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1. Johdanto 
 
Pro gradu -työni tarkastelee kahta eri elokuvaa, joissa on käytetty samaa melodiaa ikonisen 

hääkohtauksen taustana. Tämä tutkimus kertoo, miten yksi sävelmä antaa leimansa elokuvalle ja 

kuinka sävelmä toimii toisessa elokuvassa muistijälkenä, joka on istutettu uuteen elokuvaan. 
 

Edvin Laineen ohjaamassa elokuvassa Täällä Pohjantähden alla. Elokuvan ensi-ilta oli vuonna 

1968. Akselin ja Elinan häävalssi on elokuvan johtoaihe, joka liittyy vain ja ainoastaan Akselin ja 

Elinan keskinäiseen suhteeseen. Täällä Pohjantähden alla -elokuvaa voi perustellusti kutsua 

valtavirtaelokuvaksi. Sen sisältö perustuu kirjalliseen menestyssarjaan, joka sisällöltään kantaa 

kansallisen identiteetin keskeisiä teemoja. Valtavirtaelokuvassa tärkeintä on yksilön motivaatiolle 

rakentuva toiminta, siitä syntyvän tarinan mielenkiintoisuus sekä kerronnan selkeys ja tunteisiin 

vetoavaisuus (Bacon 2000, 66). 
 

Tutkimuskysymykseni on: mikä on Akselin ja Elinan häävalssin funktio ja millaisia semioottisia 

koodeja valssiin liittyy Täällä Pohjantähden alla -elokuvaversioissa. 

 

Pro gradu -työni luvuissa 4 ja 5 tarkastellaan musiikkianalyysin keinoin, miten sävelmä on istutettu 

elokuviin. Luvussa 4 kohteena on Edvin Laineen ohjaama elokuva ja siinä olevat Akselin ja Elinan 

häävalssin esiintymiskerrat. Luvussa 5 tarkastelun kohteena on Jaakko Kuusiston sovittama versio 

Akselin ja Elinan häävalssista Timo Koivusalon ohjaamassa elokuvaversiossa Täällä 

Pohjantähden alla vuodelta 2009. Jälkimäinen versio hyödyntää indeksisen, ikonisen ja 

symboliksi muodostuneen sävelmän semioottista olemusta. Ajatus tuntuu luontevalta, onhan 

Akselin ja Elinan sävelmästä tullut suomalaista historiaa.  

 

Ensimmäisen elokuvan jälkeen Akselin ja Elinan häävalssi kasvoi ulos alkuperäisestä 

yhteydestään. Ihmiset ovat omineet sen omaksi häävalssikseen, jonka tahdissa on tanssittu 

monetkin häät. Siihen liittyvät mielikuvat viittaavat ikonin omaisesti Laineen ohjaamaan 

elokuvaan, mutta sävelmälle on tapahtunut vielä enemmän. Se on kasvanut osaksi suomalaista 

kulttuurimuistia. (Tarasti 1990, 30).  
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Elokuvan teksti pohjautuu Väinö Linnan romanitrilogiaan, joka jo itsessään edustaa suomalaista 

kulttuurimuistia. Elokuva ja siihen sisältyvä alkuperäissävellys Akselin ja Elinan häävalssi on 

ottanut paikkansa suomalaisessa kulttuurissa ja sen muistissa. Häävalssi on elokuvaan nähden 

indeksi. (Ks. Tarasti 1990.)      

              

Tietynlaisessa erikoiskohdassa eli juuri häätilaisuudessa Akselin ja Elinan häävalssilla on 

sosiaaliseen ryhmään viittaava merkitys. Pelimannit ja muu hääkohtaukseen liittyvä sisältö kertoo 

perinteistä, kansanomaisuudesta ja niihin liittyvistä tyylikysymyksistä. Kaikki edellä mainitut ovat 

merkinannon ja merkitysten ominaisuuksia. 

 

Koivusalon elokuvaversiossa yhteydet erilaisiin sävelmän luomiin funktioihin ja merkinantoihin 

ovat huomattavasti laaja-alaisempia ja vivahteikkaampia, mikä johtuu Jaakko Kuusiston 

sovittaman musiikin monimuotoisuudesta. Esimerkiksi kohtauksessa, jossa kirkkoherra vihkii 

hääparin, soi taustalla häävalssista sovitettu koraali. Se on suora viittaus kirkolliseen toimitukseen. 

Sen lisäksi musiikki on soitinnettu puupuhaltimilla, minkä tarkoituksena on mitä ilmeisimmin 

imitoida urkusointia. Tämä lisää viittausta kirkolliseen toimitukseen. Jatkuessaan keskeytyksettä 

eteenpäin soitinnus vaihtuu jousille ja ”pedaalina” toimii käyrätorvi. Kyseessä on tunnelman 

muutos, joka saadaan aikaan soitinnusta muuttamalla. Viuluilla on varsin usein merkittävä rooli 

hempeiden kohtausten yhteydessä, mikä perustuu elokuvamusiikin Hollywood-traditioihin. Tällä 

luodaan mielihyvän tunnetta, joka laajentaa objektiivista kuvaraitaa ja antaa sille lisää sisäistä 

syvyyttä tunteen suhteen (Gorbman 1987, 79). Akselin ja Elinan häävalssin symbolinen merkitys 

korostui, kun Tarja Halonen valitsi sen itsenäisyyspäivän tanssien avausvalssiksi vuonna 2008 

(Ervasti 2008, 11). 

 

Pro gradu -työni perustuu siihen oletukseen, että kuultu musiikki täytyy pystyä avaamaan myös 

nuotintamalla. Toisin sanoen täytyy olla mahdollista kirjoittaa kuultu musiikki nuoteille, joista 

musiikin luku- ja kirjoitustaitoiset voivat todentaa esitetyt asiat. Tämä koskee erityisesti Akselin 

ja Elinan hääkohtausta, jossa nimisävelmä esitetään. 
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Akselin ja Elina häävalssi muodostui 1960-lukulaisen vasemmistolaisliikkeen myötä tuon 

aikakauden poliittisen suuntauksen indeksiksi. Sävellyksen saama symbolinen leima antaa sen 

myötä uskottavuutta samasta aiheesta tehdylle elokuvalle, jossa ikoninen hääkohtaus säestetään 

alkuperäisen elokuvasävelmän muunnelmilla. Musiikin käyttäminen symbolina edustamaan 

jotain, jonka yleisö tuntee kertomuksesta, on yksi elokuvien tekijöiden käyttämä uskottavuuteen 

vaikuttava keino. (Tagg 2013, 529). 
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2. Elokuvamusiikin taustateoriat, funktiot ja tutkimuskysymys  
 

Tämän tutkimuksen metodi on kvalitatiivinen (Tuomi & Sarajärvi 2002). Laadullisen tutkimuksen 

keskeisimpiä piirteitä on narratiivisuus (Alasuutari 1994). Tässä tutkimuksessa avataan Akselin ja 

Elinan häävalssiin sisältyvä tarina analysointien, haastattelujen ja tarkan havainnoin avulla. 

2.1 Käytetyt analyysimenetelmät ja taustateoriat 
 
Tässä tutkimuksessa on käytetty lähiluvun ja -kuuntelun menetelmää. Sen merkitys tämän 

tutkimuksen kannalta on oleellinen. Musiikin merkitys kerronnalle, oli se sitten kuvassa näkyvää 

musisointia tai kuvan ulkopuolella olevaa tausta- tai tunnelmamusiikkia, on tutkimuksen kannalta 

olennaisinta. Tämä tutkimus keskittyy yhteen ainoaan sävellykseen ja sen matkaan kahdessa 

Täällä Pohjantähden alla -elokuvassa. 

 

Tämän pro gradu -työn musiikkianalyysi perustuu soinnutuksen osalta lähinnä Erkki 

Salmenhaaran oppikirjaan Sointuanalyysi (Otava 1996, Keuruu, seitsemäs painos) sekä 

musiikinteorian opintoihini Helsingin Konservatoriossa, Sibelius-Akatemiassa ja Helsingin 

yliopistossa. 

 

Kansallinen omaleimaisuus näkyy erityisesti elokuvamusiikin tutkimuksissa, myös omassani. 

Tutkimusideani myötäilee Anu Juvan väitöskirjaa Hollywood-syndromi, jazzia ja dodekafoniaa. 

Elokuvamusiikin funktioanalyysi neljässä 1950- ja 1960-luvun vaihteen suomalaisessa elokuvassa 

(2008). Viittaan tutkimuksessani Juvan kirjasta kumpuaviin lähteisiin, joita muun muassa Kaapo 

Huttunen (2015) ja Semira Ketroussi (2018) ovat hyödyntäneet pro gradu -töissään. Susanna 

Välimäen kirja Miten sota soi? Sotaelokuvan ääni ja musiikki (2008) sivuaa tutkimusasetelmaani 

liittyviä asioita. 

 

Elokuvamusiikin tutkimuksella on kansainvälisesti pitkät perinteet ja tutkimusalueena 

elokuvamusiikki kattaa kaikki kuviteltavissa olevat musiikkityylit kansanmusiikista 

modernismiin. Kotimaisten tutkijoiden kiinnostus elokuvamusiikkia ja koko audiovisuaalista 

ilmaisua kohtaan on kaiken aikaa kasvanut sekä väitöskirjatasolla että ammattikorkeakoulujen 
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opinnäytetöissä, mikä johtuu varmasti alan opetuksen lisääntymisestä. Opinnäytetyöt näyttävät 

kohdistuvan elokuvamusiikin konventioihin, -funktioihin, -semiotiikkaan, -psykoanalyysiin ja 

kansallisiin erityispiirteisiin.  

 

Itselleni vakuuttavin audiovisuaalisen tutkimuksen teoreetikoista on brittiläinen musiikintutkija 

Philip Tagg, joka kirjallaan Music's meanings: a modern musicology for non-musos (2013) opastaa 

erilaisten tarkastelunäkökohtien pariin. Tagg tuo esiin puolalaisen musiikintutkija Zofia Lissan 

(1908–1980), jonka kirja Ästhetik der Filmmusik (1959) on alan ensimmäisiä systemaattisia 

elokuvamusiikin tutkimuksia. 

 

Tagg avaa kirjassaan ulottuvuudet, jotka liittyvät länsimaisen taide- ja populaarimusiikin kirjoon, 

semioottiseen lähestymistapaan sekä musiikkiteknologian viimeisimpiin ilmiöihin. Erityisesti 

musiikkiin ja kuvaan liittyvä luku 14 avaa elokuvamusiikintutkimuksen kannalta tärkeitä.  

systeemejä. 
 

Philip Taggin (2013) mukaan suurin osa nykyaikaisesta kuvakerronnasta on säestetty musiikilla. 

Musiikki on liikkuvan kuvan näkymätön osa, joka on osa jokapäiväistä kuvaviestintää. Musiikki 

ei audiovisuaalista kokonaisuutta tarkasteltaessa ilmaannu itsenäisenä taiteena, vaan erilaisina 

sisällön osina, joita on vaikea tarkastella vain kokonaisuudesta erossa olevina irrallisina 

elementteinä. 
 

Claudia Gorbman on kirjoittanut klassisten Hollywood -elokuvien musiikkikonventioista 

teoksessaan Unheard melodies, narrative Film Music (1987). Gorbmanin ansioksi voidaan katsoa 

myös hänen englanniksi kääntämänsä ranskalaisen säveltäjän ja elokuvateoreetikko Michel 

Chionin kirjat Audio-vision ja The Voice in Cinema.  

 

Chion on tuonut elokuvamusiikin tutkimukseen käsitteen akusmaattinen ääni, joka on perintöä 

hänen opettajaltaan säveltäjä Pierre Schaefferiltä. Sillä tarkoitetaan ääntä, jonka lähdettä emme 

näe. Saman asian käsitteitä ovat: akusmaattinen, underscore ja ei-diegeettinen musiikki tai 

taustamusiikki. Jotta ei syntyisi sekaannusta, käytän taustamusiikkia koskevissa yhteyksissä ei-
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diegeettisyyden ilmausta, koska sitä käytetään varsin yleisesti elokuvamusiikin tutkimusten 

yhteydessä.  

 

Diegeettisyydellä tarkoitetaan sitä, että äänilähde, soittaja tai jokin muu äänilähde on kuvassa 

näkyvillä ja on jollakin tavalla osa elokuvan tarinakerrontaa. Ei-diegeettisyys tarkoittaa musiikkia, 

jonka toteuttajaa, esittäjää tai muutakaan vihjettä äänilähteestä ei ole nähtävillä 

elokuvakerronnassa.   

 

Chionin lanseeraamiin käsitteisiin kuuluu myös kuuntelemisen kolme moodia: kausaalinen, 

semanttinen sekä pelkistetty kuunteleminen. Ne avaavat näkökulmaa siihen suuntaan, miten 

kuuleminen tapahtuu elokuvakokemuksen yhteydessä (Chion 1994, 25). Vielä eräs Chionin 

esiintuomista käsitteistä, jota myös Tagg käyttää on synkreesi. Sillä tarkoitetaan kuvan ja äänen 

samanaikaisuuden luomaa ilmiötä, jossa katsoja tai kuulija kokee äänen ja kuvan samanaikaisen 

tapahtuman. Synkreesin yhteisvaikutus on yllättävä ja poissa tavanomaisesta ja odotettavissa 

olevasta kokemuksesta. Kyseessä on universaali psykofysiologinen ilmiö, joka toimii yhtä 

spontaanisti kuin muutkin refleksit. Synkreesi tapahtuu, kun kaksi saman aikaisesti tapahtuvaa 

ilmiötä, akustinen ja visuaalinen, yhdistyvät kokijan mielessä yhdeksi. (Chion, 2009, 214.) 
 

Suomalaisista tutkijoista saman asian äärellä on Anu Juva, jonka funktioanalyysimenetelmä 

pohjautuu monilta osin Gorbmanin teorioihin, jotka puolestaan kumpuavat Chionin ideoista. Sen 

lisäksi Anu Juva hyödyntää funktioanalyysinsa taustalla David Bordwellin ja Kristin Thompsonin 

(2004 [1986]) uusformalistista elokuvatutkimustapaa. Olen omassa tutkimuksessani pyrkinyt 

jatkamaan samaa tutkimuslinjaa Täällä Pohjantähden alla -elokuvien tarkastelussa. 

 
Elokuva etenee 24 ruutua sekunnissa ja DVD:llä 25 ruutua sekunnissa, mikä tarkoittaa sitä, että 

jokainen elokuvassa näkyvä kuva on esillä vain lyhyen ajan. Katsojan on vaikea erottaa ja 

yksilöidä kaikkea näkemäänsä. Nopea vilkaisu kohtauksen kuvalliseen ja musiikilliseen 

informaatiotulvaan luo helposti virheellisen havainnon. Ongelma tuli esiin, kun nuotinsin 

pelimannien esityksen Edvin Laineen ohjaamasta Täällä Pohjantähden alla -elokuvasta. 

Alttoviulun soittamaa osuutta ei voinut kirjoittaa viululle, koska soitettava musiikki soi 

matalammalta kuin viululla on mahdollista soittaa. 
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2.2 Tutkimustehtävä 
 

Akselin ja Elinan häävalssi on johtoaihesävellys, jonka osaset liittyvät erilaisina yhdistelminä ja 

pienempinä palasina Akselin ja Elinan yhteistä elämää koskevaan kerrontaan. Sävelmä on merkki 

heidän keskinäisestä suhteestaan, ei heistä kummastakaan erikseen. Kuten Tarasti huomauttaa 

kirjassaan Johdatusta semiotiikkaan, mikään Piercen erottelemista merkeistä: ikoni, indeksi tai 

symboli, ei esiinny todellisuudessa yksin ja puhtaasti itsenäisenä. Useimmat esiintyvät toisiinsa 

sekoittuneina. (Tarasti, 1990, 30.) 

 

Akselin ja Elinan häävalssi merkitsee ensinnäkin Akseliin ja Elinaan liittyvää johtoaihesävelmää. 

Toiseksi häissä soitettua valssia ja kolmanneksi Täällä Pohjantähden alla -elokuvaan sisältyvää 

sävellystä, joka antaa voimakkaan leiman koko elokuvalle. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan edellä mainittujen teoreetikkojen innoittamana Akselin ja Elinan 

häävalssin suhdetta tarinan sisältöön ja muuhun elokuvakerrontaan ja -ilmaisuun, sekä 

kiinnitetään huomiota sävellyksen tarjoamaan samastumisprosessiin. Edellä mainituista 

tarkastelunäkökohdista kumpuaa jo edellä mainittu tutkimuskysymys: mikä on Akselin ja Elinan 

häävalssin funktio ja millaisia semioottisia koodeja valssiin liittyy Täällä Pohjantähden alla -

elokuvaversioissa? 

 

Tässä tutkimuksessa pohdin, miten elokuvassa esitetyt häävalssin katkelmat liittyvät kuhunkin 

kohtaukseen ja miten ne korreloituvat partituurissa merkittyyn materiaaliin ja, ennen kaikkea, mikä 

on niiden tehtävä kyseisissä kohtauksissa ja miten ne on toteutettu. Toisin sanoin: miten 

elokuvassa soiva musiikki on kirjoitettu partituuriin vai onko edes kirjoitettu esimerkiksi 

improvisaatiot, ja miten katkelmat on sijoitettu elokuvakohtauksiin. Tutkimuksen aikana on 

käynyt selville, ettei kaikkea soitettua ja elokuvassa kuuluvaa materiaalia olekaan kirjoitettu 

nuoteille, vaan osa on toteutettu improvisoimalla säestys ja kappaleen muoto annetun teeman 

mukaan. Tämä koskee erityisesti pelimannien esitystä hääkohtauksessa. 
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Akselin ja Elinan häävalssin idea ja karaktääri perustuvat sävellyksen melodiseen identiteettiin ja 

tempovaihdoksiin. Sävellys on kokonaisuudessaan varsin moniosainen. Elokuvaversiossa sävellys 

jakautuu vielä useampaan osaan kuin kappaleen konserttiversiossa, jonka partituuri noudattaa 

loogista, juhlavalssin rakennetta, ja jota ei sellaisenaan esitetä elokuvassa. Jotta soivia kohtauksia 

olisi mahdollisuus seurata, olen kirjoittanut transkription, jossa on häävalssin melodia alusta 

loppuun asti sointumerkkeineen. Elokuvassa soivat kohtaukset löytyvät sekä nuottiesimerkeistä, 

sanallisen analysoinnin osioista että graafisesta luettelosta, johon olen koonnut eri yhdistelmät 

tahtinumeroin merkittyinä. Musiikilliset säkeet saavat eri kohtausten yhteydessä uusia 

yhdistelmiä, luoden koherenttia ilmaisua.  

 

Akseliin ja Elinaan liittyvä keskeisin elokuvakohtaus on itse häätilaisuus, jossa häävalssi esitetään. 

Esitetty valssi on monella tapaa erilainen. Ensinnäkin se on ainoa kohtaus, jossa häävalssi esitetään 

diegeettisenä, osana tarinan kerrontaa. Sen esityskoneisto, pelimannitrio, poikkeaa kaikista muista 

tavoista, joilla Akselin ja Elinan häävalssi elokuvassa esitetään. Esityksen tempo on kaikkein 

nopein, 204 iskua minuutissa. Tässä tapauksessa tempolla on suuri merkitys pelkästään sen vuoksi, 

että sillä osoitetaan, ettei tanssi kuulunut Koskelan pirtin harrastustoimiin. (Ainoa Koskelan 

pirtissä hyväksyttävä harrastustoiminta, oli työnteko).  

 

Akselin ja Elinan häävalssi on elävää musiikkia, jonka merkityksen saattaa aistia elokuvan 

hääkohtauksesta. Akselin ja Elinan häävalssin merkitys kasvoi nopeasti elokuvan ensi-illan 

jälkeen, ihmisten halutessa omia sen omien häittensä häävalssiksi. Sillä oli voimakas merkitys 

elokuvan markkinoinnin kannalta. (Juva 2008, 52.)  
 

Täällä Pohjantähden alla -elokuva kertoo yhden kansallisen identiteetin keskeisimmän tarinan. 

Se kertoo muun muassa Suomen itsenäistymisestä pienen kylän näkökulmasta, koko sääty-

yhteiskunnan muuttumisesta ja demokratian esiinmarssista. Kaikki edellä mainitut ovat 

yhteiskunnallisesti valtavia asioita, joiden keskellä samaistumiskohteeksi nousee tämän 

tutkimuksen osalta rakastunut nuoripari. Akselin ja Elinan rakastumisella ja siihen liittyvällä 

sävelmällä on suuri semioottinen merkitys, kun se liitetään erääseen kansallisen identiteetin 
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merkittävimpiin kertomuksiin, sillä juuri kertomus rakentaa sävelmälle ikonin, indeksin ja 

symbolin statuksen. 

 

Akselin ja Elinan juhlavalssin kesto on yhteen soitettuna konserttiversiona noin viisi minuuttia. 

Ensimmäisen kerran se kuullaan katkelmana elokuvan aikajanalla yli tunnin kuluttua alusta 

[1:06:19]. Häävalssi kertautuu erilaisina tempo- ja soitinnusvariaatioina aina viimeisiin hetkiin 

asti. Nykyisen tiedon mukaan juhlavalssi on koostettu jälkikäteen, mutta se on kuitenkin ainut 

nuoteilla löytyvä kokonaisuus, johon katkelmia voi vertailla ja osoittaa niiden yhteyden 

kokonaisuuteen. (Katrama, 2020h). 
 

Tutkimuksen metodi on lähiluku ja -kuuntelu, jolla seurataan elokuvan kohtauksia ja jonka 

perusteella partituuria analysoidaan. Ensimmäiseksi selvitetään, mitkä osiot liittyvät erilaisiin 

kohtauksiin. Siitä seuraa luonteva tutkimuskysymys: mikä on musiikin tehtävä ja tarkoitus 

kyseisissä kohtauksissa. Mikä on Akselin ja Elinan häävalssin funktio? Seuraava kysymys liittyy 

semiotiikkaan: miten Akselin ja Elinan häävalssista muodostuu ikoni, indeksi ja symboli. 

 

Tämän tutkimuksen ydin on elokuvamusiikissa ja fokusoidusti musiikissa. Soittimet eivät ole 

pelkästään esineitä kuvassa, vaan niillä kullakin on oma viestinsä kerrottavana. Asia kääntyy 

toiseksi Timo Koivusalon ohjaamassa versiossa, jossa näkyvillä olevat soittajat ovat rekvisiittaa, 

ja heidän soittonsa ei todellisuudessa ole kuultavissa. 
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3. Tutkimuksen aineisto 
 
Tutkimuksessa käytetty aineisto on hankittu tutkimalla arkistoja (KAVI= Kansallinen 

Audiovisuaalinen kirjasto, Kansalliskirjasto ja Musiikin tiedotuskeskuksen kirjasto, Ylen nuotisto, 

Helsingin kaupunginorkesterin nuotisto). Lisäksi aineistoon kuuluu joukko haastatteluja, joista 

löytyy tarkempaa tietoa lähdeluettelosta.  

3.1 Elokuvat ja DVD-materiaali 
 
Varsinainen tutkimuslähde on itse elokuva, josta nykyisellään on olemassa useampia eri DVD-

versioita. DVD-tallenteilla musiikki soi kirjoitettua sävellajia puolisävelaskelta korkeammalta. 

Sävellajimuutos johtuu ruutumäärän erilaisuudesta. Alkuperäisessä elokuvassa on 24 ruutua 

sekunnissa. DVD:n nopeus on 25 ruutua sekunnissa, minkä vuoksi säveltaso nousee 

puolisävelaskelta ylöspäin, d-mollista es-molliin. 

 

Yle Areenassa on nähtävillä versio, jossa sävellaji on oikea, mutta lopputekstitysten yhteydessä 

oleva musiikki on eri kuin DVD:llä.  

 

Edvin Laineen ohjaamassa elokuvassa Akselin ja Elinan häissä soitettu musiikki on ainutlaatuinen 

esitys. Kohtauksen musiikki esitetään elävänä eli diegeetisesti kolmen pelimannin toimesta. 

Esitystä ei ole löydettävissä nuoteilta, eikä muilta tallenteilta. Saamani tiedon mukaan pelimannit 

ovat improvisoineet esityksen pelkän melodian pohjalta improvisoimalla säestyksen ja melodiassa 

tapahtuvat soitinvaihdokset. (Katrama, 2020h).  
 

Ylen tallenteella sävellajina on alkuperäinen d-molli. Versio on digitalisoitu ja mitä ilmeisimmin 

sen ruutunopeus on 24 ruutua sekunnissa. Näin myös sävellaji pysyy alkuperäisenä.  

 

Tämän tutkimuksen aineistona on kaksi eri tallenneversiota Edvin Laineen ohjaamasta elokuvasta 

Täällä Pohjantähden alla. Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen osastolta saamani DVD, 

Täällä Pohjantähden alla ja Ylen tallenne nro 861363, joka on Finnkinon levityksessä oleva FA-

klassikko, sekä Timo Koivusalon ohjaama Täällä Pohjantähden alla, Artista DVD, A-60816. 
  



   
 

 
 
 

 

11 

3.2 Nuotit 
 
Tutkimuksessa käytetään eri arkistosta hankittuja Akselin ja Elinan häävalssin nuottimateriaaleja. 

Musiikkipartituurit (3 kpl) on hankittu seuraavista paikoista:  

1. Musiikin tiedotuskeskus. Partituuri 1. Tämä on sinällään kokonainen, mutta joiltakin osin 

muun muassa samat melodiaosuudet on kirjoitettu kertausmerkein. Käsikirjoitus sisältää 

myös virheitä eli vääriä ääniä, jotka on helppo havaita harmonia-analyysin perusteella ja 

vertailemalla partituureja keskenään. 

2. Yleisradion nuotisto. Partituuri 2. Tässä versiossa kertaukset ovat auki kirjoitettuina.  

3. Helsingin kaupunginorkesterin nuotisto.  Partituuri 3. Tämä on se Akselin ja Elinan 

häävalssin versio, jota yleensä soitetaan konserteissa.  

4. Musiikin maailma, Musica: 5–6. Oppilaan kirja. Fazer 1979.  

5. Muu nuottimateriaali on KAVI:n arkistossa olevista säveltäjän itsensä käsikirjoittamista 

luonnoksista.  

6. Jaakko Kuusistolta saatu partituurikäsikirjoitus Akselin ja Elinan häävalssin sovituksesta, 

käytettäväksi tutkimuksessa.  

7. Pelimannien esittämä häävalssi. Ossi Kallioisen kuulon varainen nuotinnos elokuvan 

hääkohtauksessa esitetyn soitannan mukaan.  

Luvussa 5.1. perehdytään Timo Koivusalon ohjaamassa Täällä Pohjantähden alla -elokuvassa 

olevaan, Jaakko Kuusiston sovitukseen Akselin ja Elinan häävalssista. Lähiluku tarkoittaa 

musiikkianalyysiä, joka perustuu Jaakko Kuusistolta saatuun partituuriin, josta allekirjoittanut on 

koostanut pianoreduktion. Musiikkianalyysistä saadulla tiedolla avataan niitä merkityssisältöjä, 

joita kyseinen sovitus elokuvalle on antanut. Esimerkiksi Aaltoilan alkuperäisnuoteissa 

tempomerkintöjä ei ole merkitty partituuriin metronomimerkein, vaan musiikkisanastona. Jaakko 

Kuusiston sovituksessa kaikki tempomerkinnät löytyvät metronomimerkintöinä nuotista.  

 

Pelimannien soittamat nuotit sain kuuntelemalla Yle Areenassa olevaa elokuvaa ja kirjoittamalla 

ne kuulonvaraisesti nuoteille. Niitä ei ole aikaisemmin ollut missään saatavilla, sillä esitys on 

pelimannien oma improvisaatio (Katrama 2020h). 
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 3.3 Äänitteet 
 
Youtubesta löytyy lukuisa joukko tulkintoja Akselin ja Elinan häävalssista. Merkitsin 

lähdeluetteloon vain ne, joita olen tutkimuksessani käyttänyt:   

1) Akselin ja Elinan häävalssi (1968). Orkesterin johtajana Heikki Aaltoila. Lähde: Youtube. 

Mielenkiintoista levytyksessä on johdannon puuttuminen, sitä vastoin loppuhuipennus on mukana. 

2) Akselin ja Elinan häävalssi elokuvasta Täällä Pohjantähden alla. Säveltäjä: Heikki Aaltoila, 

esittäjä: Jyväskylän kaupunginorkesteri, kapellimestari: Kyösti Haatanen. Lähde: Youtube. Tässä 

levytyksessä on myös johdanto. 

3) Akselin ja Elinan häävalssi elokuvasta Täällä Pohjantähden alla. Säveltäjä: Heikki Aaltoila, 

esittäjä: Helsingin kaupunginorkesteri, kapellimestari Leif Segerstam. Lähde: Youtube. Helsingin 

kaupunginorkesteri Here Beneath a Northern Star: Akselin ja Elinan häävalssi (Wedding Waltz of 

Akseli and Elina) Leif Segerstam. 
 

3.4 Kuvat 
 
Kaikki tutkimuksessa esitetyt kuvat ovat vlc-kuvankaappausohjelmalla kuvakaapattuja. Osa on 

kaapattu Edvin Laineen ohjaaman Täällä Pohjantähden alla -elokuvan DVD-versiosta ja osa Timo 

Koivusalon ohjaaman Täällä Pohjantähden alla -elokuvan DVD-versiosta. 
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4.  Kohtaukset ja analyysi Edvin Laineen elokuvassa 
 
Tämä luku tarkastelee Akselin ja Elinan häävalssin esiintymistä Edvin Laineen ohjaamassa 

elokuvassa Täällä Pohjantähden alla. Olen käyttänyt lähiluvun ja -kuuntelun menetelmää ja 

analysoinut kaikki ne kohdat, jotka sisältävät edes hitusen Akselin ja Elinan häävalssista. 

Kohtaukset on numeroitu ja aikakoodattu sekä merkitty partituurin tahtinumeroilla. Akseliin ja 

Elinaan liittyvän musiikin voi löytää helposti elokuvan aikakoodistosta tai partituurin oikeasta 

tahdista (ks. liite). Musiikkianalyysin keskeisimmät asiat tulevat esiin jokaisen näytteen 

yhteydessä olevilla tempomerkinnöillä. Harmoniat on ilmaistu sointumerkein.  

 

Musiikkianalyysiäkin merkittävämpänä pidän funktion eli merkityksen tarkastelua. Mitä 

tarkoitusta tarinakerrontaa säestävä Akselin ja Elinan häävalssi palvelee? Asia esitetään 

myöhemmin luvussa 4.12 graafisessa kuvauksessa. Siitä selviää kohtaukset, aikakoodit, kestot ja 

funktionaaliset merkitykset.   

   

4.1 Ensimmäinen kohtaus  
 

On talvi. Häävalssi alkaa soida, kun Akseli ajaa hevosreellä Kivivuoren pihaan (aikakoodi 

1:06:19). Musiikki soi taustamusiikkina eli ei-diegeettisesti. Äänilähdettä ei ole näkyvillä. 

Nuottiesimerkki sisältää kolme musiikilla yhteen sidottua kohtausta, jonka aikana talvi vaihtuu 

kevääksi. 

 

Akseli ajaa hevosreellä Kivivuoren pihaan: tahti 1. Akseli pysäyttää hevosen: tahdit 2–3. Elina 

askeltaa paikalle vesiämpäreitä kantaen: tahti 4. 

 

Esille tuleva musiikki soi ei-diegeettisenä ja aloittaa johtoaihemusiikin, joka jatkossa tulee esiin 

vain Akselin ja Elinan keskinäisen asioinnin yhteydessä. Se viittaa aina tavalla tai toisella heidän 

keskinäiseen yhteydenpitoonsa.  
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Nuottiesimerkki 1. Johdanto/Intro Tahdit 1–3 ja 4. 

 
Tahtilaji on ¾, jossa ensimmäisen tahdin ensimmäinen melodiasävel on D-duurin kvinttisävel, 

yksiviivainen a, joka tekee tahdin toisella sävelellä puolisävelaskel-sivusävelen alaspäin niin 

sanotun niiauksen yksiviivaiseen gis-säveleen ja palaa tahdin kolmannella sävelellä takaisin 

yksiviivaiseen a-säveleen. Ensimmäisen tahdin aikana Akseli ajaa reellä Koskelan pihaan. Kuva 

on ikoninen. Se muistuttaa Gallen-Kallelan maalausta Kullervon sotaan lähtö. 
 

 

 

Kuva 1. Akseli ajaa pihaan. 

 
 

Toisen tahdin kaksi ensimmäistä tahdinosaa on kirjoitettu puolinuotilla. Kaksiviivainen cis -sävel 

on D-sävellajin johtosävel, mutta tässä yhteydessä se on pidätyssävel, joka purkautuu alaspäin, 

laskemalla kokosävelaskeleen, muodostaen tahdin kolmannelle tahdinosalle vähennetyn f-

septimisoinnun, jonka voi tulkita myös d-molli-lisäsekstisoinnun (Dm6) terssikäännökseksi. 
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Kolmannen tahdin kaksi ensimmäistä tahdinosaa muodostavat Em6-soinnun, joka kolmannella 

tahdinosalla muuttuu dominantiksi eli A7-soinnuksi. Kolme ensimmäistä tahtia kuullaan 

elokuvassa vain tässä kohtauksessa. Edellä esitetyt kolme tahtia ovat Akselin esittely kosijana. 

Tästä kohtauksesta alkaa rakastuneen Akselin uusi elämänvaihe.  
 

Kuva 2. Elinan askeleet. 

 
 

Neljäs tahti on poikkeuksellinen. Orkesterimuusikot nimittivät sitä nousutahdiksi, koska se on 

kokonainen tahti ja sen musiikillinen funktio on johtaa sävelkulkua eteenpäin, alkavaan 

valssimelodiaan, ei päätökseen. Nousutahdin rytmi ja tempo synkronoituvat kuvaan askeltavan 

Elinan askelten tahdista ja nopeudesta.  

 

Nousutahdin voi tulkita myös lyhennettynä introna Akselin ja Elinan häävalssiin, kuten se on 

kirjoitettu kouluille tarkoitetussa musiikkikirjassa. (Annala, Pohjola & Sallinen 1979). 

Oppikirjassa syy on lähinnä pedagoginen. Elokuvassa se on selkeä nousu teemamelodiaan.  

 

Nousutahdille 4, ei ole merkitty harmoniaa, mutta sen funktio on dominanttinen, vaikka melodian 

sävelet kulkevatkin d-mollissa. Sävelet: e, f ja g nousevat pääsävellajissa d-molli, kohden alkavaa 

päämelodiaa. Neljäs tahti liittyy olennaisesti seuraavaan tahtiin, joka on koko häävalssin alkava 

päämelodia. 
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Kuten seuraavasta nuottiesimerkistä voi havaita, nousutahti esiintyy neljä kertaa seuraavien 24 

tahdin aikana: tahdit 4, 9, 17 ja 20. Tahti 17 kulkee kvinttiä ylempää kuin perusnousutahti, joka 

voidaan katsoa variaatioksi, mutta luonteeltaan se toteuttaa nousutahdin ideaa. Tahti 20 

artikuloituu tässä nuottiesimerkissä neljäsosina, mutta sama tahti artikuloidaan myöhemmin 

puolinuotilla ja neljäsosalla.  
 

Nuottiesimerkki 2. Intro  ja ihastuminen (tahdit 5–24) 

 
 

Musiikin ensimmäinen istutus, eli musiikin vienti kuvakerrontaan, toteutuu ilman sanoja, mikä 

antaa musiikille samaistumiskohteena voimakkaamman vaikuttamismahdollisuuden. (vrt. 

Välimäki 2008, 13). Psykologinen tunteensiirto tapahtuu luonnostaan ja musiikki kiinnittyy 

kuvassa olevin henkilöihin. Sanoja ei tarvita. Katseet kertovat vahvasta intentiosta (vrt. Välimäki 

2008, 45). 
 

Kuvat 3, 4, 5 ja 6. Ihastuneet katseet. 
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Ensikatseiden jälkeen (tahdit 7–8 ja vastauskatse 8–9) musiikki jatkuu saumattomasti. Ympäristö 

vaihtuu sisätiloihin. Seuraavan nousutahdin aikana ollaan jo Kivivuoren pirtissä, jossa Elina 

valmistaa äitinsä kanssa läskisoosia.  

         
 

Akseli on tullut kyläilemään Kivivuoressa. Tilanne ei ole poikkeuksellinen. Akseli on istuskellut 

Kivivuoren pirtissä pienen ikänsä, sillä Otto ja Anna Kivivuori ovat hänen kummivanhempiaan. 

Tilanne on nyt toinen. Akseli on rakastunut. 

 

Kuva 7. Kivivuoren aidalla. Henkilöiden ilmeissä on edelleen voimakkaan ihastuksen tuntu. 

 
Johtoaiheen ensimmäinen musiikkikohtaus päättyy musiikilliseen säkeeseen Kivivuoren aidalla 

nuottiesimerkki 5.  

Häävalssin sävelmästä on tullut musiikillinen samaistumiskohde, jonka funktio on ollut kiinnittää 

sävelmä ja kaksi henkilöä toisiinsa. Sävelmän ensimmäinen paikoilleen istutus on toteutettu. 

Tämän jälkeen elokuvan aihemaailma suuntautuu joksikin aikaa toisaalle. Akselia ja Elinaa ei 

nähdä kuvissa eikä Akselin ja Elinan teemaa kuulla, ennen kuin he ilmaantuvat kuviin. 



   
 

 
 
 

 

18 

 
Aaltoilan käyttämä soinnutus on kokonaisuudessaan sujuvaa, luontevuuteen ja aikakauden 

viihdemusiikin tyyliin pyrkivää. Rytmin osalta huomio kiinnittyy takapotkujen eli valssin toisen 

ja kolmannen tahdinosan korostuneisuuden vähäisyyteen. Ne tekevät musiikista pehmeämpää eikä 

korosta tuon aikakauden viihdemusiikissa vallalla olleen takapotkuvalssin kulmikkuutta. 

Analyysin avainsanat ovat tempo, soitinnus, diegeettisyys ja ei-diegeettisyys. 

 

 

Akselin ja Elinan häävalssin johdanto on neljä tahtia (nuottinäyte 1. ja nuottinäyte 2). 

Johdannon jälkeen päämelodia eli ydinvalssi, alkaa tahdista 5, jakautuen kahteen neljän tahdin 

säkeeseen. Valssimelodia alkaa d-mollin kvinttisävelellä a, tahdissa 5. Elina katsoo Akselia 

hyväksyvästi (tahdit 7–8). Akseli vastaa katseellaan (tahdit 8–9).                   

 

Katseet ovat ikään kuin käänteisiä nuoteilla olevan musiikin suhteen, sillä nuoteilla olevaa 

musiikkia luetaan vasemmalta oikealle, mutta kuvakohtauksen tapahtumat kulkevat oikealta 

vasemmalle. Elokuvakohtauksen katsomisessa tämä ristiriita ei häiritse tai siihen ei kiinnitä 

huomiota. Nuottia ja kuvaa lukiessa havainto on väistämätön. 

 

Valssimelodian ensimmäinen säe (tahdit 5–8) kaartaa pisteellisinä puolinuotteina neljä tahtia. 

Nämä neljä säveltä profiloivat koko valssin alun, jota myöhemmin toistetaan erilaisina 

tempoversioina elokuvan lukuisissa kohdissa. Harmonisesti nämä neljä tahtia jakautuvat kahteen 

osaan: kaksi tahtia d-mollisäestyksellä ja seuraavat kaksi tahtia g-mollisäestyksellä. 

 

Seuraavat neljä tahtia (tahdit 8–12) muodostavat sävelparin jälkimäisen säeparin ensimmäisen 

säkeen, joka on eräänlainen vastaus melodian neljälle ensitahdille. Jälkimäinen säepari ei ole 

säkeen eli fraasin päätös, vaan pikemminkin uusi johdanto seuraavalle säeparille. Harmonisesti 

säkeen taustalla on kolme tahtia dominanttisointua (A7). Säkeen viimeisellä tahdilla  palataan  

harmonisesti  perussointuun, mutta ei perussäveleeseen, vaan perussävelen terssiin. Melodia ei 

pääty, vaan suorastaan vaatii jatkoa, jonka se saa.   
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Tahdista 13 alkaa uusi fraasi, joka edustaa ensimmäisen säkeen muunnosta. Ensimmäisen säe 

tekee kvarttihypyn kvintistä perussäveleen, ja tämä fraasi tekee sekstihypyn kvintistä sävellajin 

terssiin.  

 

Nuottiesimerkki 3. Toisen säkeen a-osa 

 
Tahdista 13 alkava fraasi tekee myös modulaation. Tahdissa 15 (nuottiesimerkissä 3, kolmas tahti) 

on E-duuri, joka ei ole suoranainen välidominantti, mutta kuitenkin muunnesointu, sillä seuraava 

sointu on F-duuri. Melodiaa seuraamalla ei näe, että valssimaisuus on häivytetty, mutta 

partituurissa ja kuulokuvassa valssille tyypilliset takapotkut puuttuvat, eli toisen ja kolmannen 

tahdinosan aksentteja ei kuulla. 

 

Elokuvan ääniraitaa kuuntelemalla voi havaita, että johdannon jälkeen tempo kiihtyy.  ¼ nuotti = 

n. MM 140. Tempovaihdos on yhteydessä Elinaan, joka kiihdyttää askeleitaan. 
 

Nuottiesimerkki 4. Toisen fraasin jälkimmäinen säe. 

 
 

 

Nuottiesimerkki 5, kolmannen fraasin a-osa 
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4.3 Toinen kohtaus Kivivuoren keväisellä pihalla 
 
Tässä kohtauksessa nuoret tapaavat Kivivuoren pihalla. Musiikki poikkeaa aikaisemmasta. Nyt 

soiva Valse mignon, (nuottiesimerkki 6) on juhlava, rauhallisesti etenevä kevyt valssi, joka 

kuullaan uudelleen lopputekstien yhteydessä ja sitä ennen kolmen tahdin katkelmana, joka on 

yhdistettynä juhlavalssin loppuhuipennukseen.  

 

Nuottiesimerkki 6. Valse mignon. 

 
 

Valse mignonin sävellaji on D-duuri ja partituurissa merkintä mignon-tempo piu mosso. Tempoa 

ei ole merkitty, mutta metronomin kanssa kuunneltuna tempoksi on saatu MM. 118. 

Kohtauksen tunnelma on seesteinen ja kevyt. Ainoa draaman häive viivähtää Elinan äidin, Annan 

kasvoilla. Hän ei ole oikein vakuuttunut Akselin kunnollisuudesta.  

 

Kuva 8. Kivivuoren Anna 

.  
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Musiikin kertautuessa kuvassa on Elinan äiti Anna, joka katselee ikkunasta ja näkee nuoret. Hän 

on silminnähden huolissaan näkemästään ja ilmaisee asiansa miehelleen Otto Kivivuorelle, joka 

toteaa, ettei tyttöä kuitenkaan taloon naida, vaikka olisi kuinka kouluja käynyt 

4.4 Talvinen rekikohtaus 
 
Kevät, kesä ja syksy ovat menneet, kun Akselin ja Elinan melodia kuullaan seuraavaksi 

kohtauksessa, jossa kylän nuoret viettävät talvi-iltaa yhdessä laskemalla mäkeä kirkkoreellä ilman 

hevosta. (1:11:04). Kylän muut nuoret lähtevät “kylille” ja jäljelle jäävät vain Akseli ja Elina. 

Kohtaus on aluksi ilman musiikkia. Akselin ja Elinan häävalssi (ei-diegeettinen) alkaa soida 

Elinan noustessa reestä.  

 

Nuottiesimerkki 7.  

 
 

Viulut aloittavat ilman alkusoittoa A-osan teemalla 8 + 8 tahtia jatkuen edelleen pääteeman toisella 

osiolla tahdista 21. Tempo on kohtalainen ¼ = MM n.168.  Se on pikemmin nopea kuin hidas. 

D‹ D‹ G‹ G‹ A7 A7 D‹(“4) D‹ D‹ D‹

E F D‹6 E‹6 A‹ A7 D‹ D‹ G‹ G‹

C C F F G‹ G‹6 D‹6 D‹ D‹ A7

D‹ A7 D‹ D‹ G‹7 G‹ C C F

F G‹ G‹6 D‹6 D‹ D‹ A7 D‹

34&bTahti 5

Elina nousee reestä

Teeman a-osa 4-tahtia

Teeman b-osa 4-tahtia, 
joka sisältää nousutahdin 

Teeman 1.variaatio sekstihyppy

&b

&b

&b
Nuoret hyvästelee

&b
Elina on kotona peilin ääressä

Tahti 51

Kirveen isku

!

˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™

˙ ™ ˙ ™ œn œ œ œ œ œn ˙ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™

œ œ# œ ˙ œ ˙ ™ œ œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ# œ ˙ ™ ˙ ™

˙ Œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ# œ ˙ œ ˙ ™

œ œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ# œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Tahtilaji on ¾, sävellaji d-molli. Kohtauksen musiikki on sovitettu salonkiorkesterille. Näytteen 

huomio kiinnittyy takapotkuihin, joita ei aikaisemmin ole kuulunut näin korostetusti. 

Rekikohtaus loppuu, kun Elina lähtee kotiin. Nuoripari hyvästelee kevyesti suudelmalla ja 

sanomalla ”hyvästi” tahdin 39 kohdalla. 
 

Kuva 9. Rekikohtaus nuorten illassa. 

 
Kuvassa Elina ja Akseli ovat ensi kertaa kahdestaan ja tunteet näkyvät molempien katseisssa. 

Kohtauksen lopussa tapahtuu ensisuudelma, joka sinetöi parin kohtalon. 

 

Rekikohtaus päättyy, kun Elina lähtee kotiin. Musiikki jatkuu katkeamatta siihen asti, kun Elina 

on kotonaan peilin ääressä. Peilistä katsoo nuoren tytön rakastunut ilme. Nuottiesimerkki 7, tahti 

41. Rekikohtaus on kestoltaan 48 tahtia ja aikamitaltaan n. 48 sekuntia. Musiikki päättyy. 

(Aikakoodilla 1:11:30.) Tempo 168/neljäsosalla. Soitto seisahtuu tahdin 48 jälkeen, elokuvassa 

näkyvään kirveen iskuun.  
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Kuva 10. Ensisuudelman muisto 

 
 

 

Seuraavassa kohtauksessa ei ole musiikkia. Akseli pyytää Otolta lupaa naida Elina. Otto lupaa 

Elinan Akselille, viinapullosta. Elokuvakerronta siirtyy joksikin aikaa muualle. 

 

4.5 Akselin kosioretki ja musiikki Kivivuoren kamarissa 
 
Seuraavan kerran Akselin ja Elinan häävalssi kuullaan, kun ollaan uuden kesän kynnyksellä. 

Tapahtumat sijoittuvat Kivivuoren pihalle ja sisäkuvat kamariin. Huomio kiinnittyy musiikkiin ja 

tarinakerrontaan. Ne vaikuttavat keskenään ristiriitaisilta. Onko tässä kohtaus, jossa Akseli raiskaa 

Elinan? Kysymys ei synny aiheettomasti. Elokuvaa katsoessa välittyy vaikutelma, että Akseli on 

suorastaan väkivaltainen. Elinan sanoma jyrkkä ”EI”, ei kulje Akselin aivoihin asti. Akseli 

tulkitsee sanan tarkoittavan ”ehkä” eikä noteeraa kieltoa lainkaan.  

 

Miksi kohtaus oli tällainen? Kysyin asiasta elokuvan leikanneelta Juho Gartzilta, mutta hän ei 

osannut vastata siihen mitään. Hänen mukaansa sellaista ei siihen aikaan mietitty. Kuvaukset oli 

tehty, niin kuin oli tehty ja ne yhdistettiin leikkausvaiheessa musiikkiin (Gartz 2014h). 
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Kuvat 11 ja 12. Akselin kosioretki. 

                
 

 

Nuottiesimerkki 8. Kivivuoren kamarissa. 

 
 

Ajallisesti kohtaus ja musiikki kestävät 24 sekuntia. Musiikki toimii avaimena tunteisiin. Dialogin 

perusteella tilanteessa käydään tahtojen taistelu, joka musiikin perusteella saa miehisen voiton. 

Musiikki ilmaisee sankarillista lopputulosta. Tilanne muodostaa Chionin käsitteen mukaisesti 

synkresiksen, joka tarkoittaa samanaikaisen äänen ja musiikin yllättävää tajunnallista 

yhteensulautumista katsojan vastaanotossa (Chion 2009, 214). Samaa tarkoittaa Tagg, joka 

nimittää tällaista musiikin uudelleen organisointia synkriisiksi, jossa musiikki yhdistellään uudella 

ja yllättävälläkin tavalla, kuten edellisessä kohtauksessa (Tagg 2013, 417.) 

 

Elokuvan tarinakerronta viittaa lähinnä väkisinmakaamiseen ja siksi musiikki ei vastaa kuulijan 

odotusta samalla, kun yhdistelmän kokemus on valtavan voimakas (vrt. Välimäki 2008, 213). 
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Kohtaus kestää musiikkina 23 tahtia ja aikamittana 24 sekuntia. Musiikki löytyy partituurin 

tahdista 37 ja jatkuu aluksi tahtiin 52, joka sisältää kohotahdin.  

 

Kohtaus alkaa Akselin ja Elinan häävalssin kolmannesta säeparista jatkuen neljännen säeparin 

jälkeen aina tahtiin 52, joka sisältää kohotahdin. Sitä seuraa hyppy nousutahdille 71, joka on 

merkitty partituurissa codaksi.  

 

Tahdit 45–52 melodia on kirjoitettu jousille. Puhaltimille, huilulle ja osittain trumpeteille, on 

kirjoitettu kontrapunktisia säestyskuvioita kahdeksasosanuotteina. Oboe ja klarinetit toistavat 

melodian. Käyrätorvet soittavat tuon ajan tyylin mukaisesti takapotkuja. 

Hyppy nousutahdille 71 on merkityksellinen, sillä se johtaa juhlavalssin loppuhuipennukseen, jota 

joissakin elokuvaversioissa ei kuulla uudelleen. Näin on muun muassa DVD-versiossa.  

 

Melodian soitinnus on varsin tukeva. Jousten soittama melodia kaksinnetaan, eli soitetaan saman 

aikaisesti myös huilulla, oboella sekä kahdella trumpetilla. Kontrapunktiset säestyskuviot on 

kirjoitettu klarinetti I ja klarinetti II, fagotti I ja II, käyrätorvi I ja II, trumpetti I ja II, pasuuna I, II 

ja III.   

 

Sävellyksen viimeiset seitsemän tahtia ovat koko valssin juhlavimmat ja samalla paisutelluimmat 

tahdit, jotka jakaantuvat siten, että tahdit 71–74 on orkestroitu puhaltimille: huilu, oboe, klarinetti 

I ja II, fagotti I ja II, käyrätorvi I ja II, trumpetti I ja II, pasuuna I, II ja III. Vaskinen soitinnus antaa 

musiikille rosoisen, jopa brutaalin sävyn. Viimeisten kolmen tahdin osalta orkesterissa soivat 

puhallinten lisäksi jouset ja kahdessa viimeisissä tahdissa soi lisäksi patarumpu. 

 

Väinö Linnan kirjoittamassa romaanissa edellä kuvattu kohtaus on herkkä, täynnä lämpöä ja 

hellyyttä. Nyt esillä oleva elokuvakohtaus on tunnelmaltaan jotain muuta. Väistämättä tulee 

mieleen väkisinmakaaminen, jota vielä paisutellaan musiikilla.  

 

Kolme viimeistä tahtia kuuluvat ns. Aaltoilan ”patenttilopukkeeseen”. Vastaavanlaiset tahdit ovat 

kuultavissa lukuisissa Suomi-elokuvien lopukkeissa. Tällä kertaa ne kuullaan jo keskellä elokuvaa 
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eikä enää lopussa. Nämä viimeiset kolme tahtia, samoin kuin alun johdannossa olevat kolme tahtia 

soivat vain kerran koko elokuvan aikana.1 

 

4.6 Akselin ja Elinan häät työväentalolla 
 

Väinö Linnan romaanin mukaan Akselin ja Elinan häät pidettiin juhannuksena. Se näkyy elokuvan 

lavastuksessa. Työväentalo on koristeltu nuorilla koivuilla. Keskikesän tunnelma on 

parahultainen. Häävieraat ovat pukeutuneina parhaisiinsa ja tilaisuudessa on aidon juhlan tuntua.  

 

Kuva 13. Halmeen puhe häissä. 

 
Edvin Laineen versiossa häätilaisuus alkaa suoraan kohtauksesta, jossa räätäli Halme pitää 

juhlapuhetta juuri vihitylle hääparille. Romaanissa mainitaan papin puheesta vain se, että toimitus 

oli hänelle mieluinen.  
 

Hääkohtauksen huomio kiinnittyy Halmeen puheeseen, jossa hän sanoo, miten sosialismi on 

yhtenä todistajana Akselin ja Elinan häissä. Tämä saa juhlavieraat kommentoimaan katseillaan.  

Valssi alkaa DVD:n aikakoodilla 1:15:07 ja Ylen versiossa 1:15:50. 

 
1 Kommentti: Kenties “patenttiratkaisusta”, jota on jo käytetty monen elokuvan lopussa, ei kuulla alkuperäisen 
elokuvan loppukohtauksessa, mutta kylläkin elokuvan ulkopuolella esitettävän juhlavalssiversion lopussa ja 
jostakin syystä Ylen restauroimassa versiossa). DVD:llä musiikki järjestyy eri tavalla. 



   
 

 
 
 

 

27 

 

Kuva 15. Häävalssi alkaa. 

 
Akseli ja Elina tanssivat häävalssinsa. Akseli ei ole tanssitaituri, mutta suoriutuu tehtävästään. 

Etualalla pelimannit vasemmalla alttoviulisti Hannu Teräsranta, keskellä klarinetisti Matti 

Timmerbacka ja oikealla viulisti Eino Kaartinen. 

 

4.7 Pelimannit ja heidän esittämänsä häävalssi 
 
Tämän luvun fokus on Akselin ja Elinan häätilaisuuden musiikissa. Akselin ja Elinan häävalssi on 

soinut jo useamman kerran ns. underscorena eli taustamusiikkina, joka on aina ei-diegeettistä 

musiikkia eli musiikin lähdettä ei nähdä kuvassa. Tässä kohtauksessa sa 6e häävalssi  esitettään 

elävänä ja huomio kiinnittyy pelimanneihin, jotka sen esittävät.  

 

Hääkohtauksen musiikki on Zofia Lissan termien mukaan lähdemusiikkia, jota voidaan sanoa 

todelliseksi musiikkitilanteeksi, kun taas Gorbmanin näkemyksiä hyödyntäen kuvassa esitettävä 

musiikki viittaa diegeettiseen musiikkiin.  
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Elokuvamusiikista tulee lähdemusiikkia, kun sen motiivina on visuaalisen tuotannon fiktiivisen 

todellisuuden kertomuslogiikka, toisin sanoen, kun kyseisen musiikin lähde on osa samaa 

fiktiivistä todellisuutta (Tagg 2013).  

 

Hääkohtauksen musiikkiesitys on ainutlaatuinen. Se toteutetaan muusta musiikkityylistä poiketen 

pelimannimusiikkina ja elävänä esityksenä. Koko kohtaus on saatu vaikuttamaan aidolta ja 

spontaanilta tilaisuudelta ja sitä se onkin. Laineen ohjaaman elokuvan pelimannikohtauksessa 

toteutuu improvisaatio musiikkitekstinä. Tilaisuuden musiikki on osittain improvisoitu, mutta 

elokuvan myötä se on tallennettu ja nuotinnettavissa, kuten tässä tutkimuksessa on tehty. (Pekkilä 

1988, 75).   
 

Pelimannien kokoonpanokin on erikoinen: viulu, klarinetti ja alttoviulu. Kokoonpano ei ollut 

elokuvan tallennuksen aikaan tavallinen, eikä nykyäänkään. Alttoviulun mukanaolo tekee siitä 

poikkeavan. Normaalisti pelimannitrio koostuu kahdesta viulusta ja klarinetista. Toinen 

tavallisuudesta poikkeava asia on se, että muusikot hallitsevat täysin ja suvereenisti erilaisen 

musiikkityylin, kuin sen, mihin he ovat tottuneet päivätyössään sinfoniaorkesterissa, 

poliisisoittokunnassa ja teatteriorkesterissa. Pelimannien improvisointi tapahtuu ainutlaatuisen 

uskottavasti, sillä jokainen stemma on tavalla tai toisella johdettu soittajille annetusta melodiasta. 

Koko tulkinta oli heidän itsensä keksimää  ”Nämä soittajat olivat kokeneita pelimanneja, vaikka 

soittivatkin ammattiorkestereissa”, Jorma Katrama kertoo. (Katrama, 2020h). 

 

”Heikki Aaltoila oli tarkka nuoteistaan ja kirjoitti aina kaiken nuoteille. Ajan kuluessa hän oppi 

luottamaan soittajien ammattitaitoon ja improvisointikykyyn. Siitä on oma tarina, joka sai hänet 

luottamaan muusikoiden ammattitaitoon ja ammattitaidon erikoisosaamiseen”, Katrama sanoo. 

(Katrama, 2020h). 

 

”Aaltoila oli säveltänyt erääseen toiseen elokuvaan jazz-musiikkia ja pyysi minua kutsumaan 

taitavat jazz-muusikot studioon. Tein töitä käskettyä ja kutsuin tuttuja jazz-muusikoita paikalle ja 

Heikki jakoi nuotit soittajille. Kaverit katselivat papereita ja pyörittivät päätään. Saman tien kävi 

ilmi, ettei kukaan heistä osannut lukea nuotteja. Sointumerkit ja melodian luku onnistui jotenkin, 
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mutta partituurin luku, vaikka vaan kvintetille, oli liian haasteellista silloisille jazz-muusikoille. 

Soittajat pyysivät Aaltoilaa soittamaan kappaleen ja kertomaan, mitä hän tavoitteli. Jonkin aikaa 

kuunneltuaan ja tehtyään itselleen riittävästi sointumerkkejä ja muita muistiinpanoja, soittajat 

alkoivat jammailla esiintuotua kappaletta. Aaltoilan hämmästys oli suuri, kun hän hetken päästä 

kuuli, miten muusikot tekivät kappaleesta juuri sellaisen, kun hän oli toivonut, ja kenties vielä 

jazz-pitoisemman", Katrama kertoo. (Katrama, 2020h). 
 

Aaltoilan luottamus muusikoihin kasvoi yleisesti, mikä vaikutti myös Akselin ja Elinan häävalssin 

tulkintaan ja pelimanniversion taltiointiin. Hän antoi tutuille soittajille täydet valtuudet tehdä oman 

sovituksensa. Näin Akselin ja Elinan häävalssista tuli pelimanniversio, joka esitettiin elokuvassa 

elävänä esityksenä. 

Kuva 16. Pelimannit 

 
Pelimannit: Eino Kaartinen, Matti Timmerbacka ja Hannu Teräsranta. 

Elokuvan lopputeksteistä ei ilmene, keitä pelimannit olivat. Onneksi elossa olevat aikalaiset 

tunnistivat soittajat elokuvan perusteella ja nimet ja muut yksityiskohdat selvisivät. Viulisti Eino 

Kaartinen soitti Helsingin kaupunginorkesterissa, klarinetisti Matti Timmerbacka poliisisoittajissa 

ja Hannu Teräsranta teatteri- ja oopperaorkesterissa. Elokuvamusiikki äänitettiin vuonna 1968, ja 
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samoissa äänityksissä olleita tai edes aikalaisia oli vaikea löytää. Sen vuoksi soittajien nimien 

selvittäminen oli ”salapoliisityötä”. Täällä Pohjantähden alla -elokuvan lopputeksteissä ei 

maininta soittajia. Olen kiitollinen akateemikko Jorma Panulalle, joka antoi vihjeet pelimannien 

henkilöllisyydestä ja tarkisti kirjoittamani nuotit pelimannien soittamasta häävalssista. (Jorma 

Panula 2020h). 
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Nuottiesimerkki 9. Häissä soitettu valssi (pelimanniversio) sivu 1. Kesto 46 sekuntia. 

 
 



   
 

 
 
 

 

32 

 



   
 

 
 
 

 

33 

4.7.1 Häissä soitettu valssi ja analyysi 
 
Akselin ja Elinan häävalssin fraasit rakentuvat 4 + 4 tahdin säepareista, joissa melodian 

soittovastuu jaetaan viulun ja klarinetin kesken. Soitetun valssin tempo on 204. Kokonaisuus 

kestää 48 tahtia ajassa ilmaistuna 46 sekuntia. Melodia alkaa viululla ja siirtyy klarinetille tahdissa 

17. Melodia siirtyy uudestaan viululle nousutahdista 32, joka kertaa klarinetin aiemmin esittämän  

melodiaosuuden. Alttoviulun rooli on säestää. Hannu Teräsranta toteuttaa alttoviuluosuuden 

taitavalla ja persoonallisella tyylillään. Samoin tekee klarinetisti Matti Timmerbacka, joka osoittaa 

ainutlaatuista improvisointikykyä omassa säestysosuudessaan. 

 

Nuottiesimerkki 10. Viulun stemma. Sointumerkit nuottien yläpuolelta. 
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4.7.2 Analyysi viulun stemmasta 
 
Viulu soittaa alusta aina tahtiin 16 asti tuttua häävalssin melodiaa. Viulun soolo-osuus kestää kaksi 

säeparia, tahdit 1–16. Nuottiesimerkki on kirjoitettu niin, että jokainen rivi vastaa kahta säeparia.  

Tahdista 17 melodia siirtyy klarinetille ja viulu siirtyy säestämään. Osajako jatkuu tahtiin 31 asti. 

Melodiset kulut toimivat enemmän kontrapunktisesti kuin harmonisesti, vaikka sekin aspekti on 

olemassa (vrt. klarinetin murtosoinnut). Viulu ottaa melodiavastuun uudestaan nousutahdista 32 

soittaen tässä roolissa loppuun asti. 
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Nuottiesimerkki 11. Klarinetin stemma 
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4.7.3 Analyysi klarinetin stemmasta 
 
Klarinetti soittaa säestyskuviona kuusi tahtia murtosointuja (tahdit 1–6) ja fraasin lopuksi kaksi 

asteikollista lopuketta (tahdit 7–8). Seuraavat neljä tahtia muodostavat uuden fraasin, joka 

jakautuu kahden tahdin osiin (tahdit 9–10) ja seuraaviin kahteen tahtiin (tahdit 11–12).  Ne 

soitetaan osittaisina murtosointuina ja asteikkokuvioina. Seuraava neljän tahdin fraasi on jälleen 

parillinen (tahdit 13–14 ja tahdit 15–16). Ne toteutetaan samoin kuin edellinen fraasi.  

  

Tahdista 17 klarinetti aloittaa soolon, joka on melodian kolmas variaatio, tahdit 17–24. Klarinetisti 

päättää fraasin vajaatahtiin ja pitää hengitystauon ottaakseen ilmaa. Tahdista 25 tahtiin 29 melodia 

kulkee säveltäjän kirjoittaman alkuperäisversion mukaan, mutta tahdissa 30 soittaja tekee oman 

tulkintansa kiepauttaen melodian johtosävelen kautta perusääneen.  
 

Tahdin 32 klarinetisti jättää soittamatta ja nousutahti toteutuu jousisoittimilla. Tahdissa 33 melodia 

siirtyy jälleen viululle. Klarinetisti ryhtyy jälleen säestäjäksi soittaen kolme tahtia soinnun 

perussävelillä (kvintti, perussävel, perussävel, kvintti) lisäten keskimmäiselle neljäsosalle 

kromaattisen alasivusävelen. Tahdissa 36 syntyy askelkulku lomasävelellä kvintistä terssiin.  

 

Tahdissa 37 C-duuri kolmisointu toteutetaan rytmisellä muunnoksella, jossa toinen tahdinosa 

liikkuu kahdeksasosina. Tämä antaa pikantin vivahteen liukuessaan lomasävelenä perussävelestä 

terssin kautta kvinttiin. Tahti 37 on oivallinen näyte pelimannitaidoista, jotka jatkuvat seuraavissa 

tahdeissa asteikkokulkuna. Tahdista 38 alkava asteikkokulku on kontrapunktia parhaimmillaan. 

Edellinen fraasi päättyy tahtiin 36 ja uusi fraasi alkaa tahdista 37, mutta asteikollinen kulku alkaa 

vasta tahdista 38 päättyen tahtiin 40. Melodian viimeiset säeparit tahdista 41 toteutetaan kahden 

tahdin säestysfraaseina: murtosointu–asteikkokulku -variaatio. Viimeinen fraasi tahdista 45 

muodostaa kauniin peruslopukkeen I–V–I.   
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Nuottiesimerkki 12. Alttoviulun stemma 
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4.7.4 Analyysi alttoviulun stemmasta 
 
Alttoviulu säestää ja seuraa melodiaa niin sanottuna toisena äänenä tahtiin 13 asti. Perussävellaji 

on d-molli. Tahdin 14 harmonisena funktiona on toimia välidominanttina A-duurille. Tahti 15 

sisältää poikkeuksellisen sävelkulun a-mollissa, a-h-c. Tahti 16 on välidominantin terssisävel cis, 

joka johtaa perussävellajiin d-molli. Dominanttisoinnun vaikutelma vahvistuu, kun seuraava fraasi 

alkaa jälleen d-mollista.  

 

Tahdeissa 17–19 altisti varioi säestystä soittamalla keskimmäisen sävelen kolmesta 

neljäsosanuotista kromaattisella alasivusävelellä ja palauttaa sen takaisin kolmannella 

tahdinosalla. Tahdissa 20 laskeudutaan kromaattisesti neljäsosanuoteilla IV asteen soinnun 

terssisäveleltä kohti alennetun VII asteen vajaata muunnesointua.  

 

Melodiakuvio on sama kuin viululla, mutta sekstiä alempaa. Tahdit 21–23 ovat yllättäviä 

takapotkutahteja, jotka soitetaan staccatona. Rikastuttava oivallus, joka korostaa esityksen 

valssillista leimaa. 

 

Tahdeissa 25–28 on vajaatahdilla alkava murtosointu, joka luo sointukudelmaan kontrapunktista 

vastamelodian linjaa klarinetin soittamalle melodialle. Tahdit 29–31 rakentuvat kolmen sävelen 

asteikosta: kolme säveltä ylös ja neljännestä sävelestä kolme säveltä alas. Tämä on 

kontrapunktinen oivallus ja hieno peliliike alttoviulistilta. Mielenkiintoinen erikoisuus löytyy 

tahdista 32. Altto soittaa alaspäin liikkuvaa bassokulkua klarinetin pitäessä taukoa. 

 

Seuraavan säeparin tahdit 33–40 ovat melodian säestysääniä, jotka järjestyvät sointuharmonian 

mukaan. Neljä viimeistä tahtia toteuttavat sointukadenssin I–V–I alkaen I asteen 

kvarttisekstisointuna, jota seuraa dominantin terssi eli johtosävel, joka nousee perussäveleen. 

Alttoviulun rooli säestyssoittimena on yleisesti harvinainen.  Hannu Telaranta oli alttoviulistina 

monipuolinen ja kokenut teatterimuusikko, jolla oli valtavan hyvä tilannetaju. Hän oli tarvittaessa 

nopea improvisoimaan ja pystyi rakentamaan säestyksen milloin mihinkin sävelmään. 
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Heikki Aaltoilan kirjoittamassa orkesteripartituurissa ei ole suoraa viitettä siihen, mitä ja miten 

Telarannan piti soittaa. Alttoviulun ensimmäinen nuottirivi rakentuu melodiaa seuraavasta toisesta 

äänestä (tahdit 1–8). Vielä seuraavatkin neljä tahtia noudattavat tällaisen säestyksen ideaa. 

Tahdeissa 13–16, jotka ovat fraasin jälkimäistä säeparia, alttoviulisti tekee jotakin ainutlaatuista. 

Vaatii erinomaista muusikkoutta kuvitella melodian säestykseksi sellainen kontrapunktinen 

sävelkulku, joka elokuvassa kuullaan ja joka nähdään nuottiesimerkissä 11 nuotinnettuna.  

 

Tahdit 17–20 rakentuvat sointuharmonialle, samoin kuin seuraavat neljä tahtia 21–24, mutta nopea 

tyylinvaihdos takapotkuiksi kertoo luovasta oivalluksesta. Takapotkut ovat valssin 

tunnusmerkkejä, joita tässä valssitulkinnassa on käytetty säästeliäästi. Tahdit 25–28 ovat mainio 

näyte kontrapunktisesta ajattelusta, mikä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen tahdinosa jätetään 

soittamatta ja vastamelodia alkaa vasta tahdin toisella neljäsosalla. Jatko on yhtä sujuva ja tahdissa 

32 altto ottaa basson roolin soittaessaan nousutahdilla laskevan kulun. Loppu on jälleen melodisen 

dueton soittamista viulun kanssa, klarinetin soittaessa harmoniaan perustuvan säestyksen.   

 

4.8 Kohtaus häävuoteessa  
 
Nimikkovalssi alkaa uudelleen ilman alkusoittoa. (Aikakoodi 1:17:27.) Akselin ja Elinan ollessa 

jo häävuoteellaan ja haaveillessaan pirtin sisustuksesta. Musiikki toteutuu elokuvalle tyypilliseen 

tapaan ei-diegeettisenä.  

 

Jousiorkesterilla säestetty viulusoolo on tempoltaan hidas MM = 90. Se on yli puolet hitaampi kuin 

häissä soitettu valssi, mutta se sopii paremmin tilanteeseen ja tunnelmaan. Sooloviulu soi haikeasti 

oktaavia korkeammalta. Viulusolistina on Seppo Tukiainen. (Katrama, 2020h). Kohtauksen 

musiikki kestää 47 sekuntia, tahdeissa ilmaistuna 27 tahtia, päättyen kesken fraasin (aikakoodi 

1:18:14).  

 

Kohtaus häävuoteessa päättää Akselin ja Elinan tarinan ensimmäisen rakkauskaaren. Heihin 

liittyvä valssi on soinut taustalla alle kymmenen minuuttia erilaisin kertauksin ensikatseesta 
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häävuoteeseen, mutta Akselin ja Elinan tarinaa on edetty liki kolme vuotta. Akselin ja Elinan 

häävalssi katoaa elokuvakerronnasta yli puoleksitoista tunniksi. 
 

 

4.9 Päätösjakso ja loppukohtaukset 
 

 Akselin ja Elinan häävalssi palaa kuuluville, kun Akseli ja Elina ovat yhteydessä toisiinsa 

kirjeitse. Häävalssilla on elokuvalle rakenteellinen funktio. Musiikilla vahvistetaan elokuvan 

muotoa (Juva 1995, 222.)  

 

Häävalssin sävel luo lohtua lopputunnelmaan, vaikka tilanne on elokuvakerronnan osalta 

lohduton. Mies palaa puolikuolleena vankileiriltä kansalaisoikeutensa menettäneenä. 

Lopputekstien aikana häävalssin sävel kuullaan vielä uudelleen, rauhalliseen tempoon soitettuna. 

Kaikesta kärsimyksistä huolimatta se tuo elokuvalle seesteisen lopun. 

 

Päätösjakso tarjoaa kaksi erilaista versiota, jotka poikkeavat musiikin osalta toisistaan. Yle 

Areenan versiossa loppukohtaus on erilainen kuin kaupallisesti saatavilla olevalla DVD:llä.  

4.9.1 Kirjeet vankileiriltä 
 
Elina saa Akselilta kirjeen. Taustalla soi heidän häävalssinsa. Kirjeessä kerrotaan Akselin saaneen 

kuolemantuomion. Tieto murtaa Elinan, joka sekoaa ja kaatuu pirtissä olevalle sivustavedettävälle 

vuodesohvalle. Anna-äiti yrittää rauhoittaa Elinaa. (Aikakoodi näyttää 2:54:25.) 

 

Nuottiesimerkki 13. 
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Elina on surusta turtana. Häävalssi soi sooloviulun soittaessa melodiaa oktaavia ylempää 

salonkiorkesterin säestäessä hitaassa tempossa ilman johdantoa 15 tahtia. Katkelma sitoo Akselin 

ja Elinan jälleen yhteen, etäisyydestä huolimatta. 

 

Musiikki vaimenee, kun Otto Kivivuori astuu pirttiin. Dialogit lausutaan ilman musiikkia. Oton 

lähdettyä pirtistä häävalssi alkaa soida uudestaan, tällä kertaa orkesteriversiona ilman sooloviulua 

ja alkusoittoa. Musiikki jatkuu lyhennettynä versiona 12 tahtia kuvien vaihtuessa pirtistä 

Pentinkulman kevättalviseen maisemaan. Musiikki taukoaa, kun Otto Kivivuori pysäyttää sillalla 

hevosensa kohdatessaan Kiviojan Vihtorin, suulaan hevosmiehen.  
 

Seuraavan kerran häävalssi soi uudelleen, kun Otto tuo Akselin kirjoittaman toisen kirjeen 

Elinalle. Kertoja lukee kirjeen sisällön samalla, kun musiikki soi tällä kertaa orkesteriversiona 

vaimeasti taustalla. Otto ojentaa Elinalle kirjeen, jossa on uutinen: Akselin tuomio on muutettu 

elinkautiseksi vankeudeksi. Akseli on pelastunut kuolemalta. 

4.9.2. Akseli tulee kotiin  
 
Sade piiskaa pimeää syysiltaa, kun Akseli kävelee kotiaan kohti. Häävalssi soi jälleen alusta ilman 

johdantoa. Jousiorkesteri soittaa mitä ilmeisemmin kapellimestarin johdolla varsin rubatona. 

Näyte on jälleen ei-diegeettinen, eli soittajia ja kapellimestaria ei näy kuvassa. Tempo on n.110–

112 iskua neljäsosalla ja sävellaji d-molli. Tempo tuntuu hitaalta, miltei raskaalta. Musiikki liikkuu 

verkkaisesti ja saa aikaan haikean, surumielisen vaikutelman.  

4.10 Loppumusiikin kaksi versiota 
 
Akselin askeltaessa kotiin orkesteri soittaa Akselin ja Elinan häävalssin juhlavalssiversion 

mahtipontisella loppunousulla. Tähän päättyy Yle Areena -versio, jossa ei esitellä tekijöitä.  

Täällä Pohjantähden alla -elokuvasta tehtiin sen valmistusvuonna 1968 kaksi eri versiota, joista 

toinen oli myöhemmin esitettäväksi tarkoitettu tv-versio. Siitä lopputekstit oli karsittu pois 

elokuvan pituudesta johtuen. Vuonna 1968 ei juurikaan esitetty kolmen tunnin pituisia elokuvia, 

vaan ne olivat monesti lyhennettyjä versioita. (Paavonen 2020h). 
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Alkuperäisestä elokuvasta tehdyssä DVD-versiossa musiikki jatkuu sen jälkeen, kun Akseli on jo 

tullut kotiin, Akselin ja Elinan häävalssin duuritaitekohdasta tahdista 53 tempossa valse mignon 

eli edellistä katkelmaa hieman vauhdikkaammin. (Aikakoodilla 3:00:49.)  Musiikki soi niin kauan, 

kun kuvassa näkyvä näyttelijäluettelo on esillä. Tämän jälkeen musiikki pysähtyy hetkeksi.  

 

Akselin ja Elinan häävalssi alkaa vielä uudelleen alusta ilman alkusoittoa. Melodia soi oktaavia 

ylempää viulusolistin esittämänä jousiorkesterin säestäessä rauhallisessa tempossa ¼ = 104 M.M. 

Häävalssi soi d-mollissa ja kuvassa esitellään käsikirjoittajat, muut tekijät ja viimeisenä ohjaajat 

ja tuottajat. Akselin ja Elinan häävalssi on soinut elokuvassa 11 kertaa. Viimeinen näyte päättyy 

haikeasti samaan aikaan viimeisten tekstien kanssa. Melodiapartituurissa ollaan tahtinumerossa 

35. Elokuva on päättynyt. 
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Nuottiesimerkki 14. Akselin ja Elinan juhlavalssiversion melodia  
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4.11 Yhteenveto Akselin ja Elinan häävalssista Laineen ohjaamassa elokuvassa  
 
Akselin ja Elinan häävalssi on alkuperäisesti Täällä Pohjantähden alla elokuvaan tilattu sävellys. 

Se on selkeästi johtoaihesävellys, joka soi elokuvan yhdessätoista kohtauksessa, korostaen Akselin 

ja Elinan yhteyttä toisiinsa, jopa etäyhteyttä. Jokainen katkelma on tempoltaan erilainen korostaen 

tilanteen tunnelmaa.  

 

Häävalssi soitetaan pääosin ei-diegeettisesti eli tarinatilan ulkopuolelta ”taustamusiikkina”. 

Taustamusiikkia se ei missään nimessä ole. Valssin merkinanto kahden ihmisen 

yhteenkuuluvuudesta on erittäin vahva, joten sitä ei voi vähätellä taustamusiikiksi. Kun puhumme 

Akselin ja Elinan häävalssin funktiosta, on se selkeästi johtoaihe, mutta myös samastumiskohde, 

joka teki sävelmästä ikonisen, indeksisen ja jopa symbolisen. 

 

Tuskinpa elokuvan ensi-illan aikaan ajateltiin elokuvan semiotiikkaa. Jälkikäteen tarkasteltaessa 

se kuuluu mitä ilmeisimmin siihen tulkintavalikoimaan, johon Akselin ja Elinan häävalssi on 

elinkaarensa aikana noussut. Häävalssin huippuhetki on itse häissä, jossa Akselin ja Elinan 

häävalssi soitetaan diegeettisesti eli musiikki kuuluu tarinatilassa. Häävalssin soittaa 

pelimannitrio: viulisti, klarinetisti ja alttoviulun soittaja. Katkelma kestää 46 sekuntia. Esitys on 

ainutlaatuinen. Kohtauksen häävalssi on soitettu pelimannityylin ja soittajat ovat improvisoineet 

säestyksen. Vain melodia on ollut merkitty nuoteilla. (Katrama, 2020h). Pelimannitriossa soittivat 

viulisti Eino Kaartinen, klarinetisti Matti Timmerbacka ja alttoviulisti Hannu Teräsranta.  

 

Kaikki edellä mainitut muusikot soittivat eri ammattiorkestereissa, mutta heillä oli myös runsaasti 

kokemusta pelimanniesityksistä. Mielestäni pelimannisoittajat ansaitsevat oman lukunsa tässä pro 

gradu -työssä, vaikka heitä ei  edes mainita elokuvan lopputeksteissä.  
 

Häävalssilla on elokuvalle rakenteellinen funktio. Vaikka loppukohtauksen tilanne on 

elokuvakerronnan kannalta lohduton – mies palaa puolikuolleena vankileiriltä kansalaisoikeutensa 

menettäneenä – häävalssin sävel luo lohtua tunnelmaan. DVD-versiossa lopputekstien aikana 

kuullaan Akseliin ja Elinaan liittyvä sävel vielä uudelleen, rauhalliseen tempoon soitettuna. 

Kaikesta kärsimyksistä huolimatta se tuo elokuvalle seesteisen lopun.  
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4.12 Taulukko musiikkikatkelmista ja funktioista 
 

 

 

Kohtaukset Aikakoodi Tahdit Sävellajit Tempo Kesto Melodian osiot Kommentit Funktio/tehtävä 

Akseli ajaa reellä 1:06:19  1-3 D-duuri MM 136 4 sek Johdanto eli intro koostuu Johdanto Musiikin tehtävä on
Koskelan pihaan 3:sta ensimmäisestä soi koko elokuvassa luoda kontakti Akselin

tahdista vain yhden ainoan kerran ja Elinan välille

Akseli yrittääpysähtyä reellään 1:06:24 4 d-molli MM132 1 sek Ensimmäinen nousutahti Nousutahti on toistuva aihe/motiivi Nousutahdin funktio =
valmistaa tunteiden
kohtaaminen 

Elina kantaa vesisankoja 1:6:24 5-6 d-molli MM 140 4sek Parillisen säkeen A-osan      Häävalssin teema soi elokuvassa  Luoda tunnekontakti
säeparista 1. puoli ensimmäisen kerran kuvassa esiteltyjen

nuorten välille.

Nuorten katseet kohtaavat 1:6:29 7-8 d-molli MM 140 2 sek Parillisen säkeen A-osa       Melodia on muodoltaan kysymys/vastaus. Katseet ja musiikki 
vuorotellen. säeparista A+B puoli. Melodinen nousu 2 tahtia-lasku 2 tahtia liittävät nuoret

Myös katseet ovat kahden tahdin mittaiset toisiinsa

Kivivuoren pirtissä Elina tekee 1:6:34 9-12 d-molli MM 140 2 sek toinen nousutahti + A-osan Vaikka kohtaus ja kuvauspaikka vaihtuu Yhteinen tunne 
"läskisoosia" äitinsä ohjaamana. jälkimmäinen säepari B pihasta Kivivuoren pirttiin, musiikki vahvistuu

jatkuu keskeytyksettä.

Akseli istuu ja jurottaa ja miettii. 1:6:34 13-16 d-molli MM 140 7 sek Jälkimmäinen säepari alkaa Ensimmäinen sekstihypyllä alkava Mikään ei ole 
Nostaa katseen ja vilkaisee ylöspäin  sekstihypyllä, joka on melodia, kun Akseli uskaltaa vilkaista koskaan varmaa
Elinaa, joka tekee kastiketta. variaatio A-osan säeparista Elinaa

Elina lähtee hakemaan vettä ulkoa ja 1:6:42 17- 19 d-molli MM 140 3 sek 3. nousutahti soinnutettuna Nousutahti + kaksi laskevaa tahtia + Elämän suuret asiat
vilkaisee Akselia ohittaessaan tämän. välidominantin soinnulla jälleen sama nousutahti kuin alussa. ovat edessä
Akseli seuraa Elinaa katsellaan päättyen mollimuotoiseen
ihastuneena. dominanttiin eli A-molliin
On kevät Elina odottaa aidan vieressä. 1:6:45 20- 24 d-molli MM 140 7 sek 4. nousutahti + 4:n tahdin Toinen sekstihyppymelodia Kevät luo toivoa
Akseli tulee ja tervehtii Elinaa, melodinen kaarros 
joka vastaa sanomalla: Hei!

Kohtaukset Aikakoodi Tahdit Sävellajit Tempo Kesto Melodian osiot Kommentit Funktio/tehtävä 

On kevät. Akseli on Kivivuoren pihalla. 1:09:13  53-60 D-duuri MM 22 sek nousutahti ja häävalssin osa  Tunnelma on seesteinen, lähes Nuoret ovat jo
Elina tulee ja nuoret poistuvat valse mignon onnellinen luoneet luottavaisen
kävelylle. Anna-äiti katsoo suhteen. Se kuuluu
huolestuneena. Musiikki jatkuu kuva musiikista
vaihtuu sisätiloihin. Otto katselee 1:09:35 61-67 D-duuri MM 96 15 sek valse mignon teeman Toisen onni voi olla Musiikki antaa
Elinaa, joka poistuu kuvasta. kertaus toisen suru tukensa nuorille
Oton ja Annan keskustelu
koskee Elinan tulevaisuutta

On talvi. Kylän nuoret laskevat 1:11:04 5 -51 d-molli MM 168 49 sek Häävalssi tahdista 5 Rakkauden sidos on jo Musiikki on tehnyt 
reellä. Muut lähtevät, jäljelle jää tahtiin 51. Huom. niin vahva, että Akseli tehtävänsä. Nuoret
vain Akseli ja Elina. Musiikki alkaa takapotkut päättää kosia. Kirveelläkin on töitä. ovat rakastuneet
Elinan noustessa reestä
Raiskaako Akseli Elinan? 1:13:14 36 -52 d-molli/ MM 168 24 sek Kiihkeä orkesterikohtaus Tunnelmaltaan ristiriitainen  Musiikki esittää kuvan

hyppy aluksi mollissa vaihtuen kohtaus. Onko kyseessä onnistuminen? kanssa ristiriitaisia
69 -76 D-duuri juhlavalssin loppusäveliin Tiettyä sankarillisuutta melodiassa. tunteita?

Akselin ja Elinan häät 1:15:32  5- 52 d-molli MM 186 54 sek Nopea tempo ilman Valssin tanssiminen ei ole Akselin Häävalssi sinetöi
työväentalolla johdantoa mukavuusaluetta rakkauden Musiikki 

diegeettisenä

Häävuoteessa 1:17:27  5- 52 d-molli MM 90 47 sek Hidas ja rauhallinen tempo Musiikki rauhoittaa, suorastaan nukuttaa Onni on saavuttanut
erään tavoitteen

Akselin ja Elinan tarina saa musiikin
suhteen tauon kunnes palaa uudelleen

Kivivuoren pirtissä. Elina saa kirjeen 2:55:38  5- 52 d-molli MM 108 Musiikki lohduttaa ja sitoo Akselin ja Musiikin tehtävä on
Elina menettää hermonsa Elinan toisiinsa etäisyydestä huolimatta rauhoittaa

Odotusta ja toivoa 2:57:19  5- 52 d-molli MM 90 Hidas tempo Elina saa uuden uskon tulevaisuuteen Musiikki antaa toivoa

Akseli saapuu kotiin 2:58:41  5- 52 d-molli MM 100 Rauhallinen tempo Aluksi jousiorkesterilla ei-diegeettisesti Haikeuden ja onnen 
lopuksi isolla orkesterilla tuntemuksia

Lopputekstit: Näyttelijät 3:00:49 61-67 D-duuri MM 121 Valse mignon Musiikki antaa
tunnustuksen 
näyttelijöille

Tuotantohenkilökunta ja ohjaaja  5- 52 MM 95 Rauhallinen tempo Sooloviulu + kamariorkesteri Musiikki kokoaa 
elokuvan lopun 
yhteen
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5. Akselin ja Elinan häävalssi Timo Koivusalon elokuvassa  
 
Tässä luvussa tarkastellaan Jaakko Kuusiston sovittamaa Akselin ja Elinan häävalssia Timo 

Koivusalon ohjaaman Täällä Pohjantähden alla -elokuvan hääkohtauksessa. Se on ainoa 

katkelma, jossa Akselin ja Elinan häävalssi soi Koivusalon elokuvassa. Nostalginen sävellys saa 

huomattavan määrän uusia tulkintoja sovituksensa ansiosta. Musiikista tulee sidos, joka kiinnittää 

häätapahtuman kohtaukset toisiinsa ja liittää uuden elokuvan historialliseen jatkumoon. Koivusalo 

käyttää hyväkseen kappaleelle yli 40 vuoden aikana syntynyttä mielikuvapääomaa. Akselin ja 

Elinan häävalssi kantaa mukanaan kaikkia semioottisia leimamerkkejä. Se on milloin ikoni, 

indeksi tai symboli. Kaikki riippuu tarkastelun näkökulmasta ja sen Koivusalo on ymmärtänyt 

ottaessaan kappaleen elokuvaansa.  

  

Akselin ja Elinan häävalssi on säilyttänyt Jaakko Kuusiston sovituksessa melodisen 

ominaisuutensa tunnistettavasti. Melodia saa aluksi koraalin piirteet. Rytminen poljento on 

vaihdettu valssista tasajakoiseksi koraaliksi. Vihkimisen ja hääparille pidetyn juhlapuheen jälkeen 

tapahtuu rytminen muuntuminen. Melodia muuntuu tasajakoisesta koraalista hidastetuksi 

häävalssiksi. Taitekohta on henkeäsalpaavan pysähdyttävä.  
 

Jaakko Kuusisto tavoittaa Edmund Husserlin lanseeraamat ajan kolme intentiota, jotka 

sivumennen sanottuna ovat aina soittotapahtumassa mukana. Nämä ovat: odotus äänen 

syttymisestä, äänen läsnäolo ja äänen kaiku. Yleisellä tasolla ne ovat odotus, läsnäolo ja muisto. 

(Vrt. Husserl 1995.) 

 
Kuusisto luo samanaikaisesti odotusta huokuvan ilmaisun, voimakkaan läsnäolon ja utuisen 

äänikuvan menneisyyteen kuuluvasta Akselin ja Elinan häävalssista. Musiikki antaa ajalle uuden 

ulottuvuuden. Ajan olemus on samanaikaisesti muistuma jostakin kaukaisesta, läsnä olevasta nyt-

hetkestä ja aavistuksenomaisesti odottavasta tunteesta: milloin tämä lähtee käyntiin. 

Musiikillisesta kudoksesta ja aikaulottuvuudesta löytyy tasajakoisuus, lavennettu hidastus ja 

perustempoon suuntautuva nopeutus, joka lopulta yhdistyy valssin perustempoon. Ajan 

käynnistyminen tapahtuu klarinettisoolon jälkeen, kun valssi saa normaalin häävalssin muodon, 

joka kulkee samassa poljennossa säestyksen kanssa. Valssista tulee tanssin säestys. 
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Musiikki jatkuu katkeamattomana virtana eri kohtausten yli, muuntuen lopulta tanssikohtauksen 

jälkeen musiikillisiksi eleiksi, jotka etäisesti muistuttavat häävalssiaihetta. Näin edetään aina 

kastetilaisuuteen asti.  

 

Kastetilaisuuden jälkeen aihe etääntyy entisestään alkuperäisestä häävalssista, eikä alkuperäisiä 

melodia-aiheita Akselin ja Elinan häävalssista enää tunnista. Jäljelle jää vain viittaus Koivusalon 

ohjaaman elokuvan alussa olevaan vankileirikohtaukseen. 

 

Säveltäjä Jaakko Kuusisto luo Koivusalon elokuvaan mystisen hengen. Vaaditaan valtavan paljon 

ammattitaitoa kirjoittaa orkesterisovitus, joka on perinteitä kunnioittava, mutta samaan aikaan 

täysin uutta luovaa ilmaisua sisältävä kokonaisuus.  

Kuusiston sovitus on funktioiden kannalta tarkkaan harkittu. Alun koraali viittaa vihkimiseen ja 

kirkkoherraan. Räätäli Halmeen juhlapuhe saa säestyksen, joka myötäilee puheen lempeää 

sisältöä. Kuusiston valitsema soinnutus ja soitinnus korostaa tilaisuuden herkkää ja juhlavaa 

tunnelmaa.  

 

Koraalitaustaisen vihkimisen vaihtaminen valssirytmiin tapahtuu luontevasti triolien kautta. 

Häävalssi vaihtuu häävuoteeseen etäännyttämisen kautta. Melodiaan on lisätty aikaa ja tempoa on 

hidastettu. Loppua kohden etäännyttämistä lisätään lisäämällä vielä enemmän aika-arvoa 

melodiaan ja vähentämällä soitinnusta. Lopulta melodian tunnistettavuus katoaa.  

 

Vertailun helpottamiseksi olen kirjoittanut peräkkäin alkuperäisen Heikki Aaltoilan säveltämän  

Akselin ja Elinan häävalssin perusmelodian sointumerkkeineen, nuottiesimerkki 15.  

Nuottiesimerkkiin 16 olen kirjoittanut melodian ja sointumerkit Jaakko Kuusiston tekemästä 

sovituksesta. 
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Nuottiesimerkki 15. Heikki Aaltoilan häävalssin perusmelodia. 

 
Nuottiesimerkki 16. Jaakko Kuusiston melodiasovitus Akselin ja Elinan häävalssista. 
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5.1 Akselin ja Elinan häämusiikki ja sen tulkinta 
 
Tässä luvussa tarkastelen Jaakko Kuusiston sovitukseen liittyviä musiikillisia yksityiskohtia ja 

ohjaaja Timo Koivusalon ratkaisuja sävellyksen sijoittamisesta Täällä Pohjantähden alla 

elokuvan viimeisimmässä versiossa. Kuusisto on käyttänyt sovituksessaan Akselin ja Elinan 

häävalssista ydinosan. Johdanto, välikevalssi (valse mignon) ja loppuhuipennus puuttuvat.  

 

Jaakko Kuusistolta saamani sähköpostiviesti antaa tärkeää tietoa hänen sovitustyönsä taustoista. 

Alla on Kuusiston viesti kokonaisuudessaan. Jaakko Kuusisto kirjoitti 16. marraskuuta 2012 12.08 

(ks. Kuusisto 2012h): 

  

”Moi! 

Se menee niin että se koraalinomainen alkusoitto on 4/4 ikään kuin alla breve, eli ensimmäiset 

tahdit liikkuvat puolinuoteissa. Sitten kun komppi lähtee, se on 3/4 niin että yksi tahti on yhtä kuin 

edeltävä puolinuotti, öbaut. Komppi jota alttoviulut soittavat heti alkuun on siis neljäsosissa, ja 

jousten melodia lähtee ensin ikään kuin puolitempossa. Ja sittenhän siellä on yhtä aikaa se jippo 

että kontrabassot + harppu soittavat komppia myös puolitempossa, siis siinä pulssissa missä 

melodia kulkee jousissa. 

Klarinetti kääntää sitten melodiankin "oikeaan” pulssiin. Tämä kikka siksi että halusin hiukan 

irroittaa tuttua melodiaa "todellisuudesta" ettei sitä toistettaisi ihan samanlaisena kuin 

alkuperäisessä.  

Valse Triste ei ole ollut sen kummemmin mielessä, mutta ymmärrän kyllä mielleyhtymän. 

Liitteenä partituuri, pidä omana tietonasi koska mulla ei ole levitysoikeuksia sovitukseen.  

t, Jaakko” 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 
 

 

50 

Nuottiesimerkki 17. 

Jaakko Kuusiston sovituksen kahdeksan ensimmäistä tahtia on kirjoitettu puupuhaltimille 

partituuriin.  

 

 

5.2 Havaintoja Jaakko Kuusiston sovituksesta  
 
Jaakko Kuusiston sovitusversio on melodian osalta pelkistetty. Heikki Aaltoilan Akselin ja Elinan 

häävalssiin säveltämä johdanto puuttuu, samoin häävalssin keskiosa: tempo valse mignon, sekä 

lopun seitsemän tahdin päätösnousu. Tunnetun häävalssin ydinmelodian 32 tahtia on edelleen 

tunnistettavissa. Alkuperäisen melodian voi tunnistaa, vaikka muutokset ovat kuultavia ja nuottia 

tarkasteltaessa havaittavissa. Olennainen on säilytetty ja sen funktio täyttää tehtävänsä. Akselin ja 

Elinan häävalssi yhdistää nimihenkilöt toisiinsa.  

Analyysini perustuu Jaakko Kuusiston sovittamaan partituuriin (ks. Kuusisto 2009), siitä olevaan 

nuottiesimerkkiin 18 (ks. alla) ja elokuvan DVD-versioon. 

 

Partituuri on purettu pianoversioksi. Harmoniat on merkitty sointumerkein. Tempomerkit löytyvät 

suoraan partituurista. Koivusalon DVD-taltioinnissa sävellaji pysyy samana nuoteilla merkityn 

partituurin kanssa.  
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Akselin ja Elinan hääkohtauksen musiikkisovitus muuttaa Aaltoilan säveltämän häävalssin 

olemusta.  Sävellys on aluksi koraali ja lopuksi vain etäinen muisto Akselin ja Elinan häävalssista. 

Varsinainen valssiosuus soi vain sen ajan, kun hääpari tanssii noin minuutin ajan, hääväen 

jatkaessa vielä hetken sen jälkeen, kun hääpari on istunut hääpöytään. Jaakko Kuusiston 

partituurissa on aluksi viisi puupuhallinta: huilu, kaksi klarinettia englannintorvi ja fagotti. 

Tahdista 10 mukaan tulevat jouset ja kolme käyrätorvea. Pianotranskriptio on laaatinut Ossi 

Kallioinen.  

5.3 Häämusiikki kohtauksittain 
 
Timo Koivusalon versiossa toteutetaan Väinö Linnan romaanin mukainen kohtaus, jossa 

kirkkoherra Salpakari vihkii hääparin. Koivusalo on käyttänyt taiteellista vapautta yhdistääkseen 

kaikki häätapahtumaan liittyvät kohtaukset samaan jatkumoon, jota vie eteenpäin taustalla soiva 

Jaakko Kuusiston sovitus Akselin ja Elinan häävalssista.  

 

Elokuvan hääkohtaus alkaa, kun kirkkoherra Salpakari vihkii hääparin. Taustalla soi tasajakoinen 

koraaliversio Akselin ja Elinan häävalssista. Vihkiminen kestää neljä tahtia. Kuten 

nuottiesimerkistä 18 voi havaita, tahtilaji on tasajakoinen.  

 

Kuva. 17. Kirkkoherra vihkii Akselin ja Elinan.           
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Musiikki jatkuu keskeytyksettä tasajakoisena koraalina, mutta puhuja vaihtuu liudentumalla 

(ristikuvalla) räätäli Halmeeksi. Halme jatkaa juhlapuhettaan ja kohdassa, jossa hän sanoo:” 

Teidän astraaliolemuksenne ovat yhdistyneet…”, soitinnus vaihtuu nuottiesimerkin 16 tahdissa 9, 

puhaltimista jousille. 

 

Kuva 18. Halme pitää juhlapuheen. 

Räätäli Halmeen puhe on äänenpainoiltaan lempeä, jota koraalin soinnut tukevat säestyksellään. 

Soitinnus vaihtuu hänen puheensa aikana jousiin. Halmeen viittaus sosialismiin saa yleisön, 

etenkin kirkkoherran ja hänen rouvansa kommentoimaan ilmeillään. 

Olen kirjoittanut Jaakko Kuusiston partituurista pianoversion, johon on merkitty myös 

elokuvakohtausten tapahtumat. Nuottiesimerkin 18 jälkeen elokuvatapahtumat on kerrottu tahtien 

mukaan. 
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Nuottiesimerkki 18. Häämusiikki, sovitus Jaakko Kuusisto. Pianoreduktio Ossi Kallioinen. 
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5.4 Häätilaisuuden tapahtumat tahdeittain 
 
Kirkkoherra Salpakari vihkii hääparin (nuottiesimerkki 18, tahdit 1–4). Musiikki jatkuu 

katkeamatta. Puhuja vaihtuu tahdissa 5, kun räätäli Halme pitää puheensa hääparille. Musiikki 

jatkuu edelleen katkeamatta, mutta tahdissa 9 soitinnus vaihtuu ja melodia siirtyy jousille. 

Tahdissa 15 Halme lopettaa puheensa, häävieraat onnittelevat hääparia ja hääpari valmistautuu 

häävalssiin. Musiikin virratessa edelleen katkeamattomana rytmi vaihtuu tasajakoisesta koraalista 

triolien avulla valssiksi tahdissa 16. Jälkimäinen tahdinosa, eli viimeinen puolinuotti, muuntuu 

trioliksi, josta puuttuu ensimmäinen triolinosa. Tästä alkaa siirtymä kohden valssirytmiä.  

 

Nuottiesimerkki 19. 
 

 
 

Nuottiesimerkki 19 esittää koraalin muuttumisen valssiksi ja melodian laajentumisen kahden 

tahdin mittaiseksi. Akseli ja Elina valmistautuvat häävalssiinsa tahdista 16, jolloin säestysrytmi 

kääntyy ilman melodiaa valssin suuntaan. Tahdissa 17, joka on vielä tasajakoinen, valssiin 

johdattavat takapotkut alkavat vajailla trioleilla. Tahdissa 18 tahtilaji muuttuu kolmijakoiseksi 
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valssiksi samalla, kun melodia on venytetty kahden tahdin mittaiseksi. Tempo nopeutuu kohden 

tanssittavaa valssitempoa. Tilanne tuntuu oudolta koska säestys ja melodia eivät ole samanaikaisia.  

 

Nuottiesimerkki 20. Iso trioli ja klarinettisoolo 

 
 

Tahdeissa 26–29 kuullaan perusrytmiä vastaan laajennettu trioli eli ns. iso trioli, joka pohjustaa 

melodian paluuta perussykkeeseen. Se tapahtuu klarinettisoolon yhteydessä tahdissa 30. Tämän 

jälkeen musiikki jatkuu normaalina valssina, johon hääväki liittyy tahdissa 34. 

 

Akseli ja Elina tanssivat häävalssiosuutensa tahdit 18–64 ja istuvat hääpöytään tahdin 65 aikana, 

Nuottiesimerkki 18. Musiikki jatkuu katkeamatta, mutta tempo hidastuu. Seuraavat kohtaukset 

muuttuvat musiikin osalta eleiksi tahdista 68 lähtien. Häävalssin tunnistettavuus häipyy. 

Sointumattona jatkuva musiikki säestää vielä haaveilua häävuoteessa tahdit 100–113 ja 

kastetilaisuutta, tahdit 114–115. Viimeinen sävel kuullaan, kun Johannes eli Jussi Koskela kulkee 

pappilaan ostaman hautapaikkaa itselleen.  

 

Taustalla nähdään häävalssia säestävä pelimannitrio, mutta musiikkikuuluu todellisuudessa ei-

diegeettisesti orkesterin soittamana. Tahdissa 33 nähdään vielä yksi elokuvamusiikillinen 
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”taikatemppu”, kun pelimannit vetävät joustaan samassa tempossa ei-diegeettisesti soivan 

orkesterin kanssa. Tätä voisi nimittää laajennetuksi todellisuudeksi (tahdit 65–67). Akseli ja Elina 

istuvat hääpöytään (tahdit 68–100).  

Haaveilua häävuoteessa (tahdit 100–113). Kaste (tahdit 114– 115). 

 

Ilmari Salpakari tutkii Suometar-lehteä. Otsikoissa: SUURSOTA LAAJENEE EUROOPASSA. 

Musiikki päättyy, mutta kohtaus pappilassa jatkuu ilman musiikkia Jussi Koskelan ostaessa 

hautapaikkaa itselleen. 

 

Tähän päättyy myös musiikillinen laina, eikä Akselin ja Elinan häävalssin säveliä kuulla jatkossa 

Timo Koivusalon ohjaamassa elokuvassa. 

 

 

Kuva 19. Akseli ja Elina tanssivat häävalssin. 
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5.5 Puolitempoinen valssi 
 
Valssiosuus on poikkeuksellinen. Tanssi saa edetä muutaman pyörähdyksen, melodian soidessa 

puolitempoisena aina puolinuotteina merkittyyn isoon trioliin, joka on itse asiassa laajennettu 

nousutahti. (Nuottiesimerkki 18, tahdit 26–29.) Säestys noudattaa tavanomaista takapotkuvalssia, 

jossa tahdin toinen ja kolmas isku korostavat valssillista luonnetta. Melodia soi aluksi kaksi kertaa 

pidennettynä aina klarinettisooloon asti. Ennen klarinettisooloa on levitetty nousutahti, joka 

muodostaa puolinuoteista ison triolin. Tämän jälkeen nousutahti toistuu, mutta nyt puolet 

nopeampana klarinetin aloittaessa soolonsa. Tämä taite johdattaa musiikin totutuksi ja tunnetuksi 

häävalssiksi, joka soi isolla sinfoniaorkesterilla (Sinfonia Lahti -orkesteri). 

 

5.6 Klarinettisoolosta valssitempoon 
 
Klarinettisoolon jälkeen kuva siirtyy hetkeksi viulupelimanneihin, jotka soittavat samaan tahtiin 

kuultavan musiikin kanssa. Illuusio ja orkesterin ääni on huumaava. Vaikutelmaksi jää, että 

musiikki tapahtuisi tarinatilassa eli se olisi diegeettistä, mutta näinhän se ei ole. Soiva musiikki 

kuuluu taustalta ja on todellisuudessa ei-diegeettistä. 

 

Nuottiesimerkki 21. 
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Kuva 20. Pelimannit soittavat. 

 
 

Kuvassa näkyy pelimannitriosta vain viulu, toinen viulu tai altto. Kuva-asetelma on lainaa Laineen 

elokuvaversiosta. Se mikä Laineen versiossa oli diegeettistä, on Koivusalon versiossa vale-

diegeettistä. Kuvassa näkyvillä soittajilla on tämän elokuvamusiikin kannalta lähinnä rekvisiitan 

merkitys, sillä heidän musisointiaan ei todellisuudessa ole kuultavissa. (Vrt. sivu 29 kuva 16). 

 

Kuten jo aikaisemmin kerroin, Väinö Linnan romaanisarjassa ei ole lainkaan mainintaa soittajista: 

keitä tai millaisia soittajia tai soittimia häissä olisi ollut. Molemmissa elokuvissa hääkohtaus 

rakentuu Akselin ja Elinan häävalssin ympärille. 

 

Koivusalo hyödyntää kaikki mahdollisuudet, jotta illuusio olisi täydellinen. Samaan aikaan kun 

iso orkesteri soi, näytetään viulistien jousenvetoa, ikään kuin he soittaisivat ”koko musiikin”. 

Soittajien liikkeet on synkronoitu kuultavan musiikin tahtiin, mutta korviin tuleva musiikki on 

soitettu isolla orkesterilla.   
 

5.7 Valssi liukenee eleiksi 
 
Elokuvan seuraavat kohtaukset, häävuoteesta kastetilaisuuteen, etenevät musiikin jatkuessa 

keskeytyksettä. Häävalssin tempo ja muut tanssilliset piirteet häviävät vähitellen eleiksi ja 

muistumiksi elokuvan alkusäveliin tai viittauksiksi tulevaan. Elokuvan tarinaan liittyvät kertaukset 

voidaan tehdä ja aikaansaada musiikillisilla kertauksilla ilman, että varsinaisia kohtauksia 

näyteltäisiin uudelleen. 
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Kuva 21. Häävuoteessa.                                 Kuva 22. Kastetilaisuudessa.    

                 
 

Alla nuottiesimerkki 22, jossa häävalssi muuttuu ja hidastuu häävuoteen musiikiksi tahdit 1–11. 

Tahdit 12–14 soivat häävuodekohtauksen taustalla, joka loppua kohden muuttuu musiikillisiksi 

eleiksi. Kastetilaisuuden musiikki on tahdit 42–54. Viimeiset kymmenen tahtia 55–63 viittaavat 

vankileiriin. 

 

5.8 Semioottiset ilmentymät häätapahtumassa 
 
Tässä luvussa tarkastelen Akselin ja Elinan häävalssin sovitusta ja siihen liittyviä henkilöitä ja 

tapahtumia Timo Koivusalon Täällä Pohjantähden alla -elokuvan hääkohtauksessa. Musiikkiin 

liittyy semioottisia merkkejä ja merkityksiä, joita Philip Taggin (2013) mukaan jokainen 

elokuvamusiikin ilmaisu sisältää. Asiayhteydestä johtuen ensimmäisenä tulee mieleen sosiaaliset 

leimat. Sääty-yhteiskunnan muutokset ovat näkyvillä ja kuuluvilla lähes jokaisessa kohtauksessa 

Täällä Pohjantähden alla -elokuvassa. Siitähän elokuva valtaosin kertoo. 

 

Uskonnollinen leima eli indeksi tulee esiin häätilaisuuden vihkikohtauksessa. Kyseessä on 

rituaalitapahtuma, jossa soi asiaan kuuluva musiikki eli koraali. Kolmijakoinen Akselin ja Elinan 

häävalssi on taivutettu tasajakoiseksi koraaliksi. Viittaus uskonnollisiin rituaaleihin on ilmeinen. 

 

Koraali toimii hääkohtauksen jatkossakin koska räätäli Halmeen juhlapuhe hääparille on edelleen 

osa rituaalitapahtumaa, vaikka se ei ole enää kirkollinen toimitus. Erotuksena papin puheeseen 

Halme viittaa puheessaan työväentaloon ja sosialismiin. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että 
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Halmeen sanat yhdistyvät musiikkiin, jota ei yleensä pidetä sosialismiin kuuluvana. Kysymys on 

vastakkainasettelusta, joka näkyy elokuvassa kirkkoherran rouvan ilmeissä. 

 

Valssi on vastakohta koraalille. Häävalssi edustaa toisenlaista juhlavuutta. Vaihdos koraalista 

valssiksi on esitetty nuottiesimerkissä 19.  Valssikohtauksen toteutus on erikoinen. Se toteutetaan  

isolla orkesterilla. Kuvassa vilahtavat kolme pelimannia, joiden soittama musiikki ei kuulokuvan 

perusteella sisälly kohtaukseen. Se on hieno oivallus, joka luo samanaikaisesti viittauksen Edvin 

Laineen ohjaamaan Täällä Pohjantähden alla -elokuvaan ja sen hääkohtaukseen. Taggin mukaan 

kyseessä on sijainnin esittäminen, ts. musiikin käyttäminen, jotta yleisö voi liittyä tiettyyn 

kulttuuriseen, fyysiseen, sosiaaliseen tai historialliseen ympäristöön.  

 

Häämusiikin etäännyttämisellä on tarkoituksensa. Yhtenäinen musiikki soi häävuoteessa 

tapahtuvan haaveilun taustalla ja vielä esikoisen kastetilaisuudessa, mutta voimakkaasti 

etäännytettynä. Kuulija ei voi enää tunnistaa Akselin ja Elinan häävalssia. Ei edes nuoteilta. Se on 

vahva merkinanto. Häät ja niihin liittyneet tunnelmat ovat siirtyneet historiaan. Jatkossa ei enää 

kuulla Akselin ja Elinan häävalssin säveliä. Koivusalo ei tee vaihdoksesta äkkijyrkkää, vaan 

liudentaa sen vähitellen Kuusiston sovittamalla musiikilla. Lopullinen häivytys tapahtuu silloin, 

kun Johannes eli Jussi Koskela astelee ostamaan itselleen hautapaikkaa. Nuottiesimerkki 18 tahdit 

116–120. Viimeiset tahdit viittaavat Koivusalon ohjaaman Täällä Pohjantähden alla -elokuvan 

vankileirikohtaukseen. Lopun musiikki on lähinnä musiikillisia eleitä, ilman häävalssiin viittaavia 

melodisia liikkeitä. Viimeiset 10 tahtia viittaavat musiikillisesti ”vankileirikohtaukseen”.  
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Nuottiesimerkki 22.  
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6. Johtopäätökset  
 
Akselin ja Elinan häävalssi tarjoaa loistavan alustan elokuvamusiikin tutkimukselle. 

Mielenkiintoiseksi asian tekee johtoaiheidea, jonka olemassaolo selvisi tarkkailemalla, miten 

musiikki on elokuvaan istutettu tai upotettu. Sillä tarkoittaa musiikin liittämistä täsmälleen 

johonkin kohtaan elokuvassa. Seuraamalla Akselin ja Elinan häävalssia sain havaita sen toistuvan 

vain ja ainoastaan Akselin ja Elinan kahdenkeskisen kanssakäymisen yhteydessä. Edvin Laineen 

ohjaamassa versiossa jokainen häävalssin katkelma on tempoltaan erilainen, mikä kertoo siitä, että 

jokainen kohtaus äänitettiin erikseen.  

 

1960-luvun lopulta 2000-luvun alkuvuosikymmenelle saakka äänitystekniikka oli analogista. 

Tuolloin elokuvakohtauksiin oli tapana lisätä kuvia (freimejä), jotta kohtaukset saatiin 

synkronoitua. Aina ei ollut tarkoituksenmukaista leikata ääntä tai musiikkia. (Gartz, 2014h). Edvin 

Laineen elokuvaversiossa musiikin tempovaihdosten lisäksi huomio kiinnittyy soitinnuksen 

muuttumiseen. Juhlavalssi soitetaan ei-diegeettisesti ja pääsääntöisesti sinfoniaorkesterilla. 

Joissakin elokuvakohtauksissa soitinkokoonpano pienenee säestäväksi jousiorkesteriksi, 

viulusolistin soittaessa melodian oktaavia korkeammalta. 

 

Kappale kuullaan elävänä esityksenä vain kerran. Se tapahtuu Akselin ja Elinan häissä, joissa 

häävalssin soittaa pelimannitrio: viulu, klarinetti ja alttoviulu. Katkelman kesto on verrattain lyhyt, 

vain 46 sekuntia.  

 

On mahdollista, että elokuvissa jokin asia esiintyy vain ohimennen ja muutaman sekunnin 

kerrallaan. Silloin saattaa jokin itsestään selvä asia mennä ohi ja jäädä huomaamatta. Oletin 

pelimannien kokoonpanossa olevan kaksi viulua. Nuottia kirjoittaessani kävi selväksi, ettei 

muistikuvani kahdesta viulistista voinut pitää paikkaansa. Toisen viulun stemma soi liian 

matalalta. Sitä ei voinut kirjoittaa viululle. Kun muutin soiton alttoavaimelle, musiikki alkoi sopia 

oikealle soittimelle ja nuottiviivastolle. 

 

Akselin ja Elinan häävalssi luo kokonaisen merkitysten ryppään. Ensimmäinen tavoite ja funktio 

on yhdistää johtoaihesävel tiettyyn asiaan, tässä tapauksessa kahteen henkilöön, kuten sävellyksen 
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nimikin antaa ymmärtää. Toinen funktio syntyy seurauksena edellisestä. Kun tietty sävel merkitsee 

tiettyjä henkilöitä, se luo elokuvarytmille ja elokuvan rakenteelle kehykset.  

Nopeuden vaihdokset vahvistavat erilaisia tunnelmia. Hitaat ja rauhalliset tempot korostavat 

seesteisiä hetkiä, nopeat tempot hektisempiä.  

 

Akselin ja Elinan häävalssi soi pääosin rauhallisesti ja vaikutus on rauhoittava. Poikkeuksen tekee 

hääkohtaus, jossa varsinkin Laineen versiossa kuullaan nopea, voimakasta elämänhalua ja 

energisyyttä huokuva kappale, jossa tanssijan taidot ovat koetuksella. 

 

Loppukohtaukset ovat jälleen rauhallisia ja niiden funktio on rauhoittaa ja lohduttaa kovia 

kokenutta sankaria.  

 

Kummassakin versiossa pyrkimys yhteisen tunnelman aikaansaamiseksi tapahtuu musiikin kautta. 

Laineen versiossa loppukohtauksen, samoin kuin häävuodekohtauksen sävy on intiimi. 

Sooloviulun soittama häävalssi ei ole niinkään häävalssi vaan hidas ja kaunis kappale, joka pyrkii 

herkkään tunnelmaan. 

 

Timo Koivusalon elokuvan hääkohtaus aloitetaan musiikillisesti vakavissa tunnelmissa. Häävalssi 

on muuntunut koraaliksi, joka soi hiljaisena taustalla. Jaakko Kuusiston sovitus huokuu tilaisuuden 

ainutlaatuista tunnelmaa ja luo vaihtelevalla soitinnuksellaan illuusion etenevästä ja 

samanaikaisesti paikallaan pysyvästä ajasta. Musiikin avulla syntyy illuusio ikuisesta hetkestä, 

joka on tässä ja nyt. Koivusalon elokuvaversiossa ikuisuushetki sijoittuu häiden alkuun. Laineen 

elokuvaversiossa hetki on kohtauksessa, jossa haaveillaan pirtin sisustuksesta.    

 

Koivusalon elokuvan musiikillisiin erikoisuuksiin kuuluu musiikkityylin vaihtuminen kesken 

kappaleen. Koraalin vaihtuminen valssiksi ja säestysrytmin kääntö tapahtuu vajaiden triolien 

avulla. Pieni tempon kiihdytys ja tunnelma vaihtuu valssiksi. Erikoisuutena on se, että häävalssin 

melodia liikkuu aluksi puolta hitaammin kuin säestys. Normaaliin rytmiin palataan 

klarinettisoolon avulla, jonka jälkeen häävalssi sujuu luonnolliseen tapaan (nuottiesimerkki 21, 
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tahdit 30–41). Tässä elokuvaversiossa ei tarvitse epäillä sulhasen tanssitaitoja, tosin tempokin on 

hitaampi kuin Laineen ohjaamassa versiossa.  

 

Timo Koivusalon ohjaaman Täällä Pohjantähden alla elokuvan häävalssikohtaus kestää 54 

sekuntia. Ikonisen kohtauksen ja siihen liitetyn musiikin yhdistelmä on symbolinen. Akselin ja 

Elinan häävalssi on jo historiallinen sävel, jota ilman ei voi uskottavasti järjestää Akselin ja Elinan 

häitä edes elokuvassa. 

 

Akselin ja Elinan häävalssi avasi näkymän elokuvamusiikin tutkimustapoihin. Olen kiitollinen 

opettajilleni, jotka ovat osanneet ohjata minua käyttämään omia vahvuuksiani, kuten nuotinluku- 

ja -kirjoitustaitoa. Kuuleminen on edelleen avainasemassa musiikin tutkimuksessa, samoin kuin 

asioiden tunnistaminen. Tämä tuli esiin, kun kirjoitin ylös pelimannien esittämää häävalssia. 

Nuotintamisen jälkeen sain vahvistuksen esiintyjien kokoonpanosta, minkä jälkeen saatoin lähteä 

tiedustelemaan 1960-luvulla musisoineilta soittajilta, tunnistavatko he elokuvassa esiintyviä 

pelimanneja. Heitä ei ole mainittu missään elokuvaan liittyvissä tiedostoissa, ei KAVI:lla tai  

muuallakaan. 

 

Sain huomattavan määrän yksityiskohtaista tietoa säveltäjä Heikki Aaltoilasta ja hänen 

nuotinkirjoittajastaan Kalle Katramasta, joka kirjoitti Aaltoilan sävellysten orkesteristemmat. 

Elokuvan valmistumisen aikaan ei ollut apuna tietotekniikkaa, jolla olisi voinut leikata, liimata ja 

poimia partituurista stemmoja erilleen. Kaikki soitettava materiaali oli kirjoitettava jokaiselle 

soittajalle erikseen. 

 

Kiitos tietolähteilleni säveltäjä Jaakko Kuusistolle, kontrabassotaiteilija Jorma Katramalle, viulisti 

Heikki Hämäläiselle, klarinetisti Paavo Lampiselle ja vanhalle opettajalleni, akateemikko Jorma 

Panulalle. 

 

Seuraavaksi olisi hyvä miettiä Heikki Aaltoilan uran tutkimista. On suorastaan ihme, ettei kukaan 

ole tarttunut aiheeseen. Tämän työn jälkeen voisi perehtyä Aaltoilan musiikkitöihin ja persoonaan 

tarkemmin. 
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Liite Taulukko musiikkikatkelmista ja funktioista 

 

Kohtaukset Aikakoodi Tahdit Sävellajit Tempo Kesto Melodian osiot Kommentit Funktio/tehtävä 

Akseli ajaa reellä 1:06:19  1-3 D-duuri MM 136 4 sek Johdanto eli intro koostuu Johdanto Musiikin tehtävä on
Koskelan pihaan 3:sta ensimmäisestä soi koko elokuvassa luoda kontakti Akselin

tahdista vain yhden ainoan kerran ja Elinan välille

Akseli yrittääpysähtyä reellään 1:06:24 4 d-molli MM132 1 sek Ensimmäinen nousutahti Nousutahti on toistuva aihe/motiivi Nousutahdin funktio =
valmistaa tunteiden
kohtaaminen 

Elina kantaa vesisankoja 1:6:24 5-6 d-molli MM 140 4sek Parillisen säkeen A-osan      Häävalssin teema soi elokuvassa  Luoda tunnekontakti
säeparista 1. puoli ensimmäisen kerran kuvassa esiteltyjen

nuorten välille.

Nuorten katseet kohtaavat 1:6:29 7-8 d-molli MM 140 2 sek Parillisen säkeen A-osa       Melodia on muodoltaan kysymys/vastaus. Katseet ja musiikki 
vuorotellen. säeparista A+B puoli. Melodinen nousu 2 tahtia-lasku 2 tahtia liittävät nuoret

Myös katseet ovat kahden tahdin mittaiset toisiinsa

Kivivuoren pirtissä Elina tekee 1:6:34 9-12 d-molli MM 140 2 sek toinen nousutahti + A-osan Vaikka kohtaus ja kuvauspaikka vaihtuu Yhteinen tunne 
"läskisoosia" äitinsä ohjaamana. jälkimmäinen säepari B pihasta Kivivuoren pirttiin, musiikki vahvistuu

jatkuu keskeytyksettä.

Akseli istuu ja jurottaa ja miettii. 1:6:34 13-16 d-molli MM 140 7 sek Jälkimmäinen säepari alkaa Ensimmäinen sekstihypyllä alkava Mikään ei ole 
Nostaa katseen ja vilkaisee ylöspäin  sekstihypyllä, joka on melodia, kun Akseli uskaltaa vilkaista koskaan varmaa
Elinaa, joka tekee kastiketta. variaatio A-osan säeparista Elinaa

Elina lähtee hakemaan vettä ulkoa ja 1:6:42 17- 19 d-molli MM 140 3 sek 3. nousutahti soinnutettuna Nousutahti + kaksi laskevaa tahtia + Elämän suuret asiat
vilkaisee Akselia ohittaessaan tämän. välidominantin soinnulla jälleen sama nousutahti kuin alussa. ovat edessä
Akseli seuraa Elinaa katsellaan päättyen mollimuotoiseen
ihastuneena. dominanttiin eli A-molliin
On kevät Elina odottaa aidan vieressä. 1:6:45 20- 24 d-molli MM 140 7 sek 4. nousutahti + 4:n tahdin Toinen sekstihyppymelodia Kevät luo toivoa
Akseli tulee ja tervehtii Elinaa, melodinen kaarros 
joka vastaa sanomalla: Hei!

Kohtaukset Aikakoodi Tahdit Sävellajit Tempo Kesto Melodian osiot Kommentit Funktio/tehtävä 

On kevät. Akseli on Kivivuoren pihalla. 1:09:13  53-60 D-duuri MM 22 sek nousutahti ja häävalssin osa  Tunnelma on seesteinen, lähes Nuoret ovat jo
Elina tulee ja nuoret poistuvat valse mignon onnellinen luoneet luottavaisen
kävelylle. Anna-äiti katsoo suhteen. Se kuuluu
huolestuneena. Musiikki jatkuu kuva musiikista
vaihtuu sisätiloihin. Otto katselee 1:09:35 61-67 D-duuri MM 96 15 sek valse mignon teeman Toisen onni voi olla Musiikki antaa
Elinaa, joka poistuu kuvasta. kertaus toisen suru tukensa nuorille
Oton ja Annan keskustelu
koskee Elinan tulevaisuutta

On talvi. Kylän nuoret laskevat 1:11:04 5 -51 d-molli MM 168 49 sek Häävalssi tahdista 5 Rakkauden sidos on jo Musiikki on tehnyt 
reellä. Muut lähtevät, jäljelle jää tahtiin 51. Huom. niin vahva, että Akseli tehtävänsä. Nuoret
vain Akseli ja Elina. Musiikki alkaa takapotkut päättää kosia. Kirveelläkin on töitä. ovat rakastuneet
Elinan noustessa reestä
Raiskaako Akseli Elinan? 1:13:14 36 -52 d-molli/ MM 168 24 sek Kiihkeä orkesterikohtaus Tunnelmaltaan ristiriitainen  Musiikki esittää kuvan

hyppy aluksi mollissa vaihtuen kohtaus. Onko kyseessä onnistuminen? kanssa ristiriitaisia
69 -76 D-duuri juhlavalssin loppusäveliin Tiettyä sankarillisuutta melodiassa. tunteita?

Akselin ja Elinan häät 1:15:32  5- 52 d-molli MM 186 54 sek Nopea tempo ilman Valssin tanssiminen ei ole Akselin Häävalssi sinetöi
työväentalolla johdantoa mukavuusaluetta rakkauden Musiikki 

diegeettisenä

Häävuoteessa 1:17:27  5- 52 d-molli MM 90 47 sek Hidas ja rauhallinen tempo Musiikki rauhoittaa, suorastaan nukuttaa Onni on saavuttanut
erään tavoitteen

Akselin ja Elinan tarina saa musiikin
suhteen tauon kunnes palaa uudelleen

Kivivuoren pirtissä. Elina saa kirjeen 2:55:38  5- 52 d-molli MM 108 Musiikki lohduttaa ja sitoo Akselin ja Musiikin tehtävä on
Elina menettää hermonsa Elinan toisiinsa etäisyydestä huolimatta rauhoittaa

Odotusta ja toivoa 2:57:19  5- 52 d-molli MM 90 Hidas tempo Elina saa uuden uskon tulevaisuuteen Musiikki antaa toivoa

Akseli saapuu kotiin 2:58:41  5- 52 d-molli MM 100 Rauhallinen tempo Aluksi jousiorkesterilla ei-diegeettisesti Haikeuden ja onnen 
lopuksi isolla orkesterilla tuntemuksia

Lopputekstit: Näyttelijät 3:00:49 61-67 D-duuri MM 121 Valse mignon Musiikki antaa
tunnustuksen 
näyttelijöille

Tuotantohenkilökunta ja ohjaaja  5- 52 MM 95 Rauhallinen tempo Sooloviulu + kamariorkesteri Musiikki kokoaa 
elokuvan lopun 
yhteen


