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Abstract 

The purpose of the thesis was to study the nine Katy Perry songs that had achieved the 
number one position on the Billboard Hot 100 -list. Songwriters Max Martin and Dr Luke 
were involved in writing eight of those songs, so studying their song-writing style was a 
major part of the thesis. The importance of song-writing is emphasized in the new curricu-
lum of the basic education of arts, so the thesis was implemented in order to respond to 
the rising need of song-writing teaching by providing information about the phenomena 
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studying the songs, Max Martin’s and Dr Luke’s own statements about their song-writing 
processes were part of the research. 

Certain similar elements between the songs were found in the vocal melodies, song struc-
tures and chord progressions as well. The results provide insight into the elements found 
in modern pop songs for anyone who is interested in the topic. Especially, the variations 
between different parts of the songs were described in detail. 

Using Cubase as a song analysis tool is unusual, so the research also provides information 
in the field of music technology by introducing a new method for musical analysis. 
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1 Hittitehtailun jäljillä 

Hyvän pop-kappaleen tai -melodian luominen on taito, jonka salaisuutta monet ovat 

yrittäneet selvittää. Suosittuja kappaleita on analysoitu ja niistä on yritetty löytää eri-

laisia kaavoja sekä toistuvia kuvioita, joiden avulla olisi mahdollista rakentaa toistu-

vasti toimivia kappaleita. Mitkä elementit tekevät kappaleesta listaykkösen ja kan-

sainvälisen hitin? Miksi jokin melodialinja tai muu sävellyksellinen ratkaisu toimii ja 

jokin taas ei? Onko olemassa tiettyjä toimintatapoja, joilla maailman suosituimmille 

artisteille kappaleita tekevät säveltäjät saavat luotua hyviä melodioita ja kappaleita 

kerta toisensa jälkeen? Tällaiset kysymykset kiinnostavat minua suuresti ja aion pa-

neutua opinnäytetyössäni niihin. 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa paino-

tetaan nykyisin säveltämisen tärkeyttä. Sen mukaan opiskelussa tulisi korostua musii-

kin harrastamisen ja yhteismusisoinnin ilo sekä oppilaan vapaus toteuttaa itseään 

oman musiikin tekemisen ja kokemisen kautta (Taiteen perusopetuksen yleisen oppi-

määrän opetussuunnitelman perusteet 2017, 41). Oman kokemukseni mukaan mo-

net musiikkikoulujen opiskelijat ovat erittäin kiinnostuneita säveltämisestä ja pitävät 

siihen liittyviä kursseja mielenkiintoisina ja antoisina. Säveltämisen ja oman musiikin 

tekemisen hallinnalle tuleekin siis olemaan tulevaisuudessa enemmän ja enemmän 

kysyntää ja haluan myös itse kehittää itseäni säveltäjänä ja sen opettajana. Opinnäy-

tetyöni aihe on valittu vastaamaan näihin tarpeisiin. 

Max Martin on hittikappaleiden tekemisen ihmemies. Hän on tehnyt tai ollut mukana 

tekemässä lukuisia hittejä yhtyeille ja artisteille kuten Britney Spears, Taylor Swift, 

P!nk, Kelly Clarkson, Maroon 5, The Weeknd ja Justin Timberlake. Hänellä on The 

Beatlesin Paul McCartneyn ja John Lennonin jälkeen eniten Billboardin Hot 100 -lis-

talla listaykköseksi päässeitä kappaleita, kaikkiaan 22. Kahdeksan näistä hän on saa-

nut Katy Perryn kanssa yhteistyötä tehdessään. (Max Martin's Hot 100 No. 1s as a 

Songwriter -- From Justin Timberlake's 'Can't Stop the Feeling!' to Britney Spears' 

'…Baby One More Time' 2016.) Katy Perryllä on Hot 100 -listaykkösiä yhdeksän kap-

paletta, joten ainoastaan yhdessä kappaleessa Martin ei ole ollut osallisena (Katy 

Perry Chart History 2018). 
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Alun perin tarkoituksenani oli tutkia opinnäytetyössäni Max Martinin tuotantoa ylei-

sesti ja laajemmalla tasolla, mutta aihetta rajatakseni päädyin tutkimaan Katy Perryn 

listaykkösiä. Ne edustavat mielestäni Martinin tuotannon parhaimmistoa monessakin 

mielessä, niin listamenestyksellä kuin henkilökohtaisilla mieltymyksillänikin mitat-

tuna. Tällä tavoin pystyin välttämään myös sen ongelman, että Martin on tehnyt 

näitä kappaleita yhteistyössä lukuisten muiden henkilöiden kanssa eikä mistään läh-

teestä ole saatavilla varmuutta mitkä osat ja elementit kappaleissa ovat olleet Marti-

nin aikaansaannoksia. Näin ollen opinnäytetyötä ei olisi oikein mahdollistakaan tehdä 

Max Martinin sävellystyyliä tutkien. 

En keskity kappaleiden tarinoihin, miksaukseen tai ulkomusiikillisiin asioihin vaan 

aion tutkia niitä nimenomaan sävellyksellisestä näkökulmasta. Erityishuomiota aion 

antaa laulumelodian tutkimiselle, koska se on omasta mielestäni popmusiikin ylivoi-

maisesti tärkein yksittäinen elementti. Aion paneutua sen käyttäytymiseen eri osien 

välillä ja tutkia sen sisältämiä rakenteita ja rytmillisiä kuvioita. Sanoituksia en aio tä-

män työn yhteydessä tutkia lainkaan aihetta paremmin rajatakseni. 

2 Teoreettinen viitekehys 

Tutkin siis opinnäytetyössäni Katy Perryn yhdeksää Billboardin Hot 100 -listalla en-

simmäiselle sijalle päässyttä kappaletta. Kappaleet ovat I Kissed a Girl, California 

Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.), Part of Me, Roar ja 

Dark Horse (Katy Perry Chart History 2018). Osasta kappaleita on olemassa sekä pi-

dempiä että lyhyempiä versioita, mutta tässä tutkimuksessa viittaan niiden lyhyim-

piin Spotify-suoratoistopalvelusta löytyviin versioihin.  

Ruotsalainen Karl Martin Sandberg, taiteilijanimeltään Max Martin, sekä yhdysvalta-

lainen Lukasz Gottwald, taiteilijanimeltään Dr. Luke, ovat olleet säveltämässä kahdek-

saa näistä kappaleista. Yksikään näistä ei ole kuitenkaan yksinään heidän kirjoitta-

mansa, vaan he ovat tehneet yhteistyötä itse Katy Perryn sekä muiden säveltäjien ja 

sanoittajien kanssa. (Perry 2008; Perry 2012; Perry 2015.) Perry itse sanoo Martinin 
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ja Dr. Luken kanssa työskentelyn olevan hyvä yhdistelmä, koska Martin on hyvin me-

lodiaan keskittyvä ja Dr. Luke vahvuus taas on melodian taustalla soiva materiaali 

(Seabrook 2015, 257).  

Martin on erittäin hyvä melodioiden teossa ja vokaaliosuuksien tuottamisessa ja neu-

voi Dr. Lukelle sen taidon heidän yhteistyönsä alkutaipaleella. Dr. Luke taas tarjosi 

Martinille pettämättömiä taustantekotaitoja ja ajan hermolla olevia biittejä (Seab-

rook 2015, 246). Keskityn opinnäytetyössäni erityisesti laulumelodian käyttäytymi-

seen suhteessa sävellajiin, sointuihin ja kappaleen rakenteeseen, joten Martinin voi 

siis olettaa olleen näiden laulumelodioiden suunnittelussa isossa osassa Dr. Luken ol-

lessa enemmän vastuussa taustojen ja biittien tekemisestä.  

Tästä ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa esimerkiksi kappale- tai osakohtaisesti, jo-

ten näin ollen en esitä tutkimukseni tuloksia Max Martinille, Dr. Lukelle tai muille 

kappaleiden teossa mukana olleille säveltäjille ominaisina piirteinä, vaan totean nii-

den vain esiintyvän Katy Perryn listaykkösissä. Näin voin sisällyttää tutkimukseeni 

myös kappaleen Firework, jota Martin tai Dr. Luke eivät kumpikaan ole olleet teke-

mässä (Perry 2012). 

2.1 Max Martin 

Karl Martin Sandberg syntyi vuonna 1971 Stenhamrassa, Ruotsissa. Hänen veljensä 

vaikutuksesta hän kuunteli Kissiä ja halusi tulla rocktähdeksi. Hän aloitti soittouransa 

soittaen nokkahuilua ja käyrätorvea siirtyen eteenpäin rumpuihin ja kosketinsoitti-

miin. Hän sai koulutusta Ruotsin erinomaisen, valtion tukeman koulujärjestelmän 

kautta. (Seabrook 2015, 65.) 

1980-luvun puolivälissä Sandberg tiputtautui pois lukiosta, jotta voisi keskittyä täysi-

päiväisesti uraansa glam metal -yhtye It’s Aliven laulajana sekä pääsääntöisenä kap-

paleiden tekijänä. Hänen rakkautensa popmusiikkia kohtaan oli kuitenkin asia, jota 

hän ei voinut myöntää muille. (Seabrook 2015, 65-66.) 



6 

 

1993 yhtye solmi levytyssopimuksen Cheiron Records -levy-yhtiön kanssa. Yhtiön joh-

taja Denniz Pop oli itse popkappaleiden säveltäjä ja antoi Martinin seurata hänen ja 

muiden säveltäjien työtä studiolla. Sandbergin kyvyt säveltäjänä huomattiin nopeasti 

ja hän alkoi tekemään kappaleita yhdessä muiden Cheiron Recordsin säveltäjien 

kanssa. Taiteilijanimen Max Martin hänelle antoi Denniz Pop, jonka mielestä Sand-

bergin oikea nimi ei ole ”disco-nimi”. (Seabrook 2015, 66-67.) 

Martin on antanut erittäin vähän haastatteluja uransa aikana, mutta vuonna 2016 

annetussa haastattelussa hän valottaa hieman metodeja, joita käyttää säveltäessään. 

Hänen mukaansa melodiat itsessään saattavat tulla missä ja milloin vain ja niiden sä-

veltämiseen hänellä ei ole metodeja. Erilaiset työkalut säveltämiseen tulevat käyt-

töön vasta sitten, kun ei tiedä kuinka edetä keksittyään jonkin melodian. Esimerkkinä 

Martin mainitsee sen, että mikäli kappaleen säkeistö on hyvin rytmikäs, seuraava osa 

ei saa olla sellainen vaan siinä pitää olla pidempiä ääniä tai sen pitää alkaa eri iskulta. 

Balanssi on hänen mielestään tärkeää osien välillä. (Gradvall 2016.) 

Hän mainitsee myös, että mikäli soinnut vaihtuvat runsaasti kappaleen aikana, melo-

dian on parempi pysyä yksinkertaisempana. Myös säkeistön melodian käyttäminen 

uudestaan kertosäkeessä on hänen käyttämä työkalunsa, jonka hän kertoo oppi-

neensa Princeä kuuntelemalla. (Gradvall 2016.) 

2.2 Dr. Luke 

Lukasz Sebastian Gottwald syntyi vuonna 1973 Rhode Islandilla (Lukasz Gottwald 

N.d.). Hän aloitti musiikkiuransa yhdeksänvuotiaana rumpuja soittamalla. Hänen van-

hempansa eivät kuitenkaan sallineet niiden sijoittamista heidän kotiinsa, joten Gott-

wald vaihtoi soittimensa kitaraan, jota hän soittikin pian kuusi tuntia päivässä. (Seab-

rook 2015, 241.) 

Teinivuosinaan Gottwald tienasi rahaa myymällä kannabista, mutta hänen musiikin-

opettajansa käski häntä lopettamaan, mikäli hän halusi olla tosissaan musiikkiuransa 

suhteen. Lukion jälkeen hän aloitti Manhattan School of Musicissa jazzin opiskelun ja 
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kehittyikin siinä nopeasti. Mainosmusiikkia tekemällä Gottwald alkoi tienata musii-

killa. (Seabrook 2015, 242-243.) 

Vuonna 1997 Saturday Night Live -tv-ohjelma etsi uutta kitaristia ja Gottwald päätti 

hakea paikkaa. Hän sai sen ja hänen musiikkiuransa alkoi kunnolla. Hän oli ohjel-

massa kymmenkunta vuotta ja pääsi soittamaan lukuisia eri musiikkityylejä sekä 

opettelemaan pomona olemista. Gottwald tunsi kuitenkin, että hänen pitäisi alkaa 

tekemään jotain muuta ja hän aloitti tuottajanuransa.  (Seabrook 2015, 244.) 

Dr. Luken sävellystavoista ei myöskään ole paljoa tietoa, mutta vuonna 2011 anne-

tussa haastattelussa hän kertoi sävellysprosessinsa olevan joka kerta erilainen. Ainut 

yhtenevä asia on se, että hän ei lopeta ennen kuin on tyytyväinen lopputulokseen. 

Esimerkiksi Teenage Dream -kappaleen kertosäe kirjoitettiin hänen mukaansa viisi 

kertaa uudelleen. (Popkin 2011.) 

2.3 Laadullinen tutkimus 

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, jossa käytän hyväksi myös määrällisen tutki-

muksen menetelmiä taulukoimalla tietoa tutkimusaineistosta eli Katy Perryn listayk-

kösistä. Laadullisen tutkimuksen työstäni tekee kuitenkin paneutuminen myös haas-

tatteluihin ja kirjallisuuteen sekä kappaleiden analyysista saamani laadulliset tiedot, 

joita ei voi selittää ainoastaan numeroin. 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kohteen laa-

tua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Sitä voidaan toteuttaa monin 

eri menetelmin, mutta yhteisenä piirteenä niissä korostuu muun muassa kohteen 

esiintymisympäristöön, taustaan, tarkoitukseen, merkitykseen, ilmaisuun ja kieleen 

liittyvät näkökulmat. (Laadullinen tutkimus 2015.) 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään aineiston keruun ja järjestämisen jälkeen laati-

maan siitä synteesejä ja johtopäätöksiä, tulkitsemaan aineistoa. Hypoteesit johde-

taan yksittäistapauksien analyysistä, hypoteesit siis tuotetaan aineiston keruu- ja 

analysointivaiheessa. Aineistosta nousee analysoinnin alkuvaiheessa esiin sekä usein 
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että harvemmin toistuvia teemoja, joiden avulla tutkija muodostaa hypoteeseja tes-

tattavaksi tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa. (Puusa & Juuti 2011, 50.) Tämä nä-

kyy opinnäytetyössäni niin, että tutkimukseni alkuvaiheessa itselläni ei ole selkeitä 

hypoteeseja, vaan ne muodostuvat tutkimuksen edetessä kappaleista löytämieni il-

miöiden mukaan. Jostain kappaleesta saattaa löytyä esimerkiksi tietynlainen melo-

diarakenne tai sointukierto, jota alan etsimään muista kappaleista. Hypoteesiksi 

muodostuu se, kuinka yleisiä nämä ilmiöt ovat tutkimuksen kohteena olevissa kappa-

leissa. 

2.4 Määrällinen tutkimus 

Vilpas (N.d., 1) määrittelee määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen kuvaavan ja 

tulkitsevan ilmiötä numeerisia tutkimusaineistoja keräävillä mittausmenetelmillä. Mi-

käli aineiston keräämisessä käytetään kyselylomaketta, se koostuu pääasiassa ns. sul-

jetuista eli strukturoiduista kysymyksistä. Määrällisen tutkimuksen perustana on siis 

mittaaminen, jonka avulla saadaan lukuarvoista koostuva havaintoaineisto, jota sit-

ten analysoidaan tilastollisin analyysimenetelmin. 

2.5 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen vertailu 

Langenojan (2018, 3) mukaan yleisesti ajatellaan, että määrällisen eli kvantitatiivisen 

ja laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen ero määrittyy tutkimushavainnoilla, jotka 

määrällisessä ovat numeerisia ja laadullisessa taas kielellisiä. Hänen mukaansa luon-

nontieteissä käytetään usein määrällistä ja humanistisissa tieteissä taas laadullista 

tutkimusta.  Heikkilä ja Niiniluoto (2016, 44) ovat asiasta samaa mieltä ja väittävät 

laadullisen tutkimuksen olevan humanististen tieteiden erityispiirre, koska ihmistä ja 

kulttuuria ei voida mitata samoin kuin esimerkiksi fysiikan, kemian tai biologian koh-

teita. 

Langenoja (2018, 4) määrittelee kuitenkin, että nykyisin monitieteellisyyden ja meto-

dologisuuden korostaminen on hyvin tyypillinen lähestymistapa. Oma tutkimukseni 

voisi olla puhtaasti määrällinenkin tutkimus, mikäli tutkimusaineistoni kappaleiden 

osalta olisi laajempi ja taulukoisin kappaleista enemmän numeerisia arvoja, kuten 
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montako kertaa jokin tietty ääni esiintyy laulumelodiassa. Yhdeksän kappaletta on 

kuitenkin otantana niin pieni, että määrällinen tutkimus jäisi vajavaiseksi. Näistä yh-

deksästä kappaleesta saatava data auttaa kuitenkin kappaleiden analyysissa ja auttaa 

näkemään ilmiöitä tutkimuskohteestani, joka on siis Katy Perryn listaykköset, eikä 

Katy Perryn tuotanto, Max Martinin tuotanto tai Dr. Luken tuotanto. 

2.6 Käsitteet 

Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys on säveltäminen ja kappaleiden tekeminen 

sekä kappaleiden analysointi. Pääkäsitteenä on säveltäminen. Muita siihen liittyviä 

käsitteitä ovat sanoittaminen, sovittaminen, musiikkituotanto ja musiikkianalyysi. 

Säveltämisen Ojala & Väkevä (2013, 10-11) määrittelevät seuraavasti: ”Säveltäminen 

voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Erityisessä mielessä säveltäminen on toimintaa, 

jossa säveltäjä – yleensä koulutettu tai työssä harjaantunut ammattilainen – luo mu-

siikillisia teoksia: sävellyksiä. Tässä mielessä säveltäminen on hanke, jolla on enem-

män tai vähemmän rajattu soiva tai ylös kirjoitettu lopputulos, produkti. 

Laajassa mielessä säveltämiseksi voidaan kutsua mitä tahansa toimintaa, jossa tutki-

taan musiikillisesti järjestettyyn ääneen liittyviä luovia mahdollisuuksia. Tällainen tut-

kimus voi johtaa musiikkiteosten syntyyn, mutta ei välttämättä. Kyse on enemmän 

säveltämisen prosessista kuin produktista.” 

Oma tutkimukseni on tietenkin tämän ensin mainitun, erityisessä mielessä säveltämi-

sen, tutkimista. Martinilla, Dr. Lukella, Perryllä ja muilla on ollut selkeä tarkoitus 

tehdä valmiita musiikkiteoksia ja produkti eli valmis kappale on ollut säveltämisen 

toiminnan motiivina. Toisaalta Gradvallin (2016) mukaan Martinille tärkeintä säveltä-

misessä on nykyään tehdä hienoja asioita ja pitää hauskaa. Tästä huolimatta voidaan 

olettaa, että valmis produkti on hänelle ydinasia kappaleiden teossa. 

Kappaleiden tekeminen koostuu neljästä asiasta: rytmistä, lyriikasta, melodiasta ja 

harmoniasta (Simos 2014, ix). Zager (2011, 10) määrittelee melodian niin, että se syn-
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tyy järjestyksessä kuultavista äänistä musiikillisessa muodossa. Sattumanvaraiset ää-

net eivät hänen mukaansa muodosta melodiaa. Hän sanoo, että melodia on tärkeää 

popmusiikissa, koska se on yleensä tärkein musiikillinen elementti, joka yhdistää ylei-

sön tunteet kappaleeseen. 

Harmoniasta Zager (2011, 10) taas kertoo, että se viittaa yleensä yhtä aikaa soiviin 

ääniin, joista muodostuu sointuja. Hänen mukaansa se tuottaa yleensä taustatuen sä-

vellyksen melodialle ja usein melodia ja harmonia tulkitaan toisistaan erottamatto-

miksi. Rytmin hän taas sanoo viittaavan rytmisiin kuvioihin, joita populaarimusiikin 

tuotannon yhteydessä kutsutaan myös biiteiksi tai biitiksi. 

Vahvana teoreettisena viitekehyksenä on myös kappaleiden analysointi, johon olen 

saanut paljon työkaluja musiikkioppilaitosurani aikana. Alusta alkaen on opeteltu 

analysoimaan sointukiertoja ja melodioiden intervalleja ja liikkeitä, niin suhteessa sä-

vellajiin kuin suhteessa sointuunkin. Erityisesti erilaiset kappaleiden ja lyriikan analy-

sointityökalut tulevat tarpeeseen ja aion käyttää näitä oppimiani työkaluja opinnäy-

tetyössäni, jolloin työstä tulee muille musiikkialan harrastajille ja ammattilaisille ym-

märrettävä. 

Musiikkianalyysi on musiikinteoreettinen käsite, jolla tarkoitetaan sävelteoksen teo-

reettista erittelyä sekä sävellyksen rakenteen ja ominaisuuksien tutkimista (YSA – 

Yleinen suomalainen asiasanasto 2017). Kappaleita on analysoitu ihmiskunnan histo-

riassa paljon ja niistä on tehty tutkimusta runsaasti. Esimerkiksi The Beatlesin tuotan-

toa on tutkittu laajasti. En ole kuitenkaan löytänyt Katy Perryn listaykkösiin rajattua 

tutkimusta mistään. Max Martinin työskentelytapoja on jonkin verran tutkittu aiem-

min ja popkappaleita yleensäkin on analysoitu toki erittäin paljon, mutta näin tarkkaa 

aihealueen rajausta ei ole tehty. Onkin mielenkiintoista nähdä, millaisia tuloksia löy-

dän tutkimukseni avulla. 

Sovittaminen on myös vahva käsite opinnäytetyössäni. Karjalainen (2014, 8) on sano-

nut sovittamisen olevan lähellä säveltämistä ja sitähän se osittain onkin. Sovittami-

nen on ikään kuin sävellyksen valmiiksi saattamista ja hiomista. Kuinka saada hyvä 
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melodia ja soinnut toimimaan mahdollisimman hyvällä tavalla? Sovitus on moder-

nissa popmusiikissa äärimmäisen tärkeässä osassa, koska kappaleiden soinnut ja me-

lodiat ovat usein hyvin yksinkertaisia ja toistuvia. Sovituksella saadaan kappale kanta-

maan koko kestonsa ajan. 

Opinnäytetyöhöni liittyy myös paljon musiikkisanastoa, joka voi olla asiasta perehty-

mättömälle outoa. Selvitän hieman käyttämiäni termejä, jotta työni lukeminen olisi 

sujuvampaa. 

Biitillä tarkoitetaan kappaleessa esiintyvää rytmikuviota. Modernissa popmusiikissa 

kappaleet saattavat koostua vain yhdestä biitistä, joka kestää koko kappaleen ajan ja 

muuttuu vain hiukan. Esimerkiksi tutkimukseni kappaleet Teenage Dream ja Last Fri-

day Night (T.G.I.F.) ovat tästä hyviä esimerkkejä. 

Intervallit ovat sävelasteikon äänien välisiä suhteita toisiinsa. Esimerkiksi C-duu-

riasteikon terssi on asteikon kolmas ääni E ja kvintti asteikon viides ääni G. Kappalei-

den laulumelodia siis koostuu perättäisistä intervalleista ja tutkin, mitkä intervallit 

ovat laulumelodiassa yleisimpiä. 

Fraasi tarkoittaa laulumelodiassa esiintyviä tietyn mittaisia osia eli melodiakaaria. Nii-

den pituus vaihtelee kappale ja tapauskohtaisesti. 

Kappaleiden rakenteilla viittaan siihen, mistä osista kappale muodostuu. Esimerkkejä 

kappaleiden osista ovat esimerkiksi säkeistö ja kertosäe, joita on kussakin kappa-

leessa tietty määrä ja niitä toistetaan jonkinlaisessa järjestyksessä. 

Kappaleiden tempoihin viittaan yksiköllä bpm eli beats per minute, joka on yleinen 

puhuttaessa musiikin temposta. Kappaleen tempon ollessa esimerkiksi 120 bpm, kap-

paleen tempon mukana ehtii tulla neljäsosanuotteja 120 iskua minuutissa. 

Sointuhajoituksella tarkoitan äänien erilaista järjestelemistä soinnun sisällä. Pianolla 

tuotetaan yleensä erilaisia sointuhajoituksia kuin vaikkapa kitaralla, koska erilaisten 

soitinten rakenne suosii erilaisia hajoituksia. 
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Stemmalaulannalla viittaan kuuluvimman laulumelodian eli kappaleen ensisijaisen 

melodian taustalla tapahtuvaan laulantaan. Keskityn tutkimuksessani ainoastaan en-

sisijaiseen melodiaan ja jätän stemmalaulannan huomiotta. 

Sointuaste tarkoittaa yleisesti käytössä olevaa tapaa puhua sointujen sointufunkti-

oista eli siitä, mikä on kunkin soinnun asema suhteessa kappaleen sävellajiin. Soin-

tuasteet merkitään roomalaisilla numeroilla ja m-symbolilla voidaan merkitä molli-

sointua. Sointuasteet muodostuvat duuriasteikon pohjalta. 

Rekisterinvaihdolla tarkoitan variaatiota, joka tapahtuu laulumelodiassa osien välillä. 

Usein kertosäe esimerkiksi menee korkeammalta kuin säkeistö ja näin kertosäkeestä 

tulee luonnollisin keinoin voimakkaampi kuin säkeistöstä. 

Sointukierto tarkoittaa järjestystä, jossa soinnut esiintyvät ja toistuvat. Kappale voi 

esimerkiksi koostua yhdestä neljän tahdin sointukierrosta, jota toistetaan koko kap-

paleen ajan. Tutkimuksessani puhun sointukierroista sointuasteita käyttäen. 

Tahti liittyy vahvasti kappaleen tahtilajiin. Tutkimukseni kaikki kappaleen ovat kuiten-

kin neljä-neljäsosaa-tahtilajissa, joten tahdin voidaan tässä yhteydessä sanoa tarkoit-

tavan aikaa, jonka sisällä tulee neljä iskua kappaleen tempossa. 

Nuottien kestoilla viitataan siihen, kuinka pitkä niiden kesto on yhden tahdin sisällä. 

Kahdeksasosanuotteja mahtuu tahdin sisälle kahdeksan ja neljäsosanuotteja neljä. 

Koko tahdin kestävää nuottia taas kutsutaan kokonuotiksi. 

Tempokartta tarkoittaa äänitysohjelmien toimintoa, jonka avulla saa äänitysohjel-

mien tahdit oikean mittaisiksi suhteessa ohjelmassa olevaan kappaleeseen. 

MIDI-nuotit tarkoittavat äänitysohjelmien tapaa esittää ääni-informaatio MIDI-

muodossa. MIDI on lyhenne sanoista Musical Instrument Digital Interface ja on tie-

donsiirtoprotokolla, jonka avulla sähköiset instrumentit ja tietokoneet voivat kom-

munikoida keskenään. MIDI-nuotit eivät itsessään sisällä mitään ääntä vaan ovat vain 
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ohje tietokoneelle siitä, millaisena ääni tulisi toistaa. Äänitysohjelmien sisäisten inst-

rumenttien avulla MIDI-informaatio saadaan soivaan muotoon. 

2.7 Kappaleet 

I Kissed a Girl, 7 viikkoa ykkösenä vuonna 2008 (The Hot 100 2019). Tekijöinä Katy 

Perry, Lukasz Gottwald, Max Martin & Kathy Dennis (Perry 2008). 

California Gurls, 6 viikkoa ykkösenä vuonna 2010 (The Hot 100 2019). Tekijöinä Katy 

Perry, Lukasz Gottwald, Max Martin, Benjamin Levin, Bonnie McKee & Calvin Broadus 

(Perry 2012). 

Teenage Dream, 2 viikkoa ykkösenä vuonna 2010 (The Hot 100 2019). Tekijöinä Katy 

Perry, Lukasz Gottwald, Max Martin, Benjamin Levin & Bonnie McKee (Perry 2012). 

Firework, 3 viikkoa ykkösenä vuonna 2010 (The Hot 100 2019). Tekijöinä Katy Perry, 

Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Sandy Wilhelm & Ester Dean (Perry 2012). 

E.T., 3 viikkoa ykkösenä vuonna 2011 (The Hot 100 2019). Tekijöinä Katy Perry, Lu-

kasz Gottwald, Max Martin & Joshua Coleman (Perry 2012). 

Last Friday Night (T.G.I.F.), 2 viikkoa ykkösenä vuonna 2011 (The Hot 100 2019). 

Tekijöinä Katy Perry, Lukasz Gottwald, Max Martin & Bonnie McKee (Perry 2012). 

Part of Me, 1 viikko ykkösenä vuonna 2012 (The Hot 100 2019). Tekijöinä Katy Perry, 

Lukasz Gottwald, Max Martin & Bonnie McKee (Perry 2012). 

Roar, 2 viikkoa ykkösenä vuonna 2013 (The Hot 100 2019). Tekijöinä Katy Perry, 

Lukasz Gottwald, Max Martin, Bonnie McKee & Henry Walter (Perry 2013). 

Dark Horse, 4 viikkoa ykkösenä vuonna 2014 (The Hot 100 2019). Tekijöinä Katy 

Perry, Jordan Houston, Lukasz Gottwald, Sarah Theresa Hudson, Max Martin & Henry 

Walter (Perry 2013). 
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3 Tarkoitus ja tavoite 

Aion analysoida nämä yhdeksän kappaletta ja katsoa mitkä elementit tekevät niistä 

niin toimivia. Katson, löytyykö niistä toistuvia elementtejä ja kliseitä, joita voisi hyö-

dyntää myös omassa sävellystyössäni. Opinnäytetyöni toimii siis oppaana Perryn lis-

taykkösten saloihin ja tarjoaa asiasta kiinnostuneille hyvää tietoa kappaleiden raken-

nuspalikoista. Työni kehittää myös omaa ammattitaitoani säveltäjänä ja antaa tieto-

pohjaa sävellyksen opettamiseen, erityisesti modernin popmusiikin saralla. 

Tutkin, mitä asioita kappaleissa esiintyy ja toistuu. Kuinka kappaleiden soinnutus ja 

rakenne etenevät ja löytyykö niistä yhteneväisyyksiä toisiinsa nähden? Kuinka laulu-

melodia käyttäytyy osien välillä? Mitkä intervallit ja harmoniset suhteet ovat melodi-

assa yleisiä? Kuinka laulumelodian rytmiikka vaihtelee? 

Aion keskittyä opinnäytetyössäni ennen kaikkea melodiaan, koska se kiinnostaa mi-

nua itseäni eniten. En myöskään keskity kappaleita kuunnellessani yleensä kovinkaan 

paljoa sanoituksiin. Max Martin on itsekin sitä mieltä, että lyriikat ovat olemassa vain 

palvellakseen melodiaa ja niiden päätarkoitus on vain kuulostaa hyvälle (Seabrook 

2015, 265). Keskityn sanoituksiin siis siten kuin eräs kappaleiden tekijöistä on ne aja-

tellut. Tarinalla ja kieliopilla ei ole niin väliä, kunhan sanat kuulostavat hyviltä ja sopi-

vat melodiaan. 

Tällainen sanoituslähestymistapa ei välttämättä sovi kaikille, mutta itse olen aina 

käyttänyt samaa periaatetta. Toki tarinallakin on väliä, mutta itselleni päätarkoitus 

sanoituksissa on kuulokuva. Tällaisen lähestymistavan olen huomannut olevan sävel-

tävien instrumentin soittajien keskuudessa varsin yleinen. Useat ajattelevat laulun 

ikään kuin yhtenä instrumenttina, jonka on vain tarkoitus tuoda esille kappaleen me-

lodiainformaatio. Musiikkia harrastamattomat ihmiset taas kuuntelevat monesti lau-

lujen sanoja huomattavasti tarkkaavaisemmalla korvalla, jolloin laulajan käyttäminen 

isoa suosiota haettaessa on käytännössä välttämätöntä, kun puhutaan popmusiikin 

kentästä. 
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Koska käytän analyysini tekemiseen äänitysohjelma Cubasea, työni kehittää minua 

myös musiikkiteknologisessa mielessä. Tavoitteenani on, että tutkimuksen tehtyäni 

olen jälleen hieman parempi Cubasen käyttäjä, erityisesti MIDI-editoinnin suhteen. 

Analysoituani kappaleet Cubasen avulla minun on myös mahdollista käyttää niistä 

saamaani dataa hyvinkin helposti oman tuotantoni kanssa. Voin esimerkiksi laulume-

lodian ja soinnut ohjelmaan syötettyäni muunnella niitä haluamallani tavalla ja keksiä 

omia melodioita vain muuntelemalla melodiaa analysoimastani kappaleesta. 

Opinnäytetyön avulla kehitän itseäni musiikintuntijana, säveltäjänä ja opettajana. Sä-

veltäminen ilmiönä kiinnostaa minua suuresti ja toivon tulevaisuudessa pääseväni 

myös opettamaan sitä. Opinnäytetyöni kehittää minua tässä suhteessa paljon ja lisää 

sitä tietopankkia, jota voin tulevaisuudessa jakaa eteenpäin omille oppilailleni ja 

muille, jotka ovat säveltämisestä, erityisesti modernin popmusiikin säveltämisestä, 

kiinnostuneita. Haluan myös itse tulla paremmaksi säveltäjäksi ja mikä olisikaan pa-

rempi tapa kehittyä siinä kuin mestareiden metodeja tutkimalla. 

4 Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Analyysin työväline 

Toteutin tutkimuksen Cubase-äänitysohjelman avulla, koska sen avulla on helppo 

merkitä tarvittavia muistiinpanoja niin rakenteeseen, melodiaan, tempoon kuin mui-

hinkin kappaleissa esiintyviin parametreihin. Valitsin Cubasen myös siitä syystä, että 

olen entuudestaan tuttu ohjelman kanssa ja osaan käyttää sitä kohtalaisen sujuvasti. 

Haluan kuitenkin oppia vieläkin paremmaksi ja nopeammaksi käyttäjäksi, koska teen 

sen avulla myös omia sävellyksiäni ja haluan sujuvoittaa työskentelyäni sen suhteen. 

Aloitin tutkimuksen viemällä kaikki yhdeksän kappaletta ohjelmaan sisään ja laitta-

malla kunkin kappaleen kohdilleen Cubasen ”Gridiin” eli säätämällä Cubasen tempo-

kartan vastaamaan kappaleita. Cubasen oma tempo siis vastaa sitä mikä kussakin 

kappaleessa on ja näin ohjelma osaa näyttää kunkin tahdin oikeassa kohdassa kappa-
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letta. Tämän jälkeen selvitin kappaleiden rakenteet ja jokaisen osan tahtimäärät Cu-

basen Arranger Track -toiminnolla, jolla saa nimettyä kunkin kappaleen kohdat halua-

mallaan tavalla ikään kuin piirtämällä oikean mittaisen ”rakennuspalikan” osan koh-

dalle. 

Sitten selvitin kappaleiden soinnut Cubasen Chord Track -toiminnolla. Sen avulla saa 

merkittyä soinnut oikealle kohdalle kappaletta ja Cubase osaa myös soittaa nämä 

soinnut automaattisesti käyttäjän määrittelemällä äänellä sekä sointuhajoituksilla. 

Sointuhajoituksista on valittavana muutamia eri tyylejä, kuten esimerkiksi pianolle tai 

kitaralle tyypilliset hajoitukset. Chord Trackia käyttäen Cubase osaa myös tunnistaa 

laulumelodian äänet suhteessa alla olevaan sointuun. Tämä toiminto helpottaa ana-

lyysivaiheessa määrittelemään kuinka paljon kappaleen laulumelodia käyttää sointu-

jen säveliä hyväkseen.  

Seuraavaksi siirryin analyysissäni itseäni eniten kiinnostavaan elementtiin eli laulu-

melodiaan. Keskityin ainoastaan laulun päämelodiaan enkä ottanut huomioon stem-

malaulantaa. Laitoin Cubasen toistamaan toistuvasti esimerkiksi kahden tahdin pät-

kiä kappaleesta ja äänitin MIDI-kontrollerillani eli kosketinsoittimella, joka syöttää 

tietokoneelle informaatiota soittamistani äänistä MIDI-muodossa, näiden kahden 

tahdin aikana soivan melodian. Sitten siirryin seuraavaan kohtaan ja toistin tätä toi-

menpidettä, kunnes kappaleiden melodiat olivat ohjelmassa selvitettyinä. Monesti 

selvitettyäni ensimmäisen säkeistön kappaleesta, kopioin sen toiseen säkeistöön ja 

korjasin ainoastaan kohdat, jotka erosivat ensimmäisestä säkeistöstä. Samoin toimin 

myös kappaleiden muiden osien kohdalla.  

Eerola ja Toiviainen (2004) ovat myös käyttäneet MIDI-dataa artikkelissaan MIR in 

Matlab: The MIDI Toolbox ja mainitsevat MIDI-datan toimivan esimerkiksi melodian 

kaaren, tonaalisuuden ja pulssin löytämiseen. Heidän artikkelissaan on kuitenkin 

huomattavasti tietoteknisempi näkökulma ja kappaleista on otettu enemmän ylös 

erilaisia numeerisia arvoja. 
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Olen asetellut Cubasen päänäkymän (ks. kuvio 1) niin, että ylimpänä näkyy kappaleen 

rakenne sekä tahtimäärät. Näiden alapuolella on äänitiedosto kappaleesta ja sen ala-

puolella Chord Track, jossa näkyvät kappaleen soinnut. Näkymän alaosassa on kappa-

leen laulumelodia MIDI-nuotein tuotettuna. 

 

Kuvio 1. Cubasen päänäkymä 

 

Tämän jälkeen merkitsin mikä asteikon ääni kukin melodian ääni on suhteessa sävel-

lajiin ja sillä hetkellä soivaan sointuun. Tämän toteuttamista piti hieman pohtia ja ko-

keilla useaa eri lähestymistapaa ennen kuin tehtävään löytyi parhaiten soveltuva 

tyyli. Cubasea ei yleensä käytetä tämän tyyliseen tehtävään, joten ohjelman toimin-

toja piti hieman soveltaa omiin tarkoitusperiini soveltuviksi. 

Toteutin tehtävän niin, että yhdistin kappaleesta selvittämäni laulumelodian pätkät 

yhdeksi MIDI-regioniksi (eli alueeksi, jonka sisällä MIDI-nuotit ovat), jonka sitten leik-

kelin uudestaan Chord Trackilla merkitsemieni sointujen kohdalta. Näin jokaisen soin-

nun kohdalla kappaleessa oleva laulumelodia sai oman MIDI-regioninsa. Tämän jäl-

keen tein kullekin kappaleessa esiintyvälle soinnulle oman raitansa. En kuitenkaan sii-

hen tyyliin, että esimerkiksi jokainen kappaleessa esiintyvä F-mollisointu saisi oman 

raitansa, vaan niin, että kaikki F-mollisoinnun kohdalla olevat laulumelodian MIDI-

regionit ovat samalla raidalla. Tälle sointuraidalle merkitsin myös kunkin soinnun 

sointuasteen. 
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Cubasessa kuhunkin MIDI-nuottiin saa kirjoitettua haluamaansa tekstiä ja tätä toi-

mintoa käytin merkitsemään mikä mikäkin nuotti on suhteessa sävellajiin ja sointuun 

(ks. kuvio 2). Valitsin ensin kaikki tietyt nuotit, esimerkin vuoksi tässä tapauksessa 

vaikkapa F-nuotit, jokaiselta sointuraidalta ja merkitsin niihin mikä sävel F on suh-

teessa sävellajiin. Eli onko se esimerkiksi molliterssi, kuten se olisi D-mollissa. Tämän 

toimenpiteen toistin kaikille nuoteille. 

Sitten tein saman toimenpiteen, mutta tällä kertaa kullekin sointuraidalle erikseen ja 

merkitsin sävelten funktiot suhteessa sointuun enkä sävellajiin. Esimerkiksi Bb-duuri-

soinnun sointuraidalla merkitsin jokaisen F-sävelen olevan kvintti. Tämän toistin jäl-

leen kaikille nuoteille. Näin kuhunkin MIDI-nuottiin kirjoitetuista numeroista ensim-

mäinen kertoo sen funktion suhteessa sävellajiin, toinen suhteessa sointuun (ks. ku-

vio 2). 

Näiden menetelmien avulla pystyin esimerkiksi valitsemaan kaikki kappaleessa esiin-

tyvät Bb-duurit ja todeta kuinka paljon tämän soinnun aikana käytetään vaikkapa sitä 

F-säveltä. Aiemmin mainitsemani Chord Track -toiminnon avulla näkee nyt myös sen, 

kuinka paljon kappale seuraa laulumelodiassa kappaleen sointuja. Valitsemalla Cuba-

sen Key Editor -näkymästä, eli näkymästä, jota käytin MIDI-nuottien editoimiseen, 

nuottien värityksen seuraavan Chord Trackia, Cubase tunnistaa automaattisesti mitkä 

sävelet melodiassa ovat suoraan soinnun säveliä ja mitkä taas eivät.  

Soinnun sävelet ohjelma näyttää vihreinä ja sointuun kuulumattomat, mutta ohjel-

man mielestä kuitenkin melko hyvin sopivat sävelet taas harmaina (ks. kuvio 2). Huo-

nosti sointuihin sopivat sävelet se merkitsee punaisina. Tähän toimintoon ei kuiten-

kaan kannata luottaa aivan täysin, koska kunkin sävelen toimivuus riippuu niin paljon 

kontekstista ja Cubase ei osaa vielä huomioida sitä. Itse huomasin ohjelman värittä-

vän punaisella ääniä, jotka toimivat kappaleissa mielestäni erinomaisesti, vaikka oh-

jelma väittääkin niiden olevan vältettäviä säveliä. 
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Kuvio 2. Laulumelodia Cubasessa 

 

4.2 Mitä analysoin kappaleista? 

Keskityn analyysissa ennen kaikkea laulumelodian liikkeisiin. Melodia on näissä kap-

paleissa mielestäni ylivoimaisesti tärkein elementti ja sen liikkeet suhteessa alla ole-

vaan sointuun, sävellajiin ja kappaleen osaan kiinnostavat minua suuresti. Kappalei-

den rakenteet, osien kestot ja toistot sekä soinnutus pääsevät myös tarkastelun alle. 

Aion selvittää, kuinka pitkään mikäkin osa kestää ja kuinka paljon niitä toistetaan. 

Vaihdetaanko sointukiertoa kappaleen aikana useasti vai pysyykö se staattisena? 

Kuinka kauan introt keskimäärin kestävät? Mitkä ovat kappaleiden tempot? 

Aion ottaa kappaleiden rakenteisiin liittyviä asioita ylös Excel-taulukon avulla. Laitan 

niihin ylös kappaleiden osien kestot ja vertailen, millaisin tuloksia niistä syntyy. Cuba-

sen dataa tutkimalla näen laulumelodiassa useimmiten esiintyvät intervallit ja sävelet 

sekä suhteessa laulumelodiaan itseensä että suhteessa kappaleen harmoniaan. Näin 

näen esimerkiksi tapaavatko säkeistöt keskittyä sävellajin terssin ympärille ja ker-

tosäkeet taas kvintin ympärille, jotta saadaan kertosäkeeseen sen tarvitsemaa nos-

tetta. Mikäli noste ei tule laulumelodiaa nostamalla, joka on hyvin yleinen tapa, selvi-

tän millä keinoin se saadaan aikaan.  
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Kokoan tulokseni ilmiöittäin enkä kappalekohtaisesti. Näin on helpompi nähdä koko-

naiskuva tuloksista verrattuna siihen, että kukin kappale olisi oma tutkimuskoh-

teensa. Tutkin kappaleista ensiksi niiden tempot, kestot, rakenteet sekä niiden soin-

tumaailmaa. Nämä tiedot selvitettyäni tutkin laulumelodian ominaisuuksia interval-

lien, rytmiikan, rakenteiden ja rekisterinvaihtojen suhteen. 

4.3 Kappaleiden tempot, kestot, rakenteet sekä soinnut 

Kappaleiden tempot liikkuvat kahta poikkeusta lukuun ottamatta 120-132 bpm:n vä-

lillä. Poikkeuksina ovat Roar ja E.T. Ensiksi mainitun tempo on 90 bpm ja jälkimmäi-

sen 151.5 bpm. 

Kestoiltaan kappaleet eivät yllätä nykypopin mittapuulla; kaikkien kestot jäävät alle 

neljän minuutin. Pisimpänä kappale California Gurls (3:55) ja lyhyimpänä I Kissed a 

Girl (03:00). Populaarimusiikille tyypillisesti myös kappaleiden introt ovat hyvin ly-

hyitä, ainoastaan Dark Horsen noin 15 sekunnin intro on poikkeus. Muissa kappa-

leissa jäädään reilusti alle kymmenen sekunnin.  

Kappaleiden rakenteet ovat myös varsin perinteikkäitä popkappaleita. Intro – sä-

keistö – bridge – kertosäe – säkeistö – bridge – kertosäe – C-osa – kertosäe pidennet-

tynä -rakenne on hyvin yleinen. Tutkimuksessani bridge viittaa säkeistön ja ker-

tosäkeen välissä olevaan osaan ja C-osa taas toisen kertosäkeen jälkeen tulevaan 

osaan.  

Mielenkiintoista on myös se, että neljässä kappaleessa viidestä toinen säkeistö on 

puolet lyhyempi kuin ensimmäinen, lopuissa viidessä taas yhtä pitkä kuin ensimmäi-

nen säkeistö. Viimeisen kertosäkeen loppuun lisätään neljässä kappaleessa myös ker-

tosäkeen jatke, jossa kertosäettä on jollain tavalla muutettu ja osio toimii ikään kuin 

outrona eli osiona, joka päättää kappaleen. Esimerkiksi kappaleessa Part of Me tässä 

jatkeessa on jätetty osa laulufraaseista pois. 

Jokaisessa kappaleessa toisen kertosäkeen jälkeen tulee C-osa. Ainoastaan Teenage 

Dreamissa voi ajatella sen olevan vain lyhyt välisoitto, koska kyseessä on vain lyhyt 
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muunnelma kappaleen sointukierrosta. Myös kappaleessa Roar on havaittavissa hie-

man samankaltainen, vaikkakin pidempikestoisempi ja myös yhden uuden soinnun 

kappaleeseen esittelevä ilmiö. Selkeä bridge löytyy enemmistöstä kappaleista ja se 

on pääsääntöisesti puolet lyhyempi (8 tahtia) kuin kertosäe (16 tahtia). 

Soinnutuksellisesti kappaleet liikkuvat hyvin perinteisessä modernin pop-musiikin 

soinnutuksessa. Kappaleet voi nähdä ensisijaisesti mollikappaleina, ainoastaan Roar 

on selkeämmin duurissa kulkeva. Soinnutus kulkee kolmisointumaailmassa lähes 

poikkeuksetta. Laulumelodian ym. elementtien myötä soinnuista muodostuu aina vä-

lillä laajempia, mutta säestys on periaatteessa kolmisointupohjaista. 

Sointurytmi etenee kappaleissa pääsääntöisesti tahti per sointu -kaavalla. Oman ko-

kemukseni mukaan yhtenä hyvänä tapana saada erilaisuutta osien välille on muuttaa 

harmoniarytmiä eli sitä kuinka kauan yksi sointu soi verrattuna edelliseen osaan. Suo-

rana esimerkkinä tämä on havaittavissa kappaleissa Firework ja E.T., joiden C-osissa 

sointujen kesto tuplaantuu verrattuna edeltävään osaan eli kertosäkeeseen. Myös 

California Gurlsin bridgessä sointurytmi ikään kuin rauhoittuu; siinä soinnut kestävät 

selkeästi yhden tahdin, kun taas muu kappale koostuu riffinomaisesta sointukuviosta. 

Näissä esimerkeissä myös sointukierto muuttuu. 

Kappaleita, joissa toistetaan samaa sointukiertoa koko kappaleen ajan ovat Teenage 

Dream ja Last Friday Night (T.G.I.F.). Myös Roarin voi laskea kuuluvaksi tähän jouk-

koon, koska ainoastaan C-osassa on kolmen tahdin mittainen pätkä F7-sointua, joka 

ei kuulu kappaleen normaaliin kiertoon. Kappaleessa Dark Horse on myös periaat-

teessa vain yksi sointukierto, koska kappale koostuu tätä sointukiertoa lukuun otta-

matta vain Bbm-soinnun toistamisesta. 

California Gurlsissa ja Part of Me:ssa sointukierto vaihtuu kerran kappaleen aikana, 

California Gurlsissa bridgessä ja Part of Me:ssa C-osassa. Kappaleissa I Kissed a Girl ja 

Firework on nähtävissä sama ilmiö, mutta niiden pääsointukiertoa varioidaan kuiten-

kin hieman kappaleen edetessä. E.T. on kappaleista selkeästi monimutkaisin sointu-

kierrollisesti, kappaleessa esiintyy peräti neljä erilaista osaa. 
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Huomaamani yhteneväisyys monissa kappaleissa esiintyvissä sointukierroissa on mol-

lisävellajin ensimmäisen asteen soinnun tuleminen sointukierron kolmannelle neljän-

nekselle. Tämä ilmiö esiintyy kappaleista peräti seitsemässä, yhteensä kahdeksassa 

eri sointukierrossa. I Kissed a Girlin C-osa, Fireworkin pääsointukierto, E.T.:n kertosäe 

sekä C-osa, Last Friday Night (T.G.I.F.):n  koko kierto, Part of Me:n C-osa, Dark Horsen 

sointukierto sekä Roar, mikäli kappaleen ajattelee G-mollissa eikä Bb-duurissa. 

Huomattavan monessa, yhteensä kuudessa, kappaleessa myös bVI-asteen sointu 

aloittaa sointukierron. Tämä ilmiö esiintyy I Kissed a Girlin C-osassa, Teenage 

Dreamissa ja Last Friday Night (T.G.I.F.):ssä koko kappaleessa, E.T.:n bridgessä sekä 

kertosäkeessä ja Dark Horsen sointukierrossa. Huomionarvoinen seikka on myös ns. 

hittisointukierron eli Im – bVI – bIII - bVII esiintyminen ainoastaan Fireworkin C-

osassa. Tämä on myös ainut kappale, jota Max Martin ja Dr. Luke eivät ole olleet mu-

kana tekemässä (Perry 2008; Perry 2012; Perry 2013). 

4.4 Laulumelodian käyttäytyminen 

4.4.1 Rytmiikka 

Tutkin kappaleen laulumelodian rytmiikasta sen vaihtelua osien välillä, millaisista ryt-

meistä melodialinjat koostuvat ja millä tavoin etuiskujen ja iskulle tulevien iskujen vä-

lillä esiintyy vaihtelua. 

I Kissed a Girl perustuu läpi kappaleen vahvaan neljäsosapoljentoon, jossa on välillä 

lyhyempiä kahdeksasosanuotteja, jotka muuttavat neljäsosanuotit etuiskuilla tule-

viksi. Kappale säilyy kuitenkin rytmiikan osalta hyvin pitkälti yhtä tiheänä ja samanlai-

sena läpi kappaleen. Iskut ja etuiskut vaihtavat paikkaa hyvin sulavasti ja selkeä tois-

tuvuus on havaittavissa siinä mielessä, että fraasit alkavat iskuilta, muuttuvat jossain 

kohtaa etuiskuiksi ja päättyvät etuiskuihin. Sama ilmiö esiintyy myös Teenage 

Dreamin säkeistössä, Fireworkin kertosäkeessä, E.T.:n bridgessä ja kertosäkeen jälki-

puoliskossa, Last Friday Night (T.G.I.F.):n säkeistössä ja jossain määrin myös brid-

gessä, läpi Part of Men lukuun ottamatta C-osaa sekä Dark Horsen kertosäkeen en-

simmäisessä puolikkaassa.  
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California Gurlsissa on enimmäkseen kahdeksas- ja neljäsosia eikä myöskään selke-

ästi pidempää linjaa esimerkiksi bridgessä. Laulumelodia ei myöskään ala sointukier-

ron ensimmäisellä iskulla bridgessä, kuten se tekee muissa osissa. Kappaleessa on ha-

vaittavissa ilmiö, että melodia osuu enimmäkseen iskuille. Etuiskuja esiintyy kuiten-

kin koko kappaleen ajan ikään kuin samassa kohdassa sointukiertoa; ensimmäisen 

tahdin lopusta toisen tahdin alkuun. Fraasit lähtevät iskulla, välissä tulee muutama 

sana etuiskuille, jonka jälkeen fraasit taas päätetään iskuille. Näin rytmiikkaan saa-

daan hyvää vaihtelevuutta ja soljuvuutta. 

Teenage Dreamissa on huomattavissa bridgen hieman vähemmän tiheä rytmiikka 

verrattuna muihin osiin, joissa tulee kohtalaisen tiheää, pääasiallisesti kahdeksas-

osalinjaa. Muuten kappale on rytmillisesti varsin tasainen ja poljento säilyy samana 

oikeastaan koko ajan. Fireworkin säkeistö perustuu täysin kahdeksasosiin, johon taas 

saadaan selkeää eroa bridgessä sekä kertosäkeessä, joissa laulumelodiassa tulee sel-

keästi pidempiä ääniä. Kappaleen säkeistön ja bridgen välille saadaan eroa myös 

etuiskuilla, joihin bridge täysin perustuu. Säkeistön melodialinja taas kulkee vahvasti 

iskuille painottuen.  

E.T.:n bridgessä on säkeistön ja kertosäkeen rytmiikkaan verrattuna vähemmän kul-

mikas tunnelma ja äänet ovat sidotummin laulettuja. Last Friday Night (T.G.I.F.):ssä 

bridgessä on hieman enemmän neljäsosiin perustuvaa rytmiikkaa verrattuna säkeis-

tön ja kertosäkeen kahdeksasosalinjaan. Kertosäkeen lopussa taas on selkeästi 

muusta rytmiikasta poikkeavaa pidempää linjaa. Part of Men säkeistö perustuu vah-

vaan neljäsosarytmiikkaan. Samoin bridge, mutta ero säkeistöön saavutetaan neljäs-

osanuottien ajallisella sijoittelulla etuiskuille. Kertosäkeestä löytyy kahdeksasosalin-

jaa neljäsosien lisäksi. C-osa perustuu vahvasti kahdeksasosille.   

Roarissa on kertosäkeen ensimmäisellä puoliskolla hieman pidempää ja sidotumpaa 

linjaa verrattuna kappaleen muiden osien varsin kulmikkaaseen ja pomppivaan ilmai-

suun. Dark Horsessa on säkeistön kolmannella neljänneksellä hieman neljäsosamai-

sempaa rytmiikkaa kuin muualla kappaleessa. Bridgessä taas tulee säkeistöön verrat-

tuna hieman pidempää ja yksinkertaisempaa linjaa. 
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Yhteisenä huomiona voidaan todeta, että monissa kappaleissa bridgessä laulumelo-

dian rytmiikka rauhoittuu hieman verrattuna säkeistöihin ja kertosäkeisiin. Gradvallin 

(2016) mukaan Max Martin on itse sanonut käyttävänsä juuri tällaista osien välistä 

rytmiikan vaihtelua yhtenä työkalunaan, joten tutkimustulokseni ovat täysin linjassa 

tämän lausunnon kanssa. 

4.4.2 Melodian rekisterin vaihto 

Tarkastelen kuinka kappaleen laulumelodian rekisteri eli korkeus, jossa melodia kul-

kee, vaihtelee osien välillä. Itse olen monesti kuullut neuvon, että osat säkeistö – 

bridge – kertosäe menisivät ihannetapauksessa laulumelodian suhteen matalalta kor-

keammalle. Näin intensiteettiin tulisi luonnollista kasvua. Tämä olettamus toteutuu 

täysin I Kissed a Girlissa. Laulumelodian yleinen linja muuttuu korkeammaksi ja brid-

gessä lauletut samat korkeat nuotit kuin kertosäkeessä ovat bridgessä pää-äänellä 

laulettuja, jolloin niistä tulee hennomman kuuloisia. Kertosäkeen kolmannella neljän-

neksellä tuleva neljän tahdin fraasi, joka on erilainen kuin muu kertosäe, menee toi-

saalta yllättäen säkeistöäkin matalammalle, joten tässä sääntöön on poikkeus. C-osan 

alkupuoli menee myös yhtä matalalta kuin tämä fraasi, mutta C-osan lopussa taas 

mennään korkeammalle kuin missään muussa kohtaa kappaletta. 

California Gurlsissa tämä sääntö ei päde kovin hyvin, koska kertosäe on pääsääntöi-

sesti matalammalta kuin koko muu kappale. Bridge on kyllä korkeammalta kuin sä-

keistö ja sen korkeimmat nuotit on laulettu pää-äänellä.  

Teenage Dreamissa säkeistö ja kertosäe menevät suunnilleen samalta korkeudelta, 

mutta bridge taas matalammalta. Säkeistö lauletaan osittain kuitenkin pää-äänellä, 

jolla tavalla saadaan nostetta aikaiseksi kertosäkeeseen. Mielenkiintoista on kuiten-

kin huomata, että toisen ja kolmannen kertosäkeen lopussa on ikään kuin ker-

tosäkeen toinen osa, josta löytyy koko kappaleen matalinta laulua. 

Fireworkissa on huomattavissa sama ilmiö kuin I Kissed a Girlissa, laulumelodia muut-

tuu kertosäkeessä korkeammalle kuin muualla kappaleessa. Bridgessä rekisterin 

nousu kertosäkeeseen mentäessä on tehty hyvin selkeästi ja jopa korostetusti. 
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Kappaleessa E.T. käytetään Martinin Princeltä opittua tapaa, jossa kertosäkeessä on 

sama melodia kuin säkeistössä (Gradvall 2016). Bridge menee korkeammalta kuin 

kertosäe, mutta korkeimmissa nuoteissa käytetään pää-ääntä rintaäänen sijaan. Ker-

tosäkeistön toinen puolikas pääsee myös näihin korkeuksiin, mutta se on laulettu rin-

taäänellä. 

Last Friday Night (T.G.I.F.):n säkeistö – bridge – kertosäe -rakenne menee järjestyk-

sessä matalin - korkein – keskellä oleva. Bridge on kuitenkin tässäkin laulettu pää-ää-

nellä, joten kertosäe tuntuu voimakkaammalta. Kertosäkeen loppuosassa mennään 

myös bridgen korkeuksiin, mutta nämäkin äänet ovat laulettu pää-äänellä. 

Sama säkeistö – bridge – kertosäe -kaava on havaittavissa myös Part of Me:ssä, tässä 

tapauksessa bridge ei kuitenkaan mene niin selkeästi korkeammasta rekisteristä kuin 

kertosäe, siinä on enemmänkin vain yksittäisiä ääniä, jotka on laulettu korkealta pää-

äänellä. C-osa menee pitkälti samasta rekisteristä kuin kertosäe. 

Roar -kappaleessa näkyy kaikkein parhaiten aiemmin esittämäni teoria nousevasta 

laulumelodiasta, sillä melodia nousee todella selkeästi osa osalta säkeistöstä brid-

geen ja edelleen kertosäkeeseen mentäessä. Koko kappale on myös laulettu rintaää-

nellä ja ääni säilyy vahvana läpi kappaleen. 

Dark Horse on hieman erilainen kappale verrattuna muihin tutkimuksen kappaleisiin 

siinä mielessä, että rakenteen hahmottaminen ei ole aivan niin selkeää. Tässäkin kap-

paleessa voidaan kuitenkin havaita samoja ilmiöitä kuin muissa tutkimuksen koh-

teissa. Säkeistö menee enimmäkseen matalammalta kuin kertosäe ja kertosäkeen lo-

pussa oleva kappaleen voimakkain kohta on laulettu kaikkein korkeimmalta. 

4.4.3 Intervallit sekä fraasien toistuvuus 

Kappaleiden laulumelodioissa toistuvat selkeästi eniten sekunti- ja terssi-intervallit. 

Fraasit koostuvat pääsääntöisesti niistä. Muitakin intervalleja, erityisesti kvartteja, 

kvinttejä ja sekstejä, löytyy kappaleista sieltä täältä.  
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Tutkin myös laulufraasien toistuvuutta eli sitä, kuinka fraasit toistuvat yhden osan si-

sällä ja millaisista fraaseista osat koostuvat. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa 16 

tahdin mittainen kertosäe, jossa toistuu ensimmäisen kahdeksan tahdin aikana tietty 

fraasi eli melodialinja kaksi kertaa. Tässä tapauksessa fraasi on siis neljän tahdin mit-

tainen. Näiden kahdeksan tahdin jälkeen tulee kuitenkin erilainen neljän tahdin 

fraasi, jonka jälkeen toistetaan sama fraasi kuin alussa. Eli 16 tahdin kertosäe muo-

dostuu kolmesta samanlaisesta fraasista, jotka tulevat tahdeilla 1-4, 5-8 ja 13-16. 

Tahdeilla 9-12 on kuitenkin erilainen fraasi. Tällainen ilmiö löytyy hyvin selkeästi I Kis-

sed a Girlin ja Part of Men kertosäkeistä sekä Fireworkin ja Dark Horsen säkeistöistä. 

Toinen vastaava ilmiö on erilaisen fraasin tuleminen viimeiselle neljännekselle kol-

mannen neljänneksen sijaan. Tällainen ilmiö näkyy Teenage Dreamin ja Last Friday 

Night (T.G.I.F.):n säkeistöissä ja kertosäkeissä, E.T.:n bridgessä ja Roarin ker-

tosäkeessä. Eräs toistuva rakenne on myös, että osan kaksi ensimmäistä neljännestä 

ovat keskenään identtisiä ja seuraavat kaksi taas keskenään identtisiä. Tällainen ilmiö 

on E.T.:n, ja Dark Horsen kertosäkeissä sekä I Kissed a Girlin säkeistössä (mikäli kap-

paleen bridgen laskeekin olevan säkeistön toinen puolikas, raja on tässä tapauksessa 

epäselvä). 

Huomionarvoinen rakenne on myös kahden fraasin vuorottelu. Ensimmäinen ja kol-

mas neljännes ovat samanlaiset ja toinen ja neljäs neljännes vuorostaan myöskin. 

Tällainen esiintyy Fireworkin kertosäkeessä ja Roarin säkeistössä. 

5 Pohdinta ja johtopäätökset 

5.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuus on tärkeää tieteenharjoittamisessa, kun halutaan laadukasta tutki-

musta, joka perustuu luotettaviin tuloksiin. Luotettavuudella viitataan esimerkiksi 

tutkimustulosten riippumattomuuteen satunnaisista ja epäoleellisista tekijöistä. Luo-

tettavaan tutkimuskäytäntöön kuuluu myös, että tutkimuksessa esitetään perusteet, 
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joiden mukaan sitä voidaan pitää luotettavana. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luo-

tettavuuden arviointi perustuu tyypillisesti tutkimuksen tulosten yleistettävyyteen. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta ei taas edes voida ilmaista jonkin mää-

rällisen tai objektiivisen mittarin mukaisina arvioina. (Puusa & Juuti 2011, 47.) 

Tutkimuksessa käyttämäni lähteet ovat luotettavia, ainakin niin luotettavia kuin aihe-

alueeni huomioiden on mahdollista löytää. En ole myöskään käyttänyt tutkimukses-

sani kolmansia osapuolia, joten päätelmäni ovat kokonaan omiani ja tutkimusmene-

telmieni ansiosta luotettavia. 

5.2 Tulokset 

Tavoitteenani oli selvittää, löytyykö näistä yhdeksästä kappaleesta selkeitä kliseitä ja 

ilmiöitä, jotka toistuisivat kappaleissa. Halusin kehittää itseäni niin säveltäjänä, mu-

siikkiteknologina kuin musiikintutkijanakin. Halusin tutkimukseni myös antavan itsel-

leni tietopohjaa säveltämisen opettajana toimimiseen. 

Koen päässeeni tavoitteeseen ja selkiyttäneeni itselle pop-kappaleiden teon lainalai-

suuksia. Huomasin ilmiöitä, joita en ollut tullut ajatelleeksikaan aiemmin ja analyy-

sien tekeminen muuttui selkeämmäksi. Myös analyysimenetelmäni osoittautui mie-

lekkääksi. Jälkikäteen ajatellen MIDI-nuotteihin äänen intervallin kirjoittaminen sä-

vellajiin sekä äänen aikana soivaan harmoniaan suhteutettuna ei ollut kovin hyödyl-

listä, enkä löytänyt siitä selkeää hyötyä tutkimuksen tekemisessä. 

Löysin kappaleista selkeitä toistuvia ilmiöitä, mutta en kuitenkaan mitään yksiselit-

teistä ratkaisua tai totuutta siihen, mikä asia tekee mistäkin melodiasta toimivan. Se 

on monen asian summa. Voi sanoa, että tämän tyylisten kappaleiden tekemiseksi 

vaaditaan laulumelodian osalta pääasiassa soinnun äänille osuva melodia ja sopivasti 

vaihtelua rytmiikassa etuiskuille ja iskuille osuvien fraasien välillä. 

Intervallit muodostuvat pääasiassa sekunneista ja tersseistä ja rakenteet ovat hyvin 

yksinkertaisia. Pelkästään näitä elementtejä matemaattisesti toistamalla ei kuiten-
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kaan välttämättä saa tehtyä hyvää melodiaa, vaikka se mahdollista onkin. Mikäli ha-

luaisi kehittää jonkin matemaattisen tavan saada tuotettua tällaisia melodioita, tar-

vittaisiin tarkempaa tutkimusta ja huomattavasti isompi tutkimusaineisto. Opinnäy-

tetyöni puitteissa tätä ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa, mutta jatkojalos-

tusideana se on potentiaalinen. 

Eniten koin saaneeni hyödyllistä tietoa osien välillä tapahtuvien muutosten tutkimi-

sesta. Sain selkeämmän kuvan siitä, kuinka kappaleisiin saa hyvän tasapainon ja 

kuinka yksinkertaisistakin elementeistä saa rakennettua toimivan kappaleen, johon ei 

kyllästy. Erityisesti laulumelodian kirjoittamiseen ja muunteluun koen saaneeni hyvää 

tietoa. 

Säveltäjänä kehityin tietoperustani kartuttamisessa. Sitä en osaa sanoa keksinkö tut-

kimukseni jälkeen itse parempia ja toimivampia melodioita, mutta ainakin osaan jäl-

kikäteen tarkastella omia kappaleitani ja katsoa löydänkö ideoistani samoja piirteitä 

kuin tutkimuksessani. Myös rakenteiden ja soinnutuksen suhteen sain selkeyttä sii-

hen, kuinka hittikappaleita kirjoitetaan. Erityisesti sointukiertojen vaihtelemattomuus 

kappaleissa yllätti ja uskallan suuremmalla varmuudella tehdä itsekin jatkossa kappa-

leita, joissa ei välttämättä ole mitään muuta kuin yksi kahden tahdin sointukierto. 

Musiikkiteknologina kehityin Cubasen käyttäjänä. Opin monta työskentelyä helpotta-

vaa menetelmää ja pikakomentoa, joita voin käyttää tulevaisuudessa omien projek-

tieni kanssa työskennellessä. Pidän ylipäätään musiikkiteknologian yhdistämisestä sä-

vellystoimintaan ja tutkimukseni auttoi minua sen suhteen. 

Musiikintutkijanakin kehityin tutkimuksen aikana runsaasti. Aloitin analysoimaan 

kappaleita käsitykseni ollessa vielä hieman epäselvä sen suhteen mitä kappaleista tu-

lisi ottaa ylös. Tutkimuksen aikana kokonaiskuva kuitenkin selkiytyi ja alkoi näkemään 

kappaleista huomionarvoiset seikat. 
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5.3 Hyödyntäminen ja jatkokehitys 

Aion kokeilla käyttää selvittämiäni melodioita ja sointuja myös omiin tarkoitusperiini 

sillä tavoin, että yritän saada niitä muuntelemalla aikaiseksi omia melodioitani. Tuo-

toksensa voi kuulla Cubasen avulla reaaliajassa ja päättää itse onko kyseessä liian lä-

hellä alkuperäistä oleva melodia. Olisi myös mielenkiintoista tehdä kokonainen kap-

pale käyttäen pohjana jonkin toisen kappaleen rakennetta ja rytmikuvioita, mutta 

muuttaen pelkän harmonian ja melodian. Tätä olisi sitten mahdollista soitattaa ihmi-

sille ja tutkia huomaisivatko he yhteyden. 

Aihettani olisi helppo laajentaa tutkimalla huomattavasti isompaa kappalemäärää 

tällä tavoin. Silloin tutkimukseni täyttäisi paremmin määrällisen tutkimuksen kritee-

rejä otoksen ollessa suurempi. Tällä tavalla alkaisi myös näkemään paremmin selkeitä 

toistuvuuksia ilmiöissä. Näiden yhdeksän kappaleen perusteella kun ei voi vielä yleis-

tää kuinka yleinen jokin ilmiö on esimerkiksi Max Martinin tuotannossa. Toisaalta tut-

kimuksen voi viedä myös toiseen ääripäähän ja tutkia yksittäistä kappaletta äärim-

mäisellä tarkkuudella. Jätin tässä tutkimuksessa paljon asioita tutkimatta, esimerkiksi 

sanoitukset, instrumentaatiot ja miksausratkaisut. Tutkimiseen voisi ottaa myös tie-

toteknisemmän näkökulman ja ottaa kappaleista enemmän ylös numeerisia arvoja, 

kuten Eeroja ja Toiviainen (2004) ovat artikkelissaan tehneet. 

Muut voivat saada tutkimuksestani ideoita esimerkiksi analyysityökaluni käytön suh-

teen tai analyysin itsensä suhteen. Cubasea ei ole tarkoitettu tämän tyyppiseen toi-

mintaan, mutta se on myös hyvin siihen soveltuva kuten tutkimukseni osoittaa. Tutki-

mukseni on myös hyvä lähde, mikäli haluaa saada tietoa pop-kappaleissa toistuvista 

ilmiöistä tai laajentaa tutkimuksen aihepiirin koskemaan koko Katy Perryn, Max Mar-

tinin tai Dr. Luken tuotantoa.  
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