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Tutkin opinnäytetyössäni 1980-1990-luvun pop/rockmusiikin ilmiöitä ja vertailen niitä omiin
säveltämiini kappaleisiin. Poimin edellämainitusta musiikista yleisiä ilmiöitä ja luon bändin
soundin 80-luvun tyyliin. Kirjoitan myös uuden musiikin sävellys, sovitus-, sanoitus-, ja harjoitteluprosesseista. Uskon, että löydän jotain essentiaalista valmistuneesta musiikista.
Pyrin liittämään oman musiikkini osaksi tätä musiikillista perinnettä, jonka suurimmat musiikilliset idolini loivat ihmisiä varten. Työelämälähtöisyyttä korostan sillä, että nämä kappaleet
esitetään omassa konsertissani torstaina 13.2.2020 Metropolian tiloissa.
Uuden musiikin tekeminen yleensä aiheuttaa tuskaa säveltäjälleen. Tuotantoprosessia voidaan kuitenkin helpottaa sen jokaisessa työvaiheessa. Tyylipiirteiden pohtiminen ja omien
suosikkimusiikkigenrejen tiedostaminen auttavat huomattavasti. Musiikin soitinkokoonpanoa miettiessä kannattaa päätyä sellaiseen lopputulokseen, mikä genrejen sisällä on vakiintunut soitinryhmä ja -roolitus. Vakioratkaisut soitintaessa eivät ole mielestäni huonoja, ja
niitä käytetään yleisesti populaarimusiikissa. Sovitusten tekeminen joko yksin tai yhdessä
helpottuu, kun saa ensin kartoitettua soitinkokoonpanon.
Revivalismi kiehtoo minua musiikissa, koska se antaa musiikin teolle jo sävellysvaiheessa
raamit. Musiikkityylien fuusioiminen tuo jännitystä musiikkiin. Eri genrejä fuusioiva pop-musiikki on lempimusiikkiani, joten luonnollisesti haluan tehdä näissä raameissa uutta musiikkia. Jos kategorioisin suosikkimusiikkiani eri lokeroihin, kuvailisin niitä näillä attribuuteilla:
1970-80-lukujen taitteen Yacht Rock, 1980-luvun alun Post-Disco, 1980-luvun puolivälin
Modern R&B, 1980-luvun lopun Latin R&B Fusion, 1990-luvun Adult Contemporary Rock.
Musiikkia voi lokeroida myös maantieteellisesti: pidän Yhdysvaltojen länsirannikon saundista. Edellä mainittujen musiikkityylien erikuuloisuus johtuu musiikkiteknologian kehityksestä. Pyrin omissa sävellyksissäni todistamaan, että musiikillinen sisältö on silti hyvin samanlaista. Siihen on yksi selkeä syy: näiden genrejen arkkityyppisissä kappaleissa on työskennellyt useita samoja henkilöitä, joista kaikki ovat ponnistaneet Los Angelesin sessioperinteestä. Olen tuonut opinnäytetyöhöni myös vivahteen suomalaisen musiikin perinnettä,
koska suosikki laulunkirjoittajani Suomessa ovat alitajuisesti myös osa tuota edellä mainittua
perinnettä. Sen kuulee heidän kappaleistansa.
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1

Johdanto

”Säveltäminen ei ollut Beethovenille helppoa; joidenkin teosten synnytystuskat kestivät
jopa vuosia” (Burrows 2005, 158).
Kappaleen aloitussitaatti sisältää erikoisia olettamuksia – säveltäminen on sen mukaan
tuskaista ja aikaa vievää toimintaa. Asian voi kuitenkin tulkita myös niin, että 1700-1800luvuilla länsimaissa oli trendissä romanttinen taidemusiikki ja sen lainalaisuuksia oli uudet tunnistettavat dramaattiset melodiat ja mahtipontisuus. Jos haluaisi tehdä revivalistista rytmimusiikkia 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten malliin, niin edessä on erilaiset lainalaisuudet. Liitän rytmisesti ja melodisesti tarttuvia kappaleen osia toisiinsa erilaisilla yksinkertaisilla ”aasinsilloilla”. Kappaleen tavanomainen kesto on kolmen tai neljän
minuutin luokkaa. Edellä mainituilla tavoilla koitan välttää tuskaisuuden ja aikarajoitteet.
Luomani musiikki aiheuttaa toisenlaisia haasteita – sanoitusten ja laulumelodioiden luominen jo valmiiksi todella täyteläisen musiikin päälle ei ole helppoa. Sävellän lähes valmista musiikkia harjoituksia varten. Tulevaisuudessa harjoituksissa pääsen kuulemaan
miten aidot soittajat tulkitsevat näkemykseni nuoteista ja demoäänitteistä.
1.1

Ideasta toteutukseksi

Päätin jo muutama vuosi sitten, että järjestän koulutieni päätteeksi konsertin, jossa esitän bändillä omia sävellyksiäni. Parin vuoden aikana visiot erilaisista kevyen musiikin
lajeista nivoutui hiljalleen yhteen. Halu oli saattaa maailmaan haastavaa pop-musiikkia
80-luvun tuotannolla. Tämänlainen fuusio mielestäni tarvitsee suunnannäyttäjiä Suomessa, ettei musiikillinen perinne kuole pois.
Suurimmat vaikuttajani ovat studiomuusikoita, jotka ovat vaikuttaneet Los Angelesin
suurien levy-yhtiöiden studioissa. Nämä säveltämäni kappaleet toimivat kunnianosoituksena heitä kohtaan. Osaksi tämä johtuu 80-luvun syntetisaattori- ja rumpusaundien vakioitumisesta – kaikkia valtavirran musiikkityylejä leimasi hyvin samanlainen kokonaissaundi.
Työssäni halusin kokeilla miltä kuulostaa sekoittaa 80-luvun alun kokonaissaundia 90luvun alun tyypilliseen radiomusiikkiin 1980-luvun tyylillä.
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1.2

Keskeneräisistä kappaleideoista valmiiksi opinnäytetyöksi

Opinnäytetyöni materiaali koostui kahdesta sävellyksestä, jotka valmistin konserttiani
varten. Työn keskiössä ei ole konsertti vaan siihen tähtäävä sävellysprosessi.
Haastetta opinnäytetyöhön lisäsi kappaleiden sanoittaminen – en ole ennen säveltänyt
laulettua musiikkia. Kieleksi valitsin Suomen, koska ajattelen suomeksi. Englannin kieli
olisi ollut tässä musiikkityylissä perinteisempää, mutta kaavoja täytyy rikkoa, jotta saa
jotain uutta mielenkiintoista aikaan.
1.3

Lava-asettelun simulointi osana harjoituksia

Pyrin simuloimaan esitystä jo sävellystasolla. Sävelsin kappaleet live-esitysmuodossaan. Tietysti täytyy antaa varaa asioiden kehitykselle, mutta esityslavan resurssit ja rajoitukset on otettava alusta asti huomioon. Kappaleen harjoittelu siinä muodossa kuin se
esitetäänkin, on mielestäni sopivan suunnitelmallista ja helpottaa myös sävellystyötä,
kun rajoittaa itseään jo siinä vaiheessa tietoisesti.
1.4

Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksestä ja -menetelmästä - Mikä on West Coast
saundi?

Tutkin opinnäytetyössäni suosikkistudiomuusikoitteni stemmoja erilaisissa kappaleissa
ja koitan luoda jotain samankaltaista. Sävellysprosessi ei ole oikeastaan pelkkää reproduktiota. Jo luotua musiikkia kuunnellessa ihminen poimii kuulemastaan alitajuisesti erilaisia itseään miellyttäviä ilmiöitä. Pelkkä näiden studiomuusikoiden tuotosten kuuntelu
siirtyy suurena vaikuttajana alitajunnan kautta omiin sävellyksiin. First Call-muusikoiden
soittamien tunnettujen pop-kappaleiden stemmoja tutkimalla voi saada hyviä pohjaideoita uusien biisien sovittamisvaiheessa. First Call -muusikoilla viittaan Los Angelesin
suurten levy-yhtiöiden sessiomuusikoihin. Tämä ilmiö sai alkunsa jo Los Angelesissa jo
1940-luvulla. (LA Weekly 2017)
1.5

Säveltämisen työmenetelmät pähkinänkuoressa

Kotona sävelsin kappaleita työkaluinani Geyer-merkkinen akustinen piano, Rolandin
keikkapiano ja syntetisaattorini. Kuuntelin lempimusiikkiani ja itselleni uusia kappaleita
Spotify-palvelusta. Sen jälkeen improvisoin soittimillani niin kauan, että sain aikaiseksi
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jonkun hyvän idean siemenen. Hyvät ideat otin ylös puhelimen sanelimeen, syntetisaattorin sekvensseriin tai kirjoitan sen ylös nuotille. Soittelin kappaleen eri osia erilaisten
Youtube-rumputaustanauhojen päälle, kun etsin sopivaa groovea ja tempoa.
Koulussa loin musiikkia kolmella eri tavalla: joko pianoluokassa samalla tavalla kuin kotonakin, Garageband-sovelluksella äänittäen tai Sibelius-notaatio-ohjelmaan nuotintaen.
Garageband-sovelluksella musiikin tekeminen on paras tapa itselleni kuulla niitä toimivia
ja kehnoja soitinnusyhdistelmiä, ennen kuin vien kappaleen bändiharjoituksiin soitettavaksi. Sibelius-notaatiossa kappaleen säveltäminen sai visuaalisen ulottuvuuden, ja saatoin ikään kuin nähdä kappaleeseen kuuluvat tai kuulumattomat elementit. Saatoin
saada ahaa-elämyksiä ja säveltää kappaleisiin sitkoisia unisono-linjoja, jotka liimaavat
kappaleen osat yhteen.
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Musiikillisen persoonallisuuden synty ja kehitys

1980-luvun lopulla syntyneenä ihmisenä, minulla on paljon hyviä lapsuuden muistoja
amerikkalaisista toimintakomediaelokuvista. Ne olivat vielä muodissa silloin kun minä
olin pieni. 1990-luvulla Suomessa katsottiin paljon VHS-kasetteja ja niille jo 80-luvulla
nauhoitettuja toimintakomediaklassikoita. Näistä elokuvista minulle hienon tarinankerronnan lisäksi jäi takaraivoon niiden hienot soundtrackit. 2011 aloittaessani muusikon
koulutuksen Kymen konservatoriossa nuo lapsuuden musiikkityylit ei aluksi paljoa progressiivisen rockiin uppoutunutta nuorukaista kiinnostaneet, mutta koulutuksen edetessä
huomasin, että vahvasti moderniin R&B:hen kallellaan oleva basson vahva liikehdintä,
synkoopit ja tarttuvat motiivit kolahtivat minuun samalla lailla kuin lapsena.
Toinen yhdysvaltalaiseen pop-musiikkiin ihastumisen kokemus itselläni pohjautuu Toton
kappaleeseen Africa ja Stingin 90-luvun alun musiikkiin. Niistä pidin todella paljon lapsena. Teininä Progressiivisen Rockin ja Hard Rockin kautta löysin itseni taas kuuntelemasta Totoa – mutta välttelin vielä heidän 1980-luvun puolivälin tuotantoa. Konservatoriossa sittemmin ja Metropolialla vieläkin vahvemmin löysin Toton musiikin uudelleen ja
aloin kuunnella heiltä myös myöhempää tuotantoa. Viime kuukausina päätin antaa lapsuuden lempimusiikille lisää vaikutusvaltaa ja aloin kuunnella Eros Ramazzottia. Hänen
1980-lukunsa tuotanto kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin David Fosterin tuotanto yhdysvalloissa samaan maailman aikaan. Tuotantoryhmä päätti seurata trendiä - Fosterin
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tuotantotapa muodosti hittikappaleita. 1990-luvun Ramazzottin suurimmat hitit kuulostavat tuotannoltaan erilaisilta, mutta musiikillinen perimä on sama: 1980-luvun tuotannossa
Ramazzottin musiikki jäljitteli yhdysvaltalaista saundia – 1990-luvulla hänen levyillään
soitti samoja muusikoita kuin David Fosterin tuotannoissa on soittanut jo koko 1980-luvun läpi.
Vanhempani saivat minut valitsemaan musiikin osaksi elämääni. Isäni sai minut aloittamaan pianotunnit ala-asteella, ja äitini sai minut ilmoittautumaan pääsykokeisiin Lahden
Tiirismaan yläasteen musiikkiluokille. Kuuntelin isäni kanssa yhdysvaltalaista rockia
CCR:ää, Bachin urkukappaleita, Procol Harumin kokoelmalevyä. Äitini sai minut ja veljeni kuuntelemaan Kirkaa, Bon Jovia ja Stingiä. Itse löysin Toton Africa-kappaleen ja
Jamiroquain Virtual Insanity -kappaleen. Nämä kuuluvat mielestäni osaksi samaa musiikillista maailmaa. Kuvailen tätä seuraavan esimerkin kautta. David Paich on yksi Toton
perustajajäsenistä. Hän laulaa ja soittaa koskettimia. Yksi hänen lempibändeistään on
Procol Harum. (Express 2017). Hän on soittanut klassisia teoksia opiskellessaan pianonsoittoa. Hän kuuluu osaksi yhdysvaltalaista studiomuusikkoyhteisöä, josta myös
Eros Ramazzottin kitaristi Michael Landau ja rumpali Vinnie Colaiuta ovat ponnistaneet.
David Paich on vaikuttanut suurella Africa-hitillään pop-musiikin saundiin. Suomessa
Kassu Halosen ja Esa Kaartamon sävellyksissä voi kuulla samaa estetiikkaa. Esa Kaartamosta pääsemmekin Mikko Kuustoseen. Hän on halunnut levylleen kahteen eri bassoraitaan Abraham Laboriel seniorin. Abraham kuuluu samaan studiomuusikkojen piiriin
kuin David Paich. Seuraavassa kappaleessa esittelen yhdysvaltalaisen studiomuusikkoyhteisön suurimpia vaikuttajia. Useiden internet-lähteiden perusteella kutsun näitä merkkihenkilöitä First Call -studiomuusikoiksi. Yksi heistä tunnetaan paremmin tuottajana.
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First Call -studiomuusikoista ja heidän soittotyylistänsä

Sessiomuusikkoa leimaa hyvä time-käsitys, muiden muusikoiden kanssa istuva yhteissoitto ja pitkälle mietityt soitinroolitukset. Yhdysvaltalaisilla First Call-muusikoilla on omia
signatiure-lickejä ja fillejä. Kompeissa on myös aina erityinen logiikka. Soitinten stemmat
perustuvat muutamiin arkkityyppeihin. Jokaisella soittimella on vain muutama vaihtoehtoinen rooli kappaleessa. Seuraavissa alaluvuissa esittelen jokaista bändisoitinta kohden
yhden muusikon ja avaan hänen soittotyyliään ja saundivalintojaan lyhyesti.

5

3.1

David Foster (s. 1941)

David Foster on kanadalaissyntyinen kosketinsoittaja ja tuottaja. Hänellä on takanaan
pitkä lista menestyksekkäitä musiikkikontakteja. Hänen tunnetaan parhaiten Celine Dionin ja Chicagon tuottajana. (David Foster, Wikipedia 2019) Sessiomuusikkona hän on
toiminut enimmäkseen pianistina ja kosketinsoittajana. Kosketinsoittajana hän mielestäni loi 80-luvun trendejä.
Kuunneltuani hänen tuotantoaan, huomasin, että Davidin piano-osuuksissa esiintyy useasti sointumelodioita, add9-duurisointuja, kauttasointuja ja sointuliikkeitä, joissa soinnun
perusääni on usein korvattu terssillä.
Hänen syntetisaattoribassonsa soitto on mielestäni ilmiömäistä. Hän on soittanut syntetisaattoribassoraitoja moniin tunnetuihin ykköshitteihin esimerkiksi Chicagon You’re The
Inspiration ja lisäksi muusikoiden suosimaan Chaka Khanin versioon Night in Tunisia:sta. Jälkimmäisen bassolinja on mielestäni todella aerobinen. Herbie Hancockin soolon alussa hän täyttää jokaisen Herbien jättämän tauon alemman keskirekisterin nuoteilla (Chaka Khan: What Cha’ Gonna Do for Me -albumi 1981). Syntetisaattoribassosaundin 1980-luvun alussa hän loi ohjelmoimalla Moog Minimoogin tai Sourcen tehtävää varten.
Nuottiesimerkkinä käytän hänen kosketinsoitinintroaan Chaka Khan kappaleessa
Through The Fire. Kaaritettu synkoopeista koostuvat sointumelodia pitää sisällään hänen soittonsa perusaineksia. Melodiassa sointuliikkeet ovat diatonisia ja seuraavat melodialinjaa. Vasen käsi hoitaa ”lisäbasson” ominaisuutta. Alkuperäinen tuhti bassolinja
tukevoituu, kun pianolla soitetaan ala-keskirekisteristä avoimia sointusävyjä. Introsta löytyy pienoismuodossa kaikki hänen pianonsoittonsa peruselementit.
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Kuvio 1. Through The Fire (Through The Fire (https://www.musicnotes.com/images/productimages/large/mtd/MN0190300.gif)

3.2

Richard Tee (s. 1943, m. 1993)

Richard Tee syntyi Yhdysvalloissa. Mielestäni hänen tyylinsä koostui järeistä vasemman
käden oktaavibassokuvioista, diatonisesti ja kromaattisesti liikkuvista oikean käden nelisointukuvioista, vanhan ajan gospel-perinteen back-cycling -soinnutuksesta, oktaaveissa soitetuista oikean käden taustafilleistä ja phaser-efektoidusta Fender Rhodesin
soitosta. Discogsin mukaan hän eli 49-vuotiaaksi ja ehti sinä aikana soittaa koskettimia
yli 500 levytyksellä. Luvuista päätellen hän ei ollut kaikista levyttänein kosketinsoittaja,
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mutta hän soitti monilla todella tunnetuilla levyillä ja mielestäni hänen tyylinsä soittaa
pianoa vaikutti kaikkiin hänen kosketinsoittaja-aikalaisiinsa. Sanoisin, että nykyaikana
Shaun Martin vie hänen soittotyyliään eteenpäin.
3.3

Robbie Buchanan (s. 1957)

Hän on soittanut Whitney Houstonin, George Bensonin ja Chaka Khanin levyillä koskettimia. Videohaastattelussaan hän puhuu time-käsityksen tärkeydestä sessioissa. (Robbie Buchanan, Wikipedia 2019; Robbie Buchanan, Youtube 2015) Hän popularisoi synteettisiä sähköpiano-sampleja monissa soittamissaan hiteissä. Mielestäni hän on myös
todella taitava lead synth -soolojen soittaja. Hänen soittotyylistään saa käsityksen
George Bensonin levyttämässä kappaleessa Feel Like Makin’ Love (George Benson: In
Your Eyes -albumi 1983). Siinä Robbie soittaa kaikki kosketinsoitinraidat syntetisaattoribasso mukaan lukien ja pianoa lukuun ottamatta. (Discogs 2019)
3.4

Abraham Laboriel Sr. (s. 1947)

Hän on soittanut yli 4000 levytyksellä (Abraham Laboriel, Wikipedia 2019). Parhaiten
hänen tyylistään saa kiinni, kun seurailee hänen työntekoaan Chaka Khanin Night in
Tunisiassa (Chaka Khan: What Cha’ Gonna Do for Me -albumi 1981). Hän on valitsemistani esimerkkimuusikoista soittanut eniten jazzmuusikoiden taustalla. Mielestäni
tämä on vaikuttanut hänen tyyliin soittaa musiikkia.
3.5

Michael Landau (s. 1958)

Michael on 1980-1990-luvulta ollut yksi eniten soittaneista yhdysvaltalaisista suurten
levy-yhtiöiden sessiokitaristeista. Olisin voinut valita tähän opinnäytetyöhön hänen sijastaan myös Steve Lukather:in, Dean Parks:in tai vaikkapa Dann Huff:in. Mielestäni hän
kuitenkin soveltuu tähän parhaiten, koska hän on soittanut useasti esimerkiksi David
Fosterin kanssa. Hän soittaa yleensä stratocaster-mallista sähkökitaraa (Michael Landau, Wikipedia 2019). Hänen tyylinsä kuuluu hieno palm mute-soitto ja selkeät ja melodiset soolot.
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3.6

John JR Robinson (s. 1954)

Hän on omien sanojensa mukaan David Fosterin ja Quincy Jonesin suosikkirumpali. Hänen kutsumanimensä on ”Time Machine”. Hänen time- ja groove-käsityksensä on muusikoiden keskuudessa korkeinta luokkaa. Hän on soittanut levyillä, jotka ovat myyneet yli
100 miljoona kopiota. Hänen tunnetuin soittamansa rumpukomppi lienee Chaka Khanin
Ain’t Nobody rumpuraidalla. (John JR Robinson 2019).
Nuottiesimerkki on Ain’t Nobodyn rumpunuotti. Toisen rivin ensimmäisessä tahdissa esitellään JR:n signature-komppi. Komppi on 16-osapohjainen, mutta bassorumpu soi epätavallisilla tahdin osilla. Se lukkiutuu bassolinjaan, joka aksentoi lähes samoja paikkoja.
Tätä basistin ja rumpalin yhteistyötapaa kutsutaan nimellä ”locking in” (John JR Robinson 2019).

Kuvio 2. Rufus feat. Chaka Khan - Ain’t Nobody (1984) rumpunuotti (https://www.sticks.de/wpcontent/uploads/2017/01/rufus-feat.-chaka-khan-aint-nobody.jpg)
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3.7

Michael McDonald (s. 1952)

Hän on laulanut taustoja monissa eri hittikappaleissa. Hänet tunnetaan miltei paremmin
laulaja-kosketinsoittaja-artistina. Hänet tunnetaan äänestä, mutta myös vastausstemmoista esimerkiksi Toton kappaleessa I’ll Be Over You ja Christopher Crossin Ride Like
the Wind:issä. (Aversionline 2014).

4

1980-luvun alun ja puolivälin komppisoittimet ja efektit

Seuraavissa lukukappaleissa esittelen keskiverto 1980-luvun studiomuusikon arkkityyppivalintoja soittolaitteiden suhteen. Laitteisto ei kuvastaa ketään tiettyä soittajaa tarkalleen vaan onkin enemmän mediaaninen kuvailu.
4.1

Koskettimet ja lisälaitteet

Kuvio 3. Dyno-My-Piano ekvalisaattori (http://www.fenderrhodes.com/img/dyno/jrf/dyno-eq200x172.jpg)

Dyno-My-Piano lisäasennukset olivat osa 1980-luvun alun kosketinsoitinmuotia. Sitä
käyttivät esimerkiksi George Duke ja Russell Ferrante (Fenderrhodes.com 2019). Piano
oli vielä tärkeä osa soitinrepertuaaria ja syntetisaattoreilla tuotiin lisäväriä kappaleisiin.
Hohner Clavinet D6 oli 1970-luvulla vielä todella suosittu sähköpiano, mutta sille oli käyttöä pop-musiikissa vielä 1980-luvun alkupuolellakin.
Polyfoniset analogiset syntetisaattorit olivat suosittuja studiomuusikkojen keskuudessa.
Dave Smith Instrumentsin Prophet-5, Oberheimin OB-sarja ja Rolandin Juno 6 olivat
ehkä 1980-luvun alun pop-musiikissa käytetyimpiä polyfonisia syntetisaattoreja. Niillä
luotiin pad, strings ja brass-soundeja. 1983 Yamaha mullisti syntetisaattorimarkkinat ja
esitteli maailman myydyimmän syntetisaattorin Yamaha DX7:n. Se ei ollut analoginen
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vaan digitaalinen ja se oli yksi ensimmäisistä keskihintaisista syntetisaattoreista, joissa
äänten voimakkuutta pystyi säätelemään soittokosketuksella. Se perustui taajuusmodulaatioon (frequency modulation, FM). Sillä luotuja saundeja kuvailtiin yleensä kylmiksi ja
perkkusiivisiksi (Vintagesynth 2019).
Käytetyimmät monofoniset syntetisaattorit siihen aikaan olivat Moog Minimoog ja edullisempi Arp Odyssey. Aiemmin mainittu oli ehkä maailman suosituin soolosoitin 1970-luvulta 1980 kosketinsoitinten perinteessä. Molemmilla soitettiin yleensä välisoittoja ja sooloja.
MIDI-teknologia (=Musical Instrument Digital Interface) saapui kosketinsoitinten keskuuteen 1982. MIDI:llä pystyit ohjaamaan toista soitinlaitetta toisella. (MIDI,Wikipedia 2019).
MIDI on vieläkin hyvin suosittu, vaikka hidaslaatuinen USB-MIDI onkin vienyt siltä markkinatilaa.
4.2

Kitarat ja efektit

Kolme tärkeintä elementtiä 1980-luvun kitarasaundissa on. Kompressio, Chorus- ja Distortion-efekti. Suosittu yhdistelmä Clean-saundia tavoitellessa 1980-luvulla oli Stratocaster-kitara, kompressoripedaali ja Roland Jazz Chorus 120 -transistorivahvistin (Pro Audio Files 2017). Särösaundia hakiessa transistorivahvistimen tilalla toimi yleensä ihan
mikä tahansa kitaralle tarkoitettu putkivahvistin.
4.3

Bassot, bassoefektit ja syntetisaattoribassot

Abraham Laboriel Sr., Anthony Jackson ja Nathan East käyttivät 1980-luvun alussa Yamahan bassoja monilla levytyksillä. Suosituin malli oli BB-basso. Efekteistä yleisimpiä oli
chorus ja kompressio. 1980-luvun alkupuolella suosittuja bassovahvistinvalmistajia olivat
Mesa/Boogie ja Gallien-Krueger. 1980-luvun ihanteellinen bassosaundi Los Angelesin
studiomuusikoiden mukaan oli kuin soundi suoraan studiomonitorista, eli hifi, clean ja
toistoalueeltaan täysi (=full range) (Bassplayer 2018; Reverb 2014). Kompressiopedaaleista yksi hyvin suosittu oli Boss CE-2 Compression Sustainer. Pino Palladino ja Richard
Page loivat omalta osaltaan pienehköä trendiä nauhattomalle bassolle. Mr. Mister:in The
Border -kappaleessa Richard Pagen voi kuulla soittamassa nauhatonta bassoa.
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Syntetisaattoribassoja soitettiin yleensä kolmella oskillaattorilla varustettulla Moog Minimoogilla. Saha-ääniaalto oli yleisin valinta. Toisia suosittuja syntetisaattoreja tässä roolissa oli kahden oskillaattorin Arp Odyssey ja etenkin pikkuhiljaa syntyvässä House-musiikissa käytetty Roland SH-101. SH-101 oli varustettu vain yhdellä oskillaattorilla, mutta
sen saundia pystyi tukevoittamaan syntetisaattorin omalla sub-oskillaattorilla.
4.4

Rummut, sähkörummut, perkussiosoittimet ja rumpukoneet

1980-luvun virvelisaundin takana audioprosessointitekniikka nimeltä Gated Reverb (Gated Reverb, Wikipedia 2019). Phil Collinsin 1981 vuoden hittisingle ”In The Air Tonight”
oli yksi ensimmäisistä kappaleista, joissa kyseisen saundin voi kuulla. Power-tomit olivat
tuuman syvempiä kuin tom-tomit tavallisesti. Ne kuuluivat 1980-luvun rumpusetteihin.
(Wikipedia 2019). Simmonsin sähkörummut olivat hetken aikaa muodissa 1980-luvun
alkupuolella, mutta se oli enemmänkin hetken trendi. 1982-85 Linn Electronicsin valmisti
rumpukonetta nimeltä LinnDrum. Sitä kuuli monessa hitissä. Yamaha, Roland ja Oberheim valmistivat myös omia kilpailevia rumpukoneita, jotka olivat myös hyvin suosittuja
pop-musiikissa.
Perkussiosoittimet olivat hyvin suosittuja 1980-luvun alun yhdysvaltalaisessa pop-musiikissa. Ne ovat instrumentteina säilyneet jokseenkin muuttumattomina historiansa läpi,
joten normaali perkussiosetti perustui samoihin osiin kuin aikaisemmillakin vuosikymmenillä.
4.5

Musiikillisen reproduktion keinot

Useasti muusikkopiireissä kuulee termistä ”kasarisaundi”. Mielestäni se koostuu soitinten tarjoilemasta saundimaailmasta ja sointujen muodoista. Valtavirran musiikkityylejä
leimasi hyvin samanlainen kokonaissaundi. Yritän tulevassa konsertissa välttää liiallista
pastissimaisuutta. Lavalla tullaan näkemään Los Angelesin studioiden kulta-ajan mallin
ja nykyaikaisen live-produktion yhteentörmäys. Käytämme tarpeen mukaan 80-luvun
laitteistoa, mutta myös mallinnamme sitä uusilla laitteilla.
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5

Sävellysprosessi ja sen erilaiset menetelmät

Säveltämistä olen harrastanut siitä asti, kun aloin soittamaan pianoa. Ensin kirjoittelin
ylös pieniä ideoita, ja Diastole-bändissä 2003 sävelsin ensimmäiset kappaleeni yhdessä
kitaristimme kanssa. Sen jälkeen olen aina osallistunut kappaleiden sävellysprosessiin,
kaikissa bändeissä, joissa olen muusikkona toiminut. Säveltäminen ei siis ole ihan uusi
asia itselle. Lauletun musiikin valmiiksi säveltäminen yksin sen sijaan on ollut itselleni
aivan uusi asia. Siksi siihen päätin ryhtyä.
Sävelsin ja äänitin kaiken aina ensiksi pianolla ja täytin tahtien tyhjiä kohtia taputtamalla
tai huohottamalla siihen haluttua rytmiä. Tässä oli jotain samaa kuin Michael Jacksonin
alkukantaisissa työtavoissa (NME 2019). Itse asiassa ihan mikä tahansa helppo ja nopea
tapa saada ylös ideoita sopi tähän. Näin arvokkaat musiikilliset motiivit sai talteen ennen
kuin ne unohtuivat. Joskus flow-tila oli niin loistava, että äänitteistä tuli pitkiä ja niistä
saattoi saada käsityksen kappaleen tulevasta rakenteesta.
Kirjoitin ylös nuotille pieneen nuottivihkooni sellaisia musiikillisia ideoita, joista pianon
harmonia oli hankala transkriboida. Olen joskus unohtanut jonkun säveltämäni pienen
jutun, ja joutunut tuhlaamaan aikaa sen transkriboimiseen äänitteeltä. Kompleksiset harmoniat vaativat uloskirjoittamista joko virtuaalimuodossa tai paperille. Sointumerkeistä ja
terssipilarista sai usein helposti käsityksen, mitä äänitteen ideassa on tavoiteltu.
Äänitin kappaleiden laulunmelodioita fraasi kerrallaan pianon säestyksellä. Joskus hyräilin ja joskus lauloin sanoilla. Samalla yleensä kirjoitin puhelimen muistioon lyriikoita
valmiiseen sapluunaan, jossa oli tavallisesti seuraavan lainen rakenne: Intro, säkeistö,
kertosäe, säkeistö, kertosäe, väliosa, kertosäe. Tuota rakennetta käytin myös kappaleen
musiikillisen materiaalin suuntaviivoina.
Otin yleensä pienen nuottivihkoni ja puhelinäänitteeni mukaan koululle. Näistä aloin työstää uusia kappaleita, joko samaan mallin kuin kotona eli pianolla tai tietokoneen äärellä.
Mielsin bändille valmiiksi sävelletyn biisin yhdeksi ja ainoaksi soittimeksi. Tästä saatoin
kiittää selailemaani kirjallisuutta, jossa sinfoniaorkesterin saattoi mieltää yhdeksi soittimeksi (Sinfoniaorkesteri ja sen soittimet, 1993 ja 1996, sivu 14). Tajusin, että voin kääntää tämän ajatuksen ylösalaisin jo sävellysvaiheessa – Äänitin ikään kuin montaa soitinta
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samaan aikaan yhdellä soittimella hyödyntäen erilaisia sävellysmenetelmiä. Näistä minulle yleisimmät olivat pianonsoitto, jalkojen taputtaminen, rytminen huohottaminen, hyräily ja lauleskelu.

6

Analyysi kahdesta uudesta West Coast -tyylisestä kappaleesta

Valitsin opinnäytetyöhöni esiteltäväksi kaksi itse säveltämääni kappaletta. Pureudun niihin analyysin keinoin. Käytän kappaleessa myös englanninkielistä ammattisanastoa,
koska kaikille alan termeille ei löydy suomenkielisiä vastineita, ja koska stemmanuottien
rakennemerkeissä käytetään englannin kielistä sanastoa.
Taulukko 1.

Konserttiin valmistuneet kaksi uutta kappaletta

Kappaleen nimi

Tyyli

Tempo

Andorraan

4/4 Post-Disco

120 bpm

Viileä

4/4 Post-Disco

179 8th-notes per minute

6.1

Andorraan

Tämän kappaleen kokoonpanossa on lead-laulu, taustalaulu, koskettimet, basso ja rummut. Koskettimien roolissa on piano, syntetisaattori ja Clavinet. Piano on harmoniasoittimena päällimmäisenä tässä kappaleessa ja Clavinet täyttää tyylinmukaisesti stemmojen
taukoja improvisoiden kappaleen.
Kappaleella oli alun perin työnimi Chakamainen. Se johtui lähinnä siitä, että sen syntyyn
vaikutti suuresti Chaka Khan laulamat kappaleet 1970-80-lukujen taitteesta. Tarkoituksella päädyin tällaiseen musiikkituotannon taitehetkeen. Instrumentaatio on hyvin 70-lukulainen, mutta 80-luvun syntetisaattorijousisaundi ja Larry Carltonille ominainen hawaiji-tyylinen kitaravibrato ja Michael Landaulle tyypillinen palm-mute-tekniikalla soitettu
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16-osa ”nakutus” viestivät muuttuvasta ajasta. Tein Garageband nauhoitukseen tarkoituksella lauluraidan melodialinjan FM-syntetisaattorisaundilla, ja lopputulos kuulostaakin
hyvin paljon 1980-luvun alun japanilaiselta melodiselta fuusiobändiltä nimeltä Casiopea.
Casiopea oli yksi tuotannollisen murrosajan tärkeimmistä tekijöistä disco-soundin ja modern R&B-saundin välissä. Sitä voisikin kutsua instrumentaaliseksi Post-Discoksi.
Kappaleen sävellaji on Ab-duuri. Intro on odotusta täynnä, koska se käyttää hyödykseen
Ab-miksolyydistä asteikkoa. Se vuorottelee tahdissa 3 myös Ab-duurin toisella asteella,
jossa kappale ammentaa aiolisesta sävystä (ks. liite 3: sen tahti 3). Versessä on Abduuripentatoninen maailma. Sen soinnuissa on viitteitä pieneen ja suureen septimiin (ks.
tahdit 9-16). Tahdista 21 alkava chorus on selkeän tonaalinen Ab-duuri. Siinä on II-Vpurkauksia ja yksi väliaikainen toonika. Väliaikainen toonika on Bb-molli. Toisen asteen
mollissa on tietynlaista dramaattisuutta, jota halusin kappaleeseen. Choruksen puoliväli
tahdista 34 eteenpäin leikittelee vahvalla sointuprogressiolla, jossa väliaikaisiin toonisiin
keskuksiin mennään puolikas alapuolelta diatonisen viidennen asteen terssikäännöksillä. choruksen lopussa oleskellaan taas hetki Bb-mollilla, josta sitten palataan säkeistön
Ab-miksolyydiseen tunnelmaan. Toinen chorus on muuten samankaltainen kuin ensimmäinenkin, mutta käyttää fuusiolle tyypillistä harhapurkausta choruksen loppuosassa.
Tahdissa 43 E7#9 -> Cm7 on erityinen purkaus, koska se ei ole tonaalinen. Se kuitenkin
kuulostaa sangen luonnolliselta, koska E7#9 voi myös ajatella ilman dominanttitehoa.
Sen voi tulkita myös modaaliseksi lainaksi Ab-aiolisesta moodista, näin Cm7 voidaan
tulkita I-asteen rinnakkaistehoksi. Choruksen jälkeen seuraa introa vastaava osio, jossa
jälleen kerran oleskellaan Ab-miksolyydisessä maailmassa. Osa päättyy juuri äsken analysoituun sointuun E7#9, ja seuraava osa eli viimeinen kertosäe alkaa Abmaj7-soinnulla.
E7#9 -> Abmaj7 voidaan tulkita samalla tavalla kuin aikasemminkin. Nyt purkaus vaan
tapahtuu I-asteelle. Viimeisen choruksen aikana tapahtuu modulaatio yllättävässä paikassa kesken fraasia. Tähän on syynä ehkä useat Chicagon kappaleet ja alitajuntaan
leijumaan jäänyt Kirkan kappale, jossa oli usea modulaatio yhden fraasin sisällä. En ole
vieläkään keksinyt, mikä oli kappaleen nimi. Kappale loppuu kolmen tahdin mittaiseen
loppuvamppiin. Itse tykkään tästä kolmijakoisuudesta, koska se tuottaa lopun laulun ad.
libitumeihin erilaisen kerronnallisen rytmin, jossa laulusolisti voi hämärtää sointuprogression taitekohdan täydellisesti.
Rumpuraidassa on perinteinen disco-tyylinen komppi, jossa hi-hat pauhaa jatkuvalla 16osan syötöllä. Virveli soi kakkosen ja nelosen beatillä, ja Bassorumpua soitetaan four-
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on-the-floor. Fillit ovat esimerkkiraidassa lyhyitä ja suoria. Komppi on niin täyttä asiaa,
että fillit täytyy pysyä ruodussa.
Bassolinja on täynnä ja siinä on hyvin vähän kromatiikkaa. Äänivalinnat ovat yleensä
perusääniä tai terssejä. Toisinaan Ab-miksolyydiset fillit antavat pientä bluesmaista potkua kappaleeseen.
Pianoraita on pelkkää sointumelodiaa ja vasemman käden rooli on tukevoittaa bassolinjaa - onhan kappaleessa yksi piano-basso-unisonokin. Kappaleen pianobasso ja perinteinen sähköbassoraita viestivät 1980-luvun alun basistisesta tyylistä. Siinä on paljon
oktaavibassoa, lyhyitä 16-osanuotteja ja 8-osan rytmisiä ennakoita. Pianoraidassa kuuluu Richard Teen vaikutteet. Syntetisaattorijousimatto ja Clavinet ovat toistensa vastakohdat. Mattosaundi soi vain, kun kappale vaatii sitä - pääosassa on pitkät nuotit. AutoWah Clavinet ”säksättää” bassosooloa lukuun ottamatta koko kappaleen läpi. Sen rooli
on täyttää kaikki tauot.
Versen lauluraita perustuu kappaleen pianoriffeihin. Sen rytminen tunnelma on saanut
vaikutteita Gloria Estefanin laulutavasta. Äänien pituudet ovat topakoita ja ei ylipitkiä. Se
eroaa hieman Garageband-projektin syntetisaattorimelodiaraidasta. Laulumelodian taittaminen suomenkieleen, muuttaa hienoisesti nuottimateriaalia. Taustalaulut ovat kuin
erillinen instrumentti ja niiden rooli kappaleessa on samanlainen kuin kitarankin - harjoituksissa taustalaulajat saavat olla todella skarppeina odotellessaan omia tahdin mittaisia
stemmaosia. Niiden tarkoitus on alleviivata kappaleen päämelodiaa ja matkia torvisektiota.
Kitararaidasta kerroinkin jo aikaisemmin. Sen rooli on tuoda uudenlainen sointiväri kappaleeseen. Palm mute -tekniikkaa löytyy verse 2: sesta eteenpäin. Vibrato-asiota löytyy
kahdesta viimeisestä choruksesta.
Kappaleen lyriikat kertovat pariskunnista, jotka tarvitsevat uudenlaista suuntaa elämäänsä. Arjen monotonisuutta paetaan mielikuvissa Andorraan asti.
6.1.1

Andorraan -kappaleen sävellysprosessi

Aloitin työnteon kotona pianoni ääressä. Kappaleen pääriffin soinnut tulvivat ensimäisenä päästäni. Halusin soittaa niillä melodian. Kirjoitin nuottipaperille pientä luonnostelua
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tulevasta kappaleesta ja lopulta päädyin Garageband-projektia hyödyntäen säveltämään
kappaleen lähes valmiiksi. Sanoitukset keksin päästäni syntetisaattorimelodian päälle
noin tunnissa. Huomasin, että sanoitusten kirjoittaminen on kappaleen kirjoittamisessa
itselleni kaikista nopein työvaihe.
6.2

Viileä

Tämän kappaleen kokoonpanossa on laulu, taustalaulu, koskettimet, kaksi sähkökitaraa,
syntetisaattoribasso, basso ja rummut. Sävelsin tämän kappaleen osat alun perin pianolla kotonani. Päädyin Garagebandillä siihen, että laitan syntetisaattoribassoraidan
soittamaan pianon alkuperäistä vasemman käden osuutta (ks. liite 6, tahti 2). Pianon
oikean käden osuuden ajattelin hoitaa Dyno-My-Piano -tyylisellä sähköpianosaundilla.
Soitin siihen kaikki soittimet koskettimistolla. Päätin, etten kvantisoi mitään, että pystyn
säveltämään mahdollisimman inhimillisesti demomateriaalia. Tein raitoja muutaman tahdin mittaisissa osissa vaihdellen soitinraitaa. Näin sain välitöntä palautetta kappaleen
yleissoundista jo aikaisessa vaiheessa. Koin niin, että on turha soittaa jokainen soitinraita kokonaan putkeen, koska voin samalla muokata toimimattomia yhteissoittokohtia.
Sävellyksessä on tonaalisia ja modaalisia piirteitä. Introssa liikutaan A-aeolisessa moodissa. Versen sointuharmonia liikkuu D-molli- ja duuripentatonisen ja D-miksolyydisen
alueilla. Pre-choruksessa liikutaan D-aeolisen moodin alueella ja käydään hetkellisesti
D-jazzmollin viidennessä moodissa. Chorukseen mennään niin kuin siinä oltaisiin A-harmonisessa mollissa ja väliaikaisesti A-doorisessa – niinhän bassolinjakin menee. Bassolinjan päälle soitetut kolmisoinnut kuitenkin vaihtelevat tonaliteettia vilkkaasti ja vaativat syvempää analyysia, josta kirjoitan erillisessä lukukappaleessa. Synth Brass soundilla soitetaan lyhyt soolo ennen kuin Verse 2 alkaa. Siinä soolossa on pohjana erilaiset
D-pohjaiset muunneasteikot. Verse 2 etenee samoja asteikoita kuin ensimmäinenkin
Verse. Pre-Chorus 2 on muuten samanlainen kuin ensimmäinenkin Pre-chorus, mutta
se nivoo Choruksen itseensä erilaisella taktiikalla -- kohteena on taas A-harmoninen
molli, mutta E-mollipentatonista asteikkoa hyödyntäen. Chorus 2 on samanlainen muuten kuin ensimmäinen, mutta se on kaksi kertaa saman pituinen. Chorus 2:sen puolivälissä käydään Intron motiivissa A-aeolisessa moodissa, jolloin kuulijalle tulee se olo, että
palataan Versen riffiin. Sen sijaan jäädäänkin Choruksen sointuprogressioon.
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Kappaleessa on poikkeustahtilajeja kertosäkeissä ja toisessa Pre-choruksessa. PostDiscossa tämä on hyvin tyypillistä. Tekniikka on perua progressiivisesta rockista. Mielestäni tällä yritettiin tehdä pesäeroa perinteiseen Discoon, joka oli yleensä nelijakoista.
1980-luvulle ominaista oli ylenmääräinen pop-musiikin tyylisuuntien fuusio. Toisesta näkökulmasta katsoessa progen ilmiöiden yleistyminen pop-musiikissa saattoi johtua myös
70-luvun suosittujen progebändien sekoittuessa osaksi yhdysvaltalaista tuotantoa. Samoja studiomuusikoita hyödynnettiin myös entisten progesolistien levyillä. Genesiksen
perua olevat solistit Peter Gabriel ja Phil Collins ovat laatuesimerkkejä tästä fuusiosta.
Yes:in 80-luvun tuotannossa sitten taas saattoi kuulla yhdysvaltalaisen West Coast
soundin vaikutusta. Toton kaksi ensimmäistä levyä ovat ehkä parhaita esimerkkejä tällprogressiivisen rockin, yacht rockin ja Post-Discon fuusiosta.
Soitinstemmojen tekemisessä käytin intuitioa ja omaa makua. Näiden kahden elementin
avulla sain aikaiseksi tyylinmukaista soittoasiaa. Versen rumpukomppi syntyi virtuaalisen
rumpuinstrumentin valinnan kautta. Miltei rumpukonemainen settisaundi vaistomaisesti
laittoi minut suoltamaan hip-hop-tyylistä komppia. Luulen, että tällaista komppiratkaisua
John JR Robinson olisi tähän basso- ja kosketinsoitin-grooveen tarjonnut. Halusin kappaleen osien välillä variety:ä, joten muutin rumpukomppeja jokaiseen osaan sopivaksi.
Pre-choruksessa rumpukomppi on enemmänkin timbales-tyylistä fillailua ja rytminen feel
on miltei afrokuubalainen - se kiihtyy ja hidastuu tahdin sisällä kuin moottori. Choruksessa koko bändi siirtyy double-timeen. Siinä haetaan sellaista 1980-luvun veijaritoimintaelokuvan tunnelmaa. Ennen seuraavaa verse 2:sta eli syntetisaattorisoolon aikana
rummut jäävät vielä hetkeksi double-timeen, mutta palaa sieltä muun bändin mukaan
tahtia myöhemmin. Tämä oli alun perin sovituksellinen vahinko, mutta pidin siitä, niin
päätin jättää sen osaksi kappaletta. Kappale jatkaa rumpujen osalta muuten samaa rataa, mutta poikkeuksellisesti pre-chorus 2 on pelkkää timen ylläpitoa symbaaleilla. Tekemässäni lead sheet:issä ei näy mainintaa pre-chorus 2:sen erosta, joka kuuluu Garageband-demossa. Pre-chorus kakkosessa on siinä pelkkää hihat:ia. Tarpeen mukaan
harjoitusolosuhteissa 80-luvun fuusioon kuuluva perkussiosoitto voi hoitaa tuon pre-choruksen afrokuubalaisen osion.
Bassoraita on syntetisoitu, mutta se on tarkoitus tuplata sähköbassolla. Saundi oli ikään
kuin kompromissi tyypillisen analogisen Minimoog ja digitaalisen DX7-bassolinjan väliltä.
Se kuulostaa hieman Rolandin syntetisaattorisaundilta. Basson peruskuviossa on ykkösen beatilla tauko. Se oli kappaleen ominaisin asia, kun sävelsin sen riffin, joten päätin,
että se säilyy. Sattumalta basistikaverini koulussa kertoi muutama päivä tämän jälkeen
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D’angelon kappaleesta, jossa jo 80-luvulla First Call -studioaikaa saanut Pino Palladino
jättää melkein jokaisen ykkösen beatin tyhjäksi. Toimikoot tämä sitten vaikka vaistonvaraisena kunnianosoituksena Pinon basismia kohtaan. Ensimmäisessä pre-choruksessa
bassolinja on väljempi kuin verse:ssä. Choruksessa bassolinja tarjoaa pohjan kielisoittimien unisonolle. Se riffi on kuin vastamelodia choruksessa laulumelodialle - hassua
kyllä, sävelsin vastamelodian ennen laulumelodiaa. Kappale jatkaa samaa kulkuaan
basson osalta, mutta syntetisaattoribasson improvisoiduille täyttäville nuoteille on tarkoituksella jätetty tilaa toisessa pre-choruksessa. Soitan syntetisaattoribassolinjan itse vasemmalla kädelläni, niin luulen, että siinä on hyvä paikka fostermaiselle fillille. Chorus
2:sta edeltää unisono-tahti, jossa tahtilaji muuttuu.
Olen konservatoriolta asti ihannoinut kitaristien palm mute-tekniikkaa. Se oli hyvin yleinen tapa kompata kitaralla pop-biiseissä 1980-luvulla. Tämän tyylin mestareita ovat herrat Paul Jackson jr. ja Michael Landau. Kappaleen verse:issä kakkoskitarassa käytetään
tuota tekniikkaa. Valitsin komppaviiksi ääniksi mahdollisimman konsonoivat common tonet, etteivät ne hypi silmille sovituksesta (ks. liite 6, tahti 6). Ykköskitarassa on enemmän
säröä ja sen rooliin kuuluu isot ja kuuluvat fillit laulun taukopaikoissa esimerkiksi tahdissa
10. Ensimmäinen pre-chorus peräänkuuluuttaa 80-luvun puolivälin swell-tekniikalla soitettuja pitkiä add9-sointuja kakkoskitaralla tahdeissa 16-19. Toisessa pre-choruksessa
ykköskitara ottaa tuon roolin ja asettelee pitkät sointuäänet offbeat: eille. Choruksessa
kakkoskitara soittaa samaa linjaa kuin bassot, ja ykköskitara hoitaa kukkoilevan osuuden
eli fillailee NWOBHM-hengessä (=New Wave of British Heavy Metal). Studiossa näitä
kitararaitoja saattoi nauhoittaa päällekkäin yksi soittaja. Yleistä oli, että clean-soundilla
kompattiin ja säröllä soitettiin metal-tyylisiä asioita. Jälleen kerran 1980-luvun musiikkiperinne oli ahkeraa valtavirtamusiikin fuusiota.
Kosketinstemmat ovat hyvin tyylinmukaisia, ja soitinsaundit valitsin ajan hengessä. Pääosassa on Dyno-My-Rhodes ekvalisoitu Rhodes-sähköpiano ja soolosyntetisaattoriraidassa voi kuulla kaikuja Oberheimin 1970-80-lukujen taitteen tyyppillisestä Synth
Brass saundista (tahdissa 42 näkyy esimerkkiä). Se toimii lisämausteena Rhodesin
komppailulle. Soolossa suurimpana vaikuttajanani toimi Robbie Buchananin, Steve Porcaron ja David Paichin syntetisaattorisoolot. Rhodesin riffi käyttää hyväkseen sus2-sointuja. Ne ovat sukua David Fosterin tyypillisille add9-soinnuille, mutta halusin osoittaa
kunnioitukseni myös metal-yleisölle jättämällä soinnut avoimiksi, eli ilman terssiä.
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6.2.1

Viileä oli työnimeltään Logging in

Käytin tämän kappaleen soitinosuuksien säveltämiseen noin 9 tuntia. Viimeistelin Garagebandin projektin soittamalla siihen lauletun ääniraidan melodian syntetisaattorisaundilla.
Kappaleen syntytarina on hyvin samanlainen kuin edellä esitellyssä kappaleessa. Työnimen tarina perustuu Kenny Logginsin musiikkiin. Olen muutaman vuoden kuunnellut
hänen musiikkiaan haltioituneena. Hänen repertuaarinsa säveltäjänä, laulajana, tulkitsijana ja pop-musiikin haastajana ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen. Monet Los
Angelesin First Call-muusikoista ovat soittaneet hänen levytyksillänsä - minun mielestäni
Kenny on siinä suhteessa singer-songwriterinä epätavallinen. Billy Joel käytti vuodesta
1976 samaa bändiä studiossa ja kiertueilla 1980-luvun alkuun asti (Billy Joel, Wikipedia
2019).
6.3

Kappaleiden jälkityöstö

Tein kappaleet Garageband-projektien muodossa, koska halusin jakaa tulevia konserttiharjoituksia varten kappaleitteni harjoitusmateriaalit mahdollisimman valmiissa muodossa. Nuotit ovat mielestäni aina toimineet harjoitusten esivalmistelutekijänä. Kirjoitettu
nuotti ei kuitenkaan soi vaan se tarvitsee äänilähteen. Äänitetyt virtuaaliset ääniraidat
mallintavat tulevan bändin saundia. Näin vältytään turhilta puhelinkyselyiltä. Instrumentalistin on helpompi ottaa uusi kappale haltuun, kun harjoitusmateriaalia on kattavasti.
Nuotti ja ääninäyte ovat kuin vieraskielinen elokuva tekstityksillä. Kumpaakin elementtiä
on helpompi ymmärtää kontekstuaalisessa suhteessa toisiinsa.
Ajattelin, että voisin kvantisoida Garageband-demot, mutta four-on-the-floor rumpusoittotekniikka kärsii siitä, kun jokainen ääni on tarkasti paikallaan. Tahdin sisällä täytyy olla
eloa ja liikettä. Osa raidoista ei ollut mielestäni tarpeeksi hyvässä time:ssä toisiinsa nähden, mutta olin itselleni armollinen, ottaen huomioon, että tämä oli elämäni toinen kerta,
kun käytän äänityssoftaa.
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7

Pohdinta

Näin opinnäytetyönprosessini ennen sen tekemistä eri tavalla kuin sen käytännössä toteutin. Alkuperäinen suunnitelmani oli tehdä noin 45min uutta materiaalia analysoitavaksi. Aloittaessani työnteon huomasin kuitenkin, että kaksi kappaletta on sopiva määrä
analysoitavaksi. Tulevaisuutta ajatellen useampikin valmis kappale opinnäytetyön pohjana toimisi seuraavalla lailla: vähemmän asiaa kappaletasolla - enemmän vertailtavaa
kokonaisuuden tasolla.
Sain yhdeltä Metropolian opettajalta epäviralliseksi tehtäväksi lukea kolme säveltämiseen liittyvää kirjaa opinnäytetyön tekemistä varten. Hän perusteli tätä tehtävää näin:
hyvässä opinnäytetyössä vertaillaan uutta ja vanhaa tietoa. Menin kirjastoon ja tutkin
neljää kirjaa ja löysin niistä tarvittavia vertailuja. Kirjojen lukeminen alusta loppuun olisi
voinut auttaa tai haitata tämän opinnäytetyön kirjoittamisessa.
Haastattelujen hyödyntäminen opinnäytetyössä kuului alkuperäiseen suunnitelmaani.
Muutin opinnäytetyötä tehdessä mieleni. En tiennyt miten olisin soveltanut haastattelun
tuomaa dataa työssäni. Jos olisin rajannut opinnäytetyön aiheeni aikaisemmin ja lyönyt
selkeän sapluunan välitavoitteille, olisin keksinyt haastattelulle käyttöä työssä.
Opinnäytetyön kirjoittaminen oli omalla tavallaan todella haastavaa, koska täytyi kirjoittaa asiatekstiä ja lähteitä olisi pitänyt sisällyttää leipätekstiin. Itse laitoin lukulähteeni
pelkkään lähdeluetteloon ja tein lähdeviittaukset leipätekstiin vasta, kun kaikki muu opinnäytetyössä oli valmista. Tulevaisuudessa pyrin sisällyttämään lähdetiedot osaksi tekstiä
heti, kun vaisto komentaa siihen.
Sävellysprosessista opin sen, että kannattaa säästellä ideoita. Yhteen kappaleeseen ei
kannatta tunkea kolmea ideaa enempää. Olen hieman pettynyt omaan nuottien kirjoittamiseen käsillä. Se olisi auttanut minua Sibelius-notaatiota tehdessä. Minulla olisi ollut
valmiita malleja tietokoneelle päästyäni, ja olisin voinut vain kopioida ne notaatio-ohjelmaan. Luulen, että helpoin tapa viedä sävellysmenetelmääni eteenpäin on investoida
tulevaisuudessa omaan työhuoneeseen, jossa kaikki nämä prosessit voi tehdä samassa
paikassa.
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7.1

Sanoitusten pohdinta

Sain nämä sanoitukset kirjoitettua noin kahdessa tunnissa. Luulen, että se ei olisi ollut
niin helppoa ilman etukäteen säveltämiäni soitettuja laulumelodioita. Ne toimivat ikään
kuin rajaavana ja pakottavana tekijänä sanoituksille - sanoitusten täytyi alistua melodioihin, koska melodiat olivat ensisijaisia.
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