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1.JOHDANTO 
 
!
Musiikkisuunnittelu on Suomessa työnkuvana vielä suhteellisen tuntematon. Englannin kielessä 

ammattia kuvataan termillä Music Supervisor. Ammattikunta alkoi vakiintua Yhdysvalloissa 1980-luvulla, 

kun olemassaolevan musiikin käytöstä elokuvissa tuli muotivirtausten mukana entistä suositumpaa. 

Suomessa elokuvan musiikkivalinnat ovat olleet tapauskohtaisesti ohjaajan, leikkaajan tai 

äänisuunnittelijan harteilla. Työnkuvan tuoreudesta kertoo, että tätä termiä ei ole virallisesti käännetty 

suomen kielelle. Elokuvien lopputeksteissä tämä työnkuva saattaa näkyä nimikkeillä musiikkikonsultti tai 

musiikkituottaja. Molemmat ovat mielestäni käännöksinä ontuvia ja harhaanjohtavia. Tätä lopputyötä 

kirjoittaessani mieleeni tuli termi “musiikkisuunnittelija”. Tämä kuvaa mielestäni työnkuvaa suhteellisen 

hyvin ja tulen tulevassa tekstissä käyttämään sitä. Elokuva-alalla musiikkisuunnittelija työskentelee 

sillanrakentajana musiikkialan ja elokuva-alan välillä. Työnkuvaan voi kuulua niin musiikin kaupallisten, 

hallinnollisten kuin taiteellistenkin asioiden miettiminen yhdessä elokuvan muun työryhmän kanssa. 

Valmistuin taiteen kandidaatiksi Taideteollisesta korkeakoulusta elokuvan äänityksen ja 

äänisuunnittelun linjalta vuonna  2009. Lopputyöni käsitteli musiikin käyttöä opintojeni aikana tehdyissä 

harjoituselokuvissa. Tuota tutkielmaa kirjoittaessani en osannut arvata päätyväni käsittelemään samaa 

aihetta myös tässä maisterin lopputyössä. Kandi-opintojeni jälkeen siirryin täyspäiväisesti 

työskentelemään musiikkialalle. Kovassa työtahdissa maisterin lopputyö jäi kiireen jalkoihin. 

Työpaikkanani oli 2008-2014 nopeassa kasvussa oleva musiikkialan monitoimiyhtiö Fullsteam Records 

& Agency. Toimenkuvani oli edistää yhtiön edustamien artistien uraa monilla eri osa-alueilla. Elokuva-

alan tuntemukseni johdosta päädyin neuvottelemaan musiikin käytöstä muutamiin tv-sarjoihin ja 

elokuviin. Vähitellen yhteydenottoja aiheen tiimoilta alkoi tulla enemmän. Näiden yhteydenottojen myötä 

mieleeni palasi maisterin lopputyö. Löytyisikö lopputyön aihe tästä roolista musiikki- ja elokuva-alan 

välillä?  

 

Päätin lähteä tekemään lopputyötäni tutkimusprosessina, jonka tarkoituksena oli kartoittaa, olisiko 

ammattimaisesti toimivalle musiikkisuunnittelijalle kysyntää kotimaisella kentällä. Kesällä 2010 aloitin 

tutkimukseni haastattelemalla elokuva-alan ammattilaisia.  En ehtinyt edes litteroimaan kahden 

ensimmäisen haastattelun materiaaleja, kun sana alkoi kiiriä. Alkusyksystä 2010 löysinkin itseni 

työskentelemästä ensimmäisen projektini kimpussa. Kyseessä oli Kinotar oy:n tuottama 

Pussikaljaelokuva, johon päädyin konsultoimaan olemassaolevaa musiikkia. Näin tutkimuksena alkanut 

lopputyö muuttuikin käytännön työksi. Kirjoitin ensimmäisen version lopputyöstäni Pussikaljaelokuvan 

pohjalta vuoden 2010 lopulla. En kuitenkaan ollut  tyytyväinen lopputyöhön kokonaisuudessaan. 

Pussikaljaelokuvaan pääsin mukaan vasta niin myöhäisessä vaiheessa, että kokonaisvaltainen 
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musiikkisuunnittelu ei ollut mahdollista. Prosessista kirjoitettu raportti tuntui mielestäni jäävän liian 

pintapuoliseksi.   

 

Loppuvuodesta 2012 lopputyöni sai ison sykäyksen eteenpäin, kun minut pyydettiin mukaan 

käsikirjoitusvaiheessa olevaan Korso-elokuvaan. Tämä alkoi tuntua suuremmalta ja 

kokonaisvaltaisemmalta lopputyön aiheelta. Otin kuukauden lomaa vakituisesta työpaikastani 

voidakseni keskittyä Korso-elokuvaan täyspäiväisesti. Kyseessä oli kurssikaverini Akseli Tuomivaaran 

ensimmäinen pitkä elokuva ja samalla hänen lopputyönsä Elokuvataiteen osastolta. Jatkumona tämä oli 

myös mielenkiintoinen, sillä 2009 kirjoittamani kandin lopputyö oli käsitteli juurikin Akselin kanssa tehtyjä 

harjoituselokuvia.  

 

Tämä maisterin lopputyö käsittelee näitä kahta erillistä elokuvaprojektia musiikkisuunnittelijan 

näkökulmasta. Huomioitavaa näissä on erilaiset roolini projekteissa. Toisessa toimin levy-yhtiön 

edustajana ja toisessa elokuvatyöryhmän taiteellisena vastuuhenkilönä. Silti tavoitteet olivat 

molemmissa projekteissa yhtäläiset: saada elokuva kuulostamaan musiikkivalintojen avulla 

mahdollisimman hyvältä, pystyä syventämään tarinankerrontaa, henkilöhahmoja ja miljöötä musiikin 

avulla sekä tuottaa elokuvalle kaupallista lisäarvoa laadukkaan soundtrackin myötä. Tässä lopputyössä 

keskityn pääsääntöisesti musiikkivalintoihin elokuvakerronnan perspektiivistä.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 6!

2.MUSIIKKISUUNNITTELU PUSSIKALJAELOKUVASSA 
 

2.1.Yleistä 
 

Pussikaljaelokuva on Kinotar Oy:n tuottama, Mikko Rimmisen Pussikaljaromaaniin pohjautuva elokuva. 

Elokuvan on ohjannut Ville Jankeri. Elokuva kuvattiin kesällä 2009 ja se sai ensi-iltansa syyskuussa  

2011. Oma työrupeamani kohdistui kesälle ja alkusyksyyn 2010, kun elokuvan ensimmäinen 

leikkausversio oli valmiina. Päädyin elokuvaan Jan Forsströmin suosituksesta, tuottaja Risto ”Rimbo” 

Salomaan toimeksiannosta. Elokuvan musiikkivalintoja tehdessä työskentelin läheisesti ohjaaja Ville 

Jankerin kanssa. Leikkaja Harri Ylösellä oli musiikkivalintojen suhteen suuri rooli. Elokuvaan sävelletty 

musiikki on Marko Nybergin käsialaa.  

 

Pussikaljaelokuvaan päätyi kauttani kuusi olemassaolevaa musiikkikappaletta, joista kolme on 

merkittävässä osassa elokuvan kerronnan kannalta. Tässä tutkimuksessa pääpaino on näiden kolmen 

kappaleen analysoinnissa ja valintaprosessien avaamisessa. Kolme muuta valitsemaani kappaletta 

kuullaan kaikki samassa kohtauksessa ja ne ovat kerronnan kannalta pienemmässä roolissa. Niiden 

kohdalla analyysi on lyhyempi. Tässä lopputyön osiossa kappaleet käsitellään siinä kronologisessa 

järjestyksessä kuin ne elokuvassa kuullaan.   

 

Tärkeä huomio elokuvan musiikkivalintojen suhteen oli silloinen päivätyöni ja työtehtäväni musiikkialalla. 

Elokuvaa tehdessäni työskentelin päätoimisesti musiikkialan monitoimiyrityksessä, Fullsteam Records & 

Agency:ssä. Silloinen työtehtäväni oli noin 30 yhtyeen edustaminen. Omaan artistirosteriini kuuluivat 

sen hetken arvostetuimmat punk-bändit ja alternative-musiikkia edustavat yhtyeet. Työnkuvaani kuului 

ohjelmamyynti ja enenevissä määrin myös yhtyeiden levytetyn musiikin synkronointi, eli musiikin 

käyttöoikeuksien neuvottelu. Pussikaljaelokuvan tullessa eteeni, oli tehtävänäni tarjota ensisijaisesti  

edustamieni yhtyeiden musiikkia. Palkkioni muodostui Pussikaljaelokuvassa musiikin käyttöoikeuksien 

jälleenmyynnistä syntyvästä komissiosta.  

 

2.2 Elokuvan esittely  
 

Pussikaljaelokuva pohjautuu Mikko Rimmisen esikoisromaanin nimeltään Pussikaljaromaani (Teos, 

2004). Kirja sai ilmestyessään ylistävät arviot ja valittiin Finlandia-ehdokkaaksi. Rimminen oli mukana 

myös Pussikaljaelokuvan käsikirjoitusprosessissa ohjaaja-käsikirjoittaja Ville Jankerin kanssa.   
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Synopsis: 

Pussikaljaelokuva on positiivinen tarina yhteiskunnan laitamilta. Tapahtumat sijoittuvat Helsingin 

Kallioon ja ne seuraavat syrjäytymisen kynnyksellä olevia tarinan henkilöitä yhden kesäisen 

vuorokauden ajan. Elokuvan päähenkilö, Marsalkka, on jämähtänyt nuhjuiseen kotiinsa. Lihi ja 

Henninen houkuttelevat Marsalkan ulos ja väsyneen vastustuksen jälkeen Marsalkka löytää itsensä 

viettämässä kuumaa kesäpäivää puistossa maailmaa ihmetellen. Kolmikko törmää päivän aikana 

nuorisolaisiin, rutjakkeisiin ja huumorintajuttomiin poliiseihin. Päivä kestää aikaisesta aamusta illan 

sateen tuomaan murheen alhoon. Lopulta kuitenkin auringon taas noustessa on aika herkistyä ja katsoa 

ystävyyttä syvälle silmiin. 

(Kinotar.com)  

 

Tekijätiedot:  

Käsikirjoitus: Ville Jankeri, Mikko Rimminen 

Ohjaus: Ville Jankeri 

Kuvaus: Jarkko T. Laine 

Ääni: Janne Jankeri 

Musiikki: Marko Nyberg 

Leikkaus: Harri Ylönen 

Tuottaja: Lasse Saarinen, Rimbo Salomaa 

Budjetti: 1 128 000 €  

Ensi-ilta: 2.9.2011 

Keskeiset näyttelijät: Eero Milonoff, Jussi Nikkilä, Ylermi Rajamaa 

(Suomen elokuvasäätiö )  

 
Yleinen miljööanalyysi Pussikaljaelokuvassa   
 
Kesäisessä auringonvalossa uinuva Kallion kaupunginosa Helsingissä on elokuvassa suuressa roolissa, 

ja ohjaajan sanoin se on yksi elokuvan keskeisistä hahmoista. Kesän helle on pistänyt liikkeelle 

monenlaista outoa hiihtäjää, maleksijaa ja hörhöä. Kallion boheemius, rujous ja arvaamattomuus 

esitellään kiehtovalla, joskin realistisella tavalla. Ohjaajan rakkaus kaupunginosaan on aistittavissa. 

Wikipedia esittelee kaupunginosan näin:   

 

Kallio (ruots. Berghäll) on Helsingin 11. kaupunginosa itäisessä kantakaupungissa, Pitkänsillan pohjois- 

ja Töölönlahden itäpuolella. Kallion peruspiiriin kuuluu Kallion kaupunginosan lisäksi sen itäpuolella 

oleva Sörnäinen, joka on 10. kaupunginosa.  
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Kallio on aiemmin tunnettu työväestön asuinalueena. 1960-luvulle asti kaupunginosan pienissä 

yksiöissä ja kaksioissa asui lapsiperheitä, jotka muuttivat tuolloin varallisuuden salliessa muualle. 

Nykyään Kallio on profiloitunut erityisesti opiskelijoiden ja taiteilijoiden kaupunginosaksi. Tämä on 

asuntojen edullisuuden, hyvän viihdetarjonnan, keskeisen sijainnin ja hyvien julkisten kulkuyhteyksien 

ansiota. Kalliossa, jossa asukkaiden vaihtuvuus on kaupungin suurinta, keskimääräinen asumisaika on 

noin 3,5 vuotta ja vain 23 prosenttia asukkaista on syntyjään helsinkiläisiä. Asunnon Kalliosta hankkivat 

yleensä ensiasuntoa tarvitsevat opiskelijat tai työn perässä Helsinkiin muuttavat yksineläjät. (wikipedia)   

 

 

Elokuvan päähenkilöt  
 

Pussikaljaelokuva kertoo kolmen vajaan kolmikymppisen kaverin, Lihin (Ylermi Rajamaa), Marsalkan 

(Jussi Nikkilä) ja Hennisen (Eero Milonoff) krapulaisesta päivästä Helsingin Kalliossa. Heidän “hieman 

liian pitkälle venytetty nuoruutensa” näyttää kunnon kansalaisen silmiin hieman säälittävältä, mutta 

Kalliossa he pystyvät sulautumaan ympäristöön sen kummempaa pahennusta herättämättä. Hahmot 

ovat yhteiskunnasta syrjäytymisen rajalla elävien nuorten arkkityyppejä. 

 

Elokuva pohjautuu alkuperäisteoksen tapaan hyvin pitkälle kaverusten jokseenkin absurdiin dialogiin. 

Kielenkäytössä huomioitavaa on se, että kaverukset puhuvat hieman erikoista kirjakieltä. Stadin slangia 

tai muuta murretta ei dialogissa esiinny, joten hahmojen juuret ja alkuperä hävitetään tarkoituksella. 

Elokuvasta ei pyritä ainakaan dialogin myötä tekemään liian Helsinki-keskeistä. Elokuvan pääteema on 

ystävyys. Hahmojen omalaatuinen ja sympaattinen dialogi kertoo pitkästä yhteisestä historiasta ja 

useista yhdessä vietetyistä vuosista. Univajeessa riutuva Marsalkka on elokuvan hieman utuinen 

päähenkilö, jonka vinkkelistä päivää seurataan krapulaisesta aamukahvista nousuhumalan kautta aina 

aamunsarastukseen asti. Elokuva rikkoo perinteisen elokuvakäsikirjoituksen konventiota: 

päähenkilöiden suurin motiivi tuntuu olevan “mitääntekemättömyys”. Välillä on tarkoitus pelata noppaa 

ja välillä meinataan ihastua, mutta nämäkin teot hukkuvat jaaritteluun ja jäävät aikomusten tasolle. 

Kaljanjuontia ja autuasta maleksimista häiritsee välillä virkavalta. Pussikaljaelokuvan tarinan lumo ei ole 

rakenteessa tai juonessa, vaan henkilöhahmojen pysähtyneessä elämäntilanteessa ja niissä oudoissa 

kohtaamisissa, joita kesäinen Kallio eteen tuo.  
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2.3.Elokuvassa käytetyt kappaleet 

 

2.3.1. Jaakko & Jay: What´s The Point If There Is No View  
Kohtaus 43. EXT. Karhupuisto  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Kohtauksen sisältö /  Henkilöt  

Marsalkka, Lihi ja Henninen istuvat baarin terassilla ja päättävät pyrkiä muuttamaan keskikaljan 

pöhöttämän iltapäivän kulkua tekemällä matkan kotikulmiltaan kohti Helsingin keskustaa. Katsojan 

mielestä tämä missio saattaa tuntua mitättömältä, mutta elokuvan henkilöiden laiskuuteen suhteutettuna 

panokset ovat suuret ja heidän perspektiivistään kyseessä on matka kohti tuntematonta ja uusia 

haasteita. Kohtaus on elokuvan draaman kaaren kannalta merkittävä. Siinä elämän sivustaseuraajat 

ottavat hetkeksi ohjat käsiinsä ja nostavat viimein takapuolensa kaljaterassin muovituoleista. 

Aikaisemmassa dialogissa on käynyt ilmi, että kaverit eivät ole poistuneet Kalliosta useaan viikkoon ja 

tällä on pedattu tulevan matkan mullistavuutta. Raitiovaunumatka Kalliosta keskustaan alkaa kuulostaa 

Odysseuksen seikkailulta. Tätä henkilöiden kollektiivista tunnetilaa pyrittiin musiikkivalinnalla 

korostamaan. Huomioitavaa kohtauksessa on myös se, että kuvallisesti siinä rikotaan tämän elokuvan 

kohdalla ensimmäistä kertaa muuten suhteellisen naturalistista elokuvakerrontaa ja leikkaustapaa. 

Kyseinen kohtaus flirttailee hidastuksineen ja uhmakkaine kuvakulmineen musiikkivideoestetiikan 

kanssa. Tämä kuvallinen kerrontatapa tarjoaa paljon vaikutusmahdollisuuksia myös musiikille.  

 

Musiikin motiivit:  
 
Musiikilla voi olla useitakin motiiveja kohtauksessa. Tässä kohtauksessa lähestyin musiikkivalintaa 

seuraavien motiivien kautta:  

 

Motiivi 1:  Liike  

Kappaleen ensisijaisena motiivina on korostaa päähenkilöiden päätöstä lähteä liikkeelle. Tämä on 

elokuvan kokonaisuuden kannalta kohtauksen merkittävin funktio. Löysät antisankarit lähtevät viimein 

liikkeelle – pois omalta reviiriltään ja kohti uusia seikkailuja. Lähdin tietoisesti hakemaan kontrastia 

Marko Nybergin seesteiselle ja maalailevalle score-musiikille. Nybergin lämpöä huokuva musiikki tuntui 

edustavan ensisijaisesti miljöötä. Kohtausta varten halusin löytää kappaleen, joka olisi maanläheisempi 

ja kuvaisi nimenomaan päähenkilöitä. Kappaleen tuli siis samaan aikaa sopia sekä luonnollisesti 

päähenkilöihin ja heidän mielenmaisemiinsa että toimia myös uskottavasti ympäristössään.  

 

Motiivi 2: Kapinointi yhteiskunnan normeja vastaan 

Kavereiden toiminnassa on jo elokuvan alkumetreiltä lähtien ollut aistittavissa anarkistisuutta. Lisäksi 

Henninen on joutunut konkreettisiin hankaluuksiin provosoidessaan virkavaltaa. Tässä kohtauksessa 
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kolmikko kävelee keskellä kirkasta päivää Kallion kenties konservatiivisimman paikan, Karhupuiston 

halki. Kontrastia nuorisoon tuo puiston penkeillä istuskelevat vanhukset, jotka tuntuvat katsovan pahalla 

silmällä keskikaljaa kittaavaa kolmikkoa. Tätä kapinallisuuta tahdottiin korostaa. 

 

Motiivi 3: Yhteys – yhteinen päämäärä   

Kolmas merkittävä motiivi oli löytää kappaleen avulla kolmen hengen välinen yhteys ja pyrkiä 

tiivistämään päähenkilöiden välistä yhteistä päämäärää ja lähes pyhää missiota. Musiikin piti pystyä 

maalaamaan kuvaa tulevasta seikkailusta ja korostaa heidän rohkeaa päätöstään lähteä liikkeelle 

tutusta ympäristöstään. Mitään Indiana Jones -sankariteemaa ei kuitenkaan lähdetty metsästämään, 

vaan kappaleen haluttiin olevan henkilöiden näköinen. Musiikin käyttötapa tässä kohtauksessa on myös 

huomion arvoinen. Kohtauksessa musiikkia käytettin ei-diegeettisesti. Katsojan ei tässä kohtaa kuviteltu 

olettavan musiikin kuuluvan elokuvan arkimaailmaan. Tällä musiikikerronnan tavalla tahdottiin korostaa 

päähenkilöiden sisäistä maailmaa ja roolihenkilöiden henkistä tunnetilaa. Musiikki nostettiin soimaan 

kohtauksessa pintaan. Näin käytettynä musiikin vaikutusmahdollisuudet kasvavat suuriksi ja musiikin 

merkitys koko elokuvan draaman kannalta nousee kerronnalliseksi elementiksi. Toinen 

huomionarvoinen seikka musiikkisuunnittelun vinkkelistä on se, että tässä kohtauksessa päähenkilöiden 

välille tahdottiin rakentaa elokuvassa ensimmäistä kertaa yhteinen motiivi.  

 

Motiivi 4 : Kaupallinen lisäarvo ja katu-uskottavuus    

Tavoitteena oli myös tuoda kappaleen esittäjän kautta lisäarvoa elokuvatuotannolle. Jonkinlaisen katu-

uskottavuuden saavuttaminen oli tässä tapauksessa oleellista. Yleisesti tunnetun mainstream-

kappaleen käyttö ei tuntunut luonnolliselta vaihtoehdolta ja lähdimme kartoittamaan sopivia biisejä 

vaihtoehtoisimmista musiikkigenreistä.   

Kohtauksen musiikkivalintaa lähdettiin miettimään henkilöhahmojen vinkkelistä. Mietin hyvin tarkkaan 

millaista musiikkia nämä hahmot voisivat oikeassa elämässä kuunnella ja millainen musiikki sopisi 

heidän edustamaan arvomaailmaan. Koska roolihenkilöiden ulkonäössä ei ollut viitteitä mihinkään 

musiikkigenreen eikä elokuvan dialogista ollut apua tämän seikan kartoittamiseen, minulla oli hyvinkin 

vapaat kädet ehdotusten suhteen. 

 

Musiikki ei saanut edustaa liian vahvasti mitään tiettyä musiikkityyliä, sillä viesti olisi ollut hieman 

sekava. Toisaalta musiikki ei myöskään voinut olla valtavirtaa, sillä se ei puolestaan edustaisi näitä 

yhteiskunnasta hieman sivuun jääneitä hahmoja. Tässä tapauksessa visio sopivasta musiikista tuli 

suhteellisen selkeänä mieleeni jo varhain.  
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Artistiesittely:   

Kohtaukseen valikoitui edustamani, akustista folk-punkkia soittavan duon, Jaakko & Jay:n kappale 

“What´s the point if there is no view”. Sen lisäksi, että kappale istui tunnelmaltaan kohtaukseen kuin 

nakutettu, kappaleen esittäjät ovat samaa ikäpolvea päähenkilöiden kanssa ja jakavat hyvin 

samankaltaisen elämänkatsomuksen keskenään. Yhtye esiintyy äärimmäisen riisutulla kokoonpanolla: 

Jaakko soittaa akustista kitaraa ja laulaa ja Jay takoo raivokkaasti tahtia pelkän virvelin ja yhden pellin 

muodostamalla rumpusetillä. Yhtyeen englanninkieliset sanoitukset käsittelevät lähinnä hauskanpitoa, 

ystävyyttä ja politiikkaa hyvin liberaalista vinkkelistä katsottuna.  

 

Yhtyeen ensimmäiset julkaisut olivat C-kasetille kopioituja omakustanteita, joita myytiin kavereille 

kädestä käteen. Viidakkorumpu lauloi ja pian kaverukset olivat puhuttu aihe punk-piireissä. Suomessa 

yhtye on esiintynyt lähes kaikkialla: vallatuissa taloissa, pienissä kuppiloissa, rockklubeilla ja 

jäähalleissa. Yhtye on myös kiertänyt Eurooppaa moneen otteeseen omien ulkomaisten esikuviensa 

lämmittelijänä. Tiesin jo ennen ensimmäistäkään tapaamista tuotantoyhtiön kanssa, että Jaakko & Jayn 

energinen, pelkistetty ja omaperäinen soundi istuu Pussikaljaelokuvan tunnelmiin.  

 
Musiikkianalyysi:  
“What´s the point if there is no View” on kahden minuutin punk-rypistys ilman turhia krumeluureja.  

Kappale alkaa avoimilla kitarasoinnuilla ja sotilasrumpua muistuttavalla virvelikompilla. Duurisoinnut ja 

energisesti eteenpäin rullaava komppi tekevät kappaleen tunnelmasta  samalla rouhean, mutta 

erikoisella tavalla arvokkaan ja juhlallisen. Tämä tunnelma sopi kohtauksen kuvamateriaaliin hyvin. 

Virvelirummun pärinä ja fanfaareja muistuttavat kitararämpytykset lähettävät Pussikaljaelokuvan nuoret 

urhot kohti suurta seikkailua. 

 

Yhteenveto:  
Vaikka Helsingin Kalliota pidetään Suomen punk-musiikin keskittymänä, josta on noussut vuosien 

saatossa todella paljon alakulttuurinsa legendaarisimmista bändeistä, en tahtonut kuitenkaan käyttää 

tässä kohtauksessa liian Kallio-keskeistä orkesteria. Vaikka Jaakko & Jay:n musiikki on vahvasti punk-

vaikutteista on se monella tapaa täysin uniikkia, eikä sorru genrensä tyypillisimpiin kliseisiin. Siksi se 

sopi elokuvan muuhun sisältöön mielestäni loistavasti. 

 

Ylipäätään olin ensimmäiseen kappalevalintaan hyvin tyytyväinen. Jaakko & Jay:n rosoinen ja 

pelkistetty soundi loi mielestäni erittäin mielenkiintoisen kontrastin Marko Nybergin elokuvaan 

säveltämälle maalailevalle ja ilmavalle musiikille. Jaakko & Jay:n musiikin verrattain ohut äänenkuva 

tuntuu virkistävältä Nybergin musiikin rikkaan ja harmonisen äänimaton rinnalla. Kappalevalinnan myötä 

kohtaukseen tulee ripaus punk-musiikin perusperiaatteita: vastakulttuuria, kapinaa, rosoisuutta, 
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yksinkertaisuutta ja kantaaottavuutta. Nämä kaikki teesit tuntuvat sopivan Pussikaljaelokuvan 

henkilöhahmoihin ja miljööseen.   

!
2.3.2. Jaakko & Jay: Keep in Touch  
 Kohtaus 33 EXT. Vaasankatu  
 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Kohtauksen sisältö /  Henkilöt:  

Kohtaus alkaa Vaasankadun ja Harjukadun kulmasta, jossa edellisessä kohtauksessa nautittujen 

mietojen huumausaineiden vaikutuksesta jonkinlaiseen psykoosiin joutunut Henninen juoksee suoraan 

poliisiauton alle. Hennisen heikoksi onneksi kyseessä on sama huumorintajuton poliisipartio (Timo 

Tuominen, Tuukka Huttunen),  joka on pidättänyt hänet jo aikaisemmin päivällä. Edellisellä kerralla 

Henninen välttyi putkareissulta luvattuaan, etteivät partion ja Hennisen tiet enää saman päivänä kohtaa. 

Tässä kohtauksessa tiet kuitenkin kohtaavat ,rytinällä. Henninen selviää säikähdyksellä törmäyksestä. 

Hän kömpii esiin auton etupuskurin alta samalla, kun poliisit nousevat ulos autostaan. Auto on 

pysähtynyt jyrkän mäen päälle, mutta käsijarrun vetäminen pääsee unohtumaan konstaapeleilta sillä 

seurauksella, että tyhjä auto lähtee rullaamaan kiihtyvällä vauhdilla alas Harjukatua poliisien kiirehtiessä 

perään. Ennen kuin auton peräpää rysähtää kadun alapäässä odottaviin betonipylväisiin, on 

päähenkilökolmikko jo sännännyt juoksuun. Kamera seuraa kaverusten juoksua Vaasankadun ja Kurvin 

kautta varjoisan Pengerkujan suojaan. Kohtauksen lähes ainoa repliikki hengästyneen Hennisen suusta 

kuvastaa kohtauksen tunnelmaa: “Tää on hauskinta ikiaikoihin.“ 

 
Musiikin motiivit:   
 

motiivi 1. Liike, juoksu 

Myös tässä kohtauksessa musiikin ensisijainen motiivi on saada kohtaukseen vauhtia ja draivia.  

Musiikkivalintaan vaikutti huomattavasti kappaleen rytmin ja tempon sopiminen kaverusten 

juoksuaskelien kanssa.  

 

Motiivi 2. Tunnelman  korostaminen  

Kappaleen tulisi korostaa elämäniloa, nuoruutta ja hulluttelua. 

 

Motiivi 3. Anarkismi / Kapinointi auktoriteetteja vastaan 

Jälleen kerran otetaan yhteen poliisin kanssa ja tätä kapinallista toimintaa tahdottiin alleviivata.  

 
!
!
!
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Artistiesittely:  
Jaakko & Jay kts. 2.3.1.   
 

Musiikkianalyysi: 
Kappale alkaa kitaraintrolla, jossa avoimilla soinnuilla rämpytetty rytmiikka muistuttaa hieman 

lapsenomaisesta lällättelyä. Tämä mielikuva oli mielestäni hauska nyanssi kohtauksessa, jossa 

päähenkilöt kapinoivat virkavaltaa ja auktoriteettia vastaan. Kappaleessa kuullaan huoleton huuliharppu, 

joka soittaa melodiaa hieman nuotin vierestä - kuin muutaman pussikaljan jälkeen.  

 

Yhteenveto:  
Kappale on tunnelmaltaan kevyt, elämäniloinen ja kuvastaa hyvin nuoruutta, vilpittömyyttä ja viatonta 

hölmöilyä. Tässä kohtauksessa musiikin orgaanisuus ja rytmiikka sopii mielestäni erinomaisesti 

pakomatkaan ja kohtauksen leikkaukseen.  

 

2.3.3. Damn Seagulls: Helsinki Runaway 
Kohtaus 33, EXT. Kerrostalon edusta Vaasankadulla 

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Kohtauksen sisältö /  Henkilöt: 

Seksiliikkeitä, hierontasalonkeja ja halpoja kaljakuppiloita. Semmoinen on Vaasankatu, Helsingin 

Reeberbahn ja keskikaljan tuoksuinen punaisten lyhtyjen alue. Joka toinen vastaantulija tuntuu tällä 

kadulla olevan humalassa, huumeissa tai mielialalääkityksessä. Vaasankatu on Helsingin kaduista yksi 

omaleimaisimmista, levottomimmista ja pahamaineisimmista. 

 

Tässä kohtauksessa päähenkilöt kohtaavat käsikirjoituksessa “rutjakkeiksi” nimetyn ryyppyporukan 

(Vesa Häkli, Heikki Alanko, Kaisa Jankeri sekä Juha-Pekka Penttinen). Joukko elähtäneitä alkoholisteja 

viettää aurinkoista päivää asunnon parvekkeella ryypiskellen. Ulkoiselta habitukseltaan kaverit ovat 

entisiä, nykyisiä tai potentiaalisia tulevia vankilan asukkaita. Jos elokuvan päähenkilöt ovat 

syrjäytymisvaaran partaalla, ovat nämä rutjakkeet jo selkeästi  yhteiskunnan ulkopuolelle.   Lihi, 

Marsalkka ja Henninen sattuvat paikalle, kun yksi ryyppyjengin jäsenistä on tipahtanut tai tiputettu 

parvekkeelta kadun asfalttiin. Ambulanssimiesten kantaessa uhria paareilla pois käydään lyhyt dialogi 

päähenkilöiden ja ryyppyremmin välillä. Käsikirjoituksessa kohtaukseen oltiin kirjoitettu maininta source-

musiikista, joka kuuluu rutjakkeiden asunnosta. Ääni- ja musiikkikerronnan kannalta huomioitavaa oli se, 

että kohtaus oli leikattu ja rytmitetty niin, että tuon source-kappaleen soidessa kamera nousee kraanalla 

seuraten päähenkilöitä heidän jatkaessa matkaansa eteenpäin. Samalla musiikkia nostetaan 

kovemmalle ja samaisella kappaleella ajetaan suoraan seuraavaan sekvenssikohtaukseen, jossa 

näytetään yleiskuvaa Kallion iltapäivän valossa kylpevistä kaduista ja ihmisistä.  
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Musiikin motiivit   

Musiikin motiivit nousevat tällaisessa kuva- ja äänikerronnassa aivan uudelle tasolle ja source-musiikki 

muuttuu scoreksi tai ainakin scoremaiseksi elementiksi. Tämä antoi huomattavasti haasteita ja 

mietimmekin ohjaajan kanssa mikä on musiikkivalinnan todellinen motiivi. Minulla oli Pussikaljaelokuvan 

suhteen kunnianhimoinen ajatus, että jokaisen elokuvaan päätyvän kappaleen pitäisi pystyä tuomaan 

elokuvaan lisäarvoa ja syventämään tarinaa, miljöötä, ajankuvaa tai henkilöhahmoja. Pyrin tätä 

kohtausta tehdessämme selvittämään mahdollisimman tarkkaan, kenen vinkkelistä tätä musiikkivalintaa 

tulisi pohtia. Onko musiikin tarkoituksena: 

A) Avata rutjakkeiden maailmaa ja arvoja katsojalle ja syventää näitä hahmoja.  

B) Kertoa päähenkilöiden maailmasta ja korostaa heidän arvomaailmaansa kontrapunktina rutjakkeisiin. 

C) Maalata kuvaa miljööstä ja syventää tätä.  

 

Päädyimme ohjaajan kanssa lopulta vaihtoehtoon C. Tämän jälkeen selvittelin millaisen tunnelman hän 

tahtoi kohtaukseen tuoda ja millaisessa valossa Vaasankatu ja Kallio tässä kohtauksessa tahdotaan 

esittää. Musiikkivalinnalla voidaan helposti luoda ympäristöstä esimerkiksi uhkaava, leppoisa, 

unenomainen taivinksahtanut. Oleellinen kysymys oli myös se, kuinka suuren tunnelatauksen kohtaus 

kestää elokuvan kokonaisuuden kannalta. Kohtaus ei sinänsä ole tarinan kannalta mullistava, joten liian 

suurta tunnelatausta ei musiikkiin voinut tässä kohtaa laittaa. 

 

Artistiesittely:  

Damn Seagulls on Helsingissä 1997 perustettu rock-, soul- ja punk-yhtye, joka ammentaa vaikutteita 

Bruce Springsteenin varhaistuotannosta ja 70 –luvun lopun mustasta soul-musiikista. Punk-energia 

vahvistettuna puhallinsoittimilla tekee yhtyeen soundista Suomen mittakaavassa uniikin. Bändin 

ensimmäisen albumin julkaisun aikaan yhtyeen jäsenet olivat juuri täyttäneet 20 vuotta. Jäsenten nuori 

ikä suhteessa taidokkuuteen, soittotaitoon, kypsään soundiin ja energisiin live-esiintymisiin oli 

mielenkiintoa herättävä yhdistelmä Suomessa. Bändi nousi nopeasti musiikkipiirien kuumaksi 

puheenaiheeksi 2000-luvun alussa. Kallion katurockin ja ketjulompakko-boomin aloittanut ja uransa 

huippua elänyt The Flaming Sideburns otti yhtyeen siipiensä suojaan ja tarjosi nuorelle bändille 

mahdollisuuksia lämmitellä yleisöä keikoillaan. Maine kiiri kulovalkean tavoin ja Damn Seagulls keräsi 

uskollisen fanikunnan. Loppuunmyyty,oma konsertti Tavastia-klubilla nosti bändin vielä entistä 

korkeammalle jalustalle. Nuorten miesten edesottamuksia ja hölmöilyä ruodittiin aktiivisesti 

musiikkilehdistössä. Damn Seagulls onnistui palauttamaan rock-musiikkiin kadoksissa olleen 

arvaamattomuuden, vaaran tunteen ja nuoren vimman. Damn Seagulls oli varsinkin uran alkuvaiheessa 

hyvinkin Kallio-keskeinen yhtye. Heidän ensimmäinen albuminsa jopa nimettiin Kallion legendaarisen 

kuppilan mukaan. “One Night at Sirdies“ kertoo tarinoita nuoren miehen elämästä ja kokemuksista 

Kalliossa. Yhtyettä kutsuttiinkin leikkisästi Kallion E-Street bandiksi esikuvansa Bruce Springsteenin 
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taustabändin mukaan. Tämän paikkasidonnaisen historian vinkkelistä yhtyeen tuominen elokuvaan oli 

mielestäni sopiva ratkaisu.  

 

Musiikkianalyysi  

Helsinki Runaway on rockballadi, joka käsittelee nuoren miehen halua päästä pois Kalliosta. Kappale 

rakentuu lähes kokonaan intron sielukkaalle melodiakuviolle, joka soitetaan retrosti ujeltavalla 

hammondilla. Melodia alkaa mollina, mutta hyppääkin lopussa duuriksi, mikä tuo musikaalisesti 

mielenkiintoista yllätyksellisyyttä. Hammondin kaverina on introssa vain hi-hat -peltiin soitettu tahti sekä 

alas miksattu akustinen kitara. Urkumelodiassa on onnistuttu tavoittamaan todella paljon tunnetta. 

Soittajan svengi on mukavasti vinksallaan ja urkurin sormet osuvat hetkittäin selkeästi koskettimien 

viereen. Tästä syntyy juuri oikean orgaaninen, kotikutoinen ja lämmin tunnelma. 

 

Yhteenveto  

Helsinki Runawayn retro-soundista ja sielukkaasta soittotyylistä minulle tulee miellyttävä assosiaatio 70-

luvun Blaxploitaatio –elokuviin ja niiden soundtrackeihin. Vaikka New Yorkin Harlemin ja Kallion 

Vaasankadun välillä on maantieteellisesti etäisyyttä paljon, on katujen rosoisessa estetiikassa 

yhtäläisyyksiä. Kappale on myös sellainen, että sen voi mieltää soivan Vaasankadun tai Helsinginkadun 

kapakoissa, joita nähdään Rutjake-kohtausta seuraavassa sekvenssikohtauksessa. Lisäksi lämmin 

soundi sointuu mielestäni kauniisti auringonlaskun kultaamaan Kallion katukuvaan.  

 

Tämä kohtaus on musiikin motiivien vinkkelistä hyvin haasteellinen ja siksi erittäin opettava tapaus. Kun 

musiikkia käytetään tällä tapaa, sourcesta scoreksi ja diegeettisestä ei-digeettiseksi, muuttuu sen 

merkitys ja sisältö hyvinkin paljon. Jos musiikkia tällä tavoin kohotetaan elokuvan reaalimaailmasta 

koetaan sen merkityksen kasvavan kerronnalliseksi elementiksi. Kappale ei silloin ”soi ” vain 

henkilöhahmoille, vaan sen voidaan nähdä olevan läsnä silloin kaikkialla elokuvan maailmassa. Tällä 

tavalla käytettynä musiikista tulee väistämättä merkittävä osa koko tarinankerrontaa.  

 

Tämän tyyppisessä musiikkikerronnassa huomioitavien seikkojen määrä kasvaa runsaasti. Tämän 

kohtauksen musiikkivalinnassa onnistuimme mielestäni mallikkaasti. Tärkeä oppi ja osoitus tässä 

kohtauksessa oli se, että musiikkia pitäisi päästä sovittelemaan elokuvaan jo huomattavasti 

aikaisemmassa vaiheessa. Tämän nimenomaisen kohtauksen musiikkivalinta olisi ollut hyvä suunnitella 

viimeistään kuvakäsikirjoituksen aikana ja musiikin vaikutusmahdollisuudet ja haasteet olisi ollut hyvä 

tiedostaa jo kuvaustilanteessa.  
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2.3.4. Damn Segulls: Jesus Stole My Baby 
kohtaus 66 INT.  Pub Heinähattu, Vaasankatu 23  

 

Elokuvan äänisuunnittelussa oltiin jouduttu umpikujaan tämän pidemmän baarikohtauksen kanssa. 

Äänisuunnittelija Janne Jankeri oli ohjaajan kanssa kahlannut läpi lähes kaikki Teosto-vapaata musiikkia 

tarjoavat katalogit, löytämättä  kohtaukseen sopivaa musiikkia. Elokuvan musiikkibudjetti oli todella 

tiukilla, kun ohjaaja otti minuun yhteyttä tiedustellakseen löytyisikö minulta sopivia kappaleita tätä 

kohtausta varten. Kohtauksen tapahtumapaikka, pub Heinähattu, on varsinkin Helsingin 

musiikkipiireissä hyvin tunnettu. Kirjoitin puhelun jälkeen ohjaajalle kattavan miljööanalyysin tuosta 

paikasta ja pyrin selittämään, miksi juuri tämän kohtauksen musiikkeihin olisi syytä kiinnittää erityistä 

huomiota, jottei elokuvan uskottavuus kärsisi. Ehdotin tätä kohtausta varten ohjaajalle seitsemää eri 

yhtyettä, jotka mielestäni sopivat hyvin Heinähatun miljööseen. Jokaiselta artistilta valitsin 4-6 

tunnelmaltaan erilaista kappaletta, siten että kappaleista löytyi nopeita ja hitaita duurissa ja mollissa. 

Kaikista näistä esittäjistä tein ohjaajalle ytimekkään esittelytekstin ja lähetin linkit musiikin kuuntelua 

varten.  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Kohtauksen sisältö /  Henkilöt:  

“Heinähattu on pieni baari viidellä pöydällä ja sekalaisilla istuimilla. Seinät ovat pääosin keltaiset ja 

kuvioita täynnä. Lihi odottaa tuoppeja baaritiskillä. Tiskiltä katsoen baarin äärimmäisessä nurkassa, 

Jukeboxin vieressä Marsalkka katsoo pöytään nojaavaa Hennistä“  - lainaus käsikirjoituksesta 

 

Yllättävä kaatosade ajaa päähenkilöt tuopin äärelle Heinähattuun. Sateensuojaa samasta paikasta 

tulevat hakemaan myös aikaisemmin päivällä tavatut “nuorisolaiset“ (Tytti Junna ja Marjut Maristo) sekä 

heidän ystävänsä Erno (Niilo Syväoja). Kohtaus tapahtuu lähes kokonaan yhden pöydän ääressä. 

Kolmikko yrittää parhaansa mukaan viihdyttää tyttöjä hieman oudoilla jutuillaan. Tunnelma on hetkittäin 

kiusallinen. Ulkona vihmova sade pitää porukan kuitenkin koossa. Sähkökatkos sammuttaa valot ja 

pysäyttää musiikin. Jutustelu jatkuu kotoisissa tunnelmassa kynttilän valossa. Marsalkan ja Niinan välille 

on selkeästi kehittymässä jonkinlainen romanssi. 

 

Musiikin motiivit: 

Musiikin ensimmäisenä motiivina on rakentaa miljööstä uskottava ja tuoda siihen lisää syvyyttä ja 

kosketuspintaa. Vaikka kohtaukseen syntyykin pientä romanttista värähtelyä, ei tätä lähdetty 

musiikkivalinnoilla korostamaan. Musiikin toinen motiivi oli tuoda hetkittäin laahaavaan kohtaukseen 

vähän vauhtia. 

 

Artistiesittely:  

Damn Seagulls kts. 2.3.3. 
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Musiikkianalyysi:  

Jesus Stole My Baby on Damn Seagullisen alkuaikojen isoin hitti. Kappale kertoo tositarinan yhtyeen 

basistin, Toni “Töni“ Koskisen nuoruudesta. Ensimmäinen tyttöystävä jätti hänet koska tahtoi keskittyä 

nuorisotyöhön seurakunnassaan. Nuoren miehen vinkkelistä Jeesus siis vei tytön häneltä. Kertosäkeen 

nostattavat torvisovitukset tuovat kappaleeseen suuren maailman tuntua. Kappale huokuu 

Vaasankadun ilmapiiriä ja tunnelmaa. Halusin tuoda Damn Segullsien musiikkia mukaan elokuvaan 

enemmän, sillä uskoin heidän “kalliolaisen” imagonsa myös tuovan elokuvan kokonaisuudelle 

painoarvoa ja ainakin musiikkipiirien hyväksyntää.  

 

2.3.5. Sweatmaster: Turnover  
kohtaus 66 INT.  Pub Heinähattu, Vaasankatu 23 

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Kohtauksen sisältö /  Henkilöt: 

kts. 2.3.4. kohtaus jatkuu  

 

Musiikin motiivit:  

Musiikin motiivit oli tuoda kohtauksen miljööseen uskottavuutta, sekä nostaa paikan energiatasoa 

sähkökatkoksen jälkeen.  

  

Artistiesittely: 

Sweatmaster on turkulainen garagerock-yhtye, joka musikaalisesti kulkee Stoogesin, Led Zeppelinin, 

MC5:n  ja Black Sabbathin viitoittamalla tiellä. Yhtye ehti uransa aikana julkaista neljä virallista albumia 

(2002-2010) ja kiertää aktiivisesti Euroopassa ja Venäjällä. Yhtye on ollut erityisesti suomalaisten 

musiikkikriitikkojen suosiossa, ja kolme yhtyeen albumia on valittu vuoden parhaaksi kotimaiseksi 

rockalbumiksi musiikkilehtien toimesta vuosina 2002, 2005  ja 2007. Trion soitanta oli äärimmäisen 

tiukkaa ja heitä pidettiin yhtenä maamme parhaimmista livebändeistä.  

 

Musiikkianalyysi: 

Turnover on Sweatmasterin viimeisimmän albumin jyräävin kappale. Alaspäin laskeva kitarariffi ja 

eläimellinen rumpukomppi saavat polvet nytkymään. Kitaristi Mikko Luukon tavaramerkiksi muodostunut 

murea ja kiertorajan tuntumassa jyräävä kitarasoundi on helposti tunnistettavissa. Sweatmasterille 

tyypilliset, omaperäiset lauluharmoniat ovat kuultavissa. Kertosäe on kaikessa yksinkertaisuudessaan 

nerokas ja erittäin tarttuva.  
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2.3.6. Damn Seagulls: Mad Max  
kohtaus 66 INT.  Pub Heinähattu, Vaasankatu 23 

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Kohtauksen sisältö /  Henkilöt   

Kts. 2.3.4. kohtaus jatkuu  

 

Musiikin motiivit:   

kts. 2.3.4. 

 

Artistiesittely:  

kts. 3.3.3.  

 

Musiikkianalyysi  

Klassisen rock´n´rollin peruskaavan kanssa flirttaileva alkuriffi on soitettu teräskielisellä akustisella 

kitaralla. Kitarariffi vahvistuu kertosäkeessä leikkisällä farfisa–urku-melodialla. Mad Max on tyylilajiltaan 

americanaa. Kappaleen lopussa kuultavat stemmat ovat kunnianosoitus Damn Seagullsin esikuvana 

pitämälle Tom Petty and The Heartbrakersin Free Falling -kappaleelle. 

 

Yhteenveto kappaleista Jesus Stole my Baby, Turnover ja Mad Max.  

Kohtaus on kokonaisuudessaan mielestäni mainio ja kappaleiden myötä kohtauksen rytmi tuntuu 

jouhevalta. Kuten aikaisemmin on mainittu oli musiikkivalintojen uskottavuus nimen omaan tässä 

kohtauksessa mielestäni erityisen tärkeä. Olen lopputulokseen tyytyväinen: kappalevalinnat eivät ole 

liian alleviivaavia tai tunnistettavia, mikä sopii hyvin elokuvan alakulttuurilliseen maailmaan.  

 

Pienenä omana fiksaationani tahdoin löytää tähän kohtaukseen sellaista musiikkia, joka toimisi 

uskottavasti miljöön kanssa. Lopputuloksena päädyin sellaisiin kappaleisiin, jotka jopa löytyvät  

reaalimaailman Heinähatun jukeboxista. Ajattelin tämän pienen tärpin ainakin herättävän hymyn  

Heinähatun kanta-asiakkaiden huulille.  

  

Jäin jälkeenpäin miettimään, olisiko kappaleilla voinut vielä tuoda kohtauksen romanttiseen 

vivahteeseen arvoa, sisältöä tai jännitystä. Nyt kynttilänvalossa tapahtuva dialogi ja pitkät katseet 

puhuvat puolestaan. Näyttelijätyö kohtauksessa on niin vahvaa, että se ei tarvitse taustalleen musiikkia.  

 
!
!
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2.4. Yhteenveto ja analyysi  
 
Kokonaisuudessaan Pussikaljaelokuva oli hyvin antoisa ja opettava työkokemus. Lopputuloksen 

kannalta parempi olisi toki ollut päästä mukaan prosessiin huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa. 

Tähän elokuvaan tulin mukaan vasta leikkausvaiheen loppusuoralla ja siksi musiikkisuunnittelun 

vaikutusmahdollisuudet olivat suppeat.  

 

Toinen seikka, joka olisi selkeyttänyt prosessia ja vaikuttanut varmasti kokonaisuuteen olisi ollut 

raakaleikatun version näkeminen heti prosessin alkaessa. Jälkituotannon kiireisistä aikatauluista johtuen 

raakaleikkauksen katsomissessiosta ei pystytty järjestämään. Sain katsottavaksi vain irrallisia 

kohtauksia ja tein niiden pohjalta musiikkisuunnittelun omalta osaltani. Tämän vuoksi en saanut 

kovinkaan kattavaa kuvaa elokuvan rakenteesta ja musiikillisesta kerronnasta. Pussikaljaelokuvassa 

musiikkia on käytetty suhteellisen paljon, mutta musiikin rytmitys voisi olla kokonaisuuden kannalta 

parempi. Kuultavat kappaleet ovat pitkälti peräkkäisissä kohtauksissa elokuvan puolivälin kieppeillä. Jos 

olisin voinut vaikuttaa tähän itse, niin olisin pyrkinyt mieluummin sijoittamaan musiikkia tasaisemmin eri 

kohtauksien välille.  

 

Leikkaaja Harri Ylösen panosta musiikkivalintojen suhteen ei voi ohittaa. Harrin ammattitaito ja ”hyvä 

korva” näkyi ja kuului kohtausten rytmityksessä musiikin kanssa. Olisin mielelläni käynyt 

musiikkivalintoja kokonaisuudessaan läpi myös leikkaajan kanssa prosessin edetessä. Tähän ei 

kiireisen aikataulun vuoksi ollut kuitenkaan mahdollisuutta.  

 

Kiitollista oli huomata tuottajan ja ohjaajan luottavan näkemyksiini ja ammattitaitooni musiikin 

tuntemuksen suhteen. Kädenvääntöä musiikin taiteellisen ja kerronnallisen sisällön kanssa ei tarvinnut 

käydä. Kommunikaatio ohjaajan kanssa toimi myös loistavasti. Olen tekemiini musiikkivalintoihin 

tyytyväinen. Yksi valitsemistani kappaleista, Jaakko & Jay:n  What´s The Point If There Is No View, istui 

elokuvan maailmaan niin hyvin, että sitä päätettiin käyttää myös elokuvan trailerissa.  

 

Elokuva sai virallisen ensi-iltansa 2.9.2011 täpötäydessä Kinopalatsin pääsalissa, Helsingissä. Tässä 

näytöksessä pystyin keskittymään elokuvan kokonaisuuteen ja tekemään havaintoja 

musiikkivalinnoistani ensimmäistä kertaa. Suuren salin äänentoiston avulla pääsi myös sävelletty 

musiikki komeasti oikeuksiinsa. Äänisuunnittelija Janne Jankerin ammattitaito ja näkemys pääsivät 

upeasti oikeuksiinsa. Hän oli selkeästi tiedostanut sävelletyn musiikin ja liitemusiikin kerronnallisen eron 

ja lopullisessa miksauksessa näiden kontrastia korostettiin taidokkaasti: Marko Nybergin kappaleiden 

soidessa hyvin leveällä ja pehmeällä äänikuvalla oli liitemusiikin miksaus jätetty kapeammaksi. Tällä 

saatiin äänelliseen kokonaiskuvaan ryhtiä, terävyyttä  ja dynamiikkaa. Elokuvan ensi illan jälkeen saatu 
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palaute oli mairittelevaa. Miellyttävää oli myös huomata, että musiikkivalinnat nostettiin esille useissa 

elokuva-arvosteluissa ja kaikissa pelkästään positiivisessa mielessä (kts.5.1.). 

 

Projektin päättymisen jälkeen olen miettinyt paljon, miltä elokuva kuulostaa viiden vuoden kuluttua? 

Entä viidentoista? Olenko edelleen tyytyväinen valintoihini ja mitä katsojat tuumavat tästä silloin? 

Pysyykö “nuorisoelokuva“ nuorekkaana, kun musiikkigenret elävät ja muuttuvat? Pyrin 

Pussikaljaelokuvassa parhaani mukaan käyttämään musiikkia, joka ei ole mielestäni vahvasti sidottu 

aikaan. Tulevaisuus tulee näyttämään miten onnistuin tämän ajatukseni kanssa.  

 

Pussikaljaelokuvan jälkeen mietin myös  olisiko elokuvan musiikkisuunnittelu ollut toisenlainen,  

jos olisin pässyt projektiin mukaan jo varhaisemmassa vaiheessa. Mietin myös paljon miten 

musiikkisuunnittelijan tulisi jatkossa pystyä työskentelemään rinnakain elokuvan leikkaajan ja 

äänisuunnittelijan kanssa.  
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3. MUSIIKKISUUNNITTELU KORSO-ELOKUVASSA 

 

3.1. Yleistä  
Korso-elokuva on Akseli Tuomivaaran esikoisohjaus ja minun ensimmäinen kokonaisvaltainen 

musiikkisuunnittelutyöni. Elokuva kuvattiin keväällä 2013 ja se sai ensi iltansa helmikuussa 2014.  

 

Kokonaisuutena Korso oli minulle työmäärältään edellisessä kappaleessa käsiteltyä Pussikaljaelokuvaa 

huomattavasti suurempi ja prosessina moniulotteisempi. Vastuullani oli lähes kaikki elokuvan musiikkiin 

liittyvät asiat: lähdemusiikin valinnat, sopivan säveltäjän etsiminen ja musiikinkäyttöön liittyvien 

oikeuksien neuvottelut. Lisäksi olin tiiviisti miettimässä, miten elokuvassa kuultavaa musiikkia ja 

yhteistyötä artistien kanssa voitaisiin hyödyntää elokuvan markkinoinnissa.  

 

Tässä lopputyön osiossa pyrin avaamaan musiikin valintaprosesseja ensisijaisesti taiteellisesta 

vinkkelistä. Pyrin jalostamaan lopputyön edellisessä osassa käytettyjä metodeja ja syventämään 

musiikin käytön motiiveihin liittyviä pohdintoja. Tässä lopputyön osuudessa käydään erikseen läpi 

musiikkivalinnat olemassa olevien kappaleiden suhteen sekä analysoidaan elokuvaan sävelletyn 

musiikin prosessit.  

 

Kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa toistuu sama dilemma kuin Pussikaljaelokuvan kohdalla.. 

Yhden kappaleen toimivuuden miettiminen kohtauksessa saattaa kestää vain muutamia sekunteja ja 

intuitiolla on tässä valinnassa merkittävä rooli. Tämän ajatusprosessin avaaminen kirjalliseen muotoon 

onkin sitten huomattavasti suurempi työ.  

 

Tapauksesta riippuen musiikkivalinta saattaa osua kohdilleen ensimmäisellä kerralla tai vaihtoehtoisesti 

samaan kohtaukseen on soviteltu kymmeniä eri vaihtoehtoja. Korso-elokuvassa kuullaan olemassa 

olevia musiikkikappaleita 22:ssa eri kohtauksessa ja sävellettyä musiikkia noin viidessätoista 

kohtauksessa. Monessa kohtauksessa musiikki on kuultavana vain hyvin lyhyen ajan. Kestosta 

riippumatta jokaisella valitulla kappaleella on musiikkikerronnallisen kokonaisuuden kannalta oma 

paikkansa ja merkityksensä. Musiikkivalintojen suhteen ei oikeastaan ole väliä käytetäänkö kappaletta 

vain muutama tahti vai kuullaanko se kokonaan, saman ajatustyö on kuitenkin käytävä läpi.  

 

Tässä osassa puhun työn tekemisestä me-muodossa. Tällä tarkoitetaan useimmiten itseni lisäksi 

ohjaaja Akseli Tuomivaaraa, jonka kanssa keskustelimme ja vaihdoimme ajatuksia hyvin tiiviisti koko 

elokuvan tuotantoprosessin ajan. 
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3.2. Elokuvan esittely  
 
Korso-elokuva on Bufo oy:n ja Tuffi-filmin yhteistuotanto, jonka on ohjannut Akseli Tuomivaara. 
Käsikirjoitus on Kirsikka saaren ja Jenni Toivonniemen käsialaa. Elokuva kuvattiin keväällä ja kesällä 
2013. Ensi-iltansa se sai Helmikuussa 2014.  
!
!
Synopsis:  

Korsolainen Markus (Mikko Neuvonen) haaveilee katukoristähteydestä New Yorkissa, vaikka 

todellisuudessa päivät kuluvat kavereiden kanssa pelaillen ja lähiössä lorvien. Tasainen arki saa 

käänteen, kun pikkusisko Heta (Iida Lampela) tuo yöksi kotiin uuden poikaystävänsä, 

kongolaistaustaisen Jojon (Richmond Ghansah). Itsetietoinen lukiolaispoika Jojo nauraa Markuksen 

unelmalle. Markus päättää hankkia matkarahat New Yorkiin, ja pistää itsensä ja lopulta kaverinsakin 

likoon todistaakseen, että unelma on kaikkea muuta kuin typerä. ( Finnkino.fi)  

 

Tekijätiedot:  

 

Käsikirjoitus: Kirsikka Saari, Jenni Toivoniemi 

Ohjaus: Akseli Tuomivaara   

Kuvaus: Juice Huhtala   

Äänisuunnittelu: Karri Niinivaara  

Säveltäjä: Matti Pentikäinen  

Leikkaus: Jussi Rautaniemi  

Tuotanto: Mark Lwoff, Misha Jaari / Bufo, Elli Toivoniemi / Tuffi films   

Budjetti: 798 000 € 

Ensi-ilta: 28.2.2014 

Pääosissa: Mikko Neuvonen, Niko Vakkuri, Iiro Panula, Richmond Ghansah, Iida Lampela, 

 

3.3. Alkupiste ja toimeksianto   
!
Ohjaaja Akseli Tuomivaara otti minuun yhteyttä Tammikuussa 2012. Hän oli juuri saanut valmiiksi 

ensimmäisen leikkausversion esituotantovaiheessa olevan Korso-elokuvan esittelyvideosta. Tällä 

videolla lähdettiin hakemaan rahoitusta pitkälle elokuvalle. Akseli pyysi lupaa käyttää erästä silloisessa 

työroolissani edustaman artistin kappaletta. Lupasin oikeudet kappaleen ei-julkiseen käyttöön. Sovimme 

että mikäli tuotanto saa rahoituksen, tulen elokuvan työryhmään mukaan miettimään kappaleita 

musiikkisuunnittelijan roolissa.  
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Maaliskuussa 2013 elokuva sai Suomen elokuvasäätiöltä myönteisen rahoituspäätöksen. Tuotanto lähti 

liikkeelle hyvin nopeasti: elokuvan ensimmäinen kuvauspäivä oli jo 2,5 viikkoa päätöksen saamisen 

jälkeen. Ensimmäistä musiikillista suunnitelmaa alettiin tekemään näihin samoihin aikoihin. Tuntui 

mahtavalta päästä mukaan prosessiin jo näin varhaisessa vaiheessa. Mielenkiintoisen lähtöasetelman 

tähän työkeikkaan toi pitkä yhteistyö Tuomivaaran kanssa. Olimme tehneet opiskeluaikoina useamman 

elokuvan yhdessä ja nyt 12 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen tiemme kohtasivat jälleen.  

 

3.4. Musiikkivalintojen lähtökohdat  
!
Pidimme ensimmäisen musiikkipalaverin Akselin ja tuottaja Elli Toivonniemen kanssa helmikuussa 

2013. Aloimme kartoittamaan ohjaajan toiveita ja laajempia musiikillisia linjauksia. Akseli oli 

ensimmäisestä keskustelusta lähtien tehnyt selväksi, että tahtoo lähteä tutkimaan musiikkivaihtoehtoja 

jostain muusta kuin kaikista ilmeisimmästä lähtökohdasta. Lähiöön sijoittuvassa nuorisoelokuvassa 

ilmeisin suunta on kotimaisen hip-hopin ja rap-musiikin käyttäminen. Akselin pelkona musiikkilinjan 

suhteen oli vaara kliseisiin sortumisesta ja elokuvan leimautumisesta tietyn genren tai marginaalien 

elokuvaksi. Huolena oli myös se, että hip-hopin tai rap-musiikin mukana tuomat sanoitukset alkavat 

herkästi muuttumaan turhan merkittäviksi elokuvan sisällön kanssa. Lähdimme siksisuunnittelemaan 

elokuvan musiikillista kerrontaa juuri päinvastaisista ja ei-niin-ilmeisistä lähtökohdista. 

  

Lähtöajatuksen pohjalta aloin tehdä taustatyötä ja kartoitin vaihtoehtoisia musiikillisia suuntia. 

Ensimmäistä tapaamista varten olin koostanut laajan soittolistan kappaleista, joiden olin visioinut istuvan 

käsikirjoituksen rujoon maailmaan ja Akselin ajatuksiin. Heti ensimmäisessä tapaamisessa tuntui 

vahvasti siltä, että ajatuksemme Akselin ja Ellin kanssa kohtasivat. Palaverin jäljiltä jäi muistoksi 

seuraavanlaiset muistiinpanot, joita kutsuimme Korson musiikilliseksi dogmaksi: 

1. Elokuvassa käytettävä musiikki tulee olla jotain muuta kuin aihepiiriin ilmeisimmin sopivaa kotimaista 

rap-musiikkia. 

2. Elokuvassa tulee olemaan musiikkia suhteellisen vähän.  

3. Elokuvaan ei tulla palkkaamaan säveltäjää, vaan käytämme olemassa olevaa musiikkia.  

4. Musiikillinen linja rajataan karkeasti indie- ja alternativemusiikkiin.  

5. Vältämme viimeiseen asti ns. katalogi -musiikkia.    

 

Tämän linjaus tuntui hyvältä tässä vaiheessa tuotantoa, mutta prosessin edetessä huomasimme 

näkemystemme ja mielipiteittemme muuttuvan. Päädyimmekin lopulta käyttämään elokuvassa paljon 

musiikkia ja tästä suuri osa oli kotimaista rap-musiikkia ja lisäksi palkkasimme elokuvaan säveltäjän. 

Oikeastaan saimme pidettyä kiinni ainoastaan dogmamme viimeisestä kohdasta, eikä elokuvassa 

käytetty katalogimusiikkia. 
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Ensimmäisen kosketuksen elokuvan visuaaliseen maailmaan sain maaliskuussa 2013. Tällöin 

katsoimme työryhmän kanssa läpi testikuvauksia Elokuvasäätiön teatterissa. Näkemäni muutti vahvasti 

ajatuksiani musiikillisen linjauksen suhteen. Käsikirjoituksen henkilöhahmot muuttuivat katselun myötä 

lihaksi ja elokuvan tapahtumapaikat toisenlaiseksi kuin olin mielessäni kuvitellut. Elokuvan päähenkilöt 

viettävät aikaansa vanhassa teollisuushallissa, jossa Markus harjoittelee koripallon pelaamista ja jossa 

poikakolmikko viettää muutenkin aikaansa. Testikuvien myötä minulle valkeni, miltä paikka tulisi 

näyttämään: rujo, betoninen halli, joka on kauttaaltaan graffitien peitossa. Tämän visuaalinen kuvasto 

määritteli myös musikaalista suuntaa. Graffitit ovat hyvin vahva viittaus hip-hop kulttuuriin, eikä tätä 

seikkaa voinut olla noteeraamatta musiikillista linjaa miettiessä. Toinen vahvasti vaikuttava tekijä oli 

kuvaaja Juice Huhtalan omaperäinen kameratyöskentely. Käsivaralta kuvattu koripallon pelaaminen 

välitti liikkeen tunnun valkokankaalle. Jalkoja kuvattiin paljon. Koripallon pompottelu ja pelaajien jalkojen 

liikkeet toivat mukaan vahvan rytmisen elementin ja paljon energiaa. Alkuperäinen visio maalailevan 

indie-rockin käytöstä näissä elokuvan tarinan kannalta merkittävissä kohtauksissa ei enää tuntunut 

istuvan tähän kuvastoon.  

 

Elokuvan musikaalista linjausta määritteli myös musiikkibudjetti. Käytössäni oli 10 000 euroa, joka on 

noin neljäsosa kotimaisen elokuvan keskimääräisestä musiikkibudjetista (lähde Ses). Tämä 

konkreettinen haaste pakotti minut tekijänä miettimään luovia ja ekonomisia ratkaisuja. Otin tämän 

vastaan kiinnostavana haasteena.   

 

3.5. Työskentelytavat käytännössä ja musiikin vaikutusmahdollisuudet  
 

3.5.1. Työskentelytavat käytännössä  
Korso-elokuvassa työtehtäviini kuului sopivan musiikin löytäminen elokuvaan annetun budjetin 

puitteissa, musiikin käyttöön liittyvien oikeuksien neuvottelut oikeuksien omistajien kanssa ja raportointi 

musiikin käytöstä tekijänoikeusjärjestöille yhdessä tuottaja Elli Toivoniemen kanssa. Lisäksi olin mukana 

miettimässä musiikin roolia elokuvan tiedotuksen ja markkinoinnin yhteydessä yhdessä elokuvan 

markkinointivastaavan Helena Mielosen kanssa. 

  

Korso-elokuvan musiikkivalintoja mietittiin kolmessa eri työvaiheessa: aluksi ohjaajan ja tuottajan 

kanssa suurten musiikillisten linjojen hahmottumiseksi, seuraavaksi hieman yksityiskohtaisemmin 

leikkaajan ja ohjaajan kanssa kokonaisuuden rytmiikan löytymiseksi ja kolmannessa vaiheessa hiottiin 

yksityiskohtia äänisuunnittelijan ja säveltäjän kanssa.  
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Ensimmäisen raakaleikkausversion sain katsottavakseni elokuussa 2013 ja tämän pohjalta kartoitettiin 

elokuvan musiikkipaikat. Merkitsin käsikirjoitukseen ne kohtaukset, jotka tuntuivat tarvitsevan musiikkia 

tai joihin olisi mielestäni hyvä vielä testata musiikin toimivuutta. Näitä kohtauksia tuli yhteensä 46 ja 

niiden pohjalta aloitettiin musiikillisen kokonaisuuden hahmottaminen. Leikkauksen edetessä 

musiikkipaikkojen määrä karsiutui luontevasti. Valmiissa elokuvassa musiikkia kuullaan yhteensä noin 

kolmessakymmenessäviidessä kohtauksessa. Koska elokuvan musiikkibudjetti oli hyvin rajallinen oli 

minun mietittävä uusia kulmia musiikin käytön suhteen. Olin alusta alkaen kuitenkin luottavainen sen 

suhteen, että pystyisimme kontaktieni avulla löytämään tätä elokuvaa varten sopivaa musiikkia. Tässä 

tapauksessa pieni budjetti kääntyi lopulta eduksi, sillä sen myötä päädyimme kehittämään varsin 

mielenkiintoisia toimintamalleja.  

 

Ensimmäisten musiikkisuunnitelmien mukaisesti rajasimme käytettävän olemassa olevan musiikin 

vaihtoehtoiseen rock-musiikkiin. Tässä ensimmäisessä työvaiheessa keräsin ohjaajalle ja leikkaajalle 

noin kymmenen kappaleen koosteen mielestäni sopivaa musiikkia. Tämä kokoelma piti sisällään lähinnä 

marginaalisten postrock-bändien kappaleita Suomesta ja ulkomailta. Näitä kappaleita lähdettiin 

sovittelemaan leikkauspöydällä ja valintoja niiden suhteen tehtiin jatkuvasti. Sopimattomat hylättiin ja 

hyvien suhteen pyrittiin analysoimaan, miksi ne toimivat. Leikkauksen edetessä kuva alkoi kuitenkin 

kaivata rinnalleen selkeästi rytmisempää musiikkia kuin olin tähän mennessä ajatellut. Itseäni alkoi 

myös mietityttämään musiikkivalinnat katsojien vinkkeleistä: Suomenkielinen rap & hiphop on 

nykypäivän nuorille huomattavasti luonnollisempi ja tutumpi musiikillinen ympäristö kuin rock. 

Musiikkivalintojen muuttumiseen alkoi siis vahvasti vaikuttamaan oletettavan kohdeyleisön oletettavat 

musiikilliset mieltymykset. Tämän oli ehdottomasti tärkeä oivallus ja sen myötä opin päästämään 

kokonaan irti omista musiikillisista mieltymyksistäni. Ilman tätä havahtumista lopputuloksena olisi 

todennäköisesti ollut kummallinen yhdistelmä, jossa nuorisolle pyritään syöttämään yli kolmekymppisen 

musiikkisuunnittelijan mielimusiikkia. Onneksi tämä huomio tapahtui jo prosessin alkumetreillä. 

Kävimme asian läpi ohjaajan kanssa, joka ymmärsi myös, että musiikillista suuntaa on tässä vaiheessa 

tuotantoa tarkisteltava uusin silmin.   

 

Seuraavassa työvaiheessa kasasin ohjaajalle ja leikkaajalle noin kymmenen, mielestäni sopivan 

suomalaisen rap-kappaleen kokoelman. Nämä kappaleet mietin siltä kantilta, että tiesin niiden 

käyttöoikeuksien neuvotteluiden olevan realistisia myös suhteessa elokuvan budjettiin. Kymmenen 

kappaleen rajattu paketti tuntui olevan toimiva idea. Leikkaaja Jussi Rautavaaran oli helppoa kuunnella 

kaikki keräämäni kappaleet niin, että niistä jäi hänelle mieleen vahva mielikuva. Leikkaaja sovitteli 

kappaleita kohdilleen omien näkemystensä mukaan. Osa Jussin valinnoista tuntui istuvan heti hyvin 

yhteen kuvan ja kohtausten tunnelman kanssa. Näiden kappaleiden kohdalla näin tarpeelliseksi 

selvittää käyttöoikeudet ja hinnat jo tässä vaiheessa tuotantoa. Artisteja ja heitä edustavia levy-yhtiöitä 
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lähestyessäni oli mukava huomata, että Korso-elokuva herätti positiivista mielenkiintoa. Kerrottuani 

heille taloudelliset realiteetit, olivat useimmat valmiita tulemaan mukaan alakulttuurin mukaisella 

hengellä ja antamaan musiikkia käyttöömme elokuvan budjettiin sopivalla hinnalla. 

 

Leikkauksen edetessä saimme useita yksittäisiä kohtauksia toimimaan täydellisesti olemassa olevan 

musiikin kanssa. Silti sellaiset kohtaukset, joiden tavoitteena oli saada katsoja samaistumaan 

päähenkilön läpikäymiin tunnetiloihin tuntuivat tarvitsevan tuekseen sävellettyä musiikkia. Elokuvan 

ensimmäinen läpikatselu järjestettiin 26.6.2013 elokuvateatteri Dubrovnikissä. Tässä versiossa oltiin 

käytetty vain olemassaolevaa musiikkia. Raakaleikkausversion näkeminen valkokankaalta vahvisti 

entisestään sävelletyn musiikin tarvetta.   

 

Otin yhteyttä underground-musiikkipiireistä arvostettuun dj-tuottajaan Matti Pentikäiseen. Hänen 

tavaramerkikseen muodostunut tummasävyinen, moderni elektroninen musiikki tuntui mielikuvissani 

sopivalta lähtökohdalta elokuvan muun musiikkikerronnan tueksi. Matti innostui paljon aiheesta ja 

ideoita alkoi sadella. Haasteena säveltäjän palkkaamiselle oli rajallinen budjetti. Tässä vaiheessa siitä 

oltiin korvamerkattu noin kaksi kolmasosaa olemassaolevien kappaleiden käyttöoikeuksia varten, eikä 

sävellystyöhön oltu budjetoitu käytännössä mitään. Nyt kun tarvetta sävelletylle musiikille kuitenkin tuli, 

aloimme Matin kanssa miettiä, miten voisimme mahdollisimman ekonomisesti tuottaa elokuvaan 

sopivaa musiikkia. Matti työskentelee pääsäätöisesti elektronisen musiikin parissa, jota hän rikastaa 

analogisista  elementeistä tehdyillä loopeilla ja sampleilla. Looppien ja samplejen käyttäminen musiikin 

rakennuspalikoina oli meille oikeastaan ainoa vaihtoehto, sillä jäljellä olevalla budjetilla ei olisi ollut 

mahdollisuutta järjestää äänityssessioita tai palkata muusikoita.   

 

Pyysin Mattia miettimään olisiko hänellä jo valmiiksi tehtyjä sävellysaihioita, joista voisimme lähteä 

liikenteeseen. Matti palasi minulle pian asiaan kahden vanhan demon kanssa. Testailimme näitä kuvan 

kanssa ja tulimme nopeasti siihen tulokseen, että demoista löytyy Korso-elokuvaan sopivia elementtejä. 

Seuraavaksi pyysin Mattia tutkimaan, löytyisikö kappaleista mahdollisesti alkuperäiset tallenteet, joiden 

kautta pääsisimme käsiksi sen erillisiin raitoihin. Sattumalta ne löytyivät ja tätä kautta Korson sävelletyn 

musiikin omintakeinen valmistumisprosessi alkoi hahmottua. 

 

Säveltäjän tullessa mukaan kuvioihin alkoi Korso-elokuvan suurempi musiikillinen linja olemaan selkeä. 

Sävellystyön edetessä etsin kuitenkin jatkuvasti lisää olemassaolevaa musiikkia. Rakensin näistä 

ohjaajalle erilaisia soittolistoja kuultavaksi. Soittolistat kasasin elokuvan henkilöhahmojen mukaan. 

Tavoitteenani oli löytää elokuvan jokaiselle keskeiselle hahmolle jonkinlainen musiikillinen historia. 

Kyselin Akselilta paljon hänen näkemyksiään elokuvan roolihahmoista omien valintojeni tueksi.   
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3.5.2. Musiikin teemoista ja kerronnallisista elementeistä   
Akselin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta alkoivat elokuvan musiikilliset teemat vahvistumaan. 

Kantaviksi teemoiksi nousivat “omien pelkojen voittaminen” ja “oman tiensä löytäminen”. Kiinnostavana 

haasteenani oli miettiä miten musiikillinen kerronta voisi tukea näitä ajatuksia niin sävelletyn musiikin 

kuin olemassaolevan musiikin vinkkelistä.   

 

3.5.3. Musiikin vaikutusmahdollisuudet  
Uskon, että elokuvan musiikkisuunnittelulla pystytään vaikuttamaan hyvin nopeasti ja suoraviivaisesti 

elokuvan kerrontaan eri tasoissa. Selkeitä vaikutusmahdollisuuksia löytyy esimerkiksi näistä kentistä:  

-Henkilöhahmojen syventäminen  

- Tarinan syventäminen  

- Miljöön korostaminen   

- Ajankuvasta kertominen   

- Ilmapiirin / tunnelman luominen  

Nämä seikat olivat ohjenuoranani, kun mietin mihin kohtauksiin musiikkia halutaan käyttää ja mitä sillä 

pyritään kertomaan. Jos en löytänyt musiikille tarvetta mistään edellä mainituista kohdista, sitä ei liitetty 

kohtaukseen. 

 

3.5.4. Kontrastit musiikkisuunnittelun elementteinä: 
Elokuvan leikkauksen edetessä minulle syntyi ajatus elokuvan henkilöiden, arvomaailmojen ja paikkojen 

erilaisuuden korostamisesta musiikkivalintojen avulla. Lähdin syventämään ajatuksiani ja päätin kokeilla 

sen toimivuutta viiden erilaisen vastakkainasettelun kautta. Tämä kokeilu selkeytti omaa näkemystäni 

elokuvan musiikillisesta kokonaisuudesta huomattavasti. 

 
Musiikillinen kontrasti 1) New York vastaan Korso:  
Elokuvan päähenkilö haaveilee koripallotähteydestä New Yorkissa. New York tulee tarinaan mukaan 

dialogin lisäksi mm. musiikkivideoiden ja Markuksen katsomien tv-ohjelmien ja internetsivustojen myötä. 

Tahdoin tehdä musiikin kautta elokuvan musiikkikerronnassa kontrastin New Yorkin unelmien ja Korson 

todellisuuden välille. Korsossa kuunnellaan pääsääntöisesti suomenkielellä tehtyä rap-musiikkia ja New 

Yorkiin liittyvien kohtausten yhteydessä on musiikkina puolestaan käytetty englanninkielistä hip-hopia tai  

säveltäjän tekemää New Yorkin soundimaailmaan sopivaa instrumentaalimateriaalia. Säveltäjä on hyvin 

perehtynyt New Yorkin hip-hop-historiaan ja lähti tavoittelemaan mahdollisimman autenttista 

äänimaisemaa hyvinkin yksityiskohtaisista elementeistä.  
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Eroa Korson ja New Yorkin välillä haettiin myös tietoisesti erilaisien tempojen kautta. Unelmien New 

Yorkista tahdottiin tehdä kiihkeä ja eteenpäin sykkivä ja Korson musiikit olivat muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta selkeästi hitaampia tempoltaan. Tällä tahdottiin korostaa staattista, monotonista ja 

muuttumatonta miljöötä, jossa päivät muistuttavat toisiaan.  

 
Musiikillinen kontrasti 2) Murikan jengi vastaan nuoriso: 
Yksi elokuvan keskeisiä paikkoja on Korson ostoskeskuksessa sijaitseva baari nimeltään Sorento, jossa 

majailevat kulmakunnan rikolliset ja juopot. Halusin luoda mahdollisimman vahvan henkisen eron 

Markuksen treenipaikkana toimivan tehdashallin betoniseinien ja tämän perinteisen suomalaisen 

kuppilan välille. Tehdashallissa soi pääsääntöisesti suomenkielinen, katu-uskottava hip-hop ja 

Sorentossa taas kotimainen, mollivoittoinen iskelmä.  

 

Ohjaaja halusi luoda Sorenton ilmapiirin vastaamaan pikkukaupungin linja-autoaseman kahvilaa. Pyrin 

tukemaan tätä visiota musiikkivalinnoissa. Leikkausvaiheessa kohtauksiin soviteltiin Agents-yhtyeen 

rautalankamusiikkia, joka sopi baarin pysähtyneeseen tunnelmaan täydellisesti, mutta oli mahdoton 

yhtälö elokuvan tiukan musiikkibudjetin vuoksi. Päädyimme siksi metsästämään budjetillemme 

paremmin sopivia vaihtoehtoja.  

  

Musiikillinen kontrasti 3) tytöt vastaan pojat: 
Elokuva keskittyy poikien maailmaan. Pojat kuuntelevat musiikkia kasettisoittimesta tyhjässä 

teollisuushallissa. Heidän maailmansa rakentuu kotimaisten “katu-uskottavien“ artistien rosoisen 

soundimaailman ympärille. Marginaalinimien ja vähemmän tunnetun musiikin käyttö tuntui heidän 

kohdalla luontevalta vaihtoehdolta. Musiikkina kuullaan mm. Eevil Stöö, DJ. Kriddlokk ja Jontti & Shaka. 

Artistit valikoituivat mukaan sekä siksi että kappaleet sopivat elokuvan tunnelmaan että siksi, että ne 

edustavat arvomaailmaltaan ja imagoltaan poikien maailmaa.  

 

Elokuvan puolivälin jälkeen pojat kohtaavat kolme samanikäistä tyttöä ja pääsevät ajelulle näiden 

kanssa. Tässä kohtauksessa ollaan musiikillisesti tyttöjen maailmassa. Kohtauksessa käytetään 

askeleen verran kaupallisempaa, pehmeämpää  ja radioystävällisempää musiikkia, kontrastina poikien 

kuuntelemalle musiikille. Tyttöjen kuuntelema musiikki on myös kevyempää ja hauskempaa kuin poikien 

maailmassa. Iloisuutta ei alleviivata, mutta se on tausta-ajatuksena. Myös “tyttöjen kappaleet” valikoitiin 

tukemaan elokuvan musiikkikerronnan kokonaiskuvaa.  

 

Musiikillinen kontrasti 4) Kaupunki vastaan erämaa:    
Elokuvan musiikillista linjaa miettiessäni keskustelimme ohjaajan kanssa paljon henkilöhahmojen 

taustatarinoista. Akselin visio Murikasta oli se, että hän olisi aikoinaan halunnut ryhtyä eräoppaaksi tai 

viettäisi mieluummin aikaansa Lapin tuntureilla kuin betonilähiössä. Olosuhteet olisivat kuitenkin ajaneet 
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hänet Korsoon pyörittämään rikollista toimintaa. Tätä Akselin visiota pyrin korostamaan 

musiikkivalinnoilla. Loppujen lopuksi moni näistä kohtauksista, joissa tätä kontrastia pyrittiin 

rakentamaan päätettiin kuitenkin äänitöissä jättää kokonaan vaille musiikkia. Lopulliseen elokuvaan jäi 

lopulta vain yksi kohtaus tätä ajatusta tukemaan.  

  

Musiikillinen kontrasti 5) Ammattikoulun oppilaat vastaan lukiolaiset:  
Elokuvan käsikirjoitukseen oltiin kirjoitettu paljon jännitettä lukiolaisten ja “amislaisten” välille. 

Poikakolmikko edustaa kärjistetysti ammattikouluopiskelijoiden arkkityyppejä. Päähenkilön pikkusisko 

Heta puolestaan on juuri aloittamassa ensimmäistä vuottaan lukiossa. Erilaisuus ei sovi heimoajatteluun 

ja Heta saa osakseen paljon halveksuntaa ja arvostelua ystäviltään ja jopa omalta äidiltään. Korso-

elokuvan maailmassa lukiolaisia pidetään “hienohelmoina“ ja heidän oletetaan kuvittelevan itsestään 

liikoja. Tämän otin huomioon musiikkisuunnittelussa, lopulliseen elokuvaan ei kuitenkaan jäänyt kuin 

yksi musiikkikappale tätä kontrastia kommentoimaan. 

 

3.6. Musiikkivalinnoista tehdyt analyysit  
!
Tässä lopputyön osassa käydään läpi musiikkivalintoihin vaikuttaneet seikat olemassaolevan musiikin 

kohdalta. Analysoin elokuvan tapahtumapaikkoja ja henkilöitä musiikkisuunnittelun vinkkelistä. 

Tavoitteenani on avata lukijalle musiikkivalintoihin vaikuttaneiden seikkojen prosessit. Aluksi käyn läpi 

elokuvan tärkeimmät  tapahtumapaikat ja henkilöt. Tämän jälkeen käsittelen yksittäin jokaisen 

elokuvaan päätyneen kappaleen.  

 

3.6.1. Yleinen miljööanalyysi Korso-elokuvassa:  
Korso on kaupunginosa ja suuralue Vantaan koillisosassa. Kaupunginosassa on 7342 asukasta 

(1.1.2012). Korson suuralueeseen ovat vuodesta 2007 lähtien kuuluneet seuraavat yhdeksän 

kaupunginosaa: Matari, Korso,Mikkola, Metsola, Leppäkorpi, Jokivarsi, Nikinmäki, Vierumäki, Vallinoja. 

Korson suuralueella on 29 395 asukasta (1.1.2012). ( lähde: Wikipedia ) 

 

Elokuvan slogan on: “Korso - state of mind”, vapaasti suomennettuna “Korso on mielentila.” 

Puhekielessä Korso on usein synonyymi epätoivolle ja tietynlaiselle ankeudelle. Monille Korso merkitsee 

ankeaa rajanvarsilähiötä, johon liittyy alkoholismia, 70-luvun elementtitaloja, välinpitämättömyyttä ja 

hieman pelottavia hahmoja. Uutisissa Korso tulee vastaan yleensä huumerikosten, rattijuoppouden tai 

pahoinpitelyiden yhteydessä. Korso on pääkaupunkiseutua, mutta tuntuu elävän omassa 

ulottuvuudessaan.  
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Lähiöestetiikka ja lähiöiden karuuden glamorisointi on ollut kliseenä elokuvissa ja musiikkibisneksessä 

jo kymmeniä vuosia. Amerikkalaisessa elokuvakerronnassa rakastetaan tarinaa, jossa köyhä lähiön 

kasvatti kasvaa elokuvan myötä ihailluksi sankariksi. Amerikan suurimmista rap-artisteista monet ovat 

ainakin taustatarinan mukaan kulkeneet  pitkän tien ryysyistä rikkauksiin. Vaikka Korso-elokuva ei sorru 

tkuluneeseen kerrontatapaan, on yhteys rap-musiikin ja lähiöiden ympäristön kanssa kuitenkin läsnä. 

 

Lähiötä pidetään uuden urbaanin musiikin syntysijoina. Esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa, joissa 

etnisten vähemmistöjen määrä on suhteessa väkilukuun huomattavasti suurempi kuin Suomessa, ovat 

lähiöt usein kulttuurien sulatusuuneja. Näissä maissa lähiöistä nousee mielenkiintoista musiikkia, jossa 

kuuluu aksentit ja soundit maailman useasta kolkasta. Tätä ajatusta tahdoin pitää yllä Korso-elokuvan 

musiikillista kerrontaa miettiessäni. Soundtrackille päätyikin paljon maahanmuuttajataustaisten artistien 

musiikkia.  

 

3.6.2. Elokuvan musiikkivalintojen kannalta merkittävät lokaatiot 

  
Tyhjä teollisuushalli  
Elokuvan alkujaksossa esitellään tyhjä teollisuushalli, jossa päähenkilö treenaa koripalloa. Päähenkilö 

tulee kiinteistöön sisään rikotun ikkunan kautta ja näin katsojalle tehdään selväksi, että kyseessä ei ole 

ainakaan kaupungin rahoilla pyörivä harrastustoiminta. Iso halli on varustettu koripallokorilla ja lattiaan 

on maalattu koripallon rajaviivat. Katsojalle esitellään myös nuhruista nuorisotaloa muistuttava 

oleskelutila, kiljunvalmistukseen tarkoitetut ämpärit sekä tyhjien oluttölkkien kokoelma. Teollisuushalliin 

on rakennettu puinen parvi, joka muistuttaa hieman pikkupoikien puumajaa. Tämä tukee 

tarinankerronnallisesti ajatusta siitä, että teollisuushalli on paikka, jossa nuoret uskovat lapsenomaisesti 

omiin unelmiinsa ja ovat vapaita tekemään mitä ikinä tahtovat. Yksi haaveilee koripallotähteydestä, 

toinen omakotitalosta ja kolmas lähinnä naisista. Kuvitteellisesti tehdashallissa vallitsevat omat 

lainalaisuudet ja sen paksut, graffitien peitossa olevat seinät suojaavat arjelta ja sen ankeudelta. 

Paikkaan sijoittuvien kappaleiden musiikkivalintojen suhteen kantavana teemana on vapaus.  

 

Sorento-baari  
Sorento on juuri sellainen baari, jollainen löytyy lähes jokaisesta kaupungista. Loosin kulahtaneella 

nurkkasohvalla voi huolet turruttaa keskioluen tuomaan lohtuun ja pikavipillä saa hoidettua helposti aina 

muutaman tuopin lisää. Elokuvassa Sorento ja sen asiakkaat edustavat sitä tulevaisuutta, johon 

syrjäytymisvaarassa olevat päähenkilöt ovat vääjäämättä ajautumassa. Päivisin baarissa on hiljaista. 

Viikonloppuisin on tarjolla karaokea. Sorento toimii elokuvan pääpahiksen, Murikan päämajana. Päivisin 

hän pitää toimistoaan baarin loosissa. Murikalla näyttää myös olevan valta baarin henkilökuntaan. Hän 

päättää millaista musiikkia siellä kuunnellaan. Heti elokuvan alkumetreillä näemme myös kuinka 

Murikka voi pahoinpidellä ravintolan asiakkaan henkilökunnan puuttumatta asiaan millään tavalla. Tällä 
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kerrotaan Murikan vallasta kyseisessä paikassa. Sorentoon sijoittuvien kohtausten musiikkien 

kantavana teemana oli suomalainen melankolia, muistoissa eläminen, pysähtynyt aika ja ankeus.   

 

3.6.3.  Elokuvan keskushenkilöt  
 

Markus 22v, päähenkilö (Mikko Neuvonen)  
Elokuvan päähenkilö on katukoripallotähteydestä haaveileva Markus. Markus on tavallisen näköinen ja 

oloinen nuorimies. Vähäeleisellä Markuksella on suuri usko omiin kykyihinsä koripallonpelaajana ja hän 

on laittamassa koko elämänsä tämän kortin varaan. Opiskelu ammattikoulussa ei maistu ja Markus 

viettää päivänsä tähteydestä haaveillen ja varastotilalla treenaten. Katsojan annetaan ymmärtää jo 

elokuvan alussa, että Markuksen lahjat eivät tule riittämään tähteyteen saakka. Saamme myös tietää, 

että Markuksen vanhemmat ovat eronneet ja hän elää kolmivuorotyötä tekevän äitinsä ja pikkusiskonsa 

kanssa kerrostalossa. Markus on elokuvan henkilöistä ainoa, jonka tunnetilaa pyritään elokuvassa 

alleviivaamaan musiikin avulla.  

 

Hartikainen n. 22 v, Markuksen ystävä (Iiro Panula) 
Pääkolmikon hieman hidas ja yksinkertainen jäsen. Hartikainen keräilee tyhjien kaljatölkkien kokoelmaa 

ja uskoo, että tulevaisuudessa pystyisi ostamaan itselleen omakotitalon, johon saisi 

kaljatölkkikokoelmansa esille. Hartikainen opiskelee samassa ammattikoulussa Vänän kanssa ja asuu 

kerrostalossa hieman jälkeenjääneen isänsä kanssa. Hartikainen on selkeästi taitava käsistään ja 

ymmärtää autojen korjauksesta paljon. Hän on myös elokuvan ainoa henkilö, joka pitää kiinni 

sanoistaan ja uhrautuu sankarillisesti Markuksen unelman vuoksi.   

 

Vänä n. 22 v, Markuksen ystävä (Niko Vakkuri) 
Vänä on “pelimies” ja vitsinkertoja, jolla on loputon usko omaan vetovoimaansa. Hän pyrkii elokuvassa 

iskemään jokaisen naispuolisen vastaantulijan suhteellisen heikoin tuloksin. Joukon persoonallisin, 

ekstrovertein ja hauskin hahmo.  

 

Murikka n. 40 v, Korson pikkurikollisten pomo (Petri Manninen) 
Elokuvan antagonisti on Korson alamaailmaa pyörittävä Murikka. Hän on merkittävissä roolissa sekä 

Markuksen unelmien saavuttamisen että niiden menettämisen suhteen. Murikan hahmo on rakennettu 

kiinnostavasti. Hänen preesensinsä huokuu samaan aikaan viisautta ja rauhallisuutta, mutta katsoja 

näkee alkumetreillä, että hänen rauhallisen kuorensa alla elää väkivaltainen ja äkkiväärä persoona, 

jonka kanssa ei kannata pelleillä. Murikkaan viittaavien kappaleiden kantavana teemana oli kaipuu pois 

kaupungista.   

 

Heta n. 16 v, Markuksen sisko (Iida Lampela)  
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Heta edustaa elokuvassa järjen ääntä. Hänellä on kunnianhimoa ja älykkyyttä. Ero muihin 
roolihahmoihin korostuu sillä, että Heta on juuri aloittamassa opiskelun lukiossa. Hänen ystävänsä ovat 
ammattikoulun oppilaita ja Heta saakin kuulla erilaisuudestaan jatkuvasti piikittelyä, jopa omalta 
äidiltään. Hetan hahmoa miettiessämme tahdoin musiikin avulla rakentaa pesäeroa muihin 
ikätovereihin.   
 
Jojo n. 17 v, lukiolainen ja Hetan poikaystävä (Richmond Ghansah)  
Isokokoinen, kongolaistaustainen nopea ja teräväsanainen kaveri, joka haaveilee elokuvaohjaajan 

urasta. Jojolla on itseluottamus kohdillaan ja katsojan on helppo ymmärtää, miksi tämä aiheuttaa 

Markuksessa kateutta. Jojon hahmolle soviteltiin myös musiikillista teemaa, mutta elokuvan 

leikkaustöiden edetessä tälle musiikkikerronnalle ei yksinkertaisesti ollut tarvetta.  

 
Äiti n. 45 v (Irina Pulkka)  
Vuorotyötä tekevä äidin rooli elokuvassa on olla poissaolevana. Hän ei ole paikalla lastensa päätöksissä 

eikä kannusta heitä valinnoissaan. Elokuvan kerronnan kannalta äidin roolilla tahdotaan sitoa Markusta 

ja Hetaa lähemmäksi tosiaan. Myös äidille mietittiin oma musiikillinen profiili, joka pohjautui hyvin 

tavalliseen suomalaiseen radioystävälliseen ja mitäänsanomattomaan musiikkiin. Ajatuksena tässä oli 

korostaa hahmon poissaolevuutta ja huomaamattomuutta. Lopulliseen elokuvaan ei näitä kappaleita 

kuitenkaan jätetty.  

 

3.7. Musiikkisuunnittelu olemassa olevien kappaleiden kohdalla  
 

Tässä kappaleessa käyn yksitellen läpi elokuvaan päätyneet kappaleet. Tavoitteenani on avata 

musiikkivalintoihin vaikuttaneet prosessit.  

3.7.1. Twwth: Anna latautua 
Kohtaus 2  INT. Tehdashalli   
 

Elokuvan alkujakso on musiikin puolesta kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on käytetty elokuvaan 

sävellettyä musiikkia. Alkujakson toisessa puolikkaassa on puolestaan käytetty olemassaolevaa 

musiikkia, jonka esittelen seuraavaksi.  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / henkilöt / sisältö: 

Elokuvan alkujaksossa esitellään Korso tapahtumapaikkana. Rauhallinen alkukuva on keväiseltä 

koripallokentältä auringon noustessa. Tämän jälkeen seurataan päähenkilön Markuksen matkaa läpi 

Korson keskustan kohti tyhjää teollisuushallia, joka toimii Markuksen treenipaikkana. Avauskohtauksen 

ja alkutekstien aikana näemme junaradan, ostoskeskuksen ja alikulkutunnelin, jotka kaikki tulevat 

liittymän elokuvan tarinaan myöhemmin. Alkutekstijakson jälkeen seuraamme päähenkilöä sisälle 

hylättyyn teollisuusrakennukseen, jolla on elokuvassa merkittävä rooli.  
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Musiikin motiivit:  

Tässä alkukohtauksen toisessa osassa musiikin motiivina on korostaa Markuksen intohimoista suhdetta 

koripallon pelaamiseen. Tarkkaan mietityt askelkuviot ja pallon pompotukset ovat kuin tanssia. Koripallo 

on nopea ja hektinen laji. Pallon pompotuksen ja koripallotossujen vingahdusten muodostamat äänet 

ovat rytmiikaltaan hyvin ennalta arvaamattomia. Tätä ajatusta tahdoimme korostaa musiikin avulla ja 

siksi ensisijaisesti etsimme kohtaukseen rytmillisesti yllättävää kappaletta. Toinen musiikin käytön 

tärkeä motiivi oli saada kohtauksen energiatasoa kohotettua suhteessa alkukohtaukseen. Markus 

rakastaa koripallon pelaamista ja harjoittelu tuottaa hänelle paljon mielihyvää. Lähtökohtaisesti etsimme 

endorfiinihumalan kuuloista musiikkia aloituskohtaukseen. Kolmantena musiikin motiivina oli tuoda 

luonnollinen jatkumo alkukohtaukseen sävelletylle musiikille.  

 

Artistiesittely:  

Elokuvan säveltäjäksi palkattu Matti Pentikäinen on pitkän linjan tekijä elektronisen ja kokeellisen hip-

hop musiikin parissa. 90-luvun loppupuolella hän vaikutti kulttisuosioon nousseessa Ceebrolistics-

yhtyeessä. Sittemmin hän on julkaissut ja esiintynyt soolona nimillä Matti P ja Teeth (kirjoitusasu 

TWWTH). Tyylilajiltaan hänen musiikkinsa on tummanpuhuvaa ja kulkee skween, dubstepin ja trip-hopin 

välimaastossa. Lauluosuudet ovat usein puhuttuja, epäluonnolliseksi efektoituja ja vähämelodisia. 

Lyriikat ovat hyvin runollisia ja käsitteellisiä. Osa hänen kappaleistaan onkin käytännössä 

sanataideteoksia, joissa ei puhutun äänen lisäksi ole juuri muita musiikillisia elementtejä. 

 

Anna latautua on artistin itsensä vuoden 2013 alussa internettiin digitaalisena julkaisema kappale.  

 

Musiikkianalyysi: 

Anna Latautua on hyvin omintakeinen elektroninen tanssikappale. Se alkaa hengitystä muistuttavalla 

äänitehosteella, johon liittyy monisäikeinen, elektronisista sampleista rakennettu, monimuotoinen 

rytminen alusta. Taustoissa voi kuulla vivahteita bongorummuista, ksylofinista ja efektoidusta 

ihmisäänestä. Kappaleen tunnelma on todella hektinen ja arvaamaton. Kokonaisuus on prosessoitu niin, 

että kymmenistä eri kerroksista ja sadoista erillisistä äänistä muodostuva monisäikeinen kudelma 

muodostaa suorastaan hengästyttävän ja hektisen rytmimaton. Kappaleen lauluosuus on minimalistinen 

ja toistaa prosessoituna äänenä sanoja “anna latautua“. Kokonaisuus muistuttaa kuumeista unta ja on 

tunnelmaltaan hieman vieraannuttavan huuruinen ja abstrakti.    
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Yhteenveto:  

 

Alkujakson musiikki määrittelee katsojalle koko elokuvan musiikillisen kerrontatavan. Ensimmäisen osan 

sävelletty musiikki ja Twweth:n Anna Latautua ovat molemmat kaukana valtavirran musiikista. Tällä 

musiikillisella avauksella tahdottiin tehdä katsojalle selväksi, millaisissa musiikillisissa sfääreissä 

elokuva tulee etenemään. Mietimme Akselin kanssa paljon, ovatko nämä alkujakson kappaleet jopa 

turhan äkkivääriä ja outoja yleisölle. Jälkikäteen olen todella tyytyväinen, että otimme tietoisen riskin ja 

pidimme juuri näistä musiikkivalinnoista kiinni. Tavoitteena oli myös saada alkujakson sävelletty musiikki 

ja tämä ensimmäinen kappale sulautumaan luonnollisesti toisiinsa. Hyvän äänisuunnittelun ansiosta 

tämä kappaleiden välinen sauma on katsojalle todennäköisesti lähes huomaamaton.   

 

3.7.2. Eevil Stöö x Koksu Koo: Hallitaan näitä katuja 
Kohtaus  7.  INT. teollisuushalli    

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Tyhjä tehdashalli on elokuvan päähenkilöiden oma valtakunta. Betoniseinien sisäpuolella ulkopuolinen 

maailma ja opinto-ohjaajan kuumotus ovat kaukana. Päähenkilöt viettävät täällä paljon aikaa koripalloa 

pelaten, tulevaisuudestaan haaveilen ja musiikkia kuunnellen. Kohtauksessa on paikalla on Markus, 

Vänä, Hartikainen, Heta ja muutama Hetan ystävä. Kohtauksessa vietetään pienimuotoisesti Markuksen 

22 -vuotissyntymäpäivää teollisuushallilla. Juomat alkavat olemaan lopussa eikä ämpäreissä valmistuva 

kilju ole vielä juomakunnossa. Porukka pohtii mihin lähdetään jatkamaan illanviettoa. Kostean illanvieton 

esteenä on taloudellinen rahapula ja se, että kaupat ovat juuri menossa kiinni. Musiikki soi taustalla 

koko kohtauksen ajan.  

 

Musiikin kerronnalliset motiivit:  

Tässä kohtauksessa musiikin tavoitteena oli luoda rento ja lämminhenkinen tunnelma sekä kertoa 

samalla päähenkilöiden musiikkimausta. Koska kohtaus on ensimmäinen, jossa kuulemme selkeästi 

elokuvan maailmasta tulevaa source-musiikkia, määritellään tällä musiikkikerrontaa suhteessa 

henkilöhahmoihin hyvinkin paljon. Kyseisessä kohtauksessa musiikin ymmärretään tulevan tilassa 

olevasta kasettisoittimesta. Tällä halusimme kertoa, että tällaista musiikkia elokuvan ihmiset 

omatoimisesti kuuntelevat. Tällä kyseisellä kappalevalinnalla pyrittiin korostamaan myös juhlien ei-niin-

hohdokasta tunnelmaa. Tässä kohtauksessa on paljon dialogia, joten emme tahtoneet katsojan 

kiinnittävän liiaksi huomiota kappaleen sanoihin. Kappaleesta valittiin käytettäväksi pätkä, jossa 

kuulemme lyriikoista lähinnä kertosäkeen, jossa lauletaan “Me hallitaan näitä katuja”. Tämän kohdan 

käyttämisellä oli myös vahvat motiivit. Halusin sen toimivan jatkumona ja kontrastina seuraavaan 

kohtaukseen. 
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Vaikka kappaleessa lauletaan “katujen hallitsemisesta” ja  vaikeiden tilanteiden haltuunotosta, niin 

elokuvan todellisuudessa tämä kolmikko ei tunnu hallitsevan yhtään mitään: Kaljakaupan ovi vedetään 

kiinni nenän edestä, vastaantulevat tytöt eivät osoita minkäänlaista kiinnostusta ja ravintolan 

ovimieskään ei päästä heitä baariin sisään. Epäonnisten tapahtumien myötä synttäribileet näyttävät 

kuivuvan täysin kasaan.  

 

Artistiesittely:  

Eevil Stöö (oikealta nimeltää Tommi Liikka) on suomalainen rap-artisti, jonka musiikin tunnusomaisia 

merkkejä ovat äänen muuntaminen matalaksi oktaaverilla ja hidastempoiset, synkkäsävyiset kappaleet.  

Eevil Stöö esiintyy aina hiihtomaski päässään. Eevil Stöön esittämä musiikki on tarkemmalta 

määrittelyltä Memphis-rapia, jonka syntyperä on Amerikan länsirannikolta. Eevil Stöön uran alkuvaiheen 

kappaleet käsittelevät usein rikollisuutta ja mietojen huumausaineiden käyttöä. Myöhemmässä 

tuotannossa lyriikassa on paljon vaikutteita b-luokan kauhuelokuvien, zombien ja vampyyrien 

maailmasta. Vaikka Eevil Stöön kaksi viimeisintä albumia ovat yltäneet Suomen virallisen albumilistan 

ykkössijalle, on hän silti säilyttänyt asemansa “katu-uskottavana” artistina ja pysynyt omalle tyylilleen 

uskollisena.  

  

Musiikkianalyysi:  

“Hallitaan näitä katuja” on tyypillistä Eevil Stöön tuotantoa. Taustat ja melodiat ovat musiikillisia 

viittauksia vanhoihin kauhu-elokuviin ja niissä käytettyihin soundeihin. Kappale alkaa hieman 

aavemaisella melodialla, joka on soitettu kuoro-samplella. Tyylilajille on tyypillistä korostettu ja terävä hi-

hatin käyttö ja pehmeästi miksatut bassokuviot. Kontrarastina todella modernisti ja “makeasti” tuotettuun 

taustan kanssa on artistin monotoninen ulosanti. Tämän vastakohtien tuoma jännite on yksi Eevil Stöön 

vahvimpia tavaramerkkejä. Kappale kertoo artistin omista saavutuksistaan ja flirttailee rap-musiikissa 

usein kliseisesti käytetyn itsepullistelun ja macho-kulttuurin kanssa. 

 

Yhteenveto:  

Kohtaus toimii kokonaisuudessaan mielestäni hienosti. Musiikin tummanpuhuva, lakoninen ja jossain 

määrin harras tunnelma tuovat riittävän kontrastin sille ajatukselle, millainen tunnelma 

syntymäpäiväjuhlissa normaalisti vallitsee.  

 

3.7.3. Julius Karlsson & Samat Nimet: Yön varjoista päivän kirkkauteen   
kohtaus 10. EXT. Sorento baarin edusta   

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 
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Sorento on Korson ostoskeskuksessa sijaitseva lähiökuppila, joka on elokuvan kerronnan kannalta 

merkittävä tapahtumapaikka. Markus, Vänä ja Hartikainen yrittävät päästä baariin, mutta portsari (Vesa 

Virtanen) ei suostu päästämään poikia sisälle. Tästä seuraa pientä suunsoittoa. Kohtauksessa 

esitellään katsojalle myös elokuvan antagonisti, Murikka. 

 

Kohtauksen motiivina on esitellä Murikka ja näyttää hänen arvaamattomuutensa ja väkivaltainen 

luonteensa. Kohtauksessa Murikka retuuttaa baarin ulkopuolella humalaista asiakasta kavereiden 

kannustaessa vieressä. Baarin portsari seuraa tilannetta puuttumatta mitenkään asioiden kulkuun. 

Sorento on Murikan reviiriä ja hän on paikan korkein auktoriteetti. Samalla katsojalle viestitään, että 

väkivalta on elokuvan maailmassa tavallista ja jopa hyväksyttävää. 

 

Musiikin motiivit:  

Kuulemme sisältä kantautuvaa, hyvin humalaista karaokelaulua. Musiikin motiivina on ensisijaisesti 

luoda kohtaukseen hallitsemattoman kaaoksen tuntua. Äärimmäisen humalaisella karaoke-tulkinnalla 

halutaan kertoa katsojalle myös, että tässä paikassa vallitsee löyhä alkoholipolitiikka niin anniskelun 

kuin lavalle päästettävien esiintyjien humalatilan suhteen. Näillä seikoilla on merkitystä tarinan 

kerronnan kannalta myöhemmin.  

 

Artistiesittely: 

Julius Karlsson ja Samat Nimet on helsinkiläinen nuorten miesten iskelmä & rautalanka -yhtye. Yhtye on 

vasta uransa alkuvaiheessa. Elokuvaa tehdessä yhtyeellä ei ollut levytyssopimusta tai virallista 

julkaisua.  

 

Musiikkianalyysi:   

Kappaleen alkuperäisversio on komea. Kypsää ja herkkä tulkintaa vahvasti Topi Sorsakosken 

jalanjäljissä. Kappale on todella taidokkaasti sävelletty, sovitettu, soitettu ja miksattu. Laulajan pehmeä 

ääni toimii täydellisenä kontrastina synkkiin sanoihin. Kappale käsittelee kuolemaa, muistojen 

hautaamista ja elämästä luopumista ylipäätään. Originaalikappaleesta tehtiin tätä kohtausta varten oma 

karaokeversio. Saimme yhtyeeltä kappaleen instrumentaaliosuudet, jonka päälle äänitettiin näyttelijän 

humalainen lauluosuus. Kappale jää tämän tulkinnan alla hyvin kauaksi alkuperäisestä. Baarimöykän 

alta siitä ei saa paljoakaan selvää. Samaisen kappaleen alkuperäinen versio kuullaan elokuvan 

loppupuolella uudelleen. 

   

 

Yhteenveto:   
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Tässä kohtauksessa oli tärkeintä löytää tunnelmaltaan ja tempoltaan sopiva kappale. Leikkausversiossa 

referenssinä oli Kolmannen Naisen ”Äiti pojastaan pappia toivoi”. Kyseisen kappaleen käyttö ei budjetin 

vuoksi tullut kysymykseen. Tilalle löytynyt kappale toimii mielestäni erinomaisesti.  

 

3.7.4. Jontti & Shaka: Päiväni Murmelina koti6 remix 
Kohtaus 11.  INT. teollisuushalli   

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Edellisen kohtauksen synttärijuhlat ovat kuihtuneet kasaan ja Markus, Hartikainen ja Vänä ovat 

palanneet takaisin teollisuushallille. Vielä keskeneräinen kilju on juotu ja pojat ovat hyvässä 

nousuhumalassa. He heittelevät kaljatölkkejä parvelta koripallokoriin, polttelevat tupakkaa jutustellen. 

Tunnelma on hyvä. Musiikki soi parvella olevasta kasettimankasta.  

 

Musiikin motiivit + subtekstit:  

Tässä kohtauksessa musiikilla oli kaksi päämotiivia: Korostaa kohtaukseen lämminhenkistä tunnelmaa 

ja pyrkiä hienovaraisesti viestimään katsojalle Markuksen unelmien mahdottomuudesta. 

 

Lämminhenkisellä tunnelmalla pyrittiin luomaan mielikuva kodikkaasta paikasta, jossa unelmointi on 

sallittua. Kohtauksella tahdottiin sitoa kolmikkoa henkisesti läheiseksi ryhmäksi ja korostaa heidän 

tiettyä pikkupoikamaista maailmankuvaansa. Kohtaus  tapahtuu teollisuushalliin rakennetulla puisella 

parvella, joka tunnelmaltaan synnyttää mielikuvan puumajasta. Tämä toimii hyvänä siltana poikien 

naiviin ja sinisilmäiseen unelmointiin.  

 

Toista musiikillista motiivia pyrittiin avaamana lyriikan kautta. Tahdoin käyttää tässä kohtauksessa 

kappaletta, jonka viesti olisi ristiriidassa Markuksen taivaanrannan maalailujen kanssa. Motiivina oli 

viestiä katsojalle, että Markuksen unelmat ovat kaukana toteutumisesta. Kappaleen nimi “Päiväni 

Murmelina” on viittaus Bill Murrayn tähdittämälle samannimiselle elokuvalle vuodelta 1993. Tässä 

elokuvassa päähenkilö herää joka aamu samaan päivään amerikkalaisessa pikkukaupungissa. Kaikki 

tapahtumat toistuvat samanlaisina ja päähenkilö yrittää parhaansa mukaan saada muutosta 

tapahtumien kulkuun. Korso-elokuvassa Markuksen elämä tuntuu noudattavan samaa kaavaa. 

Kappaleessa lauletaan historian toistamisesta, työnteon ankeudesta, jokapäiväisestä pizzasta. 

Pääviestinä on se, että elämässä ei oikein mikään muutu ja on melkein sama miten yrittää toimia, niin 

aina palaa samaan lähtöpisteeseen. Tämä sama tematiikka toistuu elokuvan kerronnassa moneen 

otteeseen.  

 

Artistiesittely: 
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Jontti & Shaka on helsinkiläinen rap-duo, jonka jäsenet ovat vaikuttaneet useissa helsinkiläisissä 

kokoonpanoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jontti & Shaka nimellä on julkaistu kaksi 

pitkäsoittoa Rata (2007) ja Rata jatkuu (2008). Jontti & Shakan tavaramerkkinä on ollut hyvin särmikäs 

soundi ja hiomattomat lauluosuudet. Heidän kappaleensa ovat usein todenmukaisia rappioromanttisia 

tarinoita arjesta, jotka ovat usein karkeudessaan koskettavia, mutta onnistuvat kiertämään 

sentimentaalisuuden kaukaa. Jontti & Shakan kappaleista huokuu myös poliittinen palo ja tavallisen 

ihmisen oikeuksien peräänkuuluttaminen. Markkinavoimille näytetään vahvasti keskisormea ja asiat 

tehdään “tee se itse -hengessä”. Artisti levyttää underground piireissä arvostetulle 3rd rail music -

levymerkille. Uskottavuutta on pidetty yllä vahvalla katumarkkinoinnilla ja esiintymällä 

kansalaisaktivistien tapahtumissa.  

 

Musiikkianalyysi:  

Kappale on tempoltaan hidas ja rytmiikaltaan rento. Sopiva välinpitämättömyys ja kiireettömyys kuuluvat 

vahvasti myös lauluosuuksissa. Kappale alkaa unenomaisella introlla, jossa käytetyn soitinsamplen ääni 

muistuttaa perinteistä konserttiharppua. Sekaan on miksattu kuorolaulua ja jousisamplea, jotka tuovat 

mieleen enkelikuoron. Tämä ei ole sattumaa, sillä kappaleen lyriikassa viitataan enkelikuoroon. Intron 

rytminen elementti on rakennettu hyvin pehmeistä soundeista. Virvelin osuutta hoitaa pyöreä, 

vaimennettu kumimainen ääni. Intron tunnelma on kokonaisuudessaan rauhoittava, etäännyttävä ja 

maalaileva. Musiikin tunnelma johdattelee katsojaa pehmeästi seuraavan kohtaukseen, jossa 

Hartikainen ja Vänä ovat vaipuneet uneen.  

 

Vaikka elokuvan musiikkikerronnan motiivina oli pyrkiä välttämään sellaisia kappaleita, joiden lyriikalla 

olisi elokuvan kannalta merkitystä, ei tämän kappaleen kohdalla lyriikkoja voi olla huomioimatta. 

Kappaleen sanat kuvaavat elokuvan poikakolmikon elämää hyvin. Elokuvan myöhemmissä 

kohtauksissa tämä maailman ja yhteiskunnan kyseenalaistaminen toistuu ja vahvistuu. Epätoivo ja 

pettymys kiteytyvät epäonnisten yritysten johdosta. Vänän myöhemmin elokuvassa kuultava kommentti 

“Tää on niin Korsoa, täällä on ihan turha yrittää yhtään mitään”, joka kuullaan myöhemmin elokuvassa, 

kuvaa tätä turhautumisen määrää hyvin.  

 

Murmelien tapa viettää lähes puolet vuodesta horroksessa maan alla on luonnollisesti metafora, josta 

on helppo löytää aasinsilta Korso-elokuvan tarinan sisältöön: Unelmointi ja totuuden kieltäminen ovat 

tarinan päähenkilöiden kannalta merkittäviä aiheita. Katsojana tiedostamme, että Markuksen unelmat 

eivät ole realistisella pohjalla. Ymmärrämme kuitenkin myös, että totuuden paljastuminen olisi liikaa 

päähenkilön psyykkeelle. Todellisuuden unohtaminen ja unelmissa eläminen ovat Markuksen hahmon 

suojamekanismeja itsensä kasassa pärjäämiseen.   
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Kappaleen lyriikka kommentoi tässä kohtauksessa myös hieman suurempaa maailmankuvaa. Koko 

Korso tuntuu olevan jonkinlaisessa oravanpyörässä. Myöhemmin tulemme elokuvassa näkemään, että 

tämä oravanpyörä pitää Markusta koko ajan tiukemmassa otteessa ja omista unelmista luopuminen 

alkaa myöhemmin tuntumaan hänelle helpoimmalta ratkaisulta.  

  

Yhteenveto:  

Päiväni Murmelina koti 6 remix on nimensä mukaisesti originaalikappaleen uusintaversio. 

Alkuperäisessä ja Jontti & Shakan julkaisemassa kappaleessa käytetään Neil Youngin Heart of Gold  

kappaleen introsta lainattua kitarasamplea. Koska kyseessä on todella laajasti tunnettu kappale 

päätettiin sample jättää pois tässä elokuvassa kuultavasta versiosta myöhempien mahdollisten musiikin 

käyttöoikeuksiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyksi. Tämän vuoksi artisti kaivoi arkistoistaan 

kappaleen alkuperäisen äänityssession ja sen pohjalta tehtiin uusi versio korvaamalla Neil Youngilta 

lainattu materiaali tällä  “enkelikuoromaisella” loopilla.  

 

3.7.5. Tripple 2:  Funky Flame  
Kohtaus 15.  INT. Markuksen koti, Olohuone  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Henkilöt / Sisältö: 

Markus röhnöttää krapulaisena sohvalla ja katsoo New Yorkin katukoripallokisoja markkinoivaa 

mainosta. Energinen musiikki soi mainoksen taustalla.  

 

Musiikin motiivit:  

Tässä kohtauksessa musiikkivalinta määrittyi täysin kohtauksessa nähtävän videon mukaan. 

Tavoitteena oli löytää videoklippiin täydellisesti istuva kappale. Elokuvan edellisissä leikkausversioissa 

kohtauksessa oltiin käytetty Youtubesta löytynyttä autenttista NBA-koripallomateriaalia. Videon 

originaaliääniraidalla kuulimme energistä 90-luvun alkupuolen rap-musiikkia. Lopullista elokuvaa varten 

tehtiin kuitenkin uusi video, jossa markkinoitiin  elokuvan kerronnan kannalta merkittävää 

koripallotapahtumaa New Yorkissa. Video koostettiin videoklipeistä, sekä niiden päälle tuotetusta 

tietokonegrafiikasta ja animaatioista. Kokonaisuus muistuttaa musiikkivideota nopeine leikkauksineen. 

 

Musiikin suhteen lähdimme ensisijaisesti jäljittelemään alkuperäistä sourcemusiikkia. Ajatuksena oli 

myös rakentaa musiikillista kontrastia elokuvassa muuten kuultavan ja New York-liitännäisen musiikin 

välille. “New York - soundilla “ tarkoitan tässä yhteydessä 80-luvun puolivälin ensimmäisen hip-hop-

aallon ja sitä seuranneen 90-luvun “uuden aallon” inspiroimaa musiikkia ja musiikillista estetiikkaa. 
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Soundillisesti tämän koulukunnan tunnusomaisia piirteitä ovat mm. Roland 808 -rumpukoneen soundit 

ja yksiääniset sekvensserit. Korso-elokuvaan tahdoin löytää musiikkia nykypäivästä, jossa kuitenkin 

kuuluisi nämä esikuvien vaikutteet. Toisena motiivinani oli löytää tähän kohtaukseen mukaan sellainen 

mielenkiintoinen kotimainen nouseva nimi, jonka mukanaolo rikastuttaisi Korso-elokuvan soundtrackia 

entisestään. Sopiva musiikki löytyi kohtaukseen lähempää kuin olisimme voineet arvatakaan; 

elokuvassa näyttelevä Richmond Ghansah sattui mainitsemaan ohjaajalle ystäviensä yhtyeestä, jota oli 

auttanut uralla alkuun. Ohjaaja lähetti muutaman linkin minulle ja päädyimme tämän myötä kokeilemaan  

Tripple2 -yhtyeen ensimmäistä singleä “Funky Flame” tähän kohtaukseen.   

 

Artistiesittely:  

Tripple 2 on helsinkiläinen rap -duo, jonka muodostavat Ghanasta kotoisin olevat kaksoisveljekset Chris 

ja Akrong. Heidän musiikissa yhdistyy afrobeat-, hip-hop- ja r’n’b-musiikkityylit. Tripple 2 on uransa 

alkuvaiheella, mutta onnistunut keräämään kannatusta ahkeralla keikkailulla. Vuonna 2012 yhtye julkaisi 

ensimmäisen albuminsa “straight up” omakustanteena. Painos myytiin loppuun alle viikossa. 

Helmikuussa 2015 yhtye nousi yhtäkkiä isoksi ilmiöksi kotimaassaan Ghanassa. Maan merkittävimmät 

sanomalehdet Daily Guide Ghana, Graphic online sekä Modern Ghana tekivät jokainen suuret artikkelit 

yhtyeestä. Lisäksi arvostettu musiikki sivusto Africanhiphop nimesi heidät kuukauden artistiksi. Samaan 

aikaan suomessa YleX-radioasema alkoi soittaa heidän tammikuussa 2015 julkaistua Alright -singleä.  

  

Musiikkianalyysi: 

“Funky Flame” on nopea ja energialtaan turboahdettu rap-/hiphop-rypistys. Vaikka tuotanto on 

nykyaikaisten standardien mukaisesti täysin “lyttyyn” kompressoitu, on vaikutteet 80-luvun hip-hop 

artisteista, kuten Public Enemy, kuultavissa. Kappale on yksinkertaisuudessaan ihailtavan naiivi ja 

helposti mieleen jäävä. Rytmiikka koostuu pörisevästä syntetisaattorilla soitetusta bassomelodiasta, 

todella simppelistä rumpukonekompista sekä lelumaisella soundilla soitetusta kosketinmelodiasta. 

Soundimaailmaa on rikastettu matalataajuuksilla filtteröidyillä efekteillä. Kertosäkeen laulussa on 

nostettu “jengi“ mukaan, eli kertosäkeen “Funky Flame” sanat huutaa isompi joukko ihmisiä. Tunnelma 

biisissä on positiivinen. Liiallinen maskuliinisuus ja uho, joka on usein tyypillistä tämän genren musiikille, 

loistavat poissaolollaan.  

 

Yhteenveto:  

Vaikka lopullisessa elokuvassa emme kuule kappaleesta kuin noin 20 sekuntia ja sekin selkeästi 

taustalla, nousee musiikki hyvällä tavalla esiin. Oli myös kiinnostava huomata, kuinka hyvin se istui 

lopulliseen kuvaan. Uskon, että katsoja kokee  kohtauksen musiikin täysin autenttiseksi.  
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Itselleni tähän musiikkivalintaan vaikutti myös musiikin ulkopuoliset seikat. Mukaan elokuvan 

soundtrackille oli tässä vaiheessa valittu mm. Musta Barbaari ja Jontti & Shaka. Molemmissa 

kokoonpanoissa vaikuttaa nimenomaan toisen sukupolven maahanmuuttajia.  Ajatus “uusien 

suomalaisten” tekemästä musiikista tämän elokuvan yhteydessä tuntui johtoajatuksena toimivalta. 

 

3.7.6. DJ Kridlokk: Mit vit yks kaks 
Kohtaus 17.  INT. teollisuushalli 

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Markus treenaa teollisuushallilla koripalloa Vänän ja Hartikaisen kanssa. Samalla käydään dialogia, joka 

liittyy Murikan viimeaikaisiin rötöksiin. Sävy Murikan tekoja kohtaan on ihaileva. Positiivisuutta huokuva 

musiikki soi kasettimankasta taustalla. Jojo, Heta ja Hetan kaveri saapuvat paikalle. Vänä ja Hartikainen 

näkevät Jojon ensimmäitä kertaa. Jojo osoittaa olevansa itsevarma, määrätietoinen ja nokkela.  

 

Musiikin motiivit: 

Tämän kohtauksen musiikillisena motiivina oli toistamiseen luoda tehdashallista pojille henkinen 

turvasatama. Tahdoin löytää kohtaukseen kappaleen, jonka voisin kuvitella Markuksen laittavan 

kasettisoittimeen silloin, kun hän tahtoo sulkea ulos ympäröivän maailman ja ikävät ajatukset. Tässä 

vaiheessa elokuvaa Markus luottaa sataprosenttisesti omiin kykyihinsä ja positiivisella musiikilla 

tahdottiin kohottaa tätä tunnelmaa. Jojo on pojille vieras ja tulee ulkopuolisena poikien turvapaikkaan. 

Musiikkikerronnallisesti poikien kokemaa vierastamisen tunnetta korostettiin siten, että Markus käy 

laittamassa musiikin pois päältä Jojon saapuessa.  

 

Artistiesittely:   

DJ Kridlokk (oikealta nimeltään Kristo Laanti) on pohjoishelsinkiläinen rap-artisti, -tuottaja ja DJ, joka on 

julkaissut omaa musiikkia aktiivisesti vuodesta 2002 lähtien. Lisäksi hän on toiminut tuottajana 

kymmenille suomalaisille artisteille ja vieraillut lukuisten artistien levytyksillä. Dj Kriddlokk keikkailee 

usein mm. Eevil Stöön (kts. 3.9.2.) kanssa. Dj Kridlokkin tyylilajina on Memphis-soundi. Artisti julkaisee 

musiikkia nykyisin Monsp Recordsin kautta, joka on maamme arvostetuin levy-yhtiö rap- ja hiphop-

scenessä.  

 

Musiikkianalyysi  

Mit vit yks kaks on omasta mielestäni rennoin ja hyvätuulisin kotimainen rap-kappale. Kappaleen pohjat 

on koostettu taidokkaasti useasta elementistä (piano, Hammond-urku, jousisektio, viulumelodia), jotka 

kokonaisuudessaan tuovat mieleen 50-luvun Hollywood-elokuvan ja samaan aikaan 70-luvun alkupään 

mustan soul-musiikin. Taustat huokuvat lämpöä ja hyvää oloa. Kauniisti soiva viulu tuo mukaan 
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ripauksen kaihoa ja herkkyyttä. Hammondimelodia uhkuu sympaattisuutta ja lämpöä. Taustojen sekaan 

on miksattu nostalgista vinyylilevyn rahinaa, joka tekee kappaleesta orgaanisen ja käsinkosketeltavan. 

Rytminen osuus kostuu rennosta, takapotkulle soitetusta rumpukompista. Kokonaisuus on ilmava ja 

toiveikas. Kyseinen kappale on elokuvan muuhun source-musiikkiin nähden huomattavan valoisa ja 

toimii siksi mukavana piristysruiskeena musiikkikerronnassa.   

 

Kappaleen sanat hukkuvat dialogin alle tässä kohtauksessa. Laulurytmiikan “flow” on merkittävämpi.  

Kappale tuntuu etenevän luonnollisesti ja ilmavasti. Sanat tulevat artistin suusta tarkasti, mutta vaivatta. 

Kappaleen sanoituksesta saa selvää oikeastaan vain kirosanoista, joita on paljon. Toisin kuin rap-

genressä stereotyyppisesti, ei kyseisessä kappaleessa kirosanojen funktiona ole nostaa aggressiota, 

vaan ne soivat pehmeästi. 

 

Yhteenveto  

Kappale istuu mielestäni täydellisesti kohtaukseen. Äänisuunnittelija Karri Niinivaara miksasi musiikin 

soimaan kauniisti ja luonnollisesti tilaan, niin että katsoja ei välttämättä edes huomaa musiikinkäyttöä. 

Jos tekijöiden tahtoma tunnetila välittyy katsojalle, niin että musiikin olemassaoloa ei välttämättä edes 

huomaa,  voidaan musiikkivalinnan sanoa olevan onnistunut.  

 

3.7.7. K-X-P: Flag and Crosses  
Kohtaus 22. INT / EXT ostoskeskuksen parkkihalli  

 

Tätä elokuvan musiikkivalintaa pohdittiin varmasti kaikista pisimpään. Kohtaukseen kokeiltiin jo 

musiikkisuunnittelun alkumetreillä K-X-P:n kappaletta. Tuotannon edetessä tahdoimme kuitenkin 

kokeilla siihen muitakin vaihtoehtoja. Pitkän tien kuljettuamme ja seikkaperäisten pohdintojen jälkeen 

palasimme kuitenkin lähtöruutuun. Ensimmäistä valintaa tuntui olevan lähes mahdotonta ylittää.  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Pojat irrottavat rehvakkaasti liikennemerkin maasta ja kävelevät se olallaan kohti ostoskeskuksen 

parkkihallia. He murtavat liikennemerkin avulla varaston oven, josta saavat saaliikseen useita 

jätesäkillisiä tyhjiä tölkkejä. Jätesäkit lastataan kolmeen ostoskärryyn, joilla poistutaan suureleisesti 

paikalta. Musiikki soi taustalla koko kohtauksen ajan.    

 

Musiikin motiivit: 

Kyseiseen kohtaukseen oli tarve saada uhoa ja rehvakkuutta tukemaan nuorten miesten ryöstöretkeä. 

Akselilla oli myös oma vahva visio tässä käytetyn musiikin motiivista. Hänen mielestään musiikin piti 
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edustaa jonkinlaista “pahuutta”, mutta sen pitäisi kuitenkin olla linjassa poikien tekemän rikoksen 

pienuuden ja anteeksiannettavuuden kanssa.  

 

Artistiesittely:  

K-X-P on suomalainen, kokeellista elektronista musiikkia esittävä yhtye, joka nauttii suurta arvostusta 

musiikkipiireissä ympäri maailmaa. Yhtyeen perustajat Timo Kaukolampi (laulu, koskettimet, ohjelmoint) 

ja Jarmo Puranen (basso) vaikuttutivat aikaisemmin kulttimaineeseen nousseen vaihtoehto-yhtye O:pl 

Bastardsin riveissä. K-X-P nimi muodostuu perustajajäsenien sukunimen etukirjaimista  K 

Kaukolammesta ja P Purasesta. X kuvaa muuttuvaa tekijää. Yhtye käyttääkin keikoilla ja levytyksessä 

kahta eri rumpalia. K-X-P keikkailee huomattavasti enemmän Suomen rajojen ulkopuolella kuin 

kotimaassaan. Heidän tekemäänsä musiikkia on  vaikea pistää mihinkään tiettyyn lokeroon. 

Kuvailemalla musiikkia  spirituaalisen elektron, krautrokin ja freejazzin okkultismiin verhottuun 

psykedeliaan aletaan olla suhteellisen lähellä totuutta. Heidän tyyliinsä kuuluu junnaavat, hyvin pitkät 

instrumentaaliosuudet, tasatahtiin soitetut rytmiraidat, sekä hyvin omaperäinen, rituaalimenoja 

muistuttava laulu. Heidän albuminsa ( K-X-P 2010, LP III part one 2014 ja III part 1.) ovat saaneet 

ylistävän vastaanoton maailman merkittävimmissä musiikkilehdissä ja verkkojulkaisuissa, kuten 

Pitchforkissa, Uncutissa, Mojossa ja Q:ssa. 

 

Musiikkianalyysi:  

Kappale alkaa monotonisella bassointrolla, joka toistaa vain yhtä nuottia. Tasaiskuin soitettu 

äärimmäisen suoraviivainen rytmiikka muistuttaa konetta. Kahdeksannen tahdin jälkeen kaava rikkoutuu 

todella terävällä ja suoraviivaisella virvelifillillä, jonka myötä mukaan tulee rikastuttavia rytmisiä ja 

melodisia elementtejä. Laulu tulee sisään kuudennentoista tahdin kohdalla. Kuulemme hyvin raadollisen 

ja minimalistisen laulumelodian, joka pysyy aina kokonaisen tahdin samassa sävelessä. Kaksisävelinen 

intervallivaihtelu priimistä kvarttiin luo mielikuvan uskonnollisesta riitistä tai munkkien hyräilystä. 

Laulajan ääni on räkäinen ja sitä on kaiutettu paljon. Kokonaisuus on kiehtovalla tavalla alkukantainen ja 

shamanistinen, mutta silti samanaikaisesti moderni. Kappale muistuttaa monotonisuudessaan 

jonkinlaista transsiriittiä. Tasatahtisuus kasvattaa painetta kertosäkeen vapautumiselle, joka lunastaakin 

odotukset. Kappale vaihtuu hienosti mollista duuriin ja muuttuu kertosäkeen laulumelodian ja taustojen 

myötä hyvin ilmavaksi ja positiivisesti latautuneeksi kokonaisuudeksi.  

 

 

Yhteenveto:  

Kappaletta ajoitettiin kuvaan niin, että alkuvaiheen monotonisuus pakkasi kohtaukseen jännitettä. 

Poikien onnistuttua ryöstökeikassaan ja heidän poistuessa onnellisina rikospaikalta, muuttuu kappale 
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mollista duuriin ja jännitys purkautuu. Tämä muutos tukee poikien vapautumisen tunnetta ja nuoruuden 

energiaa.  

  

Huomioitavaa tämän kohtauksen musiikin käytössä oli se, että tässä käytettiin olemassaolevaa 

musiikkia selkeästi scoremaisin keinoin. Katsojan ei oleteta mieltävän musiikille äänilähdettä elokuvan 

maailmasta, vaan sen oletetaan kuuluvan vain päähenkilöiden mielessä. Tämä oli elokuvan kerronnan 

kannalta yksi niitä harvoja kohtia, joissa olemassaolevaa musiikkia käytettiin tällä tavoin. 

 

3.7.8. Ville Leinonen: Tähtityttö   
Kohtaus 27. Int Sorento baari    

 

Tähän kohtaukseen oltiin elokuvan leikkausvaiheessa istutettu Agents-yhtyeen esittämä kappale “Kuljen 

taas kotiinpäin”. Pienen selvitystyön jälkeen selvisi, että kyseinen kappale on käännösiskelmä alunperin 

saksalaisesta!Fred Weyrichin sävellyksestä! "Wenn die Kraniche ziehn”. Yhtälö alkoi kuulostaa 

oikeudellisesti ja hallinnollisesti sen verran monimutkaiselta, että lähdettiin suosiolla kartoittamaan 

kohtaukseen muita vaihtoehtoja.  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Markus tulee tapaamaan Murikkaa (3.6.3.) nuhjuiseen Bar Sorentoon (3.6.2)  neuvotellakseen rahan-

lainaamisesta. Paikalla on myös Murikan apuri Hartsi.  

 

Musiikin motiivit: 

Tässä kohtauksessa musiikilla on selkeät motiivit. Sen piti ensisijaisesti pystyä kertomaan katsojalle 

millainen paikka Sorento on ja syventää näin miljöönkuvausta. Tämän lisäksi musiikissa piti olla jotain 

sellaista, joka herättää pienen aggression Murikasssa.  

 

Musiikkivalinnan avuilla pyrimme luomaan Sorento-baariin pysähtynyneen ajan tunnelmaa. Paikan 

haluttiin edustavan katsojille vanhakantaista, apaattista Suomi-kuvaa. Tällä pyrittiin rakentamaan 

musiikillista kontrastia “nuorison” ja Sorentoa kotikenttänään pitävän Murikan jengin välille. Tämä sama 

musiikkikerronnan motiivi toistuu myös myöhemmissä kohtauksissa.  

 

Kohtauksen on tarkoitus esitellä katsojille Murikan hahmo ensimmäistä kertaa kunnolla ja samalla antaa 

vihjeitä hänen äkkipikaisesta, arvaamattomasta ja aggressiivisesta luonteestaan. Murikka huutaa 

kesken Markuksen kanssa käytävän dialogin ravintolan baarimikolle  “Hei, paa vittuun se musa” . 

Käsikirjoituksen kannalta tämän toiminnallisuuden subteksti on kertoa Murikan johtavasta asemasta 
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ravintolassa. Musiikki sammuu heti, eli voidaan olettaa ravintolan henkilökunnan noudattavan 

kyseenalaistamatta hänen käskyjään.  

 

Musiikin loppuessa kohtauksessa muuttuu sen ilmapiiri huomattavasti vakavammaksi. Tässä kohtaa 

neuvotellaan Markuksen tulevaisuuden kannalta suuresta asiasta, eli rahan lainaamisesta rikolliselta. 

Katsojan tahdotaan aistivan, että tästä tulee seuraamaan vielä jotain pahaa Markukselle. 

Musiikkivalinnan kannalta meidän piti miettiä kokonaisuutta aika pitkälle: Mikä voisi olla se elementti 

musiikissa, joka aiheuttaisi Murikassa niin suuren aggression, että hän haluaa musiikin heti pois päältä. 

Samaan aikaan musiikin kuitenkin tuli olla linjassa ravintolan miljöön kanssa ja lisäksi sen tahdottiin 

olevan musiikkina laadukasta.  

 

Murikan ärsytyksen laukaisevaa elementtiä miettiessämme löysimme Ville Leinosen Tähtitytön. 

Leinosen kappale muistuttaa paljon Joel Hallikaisen “Kuurankukkaa”. Sointukierto, tempo, äänimaailma 

ja miksaus ovat lähes samanhenkisiä. Lisäksi molempien introssa soi samasta sävelkaavasta menevä, 

pintaan miksattu, näppäillen soitettu kitaramelodia. Koska Joel Hallikaisen musiikki ei ole kovinkaan 

suuressa arvossa ja kyseinen kappale niin puhkisoitettu, sen voi helposti kuvitella herättävän 

aggressiota Murikan kaltaisessa henkilössä.  

 

Toinen ärsytyskynnyksen ylittävä motiivi löytyi toisesta suunnasta. Lähdin miettimään kappaleen sanoja 

ja mitä ne voisivat Murikalle merkitä. Voisiko niiden kautta löytää sellaisen kulman, joka alitajuisesti 

ärsyttäisi häntä ja voisiko tämä seikka välittyä jollain tapaa katsojalle asti. Aloin rakentamaan mielessäni 

Murikan taustatarinaa ja sitä, miten laulussa laulettavat sanat saattaisivat kolahtaa hänen itsetuntoonsa, 

nostaa padottuja tunteita tai tekemättömien tekojen kalvavia väristyksiä.  

 

Kappaleessa lauletaan ikävästä naisen luo, kirjeiden kirjoittamisesta, kaipauksesta ja kaihosta. Tämä 

voisi joko ärsyttää kylmäveristä rikollista “neitimäisenä” tai sitten laukaista oikeasti ikävää tai vastaavaa 

tunnetta, jonka haluaa pyyhkiä pois mielestään, jottei “kovanaaman” imago kärsisi.  

 

Nämä analyysit saattavat tuntua kaukaa haetuilta ja kokonaisuuden kannalta irrallisilta,  mutta niillä oli 

kuitenkin paljon painoarvoa lopullista musiikkivalintaa tehdessämme.  

  

Artistiesittely:  

Ville Leinonen on suomalainen laulaja-lauluntekijä, joka tunnetaan ehkä parhaiten siirappisten 

tarinoiden tyylikkäänä tulkitsijana. Uran alkuvaiheessa hän esiintyi ja levytti yhdessä Valumo-yhtyeensä 

kanssa, sittemmin soolona omalla nimellään. Hänestä puhutaan usein romantikkona ja nostalgikkona. 

Leinonen on julkaissut uransa aikana kuusitoista kokopitkää albumia ja yhden kokoelman. Tunnetumpia 
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kappaleita ovat Enkeli ja tämä Korso-elokuvassa käytetty Tähtityttö. Leinosen musiikillinen ura on ollut 

polveileva: Uran alkuaikojan herkkä iskelmäprinssi vaihtui suoraviivaiseen suomirokkariuteen, josta 

pienen indie-vaiheen jälkeen sukellettiin etno-maailmaan. Tätä seurasi suomalais-slaavilaisten 

iskelmien kierrätys, jonka jälkeen tyyli vaihtuikin retro-iskelmään. Albumilla Hei! (Poko 2008) sovitettiin 

ja esitettiin uusiksi vähemmän tunnettuja iskelmiä 70- ja 80-luvuilta. Leinosen monivaiheinen ura tuntuu 

rakennetun omaehtoisesti, trendeistä piittaamatta ja  ilman ulkopuolelta tulevia paineita. Artisti on pitänyt 

myös oman siviilipersoonansa aina poissa mediasta. Imagossa on aina ollut mukana rosoisuutta ja 

underground-henkeä. Artistin imago tuntui sopivan elokuvan maailmaan ja siksi tahdoimme hänen 

musiikkiaan mukaan Korso-elokuvan soundtrackille.  

 

Musiikkianalyysi:  

Vuonna 2000 julkaistu Ville Leinonen & Valumo -yhtyeen esittämä Tähtityttö on Leinosen tunnetumpia 

sävellyksiä. Hänen muun tuotannon rinnalla Tähtityttö on musiikkina radioystävällisimmistä päästä. 

Kappale alkaa hyvin kevyellä, vispilöillä soitetulla shuffle-rumpukompilla sekä akustisen kitaran ja 

hammond-urun luomalla sointukierrolla. Tämän päällä kuullaan yksinkertainen rautalanka-kitara-

melodia, joka on tuplattu uruilla. Intron melodia on identtinen kappaleen kertosäkeen kanssa. 

 

Kappaleen ensitahdeista kuulee, että kyseessä on hyvin iskelmällisesti tuotettu kappale. Kappale 

huokuu suomalaista musiikkikerrontaa Rauli “Badding” Somerjoen tyyliin ja rautalanka-kitara vihjailee 

50-luvun äänimaiseman suuntaan. Kokonaisuus on kevyt ja “countrymainen”. Ville Leinonen laulaa 

hiljaa ja pehmeällä äänellä. Tarina kertoo yksinkertaisuudessa laulajan ikävästä naisen luokse. 

Kertosäe menee tekstin puolelta siirapiksi: Olet mun sydämein / Oot tähtityttösein / Oot säde päivän 

haavoittuneen. / Olet mun unelmain, / Oot mun rakkaimpain / Lämpö öiden viileytyneen. 

 

Ville Leinosen vilpittömällä tulkinnalla, ilman häivääkään yliyrittämistä kappaleen sanojen korniuteen ei 

oikeastaan kiinnitä huomioita. Ville Leinosen ääni kuulostaa tässä versiossa niin poikamaiselta, 

sinisilmäiseltä ja kirkasotsaiselta, että tämä makeilu on helppo pistää alitajuisesti naiiviuden piikkiin. 

Tämä lienee yksi syy kappaleen viehätykseen ja suosioon.  

 

Yhteenveto:  

Suomessa on tehty satojatuhansia kappaleita, jotka olisivat varmasti voineet sopia tähän kohtaukseen. 

Meidän motiivina oli kuitenkin käyttää vähät rahamme mieluummin laadukkaiden ja mielenkiintoisten 

artistien musiikkiin kuin täysin tyhjänpäiväiseen radiohuttuun. Tunnelmaltaan täydellisiä kappaleita 

löytyisi varmasti Agentsien, Juice Leskisen, Topi Sorsakosken, Kari Tapion, Leevi and the Leavingsin 

yms. suomalaisten ikonisten artistien tuotannoista. Näiden musiikin käyttöön meillä ei kuitenkaan olisi 
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ollut rahaa. Toisekseen tällaisten “nimiartistien“ mukaan tuominen elokuvan musiikkikerrontaan olisi 

mitä todennäköisemmin mennyt ainakin elokuvan pääkohderyhmältä ohi korvien.  

 

 

3.7.9. Otto-Petteri: Viikonlopun tähti (verkkarit naulaan) 
Kohtaus: 33.  EXT. Ostoskeskuksen parkkipaikka 

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Poikakolmikko huomaa kutakuinkin saman ikäiset tytöt istumassa autossa ostoskeskuksen 

parkkipaikalla. Auton stereoista soi tanssittava musiikki. Tytöt kertovat  olevansa lähdössä viettämään 

ystävänsä läksiäisiä. Pojat yrittävät parhaansa mukaan naurattaa tyttöjä ja vakuutella, että voisivat viedä 

heidät mukanaan hyviin bileisiin. Tunnelma on kevyt ja hauska. Pojilta irtoaa hyvää juttua ja alkaa 

näyttää siltä, että pojat kerrankin saavuttaisivat päämääränsä.  

 

Musiikin motiivit: 

Tässä kohtauksessa musiikin pääsääntöisenä motiivina oli nostattaa hyvää tunnelatausta  ja kertoa 

samalla musiikin avulla jotain tyttöjen maailmasta. Musiikillisesti tyttöjen maailma haluttiin rakentaa 

poikkeamaan poikien maailmasta. Tyttöjen musiikkivaihtojen haluttiin olevan selkeästi kevyempää ja 

radioystävällisempää ja lähempänä valtavirran ja radion soittolistoilla soivaa musiikkia kuin poikien.  

(kts. kohta 5.5.4.)  

 

Artistiesittely:  

Viikonlopun tähtivieras on pohjoishelsinkiläisen OttoPetteri (Ottopetteri Piispanen s. 1997) toistaiseksi 

ainoa julkaistu kappale. OttoPetteri tunnetaan musiikkiaan paremmin Helsingin yöelämässä aktiivisena 

tapahtumajärjestäjänä, DJ:nä ja vaatesuunnittelijana.   

 

Musiikkianalyysi:  

Viikonlopun tähtivieras on kieli poskessa tehty omakustanne vastaiskuna kaupallisten radioiden 

soittolistoilla kuultaville artisteille. Musiikkityyliltään kappale on 2010-luvun bileräppiä, jossa on 

lainauksia EDM:stä (Electronic Dance Music). Tämän musiikkigenren tyylipiirteitä ovat täysin 

kompressoidut raidat, koko miksauksen filtteröinti efektinomaisesti keinona sekä ns.” dropit”, joissa 

tiputetaan koko kappaleen äänenvoimakkuus välillä nollille. Lopputuloksena on epäluonnollisen 

kuuloinen kokonaisuus. Kotimaiseen bile-rap tyylilajiin kuuluu suomeksi lauletut tai räpätyt sanat. 

Kappaleet käsittelevät tyypillisesti hauskanpitoa ja laulajan oman egon nostattamista. Koulukunnan 

tunnetumpia edustajia ovat tällä hetkellä mm. Sini Sabotage, Jare ja Willegalle sekä Petri Nygård.  
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Kappale ja sen musiikkivideo on toteutettu omatoimisesti artistin ystävien avustuksella. Sosiaalisen 

median markkinoinnin johdosta kansallinen YleX-radio otti kappaleen hetkeksi myös omille 

soittolistoilleen. Näin kaveripiirin pilaksi tarkoitettu kappale päätyikin sellaiseen mediaan, jota vastaan se 

oli luotu.  

 

Yhteenveto:  

Kohtauksessa kappale on miksattu sen verran hiljaiselle, että siihen ei juuri kiinnitä huomiota. Tällaisena 

“taustajumputuksena” se ajaa asiansa täysin ja on kohtauksessa mielestäni 100% uskottava.  

 

3.7.10. Lieminen feat. Davo & Edu: Tääl on Lieminen  
kohtaus 34. INT. auto   

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Pojat saavat puhuttua tahtonsa läpi ja pääsevät tyttöjen auton kyytiin. Pojat sepittävät tytöille tietävänsä 

hyvät bileet ja lupaavat viedä heidät sinne. Kohtauksessa ajetaan autolla Korsossa, keskustellaan ja 

kuunnellaan samalla musiikkia radiosta.   

 

Musiikin motiivit: 

Kohtauksen tarkoitus on tuoda elokuvaan hieman hyvää tuulta ja häivähdyksiä onnesta. Markus on 

saanut lainattua Murikalta rahaa, joka polttelee mukavasti taskuissa. Juttu luistaa tyttöjen kanssa ja 

kundeilla on itsetunto kerrankin korkealla. Tuleva ilta lupaa hyvää, edessä on vapaa viikonloppu ja 

mukana muutama lavallinen keskikaljaa. Nuoruus, valoisuus ja onni, musiikilla tahdottiin korostaa näitä 

tunnelmia. 

 

Artistiesittely: 

Helsinkiläinen Lieminen (oikealta nimeltään Jaakko Luomanen) nousi yleisön tietämykseen 

loppukesästä 2013. Nuoruutensa NU-metal bändeissä kitaristina vaikuttanut Luomanen päätyi 

sattumien kautta kokeilemaan pop-kappaleen tekemistä ja onnistuikin siinä yllättäen hyvin. Mukaan 

kokeiluun lähti hänen vanhat ystävänsä, legendaarisessa MC Taagibörsta rap-ryhmässä vaikuttaneet 

suomiräpin “grand old manit” Edu Kehäkettu ja Davo-setä. Lopputuloksena tästä yhteistyöstä syntyi 

äärimäisen hyväntuulinen kappale “Tääl on Lieminen”. Kappaleesta tuli hetkessä viraali-ilmiö Helsingin 

“trendsettereiden“ keskuudessa. Kappaleeseen tehty musiikkivideo rohmusi katsojia Youtubessa 

päivässä yli 20 000.  

 

Yhden kappaleen voimin Lieminen sai hetkeksi aikaa osakseen suomen musiikkimedian huomion. 

Viikossa se nousi Yle X:n soittolistalle ja poiki keikan FLOW-festivaalille ennen kappaleen virallista 
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julkaisua. Vastaavaa ilmiötä ei oltu nähty suomalaisessa musiikissa vuosiin. Kappale soi ahkerasti 

YleX:n lisäksi myös Radio Helsingissä. Lieminen valittiin yhden kappaleen perusteella myös vuoden 

lupaavimmaksi tulokkaaksi Rumba-musiikkilehden äänestyksessä. Kappale julkaistiin virallisesti 

fyysisenä singlenä Fried-musiikin kautta 30.08.2013. Artistin ensimmäistä kokopitkää albumia odotetaan 

julkaistavaksi vuoden 2015 aikana.    

 

Musiikkianalyysi:  

Kappale alkaa 80-luvun syntetisaattorisoundeilla soitetulla introlla. Mukavasti pörisevät pehmeät äänet 

maalaavat pitkiä, kokotahdin sointuja. Syntetisaattorimatto nousee hitaasti kuuluviin ja mukaan 

nostetaan takapotkulle osuva taputus -sample. Tunnelma on odottava ja mahtipontinen. Rumpukoneella 

ohjelmoitu rytmiraita liittyy mukaan neljännellä tahdilla. Bassorummun äänenväri muistuttaa 

kumivasaraa. Laulu alkaa hyvin pehmeällä äänellä ja mukaan tulee syntetisaattorilla soitettuja 

melodianpätkiä ja pitkiä, kerroksellisia ääniä. Laulaja muistelee sanoissa edellisen illan tapahtumia, 

jonka muistot ovat hajanaisia. Kertosäe sotkee täysin suomea ja englantia: ”Party Time, Excellent, tääl 

on Lieminen!” Seuraavat säkeistöt esittävät Davo-ukki ja Edu Kehäkettunen. Säkeistöjen sanat 

käsittelevät lähinnä juomista ja hauskanpitoa.  

 

Yhteenveto:  

Vaikka olimme Akselin kanssa päättäneet olla käyttämättä hittimusiikkia elokuvassa, tuntui tämä 

kyseinen kappale täyttävän kohtaukselle antamamme motiivit niin täydellisesti, että emme  nähneet 

mitään syytä etsiä sille muita vaihtoehtoja.    

 

3.7.11. Tripple 2: Funky Flame   
kohtaus 35.  EXT.  Moottoritiesillan alusta.   

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Pojat ovat saaneet puhuttua tytöt mukaansa moottoritiesillan alle juomaan ostamiaan juomia. Nuoriso 

on hyvässä nousuhumalassa ja kaikilla näyttää olevan hauskaa. Musiikki kuuluu mutaan juuttuneen 

auton stereoista.  

  

Musiikin motiivit:   

Tässä kohtauksessa musiikin motiivi oli kaikessa yksinkertaisuudessaan korostaa hyvää meininkiä ja 

nuorison halua juhlia.  

 

Artistiesittely: kts. 3.7.5. 

Musiikkianalyysi: kts 3.7.5. 
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Yhteenveto:  

Samaista kappaletta ollaan käytetty kohtauksessa 5 koripallovideon taustalla ( kts 3.7.5.). Päädyimme 

käyttämään samaa kappaletta elokuvassa kahteen otteeseen taloudellisista syitä. Vaikka kyseinen 

kappale sopiikin mainiosti molempiin kohtauksiin, niin tähän ratkaisuun tuskin olisi päädytty, mikäli 

taloudellinen tilanne olisi ollut toisenlainen. Uskon kuitenkin, ettei katsoja kappaleen toistoa elokuvassa 

huomaa ja vaikka huomaisikin, niin se ei tuntuvasti heikennä katsojakokemusta.  

 

3.7.12. Musta Barbaari: Salil eka, salil vika  
Kohtaus 38. INT. Kebab-ravintola  

Kuvausten aikana ohjaaja oli päättänyt, että Kebab ravintolan seinään kiinnitettyä TV:tä tullaan 

käyttämään hyväksi, mutta sieltä näytettävää sisältö ei ollut vielä tiedossa. Siksi kuvauksissa tv:n näytön 

eteen oltiin ripustettu bluescreen -kangas, joka mahdollisti tv:stä näkyvän sisällön vaihtamisen 

myöhemmin. Ensimmäisessä leikkausversiossa oli käytetty amerikkalaisen artistin, 50 Centin 

musiikkivideota, jossa bodatut miehet ja öljytyt bikini-naiset poseeraavat ökytalon edustalla. Kuvissa 

vilahtelee paljaan pinnan lisäksi paksuja kultaketjuja, rahatukkoja, isoja uima-altaita ja luksusautoja. 

Koska 50-centin kokoisen maailmantähden musiikin käyttö olisi varmuudella kaukana käytettävissä 

olevasta budjetista, oli kohtaukseen löydettävä toinen vaihtoehto.  

 

Elokuvan leikkausvaiheessa vastaamme tuli Musta Barbaari. Hänen ensimmäinen musiikkivideonsa 

“Salil Eka, salil vika” oli julkaistu muutamaa viikkoa aikaisemmin ja nopeassa ajassa siitä oli 

muodostunut viraalihitti. Sopivan provosoiva kappale ja video herättivät paljon keskustelua 

sosiaalisessa mediassa. Musiikkivideon kuvasto oli kuin tehty tätä Korson kohtausta varten.  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Kohtauksessa päähenkilökolmikko on syömässä kebab-ravintolassa ja käy samalla keskustelua 

Markuksen tulevasta New Yorkin matkasta. Näemme ravintolasta vain yhden pystypöydän, muutaman 

tuolin ja seinään kiinnitetyn tv:n. 

 

Musiikin motiivit:  

Kohtauksen musiikin ja musiikkivideon motiiveina oli ensisijaisesti tukea kohtauksessa käytävää 

dialogia. Kohtauksessa pohdiskellaan, onko Markuksen unelmat koripallokisoista ja Amerikassa 

pärjäämisestä kuitenkin liian suuret. Kaverit kiusoittelevat Markusta siitä, miten hän tuskin tulee 

pärjäämään koripallokentällä lihaksikkaiden tummaihoisten pelaajien keskellä ja sillä, että koti-ikävä 

varmasti iskee rapakon takana pian. Vaikka kohtauksen dialogi on leikkisä ja kiusoittelu huoletonta, on 

kohtauksen tarkoituksena alleviivata Markuksen orastavaa epäröintiä omien valintojensa suhteen.  
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Markuksen epäröintiä tahdottiin tietoisesti lisätä näyttämällä musiikkivideosta uhittelevimmat kohtaukset. 

Niissä Musta Barbaari kavereineen nostelee lihakset pullistellen rautaa salilla hien ja testosteronin 

tuoksuessa ilmassa. Elokuvan meta-tasolla musiikkivideossa esiintyvien miesten voidaan ajatella 

edustavan Markuksen tulevia vastustajia. Epävarmuus kasvaa Markuksessa silmin nähden näiden 

kuvien katsomisen myötä.  

 

Artistiesittely: 

Musta Barbaari (oikealta nimeltään James Nikander s.1990) on Vuosaaressa nuoruutensa viettänyt rap-

artisti ja radiojuontaja. Hänen uransa lähti liikkeelle ystävän koulutyönä tekemästä dokumentista, jossa 

seurattiin Nikanderin kehonrakennusharrastusta ja ystäväpiiriä. Kehonrakentajien ja heihin kohdistuvien 

ennakkoluulojen pohjalta syntyi kappale “Salil eka, salil vika”.  Monsp Records julkaisi kappaleen 

virallisesti 23.8.2013  ja se herätti paljon huomioita ja keskusteluja ennen kaikkea sen sanoituksen 

vuoksi. Kappaleessa käytettiin sanaa neekeri ja tällä sohaistiin ampiaispesää. Sosiaalinen media 

suorastaan räjähti kappaleen julkaisun jälkeen. Osa ihmisistä hätääntyi rasistisen sanan käytöstä. 

Hämmennystä ei tuntunut haittaavan se, että sanojen takana seisoo itse etniseltä taustalta puoliksi 

tansanialainen mies. Suuri joukko suomalaisista puolestaan provosoitui lihaksikkaan ja itsevarman 

Nikanderin videosta. Tämän tuloksena videota katsottiin muutamassa viikossa yli puoli miljoonaa kertaa 

ja internetin keskustelupalstat täyttyivät häpeällisen rasistista kommenteista.  

 

Näin vahvojen reaktioiden myötä median ja suuremman yleisön mielenkiinto heräsi. Artisti pystyi 

hyödyntämään tehokkaasti häneen kohdistetun huomion. Mustasta Barbaarista tuli hyvin nopeasti tuttu 

kasvo tv-ohjelmissa ja lehtien palstoilla. Näytti siltä, että Nikander sai harteilleen manttelin edustaa koko 

ikäpolvensa maahanmuuttajien ääntä. “Salil eka, salil vika” nousi Suomen virallisen singlelistan kärkeen 

ja musiikkivideon katselukerrat Youtubessa räjähtivät. Artisti kiersi kesällä 2013 ahkerasti keikkalavoja 

ja festivaaleja. Uskomatonta tässä yhtälössä oli se, että julkaistuna oli vain kuusi osaa harjoittelutyönä 

tehtyä dokumenttisarjaa sekä yksi ainoa kappale.  

 

Tammikuussa 2014 Musta Barbaari alkoi juontaa Radio Helsingissä omaa ohjelmaansa, Mustan 

Barbaarin Savumerkki. Heinäkuussa 2014 Musta Barbaari aiheutti kohua juostuaan lavalle kesken 

kansainvälisesti tunnetun metalliorkesterin konsertin Oulun Qstockissa. Tempaus aiheutti  taas 

kalabaliikin aluksi sosiaalisessa mediassa, jonka jälkeen media kirjoitti laajasti ”somessa” käytävän 

keskustelun epäkorrektiudesta.  

 

Musiikkianalyysi:  
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”Salil eka, salil vika” edustaa tyylilajina suomalaista gangstarappia. Yhdysvalloissa 1980-luvulla 

syntyneen hiphop-musiikin alalajin nimi tulee sanasta gangster (rikollinen). Tyylilajia on kritisoitu 

esimerkiksi väkivallan, rikollisuuden ja sovinismin ylistämisestä. Suomessa ei tämän alalajin musiikkia 

ole juuri tehty. Aikaisemmat yritykset ovat tuntuneet korneilta ja amerikkalaista kulttuuria apinoivilta. 

Musta Barbaari onnistuu kuitenkin tässä musiikillisessa kerronnassa hyvin. Soundit ovat kohdillaan ja 

sanat suorastaan nerokkaat. Huomioitavaa on myös taidokas sanojen rytmitys. Kappaleen tuottajana 

toimii dj Aksim, joka myös hoitaa kertosäkeen lauluosuudet.  

 

Tässä kokonaisuudessa on huomioitava se seikka, että vaikka musiikkivideon kuvakieli on uhkailevan ja 

aggressiivisen oloinen, ei kuvallisella sisällöllä lopulta ole mitään tekemistä kappaleen sanojen kanssa. 

Päinvastoin kappale on kertomus punttisaliharrastuksesta ja siitä miten Suomessa asuva tummaihoinen 

kokee arkensa ja kohtaamansa rasismin. Sanat ovat tehty tarkoituksella kieli poskella: “Jos mun täytyy 

ni oon valmis salil yöpyy, ei kipuu ei hyötyy nekru häh? Mä käyn sossus enkä puurra hies, mul on jo 

vaikein duuni Suomes, mä oon musta mies.” 

 

Yhteenveto:  

Olimme aikaisemmin Akselin kanssa puhuneet, että elokuvan musiikkikerronta ei saisi sitoa elokuvaa  

tiettyyn vuoteen tai ajanjakoon. Mustan Barbaarin hitin käyttäminen soti vahvasti tätä ajatusta vastaan. 

Lopullista valintaa tehdessämme punnitsimme tähän liittyviä riskejä lähinnä sen suhteen miltä Korso-

elokuva tulisi näyttämän vaikkapa viiden vuoden kuluttua. Videon täydellinen toimivuus kohtauksessa 

painoi vaakakupissa kuitenkin selkeästi enemmän. Mietin paljon myös elokuvan soundtrackia 

kokonaisuutena. Tässä yhteydessä “Salil Eka, salil vika” oli ehdottomasti sopiva lisä muiden 

kappaleiden joukkoon.  

3.7.13. TWWTH: Redelete  
Kohtaukset 37 ja 38  EXT. Koulun piha ja kävelytie 

 

Elokuvan kohtaukset  37 ja 38 ovat sidottu toisiinsa musiikin avulla. Vaikka kohtausten välissä tapahtuu 

pieni aikahyppy, soi sama kappale taukoamatta  molemmissa kohtauksissa. Katsoja ei aikahyppyyn 

todennäköisesti kiinnitä huomiota. 

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Kohtaus 37 

Markus treenaa intensiivisesti koripalloliikkeitä katoksen alla suojassa tihkusateelta. Ulkona on pimeää 

ja kelmeät loisteputket valaisevat katosta. Käsivaralta kuvattu kamera näyttää Markuksen itsevarmuutta 

leimuavat kasvot ja intensiivisen katseen. Hiki höyrystyy viileään ilmaan Markuksen treenipaidasta.  

Markuksella on korvalappustereoiden luurit korvillaan ja kuulemme musiikin vaimeana. 
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Kohtaus 38  

Kamera seuraa Markusta takaviistosta hänen kävellessään kotia kohti treenikassi olallaan. Nyt 

kuulemme musiikin selvästi lujempaa. Murikka (kts. 3.6.3.) ajaa autolla Markuksen vierelle ja huutaa 

jotain tälle. Murikan ääni peittyy musiikkiin. Markus ottaa kuulokkeet korviltaan ja musiikki loppuu. 

Murikka on saanut tietää Markuksen aikeista poistua maasta häneltä lainattujen rahojen turvin. Murikka 

esittää tässä vaiheessa vielä tietämätöntä ja houkuttelee Markuksen autonsa kyytiin. Seuraavassa 

kohtauksessa Murikan käytös muuttuu uhkaavaksi ja väkivaltaiseksi.   

 

Musiikin motiivit:  

Näissä kahdessa kohtauksessa musiikin ensisijainen motiivi on upottaa Markus syvälle omaan 

maailmansa. Treenatessaan koripalloa hän pystyy unohtamaan ympäristönsä ja murheensa ja 

keskittymään täysin koripallon pelaamiseen. Koripallo on hänen matkalippunsa pois Korsosta. Musiikin 

avulla pyrimme viemään katsojaa Markuksen tunnetasolle ja rauhalliseen, itseluottamusta vahvistavaan 

tunnetilaan. Musiikin toisena vahvana motiivina on aluksi upottaa Markus omaan maailmaansa ja tämän 

jälkeen puhkaista hänen kuvitteellinen kupla Murikan tullessa kuvaan. 

 

Perinteisempi musiikkikerronnan tapa olisi ollut rakentaa musiikin avulla jännitystä Murikan 

kohtaamiseen tai antaa musiikin kautta vihjeitä lähestyvästä vaarasta. Tahdoimme kuitenkin tässä 

kohtauksessa lähestyä tätä tilannetta juuri toisesta kulmasta. Muutos syntyy siitä kun musiikin tuoma 

turvallisuuden tunne viedään yhtäkkiä pois.  

Etsiessämme kohtaukseen sopivaa musiikkia yhtenä referenssinä oli Rocky-elokuvan tuttu musiikillinen 

teema. Mietimme pitkään mikä musiikki kuvastaisi sankaruutta tälle hiljaiselle ja sisäänpäinkääntyneelle 

nuorellemiehelle. “Urheilullisen“ musiikin käyttäminen tässä yhteydessä tuntui kornilta ajatukselta ja siksi 

lähdin miettimään musiikkia vastakohdan kautta.  

Markus keskittyy yksin harjoitellessaan 100% omaan suoritukseen. Halusimme siksi löytää musiikkia, 

joka veisi katsojaa syvemmälle Markuksen mielenmaisemiin. Markus on omimmillaan ja 

onnellisimmillaan saadessaan pelata koripalloa. Tummasävyinen, hypnoottinen Redelete-kappale istui 

Markuksen hahmoon ja tämän kohtauksen musiikillisiin motiiveihin mielestämme täydellisesti.  

 

Artistiesittely: 

Twwth / Matti P (Kts. 3.7.1.) 

  

Musiikkianalyysi:  

Redelete on Matti P:n sooloalbumin (Save the King Fullsteam Records, 2008 ) bonusraita. Se on 

hidastempoinen ja unenomainen dubstep-kappale. Kohtauksen yölliseen kuvaan se istuu tunnelmaltaan 
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luontevasti. Kappaleen muhkeat bassoraidat  tuntuvat tuovan lämmittäviä väristyksiä Korson 

pimenevään yöhön.  

 

Dubstep on musiikkityyli, joka muodostui Etelä-Lontoossa 2000-luvun alussa, kun elektroninen 

tassimusiikki, dj:n soittotyylit ja Jamaikan dancehall-kulttuurista peräsin olevat soundivaikutteet 

yhdistyivät. Musiikkityylin ominaispiirteitä ovat hidas tempo, todella matalalla soivat bassotaajuudet, 

Basson “wobblerointi”, eli bassosingnaalin efektoiminen filttereillä ja sen käyttäminen rytmisenä 

elementtinä sekä tavallisuudesta poikkeavat rytmiset kuviot.  

 

Redeletessä erityisesti huomioitavaa ovat minimalistiset  laulu-/puheosuudet, jotka muistuttavat melkein 

rukousta tai mantraa. Jamaikan musiikkigenrejen peruja on ajoittain todella voimakkaasti efektoidut 

virveli-iskut, joiden kaikua ja viiveaikaa manipuloimalla saadaan luonnottomia ääniäkuvia. Nämä syvästi 

kaijutetut iskut tuovat musiikkiin huomattavaa syvyyttä.  

 

Kokonaisuutena kappale on rauhoittava ja jopa transsiin vaivuttava. Ainakin minun oli helppo sisäistää 

sellainen ajatus, että tämä kappaleen lauluosuus on jonkinlainen voimaannuttava mantra, mitä 

urheilijoilla on tapana toistaa psyykatessaaan itseään täydelliseen urheilusuoritukseen. 

 

Yhteenveto:  

Suunnitellessani tätä kohtausta kokeilin kymmeniä eri kappaleita sekä kohtaukseen erikseen sävellettyä 

musiikkia. Lisäksi kokeilin useita erilaisia tapoja musiikin käytön suhteen. Kohtauksen tunnelma ja 

lataus muuttuivat huomattavasti riippuen siitä, miten musiikkia kohtauksessa käytettiin. Akseli tahtoi 

musiikin istuvan kohtauksen alkupäässä enemmän elokuvan reaalimaalimaan ja kohottaa musiikin 

äänenvoimakkuutta puolestaan seuraavassa kohtauksessa. Tällä pystyttiin rakentamaan kontrastia 

musiikin katkeamiselle Murikan tullessa kuvioihin mukaan. Äänisuunnittelija Karri Niinivaara rakensi 

kohtauksen lopullisessa miksauksessa mielestäni todella tyylikkäästi. 

 

3.7.14. Tommi Ollikainen: Helikopterit Helsingin yllä  
kohtaus: 54  INT. pramea omakotitalo, kellari  

 

Vaikka tässä kohtauksessa päädyttiin lopulta käyttämään sävellettyä musiikkia, käsittelen tämän 

musiikkivalinnan muiden olemassaolevien kappaleiden joukossa,  johtuen ihan siitä, että kyseessä on 

hyvin selkeästi elokuvan maailmaan kuuluva source-kappale.  

 

Elokuvan ensimmäisessä leikkausversiossa oltiin referenssimusiikkina käytetty Lapko-yhtyeen raskasta 

ja nopeatempoista rock-kappaletta. Koska kohtaus tapahtuu keski-ikäisen, hyvin toimentulevan ihmisen 
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kodissa, ei tämä vaihtoehtoista “nuorisomusiikkia” edustavan yhtyeen musiikki istunut tähän 

kohtaukseen uskottavasti. Elokuvan kohtauksessa näemme countrytähti Dolly Partonin levyn ja tämän 

vuoksi lähdin musiikkisuunnittelussa liikkeelle tästä. Lähdimme ensimmäisenä kartoittamaan musiikkia 

country-genrestä. Koska country-puolelta ei oikein tuntunut löytyvän sopivia kappaleita laajensimme 

etsintää 50-luvun rock’n’rollin ja rockabillyn suuntaan.  

 

Ensimmäinen ehdotukseni leikkaajalle oli Teddy and the Tigersin kappale Broken Heart. Katsoimme 

kuvaa kappaleen kanssa ja analysoimme mikä siinä on hyvää ja mikä taas ei toimi. Musiikkityyli tuntui 

istuvan miljööseen hyvin, mutta kappale itsessään kaipasi enemmän potkua. Koska 

musiikkibudjettimme oli rajallinen, tuli meille edullisemmaksi tilata halutun kuuloinen kappale tutulta 

muusikolta tilaustyönä kuin maksaa olemassaolevan musiikin käyttökorvauksia. 

 

Kun referenssikappale oltiin huolellisesti analysoitu, pystyimme kertomaan tuttavalleni Tommi 

Ollikaiselle hyvinkin tarkkaan tarpeistamme ja tilasimme näiden pohjalta häneltä sävellettyjä aihioita. 

Näin pystyimme räätälöimään juuri tähän kohtaukseen mielestämme parhaiten sopivan kappaleen.  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö: 

Markus, Vänä ja Hartikainen ovat murtautuneet omakotitaloon aikeenaan ryöstää sieltä arvoesineet, 

joilla saisivat kuitattua Markuksen velat Murikalle. Pojat löytävät talon kellarista baarimaisen 

oleskelutilan. Hetken mielijohteesta pojat alkavat hajottaa paikkoja. Kesken pahimman remakan Vänä 

astelee stereoiden ääreen ja pistää musiikin täysillä soimaan. Poikien uhmakkuus ja pidättelemättömyys 

muuttuvat hetkessä kiinnijäämisen peloksi ja he poistuvat pikaisesti paikalta.  

 

Ryöstön kohteena on valkotiilinen omakotitalo. Sen omistaja on esitelty aikaisemmassa kohtauksessa 

kompuroimassa kovassa humalassa keskellä päivää talon edustalla. Tässä kohtauksessa näemme 

asunnon ensimmäistä kertaa sisältä. Arvokkaita esineitä, lattialla hienoja mattoja ja vitriineissä kristallia. 

Talon kellarissa on omaan käyttöön tarkoitettu baarimainen oleskelutila. Baaritiski, biljardipöytä, 

neonvaloja. Pojat ovat paikasta haltioissaan. Hartikaiselle paikka vastaa aikaisemmassa kohtauksessa 

läpikäytyä unelmaa täydellisesti. Kellarista löytyy myös hyvin varustettu levykokoelma ja hifi-soittimet.  

  

Musiikin motiivit: 

Musiikin motiivi kohtauksessa on ensisijaisesti nostaa kohtauksen dynamiikkaa ja korostaa poikien 

uhkarohkeutta ja hajottamisen vimmaa. Musiikilla on myös funktionaalinen rooli toimia kohtauksessa 

ikään kuin varashälyttimenä. Musiikkia soitetaan niin kovalla äänenvoimakkuudella, että katsojan on 

helppo uskoa sen herättävän naapureiden huomion. Tämä pakottaa pojat poistumaan paikalta. 
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Musiikkia lähestyttiin siitä vinkkelistä, että yllämainittujen motiivien lisäksi sen tulisi olla uskottava 

miljöön ja talon omistajan näkökulmasta.  

 

Artistiesittely:  

Tommi Ollikainen on helsinkiläinen muusikko, joka on soittanut  kitaraa lukuisissa kokoonpanoissa. 

Hänen eritysosaamisaluettaan ovat 50-luvun rock’n´roll ja rockabilly -musiikki.  

 

Musiikkianalyysi: 

Helikopterit Helsingin yllä on instrumentaalinen nopea rockabillyrymistely, joka alkaa 

viidakkorumpumaisella tom tom -kompilla. Mukaan tulee slap-delayllä varustettu rautalankakitara. 

Rytmilaji on 4/4-osa tahtia ja tempo rivakat 160 iskua minuutissa. Tiesimme käyttävämme tässä 

kohtauksessa musiikkia enimmillään noin yhden minuutin verran. Siksi kappaleeseen tilattiin oikeastaan 

pelkästään intro.  

 

Yhteenveto:  

Tämän kohtauksen musiikkia miettiessämme puntaroimme valintaa hyvin paljon taloudellisesta 

vinkkelistä. Vaikkakin olisimme löytäneen kohtaukseen täydellisen “originaalikappaleen”  haetusta 

genrestä, sen käyttö olisi mitä todennäköisimmin vienyt suuren osan musiikkibudjetistamme. Pohdimme 

myös, että autenttisen 50-luvun rockabilly-kappaleen tuoma arvo elokuvan kohderyhmälle on lähes 

olematon. 

3.7.15. Neat Neat: Olympus Mons 
Kohtaus 75  INT. Hetan huone 

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Henkilöt / Sisältö: 

Kohtauksessa näemme Markuksen siskon Hetan huoneen ensimmäistä kertaa. Hempeitä sävyjä, 

seinillä artistien julisteita, pieni yöpöytä, jolla tyttömäisiä koristeita ja pieni cd-soitin. Heta loikoilee 

sängyllä lukien lehtiä. Hän on juuri eronnut poikaystävästään Jojosta ja on omissa oloissaan 

parantelemassa haavojaan. Musiikki soi taustalla. Markus tulee huoneeseen ja kertoo lähtevänsä 

matkoille. Heta hyvästelee Markuksen.  

  

Musiikin motiivit: 

Tämä kohtaus on elokuvan herkimmästä päästä. Siinä nuori nainen on saanut siipeensä ja nyt vielä 

tärkeä isovelikin on lähdössä. Musiikilla tahdottiin ensisijaisesti nostaa tätä tunnetilaa. Sopivaa musiikkia 

mietittiin Hetan roolihahmon vinkkelistä. Halusimme musiikilla rakentaa hahmolle henkisesti erilaista 

taustaa kuin muille elokuvan nuorille. Neat Neatin älykkäämpi ja astetta syvällisempi musiikki tuntui 

sopivalta ratkaisulta tähän. 
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Suunnittelin kohtausta siitä kulmasta, millaista musiikkia nykypäivän itsensä tiedostava nuori voisi 

kuunnella. Kotimainen, vielä valtavirran tietämättömissä oleva indie-yhtye tuntui luontevalta 

vaihtoehdolta. Kyseinen kohtaus on elokuvassa ainoa, jossa kuullaan näin selkeästi pop-/rock-

musiikkia. Tällä haluttiin rakentaa pesäeroa elokuvan muuhun musiikilliseen maailmaan ja korostaa 

Hetan erilaisuutta ja itsenäisyyttä suhteessa elokuvan muihin henkilöihin.  

 

Artistiesittely:  

Neat Neat on helsinkiläinen alternative/inde-yhtye, joka on keikkailut aktiivisesti vuodesta 2008 alkaen. 

Yhtyeen perustamisvuonna soittajat olivat lukion toisella luokalla. Muutamaa vuotta myöhemmin he 

kaikki opiskelivat luovia aloja Taideteollisessa korkeakoulussa. Nelihenkinen yhtye muodostuu kahdesta 

tytöstä ja kahdesta pojasta. Luovien alojen opinnot näkyvät yhtyeen esiintymisissä musiikkivideoissa: 

visuaalisuus on vahvasti läsnä ja graafinen ilme hyvin pitkälle suunniteltu. Lopputyön kirjoittamisen 

aikaan Neat Neat on julkaissut musiikkia mini ep:n ja singlejen muodossa.  

 

Musiikkianalyysi:  

Olympys Mons on nopeatempoinen pop/rock-kapple. Se alkaa hektisellä hi-hat-kompilla ja terävällä, 

särötetyllä, ruoskamaisella kitara-aksentilla. Minimalistisen A-osan ominaispiirre on pulputtava 

bassomelodia, jonka varassa säkeistö tuntuu lepäävän. Odotusta kasvatetaan tietoisesti hiljaisella, koko 

tahdin kestävällä tauolla juuri ennen kertosäettä. Kertosäkeen laulumelodia lähtee oktaavia A-osaa 

korkeammalta ja kappaleen sovitus avautuu suureksi ja ilmavaksi. Kertosäe on mahtipontinen. 

Kuoromaiset taustalaulut antavat kertosäkeeseen paljon avaruutta ja valoa.  

 

Äänimaailmaltaan ja tuotannoltaan kappale on modernia pop/rockia Musen ja Coldplayn jalanjäljissä. 

Soundit ovat teräviä ja eroteltuja ja kompressointi maltillista. Neat Neatin tapauksessa vaikutteet 

vaihtoehtoisemmasta musiikista ja post-rockista ovat kuultavissa.  

 

Yhteenveto:  

Kokonaisuudessaan kappale istuu kohtaukseen mielestäni hyvin. Pidän myös ajatuksesta nostaa tässä 

kohtaa esille nimenomaan vielä suurelle yleisölle tuntemattoman artistin musiikkia. Käytännössä tämä 

kyseinen kappale on koko elokuvaan päätyneistä kappaleista ainoa, joka vastasi minun alkuperäistä 

ajatustani elokuvassa käytetyn musiikin suhteen.  

 

3.7.16. Murikka (Petri Manninen): Kuusamo  
Kohtaus 83. INT. Sorento Baari   
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Tässä kohtauksessa kuultava Kuusamo oli elokuvan kappaleista ainoa, jonka valinnan kanssa minulle 

ei ollut mitään tekemistä. Kappaleesta oli maininta jo käsikirjoituksessa. Suosittelin tuotantoyhtiötä vielä 

miettimään kyseisen kappaleen käyttöä ennen kuvauksia. Koska kyseessä on maailmanlaajuisesti 

tunnettu kappale, jonka sävellyksen alkuperäiset kustannusoikeudet ovat kappaleen säveltäneen 

italialaisartistin, Toto Cutugnon kustannusyhtiöllä alkoi yhtälö kuulostaa hallinnollisesti ja neuvottelujen 

osalta haastavalta. Akseli oli kuitenkin kappaleeseen kiintynyt ja tahtoi kappaleen elokuvassa pitää. 

Tässä vaiheessa sovimme, että jos valinta ei ole minulla, niin kappaleen käytöstä koituvat kulut eivät 

vaikuta minulle annettuun musiikkibudjettiin. Koska tämä kappale ei kuulunut  omaan 

musiikkisuunnitelmaani,  jätän tarkemman analysoinnin tässä lopputyössä tekemättä.  

 

3.7.17. Julius Karlsson & Samat Nimet: Yön varjoista päivän kirkkauteen 
Kohtaus elokuvassa 83. INT.Sorento baari  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Henkilöt / Sisältö: 

Markus on luopunut unelmistaan. Hänen suuri Amerikan-seikkailu ei päässyt Korsosta edes yhtä 

junapysäkkiä lähemmäksi New Yorkia. Markus palaa sekavin mielin takaisin Korson lähiöbaariin. Hän 

tiedostaa pettäneensä Vänän ja Hartikaisen luottamuksen ja potee tästä silminnähden huonoa 

omatuntoa. Markus yrittää tukahduttaa pettymyksensä vahvan humalatilan alle. Murikka tulee 

kaveeraamaan Markuksen kanssa. Markus siirtyy jatkamaan iltaa Murikan seurueen pöytään. Markus 

on selvästi siirtymässä Murikan jengiin. Taustalla soi karaoke.  

 

Musiikin motiivit:  

Tässä kohtauksessa haluttiin alleviivata Markuksen pettymystä ja samalla korostaa Bar Sorrenon 

tunnelmaa. Markuksen suuret unelmat on heitetty romukoppaan hänen omasta toimestaan. Ajatus 

muuttamisesta New Yorkiin on haudattu  ja Markus on palannut lähtöruutuun. Tätä teemaa tahdottiin 

musiikkivalinnoilla maksimoida. Tavoitteena oli löytää mahdollisimman surumielinen kappale, joka 

kuitenkin sopisi uskottavasti Bar Sorrenton keskikaljantuoksuiseen tunnelmaan. 

  

Tässä kohtauksessa musiikkivalintaan vaikutti myös kappaleen sanat, jotka tuntuvat kommentoivan 

Markuksen mielentilaa. Kappaleen kertosäe menee näin: “Kiinni mennyttä ei saa, mielenmaisemaa mä 

viimein vaihdan. Yön varjoista päivän kirkkauteen”. 

 

Markuksen kohdalla New Yorkin lento on jo mennyt. Sen myötä meni myös unelma toisenlaisesta 

tulevaisuudesta. Nyt hänen tulevaisuutensa tuntuu olevan tässä onnettomassa baarissa ja rikollisten 

seurassa. Markus on sanojen mukaisesti vaihtamassa mielenmaisemaa ja ystäväpiiriä pettämällä 

Hartikaisen ja Vänän luottamuksen.   
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Artistiesittely:  

Julius Karlsson & Samat Nimet  kts. 4.2.5.  

 

Musiikkianalyysi:  

Hämärään tunnelmoi musiikillisesti Topi Sorsakosken ja Agentsin jalanjäljissä. Se alkaa delay-kaijulla 

efektoidulla kitaramelodialla. Pääosassa on soolokitarat ja vähäeleinen laulu. Tempo on hidas ja 

tunnelma unelias. 

  

Yhteenveto:  

Mielestäni tämä melankolinen kappale sopii kohtaukseen hyvin ja tukee tavoiteltua tunnelmaa.   

 

3.7.18. Julius Karlsson & Samat Nimet: Paha en oo    
Kohtaus elokuvassa  85, INT. Sorento Baari   

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö:     

Markus on matkalla baaritiskille ja törmää Hartikaiseen ja Vänään, jotka tajuavat tässä vaiheessa, että 

Markus ei olekaan lähtenyt lentokentälle. Hartikainen ja Vänä eivät säästele sanojaan. Markus ei tunnu 

välittävän heidän reaktiostaan. Taustalla soi musiikki.  

 

Musiikin motiivit: 

Vaikka elokuvan lopullisessa miksauksessa musiikki soi selkeästi taustalla on musiikkikerronnallisesti 

tämän musiikin liittäminen juuri tähän kohtaukseen merkittävä. Kyseinen kohtaus on suurin vedenjakaja 

Markuksen elämässä. Kohtauksen myötä Markus luopuu suurista unelmistaan ja parhaista ystävistään 

ja liittyy konkreettisesti Korson “loosereiden” joukkoon. Hänen ystäviensä usko ja halu auttaa Markusta 

unelman saavuttamiseksi on maksanut kavereille paljon. Hartikaista odottaa todennäköisesti 

vankilareissu. Katsojalle tahdotaan luoda kuva Markuksen adaptoitumisesta “pahojen” puolelle, ja tätä 

pyrittiin myös musiikin avulla korostamaan. Kappaleen sanoilla on tässä kohtauksessa suuri painoarvo.  

  

Artistiesittely:  

Julius Karlsson & Samat Nimet   kts. 4.2.5.  

 

Musiikkianalyysi:  

Paha en oo on duurivoittoinen ralli. Verrattuna edelliseen Hämärään -kappaleeseen olemme jopa 

railakkaissa tunnelmissa. Kappaleen säkeistö nojaa kahteen sointuun ja humppamaiseen, 

nopeatempoiseen komppiin. Vivahteita countrysta ja americanasta on kuultavissa, mutta silti kappale 
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soi vahvasti suomalaiskansallisissa tunnelmissa. Kappaleen kitarasoolo on tyylikäs kunnianosoitus J. 

Karjalaisen Hän -kappaleessa kuultavalla Tommi Vikstenin kitaroinnille.  

 

Sanat ovat alkoholistin huonoa omaa tuntoa hönkivät. Kappaleen tarina kertoo pikavipeistä, räkälöistä ja 

keskikaljan tuomasta turruttavasta onnesta. Vaikka elokuvan lopullisessa versiossa ei sanoista 

baarimöykän alta saa juurikaan selvää, on tämän kappaleen sijoittaminen juuri tähän kohtaukseen ollut 

olennainen musiikkisuunnittelussani. Sanat ovat suoraan elokuvan päähenkilön sen hetkisestä 

elämäntilanteesta: ”Kuulehan tyttösein, paha en oo. / Silti vie joskus huonoon seuraan / Liksan loput 

tuopposiin. / Rälälöiden nurkkauksiin ne valuu taas. / Uskothan kultasein, hölmö en oo  / Silti hain 

huumassain hiukan luottoo / Pikalainaa hummaukseen. / Kovan koron pummaukseen mä sorruin taas. / 

Annathain suloiseni hetken rauhaa. / Vapauden tarvitsen, jotta jaksaa. / Tuopit vauhtiin tyhjenee. / Mieli 

vihdoin hiljenee.  / Nyt jaksan  taas. / Nyt Jaksan taas. / Nyt Jaksan taas. / Nyt Jaksan taas.” 

 

Tässä vaiheessa elokuvaa Markus on luopunut unelmistaan, ottanut kovan lainan rikolliselta ja juo nyt 

huonossa seurassa jaksaakseen oman pettymyksensä kanssa.  

 

Yhteenveto: 

Vaikka musiikki on käytetty lähdemusiikkina olisi tätä kyseistä kappaletta voitu toisenlaisella 

äänisuunnittelulla käyttää myös ympäristöstä kohotettuna, Markuksen päänsisäisenä musiikkina. 

Riskinä olisi silloin ollut, että kappaleen sanat olisivat alkaneet olla turhan ilmeisiä ja tilannetta 

kommentoivia, mikä olisi saattanut viedä katsojan huomiota ei-toivottuun suuntaan. Vaikka lopullisessa 

miksauksessa kappaleen sanat jäävät juuri sopivasti baarin muiden äänien alle, uskon, että katsoja 

rekisteröi ne ja saa tämän myötä kohtauksesta irti taas enemmän tunnetta. 

 

3.7.19. Julius Karlsson & Samat Nimet: Yön varjoista päivän kirkkauteen  
Kohtaus 87. INT. Sorento Baari  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö:    

Tämän ja edellisen kohtauksen välillä voidaan olettaa olevan noin tunnin aikahyppy. Baari on täyttynyt 

entisestään ja Murikan pöytäseurue on laajentunut. Markus istuu pöydän ääressä hyvin juovuksissa. 

Epämiellyttävä porukka kertoo epämiellyttäviä juttuja. Nauru on räkäistä ja tarttuvaa. Humalatila on 

vahva ja kaiken päällä leijuu näkymätön epätoivon pilvi. Korso on ottanut Markuksen kokonaan 

otteeseensa. Markus saa uusien ystäviensä kunnioituksen stumppaamalla tupakan otsaansa. 

Pikkurikolliset taputtelevat olalle ja Markus tuntuu nauttivan saamastaan huomiosta.   
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Musiikin motiivit:  

Tässä kohtauksessa baarimöly alkaa olemaan jo niin kova, että musiikkia tuskin kuulee. 

Tarkkakorvaiset saattavat kuitenkin huomata, että kyseessä on sama kappale, joka ollaan kuultu jo 

aikaisemminkin elokuvassa. Vertauskuvallisesti tämän kappalevalinnan voidaan ajatella sulkevan 

elokuvan musiikkikerronnallisen ympyrän. Elokuvan alussa Markus ja hänen kaverinsa kuulivat saman 

kappaleen kantautuvan baarin ulkopuolelle, mutta heitä ei päästetty baariin sisään. Nyt Markus on 

vaihtanut puolta. Nuori, kunnianhimoinen unelmoija on muuttunut osaksi sitä ympäristöä, josta on 

yrittänyt koko elokuvan ajan päästä pois.  

 

Artistiesittely: 

Julius Karlsson & Samat Nimet (kts. 3.7.3.)  

 

Yhteenveto:  

Ajatus Markuksen adaptaatiosta Murikan jengiin ja sen korostaminen musiikkivalinnan avulla on ainakin 

omasta mielestäni mielenkiintoinen ajatus. Vaikka tätä ei katsoja huomaisikaan, niin tämä 

musiikkikerronnan muoto oli mielestäni perusteltu.  

 

3.7.20. K-X-P: Magnetic North  
Kohtaus 89. INT.Sorenton baari, tanssilattia    

 

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö:     

Tämä on hyvin lyhyt kohtaus, joka koostuu sarjasta erinäisiä lyhyitä kuvia Markuksesta sekoilemassa 

Bar Sorenton tanssilattialla. Musiikin soidessa näytetään, kuinka hän lopulta sammuu pää tupakkakopin 

pleksilasia vasten.   

 

Musiikin motiivit:  

Tässä kohtauksessa musiikin motiivit olivat hyvin suoraviivaiset. Niillä tahdottiin korostaa Markuksen 

sekavaa olotilaa ja hänen mielessään läpikäymää tunnemyräkkää. Hän on luopunut unelmistaan ja 

pettänyt ystävänsä ja nyt vielä henkisesti liittynyt “vastustajien“ leiriin. Omassa mielessäni oli Markuksen 

muodonmuutos suuresta haaveilijasta pikkurikollispomon juoksupojaksi. Tätä muutosta tahdoin 

korostaa musiikkivalinnan myötä. Tässä kohtauksessa on musiikin ajateltu kuuluvan ensisijaisesti 

Markuksen omassa päässä ja näin sen voidaan nähdä edustavan päähenkilön muutosta tai 

symbolisesti jonkinlaista uuden nahan luontia. Tässä muutosrituaalissa maailma pyörii ympärillä ja 

korvissa humisee lujaa.  
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Artistiesittely:  

K-X-P ( 3.7.7.)  

 

Musiikkianalyysi:   

Kuulemme K-X-P Magnetic Nordista noin 40 sekunnin instrumentaalipätkän. Koko tämän ajan on 

käynnissä tasainen, transsimainen komppi, jota on väritetty oudoilla ja psykedeelisillä elektronisilla 

äänillä. Tempo on nopea ja tuntuu nopeutuvan kappaleen edetessä.  

 

Yhteenveto:  

Tässä kohtauksessa emme tietoisesti tahtoneet käyttää mitään suurelle yleisölle tunnettua kappaletta, 

vaikka se olisi sopinut  Sorenton lauantai-illan dj:n valikoimiin. Vaikka vaihtoehtoista elektroa soittavan 

K-X-P:n musiikki tuskin oikeassa elämässä soisi tämän tyyppisen kaljabaarin tanssilattialla, oli tämä 

musiikillinen valinta tämän elokuvan kokonaisuuden kannalta mieluinen.  

 

3.7.21. Julius Karlsson & Samat Nimet: Paha en oo    
Kohtaus elokuvassa  96. INT. ruotsinlaivan baari     

   

Kohtauksen tapahtumapaikka  / Henkilöt / Sisältö:    

Tämä on noin kymmenen sekunnin kohtaus ruotsinlaivan baarissa. Baarin lavalla näkyy epäselvänä 

bändi ja kuulemme taustalla musiikin.  

   

Musiikin motiivit:  

Tässä kohtauksessa musiikin motiivina on pelkästään tuoda miljööseen uskottavuutta ja tunnelmaa. 

Elokuvan kokonaisuuden kannalta kohtauksella tai siinä kuultavalla musiikilla ei oikeastaan ole 

merkitystä.  

  

Artistiesittely: 

Julius Karlsson & Samat Nimet (kts. 3.7.3.)  

 

Musiikkianalyysi:  

(kts. 3.7.3.)  

 

Yhteenveto:  

Tässä kohtauksessa oltaisiin voitu käytännössä käyttää myös katalogi-musiikkia, mutta pyrimme sitä 

tuotannossa tietoisesti välttämään ja käytimme periaatteen vuoksi mieluummin Julius Karlssonin 
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kappaletta toistamiseen. Katsoja tuskin tätä toistoa huomaa. Kyseinen kappale on kohtauksessa 

miksattu kuulostamaan live-versiolta.  

 

3.7.22. Twwth & Gracias: High Mountain  
Kohtaus 97. EXT. laivan kansi  + lopputekstit  

 

Elokuvan viimeisillä sekunneilla lähtee soimaan elokuvaa varten tehty teemakappale High Mountain. 

Kappale on Matti Pentikäisen käsialaa ja sen pohjat on rakennettu elokuvaan sävellettyjen musiikillisten 

elementtien päälle. Lauluosuudet siihen on räätälöinyt rap-artisti Gracias. Sanat ovat Matti Pentikäisen. 

 

Tämän loppukappaleen syntytapa on erityinen ja tietääkseni maailmanlaajuisestikin harvinainen. Se on 

hybridi elokuvaan sävellettyä musiikkia sekä siitä jatkojalostuksen kautta syntynyt itsenäinen kappale. 

Sävellystyötä analysoidaan tarkemmin kohdassa 3.8.7. 

 

Tähän elokuvan loppuun testattiin useita kymmeniä eri kappaleita laajalla kirjolla. Lähes kaikkien 

kohdalla tuli vastaan ongelma kappaleen sanojen kanssa. Koska Korson tarina halutaan jättää 

katsojalle hieman avonaiseksi, alkoivat loppukohtauksessa kuultavien kappaleiden sanat värittämään 

tarinaa liikaa. Pelkän instrumentaalimusiikin käyttäminen kohtauksessa tuntui puolestaan tylsältä 

vaihtoehdolta. Keskustelimme säveltäjä Matti Pentikäisen kanssa tästä ongelmasta ja hänellä syntyi 

kehityskelpoinen idea. Olimme jo miettineet elokuvaa varten sävellettävien musiikillisten tasojen 

käyttämistä jollain mielenkiintoisella tavalla. Sattumalta Matilla oli juuri alkamassa yhteistyö kovassa 

nosteessa olevan rap-artisti Graciaksen kanssa  ja tämän myötä palaset tuntuivat loksahtavan 

kohdilleen. Matti ehdotti Graciakselle yhteistyötä kappaleen tiimoilta ja hän innostui aiheesta heti. Matti 

ja Gracias alkoivat räätälöidä elokuvaan tehtyjen elementtien pohjalta uutta, kokonaista kappaletta. 

Matti kirjoitti kappaletta varten sanat, jotka käsittelevät oman itsensä kohtaamista ja voittamista. High 

Mountain - korkea vuori on vertauskuva Markuksen matkalle kohti unelmia.  

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Henkilöt / Sisältö:    

Markus on saanut elämässään asiat paremmalle tolalle. Hän on saanut puhuttua asiat halki Hartikaisen 

kanssa ja luonut läheisemmän suhteen pikkusiskoonsa ja Jojoon ( kts. 3.3.6) Markus on myös 

päästänyt irti pakkomielteenomaisista haaveestaan koripallotähtenä. Katsojalle luodaan elokuvan 

loppukohtauksissa sellainen mielikuva, että Markus on oppinut nauttimaan elämästään. Elokuvan 

viimeisessä kohtauksessa näytetään Markuksen matkaa Ruotsiin. Aikaisempien kohtauksien dialogista 

on käynyt ilmi, että hänen isänsä on järjestänyt Markukselle Tukholmasta kesätöitä. Elokuvan 

viimeisessä kuvassa Markus seisoo yksin laivan kannella drinkkilasi kädessään ja katsoo hymyillen 

öiselle merelle.  
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Musiikin motiivit:  

Tarinankerronnan vinkkelistä loppukohtauksen ja lopputekstien päällä kuultavalla musiikilla oli 

monitahoinen rooli. Ohjaaja tahtoi jättää Markuksen tarinan lopun kirjoittamatta ja tarjota katsojille näin 

mahdollisuuden jatkaa sitä mielessään. Tässä musiikilla on merkittävä rooli antaa katsojan mielikuville 

suuntaviittoja. Samalla elokuvan viimeisenä kuultavan teemakappaleen pitäisi kuitenkin pystyä 

lopettamaan elokuva tyylikkäästi.  

 

Artistiesittelyt:  

 

Twwth: Kts. 3.7.1. 

Gracias (oikealta nimeltään Deogracias Masomi s.1987) on helsinkiläinen rap-artisti. Sukujuuriltaan 

kongolainen Gracias on asunut Helsingissä 4-vuotiaasta lähtien ja musiikin tekemisen hän aloitti 

varhaisteininä. Ensimmäisen omakustanteen hän julkaisi vuonna 2007. Suuremman nosteen Gracias 

sai kohdalleen lokakuussa 2011 julkaistun musiikkivideon myötä. “HKI” oli vilpitön ylistyslaulu Helsingille 

ja siihen kuvattu musiikkivideo oli ammattitaitoisesti tehty ja kuvastoltaan tyylikäs. Kappaleen 

kansainvälinen laatu yllätti kuulijat. Sen modernisti tuotetut taustat ja Graciaksen täysin suvereeni 

englanninkielinen ulosanti erottui edukseen muusta sen aikaisesta tarjonnasta. Video levisi internetissä 

nopeasti. Samana vuonna julkaistiin miehen ensimmäinen EP. Vuonna 2012 Gracias valittiin vuoden 

lupaavimmaksi tulokkaaksi suomalaisten musiikkitoimittajien toimesta. Viimeistään tämän myötä häntä 

alettiin pitämään englanninkielisen suomiräpin pelastajana. Media kiinnostui suuresti nuoresta, 

karismaattisesta miehestä ja hän sain paljon näkyvyyttä eri medioissa. Tähän mennessä Gracias on 

julkaissut kolme pitkäsoittoa (Gracias 2012, Globe 2013, Elengi 2014) ja neljännen julkaisua odotellaan 

vuoden 2015 aikana.  

 

Graciaksen musiikki on yleisesti ottaen modernia englanninkielistä hip-hopia, jonka esikuvat ovat 

lähempänä kokeellista elektroa, kuin perinteistä rap-musiikkia. Pehmeä-äänisen Graciaksen toisena 

kotikielenä on ranska, jonka myötä hänen englannin lausumisessa on vivahdus eksotiikkaa. Graciaksen 

riimityksiä pidetään myös suuressa arvossaan. Kappaleiden teemat kiertävät rap-musiikissa 

stereotyyppisesti pääasiana olevan uhoamisen ja oman erinomaisuuden korostamisen kaukaa. Tämä 

tekee artistista kokonaisuudessaan hyvin kiinnostavan.   

 

Musiikkianalyysi: 

Tästä lisää kohdassa 3.8.7.  
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Yhteenveto:   

Kappaleen synty oli kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoinen prosessi ja oli äärimmäisen inspiroivaa 

olla siinä mukana. Omasta mielestäni kappale oli vuoden 2014 julkaistujen ehdotonta kärkikastia. Se on 

omaperäinen, yllätyksellinen ja välittää suuria tunteita. Elokuvan lopputeksteihin biisi sopii mielestäni 

täydellisesti ja onnistuu ajamaan sille asetetut odotukset. Kappale sai  julkaisun myötä paljon hyvää 

palautetta ja jatkoi elämäänsä valkokankaan ulkopuolelle, kuten olimme toivoneetkin. Bassoradio otti 

kappaleen soittolistoilleen ja kappaleesta tehty musiikkivideo herätti paljon kiinnostusta myös 

kansainvälisesti. 

 

Graciaksen saaminen mukaan Korso-elokuvaan oli kokonaisuuden kannalta merkittävä asia ja tämä 

kappale nosti koko elokuvan soundtrackin arvoa. Kaikista tekemistäni valinnoista elokuvan kappale 

valinnoista olen tästä kaikista ylpein. 

 

3.8. Sävelletty musiikki Korso-elokuvassa 
!
Korso elokuvan sävelletyn musiikin suunnittelu ja suunnitelmien konkretisoituminen oli yksi 

inspiroivimpia ja kiitollisimpia projekteja, jossa olen saanut olla mukana. Tässä lopputyöni osiossa pyrin 

avaamaan tämän työvaiheen aikana tehtyjä oivalluksia ja havaintoja musiikkisuunnittelijan 

näkökulmasta.  

 

3.8.1 Sävelletyn musiikin lähtökohdat 
 
Korson alkuperäisen musiikkisuunnitelman mukaan elokuvassa ei ollut tarkoitus käyttää lainkaan 

sävellettyä musiikkia. Prosessin edetessä havahduimme kuitenkin sävelletyn musiikin 

välttämättömyyteen muutamissa sellaisissa kohtauksissa, joissa pyrkimyksenä oli viedä katsojaa 

syvemmälle päähenkilön mielensisäiseen maailmaan ja saada katsojaa näin samaistumaan 

päähenkilön tunnetiloihin.  

 

Elokuvan jälkituotannon ollessa jo pitkällä pyysin Matti Pentikäiseltä ideoita ja näkemyksiä tiettyjen 

tunnetilojen saavuttamiseksi musiikin avulla. Tässä vaiheessa tuotantoa suurena haasteena sävelletyn 

musiikin tekemistä varten oli hyvin rajallinen budjetti. Rahaa kokonaisvaltaista sävellystyötä tai musiikin 

äänityssessioita varten ei käytännössä ollut olemassa ja tämä taloudellinen niukkuus pakotti meidät 

lähestymään musiikin sävellysprosessia uudesta kulmasta.  

 

Tavallisesti elokuvasäveltäjä pääsee suhteellisen vapain käsin miettimään elokuvan musiikillista 

maailmaa usein jo elokuvan käsikirjoitusvaiheessa. Näiden visioiden pohjalta lähdetään miettimään 

musiikin sovituksia ja orkestraatioita. Korso-elokuvan kohdalla lähtötilanne oli toinen. Sävelletylle 
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musiikille oli tarvetta, mutta sen luomistyötä varten ei ollut budjettia. Lisäksi aikataulu oli tiukka; 

kuvaleikkauksen oli tarkoitus olla kokonaan valmis jo muutama viikko säveltäjän palkkaamisen jälkeen.  

 

Seuraavissa kappaleissa käyn aluksi läpi sävelletyn musiikin suhteen tehtyjä suurempia linjauksia 

elokuvan musiikillisten teemojen kautta sekä pyrin avaamaan prosessin myötä kehittynyttä 

työskentelytapaa. Tämän jälkeen käyn yksittäin läpi kolme elokuvaa varten sävellettyä erillistä 

kappaletta.  

 

3.8.2. Sävelletyn musiikin pääteemat 

  
Katsoin elokuvan raakaleikkauksen läpi muutamaan otteeseen ja tein samalla muistiinpanoja 

kohtausluetteloon. Merkkasin ylös kohtia, jotka tuntuivat kaipaavan musiikkia tuekseen joko rytmiikan 

parantamisksi tai tietyn tunnetilan korostamiseksi. Näitä kohtauksia tuli raakaleikkauksen pohjalta noin 

kaksikymmentä. Seuraavaksi lähdin analysoimaan löytyykö näistä kohtauksista jotain tarinankerronnan 

tai subtekstin kannalta huomioitavaa yhteyttä, jota voisi musiikillisesti niputtaa yhteen. Tämän 

analysoinnin myötä alkoi selkeytymään tarve musiikillisille teemoille.  

 
Sankari vastaan antisankari: 
Markus on elokuvassa suhteellisen ristiriitainen hahmo. Toisaalta hän on hyvin säntillinen urheilija, joka 

keskittyy suorituksiinsa suurella tarkkuudella. Samaan aikaan hän on egosentrinen henkilö, jonka oman 

unelman tavoittelu ajaa lopulta parhaat ystävätkin suuriin ongelmiin.  

 

Markus on hyvin päämäärätietoinen ihminen, joka harjoittelee kurinalaisesti. Asiaan vihkiytymisestä 

kertoo myös se, että hän on rakentanut itselleen harjoituspaikan tyhjään tehdashalliin. Kunnianhimo on 

korkealla ja usko omiin kykyihin voimakas. Hän saa jatkuvasti tukea kahdelta ystävältään, jotka tahtovat 

olla mukana elämässä Markuksen unelmaa.  

 

Markuksen toinen puoli taas on itsekeskeinen antisankari. Hän juo itsensä elokuvan aikana holtittomaan 

kuntoon, käyttäytyy moukkamaisesti siskoaan kohtaan, käy väkivaltaisesti Jojon kimppuun, haistattelee 

pitkät opettajilleen, sortuu rötöksiin ja lopulta pettää parhaiden ystäviensä luottamuksen.  

 

Tätä Markuksen kaksijakoisuutta tahdoin lähteä purkamaan musiikkisuunnittelussa. Ajatukseni 

musiikillisen teeman suhteen oli, että urheillessaan Markus uppoaa syvälle omiin ajatuksiinsa ja pystyy 

näin unohtamaan ympäristöstään kaiken muun. Tällaisen musiikillisen teeman käytölle tuntui 

raakaleikkauksen pohjalta löytyvän elokuvasta lukuisia paikkoja. Antisankari-teemaa lähestyn 

suunnitelmani puolesta niin, että se olisi jonkinlainen musiikillinen vastapari sankari-teemalle.  
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Unelma  / New Yorkin kutsu: 
Markuksen unelma elämästä katukoripallotähtenä New Yorkissa on koko elokuvan kantava teema ja se 

on jatkuvasti läsnä elokuvan dialogissa. Elokuvan raakaleikkausversiossa oli paljon sellaisia lähikuvia 

Markuksesta, joissa Markuksen voi kuvitella olevan omissa ajatuksissaan ja pohtivan tulevaa 

matkaansa. Markus tekee elokuvassa myös useita valintoja, joissa hänen päätöksen perustana on 

päästä askel lähemmäksi New Yorkia.   

 

Tavoitteenani oli löytää sellainen teema, joka olisi musiikillisesti mahdollisimman suuressa kontrastissa 

betoniseen miljööseen liittyvän musiikillisen äänimaailman kanssa. Mielessäni oli unenomainen 

musiikillinen elementti, joka toisi kauniin valonpilkahduksen Markuksen harmaan arjen keskelle niissä 

kohtauksissa, joissa hän mielessään matkaa New Yorkiin. Halusin löytää tätä varten musiikillisia 

elementtejä, jotka toimisivat ikään kuin seireenien kutsuhuutona Markukselle. Taruissa seireenit 

kutsuvat merimiehiä ajamaan aluksensa karikkoon. Karikkoon ajautuu elokuvassa myös Markus, joten 

yhtymäkohta tällä ajatukselle oli ainakin ajatuksen tasolla käyttökelpoinen.    

 

Säveltäjän tullessa mukaan projektiin lähdimme ensimmäisenä kartoittamaan näitä ajatuksia. Pyysin 

Mattia miettimään miten nämä esittämäni teemat voisivat hänen mielestään muuttua musiikiksi.  

 

3.8.3. Sävelletyn musiikin kerrokset ja soundipaletti  
 

Seuraavaksi käsiteltävä aihe on omasta mielestäni Korso-elokuvan musiikkisuunnittelun mielenkiintoisin 

prosessi. Uskoaksemme tulimme tämän prosessin myötä myös kehitelleeksi uudenlaisen tavan 

elokuvamusiikin tekemiseen.  

Kerroin Matille omia ajatuksiani musiikillisista teemoista, jonka pohjalta Matti lähti miettimään löytyisikö 

hänen arkistoistaan mahdollisesti tarkoitukseen sopivia kappaleaihioita. Matti toimitti muutamia vanhoja 

demoja kuultavaksi ja testasimme niitä raakaleikkausversion kanssa. Yhdessä näistä äänitteistä oli 

selkeästi elementtejä, jotka tuntuivat istuvan yhteen omien visioideni kanssa. Ensimmäinen selkeä 

elementti oli mystisyyttä huokuva, etäiseksi kaiutettu naislaulajan “soulmainen” melodianpätkä. 

Kokonaisuutta oli prosessoitu, niin että sanoista ei saanut selvyyttä. Tunnelma oli hieman mystinen ja 

eteerinen. Tämä oli juuri sellainen elementti, joka tuntui istuvan täydellisesti “New Yorkin kutsun“ 

ääneksi.   

Onneksemme demon alkuperäinen sessio löytyi Matin kovalevyjen muistista. Näin meille avautui 

mahdollisuus erotella siinä käytetyt instrumentaaliraidat erillisiksi osuuksiksi. Samassa kappaleessa oli 

myös muita elementtejä, jotka yksinään tuntuivat tukevan ajatuksiani teemoista. Moni näistä raidoista oli 
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vähäeleisyydessään juuri sellaisia musiikillisia rakennuspalikoita, joita elokuvan musiikkikerronta tuntui 

tarvitsevan tuekseen. Tämän arvokkaan löydön myötä meille tarjoutui mahdollisuus ottaa yksittäisiä 

instrumenttiraitoja jatkokäsittelyä varten.  

 

Matti lähti muokkaamaan näistä palikoista hieman pitempiä versioita looppaamalla ja efektoimalla niitä. 

Pian meillä oli testattavana noin kymmenen erillistä musiikillista elementtiä, joista jokainen tuntui 

edustava hieman erilaista tunnetilaa. Oleellista kokonaisuuden kannalta oli se, että koska raidat olivat 

eroteltu olemassaolevasta kappaleesta, oli niiden tahtilaji ja tempo keskenään sama. Tämä mahdollisti 

sen, että näitä erillisiä raitoja pystyi yhdistelemään keskenään uudestaan monella eri tavalla. Näin 

käsillämme oli eräänlainen soundipaletti, jota oli helppo lähteä testaamaan kuvan kanssa.  

 

Näille soundipaletin eri tasoille annoimme sitten nimiä kommunikaation helpottamiseksi. Nimissä oli 

mukana ”sankari” , ”antisankari” ja ” New Yorkin kutsu” sekä teemoja kuten “odotus”, “pettymys”, “aika” 

ja “pelko”. Teemojen nimeäminen helpotti myös assosiaatioiden löytymistä. Nämä teemoittain nimetyt, 

vähäeleiset äänimatot tarjosivat uudenlaiset työkalut leikkaajalle ja äänisuunnittelijalle. Heillä oli 

mahdollisuus kokeilla niitä joko yksittäisinä tai tehdä niistä omasta mielestään sopivia yhdistelmiä. 

Työskentelytapa tuntui hyvin inspiroivalta ja näiden aihioiden avulla saimme useita kohtauksia 

toimimaan halutulla tavalla. Lopulliseen elokuvaan päätyi tällä metodilla sävellettyä musiikkia 

kahteentoista kohtaukseen. Osa näistä on lopullisessa elokuvan äänimiksauksessa jätetty tarkoituksella 

taustalle tai sulautettu huomaamattomaksi osaksi äänisuunnittelua.  

 

Tätä työtapaa kehitellessämme alkoi Matin mielessä muhima mielenkiintoinen idea näiden yksittäisten 

raitojen jatkojalostamista varten. Lopputuloksena tästä ajatustyöstä syntyi lopulta elokuvan 

lopetuskappale. Tätä prosessia avaan tämän osuuden viimeisessä kappaleessa (3.8.7.)   

 

 

3.8.4. Elokuvan aloituskappale  (Score)  
kohtaus 1. EXT. Koripallokenttä ja Korson keskusta  
 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Henkilöt kohtauksessa  / Kohtauksen sisältö:  

Elokuva alkaa laajalla ja seesteisellä kuvalla koripallokentän laidalta. Aurinko on vasta nousemassa, 

mutta päähenkilö Markus on jo ehtinyt tekemään ensimmäiset aamuharjoitukset. Hän huilaa 

hengästyneenä treenipaidan höyrytessä viileässä ilmassa. Alkukuvan jälkeen seuraamme Markuksen 

matkaa Korson keskustan läpi kohti hänen koripalloharjoituspaikkanaan käyttämää tyhjää 

teollisuusrakennusta. Alkutekstit pyörivät kuvan päällä ja urbaani rytmimusiikki soi vahvasti pintaan 

miksattuna. 
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Musiikin motiivit: 

Alkukohtauksen musiikin motiivi olivat selkeät: Tahdoimme ohjaajan ja säveltäjän kanssa pystyä 

musiikin avulla kertomaan Markuksen tunnelatauksesta koripallon pelaamista kohtaan. Tahdoimme 

luoda mielikuvan, että Markus käy jatkuvasti mielessään läpi pelaamiseen liittyviä liikkeitä, harhautuksia 

ja askelkuvioita. Toisena motiivina oli sopivan sykkeen ja adrenaliinin nostaminen elokuvan alkujaksoon. 

Referenssinä musiikin tavoittelemaan tunteeseen oli liiallisen energiajuoman nauttimisesta syntyvä 

sydämentykytys ja hektisyys. 

 

Koska ensimmäisessä kohtauksessa määritellään pitkälti myös elokuvan musiikillinen kerronta, oli tähän 

kohtaukseen kiinnitettävä erityisen suurta huomioita. Elokuvan musiikkisuunnittelun yhtenä 

lähtöajatuksena oli rakentaa miljöölle luonteenpiirrettä ja historiaa musiikin kautta. Tahdoimme 

ympäristön kuulostavan betonisen karulta ja tätä ajatusta mietittiin paljon sekä olemassaolevien että 

elokuvaan erikseen sävellettävien kappaleiden suhteen. Alkukappaleen kohdalla mietimme, miltä 

musiikki kuulostaisi oikeasti tuossa nimenomaisessa ympäristössä soitettuna. Millaisilla kaiuilla 

alikulkutunnelin betoniseinät vastaisivat musiikin iskuihin.  

 

Musiikkianalyysi:  

Alkukohtauksen musiikki on erikoinen varsinkin sen rytmiikan kannalta. Koripalloa itse harrastanut 

säveltäjä keksi lähteä hakemaan rytmistä kuviota koripallossa tehtävän vastustajan ohituksen ja pallon 

kuljetuksen kautta: koripallon pompahdus maahan, pitkä ohitusaskel ja tuplapomputus. Tästä muodostui 

omintakeinen rytmipatteri kappaleelle  

 

Tämä ohituskuvio mielessään Matti lähti syventämään tätä ajatusta muiden koripallon pelaamiseen 

liittyvien elementtien kautta. Hän keksi käyttää kappaleen rytmiikan muodostavina rakennuspaloina 

autenttisia, pelistä syntyviä ääniä kuten pallon pompahduksesta muodostuvaa matalaa kumahdusta ja 

koripallokenkien askelista tulevia ääniä.  

 

Yhteenveto:  

Kokonaisuudesta tuli mielestäni erinomainen. Epärytminen kuvio antaa elokuvan alkujaksolle hieman 

oudon vivahteen, mutta samalla johdattelee hyvin sisälle elokuvan betonin harmaaseen maailmaan. 

Todennäköistä on, että nämä koripallo-samplet jäävät katsojalta lähes kokonaan huomaamatta, mutta 

uskon, että ne johdattelevat kuitenkin katsojan ajatuksia alitajuisesti oikeaan suuntaan.    
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3.8.5.“Old School Hip Hop“ 
 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Henkilöt kohtauksessa  / Kohtauksen sisältö:  

Markus loikoilee kotona sohvalla ja katsoo videolta vanhaa koostetta koripallotapahtumasta. Markus 

yrittää sisäistää videolla näkyvän koripallotempun askelkuvioita.  

 

Musiikin motiivit: 

Jo tuotannon esivaiheessa tiesimme, että tämän kohtauksen taustalle olisi löydettävä musiikkia. 

Elokuvan toisessa koripallovideokohtauksessa käytämme Tripple 2:n kappaletta Funky Flame (3.7.11.). 

Kohtaukseen 3 päätimme tilata Matilta sopivan kuuloista musiikkia. Tässäkin kohtauksessa videon 

kuvamateriaali määritteli paljon musiikin suuntaa. Kuva on hieman suttuista ja harmaasävyistä. Siitä 

tulee mielikuva 80- ja 90-luvuista. Tahdoimme siksi kuvan taustalle musiikkia, joka kuulostaa 

mahdollisimman autenttiselta tuon ajan New York -soundilta. Koska Matti Pentikäinen on tutustunut 

New Yorkin hip-hop kulttuuriin ja historiaan, oli tehtävä hänelle helppo.  

 

Musiikkianalyysi:  

Roland 808-rumpukoneen tarjoamat soundit ovat 80- ja 90-luvun hiphop-musiikin standardi ja 

tunnistettava ominaispiirre. Genren muita tyypillisiä elementtejä ovat levyjen skrätsäys sekä lyhyet ja 

suhteellisen kömpelöt samplet. Nämä samat elementit olivat myös Matin rakentaman instrumentaalisen 

hiphop-pohjan rytmisenä perustana. Rytmiä on rikastettu päällekäyvällä, nopealla torvisamplella. 

Kappaleessa ei ole laulettua osuutta. Lopputulos on todella autenttinen ja ajaa uskottavasti asiansa 

tässä kohtauksessa.  

 

Yhteenveto:  

Matin säveltämän pohjan päälle äänitettiin Jojoa näyttelevän Richmond Ghansahin kanssa rentoa, 

“bronxilaisen” kuulosta urheiluselostusta ja kommentointia. Tämän myötä videosta tuli 

kokonaisuudessaan niin aidon oloinen, että en usko katsojan kyseenalaistavan sen alkuperäisyyttä 

missään määrin.  

 

3.8.6. K-Juna  
Kohtaus 81 INT. K-Juna   
 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Henkilöt kohtauksessa  / Kohtauksen sisältö:  

Tämä on elokuvan draaman dynamiikan kannalta elokuvan sen kohtaus. Siinä Markus käy läpi 

tunnemyrskyn ja tekee suuren päätöksen. Hän on viimein päässyt matkalle kohti unelmaansa, eli 

katukoripallokisoja New Yorkissa, mutta matka ei ole alkanut kovinkaan hyvin. Edellisessä 

kohtauksessa Markus on joutunut nöyryytetyksi leikkimieliseksi tarkoitetussa koripallo-ottelussa Jojon 
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kanssa. Tämän myötä Markus on tajunnut omien koripallotaitojensa riittämättömyyden ja kokenut lähes 

täydellisen itsetunnon romahtamisen. Häpeän ja pettymyksen tunne on edellisessä kohtauksessa 

purkautunut väkivaltaisena reaktiona Jojoa kohtaan. Isompana ja vahvempana vastustajana Jojo on 

voittanut tappelun. Junakohtauksessa Markus seisoo junan vessassa katsoen veristä peilikuvaansa. 

Juna seisoo pysähtyneenä odottamassa toisen junan ohitusta. Markus tuijottaa säälittävää 

peilikuvaansa ja ymmärtää unelmansa mahdottomuuden. Hän poistuu junasta riuhtoen oven auki ja 

lähtee kävelemään radan vartta takaisin kohti Korson keskustaa.  

 

Musiikin motiivit:  

Tämä kohtaus oli ollut mietinnässä musiikin suhteen jo pitkään ennen säveltäjän palkkaamista. Olimme 

kokeilleet siihen useita kymmeniä vaihtoehtoja olemassa olevilla kappaleilla, mutta emme saaneet 

niiden avulla haluttua tunnetilaa rakentumaan. Analysoimme testattujen referenssikappaleiden hyvät ja 

huonot puolet Akselin ja Matin kanssa. Lisäksi mietimme paljon kohtauksen musiikillisia motiiveja. 

Päädyimme sellaiseen ajatukseen, että kohtauksessa musiikin tehtävänä on korostaa Markuksen 

päänsisäisen maailman sekavuutta, henkistä pahoinvointia ja päätöksen peruuttamattomuuden 

aiheuttamaa kuohuntaa. Paniikkikohtauksen aiheuttama tunnetila oli musiikkisuunnittelun lähtökohta ja 

tämän ajatuksen muuttamisen musiikiksi jätin Matin mietittäväksi.  

 

Musiikkianalyysi: 

Kappaleesta tehtiin useita eri variaatioita. Lopulliseen elokuvaan päätynyt kappale alkaa basso-rummun 

virkaa ajavalla äänellä, joka muistuttaa onttoa kumahdusta, jollainen syntyy kun muovista putkenpätkää 

lyödään avokämmenellä sen suuaukon kohdalta. Minulle tämä soundi assosioitui mukavasti kuvissa 

näkyvän rähjäisen junaradan varren ja siellä näkyvän romun kanssa. Matin kappaleen hi-hatia ajava 

elementti puolestaan kuulostaa sähköistyneiltä iskulta. Tämä oli helppo mieltää kuvissa näkyvien 

voimavirtajohtojen välittämään korkeajännitteeseen. Muita rytmisiä elementtejä olivat käsien yhteen 

lyönnistä tehty sample sekä metallinen kilkatus. 

 

Matin luoma kappale on rakennettu niin, että sen rytmi kiihtyy koko ajan. Pyysin Mattia tempoon selkeän 

muutoksen, kun kuvassa kameran ohi ajaa toinen juna. Lopullisessa versiossa musiikki ikään kuin ottaa 

lisää nopeutta ohittavan junan aiheuttamasta imusta.  Kiihtyvän rytmin ja kappaleen päälle miksatun 

vellovan ja epäselvän huminan toivottiin alitajuisesti viestivän katsojalle Markuksen läpikäymää 

tunnevyöryä ja paniikkikohtauksen tuntua. 

 

Yhteenveto:  

Tätä kohtausta työstäessämme teimme kokonaisuuden kannalta oleellisen huomion musiikin 

aloituskohdan ajoituksen suhteen: huomasimme, että sillä pysty joko helposti ennakoimaan Markuksen 
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paniikkikohtausta tai vaihtoehtoisesti lisäämään päätöksen tuomaan yllätystä ja korostamaan 

Markuksen äkkipikaista päätöstä. Lopullisessa elokuvassa päädyimme lähemmäksi jälkimmäistä 

vaihtoehtoa. Musiikki nostetaan sisään vasta siinä vaiheessa, kun Markus riuhtoo junan ovea auki.  

 

3.8.7. Elokuvan päätöskappale: High Mountain  
kohtaus 97. EXT. ruotsinlaivan kansi  + lopputekstit  

 

Kuten lopputyön luvussa 3.7.22 kerroin, olimme etsineet elokuvaan täydellistä loppukappaletta hyvin 

pitkään, mutta harmittavan laihoin tuloksin. Tässä vaiheessa Matti ehdotti mielenkiintoista ratkaisua 

kokeiltavaksi: Tämä edellisessä kappaleessa kuvailtu yksittäisten raitojen käyttäminen musiikillisina 

rakennuspalikoina oli inspiroinut häntä tekemään uudenlaisia kokeiluja tästä materiaalista. 

Lopputuloksena syntyi mielenkiintoiset taustat uutta kappaletta varten. Oli kiehtovaa pystyä 

rekisteröimään tästä uudesta kappaleesta samoja teemoja, joita oli soviteltu elokuvaan sävellettinä 

kappaleina. Olin hyvin vaikuttunut kuulemastani. Matti ehdotti, että kokeiltaisiin tehdä tämän aihion 

pohjalta elokuvaan lopetuskappale. Innostuin asiasta valtavasti. Tällaisen musiikkikerronnan avulla 

pystyimme rakentamaan hienon kokonaiskaaren: Elokuvassa pitkin matkaa kuullut musiikilliset 

elementit kasaantuisivat yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi elokuvan viimeisten minuuttien aikana. 

Tämä oli mielestäni runollinen ja suorastaan nerokas idea ja kehotin Mattia työstämään kappaletta 

eteenpäin. Matti sai puhuttua loppukappaleen esittäjäksi arvostetun hip hop artisti Graciaksen ja näin 

kahden artistin yhteistyönä syntyi upea High Mountain -kappale.     

 

Kohtauksen tapahtumapaikka / Henkilöt kohtauksessa / Kohtauksen sisältö:  

Katso 4.22.2.  

 

Musiikin motiivit: 

Sävelletyn musiikin osalta kappaleen motiivit ovat mielestäni kiehtovat. Kappale on rakennettu elokuvan 

varrella kuultavien yksittäisten kappaleaihioiden pohjalta. Katsojalle on siis esitelty näitä yksittäisiä 

teemoja ja niitä on pyritty rinnastamaan tiettyihin tunnetiloihin tai elokuvan kokonaisuuden kannalta 

merkittäviin kerronnallisiin kokonaisuuksiin. Nyt loppukappaleen kohdalla nämä teemat kasautuvat 

yhdeksi suureksi musiikilliseksi tarinaksi. Runollinen ajatus oli, että katsoja voisi kappaletta kuullessaan 

muistaa Markuksen elokuvassa läpikäymät vaiheet. Esimerkiksi teemoja “sankari” ja “New Yorkin kutsu“ 

käytetään loppukappaleessa mielenkiintoisella tavalla hyväksi. Niiden musiikkikerronnallisena 

tarkoituksena on korostaa, että Markus on nyt menossa kohti uutta unelmaansa ja on pystynyt 

peittoamaan sisäisen vastustajan (antisankarin) ja on nyt matkalla uudistuneena ihmisenä (sankarina) 

kohti uutta elämää ja unelmaa.  
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Musiikkianalyysi ja yhteenveto:  

High Mountain on tummasävyinen hiphop-kappale. Graciaksen lauluosuudet sopivat taustoihin 

täydellisesti ja tuovat kokonaisuuteen kohtalokkuutta. Kappale on rakenteellisesti suhteellisen 

moniosainen, mutta kokonaisuus on silti ehyt ja puhutteleva. Edellisessä kappaleessa läpikäydyt ja 

kappaleen taustoissa käytetyt teemat toimivat täysin saumattomasti osana kokonaisuutta. Kappaleesta 

on helppo pitää vaikka ei elokuvaa olisi nähnytkään. Sanoituksen puolesta kappale kertoo Markuksen 

tarinaa. Pääteemana sanoissa on se, että vaikka onni ei aina potkisi tai elämän lähtökohdat eivät olisi 

olleet kovinkaan suotuisat, niin unelmia kohti kannattaa kurottaa.   

 

Yhteenveto:  

Noin kolme kuukautta Korson ensi-illan jälkeen juttelin sattumalta elokuvan leikkaajan Samu Kuukan 

kanssa ja elokuvan loppukappaleen syntyprosessi tuli puheeksi. Samu on musiikkitietämykseltään hyvin 

sivistynyt ja osasi ulkopuolisena nähdä tämän musiikillisen kokonaisuuden hyvin mielenkiintoisesta 

perspektiivistä. Hän sivisti minua kertomalla, että sonaatti, joka on yksi klassisen musiikin 

perusmuodoista, on rakenteeltaan juurikin samanlainen kuin tämä meidän elokuvan sävellystyönä ja 

loppukappaleessa käyttämämme metodi. 

 

“Sonaattimuoto koostuu kolmesta jaksosta: esittelyjaksosta, jossa "esitellään" kappaleen teemat eli 

sävelaiheet; kehittelyjaksosta, jossa näitä teemoja kehitellään; sekä kertausjaksosta, jossa 

esittelyjakson aiheet kertautuvat. “ ( lähde Wikipedia)  

 

Korso elokuvan rakenne teemojen ja niiden kertautumisen suhteen syntyi melkein vahingossa intuition 

ja käytännön kokeilujen lopputuloksena. Mielestäni kiehtovaa tässä kokonaisuudessa on se, että 

prosessin lopputuloksena taisimme samalla luoda maailman ensimmäisen urbaanin hiphop-sonaatin!   

 

3.9. Yhteenveto  
 
Kokonaisuutena Korso elokuvan musiikkisuunnittelu oli todella antoisa ja kiitollinen prosessi. Pitkä 

yhteistyö sekä ohjaajan että säveltäjän kanssa auttoi synnyttämään hyvin luontevan 

kommunikaatiotavan. Yhteistyö leikkaajan ja äänisuunnittelijan kanssa oli myös hedelmällistä. Heiltä sai 

jatkuvasti arvokasta  palautetta ja kommentteja, jotka pitivät työrytmin virkeänä. Kiinnostavaa oli myös 

olla mukana miettimässä elokuvan markkinointia musiikkisuunnittelijan roolissa. Elokuvaa mainostavaan  

traileriin päätyneet kappaleet toimivat mielestäni erinomaisesti. Lisäksi elokuvan maikkinoinnin yhtenä 

osana toteutettiin nuorisolle suunnattua musiikkityöpajoina sekä järjestettiin konsertteja, joissa 

elokuvassa kuultavat artistit esiintyvät.    
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Yksi projektin opettavaisimmista asioista oli uskaltaa päästää irti alkuperäisistä suunnitelmista ja luopua 

omaa musiikkimakua hivelevien artistien musiikin käytöstä. Ilman näitä muutoksia lopputulos olisi ollut 

monella tavalla erilainen. Toinen todella opettava asia oli taloudellisen niukkuuden mukanaan tuomat 

luovat ratkaisut. Onnistuin mielestäni saamaan elokuvaan mukaan paljon erinomaista, olemassaolevaa 

musiikkia pienellä budjetilla. Sävelletyn musiikin ratkaisujen suhteen olen ylpeä. Tämä oli minulle 

osoitus siitä, että joskus niukkuus voidaan kääntää vahvuudeksi prosesseissa. Korso-elokuvassa 

onnistuttiin mielestäni hyvin myös elokuvaan sijoitettujen musiikkikohtausten rytmiikan kanssa. 

Äänisuunnittelun loppumetreillä musiikkia karsittiin kokonaan pois vielä useasta kohtauksesta ja tämä 

paransi kokonaista musiikin tasapainoa vielä entisestään.   

 

Olen aika ajoin miettinyt, olisinko päätynyt toisenlaisiin musiikkivalintoihin, jos käytössäni olisi ollut 

suurempi budjetti. Uskon, että suurin osa elokuvaan päätyneistä kappaleista olisi kuitenkin ollut samoja, 

mutta muutamia baarikohtauksen kappaleita olisi varmaankin vaihdettu tarkoituksella paremmin 

tunnettuihin kappaleisiin. Lopputulokseen olen kokonaisuudessaan todella tyytyväinen. Suuri kiitos tästä 

kuuluu Matti Pentikäiselle, jota ilman kokonaisuus olisi ollut jotain ihan muuta. Henkisesti minulle oli 

erittäin tärkeää huomata, että tekemiäni valintoja osattiin arvostaa. Sain huomattavan määrän 

positiivista palautetta sekä työryhmältä, että elokuvan nähneiltä tutuilta. Mukavaa oli myös se, että 

useissa elokuva-arvioissa musiikin käyttöön oli kiinnitetty positiivisella tavalla huomiota.   

    
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.Loppusanat 
!
Korso ja Pussikaljaelokuva olivat molemmat hyvin opettavaisia kokemuksia. Erilaiset roolini näissä 

tuotannoissa avasivat silmiä. Pussikaljaelokuvassa toimin  levy-yhtiön ja kustannusyhtiön edustajana 

tarjoten edustamieni artistien musiikkia elokuvaan. Korso-elokuvassa puolestani toimin taiteellisesti 

vastuullisena työryhmän jäsenenä. Erilaiset lähestymistavat antoivat erilaiset näkökulmaa työskentelyyn 

musiikkisuunnittelijana. Tämä avasi paljon ammatillista näkemystäni työhön. 

!

Vaikka musiikilliselta sisällöltään elokuvat ovat varsin erilaiset, ovat musiikin valintaprosessit ja 

päätöksen johtaneet analyysit vertailukelpoisia. Tavoitteenani molemmissa elokuvissa oli, että jokainen 

soundtrackille päätynyt kappale on perusteltu. Mielestäni tässä onnistuttiin hyvin. Turhia kappaleita ei 

ääniraidalle jäänyt ja käytetyt kappaleet tuovat elokuvan tarinaan, miljööseen tai henkilöhahmoihin 

syvyyttä.  

 

Suomessa on vielä toistaiseksi hyödynnetty kokonaisvaltaisen musiikkisuunnittelua suhteellisen vähän. 

Uskon kuitenkin, että tälle ammattikunnalle on elokuva-alalla kysyntää tulevaisuudessa. Hyvällä 

musiikkisuunnittelulla voi nostaa elokuvan laatua huomattavasti ja laadukasta soundtrackia voi käyttää 

monipuolisesti hyväksi elokuvan markkinoinissa. Elokuvien kokonaisbudjettien rinnalla muutaman 

kymmenen tuhannen euron investointi musiikkisuunnitteluun ja sopivan musiikin oikeuksien hankkimista 

varten ei toivottavasti ole kynnyskysmys tulevaisuudessa. 

!

Vilpitön toiveeni on, että tästä lopputyöstä ja musiikkivalintoihin liittyvien prosessien läpikäynnistä olisi 

hyötyä tulevaisuuden tekijöille ja että esittelemäni metodit voisivat inspiroida myös muita ajattelemaan 

musiikkivalintoja tarinan kerronnan välineenä. Itse jaksan innostua tästä aiheesta yhä uudestaan. 

 

 

 
!
!
!
!
!
!
!
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5. Arvioita, sanasto ja lähteet     
 

5.1.Arvioita elokuvista, joissa musiikkivalintoja huomioitu  
 
Pussikaljaelokuva:   
 

Kallio näyttäytyy kauniina myös Jarkko T. Laineen silmiä hivelevän kuvauksen ansiosta. 

Musiikkivalinnatkin ovat kohdallaan. Kaljoittelun, kahvittelun, puistoilun ja oleilun taustalla soi muun 

muassa Husky Rescue ja Damn Seagulls -yhtyeiden musiikki. 

-Film-O-Holic 

 

Ryyppyillan surkeiden sattumusten sarja toimii leffana yllättävän hyvin. Hauskat käänteet saavat 

nauramaan ääneen. Näyttelijät tekevät tasokasta jälkeä. Muutamissa avainkohdissa soiva musiikki 

toimii. Jos Helsinki on hetkisen kaunis, niin siitä on kiittäminen kuvaaja Jarkko T. Lainetta ja muuta 

tuotantoryhmää. 

- Jylkkari 

 

Visuaalisesti Pussikaljaelokuva on todella onnistunut, Kallion maisemat on kuvattu kauniisti ja kauniissa 

valossa. Lavastus ja puvustus on viimoisen päälle kohdillaan. kaiken kruunuksi tapahtumat on rytmitetty 

Damn Seagullsin ja Husky Rescuen hienolla musiikilla. 

-Muuh.net 

 
 Pussikaljaelokuvasta olisi tullut, jos sitä(kin) olisivat tähdittäneet Suomi-filmien vakionaamat Jasper 

Pääkkönen, Mikko Leppilampi ja Olavi Uusivirta. Varmaan ainakin soundtrack olisi täytetty uusimilla 

radiorenkutuksilla, ja jo se olisi ollut laukaus elokuvan jalkaan. Nyt Damn Seagullsin, Husky Rescuen ja 

Sweatmasterin taidolla kutoma äänimatto vangitsee elokuvan tunnelman erinomaisesti. Kippis! 

-DOME 

 

 

 

 

 

Korso: 
 

 

“Elokuvan soundtrack on tuore ja istuu tarinaan.” 

Leffatykki 
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”Vaihtoehtoisen räpin (Jontti & Shaka, Eevil Stöö) tuominen soundtrackiin on oikea veto” 

Unikankare 

 

“Musiikki on merkittävässä asemassa luomassa gangstameininkiä ja siinä musiikkituottaja Otso 

Kähönen onnistuu loistavasti. “ 

xtv 

 

“Kokonaan oma lukunsa on tiukka soundtrack, johon poimitut artistit ja Matti Pentikäisen musiikki 

antavat Korsolle sataprosenttisen katu-uskottavan äänimaailman.” 

Iltalehti 

 

“Urbaani katumusiikki onkin yksi elokuvan ytimistä. Elokuvassa kuullaan Eevil Stöön, Graciaksen ja 

Musta Barbaarin lisäksi muun muassa hiphop-artisti MattiP:n eli Matti Pentikäisen musiikkia.” 

Turun Sanomat 

 

“Muutenkin Korson päähenkilöiden maailma tuntuu todelliselta ja hengittävältä soundtrackiaan myöten, 

jossa kuullaan Jontti & Shakan ja Eevil Stöön kaltaista vaihtoehtoista ja aihepiiriltään teemaan sopivaa 

suomiräppiä.” 

Stara 

 

”Katu-uskottavuuden viimeistelee rouhea musiikki, josta vastaavat sellaiset tädeille tuntemattomat nimet 

kuin Eevil Stöö, JVG, Lieminen, Redrama ja DJ Kridlokk.” 

Mtv  ( sic. ) 

 

“Elokuvan tyylitellyn ankeat miljööt ja harkiten koostettu soundtrack tuovat oman lisänsä tunnelmaan 

vaikuttamatta lainkaan päälleliimatuilta tehokeinoilta.” 

Turun Sanomat 

 

”Erityisesti jää mieleen Korson soundtrack, joka ei ole pelkkää räppiä. Artistien ja Matti Pentikäisen 

musiikki tekevät elokuvasta hyvin katu-uskottavan.” 

Citdon 

“Soundtrackista pitää myös mainita se, että siltä löytyy Matti P:n lisäksi Liemistä, Eevil Stöötä ja DJ 

Kridlokkia 

Rosvot 

 

“Musiikit toimivat loistavasti, erityisesti alkutekstijakso on todella hienoa katseltavaa.“ 
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Leffatykki 

5.2. Sanasto: 

 
Diegeettinen musiikki  
Musiikia, jonka äänilähde näkyy kuvissa.  
 
Droppi 
Musiikkitermi,jolla tarkoitetaa musiikin koko äänenvoimakkuuden tiputtamista hetkeksi pois. 
Tehokeino, jota käytetään erityisesti elektronisessa tanssimusiikissa.   
 
Ei diegeettinen musiikki 
Kuvan ulkopuolinen musiikki. Musiikin äänilähde ei näy kuvissa. 
  
Katalogimusiikki 
Katalogimusiikki (joskus myös tuotantomusiikki) on taustamusiikiksi ääni- ja kuvatuotantoihin tarkoitettua 
musiikkia. Katalogimusiikin käyttölisenssi ostetaan sitä myyvältä yritykseltä.  
 
Liitemusiikki  
Kappale tai sävellys joka on alunperin tehty jotain muuta käyttöä varten. 
 
Looppi   
Musiikkitermi äänitteelle, jota voi toistaa “silmukkana”. Esimerkiksi yhdestä tahdista rumpukomppia voi 
muodostaa koko kappaleen rytmiraidan “looppaamalla” sitä.  
 
Olemassaoleva musiikki 
Kappale tai sävellys joka on alunperin tehty jotain muuta käyttöä varten. 
 
Orginaalikappale 
Musiikkikappaleen alkuperäisteos.  
 
Sample 
nauhoitettu pätkä ääntä, jota käytetään osana musiikkiteosta. 
 
Score-musiikki 
Elokuvaan sävellettyä musiikkia. 
 
Sekvensseri 
Sekvensseri on ohjelmisto tai laite, jolla voidaan luoda ja muokata musiikkia.  
 
Slap-delay 
Tietynlainen kaiku efekti, jota käytetty paljon 50-luvun musiikissa. Ylensä viive kaiussa n. 100 – 200 
millisekuntia. !
 
Source-Musiikki  
Elokuva maailmaan kuuluvaa musiikkia, esim. jukeboxista tai autoradiosta kuultuna.  
 
Teostovapaa musiikki  
Kts. Katalogimusiikki  
 
Tilausmusiikki  
Elokuvaa varten tilattua musiikkia 
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5.3. Lähteet: 
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kallio_(Helsinki) 

http://www.kinotar.com/fi/elokuvat/pitkat+elokuvat/pussikaljaelokuva/ 

http://www.ses.fi/ 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Toto_Cutugno 

http://dome.fi/elokuvat/arvostelut/arvostelu-pussikaljaelokuva-on-pieni-suuri-pussikaljaelokuva 

http://www.film-o-holic.com/arvostelut/pussikaljaelokuva/ 

http://www.jylkkari.fi/2011/09/pussikaljaelokuva-ohjaus-ville-jankeri/ 

http://muuuh.net/2013/05/07/leffa-pussikaljaelokuva/comment-page-1/ 

 
 
 

http://www.fono.fi/KappaleenTiedot.aspx?ID=0661841c-5d21-4b71-9317-4813609f8cb5&culture=sv 

Leffatykki arvio 1: http://www.leffatykki.com/elokuva/korso 

Stara: http://www.stara.fi/2014/02/19/korso-arvostelu/ 

Turun Sanomat :  http://www.ts.fi/kulttuuri/600690/Korsoelokuva+hatkahdyttaa+rehellisyydellaan 

Iltalehti : http://www.iltalehti.fi/leffat/2014022718080077_la.shtml 

XTV:  http://www.xtv.fi/ensi-illat/ensi-ilta-arvostelu-korso 

leffatykki 2: http://www.leffatykki.com/elokuva/korso/arvostelut/427910 

Citdon:  http://citdon.blogspot.fi/2014/03/unelmat-elavat-betonilahiossakin.html 

Turun sanomat :  http://www.ts.fi/kulttuuri/elokuvat/601266/Kaljoittelua+ja+katukorishaaveita 

Unikare:  http://www.unikankare.net/kirjoitukset/ml_Korso2802_2014.html 

http://rosvot.fi/wincave/twwth-gracias-high-mountain 

http://www.mtv.fi/viihde/elokuvat-ja-arvostelut/arvosteluarkisto/artikkeli/korso/3093674 

Sonaattimuoto : http://fi.wikipedia.org/wiki/Sonaattimuoto 

lähde: http://www.finnkino.fi/Event/300032/  

 

 

 

 

 


