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1 Johdanto 

 

Tutkin opinnäytetyössäni rockhistorian merkittävimpiin yhtyeisiin kuuluvan Led Zeppelin 

–yhtyeen rumpalin John Bonhamin uraa alkuajoista kuolemaan asti. Työhöni sisältyy 

myös kuvaus ja analyysi Bonhamin soittokalustosta mukaan lukien symbaalit, rummus-

to, rumpuihin liittyvät mikrofonit, sekä erilaiset perkussiosoittimet. Opinnäytetyö sisältää 

myös Led Zeppelin -yhtyeen historiaa, sillä se liittyy olennaisesti Bonhamiin. Työni 

koostuu osittain historian tutkimuksesta, mutta analyysiosio sekä pedagoginen osio 

perustuvat omaan näkökulmaan. 

 

Valitsin aiheeksi John Bonhamin, sillä hänen soittonsa Led Zeppelin –yhtyeessä on 

ollut tärkeässä osassa omaa kehitystäni muusikkona soittoharrastukseni alkuajoista 

lähtien. Halusin syventää tietoani Bonhamin historiasta ja soittotyylistä, sekä pureutua 

vieläkin syvemmin jo aikaisemmin osaamaani tietoon musiikillisessa mielessä. 

 

Opinnäytetyöni analyysiosio sisältää komppeja neljästä eri kappaleesta Led Zeppelin –

yhtyeen tuotannosta sekä niihin sisältyviä fillejä. Analyysiosio on rajattu neljään kappa-

leeseen, jotta työn laajuus rajoittuu sopivan mittaiseksi. Kyseisessä osiossa valotan 

myös analysoitavien kappaleiden taustatietoja ja historiaa. Lopuksi avaan omasta pe-

dagogisesta näkökulmastani sitä, miten näitä komppeja voidaan soveltaa opetuskäy-

tössä. Olen valmistanut A4-kokoisen monisteen John Bonhamin kompeista käytännön 

opetusta varten. Moniste on työn liitteessä 1. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Pyrin etsimään analyyseissä Bonhamille tyypillisiä musiikillisia ilmiöitä. Analysoidessani 

tekemiäni transkriptioita pohdin muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

 Mikä on tyypillistä rytmiikkaa John Bonhamin soitossa? 

 Millaisia soitannollisia ratkaisuja Bonham on toteuttanut rumpujensoitossaan 

suhteessa muihin soittimiin (esim. kitarariffit)? 

 Mikä on Bonhamille tyypillisin fraseeraustyyli? 
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1.2 Käyttämäni termit 

 

Backbeat = metrisen perussykkeen ollessa 4/4, tahdinosien 2 ja 4 aksentti-iskut 

Breikki = tauko musiikissa 

Filli engl. fill = kappaleiden taitteissa käytettävä kompista poikkeava rytmi ja täytekuvio, 

jonka tarkoituksena on merkata osien taite tai eri osaan siirtyminen 

Fraseeraus = melodian tai kompin rytminen muuntelu 

Kolmimuunteisuus = fraseeraustyyli, jossa perussykkeen alijakojen iskulliset sävelet 

tulkitaan kestoltaan pidemmiksi kuin iskuttomat sävelet (Sibelius-Akatemia 2015, 

www.) 

Komppi = musiikissa perussoittoa, joka säestää kappaleen melodiaa tai jonkin instru-

mentin sooloa 

Laidback = fraseeraustyyli; komppi tai melodia soitettuna hieman metronomin pulssi-

iskun taakse 

Live = elävänä esitetty musiikki 

Looppi engl. loop = esim. kahdesta tahdista koostuva harjoiteltava kokonaisuus, jota 

toistetaan haluttu määrä 

Riffi engl. riff = lyhyt, esim. kitaralla soitettava yksittäisistä sävelistä tai soinnuista koos-

tuva aihe, jota toistetaan musiikkikappaleessa 

Sample =  kappaleesta koneellisesti erotettu osa, jota voidaan käyttää esimerkiksi ko-

nemusiikissa 

Shuffle = kolmimuunteinen komppirytmi 

Soundi = esimerkiksi symbaalin tai rummun ominaisääni 

Svengi = musiikissa luonteva rytmikkyys 

Synkooppi = musiikissa painottoman iskun painotus 

Transkriptio = musiikin nuotintaminen 

Trioli = Tahdin tai tahdinosan jakautuminen kolmeen yhtä suureen osaan 

2 John Bonhamin historiaa 

 

2.1 Alkuvuodet 

 

John Henry Bonham syntyi toukokuussa 1948 Redditchissä, Worcestershiressä, Eng-

lannissa. Bonhan aloitti rumpujensoiton jo 5-vuotiaana ja imitoi idoleitaan Max Roachia, 

Gene Krupaa sekä Buddy Richiä tekemällä rumpusetin kattiloista ja kahvipannuista. 
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15-vuotiaana Bonham sai ensimmäisen rumpusettinsä, joka oli merkiltään Premier. 

Bonham ei ottanut uransa aikana tiettävästi ainuttakaan rumputuntia, mutta silloisen 

kotikaupungin muut rumpalit neuvoivat häntä käytännön vinkein aina tarpeen tullen. 

Vuosina 1962 ja 1963 hän liittyi ensimmäisiin yhtyeisiinsä, joita olivat esimerkiksi Blue 

Star Trio sekä Gerry Levene & the Avengers.  

 

Vuonna 1964 Bonham työskenteli rakennusalalla isänsä yhtiössä ja soitti monissa pai-

kallisissa yhtyeissä. Saman vuoden loppupuolella rumpujensoitto muuttui ammattimai-

semmaksi ja hän liittyi ensimmäiseen ammattipohjalta toimivaan yhtyeeseen nimeltä 

Terry Web and the Spiders. Tuohon aikaan Bonham oli jo muuttanut isompaan kau-

punkiin, Birminghamiin. Kyseisessä kaupungissa hän soitti muun muassa yhtyeissä 

The Nicky James Movement sekä The Senators. Senatorsin kanssa hän pääsi levyt-

tämään ensimmäistä kertaa singlejulkaisulla ”She’s a Mod”. Vielä samana vuonna 

Bonham teki ison päätöksen urallaan siirtyä täysipäiväisesti rumpaliksi ja lopetti raken-

nusalan työt. Leipätyö musiikin alalta löytyikin suhteellisen nopeasti. 60-luvun puolivä-

listä sen loppupuolelle hän tienasi elantonsa soittamalla esimerkiksi tanssimusiikkia 

amerikkalaisen iskelmälaulaja Tim Rosen yhtyeessä. Soitettuaan muutaman vuoden 

paikallisissa yhtyeissä hän liittyi orkesteriin nimeltä Crawling King Snakes, jonka laulaja 

oli tulevan Led Zeppelin -yhtyeen vokalisti Robert Plant. 1967 Plant perusti oman yhty-

eensä nimeltä Band of Joy ja pyysi Bonhamia yhtyeen rumpaliksi. Yhtye nauhoitti pal-

jon demoja, mutta varsinaista albumia ei koskaan syntynyt. Kyseinen toiminta laittoi 

kuitenkin alulle yhteistyön Robert Plantin kanssa ja tämä yhteistyö olikin olennainen 

osa Led Zeppelin -yhtyeen syntyä. 1965 vuodesta eteenpäin Cream –yhtyeen Ginger 

Baker oli jo tähden asemassa Englannissa, ja hän oli yksi Bonhamin suurimmista vai-

kuttajista ja idoleista. 

 

Bonhamin maine erinomaisena rumpalina alkoi kiiriä Keski-Englannissa ja häntä pyysi-

vät yhtyeeseensä muun muassa Chris Farlowe ja Joe Cocker. Robert Plant kuitenkin 

vakuutti Bonhamin liittymään kitaristi Jimmy Pagen luotsaamaan The Yardbirds-

yhtyeeseen, josta koko Led Zeppelin-yhtyeen tarina sai alkunsa. (Welch 1994, 21, 28, 

31, 37.) 
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 John Bonham Led Zeppelinin alkuaikoina (Kuva: Drummagazine  2015, www.) Kuvio 1.

 

2.2 Led Zeppelin 

 

Led Zeppelin oli jatkoa yhtyeille The Yardbirds ja The New Yardbirds, joiden päämie-

henä toimi kitaristi Jimmy Page. Pagen alkuperäinen suunnitelma oli tehdä Yardbirdsis-

tä yhtye, jossa olisi ollut rummuissa The Who -yhtyeen Keith Moon sekä toisessa kita-

rassa Jeff Beck. Yhtye ei koskaan toteutunut, vaikka he nauhoittivatkin yhdessä yhden 

singlejulkaisun, jolla basson varressa toimi Led Zeppelinin tuleva basisti John Paul 

Jones. Page ei alun perin kaavaillut laulajaksi Band of Joyn Robert Plantia, mutta alku-

peräinen laulajaehdokas Terry Reid kieltäytyi pestistä ja suositteli Plantia. Bonham 

soitti tuohon aikaan Band of Joy -yhtyeessä, ja Plantin suosituksen kautta he molem-

mat liittyivät The New Yardbirds -nimellä kulkevaan kokoonpanoon. Kyseinen nimi py-

syi yhtyeellä muutaman kuukauden ajan ainoastaan sen takia, että vanhalle Yardbird-

sille oli sovittu keikkoja ennen sen hajoamista, ja ne oli pakko hoitaa yhtyeen vanhalla 

nimellä.  

 

The New Yardbirds kokoontui soittamaan ensimmäistä kertaa Gerrard Streetillä Lon-

toossa kesällä 1968. Yhteissoitto tuntui lukkiutuvan paikalleen heti ensimmäisistä har-

joituksista lähtien ja The New Yardbirdseille oli tiedossa perustamisen jälkeen alun 

perin vanhalle Yardbirdsille sovittu Skandinavian kiertue. Kiertueen jälkeen syyskuussa 

1968 The New Yardbirds nimi muutettiin, ja manageri Peter Grantin ideasta syntyi aja-
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tus nimestä Led Zeppelin. Nimi tarkoittaa englanniksi lausuttuna ”lyijyistä ilmalaivaa” ja 

se on tiettävästi peräisin The Who -yhtyeen rumpalilta Keith Moonilta vanhan Yardbird-

sin ajoilta. Grantin ehdotuksesta lead (’lyijy’) jätettiin a-kirjain pois, sillä muuten amerik-

kalaiset olisivat lausuneet nimen väärin.  

 

Kuukautta myöhemmin Led Zeppelin nauhoitti jo debyyttialbumiaan. Manageri Grant 

onnistui neuvottelemaan Atlantic Recordsilta erään rockhistorian kuuluisimmista ja yh-

tyeen kannalta reiluimmista levytyssopimuksista, jossa yhtyeelle maksettiin 200,000 

dollaria ennakkoon. Sopimus on jäänyt historiaan, sillä varsinkaan tuohon aikaan en-

nakkomaksut rockyhtyeille levytyssopimuksista olivat hyvin harvinaisia. Kyseinen 

summa oli myös kautta aikain suurin ennakkomaksu tämän kaltaiselle yhtyeelle. Atlan-

tic Records oli levy-yhtiö, jolla oli kirjoilla lähinnä blues-, soul- ja jazzartisteja, mutta 

1960-luvun lopulla se kiinnostui monista brittiläisistä progressiivista rockmusiikkia soit-

tavista yhtyeistä, kuten Led Zeppelinistä.   

 

Led Zeppelin nauhoitti uransa aikana yhdeksän studioalbumia, joista kaupallisesti suo-

situimpia olivat Physical Graffiti, II ja IV. Yhtye oli ja on edelleen yksi maailman menes-

tyneimmistä yhtyeistä mitattuna niin levynmyynnillä kuin 70-luvun livesuosionkin mu-

kaan. Led Zeppelinin levyjä on myyty maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa kappaletta 

ja pelkästään Yhdysvalloissa yli 110 miljoonaa kappaletta. Yhtye kiersi laajalti maail-

maa vuodesta 1968 aina vuoden 1980 puoliväliin saakka. Led Zeppelin onkin mieles-

täni yksi populäärimusiikin keskeisimpiä yhtyeitä ja sen arvostus sekä suosio ovat kas-

vaneet vuosikymmenien saatossa yhä enemmän. Yhtye nauttii useissa maissa nyky-

ään jopa kulttimainetta.  

 

John Bonhamin kuoleman jälkeen Led Zeppelin -yhtyeen jäsenet on nähty yhdessä 

lavalla vain muutaman kerran. Korvaavina rumpaleina on nähty esimerkiksi vuonna 

1985 Phil Collins ja Tony Thompson, sekä vuodesta 1988 lähtien Bonhamin poika Ja-

son Bonham. Vuonna 2007 Led Zeppelin teki paluukonsertin Lontoossa, ja myös tällä 

keikalla rumpalina toimi Jason Bonham. Bonhamin mukaan yhtye on edelleen kasassa 

ja he ovat säveltäneet uutta musiikkia, mutta vuoden 2007 jälkeen he eivät ole esiinty-

neet. Yhtye on esiintynyt kerran myös Suomessa, Helsingin Kulttuuritalolla 23.2.1970. 

Led Zeppelinin oli tarkoitus esiintyä Suomessa myös toisen kerran vuonna 1975, mutta 

kyseisenä syksynä koko kiertue jouduttiin perumaan Robert Plantin jouduttua auto-

onnettomuuteen. (Welch 1994, 47, 49, 63, 68, 85, 92, 94-95; Dollar 2005, 83; The Lo-

cal 2005; Salminen 2007, 69) 
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2.3 Työ Led Zeppelinin ulkopuolella 

 

John Bonham oli 70-luvulla myös jonkin verran käytetty sessiomuusikko. Työtarjouksia 

sateli jatkuvasti enemmänkin, mutta Led Zeppelin söi suurimman osan ajasta. Bonham 

osallistui ajan puitteissa itseään kiinnostaviin studiosessioihin usein vierailijan asemas-

sa. 70-luvulla Bonham soitti muun muassa Jimmy Stevensin albumilla Don’t Freak Me 

Out, Roy Woodin albumilla On the Road Again, sekä Wingsin albumilla Back to the 

Egg. (JohnBonham.co.uk 2008, www) 

 

2.4 Kuolema 

 

Welch kuvaa kirjassaan John Bonhamin maanläheisenä ihmisenä, joka ikävöi perhet-

tään pitkillä kiertueilla. Koti-ikäväänsä hän lievitti valitettavan usein alkoholilla. Uran 

loppuvaiheessa alkoholiongelma koitui lopulta hänen kohtalokseen. Bonham kuoli 32-

vuotiaana 25. syyskuuta vuonna 1980 tukehtumalla omaan oksennukseensa alkoholin 

vaikutuksesta. Ruumiinavauksessa selvisi, että hän oli juonut viimeisen 24 tunnin aika-

na noin 40 annosta raakaa vodkaa. Muita päihteitä Bonhamin ruumiista ei löytynyt.  

 

Bonhamin kuolema johti vääjäämättä Led Zeppelinin hajoamiseen. Bonhamin oltua 

korvaamaton jäsen niin yhteisössä kuin yhtyeessäkin, päättivät muut jäsenet olla jat-

kamatta Led Zeppelin -yhtyeen tarinaa. (Welch 2001, 121, 122, 199; Wittet 1984, 52) 

 

3 Rummusto 

 

John Bonham käytti suurimman osan urastaan amerikkalaisen rumpuvalmistajan Lud-

wigin rumpuja. Rumpujen materiaalit vaihtelivat, mutta useimmiten hän käytti vaahte-

rasta tai messingistä valmistettuja rumpuja. Uransa alkuvaiheessa Bonham käytti eng-

lantilaisen rumpuvalmistaja Premierin rumpuja, mutta yhdysvaltalaisen progressiivisen 

rockin edustajan Vanilla Fudgen lyömäsoittaja Carmine Appice esitteli hänelle Ludwigin 

rummut 60-luvun loppupuolella. 60-luvun loppupuolelta lähtien Bonham olikin uransa 

loppuun asti Ludwig -rumpumerkin edustaja ja artisti. (Flans 2007)   

 

Rumpujen koot saattoivat vaihdella, mutta bassorummun koko oli lähes poikkeuksetta 

26”x14”. Bassorummun koko juontaa edellä mainitun Vanilla Fudge -yhtyeen rumpali 
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Appicesta, joka oli yksi kuuluisimpia ison bassorummun käyttäjiä jo 60-luvun puolivälin 

tienoilla ennen Led Zeppelinin aikaa.  

 

Tom-tomeista useimmiten olivat käytössä etupuolella 13”-, 14”- tai 15”x10 tomit, ja lat-

tialla 16”x16” sekä 18”x16” tomit. Bonham käytti useimmiten virvelirumpuna messingis-

tä valmistettua kooltaan 14”x6,5” Ludwigin Supraphonic -mallia. 60-luvun 6,5”-syvät 

Supraphonic -virvelit ovat nykypäivän rumpumaailmassa erittäin haluttua tavaraa tum-

man, aggressiivisen ja syvän soundinsa vuoksi. Varsinkin kyseinen 6,5”-tuuman malli 

on myös melko harvinainen. Virvelin soittotyyli ja soundi muodostui vuosien saatossa 

yhdeksi John Bonhamin tavaramerkeistä.  

 

Ludwigin rummuista Bonham käytti esimerkiksi malleja: Maple Kit (1969-1970), Green 

Sparkle (1970-1973), Amber Vistalite (1973-1975) sekä viimeisinä vuosinaan Silver 

Sparkled (1975-1980) ja Stainless Steel (1977-1980).  Kyseisiä malleja on edelleen 

olemassa, mutta kalliin hintansa vuoksi ne ovat ainakin Euroopassa melko harvinaisia. 

(JohnBonham.co.uk 2008, www; Wittet 1984, 14-15.) 

 

3.1 Perkussiosoittimet, telineet, kalvot, mikrofonit  

 

Bonham käytti paljon erilaisia perkussiosoittimia. Hänellä oli tapana kiinnittää lehmän-

kello bassorummun reunaan ja tamburiini hi-hat-telineeseen. Bonham käytti rumpusetin 

kanssa myös esimerkiksi timbales- ja congarumpuja. Myöhemmin, vuodesta 1972 

eteenpäin hänen rumpusettinsä vakiovarusteeksi muodostui kaksi patarumpua. Pata-

rumpuja hän käytti usein vain livetilanteessa ja tietyissä kappaleissa. Nämä elementit 

muodostuivat isoksi osaksi hänen tunnistettavaa soittotyyliään. 

 

Perkussiosoittimet ja varsinkaan patarummut eivät olleet vielä tuohon aikaan kovin 

yleinen elementti rockmusiikin maailmassa ja mielestäni Bonham onkin yksi merkittä-

vimmistä perkussiosoittimien käytön uudistajista koko rock-rummutuksen historiassa. 

Esimerkiksi kappaleen Moby Dick teemaosan kompissa lehmänkello on olennaisessa 

osassa ja kappaleessa kuultavan soolon hi-hat-telineen tamburiini. Moby Dick -

kappaleen pohdinnan jätän kappaleen solististen elementtien takia vähemmälle tässä 

opinnäytetyössä aiheen rajauksen vuoksi. 

 

Bonham käytti Ludwigin valmistamia rumputelineitä sekä saman valmistajan legendaa-

rista ”Speed King” -bassorumpupedaalia. Speed King -pedaali ja Bonhamin taitava 
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jalkatekniikka mahdollistivat hänen tavaramerkkinään tunnetut nopeat tuplalyönnit yh-

dellä bassorummun polkimella. Mikrofoneista Bonhamilla oli useimmiten käytössä inst-

rumenttimikrofoni Shure SM57. Bonham mikitti käytännössä kaikki rummut kyseisillä 

mikrofoneilla. Bassorumpuun tuli useimmiten kaksi SM57:aa; toinen etupuolelle ja toi-

nen bassorummun pedaalin lähelle toiselle puolelle. SM57 on edelleenkin yksi maail-

man suosituimpia mikrofoneja. Bonham teki kuuluisaksi rumpumikityksen, jota kutsu-

taan nykypäivänäkin ”Bonham-mikitykseksi”. Kyseisessä mikrofonien asettelutavassa 

käytetään ainoastaan dynaamista ja tummasävyistä bassorumpumikrofonia ja over-

head -mikrofonia. Overhead asetetaan kahden rumpukapulan mitan päähän rumpalin 

oikeasta polvesta suoraan polven yläpuolelle ja osoittaen suoraan alaspäin.  

 

Rumpukalvoina Bonham käytti Remon pinnoitettuja kalvoja. Vistalite-rumpujen kanssa 

hän käytti yksikerroksista läpinäkyvää kalvoa ulkonäön vuoksi, mutta muissa rummuis-

sa hänellä oli kaksikerroksiset Emperor-kalvot. (JohnBonham.co.uk 2008, www; Wittet 

1984, 14-15, 50, 52) 

 

3.2 Symbaalit 

 

John Bonham käytti sveitsiläissaksalaisen Paiste-symbaalivalmistajan Giant Beat -

sarjan malleja. Myöhemmin symbaalit pysyivät samoina, mutta mallin nimi vaihtui 

2002-sarjaan. Paiste kehitti 1960-luvun puolivälissä ohuempia ja ääneltään leikkaa-

vampia symbaalisarjoja, joista tuli erittäin suosittuja Iso-Britannian rockpiireissä ja sen 

myötä niistä tuli myös Bonhamin suosimia.  Paisteen 2002-sarjaa valmistetaan edel-

leen ja se sopii erityisen hyvin rockmusiikin eri tyyleihin. Giant Beat -sarja tuotiin myö-

hemmin vuonna 2005 uudestaan markkinoille kunnianosoituksena edesmenneelle 

rumpalille. (JohnBonham.co.uk 2008, www) 

 

Bonhamin tyypillinen symbaalikattaus koostui 2002-sarjan symbaaleista. Käytössä oli-

vat 24” komppisymbaali, 15” Sound Edge hi-hat, 16” tai 18” crash-symbaali (vasemmal-

la) ja 18” medium komppi-symbaali (oikealla). Livetilanteissa Bonhamilla oli käytössä 

myös joko 36” tai 38”-gongisymbaali. Gongisymbaaleita hän ei käyttänyt ainoastaan 

yksittäisiin aksentti-iskuihin, vaan hänellä oli usein tapana käyttää niitä luomaan dy-

naamisia sävyjä kappaleisiin esimerkiksi soittamalla niitä malleteilla1. 

                                                

1
 Malletit ovat rumpukapulat, joiden pää on normaaleiden kapuloiden puisesta päästä poiketen 

valmistettu pehmeästä materiaalista (esim. puuvilla). 
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  Tyypillinen Bonhamin rumpukattaus. 1. Hi-hat, 2. Crash-symbaali 3. Komppisymbaali Kuvio 2.
4. Crash-symbaali. A. Bassorumpu, B. Etutom, C. Lattiatom 1, D. Lattiatom 2. E. vir-
velirumpu.  

 

 

  Setti rumpujakkaralta kuvattuna. Rumpusetin malli Ludwig Amber Vistalite. (Kuva: Kuvio 3.
JohnBonham.co.uk, www) 
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3.3 Bonhamin soittotyyli ja rytmiikka 

 

John Bonham oli 1960-luvulla yksi ensimmäisistä rumpaleista, joka soitti rumpusetil-

lään erittäin suurella volyymilla. Kitaravahvistimet kehittyivät 60-luvulla mullistavalla 

tavalla, ja rumpaleiden oli pakko nostaa omaa volyymiaan, jotta rummut ylipäänsä kuu-

luivat muiden soittimien yli. Soittovolyymi ja massiivinen soundi ovatkin ehkä olennaisin 

osa Bonhamin soittoa. Rummusto ja symbaalit Bonham on valinnut yksinomaan oman 

soittotyylin- ja volyymin mukaan. Juuri siksi Bonham suosi rummustossa isokokoisia ja 

syviä rumpuja sekä symbaaleissa paksuja, isoja ja ääneltään leikkaavia symbaaleita. 

Hän ei käyttänyt rummustossa koskaan vaimennuksia ja rummut oli viritetty aina soi-

vaan vireeseen. 

 

Bonham sai monisävyisistä symbaaleistaan omalla soittotyylillään irti monipuolisen 

sävymaailman. Symbaalien soittotyyli oli yksi hänen soittonsa ominaisimpia piirteitä ja 

Bonham osasikin ottaa symbaaleista irti niin voimakkaimmat kuin hiljaisimmatkin sävyt 

taitavasti. Bonhamin soittotyylin muita olennaisia elementtejä ovat erittäin hyvä käsi- ja 

jalkatekniikka, sekä mielikuvitus ja dramatiikantaju. Hänen soittotyylinsä on erittäin suu-

ri osa koko Led Zeppelin –yhtyeen yleissoundia. 

 

Bonhamin rytmiikan kulmakivi on mielestäni kaikessa hänen soitossaan esiintyvä mas-

siivisuus ja svengi. Vaikka hänen dynaaminen skaalansa on hyvästä tekniikasta johtu-

en laaja,  soitosta paistaa läpi aina massiivisuus. Aistin Bonhamin soitossa aina pientä 

vivahdetta funk-rummutuksen maailmasta, joka johtuu soiton kolmimuunteisuudesta. 

Bonhamin soitto on musikaalista kaikilla tavoin ja hän soittaa poikkeuksetta musiikin 

ehtojen mukaan. Bonhamin mielikuvitus kuuluu hänen musiikillisissa ratkaisuissaan. 

 

4 Analyysiosa 

 

Tämän opinnäytetyön analyysiosaan olen valinnut itselleni tärkeitä osia John Bonhamin 

komppituotannosta. Valinnoissani olen pyrkinyt noudattamaan monipuolisuutta. Ana-

lyysiosassa avaan sekä komppien että kappaleiden historiaa ja analysoin soitannolliset 

asiat. Jokainen analyysi sisältää erikseen myös transkription nuotinnuksella kyseisestä 

kappaleen osasta. Aiheen rajauksen takia käsittelen osiossa neljä komppia ja niihin 

liittyvät fillit. 
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4.1 When the Levee Breaks -kappaleen alkuperä 

 

Kappale on alunperin Kansas Joe McCoyn ja Memphis Minnien bluesstandardi vuodel-

ta 1929. Alkuperäinen kappale on tyylilajiltaan country blues ja sen juuret juontavat 

Greenvillestä, Missisipin isoista tulvista vuodelta 1927. Kappale kuuluu myös blues-

standardeihin. Tuhannet ihmiset joutuivat jättämään kotinsa ja McCoy ja Memphis Min-

nie saivat näistä tapahtumista idean kappaleelle. Led Zeppelin-versiossa lyriikat mukai-

levat hyvin pitkälti alkuperäisiä. Kappale löytyy vuoden 1971 albumilta IV, ja kappale on 

albumin päätösraita. 

 

4.1.1 Led Zeppelin -versio ja kappaleen äänitystekniikka 

 

Led Zeppelin teki oman version tästä bluesklassikosta vuoden 1970 joulukuussa käyt-

täen kuuluisaa Rolling Stones Mobile Studiota Headly Grangen kartanossa Hamp-

shiressa, Englannissa. Kappale pohjautuu alunperin kitaristi Jimmy Pagen kitarariffiin, 

mutta raidan varsinainen kulmakivi on Bonhamin tukeva rumpukomppi. Led Zeppelin 

IV-levyn äänittäjä Andy Johns nauhoitti rumpuraidan vain kahdella Beyerdynamicin 

M160-mikrofonilla Headly Grangen kartanon hallin rappukäytävällä ja kivilattian päällä. 

Mikrofonit oli sijoitettu äänitystä varten käytävän toiseen päähän. Rumpuraita nauhoi-

tettiin suoraan tehtaalta tulleelta Ludwigin uudella rumpusetillä. Pelkkä käytävällä äänit-

täminen toi runsaasti kaikua rumpuraitaan, mutta Bonham teki lisäksi rumpuraidan 

kompressoinnin kahden kanavan kautta ja lisäsi raitaan kaikua Binson-kaikulaitteella, 

joka on alunperin tarkoitettu sähkökitaralle. Koko IV-albumin alkuperäinen miksaus 

meni pieleen Pohjois-Amerikassa ja raidat miksattiin uudelleen Englannissa.  When the 

Levee Breaks oli ainoa raita joka jätettiin alkuperäiseen muotoonsa Pohjois-Amerikan 

miksaussessiosta. 

 

When the Levee Breaks on äänitetty hieman nopeammassa tempossa kuin missä se 

on levyllä. Kappaletta on hidastettu jälkeenpäin, joka selittää esimerkiksi takkuisen kuu-

loiset harppu- ja kitarasoolot. Kappale on tuotettu elementeillä, joita oli vielä tuohon 

aikaan erittäin vaikea tai lähes mahdoton toteuttaa livetilanteessa. Tästä syystä Led 

Zeppelin ei esittänyt kappaletta kuin muutaman kerran vuoden 1975 Pohjois-Amerikan 

kiertueella kokeiluluontoisesti. Yhtyeen jäsenten mielestä kappaleen toteutus jäi puut-

teelliseksi, joten vuoden 1975 kokeilun jälkeen Led Zeppelin ei enää esittänyt kappalet-

ta livenä. 
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Kuuluisa rumpuraita on yksi maailman sämplätyimmistä rumpuraidoista ja sitä on käy-

tetty lukuisissa yhteyksissä pohjakomppina esimerkiksi hiphop-tyylisissä kappaleissa. 

When the Levee Breaks alkaa pelkästään puhtaalla rumpuraidalla ilman muita instru-

mentteja, joten se on ollut helppo sämplätä käyttöön. Komppi sopii hiphop-maailmaan 

erityisen hyvin sen sisältämän svengin takia. Komppi toimii myös mainiosti nopeam-

massa tempossa, joka on mahdollista kuulla esimerkiksi alla mainituista esimerkkikap-

paleista. Kappaletta samplena ovat käyttäneet muun muassa yhdysvaltalainen hiphop-

yhtye Beastie Boys kappaleissa ”Rhymin’ and Stealin”, ”B-Boy Bouillabaisse” sekä yh-

dysvaltalainen rap-artisti Ice-T kappaleessaan ”Midnight”. Kappaleesta on tehty myös 

paljon cover-versioita sekä 1990-luvulla että 2000-luvulla. Oman versionsa kappaleesta 

ovat esittäneet muun muassa W.A.S.P., A Perfect Circle sekä Stream of Passion. 

(Welch 1998, 70, 72; Lewis 2003, 24; Lewis 2004, 33; Schulps 1977; Cheseborough 

2004, 132, 133. Serwer 2012.) 

 

4.1.2 Analyysi 

 

Kappaletta on analysoitu ennenkin opinnäytetyössä Tutkimus John Bonhamin soittotyy-

listä (Risto Niinikoski, 2005, Metropolia.) Päädyin sattumalta tekemään kappaleen koh-

dalla täysin samat transkriptiot Niinikosken kanssa, mutta pyrin tuomaan omaa näkö-

kulmaani analyysiin. Niinikosken pääpointit tämän kappaleen analyysissa pohjautuvat 

seuraaviin elementteihin: kompin massiivisuus, svengi ja taaksepäin nojautuva, eli niin 

sanottu ”laidback”-tyylinen fraseeraus. Mielestäni nämä ovat olennaisia elementtejä 

tätä komppia analysoitaessa. 

 

Jykevä rumpuraita on soitannollisesti tanakka ja isojen rumpujen jykevyys kuultaa läpi 

kompista. Taaksepäin nojautuva ja hieman kolmimuunteinen fraseeraus on tämän 

kompin olennaisin osa. Se yhdistettynä massiiviseen rumpusoundiin luo erään rockhis-

torian parhaimman kuuloisista kompeista (kuvio 4, tahdit 1-2). Toisaalta edellä mainitun 

fraseeraustyylin tuntua lisää myös se fakta, että kappaletta hidastettiin koneellisesti 

jälkeenpäin. Tästä syystä Bonham ei luo tätä efektiä pelkällä omalla soitollaan. Bon-

hamin ohuet ja isot symbaalit ovat tärkeässä osassa luomaan massiivista soundia ja 

erityisesti 15-tuumainen hi-hat symbaali massiivisen pohjan koko kompille. 

 

Taitefilli (kuvio 4, tahti 3) johdattaa kokonaisuuden sulavasti kappaleen B-osaan. B-

osan aksentit (kuvio 4, tahdit 3-4 ja tahti 6) mukailevat kitarariffiä. Synkopoidut iskut on 

jälleen soitettu taaksepäin nojautuvalla fraseerauksella, joka tukee B-osan äänimaail-
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maa entisestään. Symbaalien raju soittotyyli on olennaisessa osassa koko kappalees-

sa, mutta erityisesti B-osan iskuissa. Osan jännite purkautuu breikin kautta täydellisesti 

ensimmäisen säkeistön lähtöön. Paperilla komppi ei ole Bonhamin tuotannon vaikeim-

masta päästä, mutta saman intensiteetin luominen sekä hidas tempo muodostuvat 

usein suureksi haasteeksi tätä komppia soitettaessa.  

 

 When the Levee Breaks-komppi, kappaleen B-osa ja valmistava filli (nuotinnos Joo-Kuvio 4.
nas Anttila, 2015). 

 

4.2 Fool in the Rain 

 

Kappale on yksi John Bonhamin viimeisimmistä äänityksistä ennen hänen kuolemaan-

sa. Fool in the Rain jäi Led Zeppelin -yhtyeen viimeiseksi singleksi, ja se äänitettiin 

Tukholmassa Polar Studioilla marras-joulukuussa 1978. Kappale sisältää täysin erilli-

sen sambaosion, johon basisti John Paul Jones ja vokalisti Robert Plant saivat idean 

vuoden 1978 jalkapallon MM-kisoista, joissa samba oli musiikkityylinä vahvasti läsnä. 
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Kappale sisältää erikseen nauhoitetun samba-musiikille tyypillisen rumpubreikin. Sam-

baosio jää tässä opinnäytetyössä analysoimatta sen solististen elementtien vuoksi. 

 

Kappaletta ei koskaan esitetty livenä, koska se on tuotettu vahvoilla studioelementeillä, 

joita olisi ollut vaikea toteuttaa livetilanteessa. Suurin syy esittämättä jättämiseen löytyy 

siitä, että kappale ei yhtyeen jäsenten mielestä toiminut ilman pianoa. Nelihenkisellä 

yhtyeellä pianoa ja bassoa oli mahdotonta toteuttaa samaan aikaan. Yhtye olisi vaati-

nut vain tähän kappaleeseen viidennen soittajan. Yhtyeen laulaja Robert Plant esitti 

kappaleen kuitenkin lähes 30 vuotta myöhemmin vuonna 2005 yhdessä grunge-yhtye 

Pearl Jamin kanssa hyväntekeväisyyskonsertissa. (Lewis 1994, 39; YouTube 2007.) 

4.2.1 Analyysi 

 

Valitsin analysoitavaksi kappaleen intron (kuvio 5), jossa pääosassa on kappaleen 

komppi. Kappaleen perusidea on polyrytmiseen ideaan pohjautuva kuvio, jossa piano, 

basso ja Bonhamin bassorumpu soittavat vastakkaista rytmiä verrattuna laulumelodi-

aan. Lopputuloksena syntyy efekti, jossa kaikki edellä mainitut instrumentit soittavat 

neljäsosatriolikuviota perustahtilajin ja Bonhamin pohjakompin päälle. 

 

Komppi pohjautuu legendaariseen Purdie Shuffle-komppiin, jonka on luonut tunnettu 

amerikkalainen studiorumpali Bernard ”Pretty” Purdie. Purdien alkuperäinen komppi on 

kuultavissa Steely Dan-yhtyeen kappaleessa ”Home at Last”. Kompin perusideana 

toimii puolitettu shufflekomppi triolitäytöllä. Triolitäyttö tapahtuu virveliin ja kaikki muut 

paitsi backbeat -lyönnit virvelillä on soitettu ns. haamulyönneillä, eli huomattavasti hil-

jempaa kuin backbeat -iskut (tahdinosat 2 ja 4). Purdien kompista omaa variaatiota on 

käyttänyt myös muun muassa Toto-yhtyeen Jeff Porcaro kappaleessa Rosanna. (You-

Tube, 2014) 

 

Bonhamin versio kompista poikkeaa Purdien alkuperäisestä hi-hatin ja bassorummun 

osalta, mutta pohjaidea on sama. Bonham soittaa bassorummulla täydentävämpää 

rytmiä ja monimutkaisempia, synkopoivia kuvioita. Hi-hatilla hän käyttää kompissa 

usein tahdinosien 1 ja 3 viimeisellä triolinuotilla voimakasta aksenttia avaten samalla 

hi-hat symbaalin. Mielestäni juuri hi-hatin avaukset, synkopoiva bassorytmikuvio ja tu-

kevan voimakkaasti soitettu rumpuraita tekevät kompista Bonhamin kuuloisen. Intron 

lopussa soitetussa fillissä (kuvio 5, tahti 8) Bonham pitää edelleen hi-hat-polkimella ja 

bassorummulla synkopoidun rytmin käynnissä. Tämä tuo filliin lisää ilmaa ja tekee siitä 

teknisesti haastavamman. 
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Fool in the Rainin komppi on teknisesti haastava ja vaatii kokeneemmaltakin soittajalta 

runsaasti paneutumista. Kompin suurimpia haasteita ovat nopea tempo, haastava käsi-

järjestys sekä saman kepeän otteen ja soundin hakeminen, jonka Bonham saavuttaa 

rumpuraidallansa. Kolmimuunteinen fraseeraus on keskeisessä osassa, joten siihen on 

myös syytä paneutua.  

 

 Fool in the Rain-intro (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 5.

 

4.3 The Ocean 

 

Kappale löytyy Led Zeppelinin vuoden 1973 viidenneltä studioalbumilta Houses of the 

Holy. Albumin äänitysvaiheessa tämä kappale oli haastavan tahtilajin ja rakenteen ta-

kia yhtyeelle ilmeisen vaikea. Alkuperäisen studioversion introsta löytyvä John Bon-

hamin puheenparsi "We've done four already but now we're steady, and then they went 

1, 2, 3, 4!" (Bonham 1972) kertoo siitä, että lähdössä oli jo viides otto kyseisestä kap-

paleesta. Kappale on omistettu yhtyeen faneille ja suomeksi valtamerta tarkoittava nimi 
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juontaa juurensa juuri ”yleisömerestä”, joita Led Zeppelinin keikoilla oli usein havaitta-

vissa. Yhtye esitti kappaletta ainoastaan vuosina 1972-1973 ja sitä esitettiin livetilan-

teissa ennen sen varsinaista levytystä. Myös tätä kappaletta ja sen kitarariffiä on samp-

latty hiphop-yhtye Beastie Boysin kappaleessa ”She’s Crafty”. (Serwer 2012; Lewis 

1994) 

 

4.3.1 Analyysi 

 

Valitsin analysoitavaksi tämän kappaleen kompin, koska sen intron toinen puoli on tah-

tilajissa 7/8. Intron voi ajatella myös kokonaisuutena, jolloin tahtilaji olisi 15/8 jaettuna 

niin, että ensimmäinen tahti on 8/8 ja toinen tahti 7/8. Led Zeppelinin tuotannossa on 

verrattain melko vähän oddtime2-tahtilajeja ja tästä syystä halusin tutkia John Bonha-

min ratkaisuja 7/8-tahtilajissa. Valitsin tähän analyysiin sekä studio- (kuvio 6, tahdit 1-2) 

että liveversion (kuvio 6, tahdit 3-4) kappaleen kompista. Liveversio löytyy vuoden 1973 

New Yorkin livekeikalta eli Song Remains the Same DVD-julkaisulta. 

 

Kappaleen komppi on yksinkertaisuudessaan nerokkaasti kitaraa myötäilevä voimak-

kaalla otteella soitettu kokonaisuus. Bonham lähestyy 7/8-tahtilajia suhteellisen suora-

viivaisella, mutta tyylikkäällä tavallaan. Liveversiossa hän lisää 7/8-tahdin loppuun lisää 

haamunuotteja sekä symbaalin ja bassorummun iskun viimeiselle kuudestoista-

osanuotille. 16-osanuotti purkautuu bassorummun tuplalyönnillä seuraavan tahdin en-

simmäiselle iskulle (kuvio 6, tahti 4). Nämä elementit täydentävät komppia entisestään. 

Kompin sulavuutta lisää myös se, että Bonham soittaa hi-hat-symbaalia erittäin voi-

makkaasti ja pitää sitä hieman auki luoden näin sihisevän efektin kompin kahdeksas-

osanuoteille. Liveversio on kauttaaltaan aggressiivisempi ja eteenpäin työntävämpi 

kuin studioversio. Liveversiossa tempo elää paljon ja se sopii yhtyeen yleisilmeeseen 

sekä kappaleen esitystyyliin hyvin. Bonhamin soitto on livetilanteessa usein todella 

puskevaa ja eteenpäin vievää, joka sopii mielestäni erityisesti tähän kappaleeseen ja 

yleisesti tämän musiikkityylin livesoittoon.  

                                                

2
 Oddtime -tahtilajeilla tarkoitetaan yleisimmistä (esim. 2/4, 3/4, 4/4) tahtilajeista poikkeavia tah-

tilajeja. Oddtime -tahtilaji on usein yleisempien tahtilajien yhdistelmä, esimerkiksi 2/4 + 3/4 = 
5/4. 
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 The Ocean (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 6.

 

4.4 Whole Lotta Love 

 

Whole Lotta Love  on marraskuussa 1969 julkaistun Led Zeppelinin II-albumin avaus-

raita ja ensimmäinen singlejulkaisu debyyttialbumin jälkeen. Singlenä kappale julkais-

tiin ainoastaan Pohjois-Amerikassa sekä Japanissa ja se oli Pohjois-Amerikan markki-

noilla yhtyeen läpimurtohitti. Kappale onkin kaupallisesti yksi yhtyeen menestyneimmis-

tä. Kappale herätti sen ilmestymisen aikaan huomiota, sillä se on hyvin samankaltainen 

Willie Dixonin säveltämän bluesstandardi "You Need Love"-kappaleen kanssa. Dixon 

oli nostamassa oikeussyytteen, koska Led Zeppelinin jäsenet merkitsivät itsensä kap-

paleen säveltäjiksi, mutta osapuolet pääsivät sopuun ilman oikeustoimenpiteitä. Nyky-

ään vanhojen julkaisujen uusintapainoksissa ja livejulkaisuissa Dixon on merkitty sävel-

täjien joukkoon. Tapaus ei ollut rockmusiikin historiassa ainutlaatuinen, sillä tuohon 

aikaan tekijänoikeudet eivät olleet rockin maailmassa yhtä tiukat kuin nykyään. Tuohon 
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aikaan monet muutkin artistit ottivat bluesstandardeja seurauksista välittämättä omiin 

nimiinsä.  

 

Kappale pohjautuu jälleen Jimmy Pagen kitarariffiin. Kappaleen teema noudattaa perin-

teistä AABA-rakennetta, mutta kappaleen puolivälistä loppuun se sisältää vapaa im-

provisaatio-tyyppisen improvisoidun osion, jossa Bonhamin ja Pagen kommunikointi 

ovat keskeisessä osassa. Bonham käyttää kappaleen tässä osiossa symbaaleita maa-

laamaan osan äänimaisemaa. Voitaisiinkin sanoa, että kyseinen osa on tavallaan pel-

kästään symbaaleihin soitettu improvisoitu rumpusoolo. Kappaleen vapaa improvisaa-

tio-osion tarkemman analyysin jätän kokonaan pois tässä opinnäytetyössä aiheen raja-

uksen takia. (Lewis 1994; RIAA 2014) 

4.4.1 Analyysi 

 

Valitsin analysoitavaksi kompin kappaleen introsta (kuvio 7, tahdit 2-6) ja siihen johdat-

tavan fillin (kuvio 7, tahti 1). Aloitusfillistä tekee nerokkaan se, että se lähtee tahdin 

toisen iskun viimeiseltä kuudestoistaosanuotilta. Tämän jälkeen tulee kuudestoistaosa-

tauko, jonka jälkeen filli jatkuu tahdin kolmannen iskun toiselta kuudestoistaosalta. Tä-

mä elementti luo filliin pienen synkopoivan nytkäyksen ja kuulokuvan poikkeuksellises-

ta rytmistä. Filli johdattaa kuulijan intron komppiin. Bonham soittaa hänelle tyypillisellä 

fraseeraustavalla koko aloitusfillin, eli aavistuksen kolmimuunteisesti. Myös itse komppi 

sisältää kolmimuunteista vivahdetta, joka on yksi Bonhamin tavaramerkeistä.  

 

Bonhamin tuotannosta löytyy komppiosastolta vaikeampaakin materiaalia, mutta kysei-

nen kokonaisuus tukee yksinkertaisuudellaan kappaleen rakennetta erinomaisesti. 

Kompin loppupuolella esiintyvät kuudestoistaosatakapotkut hi-hatilla ja bassorummulla 

täydentyvät yhteen Pagen kitaran kanssa hienolla tavalla. Ennen säkeistön alkua Bon-

ham merkkaa taitteen vaihtamalla synkopoivan kuvion takaisin alkuperäiseen komp-

piin, joka tukee säkeistön alkamista (kuvio 7, tahti 6). Komppiin tuovat lisähaastetta 

backbeat-tahdinosilla ja tahdinosan 3 toisella kuudestoistaosanuotilla esiintyvät haa-

munuotit, jotka soitetaan huomattavasti hiljempaa kuin backbeat -iskut. Bonhamin rum-

puraitaan on lisätty kaikua studiotuotannossa, joten haamunuotit korostuvat entises-

tään.  
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 Whole Lotta Love-intro (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 7.

5 Omia huomioita komppeja harjoiteltaessa 

 

Tähän osioon olen kerännyt huomioita komppien harjoittelun helpottamiseksi. Lisäksi 

olen pilkkonut komppeja pienempiin osiin ja tehnyt erilaisia harjoitteita. Osio perustuu 

kokonaan omiin kokemuksiini komppien opettelemisesta, ja sen tarkoitus on antaa 

vinkkejä niille, jotka haluavat opetella analyysiosion nuottiesimerkkien komppeja rum-

pusetillä. 

 

5.1 When the Levee Breaks 

 

When the Levee Breaks –kappaleen komppi on tekniseltä haastavuudeltaan sopiva 

myös aloittelijalle. Teknisesti komppi on helppo, mutta haasteeksi muodostuu laidback 

–tyylinen fraseeraus, joka on tässä kompissa olennaisessa osassa. Alkuperäisen rai-
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dan tempo on todella hidas, joten harjoittelun helpottamiseksi alkuperäistä 70 iskua 

minuutissa tempoa voidaan kohottaa esimerkiksi noin 80-85:een iskuun minuutissa. 

Harjoitellessa on syytä käyttää metronomia tempon pysymiseksi ja halutun fraseeraus-

tyylin saavuttamiseksi.  

 

Laidback–tyylistä fraseerausta voidaan harjoitella metronomin kanssa esimerkiksi lait-

tamalla metronomin isku ainoastaan tahdinosille 2 ja 4, tai triolirytminä kahdeksasosa-

triolin viimeiselle nuotille. Myös näissä harjoituksissa tempo on syytä pitää harjoittelu-

vaiheessa noin 80-85:ssa iskussa minuutissa. 

 

5.2 Fool in the Rain 

 

Fool in the Rain on selvästi haastavin opinnäytetyössäni esiintyvistä kompeista. Pohja-

na toimii puolitettu shufflekomppi triolitäytöllä. Esimerkin vuoksi ennen tämän kappa-

leen harjoittelemista on syytä tutustua Bernard Purdien soittoon Steely Dan -yhtyeen 

kappaleessa ”Home at Last” sekä Toto -yhtyeen Jeff Porcaron soittoon kappaleessa 

”Rosanna”. 

 

Komppia voidaan harjoitella aluksi ilman bassorumpua. Kompissa hi-hat symbaalia 

soitetaan oikealla kädellä ja virvelirumpua vasemmalla. Virvelin iskut, joissa ei ole ak-

senttia, soitetaan erittäin hiljaa eli ns. haamunuotteina. Alkuvaiheessa haamunuottien 

soittovoimakkuutta voidaan jopa liioitella, koska se helpottaa harjoittelua. Pelkkä käsi-

kuvio näyttää tältä: 

 

 Fool in the Rain –käsikuvio (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 8.

 

Kun peruskuvio alkaa luonnistua, mukaan voidaan ottaa komppiin kuuluvat hi-hatin 

avaukset ja hi-hatin kiinnitys jalalla tahdinosalla 2. 
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 Fool in the Rain –käsi/jalkakuvio 2 (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 9.

 

Kun molemmat käsikuviot luonnistuvat, voidaan lisätä iskuja bassorummulle. Lisätään 

aluksi esimerkiksi tahdinosalle 1, sekä tahdinosan 2 viimeiselle kahdeksasosatrio-

linuotille. Silloin komppi näyttää tältä: 

 

 . Fool in the Rain –kompin versio 1 (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 10.

 

Kun kuvion 10 komppi on hallussa, lisätään enää kuvion 8 hi-hatin avaukset ja basso-

rummun iskut tahdinosien 1 ja 4 viimeiselle triolinuotille. Valmis komppi näyttää tältä: 

 

 Fool in the Rain –kompin versio 2 (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 11.

 

Alkuperäisen raidan tempo on 130 iskua minuutissa, mutta komppia on hyvä harjoitella 

alkuun hitaammassa tempossa. Itse harjoittelin aluksi komppia tempossa 80-90 iskua 

minuutissa, joka soveltuu hyvin harjoitustempoksi. Hitaampi tempo selkeyttää käsiku-

viota ja helpottaa kuulemaan kompin eri osat oikein. 

 

5.3 The Ocean 

 

The Oceanin komppi vaatii tahtilajin vuoksi keskittymistä pidemmällekin ehtineeltä soit-

tajalta. Itse komppi ei ole teknisesti vaikeimmasta päästä, mutta Bonhamin kaltaisen 

massiivisuuden ja tukevuuden luominen muodostuu usein haasteeksi. Kompin toinen 

tahti on tahtilajissa 7/8, minkä vuoksi se on hyvä jakaa harjoitteluvaiheessa kahteen eri 

osaan. Liveversiossa (kuvio 13) viimeinen symbaalin ja bassorummun yhteinen isku on 

oikeakätisille rumpaleille helpompi soittaa vasemmalla kädellä, koska tällöin se purkau-

tuu luonnollisemmin oikean käden iskuun joka tulee tahdinosalle 1. Harjoittelun helpot-

tamiseksi voimme tehdä 7/8-tahdista ns. ”loopin” eli toistamme harjoituksessa pelkäs-

tään 7/8 –tahtia. Nuottikuvassa se näyttää tältä:  
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 . The Ocean 7/8 –tahti levyversiosta (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 12.

 

 . The Ocean 7/8 –tahti liveversiosta (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 13.

 

7/8 –tahdin toistaminen auttaa hahmottamaan oddtime –tahtilajissa laskemista ja tällä 

tavalla se helpottaa koko kompin muodostamista. Tahtilajin alajaot voidaan ajatella 

myös kokonaisuuden helpottamiseksi laskutoimituksella 4 + 3, eli tahdin alkuosa on 4/8 

ja jälkimmäinen puolisko 3/8. Komppia harjoiteltaessa voidaan tehdä myös harjoituksia, 

jossa 4 + 3 tahtilajeja lasketaan ääneen komppia soitettaessa. Kaikki tämä helpottaa 

selkeyttämään vaikeaa tahtilajia. 

  

Kun 7/8 –tahti on soitannollisesti hallussa, lisätään vain kompin ensimmäinen tahti mu-

kaan ja toistetaan koko komppia taas looppina (kuviot 14 ja 15). Alkuperäisen kompin 

tempo on 85 iskua minuutissa. Liveversiossa haastetta tuovat ensimmäisen tahdin hi-

hatin avaukset, joita on syytä harjoitella hitaammalla tempolla. Koko komppia voidaan 

harjoitella aluksi hitaammassa tempossa. Eri tempoja kokeilemalla huomasin, että noin 

60-65 iskua minuutissa on sopiva harjoitustempo. 

 

 . The Ocean –studioversio valmis (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 14.

 

 . The Ocean –liveversio valmis (nuotinnos Joonas Anttila, 2015) Kuvio 15.
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5.4 Whole Lotta Love 

 

Komppia harjoiteltaessa haasteeksi muodostuvat kompin tahtien lopussa olevat koh-

dat, sekä aavistuksen kolmimuunteinen fraseeraus. Ensimmäisen tahdin lopussa virve-

lin paikka olisi tyypillisemmässä komppitilanteessa tahdinosalla neljä, mutta Bonham 

muuttaa virvelin paikan viimeiselle kahdeksasosanuotille. Ilmiö on tyypillinen esimer-

kiksi funk-rummutuksen maailmassa. 1960-luvulla äänitetyssä James Brownin kappa-

leessa Cold Sweat esiintyy samantyyppinen virvelin paikan vaihto. Mielestäni Bonham 

on ottanut komppiinsa vaikutteita juuri tästä kompista. Virvelin iskun vaihtamista tah-

dinosalta neljä viimeiselle kahdeksasosanuotille voidaan harjoitella esimerkiksi soitta-

malla pelkästään tahdin loppuosaa toistaen. Nuotinnettuna harjoitus näyttäisi tältä: 

 

 Whole Lotta Love virvelin paikan vaihto (nuotinnos Joonas Anttila 2015) Kuvio 16.

 

Toinen kompin haastekohdista on toisen tahdin loppupuolella soitettavat kuudestoista-

osa -aksentti-iskut. Viimeiseltä kuudestoistaosanuotilta kompin purkaminen tahdinosal-

le yksi vaatii bassorumpujalalta nopean tuplaiskun, joten komppi vaatii tekniikkaa bas-

sorumpujalalta. Bassorummun tuplalyönnin vahvistamiseksi voidaan tehdä tekniikka-

harjoituksena jaloilla esimerkiksi sambatyyppistä jalkakuviota (kuvio 17). Tämä kuvio 

on vain yksi esimerkki jalan tuplalyönnin vahvistamiseksi. Kuviota kannattaa soittaa 

metronomin kanssa ja eri tempoissa. Pulssi-iskuille tuleva bassorummun isku on ak-

sentoitu, koska nopeammassa tempossa se helpottaa soittamista. 

 

 Samba-tyyppinen jalkakuvioharjoitus (nuotinnos Joonas Anttila 2015) Kuvio 17.

 

Synkooppi-iskuille tulevia kuudestoistaosaiskuja kannattaa harjoitella myös hitaammal-

la tempolla ja metronomin kanssa. Alkuperäistä 88 iskua minuutissa tempoa voidaan 

pudottaa esimerkiksi 75-80 iskuun minuutissa. Myös kokonaisuutta voidaan harjoitella 

aluksi hitaammassa tempossa.  
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Liite on tarkoitettu opetuskäyttöön ja se soveltuu vaikeusasteeltaan vasta-alkajasta 

pidemmällekin ehtineeseen soittajaan. 

6 Lopuksi 

 

Työstäessäni opinnäytetyötä olen hahmottanut Led Zeppelin –yhtyeen merkityksen 

rockmusiikin historiassa, sekä John Bonhamin tärkeyden rock-rummutuksen uudistaja-

na 1960- ja 1970-luvulla. Transkriptioiden ja analyysien tekeminen on ollut sopivan 

haastavaa ja nuottiesimerkit onnistuivat mielestäni hyvin. Nuottiesimerkit ovat myös 

tarpeeksi selkeitä ja kenen tahansa hahmotettavissa. Analyysiosioon onnistuin kerää-

mään tarpeeksi monipuolisia palasia Bonhamin tuotannosta niin, ettei osio jäänyt yksi-

puoliseksi.  

 

Kappaleiden, henkilöiden ja yhtyeiden historian tutkiminen on ollut antoisaa ja mielen-

kiintoista. Prosessin aikana olen löytänyt paljon uutta tietoa niin historian näkökulmasta 

kuin soitannollisestikin. John Bonhamista, Led Zeppelinistä ja kappaleiden historiasta 

on löytynyt helposti valtava määrä tietoa sekä kirjallisena että internetin kautta, ja tie-

don hahmottaminen on ollut vaivatonta.  

 

Pedagogisessa mielessä aion käyttää komppeja opetuskäytössä tarvittaessa. Liittee-

seen (Liite 1) olen kerännyt nuotinnokset opinnäytetyöni analyysiosion rumpukompeis-

ta, sekä muita komppeja John Bonhamilta. Opetusmoniste on siinä mielessä onnistu-

nut, että se on tarpeeksi selkeä ja soveltuu käytettäväksi eri tasoisten oppilaiden kans-

sa. Haastavuutta monisteesta löytyy vasta-alkajasta pidemmällekin ehtineelle soittajal-

le. Erityisesti aloittelijoille ja muutaman vuoden soittaneille soveltuva materiaali on tär-

keää, sillä nykyaikana opetustilanteista iso osa kohdistuu kyseisiin kohderyhmiin. Par-

haimmillaan John Bonhamin soiton ja Led Zeppelinin kuuntelu voi antaa kelle tahansa 

kipinän rumpujensoiton aloittamiseen. Opetusliitteessä esiintyviä komppeja on mietitty 

myös oppilasta innostavasta näkökulmasta.  

 

Omaa soittoani ajatellen Bonhamin kuunteleminen ja analysoiminen tässä opinnäyte-

työssä on tuonut lisää käyttökelpoista materiaalia niin teknisessä kuin musiikillisessa 

mielessä. Tutkin opinnäytetyössäni lähinnä Bonhamin komppituotantoa, mutta tulevai-

suudessa aion perehtyä enemmän myös filleihin ja rumpusooloihin, sillä Bonhamin 

soitto oli merkittävää myös näillä osa-alueilla. Bonham on vaikuttanut soittooni jo aloit-
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taessani rumpujensoiton, mutta tämän opinnäytetyön myötä olen onnistunut syventä-

mään ennestään osattuja asioita sekä oppinut paljon uutta käyttökelpoista tietoa.   
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