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This thesis examines the writing process of the song EMMA by Satin Circus, which I am a 
part of, from the songwriter’s point of view. It maps the different stages and methods of the 
writing process of a pop song, the influences and motivations behind the project, the possi-
ble problems that might occur during the writing process and how to solve them. EMMA 
was the group’s first song published by a label, which is why the writing process involved a 
lot of things that were new to the members of the band. The song was co-written by a team 
that included five members. 
 
The writing process of the song EMMA consisted of three different stages, between which 
the number of people in the writing team grew. In this thesis I will go through the writing 
process stage by stage and discuss these points: How did the different people entering the 
writing team affect the song? Which things were influencing and motivating the birth of the 
song? Which things became problematic and how were these problems solved? What are 
the benefits of co-writing? 
 
The research method in this thesis is the narrative reminiscence method, in which I use my 
own memories of the writing process, and the demos that were made during the process, 
as the source material. This thesis is reminiscent and so it can be seen as a micro histo-
rian study. It can also be seen as a music analysis study as it examines the writing process 
of the song EMMA. Even though a major part of this thesis is based just on my own narra-
tives, I consider it to be a reliable study since I myself was heavily involved in the writing 
process of the song. Also the demos that were made during the writing process serve as 
incorruptible witnesses of the reliability of my narratives.  
 
The song EMMA, which came as a result of the writing process, was published in April 2013 
as the debut single of Satin Circus. The song fulfilled all the expectations that we had set for 
it, and the writing method that we developed during its writing process stayed the same 
throughout the whole writing process of our debut album (Expectations). I consider the 
song’s writing process a success, especially when one takes into consideration the relative 
inexperience of many of the members in the writing team. 
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1 Johdanto 
 

Tässä työssä käsittelen Satin Circus -yhtyeeni vuonna 2013 julkaistun EMMA-kappaleen 

kirjoitusprosessia. Kappaleen kirjoittaminen alkoi lokakuussa 2012, ja prosessi oli valmis 

tammikuussa 2013. EMMA oli yhtyeemme ensimmäinen julkaistu kappale tehtyämme 

levytyssopimuksen Sony Music Entertainment Finland Oy:n kanssa. Kappaletta voi 

kuunnella esimerkiksi osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=p8NH_R8AnkE. 

 

Oma taipaleeni muusikkona alkoi 10-vuotiaana, kun sain ensimmäisen rumpusettini. En-

simmäisestä päivästä lähtien aloin soittaa ystävieni kanssa, jotka soittivat muita instru-

mentteja. Tunsin alusta asti, että musiikin tekeminen muiden ihmisten kanssa oli minulle 

kaikista kiinnostavin ja palkitsevin asia soittamisessa. 12-vuotiaana aloin soittaa kitaraa, 

ja heti opittuani soittamaan ensimmäiset soinnut aloin säveltää omaa musiikkia. Sävel-

täminen tuntui minusta alusta asti erittäin luonnolliselta, ja heti tehtyäni ensimmäisen 

kappaleeni alkoi cover-kappaleiden (ks. kappale 2) soittaminen tuntua minusta tyhjältä. 

Näin myöhemmin asiaa katsoessani huomaan, että tämä vahva halu tehdä omaa mu-

siikkia on ollut yksi suurimmista eteenpäin työntävistä voimista kehityksessäni muusik-

kona. Olen myös myöhemmin huomannut, että tätä kyseistä luonteenpiirrettä ei ole 

useimmissa tuntemissani muusikoissa, vaan suurimmalle osalle soittajista tärkeintä on 

itse soittaminen, eikä niinkään uuden musiikin luominen. Luultavasti juuri tämän poltta-

van luomishalun takia olen muusikonurani aikana aina hakeutunut yhtyeisiin ja projek-

teihin, joissa tarkoituksena on ollut luoda jotain uutta. Niin sanottujen ”bilekeikkojen” soit-

taminen onkin jäänyt osaltani todella vähäiseksi. Tämä samainen luomisvimma on myös 

syy siihen miksi nykyään työskentelen enemmänkin biisinkirjoittajan kuin rumpalin työ-

tehtävissä, vaikka rumpujen soitto kuuluukin olennaisesti työnkuvaani yhtyeemme toi-

minnassa. Tässä työssäni tarkastelen EMMA-kappaleen kirjoitusprosessia juuri tästä bii-

sinkirjoittajan näkökulmasta. 

 

EMMA oli Satin Circus -yhtyeemme ensimmäinen levy-yhtiön julkaisema kappale, minkä 

takia sen tuotantoprosessi ja moni muu kappaleen julkaisuun liittyvä asia oli meille uutta, 

mutta varsinainen kirjoitusprosessi jota tässä työssä käsittelen, oli meille jo ennestään 

jokseenkin tuttu. Olimme kaikki kirjoittaneet musiikkia omilla tahoillamme jo vuosien ajan 

ennen yhtyeemme perustamista sekä yli kaksi vuotta yhdessä bändinä ennen EMMA-

kappaleen kirjoittamista. Olimme myös työskennelleet tuottajan kanssa jo aikaisemmin 
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useissa tekemissämme omakustannejulkaisuissa. Vaikka varsinainen kappaleiden kir-

joittaminen oli meille jo tuttua, tieto siitä, että kappale tullaan julkaisemaan levy-yhtiön 

kautta paljon aiempia omakustannejulkaisujamme suuremmalle yleisölle, teki proses-

sista ainakin henkisesti yhtyeellemme uudenlaisen kokemuksen. Tiukat aikataulut ja tuo-

tantoyhtiön tarjoaman rahoituksen tuoma tulosvastuu olivat meille uusia asioita, jotka 

osaltaan toivat prosessiin sekä uutta motivaatiota, että paineita. Vaikka nämä ulkomusii-

killiset asiat olivat yhtyeemme jäsenille uusia, oli tuottajallamme Patric Sarinilla jo 15-

vuoden kokemus vastaavista töistä, mikä teki tästä prosessista myös meille yhtyeen jä-

senille helpompaa.  

 

Tässä työssä haluan tutkia kappaleen eri kehitysvaiheita, ja sitä kuinka eri ihmisten mu-

kaan tulo kirjoitusprosessiin vaikutti kappaleen muotoutumiseen. Mitkä asiat olivat vai-

kuttamassa ja motivoimassa kappaleen syntyä, mitkä asiat osoittautuivat ongelmallisiksi 

ja miten näitä ongelmia ratkottiin?  

 

EMMA-kappaletta kirjoittaneessa työryhmässä oli mukana monta ihmistä eli kappale kir-

joitettiin niin sanotulla co-write –työtavalla (ks. kappale 2). Analysoidessani tässä työssä 

tätä Satin Circus -yhtyeelleni hyvin yleistä työtapaa, toivon oppivani siitä uusia asioita 

jotka voivat auttaa minua jatkossa työssäni biisinkirjoittajana, ja sekä antavan lukijalle 

uusia näkökulmia kappaleiden kirjoittamiseen.  

 

Tämän työn tutkimusmenetelmänä käytän narratiivista muistelumenetelmää. Narratiivi-

sessa tutkimuksessa tutkimusaineistona ovat narratiivit, jotka voivat olla kerronnallista, 

kertomuksellista tai tarinallista aineistoa, joka on tuotettu suullisesti tai kirjallisesti 

(Huuhka & Pöntinen 2011). Tässä työssä lähteenä käytän omia muistojani kirjoituspro-

sessista, ja prosessin aikana tehtyjä demoja. Työni on siis luonteeltaan muisteleva, ja 

siten se on nähtävissä mikrohistoriallisena tutkimuksena. Tämä tutkimus voidaan nähdä 

myös musiikkianalyyttisena työnä siltä osin, että analysoin tässä työssä EMMA-kappa-

leen kirjoitusprosessia. En kuitenkaan pyri itse kappaleen systemaattiseen analyysiin, ja 

päätinkin jättää kappaleen tarkan musiikkianalyysin pois tämän työn laajuuden takia, ja 

keskityn vain kirjoitusprosessin analysointiin. 
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2 Työn käsitteitä 
 

Esittelen tässä luvussa muutamia käsitteitä joita käytän tässä työssä, ja jotka eivät vält-

tämättä ole kaikille lukijoille tuttuja. 

 

Biisinkirjoittaja on rytmimusiikin säveltäjä. Biisinkirjoittajasta voidaan myös käyttää ter-

miä säveltäjä, mutta tätä nimitystä käytetään nykyään lähinnä vain taidemusiikkia sävel-

tävistä henkilöistä. 

 

BPM on lyhenne englannin kielen sanoista ”beats per minute” (suom. iskua minuutissa). 

Se on määre, jolla kuvataan kappaleen tempoa, eli nopeutta. 

 

Co-write tarkoittaa ryhmätyöskentelynä tapahtuvaa musiikin kirjoitusta (Pöysä 2012, 3). 

Yhtyeemme kaikki kappaleet ovat tehty tällä co-write työtavalla. 

 

Cover-kappale on artistin tai bändin keikalla tai levyllä soittama, jonkun toisen artistin 

alun perin esittämä kappale (Pöysä 2012, 3).  
 

Demo tarkoittaa kappaleesta tehtyä esittelyversiota. Demo voi tarkoittaa myös pienimuo-

toista, useampia kappaleita sisältävää äänitettä tai vaikkapa videoleikettä (Pöysä 2012, 

3). 

 

Fraasi sanoista tai sävelistä koostuva lyhyt musikaalinen aihe. 

 

Hook eli koukku on tarttuva melodinen- tai rytminen kuvio, jonka on tarkoitus olla tunnis-

tettava ja jäädä helposti kuulijan mieleen (Davidson & Heartwood 1996, 7) 

 

Kappaleen kirjoitusprosessi tarkoittaa työvaihetta, jossa tehdään kappaleen sävellys ja 

sanat. Lopullisen tuotannon tekeminen ei kuulu kirjoitusprosessiin. 

 

Pre-chorus  on säkeistön ja kertosäkeistön välinen osa, joka rakentaa kappaletta kohti 

kertosäkeistöä. Se voi joko rakentaa kappaleeseen jännitystä jonka kertosäkeistö voi 

purkaa, tai rauhoittaa kappaletta hetkeksi, jotta kertosäkeistön aloitus tuntuisi tehok-

kaammalta. 
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Polyrytmi tarkoittaa kahden tai useamman itsenäisen rytmin kuulumista samaan aikaan 

tahdissa (Anastasiadis 2015, 13). 

 

Riffi on lyhyt sävelistä tai soinnuista koostuva aihe, jota toistetaan musiikkikappaleessa 

(Middleton 2002, 181). 

 

Synkooppi on iskualan iskuttomasta osasta alkava ja seuraavaan iskualaan jatkuva sä-

vel (suomisanakirja, www). Vaikka synkoopilla voidaan 4/4-tahtilajissa tarkoittaa 2. ja 4. 

neljäsosaiskua, popmuusikon puhuessa synkooppi-iskusta hän lähes poikkeuksetta tar-

koittaa tällä painotonta kahdeksasosaiskua. 

 

3 Popmusiikki 
 

Satin Circus -yhtyeemme soittaa popmusiikkia, ja EMMA-kappale onkin melko tyylipuh-

das esimerkki nykyaikaisesta popmusiikista. Tässä työssä tullaan useassa kohdassa 

viittaamaan popmusiikille tyypillisiin piirteisiin, jonka vuoksi koin tarpeelliseksi määritellä 

popmusiikki käsitteen tarkasti. 

 

Sana popmusiikki tulee englannin kielen termistä ”pop music”, mikä taas on lyhenne sa-

noista ”popular music”, eli ”suosittu musiikki”. Popmusiikin voidaan katsoa syntyneet ää-

nilevyjen yleistyessä 1920-luvulla (Hatch & Millward 1987, 49), ja sanaa popkappale on 

käytetty ensimmäistä kertaa vuonna 1926, jolloin sillä tarkoitettiin kappaletta joka vetosi 

suuriin massoihin (Simpson & Weiner 1989, 180). Nykyiseen muotoonsa moderni pop-

musiikki alkoi kehittyä 1950- ja 1960-luvuilla, niin sanottuna pehmeämpänä versiona 

Pohjois-Amerikassa ja Britanniassa tuolloin vallinneesta Rock and Roll -musiikista (Frith, 

Straw & Street 2001, 6). Popmusiikin juuret ovatkin syvällä Pohjois-Amerikan ja Britan-

nian popkulttuurissa, ja vaikka lähes jokaisella kulttuurilla on oma versionsa popmusii-

kista, on niissä kaikissa selvästi kuultavissa nämä vaikutteet (Frith, Straw & Street  2001, 

199-200). 

 

Popmusiikki kehittyy jatkuvasti ottamalla vaikutteita muista musiikkityyleistä, kuten 

rock-, folk-, indie- ja HipHop-musiikista (Frith, Straw & Street  2001, 95), minkä takia eri 

aikakausien popmusiikki voi kuulostaa hyvinkin erilaiselta. Usein popkappaleen sointia 

ei niinkään määrittele mitkään musiikkityylille tyypilliset piirteet, vaan pikemminkin kunkin 
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kappaleen tekohetkellä muodissa olleet virtaukset (Warner 2003, 3). Teknologian kehi-

tyksellä on aina ollut suuri vaikutus popmusiikkiin, aina mikrofonien kehittymisestä ny-

kyiseen tietokonepohjaiseen musiikintuottamiseen (Buckley 2010). Esimerkiksi tällä het-

kellä popmusiikissa vallitsevana tyylinä oleva EDM (electronic dance music, suom. Elekt-

ronin tanssimusiikki) (Christgau 2014, www.) on usein täysin tietokoneella tehtyä musiik-

kia. 

 

Popkappaleelle yleisiä piirteitä ovat noin 2,5 - 3,5 minuutin pituus, joku tasainen rytminen 

elementti (Everett 2000, 272) ja yksinkertainen rakenne joka perustuu yleensä 32-tahdin 

säkeistö-kertosäkeistö –kiertoon, josta yleisin muunnelma on ABABCB rakenne 

(Aschmann 1997, 84), johon myös Emma-kappale perustuu. Keskeisimmässä roolissa 

kappaleessa on melodia, joka yleensä sisältää tarttuvia melodisia ”koukkuja” (engl. 

hooks) (Shepherd 2003, 508), joiden on tarkoitus jäädä helposti kuulijan mieleen. Har-

monia on yksinkertaista ja se lainaa paljon eurooppalaisesta klassisesta musiikista, liik-

kuen yleensä subdominantti–dominantti–toonika –tehoilla (Winkler 1978, 4). Sanoituk-

sille ylivoimaisesti yleisin aihe on rakkaus (Frith, Straw & Street  2001, 65). 

4 Yhtyeen esittely 
 

Satin Circus on vuonna 2010 perustettu nelihenkinen pop/rock-yhtye, jossa itse toimin 

rumpalina ja biisinkirjoittajana. Olemme tehneet levytyssopimuksen Sony Music Enter-

tainment Finland Oy:n kanssa vuonna 2012, ja ensimmäinen albumimme ”Expectations” 

julkaistiin helmikuussa 2014. Yhtyeen kappaleet ovat soineet suomalaisilla radiokana-

villa, ja olemme keikkailleet Suomessa ja Norjassa vuodesta 2011 lähtien. Osallistuimme 

myös vuonna 2015 YLE:n Uuden Musiikin Kilpailuun sijoittuen siinä toiseksi. Yhtyeen 

kaikki jäsenet osallistuvat aktiivisesti kappaleiden kirjoittamiseen, sovittamiseen ja de-

mojen tuottamiseen. Yhtyeen kantavana ideana on ollut alusta asti, että kaikki jäsenet 

osallistuvat kaikkiin yhtyettä koskeviin töihin tasavertaisesti, eikä yhtyeessä ole selkeää 

johtajaa, vaan asioista päätetään aina yhdessä. 

 

Yhtyeen jäsenet: 

Kristian Westerling - kitara, laulu 

Paul Uotila - basso, laulu 

Axel Kalland - koskettimet, saksofoni 

Olli Halonen - rummut 
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5 Kappaleen tausta 
 

Tässä kappaleessa käyn läpi niitä asioita, jotka olivat vaikuttamassa EMMA-kappaleen 

syntyyn. 

5.1 Yhtyeen työtapa kappaleita kirjoittaessa 
 

Satin Circus -yhtyeen kaikki jäsenet kirjoittavat musiikkia yhtyeelle. Yleinen työskentely-

tapa yhtyeessämme on, että yksi jäsenistä saa idean kappaleeseen ja alkaa työstää sitä 

yksinään niin pitkälle, kun vain pystyy tai haluaa. Kun tämä kyseinen jäsen tulee kappa-

leen kanssa pisteeseen, jossa hän tuntee ettei pysty tai halua jatkaa kappaleen kirjoitta-

mista yksin, hän esittelee kappaleen muulle yhtyeelle. Tämän jälkeen kappaletta työste-

tään yhdessä koko yhtyeen voimin, eli kappaletta kirjoitetaan niin sanotussa co-write -

sessiossa, kunnes sen tunnetaan olevan valmis lähetettäväksi eteenpäin.  

 

Tässä vaiheessa yhtyeen itsensä tekemä demo kappaleesta lähetetään projektiin mu-

kaan valitulle tuottajalle. Tuottaja esittelee omat parannusehdotuksensa kappaleeseen, 

mikäli tällaisia on. Kappaletta työstetään yhdessä, kunnes kaikki osapuolet ovat tyytyväi-

siä lopputulokseen. Tämän jälkeen kappaleesta tehdään demo, joka esitellään levy-yh-

tiölle. Tähän demoon kannattaa panostaa paljon, koska nykyään levy-yhtiöt haluavat 

usein kuulla mahdollisimman pitkälle jalostetun demon (Pöysä 2012, 9). Mikäli levy-yh-

tiön mielestä kappale on tarpeeksi hyvä, eivätkä he halua muutoksia varsinaiseen sävel-

lykseen, he myöntävät rahoituksen kappaleen tuottamiseen. Tässä vaiheessa kappa-

leen kirjoitusprosessi on valmis, ja se siirtyy varsinaiseen tuotantovaiheeseen, jossa ta-

pahtuu lopullisten ääniraitojen äänittäminen ja sovituksen viimeistely. EMMA-kappaleen 

kirjoitusprosessi noudatti juuri tätä yhtyeelle ominaista kaavaa, ja tässä työssä keskityn 

vain kappaleen kirjoitusprosessiin, enkä käsittele kappaleen lopullista tuotantoa tai ääni-

tystä. 

 

5.2 Työryhmä 
 

EMMA-kappaleen kirjotusprosessin työryhmään kuului kaikki Satin Circus -yhtyeen jä-

senet, eli Kristian Westerling, Paul Uotila, Axel Kalland ja Olli Halonen, sekä tuottajana 

toiminut Patric Sarin. Patricilla oli pitkä kokemus popmusiikin kirjoittamisesta erilaisille 

kokoonpanoille, ja olimme työskennelleet hänen kanssaan jo ennen EMMA-kappaleen 

kirjoitusta, minkä takia hän oli meille luonnollinen valinta tähän työryhmään. EMMA:n 
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kirjoitusprosessin aikana tämä työryhmä, ja sen toimintamalli osoittautuivat niin hyväksi, 

että koko Expectations-albumimme tehtiin lopulta tällä samalla työryhmällä. 

 

5.3 Vaikutteet 
 

Yhtyeemme kaikilla jäsenillä on laaja muusikkotausta, ja kaikki ovat soittaneet monissa 

eri musiikkityylejä edustavissa yhtyeissä. Tämän takia meille on aina ollut tärkeää, että 

vaikka soitamme modernia popmusiikkia, jossa käytetään paljon tietokoneella tehtyjä 

elektronisia soittimia ja ääniä, voisimme myös tuoda kappaleisiimme vaikutteita eri mu-

siikkityyleistä ja muista historiallisista vaikutteista, ja näin luoda erityisen- ja meille oma-

laatuisen soundin. 

 

EMMA:an haimme vaikutteita 1960-luvun rockmusiikista, ja erityisesti tuohon aikaan vai-

kuttaneesta The Monkees -yhtyeestä. The Monkees -yhtyeelle ominaista olivat kitara- ja 

urkuriffit, tarttuvat kertosäkeet sekä kappaleiden hyväntuulinen ja energinen tunnelma. 

EMMA-kappaleen kirjoitushetkellä suomalaisilla yhtyeillä ja artisteilla oli tapana tehdä 

mollivoittoista, alakuloista indie-rockista vaikutteita ottavaa popmusiikkia, ja meille oli eri-

tyisen tärkeää erottua tästä massasta tekemällä hyväntuulista musiikkia. 

 

Toinen tyylisuunta, josta haimme vaikutteita kappaleeseen, oli amerikkalainen College 

Rock. Tästä nuorelle yleisölle suunnatusta energisestä rockmusiikin tyylisuunnasta ha-

lusimme lainata isot ja kovaa soivat rockrummut, ja varsinkin kertosäkeissä käytettävät 

massiiviset taustalaulukuorot. 

 

Kappaleen kirjoitushetkellä popmusiikissa oli muodissa dynaamisesti kovaa soivat ja 

korkean energiatason omaavat kertosäkeistöt (esim. Kelly Clarkson – Stronger). Halu-

simme tehdä kappaleen jota olisi hauska soittaa livenä, ja kovaa ”rokkaavat” kertosäkeis-

töt toimivat yleensä livenä erityisen hyvin. Tämän takia haussa oli kappale, jonka ker-

tosäkeistö olisi ”iso”. 

 

EMMA-kappaletta kirjoittaessamme olimme tietoisesti tekemässä yhtyeemme ensim-

mäistä singleä. Tarkoituksenamme oli tehdä kappale, joka voisi soida paljon radiossa, 

eli olla niin sanottu hitti. Koska halusimme ensimmäisen singlemme tuovan esille yhty-

een energisyyttä ja musiikkimme hyväntuulisuutta, halusimme sen olevan nopeahko 

duurissa soiva kappale. Tiesimme myös, että ylivoimaisesti suurin osa nuorisoradioka-

navilla soitetuista kappaleista on up-tempo –kappaleita, eli kappaleita joiden tempo on 
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yli 90 BPM (Beall 2009, 29-30). Koska ensimmäisen singlemme radiosoitto tulisi ole-

maan erittäin tärkeää yhtyettä lanseerattaessa suurelle yleisölle oli meille selvää, että 

kappale tulisi olemaan mitä luultavimmin up-tempo –kappale. EMMA:n lopullinen tempo 

olikin 140 BPM. 

6 Kappaleen kehitysvaiheet 
 

EMMA-kappaleen kirjoitusprosessi jakautui kolmeen eri vaiheeseen, joissa jokaisessa 

työryhmän koko kasvoi. Tässä kappaleessa käyn läpi kaikki nuo vaiheet, ja niiden vai-

kutukset kappaleen kehitykseen. 

6.1 Kappaleen idea ja sen työstäminen yksin 
 

EMMA-kappale lähti ideasta, jonka sain lokakuussa 2012 istuessani akustisen kitaran 

kanssa silloisen työtilamme käytävällä Lauttasaaressa, Helsingissä. Soittelin kitaraa ha-

kien ideaa uutta kappaletta varten, kun keksin lyhyen ja yksinkertaisen kitarariffin, johon 

koko EMMA-kappale perustuu (kuvio 1)1. Riffi muodosti toonika-subdominantti-domi-

nantti -–sointukierron, joka on erittäin yleinen popmusiikissa (Winkler 1978, 4) ja joka sai 

riffin tuntumaan iloiselta ja energiseltä: juuri sellaiselta, miltä halusimme ensimmäisen 

singlemme kuulostavan. Soitin hetken juuri keksimääni riffiä, ja huomasin nopeasti, että 

siinä oli jotain erityistä. Se oli yksinkertainen ja siinä oli jotain tuttua, mutta se ei kuiten-

kaan muistuttanut liikaa mitään jo olemassa olevaa kappaletta, mikä on tärkeää hittiä 

tehdessä (Beall 2009, 122-123). Aloin tapailla erilaisia melodioita uuden riffin päälle, ja 

melko nopeasti olin keksinyt säkeistön neljä ensimmäistä melodiafraasia. Näin syntynyt 

kappaleen ensimmäinen idea oli mielestäni heti todella hyvä, ja tuolloin keksimäni fraasit 

ja riffi säilyivät lähes sellaisinaan aina lopulliseen versioon asti.  

 

                                                
1  

 

Kuvio 1. EMMA-kappaleen kitarariffi. Tämä alkuperäisen version riffi on F-duurissa, vaikka lo-
pullisessa versiossa riffi soitetaan E-duurissa. Nuotinnos Olli Halonen 
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Jo tässä vaiheessa tiesin, että kappaleessa oli jotain erityistä. Syntyneen kappale idean 

olisi jo tässä vaiheessa voinut esitellä muulle yhtyeelle, mutta päätin vielä kehittää sitä 

pidemmälle, koska esitellessä uusia ideoita muille ihmisille, on heidän saamansa ensi-

vaikutelma esitellystä kappaleesta ensisijaisen tärkeä (Hirschhorn 2004, 197). Mikäli hei-

dän saamansa ensivaikutelma on kielteinen, on äärimmäisen hankalaa saada heidät in-

nostumaan kappaleesta ja sen tekemisestä, vaikka kappaletta olisikin jo hiottu pidem-

mälle ensikuulemisen jälkeen, koska heidän mielessä kummittelee edelleen ajatus en-

simmäisestä kuuntelukerrasta jolloin he päättivät, etteivät pidä kappaleesta. Jos taas 

ensivaikutelma on positiivinen ja muut innostuvat kappaleesta, voi kappaleen työstämi-

nen yhdessä alkaa heti. Vaikka kappaleen kirjoittamisen kanssa tulisi myöhemmin on-

gelmia, hyvä ensivaikutelma lisää yleensä halua panostaa kappaleeseen ja sen tekemi-

seen, ja näin ollen lisää halua tehdä paljon töitä ongelman ratkaisemiseksi luovuttamisen 

sijaan. Tämän takia halusin vielä kehittää ideaa pidemmälle ennen kuin esittelisin sen 

yhtyeen muille jäsenille.  

 

Koska lauletussa popmusiikissa sanat ovat yhtä tärkeä osa kappaletta kuin itse sävellys, 

päätin yrittää tehdä sanoja keksimääni neljään fraasiin. Olin jo aiemmin oppinut, että 

hyvän ensivaikutelman saamiseksi olisi hyvä tehdä edes jonkinlaiset sanat keksimäänsä 

melodiaan ennen sen esittelemistä muille. Olin huomannut, että kaikki ihmiset joiden 

kanssa olin aiemmin kirjoittanut kappaleita, tykästyivät melodiaan todennäköisemmin, 

jos sen lauloi sanojen kanssa pelkän ”lallattelun” sijaan. Sanojen ei välttämättä tarvinnut 

olla edes kovin hyvät, vaan niin sanotut ”demosanat” yleensä riittivät. Kun kuulija oli ty-

kästynyt melodiaan, sanat voitaisiin kirjoittaa myöhemmin uudelleen. 

 

Aloin ajatella erilaisia ideoita siitä, mistä kappale voisi kertoa. Minulle oli aina helpompaa 

kirjoittaa sanoja, jos olin jo ennalta määrittänyt kappaleen aiheen ja jonkinlaisen tarinan, 

jota kappale noudattaisi. Kokeiltuani muutamaa ideaa mieleeni tuli laulajaamme Kristia-

niin liittyvä asia. Kristianilla oli ollut jo hetken aikaa niin sanottu ”celebrity crush” (suom. 

ihastus johonkin julkisuuden henkilöön) englantilaiseen näyttelijä Emma Watsoniin. Kris-

tian oli nähnyt unta, jossa hän oli viettänyt Emman kanssa aikaa muun muassa matkus-

taen hänen kanssaan Helsingin metrossa. Mielestäni aihe tuntui heti kiinnostavalta: se 

oli henkilökohtainen ja samaistuttava. Aloin ajatella tarinaa, jossa poika olisi ihastunut 

tyttöön samalla tietäen, että olisi erittäin epätodennäköistä, että tyttö tulisi koskaan edes 

tietämään pojan olemassaolosta. Tämän aiheen keksittyäni sain kirjoitettua melko nope-

asti sanat neljään keksimääni fraasiin: Her name is Emma / oh I am head over heels / 

There’s one dilemma / she doesn’t know how I feel (Suom. Hänen nimensä on Emma / 
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Olen todella ihastunut (häneen) / On vain yksi ongelma: / hän ei tiedä tunteistani). Kek-

sittyäni nämä sanat  kappaleen idea oli mielestäni valmis esiteltäväksi muille yhtyeen 

jäsenille (kuvio 2)2. 

 

6.2 Kappaleen kirjoitus yhtyeen kanssa 
 

6.2.1 Ensimmäinen versio 
(ks. Ääniliite 1) 

 

Satin Circus -yhtyeeni muut jäsenet pitivät ideasta heti esiteltyäni sen heille. Heidän mie-

lestään kitarariffi ja melodia olivat hyviä, ja myös sanoitus idea oli kaikkien mielestä hyvä. 

Se koettiin omaperäiseksi, hauskaksi ja hyvällä tavalla henkilökohtaiseksi, koska se kä-

sitteli yhdelle yhtyeen jäsenelle todellista asiaa. Aihe oli hyvä myös siksi, että se oli uni-

versaali ja nuorelle kuulijalle helposti samaistuttava, mikä lisäisi kappaleen vetovoimaa 

(Davis 1985,7). Koska kaikki pitivät ideasta, päätimme alkaa työstää kappaletta heti yh-

dessä eteenpäin. 

 

Päätimme olla koskematta jo kirjoittamaani säkeistön ensimmäiseen puoliskoon, ja jat-

koimme tekemällä sille jatkoksi säkeistön loppupuoliskon. Emme halunneet toistaa sä-

keistön alussa esiteltyä melodiaa, joten kirjoitimme säkeistön toiselle puoliskolle melodi-

sesti korkeammalta lähtevän fraasin, joka kuitenkin muistutti rytmisesti alkupuolen me-

lodiaa (kuvio 3, tahti 1). Tämä fraasi toistettiin, jotta siitä saatiin tehokkaampi. Koska 

säkeistön rytmiikka perustui synkooppi-iskuilta lähteville kahdeksasosanuottilinjoille, 

teimme uuden fraasin loppuun tälle rytmiikalle vastapainoksi iskuille osuvan, laskevan 

                                                
2 

 

Kuvio 2. EMMA-kappaleen säkeistön ensimmäinen puolisko. Nuotinnos Olli Halonen. 
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neljäsosanuottilinjan, jossa toistettiin yhtä sanaa (ensimmäisellä kerralla wall, ja kertauk-

sessa called) (kuvio 3, tahdit 2 ja 4). Tämä toimi myös pienenä melodiakoukkuna säkeis-

tön lopussa3.  

 

Näin syntynyt säkeistö oli rakenteeltaan AB muotoinen eli se muodostui kahdesta melo-

disesti erilaisesta osasta. Tämän takia päätimme olla kirjoittamatta kappaleeseen pre-

chorusta, koska silloin kappaleessa olisi ollut liikaa erilaisia osia, mikä tekisi siitä kuuli-

jalle vaikeammin hahmotettavan. Päätimme siis, että kappaleeseen ei tulisi pre-cho-

rusta, vaan kappale etenisi säkeistöstä suoraan kertosäkeistöön. 

 

Halusimme kertosäkeistön soivan dynaamisesti kovempaa kuin säkeistö, emmekä siksi 

käyttäneet koskettimia ollenkaan säkeistössä, jotta niiden mukaan tulo kertosäkeistöön 

antaisi osalle lisää ”potkua”. Kirjoitimme myös säkeistön loppuun kaksi ylimääräistä tah-

tia, joissa kitaralla ja bassolla oli tauko. Tämä lisäisi kertosäkeistön alun tehoa entises-

tään.  

 

Kertosäkeistön päätimme toteuttaa popmusiikissa hyvin yleisellä ”kysymys-vastaus” –

tekniikalla (engl. Call and response), eli kertosäkeistön ensimmäinen- ja kolmas fraasi 

ovat melodisia kysymyksiä, joihin toinen- ja neljäs fraasi ovat melodisia vastauksia. Ha-

lusimme kertosäkeistöstä myös mahdollisimman tarttuvan, minkä takia kirjoitimme siihen 

melodisia koukkuja (engl. hook). Nämä ovat melodisia elementtejä jotka jäävät helposti 

mieleen, ja lisäävät näin kappaleen tunnistettavuutta, mikä taas lisää kappaleen poten-

tiaalia tulla hitiksi. Toteutimme nämä koukut venyttämällä kertosäkeistön ensimmäisen- 

ja kolmannen fraasin viimeisiä sanoja (do ja fool) jakamalla molemmat sanat rytmisesti 

kolmeen synkooppi-iskuille osuvaan nuottiin, ja kirjoittamalla näille rytmeille melodian 

                                                
3 

 

Kuvio 3. EMMA-kappaleen ensimmäisen version säkeistön toinen puolisko. Olli Halonen 
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kyseisessä kohdassa soivan viidennen asteen soinnun kvartilta soinnun kvinttiäänelle 

nousevalla melodialinjalla (kuvio 4, tahdit 2 ja 6).  

 

Ensimmäiselle vastausfraasille eli kertosäkeistön toiselle fraasille kirjoitimme samanlai-

sen rytmisen, neljästä äänestä koostuvan synkooppikuvion, joka toteutettiin eri melodi-

alla, mutta joka saman rytmiikan takia kuitenkin muistutti kysymysfraasia (kuvio 4, tahti 

3). Toinen vastausfraasi eli kertosäkeistön neljäs fraasi toteutettiin kolme vastaan kaksi 

-polyrytmiin pohjautuvalla rytmikuviolla, joka kuitenkin muistutti toista fraasia sitoen näin 

koko kertosäkeistön yhdeksi kokonaisuudeksi (kuvio 4, tahdit 7-8) 4. Tämä sai ker-

tosäkeistön kuulostamaan tarttuvalta ja hyväntuuliselta, mikä oli alkuperäinen tarkoituk-

semme. 

 

Toisen säkeistön melodia päätettiin popmusiikille tyypillisesti pitää identtisenä ensimmäi-

selle säkeistölle, mikä osaltaan helpottaa kappaleen tunnistettavuutta, koska saman me-

lodia toistaminen auttaa kuulijaa muistamaan sen jo jopa ensimmäisen kuuntelukerran 

jälkeen. 

 

Toisen kertosäkeistön jatkoksi teimme niin sanotun ”tale”-osan (suom. häntä). Tämän 

popmusiikissa usein esiintyvän osan idea on jatkaa kertosäkeistöä, ja tuoda siihen vielä 

yksi ”vaihde” lisää, eli osan on tarkoitus olla vielä kertosäkeistöäkin energisempi ja me-

nevämpi. Tämän takia vaihdoimme sointukiertoa tätä osaa varten (Dm – Bb – F – C), ja 

melodiasta tehtiin rytmisesti ”jankkaavampi”, eli siinä toistetaan lyhyttä melodian pätkää 

useasti peräkkäin. Tehdäksemme tästä melodiatoistosta rytmisesti kiinnostavamman, 

päätimme toteuttaa sen kertosäkeistön loppufraasissa esitellyllä kolme vastaan kaksi -

                                                
4 --

 

Kuvio 4. EMMA-kappaleen ensimmäisen version kertosäkeistö. Nuotinnos Olli Halonen  
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polyrytmiin pohjautuvalla rytmillä (kuvio 5, tahdit 1 ja 3). Harmonian muuttuessa ja me-

lodian pysyessä samanlaisena kertosäkeistön loppuosan kanssa, tale-osa saatiin sidot-

tua hyvin kertosäkeistöön sen kuitenkin antaessa kappaleeseen uutta pontta. Tässä po-

lyrytmisessä fraasissa käytimme vain Emma-sanaa, jotta kappaleen nimi tulisi kuulijalle 

selväksi5. Tämä melodisen koukun kirjoittaminen kohtaan jossa kappaleen nimi esiintyy, 

on yleinen tapa popmusiikissa, koska se helpottaa kuulijaa muistamaan kappaleen ni-

men (Hirschhorn 2004, 63).  

 

C-osasta halusimme rytmisesti ja dynaamisesti rauhallisemman, koska säkeistö ja ker-

tosäkeistö olivat todella energisiä. Tämän takia C-osa kirjoitettiin puolitempoon, ja kitara 

ja basso päätettiin jättää kokonaan pois C-osasta. Tämä toi kappaleen intensiteettiä het-

keksi alas antaen kuulijalle pienen hengähdystauon, ja antaen viimeisen kertosäkeistön 

lähdölle lisäenergiaa ja ”potkua”.  

 

C-osan melodia koostui kahdesta eri osasta, eli osa oli säkeistön lailla AB-rakenteinen. 

Ensimmäinen osa oli melodialtaan todella rauhallinen, ja sitä säestettiin vain pianolla ja 

syntetisaattoripadilla. Tämä toi kappaleen energian todella alas, mikä oli mielestämme 

C-osalle tärkeää näin energisessä kappaleessa. Toisessa puoliskossa melodia muuttui 

rytmisesti energisemmäksi, ja lisäsimme sovitukseen rummut soittamaan puolitempo-

komppia. Tämä rakensi kappaleen energiatasoa takaisin kohti viimeistä kertosäkeistöä, 

jättäen kuitenkin kappaleelle varaa kasvaa dynaamisesti ja energisesti viimeiseen ker-

tosäkeistöön. 

 

Kappaleen sanat jatkoivat alkuperäisestä ideastani kertoen tarinan pojasta, joka on ihas-

tunut tyttöön, vaikka ei koe hänen tapaamistaan mahdolliseksi. Sanoitusta tehdessä 

                                                
5 

 

Kuvio 5. EMMA-kappaleen ensimmäisen version tale-osa. Nuotinnos Olli Halonen 
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huomasimme, että kappaleen ideassa olleet neljä ensimmäistä fraasia osoittautuivat to-

della hyviksi. Niistä selvisi koko kappaleen idea, eli kertojan ihastuminen Emma-nimi-

seen tyttöön, ja siihen liittyvä dilemma heti kappaleen alussa. Loput kappaleen sanoituk-

sesta toi lähinnä lisätietoa ja yksityiskohtia tähän tilanteeseen, mutta kappaleen varsi-

nainen idea ja sanoma oli saatu kuulijan tietoon heti kappaleen alussa. Tämä oli asia, 

jota en ollut ollenkaan ajatellut tai tarkoittanut kirjoittaessani sanoja ensimmäisiin fraa-

seihin, vaan se oli puhdas vahinko, niin sanottu ”happy accident” (suom. onnekas va-

hinko). Tällaiset kirjoittajan tarkoittamatta tapahtuvat ”vahingot” ovat usein oleellinen osa 

säveltämistä (Webb 1998, 7), ja saattavat usein tuoda kappaleisiin juuri ne tärkeimmät 

koukut tai ideat. 

 

Koska kappaleen Emma oli oikea henkilö, näyttelijä Emma Watson, halusimme lisätä 

sanoihin pieniä vinkkejä siitä. Siksi kirjoitimme toiseen säkeistöön lauseen: ”I notice you 

/ on the TV every night” (suom. minä näen sinut / joka ilta televisiossa), millä viittasimme 

hänen olevan henkilö, joka esiintyy paljon televisiossa, ja mistä kuulija voisi päätellä kuka 

Emma oikeasti on. 

 

Tässä vaiheessa kappaleen ensimmäinen versio oli valmis. Olimme innoissamme kap-

paleesta, mutta emme vielä halunneet lähettää sitä eteenpäin tuottajallemme, koska 

olimme huomanneet, että heti uuden kappaleen valmistuttua tekijöiden oli vaikeaa arvi-

oida syntynyttä kappaletta objektiivisesti. Niinpä päätimme odottaa muutaman päivän ja 

palata kappaleen pariin myöhemmin uudestaan arvioidaksemme oliko se todella valmis 

seuraavaa työvaihetta varten. 

 

6.2.2 Toinen versio 
(Ks. Ääniliite 2) 

 

Kuuntelimme EMMA-kappaleesta tekemämme ensimmäisen version uudelleen noin vii-

kon päästä sen valmistumisesta. Heti kuunneltuamme kappaleen olimme kaikki samaa 

mieltä siitä, että kertosäkeistö ei ollut tarpeeksi hyvä. Pienen mietinnän jälkeen päätimme 

aloittaa kertosäkeistön kirjoittamisen kokonaan alusta.  

 

Alkuperäisen kertosäkeistön sointukierto alkoi samalta sointuteholta kuin säkeistö (en-

simmäinen aste, eli F-duurissa F-duurisointu), ja oli muutenkin lähes identtinen säkeistön 

sointukierron kanssa. Antaaksemme kertosäkeistölle lisää tehoa päätimme muuttaa 

koko sointukierron, mukaan lukien myös sen aloitussoinnun. Muutaman kokeilun jälkeen 
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päädyimme kappaleen sävellajin neljänneltä asteelta lähtevään sointukiertoon (Bb – Dm 

– C – F/A).  

 

Myöskään alkuperäisen kertosäkeistön rumpukomppi ei tuntunut tarpeeksi energiseltä, 

ja päätimme vaihtaa sen niin sanottuun ”four-on-the-floor” -komppiin, eli komppiin jossa 

bassorumpu soitetaan tasaisesti jokaiselle neljäsosanuotille, tuoden kertosäkeistöön li-

sää eteenpäin vievää energiaa. Nämä muutokset saivat kertosäkeen pohjan tuntumaan 

paljon energisemmältä ja tehokkaammalta. 

 

Kun olimme päättäneet, että soinnut ja rytmiikka olivat nyt oikeat, aloimme miettiä uutta 

laulumelodiaa tämän uuden pohjan päälle. Vanha melodia alkoi sävelkorkeudeltaan lä-

hes samasta kohtaa säkeistön kanssa, minkä takia siinä ei mielestämme ollut tarvittavaa 

voimaa. Päätimme, että uuden melodian olisi alettava säkeistöä korkeammalta. Tässä 

vaiheessa ajauduimme niin sanotusti umpikujaan. Teimme useamman päivän ajan 

monta erilaista melodiaa kertosäkeeseen, mutta mikään ei vain tuntunut oikealta. Tähän 

pisteeseen asti kappaletta oli tehty vain Logic Pro -tietokoneohjelmalla, ja koimme, että 

tällä tekniikalla jatkaen emme enää saaneet uusia ideoita melodiaksi. Päätimme alkaa 

etsiä erilaisia tapoja ratkaista syntynyttä pattitilannetta, ja lopulta ratkaisu löytyi vanhasta 

kunnon bändisoitosta.  

 

Aloimme soittaa tekemäämme pohjaa instrumenteillamme, ja laulajan oli tarkoitus im-

provisoida eri melodioita soiton päälle, kunnes hän keksisi jotain hyvää. Pitkän soitto-

session päätteeksi Kristian lopulta keksi idean, jossa melodia alkaa pitkällä ja korkealla 

äänellä (kuvio 6, tahti 1). Tämä antoi kertosäkeen lähdölle uutta pontta, jota olimme kai-

vanneet, ja päätimme korvata kertosäkeen kolme ensimmäistä fraasia tällä uudella fraa-

silla, ja kertosäkeen loppuun teimme vielä yhden melodisen koukun, jossa hoetaan sa-

naa Emma, jotta kappaleen nimi ei jäisi kellekään epäselväksi (kuvio 6, tahdit 7-8)6.  

                                                

6  

Kuvio 6. EMMA-kappaleen toisen version kertosäkeistö. Nuotinnos Olli Halonen. 
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Kappaleen muihin osiin emme koskeneet, koska ne olivat kaikkien mielestä tarpeeksi 

hyviä. Odotimme taas muutaman päivän ennen kuin kuuntelimme tekemämme demon 

uudelleen, ja tällä kertaa kaikki olivat tyytyväisiä tulokseen, joten päätimme lähettää kap-

paleen eteenpäin tuottajallemme Patric Sarinille. 

 

6.3 Kappaleen kirjoittaminen tuottajan kanssa 
(Ks. Ääniliite 3) 

 

Lähetimme Emma-kappaleesta tekemämme demon tuottajallemme Patric Sarinille ja 

hän innostui kappaleesta välittömästi. Meillä oli jo tiedossa kappaletta hänelle lähettäes-

sämme, että Patric tulisi mitä luultavimmin tekemään vielä muutoksia sekä kappaleen 

sävellykseen, että sanoitukseen ennen kuin kappale tulisi siirtymään varsinaiseen tuo-

tantovaiheeseen, ja näin myös lopulta kävi. Patric piti kappaleesta, mutta teki heti sel-

väksi, että sitä pitäisi vielä hioa mikäli siitä voisi tulla todellinen hitti.  

 

Ensimmäiseksi muuttui kappaleen sävellaji. Kertosäkeistön laulumelodia oli liian korkea 

laulajallemme, joten kappale päätettiin transponoida puolisävelaskelta alaspäin E-duu-

riin.   

 

Seuraavaksi käytiin säkeistön kimppuun. Patricin mielestä säkeistön toinen puolisko oli 

liian jankkaava ja jopa ärsyttävä. Tämän takia hän muutti tekemämme laskevan neljäs-

osalinjan rytmiä siten, että ensimmäisestä fraasista tuli paljon soljuvampi, ja koko osasta 

näin miellyttävämpi kuunnella (kuvio 7)7. Toinen säkeistössä oleva ongelma oli, että se 

oli liian lyhyt, ja ensimmäinen kertosäe alkoi liian nopeasti. Tämän takia ensimmäisestä 

säkeistöstä tehtiin tuplasti pidempi. Säkeistön tuplauksessa säkeistön ensimmäisen puo-

liskon melodia toistetaan sellaisenaan, ja toinen puolisko on hiukan varioitu ensimmäistä 

                                                
7 

 

Kuvio 7. EMMA-kappaleen ensimmäisen säkeistön toisen puoliskon ensimmäinen fraasi. Nuo-
tinnos Olli Halonen 
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kerrasta, jotta säkeistö ei tuntuisi liian tylsältä (kuvio 8)8. Aiemmin säkeistön lopussa ol-

leet kaksi lisätahtia päätettiin poistaa, ja säkeistö lopetettiin ensimmäisen asteen soin-

nulle, mikä lisäsi kappaleeseen haettua 1960-luvun rock-teemaa.  

 

Patric piti kertosäkeistön aloitusäänestä, mutta rytmisesti hän koki pitkän äänen tylsänä, 

minkä takia hän jakoi tämän pitkän nuotin rytmisesti kolmeen osaan tehden kertosäkeen 

aloituksesta tehokkaamman (kuvio 9, tahdit 1 ja 3). Myös saman fraasin toistaminen 

kolme kertaa oli hänen mielestään puuduttavan tuntuinen ratkaisu, joten kolmas fraasi 

korvattiin täysin uudella fraasilla, jossa Emma-nimi tavattiin sanomalla kaikki kirjaimet 

erikseen: E - M - M – A (kuvio 9, tahdit 5-6).  Myös kertosäkeistön lopussa oleva lope-

tusfraasi kerrattiin, mikä sai loppukadenssin tuntumaan tehokkaammalta (kuvio 9, tahdit 

9-10)9. Nämä muutokset saivat kertosäkeeseen tuntumaan vielä entistäkin meneväm-

mältä ja tarttuvammalta. 

 

                                                
8 

 

Kuvio 8. Emma-kappaleen ensimmäisen säkeistön viimeiset fraasit. Nuotinnos Olli Halonen  
 
9 

 

Kuvio 9. EMMA-kappaleen kolmas, ja lopullinen kertosäkeistö Nuotinnos Olli Halonen. 
 



18 

  

Säkeistöjen sanoihin haluttiin tuoda vielä selkeämpi viittaus Emma Watsoniin, minkä ta-

kia toiseen säkeistöön kirjoitettiin fraasi: ”I’m for real / hey Emma what’s on your mind?” 

(suom. Olen tosissani / hei Emma mitä sinulla on mielessä?), jossa sanat ”Emma what’s 

on...” kuulostavat lausuttuna lähes samalta näyttelijän nimen (Emma Watson) kanssa. 

Jälkeenpäin katsottuna tämä oli erittäin hyvä lisäys sanoihin, sillä suuri osa kuulijoista, 

joiden kanssa olen jutellut, oli tajunnut kappaleen kertovan Emma Watsonista juuri tä-

män fraasin takia. 

 

Koska kertosäkeistössä oli nyt entistä enemmän Emma-sanan ympärille rakennettuja 

koukkuja, tuntui toisen säkeistön jälkeen tulevan tale-osan Emmaa hokeva melodia jo 

liialta toistolta, minkä takia Patric sävelsi olemassa olevan pohjan päälle kokonaan uu-

den melodian, joka oli vahvemmin eteenpäin menevä ja soljuvampi, aiemman enemmän 

paikallaan pysyvän hokemisen sijaan (kuvio 10)10. Tämä toi kappaleeseen aivan uuden-

laista ”liitoa”, ja sai kokonaisuuden tuntumaan monipuolisemmalta ollen kuitenkin edel-

leen erittäin tarttuva. 

 

Patricin mielestä kappaleessa oleva energia purkautui liikaa puolitempoon sävelletyssä 

C-osassa, minkä takia hän sävelsi kappaleeseen uuden C-osan. Uuden C-osan idea oli 

olla niin sanottu ”yleisön huudatusosa”, jossa eteenpäin vievä energia säilyi, mutta kap-

paleen dynamiikkaa voitiin laskea reilusti. Jotta C-osa saatiin sidottua paremmin kiinni 

                                                
10 

 

Kuvio 10. EMMA-kappaleen kertosäkeistön lopullinen tale-osa. Nuotinnos Olli Halonen. 
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muuhun kappaleeseen, siihen lisättiin kertosäkeistössä esiintyvä E-M-M-A –sanoitus-

koukku.  

 

Yhtyeemme kosketinsoittaja Axel soittaa myös saksofonia, minkä haluttiin tuoda tässä 

ensimmäisessä singlessämme esille. Tämän takia C-osan toiselle puoliskolle päätettiin 

lisätä laulumelodian alla soiva saksofonisoolo. Vuonna 2012 saksofoni popmusiikissa oli 

varsin harvinainen asia, ja olimme aina ajatelleet, että saksofonin käyttö kappaleis-

samme tulee olemaan todella yksilöllinen ja meille ominainen asia. Kuitenkin heti EMMA-

kappaleen julkaisun jälkeen saksofonista popmusiikissa tulikin suorastaan muoti-ilmiö, 

ja välillä tuntui, että lähes jokaisessa uudessa pop-hitissä soitettiin saksofonia, jonka 

vuoksi saksofonista ei koskaan tullutkaan meille ainutlaatuista soundia. 

 

Näin syntynyt C-osa oli kiinnostava ja energinen, mutta kuitenkin dynaamisesti tarpeeksi 

hiljainen, jotta sen jälkeen tuleva viimeinen kertosäkeistö tuntuisi mahdollisimman tehok-

kaalta. Jälkeenpäin ajateltuna C-osa olisi voinut melodisesti ja monimuotoisempi, ja sa-

noitukseen olisi voinut tuoda hiukan lisää syvyyttä, mutta toisaalta sillä tuskin olisi ollut 

suurta vaikutusta kappaleen menestykseen. 

 

Viimeinen kertosäkeistö päätettiin popmusiikille hyvin tyypilliseen tapaan kerrata, mikä 

antoi sille lisäpainoa kappaleen lopussa. Saadaksemme kertosäkeistön viimeiselle ker-

taukselle vielä yhden lisävaihteen, päätimme lisätä C-osassa jo esitellyn saksofonin vielä 

viimeisen kertauksen alle. Tämä viimeisen kertosäkeistön ”sooloilu” hoidetaan yleensä 

pop- ja rockmusiikissa kitaralla, mutta koska halusimme tässä kappaleessa tuoda nimen-

omaan saksofonia esille, päätimme toteuttaa tämän ”revittelyn” saksofonilla.  

 

Tämän jälkeen Patric teki vielä pieniä yksittäisiä korjauksia melodioihin läpi kappaleen, 

kunnes kappale oli kirjoitusprosessin osalta kaikkien mielestä valmis. Tämän jälkeen 

kappaleesta tehty demo lähetettiin levy-yhtiöön kuunneltavaksi. Heidän hyväksyttyään 

demo kappale siirtyi varsinaiseen tuotantovaiheeseen, missä tehtiin lopulliset äänitykset 

kappaletta varten. Yleensä kappaleen kirjoituksen ja lopullisen tuotannon alkamisen vä-

lillä saattaa kulua paljonkin aikaa, mutta koska meillä oli kiire päästä julkaisemaan en-

simmäinen singlemme, kappaleen tuotanto alkoi melko välittömästi kirjoitusprosessin 

päätyttyä.  

 

Tuotantoprosessia varten työryhmään otettiin mukaan vielä yksi uusi henkilö: ruotsalai-

nen tuottaja Peter Månsson. Peter työskenteli Ruotsissa, joten yhtye hoiti äänitykset 
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Fried Music Oy:n tiloissa Helsingissä Patric Sarinin kanssa, minkä jälkeen äänitetyt rai-

dat lähetettiin Peterille Ruotsiin lopputuotantoa varten. 

 

7 Pohdinta 
 

Tässä työssä tutkittiin kappaleen eri kehitysvaiheita, ja sitä kuinka eri ihmisten mukaan 

tulo kirjoitusprosessiin vaikutti kappaleen muotoutumiseen. Mitkä asiat olivat vaikutta-

massa ja motivoimassa kappaleen syntyä, mitkä asiat osoittautuivat ongelmallisiksi ja 

miten näitä ongelmia ratkottiin? Tutkimus toteutettiin narratiivisesti muistelumenetel-

mällä, jossa itse toimin kertojana. En sisällyttänyt muiden ihmisten kertomuksia tähän 

tutkimukseen, koska silloin tutkimuksesta olisi tullut liian laaja alemman ammattikorkea-

koulututkinnon päättötyöksi. Tämän tutkimusmenetelmän huonona puolena voidaan pi-

tää tiedon unohtamista ja sen värittymistä, koska tiedonhaussa käytetään vain yhden 

ihmisen kertomusta. Koin kuitenkin muistojeni EMMA-kirjoitusprosessista olevan sel-

keitä ja paikkaansapitäviä, koska olin itse niin vahvasti mukana prosessissa. Myös tähän 

työhön liitetyt demot kappaleen eri kirjoitusvaiheista toimivat lahjomattomina todisteina 

kunkin vaiheen tapahtumista. Annoin myös opinnäytetyöni luettavaksi muille Satin Cir-

cus –yhtyeen jäsenille tarkastaakseni omat kertomukseni tapahtumien kulusta. 

 

EMMA-kappaleen kirjoitusprosessi oli melko suoraviivainen, eikä siihen liittynyt mitään 

pitkiä jumitilanteita, mitä usein kappaleita kirjoittaessa saattaa syntyä. Prosessi myös 

vahvisti näkemystäni siitä, miten tärkeä kappaleen ensimmäinen idea, ja sen vahvuus, 

on kappaletta kirjoittaessa. EMMA:an saamassani alkuperäisessä ideassa oli heti hyvät 

sanat ja tarttuva kitarariffi, jotka saivat työryhmän panostamaan kappaleeseen, vaikka 

lopullinen versio ei syntynyt aivan ensimmäisillä yrittämillä. Vertaillessa ensimmäistä ja 

viimeistä versiota kappaleesta huomaa, että lähes kaikki muu paitsi alkuperäisen idean 

kitarariffi ja neljä ensimmäistä laulufraasia muuttui noiden versioiden välillä. Uskonkin, 

että mikäli tuo idea kappaleesta olisi ollut heikompi, olisi kappale luultavasti hylätty en-

simmäisen version jälkeen, niin kuin suurimmalle osalle kirjoittamistamme kappaleista 

yleensä käy. Koska EMMA-kappaleseen saamassani ensimmäisessä ideassa oli ollut 

kaikkien mielestä jotain todella hyvää heti alusta asti, koko työryhmä jaksoi uskoa kap-

paleeseen, vaikka siihen välillä piti tehdä suuriakin muutoksia. 
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Mielestäni EMMA:n kirjoitusprosessista saa kattavan kuvan co-write –työtavan hyvistä 

puolista, koska kappaletta tehnyt työryhmä ei ollut alusta loppuun sama. Prosessi jakau-

tui kolmeen vaiheeseen, joiden välillä työryhmä aina kasvoi. Juuri tämän takia kappaleen 

kirjoitusprosessia tarkastellessa voi nähdä, kuinka kussakin vaiheessa mukaan tulleet 

ihmiset toivat uusia ideoita kappaleeseen, tehden siitä joka kerta hiukan paremman. 

Juuri tämän katsotaankin yleisesti olevan co-write –työtavan suurin etu: työryhmän koos-

tuessa useammasta henkilöstä ryhmän jokainen jäsen tuo kirjoitettavaan kappaleeseen 

omat ideansa. Koska valittavissa olevien ideoiden määrä on näin ollen tässä työtavassa 

suurempi kuin yksin kappaletta kirjoittaessa, on myös hyvään lopputulokseen pääsemi-

nen usein helpompaa. EMMA:n kirjoitusprosessia tarkastellessa onkin nähtävissä, 

kuinka kunkin työvaiheen lopussa kappaletta tehnyt työryhmä oli antanut kappaleelle 

kaikki ideansa, ja kappale oli heidän osaltaan valmis. Mikäli kappaleen kirjoitusprosessi 

olisi päätetty olevan valmis esimerkiksi toisen työvaiheen jälkeen, jolloin yhtye oli saanut 

kappaleen omalta osaltaan valmiiksi, kaikki tuottajan kappaleeseen tuomat ideat olisivat 

jääneet tekemättä, ja kappale olisi näin ollut mielestäni huomattavasti heikompi.  

 

Co-write –työskentelyn huonoksi puoleksi mainitaan usein se, että hyväkin idea saate-

taan joskus hylätä työryhmän jäsenien eriävien mieltymysten takia. Tätä niin sanottua 

co-write -työskentelytavan varjopuolta emme kokeneet ollenkaan EMMA:a kirjoittaes-

samme, joten kokemuksemme ryhmätyöskentelystä olivat pelkästään positiivisia. Suu-

rella työryhmällä työskennellessä myös kappaleen kirjoitusnopeus saattaa olla hyvinkin 

korkea, minkä takia joidenkin ideoiden vaatima ”kypsyttelyaika” voi jäädä liian lyhyeksi, 

ja ne tulevat helpommin hylätyksi, kuin kirjoittaessa kappaletta yksin. Tätäkään ei mie-

lestäni tapahtunut EMMA:a kirjoittaessa, vaikkakin on sanottava, että EMMA:n kirjoitus-

prosessi oli epätavallisen pitkä verrattuna tavallisiin co-write –sessioihin, ja näin ollen 

monet ideat saivat kypsyä rauhassa useiden päivien ajan. Voinkin omien kokemusteni 

pohjalta suositella kaikkia biisinkirjoittajia ainakin kokeilemaan co-write –työtapaa.  

 

EMMA-kappaletta kirjoittaessamme meillä oli tarkoitus tehdä ”hittibiisi”. Tämä vaikutti 

moneen asiaan kirjoitusprosessissa, ja lopputulosta tarkastellessa voin olla siihen tyyty-

väinen. Jos kappaletta tarkastellaan täysin teoreettisesti, se täyttää useimmat hittibiisin 

kirjoittamiselle asetut kriteerit: siinä on paljon melodisia koukkuja, sen tempo on nopea, 

rakenne suoraviivainen, sanoitus on selkeä ja samaistuttava ja kappale on helposti mie-

leen jäävä. Live-esiintymisissä EMMA on myös yksi suosituimmista kappaleistamme, jo-

ten jonkinlaista hitin ainesta siinä selvästi on. 
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EMMA oli Satin Circus –yhtyeeni esikoissingle, ja se julkaistiin huhtikuussa 2013. Heti 

julkaisunsa jälkeen suomalaiset radiokanavat ottivat sen soittolistoilleen, ja median ja 

yleisön kiinnostus uudesta kotimaisesta yhtyeestä oli huomattava. Kappaleeseen tehdyn 

musiikkivideon kävimme kuvaamassa Miamissa, Yhdysvalloissa helmikuussa 2013, ja 

sekin alkoi kerätä kiitettävästi katseluita heti julkistuksensa jälkeen. Ensimmäisen julkai-

summe oli tarkoitus olla erilainen muusta tuon hetkisestä suomalaisesta musiikista, 

tehdä yhtyettä tunnetuksi kohderyhmässämme ja saada paljon radiosoittoa. Ensimmäis-

ten viikkojen aikana EMMA täyttikin kaikki ne asiat mitä esikoissinglellämme lähdimme 

tavoittelemaan. 

 

Ensimmäisten viikkojen jälkeen kappaleen radiosoitto alkoi vähentyä, ja ihmisten kiin-

nostus kappaleeseen oli selvästi laskussa. Tämä tapahtui nopeammin kuin mitä olimme 

odottaneet, ja se tulikin meille suurena yllätyksenä. Nyt jälkeenpäin tarkastellessani kap-

paletta huomaan, että kaikki siihen kirjoittamamme toisto on kyllä erittäin tarttuvaa ja 

helposti mieleen jäävää, mutta useiden kuuntelukertojen jälkeen se voi myös käydä jopa 

ärsyttäväksi. Tätä emme osanneet kappaletta kirjoittaessamme ennakoida, ja sen nopea 

loppuun kuluminen onkin ehkä kappaleen heikoin piirre. Tämä oli myös yksi suurimmista 

EMMA-kappaleesta oppimiamme asioita, ja nykyään kirjoittaessamme uusia kappaleita 

ajattelemme paljon sitä, kuinka saisimme kappaleen pysymään kuulijalle mahdollisim-

man kiinnostavana mahdollisimman monen kuuntelukerran ajan, ollen kuitenkin mahdol-

lisimman tarttuva heti ensimmäisestä kuuntelusta lähtien. Lopulta suurimmat hittibiisit 

ovatkin juuri ne kappaleet, joita ihmiset jaksavat kuunnella vielä vuosien jälkeenkin. 

 

Toinen kappaleen julkaisussa meitä yhtyeenä kovasti harmittanut asia oli, että monet 

ihmiset väittivät kappaletta kopioksi One Directionin ”What Makes You Beautiful” -kap-

paleesta. Kopioiksi syyttäminen satutti, koska olimme yhtyeenä aina olleet todella ylpeitä 

jäseniemme laajasta muusikkotaustasta, kyvystämme kirjoittaa kappaleita ja kaikesta 

siitä työmäärästä, mitä olimme yhtyeen musiikkiin laittaneet. Kappaleemme ei melodial-

taan millään tavalla muistuttanut kyseistä kappaletta, siinä oli vain säkeistössä saman-

lainen harmonia, mikä puhuttaessa toonika–subdominantti–dominantti –harmoniasta 

koskee myös tuhansia ja tuhansia muita popkappaleita. Kappaleen tuotannossa ja soun-

divalinnoissa oli kieltämättä samankaltaisuuksia, joista suurimpana oli ehkä lehmänkel-

lon käyttö rumpuosuuksissa. Nämä eivät kuitenkaan musikaalisesti olleet niin suuria sa-

mankaltaisuuksia, että olisimme ikinä arvanneet asiasta syntyvän kohua. Suurin kohuun 

vaikuttanut asia lienee olleen kuitenkin joidenkin mediatahojen meistä käyttämä ilmaus 
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”Suomen One Direction” joka varmasti ärsytti monia, mukaan lukien meitä itseämme yh-

tyeenä. Näin jälkeenpäin katsottuna asia häiritsi meitä huomattavasti enemmän kuin olisi 

ollut syytä, mutta koska kyseessä oli ensimmäinen singlemme, emme vielä osanneet 

käsitellä mediahuomiota, ja kiinnitimme aivan liikaa huomiota vihamieliseen kommen-

tointiin. 

 

Kirjoittaessani tätä opinnäytetyötä maaliskuussa 2016, olen ehtinyt EMMA-kappaleen 

julkaisun jälkeen olla mukana lukuisissa kirjoitusprosesseissa, mikä antoi minulle per-

spektiiviä arvioidessani EMMA-kappaleen kanssa läpikäymäämme prosessia. Se muis-

tuttaa paljon työtapaa jolla edelleen kirjoitamme kappaleita, mutta ennen tuottajan mu-

kaantuloa tekemissämme versioissa oli mielestäni kuultavissa kokemattomuutemme 

musiikintekijöinä. Patricin tekemät muutokset kappaleeseen auttoivat meitä näkemään 

mitä parannettavaa meillä vielä oli melodian kirjoituksessa, mistä on ollut suuresti apua 

EMMA-kappaleen kirjoitusprosessin jälkeen. Opimmekin prosessin aikana paljon asioita, 

joista on ollut hyötyä työssämme musiikin parissa.  

 

Kaiken kaikkiaan EMMA-kappaleen kirjoitusprosessi oli mielestäni oikein onnistunut. 

Sen tuomat onnistumiset antoivat meille biisinkirjoitusmallin, jota käytimme kaikkien esi-

koislevymme kappaleiden kirjoituksessa, sekä myös sen jälkeisessä biisinkirjoitustyös-

sämme. Näin jälkeenpäinkään katsottuna en löydä kappaleesta tai sen kirjoitusproses-

sista juurikaan asioita, joita haluaisin nyt muuttaa. Tämä on mielestäni varsin hyvä saa-

vutus, ottaen huomioon, että EMMA oli ensimmäinen levy-yhtiön kanssa julkaisemamme 

kappale. Olen siihen tyytyväinen, ja voin ylpeänä seistä tekemämme kappaleen takana 

nyt ja tulevaisuudessa. 
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