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1 JOHDANTO 

Taiteellinen opinnäytetyöni käsittelee teräskieliselle kitaralle sävellettyä musiikkia, 

joka on sovitettu 5/5-nimiselle kansanmusiikkiyhtyeelle. Säveltämissäni 

kappaleissa yhdistyvät erilaiset musiikilliset vaikutteet, joista olen ammentanut 

ideoita, mieltymyksiä, taipumuksia, ajatuksia ja soittotekniikoita. Pyrkimyksenäni 

on ilmentää taiteellista näkemystäni sävellysprosessin avulla. 

Kirjoitin sävellysprosessin aikana oppimispäiväkirjaa, joka sisältää ajatuksiani 

liittyen projektiin. Tästä muistiosta on otteita mukana tekstissä. Ne elävöittävät 

opinnäytetyöni sisältöä ja ovat konkreettisia esimerkkejä mietteistäni ja 

toimintamalleistani työskennellessäni sävellysteni parissa. Projektipäiväkirjan 

kirjoittaminen edisti oppimista sekä kokonaisuuden hahmottamista. Kyky seurata 

ja arvioida omaa osaamista kehittyi itsereflektion kautta. Itsereflektiota edisti paitsi 

sävellyspäiväkirjan pitäminen, myös läpi sävellysprojektin jatkunut soittoni 

äänittäminen.  

Tutkimuksellinen näkökulmani rakentuu vahvasti kokemuksellisen oppimisen 

viitekehykseen, joka perustuu itsenäiseen vastuun ottamiseen oppimisprosessista. 

Tässä tapauksessa minulla oli vastuu sävellysteni luomisesta, sekä harjoitus- ja 

äänityskokonaisuuteen liittyvien seikkojen järjestelystä. Musiikillisena 

tietoperustanani käytin opiskelutaustaani sekä koulun ulkopuolella kertynyttä 

soittokokemusta.    

Työni sivuaa myös empiiristä tutkimusta, joka perustuu tutkimuskohteen 

havainnointiin ja analysointiin. Tarkkailen työskentelyäni säveltäjänä, sekä työn 

tuloksia.  

Tarkoitukseni ei ollut tehdä sävellyksiä pelkästään opinnäytetyötä varten, vaan 

tavoite oli luoda musiikkia, jota voin esittää ja julkaista jatkossakin. Tavoitteeksi 

asetin myös, että työ kehittäisi muusikkouttani, musiikillista itsetuntemustani ja 

itseluottamustani.  
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Tämän kirjallisen raporttini lisäksi liittyy opinnäytetyöhöni äänite sävellyksistäni. 

Kirjalliseen raporttiin sisältyvät myös nuottiesimerkit kappaleista. Niiden avulla 

voivat aiheesta kiinnostuneet saada työstäni soittomateriaalia käyttöönsä.  
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2 SÄVELLYSTEN SYNTY- ALKUIDEASTA ÄÄNITYKSIIN  

2.1 Opinnäytetyöni aihevalinnan tausta 

Keskeinen syy tämän sävellysprosessin aloittamiseen syntyi tahdosta luoda omaa 

musiikkia ja ottaa itse vastuuta sen tuottamisesta. Yhtyetyöskentelyssä on 

kokemukseni mukaan hyvä säilyttää jokaisen soittajan tasavertainen vapaus 

vaikuttaa soivaan lopputulokseen. Tällöin jokaisella yhtyeen jäsenellä on 

mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kappaleen sovituksellisiin, tulkinnallisiin ja 

rakenteeseen liittyviin asioihin. Nämä vaikutusmahdollisuudet korostuvat varsinkin 

silloin, kun kyseessä on traditionaalinen, kansanperinteenä säilynyt musiikki, jonka 

säveltäjä ei ole tiedossa. Sovituksellisia mahdollisuuksia rajoittaa tällöin 

ainoastaan soittajien mielikuvitus, ja usein lopputulos on usean eri henkilön 

ideasta kasaan kursittu kompromissi. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa 

kappaleesta on olemassa ennalta tehty, tarkka sovitus jota halutaan noudattaa.   

Tämän opinnäytetyön puitteissa avautui hyvä mahdollisuus kokeilla näkökulmaa, 

jossa musiikillinen lopputulos perustuu paljolti omiin ratkaisuihini luottamiseen. 

Tämä etuoikeus tarjoutuu luontevasti kappaleen säveltäjälle. Pelimanni- nimisessä 

kansanmusiikin aikakausilehdessä haastatellaan Teosto- palkittua Milla 

Viljamaata.  Hän kertoo omakustanteena julkaistun Minne- levyn tekoprosessista 

muun muassa seuraavaa: 

Helpointa on luonnollisesti se, ettei tarvitse tehdä kompromisseja ja 
saa tehdä itse kaikki päätökset. Vaikeinta taas on se, että joutuu 
tekemään itse lähes kaiken. (Viljamaa 2012, 5.) 

Opinnäytetyöni aihevalinta oli mielenkiintoinen myös siksi, että aikaisempaa, 

itsenäistä sävellyskokemusta minulla oli vain muutaman kappaleen osalta. Nämä 

kokemukset ovat olleet innostavia, mutta jostain syystä viimeisimmän  sävellykseni 

syntymisestä oli ehtinyt kulua lähes kaksi vuotta. Ajattelin, että kesäloma olisi 

sopiva ajankohta työstää uutta sävellyskokonaisuutta. Käytännössä kuitenkin 

suunnittelin työtä jo aikaisemmin keväällä ja jatkoin sävellysten käsittelyä pitkälle 
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syksyyn. Sain viisi kappaletta valmiiksi noin puolessa vuodessa, työskennellen 

sävellysteni parissa osa-aikaisesti. 

  

2.2 Musiikillinen taustani 

Aloitin soittoharrastuksen 3-vuotiaana. Silityslaudan pahvikoteloon kiinnitetty 

kananmunaleikkuri oli ensimmäinen instrumenttini. Vähän myöhemmin pääsin 

kokeilemaan myös oikeaa kitaraa, isäni nylonkielistä Landolaa, löydettyäni sen 

vaatekaapista. Lempikappaleeni oli  Twisted Sister yhtyeen We´re not gonna take 

it. 5-vuotiaana aloitin harmonikan soittamisen. Innoittajana instrumenttivalintaan 

toimi Levin laskettelukeskuksen hotellissa esiintynyt harmonikkaduo. Harmonikalla 

soitin korvakuulolta kappaleita, joista pidin ja soitonopettajani innostamana 

opettelin tanssimusiikkia. Esimerkiksi Metsäkukkia ja Elämää juoksuhaudoissa - 

kappaleet kuuluivat ohjelmistoon. 

Kitaransoitto, jonka makuun olin päässyt jo leikki-ikäisenä, tuli 

harmonikkaharrastuksen rinnalle viidennellä luokalla. Kitaransoitto kiinnosti, koska 

sen avulla oli helppo päästä mukaan bändisoiton maailmaan. Soitin erilaisissa 

kokoonpanoissa läpi yläasteen sekä lukion, tyylilajeina mm. punk ja suomirock. 

Tuohon aikaan teimme yhtyeemme kanssa myös ensimmäisiä omia sävellyksiä ja 

sanoituksia. Kävin yksityisillä soittotunneilla sekä Oulun kansalaisopistossa 

musiikinteorian tunneilla. 

Varusmiespalvelukseen hakeuduin Lahden sotilassoittokuntaan, jossa soitin jazz- 

ja soulyhtyeissä. Muusikon ammattitutkinnon suoritin Oulun pop/jazz- 

konservatoriolla pääinstrumenttina sähkökitara, sivusoittimena opiskelin pianoa. 

Sittemmin jatkoin musiikkipedagogiopintoihin Kokkolaan Centria 

ammattikorkeakouluun, pääinstrumenttina edelleen kitara, nyt tosin akustinen ja 

tyylilajikin vaihtui kansanmusiikiksi. Sivusoittimina opiskelin sähkökitaraa, 

mandoliinia, sekä 5- ja 2-rivistä haitaria. Kitaransoiton opettamisesta minulla on 

muutamien vuosien sivutoiminen työkokemus. 
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Mielestäni on hyvä tuntea useita eri musiikin tyylilajeja ja mahdollisesti myös 

yhdistellä niitä toisiinsa. Kuuntelemani soittajat, opettajat ja musiikilliset esikuvat 

ylipäätään ovat olleet tärkeitä oman musiikillisen tyylitajuni muokkautumiselle. 

Nuotit, tallennettu musiikki, live-konsertit, televisio ja Internet ovat arkipäiväisiä 

asioita, joista ammennan vaikutteita musiikillisiin tekemisiini. Tämä voi tapahtua 

tietoisesti tai tiedostamatta.  

Muusikoiden alitajunnassa on väistämättä niin suuri määrä musiikkia, 
että tärkeää on vain se että antaa sille mahdollisuuden tulla ulos. 
Ehkäpä kaikkien musiikkia kuuntelevien ihmisten alitajunnassa velloo 
paljon myös uutta musiikkia, kaikilla ei kuitenkaan ole työkaluja tai 
välineitä sen ilmaisuun (Palomäki, henkilökohtainen tiedonanto 2012). 

Seuraavassa käyn läpi sävellysprosessille olennaisia käsitteitä jotka ovat 

opinnäytetyöni kannalta merkittäviä: luovuus, inspiraatio, sävellys, sovitus, äänitys. 

Koska luovuus, inspiraatio ja säveltäminen limittyvät toisiinsa, käsittelevät näiden 

alaotsikoiden alla olevat asiat samaa kokonaisuutta.    

 

2.3 Luovuudesta 

Luovuus on teoreettinen käsite, jonka olemassaolo pitää määritellä 
välillisesti sen kautta, mitä luova prosessi on tuottanut: keksinnön, 
taideteoksen tai sävellyksen tai uskottavan hätävalheen kautta 
(Uusikylä 1999, 12). 

Olen huomannut, että eri taiteenalat lähestyvät toisiaan, kun on tekemisissä niistä 

yhdenkin kanssa. Sävellys on tavallaan kuin valokuva tai peili, kuvaus hetkestä. 

Eräänä iltana katselin televisiota ja improvisoin samanaikaisesti kitaralla. 

Huomasin musiikillisten ideoideni myötäilevän elokuvan draaman kaarta. Tätä 

ideaa voi käyttää hyväksi säveltäessään. Mielikuvitusta voi ruokkia myös 

hakeutumalla sävellyksen tunnelmaan sopivaan maisemaan tai lukemalla 

aiheeseen liittyvää tekstiä. Sävellyksen nimeämistä voi auttaa mielikuva 

esimerkiksi siitä minkälaista maalausta sävelmä kuvastaisi. 

Instrumentaalisävellykset ovat usein hyvin monitulkintaisia, jolloin voi olla hankalaa 

päätyä johonkin yhteen visioon, joka olisi muita mielikuvia voimakkaampi. 
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Itsekritiikki on voimakas luovuutta rajoittava tekijä. Kohdallani tätä negatiivista 

arvostelua lievitti suuresti sävellysteni kuunteleminen kuin ulkopuolisena, 

säveltäjän roolista irrottautuen. Äänitin ideoitani, ja lisäsin ne soittolistalle 

tietokoneeseen. Tällöin ne pääsivät osaksi laajempaa soivaa kokonaisuutta ja 

kuuntelukokemus oli usein yllättävänkin positiivinen.  

Näkemykseni mukaan on myös hyvä pitää välillä taukoa saman kappaleen 

työstämisestä. Siten sävellys saa tilaa hengittää ja tuorein korvin se kuulostaa 

paremmalta, näin myös uudet ajatukset saavat aikaa kehittyä .  

 

2.4 Inspiraatiosta 

Poiminta sävellyspäiväkirjastani 16.7.2012: 

”Keväisen bänditutkinnon jälkeen halusin pitää  taukoa soittamisesta 
ja siirsin painopisteen musiikin kuunteluun. Bluegrass musiikkia on 
tullut kuunneltua aika reippaasti. Kaustisen festivaaleilla sai kuunnella 
paljon hyvää musiikkia, ja motivaatio omien sävellysten tekemiseen 
on hyvä.” 

Nykysuomen sanakirjasta löytyy inspiraatiolle seuraavanlaisia määritteitä: innoitus, 

luomisvire, haltioituminen. Sanakirjan mukaan inspiraation käsite viittaa myös 

Jumalaiseen, sekä sisäänhengitykseen. (Nykysuomen sanakirja 2002.) 

Eräänä päivänä teki mieleni lähteä luontoretkelle, mutta käytössä oleva aika oli 

käytettävä säveltämiseen. Puin edellisellä metsäreissulla olleet savuntuoksuiset 

vaatteet ylleni, ja näin sain mielikuvitukseni liikkeelle. Mielikuva joen rannalle 

tehdystä nuotiosta oli inspiroiva. Työskentelytapoja on kuitenkin monia. Säveltäjä 

Timo Alakotila kertoo, ettei hänelle tapahdu useinkaan sitä, että hän menisi 

esimerkiksi luontoon kävelemään ja hakemaan inspiraatiota (Alakotila 2011,6). 
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2.5 Säveltämisestä 

Poiminta sävellyspäiväkirjastani 7.4.2012: 

”Aloin tänään tehdä opinnäytetyötäni. Kuuntelen soittotaltiointejani ja 
koetan löytää niistä rakennusosia sävellyksiini. Niitä löytyykin, osa 
jopa vuoden takaa. Paljon sävelmateriaalia on hukkunut myös ajan 
virtaan koska en aina ole muistanut  äänittää ideoitani talteen. 
Toisaalta äänittäminen ei aina olisi ollut mahdollistakaan. Onneksi 
sentään jotain on säilynyt.”  

Säveltäjänä olen aikalailla itseoppinut, sävellysteoriani on muodostunut pienistä 

palasista musiikkiopintojeni varrella. Luotan hetkessä tekemiseen ja intuitioon 

hyvin paljon. Jälkeenpäin teen muutoksia ja työstän ongelmakohtia 

rationaalisemmin.  

Opinnäytetyössäni kappaleiden syntyprosessi sai usein alkunsa yksinkertaisista 

tunnelmakuvauksista. Tällaisena toimi useimmiten harjoitusäänitteelle tallentunut 

parin soinnun aihio tai melodianpätkä. Kokonaisuus hahmottui pikkuhiljaa 

työstäessäni melodioita ja harmonioita eteenpäin. Koetin jäsentää kappaleiden 

rakenteen jo aikaisessa vaiheessa.  

Osassa sävellyksistäni myös eri aikoihin syntyneet, sävyltään erilaiset ideat 

päätyivät samaan kappaleeseen. Tällöin aihioiden välille oli etsittävä sopivia 

siltoja, kuten yhtenevät tahti- ja sävellajit sekä melodisia ideoita yhdistävät ja 

tukevat soinnut. Nämä sillat yhtenäistivät kokonaisuuden. Timo Alakotila on 

todennut tästä säveltämiseen liittyvästä palapelimäisyydestä seuraavaa: 

Säveltäminen on käsityötä, palapeliä, jota tehdään ajan kanssa. Usein 
työ itsessään neuvoo tekijäänsä ja uusia ajatuksia syntyy. (Alakotila 
2011, 6.) 

Musiikin tohtori, harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi kertoo näkemyksiään 

säveltämisestä Gramexpress-lehden tuoreimmassa julkaisussa. Myös hänelle on 

selvää, etteivät sävellykset synny itsestään, ”vaan kyllä se on raakaa työtä, ja 

inspiraatio syntyy tekemällä.”(Kalaniemi 2013, 30.)  



8	  

Duo Lepistö & Lehti vieraili Centria ammattikorkeakoululla syksyllä 2012. Pekka 

Lehti puhui muun muassa siitä kuinka säveltäminen on joskus määrätietoista 

työtä, jossa lähdetään tietoisesti luomaan tietyn tempoista ja mittaista teosta, joka 

kulkee ennalta harkitussa  sävellajissa. Joskus taas sävellys syntyy inspiraatiosta, 

tajunnan virtana ilman tarkkoja ennakkosuunnitelmia. (Lehti 2012.) 

Opinnäytetyössäni käytin molempia lähestymistapoja. Sävellysprojektini jakautui 

selkeästi seuraaviin työvaiheisiin:  

1. Vapaa improvisointi, taikka tietynlaista tunnelmaa edustavien ideoiden 

etsiminen, sekä tämän taltiointi äänittämällä. 

2. Äänitysten kuuntelu. Ideoiden tarkastelu kappaleen rakenteen 

muodostamisen näkökulmasta. Ideoiden kehittely pidemmälle, sekä 

oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. 

3. Valmiiksi jäsenneltyjen kappaleiden saattaminen demonstroitavaan 

muotoon, yhtyeharjoittelu, sovitusten työstäminen 5/5-kokoonpanolle 

sopiviksi, sekä kappaleiden demoäänitys yhtyesovituksina. 

4. Valmiiden sävellysten nuotintaminen sekä äänitys.  

Prosessin edetessä työstin lopulta viittä kappaletta yhtä aikaa. En malttanut 

keskittyä vain yhteen sävelmään kerrallaan. Välillä olikin työlästä keskittyä siihen, 

etten rönsyilisi ideoissani liikaa, muodostaen keskeneräisyyksien kaaoksen.  

Oli myös hetkiä, jolloin ahdistuin vaikeudesta päättää yksin mikä useista 

variaatioista sävellyksen viimeistelyn suhteen olisi toimivin. Omasta puolestani 

jokainen esitys saa olla erilainen, ja sehän on vain rikkaus. Eikös elävä musiikki 

tarkoita sitä kirjaimellisesti? Mielestäni on hyvä säilyttää tietty improvisaatiovara, 

joka antaa sävellykselle tilaa kehittyä ajan saatossa. 

Säveltäminen vaatii omaa rauhaa ja pysähtymistä asian äärelle. Poiminta 

sävellyspäiväkirjastani 16.7.2012:  
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”Heti alkuun on sanottava että työhuoneen olis hyvä olla sellainen 
missä ei ole häiriötekijöitä. On kuuma heinäkuinen päivä ja naapurit 
leikkaa ruohikkoa todella häiritsevän pärinän saattelemana. Yritän 
kuitenkin keskittyä uuteen sävellykseeni.”  

Heikki Laitinen on todennut, että on tärkeää musisoida ikään kuin itselleen, 

kuulijoita kaipaamatta. Esimerkiksi laulamalla voi löytää itsestään erilaisia 

äänenvärejä. ”Tälle etsimiselle on annettava riittävästi aikaa. Näin avautuu uusia 

reittejä mielikuvituksen kulkea. […] Ja itseä parempaa opettajaa ei ole.” (Laitinen, 

2003, 254.)  Sama pätee mielestäni myös soittamiseen.    

 

2.6 Sovittamisesta 

Perustimme kesällä 2012 Kolmen miehen Riio–nimisen yhtyeen. Aloitimme 

soittamalla Lauri Kotamäen säveltämiä, sekä traditionaalisia kappaleita. Päätin 

kysyä yhtyeen jäseniä muusikoiksi opinnäytetyöhöni säveltämieni kappaleiden 

äänityksiin.  

Alkuperäiseen kokoonpanoon kuuluivat itseni lisäksi Lauri Kotamäki, haitari sekä 

Sampsa Kujala, kontrabasso. Myöhemmin mukaan liittyi myös Tapio Miettinen, 

mandoliini sekä Miia Palomäki, viulu. Tämän myötä yhtye löysi uuden nimensä: 

5/5.  

Annoin jokaiselle soittajalle vapauden tuoda omia ideoitaan esille sävellysteni  

yhtyesovituksiin. Sitä kautta löysimme uusia ulottuvuuksia kappaleisiin. 

Tutustuimme aluksi kitarasovituksiin, ja siltä perustalta loimme yhdessä jokaiselle 

soittimelle sopivan roolin. Olin kuitenkin itse vastuussa siitä, mitkä ideat 

toteuttaisimme. Ote sävellyspäiväkirjastani 14.9.2012: 

”Mun täytyy nyt lähettää Sampsalle ja Laurille jotkut versiot näistä 
biiseistä ja etenkin Sampsaa varten jotain sointu/bassolinjalappuja. 
Näissä biiseissä on paljon bassokuljetuksia ja siinä mielessä on 
olennaista että Sampsa tietää miten mää ne oon alun perin ajatellut.  
Ai niin, ja mun pitää myös soittaa uusiks tietyt biisit, sillä niiden 
sävellajit vaihtui 2,5-rivisen mukaantulon myötä.”  
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Oman haasteensa sovittamiseen muodosti instrumentaatio. Lukuun ottamatta Aika 

matkaa, olin säveltänyt kappaleet teräskieliselle akustiselle kitaralle 

soolonumeroiksi. 5/5 on kuitenkin soitinnukseltaan kokoonpano, jossa kitara jää 

äänenvoimakkuutensa puolesta herkästi muiden soitinten varjoon. Mutta johtuuko 

se soittimista vai soittajista?  

Konventioita täytyy haastaa ja vaikka kokoonpano olisi kymmenen 
settirumpalia ja yksi munniharppu, se harppu saadaan esiin jos 
rumpalit malttaa soittaa hyvässä balanssissa. Kaikki soittajat pitäisi 
laittaa harjoittelemaan balanssia esimerkiksi viisikielisen kanteleen 
kanssa (Tuomas Logrén, henkilökohtainen tiedonanto 2013). 

Tällainen balanssinharjoittelu olisi varmastikin tehokasta. 5/5-yhtyeen 

tämänhetkinen tilanne on kuitenkin sellainen, että vahvistamaton akustinen kitara 

toimii hyvin lähes ainoastaan komppisoittimena. Koska minulla on paljon 

melodiavastuuta, ja lisäksi soitan suurimman osan sävellyksistäni ilman plektraa, 

oli minun hankittava kitaralle vahvistin. Tämä lisäsi kitaran ilmaisuvoimaa. 

Mielestäni akustisuus on silti arvo, jota kansanmusiikin kannattaa vaalia.  Ehkä 

opettelen vielä sormiplektrojen käytön, sitä kautta kitaran äänenvoimakkuus 

kasvaisi ilman sähköistä avustusta. 

  

2.7 Äänittämisestä 

Äänitysteknisesti tämä opinnäytetyö jakautui kahteen vaiheeseen: esituotantoon ja 

valmista musiikkia tuottaviin äänityssessioihin. Esituotantovaiheessa tallensin  

tietokoneeni äänitysohjelmalla sen verran, että sain jäsenneltyä kappaleet 

valmiiksi. Ote sävellyspäiväkirjastani 14.9.2012: 

”Olen ollut yhteyksissä Markus Isojärveen, joka harrastaa 
äänittämistä, ja on sitä kautta mulle entuudestaan tuttu. Kävin eilen 
Markuksen luona kylässä, esittelin biisit, ja Markus niistä kovasti 
innostui. Mukava homma, nyt jään odottamaan että saataisiin 
aikatauluja sovittua. Markus esitteli tilakaiultaan erilaisia äänitystiloja. 
Päädyimme siihen että äänitykset tehdään Markuksen kotona. Tämä 
myös käytännön syistä, sillä se helpottaa roudausta, ja kenties 
majoittautumistakin.  Tarkoitus olisi saada äänitykset vietyä läpi yhden 
viikonlopun aikana.  
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Markuksen luona testailtiin myös erilaisia mikkejä. Kokeilimme kaikkia 
mahdollisia etsien mun mielestä parhaimman kuuloista vaihtoehtoa. 
Jokainen mikrofoni joita arvioimme olivat hyviä, ja erot aika pieniä. 
Mielestäni kitaran suhteen parhaalta kuulostavaa jälkeä taltioiva mikki 
kuitenkin löytyi, ja valitsin sen. Valintaan vaikutti myös sokkotesti, 
jonka perusteella myös päädyin ko. mikrofoniin, se sinetöi asian. 
Markuskin oli tyytyväinen, koska uskoo jäljelle jäävien mikkien (+ 
tilamikit) palvelevan hyvin kokoonpanomme muiden soittimien  
äänittämistä. 

Äänitimme kokeeksi yhden kappaleen, jonka Markus nimesi 
työnimellä blues ala Arttu. Lisäsimme vähän tilakaikua, mutta juuri 
muuta ei tehty. Lähtösoundi oli niin terve ja hyvä, pientä ylimääräistä 
kohinaa oli havaittavissa, mutta eiköhän se saada poistettua. Tilanne 
vaikuttaa siis hyvältä.” 

Studioäänitykset toteutettiin 8.-10.3.2013. Äänitimme omassa rauhassa viisi 

omaani, ja kaksi Lauri Kotamäen sävellystä. Äänitykset onnistuivat mielestäni 

erittäin hyvin, jälki on hyvää ja tunnelma oli työskentelyn aikana erittäin 

positiivinen. Liiteosiosta löytyy kuva äänityksistä. Kuva selventää mikrofonien ja 

soittajien asettelua. Ensiksi mainittu on olennaista äänenlaadun, jälkimmäinen 

stereokuvan kannalta. Säädimme äänentasot sopiviksi kuulokkeisiin, mikä teki 

kitaravahvistimen käytön tarpeettomaksi.  
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3 SÄVELLYKSET  

Seuraavaksi käyn läpi sävellykset, jotka ovat mukana tässä kokonaisuudessa, 

valottaen niiden tyylillisiä piirteitä, syntyprosessia sekä kitaransoitannollista 

näkökulmaa.  

Kappaleiden nuotinnoksiin päätin kirjoittaa melodian, soinnut ja useimmiten myös 

bassolinjan. Toinen vaihtoehto olisi ollut kirjoittaa soolokitarasovitukset nuoteiksi. 

Koin kuitenkin työn laajuuden kannalta mielekkäämmäksi tehdä pelkistetymmät 

nuotit. Lähes aukikirjoitettu kitarasovitus on nuotinnettu ainoastaan Pamella-

kappaleesta. Nuotinnosratkaisuani perustelee myös se, että valitsemallani tavalla 

nuotinnetut kappaleet ovat helposti sovitettavissa erilaisille yhtyekokoonpanoille. 

Nuotinnokset ovat suuntaa antavia ja soittaja saa itse etsiä mielestään 

hyvänkuuloisia vaihtoehtoja liittyen soinnuttamiseen ja melodian muunteluun.  

Käytin plektraa Aika matka ja Syksy- kappaleissa. Loput kappaleet soitin 

fingerstyle-tekniikalla. 

  

3.1 Sävellysten tyylipiirteistä 

Nykysuomen sanakirja määrittää tyylin seuraavasti: 

Taidetuotteen tai taiteellisen esityksen yhtenäisenä 
erikoisleimaisuutena ilmenevä tekijälle tai esittäjälle ominainen tai jnk 
koulukunnan, ajan, kansallisuuden tms. Kulloistakin taidekäsitystä, 
makusuuntaa tms. Vastaava ilmaisu -, esitystapa; (sellaiseen 
perustuva) taidetuotteen tai taiteellisen esityksen yhtenäinen 
erikoisleimaisuus; myös sellaisena ilmenevä makusuunta, tyylilaji,-
suunta. (Nykysuomen sanakirja 2002.) 

Kansanmusiikin käsitteen ja tyylin määritteleminen on haasteellista. Heikki Laitisen 

mukaan kansanmusiikki on sävelmällisesti kuin sekahedelmäsoppa.  

Aikaisemmin oli helppo määritellä kansanmusiikki sen esittäjien, 
käyttäjien ja käyttötilanteiden mukaan: se oli alempien 
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yhteiskuntaluokkien musiikkia. Kansanmusiikin uuden tulemisen 
myötä tilanne on kuitenkin muuttunut. (Laitinen 2003,11.) 

Sävellyksissäni soi paljon kansanmusiikillisia sävyjä jo soitinnuksensa puolesta, 

mukana on myös pop-, bluegrass-, blues-, ehkä jopa jazzmusiikillisia elementtejä. 

Timo Leisiön sanoin ”Mitä kansanmusiikki on, pysyy henkilökohtaisena 

makuasiana” (Leisiö 2012, 12).  

Tarkastellessani analyyttisesti Sääskiniemi-nimistä sävellystäni, huomasin siinä 

olevan paljon samoja elementtejä kuin Pamella nimeä kantavassa kappaleessa. 

Itse asiassa, tarkastellessani kokonaisuutena jokaista tähän opinnäytetyöhön  

liittyvää sävellystä, jään itselleni kiinni tietyistä maneereista. Ne liittyvät lähinnä 

bassolinjoihin, melodiakoruihin ja soinnuttamiseen. Käytän usein 

sointulaajennoksia, korvaavia sointuja kuten medianttikorvaukset ja vähennetyt 

soinnut sekä rinnakkaissävellajin mukaisia sointuja. Kirjoitin nuotinnoksiin 

kuitenkin pelkistetyt soinnut, melodiat antavat niille lisäväriä.  Melodialinjoissa 

toistuvat tietyt korut, kvartti-intervallin käyttö sekä synkopointi ja 

kolmimuunteisuus. Blues-asteikon ja kromatiikan käyttö lisämausteena on yleistä. 

Jos näistä aineksista muodostuu oma  ja tunnistettava tyyli, on se tietysti myös 

hyvä asia.  

Olemmekin 5/5 yhtyeen sisällä pohtineet sitä kuinka kuvata monista aineksista 

koostuvaa, tämänhetkistä musiikillista tyyliämme. Lähetimme äänittämämme 

kappaleet, (mukana myös Lauri kotamäen sävellyksiä) Ville Kankaalle, joka 

musiikkia laajasti tuntevana lupautui tekemään yhtyeestämme esittelytekstin. 

5/5 

Kun esittelytekstissä mainitaan että musiikissa kuuluu niin etelä kuin 
länsikin, nälkäinen yleisön edustaja ajattelee niiden välissä olevaa 
lounasta. Huti! Lounais-Suomeen aiheemme yhdistää ainoastaan 
2012 Koskisfolk-festivaalilla tapahtunut spontaani jamitilanne, josta 
hedelmöittyi ja ajan saatossa kasvoi kansanmusiikkiyhtye 5/5. 

Upouusi sekapohjalainen bändi kurkistaa kutsuvasti Suomineidon 
helman alta, houkutellen sinne seurakseen Ameriikan syvän etelän 
kurttuisat blues-ukot ja siniruohoa sirpillään huitovat appalakkipäiset 



14	  

emännät. Vuorossa on uudet jamit. Lännen kultaraitilla helma 
heilahtaa. 

Kiirehdi iloitsemaan oi kuulija, kukaan meistä ei nuorene. Ihmiskuntaa 
yhdistävä tekijä on kurttu - kenellä ennemmin, kenellä myöhemmin. 
Eteläpohojalaasen lakeuren sointi kiirii valtameren taa ja takaisin. 
Turhaan ei neito nuori (incognito) ole luonnehtinut yhtyettä lausuen - 
musiikkia heinänkorsi suussa ja taivas pään päällä, tekee mieli 
heiluttaa tissejä hanurin tahtiin! (Kangas 2013.) 

5/5 -yhtyeen ensimmäinen esiintyminen oli Helsingissä 

opiskelijakansantanssijoiden keväänavausiltamissa. Tanssilajeina sävellykseni 

edustivat tässä yhteydessä polkkaa (Aika matka),  hamboa (Syksy), sottiisia 

(Sääskiniemi, Sata lasissa) sekä tanssilajiltaan vaikeammin määriteltävissä oleva 

kappale (Pamella). Hienosti sen tanssiminen kuitenkin onnistui. Lauri Kotamäen 

sävellysten myötä kokonaisuuteen tuli myös valssia ja masurkkaa.  

5/5-yhtyeen työskentelytavoissa näkyvät kansanmusiikille ominaiset piirteet. 

Kappaleet opetellaan pitkälti korvakuulolta, ja tästä syystä en ole tarvinnut 

sävellysteni nuotinnoksia juurikaan tähänastisessa yhtyetyöskentelyssämme. 

Nuotinnokset eivät kerro kaikkea, eikä niiden tarvitsekaan sitä tehdä. Mielestäni 

sävellysten ei tarvitse lukkiutua nuotteihin. 

 

3.2 Sääskiniemi 

Sääskiniemi kappaleessa kitaran viritys on  D, A, D, Fis, A, D. Vapaat kielet 

muodostavat yhdessä soivina D duuri kolmisoinnun. Peilissä, maalauksessa, tai 

valokuvassa näkyy usein tausta ja olosuhteet, jota vasten teos on tehty. 

Sävellyksessä ne voivat kuulua. Sävelsin tämän kappaleen Alavuden 

Sääskiniemellä, jonka mukaan se on nimetty. Toivottavasti kesäisen rento 

tunnelma välittyy kappaleesta. Ote sävellyspäiväkirjastani 15.8.2012: 

”Sain valmiiksi Sääskiniemi –nimisen sävellyksen. Hyvä fiilis. Kannatti 
nukkua yön yli, olin nimittäin eilen aika jumissa tän biisin kans, mutta 
nyt tuli valmista. Soitan tässä vähän kuten jotkut kaksrivispelimannit, 
jotka ei oo niin supertarkkoja palkeenkääntöjen suhteessa 
bassosäveliin kans. Nimittäin koska kitara on tässä viritetty ns. 
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avovireeseen, niin se ei oo ihan niin nöpönuukaa että minkä 
sointusävelen mää pikkaan, kunhan rytmi säilyy selkeänä.  

Mutta ei se sittenkään oo samantekevää mitä kieliä pikkaan 
kompatessani. Täytyy olla varovainen kolmoskielen terssisävelen 
kanssa. Se muodostaa yhdessä 2. kielen melodian myötä useassa 
kohtaa kvartin, joka ei mielestäni oikein sovi tähän yhteyteen. 
Oktaavikomppi on jykevämpi kuin perussävel-terssi-komppi. Ehkä 
koetan soittaa ne kolmiäänisesti.” 
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3.3 Syksy 

Hetkessä säveltäminen on metodi, jota käytin Syksy kappaleen  luomiseen. 

Menetelmän perusajatuksena on soittaa improvisaatiopohjalta mahdollisimman 

ehjä sävellys. Tätä metodia käyttämällä voi syntyä yllättävänkin hyvin jäsennelty 

kokonaisuus, eikä itsekritiikki pääse väliin ideoita tukahduttamaan. Olin 

suunnitellut etukäteen, että teen tahtilajiltaan kolmijakoisen, mollisävellajissa 

kulkevan, syksyaiheisen sävellyksen.  Tästä lähtökohdasta soitin vapaasti mitä 

mieleen tuli, ja äänitin sen.  

Vaatii luottamista omaan taitoon että uskaltaa luottaa hetkessä 
tekemiseen ja tajunnan virtaan. (Miia Palomäki, henkilökohtainen 
tiedonanto 2012). 

Juuri omiin ideoihin luottamisessa olen kehittynyt projektin aikana. Ainahan sitä voi 

kehitellä ideoita myös jälkeenpäin. Aika paljon kehittelinkin, myös tässä 

tapauksessa, vaikka peruslähtökohtana olikin improvisaatio.  Kitaran viritys on itse 

kehittelemäni Eb, G, D, G, C, D . Käytän capoa toisella nauhalla, kappaleen 

sävellaji on haitarille luonteva a-molli. Kappaleen kaihoisa sävy kuvastaa 

mielestäni hyvin syksyn kauneutta ja haikeutta.  
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3.4 Aika matka 

Aika matka-niminen sävellys sai nimensä  junamatkalla Kokkolasta Helsinkiin. 

Löysin tyhjän vaunun, jossa kehittelin kappaletta. Sävellys on kantrityylinen 

polkka. Kappale muodostuu kahdesta osasta sekä niiden variaatioista. 
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3.5 Pamella 

Pamella syntyi ideasta korostaa bassolinjojen tärkeyttä sävellyksessä. Ajatus 

kehkeytyi työstäessäni jazztyylistä sointumelodiasovitusta Konsta Jylhän 

Rapukestit-nimisestä kappaleesta. Esitin Rapukesteistä tekemäni sovituksen 

pop/jazz-teoriaopettajalleni Mikko Pelliselle. Hänen kanssaan tuli puhetta 

bassolinjojen tärkeydestä.  Otin Pamellaa säveltäessäni lähestymistavan, jossa 

työstin ensin bassolinjan sekä variaatioita melodialinjoista. Tämä poikkeaa minulle 

kaikkein tutuimmasta sävellystekniikasta, jossa aloitan sointuharmonian 

muodostamisesta. Melodia löytyy usein sointujen äänenkuljetuksesta, sitä ei ikään 

kuin tarvitse säveltää erikseen, se pitää vain nostaa esille. 

Pamella on kappale, joka sisältää paljon popmusiikillisia sävyjä. Se jäsentyi 

valmiiksi, kun mietin minkälaisen kokonaisuuden taltioimistani ideanpätkistä saisi 

koostettua. Otin kynän ja paperia ja aloin hahmotella rakennetta. Sen jälkeen 

soitin kappaleen talteen. Pienien muutoksien kautta sävellys löysi lopullisen 

muotonsa. Sävellaji on 2,5- riviselle haitarille luonteva G- duuri, käytän capoa 

kolmosnauhavälissä. Opiskelijakollegani Jussi Poikkimäki ehdotti sävellyksen 

nimeksi Pamelaa, ja se olikin kappaleen työnimenä jonkin aikaa. 

Nimeämisprosessi kuitenkin jatkui, sillä samanniminen kappale oli jo olemassa. 

Sävellyksen lopullinen nimi, adessiivimuotoinen Pamella, syntyi yhtyetovereideni 

innoittamana. 
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3.6 Sata lasissa 

Sata lasissa- kappale syntyi ihan samalla tavalla kuin useimmat muutkin tämän 

projektin sävellykset. Kuuntelin taltioimani pienen riffin, josta idea lähti. Tämä oli 

järjestyksessään neljäs kappale, jonka sävelsin tähän opinnäytetyöhön. Sata 

lasissa oli aluksi aika perinteinen blueskappale, septimisointuineen, 

synkooppeineen, vastaliikkeineen ja bassokuljetuksineen. Sittemmin vähensin 

ilmeisimpiä bluesviittauksia melodiasta, kitaraopettajani Tuomas Logrénin 

ehdotuksesta. Otin duuriterssiä tai terssittömiä sointuja enemmän mukaan. 

Miksolyydinen- sekä bluesasteikko ovat kuitenkin läsnä sävellyksessä. Tässäkin 

kappaleessa toistuu paljon käyttämäni laskeva bassolinja.  

En tiedä johtuuko siitä, että olen kuunnellut ja soittanut aika paljon tätä tyylilajia 

edustavaa musiikkia, mutta joka tapauksessa tämä sävellys syntyi ennätysajassa. 

Kappale oli kuitenkin omalla tavallaan haastava, koska jouduin miettimään paljon 

sitä kuinka sormittaisin tiettyjä melodiakuljetuksia, jotta ehtisin soittaa ne 

haluamassani tempossa. Tämän kappaleen kitaravirityksenä käytän seuraavaa: D, 

A, D, D, A, D. Vapaissa kielissä soi siis kappaleen perussävel ja kvintti. Sata 

lasissa sai nimensä sen temposta, 100 iskua minuutissa.  
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4 POHDINTA 

Opinnäytetyön antia on ollut ensinnäkin säveltämäni musiikki, mutta myös monet 

mielenkiintoiset artikkelit, joita olen lukenut etsiessäni lähdeviiteaineistoa työhöni.  

Yhdistämällä omani sekä Laurin sävellykset saisimme aikaan kokopitkän albumin. 

Sellainen todennäköisesti julkaistaan tulevaisuudessa. Koska lähtökohdaksi 

sävelsin kappaleet (lukuun ottamatta Aika matkaa) soolokitaralle, voin esittää niitä 

myös yksinkin.  

Nuotinnoksien suhteen on mahdollista, että teen tulevaisuudessa oppimateriaalia 

kitaralle nuotintaen soolokitarasovitukset. Kansanmusiikkipainotteisia oppaita 

kitaralle on vieläkin saatavilla suhteellisen vähän. Tilannetta parantaakseni voisin 

koota oppaan, joka sisältäisi sävellysteni lisäksi myös tekniikkaharjoituksia.  

Tarkoitukseni ei ollut tehdä sävellyksiä pelkästään opinnäytetyötä varten, vaan 

luoda musiikkia, jota voin esittää ja julkaista jatkossakin. Tavoitteeksi asetin myös, 

että työ kehittäisi muusikkouttani, musiikillista itsetuntemustani ja 

itseluottamustani. Pyrkimyksenäni oli ilmentää taiteellista näkemystäni 

sävellysprosessin avulla. Näissä tavoitteissa onnistuin hyvin. 

Olen saanut sävellyksistäni erittäin positiivista palautetta niin opettajiltani, ystäviltä 

kuin keikkayleisöltäkin. Yhteissoittoamme on luonnehdittu täsmälliseksi ja 

sävellyksiä tyyliltään tuoreiksi. Linkit useisiin musiikkityyleihin sekä tanssittavuus 

tekevät kappaleista helposti lähestyttäviä myös sellaisille kuuntelijoille, joille 

kansanmusiikki on vierasta. 

Prosessin aikana syntynyt 5/5-yhtye on ehdottomasti arvokkain opinnäytetyöni 

hedelmä. Sävellykseni on otettu yhtyeen sisällä vastaan innokkaasti ja 

sovitustilanteissa mielipiteitäni on kunnioitettu. Tämänhetkisen ohjelmistomme 

toisen puoliskon muodostavat haitarinsoittaja Lauri Kotamäen sävellykset ja 

olemme todenneet, että kokonaisuus toimii hienosti. 5/5 valittiin Kaustisen 

kansanmusiikkijuhlien uuteen showcase-sarjaan, jonka avulla halutaan nostaa 
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esiin uusia mielenkiintoisia kokoonpanoja ja tarjota näille näkyvyyttä showcase- 

konserttien puitteissa.  

Nuotinnoksien avulla olen halunnut tuoda työhöni myös pedagogisen näkökulman. 

Valitsin pääsääntöiseksi linjaksi kirjoittaa auki melodian, bassolinjan ja soinnut. 

Tällä tavoin sovitukset on helppo siirtää lähes millaiselle yhtyeelle tai 

soolosoittimelle tahansa, eikä käytettävyys rajoitu ainoastaan kitaristeille tai 5/5:n 

kaltaisille kokoonpanoille. 

Vaikka ulkopuolisilta saatu palaute on hyvin tärkeää, prosessin onnistumisesta 

kertoo parhaiten se, että olen itse tyytyväinen lopputulokseen: sävellyksiin, 

yhtyetyöskentelyyn ja äänitteeseen. Vaikka aina löytyy parannettavaa, 

olennaisinta on, että minä ja minua avustaneet henkilöt olemme tehneet työmme 

niin hyvin, kuin se tällä hetkellä on mahdollista tehdä. 

Kaiken kaikkiaan olen saanut tästä kaikesta paljon musiikillista itseluottamusta. 

Kynnys säveltämiseen on madaltunut, ja uutta materiaalia on odotettavissa.  
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LIITE 1 - 5/5:n kuvia 

Tässä ollaan äänittämässä Markuksen kotona. (Kuva Markus Isojärvi) 

 

Orkesterimme jäsenet: Tapio, Miia, Lauri, Sampsa, Arttu (Kuva J-P Niemelä) 

	    



                                                                                                                          

LIITE 2 – Lehtiartikkeli 

 



                                                                                                                          

LIITE 3 - Sävellykset CD:llä 

CD:n sisällys:                                                                          

1. Sääskiniemi     2.36 

2. Syksy     3.17 

3. Aika matka    2.46 

4. Pamella      2.13 

5. Sata lasissa    2.09 

Kappaleet säveltänyt Arttu Mäkelä ja sovittanut ne yhteistyössä 5/5-yhtyeen 

jäsenten kanssa. 

Yhtyeen jäsenet: 

Arttu Mäkelä (kitara) on muusikko, säveltäjä ja kitaransoiton opettaja. Mäkelä 

soittaa myös Pöläkkä-yhtyeessä. 

Lauri Kotamäki (2,5-rivinen haitari) on haitaritaiteilija, säveltäjä ja hitsaaja. 

Kotamäki soittaa myös yhtyeissä Haka ja Alavuden kaksriviset. 

Tapio Miettinen (mandoliini) on multi-instrumentalisti. Miettinen kuuluu muun 

muassa kansantanssiteatteriryhmä Hämyyn.  

Sampsa Kujala (kontrabasso) on kulttuurituotannon opiskelija, joka soittaa myös 

yhtyeissä Näppärit, Haka ja Folkpolis. 

Miia Palomäki (viulu) on kansanmusiikin opiskelija, joka soittaa myös yhtyeissä 

Haka ja Alavuden kaksriviset. 

Äänitys & miksaus: Markus Isojärvi 


