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1 Johdanto 
 

 

Kiinnostukseni opinnäytetyöni aiheeseen nousi omasta musiikillisesta taus-

tastani. Olen nuoresta iästä asti tehnyt itse musiikkia, kirjoittanut sanoituksia ja 

luonut melodioita. Tämän vuoksi aiheeni Biisinkirjoitus – miten laulut syntyvät?  

tuntui luonnolliselta opinnäytetyöaiheelta. 

 

Tällä hetkellä toimin laulajana ja lauluntekijänä artistinimellä MOOA. Sävellän ja 

sanoitan kappaleeni itse, mutta tuotan ne yhteistyössä Ossi Oikarin kanssa. 

Opinnäytetyöhöni kuuluu neljä omaa sävellystäni, jotka ovat kuunneltavissa työn 

liitteiden yhteydessä olevista linkeistä. Kappaleet (liitteet 1-4) ovat osa myöhem-

min julkaistavaa EP:tä, jolloin ne ovat kuultavissa lopullisina versioina Spotifyssa. 

Koska en tuota kappaleitani yksin, vaan teen sen yhteistyöllä, rajasin opinnäyte-

työaiheeni käsittelemään musiikillisten osien sekä sanoitusten luomista, en niin-

kään tuotanto- tai sovituspuolta.  

  

 

2 Opinnäytetyön tietoperusta ja tarkoitus 
 

 

Tämä on taiteellinen opinnäytetyö, jossa yhdistän sävellystyöni sekä omat ha-

vaintoni biisinkirjoituksesta. Opinnäytetyöni vastaa seuraaviin kysymyksiin: Onko 

biisinkirjoitukseen sääntöjä? Kuinka päästä alkuun sävellystyössä? Mitä tekijöitä 

biisinkirjoituksessa tulee ottaa huomioon?  Opinnäytetyö sisältää nuotit ja äänit-

teet neljästä suomenkielisestä pop-kappaleesta, jotka olen itse säveltänyt ja sa-

noittanut. Kerron työssäni kappaleiden synnystä sekä kehittymisestä. Näiden 

kappaleiden pohjalta sekä oman kokemukseni ja eri lähdetietojen avulla pohdin 

myös biisinkirjoituksen eri osa-alueita populaarimusiikin näkökulmasta. 

 

Opinnäytetyöni on suunnattu kaikille aloitteleville ja kokeneille biisinkirjoittajille 

sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Työni tarkoitus on toimia eräänlaisena bii-
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sinkirjoitusoppaana, joka antaa esimerkkejä populaarimusiikin luomisen vaihto-

ehdoista. Käytän työssäni termejä säveltäminen sekä biisinkirjoitus synonyy-

meina, mutta puhun säveltämisestä myös pelkästään musiikillisten osien luomi-

sena. Puhuttaessa populaarimusiikista biisinkirjoitus on yleistynyt termi, jonka 

vuoksi käytän sitä aktiivisesti työssäni. 

 

 

2.1 Biisinkirjoituksen taustaa 
 

Populaarimusiikin biisinkirjoitus eli uusien populaarimusiikin teosten saattaminen 

maailmaan on ollut käynnissä aina 1900-luvulta saakka. Erilaiset mestariteokset 

ovat levinneet julkisuuteen yhä tehokkaammin digitaalisen teknologian ansiosta. 

(Mäkelä 2011, 10.) Historian kansainvälisesti kuuluisista yhtyeistä ja laulunteki-

jöistä esimerkkejä ovat brittiläisen populaarimusiikin ilmiöt The Beatles ja sitä 

seurannut Rolling Stones sekä muun muassa laulaja-lauluntekijä Cilla Black (Mä-

kelä 2011, 76). Suomessa populaarimusiikin vaikuttajiin luetaan muun muassa 

Reino Helismaa, Hector, Eppu Normaali ja Juice. Esimerkiksi Hector muistetaan 

tyylitajuisena muusikkona, mutta ennen kaikkea sanoittajana. Hectorin sanoituk-

set ovat tunnettuja historiasta monien eri artistien, kuten Pepe Willbergin, Free-

manin ja Camillan hiteistä, puhumattakaan miehen omasta aikaa seuraavasta 

tuotannosta. (Leskinen 1993, 94–96.) 

 

Luodessaan uusia musiikkiteoksia, biisinkirjoittaja vaikuttaa ympäristöön ja kom-

munikoi ympärillä olevan maailman kanssa. Säveltämisen ytimenä voidaankin pi-

tää tavallisesta poikkeavien kokemuksien tarjoamista kuuntelijoille. Erkki Sal-

menhaaran mukaan musiikki nähdään ’’täydellisen viestintäjärjestelmän mallina’’, 

mutta säveltäjä ei silti voi koskaan olla varma, kulkeutuuko kappaleen viesti vas-

taanottajalle. (Torvinen 2005, 67–70.) Laulujen merkitys syntyy kuulijan mielessä, 

sillä jokainen vastaanottaja tulkitsee kappaleita omien kokemustensa perusteella. 

Biisintekijä ei kykene mitenkään säätelemään, miten laulut otetaan vastaan. Esi-

merkiksi Juice on kuvannut kappaleita wc-paperiksi, johon jokainen pyyhkii oman 

takapuolensa. (Halme 2015, 10.) 
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2.2 Syitä musiikintekoon 
 

Uuden musiikin luominen auttaa irtautumaan arjesta ja luomaan unelmia toisen-

laisesta elämästä. Muun muassa Juicen tuotannossa lauletaan usein toisesta to-

dellisuudesta, johon nykyhetkeä peilataan. Lauluissa tavoitellaan usein toisen-

laista maailmaa. (Halme 2015, 8.) Syitä biisinkirjoitukseen on etsitty itsensä 

kehittämisestä, elämäntavoista, pakonomaisesta vaikuttamisen halusta sekä uu-

sien tuttavuuksien synnyttämisestä. Säveltämisen motiiveina on pidetty myös 

työn mukavuutta, halua tuottaa jotakin uutta sekä inhimillisen ajattelun jalosta-

mista. (Torvinen 2005, 61.)  

 

Läpi aikain säveltäjät ovat puhuneet säveltämisestä tarpeena. Musiikin luominen 

nähdään kutsumustyönä ja musiikkia tehdään, koska se koetaan itselle luonnol-

liseksi ja välttämättömäksi. Useiden säveltäjien mukaan tarve kumpuaa halusta 

tuntea oma olemassaolonsa, pyrkimyksestä hahmottaa omaa maailmankuvaa 

sekä halusta kasvaa ihmisenä. (Torvinen 2005, 64–65.) 

 

 

3 Biisinkirjoituksen eri osa-alueet 
 

 

3.1 Prosessi 
 

Populaarimusiikin biisintekoon ei ole sääntöjä. Biisinkirjoitus pitää sisällään eri 

osa-alueita, joita jokainen biisinkirjoittaja toteuttaa omalla luovalla tavallaan. Liik-

keelle voi lähteä miettimällä kappaleen nimeä, aihetta tai sanoituksia. Toinen tapa 

on aloittaa musiikillisista elementeistä, kuten melodiasta, harmoniasta tai pel-

kästä riffistä eli samanlaisena toistuvasta melodiakuviosta. Toisaalta musiikin-

teko voi olla myös biitti- tai rytmilähtöistä ja siinä apuna voi käyttää erilaisia työ-

välineitä, kuten erilaisia musiikinteko-ohjelmia. 

 

Biisintekijä käy biisinkirjoitusprosessin aikana läpi eri työvaiheita ennen valmiin 

kappaleen saavuttamista. Omassa työskentelyssäni monien kappaleiden taakse 
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kätkeytyy joskus huomaamattakin tietty kaava, joka pitää sisällään ideointivai-

heen, oivalluksen, työstövaiheen, kypsymisen, uuden työstövaiheen sekä vii-

meistelyn. Aina työvaiheet eivät ole yhtä selkeitä ja joskus biisi voi syntyä lähes 

yhdeltä istumalta. Toisinaan kappaleet vaativat kuitenkin aikaa jopa useita vuosia 

saavuttaakseen parhaan lopputuloksensa. 

 

Alussa biisi tarvitsee idean. Idea antaa suunnan prosessille ja toimii sävellyksen 

perustana, mutta voi silti muuttua tilanteen vaatiessa (Heinonen 1995, 11–12). 

Idea voi olla esimerkiksi rytminen elementti, lause tai korvaa miellyttävä sointu-

kierto. Toisaalta idea voi kummuta tunnetilasta tai jostakin itsestä riippumatto-

masta tapahtumasta, joka herättää ajatuksia ja käynnistää prosessin. Joskus sä-

vellysprosessi voi käynnistyä jopa usean eri motiivin yhteisvaikutuksesta, vaikka 

säveltäjä itse ei olisikaan niistä tietoinen. (Heinonen 1995, 18.) 

 

Käytän itse usein improvisaatiota apuna sävellysprosessin aloittamiseen. Impro-

visaatiota voi hyödyntää sekä lyyristen että musiikillisten ideoiden syntymiseen. 

Vapaalla kirjoittamisella, jossa ylös kirjoitetaan sensuroimatta kaikki mieleen tu-

leva, voi helposti lähteä luomaan sanoituksia sekä listaamaan aiheita. Kokeile-

malla erilaisia sointukiertoja ja melodioita voi puolestaan syntyä paljon uusia ide-

oita säveltämiseen. Kun vastaan tulee mielenkiintoinen sointu- tai melodiakuvio, 

äänitän sen muistiin. Ei koskaan kannata luottaa siihen, että saman idean muis-

taisi vielä myöhemmin täysin samalla tavalla. 

 

Luodessani uusia kappaleita syntyy teksti usein ensimmäisenä. Lauluni ovat hy-

vin tekstipainotteisia ja jokainen kappale kertoo oman tarinansa. Lyriikoiden jäl-

keen melodia ja harmonia syntyvät usein yhtä aikaa ikään kuin käsi kädessä, 

toinen toistaan tukien. Musiikillisten elementtien myötä teksti voi kuitenkin muut-

tua, sillä sanojen ja musiikin yhteensovittaminen tuottaa usein uusia ideoita. 

Yleensä kappaleeni kokevatkin ensimmäisen version jälkeen eräänlaisen hiljai-

sen kauden, kypsymisvaiheen. Kypsymisvaiheessa ongelmaa ei tietoisesti poh-

dita, vaan säveltäjä käsittelee sarjan tiedostumattomia mentaalisia tapahtumia 

(Heinonen 1995, 19). Silloin melodia ja sanat tarvitsevat usein aikaa kehittyäk-

seen parhaimpaan mahdolliseen muotoonsa. 
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Jonkin ajan kuluttua otan kappaleen takaisin työstettäväksi. Useista biiseistäni 

kehittyy yleensä lukuisia eri versioita ennen varsinaista lopputulosta. Kun tyyty-

väinen ote kappaleen sanoituksiin, melodiaan, sointuihin, rakenteeseen sekä ryt-

misiin elementteihin on löytynyt, alkaa teoksen viimeistely. Tällöin toteutan kap-

paleeseen viimeiset korjaukset ja annan biisin kuultavaksi eteenpäin esimerkiksi 

tuottajalleni. 

 

 

3.2 Lyriikat 
 

Kappaleen sanoma syntyy biisin lyriikoista eli sanoituksista, jotka luovat sävellyk-

selle tarinan. Tekstin aloittaminen vaatii kirjoittajalta aina jonkinlaisen aiheen tai 

ajatuksen, josta lähteä liikkeelle ja usein inspiraatiota voikin hakea esimerkiksi 

omasta ja ympärillä tapahtuvasta arjesta. Itse ammennan ideoita usein omasta 

tunne-elämästäni sekä ympärillä olevasta maailmasta ja ihmisistä. Esimerkiksi 

sävellykseni Uusi-Seelanti (liite 1) sekä Hajalla (liite 2) ovat saaneet pohjansa 

oman yksityiselämäni koettelemuksista. Ajatus lyriikoiden aiheesta syntyykin 

usein yllättävässä paikassa. Tällöin matkassa on hyvä olla jonkinlaiset muistiin-

panovälineet, kuten muistikirja, tabletti tai kännykkä, johon idean saa ylös ensi-

hätään.  

 

Lyriikoiden kirjoittaminen voi tuntua helpolta ja joskus luonnistua kuin itsestään, 

mutta monesti sanoitukset vaativat myös aikaa ja kärsivällisyyttä. Itseään voi val-

mistaa tekstin luomiseen erilaisilla harjoituksilla ja menetelmillä. Esimerkiksi sa-

tunnainen googlailu, ajatusten sensuroimaton kirjoittaminen sekä erilaiset ajatus-

kartat voivat auttaa aiheen löytymisessä ja virittää oikeaan mielentilaan tekstin 

kirjoittamista varten. (Salo 2006, 20.) Omassa työskentelyssäni olen huomannut, 

että parhaan lopputuloksen takaaminen voi kuitenkin vaatia tekstistä useita eri 

versioita. Eri versioiden myötä kappale voi myös kokea muutoksia sen raken-

teessa, nimessä tai jopa koko alkuperäisideassa (Salo 2006, 25). 

 

Lyriikoiden kirjoittamisen alkuvaiheessa esiin tulee muutamia kysymyksiä ja va-

lintoja, joita biisintekijän tulee huomioida. Näistä esimerkkejä ovat seuraavat: 

mikä on tekstin koukku eli kuulijan huomion kiinnittävä tehokeino, millainen on 
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tarinan tunnelma ja onko teksti tulkinnanvaraista vai selkeää ja suorapuheista. 

Oma kokemukseni on, että kysymykset ratkeavat yleensä, kun tekstiä aletaan 

työstää, mutta osaa niistä on toki hyvä miettiä jo etukäteen. Esimerkiksi se, missä 

persoonan muodossa teksti kirjoitetaan, kuka puhuu - sinä, minä vai hän - vaikut-

taa tekstin tunnelmaan. Kuten sävellyksistäni (liitteet 1-4) voi huomata, käytän 

omissa kappaleissani usein minä-puhujaa, joka tuo lauluihin henkilökohtaisem-

man ja helpommin samaistuttavan näkökulman. 

 

Lyriikoiden kirjoittamisessa ja niiden sovittamisessa melodiaan tulee kirjoittajan 

huomioida myös sanojen tavutukset ja painotukset. Pääsääntöisesti tavujen ja 

sävelten määrä kappaleessa on sama. Tärkeää on huomioida myös, päättyvätkö 

tavut konsonanttiin. Suomen kielessä konsonantit jaetaan kestonsa mukaan ly-

hyinä soiviin sekä pitkänä ääntyviin konsonantteihin. Pitkiä konsonantteja ovat h, 

l, m, n, r, ja s. Lyhyesti eli huonosti soivia puolestaan ovat p, t, k ja d. Tavujen 

huomioiminen on oleellista tekstin laulettavuuden kannalta. (Salo 2006, 47.) 

 

Myös riimitykset ja niiden puuttuminen vaikuttavat tekstin sujuvuuteen. Itse käy-

tän riimejä melko kevyesti eli valitsen sanoja, jotka loppuvat yleensä samoihin 

vokaaleihin. Osassa teksteistä käytän riimejä vähemmän, toisissa riimittely tun-

tuu luontevammalta. Muun muassa kappaleen Uusi-Seelanti (liite 1) säkeistöissä 

olen käyttänyt riimejä pääsääntöisesti peräkkäisissä lauseissa, mutta samalla ke-

ventänyt riimittelyä jättämällä väliin myös fraaseja, jotka eivät pääty samaan vo-

kaaliin. Esimerkiksi kappaleen toisessa A-osassa teksti menee näin: 

  

Huudan sun kotiovella, juopunut aamukolmelta.   
Typerästä syystä, multa puuttuu sydänpuolikas. 
Tein eilen kolme rukousta. Punnitsin vaihtoehtoja.   
Lähdenkö Uuteen-Seelantiin? Siellä ei ole sinua. 
 

Tällöin kaksi ensimmäistä fraasia päättyvät a-vokaaliin, jonka jälkeen tulevat sa-

nat ’’typerästä syystä’’. Nämä sanat eivät ole riimejä aiemmille sanoille, mutta 

sopivat joukkoon, sillä neljäs fraasi ’’multa puuttuu sydänpuolikas’’ tuo taas a-

vokaalin esiin. Sama toistuu seuraavissa sanoissa: ’’Tein eilen kolme rukousta. 

Punnitsin vaihtoehtoja. Lähdenkö Uuteen-Seelantiin? Siellä ei ole sinua.’’ 
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Usein teksti on hyvä antaa toisen ihmisen luettavaksi. Joskus paras apu paikal-

leen jumittuneeseen kirjoitustyöhön onkin toisen ihmisen näkökulma. Toisaalta 

kirjoitusprosessin voi toteuttaa jo alusta alkaen yhteistyöllä eli yhteistoiminnalli-

sella kirjoittamisella, jota kutsutaan myös nimellä co-writing. Tällöin teksti luodaan 

yhden tai useamman ihmisen kanssa tehden kompromisseja ja tähdäten yhteisiin 

päämääriin. Toisen ihmisen mielipide täytyy ottaa huomioon myös, jos sanoituk-

sia kirjoittaa jonkun toisen laulettavaksi. Tällöin itse artistilla on mahdollisesti ide-

oita ja ajatuksia, mutta myös levy-yhtiöillä tai kappaleen tuottajalla voi olla sanot-

tavaa tekstistä. (Salo 2006, 28.) 

 

 

3.3 Rytmiikka 
 

Rytmiikka on tärkeä musiikin osa-alue, sillä se on läsnä kaikessa musiikissa. Kap-

paleen rytmiikkaan kuuluu erilaisia käsitteitä, joista lyhyesti sanottuna rytmillä tar-

koitetaan sävelten kestoa ja tempolla kappaleen nopeutta. Tahtilaji puolestaan 

viittaa siihen, miten rytmin iskut ryhmittyvät. (Levitin 2010, 61.) Omassa sävellys-

työssäni kappaleiden rytmiikka syntyy melko pitkälti intuition ja improvisaation 

pohjalta. 

 

Vaikka kappaleideni rytmiikka syntyy melko luonnostaan lauluimprovisaation 

avulla, on sävellyksissä huomattavissa selviä kaavoja ja yhtäläisyyksiä. Kuten 

esimerkiksi kappaleen Hajalla nuoteista (liite 2) voi todeta, esiintyy biisin rytmii-

kassa melko useita kuudestoistaosanuotin kestoisia säveliä. Myös biisin Uusi-

Seelanti (liite 1) rytmiikassa toteutuu sama ilmiö. Molempien kappaleiden ryt-

miikka sisältää myös paljon synkooppeja. Vaikka synkoopit ilmenevät pääasiassa 

melodioiden rytmissä, myös Uuden-Seelannin säkeistön bassokuvio rakentuu 

synkopoiduille takapotkulle. 

 

Sävellettäessä on tärkeää päättää, mikä on kappaleen tempo. Tempo määrittää 

sen, miten nopeasti tai hitaasti kappale etenee. Sen voi ajatella kappaleen askel-

luksena tai pulssina. (Levitin 2010, 63–64.) Omat kappaleeni ovat monesti hidas-

tempoisia ja samalla sanoituksiltaan melankolisia ja herkkiä. Levitinin mukaan 

voidaan todeta, että karkeasti sanottuna tempo vaikuttaa myös biisin tunnetilaan 
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jakamalla surulliset aiheet hidastempoisiin ja iloiset nopeatempoisiin kappaleisiin 

(Levitin 2010, 63–64). Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, vaikka tempolla 

voidaankin tukea kappaleen sanomaa ja välittyvää olotilaa. 

 

Säveltäessä olen huomannut taipuvani luomaan enemmän juurikin hitaita kappa-

leita kuin nopeita sävellyksiä. Hitaiden kappaleiden luominen on minulle mielek-

käämpää, sillä myös kuuntelemani musiikki on usein hidastempoista. Suosimani 

tahtilajit ovat puolestaan yleensä 4/4 sekä 3/4, mutta tulevaisuudessa olen aja-

tellut haastaa itseäni monipuolistamaan kappaleiden rytmiikkaa käyttämällä esi-

merkiksi biisin aikana vaihtelevia tahtilajeja.  

 

 

3.4 Melodia 
 

Melodia on se kappaleen osa, jonka mukana kuulija voi laulaa ja joka voi jäädä 

soimaan vastaanottajan päähän. Vaikka monesti säveltäjät, itseni mukaan las-

kettuna, toimivat sävellystyössään vaistonvaraisesti luottaen omaan intuitioon, on 

hyödyllistä myös ymmärtää melodian muotoa, rytmiä ja intervalleja sekä sointu-

jen ja melodian suhdetta. (Rooksby 2015, 108.) 

 

Melodian kulku ja kehittely perustuvat intervalleille. Se tarkoittaa sitä, että melo-

dia koostuu sävelten välisistä suhteista eikä sävelkorkeuksista eli niistä sävelistä, 

jotka tuottavat intervallit. Intervallit ovat melodian kulmakivi. Niiden avulla melo-

diasta voidaan luoda tunnistettava ja mieleenpainuva, esimerkiksi käyttäen isoja 

hyppyjä kahden sävelen välillä. (Levitin 2010, 38.) 

 

Englantilainen säveltäjä Rikky Rooksby käsittelee melodian suhdetta sointuihin 

sisäisten, ulkoisten sekä vieraiden äänien avulla. Rooksbyn mukaan sisäisellä 

äänellä tarkoitetaan tässä yhteydessä soinnun ääniä eli soinnun ensimmäistä, 

kolmatta tai viidettä ääntä. Tällöin kyseessä on melodiaääni, joka sopii hyvin 

säestävään sointuun. Ulkoisesta äänestä taas puhutaan, kun melodiaäänenä on 

jokin muu asteikon sävel kuin soinnun ensimmäinen, kolmas tai viides ääni. Vie-
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raalla äänellä puolestaan tarkoitetaan asteikon ulkopuolista ääntä. Sekä vierai-

den että ulkoisten melodiaäänien on tarkoitus tuoda esiin jännitteitä, jotta melodia 

ei tuntuisi liian tylsältä ja turvalliselta. (Rooksby 2015, 108–109.) 

 

Vieraista äänistä alennettu terssi sekä alennettu septimi eli C-duurissa sävelet 

Eb ja Bb, ovat hyvin yleisiä populaarimusiikissa. Vieraita ääniä käytetään usein 

siirtymäsävelinä sointuun kuuluvien äänten välillä, sillä ne tuovat väriä melodi-

aan. (Rooksby 2015, 109.) Omissa kappaleissani käytän monipuolisesti sekä si-

säisiä, ulkoisia että vieraita ääniä. Toisaalta musiikkini on melko tekstipainotteista 

eli kirjoitan kappaleita niin sanotusti tarina edellä, jolloin pääpaino on sanoituk-

silla, eikä niinkään melodialla. Siitä huolimatta pyrin tekemään melodioistani kiin-

nostavia ja ennen kaikkea lyriikoita tukevia. Erityisesti kertosäkeistä pyrin luo-

maan mieleenpainuvia erilaisten intervallikuvioiden sekä vieraiden ja 

ulkopuolisten äänien avulla. 

 

Monesti melodioissa on jokin koukku, tehokeino, joka kiinnittää kuulijan huomion. 

Koukku voi olla sekä tekstillinen että musiikillinen, kuten soundi, melodinen oival-

lus tai jokin sanallinen, mieleenpainuva ilmaisu. Usein sanallinen koukku on lau-

lussa toistuva biisin nimi. Esimerkiksi kappaleessa Hajalla (liite 2) toistuu nimi 

aina kertosäkeiden lopussa. Nimi toimii samalla kappaleen koukkuna eli osateki-

jänä, joka saa kuulijan haluamaan lisää. Musiikillinen koukku taas voi olla huu-

dahdus, rytminen elementti, tauko tai vaikka huomion kiinnittävä soundi. Tärkeää 

on, että koukussa on aina jotain uutta ja mielenkiintoa herättävää. (Salo 2006, 

110-111.) 

 

 

3.5 Harmonia 
 

Harmonia eli kappaleen soinnutus tuo sävellykseen eloa, väriä ja jännitteitä. Har-

monian luominen tapahtuu helpoiten instrumentilla, jolla pystyy soittamaan moni-

äänisesti, kuten piano tai kitara. Itse sävellän harmonian yleensä pianon avulla, 

soittaen satunnaisia sointuja samalla, kun hyräilen improvisoitua melodiaa.  
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Vaikka omaan intuitioon ja korvaan luottaminen vie yleensä pitkälle, on säveltä-

miseen olemassa myös tiettyjä, yleisimpiä sointukiertoja, jotka voivat helpottaa 

harmonian luomista. Esimerkkejä yleisimmistä sointukierroista ovat muun mu-

assa I-V-VI-IV sekä I-VI-IV-V. 1 (Rooksby 2015, 62.) Omista kappaleistani ei il-

mene yhtä dominoivaa kiertoa, vaikka yleisesti sävellystyössäni huomaan päät-

täväni sointukierrot monesti IV-I sointukuvioon. 

 

Populaarimusiikissa harmonia on yksinkertaisempaa kuin esimerkiksi jazz-musii-

kissa. Vaikka pop-musiikissa pysytään perinteisesti kolmisoinnussa, olen törmän-

nyt usein myös nelisointuihin sekä lisäsäveliin, joita sovellan itsekin monesti lau-

luissani. Esimerkiksi kappaleessa Hajalla (liite 2) säkeistön harmoniaa on 

väritetty erilaisilla lisäsävelillä sekä nelisoinnuilla. Säkeistön soinnut kulkevat seu-

raavalla kaavalla: F#m7-Amaj7-Dmaj9-Bm7-Bm6. 

 

Soinnutettaessa kappaleita kannattaa kiinnittää huomiota myös sointuvaihdosten 

tiheyteen eli sointujen kestoon. (Rooksby 2015, 78). Omassa työskentelyssäni 

huomaan itse käyttäväni usein kaavaa, jossa yksi sointu kestää yhden tahdin ja 

jokainen sointuvaihdos tapahtuu tahdin ensimmäisellä iskulla. Tämän ilmiön voi 

huomata esimerkiksi kappaleesta Uusi-Seelanti (liite 1). Tätä vaihtumistiheyttä 

kannattaa kuitenkin varioida esimerkiksi kiertoon, jossa sointua vaihdetaan joka 

toisella iskulla tai puolivälissä tahtia (Rooksby 2015, 78). 

 

Koska 4/4 on yleisin tahtilaji, myös neljän soinnun kierto on eräitä yleisimpiä mu-

siikillisia ilmiöitä. Sen vuoksi monien pop-kappaleiden säkeistöjen ja kertosäkei-

den tahtimäärä on usein neljällä jaollinen. Neljän soinnun kierto on toimiva ja tur-

vallinen ratkaisu, mutta voi joskus johtaa myös laiskaan lauluntekoon. Tällöin 

biisinkirjoitukseen voi hakea epäsymmetrisyyttä muun muassa lisäämällä neljän 

tahdin sisään viidennen soinnun. (Rooksby 2015, 61.) Kappaleessa Hajalla (liite 

2) neljän soinnun kiertoa on rikottu lisäämällä ensimmäisten säkeistöjen perään 

vielä yksi, ylimääräinen tahti ennen kertosäkeistöä. 

 

																																																								
1 C-duuriasteikon mukaisesti sointukierrolla I-V-VI-IV tarkoitetaan C-G-Am-F kuviota, joka esiintyy 
monissa populaarimusiikin teoksissa, kuten esimerkiksi Bryan Adamsin kappaleessa ’’Some-
body’’. Sointukierrolla I-VI-IV-V tarkoitetaan puolestaan C-duuriasteikon mukaisesti C-Am-F-G 
sointukuviota, joka esiintyy muun muassa Ben E. Kingin kappaleessa ’’Stand By me’’.  
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3.6 Rakenne 
 

Biisin rakenteella tarkoitetaan kappaleen osien, kuten säkeistöjen määrää ja jär-

jestystä. Kappaleen rakenne koostuu yleensä kahdesta tai useammasta säkeis-

töstä, bridgestä, kertosäkeistöistä sekä C-osasta, joka toimii kappaleen vä-

liosana. Kappaleeseen voi kuulua myös välisoitto, intro eli alkusoitto sekä outro, 

loppusoitto. Vaikka biisien rakenteisiin ei ole kirjoitettuja sääntöjä, on populaari-

musiikissa käytössä kuitenkin muutamia vakiintuneita rakenteita, joita laulunteki-

jät käyttävät. 1940–50-luvulla klassisena hittibiisin kaavana toimi AABA-rakenne, 

joka on tunnettu muun muassa The Beatlesin kappaleesta Yesterday. Nykyään 

pop- ja iskelmämusiikissa usein kuultava rakennemuoto on ABABCB, joka pyrkii 

keskittämään biisin kohokohdan kertosäkeistöön. Se voi esiintyä perusmuodos-

saan tai varioituna. (Salo 2006, 87–90.) 

 

Jokaisella osalla on oma musiikillinen sekä lyyrinen merkityksensä, sillä kappale 

ja sen tarina kehittyvät rakenteiden avulla. Introssa tuodaan ilmi kappaleen tempo 

ja sävellaji, kun taas ensimmäisessä säkeistössä esitellään aihe ja tunnelma. Sä-

keistöjen eli A-osien tehtävä on kertoa tarinaa ja viedä sitä eteenpäin. Tahtimää-

rällisesti säkeistö on yleensä neljällä jaollinen. Joskus kuitenkin säkeistön lop-

puun on voitu lisätä tahteja, jolloin mukaan saadaan mahtumaan ylimääräisiä 

sanoja. Toinen tehokeino on jättää yksi tahti pois niin, että laulufraasi alkaa odo-

tettua aiemmin. (Rooksby 2015, 87–88.) 

 

Säkeistön jälkeen kappale voi edetä suoraan kertosäkeeseen tai sitä voidaan val-

mistella pre-choruksella eli niin sanotulla esikertosäkeistöllä. Pre-Chorus, toisin 

sanoen bridge, valmistaa kuulijaa osien muutokseen ja yhdistää A-osan B-osaan. 

(Rooksby 2015, 90.) Esimerkiksi kappale Täydellinen sinulle (liite 3) koostuu sä-

keistöstä, pre-choruksesta sekä kertosäkeestä ennen seuraavaa kierrosta. 

 

Kertosäkeen eli B-osan tehtävä on kiteyttää sanoma huippuunsa sekä musiikilli-

sesti että sanallisesti. Kertosäkeeseen liitetään usein ne kappaleen koukut, jotka 

saavat kuulijan haluamaan lisää. (Rooksby 2015, 90.) Esimerkiksi kappaleen 
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Täydellinen sinulle (liite 3) kertosäe huipentuu nimensä mukaisesti sanoihin ’’täy-

dellinen sinulle’’ tehden nimestä samalla biisin koukun. Tähän kappaleen osaan 

kiteytyy laulun keskeisin tunnelma (Rooksby 2015, 90). 

 

Kertosäkeen jälkeen voi tulla välisoitto, joka on mahdollisesti sama kuin biisin 

intro tai outro. Välisoitto voi olla myös erillinen riffi, mutta se voi jäljitellä säkeistön 

tai kertosäkeen melodian piirteitä. C-osan, jota myös kutsutaan joskus bridgeksi, 

tehtävä puolestaan on kiteyttää tarina, mutta tuoda siihen mukaan myös jotakin 

uutta ennen viimeistä kertosäettä. C-osa voi olla myös jonkinlainen soolo, kuten 

kitarasoolo. (Rooksby 2015, 91.) 

 

Viimeiseen kertosäkeeseen on usein lisätty tai vaihdettu joitakin elementtejä, ku-

ten lyriikoita tai sointuja (Rooksby 2015, 92). Myös laulumelodiaa on voitu lisätä 

tai muuttaa, kuten kappaleessa Hajalla (liite 2), jonka viimeisessä kertosäkeessä 

melodia poikkeaa hieman aiemmista kertosäkeistä kohdassa: ’’Etsin vieläkin oi-

keaa tapaa elää’’. Myös sanat ’’miten pahasti oon ollut jo tovin’’ toistuvat poik-

keuksellisesti uudelleen ennen lauseen päättymistä. Monesti laulumelodialla on 

voitu myös leikitellä melismojen sekä niekkujen eli melodian koristelutekniikan 

avulla (Rooksby 2015, 116). 

 

Käytän omassa sävellystyössäni monesti ABABCB -rakennetta. En niinkään ana-

lysoi kappaleideni rakenteita, vaan huomaan niiden muotoutuvan itsestään 

useimpien pop-kappaleiden kaltaisiksi. Toisaalta saatan jättää C-osan raken-

teesta pois kokonaan, kuten kappaleessa Täydellinen sinulle (liite 3) tai luoda C-

osasta enemmän instrumentaalipainotteisen. Kolmas käyttämäni rakennemuoto 

on AABAB, jolloin ensimmäistä kertosäettä edeltää kaksi säkeistöä. Näin olen 

toiminut esimerkiksi kappaleen Elokuu (liite 4) kohdalla. Nykyajan radiohiteissä 

kuulee useimmiten kuitenkin vain yhden säkeistön ennen ensimmäistä B-osaa. 

Toisaalta on hyvä myös muistaa, että perinteistä kaavaa ei ole pakko käyttää ja 

rajoja saa rikkoa. Kappale voi alkaa myös esimerkiksi kertosäkeellä. 
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4 Työvälineet ja instrumentit 
 

 

4.1 Säveltäminen 
 

Säveltäminen on toimintaa, jossa säveltäjä luo uusia, musiikillisia eli soivia tai 

ylöskirjoitettuja teoksia (Ojala & Väkevä 2013, 10). Säveltäjät ovat jo läpi vuosi-

kymmenien työskennelleet erilaisten metodien avulla käyttäen eri instrumentteja 

ja työvälineitä. Populaarimusiikissa musikaalisuus, mielikuvitus ja hyvä muisti vie-

vät säveltäjän kuin säveltäjän pitkälle, mutta eivät vielä riitä saattamaan ulos val-

mista kappaletta. 

 

Ajatus säveltämiseen voi kummuta säveltäjän sisäisistä lähtökohdista, kuten it-

sensä kehittämisestä ja asioiden tutkimisesta. Säveltämisellä etsitään itsestä ja 

ympäristöstä uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. (Torvinen 2005, 65–66.) Idea 

sävellykseen voi syntyä tekijän sisäisistä malleista, sillä idean alkuperä on ihmi-

sen muistissa (Heinonen 1995, 17). Toisaalta säveltäjä tarkkailee ympäristöään 

jatkuvasti, joten idea sävellykseen voi syntyä myös täysin ulkomusiikillisista läh-

tökohdista, kuten tunnelmasta, maisemasta tai kirjallisesta teoksesta (Torvinen 

2005, 71). Esimerkiksi kappale Elokuu (liite 4) on syntynyt ”Elokuu”-nimisen elo-

kuvan innoittamana. 

 

Se, miten musiikilliset elementit syntyvät, riippuu paljolti säveltäjästä. Toinen voi 

aloittaa työskentelyn melodian luomisella tai mielenkiintoisella sointukierrolla, kun 

taas toinen voi tarttua ensimmäisenä esimerkiksi rumpukomppiin. Itse käytän sä-

veltämisessä pianoa, sillä se on minulle tutuin ja luontevin tapa luoda musiikkia. 

Toinen käyttämäni instrumentti on laulu. Melodioita voi luoda hyräillessä tai 

omassa mielessä lähes missä tahansa, sillä oma ääni kulkee aina mukana. 

 

Säveltämisen apuna voi käyttää melkein mitä tahansa soitinta. Eri instrumenteilla 

voidaan luoda erilaisia äänimaailmoja ja tuoda esiin erilaisia tunnelmia. Esimer-

kiksi ensisijaisesti rumpukomppiin keskittymällä voi luoda täysin erilaisen tunnel-

man kuin pianon koskettimilla. Sävellettäessä yhdellä soittimella on sillä myös 
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usein merkittävä rooli kappaleen sovituksessa. Tämän vuoksi useat omat kappa-

leeni ovat ennen lopullista sovitus- ja tuotantoprosessia hyvin pianovetoisia sekä 

tunnelmaltaan kevyitä. Haasteena säveltämistyössä olenkin huomannut kappa-

leiden liiallisen samankaltaisuuden. Silloin on hyvä vaihtaa soitinta uuden näkö-

kulman tai idean esiintuomiseksi. 

 

Erilaisilla tietokoneen musiikinteko-ohjelmilla voi toteuttaa biittilähtöistä säveltä-

mistä, mikä tarkoittaa sitä, että kappale pohjautuu erilaisiin valmiisiin soundeihin 

ja rytmeihin. Tällöin varsinaista soittotaitoa ei tarvita, sillä melodia ja harmonia 

muodostetaan näiden valmiiden elementtien pohjalta. Näiden ohjelmien avulla 

musiikkia voidaan äänittää ulkoisesti tai syöttää sisään esimerkiksi ulkoisella kos-

kettimistolla, jolloin musiikkia voidaan tallentaa audiona sekä esimerkiksi MIDI-

muotoisena tiedostona. (Rockway 2017.) Vaikka en omien sävellysteni (liitteet 1-

4) kirjoitusprosessissa ole käyttänyt apuna musiikinteko-ohjelmia, on biiseissä 

kuultavissa tuotantovaiheessa toteutettuja ja koneella luotuja efektejä sekä 

rumpu- ja syntetisaattorisoundeja. Musiikinteko-ohjelmiin kuuluvat muun muassa 

Cubase, Logic Pro, Pro Tools sekä GarageBand. 

 

 

4.2 Tallentaminen 
 

Tärkeää on, että omia tuotoksia tallentaa ja kirjoittaa muistiin. Kappaleen eri ver-

sioista voi olla hyötyä myöhemmin, sillä vanhempiin versioihin voi aina palata ja 

poimia sieltä toimivia palasia biisin uuteen muotoon. Laulun sanat, soinnut ja ra-

kenne on hyvä olla ylhäällä itselle mieluisassa ja kätevässä paikassa, kuten tie-

tokoneella, muistikirjassa tai kännykässä. Myös äänitteet on hyvä pitää tallessa 

luomisprosessin aikana. 

 

Vanhanaikainen, mutta toimiva ja yhä suosiossa oleva tapa on kirjoittaa nuotit 

käsin nuottiviivastolle. Jos teoriataidoissa on puutteita, voi kappaleen rakenteen 

kirjoittaa ylös myös sanojen ja sointumerkkien avulla. Lisäksi on olemassa erilai-

sia nuotintamisohjelmia, joilla soiton voi tallentaa tietokoneelle esimerkiksi näp-

päilemällä nuotit viivastolle tai äänittämällä soiton MIDI-koskettimiston avulla. 
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Kolmas tapa on käyttää näiden menetelmien yhteistyötä ja valita hiirellä nuotin-

tamisohjelmasta nuotin oikea kesto, jonka jälkeen halutut sävelet soitetaan kos-

kettimistosta. (Antikainen 2011, 19.) Tällaisiin nuotintamisohjelmiin kuuluvat 

muun muassa Sibelius sekä Finale. 

 

 

5 Kappaleet 
 

 

5.1 Uusi-Seelanti 
 

Uusi-Seelanti (liite 1) on työhön liitetyistä neljästä kappaleesta päättäväisin ja 

tempoltaan menevin. Kappaleen tarina kertoo yksipuolisesta rakkaudesta, jossa 

tunteet ja riippuvuus toisesta ihmisestä eivät päästä lähtemään, vaikka kertoja 

sitä yrittääkin. Kappale syntyi kevättalvella 2016, mutta kehittyi seuraavan puo-

lentoista vuoden aikana laajalti. 

 

Idea kappaleeseen muodostui eräänlaisesta heräämisestä sen aikaiseen elä-

mäntilanteeseen. Koin siihen aikaan elämässä paljon muutoksia, joiden käsittely 

purkautui ulos monina lauluina. Yksi näistä tuotoksista oli Uusi-Seelanti, vaikka 

nimen kappale saikin vasta paljon myöhemmin. Myös teksti ja kappaleen aihe 

muuttuivat matkan varrella. Uusi-Seelanti on hyvä esimerkki teoksesta, josta on 

olemassa useita eri versioita. Sanavalinnat vaihtuivat ja idea kehittyi. Vain soin-

nut ja melodia pysyivät alusta asti melko samanlaisina.  

 

Tunnelmaltaan kappaleen teksti on herkkä, mutta voimakas ja puhutteleva. Sä-

keistön lyriikoista voi havaita myös joitakin vihan ja pettymyksen tunteita. Lau-

lussa kertoja myöntää heikkoutensa toisen ihmisen rinnalla, mutta näyttää myös 

pilkahduksia taistelutahdostaan. Kappaleesta voikin huomata tarinan kaaren, 

jossa kertoja muuttuu koko ajan entistä päättäväisemmäksi. Nimenä Uusi-See-

lanti symboloi suuntaamista johonkin uuteen elämässä. 

 

Kappaleen melodia ja harmonia muotoutuivat käsi kädessä jo varhain nykyiseen 

muotoonsa. Tempoltaan Uusi-Seelanti oli alun perin melko hidas, mutta kehittyi 
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nopeammaksi, sillä mielestäni reipas tempo tuki kappaleen sanomaa ja mielenti-

laa. Biisin harmonia on melko yksinkertainen, mutta toimiva ja tarinaa kuljettava. 

Päädyin käyttämään kappaleessa tavallisia kolmisointuja ja jätin tilaa intervalleilla 

leikittelevälle melodialle.  

 

Keväällä 2017 Uusi-Seelanti koki muodonmuutoksen. Tuotanto- ja sovituspuoli 

toivat kappaleeseen täysin erilaisen näkökulman, sillä pianon herkän tunnelmoin-

nin korvasi sähkökitarat ja takapotkuinen basso. Syksyllä 2017 oikeat rummut 

korvattiin elektronisilla rumpukompeilla, jotka toivat ikään kuin vauhtia kappaleen 

päättäväisyydelle. Biisin tuotanto poikkeaa hieman kappaleen nuotista ja alkupe-

räisestä ajatuksesta, sillä päätimme editointivaiheessa toteuttaa toisen säkeistön 

jälkeiset kertosäkeet niin, että kertautuva B-osa alkaa ennen kuin ensimmäinen 

B-osa on ehtinyt loppua. Ratkaisu tuntui tukevan kappaleen draaman kaarta ja 

kertosäkeistöjen tunnelmaa.  

 

 

5.2 Hajalla 
 

Kappaleeni Hajalla (liite 2) sai ensimmäisen versionsa syksyllä 2015. Kappalee-

seen heijastui valtavasti tuntemuksia todellisesta elämästäni, joten siitä syntyi jo 

heti alussa melko henkilökohtainen. Hajalla on avunhuuto. Se kertoo vaikeasta 

elämäntilanteesta, yksinäisyydestä ja ihmisen sisällä kytevästä epätoivon tun-

teesta. Kappaleeseen on jätetty tulkinnanvaraa jokaiselle kuulijalle, eikä siinä 

suoraan paljasteta, mikä kertojan on ajanut tähän toivottomuuteen.  

 

Ensimmäisenä syntyi kappaleen teksti. Tarina muotoutui melko nopeasti, vaikka 

jouduin myöhemmin muuttamaan muutamia sanavalintoja sopivampiin vaihtoeh-

toihin. Kuten liitteestä 2 voi huomata tunnelmaltaan tarinasta tuli hyvin hauras ja 

herkkä. Päädyin tekstissä minä-kertojaan, joka tarkastelee maailmaa yksinäisin, 

surumielisin silmin. Kappaleen sanavalinnat muodostuivat lähes kokonaan intui-

tion pohjalta ja kokonaisuutena teksti oli helppo kirjoittaa, vaikka aihe olikin ras-

kas. 
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Biisin säkeistöissä kuultava sointukierto sai alkunsa eräästä koulutehtävästä, jo-

hon tehtävänä oli luoda lyhyt, muutaman tahdin mittainen sävellys. Tässä vai-

heessa kappaleesta ei ollut valmiina kuin alustava teksti ja meni jonkin aikaa, 

ennen kuin kokeilin sointukiertoa lyriikoihin. Lopulta yhdistin sanat ja sävellyksen, 

hahmotellen melodiaa sointujen päälle laulu-improvisaation avulla. Sovittamalla 

yhteen lyriikat ja musiikilliset elementit, jouduin muuttamaan yksittäisiä sanoja 

melodian mukaiseksi sekä melodiaa sanoihin sopivaksi. Tästä syntyi herkkä ja 

puhutteleva tarina, joka on kevyt yhdistelmä akustista tunnelmointia sekä elekt-

ronisia vivahteita. 

 

 

5.3 Täydellinen sinulle 
 

Kappale Täydellinen sinulle (liite 3) syntyi pienin askelin ja vaati yli kolme vuotta 

saadakseen lopullisen muotonsa. Ensimmäinen versio kappaleesta on tehty 

vuonna 2014. Alkuperäisellä tekstillä ei ole todellisuuspohjaa, vaikka sainkin in-

spiraation siihen omasta elämästäni. Täydellinen sinulle on rakkauslaulu, joka 

kertoo särkyneestä ja osittain myös kielletystä rakkaudesta. 

 

Biisin tarina kertoo kahden ihmisen välisestä suhteesta, mutta vain toisen osa-

puolen näkökulmasta. Aihe käsittelee eroa, rikkinäisiä sydämiä ja toipumista toi-

sesta ihmisestä. Pyrin tekemään tekstistä puhuttelevan ja helposti samaistutta-

van. Vuosien varrella juoni sai uusia käänteitä, kun lisäsin tekstiin toiveikkuutta 

sydänsurujen ja melankolian vastapainoksi. Tarinan viimeistelty muoto sisältää 

haikeutta ja pettymyksiä, mutta säilyttää siitä huolimatta uskon rakkauteen. 

 

Kappale oli alun perin balladimainen ja akustinen pop-kappale, josta vasta ke-

väällä 2017 syntyi herkkä, mutta elektronisempi sovitus. Melodia ja harmonia syn-

tyivät samoihin aikoihin, kuten useimmat kappaleeni: piano- ja lauluimprovisaa-

tiolla. Täydellinen sinulle oli pitkään hyvin pianovetoinen kappale, kunnes pianon 

korvasi akustinen kitara. Akustisen kitaran jälkeen sovitukseen mukaan tuli säh-

kökitara tuomaan lisää eloa kappaleeseen.  
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Kappaleen rakenne koostuu säkeistöistä, kahdesta pre-choruksesta sekä kah-

desta kertosäkeestä. En nähnyt tarvetta kirjoittaa biisiin erillistä C-osaa, sillä ha-

lusin jättää tilaa kappaleen loppuun jonkinlaiselle improvisaatio- tai instrumentti-

osiolle. Alun perin tämän väliosan jälkeen kertautui vielä kertosäe, mutta myö-

hemmin sekin jätettiin pois. Kappale loppuu toiseen kertosäkeeseen, joka nostaa 

tunnelman vielä hetkeksi huippuunsa ja pudottaa sitten takaisin herkkään ja vä-

häeleiseen outroon. 

 

 

5.4 Elokuu 
	

Neljäs sävellys Elokuu (liite 4) syntyi inspiraationa ”Elokuu”-nimisestä elokuvasta. 

Elokuva kertoo ylioppilaaksi valmistuneesta pojasta, joka kesälomallaan tapaa 

tuntemattoman tytön. Yhdessä nuoret kokevat erilaisia seikkailuja ja heidän välil-

leen kehittyy suuria tunteita. Katsottuani elokuvan, sen tunnelma jäi ikään kuin 

leijumaan päähäni. Elokuvan tarina oli niin mieleenpainuva ja puhutteleva, että 

halusin ikuistaa samankaltaisen tarinan myös musiikilliseen muotoon. 

 

Biisin teksti muotoutui käsi kädessä kappaleen melodian kanssa. Oli helpompaa 

työstää selkeää ideaa säkeistö kerrallaan kuin sovittaa valmista tekstiä suoraan 

melodian päälle. Hankaluuksia vastaan tuli kuitenkin kertosäkeessä, johon en on-

nistunut saamaan mieleistäni tunnelatausta. Myös säkeistöjen sanoja tuntui ole-

van liikaa, joten matkan varrella karsin niistä osan kokonaan pois. 

 

Myös harmonia syntyi samoihin aikoihin melodian ja tekstin kanssa. Kappaleessa 

kuullaan kolme eri sointukiertoa. Kuten nuotista (liite 4) voi huomata, esitellään 

ensin säkeistön ensimmäinen sointukierto Dm-C-Am-G, jonka jälkeen säkeistöön 

lisätään toinen kierto F-Dm-Am-G. Kertosäkeessä sointukierto on F-G-Am-C, jol-

loin tutut soinnut vaihtavat vain järjestystä. 

 

Elokuu jäi pitkäksi aikaa pöytälaatikkoon. Rakenne ja kertosäe olivat suurimpia 

ongelmakohtia, joten annoin kappaleelle aikaa kehittyä. Keväällä 2017 nostin 

Elokuun esiin uudemman kerran, muutin kertosäkeen melodiaa ja vein sen tuot-
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tajalleni, edelleen hieman tuskastuneena. Yhteistyöllä tuotimme kappaleesta ver-

sion, joka vihdoin miellytti korvaa. Muun muassa kertosäe sai taustalleen sitä tu-

kevan melodian ja kappaleen loppuosaan liitettiin synkän mystinen äänimaailma, 

joka päättää biisin sanoihin ’’Kaikki loppuu’’. 

 

 

6 Pohdinta 
 

 

Opinnäytetyössäni pohdin biisinkirjoituksen eri menetelmiä sekä työvaiheita ja 

peilasin niitä omaan sävellystyöhöni. Sävelsin ja sanoitin neljä pop-kappaletta, 

joiden kautta havainnoin omaa säveltämisprosessiani. Opinnäytetyöni on hyvä 

alku laajemmalle biisinkirjoitusoppaalle, joka antaa esimerkkejä lukemattomista 

populaarimusiikin luomisen vaihtoehdoista. Oppaaseen voisi jatkossa lisätä laa-

jempia tietokokonaisuuksia ja esimerkkejä biisinkirjoituksen työvaiheista. 

 

Työhöni sisältyvät neljä kappaletta: Uusi-Seelanti, Hajalla, Täydellinen sinulle 

sekä Elokuu, jotka tuotin yhdessä Ossi Oikarin kanssa. Biisit edustavat yhteistä 

linjaa ja muistuttavat osittain paljonkin toisiaan. Kappaleet sisältyvät myöhemmin 

julkaistavalle EP:lle, joten niissä on kuultavissa yhteinen teema, joka tässä ta-

pauksessa käsittelee melankoliaa ja sydänsuruja. Vaikka jokainen biisi kertoo 

oman tarinansa, pitää niistä jokainen sisällään herkkyyttä, kyyneliä ja suuria tun-

teita. 

 

Havaitsin opinnäytetyöprosessin aikana yhtäläisyyksiä sävellysteni välillä. Vaikka 

kappaleet on kirjoitettu eri aikakausina ja eri elämänvaiheissa, on niissä selvä 

tyyli, joka sitoo kappaleet yhteen. Teemana melankolia ja sydänsurut liittävät kap-

paleet toisiinsa jo aiheiden puolesta, mutta myös rytmiikka biisien sisällä muistut-

taa osittain tosiaan. Esimerkiksi kappaleiden Hajalla (liite 2) ja Uusi-Seelanti (liite 

1) kertosäkeet alkavat molemmat painottomalta iskulta ja sisältävät synkopoituja 

rytmejä. Kappaleiden harmonioissa ei puolestaan ole yhtä selvää sointukiertoa, 

mutta I-asteen lisäksi III-aste esiintyy lähes jokaisessa kappaleessa. 
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Oma motiivini työn tekemiseen oli yhdistää kaksi asiaa: luoda uusia kappaleita ja 

oppia lisää biisinkirjoituksesta. Opinnäytetyöprosessin aikana tämä tavoite on to-

teutunut ja olen löytänyt biisinkirjoituksesta uusia, entistä syvällisempiä merkityk-

siä. Olen oppinut lisää omista vahvuuksistani sekä työtavoistani tarkastelemalla 

kappaleideni musiikillisia ja sanoituksellisia elementtejä. Samalla olen tullut tie-

toiseksi tietynlaisista toistuvista kaavoista, joita biisinkirjoittajana toteutan. Työ on 

saanut minut haastamaan itseäni tulevaisuudessa ja kokeilemaan uusia lähesty-

mistapoja biisinkirjoitukseen. 

 

Opinnäytetyön aikana huomasin myös, miten paljon eroja eri lähdemateriaaleista 

löytyy esimerkiksi musiikillisten rakenteiden termeissä ja eri työtavoissa säveltä-

misprosessin aikana. Tämä havainto tukee sitä ajatusta, ettei populaarimusii-

kissa ole ennakkoon määriteltyjä sääntöjä, vaan yleistyneitä kaavoja ja käsityk-

siä. Sen vuoksi opinnäytetyöni ei kykene vastaamaan kaikkiin biisinkirjoitukseen 

liittyviin kysymyksiin, mutta käsittelee niistä useita yhdistäen lähdetiedon, oman 

näkökulmani sekä kokemuspohjani. Työ on tarkoitettu kaikille biisinkirjoituksen 

aloittelijoille, kokeneemmille biisintekijöille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
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Kappaleen voi kuunnella alla olevasta linkistä: 
https://soundcloud.com/mooaofficial/sets/opinnaeytetyoe-biisinkirjoitus/s-nZXbf 
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Kappaleen voi kuunnella alla olevasta linkistä: 
https://soundcloud.com/mooaofficial/sets/opinnaeytetyoe-biisinkirjoitus/s-nZXbf 
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Kappaleen voi kuunnella alla olevasta linkistä: 
https://soundcloud.com/mooaofficial/sets/opinnaeytetyoe-biisinkirjoitus/s-nZXbf 
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Kappaleen voi kuunnella alla olevasta linkistä: 
https://soundcloud.com/mooaofficial/sets/opinnaeytetyoe-biisinkirjoitus/s-nZXbf 


