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Tiivistelmä 
 
Kandidaatintutkielmani käsittelee populaarimusiikkia ja sen musiikkianalyysia. Tavoitteena on selvittää populaarimusiikin luonnetta ja kuvailla sen 
analyysia. Huolimatta populaarimusiikin suosittuudesta sen akateeminen tutkimus on ollut vähäistä verrattuna esimerkiksi länsimaiseen 
taidemusiikkiin. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus populaarimusiikin teoriaan ja sen analyysitapoihin. 
 
Yleisesti musiikkikenttä jaetaan kolmeen osaan: populaarimusiikkiin, maailmanmusiikkiin ja länsimaiseen taidemusiikkiin. Popularimusiikki tyylinä on 
joustava, kulttuurisidonnainen ja jatkuvasti elävä. Populaarimusiikin toiminta tulee nähdä kaupallisena musiikkina, jonka sisällön kuluttajat itse 
määräävät omalla kuluttamiskäyttäytymisellään. Populaarimusiikki sisältää valtavan määrän erilaisia tyylilajeja, joilla jokaisella on omat käsityksensä 
ihanteesta ja estetiikasta. Näin siltä puuttuu kaikillet tyylilajeille yhteinen esteettisyyskäsite. Esteettisyyskäsitteen puutteesta johtuen ei ole myöskään 
olemassa yhtä vallitsevaa kaiken kattavaa analyysimetodia. 
 
Tässä tutkielmassa pyrinkin ennemmin selittämään niitä käsitteitä ja ilmiöitä, joita aiempien tutkimusten musiikkianalyysimetodeissa on käsitelty. 
Populaarimusiikin tärkeimmät peruselementit ovat rytmi, melodia, harmonia, soundi. Valtaosa populaarimusiikista perustuu modaaliseen, avoimeen 
jatkuvaan sointokiertoon. Sointukierrot ovat tärkein populaarimusiikin muodon rakentaja. Soundi on elementeistä erottuvin ja se antaa 
populaarimusiikin kappaleelle luonteen. Laulaja on puolestaan soundin merkittävin tekijä. Melodian tehtävänä on tarjota laulajalle tila ja laulajan 
tärkeimpänä roolina on antaa populaarimusiikin kappaleelle lyriikan avulla merkitys. Länsimaisessa taidemusiikissa ei esiinny populaarimusiikille 
ominaista jatkuvaa, selkeää rytmillistä kudosta, joten rytmiikka on tyylillisesti suurin erottava tekijä näiden kahden musiikkilajin välillä. 
 
Kaiken kaikkiaan populaarimusiikin tutkimuskirjallisuus on jatkuvasti kasvamaan päin. Silti haasteena on pysyä jatkuvasti kehittyvän ja uusia tyyliä 
keskenään sulauttavan populaarimusiikin mukana.  
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1 JOHDANTO  

Musiikin kuuntelu on tänä päivänä suositumpaa kuin koskaan aiemmin. Sen kertovat sekä 

tilastot (Musiikin  kulutustutkimus,  2014) että  yksinkertainen  empiirinen  havainnointi. 

Televisio,  julkiset  kulkuvälineet,  kahvilat  ja  kaupat  ovat  kaikki  jatkuvan  musiikkivirran 

kyllästämiä. Statistan  (2014)  tilastojen  mukaan  Yhdysvalloissa  myytiin  vuonna  2012 

klassisen  musiikin  albumeja  yhteensä  7,5  miljoonaa  kappaletta,  kun  pelkästään  yhden 

populaarimusiikin genren, rock-musiikin, levyjä myytiin 105 miljoonaa kappaletta.   

Populaarimusiikki on siis selvästi klassista, länsimaista taidemusiikkia suositumpaa. Tämä 

ei kuitenkaan näy populaarimusiikin akateemisen tutkimuksen määrässä, kuten Säveltäjät 

ja  sanoittajat  ry:n  vuonna  2004  teettämästä  akateemisen  kevyenmusiikin  tutkimuksesta 

hyvin käy ilmi (Elvis!ry,!Selvitys!akateemisesta!musiikintutkimuksesta,!2004). Vuosina 

1954–2003  Suomessa  valmistui  yhteensä  141  kevyen  musiikin  tutkimustyötä,  joista 

seitsemän  oli  väitöskirjoja.  Vertailun  vuoksi  taidemusiikin  saralla  yksistään  Sibeliuksesta 

valmistui samana aikana yhdeksän väitöskirjaa. Puolestaan vuosina 1993–2003 Helsingin 

yliopiston  musiikkitieteen  ja  kirjallisuustieteiden  oppiaineissa  tehtiin  yhteensä  491 

maisterin  tutkintoa,  joista  ainoastaan  yhdeksän  koski  populaarimusiikkia. Populaari-

musiikin  tutkimukselle  on  siis  oma  paikkansa.  Silti  lähes  jokaisen  akateemisen 

populaarimusiikin  tutkimuksen  johdanto-luvussa  tulee  vastaan vankkoja perusteluja  juuri 

sen tutkimuksen tärkeyden olemassaololle. Ironista tai ei – niin tässäkin tutkielmassa. 

Kun  tarkastelen  omaa  koulutushistoriaani  peruskoulun  musiikkiluokilta aina yliopiston 

musiikkikasvatuksen  laitokselle saakka, huomaan  populaarimusiikin  musiikkianalyysin 

opetuksen  jääneen  vähäiseksi.  Populaarimusiikin  kuluttajana, opettajana  ja  muusikkona 

koen  siksi  populaarimusiikista  ja  sen analyysista  kirjoittamisen  merkitykselliseksi. Tässä 

kandidaatintutkielmassa  tarkoitukseni  on  tutkia  populaarimusiikin  käsitettä  ja 

musiikkianalyysia alan kirjallisuuden avulla. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Mitä populaarimusiikki on? 

2) Kuinka populaarimusiikkia analysoidaan ja selitetään? 
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2 POPULAARIMUSIIKKI 

Latinan  kielen  sana populus tarkoittaa  kansaa,  ihmisiä,  kun  taas popularis puolestaan 

kansalle  kuuluvaa  (Aho  &  Kärjä,  2007,  11). Etymologisen  määritelmän  mukaan 

populaarimusiikki tarkoittaa siis  yksinkertaisesti koko  kansan  musiikkia,  jota se hyvin 

usein  arkikielessä onkin.  Wall (via  Aho  &  Kärjä,  2007,  10) on  ehdottanut 

populaarimusiikin  olevan ”sitä,  mitä  ihmiset  sanovat  sen  olevan”. Middleton (1995,  3) 

kuitenkin kysyy  keitä nämä  ihmiset ovat, jatkaen,  kuinka populaarimusiikki suosittuna 

musiikkina on loppujen lopuksi vain tyhjä määritelmä (Middleton 1995, 3). Sen sijaan että 

pyrimme  määrittelemään  yksiselitteisesti  populaarimusiikin  termiä, on  huomattavasti 

merkityksellisempää tarkastella sen  sisältöä, pyrkiä  kuvaamaan populaarimusiikin 

luonnetta  sekä sen vaikutusta  ihmisiin. Populaarimusiikkia  tulee tarkastella useamman 

viitekehyksen  kautta (Frith,  2011,  13.) Tässä  kandidaatin  tutkielmassa  termillä 

populaarimusiikki tarkoitetaan pelkästään länsimaista populaarimusiikkia.  

2.1 Musikologinen viitekehys 

Yksi  tapa  lähestyä  populaarimusiikin  määritelmää on pohtia sen  suhdetta  muihin 

musiikkeihin. Aho  ja Kärjä  (2007,  10–11) puhuvat populaarimusiikin institutionaalisesta 

määritelmästä. Yliopistot, musiikkitieteen laitokset, media ja historiankirjoitus ovat kautta 

aikain erottaneet populaarimusiikin niin ulkoeurooppalaisista musiikeista, taidemusiikeista 

kuin jazzistakin (Aho & Kärjä, 2007, 10–11).  

Tagg  (2000, 75) on  pilkkonut musiikkikentän  kolmeen  osaan:  kansanmusiikkiin, 

taidemusiikkiin ja  populaarimusiikkiin (Kuvio 1).  Taggin  (2000,  75) mallissa kategori-

sointi on  tehty näiden eri musiikkilajien  luonteenomaisten  piirteiden  mukaan. 

Populaarimusiikille  on tyypillistä  tuotteen  massajakelu  ja  levitys,  toisin kuin  taide- ja 

kansanmusiikille. Populaarimusiikissa  levitys  ja  perimä  ovat  tapahtuneet  ja  säilyneet 

fyysisinä  levytyksinä,  kansanmusiikissa  pääosin  suullisena.  Taidemusiikissa levitys  ja 

perimä ovat säilyneet nuottien avulla. Toisin kuin taidemusiikissa, populaarimusiikissa ei 

ole olemassa kaiken  kattavaa  yhteistä  teoriaa  tai  estetiikkaa. Kansanmusiikista 

populaarimusiikki  puolestaan  eroaa,  kun  tarkastellaan yleisesti  sen  toimijoita: 

kansanmusiikissa  tuotanto  on etupäässä  amatöörien  käsissä, populaarimusiikissa 

ammattilaisten.  Merkittävä ero  näiden  kolmen  musiikkilajin  välillä  on myös niiden 
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rahoituspohja. Populaarimusiikki toimii vapaalla rahoituksella, taidemusiikki valtaosin 

julkisella rahoituksella ja kansanmusiikki puolestaan itsenäisellä, sitoutumattomalla 

rahoituksella. (Tagg, 2000, 75–76.)  

Populaarimusiikki

 

 

    Länsimainen taidemusiikki                                          Kansanmusiikki 

Kuvio 1. Musiikkikentän kategorisointi (Tagg, 2000, 75). 

Usein populaarimusiikkia pyritään ymmärtämään sen sisältämien tyylilajien mukaan. 

Populaarimusiikki on rockia, heviä, reggaeta. Frith (2011, 15) kirjoittaa musikologisen 

viitekehyksen genreteoretisoinnin ongelmasta, kuinka populaarimusiikin sisältö muuttuu ja 

vaihtuu jatkuvasti. Populaarimusiikki on jatkuva eri genrejen ympyrä. Uudet genret 

syntyvät, sulautuvat vanhoihin tai katoavat. (Frith 2011, 15.) 

2.2 Kaupallinen viitekehys 

Populaarimusiikki on yksi iso osa koko populaarikulttuurista1. Populaarimusiikki on 

kapitalistisen vapaan markkinatalouden tuote, massojen musiikki, joka vetoaa suuren osaan 

ihmisistä. Sen sijaan että jokin taho ylhäältä päin määrittelisi mikä on populaarikulttuuria 

tai –musiikkia, tavallinen kansa itse valitsee omalla kuluttamisellaan populaarimusiikin. 

(Cusic, 1996, 5–6.) Tai kuten Shuker (2003, 8) on esittänyt: populaarimusiikissa kuluttajat 

rahoittavat merkittävän osan musiikista. Cusic (1996, 8) kuitenkin toteaa, että täysin vapaat 

markkinat ovat illuusiota. Levy-yhtiöteollisuus pyrkii kaikin keinoin markkinoimaan ja 

tuomaan esille omia tuotteitaan ja näin vaikuttamaan kansan kulutustottumuksiin. 

Kaupallisuutta tarkasteltaessa ei voida sivuuttaa teknologiaa. Teknologian kehittyminen on 

ollut mahdollistamassa populaarimusiikin massajakelun, ja massajakelun kehittyminen 

puolestaan kaupallisuuden. Ääniteformaattien kehitys, radio, televisio ja ylipäänsä 1950- 

                                                        
1 Populaarikulttuuria ovat esimerkiksi televisio, elokuvat, kirjat, konsertit, kodin sisustus   
ylipäänsä vapaa-ajan harrastukset  (Cusic, 1996, 8). 
2 Muodilla tarkoitetaan ”jonakin ajankohtana vallitsevaa makusuuntaa, suosiossa olevaa 
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luvulta  alkanut  medioituminen  ovat  kaikki  olleet  luomassa  ja  muokkaamassa 

populaarimusiikkia. (Aho & Kärjä, 2007, 12–13; Frith, 2011, 13; Järviluoma & Rautiainen, 

171.) 

Yksi  tärkeä  osa populaarimusiikin  kaupallisuutta  on  muodin  vaikutus ja  kuinka muoti2 

oikein  markkinoituna  muuttuu jatkuvasti.  Levy-yhtiöt  markkinoivat  uutuuksiaan  ”tämän 

hetken  kuumimpina  juttuina”.  Artistin  uusin levy  on  aina  parempi  kuin  edellinen. Frith  

(2011,  14) ei  näe  selvyytenä,  uskooko  tähän oikeasti kukaan. Silti  radion  soittolistat 

vaihtuvat tasaiseen ja ihmisten kuuntelutottumukset muuttuvat. (Frith, 2011, 14.)  

2.3 Historiallinen viitekehys 

Populaarimusiikki  on historiallisesti joustava  käsite. Jalkanen  ja  Kurkela (2003,  21) 

tiivistävät kirjassaan Suomen  musiikin  historia 1800-luvun  populaarimusiikin 

ominaispiirteet  seuraavasti: ”laaja  yleisöpohja,  tyypillisyyden  estetiikka,  painettujen 

nuottien  välityksellä  saavutettava  laaja  levikki.” Populaarimusiikki  ei  ollut  vielä  1800-

luvun  Suomessa nykynäkemyksen  mukainen koko  kansan  tuote, vaan  nousevan 

yhteiskuntaluokan,  kaupunkiporvariston  ajanvietettä.  Populaarimusiikki oli  keino  luoda 

porvariston  sisäistä  identiteettiä.  Tuohon  aikaan  tyypillistä ajanvietemusiikkia oli 

esimerkiksi  koominen  ooppera: laji,  joka nykyään eittämättä kategorisoitaisiin 

taidemusiikin alle. (Jalkanen & Kurkela, 2003, 21.) 

Populaarimusiikki on siis jatkuvasti uudelleen muotoutuva käsite. Se on sisältänyt ja tulee 

aina sisältämään eri aikakaudesta riippuen eri musiikkilajeja. Suomessa populaarimusiikkia 

ovat aikojen  saatossa olleet niin  ooppera,  torvisoittokunnat,  swing-jazz,  kuin  iskelmäkin. 

(Jalkanen  &  Kurkela,  2003). Hyvänä lähihistorian  esimerkkinä  alati  muuttuvasta 

populaarimusiikista on rap-musiikin nousu: kuinka alkujaan vain pienten itsenäisten levy-

yhtiöiden  julkaisema vastavirtamusiikki, rap, on  murtautunut vauhdilla globaaliin 

valtavirtaan (Cusic, 1996, 126).  

 

 

                                                        
2 Muodilla tarkoitetaan ”jonakin ajankohtana vallitsevaa makusuuntaa, suosiossa olevaa 
tyyliä, yleistä tapaa” (Kielitoimiston sanakirja, 2014). 
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2.4 Sosiologinen viitekehys 

Aho  ja  Kärjä  (2007,  9)  kiteyttävät  hyvin  populaarimusiikin  sosiologisen  piirteen: 

”Populaarimusiikki ei voi koskaan olla vain pelkkää musiikkia, sillä mistään musiikista ei 

tule  populaaria  ilman  ihmisiä,  jotka  kuluttavat,  arvostelevat,  rakastavat,  etsivät,  löytävät, 

levittävät,  tekevät  ja  myyvät  sitä.” Pitkän  linjan  englantilainen  sosiomusikologi  Simon 

Frith (2011, 16) näkee  populaarimusiikin ihmisen  sosiaalisen  historian  peilinä. 

Musiikilliset  muutokset  heijastavat  muutoksia  yhteiskunnassa  ja  puolestaan 

yhteiskunnalliset muutokset muutoksia musiikissa. Frith (2011, 16) kuitenkin huomauttaa, 

ettei  molempien  suunta  ole  aina ollut  sama.  Yhteiskunnan  kehitys ei  tarkoita  musiikin 

kehitystä. (Frith, 2011, 16.) 

Sosiologisesta  viitekehyksestä  tarkastellessa  muita  yleisiä  populaarimusiikkiin  yhteen 

nivoutuneita  teemoja  ovat  muun  muassa  kaupungistuminen, muuttoliike  ja globalisaatio. 

Populaarimusiikin  historia  on  liitetty eri  yhteyksissä vahvasti  yhteen  myös  demokratian 

kehittymisen kanssa. Tällä  hetkellä  populaarimusiikki  on  koko  kansan yhteistä  hupia  ja 

omaisuutta. (Järviluoma & Rautiainen, 172; Frith, 2011, 16.) 
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3 MUSIIKKIANALYYSI 

I  have  the  feeling  that,  although  we  know  a  great  deal  about  popular  music,  we 

actually understand very little (Grossberg, 1998, 132).  

Musiikkianalyysin  päämääränä  on  selvittää  mitä  musiikissa  tapahtuu, ja  miksi  jokin 

tapahtuma  kuulostaa  siltä  kuin  se  kuulostaa.  Musiikkianalyysissä  voidaan  tutkia 

esimerkiksi  musiikin  rakenteita,  melodiaa,  harmoniaa,  rytmiä  ja  muotorakenteita  sekä 

niiden  välisiä  suhteita.  Olennaista  on,  kuinka  edellä  mainituista  elementeistä  voidaan 

johtaa  tietyn  musiikkityylilajin  ominaispiirteitä.  Musiikkianalyysillä  tarkoitetaan  myös 

joukkoa  konkreettisia  analyysimenetelmiä,  joilla  musiikillisia  rakenteita  pyritään 

kuvaamaan. (Lilja, 2007, 133; Padilla, 1997, 6–8.) Musiikinteoria on kiinteästi yhteydessä 

musiikkianalyysiin,  sillä  teorioiden  pohjalla  ovat  musiikkiteoksista  ja  soivasta  musiikista 

ylipäätään johdetut yleistykset (Murtomäki, Suurpää, Koivisto & Henriksson, 2003, 31). 

Huolimatta  lukuisista  populaarimusiikin  tutkimuksista  länsimaisen  populaarimusiikin 

analyysillä  ei  ole  omaa,  yhtenäistä  paradigmaa  (Moore,  2003,  8–9).  Populaarimusiikin 

analyysin kenttää leimaakin sen valtava kirjavuus. Siksi länsimaisen taidemusiikin teoriaan 

perustuvia systemaattisia, käytännössä testattuja ja hyvin dokumentoituja analyysimetodeja 

on  käytetty  paljon  myös  populaarimusiikin  puolella.  Näitä  metodeja  käytettäessä  on 

kuitenkin syytä muistaa niiden alkuperä. Tonaalisen taidemusiikin analyysit ovat alkujaan 

kehitetty  toisenlaiseen  yhteyteen:  esimerkiksi  länsimaisen  taidemusiikin  ja 

populaarimusiikin  välillä  vallitsevat  esteettiset  erot  ovat  suuret.  (Murtomäki  et  al.,  2003, 

45–46.)  

3.1 Transkriptio 

Länsimaisen  taidemusiikin  ja  populaarimusiikin  analyysin  teoreettisia  lähtökohtia 

tarkastellessa  tulee  huomioida,  että  länsimainen  taidemusiikki  on  säilynyt  jälkipolville 

kirjallisessa muodossa. Säilyneitä teoksia ei ole ollut tapana muuttaa tai sovittaa uudelleen, 

ja  siten  klassisen  musiikin  teoreettinen  järjestelmä  on  suhteellisen  kiinteä. 

Populaarimusiikissa  monet  käytännön  seikat,  kuten  muusikon  oma  tulkinta  ja käsitykset 

improvisaatiosta, vaikuttavat koko ajan teoreettiseen järjestelmään. (Kukkonen 2008, 40–

41.) 
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Populaarimusiikin  alkutekstinä  pidetään  elävää  tai  tallennettua  esitystä.  Jotta  musiikin 

rakenteista voidaan käydä keskustelua, perustuu populaarimusiikin analysointi länsimaisen 

taidemusiikin  tapaan  myös  vahvasti  nuottikuvan,  eli  transkription3, pohjalta  tehtävään 

analysointiin.  Nuottikuva  kertoo  aina  niukasti soivasta  todellisuudesta,  joten 

kuulonvaraisen  analyysin  tulisi  olla  viimeistään analyysin tulosten  tarkastuskeino.  (Lilja, 

2007,  138–139.)  Moorella  (1993,  32–33)  on selkeästi jyrkempi  näkemys  transkription 

käyttöön musiikkianalyysissa:  kuulokuvan  tulisi  olla  aina  analyysin primääri  lähde,  kun 

taas  transkription  sekundääri  (1993,  32–33).  Toisaalta  Padilla  (1997,  8)  huomauttaa 

vastakkainasettelun  olevan  näennäistä,  sillä  transkription  tekeminen  edellyttää  aina 

analysoitavan  teoksen  kuuntelua.  Populaarimusiikin  analyysissä onkin  tavallista  käyttää 

apuna molempia: sekä soivaa äänimateriaalia että transkriptiota.  (Padilla, 1997, 9). 

3.2 Arvotuskysymykset 

Populaarimusiikin  analysointia  käsitellessä  erilaiset  arvotuskysymykset  nousevat 

väistämättä  pintaan  (Lilja,  2007,  134).  Analyyseillä  voidaan  tarvittaessa  hahmottaa 

kappaleiden  syvärakenteita,  mutta  onko  esimerkiksi  kolmen  soinnun  rock -kappaleen 

syväanalyysi loppujen lopuksi millään tavalla merkittävää? Mitä se kertoo musiikinlajista? 

(Murtomäki et al., 2003, 45–46.) Populaarimusiikin kappaleet eivät tyylilajillisesti ilmennä 

kompleksisuutta,  eikä  niitä  ole tehty  estetiikka  edellä.  Populaarimusiikin  tyylin  ansiot 

tulevat esiin toisaalla – ihmisen kokemuksessa. Kappale viehättää kuulijaa, jos se onnistuu 

herättämään tunteita tai luomaan merkityksiä.  (Moore, 2012, 3.) 

Erityisesti  arvotuskysymykset  kiteytyvät  filosofi  Theodor W.  Adornoon.  Adorno kritisoi 

rajusti vuonna 1941 ilmestyneessä klassikoksi kohonneessa kirjoituksessaan ”On a Popular 

Music” populaarimusiikin  estetiikkaa  ja  sen  yksinkertaisuutta.  (Lilja,  2003,  134;  Adorno 

1990,  301–314).  Populaarimusiikin  arvoa  alentavaksi  on  koettu  myös  sen  historiallisen 

taustan tuoma painolasti. Useimmat varhaisimmat blues ja rock ́ ń roll –artistit eivät olleet 

muodollisesti  koulutettuja, vaan  koulutuksen  kehitys ja  länsimainen  musiikinteoria  ovat 

seuranneet populaarimusiikin kentällä toimijoita (Lilja, 2007, 134–137).  

                                                        
3 Transkriptiolla tarkoitetaan Koskimäen (2006, 22–23) mukaan a) kopiota musiikillisesta 
teoksesta yleensä pienillä muutoksilla nuotinnoksessa b) tallenteelta tai live-esityksestä 
ylöskirjoitettua musiikkia tai  c) sovitusta, erityisesti jossa media vaihtuu toiseen, esim. 
äänitallenteelta kirjoitettuun. 
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Kun arvioidaan nykyistä tietotaitoa ja populaarimusiikin tutkimusta, jäljelle jää enää Liljan 

(2007,  137)  esittämä  kysymys:  ”Mikä  rooli  formaalilla  musiikkianalyysillä  on  (ja  mikä 

rooli sillä pitäisi olla) nykyisessä populaarimusiikin tutkimuksessa?” 
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4 POPULAARIMUSIIKIN ELEMENTIT OSANA ANALYYSIA 

Musiikin  elementit  jaetaan perinteisesti harmoniaan,  rytmiin,  melodiaan ja sointiväriin 

(LaRue,  1992). Seuraavaksi tässä  tutkielmassa käsitellään musiikin  elementtejä 

nimenomaan  populaarimusiikin  näkökulmasta.  Vankkana  pohjana  käytetään pitkän  linjan 

brittiläisen musikologi  Alan  F.  Mooren  teosta (2012) Song  Means:  Analysing  and 

Interpreting  Recorded  Popular  Song. Viimeisimpänä  tarkastellaan  kaikista  ensin 

mainituista  elementeistä  koostuvia,  erityisesti populaarimusiikin kaupallisuuteen  liittyviä 

koukkuja (hook).  

Musiikillisten  elementtien  luonnetta  ja  toimintaa konkretisoivina  esimerkkeinä  olen 

pyrkinyt käyttämään Suomen  suosituimpia  populaarimusiikin  kappaleita pääosin  2000-

luvulta. Suosittuus perustuu Pennasen (2015) toimittamaan listaan ”Eri vuosien suurimmat 

listahitit  Suomessa.”  Listan  pohjana  toimii  Suomen  albumi-,  single- ja  latausmyynti,  

ravintola- ja radiosoitto sekä vuodesta 2012 lähtien myös suoratoisto. Ennen vuosilukua #-

merkin perässä  oleva  numero kertoo  kuinka  suosittu  kappale  oli ilmestymisvuotenaan. 

Esimerkiksi Haloo  Helsinki – Beibi #5,  2014  oli  ilmestymisvuotenaan  viidenneksi 

suosituin  kappale. Kaikki tutkielman  esimerkkikappaleet  löytyvät  internetin  ilmaisista 

suoratoistopalveluista  (YouTube,  Spotify).  Tarvittavat  transkriptiot olen  tehnyt  itse. 

Täydellinen lista esimerkkikappaleista linkkeineen löytyy liite-osiosta.  

4.1 Soundi 

Soundilla tarkoitetaan ominaisuutta, jonka perusteella kaksi korkeudeltaan, voimakkuudel-

taan  ja kestoltaan  samankaltaista  ääntä  kuulostaa  erilaiselta. Soundi  itsessään  koostuu 

sointiväristä,  dynamiikasta  ja  tekstuurista. (LaRue,  1992,  22.) Huolimatta  soundin 

tärkeästä  asemasta  on sen tutkimus jäänyt  selkeästi vähemmälle huomiolle verrattuna 

muihin musiikin elementteihin. Taggin (2015, 11) mielestä tähän on syynä soundin olemus 

pelkästään  kuulokuvaan  perustuvana  elementtinä:  nuottikuva  ei  anna minkäänlaista  ääntä 

soundista. Myös  systemaattinen  ja yhtenäinen  sanasto soundin  kuvailemiseen puuttuu, 

kuten valmiit selkeät analyysimallit. (Lilja 2007, 133; Tagg, 2015, 11.) 

Populaarimusiikissa soundimaailma  on  ensimmäinen  asia  minkä  kuulija  kappaleesta 

tunnistaa. Toisaalta  terävimmät  muistot assosioituvat  soundiin,  joten  se  on  samalla 



 16 

viimeisin  asia  minkä  kuulija  kappaleesta  muistaa. Yleisesti  ottaen  soundi on  myös  se, 

jonka perusteella  erotetaan  yksinkertaisimmillaan tyylilajeja  toisistaan. Sama sointukierto 

tai  riffi4 soitettuna  särökitaralla  tuottaa  täysin  erilaisen kokemuksen tyylistä kuin 

esimerkiksi akustisella kitaralla soitettu. (Moore, 2012, 19–21.) 

Populaarimusiikissa  soundien  tuottamiseen  käytetään pääosin instrumentteja. Instru-

mentaatiosta  on  olemassa  tietyt  standardit, mutta variaatio  on  silti  suurta: melkein  mitä 

tahansa  soittimia  voi  tulla  vastaan. Moore (2012,  48) jakaa  soundit  sen  tuottavan 

äänilähteen perusteella naturalistisiin, syntetisoituihin, samplattuihin ja mekaanisiin 

soundeihin. Yksi erityisesti populaarimusiikin  soundille  karakteerinen  piirre  on  soundin 

muuntaminen  efektoinnin  avulla. Soundia  tehdään  keinotekoisesti esimerkiksi 

rikkaammaksi, raaemmaksi,  ohuemmaksi,  pehmeämmäksi,  paksummaksi  tai aina 

säröytyväksi  asti. Moore  (2012) listaa  Lacassen  mukaan  esimerkkeinä  yleisesti 

populaarimusiikissa käytetyistä efekteistä ekvalisoinnin, kaiut, sekä vaiheistukset. Kaiuissa 

vaikutetaan soundin aikakäsitykseen joko jatkamalla sen kestoa (reverb) tai toistattamalla 

sitä  yhä  uudestaan  (echo). Ekvalisoinnilla  (equalization) muunnellaan  soundin  sisältämiä 

taajuuksia  korostaen  tai  vaimentaen  haluttuja taajuuksia.  Luonnollisimmillaan 

ekvalisoinnin  tehtävänä on  saada yksittäiset  soundit  erottumaan  toisistaan: vääristyneim-

millään  sillä  muutetaan  koko  soundin  luonnetta.  Vaiheistus-efektissä  (flanger) uudelleen 

tuotetaan  soitettua  ääntä muokattuna  ja  hieman  vaiheistettuna päällekkäin  aidon  kanssa. 

Populaarimusiikissa  varsin  yleinen  vaiheistus-efekti  on  soundin  akustinen  tuplaaminen. 

(Moore,  2012,  19–49.) Vaiheistuksen tuomaa  muhkeutta  voi  kuulla esimerkiksi  Cheekin 

menestyskappaleiden kertosäkeitten  lauluosuuksissa (Esimerkit  1.  &  2.). Cheekin  varsin 

täyteläinen laulusoundi  on  saatu  aikaiseksi  äänittämällä  lauluosuudet  useaan  kertaan ja 

lisäämällä ne lopulliseen raitaan päällekkäin yhdeksi isoksi ääneksi. 

Esimerkki 1. Cheek – Timantit on ikuisia (#3, 2014). 

Esimerkki 2. Cheek – Sokka irti (#21, 2013). 

Soundit  rakentavat  yhdessä keskenään toimien  populaarimusiikin  kappaleen  tekstuurin. 

Populaarimusiikissa  on  Mooren  (2012)  mukaan  tendenssi  neljään  tekstuurin 

toiminnalliseen kerrokseen. Näistä ensimmäinen on explicit beat layer. Kerros on yleensä 

auraalisesti  helpoiten havaittavissa.  Kerroksen  aineksena  toimii  rytmiikka: selkeä 

                                                        
4 4 Riffillä tarkoitetaan yleensä yksiäänistä, jämäkkänä pysyvää, melodista ideaa joka toistuu 
muuttumattomana (Moore, 2012, 26). 
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rumpusetillä  tai  muilla  rummuilla  muodostettu  rumpukuvio eli kappaleen  groove5.  Tälle 

kerrokselle on  leimallista selkeän  sävelkorkeuden  puuttuminen. Suurin  tyylillinen  ero 

länsimaisen  taidemusiikin  ja  populaarimusiikin  välillä  löytyy  tästä  tekstuurista  sillä 

länsimaisessa  taidemusiikissa  ei  esiinny  selkeää,  jatkuvaa  rytmisoittimilla  muodostettua 

kudosta.  Puolestaan  populaarimusiikeille  ympäri  maailman  tämä  kerros  toimii  yhteisenä 

nimittäjänä. (Moore, 2012, 19–21.) 

Toinen  toiminnallinen  kerros  on functional  bass  layer. Tämä  kerros  toimii  nimensä 

mukaisesti  kappaleen  matalilla  taajuuksilla  muodostaen  edellisen  kerroksen  kanssa 

kappaleen  grooven. Melodic  layer operoi kappaleen korkealla  kaistalla  ja on  merkittävin 

tekijä  kappaleen  muistamisessa  ja  sen  identiteetin luomisessa.  Melodisen  tekstuurin 

kerroksen tärkeimpänä tehtävänä  on  tarjota  sävelmä,  joka  mahdollistaa  laulun  tekstille 

ilmaisun.  Kerros  voi  myös  esiintyä  soittimilla, ja  tämän  kerroksen  instrumentaatio  on 

merkittävässä roolissa kappaleen tyylin tunnistamisessa.  

Neljäntenä  kerroksena Moore  (2012)  mainitsee kerroksen harmonic  filler  layer,  joka 

täyttää  keskialueen taajuudet. Harmonisessa  kerroksessa  instrumentaatio  ja  toteutustyyli 

vaihtelevat selkeästi muita  enemmän. Kerroksen  toteutuksella  on  suuri  rooli  tyylin 

tunnistamisessa erityisesti tottumattomalle kuulijalle. Rock-musiikissa kerroksen täyttäjänä 

toimii useimmiten  kitara, mutta muissa  valtavirran  tyyleissä  kosketinsoittimilla  luodut 

soundit. Huolimatta riffien homofonisuudesta Moore laskee myös riffit osaksi harmonista 

kerrosta.  

Esimerkki 3. Haloo Helsinki – Maailman toisella puolen (#3, 2011). 

Maailman toisella puolen alkaa neljän tahdin rumpukompilla.  Viidennessä tahdista alkaen 

harmonisen  kerroksen täyttää keskialueella  esiintyvä,  syntetisaattorilla  tehty  sointumatto. 

Seitsemännessä  tahdissa  sisään  tulee  laulu  (melodinen  taso),  kunnes  viimeisen 

matalimman toiminnallisen tason täyttää lopulta kertosäkeen alussa mukaan liittyvä basso. 

4.2 Harmonia 

Soinnulla (chord) tarkoitetaan yhtä aikaa kahta tai useampaa soivaa ääntä, jotka on tuotettu 

joko yhdellä tai usealla soittimella tai lauluäänellä (Tagg,  2011, 219). Harmonia on tietyn 

                                                        
5 Groovella Moore (2012, 53–56) tarkoittaa tietyillä soittimilla yhteen lomitettua, toistettua 
rytmillistä ideaa tai kuviota. Yleensä pop-kappaleen grooven muodostaa basso ja rummut.  
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sointujoukon  tuottama  analyyttinen kokonaisuus,  jonka  yleisenä  tehtävänä on tuottaa 

erilaisia  sävyjä  ja  luoda  jännitettä.  (LaRue,  1992). Analyyseissä  harmoniaa  on  tapana 

kuvata  joko  reaalisointumerkein  tai  roomalaisista  numeroista koostuvin  astemerkein. 

(Esimerkit 4. & 5.) Populaarimusiikissa varsin yleisenä tapana on merkitä soinnut reaali-

sointu- eli  pohjasävelmerkintänä. Reaalisointumerkintä ilmaisee  soinnun  rakenteen  abso-

luuttisesti  sävellajista  riippumatta,  mutta  ei  toisaalta kerro  mitään  sen  toiminnasta. 

Astemerkein  kuvattuna  soinnut  kertovat  suhteista  toisiin  sointuihin  ja  näin  niiden 

toiminnasta, funktiosta. (Lilja, 2007, 143–144; kts. myös esim. Salmenhaara, 1986; Tagg, 

2011)  

Isossa  skaalassa populaarimusiikin  harmonian  oppi  on länsimaista  taidemusiikkia 

huomattavasti  yksinkertaisempaa.  Kappalekohtaisessa,  pienemmässä mittakaavassa  se  on 

kuitenkin taidemusiikkia kompleksisempaa. Moore (2012, 69) tarjoaa kaksi tapaa lähestyä 

populaarimusiikin  harmoniaa:  klassinen,  tonaalinen harmoniaoppi  tai modaalinen 

lähestymistapa. (Moore, 2012, 69–70.)  

4.2.1 Tonaalinen harmonia-analyysi 

Tonaalisia  analyysitapoja ovat  taidemusiikin  puolella  kehittyneet funktio- ja  sointuaste-

analyysit. Tonaalisuus toteutuu sävellajin käsitteessä: duurissa ja mollissa. Perussävelaste 

(toonika)  hahmotetaan  melodis-harmoniseksi  keskukseksi,  johon  kaikkia  muita  sävel- ja 

sointuasteita verrataan. Kun asteikon sävelsuhteet säilytetään samoina, on perustonaliteetti 

transponoitavissa mille tahansa säveltasolle. Tonaliteetin funktionaalisuus toteutuu kolmen 

erilaisen tonaalisen tehon vuorottelusta: toonikan, dominantin ja subdominantin. Toonika-

teho  (I  aste)  on  vaikutukseltaan  pysähdyttävä,  lopettava,  staattinen,  ja  se  on  ainoa  tonaa-

linen teho, joka on tyydyttävä sävellyksen tai sen osan ratkaisevassa päätöksessä. Tärkein 

tehoista  on  viidennen  asteen  (V)  dominanttiteho,  joka  on  sävellajin  dynaaminen  ja  ener-

ginen aines. Dominantti vaatii purkautumisen toonikaan. Duurin tai mollin neljättä astetta 

(IV)  kutsutaan  subdominantiksi.  Sen  sävy  on  pehmeä  ja  eeppinen. Myös  subdominantti 

myös vaatii purkausta  toonikaan.  (Salmenhaara, 1985,  13–14;  Lilja  2009,  144–145.) 

Tonaalisuus antaa harmonian ymmärtämiselle lähes universaalin, psykologisen ja akustisen 

mallin, mutta hyvin nopeaa voidaan havaita, ettei tonaalinen merkintätapa yksistään pysty 

selittämään populaarimusiikin harmoniaa (Esimerkki 4.). Siksi modaalinen ajattelutapa on 
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tänä  päivänä  hyvin  yleinen  lähestymistapa populaarimusiikin  harmonian  kuvaamiseen. 

(Lilja, 2009; Moore, 2012.) 

4.2.2 Modaalinen harmonia-analyysi 

Modaalisessa analysointitavassa sointuasteita ei verrata suhteessa duuriin tai molliin, vaan 

suhteessa  muihin  sävelasteikkoihin eli  moodeihin  (niin  sanotut  kirkkosävellajit). Hyvin 

tavallinen populaarimusiikissa esiintyvä moodi on aiolinen eli luonnollinen molli (Kuva 1). 

Verrattuna  tonaaliseen  molli-asteikkoon,  aiolisessa  asteikossa  seitsemäs aste  esiintyy 

alennettuna. Koska aiolisesta moodista puuttuu johtosävel on se tunnelmaltaan hyvin avoin 

ja  päättymätön. (Lilja, 2009. 144–145; Moore, 2012, 69–71.)  

 

Kuva 1. Aiolinen moodi kolmisointuineen. 

Esimerkki 4. J. Karjalainen – Mennyt mies (#5, 2013); Säkeistön sointukierron kolme 
tapaa analysoida ja merkitä soinnut. Tonaalisessa h-mollissa seitsemäs aste on merkitty 
alennettuna asteena. 

 

Esimerkki 5. Nopsajalka – Lupaan  olla  sun (#4,  2014); Säkeistön  sointukierron  kolme 
tapaa analysoida ja merkitä soinnut.  

 

4.3 Muoto 

Muodolla  (form)  tarkoitetaan  rakennetta,  jolla  tietyt  osat  ja  elementit  on  järjestetty, 

sovitettu  tai  muilla  tavoin  yhdistetty  kokonaisuudeksi  (Tagg,  2015,  14). Osien 

Reealisointu Gm Bb/////F Gm Bb//////F// Gm

Aiolinen: i III//////VII i III//////VI i

g6molli: i/ III/////bVII i III//////bVI i
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nimeämisprosessi  on  tärkeää,  jotta  voimme  vertailla  kappaleita  keskenään  ja  kehittää 

normeja,  joiden  avulla  pystymme suunnistamaan mitä  kohtaa  kappaleesta olemme 

milloinkin kuuntelemassa (Moore, 2012, 51). 

Verse on  kappaleen  säkeistö,  jonka  teksti  useimmiten  vaihtuu  joka  esiintymiskerralla. 

Käytännössä sen laajuus vaihtelee 8 tahdista 32 tahtiin tyylistä riippuen. Verse jakaantuu 

hyvin  usein  kahteen,  jolloin  jälkimmäistä  osaa  kutsutaan pre-chorukseksi. Pre-chorus  ei 

perustu  toistoon  vaan  tarkoituksena  on  kasvattaa  jännitettä,  lisätä  vauhtia,  ennen  kuin 

päästään  kappaleen  kertosäkeeseen. Chorus, eli  kertosäe  erottuu  helpoiten  muista  osista 

sen tekstin perusteella. Kertosäkeen lyriikka esiintyy yleensä samana joka esiintymiskerta. 

Pituudeltaan  kertosäe  on  yleensä  yhtä  pitkä  tai  puolet  versen  pituudesta.  Kertosäe  on 

yleensä  se  osa,  joka  jää  kuulijan  muistiin  helpoiten. Bridge,  eli  c-osa  esiintyy  yleensä 

populaarimusiikin kappaleessa ainoastaan yhden kerran. Tyypillisesti bridge alkaa muulta 

asteelta  kuin  toonikalta  ja  eroaa  harmonialtaan  selkeästi  kappaleen  muista  osista. 

Refrainillä tarkoitetaan lyhyttä kertosäkeen omaista toistettavaa hokemaa. Refrain sijoittuu 

tavallisesti versen viimeiseen neljänteen tahtiin. Muita populaarimusiikissa esiintyviä osia 

ovat (Moore, 2012, 82–83). 

Esimerkki 6. J. Karjalainen – On kaikki niinkuin ennenkin (#4, 1998); refrain.  

 

 

Kappaleen  muotoa  analysoidessa  voisimme yksinkertaisimmillaan  ottaa  kellolla  aikaa  ja 

kertoa millä  sekunnilla  mitäkin  asioita tapahtuu.  Sen  sijaan,  että  näin  tehtäisiin on 

huomattavan hedelmällisempää pyrkiä käsittämään ja selittämään, miksi juuri sillä tietyllä 

sekunnilla se jokin tapahtuu. (Moore, 2012, 51.)  
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4.3.1 Rytmi muodon hahmottajana 

Populaarimusiikin kappaleet  ja musiikki  yleensäkin  organisoituvat tietyn  mittaisilla, 

toistuvilla  yksiköillä, tahdeilla (measure,  suora  suomennos  mitta).  Populaarimusiikin 

ajallisena normina Moore (2012, 51) näkee koko maailman populaarimusiikille ominaisen 

ja  yhteisen rock  beatin sekä sen  variaatiot. Rock  beatissa  tahdin  ensimmäisellä  ja 

kolmannella  iskulla  esiintyvä  bassorumpu  on sen voimakkaimmin  erottuva  tekijä 

vaikkakin tyylillisesti  ilmeisin  on tahdin kakkosella  ja  nelosella  esiintyvä  virvelin  isku 

(back beat). Hi-hat jakaa kahdeksasosina tahdin neljäsosaiskut kahtia. (Moore, 2012, 51–

52.) 

Esimerkki 7. Elastinen – Naurava kulkuri (#14, 2014); rock beat. 

 

Tahdin iskujen  paikkaa  musiikissa voidaan  hahmottaa myös  muiden  elementtien kautta. 

Harmoniat vaihtuvat yleensä joko tahdin ensimmäisellä tai kolmannella iskulla. Melodian 

painotukset esiintyvät yleensä tahdin ykkösellä. Variaatiota ja poikkeuksia toki löytyy: Hi-

hat voi olla jaettu kahteen suhteessa 2:1, jolloin rytmitystä kutsutaan shuffleksi. Kappaleen 

beat voi muodostua myös esimerkiksi basson tai kitaran keskinäisestä vaihtelusta tai kuten 

tanssimusiikissa on yleistä, bassorumpu on luomassa pumppaavaa sykettä jokaisella tahdin 

vahvalla osalla. (Moore, 2012 52–56.) 

Populaarimusiikissa  tahdeilla  on  tapana  järjestäytyä  neljän  tahdin  kokonaisuuksiin. 

Useamman tahdin jäsentymistä rytmiseksi kokonaisuudeksi kutsutaan termillä hypermetre. 

Neljän  tahdin  kokonaisuudesta  käytetään  yleisesti  myös  nimitystä  fraasi. Neljän  tahdin 

kokonaisuudet jäsentyvät puolestaan 16  tahdin  suuremmiksi  kokonaisuuksiksi,  säkeis-

töiksi. On syytä muistaa,  että  yllä  oleva  on normi.  Kappaleen osa voi  jäsentyä myös 

esimerkiksi eri  pituisen fraasin mukaan.  Mahdollisia  ovat myös laajennukset tai 

vähennykset fraasien tahtimäärissä tai call and response, 2+2 –rakenne. Call and response 

-rakenteessa kaksi  ensimmäistä  tahtia  sisältävät esittelevän  motiivin (kysymyksen), jolle  

vastaus tulee jälkimmäisten kahden tahdin aikana. (Moore, 2012, 56–61.) 
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4.3.2 Harmonia muodon hahmottajana 

Nykypäivän populaarimusiikin kappaleet perustuvat pitkälti harmonialtaan ja rakenteeltaan 

avoimiin,  toistuviin sointukiertoihin. Tällaisesta rakenteesta  käytetään nimitystä open-

ended, repetitive  gesture. Sointukiertoon  perustuvalle  harmoniarakenteelle  yleisintä  on 

neljä sointua, joista jokainen sointu kestää yleensä yhden tahdin. Harvinaisempi, mutta silti 

hyvin  yleinen  yhdistelmä  on  neljä  sointua,  joissa  sointu  vaihtuu  kahden  tahdin  välein 

muodostaen  lopulta  kahdeksan  tahdin  kokonaisuuden.  Muita  yleisiä  sointuvaihtojen 

ryhmittymisiä ovat kaksi tasaisesti jaettua sointua, jokainen kestoltaan kaksi tahtia; kolmen 

sointua, joista yksi on tuplasti pitempi kuin muut. (Moore 2012, 85–89.) 

Esimerkki 8.Kasmir – Vadelmavene, (#3, 2014); Kertosäkeen sointu per tahti –kierto. 

!

!
   G |  Em  |  Hm  |  A  //  G  |  Em  |  Hm  |  A  | 

Esimerkki 9. Beibi – Haloo Helsinki, (#5, 2014); kertosäkeen kaksi tahtia per 
soinnunvaihdos. 

!

!
   F#m | F#m | A  | A  |  Hm  |  Hm  |  D  |   D  | 

Esimerkki 10. J. Karjalainen – Mennyt mies (#5, 2013); kaksi sointua vaihtuu tiheään 
tahdin sisällä kolmannen tasapainottaessa kiertoa kokonaisen tahdin mittaisena. 

!

!
  G  A |  Hm  |  G  A |  Hm  //  G  A  |  Hm  | G  F#m  |  Hm  |  

Toinen harmoniarakenteen  organisoimistapa Mooren  (2012, 85)  mukaan on period 

structure. Sen juuret ovat eurooppalaisessa kansanmusiikkiperinteessä ja sittemmin varhai-

sessa amerikkalaisessa viihdelauluteollisuudessa. Period structuren eli säkeistömuo-toisen 

harmonian  rakentumistavassa  ei  ole  toistuvaa  sointukiertoa, vaan  harmonia  seuraa  melo-

diaa läpi säkeistön. (Moore (2012, 85.) 

Säkeistömuotoiselle  harmonian  rakenteelle  on oleellista tapa,  millä  se  lopettaa  säkeistön. 

Säkeistön  lopulle  on  tavallista  taidemusiikin  puolelta  tuttu  harmonian  kadenssiajattelu, 

Mooren  (2012,  85–86)  mukaisesti open-close –periaate.  Period  structuren  sisällä 

yleisempiä  sointujen  järjestymisperiaatteita  ovat pairing ja ballad  structure.  Pairing 

sisältää  kysymys-vastaus –ajattelun,  jossa ensimmäinen  fraasi  avaa,  eli  kysyy. 

Jälkimmäinen  sisältää sointuvaihdoksiltaan  tiheämmän  vastauksen  ja  sulkee rakenteen. 

(Moore 2012, 85–86.)   
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Esimerkki 11. Jippu  &  Samuli  Edelmann – Jos  sä  tahdot  niin (#4,  2010);  puhdas 

säkeistömuoto, ei closing –periaatetta. 

 

Esimerkki 12. Jani Wickholm – Hukun (#4, 2004); pairing, kysymys-vastaus ja closing-
periaate. 

 

Ballad  structuren harmoniat  rakentuvat  yleensä  kahdesta  a-osasta, yhdestä b-osasta  ja 

jälleen  alun  a-osasta  (AABA). Tyylillisesti säkeistömuodon esiintyminen  nykypopulaari-

musiikissa  on  huomattavasti  harvinaisempaa. Mikäli  säkeistömuoto  esiintyy,  rakenne  on 

tavallisimmin yhdistelmä sointukiertoa ja säkeistömuotoa. (Moore 2012, 85–89.)   

Esimerkkinä balladimuotoisesta  säkeistömuodosta toimii ikiklassikko Rauli  Badding 

Somerjoki – Paratiisi (1974). Kansainvälisinä ikivihreinä esimerkkeinä balladimuotoisesta 

säkeistömuodosta  ovat Somewhere  Over  The  Rainbow (1939) ja  Strangers  In  The  Night 

(1983). Middleton  (via  Burns  2012,  89)  onkin  todennut säkeistömuodon muistuttavan 

keskiluokkaisesta,  porvarillisesta  yksityisestä musiikinkuuntelusta,  kun  taas  jatkuva 

sointukiertoharmonia mieltyy Afrikan  juurineen kollektiiviseen  musiikin  tekemiseen 

(Moore, 2012, 89).   

Esimerkki 13. Mari  Rantasila – Vain  rakkaus (#13,  2000);  säkeistömuoto,  closing –

periaate. 

Bb F F Bb

Bb F Cm& Gm

Eb F Gm Eb

F Cm Gm& Cm Gm
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4.4 Melodia  

Kaiken  kaikkiaan  melodiasta  on  kirjoitettu  huomattavasti  vähemmän  kuin  harmoniasta. 

Syynä  tähän  on  mitä  ilmeisimmin  ajatus  melodiasta  alisteisena  harmonialle:  on  melodia 

jota  harmonioidaan. Tarkemmin  tarkasteltuna  populaarimusiikissa tilanne  on  kuitenkin 

kääntynyt  päälaelleen. Valtaosa  kappaleista  perustuu sointukierrolle,  jonka  päälle 

rakennetaan  melodia, tai  melodia  ei  välttämättä  liity  harmoniaan lainkaan. Laulajan 

esittämät  soolomelodiat  ovat  populaarimusiikin  standardi. Soolomelodioita  väritetään 

usein  myös  taustalaululla,  jolloin melodia  esiintyy hyvin  usein kahdessa  stemmassa  yhtä 

aikaa. Niin sanotun tenori-periaatteen mukaisesti yleensä alempi stemma on oikea melodia 

ja ylempi (esimerkiksi yläterssi) on tukeva. (Moore, 2012, 92–100.) 

Melodian tärkein tehtävä populaarimusiikissa on tarjota kappaleen esittäjälle, useimmiten 

laulajalle,  tila toimia.  Muut  aiemmin  käsitellyt  elementit  tähtäävät  juuri  tähän,  laulajan 

palvelemiseen.  Ilman  laulajaa tuottamaa  melodiaa,  ei  ole  mitään  mitä hahmottaa  tai 

rakentaa.  Laulajan  tuottama  melodia  palvelee  kappaleen  lyriikkaa ja  lyriikka  kappaleen 

sanomaa  sekä sen merkitystä. Populaarimusiikissa  tärkeä  osa  laulun  sanoman 

ymmärtämisestä  tulee  artistin persoonan kautta.  Teksti  ei  kuitenkaan  ole  koskaan  ainoa 

tekijä tuomaan sanomaa julki, vaan myös laulajan asenne, rehellisyys ja luottamus tulevat 

mukaan kuvaan. (Moore, 2012, 92–100.) 

Moore  (2012,  90–95) lähestyy  populaarimusiikin  melodioitten  muodostumista  harmonian 

rakenteiden kautta. Jatkuvaan avoimeen sointukiertoon perustuvan harmonian (open-ended 

repetitive  gestures, mt.  24) kanssa  on  tapana esiintyä melodioita,  joissa  melodiset 

ääriviivat ovat dominoivia. Tällä tarkoitetaan melodian liikkumista suhteellisen itsenäisesti 

laajalla  alueella  käyttäen isompia  intervallihyppyjä. Nämä  melodiat  polveutuvat pitkälti 

blues-perinteestä. Toisen harmonisen rakentumistavan, säkeistömuodon (period structure, 

mt.  24–25),  kanssa  melodiat  ovat  ilmeisempiä  ja  ne  perustuvat  enemmän  harmonian 

säveliin  ja  melodian  asteittain  liikkumiseen  kohti  päätepistettä.  Säkeistömuotoisessa 

Cm Fm Dm7&5(((G Cm

Cm( Fm Bb Eb

Dm7&5((G Cm( Ab(((((((((G(( Cm

Ab G Cm
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rakenteessa harmonia tekee suurimman työn, melodia toimii koristeluna taustalla olevalle 

harmonialle. (Moore, 2012, 90–95.) 

Rytmitys  ja  erityisesti  soundin  yksityiskohdat  erottavat  lauletun  ja  puhutun  äänen. 

Populaarimusiikin äänitettä kuunnellessa etusijalla kuulemme soundin. Ihmisääni laulajan 

ominaisuudessa  on  populaarimusiikissa  soundin  vahvin  tuottaja  ja  siksi  perinteisten 

musiikillisten  elementtien  lisäksi  on  syytä  kehittää  metodi  näiden  soundien 

analysoimiseen.  Moore  (2012,  102)  listaa  lauluäänen  soundin karkeasti neljään 

sijainnilliseen asemaa: rekisteriin, resonanssin sijaintiin, fraseeraukseen ja vireen tasoon. 

Rekistereistä matalin voi huokua arvokkuutta, seksikyyttä, melankoliaa tai uhkaa; normaali 

rekisteri  helppoutta,  vaivattomuutta  ja  miellyttävyyttä.  Korkea  rekisteri ilmentää 

tunnelman  mukaan  virtuositeettia,  fyysistä  ponnistelua,  kepeyttä  tai  riemukkuutta. 

Riippuen  missä  kohtaa kehoa  laulajan ääni  resonoi voi  soundi    kuulostaa ivalliselta, 

nasaalilta tai kaukaiselta. Jos ääni resonoi laulajan päässä, kertoo se laulajan heikkoudesta 

tai  huolettomuudesta.  Kurkkusoundi  luo  tunnetta  normaaliudesta,  kun  taas  rinnasta 

resonoiva  laulu  huokuu  suurempaa  huolellisuutta,  voimaa ja  preesensiä. Fraseerauksen 

analyysillä tarkoitetaan laulajan aikakäsitystä. Onko laulaja muuhun musiikkiin verrattuna 

edessä  tai  jäljessä  vai  noudattaako  laulaja  orjallisesti  kappaleen  sykettä.  Rytmin  tarkka 

noudattaminen  korostaa tekstiä kuin sitä puhuttaisiin. Vireen tasosta puhuttaessa voidaan 

tarkastella, onko laulajan vire tasainen, ylävireinen tai alavireinen. Muita laulajan soundiin 

olennaisesti liittyviä elementtejä ovat vibrato, melismat ja glissandot. (Moore, 2012, 102–

103.) 

Laulajan  soundin  perusteella  voidaan identifioida  laulajan  tyyliä  tai  tyylin  vivahteita. 

Palveleeko  soundi  laulajan  päätehtävänä  lyriikan  ulostuontia  selventäen  tekstiä  vai  onko 

laulaja  moniselitteinen. Oleellista  on  onko  laulaja  tietoinen  soundin  muodostumisestaan 

vai  ei.  Ongelmallista  voi olla laulajan liiallinen  tietoisuus  soundistaan,  jolloin  kuulijalle 

välittyy kuva esittäjästä epäaitona tai suorastaan lipevänä. (Moore, 2012, 102–103.) 

4.5 Koukut   

Shuker (2002,  168)  määrittelee koukun (hook) tarttuvaksi  melodiseksi  tai  rytmiseksi 

kuvioksi, joka  vetää  kuulijaa  puoleensa.  Koukun  tehtävänä  on saada kuulija haluamaan 

kuulla laulu loppuun ja mitä tärkeämpänä, saada kuulija haluamaan kuulla laulu uudestaan. 

(Shuker,  2002,  168.) Monaco  ja  Riordan (1980)  ovat  kuvailleet  koukkua selkeästi 
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erottuvaksi ja  helposti muistettavaksi  joko  musiikilliseksi  tai  tekstilliseksi  ilmaukseksi. 

(Burns  1987,  1.)  Populaarimusiikin kappaleen  koukku  voi  olla  mikä  tahansa  tarpeeksi 

terävä  asia  kuten  soundi,  rytmi  tai  lyriikkaan  liittyvä  omalaatuinen  ja  jännittävä  ilmaisu. 

Erityisesti  koukut  mielletään  vahvasti osana populaarimusiikin  kaupallisuutta: hyvä 

koukku saattaa kaupata koko laulun. Heikki Salo (2006, 110–111.) 

Esimerkki 14. Haloo Helsinki – Beibi (#5 2014); kertosäkeen koukkuna toimii sekvenssi 
“beibi”.  

 

Burns  (1987,  2) jaottelee  koukkujen  elementit  kahteen isompaan kategoriaan: 

tekstuaalisiin ja non-tekstuaalisiin (Taulukko  1). Tekstuaalisilla elementeillä  ei  tarkoiteta 

kappaleen nuottikuvaan konkreettisesti kirjoitettuja elementtejä, vaan laulun ideoimis- eli 

kirjoitusvaiheessa syntyviä ideoita. Yleensä  tekstuaaliset  ainekset  ovat  lauluntekijän  tai 

lauluntekijätiimin määrittämiä.  Tekstuaalisten  koukkujen  aineksina  toimivat rytmi, 

melodia,  harmonia  ja  lyriikka. Koukkujen  non-tekstuaalisilla  elementeillä tarkoitetaan 

vasta  kappaleen jälkituotanto- ja  esitysvaiheessa  syntyviä  aineksia,  kuten  esimerkiksi 

instrumentaatiota, sovitusta, kappaleen esitystempoa tai miksausta. (Burns, 1987, 2–18.) 

Laulun  sisällä  koukut  perustuvat  valtaosin  yllätyksellisyyteen,  mahdollisen  uuden 

näkökulman keksimiseen ja sopivan toiston sekä muutoksen saumattomaan sulautumiseen. 

On  lauluja,  joissa  ilmenee  vain  yksi  koukku  tai  lauluja  joissa  niitä  vilisee  kymmenittäin. 

Siksi  on  tarpeen  punnita  koukkujen toistuvuutta. Missä  menee  raja,  kun  koukusta  tulee 

toiston  myötä  ainoastaan  ilmeinen  osa  kappaletta. (Salo,  2006,  111.)  Burnsin  (1987,  2) 

mukaan  toistuvuuden  laatua  on  kolmenlaista: toisto, variaatio ja modulaatio.  Toistolla 

tarkoitetaan hyvin pientä muutosta, variaatiolla muutoksen kohtuullista vaihtelua, kun taas 

termistä  modulaatio  puhuettaessa tarkoitetaan  vaihtelevuuden  olevan  ilmeisen  suurta. 

(Burns  1987,  2.) Yleisemmällä  tasolla  alkujaan  mielikuvituksellinenkin koukku  muuttuu 

liiallisen  käytön  ja  yleistymisen  myötä normiksi,  jolloin  aikanaan  uudesta  musiikillisesta 

keksinnöstä tulee klisee. (Salo, 2006, 111.)  
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Taulukko 1. Koukut Burnsin (1987, 2) jaottelun mukaan. 

TEKSTUAALISET ELEMENTIT NON-TEKSTUAALISET ELEMENTIT 

Musiikilliset!elementit!
• Rytmi!
• Melodia!
• Harmonia!

!
Lyriikka!

Esitykselliset!elementit:!
• Instrumentaatio!
• Tempo!
• Dynamiikka!
• Improvisaatio!

!
Tuotannolliset!elementit:!
• Miksaus!
• Ääniefektit!
• Editointi!
• Kanavabalanssi!
• Efektointi!

4.5.1 Rytmilliset koukut 

Rytmi muodostaa selkärangan kaikille muille musiikin rakenteellisille aineksille niin, että 

toisinaan jo itse rytmillisestä selkärangasta  tulee  koukku.  Rytmi  sisältää  aina  vahvasti 

toistoa,  joten  rytmillisiä  koukkuja  tulee tarkastella rytmin  muuttumisen kautta.  Rytmin 

ollessa  vakiintunutta koukut  nousevat  esiin  ensisijaisesti riffien  ja  melodioiden 

rytmityksestä. Puhtaasti  rytmilliset  koukut  ovat pääosin muutoksia rytmittömyydestä 

rytmillisyyteen.  Pelkällä  rumpukompilla,  ilman  harmoniaa,  melodiaa  tai  laulun  sanoja 

alkava vahva  rytmillinen  alku  erottuu  ja  vetää siten kuulijaa  puoleensa  (Esimerkki 15). 

Toisinaan  kappaleen  introssa  vakiintunut  rytmi  yhdistyy  riffin  kanssa. Tätä  nimitetään 

toistuvaksi rytmiseksi, melodiseksi koukuksi. (Esimerkki 16.) (Burns 1987, 6.)  

Esimerkki 15. Egotrippi – Älä koskaan ikinä (2003); Kappale alkaa vahvalla neljän tahdin 
rumpukompilla. 

Esimerkki 16. Jenni  Vartiainen – En  haluu  kuolla  tänä  yönä (#3,  2010);  toistuva  melo-
dinen  koukkua.    Kappale  alkaa  syntetisaattorin  luomalla  rytmisellä  riffillä,  joka  yhdistyy 
kahdeksan tahdin jälkeen rumpukomppiin. 

Hassisen  Koneen Levottomat  jalat (1982, Esimerkki 17.) on hyvä esimerkki  rytmin 

vahvasta  vaihtumisesta  koukkuna.  Kertosäkeeseen  tultaessa  säkeistön reggae-henkinen 

komppi  vaihtuu yllättävästi suoraan  rock  beatiin. Vastaavana  tuoreempana  esimerkkinä 

vahvasta  rytmin  vaihtumisesta käy Haloo  Helsingin Vapaus  käteen  jää (#2, 2013) 

(Esimerkki 18).  Kappaleen kaksi  ensimmäistä  säkeistöä  kulkee half-timessä kompin 

vaihtuessa suoraan rock beatiin vasta kappaleen c-osassa. Rytmin vahvasta vaihtumisesta -



 28 

koukkukategoriaan  voidaan  luokitella  myös  koukku,  jossa  kappale  alkaa  ilman  selkeää 

rumpurytmiä  (Burns,  1987,  7).  Haloo  Helsingin Beibissä (#5, 2015,  Esimerkki  9) odote-

taan rumpujen sisääntuloa aina ensimmäisen kertosäkeen jälkeiseen nostatusosioon asti. 

Valtaosa populaarimusiikista perustuu tahtilajeille, joissa lasketaan joko kahteen, kolmeen 

tai  neljään. Siten epätavallinen  tahtilaji voi olla  kappaleen  koukku. (Burns,  1987,  7.) 

Klassisin  esimerkki  populaarimusiikin  epätavallisesta  tahtilajista  lienee Mission: 

Impossible -elokuvan  (1967)  5/4 –tahtilajissa  kulkeva  teema.  Epätavallinen  tahtimäärä, 

iskun lisääminen tai pois jättäminen voi toimia myös koukkuna. (Burns, 1987, 7).  

Esimerkki 19. Egotrippi – Matkustaja (#10, 2004); epätavallinen tahtilaji, vuoroin neljään 
ja kahteen. 

 

Huomattavasti  harvinaisempia  rytmillisiä  koukkuja  ovat  rytmiset  modulaatiot  ja 

epätavalliset  rytmiset metrit.  Rytmisellä  modulaatiolla  tarkoitetaan  koko  tahtilajin 

vaihtumista  kappaleen  sisällä.  (Burns  (1987,  7–8.) Selkeä  esimerkki epätavallisesta 

rytmisestä  metristä  on  Erinin  kappale Popeda (Esimerkki  20.) Kappaleen  introssa 

yhdistyvät balkanilaishenkinen viulukuvio  ja  epätavallisesti  tahdin  nelosella  vaihtuva 

harmonia.  Yhdessä nämä elementit luovat kuulijalle illuusion vaihtuvasta tahtilajista.  

Esimerkki 20. Erin – Popeda (#55, 2011); intron erilainen metri. 

 

4.5.2 Melodiset koukut 

Yksinkertaisimmillaan melodinen koukku voi olla vain yksi ääni, jota toistetaan peräkkäin. 

Usein melodinen  koukku  on  kuitenkin  lyhyehkö  toistettu  fraasi.  (Burns,  1987,  8.) Juha 

Tapion Paremmat  päivät (Esimerkki  19.) kertosäe koostuu  samasta, kuudesti  toistetusta 

fraasista. Samalta artistilta  löytyy  toinenkin  selkeä  esimerkki. Tsneh  (Tykkään  susta  niin 



 

 

29 

että  halkeen) -laulussa  (Esimerkki  20.) koko  kertosäe  koostuu myös vain  hieman 

varioidusta  yhdestä  melodisesta  fraasista. Sattumaa  ei  myöskään  ole,  että  toistuva, 

melodinen fraasi koukkuna on huomattavan usein myös kappaleen nimi (Burns, 1987, 8).  

Esimerkki 21.  Juha  Tapio – Paremmat  päivät (#75,  2014); toistuva  melodinen  fraasi 
koukkuna. 

 

Esimerkki 22. Juha Tapio – Tsneh (Tykkaan susta niin että halkeen) (#8, 2013); toistuva 
melodinen fraasi koukkuna. 

 

Melodinen koukku voi olla myös yllättävä rekisterin vaihto tai laaja intervalli melodiassa. 

Mikä  tahansa  puhdasta  kvinttiä  suurempi  intervalli  vaikuttaa omalaatuiselta  ja selvästi 

erottuvalta. (Burns, 1987, 9.) Happoradion menestyskappaleen Puhu äänellä jonka kuulen 

(Esimerkki  21.) kertosäkeessä  yhdistyvät  molemmat  koukut:  sekä  rekisterinvaihdos  että 

kvinttiä laajemman intervallin laulaminen.  
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Esimerkki 23. Happoradio – Puhu  äänellä  jonka  kuulen (#9,  2009);  laajoja  intervalleja 

koukkuna, rekisterin vaihdos merkitty symbolilla 0. 

 

Laura  Närhen Mä  annan  sut  pois (Esimerkki  22.) hyödyntää  melodiassa laajoja  inter-

valleja. Kappaleen kertosäkeen melodiasekvenssi alkaa puhtaalla oktaavilla jatkuen hetken 

kuluttua  sekä  suurella  että  pienellä  septimillä. Burns  (1987,  9–10)  jatkaa  vielä  listaa 

melodisista koukuista melodisella kliimaksilla, joka on yleensä kappaleen loppuun pedattu 

melodian  korkein  kohta;  melodisella  intertekstuaalisuudella, jolla  tarkoitetaan kappaleen 

sisällä tapahtuvaa melodista lainaa toisesta kappaleesta ja yllättävällä matalalla äänellä tai 

melodisella  kululla.  Klassisen  musiikin  puolelta  lainatut sävelaihiot  voivat  toimia 

populaarimusiikissa koukkuna. (Burns, 1987, 9–10.) 

Esimerkki 24. Laura Närhi – Mä annan sut pois (#10, 2011); laajat intervallit. 

 

4.5.3 Harmoniset koukut 

Yksinkertaisimmillaan jokainen  sointuvaihdos  on  koukku, ja jatkuvat sointuvaihdokset 

suuria  muutoksia  eli modulaatioita.  Tietyt  harmoniset  kulut kuitenkin toistuvat  lauluista 

toiseen ja siten niistä on tullut osa yleistä populaarimusiikin käytäntöä.  
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Mielenkiintoisimmat  harmoniset  koukut  tulevat sointukierroista,  joissa  tapahtuu suuri 

muutos, esimerkiksi  modulaatio  uuteen  sävellajiin;  sointukierroista,  jotka  ovat  vaikea-

tajuisia  tai vastakohtana äärimmäisen  yksinkertaisia.  Myös  varsinaisen  sointukierron 

puuttuminen (period structure, mt. 24–25) voidaan tulkita koukuksi. (Burns, 1987, 10.) 

4.5.4 Sanoitukselliset koukut 

Populaarimusiikin  sanoitukset  ovat  huomattavan  usein  sisällöltään  vähäpätöisiä. 

Useimmiten yksinkertaisuus  tulee  vain  sivutuotteena,  mutta  tehokeinona  tekstillinen 

mitättömyys voi  olla  erittäin  toimiva  koukku. Sointipohjaisia  koukkuja  ovat  puolestaan 

riimit,  alkusoinnut, assonanssit eli  puolisoinnut  sekä onomatopoeiat eli  ääntä  jäljittelevät 

sanat kuten ”kukkua” tai ”kohina” (Burns 1987, 12).  

Tekstillisenä  koukkuna  toimii  usein sanoitus, joka  erottuu  jollakin  kiehtovalla  tavalla 

muista  sanoituksista.  Aiemmin  paljon  käsiteltyjä  aiheita ilmaistaan joko  jännittävällä, 

uudella tavalla tai sanoja käytetään epätavallisessa yhteydessä. Muita tekstillisiä koukkuja 

voivat olla ajankohtaiset aiheet, vieras kieli, tarttuva merkityksetön jargonia, puhekieliset 

ilmaukset, säädyttömyys, jumalanpilkka ja intertekstuaalisuus. (Burns, 1987, 12.) 

4.5.5 Non-tekstuaaliset koukut 

Instrumentaatio on jälkituotantovaiheessa tuotetuista non-tekstuaalisista koukuista yleisin. 

Se kuulostaako sovituksen instrumentaatio uudelta ja ihmeelliseltä riippuu paljolti esittäjän 

kyvyistä,  genren  käytännöistä  ja instrumentaation soundin  omaleimaisuudesta. Soitin 

koukkuna  perustuu sen soundin erikoisuuteen  ja  erottuvuuteen.  On  kuitenkin  tärkeä 

huomata,  mikä  on  voinut  alkujaan  kuulostaa  omaperäiseltä,  on  ajan saatossa  kopioitu 

useaan  kertaan  ja harvinaisuus  koukkuna  on  lopulta  kadonnut.  Näin  on  tapahtunut 

esimerkiksi  12-kieliselle  kitaralle.  Laulussa  koukku  voi  olla  vaikka epätavallinen  huuto, 

glissando, kuiskaus tai puhe. Nämä edellä mainitut koukut ovat kaikkia suuria muutoksia, 

hetkiä, joita kuulija odottaa. (Burns 1987, 13.)  

Tempo voi olla koukku, kun se ei ole odotettavissa. Esimerkkinä temposta koukkuna käy 

Ike  ja  Tina  Turnerin  versio Creedence  Clearwater  Revivalin Proud  Mary (1971) -

kappaleesta:  Laulun  kaksi  ensimmäistä  säkeistöä  kulkevat kappaleen  alkuperäisversiosta 

poiketen  huomattavan  hitaammassa  tempossa.  Toinen  koukku  tapahtuu  kolmanteen 
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säkeistöön  tultaessa,  kun  kappaleen  tempo  kiihtyy  alkuperäisversion  tasolle. Dynaamiset 

koukut jäävät  nykyajan  äänitteiden vahvan kompressoinnin  vuoksi selkeästi vähemmälle 

huomiolle  tai  kokonaan  huomaamatta.  Dynaamisia  koukkuja voivat  olla: cresendo, 

diminuendo, ja sforzando. (Burns 1987, 15.)  

Huomattavasti harvemmin esiintyviä non-tekstuaalisia koukkuja ovat: ääniefektit, miksaus, 

editointi,  improvisointi,  kanavabalanssi ja efektointi  (signal  distortion).  Kaikki  edelliset 

koukut liittyvät huomattavan vahvasti  äänitteen  tai  esityksen  jälkituotantoon.  Ääniefekti 

koukkuna  voi  olla  esimerkiksi  kassakoneen  kilinä  (Pink  Floyd – Money, 1976). 

Improvisaatio koukkuna voi olla äänitysvaiheessa pieleen menneen oton loppuun syntynyt 

nauran remahdus: virhe, joka onkin jätetty äänitteeseen mukaan. Äänitteen editoinnilla eli 

muokkaamisella  voidaan  tarkoittaa  esimerkiksi fade  in- tai  fade  out –äänitason  liukuja 

laulun lopussa  tai  alussa.  Efektit  ovat  populaarimusiikissa  jo niin  arkipäivää,  että uuden, 

erottuvan efektoinnin keksiminen on vaikeaa. (Burns, 1987, 15–17.)  
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5 POHDINTA 

Populaarimusiikki on terminä ja tyylinä hyvin liukuva ja  jatkuvasti uusiutuva. Se sisältää 

ja  on  sisältänyt  lukemattomat  määrät  erilaisia  tyylejä. Näillä  lukuisilla  tyyleillä on 

jokaisella omat  ihanteensa  ja  perinteensä.  Niinpä  varsinaista  koko  populaarimusiikki-

kentälle yhteistä  esteettistä  ihannetta ei yksinkertaisesti voida  määrittää. Tästä  johtuen 

yhtenäistä  metodia  populaarimusiikin  analyysiin on ollut myös mahdoton  kehittää. Siksi 

analyysitapojen kirjo on valtava ja jokainen analyysin tekijä joutuu aina aloittamaan oman 

analyysinsä alusta – oman metodin rakentamisesta.  

Tässä  tutkielmassa  tarkoitukseni  oli  tutkia,  kuinka  populaarimusiikkia  on  analysoitu.  Sen 

sijaan  että  olisin  esitellyt  ja  listannut  aiempia  tehtyjä  analyysitutkimuksia,  koin 

hedelmällisemmäksi  kuvata niitä  elementtejä  ja  käsitteitä,  joista  aiemmat tutkimukset 

koostuvat: avata populaarimusiikin  analyysin  sanavarastoa. Nyt  kun  ilmiöillä  on 

selityksensä,  minun  oman  analyysimetodin  kehittäminen  on  aloitettu.  Jatkotutkimuksena 

pro  gradu –tutkielmassa  voisikin  jatkaa  suomalaisten  populaarimusiikin  kappaleiden 

analyysin parissa. 

Läpi  tutkielman  johtoajatuksenani  oli  tuoda  teoreettiset  käsitteet  käytännön  esimerkkien 

kautta  esille.  Koin  tärkeäksi  pyrkiä  hahmottamaan  yleismaailmallisia,  populaarimusiikin 

elementtejä  juuri  suomalaisten, suosittujen  ja  tärkeiden  populaarimusiikin  kappaleiden 

kautta.  Populaarimusiikilla  on  tapana  uusiutua  jatkuvasti  ja  vielä  sangen  nopeaa  tahtia. 

Esimerkkikappaleita  tutkiessani jäinkin  usein  miettimään,  kuinka  moni  näistä  aikoinaan 

suosituista kappaleista tulee elämään vielä tulevaisuudessa, sillä mikään populaarimusiikin 

analyysi  ei  kuitenkaan pysty  selittämään täydentävästi sitä  olennaisinta:  mikä 

populaarimusiikissa meitä viehättää,  ja  ennen  kaikkea  miksi  se  herättää meissä niin 

voimakkaita tunteita – puolesta tai vastaan. 
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Discografia: 
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