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Pertti Oskala 
 

RIIMINIKKARI 
 

 

 

 

 

Riimittelyä, kiitos - ei runoilua 
 

Kissa ja koira näyttävät matkan päästä katsottuna ihan samanlaisilta: 

kummallakin on pää ja häntä.  

Äkkipäätä myös runous vaikuttaa aivan samanlaiselta kuin laululyriikka, ei 

päätä eikä häntää kummassakaan. Värssy kuin värssy, kyllähän siitä laulu 

syntyy. Kuitenkaan kaikista runoista, edes mitallisista, ei saa toimivaa laulua. 

Vielä harvemmin laulunsanoitus kuulostaa hyvältä lausuttuna. 

 

Laulu on kokonaisuus. Sanoitus ei elä ilman musiikkia ja useimmat 

laulusävellykset kuulostavat instrumentaaliversioina vajailta.  

Rytmi ja riimi muodostavat sanoituksen ja sävellyksen välisen 

kosketuspinnan. Ne pitää hallita, jos aikoo luoda hyviä lauluja.  

 

Nykyisen taiderunouden kirjoittajia riimit vain rasittavat ja rajoittavat. Heidän 

kannaltaan mitallinen ja loppusoinnullinen lyriikka on vanhanaikaista, 

rahvaanomaista, suorastaan häpeälllistä. He ovat varmaan ihan oikeassa 

omalta kannaltaan, mutta ei laululyyrikon tarvitse sen takia hävetä omia 

riimejään. Päinvastoin: hyvät riimit ovat laadukkaan laulutekstin merkki.  

Eri töissä käytetään eri työkaluja.  

 

Rytmille ja riimille perustuvalla sanoituksella on vankka perinne. Sille on myös 

ehtinyt vakiintua tietynlaisia ihanteita ja käytänteitä, joita voisi vaikka nimittää 

säännöiksi.  
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Sanoittaja, laulaja tai kuulija ei useinkaan ajattele tietoisesti näitä sääntöjä 

riimittäessään, laulaessaan ja kuunnellessaan. Jotkut laulunsanat vain 

tuntuvat hyviltä, muita paremmilta. Kuinka ollakaan, parhailta kuulostavat 

yleensä juuri ne laulut, jotka tarkemmin katsoen noudattavat näitä sääntöjä. 

Tietysti myös moni aivan päin mäntyä riimitetty laulu on saanut osakseen 

suunnattoman suosion.  Niissä on sitä jotain, siis jotain muuta kuin ansiokas 

sanoitus. Minkähänlaiseen menestykseen ne olisivatkaan nousseet, jos 

lyriikkakin olisi ollut laadukasta?  

 

Kauneinta hedelmää säännöt kantavat silloin, kun taitava kirjoittaja ylittää 

tietoisesti niiden rajat. Se on aivan eri juttu kuin sääntöjen rikkominen siitä 

syystä, että ei tunne niitä tai välitä niistä. Ero on sama kuin uljaalla 

uimahypyllä ja sillä lätsähdyksellä, joka lähtee, kun horjahdetaan juovuksissa 

mökkilaiturilta. 

 

Kirjoitin tämän kirjan opiksi ja hengen vahvistukseksi niille,  jotka haluavat 

kohentaa suoritustaan laulunsanoittajina kohti parasta mahdollista. 

Siitä, missä kulkee parhaan ja toiseksi parhaan raja, lienee yhtä monta 

mielipidettä kuin sanoittajaa.  

Lukijalla on lupa olla kanssani eri mieltä.  

Minä olen mielestäni oikeassa. 

 

 

Tekijä 
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   MIKSI LAULAN 
 

Tekninen virheettömyys on itsestään selvä perusedellytys, jota ilman sanoitus 

ei voi olla hyvä, mutta ei se yksin riitä. Ei kukaan jaksa kuunnella laulua, joka 

julistaa vain sanoittajan verbaalista virtuositeettia. Hyvällä sanoituksella pitää 

olla jotakin sanottavaakin.  

JOS EI OLE ASIAA LAULETTAVAKSI, KESKITY SOITINMUSIIKKIIN. 
 

Aina on aihetta lauluun 
Mistä ei voi puhua, siitä pitää vaieta, lausui Wittgenstein. Hänpä ei 

huomannut, että siitä, mistä ei voi puhua, voi kuitenkin usein laulaa. 

Jäyhäkin jätkä voi hyräillä puoliääneen lempeä tihkuvia tangon sanoja 

kompuroidessaan tanssilavalla mielitietyn kätönen kourassaan. 

Suorasanaisena tunteiden ilmaiseminen tuskin sujuisi. 

Keskiajalla narri sai ivata kuningasta värssyillä, jotka olisivat suorasanaisina 

johtaneet pikaiseen teloitukseen. Laulu, rytmi ja riimi toimivat edelleen kuin 

narrin kaapu. Moni hyvä laulun aihe on löytynyt siltä harmaalta vyöhykkeeltä, 

jolta jokaikisen tekisi mieli sanoa jotakin, mutta ei saa sanotuksi. 

 

Kaikessa luovassa kirjoittamisessa annetaan usein ohjeeksi kirjoittaa omista 

jutuista. Asiasta, johon kirjoittajalla on omakohtainen suhde, syntyy parempaa 

tekstiä kuin kuulopuheiden pohjalta. Tämä pätee myös lauluun. 

Vaikka oma kokemus on hyvän laulutekstin vankin perusta, tekstillä pitää 

tietysti olla yleispätevääkin sisältöä. Muuten tekijä  jää laulelemaan sitä 

itsekseen. Paras esimerkki asiasta, joka koskettaa kaikkia ja johon itsekukin 

voi myös ottaa syvästi omakohtaisen kannan, on rakkaus kaikkine siihen 

liittyvine sivujuonteineen. Eipä ihme, että sen liepeiltä on tehty lauluja 

enemmän kuin mistään muusta. 

 

Kerro, älä selitä 
Välitä kuulijalle se, minkä olet itse nähnyt, kokenut, elänyt, tuntenut.  

Laulu, kuten runokin, on hyvin tiivis ilmaisumuoto. Ei sitä kannata tuhlata 

katekismusmaiseen mitä se on –ruotimiseen. Älä selitä vaan kerro! Jätä 

tulkinta kuulijan vastuulle. 
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Esimerkiksi, kun rakastunut laululyyrikko haluaa laulaa koko maailmalle, että 

hänen kultansa on ihana, hän kenties aloittaa laulun näin: 

Minun kultani on iloinen ja suloinen, 

eikä milloinkaan alakuloinen. 

Tämä on selvää selittämistä. Kun kulta kerran on suloinen, ei sitä tarvitse 

selittää. Kannattaa mieluummin kertoa hänestä jotakin, josta kuulija voi itse 

päätellä, että suloinen mikä suloinen: 

Aina kultani huulilla hymy on, 

katse säihkyvä, hilpeä, huoleton. 

Vielä parempi on kertoa, minkälaisen tunteen tämä suloisuus laulajassa 

herättää: 

Hymyn huulilla kultani kun vain nään, 

onnen taivaaseen leijailen ylimpään. 

Tästä käy vastaansanomattomasti ilmi paitsi, että kulta on suloinen, myös 

miksi aiheesta kannattaa laulaa. 

 

Tunne.  

Tunnesisältö on laulussa todella tärkeä. Kun olet keksinyt asian, jonka haluat 

kirjoittaa lauluksi, älä hyökkääkään heti kirjoitustyöhön. Syvenny ensin laulun 

tunnelmaan.  Se voi olla ihastunut, pettynyt, vihainen, hilpeä, alistunut, 

myhäilevä, väsynyt, kostonhimoinen tai ihan mikä vain.  Etsi mielestäsi ne 

kuvat, tunnot, tuoksut, joita laulun perusajatuksen takaa löytyy.  

Aito tunne kuuluu kyllä sanoituksen lopputuloksessa.  

Etenkin sen puute kuuluu.  

 
Runoilijan työkalut 
Pyri sanoittamaan laulu niin, että se synnyttää kuulijalle samansuuntaisen 

tunnetilan. Tähän tarvitset samoja runoilijan työkaluja, joita käytetään 

kirjoitettaessa runoja lausuttaviksi tai luettaviksi. Niitä pitää käytellä rohkeasti, 

innolla ja mielikuvitusta säästelemättä. Laululyriikan sopii olla niin sanojen 

kuin sisältöjenkin puolesta yhtä rikasta kuin muukin runous.  

Runoilijan työkaluihin voit tutustua runousopin oppikirjoista (Unto Kupiainen: 

Lyhyt runousoppi, Mervi Kantokorpi – Pirjo Lyytikäinen – Auli Viikari: 
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Runousopin perusteet). Tiivis peruspaketti löytyy myös internetistä osoitteesta 

http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/fikt_runo. 

 
Intoa ja malttia, hurmosta ja harkintaa 

Ei ole helppoa kohottaa syvästi henkilökohtainen tuntemus yleispäteväksi 

ilmaisuksi.  Aina se ei onnistu. Kun kuulija kuulee laulun ensi kertaa, hän voi 

tulkita tekstin omasta näkökulmastaan aivan eri tavalla kuin syvälle tajuntansa 

syövereihin sukeltanut kirjoittaja on tarkoittanut.  

Joskus runokuvat ovat niin henkilökohtaisia, että ne aukeavat vain tekijälle 

itselleen.  

Joskus taas kertakaikkisen lattea itsestäänselvyys voi luomisen 

myllerryksessä kuulostaa hienolta: “Tää päivä huomenna on eilinen.”  

Joskus kirjoittaja ei tule huomanneeksi fraasiensa kaikkia 

tulkintamahdollisuuksia, koska kirjoittaessa niin vahvasti mielessä oma, se 

ainoa oikea tulkinta:  “Hän sulki oven paukahtaen” kuulostaa siltä, kuin 

dramaattisella lähtijällä olisi ilmavaivoja.  

Joskus kysymys ei ole edes tulkinnasta. Ainoakin oikea merkitys voi jäädä 

kauniiden sanojen jalkoihin: “Kanssasi pieninkin hetki on kuin ikuisuus” on 

oikeastaan aika paha loukkaus. 

Asetu lopullista versiota kirjoittaessasi vähän syrjemmälle tunnemyrskyn 

silmästä arvioimaan, miltä teksti kuulostaisi ensilukemalta ulkopuolisen 

korvissa. Se vaatii malttia ja harkintaa.  

 

Oivallus.  

Kun olet tunnelmassa, huomaatkin helposti, mikä on sisällössä pääasia. Mikä 

on se uusi juttu, jonka haluat välittää kuulijalle? Se voi olla jokin yllättävä 

näkökulma, havainto, terävä oivallus, miksei myös uusi, hauska sanaleikki. 

Muotoile ja sijoita pääasia niin, että se myös näyttää pääasialta. Pidä pääasia 

mielessä koko ajan, etteivät sivurönsyt ota ylivaltaa. Jostakin elinvoimaisesta 

sivurönsystä voit kirjoittaa myöhemmin toisen laulun. 

 
Tyyli ja tasapaino 

Tyylitajua voi harjoitella ja vahvistaa. Laulunsanoittajalla on syytäkin tehdä 

niin.  Kun hyviä riimejä löytyy ja juttua tulee kuin turkin hihasta,  tekstiin voi 
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tulla huomaamatta aikamoisia kupruja. Hilpeät rallit sietävät kyllä melkein 

minkälaisia sanavalintoja tahansa, mutta esimerkiksi rakkauslaulussa yksikin 

arkinen ilmaus –rimmaapa se miten hyvin tahansa – voi pilata tunnelman. 

Tuskinpa kukaan on onnistunut käyttämään riimiparia lemmin – remmin. 

Laulu voi tietysti olla rakenteeltaan esimerkiksi vuoropuhelu, tai se voi sisältää 

lainauksia. Silloin lauseiden tyylilajin pitääkin vaihdella. Yleensä kuitenkin 

laulu on kokonaisuus, jonka pitäisi olla myös tyyliltään yhtenäinen. 

 
Sanoituksen pitää olla tasapainossa myös musiikin kanssa. Tämänkin 

harmonian tuottaminen vaatii herkkää tyylitajua ja mahdottomasti harjoitusta. 

Yrityksen ja erehdyksen metodiin kuuluu tehdä myös erehdyksiä. Niistä oppii. 

 

Sanoituksen ja sävellyksen harmonisuus ei tarkoita sitä, että ne ilmaisevat 

yksi yhteen samaa tunnelmaa. Joskus täydellinen samansävyisyys voi 

toimiakin, mutta usemmin se tuntuu liialliselta. ”Sua vain yli kaiken mä 

rakastan” (Sävellys: Nils-Erik Fougstedt, sanat: Reino Hirviseppä) on hyvä 

esimerkki. Se onkin sitten makuasia, onko se esimerkki hyvästä harmoniasta 

vai tårta på  tårtasta. 

Hei, tonttu-ukot, hyppikää toimii toisin: Melodia on riemukas rallatus ja 

sanoitus alkaa samaan sävyyn.  Hetken kestää elämä, sekin synkkää ja 

ikävää –fraasi maustaa kokonaisuuden ainutkertaiseksi. 

Sanoituksen ja melodian välinen ristiriita on erinomainen tehokeino, mutta sen 

annostelu on taitolaji. Hilpeään ralliin kirjoitetut kaameat verenhuuruiset sanat 

voivat tuottaa tehokkaan kontrastin (Puukko-Mackie), mutta hautajaisvirren 

sanoitus pilkkalauluksi tuskin puhuttelisi laajoja yleisöjä.  

Monenlaista kannattaa kokeilla. Kun yllättävä yhdistelmä toimii, se on parempi 

kuin tusina tavallisia ratkaisuja. Teräväksi treenattu tyylitaju auttaa löytämään 

oikeat suhdeluvut. 
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SANOJA SOMMITTELEMAAN 
    
Rytmi 
Siihen aikaan, kun isä lampun osti ja äiti luki sen valossa runoja, runoilijat 

kirjoittivat rytmisesti säännöllistä tekstiä. Runojalkojen säännöllisesti toistuvat 

nousut ja laskut tuottivat runon poljennon.  

Laululyriikkaa voisi myös analysoida runojalkarakenteen kannalta, mutta se 

on oikeastaan turhaa. Laulutekstin rytmi on yhtä kuin musiikin rytmi ja 

nuottikirjoitus on sanoitukselle parempi runko kuin runojalkakaavio. 

Niinpä en kirjoita nousevista enkä laskevista jaloista. Kuunnelkoon kukin 

musiikkia ja katsokoon, kuinka oma jalka heiluu. Sen mukaan tavujen painot 

ja kestot sijoittuvat varmasti oikeille paikoilleen.  

 

Paino. 
Perinteisessä laulutekstissä sanan painollinen tavu sijoitetaan aina 

painolliselle tahdinosalle. Tästä on se käytännön hyöty, että kuulijan on 

helppo hahmottaa tekstin sanat oikein.   

Suomen kielessä paino on aina sanan ensimmäisellä tavulla. Jos sanojen 

alkutavut sijoitetaan painottomille tahdinosille, sanojen rajat hahmottuvat 

kuunnellessa vääriin paikkoihin ja teksti voi muuttua käsittämättömäksi 

siansaksaksi.  

Esimerkiksi laulussa Ruusut hopeamaljassa tahdin ykkösisku osuu tavulle su: 

Sun ruuSUsipunaiset mä laitoin hopeamaljahan.  Ainakin 

taitamattomamamman laulajan laulamana se kuulostaa tältä: Sunruu 

susipunaiset… Punahukka on selvä juttu, mutta mitä on sunruu? 

 

Suomenkielistä laulutekstiä kirjoittaessa sääntö on selkeä:  

Sanojen ensimmäiset tavut painollisille ja sivupainollisille tahdinosille. 
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Koronpolku 
Painollisten tavujen sijoittamista painottomille tahdinosille nimitetään 

koronpoluksi tai rytminpoluksi. Tavanomaisessa laulunsanoituksessa se on 

aina virhe, mutta sillä on perinteitä esimerkiksi kansanlauluissa. Hyvä 

esimerkki ovat kalevalaisten laulurunojen murrelmasäkeet: Pankaamme käsi 

kätehen kuulostaa aivan siltä, kuin laulettaisiin pankaam mekä sikä tehen. 

Kuitenkaan emme yleensä ala kysellä, mitä ovat nämä ihmeelliset mekä, sikä 

ja tehen. Emme kysele, koska olemme oppineet hyväksymään koronpolun 

kalevalanmittaan kuuluvana tyylikeinona. Niinikään perinteisissä rekilauluissa, 

jotka jo tavoittelevat riimiä ja mittaa mannermaisen mallin mukaan, koronpolku 

on yleistä. 

Suomirokinkin juuret ovat tukevasti kalevalaisessa maaperässä. Siinä 

käytetään usein koronpolkua tehokeinona. Ja kun päivä on ohi kuulostaa 

varmasti rockimmalta kuin ja kun päivä ohi on, jossa iskut osuisivat 

paremmin kohdalleen. Rapissa koronpolku on enemmänkin kuin tehokeino. 

Olisiko tavaramerkki? 

 
Kesto 
Mahdatko tietää, mikä on kuukka? Jonkinlainen syöpäläinen se on ja asustaa 

suussa: Kuukka, kaunis suuloinen.  

 

Tekstin rytmiin vaikuttaa paitsi tavujen paino, myös niiden kesto.  

Lausuttavaksi tarkoitettu runo antaa jonkin verran anteeksi tavujen keston 

vaihtelua. Ammattitaitoinen lausuja hoitelee pienet rosot. Laulaja on sensijaan 

sidottu laulun melodiaan eikä välttämättä voi korjata kestoja, vaikka 

haluaisikin. Monet laulajat eivät edes välitä tekstin ymmärrettävyydestä – 

musiikin lajista riippuen pääasiaksi nousee, että tenori hehkuu ja kimmeltää 

tai että rock-asenne kuuluu pitkään matkaan. 

Kirjoita siis laulun sanat alunperin niin, että tavujen kesto on nuottikuvan 

mukainen: periaatteessa kirjoitetaan pitkä tavu pitkälle nuotille, lyhyt lyhyelle. 

Silloin kuulijakin ymmärtää varmemmin, mitä olet kirjoittanut. 
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Ahtaminen 

Joskus voit kirjoittaa useammankin tavun yhdelle nuotille, koska rytmi 

hahmottuu sävelten, ei tavujen mukaan. Yleensä laulu kuitenkin kuulostaa 

paremmalta, jos siihen ei ole ahdettu tavuja enemmän kuin nuotteja. 

Koomisena tehokeinona voi kyllä käyttää pitkiätkin, jopa useiden sanojen 

pituisia tavusumia yhdellä nuotilla. 

 

Venyttäminen 

Oikein pitkälle nuotille saa vaivattomasti pari tavua ilman ahtamisen 

vaikutelmaa. Se voi olla parempi keino kuin yhden tavun venyttäminen koko 

nuotin pituiseksi. Joskus on kuitenkin pakko vähän venyttää. 

Kaksoisvokaaleja ja diftongeja venytellessä sanan merkitys ei muutu. 

Sensijaan lyhyen vokaalin venyttäminen kuulostaa helposti siltä, kuin vokaali 

kahdentuisi. Silloin saattaa myös merkitys muuttua. Varo tätä!  Esimerkiksi 

suuloinen on kaikkea muuta kuin suloinen. Niinikään Raid TV-sarjan 

tunnuslaulussa yhden vokaalin venytys muuttaa jylhän ja kauniin kielikuvan 

hassunkuriseksi: ”Hän kekäleitä syyliinsä kantaa”. Miesparka - olisihan hän 

voinut käydä poltattamassa ne syylänsä siistimmin vaikka 

terveyskeskuksessa. 

 

Jotkut lyhytvokaalisetkin tavut sietävät venyttämistä ilman, että se kuulostaa 

kovin luonnottomalta. Toisaalta pitkäkin tavu voi mahtua lyhyelle nuotille 

merkityksen hämärtymättä. Kuulovaikutelma ratkaisee, mikä on hyvä. 

Kuuntele tarkkaan omia tekstejäsi ja laula niitä ääneen. 

Nyrkkisääntönä voit myös käyttää tätä: 

• jos tavussa on lyhyt vokaali  ja se päättyy joko vokaaliin tai sulkevaan 

konsonanttiin (d, k, p tai t), se sopii vain lyhyenä soivalle nuotille. Pitkällä 

nuotilla kukasta tulee kuukka. 

• jos tavussa on lyhyt vokaali ja se päättyy konsonanttiin, jonka kohdalla 

ilman virtaus ei sulkeudu, se käy lyhyelle tai vähän pitemmällekin nuotille.  

Sanat kultaa ja kuultaa  voidaan laulaa kahdella yhtä pitkällä nuotilla ilman 

että ne sekoittuvat toisiinsa. Soinnillinen l-konsonantti soi sanassa kultaa 

ensimmäisen nuotin loppupuolella.   Sanassa kuultaa se soi jälkimmäisen 
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nuotin alkupuolella. Soinnillinen konsonantti sallii siis tavurajan siirtämisen 

hieman eri paikkaan kuin nuottikuvasta näyttää. 

• jos tavussa on pitkä vokaali tai diftongi, se on parasta sijoittaa pitkälle 

nuotille. Tällaista tavua voit myös venyttää vielä suruttomammin kuin 

minkäänlalista lyhytvokaalista tavua: Jouluyö, juhlayö… 

 
Melodia avuksi 
Kun sanoitat laulua valmiiseen melodiaan, laula sitä ääneen.  Silloin kuulet 

helposti, missä sanojen painoja tai tavujen kestoja pitäisi vielä viilata ennen 

kuin annat tekstin muidenkin laulettavaksi. Mitä tutumpi melodia, sitä 

varmemmin ääneen laulaminen paljastaa mahdolliset virheet. 

Tärkeintä on, että  tunnistat korjaamista kaipaavat kohdat. Paremmat riimit 

löytyvät kyllä yleensä helposti, kun vain tietää, missä niitä tarvitaan. 

Sanoittajallahan on sana hallussaan.  

Esimerkiksi “kuukka kaunis suuloinen” voisi olla vaikkapa “taimi sievä 

pienoinen”. Sanat kuulostaisivat luonnollisilta, vaikka pitkien nuottien kesto ei 

olekaan puherytmin mukainen.  

Myöskään koronpolun korjaaminen ei yleensä vaadi suuria ponnistuksia.  

Kun tuon ruusukimppusesi laitoin … olisi laulettunakin selvää suomen kieltä. 

Kun tuon ruusupukettisi laitoin… olisi vielä parempi, mutta ei tietenkään sovi 

tyyliin. Se pitää valitettavasti hylätä. 

 

Kun vihdoin saat tekstisi sellaiseksi, että se kuulostaa ääneen laulettuna 

luontevalta, sekä painot että kestot ovat varmasti kohdallaan. Se onkin 

laulutekstissä pääasia. Taitavasti melodian mukaan rytmitetty teksti toimii, 

vaikka siinä ei olisi ainuttakaan loppusointua. Hyvä esimerkki tästä on Kai 

Chydeniuksen Aulikki Oksasen runoon säveltämä Sinua, sinua rakastan. 

Lauluteksti, jonka rytmi ei toimi, ei toimi muutenkaan, olipa se muuten kuinka 

nokkela tahansa. Tästäkin on monta hyvää esimerkkiä - liian monta.  

 
Työmelodia 
Kun kirjoitat laulutekstiä sävellettäväksi, ääneenlaulamistesti onkin vähän 

vaativampi juttu. Ei ole valmista melodiaa, jolla voisit testata sanoitustasi. 

Yleensä kuitenkin tekstin hahmottuessa lauluksi syntyy sanoittajan päässä 
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myös jonkinlainen “työmelodia”. Käytä sitä. Sen ei tarvitse olla 

julkaisukelpoinen sävellys, mutta se toimii hyvänä tukirankana syntyvän 

sanoituksen rytmille. Tietysti voit myös käyttää jotakin vanhaa tuttua melodiaa 

ja antaa tekstin säveltäjälle kertomatta, millä sävelellä olet rallatellut sitä 

kirjoittaessasi. 

 

Sitten, kun säveltäjä on tehnyt oman osuutensa, laula vielä tekstiä 

ammattilaisen laatimalla sävelellä. Toki laulusäveltäjillätkin on usein suhde 

kieleen, mutta musiikki käy sen yli. Suuren innoituksen vallassa säveltäjä 

tulee helposti kirjoittaneeksi melodian, joka ei ole aivan ihanteellinen tekstin 

kannalta. Säilytät maineesi, mielenrauhasi ja säveltäjäystäväsi, kun teet 

jälkikorjailuja tekstiin sen sijaan, että moittisit  laulua väärin sävelletyksi. 

Vielä parempi on, jos sanoittaja ja säveltäjä voivat työskennellä yhdessä 

laulun viimeistelyvaiheessa.  

Ongelma häviää kokonaan, jos sävel ja sanat syntyvät samassa pääkopassa. 
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VIIMEINKIN RIIMEINKIN 
 
Loppusoinnut 
Satunnaiset sanoittajat luulevat usein, että mitallisen laulutekstin saa aikaan, 

kun vain katsoo, että rivien viimeiset tavut rimmaavat. Tällä periaatteella 

riimitettyjä viisuja hoilataan usein pikkujouluissa, harjannostajaisissa ja 

muissa hilpeissä tilanteissa. Kamalaa kuultavaa.   

Taitava riimittelijä sensijaan tietää, että hyvässä laulutekstissä pitää 

muidenkin kuin rivin viimeisten sanojan olla kohdallaan. Riimisanat ovat 

kuitenkin erikoisasemassa: jos ne ovat pielessä, sen kuulee sokea Reettakin.  

Niinpä vaikka riimi ei olekaan laulussa pääasia, se on ehdottomasti yksi hyvän 

sanoituksen perusedellytys.  

SANOITTAJAN PITÄÄ HALLITA RIIMIT, MUTTA RIIMIT EIVÄT SAA 
HALLITA SANOITTAJAA. 
Riimi hahmottaa laulutekstin säkeiksi, kuten runonkin. Musiikissa säejako on 

kyllä toisaalta senverran selvästi kuultavissa, että kuulija hahmottaa sen ilman 

loppusointujakin. Niinpä jos tavujen painot ja kestot ovat kohdallaan, 

loppusoinnutonkin laulu on hyvä laulaa ja miellyttävä kuunnella. Hämä-hämä-

häkki on alansa klassikko, vaikka ensimmäisen säkeistön yksikään rivi ei 

rimmaa. 

Hämä-hämä-häkki 

kiipes langalle 

Tuli sade rankka 

hämähäkin vei. 

Aurinko armas kuivas satehen 

Hämä-hämä-häkki kiipes uudelleen. 

 
Loppusoinnun perustuslait: 
1: Loppusointu alkaa AINA painollisella tai vähintäänkin sivupainollisella 
tavulla. Jos riimi alkaa sivupainollisella tavulla, olisi  suotavaa, että vastaava 

nuotti olisi myös sivupainollinen - ja päinvastoin. 
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Esimerkiksi sanoissa lompakko ja lakko olisi kyllä sisällön puolesta laiulun 

ainesta, mutta valitettavasti ne eivät rimmaa. Niiden keskenään yhtenevä osa 

–akko alkaa sanassa lompakko painottomana ja sanassa pakko painollisena.   

Tämä sääntö on ollut ehdoton ja koskenut  kaikkea, niin laulettavaa kuin 

lausuttavaakin riimiiä, kunnes tuli rap. Rap käsittelee rytmiä toisin. Rappareilla 

on paljon painottomalla tavulla alkavia “loppusointuja”. Se on eri juttu.  

 

2: Alkutavun vokaalista lähtien loppusoinnut ovat TÄYSIN samanlaiset. 
Esimerkiksi sanoista lompakko, kolpakko ja  jorpakko  ei voi muodostaa 

kolmitavuisia loppusoituja, koska niiden painollisen alkutavun lopussa on eri 

konsonantti. Mitä lauluja olemmekaan menettäneet!  Jotakin on kuitenkin 

pelastettavissa: Kolmitavuisten sanojen viimeiselle tavulle osuu yleensä kevyt 

sivupaino. Jos melodia sattuu sopivasti painottamaan lopputavua, voit käyttää 

sitä  yksitavuisena loppusointuna. Esimerkiksi tähän tapaan:  

(sävel: Usko Kemppi: Tulipunaruusut) 

Raittiutta harjoittanut oon, 
tuopin hinnan pannut lompakkoon. 
Mutta joskus tulee pakko 
kesken jättää juomalakko. 
Niin taas tartun kaljakolpakkoon. 
 

Melodia vaikuttaa joskus aika vahvasti sivupainon sijoittumiseen.  

Sanat, jotka eivät rimmaa virheettömästi lausutuissa ja kirjoitetuissa säkeissä 

saattavatkin rimmata laulettuina. Nämä ovat poikkeuksia ja monet pitävät niitä 

suorastaan virheinä, mutta jos taidokas sanoittaja saa sellaisen toimimaan, 

niin mikäpä niitä on käyttäessä.  

Esimerkiksi sanat Miikkulainen  ja  pärskähtäen eivät rimmaa. Niiden loput 

sivupainollisesta tavusta alkaen ovat lausuttaessa -lainen ja -täen. Juha 

Vainion laulussa Vanhoja poikia viiksekkäitä  melodia siirtää sivupainoa. 

Miikkulaisessa korostuu lopputavu -nen ja sanassa pärskähtäen lopun 

diftongista korostuu vain loppu -en. Riimi toimii: Miikkulainen / pärskähtäen.  

 
Painollisesta tavusta alkava riimijaksojen ehdoton samanlaisuus määräytyy 

ääntöasun, ei välttämättä kirjoitusasun mukaan.  Esimerkiksi “ vien nyt” ja 

“tiennyt” muodostavat riimiparin,  vaikka kirjoitusasussa on yhden välilyönnin 
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kokoinen ero. Tässä pitää olla tarkkana. Seuraavassa säeparissa riimi on 

virheetön: 

Muuttomies kun tuo ne, 
täyttyy koko huone. 

Jos lause muutetaan käskymuotoon, riimipä ei enää toimikaan, vaikka 

rimmaavien sanojen kirjoitusasu säilyy aivan samana: 

Muuttomies, nyt tuo ne, 
jotta täyttyy huone! 

Käskymuodon ääntöasuun kuuluu kirjoituksessa näkymätön loppuhenkonen. 

Tuon mitättömän loppuhenkosen takia loppusointu haaksirikkoutui  vajaaksi 

soinnuksi.  

 

Homofonia  
Oma erikoistapauksensa on homofonia. Se tarkoittaa sanoja tai niiden 

rimmaavia jaksoja, jotka näyttävät ja kuulostavat aivan samalta, mutta 

tarkoittavat eri asiaa. Yleensä riiminä toimiva homofonia edellyttää, että 

rimmaavat sanat ovat vähintäänkin eri taivutusmuodossa, mieluummin eri 

sanaluokkaa. 

Esimerkiksi riippumaton voi olla perusmuotoinen adjektiivi tai genetiivimuoto 

substantiivista riippumatto. Varista voi olla perusmuotoinen verbi, käskymuoto 

veribistä varistaa tai  partitiivi substantiivista varis. Tällaisista homofoneista 

muodostuu hyvä riimi. Sensijaan kahdessa säkeessä esiintyvä vuori ei 

muodosta kovin toimivaa riimiä, vaikka toisessa säkeessä sana tarkoittaisi 

luonnonmuodostumaa ja toisessa vaatteen sisäkerrosta.  

Vitsinä se menettelee:  

Korkea vuori 

koettelee miestä. 

Pusakan vuori 

kastuu hiestä. 

 

Runojalasta, laulussa siis melodiasta, riippuen loppusoinnut ovat useimmiten 

kaksi- tai kolmitavuisia. Myös yksitavuisia loppusointuja käytetään paljon. Ne 

ovat joko yksitavuisia sanoja tai monitavuisten sanojen sivupainollisia 

lopputavuja.  
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Joskus näkyy pidempiäkin, neli- jopa viisitavuisia loppusointuja. Hauskojahan 

ne ovat, mutta vaarana on, että itse asia jää teknisen keikaroinnin varjoon.  

 

Puolisointu  
Jos keskenään soinnutetuissa säkeiden loppuosissa poikkeaa yksikin äänne 

muussakin paikassa kuin ennen alkutavun vokaalia, kysymyksessä on 

puolisointu (assonanssi). 

Puolisointu on tyylikeino, jota tavataan esimerkiksi kansanlauluissa. Niinikään 

Aleksis Kivi käytti sitä runoissaan ja nehän on sävelletty lauluiksi.  

Rock- ja raplyriikassa puolisointua käytetään paljon.   

 

Perinteisessä laulunsanoituksessa puolisointu on kuitenkin aina virhe. Se 

kuulostaa siltä ja vain siltä, että sanoittaja ei ole osannut hommaansa.  

 
Millaisiin loppusointuihin pitäisi pyrkiä? 

Laadukkaina pidetään yleensä riimejä, joissa keskenään rimmaavat sanat 

ovat joko eri sanaluokkaa tai ainakin perusmuodossaan erilaisia. Sanat 

purkista ja turkista rimmaavat keskenään. Ne kuulostavat todella tylsältä 

riimiparilta, jos lauserakenne osoittaa sanojen perusmuotojen olevan purkki ja 

turkki. Mutta jos perusmuodot ovatkin purkki ja turkis, kuulostaa jo paljon 

paremmalta. Jos tarinan laatu sallii käyttää käskymuotoa verbistä kurkistaa, 

kurkista  on vielä parempi riimi.  

Kurkista nurkista, löytyiskö purkista turkista. Sanojen perusmuodot ovat 

kurkistaa, nurkka, purkki ja turkis. Hyvää riimimateriaalia. 

 

Keskenään rimmaavien sanojen pitää sijoittua myös merkityssisältönsä 

puolesta luontevasti laulun sanoitukseen. Niiden pitää siis joko koskea itse 

laulun pääasiaa tai liityä siihen jonkin luontevan yhteyden kautta, joka 

parhaimmillaan antaa laulun sisältöönkin uutta särmää.  

Kovin keinotekoisista yhteyksistä kuulee pitkään matkaan, että ne on 

rakennettu  vain nokkelaa loppusointua varten. Vältä sellaisia, ellet ehdoin 

tahdoin halua tuottaa koomisia tehoja.  
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Loppusointutekniikka vaikuttaa myös laulun tyyliin ja tunnelmaan. Yllättävät 

riimiparit ja monitavuiset ja tiiviisti asetellut loppusoinnut ovat kyllä sulkia 

riimiteknikon hatussa, mutta ne eivät välttämättä sovi hartaisiin ja arvokkaisiin 

lauluihin; eivät myöskään romanttisiin ja tunteellisiin. Pidä tyylitaju hyvässä 

kunnossa. Nyrkkisääntö kuuluu:  

KEVYT LAULU – RASKAAT RIIMIT, VAKAVA LAULU – KEVYET RIIMIT.  
Tietysti tämäkin sääntö on vahvistettu poikkeuksilla.  

Esimerkiksi monissa firmojen pippaloissa lauletaan tilaisuutta varten 

uudelleen sanoitettuja iskelmiä. Loppusoinnutus on usein aika viitteellinen, 

mutta viisut eivät kuulosta vähääkään vakavilta.  

Päinvastainen esimerkki löytyy taidemusiikin puolelta. Vilho Luolajan-Mikkolan 

sävellys Yrjö Jylhän runoon Häätanhu on erittäin raskaasti riimitetty, mutta ei 

vaikuta koomiselta, painostavalta pikemminkin. Sellainen tunnelma sopii 

tekstin traagiseen sisältöön. 

 
Millaisia loppusointuja pitäisi välttää? 
Laadukkaaksi tarkoitetussa laulutekstissä ei saisi olla ollenkaan suorastaan 

virheellisiä riimejä, siis esimerkiksi sellaisia, jotka alkavat painottomalla tavulla 

tai muodostavat puolisoinnun. Ei pidä myöskään sijoittaa sanaa rimmaamaan 

itsensä kanssa, homofonia on eri asia.  

 

Muita ehdottomia sääntöjä välteltävistä riimeistä ei sitten olekaan. Suhteellisia 

suosituksia sensijaan on: 

• Samassa taivutusmuodossa olevista saman sanaluokan sanoista 

muodostuu aika puisevia riimipareja, kuten edellä todettiin.  

• Erisnimet ovat kaksiteräinen miekka. Jos lauluun ilmestyy joku Kalle vain 

siksi, että edellisessä säkeessä mentiin telakalle, yleisö pitkästyy. Mutta 

jos kyseinen Kalle onkin kuulijajoukolle tuttu, riimi kuulostaa loistavalta.   

• Uudissanojen tuottaminen  on tietysti kunniaksi  luovalle kirjoittajalle, mutta 

uudissanat, jotka on selvästi tehty umpikujaan ajettuna riimipakon edessä, 

eivät ole. Hyvä esimerkki on sydämen räytyminen, jota ei kaiketi esiinny 

missään muualla kuin suomalaisessa tangolyriikassa täytymisen 

riimiparina. 
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• samaa riimiparia ei pitäisi käyttää kahdesti samassa laulussa. Kertosäe on 

tietysti eri asia. 

• Jos keskenään kovin samantapaisia, lähinnä samoille vokaaleille 
rakentuvia riimipareja sijoitetaan lähelle toisiaan, kuulija ei helposti 
huomaa, mikä rimmaa mihinkin.    

 
Lapsi katsoo maailmaa a 
aivan kummissaan.  b 
Ihmetystä ihanaa  a 
hänen kanssaan jaan. b 
 

Säkeet rimmaavat periaatteessa aivan niinkuin pitää (abab), mutta kun 

kaikissa on pitkä a-vokaali ja a-ja b-riimin ero on vain lopussa oleva n, 

kuulostaa helposti siltä, kuin kirjoittaja olisi halunnut tehdä nelinkertaisen 

riimin (aaaa) ja epäonnistunut siinä.  

 

Kuluneet riimit  
Sanat, jotka ovat kielessämme yleisiä ja tärkeitä muodostavat myös usein 

riimipareja keskenään, mutta eivät ne siitä kulu. Ne ovat vankkoja, kulutusta 

kestäviä sanoja.  

Harvinaisista sanoista muodostuva, nokkela riimipari kuluu paljon herkemmin. 

“Sulle- mulle” ei ole kulunut riimipari. Sensijaan “vuonolta – huonolta“ kului 

puhki kertakäytössä, kun Juice Leskinen kirjoitti sen Norjalaiseen villapaitaan.  

 

Yleisimminkään esiintyviä riimipareja ei siis voi sanoa sinänsä kuluneiksi, 

mutta jos sanoituksessa ei ole muunlaisia ollenkaan, kokonaisuus voi 

kuulostaa kuluneelta ja ummehtuneelta. Ripaus raikkaita riimejä riittää 

tekemään loppusoinnutuksesta tuoreen tuntuisen.  

Jos jokaisen riimiparin pitäisi olla ennen kuulematon, lauluja kirjoitettaisiin 

erittäin vähän ja ne olisivat tosi lyhyitä.  

Luontevasti etenevä lauserakenne, musiikin yhteydessä toimiva rytmi ja 

sanoituksen selkeä sisältö ovat tärkeämpiä kuin hampaat irvessä joka 

säkeeseen etsityt nokkelat riimit.  

 

Etsivä löytää 
Hyvän riimin löytäminen vähemmän onnistuneen tilalle ei yleensä ole mikään 

ongelma. Kielessä on sanoja paljon ja erityisesti meidän kielessämme on 
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vielä riimittäjän ilona runsaasti taivutusmuotoja. Kun aikasi etsit, löydät 

yleensä virheettömän ja tyylikkäänkin riimin. Sama pätee kyllä kohtalaisen 

hyviinkin riimeihin. Kun jatkat aherrusta, keksit vielä paremman. Etsivä löytää. 

Jos kelvollinen riimi ei jonkun kerran millään ota löytyäkseen, voi olla 

tyylikkäämpää jättää jokunen rivi kokonaan vaille loppusointua, etenkin 

arvokkaammassa laulussa. Sellainen tuottaa taiteellisen vaikutelman. 

Virheelliset ja huonot riimit  sensijaan kuulostavat juuri siltä mitä ne ovat: 

tunaroinnilta. 

 

Miten loppusointuja etsitään? 
Parhaat loppusoinnut löytyvät etsimättä. Ne ovat niitä loppusointuja, jotka 

liittyvät tekeillä olevan laulun ideaan ja sitä kantavaan tunnelmaan.  

Ne tulevat kirjoittajan mieleen, koska niiden kuuluu tulla. 

Laulu vaatii kuitenkin loppusoinnun periaatteessa joka säkeen loppuun. 

Joihinkin paikoihin ne on löydettävä ihan raakaa työtä tekemällä.  

Varmaan kullakin riimittäjällä on omat tekniikkansa. Kuvaan tässä kaksi 

toimivaa keinoa, joita nimitän sanasampoksi ja konsonanttiruletiksi. 

 

Sanasampo 

Pyörittele mielessäsi kaikkia laulun sisältöön ja taustaan liittyviä aiheita ja 

sanoja ja kirjoitele niitä vaikka tyhjälle arkille täydelliseen epäjärjestykseen. 

Usein jo tätä tehdessä tulee mieleen myös jokin näihin asiasanoihin rimmaava 

sana. Heti sellainenkin muistiin! Voit myös alleviivailla ja ympyröidä sanoja ja 

vedellä viivoja niiden välille muistuttamaan asiayhteyksistä.  

(Luovuuskonsultit nimittävät tätä mind mappingiksi. Itsestäänselvyys pitää 

tietysti saada kuulostamaan hienolta, jos aikoo laskuttaa siitä törkeästi.) 

Kun sanasampo on jauhanut paperille jonkilaisen määrän sanoja,voit ryhtyä 

myllyttämään niitä edelleen konsonanttiruletilla.  

 

Konsonanttiruletti 

Konsonanttirulettia pyörität näin: Lausu mielessäsi loppusointuehdokas ensin 

ilman alkutavun vokaalia edeltävää konsonanttia ja hoe sitä sitten siten, että 

vaihdat sen alkutavun vokaalin eteen vuoronperään kaikki Suomen kielen 

konsonantit: d h j k l m n p r s t v: Esimerkiksi jos haet loppusointua sanalle 
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sana höpötät näin: ana, dana, hana, jana, kana, lana, mana, nana, pana, 

rana, sana, tana, vana. Sieltähän jo löytyi monta ymmärrettävää sanaa.  

Voit jo laulaa vaikkapa näin: 

Näppärästi löytyy sana, 

avataan vain runohana. 

Myllystä ei heru välttämättä kokonaisia sanoja. Loppusoinnun pituudesta 

riippuen se tuottaa yhden, kahden tai kolmen tavun palasia. Kuuntele siis 

myllyttäessäsi tarkkaan, tulisiko niistä järjellisiä sanoja alkupäätä 

täydentämällä. Äskeisen myllytyksen tuloksia täydentäen löytyy vielä 

esimerkiksi kauempana ja leegio kolmitavuisten a:han päättyvien nominien 

essiivimuotoja: kuulijana, kalpeana jne. Riimistä tuleekin jo parempi: 

Ymmärrät kai laulajana, 

että löytyi hyvä sana. 

Kolmitavuiset lakana, pakana ja tolvana eivät kelpaa, koska paino ei osu 

loppusoinnun alkutavulle. 

Samaan sanaluokkaan kuuluvat sanat, jotka ovat perusmuodossaan 

samanlaisia, taipuvatkin yleensä samanmuotoisesti ja rimmaavat siis toisiinsa 

taivutettuinakin. Mutta eri sanaluokkiin kuuluvat sanatpa taipuvatkin tietysti eri 

tavalla. Siksi kannattaa pyöräyttää konsonanttirulettia vielä eri 

taivutusmuodoissa. Saattaa löytyä vielä parempia riimejä: 

Turvaudun jo voimasanaan, 

sadattelen, noidun,  manaan! 

tai 

Saarnamiehen sanoin 

armahdusta anoin. 

Konsonanttiruletin käyttöön on helppo rutinoitua. Sanat vilisevät sielun silmien 

edessä kuin hedelmäpelin kuvat. Kun lupaavan näköinen tulos vilahtaa 

näkyviin, kahvaa vain!  

 

Käänteissanakirja 

Joskus ongelmaksi tulee runsaudepula. Esimerkiksi sanalle nainen, ovat 

riimipariksi tarjolla kaikki –ainen –loppuiset adjektiivit ja niitä on paljon. 

Niinikään sanalle raton rimmaa uskomaton määrä sanoja, joissa on 

puuttumista ilmaiseva loppuliite –ton. Ei sellaista sanojen paljoutta kukaan 
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jaksa pitää aktiivisessa sanavarastossaan ainakaan niin, että osaisi sieltä 

hetkessä valita juuri sen, joka sopii tilanteeseen parhaiten. Silloin voit käyttää 

apuna käänteissanakirjaa. (Tuomo Tuomi: Suomen kielen käänteissanakirja, 

Suomalaisen kirjallisuuden seura ISBN 951-717-217-6) Siihen on aakkostettu 

erittäin kattava otos suomen kielen sanoja sanan lopun mukaan. Kaikki ne 

sanat, jotka rimmaavat keskenään perusmuodossa ovat siinä luettelossa aina 

hyvin lähekkäin. Luetteloa selaamalla saatat löytää sanan, joka käy riimiin 

kuin avain lukkoon, vaikka vaihtoehtojen runsauden vuoksi et saa sitä 

kaivetuksi esille omasta päästä.  

Käänteissanakirja luettelee sanat peräkkäin ainoastaan sen mukaan, missä 

järjestyksessä niiden kirjaimet ovat lopusta päin. Tavujen lukumäärää ja 

sanan painotusta kirja ei ota huomioon. Sitä selatessa löytyy siis valtava 

määrä väärin rimmaavia sanoja. Niiden kirjainten järjestys lopustapäin lukien 

on kyllä yhteneväinen, mutta painot  ja alkupään pituudet  eivät sovi riimin 

rakenteeseen. Kun selaat pikavauhtia satoja sanoja ja yhtäkkiä pätevän 

näköinen löytyy, tarkista vielä kerran, että se on myös sopiva. 

Myös käänteissanakirjaa käyttäessäsi muista taivuttaa  lähtökohtasana 

kaikkiin niihin muotoihin, jotka melodia sallii ja päättele, minkämuotoiset  

sanat johonkin muotoon taivutettuina rimmaisivat näihin. Etsi sitten 

senmuotoisia sanoja käänteissanakirjasta. Löytämisen ilon lisäksi saat  

elävän suhteen kielioppiin! 

Käänteissanakirjan käyttö on hyvin mekaanista työtä. Mikään riemukkaiden 

riimien aarreaitta se ei ole, päinvastoin. Pääasiassahan siitä löytyvät juuri ne 

puisevat riimit, joissa rimmaavat sanat ovat samassa muodossa. Kirjassa ne 

ovat vielä kaikista muodoista puisevimmassa – perusmuodossa. 

Käänteissanakirjaa pitää opetella käyttämään viisaasti. Pitää tuntea sen 

rajoitukset ja hallita kielioppia sen verran, että osaa kiertää ne. Kyllä siitä 

sitten on apua. Usein käy niin, että vaikka varsinainen riimi ei löydykään 

käänteissanakirjasta, sen selaaminen käynnistää jonkin ajatusketjun, joka 

johtaa jonkin aivan muunlaisen, toimivan riimin löytymiseen. 

 

Riimityskoneet 

Internetissä on erikielisiä riimityskoneita, suomenkielisiäkin.  

Riimityskone on monessa suhteessa käänteissanakirjaa helpompi väline:  
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Se sallii lyyrikon valita sanojen pituudet ja painotukset ja huomioi myös 

rimmaavat taivutusmuodot.  

Riimityskoneiden kehittelijöille riimitetään varmasti monta ylistyslaulua.  

Lyyrikko nekin riimittää, joskin koneen avulla. 

 

Muita soinnutuskeinoja 
Loppusoinnut eivät ole suinkaan ainoa soinnutuskeino.  

Seuraavilla soinnutuskeinoilla saat tekstiin lisää värejä ja tehoja: 

 

Sisäsointu 

Sisäsointu korostaa rytmiä säkeen sisällä samoilla keinoilla, joilla loppusointu 

korostaa säkeiden välisiä yhteyksiä. Esimerkiksi Metsäkukkia -valssin  

(suom.sanat Anu Tuulos  = Aune Ala-Tuuhonen) säkeissä on kauniita 

sisäsointuja. Todellinen sisäsoinnutuksen ilotulitus on Vexi Salmen 

suomennos Rilluttele yös (Irving Berlinin: Puttin' on the  Ritz). 

 

Alkusointu 

Alkusointu on tehokas keino tuottaa vauhdin ja menemisen vaikutelmaa tai 

toisaalta myös maalailla tunnelmia. Keveimmillään alkusointu muodostuu 

siten, että peräkkäiset sanat alkavat samalla äänteellä. Usein 

alkusoinnullisessa tekstissä on peräkkäisten sanojen alussa enemmänkin 

yhteistä kuin vain ensimmäinen äänne. 

 

Tuu tuu tupakkirulla 
 
Tuu tuu tupakkirulla, 
mistäs tiesit tänne tulla? 
Tulin pitkin Turun tietä, 
Hämäläisten härkätietä. 

 

Vokaalisointu 

Vokaalisointua on käytetty ja käytetään paljon myös muussa lyriikassa kuin 

laulujen sanoituksissa. Peräkkäiset sanat sidotaan toisiinsa valitsemalla 

sanoja, joissa kuuluvat samat vokaalit: Sulle kauneimmat lauluni laulan… 
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Äännemaalailu 

Runouden tutkijat puhuvat äännemaalailusta, kun vokaalisoinnun vokaalit 

valitaan niiden “värin” mukaan tehostamaan tunnelmaa. Vokaalien “värit” ovat 

tietenkin kovin määrittelemättömiä, mutta esimerkiksi laulu, joka alkaa: 

Tunturin tuolla puolen, tuoksahtaa pakkasilmalta ja avaralta maisemalta 

enemmän kuin vaikkapa Tampereen tällä puolen.  

Äännemaalailua voi harjoittaa myös konsonanteilla. Kovat konsonantit 

korostavat rytmiä ja tuottavat miehekkään ja dynaamisen vaikutelman: 

Kaksipa poikaa Kurikasta näin komiasti liikkuu. Pehmeillä konsonanteilla voi 

kirjoittaa hempeänsävyisen tunnelman vaikkapa kehto- tai lemmenlauluun: 

Joutuin vain nyt Nukkumatin luo Höyhensaarehen.
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LAUSEET 
 

Sananvalinta 
Sanoittajan täytyy hallita sanojen mitat ja muodot, mutta pelkän muodon 

vuoksi ei kuitenkaan pidä päästää tekstiin sanoja, jotka eivät muuten kuulu 

sinne. Minkälaiset sanat sitten minnekin sopivat, on tyyliseikka, aika pitkälti 

myös makuasia. Arkiseen lauluun sopii sijoittaa arkisia sanoja, juhlavaan 

juhlavia, mutta ei mielellään päinvastoin. Sellainen rikkoisi tunnelman.  

Murresanat ja puhekielen ilmaisut ovat hyviä oikeassa paikassa.  

Yleensä laulutekstinkin pitäisi olla virheetöntä kieltä, mutta muutamia virheitä 

katsotaan yleensä läpi sormien, jos ne auttavat kunnon riimin löytämisessä. 

Yksi tällainen on vaan ja vain sanojen käyttö toistensa sijasta. 

 

Runolliset vapaudet 
Vanhaan “runokieleen” kuului lyhentää tai pidentää sanoja sen mukaan kuin 

riimi vaati.  

Sellaist’ ei hyväksy nykyinen kiel’    

vaikk’ sitä näkeepi tehtävän viel’.   

Joitakin sanoja on kuitenkin totuttu hyväksymään lyhennetyssä muodossa, 

esimerkiksi mut, yks, kaks, mä, sä mun, sun. Tyylitajun pitäisi sanoa, milloin 

lyhennetyn muodon käyttö on luontevaa. Pidennettyjä (tuleepi, mennähän) ei  

kai käytetä enää ollenkaan, onneksi. 

 

Sanajärjestys 
Riimittäjän kannalta on mainiota, että Suomen kielen sanajärjestys on hyvin 

joustava. Lauseen merkitys ei yleensä muutu, vaikka sanat vaihtavat paikkaa 

keskenään. Sanajärjestys vaikuttaa kuitenkin siihen, kuinka luontevalta kieli 

kuulostaa ja kuinka helppo lauseita on ymmärtää. 

Rytmin ja loppusointujen takia sanajärjestystä on joskus pakko muuttaa, 

mutta jos ei ole pakko, kirjoita laulunkin sanat mahdollisimman luonnolliseen, 

puhutun kielen mukaiseen järjestykseen. 
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Aivan luonnottomia kiemuroita pitää ehdottomasti välttää.  

 

Testaa aina sanajärjestykset, kun sanoitus alkaa muuten olla jo lähellä 

valmistumista. Paras testaustapa on kirjoittaa sanoitus suoraksi tekstiksi ilman 

säerajoja. Paina siis DEL-näppäintä joka rivin päässä. Kun vielä luet tämän 

tekstipötkön ääneen, hullunkuriset sanajärjestykset eivät voi jäädä 

huomaamatta.  

Usein voit korjata sanajärjestyksen yksinkertaisesti vaihtamalla parin sanan 

paikkaa keskenään. Jos paikkaa vaihtavat sanat ovat erimittaisia, pitää myös 

etsiä sanoille vastineet, joissa on sopiva määrä sopivanpituisia tavuja. 

Joskus voi tuntua, että luonteva sanajärjestys ei löydy millään. Silloin syynä 

on useimmiten kirjoittajalle rakas riimisana, jota hän ei raaski poistaa tai 

vaihtaa. Kokonaisuuden kannalta on usein parempi uhrata yksi rakas riimi ja 

keksiä sen tilalle uusi, niitähän löytyy. Koukkuiset sanajärjestykset synnyttävät 

helposti vanhahtavan, tekotaiteellisen vaikutelman, joka pilaa ilon hyvästä 

riimistä moninkertaisesti. 

Oscar Wilde antoi aloittelevalle näytelmäkirjailijalle neuvoksi “Kill your 

Darlings”. Tämä oppi soveltuu laulunsanoitukseenkin. 

 

Säkeenylitys 
 Joka säkeen ei välttämättä tarvitse päättyä välimerkkiin. Lause voi jatkua 

säkeestä toiseen ja lauseraja voi olla sopivassa kohdassa säkeen sisälläkin. 

Tätä nimitetään säkeenylitykseksi. Säkeenylitys helpottaa luontevan 

sanajärjestyksen löytämistä. Usein teksti myös kevenee ja laulu soljuu 

sujuvasti säkeestä toiseen. 

 Vanhat riimirunouden mestarit käyttivät paljon säkeenylitystä, nykyiset laulun 

sanoittajat vähemmän. Se on kuitenkin edelleen hyvin käyttökelpoinen keino. 
Aamuyöstä aikanaan  
joku huusi, jotta: “Tultihin, 
panenko mä pari multihin!” 
Ja kaikki oli ihan kauhuissaan. 
Vaimoväki tuosta vaan varotteli, että sois 
vielä huomennakin peli:  “Hyvä veli, pane viulusi pois.” 
 
(Jukka Virtanen: Konstan parempi valssi, 
 julkaistu tekijän luvalla) 
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Äärimuodossaan säkeenylitys voi jopa katkaista sanan säerajassa.  

Käsi maassa kävi, 
nyt listoja sorvataan. 
… 
Multa tukka hävi- 
si, kai se korvataan 
 
(Juice Leskinen: Eesti.  
julkaistu typistetyssä muodossa oikeudenomistajan  
Love Recordsin vaatimuksesta) 

 

Vokaalilinjat 
Vokaalisoinnun käyttäminen on vokalistille ystävällinen teko. Lauluthan 

tehdään laulettaviksi. Laulajaa pitää ajatella muutenkin. Aina kun on valinnan 

varaa, valitse sanat siten, että ne on helppo laulaa muodostaen kaunista ja 

yhtenäistä vokaalilinjaa. Käytännössä yhtenäinen vokaalilinja tarkoittaa sitä, 

että laulajan ei tarvitse tehdä yhtäkkisiä isoja liikkeitä ääntöelimistöllään -

ainakaan tuhkatiheään. 

 Vältä siis kirjoittamasta aivan vuoronperään etu- ja takavokaaleja sisältäviä 

sanoja. Tätä voit testata hyräilemällä syntymässä olevaa tekstiä ilman 

konsonantteja. Mitä vähemmän turpavärkki muljahtelee, sitä parempi on 

vokaalilinja. 

Esimerkiksi Mikko Alatalon Känkkäränkkä-laulun kertosäe on hyvä laulaa. 

Etuvokaaleille rakentuvat sanat ovat siinä yhtenäisinä jaksoina.   

Kyllä kylässä voit käydä känkkäränkkä,  (y y ä ä oi äy ä ä ä ä ä) 
kun on känkkäränkkäpäivä.  (u o ä ä ä ä äi ä) 
onhan se kiva,     (o a e i a) 
että lapsilla on oma vänkkäräsäärinen noita. (e ä a i o o ä ä ä ää i e oi a) 

(julkaistu tekijän luvalla) 

Tumpelompi sanoittaja olisi voinut kirjoittaa säkeet niin, että etuvokaalijaksot 

katkeavat. Silloin laulaminen muuttuu vähemmän luontevaksi: 

Aina kylässä saat käydä känkkäränkkä, (ai a y ä ä aa äy ä ä ä ä) 
kun on känkkäränkkäaika.  (u o ä ä ä ä ai a) 
Käyhän kai päinsä,    (äy ä ai äi ä) 
että lapsilla täällä on kiemurasäärinen noita (e ä a i a ää ä o ie u a ää i e). 
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SÄKEISTÄ SÄKEISTÖIKSI 
 

Koulutuksen tässä vaiheessa osaat jo kirjoittaa luontevia lauseita säkeiksi, 

joissa tavujen kestot ja painot ovat paikallaan ja lopussa laadukas 

loppusointu.  

Säkeet pitää nyt järjestää säkeistöiksi. 

 

Sanoituksen säkeistöt rakentuvat musiikin ehdoilla, kuten säkeetkin.  

Loppusointujen sijoittelussa sanoittajalla on kuitenkin mahdollisuus harjoittaa 

jonkinlaista taiteilijan vapautta. 

Perusratkaisu on sijoittaa loppusoinnut aina kahteen toisiaan seuraavaan 

säkeeseen. Esimerkiksi neljän säkeen pituinen säkeistö merkitään silloin 

aabb. 

Joulupukki, joulupukki,  a 
valkoparta, vanha ukki,  a 
eikös taakka paina selkää? b 
Käypä tänne, en mä pelkää. b 
 
(P.J. Hannikainen: Joulupukki, joulupukki) 
 

Etenkin, jos säkeet ovat keskenään yhtä pitkiä, aabbcc –rakenne tuottaa 

yksitoikkoisen, jumputtavan vaikutelman. Jos haluat hieman enemmän 

vaihtelua laulun rakenteeseen, voit rakentaa säkeistöt muotoon abab tai abba. 

 

No onkos tullut kesä a 
nyt talven keskelle  b 
Ja laitetaankos pesä a 
myös pikkulinnuille?  b 
 
(Kansansävelmä, sanat J.H. Erkko: No onkos tullut kesä) 

 

Pidemmät säkeistöt antavat enemmän vaihtelun mahdollisuuksia. Esimerkiksi 

viisisäkeinen säkeistö voi olla rakenteeltaan esimerkiksi aabba. 
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 Vanha salakuljettaja Laitinen   a 
takaa makasiinien hiipii vilkuillen.   a (huom: sisäriimi) 
Silmillä on lakin lippa,    b 
nenänpäässä jäinen tippa    b 
murhemietteet täyttää miehen sydämen.  a 
 
(Toivo Kärki, sanat Juha Vainio: Vanha salakuljettaja Laitinen)  

 

Viisisäkeisen säkeistön kaava voi olla myös ababa ababb tai vaikkapa ababc. 

Silloin c voi rimmata seuraavan säkeistön viimeiseen säkeeseen tai olla 

rimmaamatta mihinkään.  

 

Jos rimmaavat säkeet ovat kovin kaukana toisistaan, niiden riimin rakenne 

saa kernaasti olla aika selvästi erottuva, siis pitkä, erikoinen tai sisällöltään 

erityisen painokas. Sen pitää jäädä kuulijan päähän kaikumaan pitkäksi 

ajaksi. Kun riimiparin toinen puoli lopulta tulee, sen  huomaaminen tuottaa 

kuulijalle suurta tyydytystä.  

 

Sietämätön keveys – ei-toivottu raskaus 
Vahtikaarti ja balettikuoro voivat marssia samaa marssia, mutta marssiminen 

näyttää varmasti erilaiselta. 

Myös samoja sääntöjä noudattavat riimitykset voivat olla sävyltään ja 

tunnelmaltaan erilaisia. 

 

Kuten jo kerran edellä mainitsin, nyrkkisääntö kuuluu: 

KEVYT LAULU, RASKAAT RIIMIT – VAKAVA LAULU,  KEVYET RIIMIT.  
 
Raskauden vaikutelmaa tuottavat  

• lyhyet säkeet. Mitä lyhyemmät säkeet, sitä suurempi on riimien osuus koko 

tekstistä. 

• keskenään samanpituiset säkeet 

• monitavuiset loppusoinnut 

• loppusointujen asetteleminen lähekkäin. Aabb-jumputus on kaikkein 

raskaimman kuuloista riimitystä.  

 

Kevyttä ja ilmavaa riimitystä puolestaan tuottavat 
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• pitkät ja vaihtelevan pituiset säkeet 

• lyhyet loppusoinnut. Kaikkein kevyimpiä ovat yksitavuiset. 

• tavallisesta poikkeavat riimien järjestykset. 

• loppusointujen sijoittaminen etäälle toisistaan. 

• loppusointujen sijoittaminen keskenään eripituisiin säkeisiin. 

Kevyimmillään riimitys voi käyttää loppusointua vain muutamassa 

avainkohdassa ja jättää suuren osan säkeistä riimittämättä.  

 
  Meri peilin lailla taas säihkyy heijastustaan 

luodoltani katselen mä kirkkautta sen. 
Piiri hiljaisuuden vain kohta silloin särkyy, 
ylitseni tiirat kun lentää kirkuen 
 

  (Otto Palmgren, suom. sanat Reino Helismaa: Heijastus) 
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SÄKEISTÖISTÄ LAULUKSI 
 

Laulun dramaturgia 
Useimmat laulut voidaan hahmottaa pienoisdraamaksi. Säkeistöt vastaavat 

näytelmän näytöksiä tai kohtauksia. Niinpä laulussa voidaan ja pitää erottaa 

aivan Aristoteleen oppien mukaan alku, keskikohta ja loppu. 

 

Alku 

Hyvä laulu alkaa hyvin. Alun pitää olla sillä tavalla kiinnostava, että kuulija 

havahtuu kuuntelemaan.  

 

Keskikohta  

Keskikohta kehittää alussa esitettyä ajatusta tai tuo siihen jotakin uutta, 

esimerkiksi sivuteeman tai yllättävän käänteen. Keskikohdalla voi ilmaantua 

ristiriita, siinä voi tapahtua kehitystä tai muutos alkutilanteeseen. Tällainen 

kehittää jännitteitä, joiden varaan on hyvä rakentaa tehokas loppu.  

 

Loppu 

Hyvä loppu on yhtä tärkeä kuin hyvä alku. Sen pitää palkita kuulija siitä, että 

hän on jaksanut kuunnella koko laulun.  

Usein se vähä, mikä kuulijalle jää laulusta mieleen on juuri loppu. 

 

Se, että laululla on sisäinen dramaturgiansa, ei tarkoita sitä, että kaikki laulut 

kertoisivat tarinan. Alun, kehittelyn ja lopun periaatetta voit noudattaa 

minkälaisessa laulussa tahansa, yhtä hyvin tunnelmahyräilyssä, 

lemmenlaulussa kuin pilkkaviisussa.  

 

Säkeistölaulu 
Erittäin monet laulut muodostuvat isommasta tai pienemmästä määrästä 

säkeistöjä, jotka seuraavat toisiaan aivan samanmuotoisina.  
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Riimien järjestys on yleensä säkeistölaulun kaikissa säkeistöissä sama. 

Järjestyksen vaihteleminen tekisi kenties laulun rakenteen 

mielenkiintoisemmaksi, mutta kuulijaa se voisi pikemminkin häiritä. 

 

Säkeistölaulu ei saa kuulostaa luettelolta. Vaikka säkeistöt ovat muodoltaan 

samanlaisia, sanoituksen sisältö ei saisi olla tasaista junttapullaa.  

Kun muoto on yksipuinen, sisältö pitää kirjoittaa sitäkin jäntevämmäksi. 

 

Kertosäelaulu 
Säkeistölauluja rytmitetään usein lisäämällä jokaisen säkeistön perään 

samanlaisena toistuva kertosäe. Se voi olla vain parin rivin luikkaus Joskus se 

voi olla koko laulun pääasia.  

Kertosäelaulut sopivat hyvin yhteislauluiksi, koska kertosäkeeseen useimmat 

uskaltavat yhtyä, viimeistään sen lopputahdeilla - ja loppuillasta. 

Kertosäkeenkään ei tarvitse olla jokaisella kerralla aivan sama. Esimerkiksi 

Juha Vainion Matkalla pohjoiseen  –laulussa kertosäkeen viidestä säkeestä 

kaksi vaihtuu joka säkeistön jälkeen, näitä kehystävät kolme säettä 

kertautuvat. 

 Kertosäe on tällaisen laulun tärkein osa. Sen sanat pitää kirjoittaa niin hyvin, 

että niihin ei kyllästy, vaikka ne saakin kuullakseen ja/tai laulaakseen monta 

kertaa saman laulun aikana. Laulun varsinainen sanoma kannattaa sijoittaa 

kertosäkeeseen. Kertaushan on opintojen äiti. 

Parhaimmillaan kertosäelaulun dramaturgia voidaan rakentaa niin, että vaikka 

kertosäe on sanasta sanaan sama joka säkeistön jälkeen, säkeistöjen teksti 

saa sen kuulostamaan erilaiselta. Kukin säkeistö antaa uuden näkökulman 

kertosäkeeseen. 

 

AABA eli sonaattimuoto 
AABA on erittäin käyttökelpoinen säkeistörakenne. Suuri osa ikivihreistä 

iskelmistä, musikaali- ja elokuvasävelmistä on rakennettu tähän muotoon. 

AABA-rakenteessa on kolme samanmuotoista säkeistöä A. Säkeistö A1 

esittelee laulun aiheen ja toimii tehokkaana aloituksena. Säkeistö A2 

kehittelee asiaa eteenpäin. Tämän jälkeen tapahtuu muutos. Seuraa 

toisenmuotoinen säkeistö B. Usein myös sävellaji ja/tai poljento muuttuu.  
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Sanoittajalla on tässä tilaisuus kirjoittaa jokin yllättävä uusi näkökohta A-

säkeistöjen käsittelemään aiheeseen. B-osa on usein laulun mieleenjäävin 

kohta ja siihen sijoitetaankin monesti varsinainen pääasia. B-osan jälkeen 

seuraa A-osan kertaus, joka tiivistää laulun sanoman. A3 toimii tehokkaana, 

mieleenjäävänä lopetuksena, kertaushan on opintojen äiti.  

Tätä AABA-perusmuotoa myös muunnellaan. Esimerkiksi Juice Leskisen 

Pyhässä toimituksessa on myös  B-säkeistö kahdennettu 

 
A ... kyliin    

... syliin. 

... viilentää. 

... jotain  

... sotain 

... elämää. 
 

A ... vähän 
... tähän, 
... hämärää. 
... avoin 
... tavoin. 
... elämää. 
 

B ... juo, 
... elämä mun. 
... tuo 
... rauhoitun. 
Luodut emme  
... toisillemme, 
... elämää. 
 

B ... juo, 
... elämä mun. 
... tuo 
... rauhoitun. 
... sisään,  
... lisään 
... elämää. 
 

A ... valuu 
... paluu. 
... tärkeää. 
Vaivun uneen, 
... rauhoittuneen 
... elämää. 

(Julkaistu typistetyssä muodossa oikeudenomistajan (Lovemusic Oy) 
vaatimuksesta)  
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Intro ja coda 
Monissa ikivihreiksi jalostuneissa näyttämölauluissa, iskelmissä ja laulelmissa 

on ennen varsinaisen säkeistörakenteisen laulun alkua lyhyt johdanto vähän 

samaan tapaan kuin oopperassa resitatiivi ennen aariaa. Tämän aikana ei 

vielä ala soida laulun varsinainen melodia ja tekstikin johdattelee kuulijaa 

kiertäen, kaartaen kohti laulun aihetta. Tämä johdanto tunnetaan nimellä intro. 

Monet laulut, joihin on alunperin kirjoitettu intro, esitetään nykyisin ilman sitä. 

Usein intro esitetään vain soittimilla. Joissakin lauluissa se on säilynyt osana 

kokonaisuutta. Vastaavanlainen lisäke laulun lopussa on nimeltään coda eli 

häntä. Säveltäjät haluavat usen säveltää viimeisen säkeistön jälkeen jotakin, 

jotta musiikki ei loppuisi kuin kanan lento. Codan voi sanoittaakin, etenkin jos 

keksii laulun loppuun jonkin toteavan ja kokoavan kommentin. 

 
Pääasia esiin! 
Intro ja coda ovat vähän epävarmoja sijoituksia. Esittäjät jättävät ne usein 

kokonaan pois eivätkä ne jää kuulijoille mieleen silloinkaan, kun ne esitetään. 

Niihin ei kannata panostaa laulun pääasiaa.  

Sijoita pääasia kohtaan, jossa se erottuu. Hyviä kohtia ovat  

• alku – silloin se vangitsee kuulijan kiinnostuksen  

• loppu – silloin se jää mieleen  

• kertosäe – muistanet, mikä oli opintojen äiti  

• AABA –rakenteisen laulun B-säkeistö.  
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KÄÄNTÄMINEN 
 
Nykyisin melkein kaikki yleismaailmalliseen levitykseen pääsevä kevyt 

musiikki on englanninkielistä. Aika iso osa väestöstä ymmärtää sitä jo 

jotenkuten ja uskoo, että englanniksi kaikki on hienompaa.  

Niinpä kevyen musiikin piirissä ei enää paljon lauluja suomennella.  

Yksi hyvä syy tähän on myös se, että alkuperäisen sanoituksen 

muokkaaminen vaatii luvan alkuperäisen tekstin oikeudenomistajalta.  

Lupia on hyvin hankala saada. 

 

Joskus saattaa kuitenkin tehdä mieli laulaa suomeksi jokin hyvä ulkomainen 

laulu.  

Pitää siis kirjoittaa sanat ja jos havittelee julkista käyttöä,  pitää myös anoa 

luvat. 

 

Uuden sanoituksen voi tietysti kirjoittaa välittämättä vähääkään alkutekstin 

sisällöstä. Etenkin ennen nykyisenkaltaista tekijänoikeuslainsäädäntöä 

melodiat ovat olleet sanoittajille vapaata riistaa.  

Moni sydämeenkäypä sävelmä on esimerkiksi sanoitettu hengelliseksi 

lauluksi, vaikka alkuperäisteos olisi käsitellyt onnetonta rakkautta tai 

kotiseudun kauneutta.  

Tilapäissanoituksia tehdään jatkuvasti pikkujouluihin ja muihin pippaloihin. 

Käännös edustaa kunnianhimoisempaa ja kunnioittavampaa suhdetta 

alkutekstiin.  

 

Laulua ei voi suomentaa kuin käyttöohjetta.  

Käyttöohjettakaan ei voi kääntää koneella.  

Sen tietävät kaikki, jotka ovat nähneet koneella käännettyjä käyttöohjeita.  

Kieliopillisesti virheetönkin sanatarkka käännös on yleensä kelvoton 

laulutekstiksi. (There’s No Business Like Show Business = Ei ole mitään 

liiketoimintaa, joka olisi verrattavissa viihdeteolliseen liiketoimintaan) 
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Mikään käännöstyö ei ole vain sanojen suomentamista. Pitäisi pyrkiä siihen, 

että käännös välittää saman asian kuin alkuteksti, tunnesisältöineen 

kaikkineen. Se ei välity välttämättä sanakirjan mukaisilla vastineilla. Kunkin 

kielen ja kulttuurin omat erityispiirteet pitää ottaa käännöstyössä huomioon.  

 

Laulutekstiä käännettäessä myös rytmi ja riimi asettavat omat rajoituksensa. 

Esimerkiksi romaanisissa kielissä on paljon sanoja, jotka alkavat 

painottomalla tavulla. Niinpä niissä suositaan nousevia runojalkoja ja melodiat 

on sävelletty täyteen kohotahteja. Kääntäjä joutuu käyttämään kaikki Suomen 

kielen yksitavuiset sanat säkeiden aloituksissa saadakseen painon osumaan 

säkeen toiselle tavulle. 

 

Sanatekniikan osalta käännöksiin pätee kaikki se, mitä on edellä sanottu 

uusista laulutekstistä. Sanasampo ja konsonanttiruletti toimivat. 

Tärkein ero uuden ja käännöstekstin kirjoittamisessa on kirjoittajan suhde 

laulun sisältöön. Kääntäjän pitäisi pystyä välittämään tekstin sisältämä viesti 

mahdollisimman vääristymättömänä. Varsinkin jos kysymyksessä on tarinaa 

kertova tai laulunäytelmän juonta kuljettava laulu, kääntäjä ei voi ottaa sisällön 

suhteen mitään taiteellisia vapauksia. Toisaalta laulun tunne- ja kuvasisältö 

pitäisi saada soimaan aidon tuntuisesti.  

Todella monen ihanan laulun suomennus on laimennus. Sanoja on käännetty, 

mutta sisältö on jäänyt jonnekin matkalle. Vahinko. 

 

Kun saat käsiisi suomennettavan laulun, analysoi se ensin huolellisesti sekä 

pinnalta että pinnan alta. Tekstin takana, tiedostamattomissa piilevät tunteet 

ja kuvat pitää saada mukaan. Asetu siis alkutekstin tekijän asemaan. 

Kuvittele, mitä hän on tuntenut kirjoittaessaan. Mitä tunteita hän haluaa 

välittää kuulijalle? Mikä omassa elämässäsi on tuntunut samalta? Mitä haluat 

siitä tilanteesta laulaa? Miltä nyt tuntuu? 

 

Analysoi myös alkutekstin rakenne. Nuoteista näet, miten monta tavua 

säkeissä on ja millä tavuilla on paino. Säkeiden lopusta näet, mitkä rivit 

rimmaavat. Rakenteiden pitäisi kernaasti olla samanlaiset käännnöksessäkin.  
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Analysoi lauseet sana sanalta. Tärkeitä ovat ne sanat, jotka kantavat laulun 

viestiä ja sisältöä. Riimitetyssä tekstissä kuitenkin osa sanoista on valittu aina 

vain loppusoinun vuoksi. Sellaiset sanat eivät ole tärkeitä. eikä niiden  

kirjaimellisia vastineita tarvita suomenkielisessä tekstissä.  

Hyvä esimerkki on laulun Love and Marriage alkufraasi: 

Love and marriage, love and marriage  
Go together like a horse and carriage  
This I tell you brother 
You can’t have one without the other. 
 
(oikeudeomistaja Warner Musicin luvalla) 
 
Sanoittajamestari Saukki on kirjoittanut tästä suomennoksen, joka on 

riimiteknisesti virheetön ja erittäin uskollinen alkutekstille:  

 
Niinkuin polle rattaitansa  
häät tuo rakkauskin tullessansa. 
Suurimmankin herran 
vain rakkaus naimisiin saa kerran. 
 
(oikeudeomistaja Warner Musicin luvalla) 
 
Saukki on jopa säilyttänyt alkutekstin kielikuvan hevosesta ja kärrystä. Tekstin 

sisällön kannalta avainsana on kuitenkin marriage (avioliitto). Carriage on 

ilmiselvästi mukana vain, koska se rimmaa.  

Jospa otettaisiinkin lähtökohdaksi suomenkielisen tekstin avainsana 

avioliitto... liitto... Konsonanttiruletti pyörimään! Tyylin ja yleisen 

soveliaisuuden kannalta sopivia sanoja löytyy vain yksi: niitto. 

Niinkuin kylvö johtaa niittoon, 
johtaa lempi  kahden nuoren liittoon 
eikä koskaan noista 
voi saada yhtä ilman toista. 
 
Tämäkin käännös olisi uskollinen alkutekstille asiasisällön ja riimitystekniikan 

kannalta. Polle ja rattaat siitä kyllä puuttuvat, mutta sopii kysyä, onko se etu 

vai haitta. 

 

Älä anna selvästi riimipakon edessä valittujen sanojen hämärtää laulun 

pääasiaa. Unohda ne ja kuuntele sensijaan, minkälaiset sanat ovat alkutekstin 
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sisällön kannalta tärkeitä. Jos avainsanoja on tarpeen korostaa 

loppusoinnulla, kuten usein on, etsi riimipareja suomenkielisille avainsanoille.  

 

Suomenkielinen riimi saattaa myös vaatia täytesanoja, joiden suoria vastineita 

ei välttämättä ole alkutekstissä. Nekin kuuluvat työn luonteeseen. 

Laulunkäännös on uskollinen alkutekstille, vaikka osa alkutekstin sanoista 

jätetään kääntämättä ja käännökseen tulee sanoja, joilla ei ole vastinetta 

alkutekstissä. Tekstiuskollisuutta ei voida arvioida yksittäisten sanojen, vaan 

tyylin ja sisällön mukaan. Katso siis, että täytesanatkin ovat sopusoinnussa 

alkutekstin laajempien linjojen kanssa. 

 

Monet hienot laulut on sävelletty hienoihin runoihin. Ne vaativat myös 

arvoisensa käännöksen. 

Runojen lukeminen  vaatii todella syvällistä kielitaitoa. Vertauksia ja kielikuvia 

ei niin vain havaita ja oivalleta lukion lyhyen kurssin pohjalta.  

Käännöksen mahdollisuudet paranevat ja laimennuksen riski pienenee, jos 

voit analysoida tällaista tekstiä kielestä ja kirjallisuudesta kiinnostuneen 

syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Omakieliset kielikuvat löydät sitten 

omasta päästä, kun tavoiteltava merkitys tunnetaustoineen on tiedossasi. 
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OI MISTÄ ALKAISIN SEN LAULUN 
 

Laulu ei valmistu kuin matriisikuva tietokoneen tulostimesta, viiva viivalta, 

yläreunasta alkaen valmiina tavarana alareunaan asti. 

Laulu valmistuu kerros kerrokselta kuin öljyvärimaalaus tai asteittain kuin 

valokuva:  Siellä täällä alkaa pikkuhiljaa näkyä jotakin, joka näyttää joltakin. 

Kohde hahmottuu vähä vähältä. Kuva selkenee koko ajan koko alaltaan, 

muuttaa välillä muotoaan, kunnes jossakin vaiheessa se alkaa näyttää 

valmiilta. Ei se kuitenkaan vielä valmis ole; alkaa työläs ja kärsivälisyyttä 

kysyvä viimeistely- ja korjailuvaihe. 

 

Kun olet saanut idean, josta haluat kirjoittaa laulun, pyörittele sitä mielessäsi, 

tongi sitä puolelta ja toiselta. Käytä kaikkia tietojasi ja taitojasi laulun 

rakentamisesta - joko kaikkia yhtä aikaa tai kaoottisessa järjestyksessä perän 

jälkeen. Riimittely on erinomainen aivojen tuuletustapa. 

 

Tunnista pääasiat. Keskity kirjoittamaan ne mahdollisimman hyvin ja katso 

sitten, mihin ne voisi laulussa sijoittaa. Mieti, toimisiko laulusi dramaturgia 

säkeistö-, kertosäe- vai sonaattimuotoisessa laulussa. Haeskele samalla 

hyviä kielikuvia, lauserytmejä, sointuja ja vokaalilinjoja. Laulun hahmo syntyy 

ja sitten voit paneutua aukkopaikkojen täyttämiseen ja yksityiskohtien 

viilaamiseen. Mitä valmiimmalta laulu alkaa tuntua, sitä työläämpiä ovat 

jäljellä olevat  vaiheet. 

 

Hyvä laulu ei synny pelkästään puhuttelevasta aiheesta, ei näppäristä 

riimeistä, ei hyvästä rytmistä eikä taiten sommitelluista säkeistöistä. 

Elementtien pitää olla myös tasapainossa keskenään ja musiikin kanssa. 

Monesti riimittelijä hurmaantuu teknisesti nokkelasta sana-akrobatiastaan ja 

ihmettelee kovasti, että säveltäjä suhtautuu hänen mestariteokseensa 

happamasti. Liika on aina liikaa. Sopivasti on käyvä annos. 
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Jos aikataulu antaa myöten, kannattaa jättää lauluntekele joskus vähän 

lepäämäänkin. Piilotajunta toimii myös luovan tauon aikana ja moni takkuava 

kohta oikenee kuin itsestään. 

 

Viimeistelemistä ja yksityiskohtien hiomista voi periaatteessa jatkaa vaikka 

ikuisesti. Laulunsanoitus ei ole koskaan valmis siinä mielessä, ettei mitään 

paikkaa enää voisi muuttaa. Se vakiintuu valmiiksi silloin, kun se julkaistaan 

tai sitä aletaan esittää jossakin muodossa. Sen jälkeen muutoksia on hankala 

tehdä. Parempi on vain siirtyä kirjoittamaan uutta laulua. 

 

Myöskään laulun sanoittaja ei ole koskaan valmis. Jokaisen laulun aloittaa 

vähän eri lyyrikko kuin se, joka sai edellisen valmiiksi.  

Sanoita paljon harjoitustöitä ja pöytälaatikkolauluja. Kokeile, kuinka esikuvien 

tekniset  tai sisältöratkaisut toimivat omissa riimityksissäsi. 

Lue ja kuuntele muiden, etenkin taitavien sanoittajien tekstejä tarkasti. Ruodi 

hyviä tekstejä ja tutki, miksi ne ovat hyviä; opit käyttökelpoisia ja kokeilemisen 

arvoisia teknisiä vinkkejä. Tutustu myös teksteihin, jotka edustavat ihan eri 

tyylilajia kuin omasi. Voit löytää niistä omiisi juuri sen jutun, joka tulee 

erottamaan ne tusinatekeleistä. 

  

Nautinnollisia hetkiä uusien laulujen syntysijoilla! 

 

 


