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1  Johdanto 
 
     Toivo Kärki on suomalaisen kevyen musiikin tärkeimpiä säveltäjiä ja 
vaikuttajia. Hänen tuotantonsa oli poikkeuksellisen laaja ja se ajoittui lähes 
60 vuoden ajalle 30-luvulta aina 90-luvun vaihteeseen saakka. Kärjen 
merkitys on ollut ratkaiseva esimerkiksi suomalaisen tangon muotoutu-
misessa. Yhdessä Reino Helismaan kanssa hän myös loi 50-luvulla 
suositun ”rillumareiksi” nimetyn kansallisen viihdemusiikin lajin. Kärjen 
tuotanto on kiistatta vaikuttanut suureen osaan sodanjälkeisen Suomen 
kevyen musiikin säveltäjiä. 
     Tätä taustaa vastaan tuntuukin ihmeelliseltä, että Kärjen musiikkia on 
tähän mennessä tutkittu hyvin vähän. Kärjen tyyliin on toki viitattu 
joissakin kevyttä musiikkia käsittelevissä artikkeleissa ja tutkimuksissa, 
mutta niissä on keskitytty vain muutamiin yksityiskohtiin Kärjen musii-
kissa. Lisäksi nämä tutkimukset ovat perustuneet suppeaan aineistoon, 
jolloin niiden tulosten yleistettävyys on kyseenalainen.  
     Kärjen tangoista on tehty aikaisemmin kaksi laajempaan aineistoon 
perustuvaa tutkimusta (Saarinen 1999 ja Nurminen 1971), mutta niiden 
tulokset eivät valitettavasti anna kovin kattavaa kuvaa Kärjen musiikista, 
tutkimusten teoreettisista lähtökohdista ja rajauksesta johtuen. Kärjen 
sävelmien sanoituksia on lisäksi tutkittu kirjallisuustieteen lähtökohdista 
(mm. Pirjo Kukkonen 1996 ja 1997;  Ammondt 1999), mutta nämä tutki-
mukset eivät kerro juuri mitään itse musiikista.  
     Tässä tutkimuksessa Kärjen musiikkia tarkastellaan musiikkianalyysin 
keinoin. Kevyen musiikin tutkimuksessa yksi keskeisiä kysymyksiä viime 
vuosina on ollut se, kannattaako kuulonvaraista populaarimusiikkia yli-
päänsä tutkia musiikkianalyysin keinoin. Musiikkianalyysia kohtaan esi-
tetty kritiikki onkin monessa tapauksessa perusteltua, sillä esimerkiksi 
kolmen soinnun rockin harmonia-analyysi ei yleensä pysty paljastamaan 
mitään olennaisia piirteitä kyseisestä musiikista.  
     Asia kuitenkin muuttuu ratkaisevasti silloin, kun tutkimuksen kohteena 
oleva muusikko soveltaa teoreettisia käsitteitä, kuten sointujen ja melodian 
välisiä suhteita, omassa luomisprosessissaan. Esimerkiksi jazzmuusikko 
John Coltranen 60-luvun vaihteen musiikki on erittäin loogista ja mietittyä, 
joten musiikkianalyysi tuntuu varsin soveliaalta työvälineeltä sen tutkimi-
seen. Sen sijaan suuri osa esimerkiksi Miles Davisin musiikista perustuu 
hienovaraiseen äänenvärin ja rytmiikan vaihteluihin, joita on mahdotonta 
tutkia perinteisen musiikkianalyysin keinoin (Henriksson 1998: 5–13). 
Tutkimusmenetelmä on siis aina valittava tutkimuskohteen mukaan, sillä 
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mikään tutkimusmenetelmä ei voi soveltua kaikenlaisen musiikin tutkimi-
seen. Lisäksi pitää muistaa, ettei musiikkianalyysi voi koskaan kertoa kuin 
osatotuuden  – varsinkin kun tutkitaan kuulonvaraisia musiikkeja. 
     Musiikkianalyysi tuntuu kuitenkin varsin soveliaalta työvälineeltä Toivo 
Kärjen tuotannon tutkimiseen, sillä Kärki oli siitä harvinainen iskelmä-
säveltäjä, että hän kirjoitti sävelmänsä suoraan nuoteiksi käyttämättä 
mitään soitinta säveltämisen tukena. Kärki on itse todennut, että "jos 
sävelmät eivät soi ihmisellä päässään, niin eivät ne soi sitten missään 
muuallakaan" (Porvali 1980: 22). Kärki oli hyvin perehtynyt länsimaiseen 
musiikinteoriaan, jota hän opiskeli sekä amerikkalaisista oppikirjoista että 
henkilökohtaisesti esimerkiksi kapellimestari Eero Kososen ja säveltäjä 
Aarre Merikannon johdolla. Kärjen mielestä musiikki oli musiikkia jo 
silloin kun se oli nuoteilla: "Se on sinänsä jo asia, jonka täytyy puhua 
jotain, ilman suuria orkestereita ja teknillisiä keinoja" (Pennanen 1994: 
283). 
     Tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä Kärjen sävellysteknisiin ratkai-
suihin. Kyseessä on siis perustutkimus, jossa selvitetään, mistä musii-
killisista elementeistä Kärjen sävellykset koostuvat. Näiden elementtien 
merkityksen tai esteettisen arvon selvittäminen jää myöhempien tutki-
musten tehtäväksi.  
     Iskelmien merkityksen tutkiminen vaatisi paitsi musiikin, myös tekstin 
tutkimista. Kärjen tapauksessa sanoitusten merkitysten tutkimista vaikeut-
taa se, että varsinkin sodan aikana hän antoi sanoittajalleen hyvin vapaat 
kädet, sillä hänellä ei ollut valmiista sävelmistä sen enempää mielikuvia 
(Niiniluoto 1982: 100). Vasta Helismaan kanssa Kärki piti yhteisiä pala-
vereita, ja sävellystyötä ja tekstiä tehtiin samanaikaisesti. Tällöinkin monet 
sävelmät saattoivat olla käytännössä valmiita ennen kuin Helismaa ne 
sanoitti.  
     Tutkimusaineiston sävelmien tekstejä analysoitaessa olisi siis 
useimmiten mahdotonta selvittää, mikä osa sanoituksen merkityksistä on 
Kärjen ideoimaa, ja mitkä merkitykset puolestaan perustuvat mielikuviin, 
jotka sävelmä on sanoittajassa herättänyt. Tietysti voitaisiin yrittää 
selvittää, liittyykö tiettyihin Kärjen musiikillisiin ratkaisuihin sellaisia 
"kollektiivisia" merkityksiä, jotka herättävät kuulijoissa samansuuntaisia 
ajatuksia riippumatta siitä, kuka sävelmän on sanoittanut. Tällöin liikutaan 
kuitenkin niin monitulkinnallisten ilmiöiden parissa, ettei niihin haluta 
ainakaan tässä tutkimuksessa ottaa kantaa. Lisäksi tutkimukseen pitäisi 
tällöin sisältyä myös reseptiotutkimusta, sillä tulokset olisivat muutoin liian 
subjektiivisia, ja ne kertoisivat lähinnä siitä tavasta, jolla tutkijat itse 
kuuntelevat Kärjen musiikkia. Musiikkimakututkimuksethan ovat paljas-
taneet, että ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja kuunnella musiikkia.  
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     Puhuessaan iskelmien tekoon liittyvistä yleisistä periaatteistaan Kärki 
tapasi raamatullista vertauskuvaa mukaillen sanoa, että niiden säveltäminen 
on kuin ”uuden viinin kaatamista vanhoihin leileihin”. Tämän vertauksen 
mukaisesti voisi tiivistetysti esittää, että musiikkianalyysin kautta voidaan 
saada paljon uutta tietoa leileistä, mutta viinin laatu välittynee parhaiten 
vasta yksilöllisen kuuntelukokemuksen myötä. 
 
 
1.1  Aikaisempi tutkimus 
 
     Muutamissa kotimaista iskelmää käsittelevissä artikkeleissa ja tutkimuk-
sissa viitataan Kärjen sävellystyyliin, mutta näiden artikkelien tutkimus-
aineisto on ollut suppea, joten niiden tulokset jäävät ylimalkaisiksi tai liian 
yleistäviksi. Esimerkiksi Jalkanen (1992a) käsittelee artikkelissaan muuta-
maa Kärjen tangoa, mutta tulosten yleistettävyys on ongelmallista, sillä 
artikkelista ei ilmene, onko analyysin pohjana ollut muitakin sävelmiä kuin 
vain esimerkeiksi nostetut pari sävelmää. Suutarin (1993) tangoihin keskit-
tyvässä analyysissa on mukana myös Kärjen tangoja, mutta tässäkin 
tapauksessa tulosten yleistettävyys on Kärjen osalta kyseenalainen, sillä 
aineistossa on vain viisi Kärjen sävellystä. 
     Tähän mennessä on ilmestynyt kaksi laajempaan aineistoon perustuvaa 
tutkimusta Kärjen musiikista. Markku Nurminen (1971) on tutkinut Kärjen 
60-luvun tangoja tietokoneavusteisesti. Nurmisen tutkimusaineisto käsitti 
noin 60 tangoa. Hänen tavoitteenaan oli kuitenkin enemmän uusien tango-
jen tuottaminen tietokoneen avulla kuin varsinainen musiikkianalyysi. Siitä 
huolimatta Nurminen on saanut selville muutamia perusasioita Kärjen 
tangojen harmonioista ja melodioista. Näitä tuloksia on käytetty tämän 
tutkimuksen vertailutietoina. Mainittakoon, että tutkimuksen tuloksena 
syntyi myös tietokoneella generoitu tango ”Kesän muistatko sen”, joka 
levytettiin Kärjen itsensä sovittamana.  
     Sirpa Saarinen (1999) on tutkinut Kärjen tangoja vuosien 1940 ja 1969 
välisenä aikana. Saarisen tutkimus perustuu riittävän laajaan aineistoon (80 
tangoa), mutta sen tulokset jäävät käytännössä niukoiksi ja jopa harhaan-
johtaviksi, sillä tekijä ei selvästikään tunne kevyen musiikin yleisiä 
käytäntöjä, kuten Tin Pan Alley -sävelmien ja jazzin traditiota. Esimerkiksi 
sellaisia kevyen musiikin peruskäsitteitä kuin verse/chorus -rakennetta ja 
II-V-I -kadenssia (esim. Bm7b5-E7-Am) ei osata käyttää oikein analyy-
sissa. Kuitenkin nämä molemmat käsitteet ovat erittäin keskeisessä ase-
massa Kärjen musiikissa.  
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     Varsinaisen Kärkeen kohdistuvan tutkimuksen lisäksi analyysin tausta-
materiaalina on käytetty aikaisempaa suomalaisen ja kansainvälisen iskel-
män tutkimusta. (esim. Jalkanen 1989, 1992a, 1992b, 1993; Karhumäki 
1999; Sjöblom 1994; Åhlen 1987; Edström 1989; Suutari 1993).  
 
 
1.2  Tutkimusaineisto 
 
     Tässä tutkimuksessa on keskitytty Toivo Kärjen iskelmien analysointiin. 
Kärjen iskelmätuotanto on kuitenkin niin laaja, että sen tarkempi analy-
sointi kokonaisuudessaan olisi käytännössä mahdoton urakka. Vaarana olisi 
lisäksi, että hyvin laajaan aineistoon perustuva analyysi jäisi väkisinkin 
turhan pintapuoliseksi. Tässä tutkimuksessa onkin päädytty siihen, että 
Kärjen levytetystä tuotannosta (1340 eri sävellystä) on valittu 85 sävelmän 
otos tarkemman analyysin kohteeksi. Erityisesti on pidetty tärkeänä, että 
aineistossa on mukana suuren yleisön suosikkeja, jotta tutkimuksen tulok-
set Kärjen musiikillisesta tyylistä vastaisivat sitä kuvaa, joka Suomen 
kansalla on Kärjen sävelmistä. Sitä paitsi Kärki on itse lukuisissa yhteyk-
sissä maininnut, että hänen parhaat sävelmänsä ovat juuri niitä, jotka kansa 
on ottanut omakseen. Jotta tulokset eivät kuitenkaan jäisi liian yksi-
puolisiksi, mukaan on valittu parikymmentä sellaista sävelmää, jotka ovat 
saavuttaneet vaatimattoman myyntimenestyksen, vaikka Kärki itse onkin 
niistä pitänyt. Nämä sävelmät monipuolistavat Kärjen kuvaa säveltäjänä, 
sillä osassa niistä on käytetty jossain määrin poikkeavia ratkaisuja verrat-
tuna Kärjen menestyssävelmiin. 
     Tutkimusaineiston rungon muodostavat Kärjen myyntilistoille nousseet 
sävelmät vuosien varrelta. Mukaan on valittu kaikki hittilistoille vuosina 
1954–87 nousseet Kärjen sävelmät (ks. Lassila 1990), ja tätä aineistoa on 
täydennetty vuosien 1951–53 osalta Rytmi-lehden listatiedoilla sekä vuo-
sien 1940–49 osalta Einari Kukkosen (1985, 1986) kokoamilla myynti-
luvuilla. Aineistoon on valittu lisäksi parikymmentä Kärjen elämänker-
rassaan mainitsemaa omaa suosikkia, jotka eivät ole syystä tai toisesta 
koskaan nousseet suuren yleisön suosioon (Niiniluoto 1982: 251). Aineis-
toon on myös otettu mukaan muutama jazztyylinen sävelmä sekä muutama 
Teoston vuoden 1997 esitetyimpien sävelmien listalla ollut Kärjen sävellys. 
Tutkimusaineisto ulottuu ajallisesti 1940-luvun vaihteesta aina 80-luvulla 
saakka, ja eri tyylilajien osuus otoksessa vastaa melko hyvin niiden jakau-
maa Kärjen koko levytetyssä tuotannossa. Luettelo tutkimusaineiston 
sävelmistä on kirjan lopussa. 
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     Pääasiallinen tutkimusaineisto muodostuu näiden 85 sävelmän piano-
nuoteista ja alkuperäislevytyksistä. Kärki osallistui useimmiten koko levy-
tysprosessiin paitsi säveltäjänä, myös sovittajana, orkesterinjohtajana ja 
usein lisäksi muusikkona. Voidaan siis hyvin perustein väittää, että Kärjen 
sävelmien ensilevytykset vastaavat mitä todennäköisimmin hänen omaa 
näkemystään siitä, miltä sävellysten tulisi kuulostaa. 
     Pianonuoteiksi on valittu mahdollisimman vanha julkaisu, jotta sävelmät 
olisivat Kärjen itsensä sovittamia. Monissa myöhemmin julkaistuissa 
nuoteissa, kuten "Toivelaulukirjoissa", sävelmien sovitusta on yksinker-
taistettu ja/tai "ajanmukaistettu" soinnutusta muuttamalla tai jopa jättämällä 
sävelmän verse-osa nuotista pois.  Osasta tutkimusaineiston sävelmistä on 
myös ollut käytettävissä Kärjen kirjoittamia vakiomallisia sovituksia pien-
yhtyeelle, jotka koostuvat puhallin- ja jousistemmoista, sointumerkeistä ja 
bassolinjasta. Kärjen omien pianosovitusten harmoniat ja bassolinjat ovat 
tutkimuksen aikana osoittautuneet hyvin paikkansa pitäviksi, kun niitä 
verrataan pienyhtyesovituksiin ja alkuperäisiin levytyksiin. Kuten luvussa 
2.4.6 todetaan, Kärjelle pianonuotti oli yhtä kuin sävellys, sillä kaikki muut 
sovitukset pohjautuivat aina pianonuottiin. 
     Tutkimuksen oheisaineistona on ollut käytettävissä Kalervo Kärjen 
hallussa oleva Kärjen musiikkijäämistö, johon kuuluu mm. yli 500 julkai-
sematonta sävellystä, kilpailusävellyksiä, luonnoksia, käsikirjoituksia sekä 
täydellinen, luetteloitu äänitekokoelma Kärjen julkaistuista sävelmistä. 
Esimerkiksi sävellystekniikkaa koskevien johtopäätöksien tueksi on analy-
soitu eriasteisia luonnoksia, joista käy ilmi sekä sävellysprosessin että 
tekstinteon eri vaiheita. Tämän lisäksi on ollut käytettävissä Kärjen jäämis-
töön kuuluva musiikkikirjallisuus, johon sisältyy mm. musiikin teorian 
oppikirjoja. Kärki on tehnyt kirjoihin reunamerkintöjä, joiden avulla 
voidaan omalta osaltaan päätellä, mitkä kirjat ovat olleet ahkerammassa 
käytössä. Esimerkiksi Lew Stonen (nd.) orkestrointikirja on tässä suhteessa 
mielenkiintoinen, sillä reunamerkintöjen perusteella Kärki on lukenut sen 
jo vuonna 1936 eli säveltäjänuransa alkupuolella. 
 
 
 
1.3  Analyysimenetelmät 
 
     Tutkimuksen tulokset on pyritty esittämään niin, ettei lukijan välttä-
mättä tarvitsisi tuntea musiikkitieteellisen analyysin menetelmiä. Tavoit-
teena on ollut, että analyysiosan ymmärtämiseen riittäisi musiikinteorian 
peruskäsitteiden tuntemus. Kaikki ”ylimääräinen” teoria on siis pyritty 
karsimaan tästä kirjasta minimiin. Kärjen merkitys suomalaisessa kevyessä 
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musiikissa on niin suuri, että olisi sääli jos kyseessä oleva tutkimus jäisi 
vain harvalukuisten akateemisten musiikintutkijoiden lukemistoksi. 
     Edellinen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö analyysin apuna olisi 
käytetty tiettyjä teoreettisia menetelmiä. Niiden tulokset on vain yritetty 
purkaa mahdollisimman selväkieliseen muotoon. Esimerkiksi harmonia-
analyysi perustuu pääasiassa saksalaiseen funktioteoriaan, jonka avulla 
selvitettiin sointujen välisiä suhteita Kärjen sävelmissä. Analyysissa käytet-
tiin jazzin ja kevyen musiikin analyysia varten kehitettyä funktioteorian 
muunnelmaa, joka on kuvattu tarkemmin Juha Henrikssonin (1998) väitös-
kirjassa.  
     Melodia-analyysi puolestaan perustuu paradigmaattiseen menetelmään, 
jonka avulla melodioista etsittiin tiettyjä toistuvia motiiveita ja analysoitiin 
niiden keskinäisiä suhteita. Tässä tutkimuksessa paradigmaattinen analyysi 
ei perustunut nuottien visuaaliseen hahmoon, kuten yleensä, vaan niiden 
synnyttämään soivaan mielikuvaan. Käytännössä tämä tarkoitti melodioi-
den läpikäymistä säveltapailun avulla. Paradigmaattisen melodia-analyysin 
kulku on kuvattu perusteellisesti Risto Kukkosen (2001) pro gradussa. 
     Muotorakenteiden   osalta   analyysi   perustuu   säkeistömuodon,  verse/ 
chorus -rakenteen ja säkeistö/kertosäkeistö -rakenteen käsitteisiin (ks. tar-
kemmin Nurmesjärvi 2000). Nämä käsitteet, kuten muutkin keskeiset 
kirjassa käytetyt termit, on kuvattu tarkemmin kirjan lopussa olevassa 
sanastossa. 
     Sointumerkkien osalta voidaan todeta, että nuottiesimerkeissä käytetään 
pääasiassa Kärjen omia sointumerkkejä, joihin on kuitenkin lisätty bassossa 
oleva sävel (esim. A7/E), sillä Kärki ei itse kirjoittanut basson säveltä 
näkyviin. Lisäksi sointumerkkeihin on lisätty keskeiset soinnun lisä- ja 
muunnesävelet, jollei Kärki ole niitä sattunut itse merkitsemään. Sointu-
merkeissä on johdonmukaisesti käytetty populaarimusiikissa yleistä anglo-
amerikkalaista merkintätapaa, jossa h-sävelen merkkinä on B ja alennetun 
h-sävelen (b) merkkinä Bb. 
     Kärjen sävellystyyliä ei ole tässä tutkimuksessa kovinkaan paljon 
verrattu muihin keskeisiin kotimaisiin kevyen musiikin säveltäjiin. Vertailu 
olisi nimittäin käytännössä vaatinut sen, että muiden tuotantoa olisi analy-
soitu yhtä perusteellisesti ja riittävän laajan aineiston perusteella, mikä olisi 
kasvattanut kohtuuttomasti tutkimuksen työmäärää. Tietenkin olisi ollut 
mahdollista analysoida vain muutama sävelmä muutamalta tärkeimmältä 
säveltäjältä, mutta tulokset olisivat jääneet tällöin liian sattumanvaraisiksi, 
jotta niiden pohjalta olisi voinut tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Toivot-
tavasti tulevaisuudessa myös muista kotimaisen kevyen musiikin keskei-
sistä hahmoista tehdään yhtä perusteellisia analyyseja. 
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1.4  Kärjen omat käsitykset musiikista 
 
     Tutkimuksen yhteydessä on myös pyritty selvittämään Kärjen omia 
käsityksiä musiikista. Luonnehdintoja on kerätty hänen elämänkerrastaan 
(Niiniluoto 1982) ja lehti- ja videohaastatteluista sekä muista suomalaista 
kevyttä musiikkia käsittelevistä historiikeista ja muusikkojen elämän-
kerroista. Lisäksi on haastateltu Kärjen kollegoita ja lähipiiriä. Kaikkia 
näitä tietoja yhdistelemällä on pyritty luomaan mahdollisimman moni-
puolinen kuva Toivo Kärjestä muusikkona, säveltäjänä, sovittajana ja tuot-
tajana. 
     Haastateltavat olivat Kärjen ammattitovereita (esim. Ossi Runne, Jaakko 
Salo, Markku Johansson, Pentti Lasanen, Aarno Raninen, Vexi Salmi ja 
Lauri Jauhiainen), perhepiiriä (Kalervo Kärki ja Lauri Suurpää) sekä 
ystäviä (Maarit Niiniluoto). Haastatteluissa pyrittiin selvittämään sekä 
Kärjen omia musiikillisia käsityksiä että musiikin ammattilaisten arvioita 
Kärjen musiikillisesta tyylistä. Kärjen kollegoita mm. pyydettiin analysoi-
maan muutamia tutkimusaineistoon kuuluvia sävelmiä, ja samassa yhteyd-
essä heille esitettiin alustavia tutkimustuloksia kommentointia varten. 
     Kärjen omien musiikillisten näkemysten avulla saatiin vihjeitä siitä, 
mitä musiikillisia piirteitä tutkimusaineiston sävelmistä voidaan löytää. 
Tutkittavan säveltäjän omiin lausuntoihin ei kuitenkaan pidä tuijottaa 
sokeasti, sillä monet ratkaisut voivat olla tiedostamattomia. Säveltäjä on 
myös voinut antaa tietoisesti harhaanjohtavia lausuntoja. Tutkimusaineiston 
sävelmien alustava analyysi onkin tehty ilman ennakkotietoja Kärjen 
omista musiikillisesti periaatteista. Kärjen omia käsityksiä on käytetty vasta 
alustavan analyysin jälkeen täydentämään sen tuloksia.  
     Tutkimuksen kuluessa kävi ilmi, ettei Kärki yleensä puhunut vastoin 
aiempia käsityksiään. Tämä tulee ilmi vertaamalla elämänkerrassa (Niini-
luoto 1982) ja eri lehtihaastatteluissa vuosien varrella esitettyjä käsityksiä 
toisiinsa. Esimerkiksi Markku Johansson (2000) on luonnehtinut Kärkeä 
”umpirehelliseksi” henkilöksi. Monet Kärjen omasta musiikistaan esittämät 
käsitykset voidaan myös osoittaa paikkansa pitäviksi musiikkianalyysin 
avulla. 
     Poikkeuksia tietenkin esiintyy, kuten silloin kun Kärki on muistanut 
väärin sävellystensä nimiä ja levytysvuosia. Tämä on ymmärrettävää, kun 
otetaan huomioon hänen tuotantonsa poikkeuksellinen laajuus. Toisinaan 
Kärki on kuitenkin saattanut sortua liioitteluun. Esimerkiksi hänen itsensä 
ilmoittama yhtä elokuvaa varten sävellettyjen iskelmien määrä vaihtelee 
suuresti ja on parhaimmillaan jopa 40 sävelmää, mikä on varsin huomat-
tavaa liioittelua. Lähempänä totuutta olisi puhua keskimäärin 5–10 
sävelmästä elokuvaa kohti. Kalervo Kärki (2000a) on listannut myös 
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lukuisia muita pienempiä poikkeamia isänsä lausuntojen ja todellisuuden 
välillä, mutta näillä yksityiskohdilla ei ole yleisesti ottaen ole ollut 
juurikaan merkitystä tämän tutkimuksen tulosten kannalta. 
     Kokonaan toinen asia ovat ne monet säveltäjän ammattiin liittyvät 
henkilökohtaiset erikoistekniikat, joihin Kärki on yleensä viitannut vain 
hyvin ylimalkaisesti, esimerkiksi todeten, että ”sävellyksessä pitää olla 
jokin juju”. Voi tietenkin olla mahdollista, ettei Kärki ole pystynyt 
kunnolla verbalisoimaan omia sävellyksellisiä periaatteitaan, mutta tämä on 
varsin epätodennäköistä, kun ottaa huomioon sen, kuinka perusteellisesti 
hän oli perehtynyt musiikin teoriaan. Todennäköisesti kyse on ollut vain 
siitä, ettei hän ole halunnut paljastaa omia ammattisalaisuuksiaan. Tässä 
tuleekin hyvin esille musiikkianalyysin arvo: sen avulla voidaan selvittää 
sekä tiedostamattomia tekniikoita että niitä ”salaisuuksia”, joita säveltäjä ei 
ole halunnut kertoa.  
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2  Musiikillinen ura 
 
 
2.1  Elämä pääpiirteissään 
 
     Toivo Kärki syntyi 3.12.1915 evankelistipappi Frans Kärjen ja Ester os. 
Kurvisen monilapsiseen perheeseen. Hän eli lapsuutensa ja nuoruutensa 
isän asemapaikalla Laihialla. Kärki aloitti pianotunnit 4-vuotiaana ja viulu-
tunnit 12-vuotiaana. Koulua hän kävi Tampereen klassisessa lyseossa. Isä 
toivoi pojastaan työnsä jatkajaa, mutta Kärki innostui jazzista kuultuaan 
1928 Louis Armstrongin levyjä Tampereella. 
     Kärki aloitti muusikon uransa jo kouluaikana soittaen mm. koulunsa 
orkesterissa sekä tamperelaisessa Carambossa. Hän siirtyi koulun jälkeen 
Helsinkiin soittaen Roxyssa ja vuosina 1935–38 Ramblersissa, joka oli 
ehkä moderneinta jazzia Suomessa siihen aikaan soittanut yhtye. Kärki 
meni naimisiin Tuulikki Leikkaan kanssa vuonna 1936. Tytär Anna-Liisa 
syntyi vuonna 1937 ja pojat Pekka vuonna 1940 ja Kalervo 1945. 
     Kärjen sävellyksiä levytettiin 30-luvulla kaikkiaan yhdeksän. Hän osal-
listui vuonna 1939 englantilaisen Melody Makerin edeltäjän Rhythm-
lehden sävellyskilpailuun kappaleella ”Things happen that way” ja voitti 
ensimmäisen palkinnon. Hän suunnitteli voitosta innostuneena Amerikkaan 
lähtöä, mutta lupaavasti alkaneen muusikon ja säveltäjä ura katkesi kuiten-
kin sodan syttymiseen. 
     Kärki ei kuulunut sodan aikana viihdytysjoukkoihin, mutta sen sijaan 
hän sävelsi rintamalla aina, kun sotimiselta vain ehti. Sodan aikana 
syntyneitä iskelmiä levytettiin jo sodan aikana, mutta suurempaa myynti-
menestystä tuli vasta sodan jälkeen, jolloin Kärki nousi suuren yleisön 
tietoisuuteen. Varsinkin Kärjen tangot, kuten ”Liljankukka” ja ”Hiljaa 
soivat balalaikat”, menestyivät erinomaisesti. 
     Kärki perusti vuonna 1946 oman tanssiorkesterin, joka kiersi ympäri 
Suomea aina vuoteen 1955 saakka. Kiertueilla vietettiin jopa 200–250 
päivää vuodessa. Yhtyeen laulusolisteina olivat sen ajan suosituimmat 
tähdet, kuten Henry Theel, Matti Louhivuori ja Metro-tytöt.  
     Kärki aloitti 40-luvun lopussa pitkäaikaisen yhteistyön sanoittaja Reino 
Helismaan kanssa. Parivaljakon toimesta syntyi satoja iskelmiä aina Helis-
maan kuolemaan, vuoteen 1965 saakka. Laajan tuotannon takia osa sävel-
mistä tehtiin nimimerkkien turvin.  
     Kärjen musiikin ympärille vuonna 1951 tehty ”Rovaniemen mark-
kinoilla” -elokuva osoittautui suurmenestykseksi. Elokuva sai nopeasti 
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seuraajia, ja elokuvamusiikin säveltäminen työllistikin Kärkeä paljon 50-
luvulla. ”Rovaniemen markkinoilla” elokuvan kertosäkeestä irronnut ”rillu-
marei” laajeni merkitsemään koko 50-luvun kansanomaista viihdettä. 
Monesta ”rillumarei”-elokuvien sävelmästä tuli ikivihreä. Usein sävelmä 
oli ensin menestys, ja elokuva tehtiin sitten sen pohjalta.   
     Kärki lopetti kiertuemuusikon uransa 1955. Hän aloitti samana vuonna 
Suomen suurimman levy-yhtiön Musiikki-Fazerin tuotantopäällikkönä. 
Hän vastasi Fazerin iskelmätuotannosta aina vuoteen 1978 saakka. Kärki 
oli tänä aikana Suomen tärkein kevyen musiikin portinvartija. Kärki 
työskenteli Fazerilla provisiopalkalla, eli hänen palkkansa määräytyi sen 
perusteella, kuinka paljon hänen säveltämiään levyjä myytiin. 
     Helismaan kanssa Kärki ehti tehdä yli 550 levytettyä kappaletta. 
Helismaan jälkeen hän teki yhteistyötä esimerkiksi Juha Vainion ja Vexi 
Salmen kanssa. Sävellyksiä syntyi edelleen tiiviiseen tahtiin. Varsinaisen 
nuorisomusiikin hän jätti suosiolla muille, ja sovituksista vastasivat 60-
luvulta lähtien usein muut kuin Kärki itse. 
     Kärki syrjäytettiin Fazerin tuotantopäällikön tehtävistä vuonna 1978, 
vaikka hän jatkoikin yhtiössä vielä vuoteen 1980 saakka. Kärki jatkoi 
aktiivista säveltämistä aina kuolemaansa saakka. Hänen oli kuitenkin 
huomattavasti vaikeampi saada sävelmiään levytetyksi kuin aikaisemmin. 
Viimeiseltä vuosikymmeneltä on kuitenkin jäänyt paljon julkaisematonta 
materiaalia.  
     Kärki kuoli 30.4.1992 Helsingissä. Kaikkiaan hänen sävellyksiään 
ehdittiin levyttää noin 1340. Lisäksi hän teki musiikin 50 elokuvaan sekä 
lukuisiin radiohupailuihin, revyisiin ja näytelmiin. Kärki sovitti ja tuotti 
aina 1950-luvun loppuun saakka kaikki omat sävelmänsä. Lisäksi hän 
sovitti lukemattoman määrän muiden sävellyksiä. 
 
 
2.2  Musiikilliset vaikutteet 
 
     Toivo Kärki on varsinkin myöhemmin elämässään korostanut karjalaisia 
juuriaan. Hänen äitinsä isän äidinäiti oli runonlaulaja Mateli Kuivalatar, 
jolta Kärki on omien sanojensa mukaan perinyt musikaalisuutensa (Niini-
luoto 1982: 15). Kuivalatar lauloi Lönnrotille kolmanneksen Kantelet-
taresta Ilomantsissa vuonna 1838. Täytyy kuitenkin todeta, että kalevalaiset 
vaikutteet tulevat selkeämmin esille Kärjen tuotannossa vasta 70-luvulla, 
jolloin hän tuli tietoiseksi juuristaan ja alkoi säveltää Karjala-aiheisia 
iskelmiä. 
     Kärki sai jo lapsena syvän kosketuksen kirkkomusiikkiin. Hän oli melko 
pienestä pitäen isänsä mukana säestämässä harmonilla virsien veisuuta 
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(Kalervo Kärki 2000a). Hänet myös pantiin ottamaan pianotunteja kanttori 
Matti Saarelta. Omien sanojensa mukaan hän soitti kaksi vuotta ilman, että 
olisi ymmärtänyt nuotteja (Bagh 1978: 21). Kanttori soitti edellä ja Kärki 
perässä korvakuulolta. 
     Kirkonmenojen aikana Kärki kuunteli kirkkourkuja ja luki virsikirjan 
lopusta tietoja sävelmistä, säveltäjistä ja virsien taustoista. Elämänkerras-
saan Kärki kertoo, että "lapsuudestani ja nuoruudestani johtuen on hengel-
linen sävelaarteisto vieläkin niin päässäni, että pystyin muististani poimi-
maan Valittujen Palojen hengelliseen levysarjaan parhaat laulut Siionin 
kanteleesta ja myöskin körttiläisten laulukirjasta" (Niiniluoto 1982: 35). 
Kärki seurasi kirkkomusiikkia myös myöhemmällä iällä, sillä ainakin vielä 
1970-luvun alussa hän luki Kirkkomusiikkilehteä ja kirkkomusiikin oppi-
kirjoja (Nokela 1973a: 15). Kirkkomusiikin vaikutus Kärjen musiikkiin 
saattaa Ossi Runnen (2000) mukaan olla kuultavissa Kärjen runsaasti 
käyttämissä pidätyssävelissä, sillä koraaleissa käytetään paljon kvartti-
pidätyksiä. 
     Isänsä vaatimuksesta Kärki aloitti viulutunnit 12-vuotiaana. Omien 
sanojensa mukaan hän vihasi viulutunteja, eikä neljä vuotta kestäneiden 
opintojen aikana oppinut koskaan soittamaan kunnolla (Niiniluoto 1982: 
41). Kärjen vastenmielisyys viulua kohtaan katosi kuitenkin 40-luvulla, 
kun hän alkoi säveltää elokuvamusiikkia, ja hänen yhdeksi tavaramer-
kikseen muodostuivatkin moniääniset viulusovitukset. 
     Kärki aloitti urkujen soiton opiskelun vuonna 1928 Tampereen Aleksan-
terin kirkon urkurin, säveltäjä Hjalmar Backmanin johdolla. Backman 
myös johti koulun orkesteria, jossa Kärki soitti pianoa (Niiniluoto 1982: 
41). Hän tutustui Backmanin orkesterissa ja myöhemmissä 30-luvun 
orkestereissaan monipuolisesti vuosisadan alkupuolen viihdemusiikkiin. 
Kärki ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan pitänyt ”tunteellisesta mutta 
toisarvoisesta” salonkimusiikista, jota hän piti yleisöä kosiskelevana ja ala-
arvoisena (Niiniluoto 1982: 152). Kärki on monessa yhteydessä maininnut 
vastenmielisyytensä saksalaista musiikkia kohtaan (esim. Bagh 1986: 143). 
Hän pyrkikin ottamaan vaikutteensa Venäjältä ja Amerikasta.  
 
 
 
2.2.1  Jazzvaikutteet 
 
Kärki innostui jazziin vuonna 1928 kuultuaan Louis Armstrongia. Kärjen 
mukaan jazzin ”back beat” -rytmi viehätti häntä niin, että se jäi ”suoniini 
kiertämään loppuiäksi kuin mustan miehen veri, se sai minut tuntemaan 
itseni neekeriksi” (Niiniluoto 1982: 44). Kärki yritti 30-luvulla syventyä 
jazziin niin hyvin, kuin se oli mahdollista. Hän tapasi muita muusikkoja ja 
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istui Columbiassa Hot Johnnyn eli Johnny Nordlingin kanssa ja kävi 
kuuntelemassa tämän ”Tiger rag” -levyjä (Niiniluoto 1982: 77). 
     Kärki on elämänkerrassaan (Niiniluoto 1982) maininnut omiksi 
suosikeiksiin Armstrongin lisäksi big band jazzin edustajia, kuten Duke 
Ellingtonin, Dorseyn veljekset, Benny Goodmanin, Count Basien ja 
erityisesti Fletcher Hendersonin. Lisäksi Kärki piti erittäin paljon amerik-
kalaisesta jazzvaikutteisesta populaarimusiikista, kuten Irving Berlinin, 
Cole Porterin ja George Gershwinin ikivihreistä. Kärjen suuri rakkaus on 
siis selvästi swingkauden jazz ja populaarimusiikki. Hän kuitenkin perehtyi 
varsin hyvin myös bebopiin (Salo 2000), vaikkei tämä hänen omassa 
musiikissaan juuri kuulukaan.  
      Bebopin jälkeen Kärki ei ollut enää kovinkaan kiinnostunut siitä, mitä 
jazzissa tapahtuu (Salmi 2000d). Myöhemmällä iällään vieraillessaan 
poikansa Kalervon luona Kärki kuitenkin halusi kuunnella modernimpaa 
jazzia sanoen: "Soita jotakin erikoista!" (Kalervo Kärki 2000a). Kalervon 
mukaan hänen isänsä tiedot uudemmasta jazzista eivät olleet kovin laajat, 
mutta tämä pystyi silti keskustelemaan siitä varsin syvällisesti ja yritti 
löytää kaikesta jotakin positiivista sanottavaa. Toisaalta, jos Kärki ei josta-
kin pitänyt, hän sanoi sen suoraan, usein käyttäen ilmaisua "en ymmärrä, 
mihin nämä herrat oikein pyrkivät" (Kalervo Kärki 2000a). 
     Kärki oli aina ylpeä omista jazzjuuristaan. Hän on useissa yhteyksissä 
maininnut, että "kaikkein parasta musiikkia on molliblues (esim. Niiniluoto 
1982: 16; Toivo Kärki 1979). Täytyy kuitenkin huomata, että Kärki ei 
todennäköisesti viittaa ”mollibluesilla” ainoastaan 12 tahdin bluesraken-
teeseen, vaan yleisemmin tunnelmaltaan alakuloiseen mollijazziin. 
     Kärki on todennut luulleensa nuorena, ettei kukaan muu ymmärrä 
jazzista mitään, mutta tullut myöhemmin tulokseen, että mitä enemmän hän 
on musiikkia opiskellut, sitä vähemmän hän tietää ”yhtään mitään mistään” 
(Toivo Kärki 1979). Kärki on myös korostanut jazzmusiikin merkitystä 
musiikin opiskelussa (Wessman 1985: 40): 
 

Se joka ei ole lähtenyt jazzista, on näkemykseltään rajoittunut kuin hevonen, jolla 
on silmälaput. Jazzihmiset katselevat joka suuntaan. Heillä on laaja 
musiikkinäkemys. Ne heittävät joka sorttia tuosta vaan. Se on oikeaa muusikon 
hommaa. 

 
 
2.2.2  Monipuolinen musiikkitausta 
 
     Kärjen mielestä kaikki musiikki pohjautuu aina siihen, mitä on ennen 
sävelletty ja soitettu (Niiniluoto 1982: 151). Hänen mukaansa esimerkiksi 
rillumarei pohjautuu suomalaiseen kansanlauluperinteeseen, venäläisiin 



 

 

 

21  

mustalaisromansseihin ja Suomessa laulettuihin rekilauluihin. Kärjen 
mukaan rekilaulujen kaksi ensimmäistä riviä olivat aina luontoon liittyvää 
ja kaksi seuraavaa puhuivat ”rakkaudesta ja muusta”. Samaa periaatetta 
sovellettiin sittemmin Kärjen mukaan esimerkiksi 1800-luvun jenkkoihin ja 
1950-luvun rillumarei-sävelmiin (Niiniluoto 1982: 151). 
     Kärki oli kuunnellut paljon suomalaisia 20- ja 30-luvun iskelmälevyjä. 
Hän on itse maininnut arvostavansa Tatu Pekkarista, Matti Jurvaa ja Georg 
Malmsténia ja erityisesti sovittaja Kaarlo Valkamaa, jolta hän oppi ”paljon 
sovitusniksejä” 30-luvulla (Niiniluoto 1982: 275). Valkama ja Arvo 
Koskimaa ovat niitä harvoja Kärjen aikalaisia, joiden musiikissa on kuul-
tavissa modernimpia sävyjä kuin esimerkiksi perinteisessä Jäppilä-Tynnilä 
-tuotannossa. Jaakko Salo (2000) pitää mahdollisena, että Kärki ja 
Koskimaa olisivat kohdanneet muusikkoina 30-luvun lopulla. Sen sijaan 
Kärki ja George de Godzinsky olivat Salon mukaan niin eri leireissä, ettei 
heidän välilleen syntynyt kilpailutilannetta, vaan he antoivat tilaa toisilleen. 
Tosin Salo ihmettelee kovasti, miksei Kärki ottanut Godzinskyltä viitteitä 
sovittamisesta isolle orkesterille. Salo myös toteaa, ettei Harry Bergström 
saanut Kärjeltä kovin paljoa arvoa säveltäjänä. Suomalaisista jazz-
muusikoista, jotka ovat mahdollisesti antaneet Kärjelle musiikillisia vaikut-
teita, voidaan mainita ainakin Eugen Malmstén ja Tommy Tuomikoski 
(Kalervo Kärki 2000a; Niiniluoto 2000). 
     Kärki ei omien sanojensa mukaan ole juurikaan saanut vaikutteita 
suomalaisilta taidemusiikin säveltäjiltä, lukuun ottamatta Leevi Madetojaa 
ja Toivo Kuulan eteläpohjalaisia kansanlaulusovituksia (Niiniluoto 1982: 
152). Kärki kuitenkin ymmärsi ja arvosti kotimaista taidemusiikkia. 
Esimerkiksi Kalervo Kärjen (2000a) mukaan hänen isänsä piti erittäin 
paljon monista Oskar Merikannon sävellyksistä. Erään kerran Kärki oli 
myös soittanut Kalervolle Sibeliuksen "Satua" ja sanonut, että se on hieno 
sävellys. 
     Kärki tuntuu erityisesti mieltyneen venäläisiin säveltäjiin. Mielisävel-
täjikseen hän on maininnut Tšaikovskin (Bagh 1978: 21). Ossi Runnen 
(2000) mukaan Kärki oli ilmeisesti nuorempana analysoinut taidemusiikin 
säveltäjien ja erityisesti venäläisten säveltäjien, kuten Skrjabinin, piano-
musiikkia. Lauri Suurpään (1999) mukaan Kärjellä oli jonkin verran 
yksittäisiä klassisia partituureja, lähinnä 40-luvulla painettuja. Kärjen 
jäämistössä on myös teos "A dictionary of musical themes" (Barlow 1952), 
jonka reunamerkintöjen perusteella hän on tutkinut esimerkiksi Vivaldin, 
Mozartin ja Beethovenin teemoja. Kärki on elämänkerrassaan avoimesti 
tunnustanut lainanneensa "vanhoilta mestareilta Vivaldista asti määrättyjä 
sekvenssejä, joita olen soveltanut kuten kaiken maailman muut säveltäjät" 
(Niiniluoto 1982: 152). 
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     Kärki oli myös hyvin perehtynyt slaavilaiseen kansanmusiikkiin. Hän 
piti erityisen mestarillisena venäläistä kansansävelmää "Mustat silmät", 
jossa oli hänen mukaansa "kaikki" eli se, miten kansa tavoitetaan (Runne 
2000). Vexi Salmen (2000d) mukaan Kärki lainasi tietoisesti slaavilaisista 
ja unkarilaisista kansansävelmistä teemanpätkiä. Lainan käyttö ei ollut 
Salmen mukaan etukäteen harkittua, vaan idea syntyi spontaanisti sävellys-
hetkellä. Esimerkiksi "Elämän parketeilla" -sävelmää tehdessään Kärki oli 
alkanut yhtäkkiä nauraa ja sanonut, että oli laittanut kertosäkeeseen osan 
vanhasta kasakkalaulusta ja "sitä eivät nuoremmat varmaan edes huomaa" 
(Salmi 2000d). Kalervo Kärjen (2001a) mukaan Kärki on käyttänyt samaa 
kasakkamarssi-lainaa jo vuonna 1962 säveltämässään "Kasakkatangossa". 
     Kärki tutustui argentiinalaiseen tangoon vuonna 1936 Oslossa, jossa 
pääsi kuuntelemaan argentiinalaisen yhtyeen esityksiä. Kärki on itsekin 
myöntänyt, ettei argentiinalaisen tangon rytmi kuulu hänen omassa tuotan-
nossaan (Niiniluoto 1982: 66). Sen sijaan hän piti erityisen paljon Oslossa 
kuulemansa yhtyeen bandoneonsoittajasta, jonka soitto on saattanut hyvin-
kin jäädä Kärjen alitajuntaan itämään. Vaikutteet ovat Kärjen mukaan 
purkautuneet myöhemmin "kotimaisia hanuristeja hämmästyttäneisiin 
hämäriin hanurilurituksiini" (Niiniluoto 1982: 66). Kärki on useammassa 
yhteydessä väittänyt, ettei hän ole koskaan erityisemmin pitänyt ”latta-
reista”, vaan että tangot ja beguinet olisi sävelletty ”olosuhteiden pakosta” 
(esim. Toivo Kärki 1979). Tähän lausuntoon täytyy kuitenkin  suhtautua 
tietyllä varauksella. On nimittäin vaikea uskoa, että sellaiset tunnepitoiset 
sävelmät kuin ”Täysikuu” ja ”Siks' oon mä suruinen”, olisi sävelletty vain 
olosuhteiden pakosta. 
     Siirryttyään Fazerin palvelukseen vuonna 1955 Kärki ei enää juurikaan 
käynyt konserteissa tai kuunnellut äänilevyjä. Ossi Runnen (2000) mukaan 
Kärki seurasi aikaansa, mutta muiden kautta. Hän lähetti muut konserttiin 
ja sanoi, että "mene kuuntelemaan ja kerro mulle huomenna, miten ne 
soitti". Kalervo Kärjen (2000a) mukaan todennäköisesti viimeinen kon-
sertti, jossa hänen isänsä kävi, oli Svend Asmussenin konsertti 60-luvun 
alussa. 
     Kärki kuitenkin seurasi aikaansa katselemalla televisiota, kuuntelemalla 
radiota ja lukemalla lehtiä; nämä kaikki oman työpöytänsä ääressä, yleensä 
yhtä aikaa. (Kalervo Kärki 2000a). Hän oli kiinnostunut monista uusista 
musiikkivirtauksista, vaikkei niistä välttämättä pitänytkään, saati että ne 
olisivat välttämättä heijastuneet hänen omaan tuotantoonsa. Kuriositeettina 
voidaan mainita Runnen (2000) kertoma tarina, jonka mukaan aina, kun 
Kärki sai uuden ulkomaisen nuotin, hän ensin korjasi siitä virheet ja vasta 
sitten katsoi, mitä sävelmä pitää sisällään. 1960-luvun musiikkivirtauksista   
Kärjen omaan musiikkiin vaikuttivat ainakin Tom Jonesin ja Engelbert 
Humperdinckin tunnetuksi tekemät triolikomppiin perustuvat 12/8 -sävel-
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mät, joista Kärki käytti Vexi Salmen (2000d) mukaan nimitystä "Humper-
dinck-valssit". Kärki sovelsi 12/8-tahtilajia useammassa 60-luvun hitissään, 
kuten ”Sanat eivät riitä kertomaan” ja ”Jos vielä oot vapaa”. 
     Kärki oli tutkinut jonkin verran myös uutta nuorisomusiikkia. 
Esimerkiksi omassa elämänkerrassaan hän esittää varsin analyyttisen 
kuvauksen Beatlesin "Eleanor Rigbystä", joka osoittaa, että hän on kuun-
nellut sävelmää hyvin tarkasti (Niiniluoto 1982: 211). Maarit Niiniluoto 
(2000) on myös kertonut, että Dingon hajotessa Kärki oli ainoa, joka pystyi 
antamaan hänelle edes jonkinlaisen analyysin siitä, mistä Dingon musii-
kissa oikein oli kysymys. Täytyy kuitenkin todeta, ettei nuorisomusiikin 
vaikutuksia ole juurikaan kuultavissa Kärjen omassa tuotannossa, vaikka 
hän ilmeisesti pyrkikin seuraamaan ainakin jonkin verran sen kehitystä.  
     Tietokoneella sävelletystä diskomusiikista ja elektronisesta musiikista 
Kärki ei pitänyt ollenkaan ja niiden suhteen hän "tipautti itsensä vapaa-
ehtoisesti kelkasta" (Niiniluoto 1982: 265). Kärki on myös todennut, että 
kitarapopissa häntä harmittaa ”kahdeksanjakoisuus”, joka kuulostaa hänen 
mukaansa ”titaamiselta” (Toivo Kärki 1979). Lisäksi popissa ollaan hänen 
mukaan soinnullisesti käperretty muutamiin kaavoihin.  
 
 
2.2.3  Teorian ja säveltämisen opiskelu 
 
     Kärki oli musiikinteorian suhteen pitkälle itseoppinut. Hän luki 30-
luvulla suomalaista Rytmi-lehteä, ruotsalaista Orkesterjournalenia ja 
englantilaista Melody Makeria (Niiniluoto 1982: 77). Populaarimusiikin 
soinnutusta hän opiskeli sekä kuulonvaraisesti että amerikkalaisista oppi-
kirjoista (Niiniluoto 1982: 100). Vuoden 1936 Oslon matkaltaan Kärki 
hankki Lew Stonen (nd.) orkestrointikirjan, jonka hän luki kirjan sivuihin 
tehtyjen merkintöjen perusteella tarkasti läpi saman vuoden loppuun men-
nessä. Pystyäkseen lukemaan alan kirjallisuutta Kärki joutui opiskelemaan 
omatoimisesti englantia, jota hän ei ollut koulussa lukenut (Nokela 1973a: 
15). Stonen kirja lienee toiminut eräänä virikkeenä sille, että Kärki omaksui 
aikaisemmasta suomalaisesta kevyestä musiikista poikkeavan neliäänisen 
sovitustavan. 
     Vielä 1940- ja 1950-luvuilla ei ollut kovinkaan runsaasti populaari-
musiikin teoriaa käsitteleviä kirjoja, joten Kärki on joutunut opiskelemaan 
teoriaa myös taidemusiikin oppikirjoista. Hänen jäämistössään on mm. 
Berlioz-Straussin orkestrointikirja, jossa on runsaasti reunamerkintöjä, ja 
Max Regerin (1911) ”Modulationslehre”. Lauri Suurpää (1999) muistelee, 
että Kärki oli maininnut lukeneensa 1970–80 -luvuilla Salmenhaaran soin-
tuanalyysia ja todennut, ettei hänen oma teoreettinen tietämyksensä ole 
kadonnut minnekään. 
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     Itseopiskelun lisäksi Kärki sai jonkin verran yksityisopetusta. Hän 
opiskeli teoriaa vuodesta 1931 lähtien Tampereella kapellimestari Eero 
Kososen opastuksella (Niiniluoto 1982: 47). Sodan jälkeen hän oli Aarre 
Merikannon yksityisoppilaana. Joulukuulta 1942 on säilynyt kirje, jossa 
Kärki kirjoittaa rintamalta Merikannolle musiikin opiskelustaan (Kärki 
1942): 
 

Olen täällä aina välillä – silloin kun ei ryssä anna aihetta enempään – harrastanut 
musiikkia puolelta jos toiseltakin (toivottoman pitkä vain on tie!) Olen kirjoittanut 
sovituksia eri levyfirmoille, lukenut teorian oppikirjoja ja nyt viimeksi koettanut 
mieskuorolauluihin tutustumista. Mielenkiintoista, mutta kuten kaikki muukin, 
vaikeaa! 

 
     Merikannon kanssa opiskelu ei ollut kuitenkaan kovin systemaattista. 
Kärki saattoi esimerkiksi viedä Merikannolle jazzlevyjä, joita sitten kuun-
neltiin ja joiden pohjalta keskusteltiin. Muutaman kerran kuussa tutkittiin 
yhdessä erilaisia instrumentaatiokysymyksiä, partituurien kirjoittamista ja 
yleisiä musiikkiin liittyviä asioita. Kärki on todennut: "Hän työskenteli 
minun kanssani kuin joku korrepetiittori liedlaulajan kanssa. Tehtäviä ei 
tehty vaan funtsattiin ja analysoitiin." (Niiniluoto 1982: 113.) Kärki piti 
hyvin kehittävänä sitä, että hän pääsi Merikannon avulla perehtymään 
uudempaan kokeilevaan musiikkiin, vaikkei se juuri heijastunutkaan hänen 
omaan tuotantoonsa. 
 
 
2.3  Muusikko 
 
     Toivo Kärki aloitti uransa muusikkona, vaikka hän keskittyikin myö-
hemmin pelkästään säveltämiseen, sovittamiseen ja tuottamiseen. Muusik-
kovuodet olivat varmasti suureksi hyödyksi Kärjen säveltäjänuralle, sillä 
soittolavoja kiertäessään hän oppi huomaamaan, millaisesta musiikista 
Suomen kansa pitää. Esimerkiksi Kärjen 40- ja 50-lukujen yhtyeen valttina 
olivat "jokaiselle jotakin" -illat, joissa etukäteen päätetyn ohjelmiston lisäk-
si yleisö sai esittää toivomuksiaan soitettavista sävelmistä. 
     Kärki aloitti ammattimaisen muusikon uransa jo ennen ylioppilas-
kirjoitusten uusintaa 17-vuotiaana syksyllä 1933, jolloin hän liittyi tampe-
relaisen Funkis-ravintolan orkesteriin. Kärki soitti 30-luvun jazzkokoon-
panoissa, kuten Armas Miettisen Roxyssa ja Klaus Salmen Ramblerseissa. 
Kärki piti itseään 30-luvun modernistina ja yhtenä ensimmäistä muusi-
koista, jotka "rupesivat soittamaan modernia jazzia ja tanssimusiikkia 
hanurilla Suomessa" (Niiniluoto 1982: 54). Ramblers olikin sen ajan 
tärkein suomalainen jazzorkesteri, joka soitti oman aikansa "modernia 
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jazzia", joka oli ainakin yhtyeen levytysten perusteella enemmänkin swing-
vaikutteista iskelmämusiikkia kuin "jazzia" sanan nykyisessä merki-
tyksessä. 
     Ennen säveltäjänuransa puhkeamista kukkaan Kärki tuli tunnetuksi 
suomalaisille radionkuuntelijoille hanuristina, sillä hän soitti radiossa noin 
kerran viikossa haitaria puoli tuntia kerrallaan (Jauhiainen 2000). Hanurin 
lisäksi hän soitti keikoilla pianoa, mikäli sellainen sattui olemaan paikalla, 
ja helpommin kuljetettavaa vibrafonia. Suurelle yleisölle paljon tuntemat-
tomampi on Kärjen laulajanura. Hän lauloi englanniksi jazzia radiossa 
useamman kerran 30-luvulla. Sotien jälkeen Kärki oli mukana laulu-
kvartetissa, johon kuuluivat hänen lisäkseen Olavi Virta, Viljo Immonen ja 
Mauno Maunola. Kvartetti lauloi neliäänisesti amerikkalaisten esikuvien 
mukaan, mutta erään Kärjen lehtihaastattelun mukaan "homma sortui 
siihen, ettei laulua saatu puhtaaksi" (Nokela 1973b: 18). 
     Sota-aikana Kärki ei kuulunut viihdytysjoukkoihin, joten käytännön 
musisointi jäi vähäiseksi. Sen sijaan sotien jälkeen Kärki kiersi oman 
yhtyeensä kanssa vuosina 1946–1955 ahkerasti ympäri Suomea esiintyen 
jopa 200–250 kertaa vuodessa. Hänen yhtyessään lauloivat sen ajan 
suosituimmat artistit, kuten Metro-tytöt, Olavi Virta, Esa Pakarinen, Henry 
Theel, Tapio Rautavaara ja Matti Louhivuori. On erittäin valitettavaa, ettei 
näistä tuhansista esiintymisistä ole ainuttakaan äänitettä, joten kiertueiden 
musiikillista tasoa on mahdotonta arvioida. Kalervo Kärki (2000a) on 
kuitenkin haastatellut useita kiertueella mukana olleita, ja näiden mukaan 
"taso oli aina korkea, ja musiikki oli monipuolista ja ehdottomalla 
ammattitaidolla esitettyä".  
     Kärki lopetti muusikonuransa vuonna 1955, jonka jälkeen hän keskittyi 
pelkästään säveltämiseen ja sovittamiseen. Pianoon hän ei juuri koskenut 
tämän jälkeen, paitsi toisinaan antaessaan sävelmän jollekin toiselle 
sovitettavaksi tai käydessään sävelmää laulajan kanssa läpi (Salmi 2000d). 
Kärki ei myöskään soittanut yleensä kotonaan, paitsi myöhemmällä iällä 
jouluna, jolloin hän säesti pianolla joululauluja. Tyttärenpojan Lauri Suur-
pään (1999) mukaan Kärki soitti aina ilman nuotteja, "transponoi sujuvasti  
lennosta ja käytti säestyksessä väritettyjä harmonioita". Aarno Raninen 
(2000) on muistellut, että Kärki innostui muutaman kerran soittamaan 
illanvieton aikana pianoa. Tällöin Kärki soitti omien sävelmiensä sijasta 
aina amerikkalaisia evergreenejä. 
     Kärjen jazzmuusikon kykyjä on vaikea arvioida luotettavasti, sillä hänen 
improvisoinnistaan on varsin vähän dokumentteja. Vuonna 1982 Helsingin 
Groovyssa elämänkerran julkistamistilaisuuden yhteydessä äänitetyn kon-
serttitaltioinnin ja Kari Tuomisaaren vuodelta 1979 peräisin olevan video-
taltioinnin perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ainakin 80-luvun 
vaihteessa Kärjen pianonsoitto on ollut rytmisesti kulmikasta ja enemmän-
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kin stride- tai ragtime-tyylistä kuin svengaavaa swingiä. Täytyy kuitenkin 
muistaa, ettei Kärki juurikaan soittanut vuoden 1955 jälkeen. Jaakko Salo 
(2000) on kuitenkin todennut Kärjen pianonsoittoon viitaten, että hänen 
mielestään svengin tulisi säilyä, "vaikkei olisikaan enää paljoa soitellut, jos 
sitä ylipäänsä on koskaan ollut". Harvalukuisten tallenteiden ja Kärjen 
kollegoiden haastattelujen perusteella vaikuttaisi siltä, että Kärki keskittyi 
omassa soitossaan enemmän harmoniaan ja sen selkeään esilletuomiseen 
kuin rytmiseen notkeuteen.  
     Kärki on itse tunnustanut, ettei hänen pianonsoittotekniikkansa ollut 
paras mahdollinen. Tähän syyksi Kärki mainitsee sen, ettei hän ollut niin-
kään kiinnostunut pianosta, vaan koko orkesterista (Tahkolahti 1983: 4): 
 

30-luvulla mä olin tunnetusti Suomen paras fuskaaja. Soitettiin jotakin Wagnerin 
parafraasia ja mustaa oli että huhhuh, mutta täytyi vain koettaa ottaa sieltä se 
olennainen niin, ettei kukaan orkesterista eikä yleisöstä huomaa mitään, ja minä 
kehitin sen taiteeksi. Koska ei ollut tekniikkaa, oli pakko fuskata. 

 
 
2.4  Säveltäjä  
 
     Toivo Kärki nauttii suurta arvostusta säveltäjänä suomalaisen kevyen 
musiikin ammattilaisten keskuudessa. Erityisesti arvostetaan Kärjen sävel-
lysten hyviä melodioita ja selkeitä rakenteita. Jaakko Salon (2000) mukaan 
Kärjen melodiat ovat hyvin omintakeisia, sillä vaikka ne ovat kansan-
laulunomaisia, niissä on aina joku Kärjelle ominainen "ammatillinen 
kiemura". Myös Nacke Johansson (2000) kiittelee Kärjen melodioita, jotka 
ovat hänen mielestään luonnollisia sävelkulkuja, ja sävelmien muotoa, joka 
on hyvä ja harkittu. 
     Kärjen kollegat katsovat myös, että tällä oli harvinainen kyky luoda 
menestyssävelmiä. Onnistuneiden sävelmien määrä onkin poikkeuksellisen 
suuri, vaikka otettaisiinkin huomioon Kärjen tuotannon laajuus, 1340 
erilaista levytettyä sävelmää. Esimerkiksi Lasasen (2000) mielestä keski-
vertosäveltäjän sadasta sävelmästä yleensä vain yksi tai kaksi ovat erin-
omaisia, mutta Kärjellä tämä määrä on neljä tai viisi. Tosin Kärjenkin 
tuotannossa on runsaasti vähemmän onnistuneita sävelmiä, mutta onnis-
tumisprosentti on silti huomattavasti keskimääräistä suurempi. Lasasen 
väitettä tukee se, että Kärjen 1340 levytetystä sävelmästä myyntilistojen 20 
suosituimman joukkoon on noussut noin 50 sävelmää eli noin neljä 
sävelmää sadasta.  
     Valtaisa tuotanto on tietenkin asettanut sävellystyön tehokkuudelle 
suuret vaatimukset. Tässä on varmasti ollut suurena apuna Kärjen järjestel-
mällinen elämäntyyli. Hänen viikkorytminsä kulki yleensä samana säilyvän 
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järjestyksen mukaisesti, eikä poikkeuksia aikatauluun hyväksytty. Kesä-
lomien sijasta Kärki teki lyhyempiä työviikkoja, mutta toisaalta viikonloput 
maalla kuten myös koti-illat sujuivat useimmiten säveltämisen merkeissä. 
Ajankäyttö on ollut hyvin järjestelmällistä ja "vapaa-aikakin" on käytetty 
säveltämiseen. 
     Kärki on lukuisissa yhteyksissä maininnut, että hänen parhaat sävel-
lyksensä ovat niitä, jotka myös Suomen kansa on ottanut omakseen. 
Säveltäjän työn kriteerinä hän on mm. maininnut Teoston esityskorvaus-
listan, josta voi nähdä, mitkä kappaleet ovat jääneet kertakäyttöiskelmien 
tulvasta soimaan suomalaisten sydämiin (Niiniluoto 1982: 283). Kärki jopa 
katsoi, että kaikki musiikki tehdään myytäväksi. Pöytälaatikkomusiikki tai 
sellainen, jota esitetään vain kerran, oli hänen mielestään ”nollan arvoista” 
(Kalervo Kärki 2000a). Kärjen mielipiteisiin täytyy kuitenkin suhtautua 
tietyllä varauksella, sillä hän on toisaalta elämänkerrassaan todennut, ettei 
hänen lähtökohtanaan ollut se, että ”nyt otetaan nuottipaperi ja kynä ja 
saadaan fyrkkaa”, vaan että ”otetaan nuottipaperi ja kynä ja tehdään 
mahdollisimman hyvä ralli” (Niiniluoto 1982: 154). Kärki on lisäksi 
muutamassa yhteydessä maininnut omiksi suosikeiksiin myös sellaisia 
sävelmiä, jotka eivät ole saavuttaneet suurempaa myyntimenestystä. Näihin 
kuuluvat esimerkiksi "On elon retki näin", "Harhakuva" ja "Sininen hetki" 
(Kalervo Kärki 2000a). Elämänkerrassaan Kärki on luetellut näiden lisäksi 
lähes 30 sävelmää, joista hän on itse pitänyt, vaikkei Suomen kansa ole  
ottanut niitä omakseen (Niiniluoto 1982: 251).  
     Kärki on myös todennut, että ihmisten maku on arvaamaton, eikä 
säveltäjä voi ymmärtää sitä, vaan voi ainoastaan tehdä nöyrästi työtään 
(Niiniluoto 1982: 251). Kärki kuitenkin yritti seurata kansan makua 
mahdollisimman perusteellisesti levymyyntitilastojen ja Teosto-raporttien 
avulla. Jaakko Salo (2000) muistelee myös, että Kärjellä oli 40-luvun 
lopussa hotellihuoneessaan paljon yleisöltä saamiaan toivomuslappuja, 
jotka hän tutki tarkoin, sillä hän tahtoi tietää, mitä suuri yleisö halusi.  
     Kärki on useassa yhteydessä todennut, ettei hän pysty sävellystä tehdes-
sään tietämään, millaisen menestyksen se tulee saavuttamaan. Hänen 
mielestään iskelmässä  pitää olla puolet tuttua ja puolet sellaista, jonka 
yleisö ostaa (Toivo Kärki 1979). Kärki myös katsoi, että säveltäjän täytyy 
valita hyvin tarkoin se kohta, missä tekee ”väärin” eli rikkoo tahallaan 
totuttua standardia (Jauhiainen 2000). Esimerkiksi Ossi Runne (2000) 
arvostaakin Kärkeä juuri siinä, miten tämä pystyi melodisesti ja harmo-
nisesti aina muuntautumaan, vaikka käyttikin aina samoja populaarimu-
siikille tyypillisiä rakenteita. 
     Onkin totta, ettei Kärjen oman elämän kaavamaisuus ole liikaa heijas-
tunut hänen musiikkiinsa, vaan hän on pystynyt olemaan itse asettamissaan 
rajoissaan huomattavan luova ja innovatiivinen. Maarit Niiniluodon (2000) 



 

 

 

28  

arvion mukaan Kärjen kaavamaisuus onkin ollut eräänlainen vastavoima 
tämän päinvastaisille, boheemeille luonteenpiirteille. Rutiinit voidaankin 
nähdä kehyksinä, joiden puitteissa Kärki on voinut laajentaa ja kokeilla 
iskelmien ilmaisullisia mahdollisuuksia. 
     Kärjen mielestä yleisö ostaa kappaleen, jossa on jokin koukku (Wess-
man 1986a: 54): 
 

Jotta kappale menestyisi, siinä pitää olla jokin juju, jokin gimmick, jokin kikka, 
jokin joka tekee siitä kaikista muista poikkeavan. ... Mutta sen jujun keksiminen – 
se se vasta on helvetinmoisen työn takana. Monet eivät opi sitä koskaan. 
Useimmat, sanoisin. 

 
 
     Kärjen mielestä hyvän melodian säveltäminen oli vaikeaa, varsinkin 
sellaisen, joka jää elämään. Hän tapasi sanoa, että maailmassa on 
kymmeniätuhansia taidemusiikin säveltäjiä, joiden yksikään laulu ei ole 
jäänyt elämään. Kärki myös katsoi, ettei säveltämistä voinut opettaa. Hänen 
mukaansa esimerkiksi vanhoja mestareita, kokeiluja, aleatoriikkaa ja 
atonaalista musiikkia voidaan opettaa, mutta varsinaisen säveltämisen 
opettaminen oli mahdotonta, jos oppilaalle ei ollut tarvittavaa kipinää 
(Niiniluoto 1982: 132). Hän on myös usein siteerannut vanhaa viisautta, 
jonka mukaan ”vain itseoppineet ovat oppineita, muut ovat opetettuja”. 
     Kärki pyrki suuntaamaan sävelmänsä lähinnä tavallisille, maaseudulla 
asuville suomalaisille. Hänen tuotannossaan on urbaaneja aiheita hyvin 
vähän. Kärki piti periaatteenaan ajatusta "mitähän se Urjalan tyttö tästä 
tykkää?" (Nokela 1974: 70). Hän asetti kuvitteellisen ”Urjalan tytön” 
Suomen kansan keskivertokuuntelijaksi yrittäessään esimerkiksi miettiä, 
kannattaako jotain ulkomaista kappaletta kääntää suomeksi.  
 
 
 
2.4.1  Sävellysura 
 
     Toivo Kärjen sävellysura alkoi hänen omien sanojensa mukaan 7-
vuotiaana (Pee-wee 1950: 24). Varhaisin sävellys, jonka nuottikäsikirjoitus 
on säilynyt, on viululle ja pianolle kirjoitettu ”Kiuru”, jonka Kärki on 
säveltänyt 12-vuotiaana vuonna 1927 (Kalervo Kärki 2000a). Seuraavalta 
vuodelta on säilynyt pianolla säestettävä laulu ”Leivonen lumimyrskyssä”, 
jonka on sanoittanut Toivon isä Frans Kärki.  
     Ensimmäiset levytettävät sävelmänsä Kärki myi Saarikolle ja Dallepélle 
vuonna 1932, ja ne levytettiin vuotta tai kahta myöhemmin (Einari Kukko-
nen 1986: 37). Sävelmät olivat melko moderneja fokseja, kuten myös 
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Rytmi-Poikien vuonna 1936 levyttämät kolme kappaletta. Muutenkin foksit 
hallitsivat Kärjen tuotantoa aina sodan loppumiseen saakka, vaikka jou-
kossa oli myös tangoja, valsseja ja jenkkoja. 
     Kärki liittyi Teostoon vuonna 1940, mutta tässä vaiheessa vasta asiak-
kaaksi, sillä jäseniksi kelpasivat ainoastaan taidemusiikin edustajat. Vuon-
na 1947 ensimmäiset kevyen musiikin säveltäjät hyväksyttiin vihdoin 
Teoston jäseniksi, heidän joukossaan Toivo Kärki. 
     Kärjen levytettävien sävelmien määrä kasvoi nopeasti, ja vuosina 1945–
49 hänen sävelmiään levytettiin jo 107 kappaletta, joka oli 28 % ajanjakson 
kaikista uusista kotimaisista levyiskelmistä. (Einari Kukkonen 1986: 212). 
Samaan aikaan foksien määrä väheni Kärjen tuotannossa, kun taas tangojen 
osuus kasvoi selvästi. 
     Kärki on useassa yhteydessä todennut, ettei hän erikoisemmin pidä 
tanssimusiikissa muista kuin fokseista ja että sinä päivänä, jolloin kansan 
maku osoittaa, että foksit menevät hyvin kaupaksi, hän ryhtyy säveltämään 
vain niitä. Tähänkin lausuntoon täytyy suhtautua tietyllä varauksella, sillä 
Kärjen parhaimmat tangot ovat niin kunnianhimoisia, että niitä tuskin on 
sävelletty vain ”olosuhteiden pakosta”. Toisaalta tilastoja tarkkaan seuran-
nut Kärjen täytyi luonnollisesti olla hyvin selvillä siitä, etteivät modernit 
foksit menestyneet Suomessa, kun sen sijaan hänen hetki sodan jälkeen 
julkaistut tangonsa saavuttivat suurta menestystä. 
      1940-luvun lopussa Kärki aloitti pitkäaikaisen yhteistyön sanoittaja 
Reino Helismaan kanssa. Tämän yhteistyön vaikutuksesta jenkkojen ja 
polkkien osuus tuotannosta alkoi kasvaa. Myös monet Helismaan kanssa 
tehdyt foksit, kuten ”Vanhan myllyn taru”, olivat tavallaan foksin tapaan 
tehtyjä jenkkoja, ja Kärki nimittikin niitä "Helismaa-fokseiksi” (Salmi 
2000d). 
     Kärjen 1950-luvun tuotanto voidaan jakaa kahteen päälinjaan eli 
kansanomaisiin ralleihin ja kaihoisiin tangoihin tai laulelmiin. Kärjen 
itsensä mukaan rillumarei-kulttuuri olikin kaksijakoinen ja siihen kuuluivat 
”reteät kulkuri-, reissumies- ja tukkilaislaulut mutta toisaalta hyvin senti-
mentaaliset, kaipuuta tulvivat laulelmat” (Niiniluoto 1982: 151). 
     Kärjen ja Helismaan kansanomainen tyyli alkoi hiipua 50-luvun 
puolivälin jälkeen. Isänsä koko tuotantoon syvällisesti perehtynyt Kalervo 
Kärki (2000a) pitää vuotta 1957 aallonpohjana Helismaan ja Kärjen tuotan-
nossa. Yhtenä syynä saattoi olla yksinkertaisesti se, ettei kansanomaiselle 
iskelmälle ollut enää samanlaista tilausta kuin aikaisemmin. Tuonti-
rajoitusten poistamisen jälkeen ulkomaiset iskelmät pääsivät entistä parem-
min Suomen markkinoille ja sitä kautta musiikkimaku oli muuttumassa 
kansainvälisempään suuntaan, varsinkin kun sodanjälkeinen jälleenraken-
nus alkoi olla taaksejäänyttä elämää. Toisena selittävänä tekijänä Kärjen 
tuotannon tason notkahdukseen saattaa olla myös ajanpuute: hän oli aloit-
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tanut Fazerin tuotantopäällikkönä 1955, ja tämä työ jätti varmasti entistä 
vähemmän aikaa varsinaiselle sävellystyölle.  
     Kiirettä lisäsi myös elokuvasäveltäminen, joka vei melkoisesti aikaa 50-
luvulla. Kärjen mukaan yhden elokuvan musiikki, noin puolisen tuntia, piti 
säveltää ja äänittää jopa kolmessa vuorokaudessa, joten ”siinä ei paljon 
kyllä tullut nukuttua niinä vuorokausina kun oli tämä filmihomma menos-
sa” (Bagh 1984).  
     Levy-yhtiö Scandia pystyi menestyksellisesti vastaamaan yleisön 
musiikkimaun muutokseen 50-luvulla jazziskelmällä, jossa pyrittiin kan-
sainvälisempiin sovituksiin kuin Fazerin tuotannossa. Scandian menestyk-
sen täytyi harmittaa Kärkeä, sillä hän itse oli aina mieltänyt itsensä jazz-
säveltäjäksi. Eräänä ongelmana oli Kalervo Kärjen (2000a) mukaan ollut 
nuorekkaan laulajan puuttuminen. 1950-luvun lopulla löydettiin kuitenkin 
Eila Pellinen ja Eila Pienimäki. Siitä alkoi aikaisempaa oleellisesti moder-
nimpien ja jazzvaikutteisten iskelmien sarja, jonka ehkäpä onnistunein 
esimerkki on ”Onni, jonka annoin pois”. 
     Kärki joutui yhä uusien haasteiden eteen 60-luvulla, kun nuorison 
popmusiikki alkoi saavuttaa suurta suosiota. Varsinaiseen nuorisomusiik-
kiin hän ei puuttunut, mutta joidenkin 60-luvun kansainvälisten menestys-
sävelmien häivähdyksiä on kuultavissa Kärjenkin tuotannossa. 
     Kärki sai myös oman osansa 60-luvun tangokuumeesta Taisto Tammelle 
ja Esko Rahkoselle sävelletyillä tangoilla. Kärki alkoi myös 60-luvulla 
aktiivisesti hyödyntää vanhoja tuntemattomiksi jääneitä laulujaan uusilla 
sanoilla ja uusina versioina (Kalervo Kärki 2000a). Esimerkiksi ”Tango 
Sinikalle” on sama sävellys kuin foksi ”Himmenevä yö” vuodelta 1947. 
     Vuosikymmenen alkuun ajoittuu myös Kärjen perheen muutto Munkki-
niemestä Töölöön. Kalervo Kärki (2000a) on kertonut, että tässä 
yhteydessä hävitettiin valitettavasti suuri määrä vanhoja nuotteja. Tämän 
takia jäämistössä on sävellyskäsikirjoituksia ainoastaan hänen uransa alku- 
ja loppupuolelta, kun taas kaikkein tuottoisimman ajanjakson aineisto on 
tuhoutunut. 
     Kärki pystyi vielä 70-luvulla roikkumaan yllättävänkin hyvin uusien 
musiikkivirtausten mukana. Hän sävelsi esimerkiksi Markku Arolle ja Pasi 
Kaunistolle. Viimeisiä suuria hittejä olivat mm. ”Karjalan Marjaana” 
vuodelta 1977 ja ”Elämän parketeilla” vuodelta 1982. Tässä yhteydessä 
voidaan mainita eräs esimerkki siitä, miten vähän tiettyihin Kärjen omiin 
lausuntoihin voidaan luottaa. Hän nimittäin mainitsee elämänkerrassaan, 
että teki ”puolivastenmielisesti pitkän painostuksen jälkeen muutaman 
humpan”, kuten ”Karjalan Marjaanan” (Niiniluoto 1982: 265). Todelli-
suudessa Kärjen ensimmäiset humpat, "Kankkulan kaivolla" -sävelmät, 
syntyivät jo vuonna 1960. 
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     Sen jälkeen kun Kärki oli syrjäytetty Fazerilta, hänen oli selvästi entistä 
vaikeampaa saada sävelmiään levytettäväksi. Siitä huolimatta hän jatkoi 
ahkerasti säveltämistä aina kuolemaansa saakka. Menestyssävelmiä joukos-
sa ei juuri ollut, vaikka esimerkiksi Jaakko Salon (2000) mukaan nämä 
sävelmät saattoivat olla melodioiltaan ja rakenteiltaan samaa tasoa kuin 
ennenkin. Sanoitukset olivat kuitenkin usein liian vanhahtavia ja ne, jotka 
julkaistiin, olivat toteutukseltaan heppoisia, sillä Kärki ei päässyt enää itse 
valvomaan tuotantoa. Täytyy myös huomata, että 80-luku oli muutenkin 
huonoa aikaa suomalaisen iskelmän kannalta, mikä omalta osaltaan selittää 
sen, ettei Kärjen sävelmiin enää panostettu levy-yhtiöissä. Kärkeen saatet-
tiin myös väsyä levy-yhtiöissä, kun hän ei suostunut jäämään eläkkeelle, 
vaan tyrkytti jatkuvasti uusia sävelmiään.  
 
 
2.4.2  Nimimerkit 
 
     Kärjen tuotannosta varsin suuri osa on sävelletty erilaisilla nimi-
merkeillä. Omien sanojensa mukaan hän käytti nimimerkkejä ”radion 
hämäämiseksi, ettei tarvitse koko ajan sanoa: säveltänyt Toivo Kärki” 
(Niiniluoto 1982: 171). Todennäköisesti kyse oli samalla myös yleisön 
hämäämisestä. Teoston tietojen mukaan Kärjen käyttämät nimimerkit 
olivat Kari Aava, Antonio Brave, C. Kaparow, Vesa Lehti, Martti Ounamo, 
Pedro de Punta, Karl Stein, W. Stone, Vasara, Esko Tuulimäki, Matti 
Metsä ja Sulo Sointu (Jämsen 1998: 10). Myös Helismaa käytti useita eri 
nimimerkkejä. Kärki on itse maininnut muistelmissaan nimimerkkien 
käytön yhdeksi syyksi suomalaisen iskelmän vanhan perinteen, sillä 
nimimerkkejä oli käytetty jo 20- ja 30-luvun iskelmätuotannossa (Niini-
luoto 1982: 173). 
     Tiettyä nimimerkkiä pyrittiin käyttämään tietynlaisen musiikin yhtey-
dessä, mutta täytyy kuitenkin todeta, että säännön vahvistavia poikkeuksia 
on runsaasti. Esimerkiksi nimimerkkiä "Kari Aava" Kärki pyrki käyttä-
mään kansanomaisissa kappaleissa, kuten jenkoissa ja valsseissa. Kari 
Aavan nimiin merkittiin kuitenkin myös muuta kuin puhtaasti ”kansan-
omaista” tuotantoa (Kalervo Kärki 2000a). Muusikkopiireissä liikkuvan 
tarinan mukaan nimimerkille K. Aava merkittiin ne sävelmät, jotka on 
tehty ”kaavalla”. Käytännössä nämä sävelmät poikkeavat kuitenkin toisis-
taan niin paljon rakenteiltaan, melodioiltaan ja harmonioiltaan, että niistä 
on mahdotonta löytää tiettyä vakiokaavaa, jonka mukaan sävelmät olisi 
rakennettu.  
     Amerikkalaistyylisiä kappaleita varten keksittiin nimimerkki "W. 
Stone", jota käytettiin lähinnä fokseissa. Sen sijaan nimimerkkejä "Karl 
Stein" ja "Antonio Brave", jotka oli tarkoitettu saksalais- ja italialais-
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tyylisiin sävelmiin, käytettiin myös muihin tyylilajeihin (Kalervo Kärki 
2000a). Latinalaisamerikkalaisia ja espanjalaisia sävelmiä varten oli raken-
nettu nimimerkki "Pedro de Punta", jonka etunimi Pedro tuli Kärjen 
toisesta etunimestä Pietari ja Punta on espanjaksi kärki. Slaavilaistyylisiä 
sävelmiä varten kehitettiin nimimerkki "C. Kaparow". 
     "Orvokki Itä" on nimimerkkinä mielenkiintoinen, sillä sitä käyttivät 
sekä Kärki että Helismaa. Kärjen mukaan Orvokki Itä sanoittajana tarkoitti 
aina Helismaata, kun taas säveltäjäksi merkitty Orvokki Itä viittasi 
Kärkeen. Ainoa poikkeus on ”Lintu merellä”, jossa säveltäjä Orvokki Itä 
tarkoittaa Helismaata (Niiniluoto 1982: 173). Maarit Niiniluodon (2000) 
mukaan Orvokki Itää käytettiin nimimerkkinä niissä Helismaan sanoituk-
sissa, joissa aihe oli saatu Kärjeltä. 
     Toinen kiinnostava nimimerkki on "Martti Ounamo", jota Kärki käytti 
muutamassa sävelmässä. Nimimerkki on osoitus Kärjen hyväsydämisyy-
destä lähipiiriään kohtaan. Kärjen ystävä ja vanha soittokaveri Ounamo 
sairasti nimittäin keuhkotautia, joten Kärki auttoi ystäväänsä merkitsemällä 
muutaman sävelmän tämän nimiin, jotta tämä saisi niiden Teosto-tulot 
(Kalervo Kärki 2000a). 
 
 
 
2.4.3  Pyrkimykset ulkomaille 
 
     Melody Makerin edeltäjän Rhythm-lehden sävellyskilpailun voitto 1939 
herätti odotuksia siitä, että Kärjellä saattaisi olla mahdollisuuksia säveltä-
jänä myös kansainvälisesti. Hänellä olikin sen suuntaisia yrityksiä esi-
merkiksi 50-luvun vaihteessa, jolta ajalta on säilynyt englanninkielisiä 
sanoituksia useisiin sävelmiin. Sanoituksista vastasivat mm. J. Wilf 
Cawthorne, Ellen Lee ja Wilbur Welsh. Kärjen jäämistössä on Welshin 
kirje vuodelta 1949, jossa hän kertoo, että amerikkalaiset kustantajat eivät 
ole kiinnostuneita sävelmistä, joita ei ole tehty ”amerikkalaisen modernin 
trendin” mukaisesti. Sen sijaan Welshin mukaan ”sävelmä sinänsä on 
hyvä”. (Kalervo Kärki 2000a.) 
     Marraskuussa 1950 Kärki lähetti The Songwriter's Review -lehden 
"Song of the year" -kilpailuun sävellyksensä "I fell and broke my heart". 
Vuoden 1939 menestys ei kuitenkaan toistunut. Tärkeä kontakti Yhdys-
valloissa oli 50-luvulla Thelma M. Parker, joka sanoitti joitakin Kärjen 
kappaleita englanniksi Helismaan alkuperäisten tekstien suorien, ainakin 
osaksi Kärjen tyttären Anna-Liisan tekemien käännösten pohjalta (Kalervo 
Kärki 2000a). Markkinointi Yhdysvaltoihin ei kuitenkaan melko ahkerasta 
kirjeenvaihdosta huolimatta onnistunut, eikä yhtäkään Kärjen sävelmää 
levytetty siellä. Yhdysvaltojen lisäksi Kärki yritti saada sävelmiään levylle 
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myös Ruotsissa ja Länsi-Saksassa, mutta nämäkään yritykset eivät 
onnistuneet. 
     Maarit Niiniluodon (2000) mielestä Kärki halusi olla enemmän kuin 
pelkkä kansallinen säveltäjä. Tästä johtuivat hänen voimakkaat pyrkimyk-
sensä saada sävelmiään ulkomaiseen levitykseen. Niiniluodon mukaan 
Kärki piti esimerkiksi levytyksistä, joita Malando ja Francis Goya olivat 
tehneet hänen sävelmistään, sillä näiden levytysten kautta hänen 
kappaleensa  voisivat levitä paremmin ulkomaille.  
 
 
2.4.4  Muu tuotanto 
 
     Kärki osallistui aktiivisesti erilaisiin sävellyskilpailuihin. Hänen 
mukaansa kilpailuista tuli ”perheelle vähän lisää leipää” (Niiniluoto 1982: 
253). Hän piti itseään ”hasardipelurityyppinä”, jonka täytyi aina yrittää. 
Kärki ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan välttämättä välittänyt, oliko 
tuloksena häviö vai voitto. Vexi Salmi (2000d) on yhtynyt tähän arvioon 
todeten, että Kärki oli peluri, jolla oli "koko ajan systeemi vetämässä 
kaikissa mahdollisissa luukuissa". Salmen mukaan Kärki osallistui ahke-
rasti kilpailuihin, vaikka palkinnot olisivat olleet vaatimattomia.  
     Kärjen tunnetuimpia kilpailusävelmiä ovat vuoden 1965 Euroviisuihin 
sävelletyt ”Aurinko laskee länteen” ja ”Minne tuuli kuljettaa”. Kalervo 
Kärjen (2000a) mielestä hänen isänsä jälkeenpäin monissa yhteyksissä 
esittämä väite, että jos "Minne tuuli kuljettaa" olisi ollut Suomen kilpailu-
kappaleena, tällä olisi nyt kivitalo Helsingin keskustassa, on syytä laittaa 
tälle tyypillisten ”päähänpinttymäfraasien” joukkoon. Kalervon toteamuk-
seen on helppo yhtyä, sillä Kärki ammattimiehenä tiesi ilman muuta, että 
”Aurinko laskee länteen” oli musiikillisesti erittäin onnistunut sävellys, 
vaikka se jäikin loppukilpailussa ilman pisteitä.  
     Kärjen kilpailusävelmissä oli paljon muutakin kuin iskelmiä. Jo sodan 
aikana hän oli säveltänyt kilpailuihin useita kappaleita mies- tai nais-
kuorolle. Näiden sävelmien sanat olivat yleensä valmiita runoja ja huomat-
tavienkin runoilijoiden tekemiä. Kärki voitti sävelmällä ”Mä tiedän sen” 
Puolustusvoimien marssikilpailun vuonna 1942. Huomattavasti tunnetumpi 
marssilaulu on kuitenkin vuoden 1952 marssikilpailuun sävelletty ”Ohi 
on”, joka ei tosin sijoittunut palkinnoille.  
     Vuonna 1964 Kärki osallistui pyhäkoulusävellyskilpailuun ja 1978 
virsisävellyskilpailuun Chorus Cantorum Finlandiae usealla kappaleella. 
Vuonna 1982 hänen kuorosävellyksiään palkittiin Karjalan Liiton sävellys-
kilpailussa. Vuonna 1985 hän herätti huomiota Kaustisten musiikki-
instituutin kantelesävellyskilpailussa duuri-fokstrotillaan ja tangosävel-
mällään ”Tango XYZ”. Kärki hankki omien sanojensa mukaan kaikki 
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kanteleoppikirjat ja tutki, miten viisikieliselle kanteleelle voi kirjoittaa 
(Wessman 1986b:  40). Hän piti tehtävää yhtenä elämänsä vaikeimmista, 
kunnes oivalsi, että kielet voidaan virittää eri tavalla (Montonen 1985: 27). 
     Kärjellä ei ole suurimuotoisempaa tuotantoa elokuvasävelmiensä lisäksi, 
jotka nekin koostuvat pääasiassa elokuviin sävelletyistä iskelmistä. Yhtenä 
syynä hän on pitänyt ajanpuutetta (Toivo Kärki 1979). Samassa yhteydessä 
hän on myös maininnut, ettei halua säveltää huonoa musiikkia, ja vaikka 
saisikin muulla kun iskelmän saralla hyvää musiikkia aikaan, niin se on 
hänen mielestään ”yhtä kuin kuollut musiikki, jos sitä ei kukaan kuule”. 
Ossi Runne (2000) yritti useaan otteeseen kysellä, eikö Kärkeä olisi 
kiinnostanut muunkin kuin iskelmän säveltäminen, mutta Kärki ei koskaan 
myöntänyt mitään tämän suuntaista. Runnen mielestä iskelmien sävel-
täminen oli Kärjelle ”ammatti, josta sai rahaa”.  
 
     Elämänkerrassa Kärki on ihmetellyt (Niiniluoto 1982: 154): 
 

Pitääkö säveltää pianokonsertto siitä syystä, että saa nimensä tietosanakirjaan tai 
voi kirjata sen Kuka kukin on -opukseen. Eihän siinä ole mitään järkeä. Olen 
säveltänyt mitä olen säveltänyt. Ei minulla ole sellaista kunnianhimoa, että pitää 
tehdä sinfonia. 

 
 
2.4.5  Sävellystekniikka 
 
     Kärki on siitä harvinainen kevyen musiikin säveltäjä, että hän sävelsi 
aina ilman soitinta. Kärjen itsensä mukaan hän joutui opettelemaan tämän 
tekniikan sota-aikana, jolloin rintamalla oli pakko selvitä ilman soitinta 
(Toivo Kärki 1979). Kärki on myös todennut elämänkerrassaan, että 
hänellä on ollut erimielisyyksiä ihmisten kanssa, jotka haluavat soittaa 
sävellyksen pianolla ja kuulla miten se soi (Niiniluoto 1982: 104). Kärjen 
mielestä ammattilaisen täytyy kuulla päässään, miten sävelmä soi, kun hän 
näkee nuotin edessään. Kärjen tyttärenpojan Lauri Suurpään (1999) 
mukaan hänen isoisällään oli hyvä suhteellinen sävelkorva, mutta ei abso-
luuttista sävelkorvaa. Kärki oli ihmetellyt Laurille, että ”miksi solfaa [eli 
säveltapailua] täytyy opetella, sehän pitää osata!” 
     Yleisesti ottaen Kärki piti hyvin tärkeänä, että sävellystyön pohjalla olisi 
jotain valmista, kuten tekstiaihe tai inspiraation aikaisemmin tuottama, 
muistiin kirjattu melodia-aihe. Täysin tyhjältä pöydältä hän lähti omien 
sanojensa mukaan liikkeelle vain, jos mitään alkuvirikettä ei ollut tarjolla 
(Toivo Kärki 1979). Eräänä osoituksena siitä, ettei hyvien aiheiden keksi-
minen ollut Kärjellekään helppoa ja ettei hän mielellään lähtenyt tekemään 
sävelmää ”tyhjästä” voidaan pitää sitä, että hän tarjoutui Kalervo Kärjen 
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(2000a) mukaan ostamaan laulujen ideoita perheensä jäseniltä hyvään 
hintaan. 
     Kärjen sävelmät syntyivätkin pääasiassa kahdella tavalla. Osa syntyi 
suoraan esimerkiksi sanoittajan antaman aiheen perusteella, osa puolestaan 
työstettiin alkujaan spontaanisti syntyneistä sävelaiheista, jotka kirjoitettiin 
muistiin ja talletettiin odottamaan myöhempää käsittelyä. Edellistä mene-
telmää saatettiin käytettiin etenkin silloin, kun työtä tehtiin kasvotusten 
sanoittajan, kuten Reino Helismaan, Juha Vainion tai Vexi Salmen kanssa. 
Suurin osa sävelmistä syntyi kuitenkin jälkimmäisellä tavalla eli nuot-
tipaperille kirjoitettuja melodianpätkiä myöhemmin työstämällä. Vexi 
Salmen (2000d) arvion mukaan hänen aikanaan tallennettujen ideoiden 
kautta syntyi arviolta 80 % sävelmistä, ja loput tehtiin valmiisiin teksteihin. 
     Kärki on kertonut, että jos tekstintekijällä oli hyvä idea, hän pyysi tätä 
kirjoittamaan ideaan pari riviä tekstiä, ennen kuin he aloittivat yhdessä 
työstämään sävelmää eteenpäin (Nokela 1974: 69). Esimerkiksi yhteis-
työtään Helismaan kanssa Kärki on kuvannut seuraavasti (Niiniluoto 1981: 
206): 
 

Repen kanssa ei tehty töitä hetken inspiraatiosta. Istuttiin pöydän päässä, ja jos 
jompikumpi sai hyvän idean kysyttiin, että mitä arvelet tuosta. Jos mieleeni tuli 
hyvä melodia rallatin sen hänelle tai tein työtekstin, jossa kestot pitivät paikkansa. 
Hampaat irvessä työtä tehtiin ja kauan, ei minkään hetken inspiraation pohjalta. 
Jälkeenpäin onkin ollut mahdotonta sanoa miten joku rallimme on syntynyt.  

 
     Samaa menetelmää käytettiin muutaman kerran Kärjen mökillä Juha 
Vainion ja Vexi Salmen kanssa. Esimerkiksi Salmi (2000a) on muistellut, 
että hän ja Kärki ja tekivät kummatkin 8 tai 16 tahdin pätkiä, joita he sitten 
ojensivat toisilleen. Salmen mukaan saunaan pääsi vasta kun tietty määrä 
sävelmiä oli valmiina. Salmi on myös kertonut, että kun Kärjelle vei 
valmiin tekstin, tämä ”koesävelsi” sen hetkessä ja saattoi todeta sävel-
lyksestään: ”Tjah. Tästähän tulikin aika hyvä!”. Jos koesävellys ei tyydyt-
tänyt, Kärki saattoi parannella sitä vielä jonkin aikaa. Usein kävi kuitenkin 
Salmen (2000d) mukaan myös niin, että Kärki hylkäsi koesävellyksen ja 
teki kokonaan uuden. 
     Lauri Jauhiainen (2000) on kertonut, että Kärjeltä syntyi sävelmä heti, 
kun tämä luki tekstin. Sanat antoivat spontaanisti melodian. Kärki oli myös 
sanonut Jauhiaiselle, että jos keksii hyvän nimen kappaleelle, niin se antaa 
heti melodian. Kärki on itse todennut esimerkkinä suoraan inspiraation 
kautta syntyneestä sävelmästä menestyskappaleen ”Kaksi vanhaa tukki-
jätkää”,  joka syntyi hänen mukaansa ”kolmessa minuutissa” (Lysmä 1975: 
3). 
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     Suurin osa Kärjen sävellyksistä on kuitenkin syntynyt siten, että hän 
kirjoitti ylös spontaanisti mieleen juolahtaneet, esimerkiksi neljän tai 
kahdeksan tahdin melodianpätkät, ja työsti sitten näitä aiheita myöhemmin. 
Kärki on itse todennut, ettei hän hyräillyt mitään säveltäessään (Niiniluoto 
1982: 101). Sen sijaan ”vapaa-aikanaan” hän hyräili paljon ja piti aina 
nuottipaperia mukanaan, sillä spontaaneja ideoita saattoi tulla milloin 
tahansa.  
     Inspiraation tuottamat sävelaiheet kirjattiin muistiin ja koottiin "mappei-
hin" myöhempää käsittelyä varten. C-mapissa olivat aihiot, B-mapissa 
pitemmälle työstetyt ja A-mapissa levytyskelpoiset (Salmi 2000b). A-
mappiin kertyneet levytyskelpoiset sävelmät saattoivat odottaa sopivaa 
tulkitsijaa parhaimmillaan jopa toistakymmentä vuotta. Kärki käytti itse 
näistä sävelmäaihe-kokoelmistaan puhuessaan ”mappi”-sanaa, vaikka kyse 
ei ollutkaan varsinaisista kovakantisista mapeista, vaan ”mapit” olivat 
muovitaskuja, jotka seurasivat aina salkussa mukana.  
     Kärki kirjoitti sävelaiheisiin heti soinnutuksen, vaikka hän katsoikin, 
ettei sointujen merkitseminen olisi ollut tarpeen, sillä ”länsimaisessa musii-
kissa on aina soinnut mukana oli ne kirjoitettu tai ei” (Niiniluoto 1982: 
101). Jaakko Salon (2000) mukaan myös melodian rytmi syntyi usein jo 
inspiraatiovaiheessa. Tiettyyn melodis/rytmiseen fraasiin haettiin sitten 
joltain tekstintekijältä siihen rytmillisesti sopivaa tekstiä. Melodiaideat 
pysyivät Salon mukaan rytmisesti melko samassa muodossa aina valmii-
seen sävelmään saakka.  
     Vähintään kerran viikossa Kärki kävi mapit läpi, ja sävellykset saat-
toivat siirtyä molempiin suuntiin. Kärjen mukaan ”mappiin” kertyneistä 50 
sävelmästä ”48 on roskaa, kaksi on sitten vähän parempaa, jotka voi siirtää 
toiseen paperiin” (Toivo Kärki 1979). Jatkokäsittelyyn valittiin aiheet, 
joissa ”on joku juju, melodinen, soinnillinen tai rytminen” (Niiniluoto 
1982: 101). Kärjen mukaan aiheet saattoivat odottaa jatkokäsittelyä 
pitkään, jopa vuoden verran, sillä ”tällä tavoin vähin erin aineisto tiivistyy 
sellaiseksi, jota voi jo ajatella julkisuuteen” (Hakasalo 1979: 37). Kärki 
saattoi myös tarjota C-mapin teemanpätkiä sanoittajille, ja mikäli tekstittäjä 
onnistui keksimään niihin sopivia ideoita, sävellysprosessia jatkettiin 
eteenpäin. 
     Elämänkerrassaan Kärki on kertonut siitä, miten hän työstää sävelmiään 
(Niiniluoto 1982: 101): 
 

Kun saan jonkin aiheen, neljä tai kahdeksan tahtia niin se tulee vaistonvaraisesti. 
Mutta sitten sanon: Kuules T. Kärki, mitä meinaat tästä laittaa, mihin suuntaan 
lähteä. Tässä on kaava ABAB. A on nyt tässä, mikäs on se B-osa? Sitten otan 
avukseni kaiken teorian ja musiikin tuntemukseni mikä minulla on ja aattelen, että 
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mitähän tästä oikein syntyy? Olen erilainen kuin Kuoppamäki, joka vaiston-
varaisesti kirjoittaa kaiken alusta loppuun ja Raninen, joka funtsii alusta lähtien 
syntyjä syviä. Minä teen näitä kumpaakin, ja tällä tavalla olen toiminut aina.  

 
     Jaakko Salon (2000) lausunnot tukevat Kärjen omaa kertomusta. Salon 
mukaan esimerkiksi Kärjen AABA-muotoisten kertosäkeistöjen A-osa on 
saattanut syntyä spontaanisti, kun taas väliosa eli B-osa on usein rakennettu 
”standardiajatuksella, joita on esimerkiksi amerikkalaiset evergreenit 
täynnä”. Vexi Salmen (2000a) mukaan sävelmiä saatettiin työstää myös 
siten, että sävelmän eri osat otettiin eri mapeista olevista aihioista. Tähän 
tarkoitukseen saatettiin käyttää joskus myös muita kuin Kärjen omia 
sävellyksiä, esimerkiksi ”Lakeuden kutsu” on kansanlaulun ja Kärjen 
säveltämän kertosäkeistön yhdistelmä. Lauri Jauhiainen (2000) katsoo, että 
sävellyksellinen pääpaino kohdistui aina kertosäkeistöön, ja Vexi Salmi 
(2000d) muistelee, että kertosäkeistöt yleensä myös sävellettiin ennen 
säkeistöjä. 
 
 
2.4.6  Musiikilliset tyylipiirteet 
 
     Kärjen melodiat ovat hyvin luonnollisia sävelkulkuja, mitä hänen kolle-
gansa tuntuvat kovasti arvostavan. Tähän on varmasti vaikuttanut sävel-
mien syntytapa, sillä melodia-aiheet ovat syntyneet useimmiten spontaa-
nisti eivätkä väkisin vääntämällä. Vaikka Kärki olisi käyttänyt melodiassa 
runsaasti perussointuun kuulumattomia pidätyssäveliä, melodian kuljetus 
on luontevaa toisin kuin esimerkiksi monissa saman ajan jazzsävelmissä. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että säännön vahvistavia poikkeuksia on ole-
massa. Esimerkkinä voidaan mainita 40-luvun tango ”On elon retki näin”, 
jonka melodia ei ole kovinkaan luontevan laulunomainen, vaan se on 
selvästi rakennettu harmonian perusteella siten, että melodiasäveliksi on 
valittu sointujen lisäsäveliä.  
     Suurin osa Kärjen melodioista on mollissa. Vexi Salmen (2000d) mie-
lestä jopa Kärjen duurisävelmät ovat usein hengeltään ”surullisia”. Melo-
diat ovat pääasiassa diatonisia eli ne perustuvat sävellajin sävelistölle. 
Tämä saattaa johtua periaatteellista syistä, sillä kansanlaulunomainen 
melodia sopii hyvin Kärjen tavoitteeseen säveltää sellaista musiikkia, jonka 
tavallinen kansa voi helposti omaksua. 
     Kärjelle melodian merkitys on ollut niin suuri, että voidaan jopa katsoa, 
että sen kustannuksella jotkin muut elementit ovat jääneet toisarvoiseksi. 
Tämä ei kuitenkaan ole estänyt sitä, että poikkeuksellisen suuri osa Kärjen 
sävelmistä on noussut Suomen kansan suosikeiksi. Ilmeisesti Kärki ei ole 
ollut ainakaan kokonaan väärässä päätellessään, että tavallinen kansa 
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kiinnittää erityisesti huomiota melodiaan, sanoitukseen ja laulajaan, kun 
taas musiikin ammattilaisten arvostamat sovitustekniset taidonnäytteet 
eivät useimmiten kiinnosta suurta yleisöä. Melodian merkitystä Kärjelle 
kuvaa ehkä omalta osaltaan myös se, että hän kuunteli äänitteitä aina 
alkeellisella monolevysoittimella eliminoidakseen studiotekniikan avulla 
luodun ”hämäävän” vaikutuksen. 
     Yksi tyypillistä keinoista, millä Kärki työsti melodisia ideoitaan, oli 
sekvenssitekniikka. Ossi Runnen (2000) mukaan Kärki katsoi aina, mihin 
melodia voitaisiin siirtää eli moduloida. Runsas sekvenssien käyttö johtuu 
Kärjen tavasta säveltää, sillä spontaanien ideoiden työstämisessä sekvenssi-
tekniikka on yksinkertainen ja toimiva ratkaisu.  
     Kärjen sekvenssit ovat parhaimmillaan hyvin pitkäjänteisiä. Tästä hyvä 
esimerkki on ”Eron hetki on kaunis”, jonka kertosäkeistössä sama melo-
dinen aihe toistetaan kolme kertaa, aina sekuntia matalammalta. Markku 
Johansson (2000) katsoo, että sekvenssit tukivat Kärjen johtoajatusta, jonka 
mukaan "rallin pitää olla aika yksinkertainen". Sekvenssien ansiosta sävel-
mä jää paremmin soimaan kuulijan päässä ja samalla sen  muoto selkiytyy. 
     Melodian lisäksi Kärki piti bassolinjaa erittäin tärkeänä. Basso kirjoi-
tettiin yleensä jo alkuvaiheen melodia-aiheisiin, sillä Kärjen mielestä 
pelkkä melodia ei kertonut koko ideaa (Salmi 2000d). Bassolinjojen suuren 
merkityksen puolesta puhuu myös se, että Kärki teetätti nuoremmilla sovit-
tajilla bassonkirjoitustehtäviä. Näihin tehtäviin oli Kärjen luonteen mukai-
sesti yleensä vain kaksi mahdollista vastausta: oikea ja väärä. Markku 
Johansson (2000) on kertonut, että jos toinen oli kirjoittanut basson samalla 
tavalla kuin Kärki, niin ”riemu oli rajaton”. 
     Kärjen bassolinjoissa onkin suuri ero esimerkiksi 30-luvun Tynnilä-
Jäppilä -tuotantoon, sillä hän alkoi käyttää paljon aikaisempaa enemmän 
sointujen käännöksiä. Tosin Kärki ei yleensä kirjoittanut soinnun käännöstä 
sointumerkkeihin, sillä hän katsoi, että ammattimuusikon täytyi pystyä 
soittamaan oikea käännös muutenkin (Lauri Suurpää 1999). Kärjen basso-
linjojen taustalla oli perinteinen kenraalibassoajattelu, jota Kärki oli mm. 
opiskellut Martin Wegeliuksen teoriakirjoista (Nacke Johansson 2000). 
Nuoremman sukupolven, kuten Jaakko Salon (2000), mielestä Kärjen 
bassolinjat ovat kuitenkin ”vähän simppeleitä”, sillä bassosävel pysyy usein 
paikallaan koko tahdin tai sointufunktion keston ajan.  
     Luonnolliset melodiat yhdistettynä perinteisen kenraalibassoajattelun 
mukaiseen bassolinjaan ovat luoneet Kärjen sävelmiin tonaalisen vakau-
den, jonka puitteissa hän on pystynyt käyttämään ajankohtaan nähden 
hyvinkin kompleksista soinnutusta ilman, että sävelmien iskelmällinen 
perusluonne on horjunut liikaa. Harmonisesti Kärjen tuotanto onkin sel-
keästi modernimpaa kuin 30-luvun suomalainen iskelmä, jossa oli käytetty 
pääasiassa kolmisointuja. Esimerkiksi Pauli Granfelt on kertonut, että kun 



 

 

 

39  

Kärki toi heti sodan jälkeen ensimmäisiä nuottejaan bändille, niin kaikki 
kuuntelivat korvat höröllään, sillä ne olivat jotain ihan uutta (Markku 
Johansson 2000).  
     Kärki on elämänkerrassaan todennut, että hänen lähtökohtanaan oli 
nelisoinnut, mikä johtui yli kymmenen vuotta jatkuneesta big band -harras-
tuksesta ja amerikkalaisesta soinnutustyylistä (Niiniluoto 1982: 100). 
Amerikkalaisen musiikin vaikutukseen onkin helppo yhtyä. Nelisointujen 
lisäksi Kärki käytti kuitenkin myös laajempia sointuja. Esimerkiksi ”Liljan-
kukka” ja ”Siks' oon mä suruinen” -tangoissa on käytetty viisisointuja. 
Samoin monissa fokseissa (esim. "Onni, jonka annoin pois") on käytetty 
jopa kuusisointuja. Laajemmat soinnut on kuitenkin useimmiten sovitettu 
neljälle äänelle. Kuten luvussa 2.2.3 mainittiin, Lew Stonen oppikirja 
lienee toiminut eräänä virikkeenä sille, että Kärki omaksui aikaisemmasta 
suomalaisesta kevyestä musiikista poikkeavan neliäänisen sovitustavan. 
Neliäänisyys puolestaan helpotti huomattavasti kolmisointua laajempien 
sointujen käyttöä, sillä nämä soivat yleensä neliäänisinä paljon paremmin 
kuin kolmiäänisinä. Kärki on itse todennut (Bagh 1978: 21): 
 

--- minä oikeastaan rupesin ensimmäisenä säveltämään tangoja 4-äänisesti eikä 3-
äänisesti niin kuin tehtiin 30-luvulla. Tämä oli se varsinainen uudistus. Sovelsin 
big-band hommia tangoon. 

 
     Kärki käytti laajennettujen sointujen lisäksi myös sointujen muunnoksia 
tavalla, joka oli iskelmäsävellyksissä meillä uutta. Kärjen tavaramerkiksi 
tulivatkin vähennetyt kvintit ja ylinousevat kvintit ja vähennetty nooni-
sointu sekä sekstisoinnun käyttö. Hän koulutti Ossi Runnen (2000) mukaan 
uudella soinnutustyylillään lukemattoman määrän suomalaisia hanuristeja. 
     Vaikka Kärki katsoikin, että kaikissa melodioissa on jo perussoinnutus 
olemassa, hän mietti Ossi Runnen (2000) mukaan aina myös sitä, miten 
harmoniaa voidaan rikastuttaa, saada siihen koukkuja. Jaakko Salo (2000) 
katsoo, että Kärjen sävelmien sovittajalla ”täytyy olla kauhea kantti että 
menee sinne särkkimään”, sillä kolmisoinnun sävelissä liikkuvan melodian 
voi soinnuttaa lähes miten vaan, mutta Kärjen sävelmissä melodiassa on 
vahvoja ääniä, jotka on valittu sointumaailmasta siten, että alkuperäisen 
soinnutuksen muuttaminen on vaikeaa. Kärjen melodiat ovat Salon mukaan 
luonnollisia, ja niihin on sitten rakennettu rohkea soinnutus, jossa melodia-
sävelet ovat usein sointujen lisä- tai muunnesäveliä.  
     Kärjelle tuntuu olevan hyvin tyypillistä, ettei hän aloita kappaletta 
sävellajin perussoinnulla eli toonikalla, kuten yleensä iskelmämusiikissa on 
tapana, vaan ensimmäisenä sointuna on esimerkiksi sävellajin IV aste eli 
subdominantti (esim. a-mollissa sointu Dm). Samaan viittaa seuraava 
Kärjen oma analyysi ”Liljankukan” soinnutuksesta (Niiniluoto 1982: 99): 
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--- ennen sotia suomalaiset tangot oli soinnutettu vain kolmelle äänelle ja yleensä 
lähdettiin perussoinnusta, toonikasta. Liljankukassa melodia lähtee A:sta vaikka 
se on D-mollissa. Sointu myöskään ei ole mikään D-molli tai A7 vaan G-molli 
jossa on bassoäänenä G-mollin seksti.  

 
     Kärjelle sävellys oli tavallaan yhtä kuin pianonuotti. Hän kirjoittikin 
yleensä kaikista sävelmistään pianonuotin, jonka tuli antaa selkeä kuva 
kappaleesta niin rytmisesti, harmonisesti kuin melodisestikin. Kärjen 
mukaan pianonuotissa ei saanut olla” typeryyksiä" (Markku Johansson 
2000). Pianonuotti oli lähtökohtana kaikelle muulle, kuten sovittajille 
orkestrointiin, julkaistava pianosovitus kustantajalle sekä valmis runko 
pienyhtyesovitukselle. Kärjen tapa kirjoittaa sävelmistään pianonuotti 
perustuu todennäköisesti amerikkalaiseen evergreen-traditioon. Vaikka 
pianonuotti olikin kaiken lähtökohta, Kärki itse katsoi, ettei hän ajattele 
säveltäessään pianistisesti, vaan ajattelee koko orkesteria, big bandia 
(Niiniluoto 1982: 56).  
     Lauri Jauhiaisen (2000) mielestä kukaan muu säveltäjä ei tehnyt 
sävelmiin muutoksia yhtä myöhään kuin Kärki. Jauhiaisen kokemusten 
mukaan Kärki saattoi muuttaa melodiaa jopa taksissa matkalla levytykseen, 
jos sattui keksimään paremman sävelkulun. Jaakko Salo (2000) puolestaan 
on kertonut, että Kärki oli lähettänyt hänelle kirjeen erään elokuvaprojektin 
yhteydessä tarjoamansa sävelmän liitteenä: "Jos ei käy, niin tehdään uusi. --
PS. Mielestäni tämän kyllä pitäisi ’käydä’."   
 
 
2.5  Sanoitukset 
 
     Matti Suurpään (2001) mukaan Kärjellä oli ”hyvän amatöörin” tiedot 
runousopista. Runousopin tuntemuksestaan huolimatta – tai ehkä juuri sen 
takia – Kärki ei koskaan sanoittanut itse omia sävelmiään. Hän ilmeisesti 
tunsi omat rajansa tekstittäjänä niin hyvin, ettei yrittänyt tunkeutua alueelle, 
jota ei tuntenut omakseen. Sodan aikana useampia sanoituksia on merkitty 
Toivo Kärjen mukaan, mutta hänen poikansa tutkimusten mukaan kyseessä 
oli todellisuudessa Kärjen serkku Auvo Kurvinen (Kalervo Kärki 2000a). 
     Runouden teoriaa Kärki opiskeli mm. V. Artin (1932) runousoppi-
kirjasta, jonka hän hankki sodan aikana. Vexi Salmen (2000d) mukaan 
Kärki hankki runousopin, sillä hän ei ollut täysin tyytyväinen Kerttu 
Mustosen sanoituksiin, jotka eivät aina "istuneet musiikkiin". Valitettavasti 
Kärjen omaa kappaletta Artin kirjasta ei ole säilynyt, sillä sen reuna-
merkinnät olisivat saattaneet olla mielenkiintoista luettavaa. Kärjellähän oli 
tapana kommentoida ahkerasti kaikkea lukemaansa kirjoittamalla runsaasti 
reunamerkintojä kirjoihin ja lehtiartikkeleihin. 
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     Runousopin tuntemuksensa ansiosta Kärki oli hyvin tarkka siitä, että 
hänen käyttämänsä tekstintekijät kirjoittivat laadukasta jälkeä. Kärjen mie-
lestä tekstin piti istua ja vokaalien ja konsonanttien tuli olla oikeissa 
paikoissa (Sandberg 1992: 9). Kärjen sävelmiä onkin helppo laulaa yhteis-
lauluna, sillä sanoituksen rytmi pysyy samana kaikissa säkeistöissä. Kärjen 
mielestä monet kansainväliset sävelmät olivat amatöörimäisesti sanoitettu, 
sillä musiikkia oli jouduttu muuttamaan "pikkunuoteilla" eri säkeistöissä 
sen takia, että sanoituksen rytmi vaihteli (Salmi 2000d). Toisaalta täytyy 
todeta, että vaikka Kärjen sävelmät ovatkin laulumelodian ja tekstin osalta 
luontevia, niiden käyttöä yhteislauluina rajoittaa sävelmien monipuolinen 
soinnutus, joka aiheuttaa esimerkiksi keskivertokitaristille melkoisesti 
päänvaivaa. 
     Kärjen mielestä hyvän sanoittajan tulee hallita tekniikka täydellisesti, 
tuntea musiikin teoria ja pystyä lisäksi yhdistämään nämä kaksi. Tässä 
suhteessa Helismaa ei ollut täydellinen, sillä hän ei tuntenut nuotteja 
kunnolla, joten hänelle piti tehdä apusanoituksia, joista selvisi sävelmän 
rytmi. Kärki opetti ja ohjasi monia luottosanoittajiaan tekstittämisen 
tekniikkaan liittyvissä asioissa. Esimerkiksi Lauri Jauhiainen, Vexi Salmi 
ja Juha Vainio saivat Kärjeltä V. Artin runousopin lainaksi ja Salmelle 
Kärki antoi myös musiikinteorian alkeiskirjan. 
 
 
2.5.1  Yhteistyö sanoittajan kanssa 
 
     Sodan aikaisissa Kerttu Mustosen kanssa tehdyissä lauluissa sävelmä oli 
tehty ennen kuin se sanoitettiin. Kärki on todennut, että hän antoi Musto-
selle varsin vapaat kädet, mutta korjasi muotovirheet, jos niitä oli 
(Niiniluoto 1982: 99–100). Sen sijaan Helismaan kanssa alettiin pitää 
yhteisiä palavereita, joissa mietittiin laulujen aiheita ja tehtiin sävelmää ja 
tekstiä yhtaikaa. Kärjen ja Helismaan yhteisistä sävelmistä onkin yleensä 
mahdotonta sanoa, kumpi oli ensin, sävelmä vai teksti. Auvo Kurvinen on 
puolestaan esimerkki sanoittajasta, joka teki ensin valmiita tekstejä tai 
tekstiluonnoksia, jotka Kärki myöhemmin sävelsi (Kalervo Kärki: 2001b). 
     Helismaa ja Kärki olivat kummatkin hyvin nopeita ja tehokkaita laulun-
tekijöitä. Ossi Runne (2000) on kertonut, että sopivan idean keksimiseen 
meni usein enemmän aikaa kuin itse sävelmän ja tekstin tekemiseen. 
Toisaalta Kärki suorastaan vaati Helismaalta tehokkuutta, sillä Lauri 
Jauhiaisen (2000) mukaan Kärki "painosti" työntekoon esimerkiksi kävele-
mällä Helismaan selän takana hermostuneesti, kun tämä työsti tekstiä. 
Jauhiaisen mukaan Helismaa oli erään kerran tokaissut vaimolleen: "Käy 
sinä Lempi kaupassa, minä joudun sen ahdistajan kanssa töihin."  
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     Kärki noudatti Helismaan kanssa käyttämäänsä työtapaa toisinaan myös 
Juha Vainion ja Vexi Salmen kanssa ja otti sanoittajansa muutaman kerran 
mukaan viikonlopuksi mökille, jossa sävelmiä tehtiin yhteistyössä. Näissä 
tiiviissä yhteistyössä tehdyissä sävelmissä teksti ja musiikki kietoutuvat 
Salmen (2000b) mukaan yhdeksi kokonaisuudeksi, mistä seuraa, että 
"teksti ei voisi elää omaa elämäänsä". Muiden kuin Helismaan, Vainion ja 
Salmen kanssa tehdyt sävelmät on yleensä tehty siten, että Kärki ja 
sanoittaja eivät ole tehneet työtä kasvotusten. Tällöin yhteydenpito saatet-
tiin hoitaa postin välityksellä. Kärjen jäämistössä on esimerkkejä kirjeen-
vaihdosta sanoittajan kanssa. Kärki on saattanut palauttaa tekstin korjat-
tavaksi, mikäli sanoituksen tavujen määrä ei täsmää musiikin painojen 
kanssa. Kärki on myös paikoitellen puuttunut sanoituksen sisältöön (ks. 
esimerkki 1).  
    Kärki teki mielellään läheistä yhteistyötä ammattitaitoisen sanoittajan 
kanssa. Esimerkiksi Raimo Henriksson on kertonut, että Kärki piti siitä, 
että Fazerin palveluksessa oli oma tekstintekijä. Lauri Jauhiaisen (2000) 
mukaan hänen ja Kärjen tiet erosivat 1949, kun Kärki halusi pelkän 
sanoittajan ja Jauhiainen halusi myös säveltää. Jauhiainen arvelee, että 
Kärjen mielestä säveltäminen olisi häirinnyt heidän yhteistyötään. Myös 
aloittaessaan yhteistyön Helismaan kanssa Kärki edellytti, että tämä jättäisi 
säveltämisen ja keskittyisi ainoastaan sanoittamiseen. 
     Kotimaisten sanoittajien lisäksi Kärki teki yhteistyötä myös muutamien 
ulkomaisten sanoittajien kanssa, kun hän pyrki saamaan laulujaan kansain-
väliseen levytykseen. Ulkomaisiin sanoittajiin pidettiin yhteyttä kirjeitse. 
Kärjellä oli yhteistyökumppani jopa Kuala Lumpurissa (Niiniluoto 1982: 
124): 
 

Kuala Lumpurin veikko oli hauska: hän oli laittanut yhteen nuottiin korot vääriin 
paikkoihin. Kirjoitin hänelle, että anteeksi nyt vaan mutta tässä on pääkorko ja 
tässä sivukorko. Vastaukseksi tuli puolihävytön kirje, että et kai rupea hänelle 
opettamaan englannin kieltä, hän lopettaa tähän. Vastasin, että lopetetaan sitten 
mutta joka tapauksessa olet väärässä.  
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Esimerkki 1. Kärjen korjauksia tekstiin "Karjalan tyttö" 
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2.5.2  Laulujen aiheet 
 
     Kärki antoi myös itse aiheita sanoittajilleen. Aiheet tulivat esimerkiksi 
sanomalehdistä, radiosta ja televisiosta, joita hän seurasi hyvin aktiivisesti. 
Kärki alleviivasi ja kirjoitti hyviä ideoita lapuille, joita hän sitten tarjosi 
sanoittajilleen. Esimerkiksi niihin Helismaan sanoituksiin, joiden sanoit-
tajaksi on merkitty Orvokki Itä (anagrammi nimestä Toivo Kärki), sanoi-
tuksen aihe on saatu Maarit Niiniluodon (2000) mukaan Kärjeltä. Vexi 
Salmi (2000d) on kuitenkin todennut, ettei Kärki seurannut tiedotusväli-
neitä pelkästään laulujen aiheiden vuoksi, vaan koska oli aidosti kiin-
nostunut, mitä maailmassa tapahtuu.  
     Suurin osa laulujen aiheista tuli kuitenkin sanoittajilta. Esimerkiksi 
Salmi (2000d) on todennut, että hän sai Kärjeltä aiheen ainoastaan kolmeen 
lauluun. Joidenkin tekstilähtöisten sävelmien, kuten Juha Vainion 60-luvun 
rallien, osalta teksti saattoi olla valmiina, ennen kuin Kärki sävelsi sen. 
Suurin osa teksteistä tehtiin kuitenkin valmiiseen sävelmään. Vexi Salmen 
(2000d) mukaan tämä oli luonnollista, sillä Kärjellä oli runsaasti levytys-
kelpoisia sävelmiä mapeissaan valmiina.  
     Jukka Virtasen mukaan Kärki ei paljoa puuttunut tekstien sisältöön, 
mutta riimien piti olla kunnossa ja niissä piti käyttää painavia, tehokkaita 
sanoja (Salmi 2000b). Myös Vexi Salmi (2000d) ja Lauri Jauhiainen (2000) 
ovat kertoneet, ettei Kärki yleensä halunnut puuttua tekstin sisältöön. 
Kärjen korkeat sopivaisuusvaatimukset saattoivat kuitenkin Jaakko Salon 
(2000) mukaan toisinaan rajoittaa sanoittajien aihevalintaa. Kärjellä oli 
myös Vexi Salmen (2000d) mukaan joitakin päähänpinttymiä tarinan 
suhteen, joista esimerkkinä Kärjen vaatimus siitä, että laulun piti aina 
päättyä onnellisesti. Salmi on kertonut, että hän ja Juha Vainio noudat-
tivatkin Kärjen haluamaa linjaa ja tekivät "Topi-iskelmiä". Kärjen sävel-
missä ei juurikaan tapaa urbaaneja aiheita, mitä hän ei kuitenkaan pidä 
omana "syynään tai ansionaan" vaan katsoo, että se on tekstintekijöiden 
asia. Tosin Kärki on myöntänyt, "etten itsekään oikeastaan ole hengeltäni 
mikään urbaani tyyppi" (Bagh 1978: 21). 
     Lauri Jauhiainen (2000) mukaan Kärki lähti siitä, ettei laulua ei kannata 
tehdä ilman hyvää nimi-ideaa, joka antaa alkuvirikkeen sanoituksen 
tarinalle. Jauhiaisen mielestä Kärjellä oli myös kyky keksiä osuvat nimet 
sävelmille, jotka oli sävelletty valmiiseen tekstiin. Nimen ei välttämättä 
tarvinnut esiintyä sellaisenaan tekstissä. Jos laulun nimi esiintyi, se oli 
usein joko heti kertosäkeistön alussa, tai sitten kertosäkeistön A-osan 
viimeisessä tahtiparissa, jolloin nimi kuultiin AABA-muotoisissa kerto-
säkeistöissä kolme kertaa ja se jäi siten paremmin mieleen.  
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2.5.3  Riimit 
 
     Kärki oli tiukasti sitä mieltä, että iskelmäsanoituksissa tulisi käyttää 
riimejä, sillä ne helpottavat laulun oppimista ja muistamista. Kärki piti 
sellaisia lauluja osittain ammattitaidottomina suorituksina, joissa on tietyis-
sä kohdissa loppusointuja ja tietyissä taas vapaata mittaa, sillä hänen 
mukaansa tekijän tekniikka ei ole tällöin riittänyt (Niiniluoto 1982: 225). 
Kärjen mielestä riimeillä on selvä tehtävä, sillä ne helpottavat sanojen 
oppimista ja ymmärtämistä (Wessman 1986b: 39): 
 
 

Tiukka loppusoinnullinen runomitta ei häviä iskelmistä. Vapaaseen mittaan ei ole 
siirrytty missään. Ei Suomessa, Amerikassa eikä Neuvostoliitossa. Siihen eivät 
menneet Beatlesitkaan. Vapaa mitta täytyy säveltää läpi. Lopputulosta ei taval-
linen kuulija ymmärrä, kun ei synny rytmiä. Ja kun ei ymmärrä, ei myöskään pidä. 
Niin se on. 

 
     Kärki on kuitenkin todennut, että riimillä ei ole itseisarvoa, eikä se saa 
viedä joihinkin ”mystisiin asioihin, joita runoilija ei itsekään ymmärrä" 
(Niiniluoto 1982: 225). Hän katsoi, ettei riimien käyttö saa huonontaa 
laulun sanomaa. Kalervo Kärki (2000a) on kuitenkin esittänyt, että monet 
Kärjen loppukauden tuotannon sanoituksista olivat ”heppoisia”, sillä Kärki 
kiinnitti Kalervon mukaan luultavasti liikaa huomiota sanoituksen tekni-
seen moitteettomuuteen. Kalervon mukaan on mahdollista, että sanoittajat, 
työlääntyneenä Kärjen jatkuviin korjausvaatimuksiin, eivät jaksaneet pa-
nostaa ideapuoleen. Onkin hyvin todennäköistä, että teknisesti heikko-
tasoisten sanoittajien on ollut vaikea tehdä hedelmällistä yhteistyötä Kärjen 
kanssa, mutta esimerkiksi Helismaan, Vainion ja Salmen tapaisten ammat-
titaitoisten sanoittajien tapauksessa Kärjen tiukat vaatimukset oikeaoppi-
sista riimeistä tuskin ovat heikentäneet sanoituksen sisältöä. 
 
 
2.6  Sovittaja 
 
     Kaikki Kärjen kollegat tuntuvat arvostavan häntä enemmän säveltäjänä 
kuin sovittajana. Kärjen sovitukset ovat ammattitaitoisia ja sinänsä oikea-
oppisia, mutta niistä puuttuu usein innovatiivisuus ja koloristinen ajattelu. 
Yhtenä syynä oli varmasti kiire: sovittaminen oli aikaa vievin työvaihe, kun 
sävelmää työstettiin ideasta valmiiksi levytykseksi, joten Kärki ei ehkä 
ehtinyt paneutua sovitustyöhön riittävästi. Lisäksi täytyy muistaa, että 
Kärjelle panostus melodiaan, laulajaan ja sanoitukseen tuntuivat olevan 
tärkeämpiä kuin sovitukseen käytetty aika. 
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     Toisena syynä saattoi olla se, että Kärki oli muusikonuransa aikana 
huomannut, ettei suuri yleisö ollut pahemmin kiinnostunut sovituksellisesta 
hienostelusta, ja hän halusi tarjota kansalle mitä se haluaa. Esimerkiksi 
Pentti Lasanen (2000) on kertonut, että Kärki saattoi keikkamatkoilla tehdä 
testausmielessä useamman sovituksen samasta sävelmästä. Lasasen mu-
kaan melkein aina muusikoiden valitsemat versiot ”skipattiin ensim-
mäisenä”. Kärkihän oli päätynyt siihen, että ”hyvä ralli on aika yksin-
kertainen”. Esimerkiksi Kassu Halosta Kärki oli kehottanut karsimaan 
ylipitkiä rakenteita (Salmi 2000b). Samoin Kärki kritisoi kerran erästä 
Halosen sävelmää todeten, että tämä ei ollut selvästikään ajatellut sitä 
säveltäessään ”suurta yleisöä vaan kavereitaan”.  
     Vexi Salmi (2000d) on tarjonnut kolmannen selityksen todetessaan, että 
Kärki on mahdollisesti suhtautunut intohimoisemmin sovittamiseen niin 
kauan kuin hän sovitti swingtyylistä jazzia, suurta rakkauttaan, mutta 
muiden musiikin lajien sovittaminen on ollut hänelle rutiinityötä. Tähän 
selitykseen onkin helppo yhtyä, sillä monet Kärjen foksit ovat kunnian-
himoisemmin sovitettuja kuin muu tuotanto keskimäärin. 
     Vaikka Kärjen sovituksista usein puuttuvatkin suuret oivallukset, ne 
ovat kuitenkin aina ammattimiehen työtä. Esimerkiksi Ossi Runne (2000) 
on kertonut, ettei hänen kapellimestarina toimiessaan tarvinnut koskaan 
pelätä, että Kärjen sovituksissa olisi ollut "vääriä ääniä". Tämä olikin 
ehdottoman tärkeää, sillä studioaika oli tuohon aikaan kallista. Kärjen 
sovitukset oli aina huolella valmisteltu, eikä studiossa tarvinnut muuta kuin 
tulkita nuotteja. Sovituksiin oli usein kirjoitettu sanallisia ohjeita tyyliin 
"Herrat muusikot! Soittakaa tyylinmukaisesti ja fiksusti. Terveisin sävel-
täjä." tai "Herra rumpali! Soita sudeilla." (Markku Johansson 2000). Kärjen 
nuottikäsiala oli hyvin lennokasta, joten vaati oman aikansa, ennen kuin 
sitä oppi lukemaan. Käsiala oli kuitenkin hyvin musikaalista, joten 
esimerkiksi Jaakko Salon (2000) mukaan sen lukemisessa ei ollut mitään 
ongelmia, kun siihen oli ensin tottunut. 
     Kärjen asennetta sovittamiseen saattaa kuvata se, että hän taisteli 
Teostossa pitkään sovittajien oikeuksia vastaan, koska oli sitä mieltä, ettei 
sovittajan työ ole luovaa, vaan ainoastaan mekaanista orkestrointia (Mark-
ku Johansson 2000). Jos hän esimerkiksi antoi oman pianonuottinsa 
jollekin toiselle sovitettavaksi, täytyi siihen Pentti Lasasen (2000) mukaan 
lisätä jotain todella uutta, jotta Kärki olisi suostunut myöntämään, että 
sovitus ei ole pelkästään hänen oman pianonuottinsa orkestrointi. Lasanen 
on myös kertonut, että Kärki saattoi muuttaa omissa sovituksissaan muuta-
man äänen alkuperäiseen sävelmään verrattuna. Jos joku sitten väitti sovi-
tusta omakseen, Kärki saattoi todeta, että "kuule, sä olet ottanut sen mun 
kirjasta, sillä alunperin se ei mene noin!" Vasta myöhemmin, kun uusien 
tyylilajien myötä Kärki alkoi tajuta, ettei olisi enää osannut itse kirjoittaa – 
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omien sanojensa mukaan – "nykykomppia", hän alkoi myöntää, että sovit-
tajankin työ on luovaa (Markku Johansson 2000). 
     Kärki opiskeli sovittamista sekä amerikkalaisista populaarimusiikin 
oppikirjoista että taidemusiikin teoriakirjoista. Tuohon aikaan ei kuitenkaan 
ollut kovinkaan paljon kirjallisuutta populaarimusiikin sovittamisesta, joten 
erittäin tärkeässä asemassa oli käytännön harjoittelu sekä amerikkalaisten 
sovitusten kuuntelu ja opiskelu. Esimerkiksi välirauhan aikana Kärki kir-
joitti yli 100 sovitusta Erkki Ahon orkesterille. Sodan jälkeen oli vaikea 
saada ulkomaisia nuotteja, joten Kärki kuunteli radiosta ulkomaisia lähe-
tyksiä ja nuotinsi sävelmät paperille.  
     Säilyneet sovitukset osoittavat, että Kärki oli varsin hyvin perehtynyt 
jazzin uusiin tuuliin, vaikka ne eivät juuri heijastuneetkaan hänen omaan 
tuotantoonsa. Esimerkiksi Jaakko Salo (2000) sai Kärjeltä ilmaiseksi tämän 
kirjoittamia jazznuotteja 1940-luvun lopussa. Näiden joukossa oli esimer-
kiksi "Old Man Rebop" – modernia bebopia, jota ei Suomessa soittanut 
kukaan siihen aikaan (Salo 2000). Omien sanojensa mukaan Kärjellä oli 
sodan jälkeen toistasataa orkesteria, joille hän kirjoitti sovituksia eri 
kokoonpanoille kirjoittamalla stemmat suoraan päästään (Nokela 1973b: 
18). Kärki tuskin kuitenkaan teki näille orkestereille yksilöllisiä sovituksia, 
vaan hän kirjoitti vakiomallisen sovituksen, jota sitten monistettiin haluk-
kaille. 
 
 
2.6.1  Pienyhtyesovitukset ja pianonuotit 
 
     Kärki kirjoitti monista uusista sävelmistään pianonuotin lisäksi pien-
yhtyesovituksen, joita hän lähetti ympäri maata. Ainakin alkuun nämä 
sovitukset olivat maksullisia (Niiniluoto 1982: 114), mutta esimerkiksi Ossi 
Runne (2000) kertoo saaneensa sovitukset ilmaiseksi. Yhtenä syynä saattoi 
olla se, että Kärjen liityttyä Teoston jäseneksi 1940-luvun lopulla hän sai 
sovitustensa esittämisestä korvausta Teoston kautta, jolloin niistä ei enää 
tarvinnut pyytää erikseen maksua. Kaikkiin sovituksiin olikin aina kirjoi-
tettu: "Älkää unohtako Teosto-ilmoitusta."  Kärjen pienyhtyesovitukset oli 
aina kirjoitettu vakiokaavalla: B-vireisille ja C-vireisille soittimille oli 
omat, yleensä kaksiääniset stemmansa, ja kolmannessa stemmassa oli 
bassolinja ja sointumerkit. 
     Kärki kirjoitti jokaisesta sävelmästään pianonuotin sävellysprosessin 
viimeisenä vaiheena. Tämän käytännön yhtenä etuna oli se, että jos sävel-
mästä tuli suosittu, Kärjellä oli julkaisukelpoinen pianonuotti valmiina. 
Sävelmästä tehtyä pianonuottia ja Kärjen pienyhtyeille kirjoittamia 
sovituksia vertailemalla voidaan helposti todeta, että julkaistut pianonuotit 
aina 1950-luvun puoliväliin saakka eivät olleet helpotettuja, vaan niistä 
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löytyvät kaikki samat äänet, jotka esiintyvät pienyhtyesovituksissa. Näillä 
pianonuoteilla oli Jaakko Salon (2000) mukaan suuri koulutuksellinen 
vaikutus suomalaisiin soittajiin. Esimerkiksi Salo tutki itsekin nuorena 
muusikkona tarkkaan hanurifillejä, jotka oli kirjoitettu tarkasti nuotteihin. 
     Vasta 1950-luvun puolivälistä lähtien julkaistut pianonuotit olivat usein 
yksinkertaisempia, mihin on varmastikin ollut syynä musiikkiharrastuksen 
laajentuminen: nuotteja ostivat muusikkojen lisäksi tavalliset musiikin 
harrastajat. Kärki oli kuitenkin aina tarkka siitä, että vaikka piano-
sovituksessa olisi ollut vain kolme ääntä, sen tuli olla "ammattimaisesti 
tehty". (Runne 2000). Kärjen kolmiäänisissä pianosovituksissa äänet eivät 
olekaan ainoastaan kolmisointujen säveliä, vaan ääniksi on valittu myös 
muita harmonian karaktäärisiä säveliä, kuten sointujen lisä- ja muunne-
säveliä. 
 
 
2.6.2  Muut sovittajat 
 
     Kärki alkoi 1960-luvulla antaa sävelmiään myös muiden sovitettavaksi. 
Kalervo Kärki (2000a), joka on tarkkaan perehtynyt isänsä koko tuotan-
toon, on todennut, ettei ole havaittavissa mitään säännönmukaisuutta siinä, 
mitkä omista sävellyksistään Kärki on sovittanut itse ja mitkä hän on 
antanut muiden sovitettavaksi. Ilmeisesti asia on riippunut hyvin pitkälti 
siitä, kuinka kiire Kärjellä on ollut sillä hetkellä. Vexi Salmi (2000d) on 
epäillyt, että Kärki alkoi luottaa enemmän muihin sovittajiin sen jälkeen, 
kun tämä ei enää itse jaksanut seurata niin tarkkaan, mitä nuorisomusiikissa 
tapahtuu. 
     Kun sovituksesta vastasi joku muu, Kärki toimitti sovittajille aina 
sävelmän pianonuotin. Vexi Salmen (2000) mukaan pianonuotti saatettiin 
käydä sovittajan kanssa läpi pianon ääressä. Kärki piti pitkään kiinni siitä, 
ettei pianonuottia saa missään nimessä muuttaa, kun se orkestroidaan isolle 
orkesterille. Monet sovittajat olisivat halunneet käyttää luovuuttaan, jolloin 
Markku Johanssonin (2000) mukaan "syntyi meteliä".  Vasta myöhemmin 
Kärki alkoi antaa sovittajille vapaammat kädet, kunhan "se tehdään 
fiksusti". Kun jotain muutettiin, sitä piti muuttaa "parempaan suuntaan." 
Kokoonpanon suhteen Kärki ei ollut niin tarkka, sillä ainakin Nacke 
Johansson (2000) sai jo 60-luvun alkupuolella useimmiten itse päättää 
kokoonpanosta.  
     Useimpien Kärjen kanssa työskennelleiden sovittajien mukaan Kärki oli 
erityisen tarkka siitä, ettei sävelmän alkuperäistä bassolinjaa muutettu. Esi-
merkiksi Kassu Haloselle Kärki oli tokaissut: "tee mitä teet, mutta basso-
linjaa et muuta" (Salmi 2000b). Tosin Nacke Johansson (2000) on kertonut, 
että hän sai muuttaa bassolinjoja ja sointuja varsin vapaasti. 
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     Kärjen bassolinjat ovat hyvin "oikeaoppisia", sillä ne perustuvat perin-
teiseen kenraalibassoajatteluun. Monet Kärkeä nuoremman sukupolven 
edustajat ovat kuitenkin pitäneet Kärjen bassolinjoja "tylsinä", sillä Kärki ei 
käytä sovituksissaan esimerkiksi jazzissa yleistä asteittain liikkuvaa 
"walking bass" -bassolinjaa, vaan bassosävel saattaa pysyä samana koko 
soinnun keston ajan. 
 
 
2.6.3  Sovitustekniikka 
 
     Kärjen omien sovitusten yhtenä tavaramerkkinä on jousien runsas 
käyttö. Hänen kollegansa eivät kuitenkaan arvosta Kärjen jousisovituksia 
kovin korkealle. Sovitusten taustalla saattoi olla mielikuva 1930-luvun 
Hollywood-soundista, jossa viulut on kirjoitettu korkeaan rekisteriin ahtaa-
seen asetteluun. Periaatteessa Kärjen sovituksellinen idea oli hyvä, mutta 
valitettavasti Suomen oloissa sovitus jouduttiin kustannussyistä soittamaan 
yleensä ainoastaan viidellä viululla, jolloin neljällä viululla oli kullakin 
oma stemma ja viides viulu yleensä tuplasi oktaavin. Tällöin loppu-
tuloksesta tuli kuitenkin varsin kireän kuuloinen. Ossi Runne yritti toisi-
naan huomauttaa asiasta Kärjelle todeten, ettei korkealle kirjoitettu 
jousiklusteri kuulosta hyvältä kun viuluja on niin vähän. Kärjen vastaus oli: 
"älä ota huonoja soittajia!". Nacke Johanssonin (2000) mukaan Kärki 
kirjoitti periaatteessa kaikki sektiot samalla systeemillä, joten myös muiden 
sektioiden kuin jousien stemmat oli kirjoitettu ahtaaseen asetteluun.  
     Jaakko Borg (2000) on muistellut, että hän joutui usein vähentämään 
ääniä Kärjen alkuperäisistä jousisovituksista, joissa saattoi olla jopa 8 
ääntä, kun kaksinnetut stemmat otetaan huomioon. Borgin mukaan syynä 
äänien vähentämiseen oli usein yksinkertaisesti se, ettei studioon mahtunut 
"niin paljon ääntä". Borg poisti sovituksista esimerkiksi oktaavikaksin-
nuksia. Borgin mukaan muutkin sovittajat, kuten George de Godzinsky, 
saattoivat sortua samaan kuin Kärki eli nämä kirjoittivat liian tiheitä 
jousisovituksia. 
     Pekka Jalkanen ja Vesa Kurkela (2001) ovat tarjonneet vaihtoehtoisen 
tulkinnan sille, miksi Kärjen jousisovitukset on kirjoitettu tiheään asette-
luun. Heidän mukaansa kyseessä saattaisi olla tietoinen esteettinen valinta, 
jossa on kuultavissa Aarre Merikannon sävellysopissa saadut vaikutteet. 
Valitettavasti Merikannon ja Kärjen yhteistyöstä ei ole juurikaan säilynyt 
dokumentteja, joten tämän mielenkiintoisen tulkinnan tarkempi selvittä-
minen on mahdotonta. 
      Levytyksissä käytetyt kokoonpanot olivat lähinnä kustannussyistä 
melko pieniä. Rytmiryhmän ja jousisektion lisäksi Kärjen sovituksissa ei 
useinkaan käytetty kuin jotakin väriä antavaa puhallinta. Esimerkiksi ala-
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rekisteriä ("sub-tone") käyttävä klarinetti oli sodan jälkeisinä vuosina 
Kärjen suosiossa. Kuriositeettina voidaan mainita, että klarinetisti Niku 
Jussilalle jopa rakennettiin studioon puoli metriä korkea palli, jotta klari-
netti kuuluisi paremmin levytyksissä mikrofoniin (Runne 2000). Myö-
hemmin 1950-luvulla Kärjellä oli käytettävissään erinomainen trumpetisti 
Ossi Runne, joten sovituksiin kirjoitettiin varsin usein trumpettiobligatoja. 
Kärki tuntui myös mieltyneen neljään pasuunaan, joita hän käytti monessa 
sovituksessaan 1960-luvulla. Kokonaisuutena täytyy kuitenkin todeta, että 
sovituksissa on usein käytetty varsin niukalti puhaltimia siihen nähden, että 
Kärki aloitti uransa jazzmuusikkona. 
     Varsinkin rytmillisesti suurin osa Kärjen sovituksista on hyvin kaukana 
jazzin tai argentiinalaisen tangon rytmiikasta. Esimerkiksi Ossi Runnen 
(2000) mielestä Kärjen sovituksissa "rytmiryhmä eli omaa elämäänsä" 
ilman, että se olisi myötäillyt melodiaa. Rumpali soitti vispilöillä periaat-
teessa samaa perusrytmiä kuin kitara ja piano, jolloin Runnen mukaan 
kompista puuttui "kimmoisuus ja keveys, joka on argentiinalaisessa 
tangossa." On kuitenkin mielenkiintoista pohtia, oliko rytmin staattisuus 
Kärjeltä tietoinen ratkaisu. Ehkäpä Kärki oli tanssilavoja kiertäessään 
huomannut, ettei Suomen kansa olisi osannut tanssia tangoa, jos sen rytmi 
olisi ollut liian "argentiinalaista".  
     Levytyksissä yhtye soitti nuoteista, eikä improvisointia juurikaan esiin-
tynyt. Poikkeuksen muodosti Kärki itse, joka soitti hanurillaan impro-
visoituja lurituksia. Kärki soittikin levytyksissä lähes aina haitaria eikä 
pianoa. Pauli Granfeltin mukaan Kärki halusi aivan tietynlaisen hanuri-
soundin ja katsoi itse pystyvänsä toteuttamaan sen parhaiten (Kalervo 
Kärki 2000a). Hyviä pianisteja taas oli paremmin saatavilla.  
     Kärki soitti kuitenkin harvoin varsinaisia sooloja. Kalervo Kärki 
(2000a) arvelee lukuisien isänsä kanssa käymiensä keskustelujen perus-
teella, että syynä soolojen niukkuuteen oli se, ettei hänen isänsä pitänyt 
soittamisesta sinänsä, vaan ajatteli enemmänkin koko orkesteria. Kärjellä 
oli myöhemmin käytettävissään ammattitaitoisia luottohanuristeja, kuten 
Matti Viljanen, ja hanuristille annettiin improvisatorisia vapauksia senkin 
jälkeen, kun Kärki ei enää itse soittanut levytyksissä (Runne 2000). 
     Kärjen omia sovituksia soitettaessa on tärkeää huomata, että soinnun 
mahdollista käännöstä ei ole merkitty sointumerkkiin. Yhtenä syynä saattoi 
olla se, että Kärjen mielestä ammattitaitoisen muusikon tuli osata soittaa 
”oikea” käännös, vaikkei sitä nuotteihin ollut kirjoitettukaan (Lauri Suur-
pää 1999). Esimerkiksi c-mollissa Kärki käyttää Fm-sointumerkkiä myös 
silloin, kun bassoäänenä on d eli sointumerkki olisi nykyisen käytännön 
mukaan Dm7b5. Pentti Lasasen (2000) mukaan Kärki merkitsi sointu-
merkiksi Fm, sillä tämä halusi olla varma, että jokainen – Kärjen omien 
sanojen mukaan – "junttikitaristi" soittaa oikean soinnun. Tästä syystä 
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monet nykypäivän muusikot soittavat Kärjen sovitusten bassosävelet 
”väärin”, sillä he ovat tottuneet siihen, että käännös kirjoitetaan sointu-
merkkiin. Tällöin sävelmät menettävät paljon alkuperäisestä luonteestaan.  
 
 
2.7  Tuottaja 
 
     Toivo Kärki on varmasti herättänyt eniten ristiriitaisia tunteita toimies-
saan Fazerin kotimaisen tuotannon päällikkönä. Hän oli yli 20 vuotta 
suomalaisen kevyen musiikin tärkein portinvartija, joka hyvin pitkälti päätti 
maamme suurimman levy-yhtiön tuotannosta. Kun tähän yhdistetään 
Kärjen suorasukainen persoonallisuus, ei ole ihme, että Kärki herätti 
monissa ärtymystä.  
     Ennen siirtymistään Fazerin tuotantopäälliköksi Kärki oli jo 40-luvulla 
aloittanut nuottien kustannustoiminnan, koska ei olisi omien sanojensa 
mukaan saanut muuten julkaistua omia sävelmiään nuotteina (Niiniluoto 
1982: 113). Mukana oli aluksi rumpali Ossi Aalto, joka hoiti paperisodan. 
Toiminimenä käytetty ”Aalto” muuttui ensin Sävelteokseksi ja sen jälkeen 
X-Säveleksi. Varsinkin X-Sävelen puitteissa Kärki harjoitti aktiivista sävel-
lystensä markkinointia lähettämällä pianonuotteja ja sovituksia muusikoille 
ympäri Suomea. Esimerkiksi Kalervo Kärki (2000a) on muistellut, että 
1950-luvun lopulla hän postitti isänsä pyynnöstä nuotteja muutaman kerran 
vuodessa yli 500 henkilölle. Jokaiseen nuottiin lyötiin leima, jossa keho-
tettiin muistamaan kyseinen kappale Teosto-ilmoituksia laatiessa.   
     Kärki aloitti Fazerin kotimaisen tuotannon päällikkönä vuonna 1955. 
Hänen palkkansa määräytyi sen perusteella, miten hyvin hänen sävelmänsä 
myivät. Samassa yhteydessä hän teki Fazerin kanssa sopimuksen, jonka 
mukaan hän luopuisi omasta kustannustoiminnastaan 15 vuoden jälkeen. 
Vuonna 1970 hän joutuikin sopimuksen mukaan myymään X-Sävelen 
Fazerille. Kalervo Kärjen (2000a) mukaan kauppa oli hänen isälleen 
vastentahtoinen, sillä sen myötä tämän koko aikaisempi tuotanto siirtyi 
Fazerin hallintaan, samoin tuleva tuotanto. 
 
 
 
2.7.1  Suurpiirteinen tuottaja 
 
     Levytuottajana Kärki edusti sukupolvea, jolle nuotti oli "pyhä asia". 
Studiossa ei enää tehty kokeiluja. Tärkeänä syynä se, että vielä 40- ja 50-
luvuilla studioita oli vähän ja studioaika oli niin kallista, että levytykset piti 
hoitaa mahdollisimman nopeasti. Toisaalta ennen moniraitanauhurien tuloa 
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koko orkesteri piti nauhoittaa samalla kertaa, mikä käytännössä edellytti 
valmiita sovituksia. 
     Jaakko Salon (2000) mielestä Kärki oli tuottajana suurpiirteinen. Kun 
nuotit oli soitettu oikein, asia oli Kärjen mielestä kunnossa. Laulajiin Kärki 
kuitenkin kiinnitti Salon mukaan suuren huomion ja opasti heitä mm. 
fraseerauksessa varsinkin siihen aikaan, kun hän vielä saapui henkilö-
kohtaisesti studioon. 
     1950-luvulla Kärjelle rakennettiin suora puhelinja studiosta työhuonee-
seensa, jolloin hänen ei enää välttämättä tarvinnut tulla itse paikalle 
studioon. Suorasta yhteydestä huolimatta Kärki ei kuitenkaan välttämättä 
kuunnellut tuloksia. Ossi Runne (2000) muistelee, että Kärki antoi hänelle 
nipun nuotteja ennen levytystä ja sanoi, että "mene ja laita tämä purkkiin ja 
pidä huolta, että laulun sanat kuuluu, muuten Suomen kansa tykkää 
saatanan huonoa". Kun Runne palasi studiosta, Kärki oli kysynyt onko 
levytyksessä kaikki mitä pitääkin. Runnen vastatessa myöntävästi Kärki oli 
tokaissut: "No, en mä sitten viitsi sitä kuunnella." Lausahdus ei kuitenkaan 
välttämättä tarkoita sitä, etteikö Kärki olisi ollut kiinnostunut soivasta 
lopputuloksesta, sillä Runnen tapauksessa Kärki varmastikin luotti ammat-
titaitoisen kapellimestarinsa arvostelukykyyn. 
      Miksi Kärki ei enää halunnut olla mukana studiossa 1950-luvun 
puolivälistä lähtien? Yhtenä syynä saattoi olla ajan puute, mutta asiaan on 
todennäköisesti vaikuttanut myös Kärjen epäilevä suhtautuminen uuteen 
studiotekniikkaan. Esimerkiksi Vexi Salmi (2000d) on todennut, ettei 
Kärkeä kiinnostanut äänitystekniikka, joten tekniikan kehityttyä tälle olisi 
ollut turhauttavaa olla mukana studiossa. Salmen mukaan Kärki oli sitä 
mieltä, että tekniikka vain sotki olennaista, mikä tarkoitti "hyviä kappa-
leita" eli evergreen-sävelmiä. Kärki ei esimerkiksi koskaan hyväksynyt 
stereoääntä vaan kuunteli kaikki äänitteet monona. Monoäänen kuuntelu 
saattaisi viitata myös siihen, että Kärki arvioi äänitteitä ennen kaikkea 
kuluttajien näkökulmasta (Muikku 2001: 111).  
 
 
2.7.2  Tilastojen merkitys 
 
     Kärki seurasi erittäin tarkasti äänitteiden myyntitilastoja. Tämä oli 
varmasti yhtenä syynä siihen, että Fazerin tuotanto keskittyi perinteiseen 
iskelmämusiikkiin, vaikka Kärki itse pitikin enemmän jazzista. Esimerkiksi 
Johan Vikstedt on kertonut Kalervo Kärjelle, että hän ja Jaakko Borg 
yrittivät Fazerilla ajaa modernimpaa linjaa, mutta Kärki todisti tilastoihin 
vedoten, että viulu- ja haitaripohjainen kansallinen tyyli myy sittenkin 
parhaiten (Kalervo Kärki 2000a). Kärki olikin siinä mielessä oikeassa, että 
erilaiset hittilistat eivät ole antaneet oikeaa kuvaa äänitteiden kokonais-
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myynnistä Suomessa listojen kokoamistavasta johtuen. Perinteinen tanssi-
musiikki on aina ollut suositumpaa kuin listasijoitukset olisivat antaneet 
ymmärtää, ja tilastoja tarkkaan seurannut Kärki on varmasti ollut tästä 
tietoinen.  
     Kärki on itse kertonut tilastoista muistelmissaan (Niiniluoto 1982: 202): 
 

Omaksuin myös alusta lähtien kovan itsekontrollin ja pidin heti alusta vuodesta 
1955 kaksikymmentä vuotta eteenpäin tilastoa omien sävellysteni osuudesta ja 
myynnistä. Jos esimerkiksi 25 % Fazerin iskelmälevyistä oli omia sävellyksiäni 
niin myytyjen piti olla vähintään 30 prosenttia. Jos taas 30 % kokonaistuotannosta 
olisi omiani ja myynti olisi ollut vain 15 % niin silloin olisin toiminut väärin: 
minut olisi pitänyt erottaa tai ottaa valta pois. Näin olin tarkkana 20 vuotta ja 
seurasin viikoittain olinko suosinut itseäni, viikoittain, kuukausittain ja vuosittain. 

 
     Kärkeä on kuitenkin monesti syytetty siitä, että tilastojen tarkasta 
seuraamisesta huolimatta hän syrji muita kotimaisia säveltäjiä. Teoriassa 
onkin mahdollista, ettei Kärjen kannattanut tuottaa muilta ainakaan liikaa 
huippulevyjä (Metsämäki 1997: 78). Kärki on itse torjunut väitteet todeten, 
että hyvät sävelmät ovat päässeet julkisuuteen tekijästä riippumatta, sillä 
hän on aina pyrkinyt ajattelemaan vain firman – ja kansan – etua. (Haka-
salo 1979: 36). Kärjen lausuntoa tukee Vexi Salmen (2000d) kommentti 
siitä, että Kärki oli aina uskollinen työnantajalleen. Yhtenä osoituksena 
uskollisuudesta Salmi pitää sitä, ettei Kärki halunnut vaihtaa kuukausi-
palkalle silloinkaan, kun hänen sävelmänsä myivät huonosti. Kärki katsoi,  
että syy oli hänen jos yhtiöllä menee huonosti.  
     Erityisesti julkisuudessa on esitetty väitteitä siitä, että Kärki olisi 
tietoisesti syrjinyt Unto Monosta (esim. Forss 2000). Täytyy kuitenkin 
muistaa, että Mononen oli varsinkin 1950-luvulla vielä aloitteleva sävel-
täjä, jolla oli vaikeuksia saada sävelmiään muidenkin levy-yhtiöiden kuin 
Fazerin kautta julkaistavaksi. Itse asiassa Fazer julkaisi useita Monosen 
sävelmiä 50-luvulla. Esimerkiksi ”Satumaan” Fazer julkaisi Kärjen sovitta-
mana jo vuonna 1955 laulusolistinaan Kärjen luottomies Henry Theel. 
Menestys jäi kuitenkin vaatimattomaksi, mikä ei tietenkään rohkaissut 
tilastoja tarkasti seuraavaa Kärkeä jatkamaan.  
     Toisaalta täytyy muistaa, että Mononen oli spontaani säveltäjä, jonka 
sävelmät tulivat usein tuottajalle varsin keskeneräisinä, sillä esimerkiksi 
sointumerkeissä oli puutteita ja sanoituksia jouduttiin korjailemaan (Salo 
2000). Tämä keskeneräisyys saattoi ärsyttää Kärkeä, joka edellytti aina 
ammattimaista otetta. Monosen sävellykset vaativat yleensä sovittajalta 
paneutumista ja kekseliäisyyttä, ja kuten aikaisemmin on todettu, Kärki ei 
ollut sovittajana kovin innovatiivinen. Tässä mielessä Monosen luonnok-
senomaiset sävelmät eivät välttämättä innostaneet Kärkeä sovitustyöhön.  
 



 

 

 

54  

2.7.3  Suorapuheinen päällikkö 
 
     Kärki herätti tuottajana usein pahaa verta suorapuheisuudellaan. Markku 
Johanssonin (2000) mielestä Kärki oli johtajana kuin vanhanaikainen 
patruuna, sillä ne, jotka olivat tämän kanssa eri mieltä, olivat ”ehdottomasti 
väärässä”. Vexi Salmen (Sandberg 1992: 9) mukaan Kärjen särmikkyyttä ja 
ärhäkkää persoonallisuutta on kuitenkin vahvasti liioiteltu. Salmen mielestä 
Kärki ei koskaan ollut vaikea, mutta tällä oli vain hyvin selvä käsitys siitä, 
mitä musiikin pitää olla. Kärki katsoi, ettei musiikki saanut olla vain sinne 
päin vaan sen piti olla ”oikein”. Lauri Jauhiaisen (2000) mielestä Kärjen 
suorasukaisuuteen olisi pitänyt osata vastata takaisin samalla mitalla, 
jolloin ”olisi saanut 10 pistettä takaisin”.  
     Kärki jäi johtajana monille etäiseksi, sillä hän ei päästänyt työaikana 
muita lähelleen. Esimerkiksi Ossi Runnen (2000) mukaan Kärki ei yleensä 
mennyt kaveruutta pitemmälle; varsinaista ystävyyttä ei syntynyt. Runnen 
mukaan Kärki ei tilittänyt edes alkoholia nautittuaan omaa sisintään. Kun 
työasiat oli hoidettu, niin yksityiselämä ei kuulunut kenellekään.  
     Aarno Ranisen (2000) mukaan työajan jälkeen voitiin sinänsä olla 
ystäviä, mutta käytännössä monilla oli pelonsekaisia ennakkoasenteita 
Kärkeä kohtaan. Tämä teki Kärjestä erakon, sillä hänen luonaan ei uskal-
lettu käydä vierailulla. Ranisen mukaan Kärki olisi kuitenkin ollut periaat-
teessa hyvin seurallinen ja pitänyt siitä, että hänen luonaan käydään. Myös 
Kyösti Kettunen (2000) on kertonut, että Kärki "ilahtui kovin" vierailuista.  
     Ranisen (2000) mukaan Kärki jäi kuitenkin nuoremmille hieman 
etäiseksi, sillä tämän läheisimmät ystävät, kuten Helismaa ja Rautavaara, 
olivat samaa sukupolvea. Omalta osaltaan Kärjen ihmissuhteita vaikeutti 
hänen kaksijakoinen persoonallisuutensa, sillä Kalervo Kärjen (2000a) 
mukaan hänen isänsä ”hyvällä tuulella ollessaan valloittava, säteilevä, 
energiaa pursuva, huonolla tuulella ollessaan taas hankala, arvaamaton, 
räjähdysaltis”.  
     Seuraava Pentti Lasasen (2000) kertoma anekdootti kertoo omaa 
kieltään Kärjen suorapuheisuudesta ja kärsimättömyydestä. Tarina liittyy 
tilanteeseen, jossa diplomin Sibelius-Akatemiassa tehnyt nuori säveltäjä 
erehtyi menemään Kärjen puheille tarjoutuen tekemään Fazerille sovituksia 
leveämmän leivän toivossa. 
 

Kärki: "Tjah! Sävellä tango!"  
Säveltäjä: "Voinko tulla huomenna?"  
Kärki: "Ei. Tossa on kynä ja paperi."  
Ei syntynyt se tango. Kärki: "No anna tänne!"  
Kului hetki. Kärki: "Kirjoita tohon perussoinnutus ja basso!" ’ 
Sekään ei syntynyt. Syntyi hämmentynyt hiljaisuus. Sitten nuori mies huomasi 
Salmenhaaran sointuanalyysin ja sanoi: "Tota mä olen myös tentissä lukenut, 
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Salmenhaaran Sointuanalyysia."  
Kärki: "Jaa. Se on mun vessalukemista." Kärki otti kirjan, eikä katsonut, avasi 
jostain vaan ja sanoi: "Selitä mulle tää paikka!"  
Kaveri katsoi: "Joo. Kyllä tentissä oli..."  
Kärki: "Niin, mitä se auttaa että ihminen lukee kun se ei ymmärrä mitä se lukee!"  

 
     Kärki on muistelmissaan puolustanut suorapuheisuuttaan seuraavasti 
(Niiniluoto 1982: 283): 
 

Ehkä vahvat mielipiteeni ja nopea puhetapani ovat aiheuttaneet sen, että monet 
ovat tunteneet itsensä nujerretuiksi tai väärinymmärretyiksi. Mutta jos joku on 
hyvillä argumenteilla ja selvillä perusteilla sanonut minun olevan väärässä, olen 
aina myöntänyt sen. Vaikka harvoin niin on käynyt, hehheh. Ja luulen, että ne 
jotka tuntevat minut paremmin, eivät pelkää minua ollenkaan.  

 
     Kärki oli myös laulajia kohtaan hyvin suorapuheinen, mikä ei tietenkään 
miellyttänyt kritiikin kohteeksi joutuneita. Jos laulusuoritus ei tyydyttänyt, 
Kärki antoi nopeaa ja suoraa palautetta. Hän on itse väittänyt, ettei hänen 
tarvinnut kuunnella kuin kahdeksan tahtia, niin hän tiesi tuleeko laula-
misesta mitään. (Niiniluoto 1982: 224). Esimerkiksi Aarno Ranisen (2000) 
mukaan Kärki tokaisi kerran koelaulutilanteessa kokelaalle: "Tjah. Parempi 
vibrato ja uudet hampaat suuhun!" 
     Joistakin laulajista myös tuntui, ettei heihin ehditty syventyä riittävästi. 
Yksi tyytymättömistä oli Eino Grön, jonka mukaan Kärki oli laulajia 
kohtaan tavallaan isällinenkin, mutta laulajia oli paljon, eikä Kärki ehtinyt 
katsoa riittävästi kaikkien perään (Virmavirta 1998: 98). Grönin mielestä 
Kärjen tuotannossa määrää korostettiin laadun kustannuksella. Jaakko 
Salon (2000) mukaan Kärki kuitenkin kiinnitti laulajiin suurta huomiota ja 
opasti heitä esimerkiksi fraseerauksessa varsinkin silloin, kun laulu oli 
sävelletty nimenomaan tiettyä laulajaa silmälläpitäen.  
     Eila Pienimäki (2001) on kertonut, että Kärki suhtautui häneen erittäin 
lämpimästi ja pyrki aina rohkaisemaan ja tukemaan häntä urallaan. Kun 
Pienimäki olisi halunnut Kärjen omien sävelmien lisäksi levyttää myös 
ulkomaisia käännösiskelmiä, Kärki oli kieltäytynyt todeten, että ”ole sinä 
vain tyytyväinen, että olet minun A-mappini tyttö!”. Kärki oli sanonut, että 
ulkomaiset hitit synnyttivät tähdenlentoja, jotka ”nostivat kuin raketti ja 
pudottivat kuin kivi”, kun taas hänen omien sävellystensä ansiosta 
Pienimäen laulut ”jäisivät elämään”. 
     Eräiden laulajien tyytymättömyyteen saattoi vaikuttaa myös se, että 
vaikka Kärjellä olikin selkeä näkemys artistin nimestä, ulkonäöstä ja 
esiintymistavasta, niin hän vähätteli kollegojensa mukaan imagon rakenta-
misen merkitystä (Muikku 2001: 92). Hänen mielestään ”hyvä biisi on 
hyvä biisi ja se on ihan sama missä paketissa se on”. 
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     Kärki oli myös varsin kärsimätön ja jos menestystä ei heti tullut, artisti 
ei välttämättä saanut enää uutta tilaisuutta. Kärki on puolustanut menet-
telyään seuraavasti (Hakasalo 1979: 36):  
 

Sillä hetkellä olen toiminut parhain päin. Mutta myönnän, että tilanteet muuttuvat 
ja aikaisempi ratkaisuni onkin saattanut kääntyä virheelliseksi, kun sitä on 
tarkastellut myöhemmin. Näin kävi Erkki Junkkarisen kohdalla. Tapausta on 
sanottu suurimmaksi erehdyksekseni jonkin laulajan suhteen. 

 
     Toisaalta Kärki oli hyvin asiallinen ja lojaali niitä musiikin 
ammattilaisia kohtaan, jotka täyttivät hänen kriteerinsä ja joita hän arvosti. 
Pentti Lasasen (2000) mukaan Kärki tuki arvostamiaan ammattimuusikoita, 
jotta nämä voisivat toimia kauemmin alalla. Lasasen mielestä Kärki ei 
koskaan yrittänyt hyötyä taloudellisesti muusikkojen kustannuksella. Yli-
hintaa ei maksettu koskaan, muttei myöskään hyödynnetty toisen työ-
panosta ansiottomasti.  
     Vexi Salmen (2000a) mukaan Kärki jakoi Helismaalle osan omista 
korvauksistaan silloin, kun sanoittajat olivat vielä Teoston ulkopuolella. 
Samoin sekä Salmen (2000d) että Lauri Jauhiaisen (2000) kokemuksen 
mukaan Kärki oli ystävilleen hyvin humaani ja auttoi heitä taloudellisesti 
jopa pankkivekselin muodossa.  
     Pentti Lasanen (2000) katsoo, että Kärki seurasi tarkasti, kuka osasi 
mitäkin, ja pyrki kasaamaan ammattilaisten ”tallia” ympärilleen. Kärjen 
talliin ei Lasasen mielestä tultu harjoittelemaan, vaan kannukset piti olla jo 
aikaisemmin ansaittu. 
 
 
2.7.4 Mukautuminen uusiin virtauksiin 
 
     Kärki ei levytuottajana juurikaan pystynyt mukautumaan uusiin musiik-
kivirtauksiin. Hän ei esimerkiksi itse panostanut 60-luvun kitaramusiikkiin, 
vaan jätti sen nuoremmalle kollegalleen Osmo Ruuskaselle. Tähän vaikutti 
varmasti ratkaisevasti se, että Kärjen musiikilliset juuret olivat 20- ja 30-
luvuilla. Hänen oli siten vaikeampi sopeutua muutoksiin kuin nuorempien 
tuottajien. Pentti Lasanen (2000) on todennut osuvasti, että ”jokainen on 
oman nuoruutensa, oman alkuperäisen mieltymyksensä orja”. Lasasen 
mukaan Kärki kylläkin perehtyi tarkkaan esimerkiksi Tom Jonesin sävel-
miin ja tutki tarkkaan, mistä tekijöistä tämän menestyssävelmät koostuvat. 
Lasanen kuitenkin toteaa, että myöhemmissä tuotannoissa saattoi tulla 
tyylirikkoja, mutta tämä ei johtunut ammattitaidon puutteesta, vaan siitä, 
että Kärjen ”katsantokanta oli erilainen”.  
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     Toisena syynä Kärjen muutosvastarintaan saattoi olla hänen kielteinen 
suhtautuminensa tekniikkaan, jonka merkitys alkoi 60-luvulla korostua 
sekä kehittyneen äänitystekniikan että sähköisten soittimien myötä. Kärki 
ei koskaan omaksunut sitä, että soundista ja studiotekniikasta tuli vähitellen 
yhä keskeisempi osa populaarimusiikkia. Kärjellehän musiikki oli musiik-
kia jo silloin, kun se oli nuoteilla. Kärjen vanhoillisuuteen saattoi lisäksi 
vaikuttaa se, ettei hän pystynyt täysin ymmärtämään sitä, että erityisesti 
nuorison musiikillinen maku oli muuttumassa.  
     Kärki seurasi erittäin tarkasti lehtiä, televisiota ja radiota, mutta 
tanssilavoilla häntä ei enää näkynyt vuoden 1955 jälkeen. Ossin Runnen 
mukaan Kärki oli varma siitä, että sotien jälkeinen iltamaperinne jatkuisi 
äänilevyn muodossa (Muikku 2001: 107). Todellisuudessa tilanne oli 
kuitenkin muuttunut ratkaisevasti esimerkiksi 50-luvun jazziskelmän ja 
erityisesti 60-luvun nuorisomusiikin myötä.  
     Kärjen perinteinen musiikkimaku oli varmasti osaltaan vaikuttamassa 
siihen, että hänet siirrettiin syrjään Fazerin tuotantopäällikön tehtävistä 
vuosien 1977—78 vaihteessa. Tämä oli vaikea prosessi sekä Kärjelle itsel-
leen että Fazerin johdolle. Fazerin silloisen toimitusjohtajan John Eric 
Westön mukaan asian teki erityisen vaikeaksi se, että Kärki oli ollut hänen 
hyvä ystävänsä (Muikku 2001: 241). Kärki itse loukkaantui syvästi syrjäyt-
tämisestään, joka hoidettiinkin hyvin nöyryyttävällä tavalla (Niiniluoto 
1982: 267—272).  
     Käytännössä Kärjen syrjäyttäminen vauhditti 70-luvulla alkanutta 
Fazerin alamäkeä. Vaikka Kärki olikin tuottajana vanhoillinen, hän oli 
kuitenkin musiikillisen ammattitaitonsa lisäksi myös kyvykäs talous-
ihminen. Esimerkiksi Jaakko Salon mukaan levyala vaatii talouspuolellekin 
musiikki-ihmisen asioiden sujumisen takaamiseksi, joten Fazer ajautui 
Salon mukaan 80-luvulla ongelmasta toiseen, koska Kärjelle ei löytynyt 
sopivaa seuraajaa (Muikku 2001: 242). 
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3  Kärjen musiikillinen tyyli 
 
 
3.1  Tahti- ja tyylilajit 
 
     Toivo Kärkeen säveltäjänä liitetään usein hänen monipuolinen tyyli-
lajien hallintansa. Kärjen tyylipaletti muodostui kuitenkin etupäässä hänen 
jo suhteellisen varhaisessa vaiheessa omaksumistaan perinteisistä tanssi-
lavatyyleistä (esim. foksi, tango, valssi ja jenkka) täydennettynä uudemman 
beat-tyylin muutamalla versiolla. Kärki ei selvästikään ollut kovin kiinnos-
tunut uudemmista tyylilajeista, joita hän kutsui Markku Johanssonin (2000) 
mukaan yleisnimellä ”nykykompit”. 
     Kärjen eri tyyleihin tehdyt sävellykset eivät käytännössä poikkea toisis-
taan kovinkaan paljon. Tietysti esimerkiksi tangojen melodioissa käytetään 
keskimäärin pidempiä aika-arvoja kuin jenkoissa, mutta suurin osa eroista 
ei ole sävellysteknisiä vaan enemmänkin esitystapaan, kuten säestysryt-
meihin liittyviä. Kärki saattoi jopa levyttää aikaisempia sävelmiään toi-
sessa tyylilajissa uudelleen nimettyinä. Tämä ei ollut mitenkään poikkeuk-
sellista, sillä esimerkiksi Unto Mononen muutti aikaisempia sävellyksiään 
tangoiksi, ilmeisesti varsin pienin muutoksin. Todennäköisesti Kärki teki 
eri tyylisiä sävelmiä pitkälti sen takia, että niille oli tilausta tanssilavoilla. 
 
 
3.1.1  Tahtilajit 
 
     Tahtilajien käytössä Kärki ei ollut kovinkaan kokeilunhaluinen, sillä 
tutkimusaineiston sävelmissä on käytetty ainoastaan neljää eri tahtilajia. 
Yhdessäkään sävelmässä ei ole tahtilajin muutoksia, vaan valitussa tahti-
lajissa pysytään koko sävelmän ajan. Kärjen käyttämät tahtilajit ovat 4/8, 
4/4, 3/4 ja 12/8. Näistä ylivoimaisesti suosituimmat ovat 4/8 ja 4/4.  
     4/8-tahtilajia on käytetty yksinomaan tangoissa, jotka on kaikki sävel-
letty tähän tahtilajiin. Kärki on käyttänyt 4/4-tahtilajia varsinkin fokseissa 
ja jenkoissa. Sen lisäksi 4/4-tahtilajia on käytetty huumoripitoisissa 
ralleissa, beat-iskelmissä sekä joissakin laulelmissa (esim. "Tuopin jäljet"). 
Aineiston kaikki valssit on luonnollisesti sävelletty 3/4-tahtilajiin. Sen 
lisäksi 3/4-tahtilajia on käytetty myös joissakin laulelmissa, kuten "Kaksi 
vanhaa tukkijätkää" ja "Kulkurin iltatähti".  
     1960-luvulta lähtien Kärki alkoi säveltää myös 12/8-tahtilajiin, jota hän 
käytti esimerkiksi balladeissa (esim. "Aurinko laskee länteen" ja "Karjalan 
metsäruusu") ja beat-iskelmissä ("Jos vielä oot vapaa" ja "Sanat eivät riitä 
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kertomaan"). Nämä sävelmät perustuvat ns. triolikomppiin, joten ne 
voitaisiin kirjoittaa myös 4/4-tahtilajiin trioleina, mutta Kärjen valitsema 
12/8-tahtilaji on helppolukuisempi. Pekka Jalkasen mukaan näissä hai-
keissa mollitriolisävellyksillä saattaa kuulua vaikutteet, jotka Kärki on 
saanut Kaj Chydeniuksen "Sinua sinua rakastan" -tyyppisestä melodiikasta 
(Jalkanen 1982: 290). Kärjen triolisävellyksiin ovat todennäköisesti vaikut-
taneet myös italialaiset iskelmät ja 60-luvun nuorisomusiikki, kuten Tom 
Jonesin menestyssävelmät. 
 
 
3.1.2  Foksit 
 
     Vaikka Kärki tunnetaan erityisesti tangosäveltäjänä, hänen tuotan-
nossaan foksien osuus on silti ollut vähintään yhtä suuri kuin tangojen. 
Kalervo Kärjen (2000a) laskujen mukaan Kärjen vuosien 1939—70 välillä 
tekemistä sävelmistä noin 29 % oli fokseja. Foksi on ollut tänä aikana 
suosituin tyylilaji lukuun ottamatta vuosia 1945—50, jolloin tangoja ja 
valsseja tehtiin enemmän kuin fokseja. 
     Tutkimusaineistossa foksien osuus on selvästi pienempi eli niitä on 18 
prosenttia kaikista sävelmistä. Aineistossa triolisäestykseen perustuvat 
sävelmät on kuitenkin pidetty erillään fokseista, mutta Kalervo Kärjen 
laskelmissa moni niistä on todennäköisesti luettu mukaan fokseihin, sillä 
nuotteihin on usein merkitty esimerkiksi ”slowfox”. Näyttää kuitenkin siltä, 
että fokseilla on ollut erityinen merkitys Kärjelle, ja hän on säveltänyt niitä 
enemmän, kuin niiden kysyntä olisi antanut aihetta. Tässä ei ole mitään 
ihmeellistä, sillä amerikkalainen foxtrot oli 30-luvun "modernia" jazzia, 
johon Kärki oli mieltynyt nuoruudessaan. 
     Kärki itse nimitti Helismaan kanssa tekemiään fokseja ”Helismaa-
fokseiksi”, ja tämä nimitys onkin varsin kuvaava, sillä nämä sävelmät eivät 
ole rytmisesti kovinkaan svengaavia vaan muistuttavat enemmänkin foksin-
omaisesti soitettuja jenkkoja. ”Helismaa-fokseja” ovat esimerkiksi ”Mum-
mon kaappikello” ja ”Vanhan myllyn taru”. Näiden sävelmien bassoääni 
liikkuu yleensä neljäsosanuotein, ja basson perussävelinä käytetään lähinnä 
soinnun pohjasäveltä ja kvinttiä. 
     Jazziskelmän suosion kasvun myötä 1950-luvun loppupuolella Kärki 
pääsi säveltämään svengaavampia fokseja. Vaikka näissä fokseissa (ehkä 
hienoimpana esimerkkinä ”Onni jonka annoin pois”) jazzvaikutteet ovat-
kin huomattavasti selvemmät kuin ”Helismaa-fokseissa”, ei esimerkiksi sä-
velmien bassolinjoja voida pitää kovin innovatiivisina. Perussävel ja kvintti 
ovat yleisimmät basson sävelet, vaikka bassolinjoissa onkin jazzissa yleisen 
”walking bass”- tyylin vivahteita (eli basso liikkuu toisinaan asteittain). 
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Nuottiesimerkki 1. ”Onni, jonka annoin pois”, chorus, tahdit 1—4 
 

© Warner Chappell Music Finland 
 
 
3.1.3  Tangot 
 
     Tangojen osuus vuosien 1939—70 kokonaistuotannosta on Kalervo 
Kärjen (2000a) laskujen mukaan noin 25 %. Lisäksi noin 5 % kyseisen 
ajanjakson sävelmistä on beguineja. Tutkimusaineistossa tangojen osuus on 
hieman suurempi eli 32 %. Lisäksi beguineja on aineistosta 6 %. Tangojen 
yliedustukseen aineistossa vaikuttaa ennen kaikkea se, että Kärjen menes-
tyssävelmissä on tangoja suhteellisesti ottaen selvästi enemmän kuin hänen 
koko tuotannossaan. 
     Kaikki tutkimusaineiston tangot on siis sävelletty 4/8-tahtilajiin. 
Argentiinalaisten tangojen nuoteissa on käytetty myös 2/4-tahtilajia. Tässä 
on kuitenkin kyse vain merkintätapaerosta, joka ei käytännössä vaikuta 
soivaan lopputulokseen. 
     Tangon tavallisimmat säestyksen rytmikuviot ovat habanera-rytmi, 
milonga-rytmi sekä marssirytmi, jotka esiintyvät usein kaikki samassa 
sävelmässä. Sen lisäksi suomalaisessa tangossa on käytetty ”hakkaavaa 
tangosäestystä”, jossa korostetaan neljännen iskun jälkipuoliskoa (ks. 
nuottiesimerkki 2). Eija Koivusalon (1994) tutkimuksen mukaan suoma-
laisista 30-luvun lopun tangolevytyksistä suurin osa perustui marssirytmiin. 
1940-luvun puolivälistä lähtien marssirytmin osuus alkaa laskea samalla 
kun ”hakkaavan säestyksen” ja habaneran osuus kasvaa. Vuoden 1950 
tienoilla habaneran osuus on jo noin 25 %, mutta se laskee jälleen tämän 
jälkeen ollen 50-luvun loppupuolella enää noin 5 %. Sen sijaan ”hakkaavan 
säestyksen” osuus on 50-luvun lopulla lähes 40 %, kun taas marssirytmin 
osuus on reilut 50 %. Milonga-rytmin osuus suomalaisissa tangoissa on 
Koivusalon tutkimuksen mukaan vain muutaman prosentin luokkaa. 
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Nuottiesimerkki 2. Tangon säestysrytmejä 
 

 
a) marssi, b) habanera, c) milonga, d) ”hakkaava” marssi 

 
 
 
     Tutkimusaineiston tangojen perusteella Kärjellä habanera ja marssirytmi 
ovat selvästi yleisimmät säestysrytmit, joita käytetään suurin piirtein yhtä 
usein. Muutamassa sävelmässä kappaleen eri osia korostetaan erilaisella 
rytmillä, mutta useimmiten sekä habanera- että marssirytmi ovat käytössä 
vuorotellen. Melodian rytmi vaikuttaa selvästi siihen, kumpaa säestys-
rytmiä käytetään. Melodian kestoltaan pidempiä säveliä säestetään 
habanera-rytmillä, kun taas melodian edetessä nopeammin aika-arvoin 
säestyksenä on useimmiten marssirytmi, kuten esimerkiksi tangossa 
”Täysikuu”. Milonga-rytmi on tutkimusaineistossa hyvin harvinainen, sillä 
sitä esiintyy ainoastaan tango-beguinessa ”Illan tullen”. Toisaalta tässä 
sävelmässä milongan osuus on hyvin keskeinen. 
 
 
 
Nuottiesimerkki 3. ”Täysikuu”, chorus, tahdit 1—2 

 
© Warner Chappell Music Finland 
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     Alfonso Padillan (1998: 7) mukaan Kärki on ”hakkaavan marssirytmin” 
isä. Tutkimusaineiston tangojen perusteella Kärki käyttää hakkaavaa rytmiä 
kuitenkin varsin säästeliäästi, sillä vaikka tätä rytmiä esiintyykin aineiston 
tangoissa jo 40-luvulta lähtien, sen osuus on selvästi pienempi kuin taval-
lisen marssirytmin tai habaneran. Hakkaavan rytmin merkitys on keskeinen 
erityisesti monissa alkusoitoissa ja ”Karnevaalitangossa”, jonka chorus-osa 
perustuu yksinomaan tälle rytmille. Tutkimusaineiston perusteella hakkaa-
van rytmin osuus tuntuu olevan varsinkin Kärjen varhaisessa tuotannossa 
selvästi vähäisempi kuin Koivusalon (1994) mukaan suomalaisessa tangos-
sa yleensä.  
 
 
Nuottiesimerkki 4. ”Karnevaalitango”, chorus, tahdit 1—2 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
     Hakkaavan marssirytmin merkitys Kärjen tangoissa on kuitenkin sen 
esiintymistiheyttä suurempi, sillä rytmi on yleensä sijoitettu rakenteellisesti 
tärkeisiin kohtiin eli kahden, neljän tai kahdeksan tahdin fraasien viimei-
seen tahtiin. Tällöin rytmi korostaa fraasin ja sitä seuraavan fraasin taitetta. 
Usein hakkaavan rytmin yhteydessä on melodiassa jokin pidätyssävel. 
Perusmuotoisen hakkaavan rytmin, jossa korostetaan tahdin neljännen eli 
viimeisen iskun jälkiosaa, lisäksi Kärki käyttää paljon rytmin muunnosta, 
jossa korostetaankin toisen iskun jälkiosaa (esim. ”Anna-Liisa”). Itse 
asiassa toisen iskun jälkiosan korostaminen on Kärjen tangoissa ainakin 
tutkimusaineiston perusteella yleisempää kuin neljännen iskun jälkiosan 
korostaminen. Kärjen omien pienyhtyesovitusten perusteella toisen iskun 
jälkiosan korostaminen lisääntyy selvästi 60-luvun tangojen sovituksissa 
aikaisempaan verrattuna. Toisinaan käytössä on myös näiden kahden 
rytmikuvion yhdistelmä, jossa aksentit ovat sekä toisen että neljännen iskun 
jälkiosalla. 
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Nuottiesimerkki 5. ”Anna-Liisa”, chorus, tahdit 7—8 
 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
 
     Hakkaavan marssirytmin ja sen muunnoksen lisäksi Kärki käyttää 
tangojensa taitteiden lopussa myös hyvin usein kuudestoistaosista muodos-
tuvia bassolinjoja, jotka tuovat lopukkeisiin rytmistä vaihtelua ja johdat-
televat seuraavaan taitteen alkuun, kuten tangossa ”Sydän lyö”. Ylipäänsä 
voidaan todeta, että vaikka Kärjen tangoissa ei käytetäkään kovin montaa 
erilaista säestyskuviota, niiden käyttö on sinänsä varsin vaihtelevaa. Tiettyä 
kuviota ei toisteta yleensä jatkuvasti, vaan säestysrytmiä vaihdellaan 
sävelmän rakenteen ja melodian mukaan. 
 
 
 
Nuottiesimerkki 6. ”Sydän lyö”, chorus, tahdit 7—8 
 

 
© Warner Chappell Music Finland 
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3.1.4  Valssit 
 
     Valsseja on Kärjen 1939—70 tuotannossa kaikkiaan 15 % (Kalervo 
Kärki 2000a). Tutkimusaineistossa valsseja on kuitenkin vain 7 % eli ne 
ovat selvästi aliedustettuina. Tähän on syynä se, että Kärjen valssit ovat 
harvemmin nousseet myyntilistoille. Valsseja Kärki on kuitenkin säveltänyt 
runsaasti, sillä niillä on ollut varmasti paljon käyttöä tanssilavoilla, jossa ne 
kolmijakoisina tuovat tarvittavaa vaihtelua tasajakoisten foksien, tangojen, 
jenkkojen ja humppien joukossa. 
     Tutkimusaineistossa valsseja on niin vähän, ettei niiden perusteella voi 
tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kaikki aineiston valssit ovat 
kuitenkin säestysrytmeiltään hyvin tyypillisiä. Basso soittaa yleensä pää-
iskulle ja muu komppiryhmä sivuiskuille. (Kärjen valssien pianosovi-
tuksissa alimmalle äänelle on kirjoitettu basson soittaman tahdin pääiskun 
lisäksi myös sivuiskuille soitettujen sointujen säveliä, kuten seuraavassa 
”Tyttöni, luokseni jää” -valssin pianosovituksessa.) 
 
 
Nuottiesimerkki 7. ”Tyttöni, luokseni jää”, tahdit 5—8 
 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
3.1.5  Rallit 
 
     Foksien, tangojen ja valssien lisäksi Kärjen tuotannossa on paljon 
kansanomaisia ralleja, joiksi voidaan lukea ainakin jenkat, polkat ja 
humpat. Jenkkoja on vuosien 1939—70 kokonaistuotannossa 13 %, polkkia 
2 % ja humppia 3 % eli yhteensä ralleiksi katsottavia sävelmiä on noin 18 
prosenttia (Kalervo Kärki 2000a). Tutkimusaineistossa näiden sävelmien 
osuus on lähes sama eli 19 %. 
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     Kärki teki ralleja erityisesti Helismaan ja myöhemmin Juha Vainion 
kanssa. Näissä sävelmissä tekstin merkitys on usein korostunut. On hyvin 
todennäköistä, että ralleissa valmiiseen tekstiin tai teksti-ideaan tehtyjen 
sävelmien osuus on suurempi kuin Kärjen koko tuotannossa yleensä. 
Näissä sävelmissä melodian rytmi on siten keskimääräistä useammin sovi-
tettu sanoituksen rytmiin, kun taas esimerkiksi monien Kärjen tangojen 
osalta on hyvin todennäköistä, että melodian rytmi-idea on syntynyt ennen 
kuin se on tekstitetty.  
 
 
3.2  Rakenteet 
 
     Populaarimusiikin rakenteisiin liittyvässä terminologiassa on paljon 
ristiriitaisuuksia. Tässä tutkimuksessa käytetyt termit on selostettu kirjan 
lopussa olevassa sanastossa (ks. esim. muotorakenteet). Sävelmien raken-
neanalyysit perustuvat niiden alkuperäislevytyksiin. Painettujen nuottien 
rakenteet saattavat nimittäin poiketa äänitteistä jopa siinä määrin, että koko 
verse-osa on jätetty nuotista pois. 
     Kärjen sävelmien rakenne noudattaa varsinkin hänen säveltäjänuransa 
alkupuolella laulelmia ja ralleja lukuun ottamatta amerikkalaisen populaari-
sävelmän verse/chorus -rakennetta. 1940-luvun sävelmät noudattavat tätä 
rakennetta hyvin tiukasti, ja chorus-osien rakenteena on yleensä jokin 
yleinen 32 tahdin standardimuoto, kuten AABA tai ABAB.  
     1950-luvun loppupuolelta lähtien perinteisen verse/chorus -rakenteen 
rinnalla alkaa esiintyä yksinkertaisempaa säkeistö/kertosäkeistö -raken-
netta. Tämän muodon ja verse/chorus -rakenteen erottaminen toisistaan on 
usein hyvin tulkinnanvaraista. Yhtenä erottavana tekijänä on se, että 
säkeistö/kertosäkeistö -muodossa säkeistö toistetaan useita kertoja siten, 
että sen tehtävänä ei ole vain johdatella kertosäkeistöön, kuten verse-osan, 
vaan siinä kuljetetaan sanoituksen tarinaa eteenpäin. Kertosäkeistö on myös 
yleensä rakenteeltaan yksinkertaisempi kuin perinteisen populaarisävelmän 
chorus-osa, eikä se useimmiten perustu 32 tahdin standardimuotoon. 
Yksinkertaisempi säkeistö/kertosäkeistö -muoto syrjäyttää vähitellen 60-
luvun kuluessa lähes täysin perinteisen verse/chorus -rakenteen Kärjen 
tuotannossa. Tässä suhteessa Kärki seurasi yleismaailmallista populaari-
musiikin muotorakenteiden kehitystä. 
     Kärki on käyttänyt edellä mainittujen rakenteiden rinnalla myös balladi- 
ja folktraditiosta tuttua säkeistömuotoa, jossa samaa säkeistöä toistetaan 
useita kertoja. Tätä muotoa Kärki käyttää monissa kansanomaisissa jen-
koissa sekä balladeissa ja laulelmissa. Jokaisen säkeen lopussa on yleensä 
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lyhyt kertosäe, jota ei lyhyytensä vuoksi ole järkevää pitää itsenäisenä 
kertosäkeistönä vaan säkeistön osana. Kertosäkeeseen on sijoitettu laulun 
”koukku” tai muu mieleen jäävä, toistettava sanoituksellinen idea.  
     Yleisesti voidaan todeta, että Kärjen tuotannon alkupuoli on harmo-
nisesti usein hyvinkin kunnianhimoista, mutta rakenteiden osalta sävelmät 
perustuvat muutamiin vakioratkaisuihin. Myöhemmässä tuotannossaan hän 
käyttää vaihtelevampia rakenteita, mutta samalla sävelmien soinnutus on 
usein jossain määrin yksinkertaisempaa kuin esim. 40-luvun tangoissa. 
 
 
3.2.1  Verse/chorus -rakenne 
 
     Amerikkalaisen populaarimusiikin ja jazzin vaikutus Kärjen musiikkiin 
näkyy ehkä kaikkein selvimmin siinä, että hieman yli puolet hänen 
sävelmistään perustuu verse/chorus -rakenteeseen. Varsinkin fokseista ja 
tangoista suurin osa perustuu tähän rakenteeseen. Foksien osalta tämä ei ole 
yllättävää, mutta sen sijaan kansainvälisissä tangoissa amerikkalaisen 
populaarimusiikin verse/chorus -rakenne ei ole kovin yleinen. Kärjen oma 
lausunto, jonka mukaan hänen tangonsa eivät olisi Amerikassa sävel-
lettyinä olleet ”tangoja ollenkaan vaan kaikki ns. slovareita” (Bagh 1986: 
232), tuntuukin pitävän paikkansa tangojen muotorakenteiden osalta. 
 
 
3.2.1.1  Chorus-osat 
 
     Suosituin chorus-osan muotorakenne on AABA, jota on käytetty noin 
puolessa chorus-osista eli kaikkiaan noin neljäsosassa kaikista tutkituista 
sävelmistä. Tässä suhteessa amerikkalaisvaikutteet ovat selvät, sillä 
amerikkalaisessa foksissa 32 tahdin chorus-osista peräti 60 % noudattaa 
AABA-muotoa (Edström 1989: 226). 
     Kärjellä chorus-osien AABA-muoto on käytössä erityisesti tangoissa ja 
fokseissa, joista kummastakin peräti puolet perustuu tähän muotoraken-
teeseen. Sen sijaan tutkimusaineiston muun tyyppisissä sävelmissä Kärki ei 
juurikaan käytä chorus-osissa AABA-muotoa, ainoina poikkeuksina valssi 
"Äidin syntymäpäivä" ja laulelma "Kulkurin viimeinen näky". AABA-
muoto on ollut Kärjen suosiossa 1940-luvulta aina hänen uransa loppu-
puolelle, sillä esimerkiksi seuraavien sävelmien chorus-osat perustuvat 
tähän muotoon: "Siks' oon mä suruinen" (1944), "Why nameless" (1945), 
"Sydän lyö" (1953), "Onni, jonka annoin pois" (1958), "Syksyn tango" 
(1961) ja "Kaupungin illassa yksin" (1969). 
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     Kärki on laajentanut muutaman tangonsa chorus-osassa AABA-muotoa 
lisäämällä ylimääräisiä tahteja viimeisen A-osan jälkeen. "Keskiyön 
tangon" chorus-osaan on lisätty yksi ylimääräinen A-osa, jolloin tuloksena 
on 40-tahdin AABAA-muoto. Tangossa "Köyhä laulaja" puolestaan vii-
meistä A-osaa on laajennettu ja muunnettu siten, että tuloksena on 36-
tahdin AABA'-muoto. Nuottiesimerkissä 8 on "Köyhän laulajan" choruk-
sen viimeisen A'-osan kahdeksan viimeistä tahtia. 
 
 
 
Nuottiesimerkki 8. ”Köyhä laulaja”, chorus, tahdit 29—36 
 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
 
     Muista chorus-osien muotorakenteista ABAB-muoto on käytössä 
erityisesti tangoissa ja ABAC-muoto fokseissa. Noin viidesosa tangoista 
perustuu ABAB-muotoon, kuten "Liljankukka" ja "On elon retki näin". 
Viidesosa fokseista puolestaan perustuu ABAC-muotoon, mutta myös 
muutamassa muun tyyppisessä sävelmässä on käytetty tätä muotoa, kuten 
tangossa "Täysikuu". 
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3.2.1.2  Verse-osat 
 
     Osassa tutkimusaineiston sävelmistä on ainoastaan chorus-osa. Verse 
puuttuu mm. joka toisesta foksista ja valssista, kuten fokseista "Koivu ja 
sydän" ja "Onni, jonka annoin pois". Toisaalta vain vajaa kolmannes 
tangoista on sävelletty siten, että niistä puuttuu verse-osa. Nämä ovat 
yleensä 50-luvulla sävellettyjä tangoja, kuten "Täysikuu" ja "Rakasta, kärsi 
ja unhoita". 
     Kärjen verse-osissa on pääsääntöisesti yksinkertaisempi rakenne kuin 
saman sävelmän chorus-osassa. Suosituin verse-osan muoto on tietyn 
aiheen toisto kaksi kertaa eli 8 tai 16 tahdin AA-rakenne tai 16 tahdin 
ABAB rakenne. Lähes kaksi kolmannesta tutkimusaineiston verse-osista 
onkin sävelletty AA- tai ABAB-muotoon. Tyypillisiä esimerkkejä ovat 
tangot "Anna-Liisa", "Liljankukka" ja "Minä soitan sulle illalla". 
     Hieman monimutkaisempi verse-osan rakenne on 12 (tai 24) tahdin 
AAB-muoto, joka tuntuu olevan Kärjen suosiossa, sillä lähes kolmasosa 
verse-osista on sävelletty tähän muotoon. Toinen A-osa on joko ensim-
mäisen 4 tahdin kopio tai saman melodisen aiheen toisto transponoituna ja 
uudelleen harmonisoituna.  
 
 
Nuottiesimerkki 9. ”Siks' oon mä suruinen”, verse, tahdit 5—12 
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     AAB-rakenne toimiikin varsin hyvin verse-osissa, sillä kahta A-osaa 
seuraava, useimmiten dominanttiin päättyvä B-osa on tehokas johdanto 
chorukselle. Erinomaisia esimerkkejä ovat esim. "Tähdet kertovat", jossa 
neljän tahdin aihe toistetaan sellaisenaan, sekä "Siks' oon mä suruinen", 
jossa kertaus tapahtuu terssiä alempaa uudelleen harmonisoituna. Edelli-
sessä muottiesimerkissä 9 on jälkimmäisen sävelmän verse-osan tahdit 5—
12, joista tahdit 5—8 ovat versen ensimmäisen neljän tahdin kertaus terssiä 
korkeammalta ja tahdit 9—12 AA'B-muotoisen versen B-osa, joka päättyy 
dominanttiin. 
     Verse-osien AAB-muoto saattaa ainakin osittain olla bluesin vaikutusta, 
sillä tämä muoto on bluessävelmissä hyvin yleinen. Huomionarvoista on, 
että amerikkalaisissa fokseissa 12 tahdin verse on hyvin harvinainen, sillä 
peräti 90 % niiden verse-osista on 16 tahdin mittaisia (Edström 1989: 226).   
 
 
3.2.2  Säkeistö/kertosäkeistö -rakenne 
 
     Kärjen tuotannossa alkaa 50-luvun loppupuolelta lähtien esiintyä ame-
rikkalaisen populaarisävelmän verse/chorus -rakenteen rinnalla yksinkertai-
sempaa muotorakennetta, jossa kertosäkeistö ei perustu standardimuotoon 
ja jossa säkeistöä toistetaan useita kertoja siten, että sen tehtävänä ei ole 
ainoastaan johdatella kertosäkeistöön, vaan se vie tarinaa eteenpäin. Tästä 
rakenteesta voidaan käyttää nimitystä säkeistö/kertösäkeistö -muoto. Tämä 
muoto yleistyi pop- ja rockmusiikissa erityisesti 60-luvulla (Nurmesjärvi 
2000: 52—53). Rakenteiden osalta Kärki siis pystyi seuraamaan populaari-
musiikin kehitystä, vaikka hän esimerkiksi tyylilajien osalta ei uudistunut 
samassa määrin. 
     Säkeistö/kertosäkeistö -rakenteen merkitys alkaa korostua tutkimus-
aineistossa 60-luvun loppupuolelta lähtien, samalla kun perinteinen verse/ 
chorus -rakenne alkaa väistyä. Kaikkiaan säkeistö/kertosäkeistö -raken-
teeseen perustuvia sävelmiä on tutkimusaineistossa noin viidesosa. Siitä 
huolimatta, että monien käytännössä säkeistö/kertosäkeistö -muotoa 
noudattavien sävelmien pianonuoteissa esiintyykin usein termit ”verse” ja 
”chorus”, analyysissa on selkeämpää käyttää yksikäsitteisyyden vuoksi 
termejä ”säkeistö” ja ”kertosäkeistö”. 
      Sekä säkeistö että kertosäkeistö muodostuvat useimmiten 8 tai 16 
tahdin melodiasta, jota toistetaan kaksi kertaa. Rakenne on siten selvästi 
yksinkertaisempi kuin verse/chorus -rakennetta noudattavissa sävelmissä. 
Tällaista rakennetta noudattavat esimerkiksi ”Minne tuuli kuljettaa” ja 
”Elämän parketeilla”. 
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     Joissakin sävelmissä on kuitenkin hieman monimutkaisempi säkeistön 
rakenne. Esimerkiksi sävelmien ”Lyhdyt loistavat yöhön” ja ”Vanhan 
veräjän luona” säkeistöt noudattavat 24-tahdin rakennetta AAB, jota 
voidaan pitää pidennettynä versiona monissa verse-osissa käytetystä 12-
tahdin AAB-muodosta. Toisaalta säkeistön B-osa voitaisiin tulkita myös 
säkeistön ja kertosäkeen yhdistäväksi ns. sillaksi (engl. "bridge"). 
Humpassa ”Karjalan Marjaana” säkeistö on puolestaan muotoa ABB. 
Sävelmä ”Aina näin lähekkäin” on säkeistö/kertosäkeistö -muotoa noudat-
tavista sävelmistä rakenteeltaan ehkäpä kaikkein vaihtelevin, sillä sen 
säkeistö on 11 tahdin ABC ja kertosäe 8 tahdin AB. Nuottiesimerkissä 10 
on viimeksi mainitun sävelmän säkeistön B-osa (tahdit 5—8) ja C-osa 
(tahdit 9—11) sekä kertosäkeistön ensimmäinen tahti. 
 
 
 
Nuottiesimerkki 10. ”Aina näin lähekkäin”, tahdit 5—12 
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3.2.3  Säkeistömuoto 
 
     Tutkimusaineiston sävelmistä noin neljäsosa perustuu säkeistömuotoon, 
jota on käytetty paljon esimerkiksi folk- ja balladitraditiossa. Kärjen 
säkeistömuotoon perustuvat sävelmät ovat laulelmia, balladeja tai kansan-
omaisia ralleja. Säkeistömuotoon perustuvia sävelmiä on tutkimusaineis-
tossa erityisesti 50-luvun sävelmissä, mikä on luonnollista, sillä Kärjen 
tämän aikakauden tuotannossa kansanomaisten sävellysten osuus on suuri. 
     Säkeistömuodossa sama melodia toistuu jokaisessa säkeistössä. Laulun 
koukku tai sanoma on sijoitettu säkeistön loppuun, ja se kerrataan yleensä 
samoilla sanoilla seuraavassa säkeistössä. Säkeistön loppuun sijoitettua 
lyhyttä kertoa kutsutaan tässä tutkimuksessa nimellä kertosäe (erotuksena 
säkeistö/kertosäkeistö –muodon kertosäkeistöön, joka on pitempi kuin 4 tai 
8 tahdin mittainen säkeistömuodon kertosäe). 
     Tyypillisiä säkeistömuotoa noudattavia ralleja ovat esimerkiksi ”Rova-
niemen markkinoilla” ja ”Hölmölän häät”, jotka ovat selkeitä kuplet-
tiperinteen jatkajia, sillä laulujen koukkuna on joka säkeistön lopussa 
kerrattava merkityksetön rallatus ”rumarillumarei” tai ”hilipati-hilipati…”. 
Toinen yleinen Kärjen sävelmissä käytetty kertosäkeen koukku on laulun 
nimi, kuten sävelmissä ”Kulkurin iltatähti” ja ”Tuopin jäljet”. Viimeksi 
mainittu on muuten yksi harvoista tutkimusaineistoon kuuluvista sävel-
mistä, joissa Kärki on käyttänyt mollimuotoista dominanttia. 
 
 
Nuottiesimerkki 11. ”Tuopin jäljet”, tahdit 11—14 
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     Kärki käyttää hyväkseen toistoa suurimmassa osassa säkeistömuotoisia 
sävelmiä. Sama melodia kerrataan joko sellaisenaan tai sekvenssin-
omaisesti toiselta sävelkorkeudelta. Esimerkiksi ”Reppu ja reissumies” ja 
”Rovaniemen markkinoilla” jokaista säkeistöä voidaan kuvata kirjaimilla 
AAB, jossa B on sävelmän kertosäe ja A-säe toistetaan kaksi kertaa. Muita 
toistoon perustuvia säkeistön rakenteita ovat esimerkiksi AABC (”Kaksi 
vanhaa tukkijätkää”), ABAC (”Hölmölän häät”) ja ABCB (”Pihalaulaja”). 
     Säkeistömuotoiset sävelmät, joissa ei ole hyödynnetty toistoa, ovat 
aineistossa harvinaisia. Tässä näkyy omalta osaltaan Kärjen periaate, jonka 
mukaan ”hyvä ralli on yksinkertainen”, sillä toisto helpottaa laulun 
omaksumista. Sävelmissä, joissa melodiaa ei suoranaisesti toisteta, on 
kuitenkin käytetty rytmisen idean toistoa. Näitä sävelmiä ovat esimerkiksi 
balladinomaiset ”Merenneidon kyynel” ja ”Aurinko laskee länteen”. Samaa 
ideaa eli rytmisen motiivin toistoa on sovellettu myös tangoon ”Anneli, 
Anneli, Anneli” ja ”Poskivalssiin”. Nuottiesimerkissä 12 on "Merenneidon 
kyyneleen" kahden tahdin rytminen idea, joka toistuu nuottiesimerkissä 
kaksi kertaa ja koko sävelmässä kaikkiaan kuusi kertaa. 
 
 
Nuottiesimerkki 12. ”Merenneidon kyynel”, tahdit 3—6 
 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
     Säkeistötyyppisten sävelmien säkeistöt ovat yleensä 16, 24 tai 32 tahdin 
mittaisia. Muutamassa sävelmässä, joissa on käytetty poikkeavia säkeistön 
pituuksia, välisoitot täydentävät muodon 16 tai 32 tahdin mittaiseksi. 
Tällaisia laulelmia ovat mm. "Kulkurin iltatähti" ja "Tuopin jäljet". Säkeis-
tömuotoisissa sävelmissä on kuitenkin myös muita kuin kahdeksalla 
jaollisia säkeistönpituuksia, kuten sävelmissä ”Kaksi vanhaa tukkijätkää” 
(26 tahtia), ”Muhoksen mimmi” (28 tahtia) ja ”Merenneidon kyynel” (10 
tahtia).  
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3.2.4  Alkusoitto 
 
     Lähes kaikissa tutkituista sävelmissä on alkusoitto. Jos alkusoittoa ei 
ole, kuten säkeistömuotoa noudattavissa sävelmissä "Reppu ja reissumies" 
tai "Rovaniemen markkinoilla", sävelmä alkaa säkeistön lopussa olevalla 
lyhyellä kertosäkeellä. Kärjen alkusoitot ovat yleensä lyhyitä, useimmiten 4 
tai 8 tahdin pituisia. Alkusoiton pohjana on käytetty useimmiten joko 
sävelmän laulumelodiaa tai välisoittoa, jos sävelmässä on erillinen 
välisoitto. Tämä käytäntö on hyvin yleinen tanssiorkesterien esitys-
tilanteissa, jotka olivat Kärjelle hyvin tuttuja yli 20-vuotisen muusikonuran 
ajoilta.  
     Yksinkertaisimmillaan alkusoitto on saatu suoraan sävelmän choruksen 
(tai kertosäkeistön) melodiasta. Lähes kolmannes alkusoitoista perustuukin 
chorukseen, esimerkiksi sen A-osaan (joko suoraan tai hieman muun-
neltuna). Esimerkiksi tangossa "Siks' oon mä suruinen" alkusoittona on 
käytetty choruksen A-osaa sellaisenaan, kun taas sävelmässä "Tango 
merellä" alkusoitto perustuu A-osan neljään ensimmäiseen tahtiin, mutta 
melodian loppua on muutettu. 
   Mikäli alkusoitto ei ole suoranainen kopio sävelmän melodiasta, se 
saattaa silti muistuttaa temaattisesti hyvin paljon choruksen tai versen 
melodiaa. Tämän tyyppisiä alkusoittoja oli aineistossa noin viidennes. 
Esimerkiksi tangon "On elon retki näin" alkusoitto toistaa sävelmän versen 
teemoja, kun taas tangon "Tule hiljaa" alkusoitto perustuu sävelmän 
choruksen aiheisiin. Yhteensä siis hieman yli puolet tutkimusaineiston 
alkusoitoista ovat joko suoranaisia lauletun melodian kopioita tai muis-
tuttavat temaattisesti hyvin paljon laulumelodiaa. 
 
 
Nuottiesimerkki 13. ”On elon retki näin”, alkusoitto, tahdit 1—4 
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     Useimmissa sävelmissä, joissa oli erillinen sävelletty välisoitto, 
alkusoittona käytetään tätä väliosaa tai sen muunnelmaa tai lyhennelmää. 
Välisoittoon perustuvia alkusoittoja on viidenneksessä tutkituista sävel-
mistä. Hyviä esimerkkejä ovat "Lapin jenkka" ja "Hiljainen kylätie", joissa 
alkusoittona on käytetty suoraan välisoittoa, sekä "Illan viimeinen tango", 
jonka alkusoittona on käytetty välisoiton neljän ensimmäisen tahdin 
muunnelmaa.  
 
 
Nuottiesimerkki 14. ”Illan viimeinen tango”, alkusoitto 
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     Muutamassa sävelmässään Kärki on käyttänyt alkusoittona jostakin 
toisesta sävelmästä lainattua melodiaa, jolla on pyritty tuomaan humo-
ristista vaikutelmaa. Jenkan "Lännen lokarin veli" alkusoitto perustuu 
alkuperäiseen "Lännen lokariin" ja "Tulta päin"-sävelmässä Kärki on 
lainannut alkusoittoon omaa "Liljankukkaansa". "Poskivalssin" alkusoiton 
harmonia ja melodian tärkeät nuotit on puolestaan lainattu suoraan Kosman 
"Kuolleista lehdistä" (ks. nuottiesimerkki 15). 
     Ainoastaan neljänneksessä tutkituista sävelmistä on "itsenäinen" alku-
soitto, joka ei perustu sävelmän laulumelodiaan tai välisoittoon. Muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta näissä sävelmissä ei sävelletyn alkusoiton 
lisäksi ole erikseen sävellettyä välisoittoa, vaan välisoitto joko puuttuu 
kokonaan tai välisoittona käytetään choruksen melodiaa. Tutkimusaineiston 
perusteella siis tuntuisi siltä, ettei Kärki ole säveltänyt erikseen sekä 
alkusoittoa että välisoittoa. Tämä ei johdu laiskuudesta, vaan siihen on ollut 
käytännölliset syyt. Iskelmämusiikissa kun tarvitaan tietty määrä toistoa, 
joka helpottaa sävelmän omaksumista.  
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Nuottiesimerkki 15. ”Poskivalssi”, alkusoitto, tahdit 2—9 
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 Nuottiesimerkki 16. ”Täysikuu”, alkusoitto, tahdit 1—8 
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     Yleensä Kärjen erikseen säveltämät alkusoitot ovat lyhyitä, useimmiten 
neljän tahdin pituisia, kuten foksissa "Onni, jonka annoin pois" ja tangossa 
”Tulenliekki”. Tango "Täysikuu" on tässä suhteessa poikkeus, sillä sen 
sävelletty alkusoitto on peräti 20 tahdin mittainen. ”Täysikuun” alkusoitto 
esittelee laulumelodian keskeisen idean, sillä laulu rakentuu pitkien pidä-
tyssävelien varaan, ja myös alkusoitossa pidätykset ovat tärkeässä asemassa 
(ks. edellinen nuottiesimerkki 16). 
 
 
3.2.5  Välisoitto 
 
     Tutkimusaineiston 1940-luvun sävelmissä Kärki ei käytä erillistä 
välisoittoa, vaan instrumentaaliosana käytetään osaa choruksesta, useim-
miten sen 16 ensimmäistä tahtia. Tämän aikakauden sävelmät perustuvat 
lähes poikkeuksetta muotorakenteeseen, jossa johdantoa ja verse-osaa 
seuraa kaksi chorus-osaa, joista jälkimmäisessä melodian 16 ensimmäistä 
tahtia esitetään soittimilla. Tätä rakennetta noudattavat mm. "Hiljaa soivat 
balalaikat", "Marja-Leena" ja "Anna-Liisa". Choruksen melodian tai sen 
osan soittaminen instrumentein eräänlaisena instrumentaaliväliosana on 
varsin yleistä myös Kärjen myöhemmässä tuotannossa. Kaikkiaan noin 
kolmanneksessa tutkituista sävelmistä on turvauduttu tähän ratkaisuun, 
joka on hyvin tyypillinen populaarimusiikissa muutenkin. 
     1950-luvulta lähtien Kärjen sävelmissä alkaa kuitenkin esiintyä myös 
välisoittoja, jotka eivät perustu sävelmän laulumelodiaan. Samalla harmo-
nikan käyttö välisoitossa lisääntyy. Tutkimusaineistoon kuuluvissa 1940-
luvun sävelmissä instrumentaaliosien melodia on yleensä soitettu viuluilla. 
     Erikseen sävelletty välisoitto on noin kolmanneksessa tutkituista sävel-
mistä. Useimmiten se on 8 tahtia pitkä, mutta myös 4 ja 16 tahdin välisoitot 
ovat varsin yleisiä. Monissa näistä erillisistä välisoitoista Kärki käyttää 
melodiassa lyhyempiä aika-arvoja kuin varsinaisessa laulumelodiassa. 
Tyypillisiä esimerkkejä ovat tangot "Rakasta, kärsi ja unhoita", "Illan vii-
meinen tango" ja "Keskiyön tango". Näistä jälkimmäisen välisoitto, joka 
toimii myös sävelmän alkusoittona, perustuu enemmän modaalisuuteen 
kuin funktionaaliseen harmoniaan (ks. nuottiesimerkki 17). Vastaavan-
lainen esimerkki löytyy tangon ”Köyhä laulaja” verse-osan lopusta, mutta 
muuten modaalinen soinnutus on tutkimusaineiston perusteella Kärjen 
tuotannossa harvinaista. 
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Nuottiesimerkki 17. ”Keskiyön tango”, välisoitto/alkusoitto 
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3.2.6  Loppusoitto 
 
     Suurimmassa osassa tutkituista sävelmistä ei ole erillistä loppusoittoa, 
vaan sävelmä päättyy suoraan viimeiseen chorus-osaan, korkeintaan 
muutamalla sävelmän päättävällä soinnulla täydennettynä. Jos Kärki 
käyttää chorus-osan jälkeen loppusoittoa, se perustuu useimmiten joko 
suoraan tai hieman muunneltuna sävelmän alkusoittoon, kuten sävelmissä 
"Tulenliekki" (nuottiesimerkki 18), "Illan viimeinen tango" ja "Tähdet 
kertovat". 
 
 
 
Nuottiesimerkki 18. ”Tulenliekki”, loppusoitto 
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3.3  Harmonia 
 
     Kärjen kollegat arvostavat erityisesti hänen melodioitaan, mutta myös 
rohkeaa soinnutusta pidetään tärkeänä tekijänä hänen persoonallisessa 
tyylissään. Esimerkiksi Pentti Lasanen (2000) on todennut, että jos Kärjen 
sävelmistä esiteltäisiin pelkkä melodia, niin vain ”murto-osa” teoksista 
soitettaisiin Kärjen alkuperäisillä soinnuilla. Melodialla ja soinnutuksella 
onkin Kärjen tyylissä erityisen tärkeä keskinäinen suhde. Yksinkertaisetkin 
melodiat saavat runsaasti lisäväriä, kun ne muodostavat säestävään 
sointuun nähden jännitteisiä lisäsäveliä ja pidätyksiä. 
     Kärjen soinnutuksen perustan muodostavat sävellajin eri asteille 
rakennetut soinnut. Kromaattisten muunnesointujen käyttö on varsin 
vähäistä, sillä niistä käytetään lähinnä alennetulle toiselle asteelle raken-
tuvaa dominanttiseptimisointua (a-mollissa Bb7), joka toimii dominantin 
sijaissointuna. Kärjen sävelmissä tämän soinnun käyttö on kuitenkin 
huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi jazzissa.  
     Kärki käyttää yleisimmin sävellajin perustehoja: toonikaa, subdomi-
nanttia, ja dominanttia sekä dominantin dominanttia (a-mollissa Am, Dm 
tai Bm7b5, E7 ja B7). Sen lisäksi hän käyttää mollisävelmissään yleisesti 
rinnakkaisduuria (C) ja sen subdominanttia (F) ja dominanttia (G7). 
Modaaliset muunnesoinnut ovat suhteellisen harvinaisia; poikkeuksena 
duurimuotoinen dominantti, jota Kärki käyttää lähes poikkeuksetta molli-
sävellajissa (a-mollissa E7). Tämä sointu on kuitenkin tonaalisessa 
mollimusiikissa niin tavallinen, ettei sitä tavallisesti edes tulkita muunne-
soinnuksi vaan pysyväksi lainasoinnuksi (Salmenhaara 1980: 89). Tonaa-
lisista muunnesoinnuista Kärki käyttää lähinnä duurimuotoisia dominantin 
ja subdominantin dominantteja (a-mollissa B7 ja A7). 
 
 
3.3.1  Sävellajit 
 
     Kärki ei ole turhaan todennut, että hänen mielestään "molli on musii-
kissa ehdoton" (Niiniluoto 1982: 99), sillä tutkimusaineiston 85 sävelmästä 
ainoastaan 15 kappaleessa on käytetty duurisävellajia. Tosin lähes kaikissa 
sävelmissä esiintyy lyhytaikaisia modulaatioita rinnakkais-duuriin, mutta 
ne kestävät ainoastaan tahdin tai kaksi, joten ne eivät horjuta sävelmien 
molliluonnetta. Kärjen paljon käyttämä mollisävellaji tuntuu olevan myös 
suomen kansan suosiossa, sillä Antti Karhumäen tutkimuksen mukaan 
peräti 86 % kotimaisista huippuhiteistä soivat mollissa (Karhumäki 1999: 
45). 
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     Ainoastaan kuusi tutkimusaineiston kappaleista on sävelletty pelkästään 
duuriin. Nämä ovat ralleja ("Seuramatkat", "Lännen lokarin veli", 
”Rukouslauantai” ja "Hölmölän häät") tai fokseja ("Why nameless" ja 
"Mummon kaappikello"). Muissa 9 sävelmässä, joissa on käytetty duuria, 
kertosäkeistö on yleensä sävelletty duuriin ja säkeistö rinnakkaismolliin. 
Sävelmien tunnelma siis muuttuu haikeasta iloisemmaksi siirryttäessä 
kertosäkeistöön. Nämäkin sävelmät ovat useimmiten ralleja tai fokseja, 
kuten "Vanhan myllyn taru" ja "Reppu ja reissumies", mutta joukossa on 
myös kaksi 60-luvulla sävellettyä tangoa eli "Tangotyttö" ja "Karne-
vaalitango". Vain yhdessä sävelmässä eli rallissa "Ölman" Kärki on tehnyt 
toisin päin eli säveltänyt säkeistön duurissa ja kertosäkeistön mollissa.  
     Kärki poikkeaa ainoastaan kerran 15 duurisävelmässään kaavasta, jossa 
joko koko sävelmä on duurissa tai duurin lisäksi on käytetty rinnakkais-
mollia. Tämä sävelmä on vuonna 1970 sävelletty, Kärjen omiin suosik-
keihin kuuluva (Niiniluoto 1982: 251) iskelmä "Tää viesti kotiin vie", jossa 
säkeistö on sävelletty a-molliin ja kertosäkeistö A-duuriin.  
     Kärjen suosikkisävellajit ovat tutkimusaineiston perusteella a-molli, c-
molli ja d-molli, joita on jokaista käytetty noin neljäsosassa aineiston 
sävelmistä. Seuraavaksi yleisin on g-molli. Muita sävellajeja Kärki käyttää 
selvästi harvemmin. Tutkimusaineistossa muista sävellajeista esiintyvät 
molleista e, h ja f sekä duureista Es, B, G, A ja C. 
     Kärjen mieltymystä a-, c-, d- ja g-molliin voidaan ainakin osittain 
selittää sillä, että nämä sävellajit ovat hieman helpompia puhallinsoittajille 
kuin esim. h- tai e-molli. Mielenkiintoista on myös verrata Kärjen 
käyttämiä sävellajeja Berlioz-Straussin orkestrointikirjan sävellajeista anta-
miin ohjeisiin, jotka Kärki on ilmeisesti lukenut tarkkaan, sillä hän on 
alleviivannut ne huolellisesti. Kirjassa mainitaan, että ”helppoja” säve-
llajeja ovat duureista C, D, Es, F, G, A ja B sekä molleista c, d, e, g, a, ja h 
(Berlioz-Strauss osa I, 61—62). Kärki on siis käyttänyt lähes yksinomaan 
kirjan mainitsemia helppoja sävellajeja, ainoana poikkeuksena f-molli, jota 
Kärki on käyttänyt muutamassa sävelmässään, ja joka kirjassa luokitellaan 
”hieman vaikeaksi”.  
 
 
3.3.2  Sointukäännökset 
 
     Sointukäännösten harkittu käyttö on yksi Toivo Kärjen sävellystyylin 
kaikkein tyypillisimpiä piirteitä. Kärki käyttää käännöksiä varsinkin varhai-
simmissa sävellyksissään, kuten 40-luvun tangoissaan. Monissa uudem-
missa sävelmissään hän käyttää käännöksiä selvästi säästeliäämmin. 
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     Kärki rakentaa sointukäännösten avulla asteittain nousevia tai laskevia 
bassolinjoja varsinkin melodisten fraasien alkupuolella, kun taas fraasien 
lopussa hän turvautuu useimmiten kvintti- ja kvarttiliikkeisiin, jotka tuovat 
funktionaalisen harmonian selvemmin esille. Hyvin tyypillinen esimerkki 
on tangon "Hiljaa soivat balalaikat" choruksen A-osa, jossa kuudessa 
ensimmäisessä tahdissa basso liikkuu asteittain, mutta viimeisissä tahdeissa 
toonika- ja dominanttisointujen bassojen välillä on kvinttisuhde. 
 
 
Nuottiesimerkki 19. ”Hiljaa soivat balalaikat”, chorus, tahdit 1—8 
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     Soinnun käännöksistä Kärki käyttää lähinnä terssi- ja kvinttikäännöksiä 
(esim. Dm/F ja A7/E) sekä subdominantin sekstikäännöstä (Dm/B eli 
Bm7b5), kun taas septimikäännös on hyvin harvinainen. Usein sama sävel 
on bassossa koko soinnun funktion ajan. Tässä mielessä tutkimusaineiston 
sävelmät tukevat Jaakko Salon (2000) kommenttia, jonka mukaan Kärjen 
bassolinjat ovat ”vähän tylsiä”, sillä niissä ei ole Salon mielestä tarpeeksi 
liikettä. Toisaalta monet nuoremman polven popmuusikot ovat valittaneet, 
että heidän mielestään Kärjen sävelmissä basso liikkuu liiankin usein. 
Kärjen sävellystyylissä urkupisteen käyttö tuntuu olevan hyvin harvinaista, 
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sillä tutkimusaineistossa urkupistettä on käytetty vain sävelmissä "Elämän 
parketeilla" ja "Lakeuden kutsu", ja näistäkin ensin mainittu on Pentti 
Lasasen sovittama.  
 
 
Nuottiesimerkki 20. ”Lakeuden kutsu”, kertosäe, tahdit 1—4 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
     Koska Kärki käyttää paljon sointukäännöksiä, hänen sävelmiään 
tutkittaessa on ensiarvoisen tärkeää, ettei analyysi perustu pelkästään sävel-
mien sointumerkkeihin, vaan myös alkuperäinen bassolinja otetaan analyy-
sissa huomioon. Sama koskee muusikoita, jotka soittavat Kärjen sävelmiä. 
Jos sävelmä soitetaan ainoastaan sointumerkkien pohjalta, menetetään 
paljon alkuperäisen harmonian rikkaudesta. Esimerkiksi a-mollin neljännen 
asteen mollikolmisointu Dm kuulostaa hyvin erilaiselta kuin neljännen 
asteen soinnun sekstikäännös Dm/B eli Bm7b5. Lisäksi Bm7b5 soinnun 
bassosävel h purkautuu luontevammin dominanttisoinnun pohjasäveleen e 
kuin Dm-soinnun bassosävel d. Kuitenkin Kärki käyttää näissä molem-
missa tapauksissa sointumerkkiä Dm, ja soinnun tyyppi selviää ainoastaan 
bassolinjaa tutkimalla. 
 
 
3.3.3  Toonika 
 
     Jazzissa toonikasointuun lisätään yleensä suuri seksti, suuri septimi 
ja/tai suuri nooni. Tavallisen kolmisointumuotoisen toonikan käyttö on sen 
sijaan hyvin harvinaista. Kärki puolestaan käyttää suhteellisen usein myös 
tavallista toonikakolmisointua, jota pidettäisiin varsinkin modernimmassa 
jazzissa suorastaan ”rikoksena”.  
     Varsinkin Kärjen tangoissa ja fokseissa toonikasointuun (Am) on 
kuitenkin jazzin tapaan usein lisätty suuri seksti (fis-sävel) tai suuri nooni 
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(h-sävel). Kärki eroaa varsinaisista jazzsäveltäjistä siinä suhteessa, että 
jazzissa toonikan lisäsävelet jätetään usein purkamatta (ks. Henriksson 
1998: 202—203). Kärjellä puolestaan lisäsävelet voidaan lähes aina tulkita 
valmistamattomiksi pidätyksiksi eli appoggiaturiksi, jotka puretaan 
alaspäin: seksti kvinttiin (fis-e) ja nooni  perussäveleen (h-a). (Kärjen pidä-
tysten käyttöä on kuvattu tarkemmin luvussa 3.4.4.) Esimerkiksi tangon 
"Siks' oon mä suruinen" chorus-osan ensimmäisten tahtien harmonia 
voidaan tulkita toonikasoinnun pidätyksiksi, joissa ensimmäisen ja toisen 
tahdin suuri nooni puretaan alaspäin perussäveleen (d-c), ja ensimmäisen 
tahdin suuri seksti vastaavasti alaspäin toisen tahdin kvinttiin (a-g).  
 
 
Nuottiesimerkki 21. ”Siks' oon mä suruinen”, chorus, tahdit 1—4 
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     Toisaalta melodiassa olevat toonikan lisäsävelet ovat Kärjen sävelmissä 
usein kestoltaan sen verran pitkiä, että ne voidaan tulkita paitsi pidätyk-
siksi, myös soinnun lisäsäveliksi. Tuntuisikin luontevalta ajatella näitä 
säveliä kahden perinteen synteesinä, jolloin sävelen lisäsävelluonne ja pitkä 
kesto liittyisivät amerikkalaiseen jazzperinteeseen, kun taas sävelen 
tyylillinen käyttötapa ja pidätysluonne oikeaoppisine purkauksineen viittai-
sivat venäläiseen valssiromanssiin ja salonkimusiikkiin, ja sitä kautta länsi-
maisen taidemusiikin traditioon. 
     Suurin osa eli 80 % tutkituista sävelmistä päättyy toonikaan. Loput 
sävelmät päättyvät dominanttiin (a-mollissa E7), ja ne ovat lähes poik-
keuksetta tangoja. Sävelmän viimeinen toonikasointu on useimmiten 
kolmisointu. Varsinkin jenkat ja rallit sekä uudemmat beat-iskelmät päätty-
vät perusmuotoiseen toonikakolmisointuun. Toisinaan Kärki on kuitenkin 
lisännyt sävelmän päättävään toonikakolmisointuun säveliä, joita ei pureta, 
eli hän on päätynyt jazzista tuttuun ratkaisuun. Nämä sävelmät muodos-
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tavat kuitenkin tutkimusaineistossa selvän vähemmistön. Ainoastaan 
yhdessä sävelmässä ("Tähdet kertovat") Kärki on lisännyt suuren septimin 
viimeiseen toonikasointuun. Hieman yleisempää (noin 10 % tutkituista 
sävelmistä) on se, että viimeiseen toonikasointuun on lisätty sekä suuri 
seksti että suuri nooni (a-mollissa Am6/9). Nämä sävelmät ovat useim-
miten fokseja, mutta joukossa on myös muutama tango (esim. "Täysikuu").  
 
 
Nuottiesimerkki 22. ”Onni, jonka annoin pois”, loppusoitto 
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3.3.4  Subdominantti 
 
     Kärjen soinnutustyylin yksi kaikkein tyypillisimpiä piirteitä on molli-
muotoinen subdominantti, johon on lisätty seksti (a-mollissa Dm6). Toisi-
naan seksti on lisätty melodiaan, mutta useimmiten se on bassossa. Kärki 
käyttää toki usein myös perusmuotoista subdominanttikolmisointua, mutta 
varsinkin hänen varhaisemmassa tuotannossaan lisäsekstisointu on hyvin 
yleisessä käytössä. 
     Kärki käyttää lisäsekstisoinnusta johdonmukaisesti sointumerkkiä IVm 
(a-mollissa Dm) silloinkin, kun sointuun lisätty seksti on bassossa. Ilmei-
sesti hän on mieltänyt soinnun klassisen musiikin teorian mukaan, mitä 
tukee esimerkiksi hänen seuraava oma kommenttinsa ”Liljankukan” 
harmoniasta (ks. nuottiesimerkki 23): "Liljankukassa melodia lähtee A:sta 
vaikka se on D-mollissa. Sointu myöskään ei ole mikään D-molli tai A7 
vaan G-molli jossa on bassoäänenä G-mollin seksti." (Niiniluoto 1982: 99.) 
     Subdominantin sekstikäännös voidaan tulkita myös toisen asteen soin-
nuksi IIm7b5 (a-mollissa Bm7b5). Tämä tulkinta onkin populaarimusiikin 
käytännön mukainen, sillä IIm7b5 sointu on esimerkiksi jazzissa hyvin 
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yleinen. Tämän soinnun runsas käyttö onkin yksi kaikkein selkeimmistä 
jazzvaikutteista Kärjen musiikissa. Soinnun yhteydessä Kärki käyttää 
toisinaan myös pientä noonia melodisena ja harmonisena koukkusävelenä 
(ks. luku 3.4.2.1). 
 
 
Nuottiesimerkki 23. ”Liljankukka”, chorus, tahdit 1—2 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
     Kärki käyttää varsin usein saman tahdin aikana subdominanttisoinnun 
bassossa sekä soinnun pohjasäveltä että lisäsekstiä. Jos melodiassa on 
soinnun seksti, bassossa on tällöin aina pohjasävel. Melodiasävelen 
vaihtuessa Kärki vaihtaa sekstin bassoon (ks. nuottiesimerkki 24). 
 
 
Nuottiesimerkki 24. ”Näin kai määrätty on”, chorus, tahdit 5—6 
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     Kärki korostaa IVm6 ja IIm7b5 -sointujen merkitystä monissa sävel-
missään sijoittamalla ne säkeistön tai kertosäkeistön ensimmäiseksi soin-
nuksi. Esimerkiksi a-mollisävelmän taite saatetaan aloittaa Dm6 tai Bm7b5 
-soinnuilla. Tällaisia sävelmiä ovat esimerkiksi ”Näin kai määrätty on”, 
"Sanat eivät riitä kertomaan", "Rovaniemen markkinoilla", "Minä soitan 
sulle illalla" ja ”Marja-Leena". Populaarimusiikissa taite aloitetaan taval-
lisesti toonikasoinnusta, joten Kärjen suosima tapa aloittaa subdominantilla 
tuo hänen sävelmiinsä harmonista mielenkiintoa.  
 
 
Nuottiesimerkki 25. ”Marja-Leena”, verse, tahdit 1—4 
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     Kärki tuntuu monessa sävelmässään viivyttävän toonikasoinnun esit-
telyä eli sävellaji vakiinnutetaan vasta myöhemmin. Esimerkiksi foksissa 
”Things happen that way” toonika esiintyy vasta choruksen kuudennessa 
tahdissa ja tangossa ”On elon retki näin” vasta choruksen A-osan viimei-
sessä eli kahdeksannessa tahdissa. 
     Tutkimusaineiston perusteella Kärjelle tuntuisi olevan hyvin tyypillistä 
se, että hän sijoittaa subdominantti- ja toonikasointuja peräkkäin ilman, että 
välillä käydään dominantissa. Markku Nurmisen tutkimustulokset tukevat 
tätä huomiota, sillä hänen tutkimissaan tangoissa Kärki siirtyy subdomi-
nantista suurin piirtein yhtä usein toonikaan kuin dominanttiin (Nurminen 
1971: 33). Yhtenä syynä Kärjen mieltymykseen ns. plagaliin kadenssiin 
(IV-I) saattaa olla afroamerikkalaisen bluesin vaikutus. Kärkihän on 
moneen otteeseen tunnustanut olevansa sielultaan blues-säveltäjä (esim. 
Niiniluoto 1982: 15).  
     Kärki saattaa käyttää mollissa mollimuotoisen subdominantin lisäksi 
myös duurimuotoista subdominanttia (esim. a-mollissa D tai D7). Tällöin 
melodiassa on varsin usein noonipidätys. Duurimuotoista subdominanttia 
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käytetään noin kuudenneksessa tutkituista mollisävelmistä (tosin se esiin-
tyy yleensä vain muutamassa tahdissa). Suurin osa näistä sävelmistä kuuluu 
Kärjen uudempaan tuotantoon (esim. "Kaikessa soi blues", Karjalan metsä-
ruusu", "Lyhdyt loistavat yöhön" ja "Älä lähde pois"), mutta mukana on 
myös joitakin varhaisempaan tuotantoon kuuluva sävelmiä, kuten "Siks' 
oon mä suruinen" ja "Köyhä laulaja". Muutamassa sävelmässä, kuten 
"Laulu tulipunaisesta kukasta" ja "Märkää asfalttia", duurimuotoinen sub-
dominantti on käytössä ainoastaan sävelmän alkusoitossa. 
 
 
Nuottiesimerkki 26. ”Laulu tulipunaisesta kukasta”, alkusoitto 
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     Kärki siirtyy duurimuotoisesta subdominantista aina joko dominanttiin 
tai mollimuotoiseen subdominanttiin. Näistä jälkimmäinen ratkaisu on tuttu 
bluesista ja negro spiritualeista ja sitä käytetään esimerkiksi tangon ”Siks' 
oon mä suruinen” choruksen tahdeissa 3—4 (ks. nuottiesimerkki 21 sivulla 
82). Kyseessä on myös hyvin tyypillinen romanttisen harmonian tyyli-
piirre, jonka katsotaan tuovan harmoniaan pehmeyttä ja melankoliaa 
(Salmenhaara 1970: 202, 249). Kärkihän oli perehtynyt 30-luvulla muusik-
kona hyvin paitsi jazziin, myös perinteiseen romanttiseen viihdemusiikkiin, 
joten duurimuotoisen subdominantin purkaminen mollimuotoiseen soin-
tuun saattaa olla sekä afroamerikkalaisen että länsimaisen perinteen 
vaikutusta. 
     Kärki käyttää duurisävelmissään subdominanttina sekä IV että II asteen 
sointuja (C-duurissa F ja Dm). Näistä II asteen sointu (Dm) on hieman 
yleisempi. Duurisävellajissa Kärjen käyttämä sointujen merkintätapa poi-
kkeaa mollisävelmien sointumerkeistä, sillä mollissa sekä II että IV asteen 
soinnut (a-mollissa Bm7b5 ja Dm) on yleensä aina merkitty nuotteihin IV 
asteen soinnuiksi (Dm), kun taas duurissa sointumerkiksi on useimmiten 
valittu Dm eikä F silloin, kun soinnun bassossa on d-sävel. Esimerkiksi 
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"Karnevaalitangon" kolmannessa tahdissa Kärki käyttää IV asteen sointua 
(Eb) ja viidennessä tahdissa II asteen sointua (Cm). Kuten luvussa 2 
todettiin, Kärki käytti mollissa Pentti Lasasen (2000) mukaan aina 
sointumerkkiä IVm, jotta kitaristit olisivat osanneet soittaa soinnun oikein. 
Duurissa taas sointu IIm7 ei tuottanut kitaristeille ongelmia.  
 
 
Nuottiesimerkki 27. ”Karnevaalitango”, chorus, tahdit 3—6 
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3.3.5  Dominantti 
 
     Kärki käyttää dominanttina useimmiten tavallista muuntamatonta domi-
nanttiseptimisointua V7 (a-mollissa E7). Dominantin sijaissointua bII7 (a-
mollissa Bb7) käytetään jazzissa hyvin yleisesti alkuperäisen dominantin 
sijasta tuomaan vaihtelua ja lisäämään harmonista jännitettä (ks. esim. 
Henriksson 1998: 46—49). Tutkimusaineiston perusteella dominantin 
sijaissoinnun bII7 käyttö on Kärjellä kuitenkin määrällisesti varsin 
vähäistä. Sointu esiintyy ainoastaan reilussa 10 % tutkituista sävelmistä. 
Ehkä tämän soinnun niukka käyttö selittyy omalta osaltaan sillä, että Kärki 
tuntuu selvästi muutenkin välttelevän kromaattisia muunnesointuja ja 
suosivan sointuja, jotka on rakennettu sävellajin asteille.  
     Mikäli bII7-sointua käytetään, se esiintyy yleensä rakenteellisesti tär-
keässä paikassa verse- tai chorus-osien loppupuolella, jolloin sen merkitys 
korostuu. Sointu on usein muotoa bII9#11 (a-mollissa Bb9#11), jolloin 
soinnun ylinouseva undesimi (e-sävel) on melodiassa, kuten tangon ”Täysi-
kuu” alkusoiton toisessa tahdissa (ks. nuottiesimerkki 16 sivulla 75). 
Sointua bII7 käytetään esimerkiksi bebop-tyylisessä jazzissa, mutta Kärki 
on saattanut saada alkusysäyksen sen käytölle jo aikaisemmin, sillä Stonen 
oppikirjan reunamerkintöjen perusteella hän on ollut kiinnostunut bII (a-
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mollissa Bb) soinnuista erityisesti napolilaisesta sekstisoinnusta (Stone nd.: 
119). Stonen kirjaanhan Kärki tutustui jo vuonna 1936. 
     Yleensä soinnun bII7 käyttö rajoittuu siis muutamaan kohtaan sävelmää. 
Vain muutamassa Kärjen uudempaan tuotantoon kuuluvassa sävelmässä 
tätä sointua käytetään runsaammin. Nämä sävelmät ovat 60-luvun "Kaikes-
sa soi blues" ja "Aurinko laskee länteen" sekä "Balladi". Viimeksi mainittu 
on varmasti yksi Kärjen harmonisesti kaikkein rohkeimmista sävelmistä 
(ks. nuottiesimerkki 28). Ehkäpä dissonoivalta kuulostava harmonia onkin 
ollut yhtenä syynä siihen, ettei Kärjen omiin suosikkeihin kuuluvasta 
"Balladista" ole koskaan tullut suurta kansansuosikkia. Vuonna 1974 levy-
tetyn sävelmän soinnutus on itse asiassa peräisin vuoden 1948 elokuvassa 
”Laulava sydän” olleesta levyttämättömästä kappaleesta "Unten kiikku", ja 
sävelmien melodiakin on lähes sama. (Kalervo Kärki 2000a). Sointukulku 
oli ilmeisesti Kärjelle erittäin mieluisa, sillä hän soitti sen "sointu-
tutkielmana" pianolla Kari Tuomisaaren (Toivo Kärki 1979) tekemälle 
dokumenttivideolle. 
 
 
Nuottiesimerkki 28. ”Balladi”, tahdit 1—2 
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     Mollimuotoinen dominantti (a-mollissa Em) on tutkimusaineistossa 
hyvin harvinainen. Muutamassa sävelmässä, kuten "Tähdet kertovat", "Jos 
vielä oot vapaa", "Karjalan metsäruusu" ja "Aurinko laskee länteen" siihen 
poiketaan yhden tahdin ajaksi. Ainoastaan sävelmissä "Tuopin jäljet" ja 
"Märkää asfalttia" Kärki käyttää systemaattisemmin mollimuotoista 
dominanttia. Näistä jälkimmäinen on siitä erikoinen Kärjen sävellys, että 
hän käyttää choruksen A-osassa sekä mollimuotoista dominanttia (Em) että 
duurimuotoista subdominanttia (D). Kaiken lisäksi Kärki päättää choruksen 
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A-osan gospelvaikutteiseen harhapurkauslopukkeeseen I-bVII-I eli Am-G-
Am. 
 
 
Nuottiesimerkki 29. ”Märkää asfalttia”, chorus, tahdit 1—8 
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     Dominanttia käytetään sävelmän viimeisenä sointuna viidenneksessä 
tutkituista sävelmistä. Nämä ovat lähes poikkeuksetta tangoja. Kaikkiaan 
noin puolet tutkituista tangoista päättyykin dominanttiin. Jaakko Salo 
(2000) on arvellut, että tähän ratkaisuun ovat vaikuttanut argentiinalaiset 
tangot, joissa sävelmän lopussa soitetaan usein voimakkaasti dominantti ja 
sen jälkeen hiljaa toonika, joka saattaa monissa levytyksissä jäädä lähes 
kuulumattomiin.  
     Kun Kärki käyttää sävelmän viimeisenä sointuna perusmuotoista domi-
nanttia, hän lisää siihen useimmiten ylinousevan kvintin, kuten tangoissa 
"Anna-Liisa" ja "Liljankukka" (ks. nuottiesimerkki 30). Jos taas viimeisenä 
sointuna on dominantin sijaissointu bII7 (a-mollissa Bb7), siihen on lisätty 
lähes poikkeuksetta sekä suuri nooni että ylinouseva undesimi (Bb9#11). 
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Dominantin sijaissointua bII7 on käytetty päätössointuna esim. tangoissa 
"Keskiyön tango" ja ”Tulenliekki” (ks. nuottiesimerkki 18 sivulla 77). 
 
 
 
Nuottiesimerkki 30. ”Liljankukka”, viimeiset tahdit 
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3.3.6  Dominantin dominantti 
 
     Dominantin dominantti kuuluu Kärjen suosikkisointuihin. Hän käyttää 
paljon sekä tavallista dominantin dominanttia II7 (a-mollissa B7) että sen 
sijaissointua bVI7 (a-mollissa F7). Kärki tuntuu suosivan dominantin 
dominantin sijaissointua bVI7 paljon enemmän kuin varsinaisen domi-
nantin vastaavaa sijaissointua bII7. Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, että 
Kärki käyttää ensisijaisesti asteikon sävelille rakentuvia sointuja, sillä 
sointu bVI7 rakentuu luonnollisen mollin VI asteelle. Kärki käyttää  soin-
nusta toisinaan sointumerkintää bVI7, toisinaan taas IIb5 (a-mollissa F7 tai 
B7b5). Soinnun sävelten etumerkinnät Kärki on yleensä valinnut – taide-
musiikin teorian mukaisesti – sen perusteella, käytetäänkö sointumerkkinä 
bVI7 vai II7b5. Esimerkiksi "Liljankukan" verse-osassa Kärki käyttää näitä 
molempia sointumerkkejä (nuottiesimerkki 31). 
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Nuottiesimerkki 31. ”Liljankukka”, verse, tahdit 6—8 
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     Huomionarvoista on, että Kärki rakentaa dominantin dominantin basso-
linjan usein siten, että vähennetty kvintti on bassossa sointutehon loppu-
puolella. Tällöin se kasvattaa harmonista jännitettä ja toimii yläpuolisena 
johtosävelenä dominantin perussävelelle, kuten sävelmässä ”Tää viesti 
kotiin vie”. 
 
 
 
Nuottiesimerkki 32. ”Tää viesti kotiin vie”, säkeistö, tahdit 7—8 
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3.3.7  Vähennetty sointu välidominanttina 
 
     Kärki käyttää toisinaan vähennettyä sointua eräänlaisena välidomi-
nanttina (tai kromaattisena sivusointuna) tuomassa vaihtelua soinnutuk-
seen. Vähennettyä sointua käytetään sekä toonikan (Am-Adim7-Am) että 
dominantin (E7-Edim7-E7) yhteydessä, ja se rakentuu samalle pohja-
sävelelle kuin sitä seuraava sointu.  
     Vähennetty sointu voi esiintyä kaikissa käännösmuodoissaan. Esimer-
kiksi sävelmässä "Karnevaalitango" (ks. nuottiesimerkki 27 sivulla 87) 
Kärki käyttää vähennetyn soinnun septimikäännöstä, joka purkautuu perus-
muotoiseen toonikaan (Bbdim7/Db - Bb), kun taas jazzsävelmässä "Why 
nameless" vähennetty sointu on kvinttikäännöksessä, joka puretaan domi-
nantin kvinttikäännökseen (A7/E - Adim7/D# - A7/E). 
 
 
Nuottiesimerkki 33. ”Why nameless”, chorus, tahdit 17—19 
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3.3.8  Mollin VI ja VII asteen soinnut 
 
     Kuten jo aikaisemmin todettiin, Kärki käyttää melko usein bVI7 (a-
mollissa F7) sointua dominantin dominantin (B7) sijaissointuna. Hän 
saattaa kuitenkin edetä tästä soinnusta myös muihin sointuihin kuin domi-
nanttiin. Erittäin mielenkiintoinen harmonia on mm. sävelmissä "On elon 
retki näin" ja "Näin kai määrätty on", joissa Kärki siirtyy bVI7 soinnusta 
mollimuotoiseen subdominanttiin (d-mollissa Bb7-Em7b5). Kärjen lähtö-
kohtana on todennäköisesti ollut perinteinen populaarimusiikin kadenssi 
VI-II-V-I, mutta hän on muuntanut kuudennen asteen soinnun dominant-
tiseptimisoinnuksi, jotta lopputuloksena olisi neliääninen soinnutus. Kärjen 
käyttämän Bb7-soinnun sointiväri on ratkaisevasti erilainen kuin esimer-
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kiksi tyypillisemmän Bb6-soinnun, sillä sointu sisältää bluesvaikutteisen 
muunnesävelen eli toonikan vähennetyn kvintin (as).  
     Tangon ”On elon retki näin” harmonia on muutenkin mielenkiintoinen, 
sillä sävellajin ja funktionaalisuuden tuntua hämärretään tehokkaasti siten, 
että soinnun ja sen luonnollisen purkaussoinnun välissä on aina toinen 
sointu ja sävellajin toonikaan (Dm) päästään vasta choruksen A-osan 
viimeisessä eli kahdeksannessa tahdissa. 
 
 
Nuottiesimerkki 34. ”On elon retki näin”, chorus, tahdit 1—8 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
 
     Toisinaan Kärki siirtyy bVI7-soinnusta suoraan toonikaan (F7-Am). 
Tällöin toonika esiintyy kuitenkin useimmiten kvinttikäännöksenä (Am/E), 
jolloin se itse asiassa pitäisi tulkita dominanttitehoiseksi kvarttisekstisoin-
nuksi, jolloin bVI7-sointu puolestaan tulkitaan dominantin dominantin 
sijaissoinnuksi. Tässä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten tärkeää on huo-
mioida sointumerkkien lisäksi bassolinja Kärjen sävelmiä soitettaessa ja 
tutkittaessa. Jos esimerkiksi tangon ”Siks' oon mä suruinen” verse-osan 10. 
tahdin toonikasointu soitettaisiin kvinttikäännöksen sijasta perusmuodos-
saan, lopputulos olisi äänenkuljetuksen kannalta paljon kömpelömpi (ks. 
nuottiesimerkki 35). 
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Nuottiesimerkki 35. ”Siks' oon mä suruinen”, verse, tahdit 10—11 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
 
     Kärki käyttää mollin VI asteen sointua myös mollitoonikan sijais-
sointuna, mikä onkin luonnollista, sillä soinnussa on sekä toonikan perus-
sävel että terssi (esim. soinnussa F sävelet a ja c). Varsin usein VI asteen 
sointu on kuitenkin luontevinta tulkita rinnakkaisduurista lainatuksi 
soinnuksi. Kun Kärki poikkeaa rinnakkaisduurisointuun, tätä sointua edel-
tää lähes poikkeuksetta vahva kadenssi eli rinnakkaisduurin subdominantti 
ja dominantti (a-mollissa F-G7-C tai Dm7-G7-C), kuten tangon ”Siks' oon 
mä suruinen" choruksen B-osassa. 
 
 
 
Nuottiesimerkki 36. ”Siks' oon mä suruinen”, chorus, tahdit 17—19 
 

 
© Warner Chappell Music Finland 
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     Kärki saattaa lainata rinnakkaisduurin subdominanttia ja dominanttia (a-
mollissa F ja G) silloinkin, kun varsinaista rinnakkaisduurisointua ei 
käytetä. Esimerkiksi rinnakkaisduurin dominantista voidaan tehdä harha-
purkaus sävellajin toonikaan (G7-Am), mutta myös rinnakkaisduurin sub-
dominanttia saatetaan lainata pääsävellajin yhteyteen. Esimerkiksi sävel-
mässä ”Suomalainen nainen” Kärki siirtyy sekä rinnakkaisduurin dominan-
tista että subdominantista suoraan mollitoonikaan (Bb7-Cm ja Ab-Cm).  
 
 
Nuottiesimerkki 37. ”Suomalainen nainen”, säkeistö, tahdit 1—4 

© Warner Chappell Music Finland 
 
 
     Sävelmän "Rakkauden rikkaus" aloitus on harmonisesti mielenkiin-
toinen, sillä siinä sointua bVI edeltää varsinaisen sävellajin dominantti (a-
mollissa E7-F). Tällainen harhapurkaus on Kärjen tyylissä tutkimusaineis-
ton perusteella hyvin harvinainen. Hieman samantyyppinen harmoninen 
ratkaisu on esimerkiksi tunnetun jazzstandardin ”Stella by Starlight” alussa. 
 
 
Nuottiesimerkki 38. ”Rakkauden rikkaus”, säkeistö, tahdit 1—2 

 
© Warner Chappell Music Finland 
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3.3.9  Modulaatiot 
 
     Lähes kaikissa tutkituista sävelmistä on lyhytaikaisia modulaatioita 
toisiin sävellajeihin. Nämä modulaatiot ovat yleensä vain tahdin, parin 
mittaisia, joten taidemusiikin teorian puitteissa niitä ei välttämättä edes 
tulkittaisi varsinaisiksi modulaatioiksi. Populaarimusiikin tradition mukai-
sesti niitä voidaan kuitenkin tarkastella modulaatioina, varsinkin kun 
toiseen sävellajiin poiketaan vahvan kadenssin (II-V-I tai V-I) kautta. 
Kärjen sävelmissä lyhytaikaisia modulaatioita on  varsinkin chorus-osissa 
(tai kertosäkeistöissä), mutta niitä esiintyy jonkin verran myös verse-osissa 
(tai säkeistöissä), kuten sävelmissä "Tule hiljaa", "Siks' oon mä suruinen" 
sekä "Aina näin lähekkäin".  
     Kärjen modulaatiot suuntautuvat alkuperäisen sävellajin kanssa läheisiin 
sävellajeihin. Mollista moduloidaan rinnakkaisduuriin (Am-C), duuri-
muotoiseen dominanttiin (Am-E) ja subdominanttiin (Am-Dm).  Duurista 
puolestaan siirrytään supertoonikaan (C-Dm), rinnakkaismolliin (C-Am) ja 
vastakkaismolliin (C-Em). Kaikkein useimmin Kärki moduloi mollista 
rinnakkaisduuriin (Am-C), johon voidaan poiketa oikeastaan milloin 
tahansa. Dominanttiin Kärki moduloi yleensä ainoastaan taitteiden 
loppupuolella, kun taas subdominanttiin poiketaan useimmiten taitteiden 
alkupuolella.  
     Kärjen tyyliin eivät siis kuulu modulaatiot kaukaisempiin sävellajeihin; 
ainoa poikkeus on "Tää viesti kotiin vie", jossa koko kertosäkeistön ajaksi 
moduloidaan muunnosduuriin (Am-A). Rinnakkaisduuriin modulointi on 
populaarimusiikissa varsin tavallinen ratkaisu, joka ei siis tutkimus-
aineiston perusteella ole yleinen Kärjen sävellystyylissä. Tämän lisäksi 
kevyen musiikin ehkä kaikkein klisheenomaisinta modulointia puoli 
sävelaskelta ylöspäin ei esiinny tutkimusaineistossa lainkaan!  
     Kärjen modulaatiot ovat yleensä lyhyitä, korkeintaan neljän tahdin 
mittaisia. Muutamassa sävelmässä moduloidaan koko chorus-osan ajaksi 
rinnakkaiseen duuriin. Kärjen suosikkiratkaisuihin kuuluvat selvästi lyhyet 
modulaatiot chorus-osan kolmannessa taitteessa. Esimerkiksi AABA-
muotoisessa choruksessa Kärki moduloi yleensä B-osassa. Tyypillistä on 
se, että B-osassa moduloidaan kaksi kertaa, esimerkiksi subdominanttiin ja 
rinnakkaisduuriin (Am-Dm-C), kuten sävelmässä "Tango merellä" (nuotti-
esimerkki 40), tai rinnakkaisduuriin ja dominanttiin (Am-C-E), kuten 
sävelmässä "Tähdet kertovat" (nuottiesimerkki 39).  
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Nuottiesimerkki 39. ”Tähdet kertovat”, chorus, B-osa 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
     Modulaatiota edeltää aina uuden sävellajin dominantti, sillä äkki-
modulaatiot eivät kuulu Kärjen sävellystyyliin, lukuun ottamatta hyvin 
lyhyitä poikkeamia mollin vastakkaisduuriin (Am-F). Useimmiten Kärki 
moduloi vahvalla II-V -kadenssilla, jolloin dominantin edessä on sub-
dominantti johon on lisätty Kärjen tyylin mukaisesti seksti bassoon (esim. 
Em7b5-A7-Dm).  
     Kannattaa myös panna merkille, että kun Kärki moduloi kolmannessa 
taitteessa, melodialinja tukee useimmiten erittäin selkeästi harmoniaa. 
Näyttäisikin siltä, että Kärjen omat ja Jaakko Salon (2000) kommentit siitä, 
että choruksen B-osat olisi tehty ”standardiajatuksella”, saattavat pitää 
paikkansa. Monissa B-osissa II-V -kadensseja tukeva melodia on niin 
looginen suhteessa harmoniaan, että se ei välttämättä ole syntynyt täysin 
spontaanisti, vaan melodiasäveliksi on saatettu tietoisesti valita II-V -
harmonian karaktäärisiä säveliä. Toisaalta on tietenkin myös täysin 
mahdollista, että Kärki on valinnut B-osaan jonkun sopivan melodian 
mapistaan ja soinnuttanut sen tämän jälkeen II-V -kadensseilla. Yksittäisen 
sävellyksen syntyprosessia on nimittäin mahdotonta selvittää pelkästään 
musiikkianalyysin keinoin. 
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     Mikäli kolmannessa taitteessa moduloidaan kaksi kertaa, sama melodia 
toistetaan usein sekvenssinomaisesti siten transponoituna, että se sopii II-V 
-sointuihin, joilla uuteen sävellajiin poiketaan. Kärjen ammattitaitoa osoit-
taa se, että vaikka choruksen kolmannet taitteet olisikin sävelletty ”stan-
dardiajatuksella”, ne eivät silti kuulosta tylsiltä tai teennäisiltä. Tästä hyvä 
esimerkki on "Tango merellä" -sävelmän choruksen kolmas taite. 
 
 
Nuottiesimerkki 40. ”Tango merellä”, chorus, B-osa 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
3.3.10  Kvinttisekvenssit 
 
     Kvinttiympyrään perustuvat sointusekvenssit ovat tuttuja paitsi 
klassisesta musiikista, myös populaarimusiikista. Niitä on käytetty esim. 
1800-luvun salonkimusiikissa, kansanlaulusovituksissa, venäläisissä ro-
mansseissa sekä suomalaisissa iskelmissä, kuten Tynnilä-Jäppilän, Jurva-
Pekkarisen ja Usko Kempin tuotannossa (Jalkanen 1992a: 19). Tunnettuja 
kvinttisekvenssiin perustuvia populaarisävelmiä ovat esimerkiksi Kosman 
"Kuolleet lehdet" ja Gershwinin sävelmän "I Got Rhythm" AABA-
muotoisen choruksen B-osa. 
     Kärjellä "I Got Rhythmin" B-osasta ja monista jazzsävelmistä tuttu 
kvinttisuhteinen dominanttiseptimisointujen ketju (esim. D7-G7-C7-F7) on 
varsin harvinainen. Puhtaassa muodossaan se esiintyy tutkimusaineistossa 
ainoastaan jazzsävelmässä "Why nameless" ja hieman muunneltuna 
foksissa "Nyt sataa".  
     Dominanttiketjujen sijaan Kärjen B-osat perustuvat yleensä selkeisiin 
modulaatioihin rinnakkaisduuriin, subdominanttiin ja dominanttiin, kuten 
jo aikaisemmin on mainittu. Sävelmissä "Imatran Inkeri", "Koivu ja 
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sydän", "Kuin silloin ennen" "Onni, jonka annoin pois", "Tango merellä" ja 
"Tule hiljaa" B-osissa moduloidaan ensin subdominanttiin ja sitten 
rinnakkaisduuriin (nuottiesimerkki 41). Tällöin tuloksena on tavallaan koko 
B-osan mittainen kvinttisuhteinen sekvenssi (Em7b5-A7-Dm-Dm7-G7-C), 
mutta sekvenssin viimeinen sointu eli rinnakkaisduuri ei purkaudu 
seuraavan taitteen alkuun kuten esimerkiksi ”I Got Rhythm” -sävelmässä, 
jossa viimeinen sointu on sävellajin dominantti.  
 
 
Nuottiesimerkki 41. ”Koivu ja sydän”, tahdit 9—12 
 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
     Monissa Kärjen chorusten B-osissa modulaatiot tapahtuvat lisäksi eri 
järjestyksessä kuin edellä mainituissa sävelmissä, esimerkiksi ensin modu-
loidaan rinnakkaisduuriin ja sitten dominanttiin (Am-C-E), jolloin B-osan 
soinnut eivät muodosta yhtenäistä kvinttisekvenssiä.  
     Yleisesti ottaen kvinttisuhteiset sekvenssit eivät siis tunnu olevan 
ainakaan tutkimusaineiston perusteella kovinkaan keskeisessä asemassa 
Toivo Kärjen musiikillisessa tyylissä. Muutamassa sävelmässä kvintti-
suhteiset sekvenssit ovat kuitenkin hyvin merkittävässä asemassa, kuten 
tangon "Hiljainen kylätie" ensimmäisissä tahdeissa sekä "Mummon kaappi-
kellon" kertosäkeessä. Kaikkein pisimmät kvinttisuhteiset sekvenssit ovat 
sävelmissä ”Vanhan veräjän luona” (ks. nuottiesimerkki 75 sivulla 132), 
"Illan tullen" ja "Poskivalssi" (ks. nuottiesimerkki 15 sivulla 75). On kui-
tenkin huomattava, että ”Poskivalssin” alkusoitto on todennäköisesti muun-
nos Kosman ”Kuolleista lehdistä” (ks. luku 3.2.4), ”Vanhan veräjän luona” 
kertosäkeistö taas on ilmeisesti lainaus Mackebenin sävelmästä ”Itke en 
lemmen tähden” (ks. luku 3.4.3), ja myös sävelmän ”Illan tullen” (nuotti-
esimerkki 42) osalta on epäselvää, onko kyseessä laina vai Kärjen oma 
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sävellys (Kalervo Kärki 2000a). Tämäkin viittaisi omalta osaltaan siihen, 
etteivät pitemmät kvinttisuhteiset sekvenssit ole tyypillisintä Toivo Kärkeä.  
 
 
Nuottiesimerkki 42. ”Illan tullen”, tahdit 9—12 
 

 
© Warner Chappell Music Finland 
 
 
3.4  Melodia 
 
     Melodialla ja harmonialla on Kärjen sävellyksissä erityisen tärkeä 
keskinäinen suhde. Tutkimusaineiston sävelmissä yksinkertaisetkin melo-
diat saavat runsaasti lisäväriä, sillä ne muodostavat usein säestävään 
sointuun nähden jännitteisiä lisäsävel- ja pidätyssuhteita. Kärjen melodiat 
ovat perustaltaan diatonisia. Tämä johtuu todennäköisesti periaatteellista 
syistä. Kärki on useaan otteeseen todennut tekevänsä sellaista musiikkia, 
jonka suuri yleisö, kansa, voi omaksua ja ottaa omakseen. Jaakko Salo 
(2000) nimittääkin Kärjen melodioita mm. “konstailemattomiksi” ja 
“kansanlaulunomaisiksi”. Yleisempi tunnelma melodioissa on seurausta 
siitä, että suurin osa on sävelletty mollisävellajeihin. 
      Kärjen sävellysten syntytapoja on useita erilaisia, ja monet tavoista ovat 
joskus vielä punoutuneet toisiinsa niin, ettei niiden erotteleminen toisistaan 
ole edes mahdollista. Jonkinlainen punainen lanka on kuitenkin löydet-
tävissä Kärjen tavasta keräillä mieleensä juolahtaneita teemoja muistiin 
hänen aina mukanaan pitämälle nuottipaperille. Muistiin merkityt aiheet 
olivat tavallisesti neljän tai kahdeksan tahdin mittaisia teemanpätkiä, jotka 
toimivat sävellysprosessissa eräänlaisena käynnistäjänä tai “alkuteemana”. 
Kärjen sävellystekniikka perustuukin olennaiselta osaltaan näiden sävel-
lysten lähtökohtana toimineiden motiivien monivaiheiseen, prosessin-
omaiseen työstöön. 
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     Kärjellä on nuottipaperille poimittujen, inspiraation tuottamien teemojen 
lisäksi ollut käytössä myös sellaisia teemoja, joita esiintyy useammassa 
kuin vain yhdessä teoksessa. Näitäkin on monenlaisia: sekä omista että 
muiden teoksista lainattuja. Lyhimmillään ne ovat vain muutaman sävelen 
mittaisia ja pisimmillään jopa kahdeksan tahdin mittaisia motiiveja (ks. 
luku 3.4.3). Kärki ei kuitenkaan käyttänyt lainateemoja kaavamaisesti ja 
sellaisenaan. Teemat tulivat hänen mieleensä inspiraation myötä joko 
ennen sävellysprosessia tai sen aikana. Toisinaan hän käytti näitä aiheita 
myös täysin tietoisesti. 
     Kärjen henkilökohtaiseksi suosikiksi osoittautunut motiivi, jota tässä 
tutkimuksessa kutsutaan runkomotiiviksi, esiintyy muunneltuna noin 
kolmanneksessa kaikkein suosituimmista sävelmistä. Motiivin havaitse-
minen vain muutaman yksittäisen sävelmän välityksellä on kuitenkin hyvin 
hankalaa. Vasta koko tutkimusaineiston melodioiden yhtäaikainen, nuottei-
hin pureutuva vertailu paljasti tämän saman motiivin usean eri sävellyksen 
taustalta (ks. tarkemmin Risto Kukkonen 2001 ). 
     Runkomotiivin muuntelulle ominaiset piirteet ovat pitkälti samanlaisia 
muidenkin Kärjen käyttämien melodisten motiivien kohdalla. Tästä johtuen 
runkomotiivin esittely valottaa Kärjen sävellystyylille ominaisia piirteitä 
myös yleisemmällä tasolla. 
     Vaikka monilla sävellysteknisillä piirteillä, kuten motiivien muuntelulla 
ja melodisilla tehokeinoilla, onkin merkittävä tehtävä Kärjen sävelmissä, ne 
eivät kuitenkaan selitä Kärjen sävellysten menestystekijöitä kuin tietyltä 
osin. Sävellykset ovat enemmän kuin vain näiden osasten summia, ja 
yksittäisen teoksen suosioon vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten 
esittäjä ja sanoitus.  
 
 
3.4.1  Runkomotiivi 
 
     Runkomotiivi on lyhyesti sanottuna kokonaisen säkeen, tai laajem-
mankin aiheen melodinen runko (Aho 1977: 16). Runkomotiivin sävelet 
ovat siis eräänlaisia keskussäveliä, joilla kuvataan melodian tärkeitä säveliä 
pelkistetyssä ja koristelusta riisutussa muodossa. Runkomotiivi on taval-
laan täysin teoreettinen konstruktio, sillä se ei välttämättä edes sellai-
senaan esiinny sävellyksessä. 
     Tässä luvussa kuvattua runkomotiivia ei ole johdettu yhdestä, vaan 
useasta toisiaan muistuttavasta melodia-aiheesta. Runkomotiivi on siis 
tavallaan näiden kaikkien melodioiden “keskiarvo”. Tässä tarkoituksessa se 
toimii perusmallina, jonka avulla motiivisen muuntelun yleisiä periaatteita 
pyritään kuvaamaan. Runkomotiivi muodostaa yhden selvän ja kokonaisen 
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melodisen aiheen, mutta sen tulkitaan sisältävän myös lyhyempiä osa-
aiheita eli luonnemotiiveja.  
     Olennaisen osan runkomotiivia muodostaa harmonia. Karkeasti ottaen 
motiivin soinnutustavat voi jakaa kolmeen ryhmään.  
 

1) Samalla tavoin kuin melodiat voidaan pelkistää runkomotiiveiksi 
myös harmonia voidaan pelkistää eräänlaisiksi “runkosoinnuiksi”. Jos 
melodiaa on muunneltu paljon, harmonia on säilytetty lähellä yksin-
kertaista runkosoinnutusta. 
 
2) Vaihtoehtoisesti tapahtuu päinvastoin eli harmonia on komplek-
sisempaa ja poikkeaa ratkaisevasti runkosoinnutuksesta, mutta melo-
dialinja poikkeaa runkomotiivin perusmuodosta vain vähän. 
  
3) Viimeinen ryhmä muodostuu kahden edellä mainitun eriasteisista 
yhdistelmistä. 
 

 
     Seuraava nuottiesimerkki kuvaa runkomotiivin ohella myös runko-
soinnutusta. Ainoastaan ne motiivisen muuntelun muodot, joissa soinnutus 
noudattelee läheisesti esimerkin kaavaa, on hyväksytty tässä yhteydessä 
osaksi mallia. Harmonialla on näin ollen sekä tulkintoja rajaava että niitä 
tarkentava merkitys. Nuottiesimerkin mukainen melodia-aihe sointuineen 
toimii siis mallina, johon motiivisen muuntelun kuvailu on suhteutettu. 
 
 
 
Nuottiesimerkki 43.  Runkomotiivin perusmuoto. 

 
 
 
 
     Melodia alkaa alakvintiltä, hyppää pienen sekstin ylöspäin ja laskeutuu 
perussävelelle, josta se palaa hypyllä takaisin alakvintille. Tämän jälkeen 
seuraa aina myös muutos harmoniassa: I asteelta (Am) siirrytään IV asteen 
(Dm) soinnulle – joko suoraan tai esimerkiksi välidominantin (A7) kautta.  
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3.4.1.1 Jako neljään luonnemotiiviin 
 
     Runkomotiivi ei rajaudu vain yhdeksi temaattiseksi kokonaisuudeksi, 
sillä se pitää sisällään myös selviä luonnemotiiveja, jotka yhtä lailla 
tarjoavat aineksia melodioiden kehittelyyn (ks. nuottiesimerkki 44). 
Luonnemotiiveja on tässä yhteydessä ajateltu olevan selkeyden vuoksi 
neljä (a, b, c, d). Näistä tärkein on luonnemotiivi a. Muutkin tulkinnat ovat 
tietysti mahdollisia. Runkomotiivin voi esimerkiksi ajatella koostuvan vain 
kahdesta luonnemotiivista.  
 
 
 
Nuottiesimerkki 44. Luonnemotiivit a, b, c ja d. 
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     Tärkein luonnemotiivi a esiintyy runkomotiivin yhteydessä yleensä 
ensimmäisenä. Se esiintyy usein jopa ainoana teemaa luovana aiheena ja 
tavallisimmin verse- ja chorus-osien alussa. Kärjelle tyypilliseen tapaan 
aihe kertautuu usein vielä sekvensseissä. Koska muut luonnemotiivit ovat 
alisteisia päämotiiville a, ne esiintyvät tavallisesti sen jälkeen. Harvinai-
sempaa on kuitenkin kaikkien neljän luonnemotiivin selkeä ja yhtäaikainen 
esiintyminen melodiassa. 
     Runkomotiivin lisätunnuksena voidaan motiivin melodisen ja harmoni-
sen rakenteen lisäksi pitää myös sen sijaintia. Motiivi esiintyy ensi-
sijaisesti joko verse- tai chorus-osien alussa. Kokonaisrakenteeltaan selvä-
piirteisten motiivien kohdalla tästä säännöstä voidaan kuitenkin poiketa.  
     Runkomotiivin harmonian tulee pohjautua (esimerkiksi a-mollissa) Am-
A7-Dm -sointukuljetukselle tai sen selville muunnelmille. Tulkinta runko-
motiiviksi vain vahvistuu, jos bassolinja noudattelee seuraavaa kaavaa: Am 
- Dm/B - Am/C - A7/C# - Dm. Tämä ei ole kuitenkaan ehdoton kriteeri, 
koska bassoäänten käyttöön vaikuttaa mm. sävellyksen tyyli ja tempo. 
Runkomotiivin tulkinta pohjautuu melodian ohella siis myös sen sijaintiin 
muotorakenteissa, harmoniaan ja joskus myös bassoääniin.  
 
 
3.4.1.2  Runkomotiivi muuntelun mallina  
 
     Runkomotiivin erilaisia muunnoksia esitellään seuraavien nuottiesi-
merkkien valossa niin, että selkeimmästä motiivimuodosta edetään koko 
ajan muunnellumpaan suuntaan. Runkomotiiveiksi luokiteltavien muotojen 
jälkeen käsitellään vielä paria sellaista motiivia, jotka eivät mahdu kritee-
reiksi määriteltyjen kehysten sisään. Samalla esimerkit havainnollistavat 
sitä tulkinnallista rajankäyntiä, jota valintojen suhteen joudutaan tekemään. 
     Jokainen esimerkki sisältää lyhyen kuvailun eri muuntelun tyypeistä. 
Kaikkia niistä ei ole kuitenkaan eritelty, vaan ainoastaan oleellisimmat. 
Esimerkit käsittävät vain osan aineistossa esiintyneistä motiiveista, ja 
niiden esittelyn olisi voinut suorittaa toisinkin. Läpileikkauksenomaisen 
esittelyn etuna on kuitenkin eri muuntelun muotojen suhteellisen hyvä 
kattavuus.  
 
 
3.4.1.3  Rytminen muunnos 
 
     Rytmisessä muunnoksessa motiivin rytmi muuttuu, mutta melodinen 
runko pysyy samana (Aho 1977: 19). Yksinkertaisimmillaan tämä on 
Kärjen sävellyksissä toteutettu kohotahdin avulla, jolloin sama motiivi 
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sijoitettuna alkavaksi joko kohotahdilta tai tahdin pääiskulta muuttaa sen 
rytmisen painotuksen olennaisesti toisenlaiseksi. Runkomotiivin osalta 
rytminen muuntelu lienee sen eri muuntelun muodoista yleisin.  
     Muita rytmisen muunnoksen muotoja ovat harvennus (augmentaatio) ja 
tihennys (diminuutio). Harvennuksessa luonnemotiivin rytmi hidastuu ja 
tihennyksessä nopeutuu. (Aho 1977: 19.) Rytmin hidastamisella tarkoi-
tetaan nuottien aika-arvojen muutosta suhteessa tempoon. Esimerkiksi jos 
neljäsosanuotteina kulkeva melodia soitetaan puolinuotteina, kysymyksessä 
on harvennus. 
     “Vanhan myllyn tarussa” esiintyvä rytminen muuntelu on toteutettu 
yksinkertaisesti mutta tehokkaasti. Kohotahdin ansiosta teeman fraseeraus 
painottuu  perusmuodosta poikkeavalla tavalla (nuottiesimerkki 45).  
     Ensimmäisen tahdin E7-sointu, joka on yksi kaikkein tyypillisimmistä 
perusharmoniaan lisätyistä soinnuista, tulkitaan tässä lieväksi harmoniseksi 
muunnokseksi. Sanoille “On mylly  vanha –" sijoittuvat lomasävelet (h1, 
a1) luovat harmonisesta muunnoksesta (E7) johtuen melodialinjaan 
mielenkiintoisen, pidätyksenomaisen vaikutelman. Harmoniassa esiintyy 
myös nouseva bassolinja. 
 
 
Nuottiesimerkki 45. “Vanhan myllyn taru”, verse, tahdit 1—4 
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     “Illan viimeisessä tangossa” on käytetty erityyppistä rytmistä muuntelua 
kuin “Vanhan myllyn tarussa”. Kohotahdin sijasta melodia alkaa vahvalta 
tahtiosalta, mutta sen sijaan melodian aika-arvoja on hiukan muunneltu 
(nuottiesimerkki 46). Harmonia noudattaa kuitenkin samaa kaavaa. Ainoa 
ero johtuu hitaasta temposta, jonka takia E7-sointu on sijoitettu 
poikkeavasti ensimmäisen tahdin viimeiselle tahtiosalle. Myös tyylilaji-
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muuntelu näkyy selvästi näiden kahden sävellyksen välillä. Ensimmäinen 
on nopeatempoinen foksi ja toinen hidastempoisempi tango. 
 
 
Nuottiesimerkki 46. “Illan viimeinen tango”, chorus, tahdit 1—5 
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3.4.1.4  Runkomotiivin supistus  
 
     “Harmaat silmät” eroaa kahdesta edellisestä sävellyksestä tyylilajiltaan, 
koska se on kolmijakoinen valssi. Oleellista on kuitenkin myös motiivin 
supistus, jossa käytetään vain osaa motiivista (Aho 1977: 22—23). Toisin 
kuin edellisissä esimerkeissä, runkomotiivin ensimmäinen sävel (e1) on 
“Harmaissa silmissä” tippunut pois. Se kylläkin esiintyy obligaatio-äänessä 
verse-osan melodiaa ennakoiden (nuottiesimerkki 47). 
     Soinnutus säilyy samana ja se noudattaa edelleen käytännöllisesti 
katsoen täydellisesti runkomotiivin perussoinnutusta. Ainoana poikkeuk-
sena on – kuten “Vanhan myllyn tarussa” ja “Illan viimeisessä tangossa” – 
perusrakenteeseen lisätty E7-sointu. Yhteistä kaikille kolmelle sävellyk-
selle on lisäksi se, että runkomotiivi esiintyy niiden verse-osassa.   
     “Harmaat silmät” on ensimmäisiä – ellei jopa ensimmäinen – sävellys, 
jossa runkomotiivi esiintyy, koska se on sävelletty jo talvisodan aikana. 
Kärki kertoo eräässä lehtihaastattelussa sävellyksen synnystä, että ”sekin 
melodia vain alkoi soida mielessä ja kun aina pidin nuottipaperia palan 
taskussani, tuli teema talteen. Ei se sen kummempaa ole”. (Hällström 1983: 
11.) 
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Nuottiesimerkki 47. “Harmaat silmät”, verse, tahdit 1—7 
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     “Eron hetkessä” muuntelun määrä alkaa näkyä jo paljon edellisiä esi-
merkkejä merkittävämmällä tavalla (nuottiesimerkki 48). Samalla myös 
runkomotiivin kokonaishahmo alkaa hämärtyä. Kaikkein tärkein luonne-
motiivi a erottuu kuitenkin selvästi. Sen sijaan jälkimmäinen aihe ei 
muistuta luonnemotiivia b, vaan säe muodostuu yhdistelmästä a ja c. 
Vastapainona soinnutus pysyttelee kuitenkin perusfunktioiltaan samana ja 
nouseva bassolinja vielä korostaa vaikutelmaa. Luonnemotiivit (a/c) esiin-
tyvät sanoilla “Eron hetki on kaunis/minun muistella näin –”. 
     “Eron hetkestä” on löydettävissä myös useita muita motiivisen muun-
telun muotoja, kuten rytminen ja harmoninen. Näiden ohella tärkeä muutos 
on myös motiivin siirtyminen verse-osasta chorus-osan alkuun, jossa se on 
lisäksi lähtökohtana koko osaa leimaaville sekvenssikuluille.  
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Nuottiesimerkki 48. “Eron hetki on kaunis”, chorus, tahdit 1—4 
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3.4.1.5  Runkomotiivin laajennus 
 
     Motiivin laajennuksella tarkoitetaan, että lähtökohtana olevaan 
aihelmaan on lisätty sävel tai säveliä (Aho 1977: 22—23). Runkomotiivin 
laajennus esiintyy esimerkiksi sävelmässä “Merenneidon kyynel” (ks. 
nuottiesimerkki 12 sivulla 72). Tämä sävelmä eroaa edellisistä  esimer-
keistä mm. siten, että runkomotiivi ei esiinny heti osan alussa, vaan vasta 
laulun kahdeksannella tahdilla, sanoilla “Hän lauloi: `Armas ystäväin’—”. 
Tyylilajina on tällä kertaa balladi. 
     Melodia liikkuu 1/4-nuotteja tiheämmillä 1/8-nuoteilla, ja harmonista 
pohjaa on hiukan laajennettu tuomalla mukaan välidominanttia (A7) 
edeltävä Em7b5-sointu. Kysymykseen tulee laajennuksen ja tyylilaji-
muuntelun ohella siis myös rytminen ja harmoninen muuntelu.  
 
 
3.4.1.6  Runkomotiivin kuviointi 
 
     “Kahdessa vanhassa tukkijätkässä” runkomotiivi alkaa vasta laulun 
toiselta tahdilta, joten se on tällä kertaa upotettu säkeen osaksi. Sanoilla 
“tukkijätkää istuu tummetessa illan—” hajasävelin koristeltu runkomotiivi 
erottuu vielä selvästi. Motiivi esiintyy edellisistä esimerkeistä poiketen 
myös välisoitossa. Sävelmässä on käytetty kuvioinnin ohella myös mm. 
rytmistä ja tyylilajimuuntelua (nuottiesimerkki 49). 
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Nuottiesimerkki 49. “Kaksi vanhaa tukkijätkää”, säkeistö, tahdit 1—6 
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3.4.1.7  Hahmomuutos 
 
     “Köyhässä laulajassa” on vielä havaittavissa piirteitä runkomotiivista, 
jos sanoilla “Oon köyhä laulaja mä vain, olen koditon –" oleva melodia-
kulku tulkitaan motiivien a, b ja c yhteenliittymäksi (nuottiesimerkki 50). 
Tulkintaa vaikeuttaa kuitenkin se, ettei mikään motiiveista esiinny 
kokonaan. Esimerkiksi kaikkein tärkeimmästä motiivista (a) on jäljellä vain 
ylöspäinen sekstihyppy, ja sitä seuraavaa motiivia (b) on lisäksi koristeltu 
runsaasti. Myöskään harmonia ei ole yhtä yksiselitteinen kuin aiemmissa 
esimerkeissä. Toisaalta jos harmoniaa pelkistetään, jäljelle jäävät runko-
motiiviin täysin sopivat Am- ja Dm-soinnut.  
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Nuottiesimerkki 50. “Köyhä laulaja”, chorus, tahdit 1—3 
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     Jos melodialinjaa tulkitaan sen ääriviivojen ja hahmon perusteella 
yhdessä pelkistetyn harmonian kanssa, siitä muodostuu varsin ehyt, 
runkomotiivia mukaileva kokonaisuus. Yksityiskohtaisempi tarkastelu sen 
sijaan rikkoo tätä kuvaa.  
     Selkeämmin kuin melodiassa runkomotiivi esiintyy kuitenkin "Köyhän 
laulajan" välisoitoissa. Pianosovituksessa välisoittoa on käytetty myös 
kappaleen alkusoittona. Samantyyppistä ideaa on sovellettu myös “Muhok-
sen Mimmiin”, jossa runkomotiivi esiintyy sekä alku- että välisoitoissa (ei 
kuitenkaan lauluosuuksissa). Kalervo Kärjen (2000a) mukaan “Köyhä 
laulaja” olisi aiemmin sävelletty jo sota-aikana valssiksi nimellä “Liian 
kaunis”.  
 
 
3.4.1.8  Kriteerien ulkopuoliset muunnokset   
 
     Myös seuraavien sävelmien temaattisessa käsittelyssä on havaittavissa 
tiettyä yhdenmukaisuutta ja vaikka ne muistuttavat jossain määrin 
runkomotiivia, esimerkkien teemat ovat erityisesti harmonioiden osalta 
poikkeavia. 
     Esimerkiksi ”Tangotytön” verse-osan alku, aina neljännen tahdin Cm-
soinnun vaihtumiseen asti, sisältää runsaasti runkomotiivin säveliä 
(nuottiesimerkki 51). Melodialla on silti oma runkomotiivista poikkeava 
karakteristiikkansa, joka korostuu erityisesti toisessa tahdissa esiintyvän 
dominanttisoinnun (D7) ansiosta. 
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Nuottiesimerkki 51. “Tangotyttö”, verse, tahdit 1—5 
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     Periaatteessa on mahdollista, että “Tangotyttö” olisi alun perin erillisistä 
osista yhteen nivottu kokonaisuus. Sävellyksestä erottuu nimittäin kolme 
temaattisesti täysin eri tyylistä osaa. Chorus-osa koostuu kahdesta duuri-
teemasta ja verse-osa sisältää vielä kolmannen, molliin sävelletyn teeman. 
     “Tangotyttöä” läheisesti muistuttava sävellys runkomotiivin kannalta on 
“Karnevaalitango”. Sekin koostuu kolmesta eri teemasta, mutta on huo-
mattavasti selkeämmin hahmotettavissa perinteisiin verse- ja chorus-osiin. 
“Karnevaalitangossa” on samaten duuri- ja molliosa, mutta päinvastaisessa 
järjestyksessä (molli/duuri), ja runkomotiivia muistuttava kohta esiintyy 
heti verse-osan alussa. Samaan ryhmään kuuluu myös tango “Soidessa 
tangon ja loisteessa kuun”.  
     “Lännen lokarin veli” on kupletinomainen humoristinen laulu, joten se 
kuuluu tyylilajinsa osalta eri luokkaan kuin mikään muu edellisistä esi-
merkeistä. Kyseessä on parodia Hiski Salomaan alunperin esittämästä 
“Lännen lokarista”. “Lännen lokarin veli” on varsin selväpiirteinen duuri-
sävellys. Loppupuolella sävelmää on kuitenkin muutaman tahdin mittainen 
molliosa. Mielenkiintoisen vivahteen sävellykseen tuo molliosassa käytetty 
sävellaji, joka ei ole tavanomainen Es-duurin rinnakkaissävellaji c-molli, 
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vaan sitä etäisempi g-molli. Nuottiesimerkin 52 vahvasti runkomotiivia 
mukaileva melodia-aihe muistuttaa “Tangotytön” melodiaa. Tässäkin 
tapauksessa erityisesti dominantti-soinnun (D7) käyttö toisessa tahdissa 
erottaa motiivin runkomotiivin kriteereistä. 
 
 
Nuottiesimerkki 52. “Lännen lokarin veli”, säkeistö, tahdit 8—12 
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3.4.2  Melodiset tehokeinot 
    
     Melodia-analyysin sivutuotteena löytyi aineistosta runkomotiivin ohella 
myös muita säännöllisesti esiintyviä piirteitä, joista merkittävinä voidaan 
pitää ainakin seuraavia: 
    

1) pieni nooni koukkusävelenä 
2) kromaattinen luonnemotiivi  
3) ylöspäinen oktaavihyppy 
4) ylöspäinen sekstihyppy  

    
     Yllämainittuja piirteitä kutsutaan tässä tutkimuksessa melodisiksi 
tehokeinoiksi. Niillä tarkoitetaan nimensä mukaisesti sellaisia keinoja, joita 
käyttämällä melodioihin on saatu lisäväriä tai jännitettä tai molempia 
yhtaikaa. Niitä voisi kuvata myös eräänlaisiksi melodisiksi ”lisämaus-
teiksi”, koska ne koostuvat vain muutamasta sävelestä eikä niillä siten ole 
itsenäistä temaattista kantavuutta juuri lainkaan. Tässä mielessä ne eroavat 
ratkaisevasti myös runkomotiivista. 
      Tehokeinojen määrällinen paljous tutkimusaineistossa selittyy osittain 
aineiston laajuudella. Koska tutkittuja sävellyksiä on paljon, myös teho-
keinoja esiintyy runsaasti. Yksittäisissä sävellyksissä niiden käyttö on 
kuitenkin harkittua ja säästeliästä.     
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     Kärki ei missään yhteydessä puhu melodisista tehokeinoista suoraan, 
mutta viittauksenomaisia luonnehdintoja siitä, että hyvä melodia vaatii 
työstämistä, löytyy sen sijaan moniakin. Lehtihaastatteluissa hän on mm. 
maininnut, että ”iskelmä ei synny inspiraatiosta, vaan kovasta työstä” 
(Myllymäki 1980: 28) ja että iskelmän menestymiseen vaadittavan jujun 
keksiminen, ”se se vasta on helvetinmoisen työn takana” (Wessman 1986a: 
54). 
     Jokaisella melodisella tehokeinolla on määrätty tehtävänsä. Esimerkiksi 
pientä noonia vaihtelevin tavoin käyttämällä melodioihin on saatu erityis-
laatuisia sävyjä. Ylöspäisillä oktaavihypyillä taas voi olla kaksikin tehtä-
vää. Esiintyessään tärkeissä kohdissa ne vahvistavat ja jäsentävät 
sävellysten muotorakenteita. Toisaalta ylöspäisten hyppyjen avulla on 
melodiaan saatu luontevasti yhdistetyksi myös laskevia melodisia sek-
venssejä.  
     Tavallista onkin, että sävellyksessä on käytetty useampaa kuin yhtä 
tehokeinoa. On tietysti teoksia, joissa tehokeinoja ei ole käytetty ollenkaan, 
mutta kaikkein suosituimpien sävellysten joukossa sellaiset ovat kuitenkin 
harvinaisempia. Tehokeinojen vaikutus ulottuu melodian lisäksi myös 
harmoniaan. Esimerkiksi oktaavihyppyä on tukemassa aina tietynlainen 
sointurakenne ja pieni nooni esiintyy käytännössä lähes aina osana väli-
dominanttiseptimisointuja.  
    
     Melodisten tehokeinojen valintakriteerit olivat seuraavat: 
    

1) Pieni nooni on a) pääsävellajin ulkopuolinen muunnesävel, ja b) se 
esiintyy ensisijaisesti dominanttiseptimimuotoisen tai sitä vastaavan 
sointulaajennuksen yhteydessä, jolloin soinnun bassossa on useim-
miten melodiaan nähden vähennetty kvintti-intervalli. (Ks. nuotti-
esimerkki 55 sivulla 116.)  
 
2) Kromaattisen motiivin katsotaan koostuvan keskussävelestä ja 
siihen puolisävelaskelsuhteessa olevista ylä- ja alajohtosävelistä. 
Kromaattisten johtosävelten määrä voi vaihdella, ja melodia voidaan 
aloittaa kuvion miltä säveleltä tahansa. (Ks. nuottiesimerkki 58 sivulla 
119.) 
 
3) Oktaavihyppy a) esiintyy rakenteellisesti tärkeällä paikalla, kuten 
verse- ja chorus-osien  taitteessa, b) hypyn soinnutus perustuu I-IV  
sointufunktiolle (Am-Dm) tai sen selville muunnelmille. Kohde-
sointuna on pääasiassa IV asteen (Dm) sointu, ja c) melodiaäänenä on 
tavallisesti toonika-sävel (a1-a2), mutta joskus myös kvintti-sävel (e1-
e2). (Ks. nuottiesimerkki 63 sivulla 122.) 



 

 

 

114  

    
4) Sekstihyppy a) esiintyy rakenteellisesti tärkeällä paikalla, kuten 
verse- ja chorus-osien  taitteessa, b) hypyn soinnutus perustuu tooni-
kasointuun (Am) tai dominanttiin ja toonikaan (E7-Am), c) melodia-
ääninä ovat toonikan kvintti ja terssi (e1-c2), ja d) sekstihyppy on 
usein osa a-luonnemotiivia. (Ks. nuottiesimerkit 69 ja 78 sivuilla 127 
ja 134.) 
    

     Jaakko Salon (2000) mukaan mikään edellä mainituista tehokeinoista ei 
sinänsä ole mitenkään uusi tai erikoinen. Mutta esimerkiksi pienen nooni-
intervallin käyttö melodiassa (koukkusävelen tapaan) vaatii hänen mukaan-
sa "rohkeutta” ja ”tietoa”, joka amatöörisäveltäjiltä yleensä puuttuu. 
Historiallisesti huomionarvoista on, ettei pientä noonia Salon mukaan 
esiinny Kärkeä edeltävässä kotimaisessa iskelmämusiikissa. Tosin esimer-
kiksi Georg Malmsténin levyttämässä "Kyllikki"-valssissa pientä noonia on 
käytetty hyvin samantapaisesti kuin Kärjen sävelmissä, mutta tämä sävelmä 
onkin ilmeisesti alkujaan venäläinen kansanlaulu (Vuoristo 1985: 206—
207).  
     Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Nurmisen (1971) kehittämän 
tietokoneohjelman Kärjen noin 60 tangon pohjalta generoimaan sävel-
lykseen ”Kesän muistatko sen” on suodattunut mukaan alkuosa runkomo-
tiivia ja pieni nooni koukkusävelenä. Runkomotiivin alkuosa on sävel-
lyksessä jopa kahtena erilaisena muunnelmana, mutta toinen niistä esiintyy 
– kuten b9-koukkusävelkin – hieman epäluontevassa paikassa. Tämän-
kaltaisia pieniä epätarkkuuksia lukuun ottamatta tietokoneohjelma on 
onnistunut näiden piirteiden poiminnassa kuitenkin kohtuullisen hyvin. 
Piirteet ovat mm. rytmisiltä aika-arvoiltaan varsin tarkkoja.  
 
 
3.4.2.1  Pieni nooni (b9) koukkusävelenä 
    
     Pienen noonin teho ja erottuvuus melodiassa perustuu kahden asian 
yhteisvaikutukseen. Ensiksikin sävel on pääsävellajiin nähden aina muun-
nesävel. Toisekseen Kärjen melodiat ovat perustaltaan diatonisia, jolloin 
koukkusävelen maltillisen käytön ansiosta sen esiintymiseen kasautuu 
myös tiettyä yllätyksellisyyttä. Koska b9-sävel on muunnesävel, se vaikut-
taa myös harmoniaan, ja tätä kautta se vaikuttaa usein "pelkkää" melodia-
säveltä pidempään.        
        Melodisena tehokeinona b9-koukkusäveltä on käytetty mm. verse- ja 
chorus-osien alussa, choruksen loppupuolella sekä modulaatioiden yhtey-
dessä verse-osan lopussa muutama tahti ennen chorus-osaa. Kuten luvussa 
2.4.5 todettiin, sanoittaja Lauri Jauhiaisen (2000) mukaan tekstillinen ja 
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sävellyksellinen pääpaino kohdistui aina kertosäkeistöön (tai chorukseen) – 
eritoten heti sen alkuun. Vexi Salmen (2000) mukaan kertosäkeistöt (tai 
chorus-osat) yleensä myös sävellettiin ennen säkeistöjä (tai verse-osia). 
        Tangossa ”Eron hetki on kaunis” b9-koukkusävel on sijoitettu verse-
osan loppupuolelle. Sanoilla ”menneen rakkauden –” oleva b9-sävel (des2) 
toimii melodisena koukkuna versen viimeisessä taitteessa juuri vähän 
ennen chorus-osaa. 
 
 
Nuottiesimerkki 53. ”Eron hetki on kaunis”, verse, tahdit 10—12 
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     Koukkusäveltä voidaan myös kerrata sekvenssien yhteydessä. Esi-
merkiksi ”Imatran Inkerissä” b9-koukkusävel kertautuu melodiassa sek-
venssien mukana kahteen kertaan. Ensin sanoilla ”tyttösen kauniin ja 
ihanan –”, ja vielä uudelleen sanoilla ”vaahdossa Imatran –”. 
 
    
Nuottiesimerkki 54. ”Imatran Inkeri”, säkeistö, tahdit 18—24 

 
© Warner Chappell Music Finland 



 

 

 

116  

     Pienen noonin tärkeys melodisen lisäarvon kannalta korostuu harmo-
nisten värityskeinojen myötä entisestäänkin. Intervallille on haluttu moni-
ilmeistä sointia, ja tämä on toteutettu ennen kaikkea harmonian avulla. 
Tärkein b9-koukkusävelen värittäjistä on II-V -sointukulku, joka on sijoi-
tettu tavallisimmin I- ja IV asteen sointujen väliin (Am-Em7b5-A7b9-Dm).    
      ”Things happen that way” vuodelta 1939 (”Näin kai määrätty on”) 
sisältää Kärjelle erittäin luonteenomaisen II-V7 -yhdistelmän heti chorus-
osan alussa sanoilla ”Kaikki sanoivat kun –” (ks. nuottiesimerkki 55). 
Sama melodis-harmoninen yhdistelmä esiintyy myös seuraavassa tahdissa 
sanoilla ”hurmaannuin –”. Jaakko Salon (2000) mukaan ”Things happen 
that way” on tyyliltään ajan amerikkalaista musikaalisävelmää ”kovim-
millaan”.  
     Tämän sointukuljetuksen tuottamaa sointiväriä voi pitää yhtenä tyypil-
lisimmistä Kärjen käyttämistä värityskeinoista. Kuljetus esiintyy periaat-
teessa tässä samassa muodossa läpi koko aineiston, aina Kärjen säveltäjän-
uran loppupuolelle asti.  
 
 
 
Nuottiesimerkki 55. ”Näin kai määrätty on”, chorus, tahdit 1—2 
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        Sävellyksessä ”Kuin silloin ennen” b9-koukkusävel esiintyy säkeis-
tössä sekvenssin mukana kahdesti (nuottiesimerkki 56). Ensimmäinen sek-
vensseistä esiintyy sanoilla ”vain sen –” ja toinen sanoilla ”sen minkä—”. 
Basson ja melodian tritonussuhde säilyy myös kertauksessa. Molemmat 
koukkusävelet on sijoitettu Kärjelle tyypillisesti septimisointujen (C7-Fm 
ja Bb7-Eb) yhteyteen.    
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Nuottiesimerkki 56. ”Kuin silloin ennen”, säkeistö, tahdit 17—24 
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      Kaikki edellä käsitellyt b9-koukkusävelen käyttötavat muodostavat 
aineistossa suurimman ja yhtenäisimmän ryhmän. Vaikka muiden vaihto-
ehtojen käyttö on enemmän tai vähemmän marginaalista, ne kuitenkin 
osaltaan vielä hieman täydentävät ja monipuolistavat b9-koukkusävelen 
harmonis-melodista kokonaiskuvaa.  
     Esimerkiksi sävellyksessä ”Illan tullen” b9-koukkusävel on yhdistettynä 
kromaattiseen motiiviin, joka esiintyy sanoilla ”Ei illan kuulaus, —" (ks. 
nuottiesimerkki 42 sivulla 100). Basson ja melodian välillä säilyy tunnus-
omainen tritonussuhde, mutta b9-koukkusävel esiintyy poikkeuksellisesti 
kohotahdissa. Harmonisesti ja melodisesti täysin vastaava sävelkuvio on 
myös sävellyksessä ”Luona toisen nuotion” (vrt. nuottiesimerkki 62 sivulla 
121). 
     Kuten luvussa 3.3.5 todettiin, Kärki on käyttänyt toisinaan bII7 sointua 
(a-mollissa Bb7) dominantin sijaissointuna rakenteellisesti tärkeissä koh-
dissa sävelmää, kuten esimerkiksi verse- ja chorus-osien loppupuolella. 
Tällöin b9-koukkusävel on saatu bassoääneen, jolloin kyseessä on yhtä 
paljon harmoninen kuin melodinen koukku. Esimerkiksi sävellyksessä 
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”Aurinko laskee länteen” bII sointu (Db) esiintyy sekä sanoilla ”Näin sen ja 
ymmärsin sen –” että seuraavassa tahdissa ”poissa aika on rakkauden—”.  
 
   
Nuottiesimerkki 57. ”Aurinko laskee länteen”, säkeistö, tahdit 19—20 
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3.4.2.2 Kromaattinen motiivi 
    
     Kromaattinen motiivi ei ole niinkään itsenäinen ja melodisesti  karakte-
ristinen kuin koristeellinen elementti. Se ei ole kuitenkaan täysin vailla 
itsenäistä melodista merkitystä, ja johdonmukaisinta lieneekin tässä yhtey-
dessä ajatella sitä yksinkertaisena luonnemotiivina. Vieläkin täsmälli-
sempää olisi kutsua sitä osamotiiviksi, koska se voi muodostaa melodioita 
ainoastaan johonkin toiseen motiiviin tai melodiasäveleen yhdistyneenä. 
Tyypillisimmillään motiivi onkin esiintyessään esimerkiksi melodiaan 
johdattelevana kohotahtina tai ikään kuin pitkänä kromaattisena etuheleenä 
varsinaiselle melodiaäänelle. 
     Jaakko Salo (2000) luonnehtii motiivia ”hanurinomaiseksi” ”yleiseksi 
kliseeksi”, joka on löydettävissä lukuisista eri sävellyksistä. Pekka Jalkanen 
nimittää motiivia ”diatonisen sekuntiappoggiaturan ja kromaattisen johto-
sävelappoggiaturan yhdistelmäksi”, jonka klassisena esimerkkinä hän 
mainitsee venäläisen valssiromanssin ”Mustat silmät” (Jalkanen 1989: 
240—241). Kärki itse on todennut kyseisestä sävellyksestä, että ”Mustat 
silmät on niin hyvää musiikkia, ettei siitä ralli enää paljon parane.” 
(Niiniluoto 1982: 153). Samassa yhteydessä säveltäjä viittaa ”venäläisten 
romanssien ja mustalaisromanssien” yleisempäänkin vaikutukseen tuotan-
nossaan (Niiniluoto 1982: 152—153). 
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     Nuottiesimerkin 58 mukaisessa muodossa kromaattinen motiivi esiintyy 
tutkimusaineiston sävellyksissä erittäin usein, ja sitä kutsutaan tässä 
motiivin perusmuodoksi. Sen rakenteellisesti tärkeintä säveltä (e) voidaan 
ajatella eräänlaiseksi ”keskussäveleksi”, jota koristellaan kromaattisilla ja 
diatonisilla ylä- ja alajohtosävelillä.  
 
 
    
Nuottiesimerkki 58. Kromaattisen motiivin perusmuoto 
 

 
 
 
 
     Koristelevat äänet ovat puolisävelaskelsuhteessa diatoniseen keskus-
säveleen. Kromaattisten sävelten määrä ja rytmitys saattavat vaihdella 
jonkin verran, mutta motiivin melodiseen yleisilmeeseen tällä ei ole juuri-
kaan vaikutusta. 
     Perusmuotoinen kromaattinen motiivi esiintyy esimerkiksi ”Poski-
valssissa” sanoilla ”On mielessäin ain –”. Myös sävelmän alkusoitossa 
esiintyvät samanhahmoiset, eri korkeuksilla kertautuvat melodiakulut enna-
koivat laulusäkeistössä käytettyjä kromaattisia motiiveja.  
 
    
 
Nuottiesimerkki 59. Poskivalssi, alkusoitto, tahdit 7—8, säkeistö, tahti 1 
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     Kromaattista kuviota käytetään usein sekvensseissä etenevään melodia-
aiheeseen yhdistettynä eräänlaisena melodian apumotiivina, jolloin melo-
diaääni liikkuu, mutta kromaattinen motiivi pysyy urkupistemäisesti 
paikoillaan. Tämä on nähtävissä sävellyksessä ”Luona toisen nuotion”, 
jossa kromaattinen kuvio pysyy paikallaan muun melodia-aineksen liik-
kuessa sekvensseissä. 
  
   
Nuottiesimerkki 60. ”Luona toisen nuotion”, säkeistö, tahdit 1—3. 
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Nuottiesimerkki 61. ”Luona toisen nuotion”, säkeistö, tahdit 9—11. 

 
© Warner Chappell Music Finland    
 
  
     Samassa sävelmässä sanoilla ”jolloin, yksin mulle –”, motiivin sävel es1 
saa koukkusävelen luonteen esiintyessään IV asteen välidominanttisoin-
nulla (D7). Koukkusävelvaikutelma tehostuu myös bassoäänen (a) ansiosta 
(nuottiesimerkki 62). Tässä tapauksessa kromaattinen koukkusävel on 
rakenteellisesti täysin identtinen sävellyksessä ”Illan tullen” esiintyvän b9-
koukkusävelen kanssa (ks. nuottiesimerkki 42 sivulla 100). 
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   Nuottiesimerkki 62. ”Luona toisen nuotion”, säkeistö, tahdit 17—19 
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3.4.2.3  Oktaavihyppy 
    
     Yleisellä tasolla oktaavihypyn (a1-a2) käyttöä leimaa samanlainen 
maltillisuus kuin muita tehokeinoja. Sekin esiintyy sävellyksissä tavallisesti 
vain yhden kerran, eikä silläkään ole itsenäistä temaattista kantavuutta. 
Tavallisin melodiaääni on sävellajin toonika-sävel (a1-a2). Sen lisäksi 
saattaa melodiassa joskus esiintyä myös kvintti-sävel (e1-e2), mutta silloin 
harmoniakin muuttuu. 
     Oktaavihypyn merkitys onkin ennen muuta arkkitehtoninen. Kaikkein 
useimmin sitä on käytetty verse- ja chorus-osien taitteessa, jolloin hyppy 
kohdistuu chorus-osan alkuun. Hypyn sisältämää jännitettä vahvistetaan 
aina myös harmonisin keinoin sointuvaihdosten avulla. Tämä antaa chorus-
osalle erityistä rakenteellista painoa, ja samalla se jäsentää ja alleviivaa 
tehokkaasti teoksen kokonaismuotorakennetta. 
     Toinen puoli oktaavihyppyä liittyy sen luoman melodisen jännitteen 
purkamiseen. Luontevimmin tämä onnistuu laskevan melodialinjan avulla, 
jota Kärki myös poikkeuksetta käyttääkin. Oktaavihyppyjä seuraa aina 
laskeva melodialinja, joka Kärjelle ominaisella tavalla rakentuu usein 
sekuntisuhteisille sekvensseille.  
     Oktaavihyppyjen merkitys voidaan näin ollen tiivistää kahteen pää-
luokkaan. Niillä on sekä 1) muotorakenteita jäsentävä että 2) melodista 
jännitettä luova tehtävä. Oktaavihypyistä esiintyy kuitenkin myös muun-
nelmia. Ne ovat luonteeltaan varsinaisia oktaavihyppyjä miedompia, mutta 
sekä niiden rakenne että funktio ovat toistensa kaltaisia. Mittakaava vain 
muuttuu. Heikommat hypyt eivät esiinny suurien vaan pienten rakenne-
kokonaisuuksien taitekohdissa. 
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     Vertailun vuoksi mainittakoon, että Antti Karhumäen (1999) tutkimuk-
sessa kotimaisista huippuhiteistä ja niissä käytetyistä "melodisista motii-
veista" oktaavihyppy ei ollut yleisimmin käytettyjen motiivien joukossa. 
Jouni Sjöblomin (1994: 74) tutkimuksessa Unto Monosen sävelmistä 
nousevaan oktaaviin perustuva "ydinmotiivi" esiintyi kahdessa analysoi-
duista 15 sävelmästä, mutta molemmissa oktaavin rajoina olivat ala- ja 
yläkvintti, kun taas Kärjellä tavallisin oktaavihyppy on toonikasävelien (a-
mollissa a1-a2) välinen. 
     Oktaavihypyn soinnutus on yksinkertainen. Muuntelusta huolimatta 
harmonisoinnin taustalla säilyvät tavallisesti samat I-IV -sointufunktiot. 
Pääpaino kohdistuu IV asteen (Dm) soinnulle, joka esiintyy heti choruksen 
tai muun rakenteellisesti uuden osan alussa. Edeltävänä sointuna käytetään 
yleensä dynaamista välidominanttia (A7) tai sen II-V -laajennusta (Em7b5-
A7), mutta joskus myös perusmuotoista I asteen (Am) sointua. 
     Sävellyksessä ”Aurinko laskee länteen” sanoilla ”on. Aurinko –" käytet-
ty oktaavihyppy esiintyy varsin tyylipuhtaassa muodossa. Melodiassa on 
toonika-sävel (c1-c2), IV asteen (Fm) sointu on valmisteltu dominantti-
soinnulla (C7), hyppy esiintyy verse- ja chorus-osien taitteessa ja melo-
dinen jännite puretaan alaspäisillä sekuntisuhteisilla sekvenssikuluilla. 
Jaakko Salo (2000) pitää sävelmässä esiintyvää oktaavihyppyä ”standardi-
ratkaisuna”, ja se on valittu tässä tutkimuksessa oktaavihypyn perus-
muodoksi. 
 
 
 
   Nuottiesimerkki 63. ”Aurinko laskee länteen”, säkeistö, tahdit 4—6 
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     Oktaavihyppy voidaan soinnuttaa myös siten, että välidominantin sijaan 
käytetään tavallista toonikasointua. Esimerkiksi sävelmässä  ”Kulkurin ilta-
tähti” sanaparilla ”lähti. Synkkänä –”, oktaavihyppyä edeltää I asteen 
perusmuotoinen sointu (Cm). 
  
   
Nuottiesimerkki 64. ”Kulkurin iltatähti”, säkeistö, tahdit 7—9 
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     Oktaavihypyn eräässä muunnelmassa (e1-e2) se esiintyy jo V7/IV 
asteen (A7) välidominanttisoinnulla eikä IV asteen (Dm) soinnulla, kuten 
aiemmissa esimerkeissä. Tämä johtuu siitä, että melodiassa ei ole sävellajin 
toonika- (a1) vaan kvintti-sävel (e1). Esimerkiksi ”Poskivalssissa” on 
melodiassa sanaparilla ”kai. Siitä –” sävellajin kvintti-sävel (h2), ja soin-
tuna IV asteen välidominanttisointu (E7). 
 
 
Nuottiesimerkki 65. ”Poskivalssi”, säkeistö, tahdit 17—20 
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     Aineistosta löytyi ainakin kaksi sellaista muunnelmaa, joilla on selvästi 
samankaltainen funktio kuin varsinaisilla oktaavihypyilläkin. Ne ovat myös 
rakenteellisesti toistensa kaltaisia, sillä ne kaikki esiintyvät muotoraken-
teellisesti selkeillä paikoilla, ne soinnutetaan suurin piirtein samalla tavalla 
ja niiden melodiassa on toonika-sävelellä tärkeä asema.  
     Toista muunnelmaa kutsutaan tässä kvarttihypyksi ja toista koristelluksi 
oktaavihypyksi. Kvarttihyppyä voi ajatella oktaavihypyn vajaamuotona, 
koska melodia hyppää siinä oktaavin (a1-a2) sijasta kvartin (e1-a2) ylös-
päin. Koristeltu oktaavihyppy tarkoittaa sitä, että yläoktaaviin (a2) edetään 
parin kolmen välittävän melodiasävelen kautta (esim. a1-c1-e2-a2). Hyppy 
ei siis esiinny täysin puhtaana. 
     Koristeltuna oktaavihyppy esiintyy mm. sävellyksessä ”Minä soitan 
sulle illalla” sanoilla ”[illal-]la kaiken sen, mikä –”. Kuten nuottiesi-
merkistä ilmenee, hyppy ei enää sijoitu rakenteellisesti niin tärkeään 
paikkaan. Sanoilla ”kaiken –” esiintyvät sävelet (es1, g1) ovat koriste- tai 
täytesäveliä, joiden kautta melodia etenee yläoktaaviin. Hyppyä on 
vahvistettu myös harmonisesti (Cm-Fm).          
    
 
Nuottiesimerkki 66. ”Minä soitan sulle illalla”, kertosäkeistö, tahdit 1—4 
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     Koristeltu oktaavihyppy pitää rakenteessaan vielä oktaavi-intervallin, 
kun taas kvarttihyppy on helpompi mieltää hypyn vajaamuodoksi. Kvartti 
ei intervallina sisällä jännitettä siinä määrin kuin oktaavi. Hypyn merkitys 
ei rakenteellisestikaan ole oktaavihypyn veroinen, mutta suppeampien 
muotorakenteiden puitteissa kvarttihyppy toimii varsin tehokkaasti. 
      Erityisen karaktäärinen kvarttihyppy on esimerkiksi säkeen tai lausek-
keiden kertauksien yhteydessä käytettynä. Esimerkiksi sävellyksessä ”Kuin 
silloin ennen” kvarttihyppyä on käytetty AA-muotoisen kertosäkeistön A-
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osien taitteessa sanoilla ”yhtä hyvin taas. Kuin –” ja lähes oktaavihyppyyn 
verrattavalla tavalla.  
 
 
Nuottiesimerkki 67. ”Kuin silloin ennen”, kertosäkeistön tahdit 7—10 
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     Kvarttihyppy esiintyy samassa sävellyksessä vielä toistamiseenkin. 
Tällä kertaa vieläkin läheisemmin oktaavihypyn funktiossa säkeistön 
kahden taitteen välillä. Sävelmä sisältää kuitenkin myös varsinaisen oktaa-
vihypyn – tyypillisellä paikalla säkeistön ja kertosäkeistön taitteessa. 
     Kaikkien kolmen oktaavihypyn muodon – perusmuodon, koristellun 
muodon ja kvarttihypyn – voisi hyvin ajatella olevan yhden ainoan hypyn 
eri variaatioita, koska yhdistäviä tekijöitä on suhteellisen paljon. Merkit-
tävin ero näiden muotojen välillä on oikeastaan vain perusmuodon muita 
suurempi jännitteisyys. Tästä johtuen se myös jäsentää muita tehok-
kaammin sävellysten muotorakenteita.  
               
 
3.4.2.4 Sekstihyppy 
 
     Taitteen aloittava ylöspäinen pieni seksti on oktaavihypyn tapaan 
käytettävä melodinen tehokeino. Oktaavihypyn tarkoituksena on johdattaa 
subdominantille, kun taas ylöspäinen pieni seksti liittyy useimmiten tooni-
kasointuun. Pekka Jalkasen (1993: 53) mukaan Kärjelle on tyypillistä 
sekstimotiiveihin perustuva melodiikka, jonka taustalla on 1800-luvun 
venäläinen tonaalinen valssiromanssi. Jalkasen väitettä tukeekin se, että 
sekstihyppy tuntuu olevan tutkimusaineiston perusteella Kärjen suuressa 
suosiossa, sillä sitä esiintyy rakenteellisesti tärkeässä paikassa eli taitteen 
alussa peräti kolmanneksessa tutkituista sävelmistä.  
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     Tutkimusaineiston puitteissa näyttäisi myös siltä, että Kärjen ns. 
hittikappaleissa nouseva seksti esiintyy selvästi useammin kuin hänen 
vähemmän tunnetuissa sävelmissään, sillä aineiston hittikappaleista kysei-
nen intervalli esiintyy noin joka toisessa, kun taas ainoastaan kolmessa ei-
hittikappaleessa on nouseva molliseksti keskeisellä paikalla. Antti Karhu-
mäen (1999: 32) tutkimuksen mukaan nousevaan mollisekstiin perustuva 
motiivi löytyy noin neljänneksestä kotimaisista huippuhiteistä. Kärki siis 
käyttää tätä intervallia omissa hiteissään selvästi useammin kuin koti-
maisissa hiteissä yleensä. Jouni Sjöblomin (1994: 74) tutkimuksessa Unto 
Monosen sävelmistä mollisekstin sisältävä "ydinmotiivi" löytyi kolman-
neksesta analysoiduista sävelmistä. Mononen näyttäisi siis käyttävän tätä 
melodista tehokeinoa yhtä usein kuin Kärki.  
     Sekstihyppy on siis Kärjen eniten käyttämä yksittäinen melodinen teho-
keino. Useimmiten sekstihyppy esiintyy puhtaana, mutta sitä on käytetty 
myös "heikompina" muunnoksina muutamassa sävelmässä, jolloin hyppyä 
on koristeltu tai täytetty yhdellä tai useammalla väliäänellä, kuten 
esimerkiksi sävelmissä "Karnevaalitango", "Tangotyttö" ja "Tango 
merellä". 
 
 
Nuottiesimerkki 68. ”Tango merellä”, verse, tahdit 1—3 
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     Monet sekstimotiivilla alkavista taitteista perustuvat runkomotiiviin tai  
sen ensimmäiseen a-luonnemotiiviin, tai näiden muunnelmiin (ks. luku 
3.4.1). Taitteen aloittava sekstimotiivi ei siis näissä sävelmissä ole irral-
linen melodinen tehokeino, vaan se on seurausta runkomotiivin ja a-
luonnemotiivin käytöstä sävellysteknisenä keinona. Näitä sävelmiä ovat 
esimerkiksi ”Vanhan myllyn taru” (ks. nuottiesimerkki 45 sivulla 105) ja 
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”Illan viimeinen tango” (ks. nuottiesimerkki 46 sivulla 106). Myös ”Täysi-
kuun” laulumelodian alku on itse asiassa rytminen muunnos a-luonne-
motiivista (ks. nuottiesimerkki 78 sivulla 134).  
     Taitteen aloittavat sekstihypyt voivat kuitenkin liittyä myös muihin 
melodiamotiiveihin kuin a-luonnemotiivin suoranaisiin muunnelmiin. 
Esimerkiksi sävelmien ”Soidessa tangon ja loisteessa kuun” ja ”Elämän 
parketeilla” kertosäkeistöt ja valssi ”Tyttöni, luokseni jää” alkavat seksti-
hypyllä. Näistä viimeksi mainitussa on hyvin samantapainen melodinen 
idea kuin ”Lännen lokarin veljessä”, joka luvussa 3.4.1.8 tulkittiin 
runkomotiivin kriteerien ulkopuoliseksi raja-tapaukseksi (ks. nuottiesi-
merkki 52 sivulla 112).  
 
 
Nuottiesimerkki 69. ”Tyttöni, luokseni jää”, tahdit 1—4 
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     Nouseva pieni seksti ei ole pelkästään venäläisessä valssiromanssissa 
esiintyvä ilmiö, vaan sitä on käytetty paljon kaikessa molliin perustuvassa 
musiikissa. Tonaalisessa iskelmämusiikissa melodiahypyt tapahtuvat yleen-
sä soinnun sävelien puitteissa, joten vaihtoehtoja on rajallinen määrä. 
Näistä vaihtoehdoista hyppy toonikan alakvintistä terssiin (a-mollissa e1-
c2) on hyvin luonteva tapa aloittaa mollisävelmä, sillä e on samalla 
dominantin perussävel, jolloin nämä kaksi säveltä vakiinnuttavat  sävellajin 
mahdollisimman nopeasti. Sävellajin tuntu vain vahvistuu, mikäli hyppy on 
soinnutettu dominantti- ja toonikasoinnuilla (E7-Am). 
     Esimerkiksi saksalainen 30-luvun lopun menestysiskelmä, Theo Macke-
benin ”Nur nicht aus Liebe weinen” (”Itke en lemmen tähden”) alkaa 
sekstihypyllä e1-c2 ja verse-osan ensimmäiset tahdit muistuttavat muuten-
kin hyvin paljon Kärjen suosimaa a-luonnemotiivia (nuottiesimerkki 70). 
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Nuottiesimerkki 70. ”Itke en lemmen tähden”, säkeistö, tahdit 1—3  

 
© Ufaton Verlagsgesellshaft mbH (BMG UFA Musikverlage) 
 
 
 
 
     Sekstihyppyä esiintyy myös monissa suomalaisissa iskelmissä ja kan-
sansävelmissä, kuten sävelmän ”Yksi ruusu on kasvanut laaksossa” alussa. 
Vaikka sekstihyppy viittaakin siis tyylillisesti venäläiseen valssiromanssiin, 
ei ole välttämättä itsestään selvää, että sen runsas käyttö Kärjen sävelmissä 
olisi suoranaisesti slaavilaisten sävelmien vaikutusta. Alkusysäys seksti-
hypyn (ja a-luonnemotiivin) käytölle on saattanut tulla myös epäsuorasti 
suomalaisten kansansävelmien ja iskelmien tai jopa kansainvälisten 
iskelmien, kuten Mackebenin sävelmän ”Itke en lemmen tähden” kautta.  
 
 
 
3.4.3  Melodialainat 
 
     Spontaanisti syntyneiden omien melodia-aiheiden lisäksi Kärki 
turvautui säveltäessään myös muilta säveltäjiltä lainattuihin melodioihin. 
Vexi Salmen (2000d) mukaan Kärjen sävelmissä ei ole ”vahinkolainoja”, 
vaan lainausten käyttö oli tietoista. Salmen mukaan melodialainojen käyttö 
ei ollut kuitenkaan etukäteen suunniteltua, vaan ne juolahtivat Kärjen 
mieleen sävellysprosessin aikana.  
     Tutkimusaineiston sävelmistä esimerkiksi ”Kahdessa vanhassa tukki-
jätkässä” esiintyy kaksi lyhyttä lainausta taidemusiikin sävellyksistä. 
Levytetyn sävelmän alkusoitto perustuu Vivaldin vuodenaikojen ”Kesän” 
ensimmäiseen osaan. Laulumelodian alussa on puolestaan sama teema-aihe 
kuin Tšaikovskin D-duuri viulukonserton (opus 35) andante-osassa (ks. 
nuottiesimerkki 49). Tätä puolentoista tahdin teemanpätkää on laajennettu 
runkomotiivin muunnoksella ja sekvenssitoistolla, jolloin on saatu 8 tahdin 
kokonaisuus, joka sen jälkeen toistetaan. Ei ole tietenkään varmaa, onko 
teema-aihe lainattu tietoisesti Tšaikovskilta vai onko se juolahtanut sattu-
malta Kärjen mieleen, mutta joka tapauksessa lyhyestä teemasta on saatu 
runkomotiivin, sekvenssin ja kertauksen avulla työstettyä taidokkaasti 
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sävelmän 16 ensimmäistä tahtia. Kärki on itse todennut lehtihaastattelussa, 
että ”Kaksi vanhaa tukkijätkää” syntyi ”kolmessa minuutissa” (Lysmä 
1975: 3). 
     Sävellyksessä ”Sanat eivät riitä kertomaan” on heti säkeistön alussa 
lyhyt laina Tšaikovskin B-molli pianokonserton (opus 23) ensimmäisen 
osan alusta. Kuten ”Kahden vanhan tukkijätkän” lainauksia, ei tätäkään 
lainaa ole pyritty peittelemään esimerkiksi rytmisin muunnoksin. Lainattu 
teemanpätkä toistetaan sekvenssinä sekuntia alempaa kahta tahtia myö-
hemmin.  
 
 
 
Nuottiesimerkki 71. ”Sanat eivät riitä kertomaan”, säkeistö, tahdit 1—3 
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     Sävelmästä ”Kulkurin iltatähti” löytyy mielenkiintoinen saman-
kaltaisuus M. Obytschaikon sävelmän ”Tosca” (”Kaipaus”) välisoiton 
kanssa (ks. nuottiesimerkit 72 ja 73). Tämä samankaltaisuus tuskin on 
pelkkää sattumaa, sillä ”Tosca” on levytetty Erkki Junkkarisen laulamana 
Rytmi-levylle R6112, kun taas ”Kulkurin iltatähti” levytettiin vain hieman 
myöhemmin levylle R6119. Melodia ei kuitenkaan ole täsmälleen sama, 
vaan Kärki on muuttanut sekä melodiaa että harmoniaa oman tyylinsä 
mukaiseksi esimerkiksi vaihtamalla dominantin septimin tilalle pienen 
noonin melodiaan.  
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Nuottiesimerkki 72. ”Tosca”, välisoitto, tahdit 1—8 
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Nuottiesimerkki 73. ”Kulkurin iltatähti”, tahdit 9—16 
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     ”Vanhan veräjän luona” -foksin ja Theo Mackebenin 30-luvun suosik-
kisävelmän ”Itke en lemmen tähden” kertosäkeistöjen kuusi ensimmäistä 
tahtia ovat lähes identtiset sekä melodialtaan että harmonialtaan (ks. nuotti-
esimerkit 74 ja 75 sivulla 132). Tässä tapauksessa laina on varsin toden-
näköinen, sillä Eila Pienimäki levytti ”Itke en lemmen tähden” ensim-
mäiselle levylleen ja ”Vanhan veräjän luona” heti seuraavalle levylleen. 
Kärjen ammattitaitoa kuitenkin osoittaa se, että pienillä rytmillisillä 
muutoksilla hän on saanut kertosäkeistöt niin eri kuuloisiksi, ettei edes 
Pienimäki (2001) itse aikanaan laulua levyttäessään tunnistanut niitä 
samanlaisiksi. 
     Selkeä melodia- ja harmonialaina löytyy myös esimerkiksi ”Poski-
valssin” alkusoitosta, jonka harmonia ja keskeiset sävelet ovat peräisin 
Kosman ”Kuolleista lehdistä” (ks. nuottiesimerkki 15 sivulla 75). Edel-
listen esimerkkien perusteella voidaan päätellä, että Kärki käsitteli lainaa-
miaan melodia-aiheita periaatteessa täysin samalla tavalla kuin omia spon-
taanisti mieleen juolahtaneita ideoitaan: ne olivat lähtökohta, jota sitten 
työstettiin eteenpäin. Tässä ei sinänsä ole mitään poikkeuksellista, sillä 
todennäköisesti kaikki säveltäjät ovat ottaneet ainakin jonkin verran 
vaikutteita muilta säveltäjiltä. 
     Muiden säveltämien teosten lisäksi Kärki on luonnollisesti lainannut 
paljon omia aikaisempia sävelmiään, jolloin samaa melodiamotiivia on 
käytetty hieman muunneltuna useammassa sävelmässä. Tämä on tietenkin 
ymmärrettävää, kun otetaan huomioon hänen tuotantonsa valtaisa laajuus. 
Kärki on kuitenkin aina onnistunut muokkaamaan samankaltaisia aiheita 
niin, että lopputulos kuulostaa tuoreelta. Kärjen suosima runkomotiivi ja 
sen eri ilmenemismuodot ovat tästä paras osoitus. Toinen esimerkki 
perusrakenteeltaan samankaltaisesta melodia-aiheesta, jota on kuitenkin 
vahvasti muunneltu, löytyy 40-luvulla sävellettyjen ”Liljankukan” verse-
osan ja ”Anna-Liisan” chorus-osan ensimmäisestä taitteesta (nuotti-
esimerkit 76 ja 77 sivulla 133). 
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Nuottiesimerkki 74. ”Itke en lemmen tähden”, kertosäkeistö, tahdit 1—10  
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Nuottiesimerkki 75. ”Vanhan veräjän luona”, kertosäkeistö, tahdit 1—6 
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Nuottiesimerkki 76. ”Liljankukka”, verse, tahdit 1—4 
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Nuottiesimerkki 77. ”Anna-Liisa”, chorus, tahdit 1—4 
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3.4.4  Pidätykset 
 
     Toivo Kärjen sävellystyyliin yksi kaikkein leimallisimmista piirteistä on 
runsas perussointuun kuulumattomien pidätyssävelten käyttö. Kaikkein 
yleisimmin Kärki sijoittaa pidätykset fraasien loppuun, jolloin fraasin 
toiseksi viimeinen nuotti on sointuun kuulumaton sävel, joka puretaan 
sointuun kuuluvaan säveleen. Toisaalta Kärjen tavaramerkkinä ovat myös 
rohkeat valmistelemattomat pidätykset eli appoggiaturat fraasien alussa. 
"Täysikuu" on erinomainen esimerkki molemmista tapauksista: sen 
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alkusoiton fraasit päättyvät lyhytkestoisiin pidätyksiin, jotka puretaan 
alaspäin (ks. nuottiesimerkki 16 sivulla 75), kun taas laulumelodia alkaa 
pitkillä nooniappoggiaturilla (ks. nuottiesimerkki 78 sivulla 134). 
     Kärki ei käytä pidätyksiä ainoastaan kohtalokkaissa tangoissa ja 
jazzvaikutteisissa fokseissa, vaan niitä löytyy runsaasti myös kevyemmistä 
ralleissa. Sävelmien luonteesta johtuen pitkät pidätyssävelet ovat kuitenkin 
ralleissa selvästi harvinaisempia kuin tangoissa. Sen sijaan fraasien lop-
puun sijoittuvia pidätyksiä on runsaasti myös ralleissa. 
     Kuten luvussa 3.3.3 todettiin, Kärjen käyttämät pidätyssävelet ovat 
usein kestoltaan niin pitkiä, että ne voidaan tulkita paitsi pidätyksiksi, myös 
soinnun lisäsäveliksi. Näitä säveliä voidaan siis tarkastella kahden perin-
teen synteesinä, jolloin niiden lisäsävelluonne ja pitkä kesto liittyvät 
amerikkalaiseen jazzperinteeseen, kun taas sävelen tyylillinen käyttötapa ja 
pidätysluonne oikeaoppisine purkauksineen viittaavat slaavilaiseen romans-
siin ja salonkimusiikkiin, ja sitä kautta länsimaisen taidemusiikin tradi-
tioon. 
 
 
3.4.4.1  Toonikan pidätyssävelet 
 
     Pekka Jalkasen (1992b: 76—77) mukaan ”Täysikuun” laulumelodian 
alussa oleva alaspäin purkautuva valmistelematon noonipidätys eli appog-
giatura, jota korostetaan riitasävelen pidentymisellä, viittaa venäläiseen 
1800-luvun torvisoittokuntavalssien ja romanssien vaikutukseen.  
 
 
Nuottiesimerkki 78. ”Täysikuu”, chorus, tahdit 1—3  
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     Kuten luvussa 3.4.2.4 todettiin, ”Täysikuun” kahdessa ensimmäisessä 
tahdissa on itse asiassa kyse Kärjen suosiman a-luonnemotiivin rytmisestä 
muunnoksesta, jossa h-säveltä eli toonikan noonia on pidennetty siten, että 
sen pidätysluonne korostuu. Kärki käyttää noonipidätystä toonikasoinnun 
kanssa kuitenkin myös monien muiden sävelkulkujen kuin a-luonne-
motiivin yhteydessä. Toonikan nooni (h-sävel soinnussa Am) onkin Kärjen 
käyttämistä pidätyssävelistä kaikkein yleisin. 
     Noonipidätysten lisäksi Kärki käyttää mollitoonikan (Am) yhteydessä 
pidätyssävelinä varsin usein myös kvarttia (d-sävel) ja sekstiä, kuten 
sävelmän "Kaksi vanhaa tukkijätkää" tahdeissa 4 ja 8 (ks. nuottiesimerkki 
49). Pidätettävä seksti on useimmiten diatoninen eli luonnollisen mollin VI 
aste (a-mollissa f-sävel), joskus kuitenkin myös suuri seksti (eli a-mollissa 
fis-sävel).   
     Sävelmän "Sanat eivät riitä kertomaan" choruksen toisessa tahdissa ja 
"Täysikuun" choruksen 13. tahdissa on toonikasoinnun pieni septimi (Am-
soinnussa g-sävel), joka puretaan alaspäin. Yleensä Kärki ei kuitenkaan 
käytä toonikan pientä septimiä tärkeänä melodiasävelenä, mikä on ymmär-
rettävää, sillä se hämärtäisi soinnun toonikaluonnetta.  
 
 
3.4.4.2  Subdominantin pidätyssävelet 
 
     Myös mollin subdominantin (a-mollissa Dm) yhteydessä noonipidätys 
(e-sävel) on kaikkein yleisin. Esimerkiksi "Liljankukan" chorus alkaa 
rohkealla subdominantin noonipidätyksellä (ks. nuottiesimerkki 23 sivulla 
84). Myös ”Täysikuun” kolmannessa tahdissa subdominantin noonipidätys 
on keskeisessä asemassa (ks. nuottiesimerkki 78).  
     Aivan kuten mollitoonikan yhteydessä, Kärki käyttää subdominantinkin 
(a-mollissa Dm) kanssa myös kvarttipidätyksiä (g-sävel) ja sekstipidätyksiä 
(h-sävel). Seksti on pidätyssävelenä kuitenkin kvarttia harvinaisempi, sillä 
useimmiten Kärki käyttää subdominantin sekstiä sointusävelen tavoin, eli 
hän ei välttämättä pura sitä alaspäin soinnun kvinttiin. Tällöin subdomi-
nantin sekstiä ei siis voida pitää varsinaisena pidätyksenä, vaan sub-
dominanttilisäsekstisoinnun (a-mollissa Dm6) sointusävelenä. Tämä molli-
sekstisointu tuntuu olevan Kärjen erityisessä suosiossa (ks. luku 3.3.4). 
     Duurimuotoisen subdominantin (a-mollissa D7) yhteydessä nooni (e-
sävel) on hyvin yleinen melodiasävel, mutta se kuitenkin puretaan lähes 
poikkeuksetta alaspäin. Nooni siis voidaan tällöin tulkita paitsi sub-
dominanttinoonisoinnun (a-mollissa D9) sointusäveleksi, myös pidätyk-
seksi, kuten sävelmän ”Siks' oon mä suruinen” chorus-osan kolmannessa 
tahdissa (ks. nuottiesimerkki 21 sivulla 82).  
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3.4.4.3  Dominantin pidätyssävelet 
 
     Dominanttiseptimisoinnun (a-mollissa E7) yhteydessä Kärki suosii 
pidätyssävelinä kvarttia (a-sävel), ylinousevaa kvinttiä (c-sävel) ja pientä 
noonia (f-sävel).  Esimerkiksi "Täysikuun" choruksen viidennessä tahdissa 
on käytetty dominantin kvarttipidätystä (nuottiesimerkki 79). Saman 
sävelmän alkusoiton 9. ja 10. tahdissa pidätyssävelinä käytetään sekä pientä 
noonia että ylinousevaa kvinttiä. Hieman harvinaisempi on dominantti-
septimisoinnun sekstipidätys, joka esiintyy esimerkiksi sävelmän "Soidessa 
tangon ja loisteessa kuun" choruksen 6. tahdissa. Ylinouseva nooni on 
dominanttisoinnun pidätyssävelenä ainakin tutkimusaineiston perusteella 
hyvin harvinainen, ja se puretaan aina pienen noonin kautta perussäveleen.  
 
 
 
Nuottiesimerkki 79. ”Täysikuu”, chorus, tahdit 5—6  
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     Kärki purkaa melodiassa olevan mollitoonika- ja subdominantti-
sointujen noonin lähes poikkeuksetta alaspäin, mutta dominanttiseptimi-
sointuihin hän lisää toisinaan soinnun noonin (esim. Bb7 sointuun c-
sävelen) ja ylinousevan undesimin (esim. Bb7 sointuun e-sävelen), joita 
käsitellään puhtaasti lisäsävelinä eikä pidätyksinä, sillä niitä ei pureta alas-
päin. Täytyy kuitenkin huomata, että tällöin on lähes poikkeuksetta 
kyseessä varsinaisen dominantin sijaissointu bII7 (a-mollissa Bb7), kuten 
"Täysikuun" alkusoiton toisessa tahdissa (ks. luku 3.3.5 ja nuottiesimerkki 
16 sivulla 75).  
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3.4.4.4  Muut pidätyssävelet 
 
Kärki käyttää pidätyssäveliä myös muiden kuin sävellajin päätehojen 
yhteydessä. Erityisen tehokkaan kuuloinen on mollin VI asteen yhteydessä 
käytettävä ylinouseva kvarttipidätys, joka puretaan alaspäin molliterssiin. 
Tämä pidätyssävel esiintyy esimerkiksi "Karjalan Marjaanan" tahdeissa 
11—12. Mainittakoon, että täysin samanlainen pidätys esiintyy myös 
Kärjen erityisessä suosiossa olleen venäläisen kansanlaulun "Mustat 
silmät" tahdeissa 23—24 sanoilla "— kut-sui kuu-ta-moon" (Vuoristo 
1981: 114—115). 
 
 
 
Nuottiesimerkki 80. "Karjalan Marjaana", tahdit 11—12 
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3.4.4.5  Pidätykset soinnun väliäänissä 
 
     Kärki ei käytä pidätyssäveliä ainoastaan melodiassa, vaan varsin usein 
hän pidättää samanaikaisesti myös muita soinnun säveliä, jolloin 
parhaimmillaan tuloksena on hyvinkin tehokkaita pidätysharmonioita. 
Hyviä esimerkkejä ovat tangon "On elon retki näin" chorus-osan 7. tahti, 
jossa toonikasoinnussa on samanaikaisesti nooni-, septimi- ja kvartti-
pidätykset (ks. nuottiesimerkki 34 sivulla 93), sekä valssin "Äidin syntymä-
päivä" 19. tahti, jossa subdominanttisoinnun yhteydessä on myös nooni-, 
septimi- ja kvarttipidätykset (ks. nuottiesimerkki 81).  
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Nuottiesimerkki 81. ”Äidin syntymäpäivä”, tahdit 19—20 
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3.4.4.6  Sivusävelet melodiassa 
 
     Valmistamattomat pidätykset eli appoggiaturat eivät ole ainoa keino, 
jolla Kärki lisää dissonanssia melodiaan, sillä myös alapuolisten sivu-
sävelien käyttö on hyvin runsasta. Niitä esiintyy esimerkiksi Kärjen 
suosimassa runkomotiivissa ja melodisiin tehokeinoihin lukeutuvassa kro-
maattisessa motiivissa (ks. luvut 3.4.1 ja 3.4.2.2). Kärki käyttää taitavasti 
alapuolisia kromaattisia sivusäveliä myös monissa "kevyemmissä" sävel-
missään. Tästä hyviä esimerkkejä ovat runkomotiiviin perustuva ”Vanhan 
myllyn taru” (ks. nuottiesimerkki 45 sivulla 105) sekä "Seuramatkat”. 
 
 
Nuottiesimerkki 82. ”Seuramatkat”, kertosäkeistö, tahdit 1—8  
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     Yläpuoliset sointuun kuulumattomat sivusävelet ovat harvinaisempia, 
mutta esimerkiksi jenkan "Rovaniemen markkinoilla" melodia perustuu 
olennaisesti yläpuolisten sivusävelten käyttöön. Jos yläpuolisia sivusäveliä 
käytetään, ne ovat useimmiten diatonisia. ”Rovaniemen markkinoilla” on 
myös soinnutuksensa osalta hyvä esimerkki siitä, että Kärki on käyttänyt 
pitkälti samanlaisia musiikillisia ratkaisuja kepeissä ralleissaan kuin 
muissakin sävellyksissään. 
 
 
 
 
Nuottiesimerkki 83. ”Rovaniemen markkinoilla”, tahdit 1—4  
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     Sivusävelten lisäksi Kärki osaa tuoda moniin konsoinoivalta kuulos-
taviin sävelmiin ripauksen dissonanssia sijoittamalla sointuun kuulumat-
tomat sävelet asteittaisissa sävelkuluissa vahvoille iskuille. Tällöin tulok-
sena on itse asiassa lyhytkestoisia pidätyksiä, jotka puretaan niin nopeasti, 
ettei kuulija välttämättä edes ehdi tajuta säveliä sointuun kuulumattomiksi. 
Ehkä kaikkein kuvaavin esimerkki on 70-luvun kepeä humppa "Karjalan 
Marjaana", jonka tahdeissa 2—3 ja 10—11 Kärki on sijoittanut sointuun 
kuulumattomat sävelet astekuluissa ensimmäiselle ja kolmannelle iskulle 
(ks. nuottiesimerkki 84). 
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Nuottiesimerkki 84. ”Karjalan Marjaana”, tahdit 1—3  
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3.4.5  Sekvenssit 
 
     Sekvenssien käyttö (eli saman melodisen aiheen toistaminen eri korkeu-
delta) on varmastikin Kärjen kaikkein eniten käyttämä sävellystekninen 
menetelmä. Tutkimusaineistossa sekvenssit olivat selvin yksittäinen kaik-
kia sävelmiä yhdistävä piirre, sillä niitä esiintyi valtaosassa tutkittuja 
sävelmiä. Sekvenssien käyttö onkin hyvin luonnollinen tapa työstää spon-
taanisti syntyneistä melodia-aiheista valmis sävelmä. 
     Kärjen sekvenssit eivät ole kaavamaisesti toteutettuja, sillä samaa 
melodiaa ei toisteta mekaanisesti eri sävelkorkeudelta. Kärjen kollegat 
kiittelivätkin hänen sekvenssejään mm. taidokkaiksi ja omaleimaisiksi. 
Esimerkiksi Jaakko Salon (2000) mukaan Kärjen taito rakentaa hyviä 
sekvenssejä perustuu siihen, että tämä on pystynyt tekemään sekvensseistä 
kokonaisuuksia, jotka kehittyvät koko ajan sekä melodisesti että harmo-
nisesti.  
     Kärjen sekvensseissä melodia onkin aina kiinteässä yhteydessä 
soinnutukseen. Sekvenssejä käytetään erityisesti choruksen kolmannessa 
taitteessa modulaatioiden yhteydessä (ks. luku 3.3.9), mutta myös 
sävelmien muissa osissa sekvenssitekniikka on yleisessä käytössä. 
 
 
3.4.5.1  Sekuntisuhteiset sekvenssit 
 
     Selvästi yleisin on suurta sekuntia alempaa toistuva sekvenssi, joita oli 
tutkimusaineiston kaikista sekvensseistä noin puolet. Tulos on hyvin 
samansuuntainen kuin Markku Nurmisen tietokoneanalyysi Kärjen 60-
luvun tangojen sekvensseistä, jonka mukaan sekuntia alempaa toistuvien 
sekvenssien osuus kaikista sekvensseistä oli 48% (Nurminen 1971: 32). 
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     Chorus-osien kolmannessa taitteessa sekuntia alempaa toistuva sek-
venssi liittyy useimmiten II-V -sointuketjuun, joka moduloi subdomi-
nanttiin ja rinnakkaisduuriin (a-mollissa Em7-A7-Dm-Dm7-G7-C), kuten 
sävelmissä ”Tango merellä” ja ”Koivu ja sydän” (ks. nuottiesimerkit 40 ja 
41 sivuilla 98—99). Lisäksi sekuntisuhteisia sekvenssejä on käytetty niissä 
sävelmissä, joissa Kärki on käyttänyt pidempiä kvinttisuhteisia sointu-
ketjuja (ks. luku 3.3.10). Esimerkiksi tangon ”Hiljainen kylätie” säkeistö ja 
foksin ”Vanhan veräjän luona” kertosäkeistö (ks. nuottiesimerkki 75 sivulla 
132) perustuvat sekuntisuhteisiin sekvensseihin, jotka on harmonisoitu 
kvinttisuhteisilla soinnuilla.  
     Ylöspäiset sekuntisuhteiset sekvenssit olivat selvästi harvinaisempia 
kuin alaspäiset. Nurmisen aineistossa näitä oli 16% eli kolmannes alas-
päisten sekuntisuhteisten sekvenssien määrästä. Tutkimusaineiston sävel-
mistä ylöspäinen sekuntisuhteinen sekvenssi löytyy esimerkiksi sävelmästä 
”Kaksi vanhaa tukkijätkää” (ks. nuottiesimerkki 49 sivulla 109). Tässä 
tapauksessa ensimmäinen taite on harmonisoitu toonikalla (Am) ja toinen 
taite subdominantilla (Dm). 
 
 
 
3.4.5.2  Terssisuhteiset sekvenssit 
 
     Terssisuhteisia sekvenssejä Kärki käyttää selvästi harvemmin kuin 
sekuntisuhteisia. Sekä terssiä korkeammalta että terssiä matalammalta 
toistuvia sekvenssejä oli tutkimusaineistossa yhtä paljon eli noin viiden-
neksessä tutkituista sävelmistä. Tämäkin tulos on samansuuntainen kuin 
Markku Nurmisen tietokoneanalyysi Kärjen tangoista, jonka mukaan 
terssiä ylempää toistuvia sekvenssejä oli 12 % ja alempaa toistuvia 14 % 
kaikista sekvensseistä (Nurminen 1971: 32). 
     Myös terssisuhteiset sekvenssit liittyvät kiinteästi sävelmän harmo-
niseen rakenteeseen. Ylöspäinen terssisekvenssi liittyy usein modulaatioon 
rinnakkaisduuriin ja dominantille (a-mollissa Dm7-G7-C-B7-E7-A), kuten 
esimerkiksi sävelmässä ”Tähdet kertovat” (ks. nuottiesimerkki 39 sivulla 
97). Toinen mahdollinen ylöspäisen terssisekvenssin harmonisointi on se, 
että mollitoonikalla soinnutettu taite toistetaan rinnakkaisduurissa, kuten 
sävelmässä ”Koivu ja sydän” (nuottiesimerkki 85). 
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Nuottiesimerkki 85. ”Koivu ja sydän”, tahdit 1—8  
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     Terssiä alempaa toistuvat sekvenssit olivat siis tutkimusaineistossa yhtä 
yleisiä kuin terssiä ylempää toistuvat. Yleensä terssiä alempaa toistuvat 
sekvenssit on harmonisoitu siten, että ensimmäisen taitteen tonaalisena 
keskuksena on mollisävellajin rinnakkaisduuri ja toisen toonika (siis a-
mollissa C-duuri ja a-molli), kuten esimerkiksi ”Siks' oon mä suruisen” 
verse-osassa (ks. nuottiesimerkki 86) ja sävelmän ”Rakasta, kärsi ja 
unhoita” ensimmäisissä 8 tahdissa. Toinen vaihtoehto on soinnuttaa 
molemmat taitteet siten, että tonaalisena keskuksena on toonika, kuten 
esimerkiksi sävelmissä ”Hiljainen kylätie” (kertosäkeen tahdit 9—12) ja 
”Tuopin jäljet” (tahdit 9—12). 
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Nuottiesimerkki 86. ”Siks' oon mä suruinen”, verse, tahdit 1—8  
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3.4.5.3  Kvarttisuhteiset sekvenssit 
 
     Sekuntisuhteisten ja terssisuhteisten sekvenssien lisäksi tutkimus-
aineistossa esiintyi myös kvarttisuhteisia sekvenssejä, mutta nämä olivat 
selvästi harvinaisempia. Ylöspäiseen kvarttiin perustuvia sekvenssejä oli 
vain muutamassa sävelmässä. Alaspäiseen kvarttiin perustuvat olivat 
hieman yleisempiä, mutta niitäkin esiintyi vain noin kymmenesosassa 
tutkittuja sävelmiä. Markku Nurmisen tutkimuksessa ylöspäiseen kvarttiin 
perustuvia sekvenssejä oli 6 % ja alaspäiseen 2 % (Nurminen 1971: 32). 
     Esimerkiksi ”Vanhan myllyn tarun” säkeistön alussa Kärjen suosima 
runkomotiivi toistetaan sekvenssinomaisesti kvarttia alempaa siten, että 
runkomotiivi on ensin harmonisoitu (a-mollissa) Am-E7-Am-A7-Dm ja 
kvarttia alempaa toistettuna Dm-E7-Dm-E7-Am. ”Marja-Leenan” choruk-
sen B-osan kvarttisuhteinen sekvenssi (ks. nuottiesimerkki 87) on 
puolestaan harmonisoitu siten, että ensimmäisen taitteen tonaalisina kes-
kuksina ovat (d-mollissa) subdominantti ja toonika (Gm ja Dm) ja toisen 
taitteen keskuksina toonika ja dominantti (Dm ja A).  
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Nuottiesimerkki 87. ”Marja-Leena”, chorus, tahdit 17—24  
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4  Johtopäätökset 
 
 
4.1  Ammattitaitoinen säveltäjä 
 
Ammattilaisten haastatteluista kautta linjan välittyi selvästi, että Toivo 
Kärki nauttii suurta arvostusta säveltäjänä. Kukaan haastatelluista ei 
kyseenalaistanut parhaiden teosten sävellyksellisiä ansioita, vaan niitä 
pidettiin yksimielisesti erinomaisina. Useampi haastateltava myös katsoi, 
että Kärjen tuotannossa menestyssävelmien osuus on keskimääräistä suu-
rempi. Sen sijaan esimerkiksi Kärjen sovitustyyliä ei noteerattu kovinkaan 
korkealle. Sovituksia pidettiin sinänsä oikeaoppisina, mutta niiden ei 
katsottu olevan kovinkaan luovia tai kunnianhimoisia. 
     Jaakko Salon (2000) arvio, jonka mukaan ”Kärki luotti ensisijaisesti 
hyvään melodiaan”, näyttää varsin osuvalta. Analyysin perusteella on 
kuitenkin ilmeistä, että myös bassoäänet ja harmonia ovat erittäin keskei-
sessä asemassa Kärjen musiikillisessa ajattelussa. Sen lisäksi Kärjelle oli 
tärkeää, että sanoitus, laulusolisti ja muusikot olivat hyviä. Sen sijaan 
esimerkiksi sovitukset, tyylilajit ja alku- ja välisoitot eivät näytä olleen 
hänelle yleisesti ottaen kovinkaan merkityksellisiä, vaikka poikkeuksiakin 
tietysti esiintyy. Esimerkiksi alku- ja välisoitoissa kiinnittää huomiota 
niiden niukkuus. Useimmiten niitä ei ole sävelletty erikseen, vaan ne on 
otettu joko suoraan tai hieman muunneltuina laulumelodioista. Tällöin 
alkusoitto esittelee kuulijoille tehokkaasti tulevan laulumelodian. Tämä 
käytäntö on hyvin yleinen tanssiorkesterien esitystilanteissa, joten tapa 
periytyy luultavimmin sieltä.  
 
 
4.1.1 Rationaaliset työtavat 
 
     Kärjellä oli selvät käsitykset omista periaatteistaan, eikä hän esimerkiksi 
Kalervo Kärjen (2000b) mukaan ”ottanut neuvoja keneltäkään”. Asioiden 
suhteen ei myöskään ollut ajateltavissa minkäänlaisia kompromisseja, vaan 
ne olivat yksiselitteisesti ”oikeita” tai ”vääriä”. Tottumukset kaavamaistivat 
Kärjen elämänrytmiä, joka kulki aina saman viikoittaisen rytmin mukaisesti 
erityisesti hänen toimiessaan säännöllisessä päivätyössä Fazerilla. Nor-
maalit koti-illat ja mökkiviikonloputkin sujuivat yleensä säveltämisen 
merkeissä.  
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     Tämä kaavamainen elämäntapa on luonnollisesti ollut ratkaisevassa 
merkityksessä siinä, että Kärki on pystynyt säveltämään niin tuotteliaasti. 
Jaakko Salo (2000) piti Kärjen maneereita lähinnä tapana rationalisoida 
työtehtäviä. Esimerkiksi pienyhtyesovituksia varten Kärjellä oli valmiit 
nuottipohjat, joiden avulla sovitusten kirjoittaminen kävi vaivattomasti ja 
nopeasti. Mistään pakkomielteisestä toiminnoista ei Kärjen elämäntavoissa 
siis ollut kysymys.  
     Rationaalisten työtapojensa ansiosta Kärjestä kehittyi nopea ja ammatti-
taitoinen säveltäjä. Hänen oli kehitettävä näitä ominaisuuksia myös olo-
suhteiden pakosta. Esimerkiksi 50-luvun alussa Kärki joutui hoitamaan 
lukuisia projekteja samanaikaisesti. Hän kiersi Suomea muusikkona, 
sävelsi ja sovitti. Lisätöitä aiheutui myös elokuvamusiikista, jota Kärki teki 
50-luvulla tiukoilla aika-tauluilla parhaimmillaan jopa 5—6 elokuvaan 
vuodessa. Juuri näinä kaikkein kiireisimpinä ajanjaksoina on ollut erityisen 
tarpeellista, että  hän on pystynyt rationalisoimaan työskentelynsä. 
     Vaikka Kärki toistikin sävellystyössään tiettyjä melodisia, harmonisia ja 
rakenteellisia kaavoja, hän pystyi olemaan näissä itse asettamissaan rajois-
saan huomattavan luova ja innovatiivinen. Toistuvia musiikillisia element-
tejä on osattu muokata niin, että lopputulos on useimmiten tuoreen 
kuuloinen.  
     Yhtenä syynä onnistuneiden sävelmien poikkeukselliseen korkeaan 
osuuteen Kärjen tuotannossa on varmasti se, että hän on saattanut uhrata 
paljon aikaa ja vaivaa niiden tekoon. Kärkihän kelpuutti inspiraation 
tuottamista melodia-aiheista vain murto-osan jatkokäsittelyyn, ja hän työsti 
näitä sen jälkeen eteenpäin punniten jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoja. 
 
 
4.2 Tärkeimmät innovaatiot ja vaikutteet 
 
     Hieman yleistäen voidaan todeta, että Kärjen venäläisvaikutteet ovat 
kuultavissa ennen kaikkea hänen melodioissaan, kun taas harmonia ja 
rakenteet perustuvat useimmiten amerikkalaisesta populaarimusiikista 
tuttuihin ratkaisuihin. Täytyy kuitenkin muistaa, että venäläinen perinne on 
vaikuttanut myös harmonisiin ratkaisuihin – jo yksinomaan mollisävellajin 
yleisyyden kautta – ja esimerkiksi amerikkalaisen jazzin lisäsävelajattelu 
on rikastuttanut monia Kärjen melodioita. Näiden kahden perinteen 
synteesi onkin tuottanut Kärjen sävelmiin sen harmonisen soinnin, jota 
haastatteluissa luonnehdittiin mm. ”radikaaliksi” ja aikaansa edellä 
olevaksi. 
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4.2.1  Amerikkalaisen populaarimusiikin ja jazzin vaikutus 
 
     Kärjen ehkä merkittävin uudistus suomalaiseen kevyen musiikin perin-
teeseen on se, että hän alkoi johdonmukaisesti käyttää laajoja sointu-
muotoja, kuten neli-, viisi- ja kuusisointuja, sekä toi sointuja laajentavat 
lisäsävelet melodioihinsa. Tätä uudistusta pidettiin aikoinaan jopa ”vallan-
kumouksellisena” (Salo 2000). 
     Kärki on itse kertonut useammassakin yhteydessä, että hän toi neli-
soinnut suomalaiseen musiikkiin. Kärki käyttää kuitenkin usein myös 
nelisointuja laajempia viisi- ja kuusisointuja, jotka on yleensä sovitettu 
neliäänisiksi. Tämän uudistuksen taustalla on todennäköisesti ollut amerik-
kalainen populaarimusiikki ja 30-luvun jazz, joita Kärki on kuunnellut ja 
analysoinut. Myös Kärjen vuonna 1936 hankkima Stonen (nd.) sovitusta ja 
orkestrointia käsittelevä kirja lienee toiminut yhtenä virikkeenä ja alku-
sysäyksenä laajempiin sointuihin ja neliääniseen sovitustapaan siirty-
miselle. Laajennettuja sointuja käytetään paljon varsinkin Kärjen varhai-
semmassa tuotannossa. Myöhemmässä tuotannossa soinnutus on yleisesti 
ottaen hieman yksinkertaisempaa, mutta poikkeuksia tähän sääntöön on 
runsaasti.  
     Kärjen sävelmien pianonuottien perusteella voisi tehdä sen virheellisen 
johtopäätöksen, että sävellysten harmoniat ovat yksinkertaistuneet selvästi 
50-luvulta lähtien. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä myöhemmät 
pianosovitukset ovat usein helpotettuja versioita, joista puuttuu ääniä, kun 
taas esimerkiksi 40-luvun pianonuotit ovat tässä suhteessa täydellisiä. 
Tiettyä harmonian yksinkertaistumista on tapahtunut, mutta se on ollut 
paljon vähäisempää, kuin mitä pianonuotit antaisivat ymmärtää. 
     Laajennettujen sointujen ja neliäänisen sovitustavan lisäksi toinen 
selkeä amerikkalaisen jazzin ja populaarimusiikin vaikutus Kärjen musii-
kissa on kuultavissa hänen suosimissaan muotorakenteissa, sillä varsinkin 
50-luvun loppuun saakka merkittävä osa hänen tuotannostaan perustui Tin 
Pan Alley -perinteestä tuttuun verse/chorus -rakenteeseen. Tämän raken-
teen rinnalla esiintyy kuitenkin hänen sävellysuransa alusta lähtien folk- ja 
balladiperinteestä tuttua säkeistömuotoa. Myöhemmin 50-luvun loppu-
puolelta lähtien Kärki alkoi käyttää perinteisen verse/chorus -rakenteen 
asemasta yhä useammin angloamerikkalaisesta pop- ja rockmusiikin yksin-
kertaisempaa säkeistö/kertosäkeistömuotoa. 
     Yksittäisistä soinnuista Kärjen suosima subdominanttilisäsekstisointu 
(a-mollissa Dm6) ja sen sekstikäännös (Bm7b5) ovat todennäköisesti 
ainakin osittain amerikkalaisen populaarimusiikin vaikutusta. Kärki käyttää 
tätä sointua usein niin, että siitä edetään plagaalin kadenssin tapaan takaisin 
toonikaan (Dm6-Am, joskus myös Bm7b5-Am). Tämä saattaa olla bluesin 
vaikutusta. Kärkihän on useassa yhteydessä todennut, että ”molli-blues” on 
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hänen lempimusiikkiaan. Kärjelle on myös hyvin tyypillistä aloittaa taite 
subdominanttisoinnulla tai siihen johtavalla II-V -kadenssilla (esim. a-
mollissa Em7b5-A7-Dm), jolloin hämärretään sävellajin tuntua. 
     Kärki on myös käyttänyt jonkin verran jazzista tuttua sijaissoinnutusta, 
jolloin a-mollin dominantti E7 korvataan soinnulla Bb7 ja dominantin 
dominantti B7 soinnulla F7. Täytyy kuitenkin huomata, että ensin mainittu 
sijaissointu, joka kuuluu esimerkiksi bebop-tyylisen jazzin vakioratkai-
suihin, ei ole käytössä kuin kymmenesosassa tutkimusaineiston sävelmistä. 
Toisaalta tämän soinnun yhteydessä Kärki käyttää kaikkein rohkeimmin 
lisäsäveliä eli sointuun on saatettu lisätä sekä nooni että ylinouseva 
undesimi (Bb9#11). 
     Populaarimusiikissa ja jazzissa yleiset pitemmät kvinttisuhteiset sointu-
kuljetukset eivät näytä olevan kovinkaan yleisiä Kärjen sävelmissä. Hänelle 
on enemmän ominaista lyhyet poikkeamat läheisiin sävellajeihin eli 
rinnakkaisduuriin (a-mollissa C), subdominantille (Dm) ja dominantille 
(E). Näihin läheisiin sävellajeihin poiketaan vahvalla kadenssilla, joka on 
useimmiten II-V -kadenssi (esim. Em7b5-A7-Dm). Tätä voidaan pitää 
selkeänä jazzvaikutteena, sillä kyseinen sointukulku on jazzissa erittäin 
yleinen. 
 
 
4.2.2  Taidemusiikin teoria ja kenraalibasso 
 
     Sävellystyössään Kärki noudatti periaatetta, jonka mukaan kaikki 
tonaalisen järjestelmän melodiat sisältävät automaattisesti myös soinnut, 
joita säveltäjän ei siis välttämättä tarvitsisi edes merkitä näkyviin (Niini-
luoto 1982: 101). Kärjen harmoniakäsityksessä bassoäänet ovat erityis-
asemassa, koska soinnutuksen ydin perustuu niiden ja melodiaäänten keski-
näiseen suhteeseen. Kärjen bassosävelten käsittely perustuu todennäköisesti 
taidemusiikin teorian mukaiseen kenraalibassoajatteluun.  
     Kenraalibassoon pohjautuva järjestelmä näyttääkin toimineen erään-
laisena linkkinä, jonka kautta uudistavat jazzvaikutteet neliäänisine sovi-
tuksineen on voitu luontevasti siirtää osaksi iskelmätekstuuria. Kärjelle on 
nimittäin hyvin tyypillistä, että hän suosii basson sävelinä lähes yksin-
omaan sävellajin asteita ja mahdolliset muunnesävelet on lisätty yleensä 
soinnun väliääniin. Basso- ja melodiaäänten tonaalisesti vakauttavan 
akselin suojissa Kärki saattoi käyttää väliäänissä rohkeitakin muunne-
säveliä ilman, että sävellysten iskelmällinen perusluonne horjui liikaa. 
     Myös sointukäännösten runsas käyttö viittaa selkeästi kenraalibasso-
ajatteluun. Sointukäännösten merkitys onkin hyvin keskeinen soivan loppu-
tuloksen kannalta varsinkin Kärjen uran alkupuolella. Monissa myöhem-
missä sävelmissään hän käyttää käännöksiä selvästi säästeliäämmin.  
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     On valitettavaa, ettei Kärki kirjoittanut basson säveltä sointumerkkiin, 
sillä monet nykymuusikot ovat tottuneet soittamaan suoraan sointu-
merkeistä. Kun soinnut soitetaan perusmuodossaan eikä Kärjen alunperin 
tarkoittamassa käännöksessä, menetetään usein paljon alkuperäisen harmo-
nian rikkaudesta. Toisaalta myös arviot siitä, että Kärjen bassolinjat ovat 
joskus ”vähän tylsiä”, tuntuvat pitävän paikkansa, sillä Kärki ei esimerkiksi 
juurikaan käytä jazzista tuttua asteittain liikkuvaa ns. "walking" bassoa. 
     Kenraalibasson lisäksi Kärjen sävelmistä on löydettävissä muitakin 
merkkejä siitä, että hän on perehtynyt taidemusiikin teorian perusteisiin. 
Esimerkiksi sointusävelten äänenkuljetukset ovat hyvin oikeaoppisia ja 
sävelten etumerkit on kirjoitettu klassisen teorian mukaisesti. Populaari-
musiikissahan ei etumerkeillä ole yleensä samaa merkitystä kuin taide-
musiikissa, vaan sävelen enharmonista vastiketta käytetään varsin vapaasti. 
Kärki sen sijaan käyttää esimerkiksi a-mollin dominantin sijaissoinnusta 
Bb7 hyvin johdonmukaisesti merkintää E7(b5) tai Bb7 sen mukaan, miten 
hän on valinnut soinnun sävelten etumerkit. 
 
 
4.2.3  Venäläisvaikutteet 
 
     Yleisellä tasolla Kärjen sävelmien venäläisvaikutteet ilmenevät mielty-
myksenä mollisävellajiin. Tutkimusaineiston 85 sävelmästä peräti 70 on 
mollissa. Toisaalta mollisävellaji on muutenkin hyvin yleinen suoma-
laisessa kevyessä musiikissa, sillä esimerkiksi Antti Karhumäen (1999) 
tutkimuksen perusteella 86% suomalaisista huippuhiteistä on mollissa. 
Molli on myös yleinen suomalaisissa kansansävelmissä. 
     Myös Kärjen kaikkein eniten käyttämässä melodisessa tehokeinossa, 
sekstihypyssä, voidaan kuulla venäläisen valssiromanssin vaikutus. Seksti-
hyppyä on käytetty rakenteellisesti tärkeässä paikassa taitteen alussa peräti 
kolmanneksessa aineiston sävelmissä. Kärjen hittikappaleissa sekstihyppy 
esiintyy noin joka toisessa, kun taas tutkimusaineiston vähemmän tunne-
tuissa sävelmissä tämän tehokeinon käyttö on selvästi vähäisempää. Myös 
sekstihypyllä alkava a-luonnemotiivi ja kromaattinen motiivi liittyvät 
selkeästi slaavilaiseen perinteeseen. Mainittakoon, että Kärki käyttää 
sekstihyppyä jonkin verran useammin kuin kotimaisissa huippuhiteissä 
yleensä, sillä Antti Karhumäen (1999: 32) tutkimuksessa kyseinen inter-
valli löytyi noin neljänneksestä tutkituista hiteistä.  
     Yksi Kärjen sävelmien kaikkein tyypillisimmistä musiikillisista piir-
teistä on pidätyssävelten runsas käyttö. Erityisesti pitkäkestoisten pidä-
tysten, kuten esimerkiksi ”Täysikuun” alussa, voidaan katsoa viittaavan 
venäläiseen perinteeseen. Ossi Runnen (2000) mukaan Kärjen pidätys-
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sävelet saattavat tosin olla ainakin osittain myös kirkkomusiikin vaikutusta, 
sillä koraaleissa on paljon pidätyksiä. 
     Kuten luvussa 3.4.4 todettiin, Kärjen käyttämät pitkät pidätyssävelet 
voidaan tulkita paitsi pidätyksiksi, myös sointua laajentaviksi lisäsäveliksi. 
Siten Kärki on tavallaan yhdistänyt kaksi musiikillista perinnettä, jolloin 
sävelen lisäsävelluonne ja pitkä kesto liittyvät amerikkalaiseen jazz-
perinteeseen, kun taas sävelen tyylillinen käyttötapa ja pidätysluonne 
luontevine purkauksineen viittaavat venäläiseen romanssiin ja sitä kautta 
länsimaisen taidemusiikin perinteeseen. 
     Pitkien pidätyssävelien lisäksi Kärki käyttää paljon myös lyhytkestoi-
sempia pidätyksiä. Näitä on käytetty tangojen ja foksien lisäksi myös 
kepeissä ralleissa. Kärki tuntuu suosivan lyhyitä pidätyksiä erityisesti 
musiikillisten taitteiden lopussa. 
     Oman lisänsä venäläisvaikutteisiin tuovat Kärjen käyttämät melodia-
lainat, jotka ovat usein peräisin juuri venäläisistä sävelmistä. Voidaan myös 
panna merkille, että mollisävellaji, Kärjen suosimat pidätyssävelet ja 
kromaattinen motiivi esiintyvät Kärjen erityisen hyvänä pitämässä sävel-
mässä ”Mustat silmät”, jossa oli hänen omien sanojensa mukaan ”kaikki”.  
 
 
4.2.4  Tyylilajiperinne 
 
     Kärkeen säveltäjänä liitetään usein hänen monipuolinen tyylilajien 
hallintansa. Kärjen tyylipaletti koostuu kuitenkin pääasiassa hänen jo 
suhteellisen varhaisessa vaiheessa omaksumistaan perinteisistä tanssilava-
tyyleistä. Uudemmassa tuotannossa on kuitenkin myös beat- ja trioli-
komppiin perustuvia sävelmiä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että Kärki 
ei ilmeisesti ollut kovinkaan kiinnostunut eri tyylilajeista, vaan hän on 
sovittautunut tyylillisiin vaatimuksiin lähinnä sen takia, että näitä tyylejä 
tarvittiin tanssilavoilla. Myöskään tahtilajien käytössä Kärki ei ollut kovin-
kaan kokeilunhaluinen, sillä tutkimusaineistossa esiintyy ainoastaan neljää 
tahtilajia: 4/8, 4/4, 3/4 ja 12/8. 
     Kärki tutki äänitteiden myyntitilastot tarkkaan, joten kysyntä on 
varmasti vaikuttanut siihen, että hän on pitäytynyt tietyissä perinteisissä 
tyylilajeissa. Fokseilla oli kuitenkin erityisasema tässä joukossa, sillä 
foksien osuus Kärjen tuotannossa on ollut selvästi suurempi kuin niiden 
todellinen kysyntä. Kärki oli selvästi mieltynyt amerikkalaiseen foxtrotiin, 
joka oli hänen nuoruutensa musiikkia, sen ajan "modernia jazzia", joten hän 
jatkoi niiden säveltämistä, vaikkei moni niistä myynytkään yhtä hyvin kuin 
esimerkiksi tangot. Esimerkiksi tutkimusaineistossa, johon valittiin pää-
asiassa myyntilistoille nousseita sävelmiä, fokseja oli selvästi vähemmän 
kuin Kärjen koko tuotannossa vuosina 1939—70.  
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     Sävelmien tarkempi analyysi osoittaa, että erityylisissä sävelmissä on 
käytetty pitkälle samantyyppisiä musiikillisia ratkaisuja. Tietenkin sävel-
lyksen tyyli asettaa laulumelodian rytmille vaatimuksia, sillä esimerkiksi 
kepeissä ralleissa ei yleensä käytetä samanlaisia pitkiä pidätyssäveliä kuin 
kohtalokkaissa tangoissa. Kuitenkin myös ralleissa on runsaasti lyhyempiä 
pidätyksiä, ja niiden harmoniset perusratkaisut ovat pitkälti samantyyppisiä 
kuin esimerkiksi tangoissa. Samoin runkomotiivia ja melodisia tehokeinoja 
on käytetty kaikentyylisissä sävelmissä. Tässä suhteessa Kärjen usein 
toistama käsitys siitä, että hänen tangosävelmänsä voisivat hyvin olla ”ns. 
slovareita”, jos hän olisi säveltänyt ne Amerikassa, tuntuu pitävän hyvin 
paikkansa.  
 
 
4.3  Sävellysprosessi 
 
4.3.1 Motiivit sävellysprosessin lähtökohtana 
 
     Kärjen sävellystyylille ominaista nuottipaperille tapahtuvaa säkeiden 
muokkausta voisi verrata runoilijan työskentelyyn. Säilyneiden luonnosten 
perusteella Kärki on saattanut joskus jopa loputtoman tuntuisesti parannella 
ja hioa säkeitään, kokeilla eri vaihtoehtoja, hylätä ja hyväksyä. Näiden 
kokeilujen tuloksena syntyi usein runsaasti sävelmateriaalia, josta valmis 
sävellys sitten vähitellen kuoriutui esiin. 
     Prosessin lähtökohtana on yleensä ollut jokin muutaman tahdin 
mittainen alkuteema sointumerkkeineen – aivan kuten Kärki on itsekin 
kertonut. Motiivin työstämiselle näyttäisi olleen tyypillistä siitä johdetut 
enemmän tai vähemmän lukuiset muunnelmat, joita Kärki on luonnostellut 
nuottipaperille – usein roomalaisin numeroin varustettuna. Pelkkien luon-
nosten perusteella on kuitenkin hankala päätellä, onko prosessia ollut 
käynnistämässä mapeista otettu, aikaisemmin syntynyt sävelaihe, vai onko 
kyseessä ollut täysin puhtaalta pöydältä lähtenyt vapaa kehittely.  
     Prosessinomainen työskentely näyttää olleen Kärjelle tyypillistä riippu-
matta siitä, miten alkuperäinen melodiaidea on syntynyt. Spontaanien 
omien melodia-aiheiden ja esimerkiksi sanoittajalta saatujen virikkeiden 
lisäksi Kärki saattoi ottaa alkumotiivin myös jostakin aikaisemmasta 
sävellyksestään tai jopa lainata sen muiden säveltäjien teoksista. Tällainen 
melodialaina (ja siihen liittyvä basso ja soinnutus) saattaa olla muutaman 
tahdin tai lyhimmillään vain muutaman sävelen mittainen, ja se on usein 
otettu sävelmän verse- tai chorus-osan alusta. Esimerkiksi ”Liljankukan” 
versestä otettu motiivi on saattanut olla pohjana ”Anna-Liisan” chorukselle 
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ja vastaavasti sävelmien ”Tähdet kertovat” ja ”Keskiyön tango” verse-osien 
välillä on temaattinen yhteys. 
     Sekä omien että muilta lainattujen motiivien käsittely perustuu pää-
asiassa eriasteiselle muuntelulle. Lainamotiivien muokkaus on ollut ilmei-
sesti hyvin samankaltaista kuin omien spontaanien ideoiden tai esimerkiksi 
runkomotiivin muuntelu.  
     Kärjen suosimat muotorakenteet ovat olleet eräänlaisia valmiita loke-
rikkoja, joihin sävellysprosessissa syntyneet motiiviluonnokset on ollut 
helppo sijoittaa. Erityistä huomiota Kärki tuntuu kiinnittäneen sävelmän 
rakenteen kannalta keskeisiin kohtiin. Pianosovitusten ja luonnosten perus-
teella tuntuisi siltä, että Kärjellä oli tiettyjä ”täsmämotiiveja”, joita hän 
käyttää samoissa rakenteellisesti keskeisissä paikoissa sävelmää. 
 
 
4.3.2 Sekvenssit 
 
     Kaikkein selkein tutkimusaineiston sävelmiä yhdistävä tekijä on 
sekvenssien runsas käyttö. Tämä on luonnollinen seuraus Kärjen tavasta 
säveltää, sillä sekvenssitekniikka on luonteva ja helppo tapa rakentaa 
lyhyistä melodia-aiheista laajempia kokonaisuuksia. Kärjen sekvenssit 
eivät kuitenkaan ole kaavamaisesti toteutettuja, sillä niissä ei toisteta samaa 
melodiaa mekaanisesti eri korkeudelta. Kärki on sen sijaan pystynyt teke-
mään sekvensseistä kokonaisuuksia, jotka kehittyvät koko ajan sekä melo-
disesti että harmonisesti.  
     Kärjen sekvensseissä melodia on aina kiinteässä yhteydessä sävelmän 
harmoniseen rakenteeseen. Sekvenssejä käytetään erityisesti chorus-osien 
kolmannessa taitteessa modulaatioiden yhteydessä, mutta myös sävelmien 
muissa osissa sekvenssitekniikka on yleisessä käytössä. Selvästi yleisin on 
suurta sekuntia alempaa toistuva sekvenssi, mutta myös terssi- ja kvartti-
suhteisia sekvenssejä esiintyi tutkimusaineistossa jonkin verran. 
     Sekvenssien runsas käyttö on helpottanut sanoittajien tehtävää, sillä 
toistoon perustuviin melodioihin on ollut helppo riimitellä. Sekvenssien 
ansiosta laulujen muotorakenteet ovat selkeitä ja melodiat on helpompi 
oppia, ja siten sekvenssit ovat omalta osaltaan tukeneet Kärjen johto-
ajatusta, jonka mukaan ”hyvä ralli on aika yksinkertainen”. 
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4.3.3 Runkomotiivin ja a-luonnemotiivin erityisasema 
 
     Runkomotiivilla ja sen ensimmäisellä luonnemotiivilla a näyttäisi 
olevan erityisasema kaikkien motiivien keskuudessa. Runkomotiivi tuntuu 
olevan motiivi, johon Kärki on eniten mieltynyt. Se löytyy useiden 
menestyssävelmien lisäksi myös monista julkaisemattomista teoksista ja 
luonnoksista. Motiivi löytyy myös Nurmisen (1971) tilastollisesta aineis-
tosta jopa kahtena versiona, joten voidaan olettaa, että motiivia on käytetty 
paljon myös muissa kuin menestysiskelmissä. 
     Runkomotiivin ensimmäinen luonnemotiivi a on yleisimmin sijoitettu 
rakenteellisesti merkittävään kohtaan heti verse- tai chorus-osan alkuun. 
Runkomotiivi esiintyy jo talvisodan aikana sävelletyssä valssissa ”Harmaat 
silmät” ja muutamassa 40-luvun alkupuolen sävellyksessä. Nämä sävelmät 
ovat nousseet suosituiksi vasta vuosia säveltämisen jälkeen, joten on 
todennäköistä, ettei motiivin käyttö ollut ainakaan aluksi Kärjeltä tietoista 
suosion kalastelua, vaan hän oli yksinkertaisesti mieltynyt motiiviin.  
     On kuitenkin todennäköistä, että tilastoja tarkkaan seurannut Kärki on 
myöhemmin huomannut a-luonnemotiivin tenhovoiman. Kärjen omien 
sanojen mukaan uuden sävellyksen menestystä oli mahdotonta tietää 
etukäteen, ja hän on kenties pyrkinyt kompensoimaan tätä ainakin jossain 
määrin a-luonnemotiivilla ryyditettyjen sävellysten suurella määrällä. 
Luonnostelmissa esiintyvät a-luonnemotiivit saattavat tosin viitata myös 
muuhun käyttötarkoitukseen, sillä motiivi saattaa joskus ilmaantua sävel-
lysprosessiin kadotakseen vain hetkeä myöhemmin. Luonnemotiivi on siis 
myös voinut olla apuväline, jolla on ollut sävellysprosessia piristävä ja 
eteenpäin vievä merkitys. 
 
 
4.3.4 Melodiset tehokeinot ja niiden sukulaissuhteet 
 
     Melodiset tehokeinot, kuten seksti- ja oktaavihypyt, on usein sijoitettu 
rakenteellisesti keskeisiin kohtiin sävelmän eri osien alkuun. Samaten 
Kärjen omista sävelmistään ottamat melodialainat on sijoitettu usein osien 
alkuun, ja muiden tehokeinojen tapaan nekin ovat lyhyitä ja niitä on usein 
muunneltu. 
     Melodisia tehokeinoja esiintyi tutkimusaineistossa verse- ja chorus-
osien alussa, mutta myös niiden loppupuolella. Parhaimmillaan samassa 
sävellyksessä voi olla siten jopa 3—4 tehokeinoa samanaikaisesti. Esi-
merkiksi sävelmässä ”Eron hetki on kaunis” on verse-osan alussa käytetty 
Kärjen omaa lyhyttä ”täsmämotiivia” (sama motiivi esiintyy mm. tangossa 



 

 

 

154  

”Anneli”), verse-osan lopussa b9-koukkusäveltä ja chorus-osan alussa a-
luonnemotiivia. Kaikkia tehokeinoja on lisäksi toistettu sekvensseinä. 
 
 
 
Nuottiesimerkki 88. ”Eron hetki on kaunis”, muotorakenne 
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     Runkomotiivin, melodialainojen ja melodisten tehokeinojen voidaan 
ajatella olevan sävellysteknisesti keskenään pitkälti "vaihtokelpoisia". Jos 
esimerkiksi jonkun sävelmän verse-osan alussa on käytetty runkomotiivia 
ja chorus-osan alussa b9-koukkusäveltä, niin jossakin toisessa sävelmässä 
niiden järjestys voi olla päinvastainen. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että 
valitsemalla tietty melodinen tehokeino, valitaan samalla kyseisen kohdan 
harmonia. Esimerkiksi verse-osaa Kärki harvemmin aloittaa subdomi-
nantilla, joten oktaavihypyn käyttö rajoittuu chorus-osan (tai kertosä-
keistön) alkuun.  
     Vaihtelemalla tietyssä rakenteellisessa kohdassa käytettyä tehokeinoa 
voidaan luoda melodialtaan ja harmoniselta rakenteeltaan erilaisia sävel-
miä. Lisää vaihtelua saadaan aikaan ketjuttamalla melodisia tehokeinoja 
peräkkäin. Tutkimusaineistossa on mm. sellaisia ketjutuksia, joissa a-
luonnemotiivia seuraa b9-koukkusävel tai kromaattista motiivia a-luonne-
motiivi. Ketjutuksiin liittyy kuitenkin joitakin rajoituksia, sillä esimerkiksi 
a-luonnemotiivia ketjutettaessa se esiintyy tavallisesti – kromaattista luon-
nemotiivia lukuun ottamatta – ketjussa ensimmäisenä. 
 
 
4.4  Luovuuden ja rationalismin liitto 
 
     Kärki on osannut erinomaisella tavalla yhdistää sävellyksissään luovuu-
den ja rationaalisuuden. Jo itse sävellysprosessi on tästä esimerkki, sillä 
suuri osa melodia-aiheista on alun perin syntynyt spontaanisti, mutta niitä 
on sen jälkeen työstetty eteenpäin teoriaa ja luovuutta hyväksikäyttäen. 
Tässä suhteessa tietyt pitkälti vakioidut muotorakenteet ovat helpottaneet 
aiheiden muokkausta. 
     Kärjen monipuolinen tapa muunnella ja yhdistellä motiiveja ja melo-
disia tehokeinoja on eräs osoitus hänen tavastaan yhdistää luovuus ja 
rationaalisuus. Pienilläkin muutoksilla ja eri tavoin yhdistämällä tehokei-
noista saadaan lukematon määrä tuoreelta kuulostavia yhdistelmiä. Esi-
merkiksi runkomotiivi on onnistuttu piilottamaan useisiin sävelmiin rytmi-
sen muuntelun avulla niin, ettei samankaltaisuutta havaitse kuin verrattain 
laajan otoksen kuuntelun ja vertailun kautta. Samoin sekvenssinomaisen 
kehittelyn kautta saadaan lukuisia erilaisia mahdollisuuksia alkumotiivien 
työstämiseen.  
     Vaikka Kärjellä onkin tiettyjä musiikillisia suosikkiratkaisuja, hän ei 
yleensä sorru käyttämään niitä liiallisuuteen asti samassa sävelmässä, vaan 
"koukkujen" käyttö on maltillista ja rajoittuu yleensä sävelmän rakenteen 
kannalta keskeisiin kohtiin. Melodisten tehokeinojen lisäksi Kärki käyttää 
säästeliäästi esimerkiksi harmonisia koukkuja, kuten dominantin sijais-
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sointua bII7 (a-mollissa sointu Bb7), ja rytmisiä koukkuja, kuten tangojen 
"hakkaavaa" marssirytmiä. Nämäkin koukut sijoittuvat useimmiten taittei-
den loppupuolelle, jolloin ne selkiyttävät kappaleen muotorakennetta. 
Koukkujen maltillisen käytön takia kuulija ei myöskään kyllästy niihin 
liian helposti. Kärki oli itse opastanut Vexi Salmea (2000b), että "älä laita 
kaikkea osaamistasi yhteen kappaleeseen". Kärki näyttää noudattaneen 
itsekin tätä periaatetta, mikä on omalta osaltaan auttanut siinä, että hänen 
sävelmänsä kuulostavat – erittäin laajasta tuotannosta huolimatta – riittävän 
vaihtelevilta.  
     Kärjen vertaus säveltämisestä ”uuden viinin kaatamisena vanhoihin 
leileihin” tuntuukin pitävän tämän tutkimuksen perusteella hyvin paik-
kansa. Vaikka hän on suosinut rationaalisuussyistä tiettyjä vakioituneita 
ratkaisuja, hän on näistä lähtökohdista pystynyt luomaan lukemattomia 
erilaiselta maistuvia viinilaatuja.  
     Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään, minkälaisia Kärjen leilit eli 
sävellykselliset reunaehdot ovat olleet ja mistä aineksista hänen viininsä 
koostuvat. Itse viinin laatu sen sijaan välittyy parhaiten vasta yksilöllisen 
kuuntelun myötä. Tosin myyntilistojen perusteella Kärjen valmistamat 
viinit ovat maistuneet Suomen kansalle aina erittäin hyvin.  
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Tutkimusaineisto 
 
 
Seuraavilla sivuilla luetellaan tutkimusaineistoon kuuluneet 85 sävelmää. 
Luettelossa on mainittu: 
 
Sävelmä Sävelmän nimi 
 
Säveltäjä Säveltäjän nimi tai nimimerkki 
 
Sanoittaja Sanoittajan nimi tai nimimerkki 
 
Sovittaja Sovittajan nimi tai nimimerkki 
 
Esittäjä Ensilevytyksen esittäjä 
 
Vuosi Ensilevytyksen vuosi 
 
Tyylilaji Sävelmän tyylilaji  
  Huom: tyylilajit ovat usein moniselitteisiä 
 
T  Peruste, jolla sävelmä on valittu tutkimusaineistoon: 
   L = Myyntilistoille noussut sävelmä 
   S = Toivo Kärjen oma suosikki 
   T = Teoston 40 soitetuimman listalla 1997 
   J = Jazzsävelmä 
 
Levytys Ensilevytyksen tuotekoodi 
 
Nuottijulkaisu Tutkimuksessa käytetyn pianonuotin tuotekoodi.   
   Käytetyt lyhenteet: 
   FM / F           = Musiikki Fazer 
   SOY             = Sävelteos Oy 
   XS                = X-Sävel 
   Pirteät pelim.  = Pirteät pelimannit 
   R.H.lauluja  = Reino Helismaan lauluja  
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Sävelmä Säveltäjä Sanoittaja Sovittaja______ 

 

Aina näin lähekkäin Toivo Kärki Juha Vainio Toivo Kärki 

Anna-Liisa Toivo Kärki Kerttu Mustonen Toivo Kärki 

Anneli, Anneli, Anneli Antonio Brave Reino Helismaa Antonio Brave 

Aurinko laskee länteen Toivo Kärki Reino Helismaa Nacke Johansson 

Balladi Toivo Kärki Juha Vainio Toivo Kärki 

Elämän parketeilla Toivo Kärki Vexi Salmi Pentti Lasanen 

Eron hetki on kaunis Toivo Kärki H. Neva Toivo Kärki 

Harmaat silmät Toivo Kärki Toivo Suolakivi Toivo Kärki 

Hiljaa soivat balalaikat Toivo Kärki Usko Kemppi Toivo Kärki 

Hiljainen kylätie Pedro de Punta Orvokki Itä Pedro de Punta 

Hölmölän häät Kari Aava Reino Helismaa Kari Aava 

Illan tullen Toivo Kärki Orvokki Itä Toivo Kärki 

Illan viimeinen tango Kari Aava  Orvokki Itä Kari Aava  

Imatran Inkeri Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Jos nuoruutta sä voisit ymmärtää Toivo Kärki Pauli Salonen Markku Johansson 

Jos vielä oot vapaa Toivo Kärki Juha Vainio Nacke Johansson 

Kaikessa soi blues Toivo Kärki Reino Helismaa Nacke Johansson 

Kaksi vanhaa tukkijätkää Kari Aava  Reino Helismaa Kari Aava 

Karjalan Marjaana Toivo Kärki Juha Vainio Heimo Ketola 

Karjalan metsäruusu Toivo Kärki Tuula Valkama Toivo Kärki 

Karnevaalitango Toivo Kärki Orvokki Itä Toivo Kärki 

Kauhea kankkunen Kari Aava Juha Vainio Rauno Lehtonen 

Kaupungin illassa yksin Toivo Kärki Pauli Salonen Nacke Johansson 

Keskiyön tango Pedro de Punta Rauni Kouta Pedro de Punta 

Kesän tango Pedro de Punta Orvokki Itä Pedro de Punta 

Koivu ja sydän Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Kuin silloin ennen Toivo Kärki Juha Vainio Nacke Johansson 

Kulkurin iltatähti Martti Ounamo Reino Helismaa Toivo Kärki 

Kulkurin viimeinen näky Kari Aava O.Itä/Veli-Juhani Kari Aava  

Kun rakastaa Toivo Kärki Rauni Kouta Toivo Kärki 
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Esittäjä Vuosi Tyylilaji  T  Levytys Nuottijulkaisu  

 

Pasi Kaunisto 1977 beat S Finnlevy FL5011 Täysikuu  

Henry Theel 1947 tango L Electro E4019 SOY 32 

Seppo Hanski 1965 tango L Decca SD5650 XS 80 

Viktor Klimenko 1965 trioli L Philips 34068PF XS 78 

Pasi Kaunisto 1974 trioli S Decca SD5810 FM 05642-4 

Reijo Taipale 1982 beguine L  GDL 2046 FM 07286-6 

Henry Theel 1948 tango L Decca SD5043 SOY 36 

Henry Theel 1946 valssi L Electro E3114 SOY 23 

Henry Theel 1945 tango L Rytmi B2143 SOY 12 

Metro-tytöt 1953 tango L Decca SD5205 SOY 70 

Esa Pakarinen 1951 jenkka L Rytmi R6117 R.H. lauluja 5 

Eila Pellinen 1958 tango L Rytmi R6362 XS 6 

Eino Grön 1959 tango L Rytmi R6393 FM 105089 

Erkki Junkkarinen 1951 valssi L Rytmi R6099 Pirteät pelim.4 

Merja Rantamäki 1979 latin/beat S Finnlevy FL5076 manus. 

Markus 1970 trioli L Fontana 6035001 FM 105068 

Lasse Mårtensson 1963 blues L RCA FAS697 FM 4153 

Justeeri 1951 laulelma L Rytmi R6111 FM 066729-8 

Tulipunaruusut 1977 humppa T Finnlevy FS46 FM 06219 

Pasi Kaunisto 1977 foksi S Finnlevy FL5011 Täysikuu 

Eino Grön 1961 tango L Rytmi R6459 XS 39 

Juha Vainio 1967 ralli L Decca SD5692 FM 4710 

Paula Koivuniemi 1969 trioli S Decca SD5726 Täysikuu 

Juha Eirto 1955 tango L Decca SD5327 SOY 82 

Taisto Tammi  1964 tango L Decca SD5627 XS 72 

Juha Eirto 1954 foksi T Decca SD5268 F 07462-5 

Jarkko ja Laura 1969 humppa L Decca SD5724 XS 107 

Matti Louhivuori 1951 laulelma L Rytmi R6119 FM 05061-7 

Jukka Lönnqvist 1953 laulelma S Rytmi R6168 Pirteät pelim.8 

Henry Theel 1951 tango S Decca SD5153 SOY 62 
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Sävelmä Säveltäjä Sanoittaja Sovittaja______ 

 

Köyhä laulaja Toivo Kärki Kullervo Toivo Kärki 

Lakeuden kutsu trad. & T. Kärki Tuula Valkama Toivo Kärki 

Lapin jenkka Kari Aava Reino Helismaa Kari Aava  

Laulava sydän Toivo Kärki Kerttu Mustonen Toivo Kärki 

Laulu tulipunaisesta kukasta Orvokki Itä Orvokki Itä Orvokki Itä 

Liljankukka Toivo Kärki Kerttu Mustonen Toivo Kärki 

Luona toisen nuotion Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Lyhdyt loistavat yöhön Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Lännen lokarin veli Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Marja-Leena Toivo Kärki Lauri Jauhiainen Toivo Kärki 

Merenneidon kyynel Toivo Kärki Orvokki Itä Toivo Kärki 

Minne tuuli kuljettaa Toivo Kärki Juha Vainio Toivo Kärki 

Minä soitan sulle illalla Kari Aava T.Pekkarinen/R.H. Kari Aava  

Muhoksen Mimmi Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Mummon kaappikello Kari Aava Orvokki Itä Kari Aava  

Märkää asfalttia Toivo Kärki Kerttu Suni Nacke Johansson 

Nyt sataa Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

On elon retki näin Toivo Kärki Kerttu Mustonen Toivo Kärki 

Onni, jonka annoin pois Antonio Brave Orvokki Itä Antonio Brave 

Pihalaulaja Toivo Kärki R.H./Veli-Juhani Toivo Kärki 

Poskivalssi Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Rakasta, kärsi ja unhoita Kari Aava Veikko Enckell Kari Aava  

Rakkauden rikkaus Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Reppu ja reissumies Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Ritva Toivo Kärki Juha Vainio Toivo Kärki 

Rovaniemen markkinoilla Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Rukouslauantai Kari Aava Juha Vainio Pertti Metsärinne 

Sanat eivät riitä kertomaan Toivo Kärki Juha Vainio Toivo Kärki 

Seuramatkat Kari Aava Juha Vainio Kari Aava  

Slussenin sissit Kari Aava Juha Vainio Kari Aava  
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Esittäjä Vuosi Tyylilaji  T  Levytys Nuottijulkaisu  

 

Henry Theel 1950 tango L Rytmi VR6035 FM 105090 

Pasi Kaunisto 1971 valssi L Decca SD5757 FM 105136 

Kauko Käyhkö 1953 jenkka T Rytmi R6197 FM 05061-7 

Tauno Palo 1948 tango L Decca SD5027 FM 2927 

Eila Pienimäki 1959 foksi L Rytmi R6384 XS 23 

Henry Theel 1945 beguine L Rytmi B2142 FM 05088-0 

Eila Pellinen 1960 foksi L Decca SD5503 XS 31 

Taisto Tammi 1964 foksi S Philips 340666PF XS 72 

Esa Pakarinen 1952 jenkka L Rytmi R6124 R.H. lauluja 6 

Henry Theel 1949 tango L Sävel S9015 SOY 43 

Olavi Virta 1953 balladi S Decca SD5200 XS 75 

Katri Helena 1965 jenkka L Parloph. PAR951 XS 79 

Matti Louhivuori 1952 tango L Decca SD5171 SOY 64 

Matti Louhivuori 1951 jenkka L Rytmi R6116 R.H. lauluja 5 

Matti Louhivuori 1954 foksi L Decca SD5244 FM 04948-6 

Tamara Lund 1966 blues S Fontana 269901 XS 88 

Eila Pellinen 1959 foksi L Rytmi RN4189 FM 04948-6 

Eero Väre 1940 tango S Kristalli K114 SOY 

Eila Pellinen 1958 foksi L Decca SD5424 XS 3 

Matti Louhivuori 1952 laulelma S Rytmi R6162 Pirteät pelim.7 

Olavi Virta 1953 valssi L Decca SD5202 F 07462-5 

Metro-tytöt 1955 tango L Decca SD5317 FM 105090 

Taisto Tammi  1964 beguine L Decca SD5617 FM 04844-7 

Matti Louhivuori 1951 jenkka L Decca SD5139 FM 05061-7 

Esko Rahkonen 1967 tango L Philips 340793PF XS 98 

Justeeri 1951 jenkka L Rytmi R6100 F 07462-5 

Reijo Tani 1967 ralli L CBS 2850 XS 101 

Pasi Kaunisto 1969 trioli L Decca SD5737 XS 109 

Reijo Tani 1967 ralli L CBS 2673 FM 04948-6 

Juha Vainio 1968 ralli L Decca SD5705 XS 102 
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Sävelmä                    Säveltäjä     Sanoittaja Sovittaja______ 

 

Soidessa tangon ja loisteessa kuun Toivo Kärki H. Neva Toivo Kärki 

Siks’ oon mä suruinen Toivo Kärki Kerttu Mustonen Toivo Kärki 

Suomalainen nainen Toivo Kärki Juha Vainio Paul Fagerlund 

Suutarin tyttären pihalla Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Sydän lyö Kari Aava Rauni Kouta Kari Aava  

Syksyn tango Kari Aava Orvokki Itä Kari Aava  

Tango merellä Kari Aava Rauni Kouta Kari Aava  

Tangotyttö Antonio Brave Rauni Kouta Antonio Brave 

Things happen that way Toivo Kärki R.H.& R. Waye Toivo Kärki 

Toisen oma Karl Stein Rauni Kouta Karl Stein  

Tule hiljaa Toivo Kärki Kerttu Mustonen Toivo Kärki 

Tulenliekki Antonio Brave Orvokki Itä Toivo Kärki 

Tulta päin Kari Aava Juha Vainio Kari Aava  

Tuopin jäljet Kari Aava R.H.& Lullan Helo Kari Aava  

Tyttöni, luokseni jää Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Tähdet kertovat Orvokki Itä Orvokki Itä Orvokki Itä 

Täysikuu Pedro de Punta Orvokki Itä Pedro de Punta 

Tää viesti kotiin vie Toivo Kärki Juha Vainio Toivo Kärki 

Vanhan myllyn taru Toivo Kärki Reino Helismaa Toivo Kärki 

Vanhan veräjän luona Kari Aava  Rauni Kouta Kari Aava  

Why nameless Toivo Kärki    - Toivo Kärki 

Viimeinen cowboy W. Stone Orvokki Itä W. Stone 

Äidin syntymäpäivä Orvokki Itä Orvokki Itä Orvokki Itä 

Älä lähde pois Toivo Kärki  Orvokki Itä Toivo Kärki 

Ölman Kari Aava Juha Vainio Pertti Metsärinne 
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Esittäjä Vuosi  Tyylilaji      T       Levytys         Nuottijulkaisu  

 

Henry Theel 1948 tango L Decca SD5000 XS 77 

Olavi Virta 1944 tango L Isku B5004 SOY 

Pasi Kaunisto 1977 beat S Finnlevy FS108 FM 06170-5 

Reino Helismaa 1948 jenkka L Rytmi SR7015 FM 06729-8 

Metro-tytöt 1954 tango L Decca SD5290 SOY 80 

Johnny Forsell 1961 tango L Decca SD5535 XS 44 

Taisto Tammi 1963 tango L Decca SD5581 XS 60 

Taisto Tammi 1963 tango L Decca SD5596 XS 63 

Eila Pellinen 1958 foksi J Decca SD5450 XS 13 

Eila Pellinen 1959 foksi L Decca SD5467 XS 16 

Henry Theel 1945 tango L Mirva B10010 SOY 6 

Eila Pienimäki 1960 tango L Rytmi R6452 XS 37 

Juha Vainio 1968 ralli L Decca SD5711 XS 104 

Tapio Rautavaara 1963 laulelma L Rytmi R6537 XS 69 

Olavi Virta 1953 valssi S Decca SD5240 SOY 76 

Leif Wager 1960 beguine L Rytmi R6413 FM 105090 

Olavi Virta 1953 tango L Rytmi R6193 SOY 75 

Pasi Kaunisto 1970 foksi S Decca SD5750 FM 105069 

Matti Louhivuori 1953 foksi L Rytmi R6172 SOY 

Eila Pienimäki 1959 foksi  L Decca SD5466 FM 06639-9 

Rytmi-yhtye 1945 foksi J Rytmi B2114 SOY 

Rallineloset 1952 foksi S Decca SD5176 FM 06639-9 

Metro-tytöt 1954 valssi L Decca SD5286 SOY 76 

Eila Pienimäki 1962 beguine L Rytmi R6487 XS 48 

Juha Vainio 1967 ralli L CBS 2673 FM 07327-0 
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Sanasto 
 
Sanastoon on koottu kirjassa esiintyviä keskeisiä termejä aakkosten 
mukaiseen järjestykseen. Alleviivatut sanat viittaavat toisaalle sanastoon eli 
kyseisistä termeistä on myös oma hakusana. Esimerkiksi toonika löytyy 
erikseen kohdasta toonika. 
 
 
Add-sävel 
“Add” (engl.) = lisätä, “added" = lisätty. Termi tarkoittaa soinnun päälle 
lisättävää (periaatteessa mitä tahansa) yksittäistä säveltä. Sointuun lisättävä 
sävel määritellään ko. soinnun pohjasävelen mukaan, joten add-sävel 
ilmoittaa pohjasäveleen suhteutetun intervallin laajuuden. Esimerkiksi       
C(add9) -sointuun kuuluvat tämän mukaisesti seuraavat sointuäänet:         
c-e-g-d  (add9=d). (Vastaavasti C9 -sointuun kuuluvat sävelet c-e-g-b-d; ks. 
tarkemmin lisäsävelet.) Cm(add9) -sointuun kuuluvat puolestaan sointu-
äänet: c-es-g-d.  
 
Ahdas asettelu 
Ahtaasta asettelusta puhutaan silloin, kun sointusävelet ovat lähellä toisiaan 
eli ”tiheästi”. Yleensä sointusävelet saavat (bassoa lukuun ottamatta) olla 
korkeintaan oktaavin päässä toisistaan, jotta voidaan puhua ahtaasta aset-
telusta. Ahtaan asettelun vastapainona puhutaan haja-asettelusta, jolloin 
sävelet esiintyvät satsissa kauempana kuin oktaavin päässä toisistaan. 
 
Appoggiatura  
Appoggiatura on sointuun kuulumaton (valmistamaton) pidätyssävel, joka 
– toisin kuin hajasävelet – esiintyy tonaalisessa musiikissa vahvalla tahti-
osalla. Yleensä appoggiatura purkautuu pidätysluonteensa mukaisesti 
asteittain alaspäin sointusävelelle.  
 
Astekulku (tai asteikkokulku)  
Astekulussa tai asteikkokulussa sävelet kulkevat askelittain sävelasteikkoa 
pitkin.    
 
Astemerkintä  
Astemerkinnöillä (I, II, IV jne.) viitataan sävelasteikon sävelille eli asteille 
muodostuviin sointuihin. Esimerkiksi C-duuriasteikon sävelet ovat c, d, e, 
f, g, a, h, jolloin C on järjestyksensä mukaisesti I asteen sointu, Dm on II 
asteen sointu ja Em vastaavasti III asteen sointu. Ks. myös sointutehot. 
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Bridge  
Säkeistön ja kertosäkeistön välissä voi toisinaan olla niitä yhdistävä välike 
tai väliosa, jota nimitetään bridgeksi (suom. ”silta”).  
 
Chorus  
Amerikkalaisen populaarimusiikin (Tin Pan Alley) muotorakenne, josta 
käytetään usein myös nimitystä standardimuoto. Tyypillinen chorus on 
pituudeltaan 32 tahtia. Kaikkein yleisin choruksen rakenne on AABA, 
mutta myös ABAB, ABAC ja AABC -rakenteita esiintyy paljon. Usein 
chorusta edeltää siihen johdatteleva verse-osa. 
 
Diatoninen  
Diatoninen melodia muodostuu vallitsevan asteikon sävelistä. Poikkeavia 
säveliä kutsutaan tilanteesta riippuen mm. kromaattisiksi säveliksi tai 
muunnesäveliksi.  
 
Dominantti 
Dominantilla viitataan tonaalisessa musiikissa sekä sävellajin 5. säveleen 
eli huippusäveleen (esim. C-duurissa sävel g) että huippusävelelle 
rakentuvaan V asteen sointuun (C-duurissa G7). Tonaalisessa musiikissa 
toonika-dominantti -suhteella on tärkeä rakenteellinen merkitys, sillä nämä 
soinnut määrittelevät yhdessä sävellajin. Perussävelelle rakentuva domi-
nanttisointu (C-duurissa G7) voidaan myös korvata jollakin dominantin 
sijaissoinnulla, kuten esimerkiksi tritonuskorvatulla dominantilla (Db7). 
Ks. myös sointutehot. 
 
Hajasävel 
Sointuun kuulumaton lyhytkestoinen sävel, joka esiintyy ensisijaisesti 
melodisista syistä ja usein astekulkujen yhteydessä. Tonaalisessa musii-
kissa hajasävelet sijoittuvat usein heikoille tahdinosille. (Vrt. valmis-
tamaton pidätys eli appoggiatura.)  
 
Kadenssi eli lopuke 
Kadenssilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sointulopuketta, joita esiintyy 
esimerkiksi sävellysten ja taitteiden lopussa. Tavanomainen lopuke on 
dominantti-toonika –yhdistelmä (G7-C), jota kutsutaan vahvaksi tai 
autenttiseksi kadenssiksi. Vastaavasti subdominantti-toonika -yhdistelmää 
(F-C) kutsutaan plagaalikadenssiksi. Kadenssin tarkoitus on pelkistetysti 
ilmaisten alleviivata sävellyksen perussävellajituntumaa tärkeimpien 
sointutehojen avulla. (Klassisessa musiikissa on myös tavallista, että esim. 
viulukonsertto päättyy virtuoosimaiseen, teoksen lopussa soitettavaan 
pitkähköön soolo-osuuteen eli kadenssiin.)     
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II-V sointuprogressio (ark. “kakkosvitonen”) 
II-V -sointuprogressio on erittäin tavallinen esim. jazzmusiikissa, mutta 
progressiota käytetään hyvin yleisesti myös muissa rytmimusiikin 
tyylisuunnissa. “II-V” viittaa sointujen astemerkintöihin. Esimerkiksi C-
duurisoinnulle (I aste) johtava II-V -sointukuljetus muodostuu soinnuista: 
Dm7(II) - G7(V) - C (I). Progressiossa käytetyt sointumuodot määräytyvät 
aina tilanteen mukaan; edellistä vastaava sointukuljetus esiintyy esimer-
kiksi c-mollissa muodossa Dm7b5 - G7 - Cm. Olennaista on, että  käytetyt 
soinnut perustuvat II-V -sointuasteille. II-V -sointuprogressioita voidaan 
myös ketjuttaa toisiinsa esim. seuraavalla tavalla: (1) Bm7b5-E7 -            
(2) Am7-D7 - (3) Gm7-C7- (4) Cm7 - F7 jne. Periaatteessa II-V -
sointuprogressiot eivät ole sidottuja sävellyksessä vallitsevaan sävellajiin, 
vaan progressio voi esiintyä millä sävelkorkeudella tahansa. Tavallisempia 
ovat kuitenkin niiden avulla toteutetut lyhyet poikkeamat pääsävellajista. 
II-V -progressioissa käytettyjä sointuja voidaan tyylilajin puitteissa myös 
laajentaa ja/tai muuntaa.    
 
Kenraalibasso   
Kenraalibasso on lähinnä taidemusiikin teorioissa esiintyvä käsite, jolla 
tarkoitetaan bassoääniin perustuvaa ja niiden pohjalta tehtävää soinnutusta. 
Tärkeässä asemassa ovat melodiaääni ja harmoniaa kannattava bassoääni, 
kun taas soinnun väliäänet on usein merkitty numeroin. Kenraalibasso on 
ollut käytössä erityisesti barokkimusiikin aikakaudella, jolloin muusikon 
piti osata soinnuttaa teoksia bassoäänten ja numeromerkintöjen perusteella. 
Jossain mielessä kenraalibasso siis muistuttaa kevyessä musiikissa käytet-
tyjä reaalisointumerkkejä (Am, C7 jne.).  
 
Kertosäe 
Säkeistömuotoisen laulun jokaisen säkeistön loppuun sijoitettu lyhyt 
kerrattava säe, johon on usein sijoitettu laulun koukku tai pääsanoma. 
Kertosäkeestä käytetään toisinaan englanninkielistä nimitystä refrain, joka 
on kuitenkin harhaanjohtava, sillä se saattaa viitata sekä kertosäkeeseen 
että standardimuotoiseen chorus-osaan. Säkeistömuodossa kertosäe on niin 
lyhyt, ettei sitä ole järkevää luokitella itsenäiseksi osaksi toisin kuin 
säkeistö/ kertosäkeistö -muodon kertosäkeistöä. 
 
Kertosäkeistö 
Kertosäkeistöllä viitataan tässä tutkimuksessa uudempaan säkeistö/kerto-
säkeistö -rakenteeseen, jossa molemmat osat kerrataan yleensä useamman 
kerran. Kertosäkeistö lauletaan (ainakin suurin piirtein) samalla tekstillä. 
Perinteisestä amerikkalaisen populaarimusiikin "kertosäkeistöstä", joka 
perustuu standardimuotoihin, käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä 
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chorus. Säkeistömuotoisen sävelmän jokaisen säkeistön lopussa olevaa 
lyhyttä säettä, joka kerrataan, mutta jota ei pituutensa takia ole järkevää 
pitää itsenäisenä osana, nimitetään tässä tutkimuksessa kertosäkeeksi. 
 
Klusteri  
Kahden tai useamman, toisiensa suhteen koko- tai puolisävelaskeleen 
etäisyyksille sijoitettujen sävelien muodostama, yhtäaikaisesti soiva "sävel-
kimppu".  
 
Kvinttisekvenssi 
Termi on johdettu ns. kvinttiympyrästä, jossa sointuketjun soinnut 
seuraavat kvinttien etäisyydellä toinen toistaan (esim. Am-Dm-G7-C-F 
jne.). Termi on hieman epämääräinen, koska toisiaan seuraavat kvintit 
sointujen pohjasävelinä (bassoääninä) eivät välttämättä kerro paljonkaan 
itse soinnuista. Tarkempi termi on ”tonaalinen kvinttiympyrä”, jota 
kvinttisekvensseillä useimmiten tarkoitetaan. Tonaalisen kvinttiympyrän 
kantavana ideana on se, että soinnut bassoäänineen perustuvat sävellajin 
omiin sointuihin. Esim. a-mollista johdettu tonaalinen kvinttiympyrä muo-
dostuu soinnuista: Am-Dm-G7-C-F-Bm7b5-E7-Am. Tonaalisen kvintti-
ympyrän erikoispiirre on sointujen F-Bm7b5 välille muodostuva yli-
nouseva kvartti eli tritonus (tai vähennetty – eikä siis puhdas – kvintti b5). 
Kaikki soinnut rakentuvat näin ollen vallitsevan sävellajin omille sointu-
asteille (ks. myös astemerkintä). Tästä juontuu nimitys ”tonaalinen” 
kvinttiympyrä. Täydellisenä tonaalinen kvinttiympyrä esiintyy mm. Joseph 
Kosman säveltämässä ”Kuolleiden lehtien” chorus-osan alussa. Käytännön 
tasolla esimerkiksi ns. vapaa säestys perustuu olennaiselta osin tonaalisen 
kvinttiympyrän tietoiseen hallintaan.  
 
Lisäsävelet 
Lisäsävelillä tarkoitetaan säveliä, jotka laajentavat sointuja. Kaikki sävel-
lajin (I-VII) asteille rakentuvat sointutyypit laajenevat tiettyjen periaat-
teiden mukaisesti peruskolmisointua laajemmiksi sointumuodoiksi (neli-, 
viisi-, kuusisoinnuiksi jne.). Esimerkiksi dominanttisoinnun (G7) lisä-
säveliä ovat mm. sävelet a (G9) ja e (G13). I asteen duurisoinnun (C) 
lisäsäveliä ovat vastaavasti a (C6) ja h (Cmaj7). (Ks. myös muunnesävelet 
ja add-sävelet.) 
 
Modaalinen  
Termillä viitataan yleensä ns. kirkkosävellajien erityispiirteisiin erotuksena 
duurimollitonaalisesta järjestelmästä. Populaarimusiikissa yleisin moodi on 
doorinen, joka syntyy pianon valkoisista koskettimista d-sävelestä alkaen. 
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Modulaatio 
Duurimollitonaalisessa musiikissa sävellajista toiseen siirtyminen. Popu-
laarimusiikissa modulointi tehdään yleensä uuden sävellajin dominantin 
(tai II-V -sointuprogression) kautta. Ns. äkkimodulaatiossa siirrytään suo-
raan uuteen sävellajiin ilman valmistavaa dominanttia. 
 
Muotorakenteet 
Tässä tutkimuksessa populaarisävelmien muotorakenteet jaetaan kolmeen 
perustyyppiin:  

(1) Amerikkalaisessa populaarisävelmässä (Tin Pan Alley) käytetty 
muotorakenne, jossa sävelmä koostuu I) verse-osasta, jonka 
tehtävänä on johdatella II) chorus-osaan, joka puolestaan useim-
miten perustuu ns. standardimuotoon. Tästä muodosta käytetään 
nimitystä verse/chorus -rakenne. 

(2) Yksinkertaisempi pop- ja rockmusiikissa käytetty säkeistö/ 
kertosäkeistö -rakenne, jossa säkeistön ja kertosäkeistön yhdistää 
toisinaan välike eli bridge. Säkeistössä sanoituksen juonta viedään 
eteenpäin, kun taas kertosäkeistö lauletaan (ainakin suurin piirtein) 
samalla tekstillä 

(3) balladeissa ja folktradiossa käytetty säkeistömuoto, jossa sama 
melodia toistuu joka säkeistössä. Usein säkeistön lopussa on lyhyt 
kertosäe, jossa on sävelmän pääsanoma tai koukku 

 
Muunnesävelet ja muunnesoinnut  
Muunnesävelillä viitataan lähinnä dominanttiseptimisointujen (esim. a-
mollissa E7) muunneltaviin säveliin, joita ovat soinnun kvintti- ja nooni-
sävelet (5,9). Muunnesoinnuissa näitä säveliä – kvinttiä tai noonia tai 
molempia yhtä aikaa – voidaan joko laajentaa tai supistaa (b5,#5,b9,#9). 
Seuraavassa joitakin esimerkkejä muunnetuista sointumuodoista reaali-
sointumerkein ilmaistuna: E7(#9), F#7(b9), Eb7(b9#5). Joskus muunne-
soinnut ilmaistaan pelkällä “alt” -liitteellä (engl. “alter” = muuttaa) 
seuraavasti: E7alt, A7alt jne. Esittäjän ratkaistavaksi jää tällöin se, kuinka 
muunnesäveliä käytetään.  
 
Reaalisointumerkit  
Reaalisointumerkit eli pohjasävelmerkinnät ovat käytössä erityisesti 
populaarimusiikissa. Varsinainen sointumerkki perustuu aina sointu-
käännöksestä riippumatta soinnun pohjasäveleen ja soinnun tyyppi; 
käännös sekä lisä- ja muunnesävelet ilmaistaan aina erikseen. Reaali-
sointumerkkejä ovat esim. C, Am, F#m7, Bm7b5, G7(#9) ja Eb9.  
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Refrain 
Termillä refrain saatetaan viitata sekä säkeistömuodon lopussa esiintyvään 
lyhyeen kertosäkeeseen, jossa on laulun koukku, tai amerikkalaisen popu-
laarimusiikin standardimuotoon. Tässä tutkimuksessa jälkimmäisestä 
käytetään yksikäsitteisyyden vuoksi aina termiä chorus. Edellistä taas 
kutsutaan kertosäkeeksi, erotuksena säkeistö/kertosäkeistö -muodon kerto-
säkeistöstä. 
 
Rinnakkainen sävellaji 
Rinnakkaisella sävellajilla tarkoitetaan sellaisia sävellajeja, joilla on 
yhteinen etumerkintä eli molemmat asteikot sisältävät periaatteessa samat 
sävelet. Esimerkiksi C-duuri ja a-molli ovat rinnakkaisia sävellajeja, koska 
niille on yhteistä se, että kummassakaan ei ole etumerkkejä, D-duurissa ja 
h-mollissa on molemmissa on kaksi ylennysmerkkiä, joten nekin ovat 
toisilleen rinnakkaisia sävellajeja. Koska rinnakkaiset sävellajit koostuvat 
samoista sävelistä, niillä on käytännössä myös samat soinnut, joita ne 
voivat suhteellisen vapaasti ”lainata” toinen toisilleen. Poikkeavat sävelet 
ovat seurausta mollisävellajeista, joissa asteikon seitsemäs sävel, ns. 
johtosävel, esiintyy tavallisesti korotettuna (esim. a-mollin korotettu johto-
sävel on gis-sävel).    
 
Satsi   
Monimerkityksinen termi, jolla tässä tutkimuksessa viitataan useammalle 
äänelle kirjoitettuun sovitukseen. Esimerkiksi neljälle äänelle kirjoitettua 
sovitusta voidaan kutsua neliääniseksi satsiksi.   
 
Sekvenssi 
Sekvenssillä tarkoitetaan mm. minkä tahansa melodisen perusaiheen eri 
sävelkorkeudelta esiintyvää toistoa. Esimerkiksi lastenlaulun ”Hämä-
hämähäkki” tahdeissa 3—4 toistetaan sekvenssinä tahtien 1—2 melodia 
terssiä korkeammalta. Melodian lisäksi myös soinnut (ks. kvintti-
sekvenssit), bassoäänet jne. voivat esiintyä sekvensseissä.  
 
Sijaissoinnut   
Nimensä mukaisesti sijaissointuja käytetään jonkin muun soinnun 
asemesta. Esimerkiksi IV asteen sointu (C-duurissa F) voidaan korvata II 
asteen (Dm) soinnulla. Korvaavuus näiden sointujen välillä perustuu siihen, 
että molemmissa soinnuissa (F, Dm) on kaksi yhteistä säveltä – f  ja a –  ja 
Dm-soinnun pohjasävel d on lisäksi F-soinnun lisäsävel. Sijaissoinnutuksen 
idea perustuu siis sointujen yhteisten sävelten hyväksikäyttöön.  
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Soinnun väliäänet  
Perinteisesti soinnun tärkeimpinä ääninä pidetään basso- ja melodiaääniä. 
Yksittäisessä kolmisoinnussa on näin ollen vain yksi, kun taas neli-
soinnussa on kaksi väliääntä jne. Sama pätee tietysti myös satsien kohdalla. 
Neliäänisessä sovituksessa väliääniä on kaksi, viisiäänisessä kolme jne.   
 
Sointufunktiot  
Ks. sointutehot. 
 
Sointukuljetus 
Ks. sointuprogressio. 
 
Sointukäännökset 
Jos soinnun pohjasävelenä on jokin muu kuin sen perusääni – mikä näkyy 
suoraan sointumerkinnästä – on kysymyksessä sointukäännös. Reaali-
sointumerkinnöissä haluttu käännös ilmaistaan tavallisesti kauttaviivan (/) 
avulla. Jos esimerkiksi C-duurisointu halutaan soittaa perusmuodon sijasta 
vaikkapa terssikäännöksenä (bassossa sävel e) se merkitään C/E. Muut 
vaihtoehdot ovat soinnun kvinttikäännös (esim. C/G, Am/E) ja seksti-
käännös (esim. Dm/B = Bm7b5). Basson hajasävelliikkeen yhteydessä voi 
esiintyä myös sointujen septimikäännöksiä (esim. C/Bb, Am/G).      
 
Sointutehot (tai tonaaliset tehot) 
Sointutehot ovat yhtä kuin sävellajin asteille (ks. astemerkintä) rakentuvien 
sointujen keskinäisen jännitteen perusteella muodostettu sointujen hierark-
kinen järjestys.  Tonaalisessa musiikissa on sointujännitteiden osalta kaksi 
ääripäätä: I asteelle rakentuva toonika- (C-duurissa C) ja V asteelle 
rakentuva dominanttisointu (C-duurissa G7). Näiden välille sijoittuu 
kolmas tärkeä teho, neljännen asteen subdominanttisointu (C-duurissa F). 
Hieman pelkistäen voidaan kaikki muut sävellajin asteikkoon kuuluvat 
soinnut tulkita näiden kolmen perustehon vajaa- ja sijaismuodoiksi. 
Dominanttisointu (G7) edustaa hierarkian jännitteisintä sointua, joka mie-
luiten purkautuu I asteen (C) toonikasoinnulle, koska tämä on vasta-
kohtaisesti jännitteensä suhteen neutraali. Tästä syystä sävellykset myös 
loppuvat niin usein toonikaan (ja melkein yhtä usein viimeistä toonika-
sointua edeltää dominanttisointu). 
  
Sointuprogressio eli sointukuljetus  
Sointuprogressio tai -kuljetus on yleisnimi periaatteessa mille tahansa 
toisiaan seuraaville soinnuille, jotka ovat suhteessa toisiinsa (ks. esim. 
kvinttisekvenssi ja II-V -sointuprogressio).  
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Standardimuoto 
Termillä viitataan amerikkalaisen populaarimusiikin 20- ja 30-luvuilla 
vakiintuneeseen chorus-osan muotoon, joka on useimmiten 32 tahtia pitkä. 
 
Subdominantti 
Subdominantilla viitataan tonaalisessa musiikissa sekä sävellajin subdomi-
nanttisäveleen eli perussävelen alapuoliseen kvinttiin (C-duurissa sävel f) 
että subdominanttisävelelle rakentuvaan sointuun (IV asteen sointu eli      
C-duurissa sointu F, c-mollissa sointu Fm). Subdominanttisoinnulla on 
tonaalisessa musiikissa tärkeä tehtävä kadensseissa dominanttia edeltävänä 
sointuna. Subdominanttisävelelle rakentuva sointu voidaan korvata jollakin 
subdominantin sijaissoinnulla, joita ovat c-mollissa esimerkiksi soinnut 
Dm7b5 ja F. 
 
Säe 
”Se melodianpätkä, joka voidaan laulaa yhdellä hengittämällä” kuvaa 
varsin käytännöllisesti yksittäisen säkeen pituutta ja luonnetta. Tässä 
tutkimuksessa säkeen pituus ei ole vakio vaan se voi olla pituudeltaan yhtä 
hyvin esimerkiksi kaksi tai neljä tahtia. Tarvittaessa siis myös säepari on 
saatettu tulkita säkeeksi. “Fraasi” (vrt. engl. “musical frase”) saattaisi tietyn 
moniselitteisyytensä vuoksi sopia tähän yhteyteen paremmin, mutta viral-
lisena musiikkiterminä se ei ole vielä saavuttanut yleistä hyväksyntää. 
 
Säkeistö 
Säkeistöllä viitataan tässä tutkimuksessa uudempaan säkeistö/kertösäkeistö 
-rakenteeseen, jossa molemmat osat kerrataan yleensä useamman kerran. 
Säkeistössä teksti yleensä vaihtuu toistokerrasta toiseen, kun taas 
kertosäkeistö lauletaan (ainakin suurin piirtein) samalla tekstillä. Perin-
teisestä amerikkalaisen populaarimusiikin "säkeistöstä", jonka tehtävänä on 
johdatella chorus-osaan, käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä verse. 
 
Säkeistömuoto 
Esimerkiksi balladeissa, iskelmissä ja folktraditiossa käytetty yksin-
kertainen muotorakenne, jossa sama melodia toistuu joka säkeistössä. 
Laulun koukku tai pääsanoma on usein sijoitettu säkeistön loppuun, ja se 
kerrataan seuraavassa säkeistössä. 
 
Tiheä asettelu  
Ks. ahdas asettelu). 
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Tonaalinen 
Tarkoittaa yleisessä mielessä mihin tahansa säveljärjestelmässä vallitsevaa 
sävelten välistä hierarkiaa. Tässä tutkimuksessa termillä viitataan duuri-
mollijärjestelmään, jossa kaikki sävelet ja soinnut ovat suhteessa toonikaan 
ja dominanttiin.  
 
Toonika 
Toonikalla viitataan tonaalisessa musiikissa sekä sävellajin perussäveleen 
(C-duurissa sävel c) että perussävelelle rakentuvaan sointuun (I asteen 
sointu eli C-duurissa sointu C, c-mollissa sointu Cm). Taidemusiikissa 
toonikasointu on yleensä kolmisointu, mutta esimerkiksi jazzissa siihen 
lisätään useimmiten suuri seksti, suuri septimi ja/tai suuri nooni. Tonaaliset 
sävelmät päättyvät yleensä toonikasointuun. Perussävelelle rakentuva 
toonikasointu voidaan myös korvata jollakin toonikan sijaissoinnulla, joita 
ovat esim. C-duurissa soinnut Am7 ja Em7. 
 
Tritonuskorvatut soinnut  
(tritonus = ylinouseva kvartti-/vähennetty kvintti-intervalli.)  
Näillä soinnuilla viitataan tavallisesti dominanttitehoisiin sointuihin (C-
duurissa G7), jotka ”tritonuskorvataan” ylinousevan kvartin päähän 
muodostetulla soinnulla (C-duurissa Db7). Nämä soinnut ovat siis toisensa 
korvaavia sijaissointuja. Yhteisinä sävelinä molemmissa soinnuissa (G7 ja 
Db7) ovat sointujen terssit ja septimit h ja f. Tritonuskorvauksen ideana on 
se, että mainitut väliäänet (f ja h) säilyvät sointuvaihdoksessa ennallaan, 
kun taas sointujen perusääni vaihtuu (c tai des).  Tämän mukaisesti 
vaikkapa (C-duurin rinnakkaissävellajin) a-mollin V asteen E7-soinnun 
tritonuskorvaus on Bb7-sointu.     
 
Tyylilaji 
Esimerkiksi tango, valssi, humppa, reggae, foksi (foxtrot) ja beat-rock ovat 
musiikillisia tyylilajeja. Joskus kuulee käytettävän perinteisten tyylilajien 
sijasta tahtilajin käsitettä – puhutaan esimerkiksi ”foksin tahtilajista”. 
Tällaiset luonnehdinnat ovat kuitenkin virheellisiä. Tyylilajien perusteella 
on esimerkiksi mahdollista tietää yleensä myös ko. tyylille ominainen 
tahtilaji, kun taas pelkän tahtilajin perusteella ei voida päätellä tyylilajista 
vielä yhtään mitään. (Tanssin osalta sen sijaan sopii kernaasti keinahdella 
parketilla esimerkiksi ”tangon tahtiin”.)  
 
Verse 
Amerikkalaisen populaarimusiikin (Tin Pan Alley) muotorakenne, jonka 
tehtävänä on johdatella chorus-osaan. 
 


