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1 Johdanto 

 

 

Ensikuulemalta punk ja tango vaikuttavat musiikillisesti olevan melko kaukana 

toisistaan. Uskon, että tyylejä voidaan lähentää erilaisia sovituksellisia element-

tejä tarkastelemalla ja muokkaamalla. Opinnäytetyössäni korostan musiikin so-

vittamisen tärkeyttä ja sitä, kuinka erilaiset ratkaisut vaikuttavat lopputulokseen. 

Valitsin käsiteltäviksi musiikkityyleiksi punkin ja tangon, koska ne ovat minulle 

läheisiä. Mielestäni ne myös tasapainottavat toisiaan mukavasti tunnelman luo-

jina.  

 

Käytän opinnäytetyössäni paljon musiikkisanastoa, jota pyrin avaamaan aina 

uuden asian tullessa esille. Jokapäiväisempiä musiikkitermejä en selitä, koska 

katson niiden kuuluvan musiikin perustietämykseen. Koska suurin osa musiikin 

sovittamisen kirjallisuudesta on englanniksi, voi joillakin musiikin ilmiöillä olla 

suomeksi erilaisia käännöksiä. Näitä termejä selvennän ristimerkitysten välttä-

miseksi.  

 

Käsittelen tekstissäni myös jonkin verran musiikin eri tyylejä ja lupa-asioita. Li-

säksi on perehdyttävä siihen, mitä sovittaminen oikeastaan on. Koska sovitan 

otsikon mukaisesti punkkappaleen tangoksi, kirjoitan hieman myös sovituspro-

sessista. Opinnäytetyöni ei sisällä pedagogista näkökulmaa. Sivuan ohimennen 

myös soitintuntemusta ja äänenkuljetusta. Vertailen valitsemiani musiikkityylejä 

ja kuinka eri soittimet näiden tyylien sisällä käyttäytyvät. 

 

Lähteinä käytän luentomateriaalia Kymen Konservatoriosta (Etelä-

Kymenlaakson ammattiopisto) ja Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä alan kir-

jallisuutta sovittamisesta ja soitinopista. Lisäksi käytän jonkin verran yksittäisiä 

lähteitä musiikin alan julkaisuista ja kirjallisuudesta ja onpa mukana Yleisradio 

Oy:n Toivo Kärki -aiheinen dokumenttikin. Suomenkielistä kirjallisuutta sovituk-

seen ja soitinoppiin löytyy mm. Kari Karjalaiselta sekä Timo Lehtovirralta. Tan-

gon saralla päälähteenäni toimii Martti Metsäkedon ja Seppo Rehnströmin 

”Komppia ikä kaikki” -kirja. Käytän myös internetin vapaata luentomateriaalia 
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mm. Sibelius Akatemian sivuilta. Lisäksi tarkastelen muutamia alaan liittyviä 

viihdejulkaisuja ja dokumentteja musiikin, kirjallisuuden ja television saralta. 

 

Musiikillisia innoittajiani ovat Arja Korisevan ”Tango illusion” -levy (1996) sekä 

Pedro Hietasen Pedro’s Heavy Gentlemen -yhtyeen tangolevyt ”Tango” (1993) 

ja ”Mi tango triste” (2000). Kaikilla kolmella levyllä on kuultavissa suomalaisen 

ja argentiinalaisen tangon yhdistämistä. 

 

Tutkin lähdemateriaaliin ja omiin kokeiluihini perustuvien havaintojeni pohjalta 

sovittamista. Teen myös esimerkkisovituksen, johon pyrin sisällyttämään useita 

sovitustekniikoita ja -elementtejä. Lopuksi arvioin tekemiäni huomioita ja koh-

taamiani ongelmia. Tietenkin nostan esiin myös onnistuneet kohdat sekä sen, 

miten näkemykseni opinnäytetyöprosessin aikana muuttuvat. 

 

 

2 Sovittaminen 

 

 

Musiikkiterminä sovittaminen tarkoittaa jonkin jo olemassa olevan sävellyksen 

tietoisesti tehtyä, yleensä nuotinnettua esitysohjetta. Sovituksessa voidaan tar-

kentaa tai muuttaa alkuperäisen sävellyksen yksityiskohtia. Joidenkin lähteiden 

mukaan alkuperäisen kappaleen kokonaishahmoon ei kajota, mutta käytännös-

sä usein siihen kyllä puututaan. (Wikipedia 2013.) 

 

Heikki Elon kirjoittaman Selvis-lehden kolumnin (4/2010) mukaan sovittaminen 

on valmiin sävellyksen maustamista, kasvattamista ja henkiin herättämistä. So-

vittajan tehtävä on ideoida ääniä, rytmejä, harmonioita ja sointivärejä. Siis luoda 

jotain uutta kuitenkaan rikkomatta alkuperäisideaa. Samalla Elo surkuttelee, 

kuinka liian usein sovittaja-titteliä käytetään väärin. Hän toteaakin, että on hel-

pompi listata asiat, jotka eivät sellaisenaan ole sovitusta. Listan hän on saanut 

Teosto ry:stä. Sovittamista ei siis Elon (eikä Teoston) mukaan ole: 

o soitintaminen ilman luovaa panosta 

o helpotettujen versioiden laatiminen 
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o sävellajin tai äänialan muuttaminen 

o sovitusjäljitelmien laatiminen kuulonvaraisesti 

o vähäiset muutokset ja esittäjän tulkinnallinen panos 

o kaksinnusten tai rinnakkaisäänten lisääminen tai poistaminen 

o dynaamisten ja agogisten merkintöjen laadinta tai 

o fraseeraus- ja sormitusmerkintöjen lisääminen. 

 

Samainen listaus löytyy myös Timo Lehtovaaran Sovitusoppaasta sekä Martti 

Metsäkedon ja Seppo Rehnströmin Komppia ikä kaikki -kirjasta. Tämä sovitus-

listaus on enemmänkin tekijänoikeuslähtöinen kuin musiikillinen. 

 

Sovittaminen onkin helpompi määritellä tekijänoikeudellisesti kuin musiikillisesti. 

Esimerkiksi klassisessa musiikissa pienetkin muutokset voidaan laskea sovit-

tamiseksi. Se onko klassisen musiikin sovittaminen suotavaa, onkin ihan toinen 

asia. Popmusiikin puolella on vapaampaa, koska teoksista ei useinkaan ole 

olemassa täyttä partituuria dynamiikkamerkintöinen ja kaarituksineen.  

 

Tarkoitukseni on vähentää koko ajan kasvavaa genrerajoitteisuutta ja auttaa 

hahmottamaan tyylien välisiä yhtäläisyyksiä. Tutkin voiko kappaleen siirtää gen-

restä toiseen luontevasti sovittamalla vai jääkö kappale sovittamisesta huolimat-

ta kiinni alkuperäiseen tyyliinsä. Samalla yritän tasapainoilla kappaleen sovituk-

sen kanssa. Kappaleen on uudesta ulkoasustaan huolimatta oltava 

tunnistettavissa, mutta toisaalta uuden version täytyy erottua tarpeeksi alkupe-

räisestä.  

 

Sovittamiseen kuuluu paljon säveltämistä ja joskus säveltämisen ja sovittami-

sen välinen raja saattaa hämärtyä. Käytännössä sovittaja joutuu kehittelemään 

motiiveja alkuperäisen pääteeman rinnalle. Yleinen käytäntö on, että rinnakkai-

sia motiiveja ja teema esimerkiksi introon, codaan tai välikkeisiin kehiteltäisiin 

jostakin alkuperäisen teeman osasta. Jos alkuperäistä teemaa lainaa, kannat-

taa kuitenkin miettiä, tuleeko lopputuloksesta sitten liikaa itseääntoistava ja sitä 

kautta tylsä. Itse kehittelen mieluusti jonkin täysin uuden teeman, jota käytän 
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sitten välikkeissä joko sellaisenaan tai muunnelmina. Mielestäni tämä antaa so-

vitukseen mukavaa lisäväriä. 

 

 

3 Lupa-asiat 

 

 

Ennen kuin säntää suin päin sovittamaan, on syytä omistaa hetki lupa-asioille. 

Jos sovitus tulee vain omaksi iloksi, eikä sitä kukaan muu koskaan näe eikä 

kuule, voi mitä vain sovittaa lupaa kysymättä. Jos taas sovitus on tarkoitettu jo-

honkin julkiseen tilaisuuteen ihmisten kuultavaksi, kuten yleensä on, tarvitaan 

sovitettavan kappaleen tekijältä lupa projektiin. 

 

Sovittamiseen liittyvistä lupaprosesseista löytyy tietoa useista sovittamista ja lu-

pa-asioita käsittelevistä tai sivuavista oppaista. Aiheista on saatavissa tietoa 

myös ainakin Teosto ry:n internetsivuilta. Lisäksi useisiin lähteisiin voi hakea 

tarkennusta kysymällä epäselvää kohtaa sähköpostitse. 

   

Sovittamista, teoria-asioita ja musiikkityylien historiaa koskevat hankkimani 

taustatiedot ovat peräisin useista eri lähteistä. Yleensä lähteet ovat yhteneväi-

siä, mutta joissakin tapauksissa löytyy näkemyseroja. Näissä tilanteissa pyrin 

selvittämään, mistä erot johtuvat. Joissakin tapauksissa voi myös olla kyse van-

hentuneista käytänteistä tai tyylisidonnaisuuksista. Julkaisemis- ja muissa lupa-

asioissa kuitenkin käytännöt ovat hyvin selkeät. 

  

Sovituslupaa voi anoa Teosto ry:ltä tai musiikkikappaleen kustantajalta, jotka ot-

tavat yhteyttä alkuperäisiin tekijöihin. Mikäli alkuperäiset tekijät ovat kuolleet tai 

ovat muuten vain vaikeita tavoittaa (esimerkiksi ovat kansainvälisesti isoja täh-

tiä) voi luvan myöntää perikunta, kustantaja tai kustantajan edustaja. Sovituslu-

van voi pyytää myös suoraan tekijältä itseltään. Itse kysyin lupaa Teosto ry:ltä. 

Luvan antoi kappaleen alkuperäinen esittäjä ja tekijä sähköpostitse 

(omateosto@teosto.fi 2015). 
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Pelkkä sovituslupa ei riitä, jos haluaa jakaa kappaleen nuotteja tai esittää kap-

paletta julkisesti. Nuottien jakamisesta ja sovituksen julkisesta esittämisestä en-

siesityksen jälkeen tulee sopia sovitusluvan anomisen yhteydessä (Lehtovaara 

2014, 91). 

 

Lupa-asioissa kannattaa pitää mielessä, että vaikka suullinen sopimus on juridi-

sesti yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, riita-asioissa olisi hyvä olla jotakin todistus-

aineistoa, esimerkiksi sähköposti, jossa lupa sovittamiseen selvästi annetaan. 

Kysyin siis luvan, vaikka tämä sovitus ei tulekaan esitettäväksi, mutta nuotin-

noksen perusteella tehty midi-äänite ilmestyy tämän opinnäytetyön liitteenä ja 

se on julkisesti kuultavissa. Tekijänoikeuslain (1961/404) mukaan äänite ja te-

kemäni sovitus ovat copyrightin alaisia eikä niitä saa käyttää tai esittää julkisesti 

ilman lupaani (Finlex 2016).  

 

Aina välillä törmää erilaisiin lupa-asioihin liittyviin myytteihin. On mahdollista, et-

tä osa perustuu vanhoihin käytänteisiin, mutta ne eivät ole enää voimassa. Olen 

kuullut huhuja, joiden mukaan olemassa olevaa kappaletta saa lainata luvatta 

kaksi tahtia omaan kappaleeseensa. Myös sellainen on tullut vastaan, että ole-

massa olevaa äänitettä saisi soittaa kahdeksan sekuntia ilman lupaa. Kaikkeen 

pitää kysyä lupa, myös sample-käyttöön (Lehtinen & Tietosanoma Oy 2011, 

28).  

 

Oma suosikkini on, ettei sovitus- tai äänityslupaa ei tarvitse anoa, jos alkuperäi-

sestä levytyksestä on kulunut 40, 50, 60 tai 70 vuotta. Vuosimäärä vaihtelee ai-

na kertojan mukaan. Kun kappaleen kaikkien tekijöiden (säveltäjä, sanoittaja, 

sovittaja, kääntäjä) kuolinvuoden päättymisestä on kulunut 70 vuotta, on kappa-

le vapaa. (Lehtovaara 2014, 91.) Jos kyseessä on yhteisteos, alkaa 70 vuoden 

lasku viimeisen tekijän kuolinvuoden päättymisestä (Lehtinen & Tietosanoma 

Oy 2011, 28). 

 

Olemassa on myös ns. lähioikeus, joka tarkoittaa esittäjien tekijänoikeutta. Lä-

hioikeudet ovat voimassa 50 vuotta suojatun teoksen julkaisuvuoden päättymi-

sestä. (Karhumaa, Lehtman & Nikula 2010, 185 - 186.)  
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Käytän monessa sovitusesimerkissäni ”Pii, pii pikkuinen lintu” -kansanlaulua. 

Kansanlauluille tai kappaleille, joiden tekijät eivät ole tiedossa, ei tarvitse anoa 

lupaa (Lehtovaara 2014, 91). Suosittelen kuitenkin varmistamaan luvan aina 

kappalekohtaisesti, vaikka olisi mahdollista, että kappale olisi vapaasti käytettä-

vissä. Näin vältytään tekijänoikeusrikkomuksilta. 

 

 

4 Musiikkityyleistä 

 

 

Ennen kuin siirryn käsittelemään varsinaisia sovitustekniikoita, pohdin vielä 

hieman käyttämiäni musiikkityylejä. Genreviidakko kasvaa koko ajan, kun keksi-

tään uusia tyylejä mm. yhdistelemällä uutta ja vanhaa. Valitsin opinnäytetyöhöni 

toiseksi musiikkityyliksi tangon, koska se on aina ollut lähellä sydäntäni ja olen 

perehtynyt siihen jo usean vuoden ajan. Olen myös aikaisemmin tehnyt tango-

aiheisen opinnäytetyön. Punkin valitsin aistilliselle ja perinteikkäälle tangolle pa-

riksi korostaakseni tyylien erilaisuutta ja kuitenkin osoittaakseni, etteivät nämä-

kään tyylit ole niin kaukana toisistaan kuin ensivaikutelma antaa ymmärtää. 

 

Helsingin Sanomat kertoi kulttuurisivuillaan 27.1.2016, että Buenos Airesissa 

nuoret muusikot ovat alkaneet kiinnostua tangosta. Artikkelissa haastateltu bue-

nosairesilaismuusikko kertoo uusien tangoyhtyeiden lainailevan musiikkiinsa 

elementtejä muista musiikkityyleistä kuten hiphopista, punkista, heavysta ja 

elektronisesta musiikista. Näin ollen ajatukseni punkin ja tangon yhdistämisestä 

on kovinkin ajankohtainen.  

 

Kun etsin tietoa valitsemastani yhtyeestä, löysin myös Ilta-Sanomien artikkelin 

(20.3.2015), jossa kerrotaan Klamydia-yhtyeen suunnittelevan konserttia Vaa-

san kaupunginorkesterin kanssa. On hauska huomata, että muitakin kiehtoo 

ajatus tyylien yhdistämisestä ja uuden kokeilemisesta. Ilmeisesti konsertti on 

edelleen suunnitteluasteella. 
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4.1 Punk 

 

Punk on Britanniassa 1970-luvulla syntynyt anarkistinen musiikkityyli, mutta sen 

isänä voidaan pitää yhdysvaltalaista Ramonesia. Alun perin punkille oli tyypillis-

tä nopeatempoisuus, yksinkertaiset kappalerakenteet, aggressiivinen esitystapa 

ja rosoinen kuulokuva. Sittemmin tyyli on hiukan pehmennyt, mutta sanoitukset 

ovat edelleenkin pysyneet kantaaottavina. Lisäksi sanoituksissa on kuultavissa 

Ramonesiltakin tuttua huumoria. (Kuusela 2009 - 2010.) 

 

Paljon säästössä -kappale, jonka valitsin sovitettavaksi, on yhden Suomen me-

nestyneimmän punkbändin käsialaa. Klamydia perustettiin alun perin huvin 

vuoksi ja ajatuksena oli, että jäsenet soittaisivat soittimia, joita kaikkein vähiten 

osasivat. Suuria muutoksia kokoonpanoon ei ole tullut. Kappaleiden sanoituk-

sista vastasi ensimmäiset vuodet yhtyeen rumpali Toni ”Kape” Pitkäsalo ja me-

lodioista laulaja Vesa Jokinen. Myöhemmin Jokinen teki melodioiden lisäksi 

myös sanat. Yhtyeen ensimmäiset levyt olivat synkistelyä ja sotakuvia, sittem-

min iloisia ja tarttuvia huumoriralleja alkoholin nauttimisesta ja pikkutuhmuuksis-

ta. (Similä & Vuorela 2015, 91 - 92.) 

 

Joskus musiikissa sanoitus jää varsinaisen musiikin varjoon. Klamydialla oli tie-

toinen valinta miksata laulu levyllä mahdollisimman eteen, jotta sanoista saisi 

kunnolla selvää. Toinen syy tällaiselle miksaukselle oli, että se peitti mukavasti 

alleen hieman sekavaa soittoa. (Similä & Vuorela 2015, 98.)  Muuntaessani 

punk-kappaleen tangoksi, jouduin valitettavasti puuttumaan hieman sanoituk-

seen. Karsin pois yhden väkevämmän sanan, joka sopi hyvin alkuperäiseen esi-

tykseen, muttei tangoon. Toisen sanan poistin rytmisen istuvuuden vuoksi. 

Punk lienee alun perin ollut enemmänkin räminää kuin musiikkia, mutta tämäkin 

asia on vuosien saatossa muuttunut. Kantaaottavan tekstin taustalla saa olla 

ihan oikea sovitus. 
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4.2 Tango 

 

Käsittelen hieman sekä argentiinalaista että suomalaista tangoa, koska aion 

käyttää sovituksessani elementtejä molemmista. Perustelen tyylien sekoittelua 

sillä, että se tuo vaihtelua. Lisäksi tällaista sekoittelua on kuultavissa mm. tan-

gomarkkinoiden sovituksissa. Tämä lienee tyylillisesti nimeltään konserttitango. 

 

Tangoa on useaa eri lajia. Myös monella kansallisuudella on ”oma tango” eli 

omanlaisensa käsitys kyseisestä musiikkityylistä. Hämmästyttävää kyllä, 

muunmaalaisista tangoista suomalaista lähimpänä on japanilainen tango 

(Numminen 1998, 150).  

 

Tango syntyi Argentiinan ja Uruguayn satamakaupungeissa kuubalaisen ha-

banera- (habañera) ja argentiinalaisen milonga-rytmin yhdistymisestä. Suoma-

lainen ja argentiinalainen tango eroavat toisistaan rytmiikan, tulkinnan ja sanoi-

tuksen puolesta. Argentiinalaisessa tangossa ei myöskään ole vakiintunutta 

tanssikuviota toisin kuin suomalaisessa tangossa, jonka tanssikuvio on lainattu 

foxtrotista (hidas-hidas nopea-nopea). (Metsäketo & Rehnström 2011, 12.) 

 

Koska tango on syntynyt 1800-luvun loppupuolella satamakaupungeissa, on 

laulujen teemoina ollut kaipaavan tai menetetyn rakkauden lisäksi meri ja me-

renkäynti. (Metsäketo & Rehnström 2011, 12). Suomessa on lisäksi kehittynyt 

myös ns. mustalaisaiheinen romanitango (Asplund, Hoppu, Laitinen, Leisiö, Sa-

ha & Westerholm 2006, 160 - 165). Romanitangon vaikutuksen voi kuulla suo-

malaisten tangolaulajien äänenkäytössä. 

 

Suomalainen tango on yleensä tasaista ja pohjaa saksalaiseen marssimaisen 

tarkkaan tangorytmiikkaan. Tyylistä käytetään myös nimityksiä eurooppalainen 

tai kansainvälinen tango. Jostain syystä suomalaisen tangon väliosa kuitenkin 

on päädytty soittamaan beguinena. Martti Metsäketo ja Seppo Rehnström arve-

levat kirjassaan Komppia ikä kaikki (2011), että beguineosio on alun perin ollut 

vain väärin soitettu habanerarytmi (habañera). Lisäksi he kritisoivat, ettei tans-

simusiikin rytmin muuttaminen kesken kappaleen ole soveliasta tanssijoita aja-
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tellen. Koska käytäntö kuitenkin on vakiintunut, voi rytmiä muuttaa, kunhan 

tempo ja äänenvoimakkuus pysyvät suurin piirtein samoina. 

 

Joidenkin lähteiden mukaan beguineosion olisi kehittänyt latinalaisrytmien suuri 

ystävä Unto Mononen. Toisissa lähteissä taas beguineosion isäksi mainitaan 

Toivo Kärki. On yleisesti tiedossa, että Kärki vihasi tangoa, joskaan hän ei ikinä 

itse niin sanonut. Yleisradio Oy:n vuonna 1980 julkaisemassa dokumentissa 

“Toivo Kärki, unta ja totta” asiaa kysyttiin suoraan. Tällöin Kärki totesi, että 

marssirytmiikka ei pitkään jaksanut olla kiinnostavaa, joten hän yritti elävöittää 

kappaleita muilla rytmeillä. Mutta koskaan hän ei myöntänyt, että olisi tangoa 

vihannut. Dokumentissa Kärki naureskeli, että sitä tehdään, mitä kansa haluaa.  

 

Aina tango ei kuitenkaan ole ollut suosittu Suomessakaan. Tango saapui Suo-

meen vuonna 1913, jolloin sitä esitti ravintola Börsissä Helsingissä tanskalainen 

pariskunta. Musiikki ja tanssi luokiteltiin heti syntiseksi ja rietasteluksi. (Nummi-

nen 1998, 10.) 

 

 

5 Sovitustekniikoita 

 

 

Sovitustekniikoita on paljon. On sellaisia, joille on nimi ja sellaisia, joita käyte-

tään, koska “niitä vain käytetään”, mutta ilmiötä ei ole nimetty. Esittelen joitakin 

tekniikoita, joista useista pyrin antamaan jonkinlaisen nuottiesimerkin. Montaa 

pyrin myös käyttämään omassa sovituksessani. Kaikkia on toki mahdotonta 

saada mahdutettua yhteen kappaleeseen niin, että kokonaisuus säilyisi mielek-

käänä.  

 

Esittelen tekniikat yksinkertaisimmillaan ja jotkin esimerkkini voivat olla ääripäis-

tä. Olen todennut, että musiikissa liioitteleminen ja karrikointi auttavat ymmär-

tämistä. 
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5.1 Melodiset lähestymistavat  

 

Melodisilla lähestymistavoilla tarkoitan varsinaisen melodian alla kulkevia melo-

dioita, jotka voivat olla (ja yleensä ovatkin) sointuriippuvaisia, mutta eivät muo-

dosta sointua. Käsittelen melodiset työskentelytavat ensin, koska ne ovat mie-

lestäni helpoimmat hahmottaa.  

 

Ensiksi esittelen vastamelodian, josta käytetään myös nimitystä taustamelodia 

tai obligato. Toisen nimensä mukaisesti se kulkee varsinaisen päämelodian 

taustalla itsenäisenä melodianaan. Sen tulee sopia sointujen ja päämelodian 

kanssa yhteen, muttei myötäillä päämelodiaa. Taustamelodia voi liikkua varsi-

naisen melodian ylä- tai alapuolella (nuottiesimerkit 1 ja 2). (Pylkkänen 2013 - 

2014.) Koska taustamelodia on itsenäinen elementti, en näe mitään syytä sille, 

etteivät obligato ja päämelodia saisi mennä ristiin (nuottiesimerkki 3). 

 

 

Nuottiesimerkki 1. Yläpuolinen taustamelodia. 

 

 

Nuottiesimerkki 2. Alapuolinen taustamelodia. 

 

 

Nuottiesimerkki 3. Päämelodian kanssa ristiin menevä taustamelodia. 

 

Taustamelodioiden kanssa on syytä olla varovainen. Jos vastamelodiasta tulee 

liian dominoiva, voi varsinainen päämelodia jäädä sen jalkoihin. 
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Taustamelodian tekemiseen on erilaisia mahdollisuuksia. Melodiaa voi etsiä 

sointujen ja päämelodian avulla. Tällä tarkoitan, että ensin määritetään rytmi, 

johon halutaan taustamelodian menevän ja sitten käydään läpi jokainen nuotti 

sopivan melodian löytämiseksi. Tämä on melko työlästä, mutta tarpeellista, jos 

ideapankki on tyhjä. Taustamelodian voi keksiä myös ihan omasta päästä. To-

sin melodia, joka omassa päässä kuuluu sopivan oikein hyvin, ei välttämättä 

toimikaan sille määrätyssä kontekstissa.  

 

Yksi kätevä keino taustamelodian löytämiseksi, on kääntää kappaleen varsinai-

nen melodia kulkemaan lopusta alkuun. Tätä kutsutaan rapuliikkeeksi (nuotti-

esimerkki 4). Harvassa kappaleessa päämelodia ja näin tuotettu taustamelodia 

ihan saumattomasti kävisivät yhteen, mutta ainakin sitten on runko, jota ruveta 

muokkaamaan. Kaikkea ei aina tarvitse itse keksiä.  

 

 

Nuottiesimerkki 4. Rapuliike. 

 

Toinen hyvin käytetty tapa on kääntää melodia itsensä visuaaliseksi peilikuvaksi 

(nuottiesimerkki 5). Myös näin syntynyttä taustamelodiaa joutuu usein vielä 

hieman muokkaamaan. Peilikuvan lähtökohtaista intervallia ei ole määritelty. 

Esimerkkini lähtee terssin päästä ja epäsopivia ääniä on korjattu. 

 

 

Nuottiesimerkki 5. Peilikuva. 

 

Taustamelodian rytmiä on syytä miettiä. Kun päämelodiassa on pitkää ääntä tai 

taukoa, on taustamelodiassa luontevaa olla tiheämpää rytmiä. Kun taas pääme-

lodiassa on tiheämpi rytmitys, on taustamelodian syytä pysytellä pitkissä äänis-

sä. Kahden erilaisen tiheärytmisen melodian ollessa päällekkäin, voi kuulokuva 
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muuttua levottomaksi tai suttuiseksi. Jos taas pitkät äänet tulevat yhtäaikaa, voi 

siitä seurata tahattomia suvantokohtia (nuottiesimerkit 6 ja 7). 

 

 

Nuottiesimerkki 6. Huono melodiarytmitys. 

 

 

Nuottiesimerkki 7. Parempi melodiarytmitys. 

 

Jos taustamelodia on päämelodian myötäinen, sitä kutsutaan stemmaksi. Silloin 

se ei enää ole itsenäinen, vaan melodiaa täydentävä, korostava osa, jota ei voi-

da soittaa yksin, vaan avuksi tarvitaan aina varsinainen melodia. Stemma voi 

kulkea varsinaisen melodian ylä- tai alapuolella. (Pylkkänen 2013 - 2014.) 

(Nuottiesimerkit 8 ja 9) Kirjassaan Sovitusopas harrastajaryhmien vetäjillä 

omien sovitusten laatimisen avuksi (2014) Timo Lehtovaara toteaa, että kappa-

leen elävöittämiseksi stemmat voivat joskus mennä ristiinkin (nuottiesimerkki 

10). 

 

 

Nuottiesimerkki 8. Alapuolinen stemma. 

 

 

Nuottiesimerkki 9. Yläpuolinen stemma. 
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Nuottiesimerkki 10. Melodian kanssa risteytyvä stemma. 

 

Stemmoja kirjoittaessa kannattaa välttää isoja hyppyjä. On myös hyvä miettiä, 

miksi haluaa käyttää melodian kanssa risteävää stemmaa. Suuret intervallit tai 

epäloogiset melodiakulut voivat tuottaa vaikeuksia etenkin laulukuorolle. 

 

Tein sovitukseeni taustamelodian, joka alkaa tahdista 70, ja sillä on kaksi 

stemmaa. Käyrätorvi vastaa varsinaisesta taustamelodiasta ja trumpetti ja pa-

suuna stemmaäänistä. Kirjoitin taustamelodiaan kaksi neljän tahdin fraasia, jot-

ka muodostavat kahdeksan tahdin kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus soite-

taan kahdesti, jolloin se päättyy tahtiin 85. Siellä täällä sovitusta on kuultavissa 

häivähdyksiä taustamelodiani motiivista. 

 

Läpi sovitukseni kulkee stemmoja. Olen jakanut ne soitinryhmittäin siten, että 

puupuhaltimet soittavat toinen toisilleen stemmaa, vasket toisilleen ja jouset toi-

silleen. Samankaltainen sointi yhdistää melodiat ja stemmat mielekkäiksi koko-

naisuuksiksi. Stemmoja voi myös olla useita päällekkäin. Taustamelodioitakin 

voi periaatteessa olla, mutta kuulokuva saattaa helposti muuttua suttuiseksi. 

Moniäänistä stemmaa kutsutaan myös satsiksi, ja sitä esiintyy paljon mm. pu-

hallinorkestereissa. (Puheloinen 2010 - 2011.) 

 

Satsi voidaan kirjoittaa ahtaaseen tai hajalliseen asetteluun. Hajallista asettelua 

kutsutaan toisinaan myös avoimeksi asetteluksi. Ahtaassa asettelussa ylin ja 

alin nuotti ovat maksimissaan oktaavin päässä toisistaan (nuottiesimerkki 11). 

Hajallisessa asettelussa nuottien välimatka on enemmän kuin oktaavin. Avoi-

meen asetteluun kuuluvat myös drop-asettelut. Drop-asettelu tarkoittaa, että jo-

kin satsin äänistä tiputetaan oktaavia alemmas leveämmän soinnin aikaansaa-

miseksi. Äänten laskeminen aloitetaan tässä tapauksessa aina ylimmästä 

sävelestä. Yleisimmät tiputettavat äänet ovat drop 2 (nuottiesimerkki 12), drop 3 
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(nuottiesimerkki 13) ja drop 2 & 4 (nuottiesimerkki 14). (Puheloinen 2010 – 

2011; Pylkkänen 2013 - 2014.) 

 

 

Nuottiesimerkki 11. Viisiääninen satsi ahtaassa asettelussa melodian tuplauk-

sella. 

 

 

Nuottiesimerkki 12. Viisiääninen drop 2 -asettelu. 

 

 

Nuottiesimerkki 13. Viisiääninen drop 3 -asettelu. 

 

 

Nuottiesimerkki 14. Viisiääninen drop 2 & 4 -asettelu. 

 

Asetteluja ja voicingeja (eli sointuhajotuksia) mietittäessä kannattaa välttää 

kahden alimman tai kahden ylimmän äänen välistä pientä sekunti-intervallia. 

Soinnun keskivaiheille sijoitettuna pieni sekunti antaa mukavaa lisäväriä, mutta 

ylimpänä tai alimpana kuulostaa riitasoinnulta.  
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Yksi varsin käytetty keino on aiheensiirto. Sama melodia-aihe siirretään sellai-

senaan tai muunneltuna eri soittimelle, lähtemään tahdin eri osalta tai eri kor-

keudelta. Ilmiöstä käytetään myös nimityksiä ahto, stretta ja sekvenssi. Aiheen-

siirto eroaa kaanonista (nuottiesimerkki 15) siten, että kaanonissa melodia 

pyritään pitämään samana, mutta toki sitäkin voi tarpeen tullen hieman muoka-

ta. Yksi merkittävä ero on, että kaanonissa lähdöt ovat tasaisia ja järjestelmälli-

siä, ja kun alkuperäismelodiaa katsoo, niin ne ovat suorastaan ennalta määrät-

tyjä. Aiheensiirrossa taas siirto voi tapahtua milloin vain, minne vain, kenelle 

vain, eikä sen ehdotonta paikkaa voi nähdä pelkästään päämelodiaa katsomal-

la. (Tarkiainen 2014.) 

 

 

Nuottiesimerkki 15. Minikaanon. 

 

Kirjoitin sovitukseni väliosaan kaanonin. Se lähtee tahdista 112 huilun ja I viulun 

unisonolla. Neljän tahdin jälkeen aloittavat oboe ja II viulu myös unisonossa. 

Tahdissa 120 mukaan liittyvät kaanonin viimeiset osaset: klarinetti ja alttoviulu. 

Tämä kaanon jää kuitenkin kesken, koska vain ensimmäisenä lähteneet huilu ja 

I viulu ehtivät soittaa koko melodian loppuun. En useinkaan suosi tuplauksia, 

mutta tällä kertaa se tuntui minusta suorastaan tarpeelliselta.  

 

Lisäjännitettä voidaan saada myös osittaisilla päällekkäisyyksillä (nuottiesi-

merkki 16). Esimerkiksi soitin A aloittaa melodiakulun, johon soitin B tulee mu-

kaan. A lopettaa, mutta B jatkaa. C yhtyy B:n soittoon ja kun B lopettaa C jää 

vielä soittamaan. Soittimet voivat soittaa samaa melodiaa tai stemmaa toisil-

leen. (Tarkiainen 2014.) 
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Nuottiesimerkki 16. Osittainen päällekkäisyys. 

 

 

5.2 Harmoniset lähestymistavat 

 

Harmonia on musiikkitermi, joka tarkoittaa erikorkuisten, yhtä aikaa soivien sä-

velten luomaa jännitystä. Myös stemma on harmonia, mutta yleensä puhekie-

lessä harmonialla tarkoitetaan lähinnä soinnutusta. Soinnuttaminen on aina 

henkilökohtaista eikä siihen ole tarkkoja sääntöjä. On vain ohjeita ja vakiintunei-

ta käytäntöjä. (Karjalainen 2014, 16.) 

 

Jonkinlaiset soinnut kappaleessa kuitenkin on oltava. Ehkä yksinkertaiset kol-

misoinnut (nuottiesimerkki 17) tai jotain monimutkaisempaa (nuottiesimerkki 

18). Kappaleen voi myös ensin harmonisoida eli soinnuttaa vähän yksinkertai-

semmin ja sitten reharmonisoida eli uudelleen soinnuttaa vähän monimutkai-

semmin. Tämä on varsin käytetty tekniikka, ja se voi muuttaa kappaleen luon-

netta melkoisestikin. (Pylkkänen 2013 - 2014.) 

 

 

Nuottiesimerkki 17. Yksinkertainen harmonisointi. 
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Nuottiesimerkki 18. Vähän monimutkaisempi harmonisointi. 

 

Kannattaa miettiä sointujen vaihtumistiheyttä. Sointumäärät voivat toki vaihdella 

tahdeittain, mutta suuret muutokset vaihtumistiheydessä voivat kuulostaa ou-

doilta. Siis, jos sointu vaihtuu lähes koko kappaleen ajan puolinuotin välein, ei 

kannata kirjoittaa yhtä tahtia, jossa sointu vaihtuu neljäsosan välein tai tiheäm-

min ellei ole tarkoitus alleviivata jotakin asiaa. Ilman erityistä syytä ei myöskään 

kannata kolmisointupohjaiseen soinnutukseen lisätä yhtä laajaa sointua tai pe-

russointupohjaiseen soinnutukseen änkeä modaalisia laina- tai muunnesointuja. 

 

En juurikaan puuttunut sovituksessani alkuperäisen kappaleen soinnutukseen. 

Tangoon kuuluvat kromatiikka ja muunnesoinnut, mutta halusin pitää kappaleen 

kolmisointupohjaisena. Mielestäni se oli hyvä välimuoto, etenkin kun huomioi, 

että rockmusiikissa suositaan usein pelkkiä vitossointuja (kvinttejä).  

 

Lopukkeita eli lopetukseen tähtääviä kadensseja on neljä päätyyppiä: kokolopu-

ke, puolilopuke, harhalopuke ja täyslopuke. Kokolopuke jakaantuu kahteen 

tyyppiin: autenttiseen lopukkeeseen, jossa toonikaa edeltää dominantti ja pla-

gaaliin, jossa toonikaa edeltää subdominantti. Puolilopuke päättyy dominantti-

sointuun ja harhalopuke päättyy johonkin muuhun kuin toonikaan tai dominant-

tiin (yleisimmin VI asteen sointuun). Täyslopuke taas päättyy ”subdominantti - 

dominantti - toonika” -yhdistelmään. (Mattila 1998, 37 - 38.)  

 

Koska kappaleeni loppuu tangolle yleiseen huippulopukkeeseen (josta käyte-

tään myös nimitystä puolilopuke), minulle ehdotettiin, että muuttaisin viimeistä 

sointua hieman. Tavallisen V7:n sijasta viimeisenä sointuna komeilee nyt V7#5. 

Koska se on ainoa muunnesointu, se erottuu massasta mukavasti.  
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Markkinoilta löytyy useita sovitus- ja harmoniaoppaita, joissa soinnutusta käsi-

tellään perinpohjaisesti harjoitusten kautta. Myös Timo Lehtovaaran sovitusop-

paassa harjoitellaan ensin tekemään sovituksia yksinkertaisesti kolmella perus-

soinnulla (I – IV – V) ja vasta sitten kehotetaan laajentamaan ja korvaamaan 

sointuja tarpeen mukaan. Jokainen saa soinnuttaa sovituksensa niillä soinnuilla, 

jotka eniten korvaa miellyttävät. 

 

Soinnutusta tehtäessä kannattaa huomioida sen vaikutus melodiaan. Mitä kor-

keammalla melodiaääni on soinnun terssipinossa, sitä dramaattisemmalta se 

kuulostaa (Pylkkänen 2013 - 2014). Tämä on kuultavissa mm. sovitukseni kaa-

nonosassa, jossa melodia pikku hiljaa nousee. 

 

Koska soinnuttamisen perinpohjaisesta selvittämisestä saisi aikaan ainakin yh-

den kokonaisen opinnäytetyön, en paneudu tähän aihepiiriin. Soinnutukseen 

kun vaikuttavat myös musiikkityyli ja esittävän orkesterin sekä sovittajan itsensä 

osaamistaso. 

 

Usein kappaletta voidaan elävöittää modulaatiolla eli sävellajin vaihdoksella. 

Modulaatioita voi olla enemmän kuin yksi, mutta useiden modulaatioiden vaara-

na on, että kappaleesta tulee koominen. Modulaation voi periaatteessa tehdä 

minkä tahansa intervallin päähän, alas- tai ylöspäin. Käytetyin modulaatio lienee 

puoli sävelaskelta ylöspäin. Tämä kulkee muusikkopiireissä nimellä euroviisu-

modulaatio. Mielestäni modulaation suuntaa tai intervallia tärkeämpää on toteu-

tus, eli kuinka alkuperäisestä sävellajista päädytään uuteen sävellajiin luonte-

vasti. 

 

Modulaatioita on kolmea päätyyppiä: diatoninen (nuottiesimerkki 19), kromaatti-

nen (nuottiesimerkki 20) ja enharmoninen modulaatio (nuottiesimerkki 21). Dia-

tonisessa modulaatiossa sävellajista toiseen siirrytään molemmille sävellajeille 

yhteisen vaihdossoinnun kautta. (Mattila 1998, 46.) Ilmiöstä voidaan myös käyt-

tää nimitystä äkkimodulaatio sen valmistelemattomuuden ja äkkinäisyyden ta-

kia. 
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Nuottiesimerkki 19. Diatoninen modulaatio. 

 

Kromaattisessa modulaatiossa vaihdossointu muutetaan kromaattisesti uuden 

sävellajin soinnuksi. Soinnussa voi tapahtua muitakin muutoksia, esimerkiksi 

muutos perusmollisoinnusta dominanttisoinnuksi. (Mattila 1998, 47.) 

 

 

Nuottiesimerkki 20. Kromaattinen modulaatio. 

 

Enharmonisessa modulaatiossa soinnun sävel tai sävelet korvataan niiden en-

harmoniksi vastineiksi. Tämä on tarpeellista, jos ajaudutaan johonkin vaikeasti-

luettavaan sävellajiin. Monille esimerkiksi viiden ylennyksen B-duuri on helpom-

pi luettava kuin seitsemän alennuksen Cb-duuri. Erityisen hyvä sointu 

enharmoniseen modulaatioon on vähennetty septimisointu, koska se voidaan 

tulkita kuuluvaksi moneen eri sävellajiin. (Mattila 1998, 48.) 

 

Nuottiesimerkki 21. Enharmoninen modulaatio. 
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Tällaisia modulaatioita tehtäessä kannattaa pitää mielessä, että jousisoittajat ei-

vät käytä enharmoniaa. Jousisoittimilla esimerkiksi eb- ja d#-sävel soitetaan 

hieman erikorkuisina. 

 

Sovituksessani on kuultavissa kolme modulaatiota. Ensimmäinen on tahdissa 

103 oleva diatoninen modulaatio g-mollista eb-molliin yhteisen vaihdossoinnun 

(Ebm) kautta. Tämä sointu oli vanhassa sävellajissa IV ja uudessa I. Seuraava 

modulaatio tulee kaksi tahtia myöhemmin tahdissa 105. Tällöin siirrytään asteit-

taisella valmistelemattomalla modulaatiolla eb-mollista e-molliin. 

 

Viimeinen modulaatio tapahtuu tahdeissa 127 - 130. Tahdissa 127 on e-molliin 

kuuluva D-kolmisointu. Tahdissa 128 on D7-sointu, joka viittaa V asteen soin-

tuun ja näin ollen g-pohjaiseen sävellajiin. Tahdissa 129 D7 vaihtuu asteittain 

E7-soinnuksi, joka taas kuuluu V asteen sointuna a-pohjaiseen sävellajiin. Vii-

dennen asteen sointu vie yleensä kohti I asteen sointua ja tahdissa 130 on uu-

den sävellajin ensimmäisen asteen sointu: Am. 

 

 

5.3 Rytmiikka 

 

Rytmisten elementtien muuttaminen on mielestäni koko sovittamisen ydin. Pop- 

ja rockmusiikissa rytmisektiosta puhuttaessa tarkoitetaan rumpuja ja bassoa. 

Näiden kahden instrumentin yhteissoitto määrittää musiikkityylin ja luo pohjan 

muulle bändille. Puhutaan kompista. Komppaaminen tarkoittaa melodian alle 

muodostuvaa harmonista ja rytmistä kudosta, ja se voi muodostua yhden tai 

useamman soittimen soittamista melodiaa tukevista rytmisistä elementeistä. 

Yksinkertaisemmin sanottuna kyseessä on rytmikuvio. (Puheloinen 2010 - 

2011.) 

 

Vaikka sen merkitystä usein vähätelläänkin, basso on bändin henki. Kaikkien 

bändien sinfoniaorkesterista hevibändiin. Bassolle voidaan kirjoittaa komppia tai 

jotain melodisempaa. Jos bassolle kirjoitetaan jokin riffi eli toistuva sävelkulku, 

josta käytetään myös nimeä ostinato, se voi olla hyvinkin mieleenpainuva. Mo-
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net kappaleet ovat jopa tunnistettavissa pelkän bassokuvion perusteella. Basso-

riffi ei ole tyylisidonnainen. Esimerkiksi Michael Jacksonin ”Billie Jean”, Madon-

nan ”Like a Virgin” ja Stevie Wonderin ”I Wish” ovat hyvinkin erityylisiä, ja niissä 

on selkeä, helposti tunnistettava bassoriffi.  

 

Korostan usein basson tärkeyttä ja haluan, että se kuuluu musiikin kerrosten lä-

pi. Käytin nyt sovituksessani monessa kohtaa basson tuplaamista. Kontrabasso 

soittaa koko kappaleen ajan pizzicatoa (näppäillen), jolloin kuultavissa on bass-

soäänen terävä atakki. Se jää kuitenkin melko lyhytkestoiseksi, joten olen mo-

nessa kohdin tuplannut äänen sellolla (oktaavia ylempää toki) jousella soitettu-

na. Tällöin kuuluu selkeä atakki ja sävel saadaan soitettua täyteen kestoonsa. 

Mikäli sellolla ei ole ollut mahdollisuutta kontrabasson tuplaamiseen, olen käyt-

tänyt apuna pianon matalia taajuuksia oktaaviottein.  

 

Riffi on siis toistuva kuvio, mutta sitä voidaan tarpeen tullen muokata tai siirtää. 

Siinä voi olla näennäisesti oma varsinaisesta kappaleesta poikkeava poljento, 

jolloin kuulokuvaan syntyy polyrytmi. Kitaroille kirjoitetaan myös riffejä samalla 

periaatteella kuin bassolle. Kitarariffit eivät yleensä ole melodiakulkuja vaan 

sointukulkuja tietyin ottein. Vaikka riffejä ei voi patentoida, jotkut näistäkin jättä-

vät varsinaisen päämelodian varjoonsa ja päätyvät kappaleen tunnetuimmaksi 

osaksi. Hyvä ja ehkä käytetyin esimerkki tunnistettavasta kitarariffistä on Deep 

Purplen ”Smoke on the Water”. Riffit ja bassokuviot voivat myös rajoittaa muuta 

sovittamista liiaksi, jolloin ”vähemmän on enemmän” ja ”ei yhtään on täydelli-

nen”. Tällöin voidaan käyttää urkupistettä eli bordunaa, joka käytännössä tar-

koittaa paikallaan pysyvää, yleensä pitkää bassoääntä. (Pylkkänen 2013 - 

2012.)  

 

Punkissa tempo on yleensä nopea ja rytmi tasainen. Mikäli rytmi tai tempo hie-

man huojuu, ei kyse välttämättä ole tietoisesta valinnasta. Suomalaisen tangon 

tempo on yleensä 120 ja rytmi pysyy tasaisena, beguineosiosta huolimatta. Ar-

gentiinalaisen tangon perustempo on 108 - 112, mutta se voi vaihdella, kuten 

argentiinalaisen tangon rytmikin.  
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Sovitukseni välisoitto on kirjoitettu beguinena rytmien vaihtuvuuden takia. Perin-

teisesti suomalaisessa tangossa on soitettu kahdeksan tahtia kertosäkeen alus-

ta beguinena (jos siis beguineosio on kyseiseen kappaleeseen kirjoitettu). En 

halunnut sotkea beguinea muualle, mutta halusin selkeästi erottuvan ja kappa-

leesta muuten poikkeavan välisoitto-osuuden.  

  

 

6 Soitinnus ja äänenkuljetus 

 

 

Soitinnusta opiskellaan vuosia. Aiheesta on olemassa paljon kirjallisuutta ja si-

vuan tätä lyhyesti. Otan sen kuitenkin esille, koska se on olennainen osa sovit-

tamista. On tärkeää tietää, miten millekin soittimelle tai soitinryhmälle kirjoite-

taan. Jokaiseen esittelemään soitinryhmään kuuluu muitakin soittimia, mutta 

esittelen vain yleisimmät soittimet. Erikoissoittimissa on omat erityisominaisuu-

tensa, joihin tulee perehtyä erikseen. 

 

 

6.1 Puupuhaltimet 

 

Puupuhaltimia ovat huilu, oboe, klarinetti, fagotti ja saksofoni. Puhallinsoittimista 

suurin osa on transponoivia. Tämä tarkoittaa, että soitin soittaa eri sävelen kuin 

mikä nuottiin on kirjoitettu. (Joutsenvirta 2015.) Yleensä transponoiville soittimil-

le kirjoitetaan “valmiiksi transponoituun” sävellajiin, mutta on myös mahdollista 

kirjoittaa soivaan sävellajiin, jolloin nuottiin tehdään merkintä “in C”. Ammatti-

muusikot soittavat yleensä sujuvasti ns. C-lapuistakin. 

 

Puhaltimia löytyy monenvireisenä. Puupuhaltimista yleisin klarinetti on Bb-

vireinen ja yleisin fagotti on F-vireinen. Yleisimmät saksofonit taas ovat vireil-

tään: sopraano- Bb, altto- Eb, tenori- Bb ja baritonisaksofoni Eb. (Karjalainen 

2014, 53 - 54.) 
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Puupuhaltimien erityispiirteistä mainittakoon, että huilulle nopeat trillit ovat luon-

tevia, mutta sille ei suositella kirjoitettavaksi kovin matalaa stemmaa. Oboe on 

raskas soittaa ja sen fraasien väliin suositellaan jätettäväksi muutama tahti 

keuhkojen tyhjennystä varten. Se ei myöskään ole yhtä ketterä soitin kuin huilu 

tai klarinetti. Fagotille sopivat staccatot, mutta nopeat trillit äänialan ala- tai ylä-

päässä ovat vaikeita. (Karjalainen 2014, 52 - 54.) Paljon etumerkkejä sisältävät 

sävellajit ovat puupuhaltimille hankalia (Joutsenvirta 2015). 

 

 

6.2 Vaskipuhaltimet 

 

Vaskipuhaltimia ovat käyrätorvi, trumpetti, pasuuna ja tuuba. Käyrätorvi on 

yleensä F-vireinen. Trumpetteja löytyy monessa vireessä (Bb, C, D, Eb, E, F 

(pikkolo), G (pikkolo), A (pikkolo) ja Bb (pikkolo)), mutta yleisimmin käytössä on 

Bb-vireinen trumpetti. Pasuuna on B-vireinen, mutta se ei ole transponoiva soi-

tin. Tuubia valmistetaan B-, C, Eb- ja F-vireisinä. (Karjalainen 2014, 56 - 58.) 

 

Tämän soitinryhmän erityispiirteistä todettakoon, että vaskipuhaltimia sisältävät 

yhtyeet soivat parhaiten F-, Bb- ja Eb-duurissa (Joutsenvirta 2015). Trumpetille 

ei kannata kirjoittaa G-avaimen viivaston alapuolelle ja pasuunalla glissandot 

ovat hyvin luontevia, mutta alarekisteriin sille ei kannata kirjoittaa nopeita juok-

sutuksia. (Karjalainen 2014, 56 - 57.) Pasuunalle kirjoitettaessa täytyy myös 

huomioida äänet, joita ei voida soittaa luistilla, vaan joihin tarvitaan kvarttiventtii-

lin käyttöä (Kontunen 1988, 102). 

 

Puhaltimet vaativat erilaista hengityksen säätelyä ja niiden mahdollisuus dyna-

miikan vaihteluun poikkeaa toisistaan paljonkin. Lisäksi sovitusta tehtäessä tu-

lee muistaa jättää puhallinsoittajille hengityspaikkoja. (Joutsenvirta 2015.) 
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6.3 Jouset 

 

Yleisimpiä jousisoittimia ovat viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso. Soittimissa 

on neljä kieltä, joita yleensä soitetaan jousella. Jousen käyttöön vaikuttaa lega-

tokaaritus, joka tarkoittaa samaa kuin jousituskaari: kaaren sisällä olevat nuotit 

soitetaan samalla veto- tai työntöjousella. Kun kaari loppuu, vaihtuu jousen 

suunta. Ammattisoittajat tekevät monesti itse kaaritukset nuotteihinsa eikä jou-

sen suuntaa yleensä merkitä kuin vasta-alkajille. Vetojousi sijoittuu yleensä 

luontevasti tahdin alkuun ja työntöjousi kohotahdille. (Joutsenvirta 2015.) 

 

Jousisoittimet voivat tehdä dynaamisia vaihteluja yhdellä pitkällä äänellä. Perin-

teisen jousenkäytön lisäksi jousisoittimilla on myös muita tapoja tuottaa ääntä:  

o näppäillen (pizzicato)  

o huiluäänillä (harmonics) 

o sordinon kanssa (con sord.) 

o hyvin läheltä tallaa, jolloin syntyy metallinen sointi (sul ponticello) 

o huilumaisesti (sulla tastiera, sul tasto, flautando, flautato) 

o hankaamalla jousen puuosaa kieliä vasten (col legno tratto) 

o lyömällä kieliä jousen puuosalla (col legno battutto). 

 

Myös jousenkäytön variaatioilla voidaan tuottaa erilaisia ääniä. (Joutsenvirta 

2015.) 

 

 

6.4 Ihmisääni 

 

Ihmisäänet jaetaan perinteisesti sopraanoon, alttoon, tenoriin ja bassoon. Väli-

ääniäkin löytyy, mutta tällä perusjaottelulla pärjää melko pitkälle. Sopraanon 

ääniala on c1 - a2, alton ääniala g - f2, tenorin c - a1 ja basson C - d1. (Karja-

lainen 2014, 158). Oman kokemukseni perusteella laskisin sopraanon koko ää-

nialapaketin suurella terssillä alaspäin ja alton äänialapaketin pienellä terssillä 

alaspäin. Ihmisäänet ovat yksilöllisiä myös ambitukseltaan, joten laulajille kirjoit-

taminen on tapauskohtaista. 
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Valitsemissani musiikkityyleissä ääntä käytetään eri tavalla. Tangossa pyritään 

pehmeään ja tummaan ääneen. Tangoa on tapana laulaa hymyillen, koska se 

antaa ääneen kirkkautta. Naisten tangolaulannassa korkealle mentäessä käy-

tettään pää-äänen ja rintarekisterin sekoitusta (mixed voice) ja alaspäin mentä-

essä kurkunpäätä pyritään laskemaan tumman, romanityyppisen soundin saa-

vuttamiseksi. Vibraton kuuluu olla leveä ja selkeä. Punklaulussa ei 

ymmärtääkseni ole mitään yleistä äänenkäytöllistä normia. Pääasia on, että 

ääntä tulee lujaa. Huutaminen on sallittua eikä vibratoa käytetä. 

 

 

6.5 Muita soittimia 

 

Kitaran vapaat kielet paksuimmasta ohuimpaan ovat E, A, d, g, b ja e1. Muitakin 

virityksiä toki löytyy. Lisäksi kieliä voi olla enemmän kuin kuusi. Kitaralle kirjoite-

taan G-avaimelle, mutta kitara on transponoiva soitin ja soi oktaavia kirjoitettua 

alempaa. Tyypillisiä kitaristisia soittotapoja ovat erilaiset sointunäppäilyt ja va-

paita kieliä hyväkseen käyttävät melodialinjat. Ammattikitaristit huolehtivat itse 

sormituksista. Lisäksi samankorkuinen nuotti voidaan kitaralla soittaa parhaim-

millaan kolmesta eri kohdasta. Ammattikitaristi päättää yleensä itse, mistä koh-

taa otelautaa on hyvä soittaa. Kitaralle ei välttämättä kannata kirjoittaa auki 

sointuja, koska otteet saattavat muodostua mahdottomiksi (Joutsenvirta 2015). 

 

Kitaran merkitys tangomusiikissa on huomattavasti vähäisempi kuin punkissa. 

Tangoon kitaraa ei välttämättä tarvita ollenkaan, mutta jos sen on mukana olta-

va, on sillä yleensä komppaajan rooli. Lisäksi perinteisesti olisi suotavampaa 

käyttää akustista, nylonkielistä kitaraa sähkökitaran sijaan. Punk taas on tyylilli-

sesti lähellä rockia, johon säröinen sähkökitara kuuluu olennaisesti. 

 

Kitaroista puhuttaessa pitää muistaa, että myös sähköbasso kuuluu kitaraper-

heeseen. Toisaalta taas klassisen musiikin basso (kontrabasso) kuuluu jousi-

soittimiin. Soittimet käyttäytyvät hieman eri tavoin, mikä on syytä pitää mielessä 

sovitusta kirjoitettaessa. 
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Pianolle on helppo kirjoittaa, jos on itse soittanut pianoa. Pianolle kirjoitettaessa 

täytyy ottaa huomioon soittajan käden koko. Liian isoja intervalleja ei pidä kirjoit-

taa yhdellä kädellä soitettavaksi. Vapaan säestyksen ollessa kysymyksessä ei 

pianistille tarvitse kirjoittaa koko stemmaa vaan yleensä pelkät sointumerkit riit-

tävät. (Karjalainen 2014, 64.) 

 

Punkissa pianoa ei useinkaan kuule. Tangossa piano on perinteisesti ollut mu-

kana. Sillä soitetaan komppia ja tehdään teatraalisia glissandoja. Pianon ja hai-

tarin rooli tangossa on samanlainen. Punkiin ei yleensä haitariakaan kaivata. Li-

säksi argentiinalaisessa tangossa on perinteisesti ollut haitarin sijaan 

bandoneon. 

 

Rumpusettiin kuuluu virveli- eli pikkurumpu, bassorumpu, tom-tom-rummut ja 

lautaset (Karjalainen 2014, 61). Setin koko voi vaihdella rumpalin mukaan. 

Rumpuja soitetaan perinteisesti kapuloilla, vispilöillä tai malleteilla. Jos rumpu-

stemma on komppia, on tapana kirjoittaa pari tahtia ja sen jälkeen merkintä “si-

mile” tai “cont. simile”. Näin rumpali huomaa helpommin, jos nuotissa yhtäkkiä 

onkin merkittynä iskuja tai muutoksia kompissa. Sibelius-nuotinnusohjelman 

soitannollisista syistä kirjoitin koko rumpuraidan auki, vaikka näin ei normaalisti 

toimittaisikaan. 

 

Punkin rumpuosiot perustuvat hi-hatin 8-osakomppiin. Mitään tarkkaa säännös-

töä punkrumpuihin ei ole. Tangossa rummuilla soitetaan tasaista 4-osakomppia 

ja osien vaihtuessa drumrolleja. Myös parin tahdin välein voidaan tahdin lop-

puun soittaa neljäsosan sijasta kaksi kahdeksasosaa. Mikäli tangosovituksessa 

on beguineosio, soittaa rumpalin sen aikaa beguinekomppia. 

 

 

6.6 Äänenvärit ja yhteensopivuus 

 

Äänenväriin liittyvät yhteensopivuudet on syytä huomioida. Jouset toimivat hy-

vin melkein millaisella kokoonpanolla vain. Huilu taas sopii sointivärinsä ansios-
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ta monenlaisiin soitinkombinaatioihin puhallinorkesterin ylä-äänestä jousisektion 

vahvistukseksi. (Karjalainen 2014, 52.) 

 

Oboelle sopii soolosoittimen rooli, mutta se toimii hyvin myös yhdessä huilun 

kanssa. Sen sointi sopii muiden puhaltimien tuplaamiseen, mutta kahden oboen 

unisono ei ole suositeltava intonaation takia. (Karjalainen 2014, 52.) 

 

Klarinetit soivat parhaiten klarinettien kanssa. Toisten puhaltimien kanssa ok-

taaveissa soitettuna, klarinetti tukevoittaa sointia. Hyvänä lisävärin tuojana kla-

rinetti toimii etenkin käyrätorven tai sordinoidun pasuunan kanssa. Myös uni-

sonot alttoviulun ja sellon kanssa ovat mahdollisia. (Karjalainen 2014, 53.) 

 

Fagotin torvimainen keskiääni sopii hyvin muiden puhallinsoitinten kanssa. Par-

haimmillaan fagotti kuitenkin on kontrabasson ja sellon sointivärin täydentäjänä 

sekä puhallinsektion bassoäänenä. (Karjalainen 2014, 54.) 

 

Vaskisoittimista käyrätorvi sopii hyvin kaiken kanssa ja erityisesti pasuunalle 

ylemmäksi stemmaksi. Käyrätorvea ei kannata kirjoittaa kovin matalalle, koska 

se sekoittuu helposti tuubaan. Trumpetti ja pasuuna kuuluvat samaan “oikotor-

vien” soitinperheeseen ja soivat siksi hyvin yhdessä. (Karjalainen 2014, 56 - 

57.) 

 

Olen esitellyt soittimet klassisen musiikin partituurijärjestyksessä. Soittimet, joita 

ei klassisessa musiikissa paljon käytetä, merkitään ennen jousia. Jouset ovat 

aina koko pakan alimmaisina.  

 

Punkbändin kokoonpano on yleensä rummut, basso, kitara ja laulu. Kitaroita voi 

olla useampiakin. Laulajia on yleensä yksi, mutta stemmoja ja ns mullikuoroja 

voivat laulaa kaikki yhtyeen jäsenet. 

 

Tangobändin kokoonpano voi vaihdella paljonkin. Esimerkiksi piano, viulu ja 

haitari voivat hyvin muodostaa kolmestaankin toimivan yhtyeen. Toisaalta Sei-

näjoen Tangomarkkinoitten mallinen tangoyhtye koostuu ilmeisesti kokonaises-
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ta sinfoniaorkesterista. Laulajaa ei tangossa välttämättä tarvita ollenkaan. Tan-

gossa ei myöskään lauleta stemmoja, joten yksi laulaja riittää. 

 

Paljon säästössä -tangon sovituksessa käyttämäni kokoonpano mukailee Sei-

näjoen Tangomarkkinoiden yhtyettä. Se ei kuitenkaan ole täysin vakiintunut ja 

voi muuttua tarpeen vaatiessa. Siispä sovelsin ja kehittelin tässä kappaleessa 

toimivan kokoonpanon itse. 

 

 

6.7 Äänenkuljetus 

 

Myös äänenkuljetus on asia, jota opiskellaan vuosia ja josta on tehty useita op-

paita. Eri lähteistä keräämäni äänenkuljetussäännöt poikkeavat paikoin 

toisistaan ja ovat välillä jopa ristiriidassa. Yleisesti nyrkkisääntönä on välttää 

isoja intervallihyppyjä. Äänenkuljetusta tulisi toteuttaa siirtymällä lähimpään 

mahdolliseen säveleen. Lisäksi joidenkin lähteiden mukaan stemmat eivät saisi 

mennä ristiin (Puheloinen 2010 - 2011). Tämä onkin ihan ymmärrettävää. Jos 

esimerkiksi neliäänisen sekakuoron stemmat kirjoitetaan samalle viivastolle 

ahtaaseen asetteluun, on loogista, että soprano pysyy ylimpänä ja altto seuraa-

vana, eivätkä ne missään vaiheessa vaihda paikkaa. 

 

Toisaalta, jos sopraanolla onkin melodia, joka hyppää alaspäin, pitääkö kolmen 

muunkin säestysäänen hypätä alaspäin vai saavatko ne siirtyä lähimpään mah-

dolliseen ääneen siitä huolimatta, että sopraano ei enää olisikaan ylimpänä? 

Tällaisia ongelmia tulee vastaan aika usein, ja jos äänenkuljetus on ehdotonta, 

ei ongelmaan ole absoluuttista ratkaisua. Mahdollisia ratkaisuja voisivat olla me-

lodian siirtäminen sopraanolta altolle, jolloin altto ehkä joutuisi aloittamaan fraa-

sinsa sopraanon yläpuolelta. Taas siis stemmat menisivät ristiin. Sitten taas jos 

sopraano aloittaisi fraasin ja altto jatkaisi, pysyisivät kaikki omilla paikoillaan. 

Silloin tosin rikottaisiin sääntöä mielekkäistä melodisista kokonaisuuksista ja 

kuulokuvasta tulisi epäselvä. 
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Yksi vaihtoehto olisi, että kaikki säestysäänet hyppäävät melodian mukana. 

Tässä taas tulee kaikille iso hyppy, jollaisia pitäisi välttää kuulokuvan takia. 

Klassisen musiikin äänenkuljetussäännöissä sanotaan, että neliäänisessä sat-

sissa kaikki äänet eivät voi liikkua yhtä aikaa samaan suuntaan. Timo Lehtovaa-

ra toteaa Sovitusoppaassaan (2014), että hänen mielestään stemmat voivat 

tarvittaessa mennä ristiin, jos se on perusteltua. Lisäksi ristiinmeneminen voi 

elävöittää ja värittää teosta mukavasti. 

 

Käytän itse ristiin meneviä stemmoja melko usein, koska pidän niiden tuomasta 

yllätyksellisestä elementistä. Sovituksessani on useita kohtia, joissa II viulu 

nousee I viulun yläpuolelle. Joissakin kohdissa myös alttoviulu saattaa nousta I 

viulua korkeammalle, koska se vaikuttaa halutulla tavalla soundiin. Myös sovi-

tukseni kaanonosassa soitinten roolit äänenkorkeuksien suhteen ovat välillä 

päälaellaan. Tätä perustelen sillä, että kyseessä on kaanon. 

 

 

7 Huomioitavia asioita 

 

 

Sovitusta tehtäessä on hyvä tietää yhtyeen kokoonpano. Onhan hieman eri asia 

kirjoittaa sovitus jousikvartetille kuin sinfoniaorkesterille. Toiseksi, jos vain mah-

dollista, olisi hyvä tietää, mihin tilaisuuteen sovitus on tulossa. Hyvin radikaalina 

esimerkkinä tilaisuudesta voisi olla vaikkapa häät tai hautajaiset. Tyylilaji on 

myös syytä päättää suhteellisen aikaisessa vaiheessa. (Tarkiainen 2014.) 

 

Myös taitotaso pitää ottaa huomioon. Tällä tarkoitan sekä sovituksen tekijää it-

seään että sovitusta esittävää ryhmää. Turhautuminen ja epäonnistuminen ovat 

hyvin mahdollisia, jos sovittaja valitsee suuntauksen, joka ei itselle ole kovin tut-

tu tai yrittää muuten vain enemmän, kuin mihin tietotaito riittää. Soittajien taso 

taas vaikuttaa sovituksen tekoon siten, että ammattimuusikoista koostuvalle yh-

tyeelle voi kirjoittaa teknisesti ja musiikillisesti haastavampia asioita kuin esi-

merkiksi alakoulun bändikerholaisille, joille sovitus todennäköisesti kannattaa 

pitää melko yksinkertaisena. 
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Joka soittimella on ominaisuutensa ja soitintuntemus onkin tärkeä osa sovitta-

mista. Orkesterille sovitettaessa pitää tietää, mitkä soittimet sopivat äänenväril-

tään yhteen. Kaikkien soittimien ääniala ja transponoivuus ovat myös tärkeitä 

asioita. Kaikilla soittimilla ei myöskään voi soittaa yhtä nopeasti tai hitaasti ja li-

säksi soittimilla on erityisominaisuuksia, jotka sovittajan vain pitää tietää. Esi-

merkiksi legatokaaren käytön tuntemus on todella tärkeää puhaltimille kirjoitet-

taessa. 

 

 

8 Paljon säästössä -tango 

 

 

Ensimmäinen työvaiheeni punkista tangoksi -projektissa oli suorittaa kappaleva-

linta. Valitsin työstettäväksi kappaleeksi suomalaisen punkyhtye Klamydian 

kappaleen Paljon säästössä. Kappale on ilmestynyt vuonna 1999 yhtyeen Zulu-

pohjalta-levyllä. Kappaleen tekijöiksi on merkitty sanoituksen ja sävellyksen 

osalta yhtyeen laulaja Vesa Jokinen ja sovituksen osalta koko yhtye.  

 

Seuraavaksi piti siis hankkia lupa sovitukseen. Anoin lupaa Teosto ry:stä ja lu-

van sain sähköpostiini Vesa Jokiselta. Sitten piti vain ruveta ideoimaan ja hank-

kimaan materiaaleja. Paljon säästössä -kappaleesta en löytänyt nuottijulkaisua, 

joten tein suuntaa-antavan transkription itse. Yritin kirjoittaa melodian rytmin 

tarkasti. Tein siihen kyllä muutoksia, mutta halusin melodian kuulostavan laule-

tulta. Oikeassa elämässä en kirjoittaisi melodiaa laulajalle noin tarkasti, koska 

laulajan pitää saada tehdä kappaleesta omannäköisensä. Tarkoitus oli, että oli-

sin tehnyt sovituksen tarkalleen Seinäjoen tangomarkkinoiden orkesterin ko-

koonpanolle, mutta heidän sivustoltaan ei löytynyt tarkkaa tietoa kokoonpanos-

ta, joten jouduin soveltamaan. Avasin Sibelius-nuotinnusohjelman tarjoaman 

valmiin yhtyepohjan ja lisäsin sinne laulun, pianon, haitarin ja joitain puhaltimia.  

 

Sitten ryhdyin sovittamaan. Timo Lehtovaara painottaa Sovitusoppaassaan 

(2014) useiden luonnosten tärkeyttä. Hän onkin aivan oikeassa. Omalta kohdal-

tani luonnokset tulevat itsestään. Yleensä käy niin, että rupean heti sovittamaan 
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ja ideoimaan. Yhtäkkiä huomaan kuitenkin, että olen tehnyt virheen, eikä sovi-

tusta voi käyttää. Näin se päätyy tahattomasti Luonnokset-kansioon. Luonnosta 

ei siis voi käyttää sellaisenaan, mutta siellä on käyttökelpoisia elementtejä. So-

vituksen edetessä, ja uusien ideoiden tullessa, luonnokseni muuttuvat nimel-

tään versioiksi. En halua hukata mitään ennen kuin olen täysin varma, etten sitä 

enää tarvitse. 

 

Ensimmäinen ongelmani tämän sovituksen kanssa oli se, että lähdin kirjoitta-

maan kappaletta alkuperäisessä sävellajissa. Halusin kappaleen kuitenkin ole-

van itselleni laulettava (olen altto), ja sitä alkuperäinen sävellaji ei ollut. Jo kirjoi-

tetun transponointi ei tullut kysymykseenkään, koska säveltasot oli tarkkaan 

harkittu ja transponointi olisi muuttanut sointia. Aloitin siis uudestaan alusta. 

Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Kirjoitin uudelleen kappaleen rakenteen ja 

mietin tarkkaan osien pituudet ja järjestykset.  

 

Koska tanssittaessa kestää kolme tahtia ennen kuin tangon askelkuvio alkaa 

taas tahdin ensimmäiseltä iskulta, päätin kirjoittaa sovitukseni osat niin, että jo-

kainen osa olisi tahtimäärältään kolmella jaollinen. Jossain vaiheessa tämä pää-

tös alkoi hieman kaduttaa, koska suurin osa länsimaisesta musiikista on jaollista 

neljällä (tahtilaji ja tahtimäärä) ja välillä kolmen tahdin jaot eivät oikein tuntuneet 

istuvan. Mutta tämä johtui vain siitä, ettei korva ollut tottunut kuulemaan tällaisia 

jakoja. Mitä pitemmälle sovitukseni eteni, sitä vähemmän tahtimäärät häiritsivät. 

Nyt en sitä enää edes huomaa. 

 

Useissa oppaissa kehotetaan ensin kirjottamaan säkeistö ja kertosäe ja sitten 

vasta kehittelemään introa. Tämä siksi, että introssa ja välisoitoissa on hyvä 

käyttää jotain säkeistössä tai kertosäkeessä esiintullutta motiivia. Tapani mu-

kaan kuitenkin aina aloitan alusta ja etenen järjestelmällisesti kohti loppua. Niin 

nytkin. Ensimmäisessä väärässä sävellajissa olleessa luonnoksessani yritin va-

rioida kappaleen alkuperäistä introa. Siitä ei tullut hyvä. Seuraavaan versioon 

keksin ihan oman intron. Silloin kun kirjoitin, muistan että ideapankkini oli aivan 

tyhjä. Lääkkeeksi ideapankin täyttämiseen kuuntelin tangoja ja poimin niissä 

toistuvia, tyylille ominaisia yksityiskohtia. Annettuani tekemieni huomioiden hau-
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tua sain kun sainkin kirjoitetuksi tangointron. En ollut introon täysin tyytyväinen, 

mutta se oli hyvä lähtökohta. Muokkasin introa vähän kerrassaan ja kolmannes-

sa versiossa lopulta otin sen kokonaan pois ja kirjoitin täysin uuden intron, jo-

hon olen tyytyväinen. 

 

Ongelmia on matkan aikana ollut monia. Jousisektiolle olen kirjoittanut paljon, 

mutta puhaltimille vähemmän. Haitarille taas en ole koskaan kirjoittanut mitään, 

mutta päänvaivaa aiheutti enimmäkseen haitarin ja pianon roolien yhdistämi-

nen. Tangossa kun niiden pitäisi soittaa samanlaisia asioita. Ratkaisin asian ko-

keilemalla.  

 

Tutkin tarkkaan Metsäkedon ja Rehnströmin kirjaa Komppia ikä kaikki (2011), ja 

vaikka he neuvovat käyttämään tiettyjä komppirytmejä, kuulen levytetyissä tan-

goissa niiden variaatioita. Rytmejä siis oli mahdollista muuntaa. Tämä avasi 

ihan uusia ulottuvuuksia. Lisäksi havaitsin, ettei suomalaisen tangon marssi-

mainen poljento koskekaan kaikkia soittajia. Jonkun on pakko ylläpitää neljäs-

osapoljentoa, ja se vapauttaa muitten soitinten liikehdintää. 

 

Erityistä huolta tässä sovituksessa minulle aiheuttivat välikkeet ja modulaatiot. 

Sovituksen loppupuolella on kolme modulaatiota, joiden toteutus tuotti minulle 

erityistä päänvaivaa. Kokeilin montaa eri tapaa (ja sävellajia), mutta tyydyttävän 

yhdistelmän löytäminen kesti viikon. Olin oikeastaan ajatellut tehdä vain kaksi 

modulaatiota, mutta koska ensimmäinen modulaationi vei kahden alennuksen 

g-mollista kuuden alennuksen eb-molliin, päätin vaihtaa vähän helpommin luet-

tavaan sävellajiin. Ensimmäinen modulaatio onnistui juuri, kuten olin suunnitel-

lutkin, mutten vain ollut laskenut, mikä uusi sävellaji olisi. Suosin vähän etu-

merkkejä sisältäviä sävellajeja, koska niitä on helpompi lukea.  

 

Välisoitto oli toinen suurista ongelmakohdistani. Oikeastaan minun piti mukailla 

alkuperäisen kappaleen välisoittoa, mutta se ei tuntunut sopivan. Lopulta pää-

dyin kuin vahingossa kirjoittamaan välisoiton, joka rakentui neljän tahdin välein 

alkavaksi kaanoniksi. Lisäsin myös soitinryhmien välistä yhteistyötä laittamalla 

puupuhaltimet ja jouset tuplaamaan toistensa stemmat.  
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Lopuksi kuuntelutin lähes valmiin teoksen henkilöillä, joiden musiikillista mielipi-

dettä, osaamista ja tyylitietoisuutta arvostan. Sain hyviä vinkkejä ja muutaman 

korjausehdotuksen. Olinkin tässä vaiheessa kuunnellut sovitustani jo lähes puoli 

vuotta, ja joihinkin muutoksiin tottuminen oli vaikeaa. Lisäksi kuten pitkien pro-

sessien aikana usein käy, olin tullut kuuroksi virheilleni. Tein siis uuden version 

(numero 7), josta tuli lopullinen versio.  

 

Säästin ihan loppuun viimeistelyksi dynamiikkamerkinnät ja miksauksen. Tähän 

mennessä olin tosin jo tottunut soitinten välisiin epätasapainoihin ja Sibelius-

ohjelman midiääniin, joten dynamiikkamerkintöjen tekeminen osoittautui haas-

tavaksi. En enää muistanut, mitkä asiat olivat minua heti aluksi ärsyttäneet ja 

mitkä kaikki olin halunnut korjata. Tein kuitenkin kokeiluja, joista parhaat säilytin 

lopulliseen versioon. 

 

 

9 Lopuksi 

 

 
Otin omasta mielestäni käsittelyyn melko ison aiheen, joskin olen siitä aidosti 

kiinnostunut ja innoissani. Tiedostin jo etukäteen, että työtä tulee olemaan pal-

jon, mutta uskoin saavani sekä sovituksen että opinnäytetyöni kirjallisen osuu-

den valmiiksi määräaikaan mennessä. 

 

Eniten aikaa vei varsinainen sovitus sekä soitin- että harmoniaoppiin perehty-

minen. Muutamia kertoja taakka meinasi ruveta painamaan ylivoimaisesti, mutta 

kun asioita tarkasteli objektiivisesti, kaikesta selvittiin.  

 

Valitsin itselleni mieluisat aiheet, joita katson osaavani hyvin. Opinnäytetyöhöni 

liittyy monia osa-alueita, joita oppilaitoksessani sivutaan, mutta joihin ei välttä-

mättä perehdytä syvemmin. Tämän työn myötä pääsin syventämään tietämys-

täni musiikin eri osa-alueista ja sovittamiseen liittyvistä eettisistä ongelmista. Li-

säksi sain uutta tietoa eri soittimista ja niiden toiminnasta. Pääsin myös 

perehtymään musiikin teoriapuoleen ja sen käytännön toteuttamiseen.  
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Musiikillisessa mielessä näin opinnäytetyöni haasteena. Pääsin ottamaan sel-

vää uusista asioista ja heti soveltamaan niitä käytännössä. Ongelmatilanteisiin 

olin varautunut jo etukäteen.  

 

Tämä projekti on syventänyt käsityksiäni musiikin sovittamisesta ja eri musiikki-

tyyleistä. Samalla olen päässyt perehtymään soitinnukseen lähemmin ja monet 

asiat ovat selkeämpiä kuin aiemmin.  

 

Sainko punkin käännettyä tangoksi, niin että kappale on edelleen tunnistettavis-

sa, mutta selkeästi erilainen? Rehellisesti sanottuna en tiedä. Kappale muuttui 

ehkä liiaksi. Alkuperäisestä säilyi vain melodia ja soinnut ja lopun keksin itse. 

Toisaalta tehtävänanto täyttyi kuitenkin: kappale muuttui punkista tangoksi. Sii-

hen sisältyy punkin kantaaottava teksti, joka kertosäkeen merellisen huomionsa 

takia sopii tangon perinteiseen aiheistoon. Kappale myös kulkee mollissa niin 

kuin monet suomalaiset tangot. Sovituksesta tuli ehkä hieman melodramaatti-

nen, mutta sellainenhan kuuluu tangoon (ja oopperaan).  

 

Kuuntelin lopputulosta rinnakkain alkuperäisen kanssa. Sovitukseni kuulosti mi-

nusta aluksi jotenkin laiskalta ja rauhalliselta alkuperäiseen verrattuna. Syy tie-

tysti voi olla tyylien välisissä dynamiikkaeroissa ja soitinvalinnoissa. Ehkä hie-

man vaikuttanee myös se, että alkuperäisen kappaleen tempo on 184 kun taas 

suomalaisen tangon tempo on 120. 64 iskua hidastusta on melko paljon. 

 

Loppujen lopuksi olen kuitenkin tyytyväinen sovitukseeni ja kehtaan sen omak-

seni tunnustaa. Vaikka tähän meni paljon aikaa ja melkoisesti työtä, oli se sen 

arvoista. Tietämykseni kasvoi tämän projektin aikana hurjasti, kokemuksesta 

puhumattakaan. 

 

Useat ihmiset lukevat kirjoja tai täyttävät ristikoita ajanvietteenään. Niin minäkin, 

mutta useimmiten minulla on esimerkiksi junassa tai linja-autossa mukanani 

myös nuottivihko, johon teen popsekakuorosovituksia. Se on yksi lempi-

harrastuksistani. Jatkan vastaisuudessa sovittamista ainakin omaksi ilokseni, 

mutta tarjoan ainakin kuorosovituksiani kuoroille.  
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Valitsin sovitusaiheen alunperin, koska siitä ei ole ollut paljon kirjallisuutta suo-

meksi. Kun olin jo valinnut aiheeni huomasin, että lähivuosina on ilmestynyt kat-

tavia oppaita sovittamisesta. Tarkoitukseni ei ollut tehdä pedagogista 

opinnäytetyötä, mutta sovitusoppaalta tämä kuitenkin nyt näyttää. Varsinaisena 

oppikirjana tätä ei ehkä voi käyttää, mutta suuntaa-antavana ohjeena kyllä. 

 

Entä mitä tapahtuu Paljon säästössä -tangolleni? Lähetän partituurin ja soivan 

version kappaleen alkuperäiselle tekijälle. En usko, että hän käyttää sovitusta, 

mutta varmasti on hauska kuulla, mihin hän oikein antoi luvan. Ja eihän sitä 

tiedä, vaikka tästä vielä kuultaisiin.  
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