyt 
Rööribändin harjoitusperiodi ja konsertti.

Paikallisista opettajista ja harrastusmah-
dollisuuksista saat lisätietoa lähimmästä 
musiikkiopistostasi.

www.suomenoboejafagottiseura.net


	etukansipieni
	Oboe ja fagotti -soitinopas
	takakansipieni



