PITKÄHUILU
Pitkähuilu on monissa maissa käytetty perinteinen sormiaukoton huilu, jossa eri äänet
saadaan aikaan puhaltamalla eri voimakkuudella. Huilulla voi näin tuottaa kaksi yläsävelsarjaa: toinen syntyy putken ollessa auki ja toinen putken ollessa suljettu esim.
sormenpäällä. Putkea avaamalla ja sulkemalla voi siis poimia säveliä kummastakin
yläsävelsarjasta ja soittaa sävelmiä. Useammalla huilulla soitetut improvisaatiot
kuulostavat erittäin miellyttäviltä, jos vain putket ovat samanmittaisia, ts. samassa
vireessä. Pitkähuilua voi hyvin käyttää äänimaisemakokeiluissa ja tunnelmaa luovana
efektinä näytelmissä ja muissa esityksissä.
Perinteisesti pitkähuilu on voitu valmistaa pajunkuoresta, erilaisista putkikasveista
tai esim. kovertamalla halkaistu puu ontoksi ja liittämällä puoliskot yhteen vaikkapa
tuohella. Oheisessa ohjeessa käytetään materiaalina sähköputkea.
Tarpeet: 16 mm sähköputkea (596 mm pitkä putki tuottaa D-vireisen huilun),
14x14mm puurimaa, tekemistä helpottaa oleellisesti, jos puuriman ajaa
kahdeksankulmaiseksi
Työkalut: puukko, rautasaha
Vaihe 1
40 mm päähän sähköputken päästä sahataan n. 4 mm syvä ura kohtisuoraan.

Vaihe 2
N. 8 mm päästä sahatusta urasta veistetään puukolla viistoon kohti uran pohjia
huilun kieli. (Tämä onnistuu tavallisella puukolla mutta vaatii jonkinverran voimaa,
parhaiten onnistuu kaksikahvaisella nk. vetopuukolla. Tavallisesta puukostakin voi
saada vetopuukon tekemällä terän toiseenkin päähän kahvan.) Sahan jäljiltä putkeen
jäävät muovinroippeet on hyvä poistaa puukon kärjellä.

Vaihe 3
Puurimasta vuollaan tarkasti putkeen sopiva tulppa, joka ulottuu pystysahaukseen
asti. Kahdeksankulmaisesta rimasta tulpan veistää helposti: jos riman paksuus on
14 mm, riittää kun veistää vain jokaisen kulman pois. Mitä tiiviimmin tulppa on
putkessa, sitä parempi.

Vaihe 4
Tulppaan voi sahata n. 4 mm syvän 'turvauran', ettei seuraavassa vaiheessa puukonterä
haukkaa liikaa.

Vaihe 5
Tulppaan veistetään ilmakanava. Tässä tapauksessa on suositeltavaa pitää puukon terä
itseen päin - normaalitapaan veistäessä ilmakanavan pää menee helposti suoraksi terän
hakeutuessa puun syiden suuntaan. Tulpan päähän on jäätävä pieni hyppyrintapainen
nousu. Tarkkuutta! Tämä on huilun tärkein kohta.

Vaihe 6
Veistetään tulpan turvauran toiselta puolelta pala pois.

Katkaistaan tulppa
n. 40 mm etäisyydeltä putken päästä.
Vaihe 7
Valmis tulppa työnnetään putkeen ja asetellaan sahauspinnan tasalle niin että
ilmakanavan pää näkyy symmetrisesti aukosta.

Nyt voi kokeilla, soiko huilu. Puhallus tapahtuu putken päästä, tulpan ja putken väliin
jäävään rakoon. Jos ääntä ei kuulu tai se on huono, samea tai epämääräinen, etsitään
tulpalle oikeaa asentoa siirtelemällä sitä. Äänen on oltava puhdas putken ollessa sekä auki
että suljettu.
Jos huilu ei ala soida tyydyttävästi, on syytä tarkistaa onko tulpan päässä tarpeeksi
nousua. Tarkista myös onko putken sahaukseen jäänyt muovinroippeita - pienikin
roska muuttaa ilmavirran kulkua.

