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1 Johdanto 
 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 
 

Tehdessäni opinnäytetyötä tutkimuskysymyksiksi täsmentyivät seuraavat kysymykset 

- Mitä bändin sisällä täytyy tapahtua että voidaan päästä lopputulokseen, jossa saa-

daan aikaiseksi pitkäkestoinen, jatkuva ja mielekäs prosessi, joka muuttuu ajan myötä 

luonnolliseksi tavaksi tehdä töitä ja tämän myötä jopa mahdollisesti elämäntavaksi. 

  

Opinnäytetyöni käsittelee Dolla Lova –yhtyeen matkaa cover -bändistä demobändiksi 

ja sitä myöten ensimmäisen levyn valmiiksi saattamiseen. Työssäni kerron kaikki tär-

keimmät käänteet työprosessin ajalta kun aloimme tehdä omaa musiikkia. Tämä käsit-

tää asioita noin kahden vuoden aikajaksolta, jossa iso osa ajasta jouduttiin käyttämään 

taiteellisen työn sijasta johonkin muuhun. Suurin osa tästä taiteen ulkopuolisesta työstä 

piti tehdä ja opetella yhtä aikaa, koska ei ollut muuta vaihtoehtoa. 

 

Levyntekoprosessin aikana selvisi, kuinka suuri joukko eri osa-alueiden ammattilaisia 

tarvitaan antamaan oma panoksensa että levy saadaan vihdoin ja viimein valmiiksi, ja 

kuinka monta osa-aluetta piti itse opetella koska ei vain ollut varaa maksaa korvauksia 

kaikille tarvittaville ammattilaisille. Työssäni sivuan myös bändin alkuaikoja jolloin levy 

ei ollut vielä suunnitelmissa, vaan tarkoituksena oli soittaa kaikille yhtyeen jäsenille 

mieluista musiikkia ja jakaa hyviä fiiliksiä yleisölle keikkojen muodossa. 

 

Pyrin löytämään myös itse asioita bändistä ja itsestäni tämän työn myötä. Pelkäänkin 

että tulen kartoittamaan yhtyeen heikkoudet ja vahvuudet vielä tarkemmin kuin halu-

aisinkaan. Tämä kirjoitus on omistettu teille Heini ja Eliel. Ilman teitä mitään tästä ei 

olisi ikinä tapahtunut. 

 

 

1.2 Työskentelymetodi 
 

Työ on historiikin omainen. Työskentelymetodiksi täsmentyi itsepohdiskelu, itsereflek-

tio, sekä keskustelut työskentelykumppaneitteni kanssa. Itsereflektiolla tarkoitan Juhani 
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Tiuraniemen mainitsemaa omien ja toisen sisäisten tilojen havainnointia, tunnistamista, 

ilmaisua ja suhtautumista niihin. (Tiuraniemi, www) 

 

Pyrin kertomaan asiat mahdollisimman kronologisessa järjestyksessä. Jotain hyppäyk-

siä ajallisesti sekä taakse että eteenpäin ei voi kuitenkaan välttää johtuen saman tee-

man ollessa aiheena eri aikoina. Tällaisia asioita on esimerkiksi työyhteisön roolien 

muodostuminen ja niiden muokkautuminen erilaisiin tarpeisiin. Tämän työn materiaalit 

ja liitteet ovat lähtökohtaisesti työryhmän itse tekemiä.  

 

 

2 Bändin alku 
 

2.1 Cover -vaihe 2009-2010 
 

Bändi sai alkunsa keväällä 2009 kun kitaristi Ville Suorsa sai idean bändistä, joka soit-

taisi amerikkalaista nyky-R&B:tä ja soul:a. Soul-musiikilla tarkoitetaan musiikkia, jossa 

toisen maailmansodan jälkeen afroamerikkalainen, bluesista, jazzista, rhythm & 

bluesista sekä erityisesti energisestä gospel-musiikista ja negrospirituaaleista ammen-

tava ”rotumusiikki” saavutti radion ja television kautta yhä laajempia yleisöjä samalla 

kun mustien kansalaisoikeustaistelu alkoi. Uudelle vuosituhannelle tultaessa Soul 

musiikki otti vaikutteita muista tyyleistä kuten Disco, Hip hop ja konemusiikki. (Yle 

Teema 2014, www) 

 
Bändin jäseniksi vakiintui Ville Suorsa kitara, Olli Hartonen koskettimet, Heini Ikonen 

laulu, Eliel Viitala rummut ja Tatu Santaniemi basso. Aluksi mukana oli myös Ilmo 

Ylinärä toisena laulajana, mutta hän jäi pois jo varhaisessa vaiheessa. Bändin tarkoi-

tuksena oli keikkojen ohella myös toimia järjestelmällisenä opintoympäristönä niin kou-

lun ensemblenä kuin jokaisen henkilökohtaisten musiikillisten ambitioiden sulautumis-

paikkana. Ajatus oli myös, että ei ole kannattavaa alkaa tehdä kyseisestä tyylistä omia 

kappaleita, ennen kuin niitä oppii kunnolla soittamaan. Tästä syystä pyrimme tutustu-

maan genreen kokonaisvaltaisesti aina reuna-alueita myöten. Yksi kantavia teemoja oli 

esimerkiksi säännöllinen harjoittelu yhdessä. Tiivis yhteydenpito sekä yhteisten harjoi-

tusten sopiminen kuului mielestämme selkeänä osana yhtyeelle, joka aikoi systemaat-

tisesti mennä eteenpäin. Mielestämme myöskään yhtyeen soundi ei voisi muodostua 
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muuta reittiä. Tämän mahdollisti se, että olimme kaikki samalta Metropolia Ammattikor-

keakoulun vuosikurssilta eivätkä muut työt vielä rasittaneet vapaa-aikaamme niin pal-

jon kuin myöhemmin. Myös jokaisen henkilökohtainen oman ajan priorisoiminen vaikut-

ti asiaan. Kaikki tahtoivat tehdä bändistä itselleen ”jutun”. Cover -bändinä keikkoja teh-

tiin noin kymmenen kappaletta vuoden aikana. Esiintymistilaisuuksia järjestettiin joko 

koulun puolesta tai itse Helsingin saman tyylisten bändien yhteistyönä. 

 

 

2.2 Siirtyminen omaan musiikkiin 2011 
 

Bändi oli hajota vuoden 2011 syksyllä. Perustajajäsen Ville Suorsa päätti lähteä, toisen 

orkesterin (For The Imperium) takia. Samalla päätimme kolmestaan (minä, Heini ja 

Eliel) että joudumme luopumaan kosketinsoittaja Olli Hartosen panoksesta ja että jat-

kaisimme eteenpäin keskenämme. Aluksi mietimme ketä pyytäisimme tilalle, mutta 

tulimme pian päätökseen siirtymisestä oman musiikin pariin ja aloitimme säveltämisen 

kolmestaan, koska omaan tuotantoon siirtyminen oli tässä vaiheessa luontevaa. Tarvit-

taessa soittajia pyydettäisiin mukaan sessiokohtaisesti. Mukana päätöksentekoon vai-

kutti myös aikataululliset sekä taiteelliset ambitiot. Oli helpompi organisoida kolmen 

hengen tiimiä kuin herkästi taiteellisilta raiteiltaan pois ajautuvaa suurempaa joukkoa. 

 

 

2.3 Ensimmäiset biisinkirjoitussessiot 
 

Koska kenelläkään laulaja Heiniä lukuun ottamatta ei triossa ollut valmiita demoja esi-

tettäväksi koko ryhmälle, päätimme pitää aluksi kirjoitussessiot yhdessä. Samalla taval-

la kuin alkuaikojen treenimotivaatiossa, päätös tuottaa määrällisesti paljon antaisi meil-

le varmuuden siitä toimisiko yhteistyö mutta myös tilaa sille että jokainen oli biisinkirjoit-

tajana noviisi. Näin sessioita järjestettiin viikoittain. Kantavana ajatuksena oli Hip hop- 

tyylinen musiikki yhdistettynä soul-lauluestetiikkaan. Hip hop musiikkilla tarkoitetaan 

musiikkia joka syntyi alun perin 1970-luvulla kun soundsystem- kulttuuri saapui Ja-

maikalta New Yorkin Bronxiin. Tiskijukkien soittaessa vanhojen funk ja soul kappalei-

den C-osien rumpubreakkeja katutanssijoille MC:t (joista myöhemmin tuli räppäreitä) 

speakkasivat rytmikkäästi niiden päälle. (Wikipedia 2014, www) 
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Alkuvaiheessa pyrimme saamaan aikaiseksi erilaisia pohjia (Beat) joihin Heini inspiroi-

tuisi tekemään laulumelodioita. Referensseinä toimi jo silloin amerikkalaiset The Roots, 

sekä Mary J Blidge. Joku saattaisi kutsua tätä ”sovitus edellä sitten melodia”- metodik-

si, mutta me koimme sen enemmän kuitenkin sävellyksenä. Sovittamista olimme teh-

neet jo yhtyeen cover-aikana eikä tässä mielestämme ollut enää siitä kysymys. Yleen-

sä ”biittien” tekeminen on jonkin kappaleen tuottajana toimivan henkilön työtä. Biitti 

tehdään yleensä jossain määrin sampleista, sekä studiossa äänitetyistä raidoista joihin 

solisti tekee omat melodiat. Me pyrimme kuitenkin aluksi siihen että sama tehtäisiin 

oikeilla soittimilla orgaanisen soundin aikaansaamiseksi. 

 

 

2.4 Työympäristö 
 

Yhtyettä perustettaessa harjoitukset järjestettiin Metropolia AMK:n bändiluokissa Ara-

bianrannassa. Omaan musiikkiin siirryttäessä harjoituksia jatkettiin samoissa koulun 

tiloissa, kunnes tulimme tuloksen että tahdomme päästä harjoittelemaan omilla soitti-

millamme sekä pidempiä aikoja yhtäjaksoisesti. Ensimmäinen itse vuokrattu treeni-

kämppä löytyi Big Fat Studios:in tiloista Helsingin Tattarisuolta. Pieni studio oli Miles-

moren (toisen bändin jossa soitan) kitaristin pääasiallinen työhuone, josta löytyi meille 

tilaa. Studio käsitti yhden soittohuoneen, sekä yhden tarkkaamon. Huoneessa oli vuok-

ralla neljä muuta  bändiä. (Facebook 2014, www) Oma, koulun ulkopuolelta löytynyt 

työtila antoi joustoa aikatauluihin, sekä mahdollisuuden pitää sessioita pitempään. Ara-

bianrannassa se oli rajattu kolmeen tuntiin. Soundin ollessa myös keskeinen osa sävel-

lysprosessia, antoi uusi työhuone mahdollisuuden soittaa omilla soittimilla. Myös yöllä 

harjoittelu tuli näin mahdolliseksi. 

 

 

2.5 Työyhteisön roolit 
 

Työyhteisömme pitää sisällään erilaisia rooleja. Lähtökohta bändin perustamiselle oli 

yhteinen taiteellinen motivaatio. Bändi työyhteisönä vaatii kehittyäkseen kuitenkin mui-

takin tietoja ja taitoja eikä näitä taitoja oteta huomioon yleensä bändiä perustettaessa. 

Yleensä juuri nämä taidot auttavat musiikin markkinoinnissa, ovat ne joko jo valmiiksi 

opiskeltuja tai opittuja tai ne täytyy oppia itse tekemällä. Yksi vaihtoehto on ostaa kul-

loinenkin tieto/taito tai palvelu, mutta omakustanteisena työnä on usein välttämätöntä 
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oppia ja osata tehdä asiat itse. Vastaan tuli välillä myös tilanteita jolloin itse opiskeltu 

taito oli mielestämme ostettua palvelua laadukkaampi, mikä kannusti myös osaltaan 

opettelemaan asioita itse.  
 

Nykypäivänä omakustanteiset tai pienlevy-yhtiöiden alla olevat bändit pitävät useasti 

sisällään ammattihenkilöitä eri median osa-alueilta. Koska näitä bändejä on nykypäivä-

nä paljon, erottuvat edukseen sellaiset bändit jotka pystyvät tuottamaan paljon uskotta-

vaa ulkomusiikillista sisältöä markkinoimaan itse tuotetta, musiikkia. Tällaisia median 

osa-alueita ovat esimerkiksi valokuvaaminen, liikkuvan kuvan tuottaminen, nettisivujen 

tekeminen sekä journalistiikka. Käänteisenä kärjistäen tämä voidaan nähdä niin, että 

tällaisesta henkilöstä tulee muusikko kun se osaa pitää kitaraa oikein päin kädessä. 

 

Bändin koostuessa kolmesta henkilöstä oli helppo jakaa vastuualueita. Tällöin kenellä-

kään työtä ei olisi liikaa, mutta yhteys ja töiden kasaaminen olisi vielä mahdollista to-

teuttaa ilman suuria moneen eri suuntaan painottuvia delegointeja. Niinpä kolmesta 

henkilöstä muodostuva työyhteisö oli varsin toimiva kokonaisuus, missä jäsenille täs-

mentyivät seuraavat roolit: Elielin kuvallinen ja graafinen vastuu, Heinillä bändin keula-

kuvana toimimisen lisäksi mahdolliset haastattelut ja minulla yleinen organisointi ja 

juoksevien asioiden hoito.  

 

Interventiona, cover-bändistä oman taiteellisen työn tekoon siirtymisessä ja sitä myöten 

organisaation kehittyessä jäsenille kehittyi roolien muokkautuessa myös erilaisia odo-

tuksia. Jouni Tuomin mukaan esimerkiksi kehittämishankkeen odotukset kohdistuvat 

usein asiasisältöihin, kuten esimerkiksi epäkohtiin työyhteisössä, rooleihin, 

käyttäytymiseen ja konkreettiseen toimintaan. Työyhteisön tilanne on mieluisa silloin, 

kun odotukset, kyvyt ja toiminta ovat tasapainoisessa suhteessa keskenään. (Tuomi 

2005, www) Näin kävi myös meidän yhtyeessä. Mutta koska aloitimme cover- ajan jäl-

keen puhtaalta pöydältä ilman yhtäkään valmista kappaletta, antoi työskentelyyn men-

nyt aika meille myös aikaa totuttautua näihin uusiin haasteisiin työyhteisönä. 
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3 Ensimmäiset valmiit kappaleet 
 

 

3.1 Millionaire 
 

Ensimmäinen demo kappaleesta Millionaire on keväältä 2011. Kappaleen pohja tuli 

alunperin rumpali Elieliltä. Nyt sävellystyöhön oli otettu mukaan jo hieman myös ohjel-

moinnin tuomia mahdollisuuksia. Kappaleen pohjalla kulkeva torvi -sample on alun 

perin eri rytmillä, eikä järjestyskään soinnuilla ole sama. Sample (englantia, suomeksi 

”näyte”, lausutaan usein sämple) on nauhoitettu pätkä ääntä, jota käytetään osana 

musiikkiteosta. Suomen kielessä puhutaan myös ”samplaamisesta”, kun puhutaan täl-

laisten ääninäytteiden ottamisesta. (Wikipedia 2014, www) Näin vanhasta levytyksestä 

saadaan otettua vanhan levyn soundi ilman että sitä tunnistaa selkeästi varastetuksi. 

Kappaleen pohjaa torvien ja rumpujen kanssa alettiin hiomaan erimuotoihin ja Heini sai 

idean sanoituksesta jossa vastakkaisen osapuolen vuoksi vuodatettuja kyyneleitä ver-

rattiin rahaan (dollari). 

 

 

3.2 Ensimmäiset demot studiossa (Vasara Studio) 
 

Millionairen ensimmäisen version valmistuessa päätimme kokeilla sitä myös studioym-

päristössä. Ensimmäiset studiodemot kappaleesta nauhoitti Jukka Kosunen Vasara 

Studiolla Helsingin Kalliossa. Jukka oli innostunut tekemisistämme jo bändin cover-

vaiheessa ja teimme silloin hänen kanssaan yhden cover –potpurin keikanmyyntitarkoi-

tuksessa. (Vasara Records 2014, www) Koska yhteistyö sujui silloin mutkattomasti 

päätimme ottaa häneen yhteyttä ja ehdotimme nauhoituksia Millionairesta. Vaikka 

olimme ehtineet tehdä biisien kirjoitustyötä vasta vajaat puoli vuotta, ajattelimme että 

olisi kuitenkin hyvä päästä kokeilemaan studiotyötä ihan vain jo pelkästään mielenkiin-

nosta kestääkö valmiit kappaleet tarkempaa nauhoitustyötä. Kappaleen demot eivät 

kuitenkaan vakuuttaneet meitä ja jätimme sen hautumaan yli puoleksi vuodeksi ennen 

kuin otimme sen uudestaan työpöydälle. Sinä aikana kappaletta muokattiin lähinnä live 

-käytöön keikkoja varten. Samalla tulimme myös tulokseen että kirjoitamme vielä lisää 

kappaleita ennen seuraavaa studiosessiota. 
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3.3 Uusi treenikämppä 
 

Yllättäen jo samana keväänä jolloin olimme päässeet uuteen työympäristöön jouduim-

me vaihtamaan työtilaa. Big Fat Studion tiloissa alkoi olla täyttä ja treeniaikojen saami-

nen alkoi muodostua vaikeaksi. Myös sijainti oli hieman liian kaukana. Uusi työtila löytyi 

Vallilasta, Stereotype Studion tiloista. Uusi studio oli huomattavasti suurempi ja siellä 

oli myös studion laitteet bändin käytössä studion kuukausivuokran hinnalla. Kustan-

nukset kaksinkertaistuivat, mutta koska olimme juuri siinä vaiheessa että tarvitsisimme 

joka tapauksessa studiota pian, päätimme ottaa tarjouksen vastaan. Stereotype Studi-

on ideana oli pitää muutamalla bändillä kiinteistön yleiset kustannukset katettuina ja 

tehdä voitot ulospäin myynnillä. (Stereotype Studio 2014, www) Näin tilat olivat paikoi-

tellen hyvin varattavissa. Myös useampi soittotila jousti hyvin eri ihmisten aikataulujen 

kanssa. Voi sanoa että tässä kohtaa meillä kävi hyvä tuuri. Samanlaista, yhtä edullista 

treenis/studiota ei ole Helsingissä tullut vastaan. 

 

 

3.4 Omat demot syksy 2011 
 

Kappeleiden tekoon saatiin vauhtiin syksyllä 2011. Uusia biisejä alkoi syntyä ja studion 

mahdollistama hyvälaatuisten demojen nauhoittaminen tuli kappaleiden kirjoittamisen 

rinnalle. Siinä vaiheessa Pro Tools-ympäristöllä toimiva studio oli meille sen verran 

vieras, että päätimme yrittää nauhoittamista lisävoimien turvin. Jukan kanssa teimme 

Stereotype Studiolla pari lisädemoa. Myös yhtyeen keikkakokoonpanoon kesällä liitty-

nyt kosketinsoittaja Riku Kantola tuli auttamaan studiotyöskentelyssä. Demoversioita 

syntyi kappaleista Hopeless Dreamer ja Without You, joista ensimmäinen päätyi myö-

hemmin myös Fall For You –levylle. Studion käyttö vauhditti ja vahvisti edelleen tunnet-

ta levyn teosta. Huomioimme tärkeäksi asiaksi sen, että tämän kaltaiselle musiikille 

pelkkä kolmen soittimen treeninauhoittelu ei pelkästään riitä selkeän demon aikaan 

saamiseksi. Tästä syystä sekvensseriohjelmien opettelu tuli soittamisen rinnalle. Nä-

mäkään demot eivät kuitenkaan vastanneet täysin sitä mihin suuntaan halusimme 

bändinä liikkua ja näin jätimme nauhoittamisen loppuvuodeksi ja keskityimme keik-

kasetin loppuunsaattamiseen. 
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3.5 Ensimmäiset keikat joulu 2011 
 

Keikkoja olimme edellisen kerran tehneet syksyllä 2010, joten taukoa alkoi kertyä jo  

reilun vuoden verran. Ajattelimme että selkeyttäeksemme bändinä oloa halusimme 

päästä keikoille esittämään aikaansaamaamme materiaalia. Keikoilla käyminen oli kui-

tenkin se toinen suuri päämäärä omien kappaleiden nauhoittamisen ohella ja kun ma-

teriaalia alkoi olla kasassa kokonaisen keikkasetin verran, päätimme lähteä kokeile-

maan sen esittämistä yleisölle. Tässä kohtaa välihuomiona täytyy kertoa, että kokonai-

nen albumi päämääränä oli kiteytynyt hiljalleen. Oliko kyseessä hajautettu EP vai ko-

kopitkä albumi, ei ollut varmaa, mutta omaa musiikkia tekevänä orkesterina loogisin 

julkaisutapa tulisi olemaan kuitenkin näistä toinen.  

 

Ensimmäinen oman musiikin keikka varattiin Cafe Mascotin tiistaiklubille Helsinkiin. 

Livekokoonpanossa oli tuolloin meidän trion lisäksi Riku Kantola koskettimet, Markku 

Ollikainen kitarassa, sekä Marjut Backman ja Tuuli Ikonen taustalaulajina. Ehtona kei-

kalle lähtemiseen asetimme itsellemme, että setti täytyisi koostua kokonaan originaa-

leista kappaleista. Lainabiisejä olisi voinut olla mukana, mutta koska olimme aikaisem-

min olleet pelkästään coverbändi päätimme että näytämme ihmisille täysin uuden Dolla 

Lovan. Aluksi tiukka aikataulu meinasi tuottaa ongelmia, mutta viimehetken tiukka aika-

taulu toimi hyvin kappaleiden loppuunsaattajana.  

 

 

4 Siirtyminen demobändistä omakustannesinkkuihin 
 

 

4.1 Kevät 2012 Millionaire ja Smallest Thing 
 

Steretype Studion tiloihin siirtyminen antoi mahdollisuuden alkaa kokeilla studiotyös-

kentelyä aktiivisesti, ilman aikarajoituksia. Niinpä päätimme saattaa keskeneräisen 

Millionaire -kappaleen loppuun alkuvuodesta 2012. (Youtube 2012, www) Vuoden hil-

jaiselo profiloituneena oman musiikin bändiksi alkoi tuottaa paineita, joten päätimme 

että oli korkea aika saattaa valmiiksi ainakin yksi kappale ihmisten kuultavaksi. Myös 

ensimmäinen oma julkaisu määrittäisi meitä enemmän pois cover-bändin maineesta, 

joten pääsy pois siitä, ei niin mieluisasta profiloinnista oli meille myös paikallaan.  
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Millionaire oli tehty edellisenä vuonna lähes loppuun Jukan kanssa, mutta päätimme 

aloittaa kappaleen sovittamisen alusta. Avuksi nauhoittamiseen sekä tuottamaan 

saimme Sami Tammelan, joka työskenteli tuolloin Stereotypellä. Samilla oli taustaa Hip 

hop/RnB-musiikista sekä aikaisemman tanssiharrastuksensa, että myös oman bändin-

sä Oaklynin kautta, jonka kanssa hän oli loppuunsaattamassa esikoisalbumia. Studion 

kautta tutustuminen Samiin oli meille jälkeenpäin ajateltuna onnenpotku, sillä löysimme 

hänestä juuri oikeanlaisen yhteistyökumppanin bändin ulkopuolelta. Samin tullessa 

mukaan yhteistyö Jukan ja Rikun kanssa laitettiin jäihin, johtuen osaksi siitä että yhteis-

tä linjaa musiikille ei tahtonut löytyä, mutta myös siksi että heidän omat kiireet estivät 

sujuvan työskentelyn meidän kanssa. Samin kanssa kaikki loksahti heti kohdalleen ja 

hänellä vapautui myös aikaa Oaklynin debyytin valmistuessa.  

 

Riku oli mukana nauhoittamassa Millionairen laulut. Halusin hänet mukaan, koska hän 

oli siinä hyvä ja Sami oli meille silloin vielä sen verran vieras. Koen että meidän musii-

kissa pääpaino on laulussa. Se on ensimmäinen asia mitä kuulija huomioi kuullessaan 

kappaleen ja studiossa laulujen nauhoittaminen on kaikista herkintä työtä. Hyvää jälkeä 

ei synny jos kaikki ei toimi. Siksi varman päälle ottaminen tuttujen hahmojen kanssa 

otettiin huomioon.  

 

Millionaire julkaistiin maaliskuussa 2012. Kappaleen miksasi Sami Tammela ja maste-

roinnin ostimme Virtalähde mastering:lta. Kappale oli omakustanne ja tällä kertaa mak-

settavaa jäi nettijulkaisun myötä vain nauhoitus/miksaus sekä masterointi. Kappalejul-

kaisu toimi nyt käyntikorttina meille ja sen avulla oli myös helpompi myydä keikkoja ja 

hakea tulevaisuudessa mm. yhteistyötä mahdollisten levy-yhtiöiden kanssa.  

 

Koska Millionairen julkaisu onnistui ensikertalaisilta mainiosti päätimme yrittää saada 

vielä toisen kappaleen ulos ennen kesää. Biisiksi valikoitui Smallest Thing. (Youtube 

2012, www) Kappale oli valmistunut syksyn aikana kuin varkain ja se oli meidän mie-

lestä yksi parhaista mitä olimme aikaisemmin tehneet. Vajaan vuoden aikana opetellut 

studion Pro Tools opiskelut päätettiin hyödyntää. Kappaleen nauhoituksista vastasim-

me tällä kertaa melkein kokonaan itse. Elielin kasetille nauhoittamat säröytyneet rum-

puloopit tuntuivat herkästi geneerisiltä kuulostavia studiorumpuja paremmilta. Niistä 

syntyi lähtökohta tulevalle soundille ja sille miltä meidän mielestä meidän musiikin pi-

täisi kuulostaa. Sami osallistui nauhoitusprosessiin paikoitellen ja lopulta annoimme 

kappaleen hänelle miksattavaksi. Masteroinnista vastasi jälleen Virtalähde mastering. 
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Itse nauhoittamalla opimme tuottamisesta, mutta myös vähensimme kustannuksia. 

Pääsimme halvemmalla lähemmäs sellaista soundia mitä itse halusimme. 

 

 

4.2 Biisinkirjoitustyyli 
 

Vaikka tämän tekstin ei ole varsinaisesti tarkoitus käsitellä taiteellista työskentelyä on 

siitä kuitenkin hyvä mainita jotain sekaannusten välttämiseksi ja sen valottaminen sel-

vittää joitain muualla mainittuja yksityiskohtia. 

 

Vuoden kirjoitustauolla ollut bändi oli vakiinnuttanut kappaleiden kirjoitustyylin kesällä 

2012. Alunperin olimme lähteneet ideasta ”sample pohjainen laulettu Hip hop/RnB-

tyylinen musiikki, joka olisi kuitenkin soitettu oikeilla instrumenteilla”. Sessiot järjestettiin 

yhdessä, koska jokainen halusi olla mukana kappaleiden säveltämisessä, mutta hiljal-

leen kirjoitustyyli alkoi muokkautua niin, että joku toi aihion treeneihin jota aloimme yh-

dessä työstämään. Nämä kaksi tapaa kuitenkin osoittautuivat jossain määrin aikaa 

vieviksi. Aluksi yksi kappaleiden sävellyksessä olennainen osa oli jammailemalla 

eteenpäin vieminen. Jammailu oli tärkeässä roolissa siksi että se nivoisi osaltaan yh-

teen bändin omaa soundia ja samalla tutustuttaisi meitä soittajina uudestaan yhteen, 

koska emme olleet aikaisemmin tehneet omaa musiikkia vaikka yhteisiä soittokilomet-

rejä oli jo reilusti takana päin.  

 

Bändissä oli kuitenkin vain rummut, basso ja laulu. Tämä tarkoitti, että Heinin oli ryhdyt-

tävä laulun lisäksi soittamaan myös koskettimia jotta mukaan saataisiin harmonisia 

elementtejä. Otimme välillä mukaan myös erikseen kosketinsoittajan, mutta se lisäsi 

aikataulullisia ongelmia saada kaikki samaan aikaan paikalle. Tällä tyylillä teimme noin 

kuusi kappaletta.  

 

Yksi näistä kappaleista oli Smallest Thing, joka oli tehty ns. perinteisellä Hip hop-

tuotannolla, missä lainatusta jo nauhoitetusta kappaleesta leikataan jokin osa tai loop 

(silmukka) ja tehdään siitä uuden kappaleen täysin toinen osa. Tällä tavalla rakenne-

tussa kappaleessa yleensä ensimmäisenä leikatun samplen päälle tehdään tyyliin so-

piva rumpukomppi jonka päälle tehdään melodia joko improvisoimalla tai säveltämällä. 

Joskus nämä kaksi vaihtoehtoa ovat sama asia. Pidimme kappaleen äänimaailmasta 

niin paljon, että päätimme jatkaa samalla tavalla. Näin treenit muuttuivat niin että niiden 

sijasta jokainen etsi omalla ajallaan sampleja vanhoilta levytyksiltä ja lähetti niitä 
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eteenpäin sähköisesti. Yleensä työjärjestys meni niin, että uuden mielenkiintoisen 

samplen löytyessä joko itse teki siihen rumpuloopin ja lähetti sen muille. Tai niin että 

sample lähetettiin suoraan aluksi Elielille työstettäväksi rumpujen osalta jonka jälkeen 

alkoi kappaleen muiden osien sävellys. Samplejen keräämisestä olimme vastuussa 

kaikista eniten minä ja Eliel. Rumpuraitojen ja soundien ollessa erityisen suuressa roo-

lissa keskittyi Eliel enemmän niiden hiomiseen ja samalla myös yleinen soundiin liittyvä 

tuottaminen siirtyi hänelle. Minulle jäi kappaleiden osien ja kokonaisuuksien koonti Hei-

nin avustuksella. Näin pienistä palasista kasautui hiljalleen kokonaisuuksia joista saa-

tiin aikaiseksi kokonaisia kappaleita. Räppärin puuttuessa kappaleiden tyyli painottui 

Hip hop:sta enemmän Soul/R&B estetiikan puolelle. Mukana oli osa enemmän tai vä-

hemmän looppimaisia kappaleita, mutta laulettuna.  

 

Tällainen työskentelytapa oli jossain määrin ajallisesti kustannustehokkaampaa kuin 

kokoontua aina ensin yhteen ja aloittaa luova työ vasta sitten. Myös internet ja teknolo-

gia auttoivat paljon. Itse loppuun saatettujen demojen ja niille yhteisten kuuntelusessi-

oiden sijasta yhteinen online-kansio oli mahdollista päivittää omilla versioilla jatkuvasti 

ja se oli lähes samanaikaisesti kuunneltavissa. Näin ideoiden jakamisesta ja pallotte-

lusta tuli jouhevaa eikä aikataulut ja tilanvaraukset olleet enää luovan työn esteenä. 

Myös ihmisten erilaiset työrytmit eivät tulleet enää ongelmaksi. Jos joku halusi jäädä 

kiinni yksityiskohtaan samalla kun joku toinen halusi mennä jo eteenpäin seuraavaan 

osaan, oli tämä mahdollista yksityisen mutta samalla yhteisöllisen työtavan avulla. 

 

 

4.3 Promootiopaketti 
 

Toisen sinkun valmistuessa oli aika alkaa kasata promopakettia mahdollisia keikka-

myyjiä ja levy-yhtiöitä varten. Pakettiin kuuluisi esittelyteksti, kuva, sekä linkit valmiisiin 

kappaleisiin. Kuvaaja Noora-Maija Tokee oli tuttu yhteisten kontaktien kautta ja lupautui 

jeesaamaan silloin aloittelevaa bändiä. Bändin kokoonpano oli tuolloin keväällä 2012 

kasvanut kvintetiksi. Kitaristiksi oli pyydetty Pasi Jääskeläinen. Koska trio tuntui aluksi 

oudolta ratkaisulta lähteä markkinoimaan bändiä, tulivat Pasi ja vielä live-

kokoonpanossa mukana ollut kosketinsoittaja Riku mukaan kuvauksiin. Kuvaukset ta-

pahtuivat niin että jokaisesta otettiin yksityiskuvat jotka sen jälkeen liitettäisiin yhteen 

niin että se näyttäisi yhteiskuvalta. Idea bändistä oli että julkisesti se näyttäytyisi kvin-

tettinä mutta me kolme (minä, Heini ja Eliel) olisimme yhtyeen kantavat voimat.  
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Yhtyeen tuotteistaminen oli tällä tavalla aluksi ongelmallinen. Viisihenkinen orkesteri oli 

aluksi supistunut selkeästä bändikonseptista trioksi, missä oli laulaja, rumpali sekä ba-

sisti. Nyt bändi ei varsinaisesti ollut kokonainen, mutta pakettia ei myöskään voinut 

markkinoida liiderivetoisesti. Yksi idea selkeän bändi-indetiteetin puuttuessa oli myös, 

että lähtisimme markkinoimaan musiikkia Heini Ikosen solistinimellä. Luovuimme pian 

kuitenkin ajatuksesta ryhmän tasavertaisuuden, sekä Heinin omien toiveiden parusteel-

la. Päätimme alkaa kutsua yhtyettä ryhmäksi, joka tekee musiikkia, jossa laulajan 

lisäksi työskentelee kaksi tuottajaa. 

 

Bändin tarinaa hioessa tuli aina vain enemmän selväksi että bändi itsessään koostuisi 

meistä kolmesta ja muut henkilöt olisivat osa nauhoituksia ja keikkaryhmää. Näin pro-

mokuva päätettiin muokata triomuotoon. Tarina on keskeinen osa promootiota ja sen 

kehittäminen oli aluksi vaivalloista. Koulussa tavanneet kolme samaa Soul/Hip hop 

musiikkia diggailevat ja sitä tekemään ryhtyneet nuoret aikuiset eivät olleet mikään 

kaikkein mediaseksikkäin tarina. Mutta koska muutakaan ei ollut, oli sillä lähdettävä 

liikkeelle. Tämän lisäksi kantavana voimana promootiossa painotettiin etenkin Heinin ja 

Elielin aikaisempaa soittohistoriaa saman tyylisten tunnettujen suomalaisten artistien 

taustabändeissä. Koimme että kaikkein tärkein asia uudelle kuuntelijalle olisi saada 

bändille jokin yhtymäkohta mihin samaistua, jokin jonka kuuntelija jo etukäteen tietäisi 

vaikka musiikki itsessään ei kuulostaisi samalta. Niinpä mielikuvilla ja välillisellä julki-

suudella pelaaminen käytettiin tässä kohtaa hyväksi. (Liite 2) Näillä avuilla saimme 

ensimmäiset radiosoitot jo ns. ”demobändi”-vaiheessa. Tämä tapahtui toukokuussa 

2012 kun Ylex nosti Smallest Thing:n soittoon kellaribändinä. 
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Kuvio 1. Promokuva 2012, kuvaaja Noora-Maija Tokee. 

 

 

4.4 Tuotteistaminen ja markkinointi 
 

Bändin toiminnan ollessa omakustanteista täytyy useasti pohtia markkinointikanavia ja 

niiden hyötysuhdetta, etenkin silloin jos niihin joudutaan laittamaan kiinni omaa pää-

omaa. Tällaisia ovat esimerkiksi lehti- ja radiomainokset. Mainostilan ja –ajan ollessa 

suhteellisen kallista hyötysuhteeseen nähden tullaan useasti tilanteeseen, jossa rahaa 

ei näihin välttämättä ole kannattavaa käyttää. Uusi yhtye tai ryhmä ei ole kiinnostava 

vaikka se olisi paljonkin esillä eri medioissa, ellei siitä löydy kuluttajalle jokin mielenkiin-

toinen (yleensä tuttu) elementti. Alkuvaiheessa bändin toimintaa oli järkevämpi käyttää 

ilmaisia markkinoinnin väyliä kuin lähteä maksamaan suhteellisen suuria summia epä-

varmasta tuloksesta. Toki apu markkinointiin otettiin vastaan aina ja kyseiset väylät 

olisivat tulleet kannattaviksi jonkun toisen (esim. tunnetumpi bändi) siivellä. Näin kus-

tannukset jakaantuisivat tai mahdollisesti jopa siirtyisivät kokonaan toisen maksettavik-

si. Bändin tuotteistamisessa oli myös vaikeuksia joten emme selkeän bändi-identiteetin 

puuttuessa halunneet lähteä tekemään taloudellisia riskejä vaan päätimme tulevien 

julkaisujen puhua puolestaan. Identiteetti ja tuote syntyisi ajan myötä itsestään jolloin 
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markkinointikin muuttuisi helpommaksi. Päätimme keskittyä enemmän musiikin tekemi-

seen.  

 

Kuitenkin yhtyeen olemassaolosta oli hyvä ilmoittaa ihmisille jollain tavalla. Niinpä pää-

dyimme hyödyntämään sosiaalisen median antamia mahdollisuuksia. Näistä päällim-

mäisenä Facebook tarjoaa edelleen monipuolisimman tavan luoda yhtyeelle oma sivu, 

jolla markkinoida yhtyettä kuuntelijoille. Selkeät linkit yhtyeen omille sivuille missä myy-

dä levyjä ja muita oheistuotteita, sekä mainostaa keikkoja tekevät Facebookista ylivoi-

maisen alustan muihin sosiaalisiin medioihin verrattuna. (Facebook 2014, www) Muka-

na pidetään myös Instagramia mikä toimii sekä fanien, että ilman Facebook -

käyttöoikeutta olevien live-kokoonpanon jäsenten päivityspaikkana. Facebook -sivun 

liitännäisenä on bändin oma bandcamp -sivu jossa levy on kuunneltavissa sekä ostet-

tavissa digitaalisessa muodossa. Bandcampissa on mahdollista myydä myös bändin 

oheistuotteita (esim. paitoja). (Bandcamp 2014, www) Facebookista on myös yhteys 

Spotify soittolistalle, koska se on Suomessa sekä Euroopassa tällä hetkellä yleisin ka-

nava kuunnella musiikkia. Kaiken tämän lisäksi Facebookista on etusivun linkki bändin 

omalle originaalille kotisivulle. Facebookin herkästi tasapäistäessä käyttäjiään omat 

sivut tarjoavat mahdollisuuden erottua joukosta. Omien sivujen kävijäluvut peilaavat 

myös hyvin yhtyeen fanikuntaa verrattuna Facebook -tykkäyksiin. Omilla sivuilla on 

mahdollista luoda enemmän bändin oman näköinen ulkomuoto ja persoonallinen tapa 

esittää tehtyjä asioita (videot, kuvat sekä levy). Kotisivuilta on suora yhteys Facebook-

kiin ja bandcampiin. (Dolla Lova 2014, www) Näiden lisäksi yksittäisiä kappaleita jul-

kaistiin myös omakustanne- ja vaihtoehtomusiikin forumina toimivassa Soundcloudis-

sa, sekä Youtube videopalvelussa. (Soundcloud 2014, www; Youtube 2014, www) 

Vaikka Youtube on videopalvelu, on se silti suosituin kanava maailmassa levittää me-

diaa. Tämän jälkeen linkit Youtubeen, Spotifyihin ja kaikkiin sosiaalisen median kanavi-

in jaetaan kerralla, josta kuluttajan on helppo valita mieluisin vaihtoehto. Kuitenkin niin 

että runsaudenpulaa ei pääse syntymään.  

 

Keskittäminen tietylle fanijoukolle on ollut avuksi eikä markkinointia ryhdytty missään 

vaiheessa viemään mainstream suuntaan. Näin ihmiset ovat löytäneet yhtyeemme 

myös muualla maailmassa. Kilpailemme siis vain tietyssä ryhmässä, jossa koemme 

pärjäävämme. Näin syntyi suhteellisen selkeä ja edullisesti ylläpidettävä kokonaisuus, 

missä luotu sisältö on kuluttajille mahdollisimman yksinkertaisesti tarjolla. Kotisivut esit-

televät yhtyeen identiteetin, Facebook kerää huomiota sosiaalisesta mediasta ja mai-

nostaa tapahtumia, ja Bandcamp toimii yhtyeen tuotteiden esittely- ja kauppapaikkana. 
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5 Levytyssopimus 
 

 

5.1 Smallest Thing ja Fresh Tunes Finland 
 

Keväällä 2012 Millionairen julkaisun jälkeen päätettiin julkaista myös toinen kappale. 

Studion tarjoamat mahdollisuudet yksittäisten biisien tuotantoon olivat helpot ja ensim-

mäisen julkaisun tuoma varmuus studion käytöstä omatoimisesti vahvisti että voimme 

kokeilla kappaleen tuottamista keskenään kolmistaan. Smallest Thing oli tuolloin kap-

paleista selkeästi sellainen mitä kannatti lähteä nauhoittamaan. Se oli rakenteeltaan 

ehjin ja soundimaailmaltaan sellainen mitä halusimme tulevaisuudessa tehdä. Kappa-

leen nauhoittamisesta vastasin minä rumpuja lukuun ottamatta. Koska erillistä nauhoit-

tajaa ei ollut, oli aikataulujen sopiminen taas jälleen hieman helpompaa. Niinpä biisi 

valmistui miksattavaksi nopeassa aikataulussa ja se oli masteroitavana toukokuun puo-

lessa välissä. Miksauksen ja masteroinnin jätimme ulkopuolisille, koska koimme että 

nämä työvaiheet vaativat enemmän kokemusta ja tahdoimme mukaan myös ulkopuoli-

sia kuuntelijoita tarkkailemaan lopputulosta. Studiotyön ammattilaiset myös varmistivat 

sen että mitään kokemattomuudesta johtuvia lapsuuksia ei pääsisi tapahtumaan ja ne 

voitaisiin vielä ennen julkaisua mahdollisesti korjata. Smallest Thing julkaistiin jälleen 

Millionairen tapaan digitaalisesti. TuneCore -palvelun kautta kappale oli mahdollista 

saada jaettua edullista vuosimaksua vastaan suurimpiin nettikauppoihin sekä suora-

toistopalveluihin. (Tunecore 2014, www) Biisi otettiin hyvin vastaan hiljalleen karttuvas-

sa Facebookfaniryhmässä ja se sai soittoa myös Ylex:n viikon kellaribiisinä. Kappaleen 

pohjalta teimme promopaketin loppuun koska vastaanottoa biisille oli myös sosiaali-

sessa mediassa. Promopaketti sisälsi lyhyen esittelytekstin yhtyeestä, tiedot keikoista 

ja radiosoitosta, linkit kappaleisiin sekä yhteystiedot. Ensimmäinen yhteistyöhalukas oli 

management-toimisto ja pienlevy-yhtiö Fresh Tunes Finland. Koska kesällä julkaista-

vaa materiaalia ei noteerata samalla tavalla kuin sesonkikausina syksy ja kevät, so-

vimme heidän kanssaan että otamme Smallest Thingin pois verkosta ja julkaisemme 

sen uudestaan syksyllä Fresh Tunes Finlandin kautta, samalla käytämme kesän uusien 

demojen tekemiseen ja katsomme syksyllä onko kappaleita aihetta lähteä työstämään 

loppuun asti levy-yhtiön kanssa. 
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5.2 Yhden levyn sopimus 
 

Elokuussa 2012 päätimme yhdessä Fresh Tunes Finlandin kanssa lähteä rakentamaan 

yhteistyötä. Palavereissa käytiin läpi mahdollisuuksia tulevasta julkaisusta ja tultiin tu-

lokseen että jo tehtyjen kappaleiden lisäksi, kun saamme tehtyä lisää biisejä, järkevin 

julkaisumuoto olisi kokopitkä albumi.  

 

Neuvotteluihin valmistauduttiin niin, että mukana olisi meidän kolmen lisäksi tuottaja 

Sami Tammela. Tiedossa oli, että yksi vaihtoehdoista olisi EP:n teko. Päätimme lähteä 

neuvottelemaan kuitenkin albumista. Neuvotteluista sovittiin että minä ja Sami pu-

huisimme käytäntöön liittyvistä asioista, ja Heini ja Eliel puoltaisivat taiteellisia linjauk-

sia. Jos neuvottelut menisivät tiukoille koskien rahoitusta olisi meillä myös takataskus-

sa mahdollisuus keventää sitä Heinin juuri saamallaan Nokia stipendillä. Emme kuiten-

kaan halunneet ottaa sitä esille vasta kuin neuvottelut menisivät siihen pisteeseen että 

sitä todella tarvittaisiin. 

 

Albumin oli kustannustehokkaampi verrattuna EP:hen ja sen tekoon olisi myös hel-

pompi hakea apurahaa eri säätiöiltä. Niinpä teimme yhden levyn sopimuksen, jossa 

Fresh Tunes Finland sitoutui kustantamaan levynteosta 50% ja saisi samalla puolet 

levyn tuotoista. Fresh Tunes lupautui hoitamaan rahoituksen omasta puolestaan nau-

hoitusten aikana. Näin päätettiin että levyn teko aloitettaisiin heti. Fresh Tunes laatisi 

sopimuksen levyn tiimoilta. Nyt jälkiviisaana voidaan sanoa, että olisi pitänyt odottaa 

sopimuksen kirjoittaminen loppuun ennen kuin työt aloitettaisiin, mutta siitä vähän 

myöhemmin. Joka tapauksessa levytyssopimuksen innoittamina työt aloitettiin niin että 

tuottajaksi valikoitunut Sami Tammela hoitaisi koko prosessin aikataulutuksen niin että 

me yksittäiset nauhoittajat olisimme hänelle vastuussa nauhojen toimittamisesta mää-

räaikaan mennessä. 

 

 

5.3 Aikataulu 
 

Alun perin levyn julkaisuksi määriteltiin maaliskuu 2013. Käyttäisimme syksyn 2012 

nauhoittamiseen ja tammikuu olisi varattu miksaukselle ja masteroinnille. Näin helmi-

kuu käytettäisiin painamiseen ja digitointiin, niin että julkaistaessa se löytyisi kaikista 

mahdollisista katalogeista. Levy päätettiin tehdä yhdessä neljän ja kahdessa kolmen 

kappaleen erässä. Tavoitteena oli kymmenen ehjää kappaletta, jotka riittäisivät sekä 
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meille että pitäisi albumin uskottavana kokonaisuutena. Nauhoitusprosessin ja soittaji-

en henkilökohtaisten aikataulujen vuoksi levyn julkaisu kuitenkin siirtyi kaksi kuukautta 

eteenpäin ja se saatiin virallisesti ulos vapun jälkeen 3.5.2013. 

 

 

5.4 Budjetti ja kustannukset 
 

Kustannuksia pyrittiin saamaan alaspäin sillä että levyä oli nyt mahdollista nauhoittaa 

osissa eikä Samia tarvittu nauhoitusvaiheessa aina paikalle. Julkaisun ollessa täyspitkä 

albumi, halusi Stereotype Studio oman osuuden, koska sellaisesta ei ollut sovittu studi-

on vuokrasopimuksessa. Kun mukaan lasketaan masterointi, NCB maksut sekä 300 

kappaleen CD painatus, loppusummaksi tuli noin 6000 euroa. Säästöä kertyisi osasta 

nauhoituksista studion käyttöönoton myötä sekä levyn kansitaiteessa ja taitossa, jonka 

Eliel halusi hoitaa. 

 

 

5.5 Sopimuksen raukeaminen 

 

Keväällä 2013 levynteko oli noin puolessa välissä, tarkoittaen sitä että kappaleista oli 

tuolloin nauhoitettu noin 75%. Teimme toistuvia pyyntöjä saada sopimus allekirjoitetta-

vaksi, mutta saimme kuulla että talousvaikeuksien vuoksi Fresh Tunes Finland joutuisi 

fuusioitumaan suuremman management-toimiston kanssa pysyäkseen pystyssä. Kus-

tannuksiin suunnitelluista apurahoista ei oltu saatu syksyn ja alkukevään aikana yh-

tään. Fresh Tunes tuotemerkin kadotessa ja uuden toimiston ottaessa päätäntävallan 

katosivat myös mahdollisuudet uusista bändikiinnityksistä ja julkaisuista. Myöskään 

Fresh Tunesin yksityishenkilöillä ei ollut varaa suoraan lähteä mukaan levyn kustan-

nuksiin. Saimme kuitenkin neuvoteltua lopulta sopimuksen läpi, jossa FTF:n jäsen si-

toutui aluksi kaavailtuun 50-50 sopimukseen, vetoamalla jo puoliksi valmiiseen levyyn 

sekä aikaisemmin syksyllä valmisteltuun suulliseen sopimukseen. Tarkempia yksityis-

kohtia mainitsematta saimme haluamamme ulkopuolisen rahoittajan levylle ilman var-

sinaista levytyssopimusta. 
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6 Levynteko 
 

 

6.1 Tuotantotapa 
 

Smallest Thing:n lopullisen version valmistuessa päätimme kokeilla kyseisen kappa-

leen tyyliä kirjoittaa kappaleita koko levylle. Kertauksena idea oli lainata tuotantotyyli 

klassisesta Hip hop:sta, missä tyypillisesti 60- ja 70-lukujen soul- ja funk-levytyksistä 

leikataan melodisia tai muuten vaan sopivia sampleja loopeiksi, jonka päälle rakennet-

taisiin muu soitinnus sekä vokaalit. Koska levyn sanoitusvastuu oli alusta alkaen ollut 

Heinillä päätettiin se myös tämän levyn kohdalla pitää hänellä. Näin myös melodioitten 

kirjoittaminen siirtyi pääosin hänelle pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta. Nauhoituk-

set ja tuotanto hoituivat niin, että Eliel nauhoitti alkuperäisen samplen päälle rummut 

jonka jälkeen rumpuloopista kasattiin kappaleen rakenne Pro Tools -ympäristöön. Tä-

män jälkeen samplet siirrettiin oikeille paikoille, jonka jälkeen nauhoitettiin demolaulut 

sekä bassot. Niiden nauhoittamisesta vastasin minä. Minä vastasin myös kitaran nau-

hoittamisesta. Kosketinsoittimien tuotanto oli Samin ja uuden kesällä 2012 mukaan 

tulleen kosketinsoittaja Ilmarin käsialaa. Sami oli hyvin perillä analogisyntetisaattorei-

den toiminnasta ja soundeista, niinpä jätimme sen osuuden heille. Lopullisten laulujen 

nauhoitukset olivat myös Samin vastuulla.  

 

Perinteisempää soul-estetiikka lähentelevät kappaleet lähetettiin miksattavaksi Matti 

Kemppaiselle Big Fat Studiolle, koska ne kaipasivat mielestämme enemmän analogista 

signaaliketjua sekä hieman perinteisempää käsittelyä. Modernimpien kappaleiden mik-

sauksesta vastasi Sami Tammela, jolla oli aikaisemmin kokemusta ohjelmoidun musii-

kin saralta. 

 

Poikkeuksena tästä kaikesta on levyn piiloraita Too Afraid, jonka säveltämisestä Heini 

vastasi lähes kokonaan. Kappaleessa ei käytetty sampleja ja se myös nauhoitettiin 

lähes kokonaan livenä muutamia kosketin- ja taustalauluraitoja lukuun ottamatta. 
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7 Lopuksi 
 

 

Tässä siis tiivistelmä bändin kuvioista noin neljän vuoden ajalta. Mukaan on mahtunut 

paljon asioita, joita on oppinut vain tekemällä. Tietysti aikaisemmasta kokemuksesta 

myymisestä ja markkinoinnista on ollut hyötyä, mutta ilman mitään oikeaa koulutusta 

muuhun kuin musiikkiin on päästy jo näin pitkälle. Tähän asti ovat asiat kuitenkin men-

neen niin hyvin kuin on ollut odotettavissa. Toisaalta tekemisen kautta on oppinut pal-

jon asioita tuotteistamisesta ja oman tuotteen viemisestä eteenpäin. Esimerkiksi kuinka 

esittelet tuotteen? Mitä asioita ostajan täytyy tietää, mitä ei? Mitkä asiat ovat esimerkik-

si hyvää mainosta, mitkä taas vain turhaa informaatioita? Tuote täytyy saada paketoi-

tua tiiviiksi niin, että jokainen asia sisältää informaatioita olematta kuitenkaan puiseva 

tai tylsä.  

 

Levybisneksestä olen oppinut sen että bändin/artistin ja levy-yhtiön suhde on jossain 

määrin samanlainen kuin teinin suhde vanhempiin. Koko ajan ollaan vailla rahaa, mutta 

kuitenkin pitäisi itse saada päättää miten rahat käytettäisiin. Toisaalta levy-yhtiö kuiten-

kin kokee hyötyvänsä artistin/yhtyeen oikuista levyn muodossa minkä myymisestä 

saadaan voittoa. Ehkä tärkein pointti levy-yhtiöistä onkin, että vaikka julkaistaan taidet-

ta, niin sen tärkein tehtävä on tuottaa voittoa. Silloin taidetta ei tehdä taiteen vuoksi 

vaan siksi että sitä myymällä voi tehdä rahaa koska yhtiö on ensisijassa vastuussa 

osakkailleen eikä taiteen/tuotteen tekijöille. Näin taide välineistetään rahan tekoon. 

Totta kai myös taiteen tuottajat hyötyvät voitoista. Tämän tajuaminen on auttanut myös 

näkemään omaa tekemistä objektiivisemmin. Tästä lähtökohdasta on tehty kaikki se 

muu paitsi itse musiikki. Näkökulma esimerkiksi promootiokuviin ja nettisivuihin on 

käännetty niin että se kuvastaa hyvin meidän tyyliämme ja kuinka hyvin niillä voisi mei-

dän tuotettamme myydä eteenpäin. Tietysti, koska mitään varsinaista levytyssopimusta 

ei saatu aikaiseksi, saimme käytännössä itseltämme vapaat kädet tehdä mitä ha-

lusimme. Pyrimme pitämään lopputuloksen mahdollisimman meidän näköisenä, kui-

tenkin niin, että siellä saattaisi olla asioita jota voisi ajatella myös kaupallisessa mieles-

sä. 

 

Tiivistettynä tärkeimmät tiedot ja taidot ehjän albumin loppuunsaattamiseen sekä sen 

markkinoimiseen omakustanteisesti ovat ehkä opetella tarvittavan teknologian käyttö, 

opetella markkinoinnin lainalaisuudet, osata useampia ulkomusiikillisia mediaan liittyviä 

taitoja, omata pääomaa noin 6000-10000 euroa, löytää edulliset työtilat sekä löytää 
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sopiva bändin ulkopuolinen henkilö joka toimii objektiivisesti sekä tekee tarvittaessa 

lopullisen päätöksen tuotannosta. 
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Dolla Lova 
 
Heippa levy-yhtiön tädit ja sedät! Tässä teille esittäytyy uusi suomalainen hiphop/soul-

kokoonpano Dolla Lova.  

  

Noin puolitoista vuotta sitten Heini, Eliel ja Tatu päättivät  alkaa tehdä rytmimusiikkia, 

jota ei ole aikaisemmin Suomessa kuultu. Kantavia teemoja ovat Heinin vahvat vokaa-

liosuudet yhdistettynä Elielin ja Tatun staattisiin, svengaaviin pohjiin. Koko komeuden 

kruunaa persoonallinen ja mietitty soundimaailma.  

Ensimmäinen keikka sai päivänvalon joulukuussa 2011. Suunnattoman suosion 

saattelemana, tietysti. Kysykää vaikka Cafe Mascotista!  

Soittokokemusta bändin jäseniltä löytyy mielin määrin; jokainen heistä elättää 

itsensä freelance-muusikkona. Myös nimekkäämpien artististien taustalla heidät on 

voinut nähdä muutamien viime vuosien aikana. Näistä mainittakoon esim. Paleface, 

Tuomo, Elastinen, Singmark, Yona, Osmo Ikonen, Petteri Sariola, Axl Smith… 

Kuunnelkaa linkin takaa ensimmäinen omakätisesti äänitetty biisi ja ottakaa toki 

yhteyttä. Palautteenne on meille ensiarvoisen tärkeää. 

 

http://dollalova.bandcamp.com 

https://www.facebook.com/dollalova 

 

PS. Seuraava keikka on ke 18.4 Libertessä. Toukokuussa 24.5 yhtye esiintyy Lebonkin 

Soul Society-klubilla. Tervetuloa tsekkaamaan meininki! 

 

PPS. Enää levy-yhtiö puuttuu. 

 

Dolla Lova: 

Heini Ikonen 

Eliel Viitala 

Tatu Santaniemi 

 

Email: dolla.lova@gmail.com 

Tel: +358 40 547 7060 
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