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1. Johdanto 
 
 
1.1.Tutkimuksen kohde 
 
Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni on selvittää, mikä tekee humpasta humpan ja onko humppa 

luonteeltaan huumorimusiikkia? Käsittelen tutkimusaihetta musiikkianalyysin keinoin yrittäen 

selvittää, mistä musiikillisista aineksista humppa on kehittynyt, mistä musiikillisista 

tyylipiirteistä humppa rakentuu soittimittain ja mitä on humppa musiikin peruselementeistä 

käsin tarkasteltuna? Samalla tutkin historiallisessa kontekstissa sitä, mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet humpan kehittymiseen, mitkä eri aiemmat musiikkigenret ja -tyylit ja tavat soittaa 

ovat johtaneet kohti humpan kehittymistä sellaiseksi, jona me sen nykyään tunnemme.   

 

Alkuperäisen pääkysymyksen lisäksi tarkoitukseni on selvittää, miksi humppaa pidetään 

jonkinlaisena huumorimusiikkina ja miksi siihen suhtaudutaan vähätellen ja naureksien. 

Samanlaista vähättelyä ei ainakaan samassa mitassa kohdistu muihin iskelmämusiikin 

tyyleihin, kuten tangoihin, valsseihin tai polkkiin. Onko siihen syynä soittotapa, melodiset, 

harmoniset tai rytmiset seikat, instrumentaatio, laulujen aiheet vai kenties konteksti, jossa 

humppa on esitelty suomalaisille?  

 

Tämä tutkimus kohdentuu niin sanotun tanssilavakulttuurin piirissä olevaan musiikkiin ja sen 

esiintymistraditioihin, ei esimerkiksi kansanmusiikkiperinteeseen liittyviin kokoonpanoihin tai 

esittämistapoihin. Tässä tutkimuksessa ei myöskään tutkita eikä esitetä humpan historiaa 

laajasti, sillä siitä löytyy paljon lähdemateriaalia (ks. esim. von Bagh & Hakasalo 1986; 

Jalkanen & Kurkela 2003; Jalkanen 1989). Sovituksetkaan eivät suoranaisesti ole tutkimuksen 

kohteena, paitsi peruskomppiryhmän ulkopuolisten soittimien, kuten puhallin-, jousi- ja 

orkesterilyömäsoittimien osalta. Tanssia ei myöskään tutkita, vaikka nimenomaan 

tanssimusiikista onkin kyse. Tanssia käsitellään vain sen verran, miten se vaikuttaa soittamiseen 

ja soittajiin. 

 
 
1.2. Tutkijan positio  
 
Olen soittanut humppaa pääasiassa nuoruudessani, sillä se oli normaali tapa myös nuorison 

keskuudessa rahoittaa soittimien hankinta ja saada keikkakokemusta 1980– ja 90–luvun Itä-

Suomessa. Olen soittanut enimmäkseen vähemmän tunnettujen bändien kanssa, mutta myös 
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esimerkiksi kaksi kesää Dallapén kesäkiertueilla, yhtenä kesänä Eino Grönin kiertueella, yhden 

kesän Tulipunaruusujen kiertueella, yhden vuoden Marjorie-nimisen artistin bändissä, jonkin 

verran tuurauskeikkoja Topi & Toivottomien kanssa ja Lumipallo-orkesterin kanssa. 

Yksittäisiä säestyskeikkoja olen tehnyt solisteinamme Irwin Goodman, Kari Tapio, Pasi 

Kaunisto, Kaj Hyttinen, Nokiset, Koivistolaiset, Raimo Piipponen, Tauski, ja kolme 

tangokuningasta, Mika Pohjonen, Jouni Raitio ja Jukka Hallikainen sekä kaksi 

tangokuningatarta, Arja Sipola ja Tiina Räsänen. Varusmiespalveluksen suoritin Kainuun 

prikaatin soittokunnan rumpalina. 

  

Olen myös valmistunut Pop/Jazz-konservatoriosta rumpujensoiton opettajaksi 1996, ja 

opettanut siitä lähtien rumpujen-, sähköbasson-, kontrabasson- ja ukulelensoittoa sekä 

bändisoittoa, musiikin perusteita, musiikkitietoa ja musiikkiteknologiaa. Olen itse opiskellut 

rumpujensoittoa pääaineena, sähköbassoa ja pianoa sivuaineina, sekä niiden lisäksi käynyt 

kitara-, pasuuna-, harmonikka-, perkussio-, ja laulutunneilla sekä opiskellut sitä ennen vuosia 

orkesterilyömäsoittimien soittamista (patarummut, pikkurumpu, marimba, ksylofoni).  

 
 
1.3. Menetelmät ja tutkimuskysymys 

 
Tämä tutkimus on ensisijaisesti laadullinen musiikkianalyysitutkimus. Tutkimukseni kuuluu 

perustutkimuksen piiriin ja se on myös historiallista, musiikkianalyyttistä sekä empiiristä 

tutkimusta. Se myös sisältää metodiikan ulkopuolelta, lähinnä historiaan liittyvissä osuuksissa 

hieman sosiologiaa, ajan yleisen hengen sekä tanssilavakulttuurin kuvausta. Tarkoitukseni on 

analysoida humpan yleisiä tyylipiirteitä perinteisen musiikkianalyysin tavoin siten, että saan 

kuvailtua humpan yleisimmät soitto- ja säestystavat. Käsittelen myös tyypillistä 

instrumentaatiota, tonaliteettia, soinnutusta, tempoa, rytmitystä ja melodiansoittotapaa. Tätä 

tehtävää varten olen kuunnellut lukuisia levytyksiä humppaa sekä muuta musiikkia, tutkinut 

myös hieman nuotteja, mutta olen myös itse soittanut humppaa n. kolmenkymmenenviiden 

vuoden ajan eri soittimilla. 

 

Jotta voidaan puhua genrestä nimeltä humppa ja tutkia, mitä piirteitä löytyy humpaksi 

kutsutusta genrestä, täytyy ensin määritellä, mitä genrellä tarkoitetaan. Tutkija Franco Fabbri 

julkaisi vuonna 1982 artikkelin A theory on musical genres: two applications, jossa hän 

suomeksi käännettynä määrittelee genren ”joukoksi musiikillisia tapahtumia, joita ohjaa tietty 

joukko sosiaalisesti hyväksyttyjä muodollisia, teknisiä, semioottisia, käyttäytymiseen liittyviä, 
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sosiaalisia, ideologisia, taloudellisia ja juridisia sääntöjä” (Fabbri 1982: 1; Heikkinen 2008: 8). 

Tämä Fabbrin uraauurtava ajatus ja sen jatkokehittelyt ovat vasta 2000-luvulla nousseet yhä 

keskeisempään asemaan antaen suuntaa ajatukselle, että genre on teoreettinen työkalu ja 

tutkimuksen kohde.  

 

Tutkija Olli Heikkinen esittää omassa artikkelissaan, että voidaksemme välttää tekstikeskeisen 

genretutkimuksen dilemmat meidän täytyy avata sitä sosiokulttuurisen kontekstin suuntaan. 

Hyvän lähtökohdan tutkimukselle tarjoaa systeemis-funktionaalisen kielitieteen genre- ja 

rekisteriteoria. (Heikkinen 2008: 13.) Kielitieteilijöiden Michael Alexander Kirkwood 

Hallidayn ja James Robert Martinin tutkimuksiin perustuen Heikkinen esittelee rekisterin 

jakautumista alaan, tapaan ja rooleihin (Heikkinen 2008: 14). Peter Muntigl jakoi 2004 

rekisterit vielä semioottisiin systeemeihin eli eleeseen, puheeseen ja katseeseen, jolloin 

päädytään jo aika kauas alkuperäisestä tekstikeskeisestä tutkimuksesta, vaikka siihen nämä 

myöhemmät laajennukset perustuvatkin. Tällä tavoin voidaan välttää myös parodian kohteen ja 

itse parodian sekoittuminen toisiinsa (Heikkinen 2008: 18). Franco Fabbri, Philip Tagg ja Allan 

Moore päätyivät toisistaan riippumatta tyyli-käsitteen osalta siihen, että tyyli on alisteinen 

genrelle (Heikkinen 2008: 18). Tuosta Heikkinen on johtanut populaarimusiikin 

kommunikaatioresurssit ja -tasot -kaavion (kuva 1), jossa genre-käsitteen alla on rekisteri, joka 

siis jakautuu alaan, tapaan ja rooleihin, jotka siis muodostavat tyylit. Tyyli-käsitteen alla 

puolestaan on semioottiset systeemit eli sävelmoodi, lyriikkamoodi, esitysmoodi, äänitemoodi, 

kuvamoodi ja tähtimoodi (Heikkinen 2008: 19).  

 
Kuva 1. Populaarimusiikin kommunikaatioresurssit ja -tasot. 
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Seuraavaksi tutkin humpan genren ja rekistereiden määrittelyä. Vaikka erilaisten 

rekisterivariaatioiden suhde vaihtelee ja on jatkuvan ”neuvottelun” kohteena esittäjien ja 

yleisön välillä, esitän tässä tutkimuksessa, mitkä erilaiset semioottiset systeemit ainakin 

pääsääntöisesti tuovat kuulijoille kohtalaisen yhtenevän käsityksen siitä, minkälainen musiikki 

kuuluu genreen nimeltä humppa.  

 

Musiikkianalyysia teen perinteisiä musiikin teorioita hyväksi käyttäen. Taustatukena minulla 

on käytössä muusikko-opettajien Pasi Heikkilän ja Veli-Matti Halkosalmen vuonna 2012 

julkaistu musiikin perusteiden perustason opetuskirja Tohtori Toonika, jota olen saanut käyttää 

viikoittain omassa opetustyössäni Töölön ja Pakilan musiikkiopistoissa jo sen esiversioista 

saakka. Lisäapuna on ollut opistotason musiikin perusteiden oppikirja Turnaround, jonka ovat 

tehneet opettaja-muusikot Jyrki Alanen ja Raila Kulokari. Oman opiskelutaustani vuoksi käytän 

kaikissa analyyseissani angloamerikkalaista merkintätapaa eli sävelistä kirjainta b sävelen h 

sijaan ja soinnuista B soinnun H sijaan (Heikkilä & Halkosalmi 2012: 89). 

 

Koska monissa lähteissä humpasta puhuttaessa viitataan sen jonkinlaiseen humoristisuuteen 

(ks. esim. Vanhasalo 2009; Jalkanen & Kurkela 2003; Gronow 2004; Runne 2003; Metsäketo 

& Rehnström 2011) paneudun tässä tutkimuksessa erilaisiin huumorin teorioihin, ja tutkin sitä 

kautta humpan väitettyä humoristisuutta. Tätä työtä varten olen perehtynyt erityisesti Henry 

Bergsonin Nauruun (2000), Aarne Kinnusen Huumoriin (1972), Hanna Järvelän ja Anna 

Keinäsen huumorin teorioita esittelevään toimitettuun opinnäytetyöhön Huumori opettajan 

työvälineenä (2004) ja Paavo Kerkkäsen Huumorintajun ja työsuorituksen välisistä yhteyksistä 

poliisipäällystön työssä (1997). Näiden lisäksi olen tutustunut erityisesti huumorin ja musiikin 

yhteyksiä esitteleviin teoksiin eli Enrique Alberto Ariaksen Comedy in Music (2001) ja Esti 

Sheinbergin Irony, Satire, Parody and the Grotesque in the Music of Shostakovich (2000). 

Humpan humoristisuutta ei tietääkseni ole juurikaan tutkittu, sillä suurin osa lähteistä väittää 

sen olevan humoristista perustelematta sitä sen enempää.  

 

Huumori ei yleensä ole viestintänä suoraa, vaan siitä täytyy erikseen ymmärtää, mitä 

tarkoitetaan, eikä välttämättä takertua siihen, mitä sanotaan (Järvelä & Keinänen 2004: 7). 

Ylipäätään huumorin määrittely on haastavaa, sillä eri tutkijat käyttävät erilaisia luokituksia, 

eikä ole edes yleistä konsensusta siitä, mikä on näiden kaikkien yläkäsite. Esimerkiksi 

estetiikantutkijat Kaarle Sanfrid Laurila ja Aarne Kinnunen sekä psykologian tutkija Paavo 

Kerkkänen ovat rinnastaneet huumorin ja koomisuuden, samoin tutkija-lääkäri Sigmund Freud 
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eritteli huumorin, koomisuuden ja vitsit eri luokkiin. Tutkija Marcella Tarozzi Goldsmith 

puolestaan asettaa koomisuuden yläkäsitteeksi, jonka alle huumori, ironia ja vitsit kuuluvat. 

(Järvelä & Keinänen 2004: 5–6.) Filosofi Henri Bergson pitää myös komiikkaa yläkäsitteenä, 

jonka alla ovat ainakin huumori ja ironia, ja jotka ovat toistensa vastakohtia (Bergson 2000: 

91). 

 

Päädyin tässä tutkimuksessa kuitenkin siihen, että sitoudun sellaisen käsitykseen, jossa huumori 

on yläkäsite, jonka alle kaikki eri lajit kuuluvat. Perusteena käytän käsitettä huumorintaju, jota 

voidaan mielestäni käyttää kaikkia eri huumorin alalajeja arvioitaessa. Vastaavasti suomeksi ei 

ole – ainakaan yleisesti käytettävää – sellaista käsitettä kuin komiikantaju. Huumoria on vaikea 

tyhjentävästi määritellä, sillä huumori on usein monikerroksista ja mahdollinen humoristisuus 

riippuu käyttäjästä, vastaanottajasta ja erityisesti sen tulkinnasta.  

 

Teoreettista taustaa tarjoavat erilaiset huumorin teoriat, kuten ylemmyysteoria, huojennusteoria 

sekä inkongruenssiteoria eli psykologinen vastakohtateoria. Jo filosofit Platon ja Aristoteles 

miettivät omana aikanaan huumorin olemusta ja päätyivät siihen, että “ylemmyydentuntoinen 

ihminen tuntee mielihyvää nähdessään itsensä parempana kuin muut”, jolloin lähestytään jo 

vahingoniloa (Järvelä & Keinänen 2004: 8). Henri Bergson esittää hieman vastaavan asian 

toisin; arvokkaan esittäminen keskinkertaisena lisää naurettavuutta (Bergson 2000: 89). 

Huojennusteorian mukaan huumori rentouttaa tuottaessaan ylimääräistä energiaa naurun 

kautta. Koska edeltävät teoriat keskittyvät vain yksilön kokemuksiin, tarvitaan 

inkongruenssiteoria määrittelemään, mistä huumori syntyy ja mitkä seikat ovat 

vähimmäisvaatimuksena huumorille. Sen mukaan humoristista on, kun havaitsemme 

samanaikaisesti toisiinsa sopimattomat elementit yhdessä. Kannattaa huomioida kuitenkin, ettei 

nauraminen aina ole seurausta huumorista, sillä ihminen saattaa nauraa huumorin lisäksi myös 

esimerkiksi hämmentyessään, joutuessaan vaaraan, onnistuttuaan ongelmanratkaisussa tai 

kutitettaessa. (Järvelä & Keinänen 2004: 8.)  

 

Järvelän ja Keinäsen mukaan tutkija Michael Clark puolestaan toteaa inkongruenssiteorian 

kattavan kaiken huumorin. Clark onkin kehittänyt inkongruenssiteoriasta oman versionsa, 

jonka perusteella tarkastellaan “hauskan tai huvittavan muodollista kohdetta”. Se, minkä 

ihminen näkee inkongruenttina, on Clarkin mukaan kaikki se, mikä meitä huvittaa. 

Huvittuneisuuden olemus on tämän kaavan mukaan juuri itse ajatellussa, havaitussa tai 

koetussa inkongruentissa eli mukautumattomassa tilanteessa. (Järvelä & Keinänen 2004: 9.) 
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Erityisesti huumorin alakäsitteistä tässä tutkimuksessa huomion kohteena on humpasta 

mahdollisesti löytyvä komiikka, parodia, ironia tai satiiri. Huumori on maailmankatsomus, 

mutta komiikka tarvitsee kohteen (Kerkkänen 1997: 8). On olemassa esimerkiksi 

tilannekomiikkaa, luonnekomiikkaa ja tapakomiikkaa, mutta vastaavia käsitteitä ei huumorin 

puolelta löydy (Kinnunen 1972: 199). Henri Bergson esittää, että mikäli tilanne muistuttaa 

konemaista tai automaattista toimintaa odotetun luonnollisen jatkumon sijaan koemme tilanteen 

koomiseksi (Bergson 2000:26). Komiikka siis ilmentää välittömän oikaisun vaativaa 

yksilöllistä tai yhteisöllistä epätäydellisyyttä (Bergson 2000: 64). 

 

Elokuva- ja televisiokomedian tutkijat Steve Neale ja Frank Krutnik esittävät, että ”parodia 

kommentoi esteettisiä konventioita ja satiiri sosiaalisia” (Oinonen 2004: 267). Tutkija Esti 

Sheinbergin mukaan parodiassa on myös aina kaksi tasoa, joista ensimmäisessä lainataan asia 

alkuperäisestä kontekstistaan ja toisessa istutetaan se johonkin toiseen, erilaiseen asiayhteyteen. 

Uudessa kontekstissa siihen viitataan useimmiten liioitellen. (Sheinberg 2000: 28.) Kun 

humpan väitetään olevan parodiaa, sillä viitataan juuri tämän tyyppisiin tilanteisiin. Vaikka 

monimerkityksellisyyden rakenne on universaalia, sen monet muodot ovat kulttuurisidonnaisia. 

Näitä monimuotoisuuksia voidaan pitää kulttuuriyksikköinä, joilla on sama rakenne. 

(Sheinberg 2000: 28.) 

 

Huumoriksi tulkitaan siis usein asia tai teko, joka on odotusten kanssa ristiriidassa. Esti 

Sheinbergin mukaan ironiaa sen laajimmassa merkityksessä – sekä satiirisen väitteen välineenä 

että ratkaisemattoman ilmaisuna – voitaisiin pitää rakenteellisena prototyyppinä kaikille muille 

epäselvyyksille. Sen tehtävänä on joko tarjota väliaikainen sekaannustila, joka tarvitsee 

ratkaisun, tai esitellä ensisijaisena tavoitteena epäselvä tilanne. (Sheinberg 2000: 27.) Satiirissa 

puolestaan on kaksi tasoa. Näkyvässä tasossa ilmenevä vääristymä, yleensä liioittelu tai 

vähättely paljastaa piilossa olevan tason olemassaolon. (Sheinberg 2000: 28.) Humppaa tuskin 

voidaan pitää kovinkaan satiirisena, sillä siitä puuttuu sekä tarkoituksellinen iva ja pilkallinen 

asenne samoin että myös selkeä yhteiskunnallinen kantaaottavuus. Sen sijaan tahatonta 

komiikkaa saattaa löytyä, jos tekstien metaforatasoa tulkitaan kirjaimellisesti (Bergson 2000: 

83).  

 

Enrique Alberto Arias kirjoittama Comedy in Music (2001) esittelee erilaisia huumorin 

esiintymistapoja lähinnä klassisen musiikin parissa eri vuosisatoina. Se tuo esiin sen tosiasian, 
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että niin kutsutun vakavan musiikin parissa tunnetuksi tulleet kanonisoituneet säveltäjät, kuten 

Beethoven, Haydn, Mozart, Tšchaikovski, Berlioz, Schumann ja Stravinsky käyttivät erilaisia 

huumorin keinoja eri teoksissaan (Arias 2001: 1, 3–5). Hän esittelee jo johdanto-osiossa 

kahdenkymmenen kohdan listan huumorinkäytön esimerkeistä erilaisissa tunnetuissa teoksissa. 

Mielestäni ongelmana listassa on se, että jos ne esimerkit ottaa tosissaan ja siirtää ajatukset 

myös muihin teoksiin, niin esitettyjen esimerkkien valossa lähes kaikki länsimainen 

taidemusiikki voidaan tulkita eri tavoin humoristiseksi. Sanomalla paljon – ehkä liian paljon – 

Arias ei lopulta sano tavallaan juuri mitään.  

 
 
1.4. Aiempi tutkimus 
 
Laajin suoraan humppaan liittyvä tutkimus on Mikko Vanhasalon väitöskirja Humppaa! 

Uudelleentulkinta ja kiteytyminen Dallapén ja Humppa-Veikkojen sovituksissa (2009). Se 

sisältää hyvin kattavasti humpan historiaa ja evoluutiota sekä kahden keskeisen yhtyeen 

Dallapén ja Humppa-Veikkojen sovituksiin liittyviä erityispiirteitä. Väitöskirjassa on myös 

oivaltavasti käsitelty humpan asemaa suomalaisessa iskelmäkentässä sekä tehty kokoava 

tulkinta humpan neljästä eri vaiheesta. Itse aion perehtyä humppaan enemmän perustasolla eli 

siihen, miten kullakin soittimella humppaa perinteisesti soitetaan ja mitä humppa on musiikin 

peruselementtien kautta ajateltuna. Vanhasalon tutkimus myös pohtii humpan ajateltua 

huumoripohjaa, johon minäkin ajattelin sivujuonteena paneutua, tosin hieman eri näkökulmasta 

katsoen. Oma näkökulmani liittyy siihen ihmettelyyn, onko humppa ylipäätään 

huumorimusiikkia. Monissa lähteissä niin väitetään, mutta omasta soittajataustastani katsottuna 

se ei ole niin itsestäänselvää. 

 

Martti Metsäkedon ja Seppo Rehnströmin Komppia ikä kaikki -kirja (2011) on monipuolinen 

opas paritanssimusiikin soittamiseen. Kirjassa esitellään yleisimmät suomalaisilla 

tanssipaikoilla esitettävät paritanssirytmit niin historian valossa, komppiryhmän 

nuottiesimerkkien kuin mukana tulleen äänitteen avulla. Siinä myös kerrotaan eri tanssilajien 

historiasta ja niiden kehittymisestä, annetaan yleisesti vinkkejä tanssiorkesteritoimintaan, 

yhteissoiton perusteisiin, sovittamisperiaatteisiin ja tietoa tanssimusiikkikulttuurista. Kirja on 

todella hyvä perusteos kaikille perinteisen tanssimusiikin soittamisesta kiinnostuneille. Vaikka 

se ei akateeminen tutkimus olekaan, niin ainakaan minulla ei ole mitään syytä epäillä kirjassa 

esitettyjen tietojen paikkaansapitävyyttä pois lukien ”itsestäänselvä” ajatus humpan 

humoristisuudesta ja että ”humppa syntyi käsitteenä – niin sanana kuin musiikkityylinäkin – 
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vasta 1960-luvun taitteessa” (Metsäketo & Rehnström 2011: 16, ylimääräinen kursivointi 

kirjoittajan). Asiat ovat kirjassa vakuuttavasti esitetty, eivätkä ne myöskään ole ristiriidassa 

muiden lukemieni kirjojen tai aiemmin oppimieni asioiden kanssa.  

 

Musiikin analysoimista iskelmägenressä käsitellään Henrikssonin ja Kukkosen Toivo Kärjen 

musiikillinen tyyli -kirjasta (2001). Kirjassa käsitellään musiikkianalyyttisin keinoin Toivo 

Kärjen säveltämät hittilistoille nousseet kappaleet vuosilta 1954–87, sekä parikymmentä Kärjen 

omaa suosikkisävelmää. Harmonia-analyysissa käytetään Juha Henrikssonin väitöskirjassaan 

esittelemää funktioteorian muunnelmaa ja melodia-analyysissa Risto Kukkosen pro gradussaan 

esittelemää paradigmaattista melodia-analyysia.  

 

Iskelmää on tutkittu laajalti useissakin kirjoissa, väitöskirjoissa, artikkeleissa ja pro gradu-

tutkimuksissa. Aiemmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole esitetty, mikä tekee humpasta 

humpan, sen enempää musiikin saralla kuin tekstin puolestakaan. 

 
 
1.5. Aineiston valinta  
 
Tarkoitukseni oli valita tutkittavaksi kymmenen suosituinta / soitetuinta / levytetyintä humppaa 

ja polkkaa. Jotta aineisto olisi valittu mahdollisimman puolueettomasti kysyin Teostosta, 

Gramexilta ja Yleisradiolta listausta, mitkä olisivat 10 suosituinta humppaa esimerkiksi 1900-

luvulla tai 1960-luvulla tai jonain muuna selkeästi valittavana ajanjaksona? Kaikkien tahojen 

(sähköpostit Antila; Niemelä; Perämaa) vastaus oli, ettei sellaisia tilastoja ole olemassakaan, 

tietoa löytyy ainoastaan muutamalta viime vuodelta. Se taas ei olisi tämän tutkimuksen kannalta 

kovinkaan relevantti ajankohta. Myöskään hittilistoja tutkimalla ei saisi selville, mitkä ovat 

nimenomaan 10 suosituinta humppaa. Hakukoneet eivät myöskään tuota oikeanlaista tulosta, 

sillä ”10 suosituinta humppaa” -hakutulos tuottaa erilaisia kokoelmalevyjä, jotka edustavat 

esimerkiksi levy-yhtiön, orkesterin, artistin, tv-yhtiön tai muun tahon omia kokoelmia, mutta 

eivät anna vastausta kysymykseen kaikkien aikojen suosituimmista humpista. Koska olen itse 

soittanut aikoinaan erilaisissa tanssiorkestereissa myös humppaa päädyin lopulta siihen, että 

listaan oletukseni suosituista humpista, jota vahvistan omistamieni humppa-kokoelmalevyjen 

kappalelistauksilla ja tarkistan Viola - Suomen kansallisdiskografia -tietokannasta, mitkä 

tekemässäni listauksessa olevista kappaleista ovat eniten levytettyjä.   
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Tein hakuja listaamieni nimien mukaan Viola-tietokannasta sellaisin rajoituksin, että 

hakutyyppinä oli nimike ja aineiston rajauksena äänitteet. Alla olevat tulokset eivät ole 

kuitenkaan aukottomia, koska samalla nimellä saattaa olla myös muita samannimisiä, mutta 

kuitenkin eri kappaleita olemassa. Valtaosa humppien nimistä on kuitenkin melko yksilöllisiä. 

Tutkin myös fono.fi -äänitetietokantaa, jossa esimerkiksi Heili Karjalasta haku tuotti 143 

hakutulosta, Violassa 108. Fono.fi:n listausta tutkiessani huomasin, että loppupuolella tulokset 

kertoivat kokoelmalevyistä, jossa oli myös Heili Karjalasta, vaikka hakutuloksen kappaleen 

kohdalla oli jonkun muun kappaleen nimi. Samalta levyltä löytyi kuitenkin myös Heili 

Karjalasta.   

 

Katsoin kuitenkin, ettei mahdollisilla levytysmäärien pienillä vääristymillä ole merkitystä, sillä 

tämä ei ole kvantitatiivinen tutkimus jonkun humpan yleisyydestä, vaan tarkoituksena on 

perustella aineiston valinta. Itse asiaan eli humpan yleisiin tyylipiirteisiin sillä ei ole 

ymmärtääkseni minkäänlaista vaikutusta, vaikka olisin päättänyt kaikki kappaleet omin avuin. 

Halusin kuitenkin perustella kappalevalintoja niiden yleisyydellä.  

 

Yhdeksän valittua humppaa otin tutkimukseen mukaan yhdeksänä eniten levytetyimpänä 

humppana, mutta kymmenennen, myös elokuvamusiikkina tunnetun On lautalla pienoinen 

kahvila valitsin esimerkiksi humpan ja humppafoksin yhteydestä ja samalla niiden erosta.  

 

Kappale Levytykset Violan mukaan, kpl 
Irja 132 
Jätkän humppa 119 
Heili Karjalasta 108 
Tulipunaruusut 106 
Pieni Polku 102 
Tammerkoski 95 
Pieni hetki 86 
Alaska 81 
Odessa 73 
On lautalla pienoinen kahvila 25 

 

Seuraava pohdinnan paikka aineiston valinnassa oli sopivan levytyksen valinta. Jos esimerkiksi 

Georg Malmstenin vuonna 1932 säveltämästä Heili Karjalasta -kappaleesta on 108 levytystä, 

joista vanhin on 1930-luvulta ja uusin tältä vuosituhannelta on selvää, ettei sitä soiteta samalla 

tavalla kaikilla soittimilla. Soittimet ovat kehittyneet, kokoonpanot ovat muuttuneet, äänen 
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vahvistaminen on muuttanut kokoonpanojen lisäksi myös sovitustapoja. Myös äänitysteollisuus 

on muuttunut, joka puolestaan on muuttanut haluttujen soittimien valintaa äänitystilanteisiin, 

sivusoittimien määrää, soittimista mikrofoneihin vuotavan äänen määrää, josta taas on saattanut 

seurata esimerkiksi se, että tuuba on vaihdettu sähköbassoon.  

 

Pyrin valitsemaan äänitteitä siten, että niitä olisi monelta eri vuosikymmeneltä, jotta ne 

edustaisivat laajasti eri soittotapoja. Hypoteesini on kuitenkin, että humpan perusasiat eivät ole 

suuresti muuttuneet vuosikymmenten aikana, vaan kyse on ollut enemmänkin pienistä 

viilauksista. Valtaosa valituista levytyksistä on 1970-luvulta, koska silloin humppa oli hyvin 

suosittua musiikkia Suomessa, joten sitä myös levytettiin paljon. Tekstiaineiston analyysi 

perustuu samoihin kappaleisiin. Historiaosuutta löytyy useista kirjoista, erityisen kattavasti 

Vanhasalon väitöskirjasta. 

 

Lähdekritiikkiä pitää soveltaa erityisesti eri kirjojen henkilöiden lausuntojen kohdalla. Moni 

muistaa tahallaan tai tahattomasti väärin, mahdollisesti liioittelee omaa osuuttaan ja tulkitsee 

oman osuutensa kontekstiin nähden väärin, joten tällaisiin on syytä suhtautua suurella 

varauksella. Myös kirjoja lukiessa olen huomannut, että toimitettu ja painettu tekstikään ei 

takaa tietojen oikeellisuutta, esimerkkinä humpan humoristisuus (ks. esim. Jalkanen & Kurkela 

2003) tai jazz-musiikin svengin perusteet (Poutiainen & Kukkonen 2011: 25). 

 
 
1.6. Tutkielman kulku  
 
Tämä tutkimus etenee siten, että luvussa 2 esittelen lyhyesti humpan historiaa. Historian osalta 

on ollut mielenkiintoista huomata, että yleisesti käytettävä termistö humpasta on monissa 

lähteissä sekavaa. Välillä kutsutaan humpaksi musiikkia, joka on tehty jo paljon ennen termin 

humppa keksimistä. Toisinaan taas sitä humppa-termin keksimistä edeltävää musiikkia 

kutsutaan humppafoksiksi, foxtrotiksi tai pelkästään foksiksi, jatsiksi tai jopa jazziksi. Koska 

2000-luvulla voidaan jo hahmottaa humppafoksi ja humppa erillisiksi musiikkityyleiksi, käytän 

niistä jatkossa näitä nimityksiä.  

 

Luvussa 3 Humpan musiikilliset piirteet analysoin valitsemiani humppia instrumenteittain 

humpan soitossa yleisesti käytettävien soittimien kautta. Sen jälkeen analysoin humppaa vielä 

musiikin eri elementtien mukaisesti eli rytmin, melodian, harmonian, rakenteen ja tekstin 

kautta. Luvun 3 lopussa esittelen humpan ja humppafoksin erot. Käytän esimerkkinä alun perin 
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Kipparikvartetin levyttämää On lautalla pienoinen kahvila humppafoksiversiota, jota vertaan 

Solistiyhtye Suomen myöhäisempään levytykseen, joka on selkeää humppaa.  

 

Luvussa 4 tutkin sitä, onko humppa todellakin huumorimusiikkia. Teen sen ensin analysoimalla 

musiikin elementtejä ja sitten esityskonteksteja, joista mahdollinen käsitys humpan 

humoristisuudesta voisi olla peräisin. Lisäksi pohdin sitä, miksi humppaa vähätellään 

musiikkina. 
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2. HUMPAN HISTORIA LYHYESTI 
 
Harvoin, jos koskaan mistään musiikkigenrestä voi sanoa, kuka sen on keksinyt ja milloin, 

vaikka esimerkiksi Jelly Roll Morton on mahtipontisesti ilmoittanut keksineensä jazzin vuonna 

1902 (Jones 1981: 7). Humpan isäksi puolestaan tituulerataan monissa lähteissä 

Antero Alpolaa, Yleisradion silloista ajanvietepäällikköä, joka osin Dallapén musiikista 

innostuneena päätti kirjoittaa Kankkulan kaivolla -nimistä radiokuunnelmaa vuodesta 1958 

lähtien. Tähän humoristiseen sarjaan Alpola halusi myös sopivaa musiikkia, jota varten 

perustettiin “humppa-humppa-orkesteri Pumppuveikot” palokuntatunnelmaa luomaan (Käyhkö 

1973: 58).  

 

Vaikka humpan kerrotaan syntyneen 1958 alkaneen Kankkulan kaivolla -nimisen 

radiokuunnelman myötä jo Dallapé-orkesterin vuonna 1931 levyttämät haitarijazz Yö altailla 

ja foxtrot Imatra ovat selkeästi humppaa. Tuohon aikaan levyjen etiketeissä tämän tyylisiä 

kappaleita kutsuttiin usein foxtrotteiksi, ja sen ajan ihmiset kutsuivat niitä foksiksi tai jatsiksi 

(Pesola 2000: 19). Jatsiksi kutsuttiin 1920- ja 30-luvuilla kaikkea musiikkia, jossa käytettiin 

rumpusettiä (Rossi 2005: 38). 1930-luvun alkuvuosina 75% levytetyistä kappaleista oli 

tasavahvasti valsseja ja foxtrotteja (Oinonen 2004: 326), mutta hieman epävarmaksi jää, mitä 

musiikkia foxtroteiksi kutsutut kappaleet todella olivat. Sen verran kirjavaa on termistö tuohon 

aikaan ollut.  

 

Oman haastavuutensa asiaan tuo tanssi. Toisinaan tanssi ja musiikki ovat samasta nimestään 

huolimatta eri asia, esimerkiksi rumba-sana tarkoittaa paritanssikulttuurissa vain tanssitapaa, ei 

musiikkia (Metsäketo & Rehnström 2011: 21). Samoin foksin tai virallisemmin foxtrotin 

askelkuviota tanssitaan hyvin laajalti monentyyppisten musiikkityylien, esimerkiksi jiven, 

fuskun, slowfoksin, countryfoksin, rock’n’rollin, suomalaisen tangon, eurooppalaisen tangon 

ja habaneran säestyksellä. Nykyisin humppafoksissa ja humpassa on erilaiset tanssiaskeleet, 

vaikka historiaa tutkittaessa musiikin nimitys on epäselvää, mitä musiikkia tarkoitetaan. 

Humppaakin voi tanssia hyppyhumppana, nilkkuhumppana, kuvio- ja kävelyhumppana, 

ruotsalaisperäisenä buggina tai näiden sekoituksena (Ahtiainen 2013: 29). Humppa on siis 

monipuolista musiikkia, jota voi tanssia hyvin monella eri tavalla. Humppa on myös helppoa 

tanssia, se ylläpitää suomalaista perinnettä ja on hyvää liikuntaa (Ahtiainen 2013: 31). 
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Suomeen tuli 1800- ja 1900-luvulla paljon musiikkia ja muusikoita muun muassa Saksasta, 

Itävallasta ja Unkarista, välillä erilaisia kauttakulkureittejä pitkin esimerkiksi Venäjän kautta, 

mutta myös suoraan. Se vaikutti siihen, että vuoden 1923 tietämissä noin joka toinen ravintola- 

ja elokuvamuusikko oli kotoisin ulkomailta (Jalkanen & Kurkela 2003: 255). Monien 

muusikoiden ohella myös suurin osa Suomessa käytetyistä nuoteista oli saksalaista alkuperää 

(von Bagh & Hakasalo 1986: 12). Alun perin Suomessa jazziksi kutsuttiinkin musiikkia, joka 

oli saksalaisten muunnos alkuperäisestä amerikkalaisesta jazzista. Saksalainen jazz oli ensin 

niin kutsuttua melujatsia, jota jatsariksi tai jazzmestariksi kutsuttu rumpali koristeli erilaisin 

hälysoittimin, kuten basso- ja pikkurummun, symbaalien, penaalien, lehmänkellojen, pillien, 

autontorvien, jänisräikköjen ynnä muiden vastaavien soittimien avulla (Jalkanen & Kurkela 

2003: 257; von Bagh & Hakasalo 1986: 14). Vähitellen se muuntautui salonkijazziksi, jolloin 

kokoonpanot vakiintuivat tavallisimmin kvinteteiksi tai seksteteiksi (Jalkanen & Kurkela 2003: 

260). Suomessa puhuttiin ”jatsin ajasta”, joka häpeilemättä tarkoitti lähes kaikkea musiikkia, 

joka poikkesi aiemmasta pelimannien soittamasta musiikista (von Bagh & Hakasalo 1986: 12). 

Tai kuten jo aiemmin totesin, jatsi tarkoitti kaikkea musiikkia, jossa käytettiin rumpusettiä 

(Rossi 2005: 38). 

 

Tämä saksalainen ”jazz” toimi pohjana humpan synnylle tai tarkemmin alun perin 

humppafoksin synnylle. Siinä oli edelleen vahva pää- ja sivuiskun korostus, toisin kuin 

amerikkalaisessa jazzissa. Höyrylaiva s/s Andanian tulo Suomeen kyydissään ryhmä 

amerikansuomalaisia oli merkittävä tapahtuma, sillä laivan orkesterin soitossa kuului 

amerikkalaista jazz-tyyppistä musiikkia, jota oli jo suodatettuna kuultu Englannista 

kidekoneilla ja opittu alan lehdistä lukemalla (von Bagh & Hakasalo 1986: 15). 

Humppamusiikin synnyn taustalta löytyy saksalainen ja amerikkalainen jazz yhdistettynä 

Suomessa jo aiemmin tunnettuihin pelimanni- ja torvisoittokuntaperinteisiin eli muun muassa 

jenkkoihin, polkkiin ja marsseihin. Näin Suomessa syntyi oma orkesterimuotonsa, 

haitarijazzorkesteri (von Bagh & Hakasalo 1986: 15). Haitarijazz kulminoituu Dallapé-

orkesterin synnyttämään kulttuurifuusioon, jossa 1920-luvun kaksi erilaista 

akkulturaatiosuuntausta – kansallinen haitarijazz ja kansainvälinen hot-jazz – lähentyvät ja 

lopulta sulautuvat toisiinsa (Jalkanen 1989: 21–22).  

 

Humppa ei suinkaan ole ollut aina samanlaista eikä ole olemassa yhtä musiikkia, joka kattaisi 

termin humppa kattavasti. Mikko Vanhasalo on jakanut humpan neljään eri vaiheeseen 

seuraavanlaisesti (Vanhasalo 2009: 143): 
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1. Alkuperäinen Dallapén foxtrot 1930-luvulla 

2. Humppa-Veikkojen uudelleentulkinta 1950–60-luvuilla 

3. Toinen humppa-aalto 1970-luvulla 

4. Viime vuosien uusi kierrätys, jossa on sekä parodian että perinteen elvyttämisen aineksia. 

 
 
2.1. Alkuperäinen Dallapén foxtrot 1930-luvulla 
 
Vuonna 1925 perustettu ja nimensä italialaisilta harmonikoilta saanut Dallapé oli 1930-luvulla 

maineikkain suomalainen tanssimusiikkiorkesteri (von Bagh & Hakasalo 1986: 25). Tämä 

italialainen viisirivinen harmonikka antoi leiman suomalaiselle kansanomaisen jazzin soinnille 

(Jalkanen 1989: 70). Dallapé-orkesterin osuus suomalaisen viihdemusiikin kentällä on niin 

merkittävä, että tuon ajan viihteen historian voisi kirjoittaa pelkästään sen kautta (von Bagh & 

Hakasalo 1986: 27). Dallapé ei ollut pelkästään orkesteri, vaan kokonainen yritys; orkesterin 

ohessa toimi ohjelmatoimisto, kustannusyhtiö ja soittajaopisto, joka koulutti soittajia ympäri 

maan (Jalkanen 1989: 113; von Bagh & Hakasalo 1986: 29). Dallepé-opisto oli tiettävästi koko 

Euroopan ensimmäinen rytmimusiikin koulutukseen erikoistunut oppilaitos (Tikka & 

Tamminen 2011: 102). Sen myötä suureen kuuluisuuteen ovat ponnistaneet muun muassa Olavi 

Virta (1915–72), A. Aimo (oik. Aimo Vilho Andersson 1911–63), Georg Malmstén (1902–81), 

Vili Vesterinen (1907–61), Yrö Luukkonen (1920–2006) ja Kullervo Linna (1911–87) monien 

muiden ohella (Latva-Tuunainen 2004: 52–54).  

 

Dallapé kiersi runsaasti ympäri Suomea etelästä pohjoiseen ja idästä länteen joten ei ihme, että 

se oli kovin tunnettu koko Suomessa, niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Dallapén 

luomasta omaperäisestä haitarijazz-tyylistä muodostui ainutlaatuinen tyyli- ja 

sosiaalihistoriallinen ilmiö (Jalkanen 1989: 119). Vaikka orkesteri oli vahvasti 

työläistaustainen, se ylitti myös muita raja-aitoja ylittämällä sekä kieli- että luokkarajoja 

luodessaan uuden kansallisen tyylin yhdistämällä uutta ja vanhaa, kansallista ja kansainvälistä 

(Vanhasalo 2009: 73–74).  

 

Alkuperäiseen foxtrot-vaiheeseen kuuluu olennaisesti maailmalta tullut uusi moderni 

tanssityyli foxtrot, joka on nimetty kehittelijänsä Harry Foxin mukaan. Se on siitä kiitollinen 

tanssityyli, että sen askelilla voi tanssia lähes kaikki perinteiset paritanssit paitsi valssin, näin 

todella karkeasti yleistettynä.  
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2.2. Humppa-Veikkojen uudelleentulkinta 1950–60-luvuilla 
 
Kankkulan kaivolla -ohjelmaan 1958 synnytetty Pumppu-Veikot yhtye kierrätti Dallapén 

suomalaisille tutuksi tehneen humppatyylin uudelleen, ja yllättyi suuresta kysynnästä. Koska 

Pumppu-Veikot nimi oli käytetty jo radio-ohjelmassa, eikä Humppa-Peikotkaan miellyttänyt 

orkesterin johtanutta Kullervo Linnaa nimeksi muotoutui Humppa-Veikot. Valtava suosio oli 

yllätys myös musiikkialan ammattilaisille, sillä se paljasti sellaisen kysynnän, jota ei olisi 

voinut päätellä levymyynnistä (Vanhasalo 2009: 76). Yhtye tekikin kahden vuoden aikana 

peräti yhdeksän levyä (Tikka & Tamminen 2011: 230). 

 

Humppa-Veikkojen muusikot tunsivat hyvin Dallapén ohjelmiston, olihan osa soittajista 

soittanut itse aiemmin Dallapéssä. Nämä ammattitaitoiset muusikot soittivat hieman 

alkuperäistä pelkistetymmin, vaikka orkesterista löytyikin lähes kaikki samat instrumentit kuin 

alkuperäisestä esikuvastaan. Nimestään huolimatta Humppa-Veikot soitti luonnollisesti kaikkia 

muitakin tanssityylejä hoitaen kaikkien tanssijoiden tarpeet (Vanhasalo 2009: 83). 1960-luvulla 

Humppa-Veikot olivat Dallapéta suositumpi orkesteri, joka pystyi suosionsa turvin 

keikkailemaan isona orkesterina (Tikka & Tamminen 2011: 234). 

 
 
2.3. Toinen humppa-aalto 1970-luvulla 
 
Erkki Junkkarisen suuri menestys vuodesta 1974 alkaen pohjusti humpan uudelleen nousua 

suureksi humppa-aalloksi (Vanhasalo 2009: 84). 70-luvun humppa oli monella tapaa aiempaa 

vakavampaa ja surumielisempää. Pirteästä tempostaan huolimatta kaikki tunnetut 

humppakappaleet 70-luvulla ovat mollimusiikkia. Sanoitukset heijastelivat ehkä suurta maalta 

kaupunkiin -muuton tunnelmia käsitellen usein rakkauden kaipuuta, muistoja rakkaudesta tai 

henkilöistä tai paikoista. Toki myös optimistisia ja iloisia humppia tuolta ajalta löytyy 

Esimerkkinä vaikkapa hyvin tunnettu ja kautta aikojen toiseksi eniten levytetty humppa Jätkän 

humppa kuvaa varsin positiivisessa mielessä onnistunutta rakkaussuhdetta. Myös suureen 

yleisömenestykseen yltänyttä Lappeenrannan humppafestivaalia kuvaava kappale Lähde 

Lappeenrantaan kertoo lähinnä humpan tanssimisesta. 

 

Suurin muutos entiseen oli kuitenkin orkesterien kokoonpanoissa ja instrumentaatiossa. 

Kokoonpanot olivat kutistuneet valtaosin kolme–viisihenkisiksi, sillä sähkösoittimet olivat 

vallanneet soittajien keikka-autot. Uusilla sähköpianoilla, uruilla ja sähkökitaroilla sai aikaan 
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paljon erilaisia sointivärejä, jolloin puhaltimet, viulut ja jopa harmonikat voitiin jättää bändeistä 

pois. Näin sointia saatiin modernisoitua huomattavasti. Myös keikkakustannukset järjestäjille 

pienenivät huomattavasti, koska palkkaa, majoitusta ja ruokaa tarvitsi maksaa entistä 

harvemmille soittajille.  

 
 
2.4. Viime vuosien uusi kierrätys 
 
Mikko Vanhasalon määrittelemä humpan neljäs vaihe, ”Viime vuosien uusi kierrätys” on 

mielestäni hieman kyseenalainen tai ainakin osin harhaanjohtava, sillä se tarkoittaa Vanhasalon 

väitöskirjassa vuosia 1980-luvusta vuoteen 2009. Se on aika laaja käsite ”viime vuosiksi”, sillä 

1980-luvun alusta on jo neljäkymmentä vuotta. Vanhasalo määrittelee tämän neljännen vaiheen 

uudelleen kierrätykseksi, joka sisältää myös parodian ja perinteenelvyttämisen aineksia 

(Vanhasalo 2009: 143).  

 

Tähän kategoriaan kuuluvat niin Solistiyhtye Suomi, HumppAvanti!, Berit kuin Eläkeläiset-

yhtyekin. Kaikilla edellä mainituilla on omanlainen lähestymistapansa humppaan, joista 

esimerkiksi HumppAvanti! ja Eläkeläiset ovat ottaneet huumorin humpan esteettiseksi 

lähtökohdaksi, kumpikin omalla tavallaan. 
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3. HUMPAN MUSIIKILLISET TYYLIPIIRTEET 
 
 
3.1. Humpan tyylipiirteet soittimittain  
 
Tässä tarkemmassa soittimittain eriteltävässä analyysissa käsitellään erityisesti humppaa ajalta, 

jolloin sitä jo kutsuttiin humpaksi eli 1950-luvun loppupuolelta eteenpäin. Humppaa soitetaan 

tietenkin kokoonpanosta ja soittajista riippuen monin tavoin, mutta seuraavaksi esitetyt 

soittotavat ovat yleisesti humpassa käytettyjä ja muodostavat näin ollen humpan yleiset 

tyylipiirteet.  Koska humppa on ennen kaikkea tanssimusiikkia on kuitenkin myös tärkeää, että 

soittotapa ja erityisesti ylläpidetty rytmi on selkeää ja johdonmukaista, jotta sen mukaan on 

helppo tanssia. Tanssimusiikin rytmiikalle on tärkeintä yksinkertaisuus ja korostuneisuus 

(Lunkka 2014: 7). Tanssimuusikoiden yksi tärkeimmistä muistettavista asioista onkin muistaa 

soittamisen tarkoitus: tanssin säestäminen eikä oman, mahdollisesti virtuoosimaisen 

soittotaidon esittely. Usein varsinkin lavatansseissa, joissa käy vakavasti tanssimusiikkiin 

suhtautuvia tanssijoita, palaute ”kikkailusta” tulee välittömästi seuraavan tauon aikana. 

Oikeasti suositut tanssiorkesterit ja niiden soittajat ovat kyllä ymmärtäneet tehtävänsä, ei heistä 

muuten tule suosittuja tanssiväen parissa. Tanssimuusikon tulee ymmärtää, että hän on 

asiakaspalvelutöissä (Lunkka 2014: 9). 

 

Jotta humppa kuulostaisi humpalta ja erityisesti olisi hyvin tanssittavaa humpan askelin on 

tärkeää, että kappaleen tempo on oikea. Sama koskee tietysti kaikkien tanssilajien säestystä. 

Humpan tempohaarukka on tutkimukseni mukaan 110–140 bpm (beats per minute, iskuja 

minuutissa), valtaosan kappaleista ollessa suunnilleen tempossa 120 bpm. Jos siitä vähän laskee 

tempoa, sillä voi tuottaa rauhallisemman tempon, nostamalla taas voi yrittää lisätä ”meininkiä”. 

Jouko Kulomäen Muusikko-lehteen kirjoittaman artikkelin Tanssivan yleisön tarpeet mukaan 

tanssijoiden toivomat tempot humpan suhteen liikkuvat alueella 110–130 (Kulomäki 1996). 

  
Humppa-musiikissa käytettävä instrumentaatio voi olla luonnollisesti monenlainen yhdestä 

soittimesta kokonaiseen orkesteriin, mutta yleisimmin käytetyt instrumentit ovat kuitenkin 

samoja, joita tanssilavojen orkestereissa on käytetty vuosikymmenet. Tarkoitan tässä lähinnä 

viimeisen noin sadan vuoden aikana tanssiorkestereissa käytetyistä instrumenteista pois lukien 

muun muassa kansanmusiikkiyhtyeet.   
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3.1.1. Harmonikka 
  
Perinteinen “yhden miehen orkesteri” harmonikka eli haitari on ollut vuosikymmenet keskeinen 

soitin tanssimusiikin parissa monipuolisuutensa ja tietyllä tavalla yksinkertaisuutensa vuoksi. 

Harmonikassa on oikealla kädellä melodianäppäimet, joko pyöreinä näppäiminä tai niin 

sanotuissa pianohaitareissa pianon koskettimien mallisina. Vaikka kyseessä olisi 

näppäinharmonikka, valkoiset ja mustat näppäimet vaihtelevat samalla tavalla kuin pianossa eli 

näppäinten väritys menee mahdollisesti pianosta opitulla tavalla. Jos näppäinrivejä on 

enemmän kuin kolme muut rivit ovat vain kolmen keskimmäisen apurivejä eli suoraan 

mekaanisesti kytketty niihin helpompien sormijärjestysten saavuttamiseksi. Maailmassa on 

käytössä erilaisia näppäinjärjestyksiä. Suomessa on pääosin käytössä italialaiseen C-

järjestelmään pohjautuva sormiojärjestelmä, jossa tunnusnäppäimet A ja C ovat 

keskirivillä. Tätä järjestelmää ei juurikaan käytetä Suomen ulkopuolella (Pihlajamaa 1967: 3).   

 

Vasemman käden soitettavana ovat puolestaan säestysnäppäimet, jotka ovat samanlaiset 

riippumatta siitä, onko oikealle kädelle näppäimet vai pianokoskettimet. Vasemmalta puolelta 

löytyy lähimpänä keskustaa kaksi riviä bassonäppäimiä kvinttikierron mukaan järjestettynä, ja 

jokaisen bassosävelen kohdalta samasta pohjasävelestä lähtevät duuri- ja 

mollikolmisoinnut, dominanttiseptimisoinnut sekä vähennetty nelisointu. Duuri- ja 

mollisoinnut ovat terssikäännöksiä eli perusääni soi ylimpänä. Dominanttiseptimi- ja 

vähennetty nelisointu ovat puolestaan kvinttikäännöksiä, joissa soinnun terssi soi ylimpänä. 

Kaikissa käytetään ahdasta asettelua. (Pihlajamaa 1967: liite 1.) On olemassa myös niin 

kutsuttaja melodiabassoharmonikkoja, mutta niitä ei perinteisen tanssimusiikin yhteydessä 

käytetä, joten niitä ei myöskään tässä tutkimuksessa esitellä. 

  

Tämä kokonaisuus mahdollistaa sen, että haitaristi voi soittaa yhtä aikaa bassosävelet, soinnut 

ja vielä melodian tai vastamelodian tai muita koristeluja, mikäli säestää laulua tai jonkun muun 

soittamaa melodiaa. Soitin on myös siitä kätevä, että transponointi sävellajista toiseen on 

helppoa, mikäli on opetellut kappaleen liikekuviona. Käsiä siirtämällä voi soittaa saman 

kappaleen mistä sävellajista tahansa. Harmonikkaa on myös kätevä kuljettaa, se ei välttämättä 

tarvitse vahvistusta, sitä voi soittaa seisaaltaan tai istualtaan, joten ei ole ihme, että se on ollut 

kovin suosittu soitin.   
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Suomessa käytettävien harmonikkatyyppien sointia pidetään kovin perisuomalaisena sointina. 

Sointiin vaikuttaa kielirivien määrä, joita myös äänikerroiksi kutsutaan. Sointia voidaan vaihtaa 

rekisterivipujen avulla. (Pihlajamaa 1967: 2.) Erityyppisissä musiikkigenreissä suositaan 

erilaisia sointeja eli erilaisten äänikertojen käyttöä, esimerkiksi valssia soitetaan yleensä 

ohuemmella soinnilla kuin vaikkapa tangoa. Diskantti- ja bassopuolten välissä on palkeet, joita 

edestakaisin liikuttamalla tuotettu ilmavirta saa teräskielet värähtelemään eli soimaan 

(Pihlajamaa 1967: 4).  

  

Sivuhuomautuksena mainittakoon, että harmonikka on Suomessa hyvin suosittuna ja laajalle 

levinneenä vaikuttanut jopa nuottikirjojen sointumerkkeihin. Koska harmonikan sointupuolella 

on vain ne neljä sointuvaihtoehtoa, mutta ei esimerkiksi mollin toisella asteella tarvittavaa 

molliseptimisointua vähennetyllä kvintillä tämä on ovelasti kierretty mm. suosituissa 

Toivelaulukirjoissa. Otetaan esimerkiksi Toivo Kärjen säveltämä tango Liljankukka, joka 

löytyy esimerkiksi Suuresta Toivelaulukirjasta numero 1 (Vuoristo 1982: 209–211). Sen 

alkuperäinen B-osan sointukierto alkaa soinnulla Fm6, vaikka bassosävelenä on D. Sointu on 

siis Dm7b5, mutta sellaista sointua ei harmonikan sointupuolelta löydy. Lukuisten 

haitarinsoittajien vuoksi kustantaja on päätynyt sellaiseen ratkaisuun, että toisen asteen 

“mahdottoman” soinnun sijaan soitetaan saman funktioinen neljännen asteen molli-

sointu suurella sekstillä eli Fm6. Se sisältää täsmälleen samat sävelet d-f-as-c kuin 

alkuperäinenkin sointu, mutta eri järjestyksessä. Olennaista ei tietenkään ole sävelten järjestys, 

vaan basson sävel, joka soittaa tässä tapauksessa alkuperäisen soinnun terssin. Tietenkin taitava 

soittaja voi soittaa vasemmalla kädellä pelkän bassosävelen, jolloin oikealla kädellä voi 

muodostaa minkä tyyppisen soinnun tahansa.  

  

Tuossa merkintätavassa on myös se etu, että mikäli kyseistä nuottisarjaa soittava henkilö ei ole 

perehtynyt sointumerkkeihin duuri- ja mollikolmisointuja enempää, niin hän soittaa oikeaa 

nelisointuharmoniaa enemmän kuin tietääkään. Jos hän soittaisi alkuperäisen Dm7b5 soinnun 

sijaan Dm-kolmisoinnun (koska ei tiedä, mitä b5 tarkoittaa) sen kvintti ei sopisi kyseiseen 

moodiin ja melodiaan ollenkaan. Mutta jos hän soittaakin Fm-kolmisoinnun hän soittaa oikeaan 

sointuun kuuluvan molliterssin, vähennetyn kvintin ja pienen septimin kuulostaen juuri siltä, 

miltä pitääkin.   
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Harmonikalla on tanssimusiikkikontekstissa tapana soittaa sointu molemmilla käsillä, mikäli 

sillä ei soiteta melodiaa, vastaääntä tai tehdä muuta koristelua. Hyvin harvoin näkee 

säestettävän harmonikalla vain vasenta kättä käyttäen, pelkällä oikealla kädellä kyllä joskus. 

Vasemman käden sointu valitaan valmiista sointunäppäimestä tai sitten soitetaan pelkkä 

bassosävel, ja oikealla voidaan soittaa joko samat sävelet, samat sävelet eri käännöksin tai ottaa 

mukaan lisäsäveliä.  

 

Koska humppa perustuu osittain myös marssimusiikkiin, monissa perinteisissä levytyksissä, 

kuten aineistoon kuuluvassa Pieni polku -levytyksessä, on kuultavissa harmonikkasäestys, 

jossa soitetaan harmonikalla marssimusiikin tapaan jokaiselle neljäsosalle tasaista sointurytmiä 

(nuottiesimerkki 1). 

 
Nuottiesimerkki 1. 

 

Yleinen säestystapa harmonikalle on korostaa hieman heikon tahdinosan iskuja 

(nuottiesimerkki 2). 

 
Nuottiesimerkki 2. 

 

Kuten muillakin sointusoittimilla on sointu mahdollista soittaa pelkästään heikoille tahdinosille 

terävästi ja lyhyesti (nuottiesimerkki 3). 

 
Nuottiesimerkki 3. 

 

Sointurytmiä voidaan myös varioida monin eri tavoin, mutta pääosin rytmivariaatiot ovat 

foxtrotista ja jazzista peräisin olevia synkopoivia rytmejä (nuottiesimerkki 4 ja 5). 
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Nuottiesimerkki 4, On lautalla pienoinen kahvila (Solistiyhtye Suomi) A-osan haitarikomppausta. 

 

 
Nuottiesimerkki 5, Tulipunaruusujen intron loppupuolen tahteja. 

 
 
Säkeistöjen päätöksissä käytetään selkeää kaavaa lyhyt sointu tahdin ykköselle ja pitkä 

viidennen asteen sointu sivuiskulle (nuottiesimerkki 6). 

 
Nuottiesimerkki 6. 

 
Kappaleen lopussa viimeinen sointu soitetaan myös lyhyenä (nuottiesimerkki 7). 
 

 
Nuottiesimerkki 7. 

 
Humpan säestämiseen monipuolisella harmonikalla on monia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoihin 

vaikuttavat luonnollisesti myös soittajan taidot, mutta erityisesti kokoonpano on hyvin 

määrittävä tekijä, sillä se vaikuttaa sovituksen kautta kunkin soittajan rooliin. Jos yhtye on 

pienehkö, laulun säestäjänä esimerkiksi trio-kokoonpano harmonikka, basso ja rummut, se 

vapauttaa harmonikan soittajan soittamaan vapaasti erilaisia vastamelodioita, 

kolmisointuarpeggioita ja muita kappaletta koristeleva ja täyttäviä säveliä. Jos taas yhtye 

sisältää puhallinsoittimia, se rajoittaa harmonikansoittajan vapaampaa ilmaisua, sillä juuri ne 

tehtävät jäävät puhaltimille.  

 
Monet harmonikan soittajat soittavat laulun taakse oikealla kädellä melodiaa joko laulajan 

tueksi tai siksi, että ovat tottuneet soittamaan ne melodiat yksin kappaleita soittaessaan. Tämän 

tutkimuksen pääaineistoissa niin tapahtuu Jätkän humpassa koko kappaleen ajan, Irjan A-osan 

ensimmäisessä kahdeksassa tahdissa hieman mukaeltuna, Tammerkosken B-osan viimeisessä 
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kahdeksassa tahdissa ja Pienen hetken koko kertosäkeistön ajan. Toisinaan harmonikan soittaja 

soittaa melodian päälle myös terssin. 

 

Vastamelodioita voidaan käyttää humpassa esimerkiksi siten, että silloin kun melodiassa on 

pitkä, tahdin tai kaksi kestävä sävel tai tauko, voidaan ”tyhjä” tila täyttää jollain melodisella 

aiheella, joka sisältää samoja motiiveja kuin varsinainen melodia. Se on ikään kuin 

vastakommentti melodialle. Toisinaan se tyhjä tila täytetään jollain korukuviolla, joka on 

enemmänkin vain täyte kuin varsinainen vastamelodia (nuottiesimerkit 8–10). 

 

 
Nuottiesimerkki 8, On lautalla pienoinen kahvila-harmonikkafilli. 

 

 
Nuottiesimerkki 9, Tulipunaruusujen intron puolivälin harmonikkafilli. 

 

 
Nuottiesimerkki 10, Tulipunaruusujen säkeistön lopun harmonikkafilli. 

 
  
3.1.2. Piano ja muut kosketinsoittimet  
  
Pianoa on käytetty mahdollisuuksien mukaan orkestereissa, mutta ennen sähköpianojen 

yleistymistä enemmän levytyksissä kuin varsinaisesti kiertueilla. Sähköpianojen yleistyttyä 

tilanne muuttui paljon, koska sen myötä pianosta tuli helposti kuljetettava soitin, joka pysyi 

aina vireessä. Myöhemmin erityisesti digitaaliset soittimet muokkasivat käytettävää 

instrumentaatiota huomattavasti. Viimeistään 1980-luvun sähkösoitinten massiivinen tulo 

markkinoille kohtuulliseen hintaan mahdollisti pienemmillekin kokoonpanoille monipuolisten 

äänenvärien käytön. Tämä yhdessä Suomessa musiikkiopetuksen huomattavan lisääntymisen 

kanssa toi yhä koulutetumpaa väkeä bändeihin ja alkoi pikkuhiljaa karsia itseoppineita 
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haitarinsoittajia pois ammattimaisista keikkaympyröistä. Koska erilaisista kosketinsoittimista 

alkoi saada yhä enemmän erilaisia soundeja orkesterit pienenivät koko ajan taloudellisen 

voitonmaksimoinnin toivossa sekä tanssien järjestäjien taholta pienempinä kuluerinä että 

soittajien parissa parempana palkkana. Puhaltimet ja jousisoittimet jäivät ensimmäisenä pois 

kuvioista, trio-kokoonpanoista myös kitaristit.  

 

Humpan säestäminen kosketinsoittimella on varsin selkeää. Marssimaista säestystä jokaiselle 

neljäsosalle, jollaista harmonikalla toisinaan soitettiin, en ole pianistien keskuudessa havainnut 

käytettävän. Sen sijaan sointu heikoille tahdinosille terävästi ja lyhyesti on yleisesti käytetty 

säestystapa kosketinsoittimilla (nuottiesimerkki 11). 

 
Nuottiesimerkki 11. 

 
Tämän tutkimuksen aineistossa olevissa kappaleissa ainoastaan Erkki Junkkarisen levyttämässä 

Pieni polku -kappaleessa käytetään pianoa, sähköpianoa tai muita sähköisiä kosketinsoittimia 

ei yhdessäkään. Koska Pienessä polussa on mukana myös harmonikka ja mandoliini varsin 

merkittävissä rooleissa, pianon rooli on enemmänkin säestystä täydentävä, mutta ei niinkään 

sovituksellisessa mielessä omilla soittolinjoillaan, vaan sointikysymyksenä. Piano tuplaa 

basson lyhyillä äänillä ja soittaa soinnut terävästi. Pianon sointusäestys kuuluu hyvin ja 

selkeästi ainoastaan instrumentaalivälikkeessä, jossa harmonikka lopettaa sointujen soittamisen 

ja soittaa melodiaa. Basson tuplaus sen sijaan erottuu koko kappaleen ajan (nuottiesimerkki 12).  

 
Nuottiesimerkki 12. 

 

Säkeistöjen päätöksissä käytetään harmonikan tavoin kaavaa lyhyt sointu tahdin pääiskulle ja 

pitkä viidennen asteen sointu sivuiskulle (nuottiesimerkki 13). 

 
Nuottiesimerkki 13. 
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Kappaleen lopussa viimeinen sointu soitetaan myös lyhyenä (nuottiesimerkki 14). 
 

 
Nuottiesimerkki 14. 

 

Luonnollisesti myös kosketinsoittimilla voi soittaa vastamelodioita ja muuta koristelua, mutta 

isommissa kokoonpanoissa niin ei juurikaan tehdä. Sen sijaan pienissä kokoonpanoissa 

kosketinsoittaja saattaa olla ainoa, jolla on niiden soittamiseen ylipäätään mahdollisuus. 

 
 
3.1.3. Kitara ja mandoliini 
  
Alun perin tanssiorkestereissa säestävä kielisoitin oli mandoliini. Tämä Suomessa aikoinaan 

yleinen soitin oli edullinen, kätevän kokoinen, erottuvaääninen, ja virityskin oli viulusta tuttu, 

joten ainakin joku osasi neuvoa sen soittamisessa. 1900-luvun alkupuolella myös banjoa 

käytettiin, esimerkiksi ensimmäisessä Dallapén kokoonpanossa (Tikka & Tamminen 2011: 36). 

Harvinaisempia soittimia tanssimusiikkia soittavissa kiertueorkestereissa olivat akustinen 

kitara ja erityisesti ns. orkesterikitara, jotka olivat taitavampien soittajien soittimia. 

Vahvistimien tulo markkinoille muutti tämän lähes täysin kitaran voittokuluksi, nykyään 

mandoliini on puolestaan tanssilavoilla hyvin harvinainen näky.   

 

Aivan kuten muillakin sointusoittimilla humppaa säestetään kitaralla samojen periaatteiden 

mukaan. Marssimusiikin perintö kuuluu joissain säestyksissä tasaisten neljäsosien 

sointukomppina (nuottiesimerkki 15). 

 
Nuottiesimerkki 15. 

 

Erittäin yleinen säestystapa kitaralle on swing-komppauksen tavoin korostaa hieman heikon 

tahdinosan iskuja (nuottiesimerkki 16). 

 
Nuottiesimerkki 16. 
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Kuten muillakin sointusoittimilla on sointu mahdollista soittaa pelkästään heikoille tahdinosille 

terävästi ja lyhyesti (nuottiesimerkki 17). 

 
Nuottiesimerkki 17. 

 

Mandoliinilla voi luonnollisesti säestää humppaa samoin kuin kitarallakin, mutta usein 

mandoliinin rooli on kuitenkin erilainen. Mandoliinia käytetään melodisena 

säestysinstrumenttina, joskin toisinaan sille suodaan myös solistisia osuuksia esimerkiksi 

introissa ja välisoitoissa. Melodisella säestysinstrumentilla tarkoitan tässä erilaisia 

vastamelodioita ja murtokolmisointukoristelua. 

 

Seuraavassa esimerkissä Pieni polku -kappaleen ensimmäisestä säkeistöstä ylärivillä on laulu 

ja alarivillä mandoliini, joka käyttää kaikkia aiemmin mainittuja melodisia säestystapoja. 

Ensimmäiset neljä tahtia sisältää murtokolmisointusäestystä, jonka jälkeen tahdeissa 5–8 on 

vastamelodia. Tahdissa 7 laulussa on pitkä sävel, jolloin vastamelodia tekee selkeän liikkeen. 

Murtokolmisoinnut toistuvat tahdeissa 9–12, tahdissa 13 on vastamelodiaksi tulkittava 

tremoloääni ja tahdit 14–16 voidaan laskea stemmasäveliksi sisältäen kontrapunktisen 

vastaliikkeen perussäveleeseen tultaessa. B-osa kokonaisuudessaan eli tahdit 17–24, samoin 

kuin viimeisen A-osan kaksi ensimmäistä tahtia soitetaan vastamelodiaa. Viimeiset kuusi tahtia 

mandoliinilla soitetaan laulumelodian kanssa samaa (nuottiesimerkki 18). 

  

 
 

 
 



 26 

 
 

 
 

 
 

 
Nuottiesimerkki 18. Pieni polku, laulu ja mandoliini. 

 
 
3.1.4. Basso 
  
Alun perin tanssiorkestereissa bassofunktio hoidettiin tuuballa tai sousafonilla, joskus 

kontrabassolla. Valokuvat tanssiorkesterien keikkabusseista kontrabasso kattotelineellä myös 

talvisin ovat varsin ajatuksia herättäviä. Tuuba ja sousafoni kuuluvat muiden puhallinsoittimien 

sekä haitarin ja rumpujen ohella ilman vahvistustakin korkeintaan keskikokoisissa paikoissa 

ihan hyvin, mutta kontrabasson hiljaisempi ääni ei ensimmäisinä vuosina paljon ole kuulunut. 

Siitä johtuen bassorumpu soittaa edelleen usein samaa rytmiä basson kanssa, jotta basson äänen 

aluke tulee hyvin selväksi ja sointi sitten kuuluu tai ei kuulu.  
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Vahvistimen ja sähköbasson kehittymisen myötä tilanne muuttui jälleen selvästi. 

Kontrabassoon oli saatavilla mikrofonin avulla vahvistettu ääni, joka mullisti kontrabasson 

käytön mahdollisuudet. Vielä enemmän tanssiorkesterien arkea mullisti sähköbassojen 

yleistyminen, sillä edullinen, kolhujen ja säänkestävä kuljetusystävällinen soitin oli pieni ja 

vähän tilaa vievä kontrabassoon verrattuna. Basso myös alkoi kuulua entistä voimakkaammin, 

joten soittajallekin asetettiin enemmän vaatimuksia soittotaidon suhteen. Tosin vielä 1990–

luvun lopussa olen kyllä kuullut tanssiorkesterin basistin soittoa, jossa tärkein asia oli pitää 

kiinni rytmistä eli soittaa valsseissa kerran tahtiin, tangossa neljä ääntä tahdissa ja muissa kaksi. 

Sävelillä ei ollut niin väliä.  

 
Basson tehtävä on tietysti kaikissa musiikkityyleissä luoda harmonialle pohja, jonka päälle muu 

harmoninen rakenne muotoutuu. Jos basson sävelen vaihtaa soinnun ylärakenteen ollessa sama, 

saattaa koko soinnun funktiokin vaihtua, mikäli vaihto tapahtuu soinnun ulkopuoliseen 

säveleen. Rumpujen lailla, basson tärkein asia tanssijan kannalta on luoda sellainen selkeä 

rytminen kudos, jonka varassa tanssijan on helppo pysyä mukana ja halutessaan vaikka vähän 

improvisoida koreografiaa kadottamatta perussykettä. Basson ja rumpujen saumaton yhteistyö 

on hyvän svengin ja tanssittavuuden perusta. 

 

Koko humpan idea perustuu aika paljon niin sanottuun vaihtobassoon tai ainakin vastaavaan 

rytmiin. Basson sävelet soitetaan alla breve eli 2/2-tahtilajissa tahdin pää- ja sivuiskuille. 

Vaihtobasso-nimitys tulee siitä, että sävel on eri pää- ja sivuiskuilla. Yleisin tapa on soittaa 

pääiskulle soinnun perussävel 1 ja sivuiskulle soinnun kvintti eli 5 (nuottiesimerkki 19). 

 
Nuottiesimerkki 19. 

 

Bassosävelen pituus vaihtelee jonkin verran. Joissain tapauksissa se soitetaan tosi lyhyenä 

(nuottiesimerkki 20). 

 
Nuottiesimerkki 20. 
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Sama äänen pituus merkitään yleensä pidemmällä nuotilla ja pisteellä (nuottiesimerkki 21). 

 
Nuottiesimerkki 21. 

 
 
Yleisin tapa on kuitenkin soittaa bassosävel lähes täyteen mittaansa. Matalien vaskipuhaltimien 

tuuban ja sousafonin äänen syttyminen täyteen sointiin kestää hetken, joten kovin lyhyet sävelet 

olisivat lähinnä rytmisiä elementtejä sävelkorkeuden hahmottamisen ollessa kovin vaikeaa. 

Pienellä bassosävelen lyhentämisellä ennen heikolle tahdinosalle tulevaa sointua saadaan 

komppiin pientä lisäryhdikkyyttä riippumatta siitä, millä soittimella bassosävel soitetaan 

(nuottiesimerkki 22). 

 
Nuottiesimerkki 22. 

 

Kun soinnut vaihtuvat on basson säveltenkin vaihduttava. Edelleen on mahdollista pitää kiinni 

pääiskulle tulevasta soinnun perussävelestä ja sivuiskulle tulevasta soinnun kvintistä 

(nuottiesimerkki 23).  

 
Nuottiesimerkki 23. 

 

Usein kuitenkin saman sävelen toistaminen heikommalta tahdinosalta vahvemmalle ei pidetä 

kovinkaan toivottavana, joten bassolinjaa muokataan esimerkiksi siten, että viidennen asteen 

soinnussa soitetaankin sävelet päinvastaisessa järjestyksessä (nuottiesimerkki 24).   

 
Nuottiesimerkki 24. 
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Vaihtoehtoisesti voidaan myös vaihtaa oktaavia, jolla korjataan sävelen toisto-ongelma hieman 

toisenlaisella ratkaisulla (nuottiesimerkki 25). 

 
Nuottiesimerkki 25. 

 

Jos käyttöön otetaan myös soinnun terssi, saadaan mahdolliseksi esimerkiksi tällainen ratkaisu 

(nuottiesimerkki 26). 

 
Nuottiesimerkki 26. 

 

Samaa sointua soitettaessa terssi on myös kätevä vaihtoehto pelkän 1. ja 5. sävelen soittamiselle 

(nuottiesimerkki 27). 

 
Nuottiesimerkki 27. 

 

Kun siirrytään ensimmäiseltä asteelta neljännelle on ratkaisut helpompia (nuottiesimerkki 28). 

 
Nuottiesimerkki 28. 

 

Jälleen terssin käyttö tuo vaihtelua bassolinjaan (nuottiesimerkki 29). 

 
Nuottiesimerkki 29. 
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Kun ollaan palaamassa neljänneltä asteelta ensimmäiselle asteelle – kuten kovin monessa 

kappaleessa tapahtuu – voi jälleen välttää heikomman tahtiosan sävelen toistamisen 

vahvemmalle käyttämällä neljännellä asteella heikolla tahtiosalla terssiä (nuottiesimerkki 30). 

 
Nuottiesimerkki 30. 

 

Vaihtoehtoisesti voi myös toistaa saman sävelen vahvalta tahtiosalta heikommalle tahtiosalle 

tai käyttää oktaavihyppyä (nuottiesimerkki 31). 

 
Nuottiesimerkki 31. 

 

Humppa-kappaleet päättyvät useimmiten kakkosiskulle alla brevessä (nuottiesimerkki 32). 

 
Nuottiesimerkki 32. 

 

Osien päätöksissä valmistetaan bassokompin pysäytys usein joko duuriasteikon nousulla 

viidennen asteen soinnulta ensimmäiselle (nuottiesimerkki 33) tai kolmisoinnulla 

(nuottiesimerkki 34). Nämä valmistelut soitetaan yleisesti pitkillä äänillä. 

 
Nuottiesimerkki 33. 

 
Nuottiesimerkki 34. 
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Erilaisia sointukulkuja seuraavaan sointuun voi soittaa myös muissakin väleissä, tässä 

esimerkki Tulipunaruusut-kappaleen C-osan lopusta (nuottiesimerkki 35). 

 
Nuottiesimerkki 35. 

 

Joissain kappaleissa käytetään jo hieman modernimpia bassolinjoja, kuten esimerkiksi 

Tulipunaruusujen kertosäkeen lopussa laskevalla linjalla (nuottiesimerkki 36). 

 
Nuottiesimerkki 36. 

 
 
3.1.5. Rummut  
  
Yleisnimitys rummut tarkoittaa tanssimusiikissa ja muissakin bänditouhuissa niin sanottua 

rumpusettiä, joka koostuu vaihtelevasta määrästä eri kokoisia rumpuja ja symbaaleja. 

Rumpusetti eroaa sillä tavalla lähes kaikista muista soittimista, että ei ole olemassa yhtä 

tehtaalla kasattua rumpusettiä, jollaisella kaikki soittavat. Rumpuja ja symbaaleja voi siirrellä, 

nostaa ja laskea, kallistaa, lisätä ja poistaa omien mieltymysten mukaan. Järjestystä voi vaihtaa, 

vasenkätiset voivat kääntää kaikki toisinpäin, kuten tietysti kuka tahansa muukin. Osia voi 

vaihdella keikkakohtaisesti, jos niin haluaa. Sanomattakin selvää, ettei esimerkiksi pianolle 

voisi tehdä juuri mitään noista toimenpiteistä.   

  

Yleensä tärkeimmät rummut rumpusetissä ovat kyljellään lattialla ja jalkapedaalilla soitettava 

bassorumpu ja edessä keskellä soittajan jalkojen välissä oleva niin kutsuttu virvelirumpu. 

Virvelirumpu on yleisesti käytetty termi, mutta hieman harhaanjohtava. Englanninkielen 
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termi snare drum on kuvaavampi, sillä snare viittaa suomeksi rummun alakalvoa vasten 

olevaan virvelimattoon, joka puolestaan tuottaa rummulle ominaisen pärisevän äänen.  

  

Noiden kahden rummun lisäksi yleensä käytetään symbaaleita eli lautasia, nykyään vähintään 

kolmea eli hi-hatia (jalkalautasia, jossa kaksi symbaalia on päällekkäin hi-hat-telineessä ja joita 

voi soittaa sekä käsin että jalalla), aksenttisymbaalia (crash) ja säestyssymbaalia (ride). 

Symbaaleita voi toki olla paljon enemmänkin, eri tyyppisiä tarpeen mukaan. Rumpusettiin 

kuuluu usein myös tomit (tom-tomit), joita on sekä pikku- että isotomeja tai vaihtoehtoisesti 

nimittäen etu- ja lattiatomeja, yhteensä yleisimmin kaksi tai kolme.   

 

Rumpujen tehtävä on – humpassa sama kuin muissakin rytmimusiikin tyyleissä – hyvän rytmin 

ylläpitäminen. Myös eri osien välissä on tarkoitus ”fillata” eli antaa äänellisiä merkkejä osien 

vaihtumisen merkiksi tai muuten merkittävien tapahtumien huomioimista. Merkitykselliset 

fillit jäsentävät musiikkia sekä muille soittajille että tanssijoille. Tärkeintä kuitenkin on 

sellainen soittotapa, että tanssijoiden on hyvä tanssia. Tutkimuksen mukaan hyvä rytmi on 

tanssijoiden mielestä kaikkein tärkein elementti tanssimusiikissa (Lunkka 2014: 40). 

 

Rumpalin on syytä käyttää laadukkaita soittimia ja virittää rumpunsa myös humppaa 

soittaessaan, mikäli aikoo tehdä ammattimaisen vaikutelman. Rumpali myös aika pitkälle 

määrää bändin äänenvoimakkuuden tason. Hyvä rumpali soittaa soitettavan tilan ja 

kokoonpanon mukaan oikein valituilla välineillä koskien sekä valittuja rumpuja ja symbaaleita, 

mutta myös kädessään pitämiään soittovälineitä eli kapuloita, suteja tai muita soittovälineitä. 

Soittovälineet tulisi valita nimenomaan tavoitellun soundin mukaan eikä tavoitellun 

soittovoimakkuuden mukaan. Jos rumpali ei osaa soittaa riittävän hiljaa kapuloilla tilanteessa, 

jossa kapulasoundi olisi oikea on siinä tapauksessa parempi, että hän valitsee muut 

soittovälineet. Jos kuitenkin mahdollista, niin humppaa soitetaan perinteisesti puukapuloilla, 

jotka ovat oikea ja tyylinmukainen valinta sen soittamiseen.  

 

Jos tila on iso, voi harkita rumpujen vahvistamista mikrofonien avulla. Mikäli rumpalin kyvyt 

ovat riittävän korkealla tasolla voi riittää yhden tai kahden niin kutsutun overheadin eli 

rumpusetin yläpuolella olevan mikrofonin käyttämistä koko setin voimakkuuden kevyeen 

nostamiseen. Martti Metsäkedon mukaan paritanssien säestykseen ei kuulu bassorummun 

vahvistaminen ollenkaan mikrofonin avulla (Metsäketo & Rehnström 2011: 5), mutta itse en 

ole ihan noin jyrkkä tämän asian suhteen. Nykyisin tansseissa soitetaan paljon myös muita 
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musiikkityylejä, esim. erilaisia beat-pohjaisia iskelmiä, ehkä myös rokkia ja discoa, joissa 

bassorummun pitää kuulua tasapainoisen oikeaoppisen soundin saamiseksi. Toki 

perinteisemmissä kappaleissa bassorumpua tulee soittaa hyvin maltillisesti, koska sen ei ole 

tarkoitus tulla voimakkaasti esiin.  

 

On mahdotonta sanoa tämän tutkimuksen perusteella, miksi osassa vanhempia 

humppakappaleita äänitetyissä versioissa levyllä rummuista kuuluu vain virvelirumpu. En 

nimittäin ole löytänyt yhtään kuvaa tanssiorkesterista, jossa rumpalilla olisi pelkästään vain 

virvelirumpu tai virvelirumpu ja symbaali. Studiotekniikka oli 1900-luvun alkupuolella kovin 

kehittymätöntä ylipäätään ja Suomeen tekniset hienoudet tulivat jälkijunassa. Vasta 1960-luvun 

alun jälkeen äänenlaatu studioäänityksissä kehittyi nopeasti ja 1960-luvun puolivälin tietämissä 

alkoi olla Suomessakin käytössä laadukkaita mikrofoneja ja stereoääni vahvisti asemiaan 

vähitellen. Voi olla niin, että aikaisempina vuosina rumpali sijoitettiin äänekkäine soittimineen 

kauimmaksi siitä yhdestä äänittävästä mikrofonista, joka poimi rumpusetin äänistä vain terävän 

virvelirummun ja satunnaiset aksenttisymbaalien äänet muiden peittyessä muiden soittimien 

äänten alle. Voi myös olla niin, että studiotyöskentelyssä orkesterin johtaja, kappaleen sovittaja, 

tuottaja tai äänittäjä kehotti olemaan soittamatta esimerkiksi matalaäänistä bassorumpua, joka 

vain tuottaisi äänikuvaa sotkevaa huminaa äänitteelle.  

 

Tässä tutkimuksessa mukana olleista kahdessa kappaleessa soitetaan kuulokuvan perusteella 

pelkkää virvelirumpua. Vuonna 1977 julkaistu Pieni polku sisältää rumpuraidan, jossa 

virvelikomppi soitetaan ilman mitään aksentointia (nuottiesimerkki 37). 

 
Nuottiesimerkki 37. Virvelikomppi ilman aksentointia. 

 

Normaalien tahdin ensimmäiselle iskulle tulevien symbaalien lisäksi siinä käytetään myös 

vanhemmista äänitteistä tuttua ”symbaali-filliä” eli yksittäisiä pienen splash-symbaalin 

nopeasti sammutettuja iskuja pää- ja sivuiskun väliin (nuottiesimerkki 38). 

 
Nuottiesimerkki 38. Splash-symbaalifilli. 
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Tasaisen poljennon sijaan vuonna 1978 julkaistu Irja sisältää jo hyvin kevyen heikon 

tahdinosan painotuksen, kun taas vuonna 1961 julkaistu Tammerkoski soitetaan reilusti heikkoa 

tahdinosaa aksentoimalla (nuottiesimerkki 39). 

 
Nuottiesimerkki 39. 

 

Saman vaikutelman saisi myös soittamalla heikoille tahdinosille pienet etuheleet, jotka 

korostavat varsinaista ääntä hieman. Tätä soittotapaa kuulee toisinaan käytettävän humpassa 

(nuottiesimerkki 40). 

 
Nuottiesimerkki 40. 

   
Noiden kahden edellä mainittujen, Irjan ja Tammerkosken levytysvuodet 1977 ja 1978 kertovat 

tietoisesta valinnasta olla käyttämättä bassorumpua, sillä 1970-luvun lopussa tekniikka oli sillä 

tasolla, että halutessaan bassorumpua olisi ihan hyvin voitu käyttää. Jostain, minulle 

tuntemattomasta syystä niin ei kuitenkaan ole tehty.  

 

Kun bassorumpua on aloitettu käyttämään myös humppamusiikin soittamiseen on vaihtoehtoja 

useita. Pelkistetty esimerkki on mukailla basson ja sointujen vaihtelua (nuottiesimerkki 41). 

 
Nuottiesimerkki 41. 

 

Taitavampi soittaja voi lisätä mukaan vasemmalla jalalla (oikeakätiset) soitettavan hi-hatin. 

Tällöin näitä jalkalautasia soitetaan yleensä kantapää ylhäällä, jotta soinnista tulee lyhyt ja 

terävä (nuottiesimerkki 42). 

 
Nuottiesimerkki 42. 
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1970-luvun humppa-aallon myötä rock- ja pop-musiikin vaikutteet tulivat myös humpan 

soittoon mukaan. Osa rumpaleista alkoi soittaa hi-hat-komppeja myös humppamusiikissa. 

Näissä kappaleissa sellaista toteutusta käytetään Jätkän humpassa ja Tulipunaruusuissa 

(nuottiesimerkki 43).  

 
Nuottiesimerkki 43. 

 

Samaa rumpukomppia käytetään myös Odessa-nimisessä humpassa, mutta tehostusta lisätään 

kertosäkeiden instrumentaaliosioissa avaamalla iskullisilla nuoteilla hi-hattia (nuottiesimerkki 

44). 

 
Nuottiesimerkki 44. 

 

Humppa-kappaleet päättyvät useimmiten sivuiskulle eli kakkosiskulle alla brevessä 

(nuottiesimerkki 45). 

 
Nuottiesimerkki 45. 

 

Myös joillakin rumpaleilla on tavaramerkkinä soittaa muiden jälkeen nopeasti sammutettava 

symbaali-isku, usein pienellä splash-symbaalilla (nuottiesimerkki 46). 

 
Nuottiesimerkki 46. 

 
1970-luvun loppupuolelta lähtien on ollut olemassa myös niin sanottu beat-humppa. Se 

lisääntyi selvästi pop- ja rockmusiikin sekoittuessa iskelmämusiikkiin. Idea yksinkertaistettuna 

on se, että bassoa ja sointusoitinta, yleensä kosketinsoitinta, soitetaan samantyyppisellä 
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humppakompilla kuin perinteisessä humpassa. Basso tosin soittaa hieman pidempiä nuotteja, 

mutta ei kuitenkaan legatossa. Tahtilaji on kuitenkin muutettu alla brevestä 4/4-tahtilajiksi, 

jolloin basso ja kosketinsoitin tavallaan soittavat tuplatempossa laskuun nähden. Rummuilla 

puolestaan soitetaan beat-komppia. Tämän voi ajatella myös niin, että rummut soittavat 

tavallista humppaa puolta hitaampaa komppia (nuottiesimerkki 47). Beat-humppakappaleissa 

käytetään usein muitakin lyömäsoittimia ja erilaiset latinalais-amerikkalaisen musiikin 

vaikutteet ovat monissa kappaleissa vahvasti läsnä. Kitaran rooli vaihtelee suuresti. 

Kuuntelemissani kappaleissa kitara soitti jokaiselle neljäsosalle, iskuttomille nuoteille, tahdin 

ykköselle ja kolmoselle, tahdin kakkoselle ja neloselle ja varsinkin latin-vaikutteiden ollessa 

runsaita erilaisia synkopoituja kuvioita. Mitään yksiselitteistä kitarakuviota ei siis ole.  

 

 
Nuottiesimerkki 47, beat-humppa. 

 

Tunnettuja beat-humppakappaleita ovat esimerkiksi Abban Hasta Mañana, Matin ja Tepon Mä 

joka päivä töitä teen, Kari Tapion tunnetuksi tekemä Volga ja Lea Lavénin tunnetuksi tekemä 

Ei oo, ei tuu. Tällä beat-humppatyylillä on tehty paljon kappaleita, mutta täytyy olla tarkkana, 

milloin siirrytään beathumpasta esimerkiksi pop-reggaen, ”sambahumpan” tai ylipäätään popin 

puolelle, jossa kompilla korostetaan heikkoja tahdinosia. Sanoisin, että basson rooli on 

määrittelyssä tärkeä. Jos basso ei soita vaihtobassokuviota, niin sointujen soittaminen heikoille 

tahdinosille ei tee musiikista humppaa. Esimerkiksi mainittu Volga ei Frederikin versiossa ole 

beathumppaa, vaan enemmänkin jonkinlaista discoa. Tanssijan kannalta beat-humppa on 

kuitenkin humppaa. Sen tahtiin voi tanssia perinteistä kävelyhumppaa tai muitakin 

humppatyylejä, mutta myös lavafoxia ja buggia. 
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3.1.6. Puhallin-, jousi- ja lyömäsoittimet 
 

Erilaisia puhallinsoittimia on käytetty orkestereissa niiden keksimisestä lähtien. 

Puhallinsoittimet jaetaan puu- ja vaskipuhaltimiin. Rytmimusiikin puolella käytettäviä 

puupuhaltimia ovat nykyisin nimityksestä huolimatta metallista valmistetut erilaiset saksofonit, 

huilut ja myös klarinetit. Yhteistä puupuhaltimille on niiden äänenmuodostamistapa eli se, 

miten ääni saadaan värähtelemään soittimen sisällä. Värähtelyn aikaansaamiseksi käytetään 

joko lehdykkää, kuten saksofonissa ja klarinetissa tai soittimen sisällä on särmiä, jota vasten 

ääni alkaa värähdellä, kuten huiluissa. Ääni säteilee ympäriinsä ja karkaa ensimmäisestä 

vapaasta aukosta ulos.  

 

Vaskipuhaltimiin lasketaan rytmimusiikin puolella käytettävistä soittimista erityisesti 

trumpetit, kornetit, flyygelitorvet, pasuunat, tuuba ja sousafoni. Vaskipuhaltimissa ilma alkaa 

värähdellä puhaltamalla suppilomaiseen suukappaleeseen, jota vasten huulet alkavat 

värähdellä, joka puolestaan saa ilman värähtelemään. Äänen korkeutta säädetään painamalla 

erilaisia venttiilejä tai muuttamalla putken pituutta. Ääni tulee kelloksi kutsutusta soittimen 

etuosasta ulos ja sitä voidaan muuttaa ja vaimentaa erilaisilla sordiinoilla.  

 
Dallapén ja Humppa-Veikkojen aikana tanssiorkesteriin kuului puhaltimia, erityisesti 

saksofoneja, trumpetti, pasuuna ja tärkeänä sousafoni bassoelementissään. Erityisesti 

saksofonisti-klarinetistit Tommi Tuomikoski ja Matti Rajula kehittivät puhallinsoittimien 

käyttöä suomalaisen tanssimusiikin parissa huomattavasti (Tikka & Tamminen 2011: 91). 

Myös trumpetisti Alvar ”Allu” Kosonen oli Dallapén merkittävin musiikillisen puolen kehittäjä 

vuosina 1935–37 lisäämällä kansainvälistä ohjelmistoa Dallapélle sopivaksi (Tikka & 

Tamminen 2011: 113). Puhaltimien funktio orkesterissa oli lisätä sointiväriä soittamalla 

vastamelodioita, mutta myös lyhyehköjä, silti näyttäviä sooloja tai vaihtoehtoisesti luoda 

tasaista harmonista säestystaustaa mahdollisimman pienillä liikkeillä.   

 

Myös myöhemmin puhaltimia on käytetty tanssiorkestereissa, mutta yleensä pienemmässä 

mittakaavassa. Jos puhaltimia on ollut vain yksi, se on yleisimmin ollut tenori- tai 

alttosaksofoni, ehkä huilu- tai klarinettivaihtosoittimin. Kahdella puhaltimella varustetuissa 

bändeissä on useimmiten ollut trumpetti ja saksofoni, mutta esimerkiksi 2000-luvun alun 

Dallapéssa oli kaksi saksofonia, tenori- ja alttosaksofoni. Nykyisessä Dallapéssa on altto- ja 

tenorisaksofonit, trumpetti ja pasuuna.  
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Seuraavaksi nuottiesimerkki Solistiyhtye Suomen esittämästä kappaleesta On lautalla 

pienoinen kahvila, jossa alttosaksofoni soittaa vastamelodiaa (nuottiesimerkki 48). Myös 

harmonikan nuottiesimerkki 10 voisi olla jousille tai puhaltimille kirjoitettu linja. 

 

 
Nuottiesimerkki 48. 

 

Kustannussyistä levyillä saatetaan käyttää enemmän soittimia kuin keikoilla. Tämä koskee niin 

puhaltimia kuin muitakin soittimia. Toisinaan myös sovitukset ovat levyillä monipuolisemmat 

kuin riisutumpien kokoonpanojen live-esiintymisissä. Päinvastaisiakin tapauksia on, kun 

esimerkiksi konserttisaleissa esitettävissä tilaisuuksissa esitetään isolla orkesterilla tunnettuja, 

pienten kokoonpanojen levyttämiä kappaleita.  

 
1900-luvun alkupuoliskolla monissa yhtyeissä käytettiin osin salonkiorkesteriperinteestä 

peräisin olevaa soittimistoa, kuten jousisoittimia ja orkesterilyömäsoittimista erityisesti 

ksylofonia. Jousisoittimista erityisesti viulut olivat käytettyjä. Dallapén kokoonpanossa oli 

toisinaan yksi, mutta enimmillään kaksi viulistia (Tikka & Tamminen 2011: 233). Humppa-

Veikoissa laulaja Teijo Joutsela soitti myös viulua. Esimerkiksi tämän tutkimuksen aineistoon 

kuuluvassa Alaska-kappaleessa hän soittaa viululla osin melodiaa ja osin vastamelodiaa. 

Oletettavasti hän ei soita kuitenkaan viulua samaan aikaan kuin laulaa, joskaan varmuutta 

asiasta ei ole. Nähtävissä olevissa harvoissa livetallenteissa Joutsela ei soita kertaakaan viulua 

laulaessaan, vaan lauluosuuksien väleissä. Alaska on julkaistu vuonna 1961. Teknisesti olisi 

ollut mahdollista tuolloin nauhatekniikan ollessa jo käytössä äänittää laulu erikseen (Korvenpää 

2005: 88), joten oletan niin myös tapahtuneen.  

 

Ksylofonin käyttö suomalaisissa tanssiorkestereissa on todennäköisesti liittynyt venäläisten 

janitsaarisoittokuntien esiintymisiin Suomessa (Tikka & Tamminen 2011: 43). Ksylofonin 

käyttö humppamusiikissa on hyvin samanlaista kuin mandoliinin käyttö. Ksylofonia käytetään 

erityisesti melodisena säestysinstrumenttina, eli sille on sovitettu vastamelodioita ja 
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murtokolmisointukoristelua, aivan kuten mandoliinillekin (ks. nuottiesimerkki 18.) Toisinaan 

sille suodaan myös solistisia osuuksia esimerkiksi introissa ja välisoitoissa. Koska 

ksylofoninsoittajia ei ollut paljon, voin erikseen mainita tanssimusiikkigenren tunnetuimman 

ksylofonistin, Eino Katajavuoren. Hän soitti Dallapén kanssa vuosina 1929–38, Humppa-

Veikoissa 1960- ja 70-luvuilla, sekä myös muun muassa Georg Malmstenin ja Vili Vesterisen 

kanssa (von Bagh & Hakasalo 1986: 161).   

 

Muita lyömäsoittimia, kuten esimerkiksi erilaisia shakereita, marakasseja, tamburiinejä, 

bongoja, congia, lehmänkelloja käytettiin kyllä tanssimusiikissa, mutta humpassa aika vähän. 

Valitussa aineistossa ainoastaan Beritin levyttämässä Odessassa soitetaan tamburiinia. 

 

 

3.2. Humpan rytmiset elementit  
 
Humpan rytmisen elementin voi tiivistää kuvaavasti yhden tahdin esimerkkiin (nuottiesimerkki 

49). 

 

  
 
Nuottiesimerkki 49. 

 
Humppa on selkeästi aistittavissa musiikiksi, jossa lasketaan kahteen. Kun tahdissa on kaksi 

puolinuotin mittaista iskua, niin sen tahtilajimerkintä on siis 2/2    eli alla breve (Heikkilä & 

Halkosalmi 2012: 48). Humpan rytmille on ominaista vahva painotus pää- ja sivuiskuille eli 

alla brevessä laskettuna tahdin ensimmäiselle ja toiselle iskulle. Tämän vahvan painotuksen 

soittaa erityisesti bassosävel, mutta myös bassorumpu, mikäli sellaista käytetään. Vastaavasti 

heikoille tahdinosille eli tahdin kohtiin yk-si ja kak-si tulee sointu sointusoittimilla ja 

virvelirumpu. 

 

Vaikka humppa nykymuodossaan onkin tasajakoista, sen juuret foxtrotissa ja jatsissa edelleen 

kuuluvat toisinaan melodisten soittimien ja laulun fraseerauksessa. Samoin harmonikalla on 

usein kuultavissa aavistuksen kolmimuunteista rytminkäsittelyä myös säestyksessä. Muu 

komppiryhmä soittaa tasajakoista taustaa tyylinmukaisesti soittaessaan.  
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Näennäisestä helppoudesta huolimatta humpan svengin löytäminen on samanlaisen työn takana 

kuin muissakin musiikkigenreissä. Rumpalin ja basistin täytyy löytää keskenään ajatus siitä, 

miten humppa saadaan svengaamaan. Tutkimuksen aineistoihin liittyvissä kappaleissa 

suurimmassa osassa basisti soittaa rumpuihin nähden eteen, mutta kahdessa kappaleessa tilanne 

on päinvastoin. Ari Poutiainen kuvaa eteen- ja taaksesoittoa Sopuisasti ja sulavasti svengaten 

(2011) siten, että jazzissa basso soittaa hieman perussykkeen edellä, ei kiihdyttäen, vaan on 

koko ajan tasaisesti millisekunteja edellä (Poutiainen & Kukkonen 2011: 25). Hän on tosin 

jazzin suhteen väärässä, sillä hyvin svengaavaa jazzia ei soiteta noin, vaan rumpalin tulee olla 

hiuksenhienosti basistin edellä. Tästä on etnomusikologi Josef Prögler tehnyt kattavan 

tutkimuksen, jossa todistetaan tietokoneanalyysilla maailmanluokan soittajien toteuttavan 

hienon svengin siten, että rumpali on basistin edellä (Prögler 1995: 37). Prögler on myös tehnyt 

kaavion, missä kuvataan soiton agogiikkaa eli ajan käsittelyä, siis musiikkotermein soittoa 

eteen, iskulle ja taakse (kuva 2). 

 
Kuva 2. Josef Prögler 1995: 24, Feel Spectrum. 

 

Kuten kaikessa musiikissa, humpassakin tavoitellun ajoituksen ratkaisee haluttu tunnelma. Itse 

pidän svengaavana sellaisia humppia, jossa basso soittaa aktiivisesti eli hieman eteen. Rumpali 

voi tehdä myös itse erilaisia ajallisia ratkaisuja eri raajoilleen. Yleensä bassorumpua soitetaan 

iskulle, mutta virvelirummun siirtelyllä eteen tai taakse saadaan erilaisia tunnelmia aikaiseksi. 

Muu komppiryhmä hakee paikkansa, mutta usein harmonikansoittaja soittaa komppiin nähden 

myös eteen. Sillä saadaan aikaiseksi reipas tunnelma.  
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3.3. Humpan melodiset elementit 
 
Humppien melodiat kulkevat slaavilaiseen tyyliin pääasiassa mollissa. Sävelkulut ovat 

diatonisia eli vallitsevan asteikon mukaisia, ja kaikissa analysoimissani humpissa käytetään 

kromaattisia sivusäveliä eli ylä- ja alapuolisia johtosäveliä. Sävelhypyt toteutuvat lähes 

poikkeuksetta sointusäveliä käyttäen, joskin ne ovat joskus aika isoja. Irja- ja Pieni polku-

humpissa on suurimmillaan kvintin hyppy ylöspäin ja vaativa pienen septimin mittainen hyppy 

alaspäin. Jätkän humpassa laulajan täytyy hypätä pieni seksti ylöspäin, Alaskassa on useita 

kvinttihyppyjä ylöspäin. Laajimmat intervallihypyt löytyvät Pieni hetki -humpasta, jossa on 

oktaavihyppy ylöspäin ja Tulipunaruusuissa oktaavihyppy alaspäin. 

 

Merkillepantava ilmiö on dominantille johtavan johtosävelen käyttö. Kuten seuraavassa 

luvussa 3.4. kerron, tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvissa jokaisessa humpassa käytetään 

viidennen asteen välidominanttia V7/V7. Tähän runsaaseen välidominantin käyttöön on syynä 

melodian kuljetus kohti dominanttia (nuottiesimerkit 50–51). 

 
Nuottiesimerkki 50. Jätkän humppa, tahdit 29–30. 

 

 
Nuottiesimerkki 51. Irja, kertosäkeen loppu. 

 

Humppien ääniala ei poikkea muiden iskelmägenrejen äänialoista yhtään. Kaikissa tämän 

aineiston kappaleissa melodia liikkuu yli oktaavin alueella, paitsi On lautalla pienoinen 

kahvila, jossa ääniala on tasan oktaavi. Neljä kappaletta liikkuu noonin ja kaksi desimin 

alueella. Kolmessa kappaleessa liikutaan jopa undesimin alueella, joka puolestaan tarkoittaa 

sitä, ettei humppa ole helppoa laulettavaa mahdollisesta yksinkertaisesta mielikuvasta 

huolimatta. Jos humppien melodioita vertaa esimerkiksi valsseihin ja tangoihin, niin soivat 

äänet ovat keskimäärin lyhyempiä, joskin jokaisessa kappaleessa on myös melodiassa pitkiä 

säveliä. Mikäli laulajalla ei ole kovin hyvin soiva ääni, on humpassa tyylinmukaisesti 

hyväksyttävämpää lyhentää pitkiä säveliä ilman, että se kuulostaisi kummalliselta.  
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3.4. Humpan harmoniset elementit 

 
Ylivoimaisesti suurin osa humppakappaleista on sävelletty mollisävellajeihin. Lähes aina 

mollisävellajissa olevissa iskelmämusiikikappaleissa käytetään ns. yhdistettyä mollia (Alanen 

& Kulokari 2018: 63) tai toisin kutsuttuna mollin yleistä yhdistelmää (Heikkilä & Halkosalmi 

2012: 229). Se tarkoittaa sitä, että kaikkien muiden asteiden soinnut muodostuvat luonnollisen 

mollin mukaan, mutta V-asteen sointu muodostuu harmonisen mollin mukaan. 

 

Tunnettuja duurihumppia ovat On lautalla pienoinen kahvila (1951), Autotyttö (1933), 

Keltaiset banaanit (1931), Kolme hauskaa heppua (1933), Kaksi kolpakkoa neiti (1934), Matka 

Timbuktuun (1933), Jos kaikki Suomen järvet (1926), Taina (1934), Puuseppä (1928), Petsamo 

(1936) ja ”Molli-Jorina” tunnetun Georg Malmstenin kappaleet Tui tui Tuulikki (1931) ja 

Vetoketju (1937). Huomionarvoista on, että kaikki edellä mainitut kappaleet on sävelletty 

pääosin 1930-luvulla, kaksi 1920-luvulla ja viimeinen, ainoa 30-luvun jälkeinen kappale 

vuonna 1951. Ilmeisesti 1970-suuren humppakuumeen aikanakaan ei sävelletty yhtään 

duurihumppaa, ainakaan tunnettuja kappaleita. 

 

Humppien soinnutuksessa ensimmäisen asteen toonikasointu on aina kolmisointu. 

Poikkeuksena tilanne, jossa basso laskee perussävelestä alaspäin. Esimerkkinä Tulipunaruusut-

kappale, jonka kertosäkeen lopussa soinnut menevät näin: 

Dm  | Dm(7)/C  | B°    |  Gm/Bb  | 
Tuossa esimerkissä toisen tahdin sointu Dm/C on siis laskevasta bassolinjasta johtuen 

nelisointu, molliseptimisointu. Tuon voisi jazzteorian pohjalta analysoida pohjasävelen mukaan 

myös C6/9sus4-soinnuksi, mutta en pidä sellaista tulkintaa mielekkäänä tanssimusiikin 

kohdalla. Tulkitsen tämän siten, että sointu pysyy samana, mutta basso liikkuu oman 

johdonmukaisen linjansa mukaisesti kohti dominanttia, joka tällaisissa on looginen tausta-

ajatus. 

 

Myös neljännen asteen subdominanttisointu on lähes aina kolmisointu, ellei basso liiku alaspäin 

soinnun septimille, jolloin näissäkin tapauksissa soinnusta tulee molliseptimisointu. 

Gm  | Gm(7)/F  | A7/E  A7  |  Dm   | 
Tulkitsen tämänkin siten, että sointu pysyy samana, mutta basso liikkuu oman johdonmukaisen 

linjansa mukaisesti jälleen kohti dominanttia. Toivo Kärjen käyttämää lisäsekstisävelsointua 
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(ks. esim. Henriksson & Kukkonen 2001: 83–85) ei humpassa käytetä, vaikka kustantaja olisi 

nuottiin sellaisen painanut (ks. 3.1.1), vaan sellaisessa on aina basson sävelenä toisen asteen 

sävel eli kyseessä on mollisävellajissa toisen asteen molliseptimisointu vähennetyllä kvintillä 

(IIm7b5). Esimerkkinä Alaska: 
Nuotissa on  Dm6  |  B7      |  E7  |, vaikka basson sävelet ovat kirjoitettuna  b, dis, ja e. 

Soinnut ovat  Bm7b5 | B7/D# |  E7  |  
 IIm7b5 –     V7/V   –  V   
 
Viidennen asteen dominanttisointu on humpassa aina dominanttiseptimisointu, joten humppa 

on vahvasti tonaalista musiikkia. Toisaalta humppa ei ole juuri koskaan pelkästään kolmen 

soinnun musiikkia, vaan sointujen käyttö on varsin rikasta mahdolliseen yksinkertaiseen 

mielikuvaan nähden. Esimerkiksi jokaisessa tässä tutkimuksessa tutkitussa humpassa on 

viidennen asteen välidominantti V7/V7. Esimerkkinä jälleen Alaska: 

| B7/D#  |  E7  |  , myöhemmin | B7|  E7  | ja lopussa   | B7  B7b5  |  E7  | 
 

Myös vähennettyä kolmisointua käytetään välidominanttina Toivo Kärjen tavoin (Henriksson 

& Kukkonen 2001: 92). Esimerkkinä Tulipunaruusut-kappale, jonka kertosäkeen lopussa 

soinnut menevät näin: 

Dm  | Dm(7)/C  | B°(G7/B) |  Gm/Bb  | Dm   | 
  I   –        I/7     –     V7/bVII      –     IV   –      I 

 

Myös osittainen kvinttikierto on paljon käytetty keino saada harmoniaan vaihtelua. Nämä 

kvinttikierrot käyttävät aina myös erilaisia välidominantteja hyväkseen. Esimerkkinä  

Tulipunaruusut ja Pieni hetki (tihennetyllä sointurytmillä kirjoitettuna): 

  C7    | Fm  | Bb7   |  Eb  G7   |  Cm   | 
V7/ IV|  IV     | V7/III |  III    V7     |  I          |  tai 

   (V7  –  I) (II  –  V7   –   I)  (V7  –   I) 

 

Heili Karjalasta: 

A7  |  A7   |  Dm  | Gm  | C7     |  C7      | F   |  A7   | Dm  | 
V7    |  V7     |  I        |  IV    | V7/III |  V7/III   |  III  |  V7     |  I       |   tai 

            (V7  –  I)          (II   –    V    –   –   –        I)      (V7 –  I) 
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Muita erikoisuuksia on Toivo Kärjen kovasti suosima sointukulku bVI7 – V7 (ks. Henriksson 

& Kukkonen 2001: 92) eli dominantin dominantin tritonuskorvauksen käyttö, joka löytyy muun 

muassa Pieni polku -humpasta tahdeista 8, 14, 24 ja 30 muodossa Bb7 – A7 – Dm.  
            sV7 –  V7  –  I 

Analyysimerkeissä käytetään tritonuskorvauksen englanninkielisestä sanasta johdetun termin substituutio 

lyhennystä s.    

Tahdissa 24 on vielä pidennetty dominanttiketju B7b5 – Bb7 – A7 – Dm.  
                  V7  –  sV7   –  V7  –  I 

Pieni polku -humpan nuotti sointumerkkeineen löytyy nuottiesimerkistä 18. 

  

Jätkän humpassa tritonuskorvaus on sekä säkeistössä että kertosäkeessä Bb7b5– A7 – Dm.  

Myös Irja-humppa sisältää vastaavan sointukulun alkusoiton päätteeksi C7b5 – B7 – Em. 
Dominanttisointujen kvintin muunnoksille eli V7#5 ja V7b5 -soinnuille on aina joko melodinen 

tai bassolinjaan liittyvä syy. 

 

Humpista löytyvät dominanttien käyttö ja ”kakkosvitoset” eli II-V7-sointukulut ovat varsin 

tuttuja jazz-musiikin puolelta, joten humppien soinnutusta voidaan hyvästä syystä pitää varsin 

monipuolisena.  

 
 
3.5. Humpan rakenteelliset elementit 
 
Tässä tutkimuksessa mukana olevat humpat ovat verrattain lyhyitä kappaleita, jopa 

iskelmämittakaavassa. Lyhin kesto on Tammerkoski-humpan levystys, joka kestää vain 

minuutin ja 44 sekuntia pisimmän Tulipunaruusujenkin kestäessä vain 3 minuuttia ja 9 sekuntia. 

Suurimmassa osissa humppakappaleita on vain kaksi pääosaa, tarinaa kuljettava säkeistö eli A-

osa ja samanlaisena toistuva kertosäkeistö eli B-osa. Noiden lisäksi kappaleissa on aina 

jonkinlainen instrumentaalinen alkusoitto, joka voi olla erikseen alkusoitoksi sävelletty tai 

säkeistö tai kertosäkeistö sellaisenaan tai niiden muunnelma. 

 

Joissain kappaleissa on erillinen välisoitto eli interlude tai sitten C-osaksi kutsuttu kokonaan 

erillinen osa. Tavallisesti välisoittona käytetään A- ja B-osien soittamista instrumentaalisena. 

Suurin osa kappaleista loppuu viimeisen kertosäkeen jälkeen ilman hidastusta viimeisen tahdin 

sivuiskulle. Kahdessa kappaleessa eli Tulipunaruusuissa ja Odessassa on erillinen loppusoitto 
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eli coda ja tämä Odessan versio on todella harvinainen humppa siitä, että siinä on hidas 

mandoliinilla soitettu loppusoitto, jossa siinäkin on vielä hidastus. Mieleeni ei muistu toista 

humppaa, joka sisältää hidastuksen lopussa.  

 
 
3.6. Humpan sanoitukselliset elementit 
 
Humppakappaleiden sanoituksissa yleisin laulun aihe on rakkauden kaipuu, joko tulevan 

rakkauden toiveikas odottaminen tai menetetyn rakkauden kaihoisa muistelu. Myös luontoon 

liittyvät aiheet ovat usein teksteissä mukana. Nämä samat aiheet ovat kautta aikojen kuuluneet 

suomalaisen iskelmämusiikin sanoitusten ytimeen, sillä siten ne liittyvät mahdollisimman 

läheisesti mahdollisimman monen ihmisen omaan elämään. Laulu tuntuu 

henkilökohtaisemmalta, kun sen teksti koskettaa juuri omaa elämää, ja mitä 

henkilökohtaisemmalta jokin kappale tuntuu, sitä suositumpi siitä todennäköisesti tulee. 

Iskelmämusiikin tarkoitus on koskettaa mahdollisimman laajaa yleisöä ja myydä 

mahdollisimman paljon.  

 

Kymmenen analysoimani humpan tekstit tiivistettynä kertovat seuraavanlaiset tarinat: Kauko 

Käyhkön kirjoittama Irja kertoo menetetyn rakkauden kaipuusta, jonka toivotaan vielä 

palaavan ja tuovan ikuisen onnen. Tupa-Uuno -niminen kuplettilaulaja ja sanoittaja Uuno 

Ilmari Tupasela osui yli miljoonan kappaleen myyntiin tekstillään Jätkän humppa, joka 

käsittelee myös rakkauden kaipuuta, mutta positiivisen ja optimistisen toiveikkaasti. Reino 

Rannan Heili Karjalasta -humpan teksti on jostain kahden edellisen kappaleen välimaastosta. 

Toisaalta ollaan jo koettu ihana rakkaus, mutta jostain syystä jouduttu pois rakkaan luota, joka 

on jättänyt rintaan ikuisen kaipuun. Teksti ei ole mitenkään surumielinen, vaikka onnen 

uudelleen toteutumisesta ei ole mitään takeita. Teijo Joutselan sanoittama Tulipunaruusut 

jatkaa Jätkän humpan positiivisella ja optimistisen toiveikkaalla linjalla, sillä onni on jo 

saavutettu. Pieni polku alkaa Harry Etelän kirjoittamalla kertomuksella ihanasta onnesta, mutta 

toisessa säkeistössä ollaan suruissaan miettimässä, onko syksyn tuoma ero ikuinen. Kuitenkin 

kolmannessa säkeistössä tavataan rakastettu jälleen kommentoimatta tekstissä sitä, onko onni 

sen jälkeen täydellistä vai ei. Atte Judén -niminen henkilö on säveltänyt ja sanoittanut Pieni 

hetki -nimisen tunnetun humpan, jonka teksti jää hieman arvoitukseksi. Se kertoo kainosti 

tulkittuna koko elämään liittyvästä rakkauden ja onnen kaipuusta. Hieman roisimpi tulkinta on 

se, että se kertoo satunnaisesta intiimimmästä kanssakäymisestä. Teksti on kuitenkin sen verran 

taitavasti rakennettu, että kumpikin tulkinta voi olla yhtä oikea. 
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Teijo Joutselan ja Humppa-Veikkojen tekstittämä Tammerkoski puolestaan kuuluu 

luontotekstien sarjaan. Kappaleessa on pitkät instrumentaaliosiot ja tekstiä vain vähän, jossa 

kerrotaan Tammerkoskesta ja muistellaan Tamperetta. Martti Jäppilän suomentama Alaska 

yhdistää luontoaiheita rakkausaiheisiin. Rakkaus tai ainakin ihastuminen on jo koettu ja sitä 

muistellaan, mutta ilmeisen hyvällä. Minkäänlaista tavoitteellisuutta tulevaisuuden kannalta 

tekstistä ei ilmene. Martti Jäppilä tarinoi myös Odessasta, joka on Etelä-Ukrainassa sijaitseva 

merenrantakaupunki. Matka sinne on ollut ilmeisen ikimuistoinen, sillä niin lumoutunut Jäppilä 

on kaupungista ollut. Harvinaista kyllä, tässä kappaleessa ei mainita yhtään ihmistä edes 

sivumennen. On lautalla pienoinen kahvila on oikeastaan elokuvamusiikkia, jonka sanoista 

vastaa Tatu Pekkarinen. Laulu on tukkipoikien rakkauslaulu kahdelle kahvilan naiselle, 

Sannille ja Marleenalle.  

 
 
3.7. Humppafoksin kehittyminen humpaksi 
 
Vaikka humpan kerrotaan syntyneen 1958 alkaneen Kankkulan kaivolla -nimisen 

radiokuunnelman myötä, jo Dallapé-orkesterin vuonna 1931 levyttämä haitarijazz on selkeästi 

humppaa. Tuohon aikaan levyjen etiketeissä tämän tyylisiä kappaleita kutsuttiin kuitenkin 

foxtrottiksi ja aikalaiset kutsuivat sitä foksiksi tai jatsiksi (Pesola 2000: 19). 1930-luvun 

alkuvuosina 75% levytetyistä kappaleista oli tasavahvasti valssia ja foxtrotteja (Oinonen 2004: 

326), mutta epäselväksi jää, mitä musiikkia foxtroteiksi kutsutut kappaleet todella olivat. Sen 

verran kirjavaa on termistö tuohon aikaan ollut.  

  
Vaikka nykyään on helppo erottaa humppafoksi ja humppa toisistaan ei se viime vuosisadan 

puolivälissä ollut vielä niin yksinkertaista. Humppa kuitenkin kehittyi vähitellen liukumana 

kolmimuunteisesta jazz- ja foksivaikutteista kohti tasajakoisempaa humppaa, eikä mitään 

tiettyä hetkeä voida sanoa, jolloin nykyisenlainen humppa on syntynyt. 

 
Kuten edellisessä humpan historia lyhyesti -luvussa 2 kerroin, Mikko Vanhasalo jakoi 

väitöskirjassaan Humppaa! humpan neljään ajanjaksoon. Jotta tähän tutkimukseen saadaan 

historiallinen jana myös musiikkianalyysin osalta, analysoin saman kappaleen kahtena 

erityyppisenä versiona. Ensimmäinen versio on humppaa edeltänyttä humppafoksia, jota 

Vanhasalo kutsui alkuperäiseksi Dallapén foxtrotiksi.  
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Harry Bergströn sävelsi ja Tatu Pekkarinen sanoitti kappaleen On lautalla pienoinen kahvila 

vuonna 1951. Se julkaistiin Thure Bahnen ohjaamassa samannimisessä elokuvassa vuonna 

1952. Alkuperäisen version lauloi Kipparikvartetti, vaikka itse elokuvassa heidän playbackinsa 

päälle laulajia esittävät näyttelijät. Kuvaavaa tuolle ajalle on, että Elonet-tietopankissa elokuvan 

tekijät luetellaan äänitysassistenteista ja järjestäjistä lähtien, mutta muusikoista ei mainita 

mitään. Kappalekohtaisissa tiedoissa lukee kyseisen kappaleen kohdalla ”playback 

Kipparikvartetti, harmonikka ja viihdeyhtyesäestys”.  

 

Neljän laulajan lisäksi soittajia on mielestäni kolme, harmonikan soittaja, orkesterikitaran 

soittaja ja kontrabasisti. En kirjoittanut laulumelodiaan stemmoja, sillä ne eivät ole tämän asian 

havainnollistamisen kannalta oleellisia. Kun laulu alkaa, harmonikka soi hyvin hiljaa taustalla 

samalla melodialla laulajien kanssa. Varsinainen säestys on siis kitarakompin ja kontrabasson 

varassa. Myöhemmin kappaleessa harmonikka soittaa melodian samalla tavalla eli ei itse soita 

sointuja ollenkaan, vaan säestys on kokonaan kitaran ja basson varassa (nuottiesimerkki 52). 

 
Nuottiesimerkki 52: On lautalla pienoinen kahvila (Kipparikvartetti) 

 

Solistiyhtye Suomi oli valtaosan olemassaolostaan trio, jonka muodosti basisti-laulaja, 

haitaristi ja rumpali. On lautalla pienoinen kahvila -kappaleessa on lisäksi myös alttosaksofoni, 

kuten monissa muissakin Solistiyhtye Suomen levyversioissa.  

 

Solistiyhtye Suomen versiossa vuodelta 1981 tempo on puolinuotille 139 bpm eli varsin nopea 

kappale on kyseessä. Kipparikvartetin versioon verrattuna säestys on nyt tuplasti nopeampi 

melodiaan nähden. Kappale on muuttunut neljä-neljäsosasta alla breveksi ja kolmimuunteisuus 
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on lähes kadonnut, ainoastaan harmonikan fraseerauksessa sitä on vielä hieman kuultavissa. 

Alttosaksofoni soittaa erilaisia vastamelodioita ja fillejä laulun tauoille (nuottiesimerkki 53). 

 

 
Nuottiesimerkki 53: On lautalla pienoinen kahvila (Solistiyhtye Suomi) 
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4. ONKO HUMPPA HUUMORIMUSIIKKIA? 
 
Tätä tutkimusta tehdessä aloin miettiä, miksi humppaa pidetään usein huumorimusiikkina ja 

miksi siihen suhtaudutaan jotenkin vähätellen ja naureksien. Kulttuurin parissa on aina 

muodostettu korkea- ja matalakulttuurin rajoja, joista humppa on populaarikulttuurissa hyvä 

esimerkki. Toiset ovat pitäneet sitä liian yksinkertaisena, kansanomaisena ja jopa vulgaarina 

musiikkina, kun taas toiset ovat arvostaneet sitä juuri samoista syistä. Parodiaan viittaava 

yhteys antoi humpalle ainakin 50–60-lukujen vaihteessa sellaisen huumorin, keveyden ja 

helppouden muodon, ettei humppaa otettu vakavasti. (Vanhasalo 2009: 137.) Tutkija Mikko 

Vanhasalo kertoo myös 1970-luvun humppa-aallosta kirjoittaessaan, että ”reippaus ja 

humoristisuus säilyivät luonnollisesti mukana, mutta parodian terävin kärki katosi samalla, kun 

tyylilajin kaupallinen suosio kasvoi” (Vanhasalo 2009: 145). Kun kuuntelee 70-luvun 

mollivoittoisia, totisia ”tilityslauluja” eli menetetyn tai saavuttamattoman rakkauden kaipuuta, 

on hieman vaikea hahmottaa, mitä tuo edeltävä lainaus tarkoittaa. Myös soitto-oppaassa 

Komppia ikä kaikki kuvataan humppa usein humoristiseksi, vaikka asiaa ei mitenkään 

selitetäkään (Metsäketo & Rehnström 2011: 16).  

 

Mikko Vanhasalo esittää väitöskirjassaan Humppaa! parodisen esiintymistavan olevan 

merkittävä tekijä humpan syntyyn liittyen. Tätä hän perustelee muun muassa sillä, että humpan 

termin syntyaikoina humppamusiikki herätettiin henkiin ja kierrätettiin uudelleen. (Vanhasalo 

2009: 10.) Ensimmäisen selkeästi humpaksi laskettava kappale Puuseppä on julkaistu vuonna 

1928. Sen säveltämisen jälkeen humppa ei kuitenkaan tutkimusteni mukaan ollut kuollut, joten 

sitä ei myöskään herätetty Kankkulan kaivolla -ohjelman myötä henkiin. Toki se nousi uuteen 

suosioon, mutta se on mielestäni eri asia. Humpan esitystapaa ei myöskään istutettu uuteen 

asiayhteyteen – joka oli Esti Sheinbergin edellytyksenä parodialle – sillä musiikki oli 

suurinpiirtein samaa kuin ennenkin, vaikka sitä esitettiin huumoriohjelman yhteydessä. 

Muutenkin Vanhasalo kutsuu populaarimusiikin uudelleen käyttöä retroksi silloin, kun 

ammennetaan menneiltä vuosikymmeniltä omaan tuotantoon aineksia (Vanhasalo 2009: 10). 

Kuitenkaan en ole kuullut, että tuolla perusteella esimerkiksi jazz-standardien vuosikymmeniä 

jatkunutta uudelleentulkintaa olisi koskaan kutsuttu parodiaksi. Myöskin nykyisin muodissa 

olevat 1970-luvun funk-, soul- ja discotulkinnat ovat säästyneet ainakin pääosin 

parodialeimalta.  
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Vanhasalo esittelee tutkijoiden Linda Hutcheonin ja Esti Sheinbergin ajatusten pohjalta kaavion 

jäljittelyn ja ironian asteiden tulkintaan. Se voidaan tiivistää seuraavasti: 

 

Puhdas jäljittely pyrkii kohteen kopiointiin, tyylittelyssä se muotoillaan jo eri tavoin ja 
otetaan etäisyyttä, parodiassa etäisyys kohteeseen ja ironian määrä ovat suurimmillaan. 
Toisaalta itse jäljittelyssä voidaan erotella eri asteita: kopiointi, lainaus, viittaus ja 
tyylittely. (Vanhasalo 2009:12.) 

 

Edeltävän lausunnon mukaan siis “parodiassa etäisyys kohteeseen ja ironian määrä ovat 

suurimmillaan”. Jälleen kerran kuunnellessa humppa-termin syntyajan humppaa tai 1930- tai 

1970-luvun humppaa en ymmärrä, miksi näitä kutsutaan parodiaksi. Toki Vanhasalo toteaa 

myös, että tyylittelyä, lainauksia ja viittauksia voidaan käyttää myös ilman ironiaa, tulkinta 

riippuu vastaanottajasta. Hän myös toteaa, että Humppa-Veikkojen yhteys Dallapén foxtrottiin 

on vielä ilmeinen, joten sitä voidaan kutsua myös tyylittelyksi tai jäljittelyksi, samoin “humpan 

myöhempääkin kehitystä voidaan hyvin pitää saman tyylittelyn jatkumona”. (Vanhasalo 2009: 

12.) Silti lukuisissa kohdissa hänen väitöskirjassaan kerrotaan jostain syystä humpan olevan 

parodiaa. Humppaa ei kuitenkaan kuvata parodiaksi Iskelmän kultaisessa kirjassa, vaan 

hilpeäksi henkäykseksi vuosikymmenten takaa (von Bagh & Hakasalo 1986: 76). 

 

Heikki ja Pia Kahilan tanssin vuosikymmeniä kuvaavassa kirjassa Kun Suomi sanoi: Saanko 

luvan kerrotaan, että Kankkulan kaivolla -ohjelman ”jatsifoksit soitettiin tietoisen näyttävästi 

ja ylikorostetusti” (Kahila & Kahila 2006: 31). Jatsifoksit tuossa edellisessä lauseessa viittaavat 

humppaan. Täysin toisenlaisen näkökulman humpan soitosta tarjoaa puolestaan Kankkulan 

kaivolla -ohjelmassa rumpuja soittaneen ja Humppaveikot-yhtyettä johtaneen Kullervo Linnan 

sitaatti, jossa hän kertoo, että ”meillä oli sellane reipas, kansanomainen meininki ja tyyli” 

(Kahila & Kahila 2006: 32). Ei sanaakaan mistään huumoriksi tähtäävästä asenteesta. 

 

Pidemmälle arvostelun vei muun muassa kapellimestari ja trumpetisti Ossi Runne, joka ei 

arvostanut humppaa musiikkina, vaan päinvastoin piti humpan suosiota turmiollisena 

suomalaisen tanssimusiikin kehitykselle (Runne 2003: 190). Runteen mielestä humppa otettiin 

mukaan Kankkulan kaivolla -ohjelmaan siksi, että ”niistä [humpista] löytyi hupaisaa 

soitettavaa, jonka korniutta vielä korostettiin” (Runne 2003: 188). Ohjelmia kuunnellessa en 

voi ymmärtää, mistä Runne puhuu, sillä mielestäni ne soitetaan ilman erityistä huumoriksi 

tulkittavaa tapaa. Runne ei myöskään pitänyt humpan parodiaa erityisen onnistuneena, vaan 

jonkinlaisena ”halpahintaisena soitteluna”. Tästä kertoo Runteen teoksessa tarina viulisti Teijo 
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Joutselasta, joka loukattuaan sodassa vasemman käden keskisormensa joutui luopumaan 

klassisen musiikin viulistin urastaan, mutta Humppa-veikkojen viulistiksi taidot riittivät (Runne 

2003: 189). Ilmeisesti Runteen mielestä vain instrumentin virtuoosimainen hallinta on hyvän 

muusikon ja samalla hyvän musiikin mitta riippumatta siitä, kaipaako itse musiikki sellaista.  

 

Vieläkin tylympää kritiikkiä humppaa kohden esitti toimittaja-kirjailija Markku Koski 

kuvaavasti nimetyssä kirjoituksessaan Alemmat taiteet (1985). ” Sen harmittoman nostalgisen 

kulissin takana on maalta kaupunkiin aikoinaan muuttaneiden ikäluokkien pyrkimystä saada 

elämänsä jälleen kokoon pettymysten, avioerojen, alkoholismin, kadotettujen lasten jälkeen” 

(Koski 1985: 21). Humppa oli Koskelle vain ”oopiumia kansalle, joka vaikeroi jälkiagraarisessa 

tuskassaan” (Vanhasalo 2009: 140).  

 

Toisenlaisiakin arvioita humpasta on kirjoitettu. Humppaa on pidetty vahvasti suomalaisena 

ilmiönä, jolla on perinteitä kunnioittava asema. Toisaalta muiden kaihomielisempien 

tanssimusiikkigenrejen, erityisesti tangon vastapainoksi humppa on tarjonnut tutkija Pekka 

Gronowin mielestä optimistista, humoristista, yksinkertaista ja konstailematonta musiikkia 

(Gronow 2004: 35). Myös Peter von Bagh ja Ilpo Hakasalo pitävät humppaa musiikkina, joka 

ei jäänytkään parodian tai pastissin asteelle, vaan ”vastasi yhden väestönosan tunteisiin ja 

tarpeisiin antamalla mahdollisuuden maaseudun ja menneisyyden nostalgiselle muistelulle”. 

Humppa oli kautta aikain suositumpaa erityisesti suomenkielisellä maaseudulla kuin 

kaupungeissa. (von Bagh & Hakasalo 1986: 317.) 

 

Vaikka 1970-luvulla humppa koki kolmannen tulemisensa ja varsinaisen humppa-aallon 

kaupallisen menestyksen kera, sen arvostus laski entisestään. Perinteisten isojen 

kokoonpanojen ystävät eivät pitäneet enää pienten sähköistettyjen yhtyeitten soittoa arvossaan 

ja toisaalta vaihtoehtoista musiikkia oli erityisesti nuorisolle tarjolla jo runsaasti (Vanhasalo 

2009: 139). Kun toiminnanjohtaja Hannele Markkula esittelee HumppAvanti!-orkesterin 

soittoa hienona, hän samalla toteaa ”Nyt kun humppa on suomalaisessa kielenkäytössä 

muuttunut synonyymiksi halpahintaiselle roskalle on aika päivittää suhteemme originaaliin 

suomihumppaan. Suomalaiset ovat humppakansaa, halusivat tai eivät.” (Markkula 2009.) 

Samanlaista vähättelyä ei ainakaan samassa mitassa kohdistu muihin iskelmämusiikin 

tyyleihin, kuten tangoihin, valsseihin tai polkkiin. Jostain syystä ei puhuta tango- ja 

valssikeikoista (humppakeikat), ei valssibändeistä (humppabändit), eikä ”se ole sellaista 
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jenkkaa” (humppaa). Kuitenkin perinteisen tanssimusiikin keikoilla soitetaan todennäköisesti 

valssia, foksia ja tangoa enemmän kuin humppaa, uudemmista genreistä nyt puhumattakaan.  

 

Oma lukunsa ovat erilaiset tangoparodiat, kuten Tango pelargonia, Rautalankatango, Tango 

ruohikolla, Tango keittiössä, Tangokauppias ja Elsa, kohtalon lapsi. Edellä mainituista 

esimerkiksi Tango pelargonia oli vuoden 1965 myydyin äänilevy ja Elsa, kohtalon lapsi meni 

heti ilmestymisensä jälkeen levylistan kärkeen pysyen siellä lähes puoli vuotta. (Jalkanen & 

Kurkela 2003: 480–481.)  Siitä huolimatta tango-musiikkia ei pidetä tiettävästi yhtään 

huumorimusiikkina, eikä sitä myöskään väheksytä suhteessa muihin tanssimusiikkigenreihin. 

Se johtuu ainakin osin siitä, että tekstien parodisuutta ei ole huomattu (Jalkanen & Kurkela 

2003: 481), sillä ”parodia ei siis ole tekstin, vaan tuotannon ja vastaanoton diskursiivisten 

käytäntöjen ominaisuus” (Heikkinen 2008: 18). 

 

Onko humpan osana kantaa huumorimusiikin viittaa soittotavasta, melodisista, harmonisista tai 

rytmisistä seikoista johtuen vai onko syynä instrumentaatio, laulujen aiheet tai kenties 

konteksti, jossa humppa on esitelty suomalaisille? Ensin pohdin tätä musiikkianalyysin keinoin, 

jonka jälkeen tutkin soittotapaa, tekstiä ja kontekstia. Löytyykö humppamusiikista jotain 

sellaista piirrettä tai osatekijää, joka olisi itsessään erityisen hauskaa?  

 
 
4.1. Vaihtobasso 
 
Tarkastelen ensin ehkä yhtä humpan kaikkein tyypillisimmistä piirteistä eli vaihtobassoa. 

Luvun 3.1.4. esimerkkien perusteella voidaan todeta, että ilman tätä bassosävelten vaihtuvaa 

kulkua tahdin pää- ja sivuiskuilla humppaa ei voi kutsua humpaksi, vaikka toki basso voi 

tilapäisesti soittaa samaakin säveltä hetkellisesti peräkkäin. Rytmi säilyy silloinkin 

samanlaisena. Voidaanko vaihtobassoa pitää jotenkin erityisen hauskana musiikillisena 

elementtinä? 

 

Vaihtobassoon humpassa kuuluu olennaisena osana bassosävelten väliin tulevat soinnut 

iskuttomille tahdin osille. Tämä sävelten vuoropuheluhan tunnetaan nimellä humppa. 

Onomatopoeettinen nimi humppa on sillä tavoin hyvin kuvaava, että siitä kuulee hyvin myös 

äänten ajalliset kestot eli sen, että sekä bassosävel että varsinkin sointu soitetaan melko tai hyvin 

lyhyinä. 
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Humpan rytmille on siis ominaista vahva painotus pää- ja sivuiskuille eli alla brevessä 

laskettuna tahdin ensimmäiselle ja toiselle iskulle. Tämän vahvan painotuksen soittaa erityisesti 

bassosävel, mutta myös bassorumpu, mikäli sellaista käytetään. Vastaavasti heikoille 

tahdinosille eli tahdin kohtiin yk-si ja kak-si tulee sointu kappaleessa käytetyillä 

sointusoittimilla ja virvelirummulla (nuottiesimerkki 54). 

 
Nuottiesimerkki 54: Humpan säestyksen olennaiset piirteet. 

 

Vaihtobassoa on käytetty musiikissa jo kauan ennen humpan syntymistä. Vanhin löytämäni 

esimerkki on ranskalaisen säveltäjän Georges Bizet’n ooppera Carmen vuodelta 1875. Tämän 

neljänäytöksisen oopperan alkusoitossa Les Toréadors (allegro giocoso) soitetaan vaihtobassoa 

matalasointisilla jousisoittimilla eli kontrabassoilla. Alla neljän ensimmäisen tahdin 

yksinkertaistettu transkriptio (nuottiesimerkki 55). 

 

 
Nuottiesimerkki 55. Alkusoitto oopperasta Carmen. 

 

Vaihtobasso sisältää muitakin säveliä kuin perusäänen ja kvintin, varsinkin kun kahdessa 

ensimmäisessä tahdissa sointuvaihdoksista johtuen soitetaan vain perusääniä, joskin perusääni-

kvintti-tyyppisellä kuviolla. Kolmannessa ja neljännessä tahdissa on laskeva bassolinja. 

Soinnut ovat duurin kolmisointuja ja dominanttiseptimisointuja. Varsinaista rumpusettiä tämä 

teos ei luonnollisestikaan sisällä, vaan ensimmäisen tahdin ensimmäiselle iskulle soitetaan 

bassorumpua ja käsilautasia. Sama toistuu viidennen tahdin alussa sisältäen vastaavan 

koholyönnin neljännen tahdin sivuiskulla. Soinnun kanssa yhtä aikaa soitetaan triangelia, joka 

tuo heikolle tahtiosalle selkeän alukkeen ja helisevän soinnin. Carmen-oopperan alkusoitto on 

varsin juhlallinen ja iloinen, mutta vaikea mieltää sitä mitenkään humoristiseksi ainakaan 
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pelkän musiikin näkökulmasta. Kaikki soittajat vaikuttavat soittavan osuutensa asian vaativalla 

vakavuudella ja tarkkuudella soundin laadusta tinkimättä. 

 

Vaihtobasso on myös hyvin käytetty marssimusiikissa. Sillä saadaan omalta osaltaan aikaan 

ryhdikästä rytmiä, jotta sotilaiden on helppo marssia musiikin tahtiin. Marssimusiikissa 

bassosävelet soitetaan yleensä tuuballa (tai useammalla), myös sousafonia on käytetty 

erityisesti marssiessa sen kannettavuuden tähden. Samoin jotkut muut matalat vaskipuhaltimet 

voivat tuplata bassosäveliä, mutta yleensä ei. Marssit ovat peräisin samasta tyylilähteestä 

polkan kanssa, joten 1800-luvun lopun marssit ja polkat muistuttavat hyvin paljon toisiaan sekä 

melodisesti, rytmisesti, harmonisesti kuin rakenteenkin puolesta (Jalkanen & Kurkela 2003: 

235). Polkka ja humppa puolestaan muistuttavat musiikkina toisiaan, vaikka niitä tanssitaankin 

aivan eri tavoin.  

 

Marsseissa vaihtobassosävelet soitetaan pääsääntöisesti alla brevessä ajateltuna joko täyteen 

arvoonsa eli neljäsosan mittaisina heikkoon tahdinosaan kiinni tai aavistuksen lyhennettyinä 

korostaen terävää artikulaatiota. Ison vaskisoittimen ääni syttyy täyteen sointiinsa hieman 

hitaasti, joten kovin lyhyinä nuotteina soitettuna soivan sävelkorkeuden erottaminen on 

hankalampaa. Silloin soinnuilta jäisi pohja pois ja harmonian hahmottaminen olisi vaikeampaa. 

Sointusävelet puolestaan soitetaan lyhyesti ja terävästi, sillä terävä isku heikolle tahtiosalle tuo 

marsseihin selkeän hahmon. Tämän mahdollistaa se, että korkeammalta soivien puhaltimien 

ääni syttyy nopeammin ja tonaliteetti hahmottuu helpommin lyhyemmästäkin kuulokuvasta 

(nuottiesimerkki 56). 

 

 
Nuottiesimerkki 56: Muistoja Pohjolasta -marssi, A-osan 4 ensimmäistä tahtia. 

 
Muistoja Pohjolasta -marssin lisäksi myös monissa muissa marsseissa käytetään vaihtobassoa 

tai sitten vastaavalla rytmillä samaa säveltä toistaen luodaan vaihtobasson tapainen rytmikudos 

vaihtamatta säveltä saman soinnun aikana. Olisi kuitenkin kovin uskaliasta väittää 

sotilasmusiikin olevan humoristista. Jean Sibeliuksen säveltämän Jääkärien marssin, Suomi-
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marssin tai vaikkapa Puolustusvoimain kunniamarssin Porilaisten marssin soidessa ei 

kenellekään varmaankaan tule mieleen, että vaihtobasso musiikillisena ilmiönä on 

humoristinen. Toisaalta, koska humpalla on musiikillinen yhteys marssimusiikkiin, niin ajatus 

marssimusiikin tahdissa tanssimisesta on kyllä hieman koomista.  

 

Vaihtobassoa käytetään myös muun tyylisissä iskelmäsävelmissä kuten polkassa ja jenkassa. 

Vaihtobassosäveliä erilaisella rytmillä käytetään myös esimerkiksi valsseissa ja tangoissa. 

Joskus olen kuullut sanottavan, että country-musiikki erilaisine variaatioineen on ”amerikan 

humppaa” eikä ihme, sillä samantyyppistä vaihtobassoa niissäkin paljolti käytetään, joskin 

enemmistö kappaleista taitaa olla duurissa, toisin kuin humpassa.  

 
 
4.2. Rumpukomppi 
 
Kuten jo aiemmin humppamusiikin analyysiosiossa kerroin, on erilaisia tapoja soittaa 

rummuilla humppamusiikkia. Ensimmäistä, ilman minkäänlaisia aksentteja sisältävää 

virvelirumpukomppia lukuun ottamatta kaikissa on jonkinlainen heikon tahtiosan painotus, 

lievänä tai voimakkaana. Noin soitetaan varsinkin perinteisen soittotavan mukaan, jossa 

bassorumpua on syytä käyttää säästeliäästi (Metsäketo & Rehnström 2011:5). Nämä heikkoa 

tahdinosaa painottavat virvelirumpukompit ovat osin käytössä myös marssimusiikissa, jonka 

huumorittomuus tuli jo todettua vaihtobasso-osuudessa kappaleessa 4.1. 

 

Kun tarkastellaan esimerkiksi Tulipunaruusut-kappaleessa käytettyä hi-hat-symbaalien 

sisältävää rumpukomppia (nuottiesimerkki 57), niin sen voi soittaa myös vielä enemmän 

heikkoa tahdinosaa painottaen (nuottiesimerkki 58). Tällaista komppia käytetään monissa pop- 

ja rock-kappaleissa, tosin usein myös erilaisin bassorumpuvariaatioin. 

 
Nuottiesimerkki 57. 

 

  
 Nuottiesimerkki 58. 
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Jos hi-hat-symbaaleita ei paina jalalla tiukasti kiinni, vaan antaa niiden soida legatomaisemmin 

ja tuoda voimakkaamman soundin, niin sen tyyppistä rumpukomppia käytetään paljon niin 

sanotussa raskaammassa rokissa ja erityisesti metallimusiikissa. Näitäkään popin ja rockin 

rumpukomppeja ei tietääkseni kukaan pidä erityisen humoristisina. Varsinkin raskaan rock-

musiikin soittajat näyttävät pääosin niin vakavilta, että väittäisin heidän olevan tosissaan sen 

musiikin kanssa.  

 
 
4.3. Melodia 
 
Humppien melodiat kulkevat slaavilaiseen tyyliin mollissa muutamaa duurihumppaa lukuun 

ottamatta. Sävelkulut ovat diatonisia eli vallitsevan asteikon mukaisia ja jokaisessa 

analysoimassani humpassa käytetään kromaattisia sivusäveliä eli ylä- ja alapuolisia 

johtosäveliä. Sävelhypyt toteutetaan lähes poikkeuksetta sointusäveliä käyttäen. 

Humppasävelmät eivät mitenkään selkeästi poikkea muista iskelmäsävelmistä, mitään 

yllättäviä dissonansseja tai epäjohdonmukaisuuksia ei käytetä, joten en keksi, mitä humoristista 

humppien melodioissa voisi olla. Merkittävä koomisuuden merkki on havaittu ristiriita 

odotuksiin nähden, mutta sellaisia tavalliset humpat eivät tarjoa (Bergson 2000: 128). 

Myöskään tutkija Enriquen Alberto Ariaksen kahdenkymmenen kohdan lista huumorista 

musiikissa ei juurikaan auta, sillä melodiaan liittyvien yllätysten puutteen vuoksi muutkaan 

kohdat eivät osoita humpan melodioiden humoristisuutta (Arias 2001: 3–5). Niin ikään filosofi 

Henri Bergsonin koomiseksi määrittelemä liioittelu ei mitenkään sovi itse melodioihin eikä 

niiden esittämiseen (Bergson 2000: 90). Edelleen Bergsonin esiin ottamat tietynlaiset eleet eivät 

sovi vakavasti työhönsä suhtautuvien tanssimuusikoiden väheksymiseen (Bergson 2000: 102). 

 

Koska humppamelodiat liikkuvat myös laajalla äänialueella, oktaavin ja undesimin välillä, ja 

sisältävät jopa oktaavihyppyjä ei niiden laulaminen onnistu kaikilta. Jos vertailukohdaksi 

otetaan ”listapoppia”, niin aika nopealla kuuntelulla selviää, että monet niistä päästävät laulajan 

ääniala- ja intervallihyppykysymyksissä huomattavasti helpommalla, koska popmusiikin 

puolella persoonallisuus on tärkeämpi vaatimus. Siksi en myöskään näe vähättelylle 

asiaperusteita.  

 

Myöskään humpissa soitettavia vastamelodioita ei voi pitää sen enempää humoristisina, sillä 

vastamelodiat perustuvat aina päämelodioihin. Niin ikään muut koristekuviot esimerkiksi 

haitarinsoittajilla eivät poikkea millään tavalla muista perinteisen tanssimusiikin soittotavoista. 
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Nämä kolmisointuarpeggiot ja asteikkokulut erilaisine johtosävelkorukuvioineen ovat 

tyypillisiä kaikenlaisessa perinteisessä tanssimusiikissa. 

 
 
4.4. Harmonia ja rakenne 
 
Humpan harmonia on hyvin monipuolista. Mahdollinen mielikuva kolmen soinnun kappaleista 

ei todellakaan pidä paikkaansa, sillä kaikissa humpissa on paljon erilaisia sointuja. Kuten 

kappaleessa 3.4. esitin, humpassa käytetään I- ja IV-asteen kolmisointuja sekä V-asteen 

dominanttiseptimisointuja. Näiden lisäksi esiintyy paljon myös V-asteen välidominanttia V7/V, 

mutta myös muiden asteiden välidominantteja sekä tritonuskorvaussointuja, samoin 

vähennetyn kolmisoinnun käyttö välidominanttina on käytetty tehokeino. Myös kvinttikiertoa 

käytetään usein. Jazz-musiikista tutut dominanttien käyttö ja II-V7-sointukulut muistuttavat 

humpan historiallisesta kehityksestä ja osoittavat humppien soinnutuksen olevan varsin 

monipuolista. Huumori loistaa poissaolollaan eikä vähättelylle todellakaan ole aihetta.  

Humpat ovat myös valtaosaltaan molliin sävellettyjä kappaleita, joka ei ainakaan itsessään lisää 

humoristista mielikuvaa.  

 

Rakenteen kannalta humpat muistuttavat läheisesti muita iskelmämusiikin muotoja. Yleensä 

kappaleissa on jonkinlainen alkusoitto, jonka jälkeen säkeistöt ja kertosäkeet vaihtelevat. Jotkut 

säkeistöt saatetaan soittaa instrumentaaleina, jotta kuulijoille tulee vähän vaihtelua 

laulusäkeistöjen ja kertosäkeiden väliin. Joissain humppakappaleissa on myös jonkinlainen 

erillinen väliosa, mutta se ei ole kovinkaan tavanomaista. Kappaleet loppuvat enimmäkseen 

viimeisen kertosäkeen jälkeen napakasti niin kutsuttuna ”seinäloppuna” ilman hidastuksia, 

mutta joskus myös erillisiä loppusoittoja esiintyy. Nämä ”seinäloput” eivät myöskään yleensä 

tule yllätyksenä, sillä niitä edeltää usein melodian nousu johtosävelen kautta pitkäkestoiseen 

perussäveleeseen tai asteittainen lasku pitkään perussäveleen. Tämä tapahtuu lähes aina 

kertosäkeen päätteeksi, ja usein on vielä tapana viimeisellä kerralla kerrata kertosäe, jotta 

kaikille on selvää, että kappale tulee päättymään kohta.  

 

Missään humpissa ei ole rakenteellisesti jotain erityisen hauskaa, esimerkiksi yllättäviä 

äkkipysäytyksiä kesken rakenteen, omituisia siirtymiä osasta toiseen tai eri osien kummallista 

järjestystä, jotka Ariaksen mukaan olisivat huumorin merkkejä (Arias 2001: 3–5). Vaikea siis 

havaita, että humpan rakenteissakaan mitään erityistä huumoria olisi. 
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4.5. Soittotapa 
 
Humppaa ei soiteta tavallista äänenvoimakkuutta kovempaa tai hiljempaa. Toisinaan rumpali 

kyllä saattaa soittaa yllättäviä splash-symbaalin iskuja, jotka voidaan yllätyksensä vuoksi 

tulkita humoristisiksi. Toisaalta, koska ne ovat humpassa melko yleisiä, ne eivät enää lopulta 

ole yllätyksiä. Usein humppien dynamiikka eli sävelvoimakkuuksien vaihtelu on aika rajallista 

eli kohtalaisen vähäistä. Näin Ariaksen esittämät dynaamiset yllätykset jäävät pois (Arias 2001: 

3). Myöskään Ariaksen tempoihin liittyvät ehdotukset humoristisuudesta eivät toteudu 

humpassa (Arias 2001: 4). Esitystempot eivät ole poikkeuksellisen hitaita tai nopeita, valtaosan 

tempoista asettuen keskitempoon 120 bpm:n lähettyville. Humppakappaleita ei hidasteta eikä 

nopeuteta kesken kappaleen, vaan sama tempo pidetään ensimmäisestä tahdista viimeiseen 

tahtiin saakka.  

 

Joskus kuulee puhuttavan, että ”se on vaan semmoista humppaa”, kun tarkoitetaan sitä, ettei 

sitä tarvitse soittaa niin hyvin kuin osaisi. Kun kuunnellaan niin sanottuja oikeita 

humppalevytyksiä eikä parodioita, ei niistä millään tavalla välity sellainen asenne, etteikö 

laulaja(t) ja soittajat suhtautuisivat tekemiseensä vakavasti ja esittäisi osaansa vakavasti. Kyse 

ei siis ole ainakaan tarkoituksellisesta parodiasta. Heikkinen kyllä muistuttaa, että 

mahdollisessa parodiassa kyse on esittäjien ja kuulijoiden välisestä tulkinnasta (Heikkinen 

2008: 18). Myös Clarkin ajatuksia mukaillen humpan huvittavuus tai hauskuus on itse 

ajatellussa, havaitussa tai koetussa inkongruentissa eli epäjohdonmukaisessa tilanteessa 

(Järvelä & Keinänen 2009: 9). Itse en omiin kokemuksiini ja havaintoihini perustuen osaa nähdä 

humpan esittämistä yleisesti ottaen koomisena tai humoristisena, erityisiä parodia- ja 

huumorihumppia lukuun ottamatta. Siihen ei liity Bergsonin mekaanisuuden määritelmät 

(Bergson 2000: 39), ei groteski liioittelu (Bergson 2000: 90), ei erityiset hauskoiksi tulkittavat 

eleet (Bergson 2000: 102), ristiriidat (Bergson 2000: 128) eikä edes jonkin musiikillisen idean 

luonnollisen ilmaisun siirtäminen toiseen sävyyn (Bergson 2000: 88). 

 

On totta, ettei humppa ole tietyssä mielessä kovin vaikea musiikkityyli soittajille, mutta ei sitä 

ole moni muukaan iskelmämusiikin muoto, mukaan lukien valtaosa ”listapopmusiikista”. Ja 

toisaalta kaikki tyylit ovat vaikeita, jos esityksen oikein hyväksi haluaa. Mitä 

yksinkertaisempaa musiikki ja vaadittava soitto on, sitä haastavampaa se on toteuttaa siten, että 

kuulija vaikuttuu kuulemastaan.  
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Silti samanlaista väheksyvää asennetta ei kuule samalla tavalla esimerkiksi valsseihin liittyen, 

vaikka niiden soittaminen ei ole sen haastavampaa kuin humppienkaan. Toki esimerkiksi 

valssia tai tangoa laulaessaan laulaja joutuu laulamaan pidempiä ääniä kuin humpassa, joten 

valssilaulaja tarvitsee asianmukaiseen tulkintaan hieman soivemman äänen kuin 

humppalaulaja.  

 

Oma lukunsa ovat tietysti erilaiset parodiat humpasta, jossa erityisesti on kunnostautunut 

Eläkeläiset-yhtye. Tämä yleensä aina melkoisessa humalatilassa (Mattila 2000: 100) soittava 

orkesteri ei esitä tavallista humppaa, kuten ei mikään muukaan parodia edusta suoraan 

alkuperäistä kohdettaan. Olisi kovin loukkaavaa vakavasti omaan musiikkituotantoonsa 

suhtautuvia artisteja kohtaan leimata koko musiikkigenre pelkän parodian perusteella. Minulla 

on myös käsitys useisiin lähteisiin perustuen, että humppaa on pidetty huumorimusiikkina jo 

kauan ennen Eläkeläisten perustamista vuonna 1993. Eläkeläiset ei muutenkaan soita valmiita 

humppakappaleita, vaan tekevät uusia versioita usein tunnetuista pop- ja rockklassikoista.  

 

Solistiyhtye Suomi on jostain syystä saanut myös jonkinlaista parodiayhtyeen mainetta, vaikka 

se soittaa levytyksissä ihan tosissaan eikä mielestäni tee kokonaisuudessaan parodiaa humpasta. 

Yhtyeen erikoisuus on se, että sen ohjelmistoon kuuluvat lähes kaikki aiemmin luvussa 3.4. 

mainitsemani duurihumpat, joita ei paljon ole. Solistiyhtye Suomella on reipas ja iloinen 

meininki esityksissään, mutta ei se ole synonyymi humoristisuudelle. Yhtyeeltä löytyy myös 

muutamia huumoria sisältäviä sanoituksia, kuten Mahtava peräsin ja pulleat purjeet, Njet 

Molotoff, Eldankajärven jää, Pontikkaa taas tekaisin ja Haavekatsastaja, joista viimeinen on 

selkeä parodia Aaveratsastajat-kappaleesta. Valtaosa yhtyeen kappaleista on kuitenkin 

tavallisia iskelmäaiheisia kappaleita. Silloinkin kun kyseessä on humoristiseksi tulkittava 

kappale kaikki huumori perustuu pelkästään sanoihin, sillä säestys on aina toteutettu 

asianmukaisesti soittamista, sovituksia ja soundeja myöten. Varmaan myös lähes kaikista 

musiikkigenreistä löytyy oma parodiaversionsa, mutta ei silti alkuperäistä genreä itsessään 

tulkita parodiaksi. 

 

Pääosin korkeakulttuurin parissa työskentelevien kamariorkesteri Avantin muusikoista 

enimmäkseen koostuva HumppAvanti! on erikoinen tapaus humppaparodioiden keskuudessa. 

Pianisti-säveltäjä-sovittaja Timo Hietalan tekevät sovitukset erilaisista perinteisen 

tanssimusiikin kappaleista ovat kyllä tosi taidokkaita ja kekseliäitä, ne soitetaan todella 

taitavasti ja tietyllä tavalla tanssimusiikkikappaleita viedään kohti korkeakulttuurisia traditioita 
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kohti, mutta jostain syystä HumppAvanti! on kaikkein räikeintä ja osoittelevinta parodiaa näistä 

kolmesta esimerkistä. Siinä missä Eläkeläiset humalassa soittavat poppia humppakompilla ja 

Solistiyhtye Suomella on joitain huumoripitoisia sanoituksia, niin HumppAvanti! suhtautuu 

tanssimusiikkiin selvästi sarkastisesti. Kappaleissa on erilaisia yllättäviä muutoksia, tempoja, 

pysäytyksiä, erikoisia soundeja, lainauksia muista kappaleista ja tyyleistä, virtuoosimaisia 

kadensseja ja monia muita Ariaksen Comedy in Music (2001: 3–5) listaamista huumorin 

ilmenemismuodoista. Itse asiassa muutaman kappaleen HumppAvantia! kuunneltuani 

huomasin heidän toteuttavan suurimman osan Ariaksen luetteloimista taidemusiikin parissa 

huumoriksi laskettavista piirteistä.  

 
Kuten jo johdannossa kerroin, tutkijat Steve Neale ja Frank Krutnik esittävät, että ”parodia 

kommentoi esteettisiä konventioita ja satiiri sosiaalisia” (Oinonen 2004: 267). Tutkija Esti 

Sheinbergin puolestaan esittää, että parodiassa on myös aina kaksi tasoa, joissa ensimmäisessä 

lainataan asia alkuperäisestä kontekstistaan ja toisessa istutetaan se johonkin toiseen, erilaiseen 

asiayhteyteen. Uudessa kontekstissa siihen viitataan useimmiten liioitellen. Satiirissa 

puolestaan on kaksi tasoa. Näkyvässä tasossa ilmenevä vääristymä, yleensä liioittelu tai 

vähättely paljastaa piilossa olevan tason olemassaolon. (Sheinberg 2000: 28.)  

HumppAvanti! tekee perinteisestä tanssimusiikista sekä parodiaa lainaamalla tuttuja 

melodioita, sanoja ja muita elementtejä upottaen ne uuteen yhteyteen, mutta myös satiiria 

esittämällä ne ainakin näennäisesti ”hienommassa” yhteydessä – taidemusiikkina – unohtaen 

alkuperäisen tarkoituksen eli tanssin säestämisen. Näin se kommentoi humpan sosiaalista 

ulottuvuutta mielestäni alentavasti.  

 

Jostain syystä HumppAvanti! ei soita humppakappaleita juuri koskaan humppana, vaan Odessa 

on skata, Pieni polku jonkinlaista baion-foksia, Alaska pitkän alkusoiton jälkeen hidas foksi, 

Heili karjalasta klezmeriä ja Ellin boksi puolestaan ylitempoista sirkusmusiikkia 

virtuoosimaisin puhallinosuuksin. Humppa ei siis voi olla humppaa ollakseen tarpeeksi hienoa? 

 
 
4.6. Kappaleiden sanoitukset 
 
Humpan musiikilliset elementit eivät mielestäni vastanneet kysymykseen humpan 

huumorimusiikin leimasta, mutta kenties vastaus löytyy teksteistä. Tekstihän usein ilmentää 

kappaleiden sanomaa paljon selvemmin kuin itse musiikki, joskaan ei aina.  
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Kuten luvussa 3.6. esittelin, humppakappaleiden sanoitukset eivät juurikaan poikkea muista 

iskelmäkappaleista. Kielen käyttö ei niissä ole mitenkään erityisen kankeaa tai järjenvastaista 

(Bergson 2000: 81). Yleisin laulun aihe on rakkauden kaipuu, joko tulevan rakkauden toiveikas 

odottaminen tai menetetyn rakkauden kaihoisa muistelu. Myös luontoon liittyvät aiheet ovat 

usein teksteissä mukana. Koska nämä aiheet eivät ole erityisen hauskoja valsseissa, tangoissa, 

jenkoissa tai polkissa en näe mitään syytä, että ne olisivat erityisen hauskoja humpassakaan. 

Humppatekstejä on vaikea pitää erityisen koomisina tai vitsikkäinä sen enempää vitsikkyyden 

laajemmassa kuin suppeammassakaan merkityksessä (Bergson 2000: 76–77.) Toki on olemassa 

muutamia humoristisia humppasanoituksia, mutta humoristisia sanoituksia löytyy muistakin 

genreistä, eikä niiden vuoksi yleensä leimata koko genreä. 

 

Humppasanoituksia on vaikea ajatella myöskään ironisina teksteinä. Kun populaarimusiikin 

parissa teksteissä on jonkinlainen metataso, niin oman kokemukseni mukaan sillä viitataan 

useimmiten pariutumiseen ja varsinkin seksiin. Joskus siihen viitataan ironisesti, mutta usein 

asia yritetään kiertää erilaisin luontoon liittyvin kuvauksin tyyliin ”kohta sataa”. Tämän 

tutkimuksen piirin kuuluvista humppasanoituksista suurin osa voidaan tulkita melko 

viattomasti rakkauden kaipuuksi. Jätkän humpan ja Tulipunaruusut voi halutessaan tulkita 

myös seksin kaipuuksi. Pieni hetki antaa eniten mahdollisuuksia erilaisiin 

tulkintavaihtoehtoihin, mutta yhdestäkään tekstistä en löydä sellaista ironista vivahdetta, johon 

Esti Sheinberg viittaa ratkaisemattoman ilmaisuna (Sheinberg 2000: 27). Humppaa on 

myöskään vaikea tulkita satiiriksi, sillä teksteistä puuttuu kaikki ilkeämielisyys, iva ja 

yhteiskunnallinen kritiikki. Groteski liioittelukin puuttuu, koska tekstit ovat lopulta aika arkisia.  

 
 
4.7. Kankkulan kaivolla -ohjelma  
 
Kankkulan kaivolla -ajanvieteohjelma mainitaan lähes poikkeuksetta, kun humpan historiasta 

puhutaan. Se on lähes kaikkien lähdeteosten mukaan ohjelma, josta humppa sai alkunsa. Tässä 

tutkimuksessa olen osoittanut, että musiikkina humppa oli ollut olemassa jo ainakin 

kolmisenkymmentä vuotta samankaltaisena kuin sitä Kankkulan kaivolla -ohjelmassa esitetään. 

Mitä humpan keksijäksi mainittu Antero Alpola lopulta keksi? Humppa-musiikkia hän ei ole 

keksinyt millään tavalla, mutta sana humppa on onomatopoeettinen johdos basson ja soinnun 

vuorottelusta, ja termi humppa on siis useiden lähteiden mukaan Antero Alpolan keksintö. 

Samoin hänen ansiokseen voidaan laskea se, että hän ylipäätään otti ohjelmaan nostalgiaa ja 
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kaihoa tuottavaa musiikkia vuosikymmenten takaa (von Bagh & Hakasalo 1986: 75). Millainen 

itse ohjelma sitten oli ja mikä sen vaikutus humppaan oikeastaan on? 

 

Tutkija Paavo Oinosen mukaan Suomen yleisradiolla oli lakisääteinen sivistystehtävä. Sen 

lisäksi kuulijakunnan laajentamiseksi jo 1940-luvun lopulla alettiin lähettämään niin kutsuttuja 

ajanvieteohjelmia, jotka siihen aikaan ajateltiin sananmukaisesti joutilaiden hetkien 

ajanvietteeksi (Oinonen 2004: 49). Yksi suosituista oli vuosina 1958–1970 kausiluontoisesti 

lähetetty radiohupailu Kankkulan kaivolla. Sitä lähetettiin vain muutaman kerran vuodessa, 

toisin kuin suosittua viikoittaista jännityssarjaa Kalle-Kustaa Korkin seikkailut sekä Suomisen 

perhe ja sen vaihtoehdoksi kirjoitettua Työmiehen perhettä. Kahta viimeistä kutsuttiin 

kuulokuvasarjoiksi aiheiden vakavuuden perusteella, eikä niitä siten laskettu ainakaan 

kokonaan ajanvietteeksi, joka oli matalamman kulttuurin termi (Oinonen 2004: 26–27). 1950-

luvulla korkeamman kulttuurin puolella oli olemassa rintamalinjat modernistien ja 

traditionalistien välillä, joihin kumpaankaan rillumarei-kulttuuri ei matalan kulttuurin 

edustajana luonnollisestikaan kuulunut. Silti se ajoi modernistien tapaan kansallisen retoriikan 

purkamista, kielen yksinkertaistamista ja isänmaallisuuden vähentämistä. (Oinonen 2004: 164.)  

 

Aune Ala-Tuuhosen ja Antero Alpolan kirjoittama Kankkulan kaivolla -radiohupailu oli suurta 

parodiaa muun muassa suomalaisista kesätapahtumista ja radioselostuksista ja -reportaaseista. 

Samoin siinä hienovaraisesti rakennettiin erilaisia maaseudun arkkityyppejä, ja naljailtiin 

yläluokalle eli sivistyneinä pidetyille ihmisille (Kahila & Kahila 2006: 31). Sen tarkoituksena 

oli koetella kielletyn ja sallitun ilmaisun rajaa (Oinonen 2004: 251). Sellainen rajankäynti oli 

aavistuksen riskialtista tuon ajan radiossa. Kuuntelijat loukkaantuivat helposti, jos ajattelivat, 

että heille nauretaan. Kankkulassa ero parodian ja satiirin välillä oli paikoitellen vaikeasti 

erotettava. Paavo Oinonen kirjoittaa Steven Nealen ja Frank Krutnikin todenneen, että ”parodia 

kommentoi esteettisiä konventioita ja satiiri sosiaalisia”. Nimenomaan satiirin onnistuminen oli 

Yleisradiossa tuohon aikaan haastava tehtävä. (Oinonen 2004: 267.)  Myös Ala-Tuuhonen sai 

Yleisradion johtokunnalta ankaran varoituksen Tuohikontti-ohjelmansa lähetyksestä, josta 

maaseudun väestö oli loukkaantunut, vaikka Ala-Tuuhonen itse maatalon tyttärenä yritti vain 

olla hauska (Oinonen 2004: 252). Yleisiksi säännöiksi tulivatkin, että alkoholin käyttö, 

politiikka, maalaisten pilkkaaminen ja eroottiset kaksimielisyydet olivat kiellettyjä aiheita 

(Oinonen 2004: 256). Silti kaikkia noita kuultiin Kankkulan kaivolla -ohjelmassa, joskin 

peitellysti varsinkin nykyaikaan verrattuna. Erityisesti Tippavaaran isännän alkoholinkäyttö oli 
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ilmeistä, vaikkakin epäsuorasti esitettynä. Sen avulla naurettiin valtion tiukalle 

alkoholipolitiikalle ja ”oikeutettiin” kansalaisten oma alkoholinkäyttö (Oinonen 2004: 337).  

 

Kankkulan huumori oli tarkoituksellisen monikerroksista ja koetteli kuulijoiden sivistyksen 

tasoa. Erityisen paljon huumoria revittiin sanojen monimerkityksellisyydestä ja niiden 

yllättävistä vaihdoista, samoin juontajan eli ”haastattelijan” vedättämisestä. Ohjelmassa oli 

myös eräänlainen metataso, jossa kylän väki oli kuvitteellisessa radio-ohjelmassa ja näin 

ohjelma parodioi jopa itseään (Oinonen 2004: 338). 

 

Ohjelmassa ei Alpolan mukaan ole leikinlaskua, sutkautuksia tai lupsakkuutta, eikä kukaan 

kerro kaskuja eikä naura. Sen sijaan se on totinen ja hymytön. Teksti oli kaikki kaikessa ja 

tärkeintä oli, miten asia ilmaistiin. (Oinonen 2004: 259.) Kuulostaa siis näin kerrottuna varsin 

ratkiriemukkaalta ohjelmalta. Vesa Kurkelan ja Pekka Jalkasen mukaan parodia kohdistui myös 

iltamiin, huvielämän säännöstelyyn ja kansallisromanttiseen folkloristiseen idylliin, jota 

korostettiin 1920–30-lukujen foxtrot-musiikilla (Oinonen 2004: 262–263, Jalkanen 1992: 32). 

Orkesteri Pumppu-veikot (myöhemmin tunnettu nimellä Humppa-veikot) oli Dallepé-

tyyppinen orkesteri, jossa oli puhaltimien lisäksi rummut, haitarit ja kitara/banjo (Tikka & 

Tamminen 2011: 230).  Myöhemmissä tutkimuksissa Humppa-veikot todetaan aidoksi ja 

perusteellisen ammattimaiseksi orkesteriksi (von Bagh & Hakasalo 1986: 75). Lisäksi 

ohjelmassa esiintyi rautalankatrio Räminä, Kankkulan Torvisoittoyhdistyksen Torvet ja Herra 

Tallapään orkesteri. Ohjelma oli tutkimusten ja kuuntelijapalautteen perusteella kovin suosittu 

(Oinonen 2004: 286). 

 

Törmättyäni kyseisen ohjelman nimeen lukuisissa lähteissä humpan syntysijana ja luettuani 

Paavo Oinosen aiheeseen liittyvän kirjan Pitkä matka on Tippavaaraan…päätin lopulta 

kuunnella muutamia kyseisen ohjelman jaksoja. Yle Areenasta löytyy ainakin 12 ensimmäistä 

jaksoa, joista kuuntelin neljä kokonaan. Sen jälkeen olin entistäkin enemmän hämmentynyt 

humpan väitetystä humoristisuudesta. Musiikki, jota ohjelmassa soitetaan, on monipuolisesti 

humppaa, foksia, tangoa, valssia, jenkkaa ja polkkaa. Kaikkia genrejä soitetaan isohkolla 

orkesterilla monipuolisin sovituksin, jotka vastaavat äänilevyversioita kyseisistä kappaleista. 

Humppa ei erotu millään tavalla muista genreistä, tosin ohjelman tunnusmusiikkina on humppa. 

Ainoat humoristisesti uudelleensanoitetut kappaleet ovat jenkkoja. Yleisesti musiikki on 

sketsien välimusiikkia, eikä sitä aseteta mitenkään humoristiseen valoon. Sen esityksissä ei 

käytetä mitään aiemmin esittelemiäni humoristisia elementtejä, kuten yllättäviä sovituksellisia 
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muutoksia ja taukoja, laulajan tahallista äänen muuntelua tai soittimista tulevia erikoisefektejä 

tai ”epäsoittimia”. Silti tutkija Vesa Kurkela kirjoittaa Suomen musiikin historia: 

populaarimusiikki -kirjassa, että ohjelmassa soitettujen 1930-luvun alun nopeat foksit 

kuulostivat vanhakantaisilta ja siten itsessään huvittavilta. Humppa oli aikansa 

”huumoripoppia”, eikä sitä koskaan tullut vakavasti otettavaa musiikkia sen parodisen luonteen 

vuoksi. (Jalkanen & Kurkela 2003: 480.)  

 

Oma lukunsa on itse ohjelman huumori. Se on selvästikin aikansa tuote, ja itseäni se ei 

naurattanut yhtään yhtä sketsiä lukuun ottamatta, joka vain hymyilytti hieman. Bergson puhuu 

naurun teoriasta, joka sisältää myös komiikan ja huumorin (Bergson 2000: 7). Kankkulan 

kaivo-ohjelman naurussa on auktoriteetteja kyseenalaistava piirre, mutta silti siinä ei pelkästään 

naureta herroille eikä säännöille (Oinonen 2004: 325). Ohjelma osoitti ihmisille, miten vallalla 

olevat normit olivat muokanneet jokaisen identiteettiä ja käsitystä itsestä (Oinonen 2004: 328). 

Viitteet Tippavaaran isännän alkoholinkäytöstä ovat nykyisin lähinnä vaivaannuttavia, eikä 

sanoissaan sekoileva juontaja ole mitenkään oivaltavaa.  Sosiaalinen viitekehys on myös 

muuttunut niin paljon, ettei tuon ajan puheäänien muuntelu saa enää nauruhermoja repeämään. 
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5. POHDINTA 
 
Tutkimukseni tavoitteena oli analysoida, mistä osatekijöistä humppa koostuu; miten kullakin 

tyypillisellä soittimella humppaa soitetaan, ja miten humpan voi hahmottaa musiikin 

peruselementtien – rytmi, melodia, harmonia – kautta, sivuten myös rakennetta, tekstejä ja 

sointiväriä eri instrumenttien soittotapojen kautta. Esitin myös, miten humpan historiaan eri 

vaiheessa liittyvät humppafoksi ja humppa ovat erkaantuneet omiksi tyylilajeikseen. 

Tutkimuskirjallisuuteen tutustuessani esiin nousi toistuva väite humpan humoristisuudesta, 

joka alkoi häiritsemään minua siinä määrin, että lopulta käytin siihen enemmän aikaa kuin 

varsinaiseen musiikkianalyysiin. Tämä aluksi pienenä sivupolkuna näyttäytynyt, ja sittemmin 

suureen rooliin noussut osuus oli kuitenkin tärkeä prosessi, sillä edelleen minulla on sellainen 

mielikuva, että humpan humoristista piirrettä toistetaan lähdeteoksesta toiseen sen 

kummemmin asiaa tutkimatta ja perustelematta. Halusin saada selvyyden, miksi minun oma 

mielikuvani humpasta ja lähdekirjallisuuden väitteet eivät tuntuneet kohtaavan. Jos en olisi itse 

aloittanut humpan soittoa yhtenä sen synkimmistä ja vakavammista jaksoista 1980-luvulla ja 

1990-luvun laman aikoihin, ei tuo ero olisi juolahtanut ehkä minullekaan mieleen, vaan olisin 

uskonut humoristisuuden tosiasiana. 

 

Vaikka valitsin aiheekseni humpan osin anarkistisena vastavetona silloisessa pro 

seminaariryhmässä olleiden toisten opiskelijoiden korkeakulttuurisille aiheille, ja toisaalta 

ajatuksella, että tästä ”tiedän kaiken” suurin johtopäätökseni on se, että mitä enemmän asiaa 

tutkin, sitä vähemmän ymmärsin tietäväni. Asiaa ei auttanut, että humppaa koskeva termistö on 

sekavaa, monissa lähteissä on virheellistä tai vähintäänkin harhaanjohtavaa tietoa, eikä 

aikalaistodistuksista aina tiedä, kuinka totta ne ovat. Välillä kutsutaan humpaksi musiikkia, joka 

on tehty jo paljon ennen humppa-termin keksimistä. Toisinaan taas humppa-termin keksimistä 

edeltävää musiikkia kutsutaan humppafoksiksi, foxtrotiksi tai pelkästään foksiksi tai jopa 

jazziksi, vaikka sen tyylipiirteet muistuttaisivat selkeästi humppaa. 

 

Luvussa 2, humpan historia lyhyesti, esittelin taustaa humpan synnylle ja kehittymiselle. Sen 

osion suurin anti itselleni oli havainto äsken mainittujen termien käytön sekavuudesta ja 

monitulkintaisuudesta. Se avasi minulle monia ahaa-elämyksiä suomalaisen musiikin 

historiaan ja tuotti uusia kytkentöjä päässäni olevaan suomalaisen populaarimusiikin 

mindmappiin. Humpan marssitausta ei ollut minulle 1980-luvulla ammattimaisen keikkailun 

aloittaneelle ollenkaan tuttu asia, sillä siihen mennessä se oli jo häivytetty musiikista pois. Nyt, 
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kun sen tietää, se on kuitenkin helposti edelleen havaittavissa. Vanhasalon tekemä jako humpan 

neljäksi vaiheeksi on oiva väline avaamaan sitä, että vaikka humppa on yksi määriteltävissä 

oleva genre, sen sisään mahtuu monenlaisia vaiheita, joista on hahmotettavissa pieniä eroja.  

 

Luvussa 3 analysoin humppaa eri instrumenttien kautta sekä musiikillisten ilmiöiden kautta 

rakentaen kuvaa siitä, minkälaisista aineksista humppa koostuu. Analysointia helpotti 

huomattavasti sekä oma muusikon taustani tanssimusiikin parissa että myös se, että olen 

soittanut itse kaikkia tutkimuksessa mukana olleita soittimia puupuhaltimia ja jousisoittimia 

lukuun ottamatta. Näin ollen kaikkeen materiaaliin ei tarvinnut perehtyä uutena ja tuoreena, 

vaikka suhtauduinkin tutkimukseeni uteliaana ja avoimin mielin sillä ajatuksella, että vanhat 

tietoni ja taitoni eivät välttämättä ole oikeita. Lopulta tutkimukseni kääntyi yhä enemmän 

huumorin tutkimisen suuntaan, joten luvun 3 suurin käyttö itselleni oli toimia materiaalina 

luvun 4 tutkimuksille.  

 

Rytmin tutkiminen osoitti, että vaikka perusrytmiikka on yksinkertaista, on fraseerauksella 

mahdollista tehdä hyvinkin luovia ratkaisuja lopputuloksen muuttamiseksi. Tasajakoisen ja 

kolmimuunteisen fraseerauksen vaihtelu eri soittimissa luo omanlaisen tunnelman humppaan. 

Oma haasteensa on luoda humpan soittoon sellainen svengi, että se kutsuu tanssimaan nekin, 

jotka eivät aiemmin humppaa ole tanssineet. Humpan erilaisia tanssitapoja on niin paljon, että 

jokaiselle innokkaalle ja vähemmänkin aiemmin tanssineelle löytyy varmasti jokin sopiva tapa, 

jos vain haluaa tanssia. Siksi soittajien pitää soittaa erityisesti rytmit selkeästi ja korostaen, jotta 

kaikkien on helppo pysyä mukana. Hyvän svengin löytäminen ei ole humpassa sen helpompaa 

kuin missään muussakaan genressä.  

 

Melodian tutkiminen osoitti, että humppakappaleiden esittämiseen vaadittava ääniala on 

yllättävän laaja. Suppeimmillaankin ääniala on oktaavin yleisen ambituksen liikkuessa noonin 

ja undesimin välissä. Se on enemmän kuin monessa listapopkappaleessa vaaditaan. Melodiaan 

liittyvä, mutta vasta harmonioita tutkiessani löytämäni yllättävä löytö oli se, että ilmeisesti ei 

ole olemassa humppaa ilman välidominanttia. Sitä tarvitaan melodian johtosävelliikkeeseen 

kohti perussäveltä. 

 

Harmonian tarkastelu toi esiin humpan sointumaailman rikkaudesta. Humppa ei ole tämän 

tutkimusmateriaalin eikä edes laajemman katalogin selaamisen perusteella koskaan kolmen 

soinnun musiikkia, ei lähelläkään. Sointuja on paljon, välidominanttien käyttö on runsasta, sillä 
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niitä käytetään myös muille kuin viidennelle asteelle mentäessä. Jazz-musiikista tuttu II-V7-

kulku löytyy todella monesta humpasta, eikä tritonuskorvaukset tai vähennettyjen 

kolmisointujen käyttö välidominanttina ole mitenkään harvinaista. Määrällisesti runsaat ja 

erityyppiset soinnut tekevät humpan säestämisestä normaalissa humppatempossa haastavaa 

ainakin aloittelijoille.  

 

Humppatekstit eivät tutkimukseni ja kokemukseni mukaan eroa muusta iskelmämusiikista. 

Pääosin tekstit käsittelevät rakkauden kaipuuta, joko tulevaa tai jo menetettyä. Sanoittajat myös 

lähestyvät aihetta kovin siveästi, sillä mitään kovin roisia tekstiä ei vakavan humpan parissa 

esiinny. Humppateksteissä ei myöskään oteta yhteiskuntaan tai politiikkaan kantaa, vaan 

rakkauden lisäksi aiheina ovat erilaiset luontoaiheet ja paikat. Tanssimusiikki on tarkoitettu 

nimensä mukaisesti tanssijoiden säestämiseen, eikä tällöin ole tarkoituksenmukaista herättää 

pahennusta eikä toisaalta haastaa liikaa pohtimaankaan kappaleiden sanomaa. Tarkoitus on 

pitää tunnelma leppoisana ja kivana, jotta tanssikokemus olisi hyvä. 

 

Humppafoksi ja humppa ovat aikoinaan olleet ainakin lähes synonyymejä, mutta nykypäivästä 

käsin on helppo hahmottaa ne kahdeksi erityyppiseksi humppagenren sisällä olevaksi 

soittotavaksi. Helpoimmin havaittava ero on tempossa. Humppaa voi ajatella tuplatempoiseksi 

humppafoksiin verrattuna, kuten luvussa 3.7. osoitin. Vertasin alkuperäistä Kipparikvartetin 

humppafoksiversiota On lautalla pienoinen kahvila Solistiyhtye Suomen uudempaan 

humppaversioon. Samoin osoitin, että humppafoksi on selkeästi kolmimuunteisempaa kuin 

humppa, joskaan ei niin selvän kolmimuunteista kuin jazz. On vaikeaa ellei mahdotonta 

osoittaa mitään tiettyä hetkeä, milloin humppafoksi kehittyi vähitellen liukumana 

kolmimuunteisesta jazz- ja foksivaikutteista kohti tasajakoisempaa humppaa, jolloin 

nykyisenlainen humppa voidaan katsoa syntyneeksi. 

 

Useissa lähteissäni humppaa luonnehdittiin huumorimusiikiksi. Itse en löytänyt humpasta 

mitään eritystä huumoria, vaan päinvastoin tulin tulokseen, että humppa ei ole itsessään ollut 

koskaan tietoisesti tai tarkoituksellisesti humoristista muutamia huumorisanoituksia tai 

humpasta tehtyjä parodioita lukuun ottamatta.  

 

Mistään lähdetekstistä ei tullut vastaan ajatusta, että Vanhasalon luonnehtimaa humpan 

ensimmäistä vaihetta, alkuperäistä Dallapén foxtrotia 1930-luvulla olisi pidetty millään tavalla 

humoristisena tai väheksyttävänä. Päinvastoin, Dallapé oli todella arvostettu, voidaan sanoa 
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kansallinen ”instituutti”, jota pidettiin rytmimusiikin puolen eräänlaisena ”korkeakouluna”. 

Ihmiset tungeksivat yhtyeen keikoille, heidän nuottivihkojaan ja levyjään myytiin sen ajan 

mittakaavassa huikeita määriä, ja heitä matkivia orkestereita perustettiin kautta maan.  

 

Humpan toinen selkeä vaihe, Vanhasalon kutsuma ensimmäinen humppa-aalto: 

uudelleentulkinta 1950–60-luvuilla alkoi juuri Kankkulan kaivolla -ohjelmasta. Vaikka joissain 

lähteissä puhutaan jonkinlaisesta ylitulkinnasta, niin Vanhasalo päinvastoin kuvaa musiikkia 

tiiviiksi ja pelkistetyksi kokeneitten ammattimiesten soitoksi, joka tarjosi nostalgisen 

vaihtoehdon sen ajan muulle musiikkitarjonnalle. Ohjelmia kuunneltuani olen samaa mieltä, 

sillä mielestäni itse musiikki tämän ohjelman yhteydessä ei tarjoa mitään aineksia sen 

humoristisena tai vähäarvoisena pitämiseen.  

 

Niin kutsuttu toinen humppa-aalto 1970-luvulla teki humpasta vakavaa. En esimerkiksi ole 

löytänyt yhtään duurihumppaa, joka olisi sävelletty vuoden 1951 jälkeen. Se ei tarkoita, etteikö 

sellaisia olisi tehty vaan enemmänkin sitä, etteivät ne ole kovinkaan tunnettuja. Yhtyeitten 

kokoonpano oli pienentynyt usein 3–5-henkisiksi sähkösoitinpainotteisiksi bändeiksi 

puhaltimien ja usein myös harmonikan jäädessä pois. Kappaleiden tekstit käsittelivät yhä 

enemmän ihmissuhteita. Humppaa alettiin pitää suomalaisuuden merkkinä. Suuri muuttoliike 

toi paljon ihmisiä maalta kaupunkeihin, joiden henkinen koti jäi maaseudulle.  

 

Neljäs humpan vaihe, ”myöhempi kierrätys”, sisältää sekä parodian että perinteen elvyttämistä 

ja ylläpitämistä. Selkeitä huumoriviitteitä löytyy luonnollisesti Eläkeläiset-huumoriyhtyeeltä, 

joka parodioi yhtä lailla humppaa, rock- ja popkulttuuria kuin alkoholin käyttöäkin niiden 

yhteydessä. En pidä sitä kuitenkaan minkäänlaisena humppayhtyeen tyyppiesimerkkinä sen 

enempää kuin Spinal Tap -yhtyettä rockyhtyeen arkkityyppinä. Tietenkin kaiken aikaan 

tehdään erilaisia parodioita erilaisista kohteista soittamalla jotain tunnettua musiikkia 

humppakompilla ikään kuin uudessa asiayhteydessä, mikä on usein helppo, mutta ei kovin 

oivaltava tapa tehdä parodiaa. Sekään ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että kappale olisi sen 

jälkeen humppaa. Parodiat ovat parodioita, eivätkä ole sama asia kuin heidän parodioitava 

kohteensa. Samaan aikaan Suomessa on kuitenkin lukuisia tanssiorkestereita, jotka soittavat 

myös humppaa perinteitä kunnioittaen.  

 

Hämmentävin parodia on HumppAvanti! -kokoonpano. Vaikuttaa siltä kuin soiton huikean 

taituruuden avulla yritetään peittää, samalla kuitenkin osoittaen rivien välistä, että perinteinen 
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tanssimusiikki on HumppAvanti!-yhtyeelle lukuisten erilaisten musiikkihuumorimuotojen 

lähde. Kappaleissa on erilaisia yllättäviä muutoksia, tempoja, pysäytyksiä, erikoisia soundeja, 

lainauksia muista kappaleista ja tyyleistä sekä paljon virtuoosimaista soittoa. Hannele Markkula 

esittelee HumppAvanti! -yhtyeen soittajat ”tasomusiikiin virtuooseina” ja kuvaa orkesterin 

soittoa hienoksi samalla alentaen perinteiset tanssiorkesterit toteamalla ”nyt kun humppa on 

suomalaisessa kielenkäytössä muuttunut synonyymiksi halpahintaiselle roskalle on aika 

päivittää suhteemme originaaliin suomihumppaan”. Originaaliksi suomihumpaksi – tai ainakin 

päivitetyksi suhteeksi siihen – tarjotaan suoranaista sirkusta ja pelleilyä, vaikkakin tasokkaasti 

esitettynä. Tämä satiiri suomalaisesta tanssimusiikkikulttuurista unohtaa täysin sen syyn, miksi 

erilaisia välineellisiä arvoja olevaa musiikkia tehdään.  

 

Humpan tärkein tehtävä oman esteettisen ja taiteellisen vaikutelman takana on säestää 

tanssimista. Siihen samaan kategoriaan kuuluu kaikki perinteinen tanssimusiikki. Tietenkin 

uudempaa populaarimusiikkia myös tanssitaan, mutta monien modernimpien musiikkigenrejen 

ajatellaan omaavan musiikillisen itseisarvon, jota ei aina nähdä esimerkiksi humpalla. Muut 

selkeän välinearvon omaavat musiikkilajit, kuten eräänlaisiksi rituaalimusiikeiksi laskettavat 

virret ja marssit eivät ehkä ole kärsineet samanlaista itseisarvon mitätöintiä, oopperoista tai 

elokuvamusiikista puhumattakaan. 

 

Jotenkin Suomessa on saatu Kankkulan kaivolla -ohjelman aikoihin aikaiseksi käsitys, että 

humppa on huumorimusiikkia. Vaikka en siihen mitään oikeaa syytä löytänytkään, niin 

ymmärsin ehkä kuitenkin, miksi humppaa vähätellään. Ennen Kankkulan kaivo -ohjelmaa 

Suomessa oli jo päästy muun muassa jazzin, samban, cha-cha-chan, rumban, mambon ja 

argentiinalaisen tangon soittamisen pariin. Ohjelman lähettämisen aikoihin myös rock’n’roll 

sytytti nuorison ihan uudella tavalla. Jazziin hurahtaneiden mielestä Kankkulan uudelleen 

lämmittämä foksi oli vanhakantaista ja yksinkertaista, komppi oli ”nurinpäin” eli painotus 

väärin. Latinalaisamerikkalaisiin synkopoituihin, vaikkakin suomalaistettuina hieman 

yksinkertaistettuihin rytmeihin tottuneet soittajat pitivät perinteistä tanssimusiikkia alkeellisena 

eikä niin vaativana esittää. Vaikka tangosta ja valssista oli monia hienompia ulkomaisia versiota 

olemassa kotimaiset perusteokset eivät olleet kauhean monimutkaisia. Näin ollen kaikkia 

perinteisiä tanssimusiikkigenrejä oli helppo ylenkatsoa. Eri sukupolvien välille on tyypillistä, 

että edellisille sukupolville halutaan nauraa. Se on tietynlainen irtiotto aiempien sukupolvien 

ajatuksista ja teoista, kun halutaan ottaa oma paikka maailmasta. 
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Myös kaupunki-maaseutu-asetelma saattaa olla yksi syy. Perinteinen tanssimusiikki oli 

erityisen suosittua maaseudulla, kun taas monet maailmalta tulleet tanssin ja musiikin uudet 

muotivirtaukset tulivat ensin kaupunkeihin, joissa tanssikoulut alkoivat opettaa uusia tansseja 

ja taitavat orkesterit soittamaan uusia musiikkigenrejä. 

 

Kaiken humpan huumorin tutkimisen jälkeen ihan loppusuoralla nousi mieleeni myös epäusko. 

Jos ihmisiä hymyilyttää tai jopa naurattaa humppaa kuullessaan tai tanssiessaan, niin eikö se 

ole hieno asia? Eihän se välttämättä ole merkki humpan humoristisuudesta tai humpan 

vähättelystä. Ihmiset myös nauravat loistokasta onnistumista todistaessaan, usein esimerkiksi 

virtuoosimainen soitto saa kuulijat suorastaan nauramaan. Toisaalta huumori on tunnetusti 

vaikea laji, joten jos kyse on huumorista ja sen välittämisessä onnistutaan, niin eikö silloin 

humpan esittäjät ole päinvastoin taitavia viihdyttäjiä ja sitä kautta arvostettuja?  

 

Hetken asiaa uudestaan mietittyäni palasin kuitenkin lähtökuoppiin. Aloin tutkimaan humpan 

humoristisuutta nimenomaan siksi, että lähdeteoksissa sitä luonnehdittiin humoristiseksi, eikä 

oma kokemukseni tukenut sellaista luonnehdintaa. Vaikka mahdollinen hymy ja nauru ovat 

sinänsä hienoja asioita, niin ne eivät välttämättä kerro samasta ilmiöstä kuin mitä tässä tutkin. 

Kannattaa huomioida, ettei naurussa aina ole kyse huumorista, sillä ihminen saattaa nauraa 

huumorin lisäksi myös esimerkiksi hämmentyessään, joutuessaan vaaraan, onnistuttuaan 

ongelmanratkaisussa, kutitettaessa tai silkasta onnentunteesta. 

 

Humpan vähättely taas on tosiasia, jonka olen kuullut lukuisia kertoja erilaisissa yhteyksissä eri 

ihmisten suusta. Sen todisteeksi löytyi myös lähdekirjallisuutta, kuten esimerkiksi Ossi Runteen 

ja Markku Kosken lausunnot, mutta myös Mikko Vanhasalon ja Paavo Oinosen kirjoissa asiaa 

sivuttiin.  

 

Humppaa voisi tutkia yhä tarkemmin ja syvemmältä lähes joka osa-alueesta lähtöisin. Itseäni 

kiinnostaisi tutkia esimerkiksi rikasta harmoniaa ja sen suhdetta melodiaan. Koska jokaisessa 

humpassa historiallisen taustan lisäksi on välidominantteja melodisista syistä, olisi 

mielenkiintoista tutkia asia tarkemmin. Vaihtobasson historia jäi kaivelemaan mieltäni, sillä 

sitä ei ilmeisesti ole tutkittu kovinkaan paljon. Huumori humpassa jätti vielä monia kysymyksiä 

vastaamatta. Tavallaan ymmärrän sen, että humppaa kutsutaan humoristiseksi, vaikka se 

mielestäni on perusteetonta. 
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Miksi sitten humppa? ”Se on sellaista humppaa” on väheksyvä lausahdus samoin kuin 

humppakeikat, humppabändistä nyt puhumattakaan. Kaikissa on enemmän tai vähemmän 

vähättelevä ja ylenkatsova asenne sisäänrakennettuna. Kaikkien näiden vuosien mietinnän 

jälkeen ajatukseni on, että sana humppa edustaa väheksyttävässä muodossaan kaikkia 

perinteisen tanssimusiikin genrejä. Ja miksi juuri sana humppa? Sen onomatopoeettinen muoto 

ei kuulosta vakavasti otettavalta sanalta.  
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