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1 Johdanto  
  
  

The Walt Disney Companyn (myöhemmin Disney) animaatioelokuvilla on pitkä historia, 

ja alusta saakka ne ovat löytäneet tiensä sekä aikuisten että lasten sydämiin ympäri 

maailmaa. Disneyn tuotannolla on ollut suuri rooli myös omassa lapsuudessani ja 

edelleen ne lukeutuvat suosikkeihini. Olikin alusta saakka selvää, että haluan tehdä 

tutkielmani jostakin Disneyn animaatiosta. Disney-kiinnostuksen lisäksi minua on 

kiehtonut elokuvan ja kirjallisuuden suhde. Usein jääkin unohduksiin tarinat elokuvien 

takana, jonka vuoksi valitsinkin tutkielmani aiheeksi vertailla juuri animaatiota sen 

alkuperäiseen satuun. Vaikka olinkin jo melko perillä, mitä tarinoita Disneyn elokuvien 

takana oli, lähdin tutustumaan asiaan paremmin. Paneuduin enemmän H.C. Andersenin 

tuotantoon ja huomasin, kuinka lapsena luetut iltasadut puhuttelivat edelleen. Valitsin siis 

tutkielman kohteeksi lapsuuden suosikkini: Disneyn Pieni merenneito (alkup. The Little 

Mermaid) -animaatio vuodelta 1989, ja lähdin tutustumaan Andersenin sadun ja Disneyn 

elokuvan suhteeseen tarkemmin.  

  Päätin kohdistaa tutkimukseni siihen, miten Disneyn Pienessä 

merenneidossa (Ashman & Clements 1989) musikaalikohtausten laululyriikoilla 

rakennetaan Arielin henkilöhahmoa. Analysoin laululyriikoiden vaikutusta myös 

elokuvan kerrontaan. Tuon analyysissani esiin myös sen, millä tavalla pienen 

merenneidon henkilöhahmoa on kokonaisuudessaan muokattu, kun satu on adaptoitu 

elokuvaksi. Valitsin tämän näkökulman, koska musiikki on yksi niistä elementeistä, joista 

Disneyn animaatiot on tunnettuja. Sen lisäksi, että musiikki toimii tärkeänä osana Disneyn 

animaatioita, löysin myös useita mielenkiintoisia yhtymäkohtia Andersenin sadun ja 

elokuvan laululyriikoiden väliltä. Tutkielmassani vastaan näihin tutkimuskysymyksiin: 

Mitä elokuva-adaptaation laululyriikat kertovat henkilöhahmoista ja heidän 

motiiveistaan? Miten Disneyn animaation laululyriikat välittävät Andersenin sadun 

tunnelmaa? Pidän tutkimukselleni relevanttina analysoida elokuvan henkilöhahmoja 

myös yleisellä tasolla.   

  Vaikka elokuvan ja kirjallisuuden suhdetta on tutkittu laajasti, löysin 

ainoastaan  kourallisen  töitä, joissa verrattiin Disneyn versiota johonkin 

alkuperäisteokseen. Eniten tutkimuksia löytyi juuri H.C. Andersenin teoksista tehtyihin 

adaptaatioihin. Muun muassa Veera Saarinen on omassa Pro gradu -työssään Pieni 

Merenneito -sadun adaptoituminen Walt Disneyn elokuvaksi (2013) tutkinut elokuva-
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adaptaatiota kokonaisuudessa. Saarinen on työssään tehnyt hyvää henkilöhahmon 

analyysia ja pyrinkin omassa tutkielmassani käymään keskustelua Saarisen havaintojen 

kanssa. Omassa tutkielmassani keskityn kuitenkin pääsääntöisesti analysoimaan elokuva-

adaptaation laululyriikoita, josta aiempaa tutkimusta on vielä vähemmän. Suomeksi ei 

löytynyt tutkimusta, jossa analyysi olisi keskittynyt Disneyn laulujen lyyrikoihin. Disney 

elokuvia tutkittaessa on kuitenkin vaikeaa olla mainitsematta lauluja laisinkaan, joten 

muutamissa tutkielmissa ne oli nostettu esiin, mutta sen enempää analysoimatta. 

Vieraskielistä tutkimusta Disneyn lauluista oli tehty jonkin verran, mutta niissäkään ei 

esiintynyt henkilöhahmoanalyysia. 

  Metodina tutkielmassani on vertaileva lähiluku. Tarkastelen aineistoa Maria 

Nikolajevan (2005) esittelemän ”disneyfikaatio”-käsitteen (engl. disneyfication) kautta. 

Disneyfikaatiolla tarkoitetaan tapaa, jolla Disney adaptoi alkuperäisiä teoksia 

animaatioelokuviksi. Nikolajeva on esitellyt kuusi disneyfikaation piirrettä, joista kerron 

toisessa pääluvussa. Aineiston analyysissa puolestaan aion soveltaa adaptaatiotutkimusta 

sekä kirjallisuuden tutkimuksen suuntauksista henkilöhahmon tutkimusta sekä 

narratologiaa.  

  Henry Bacon ja Kai Mikkonen (2008, 94) tuovat artikkelissaan 

Mahdottomasta ja rajattomasta adaptaatiosta esiin sen, miten kirjojen ”versiointi” 

elokuvaksi mahdollistaa niiden vertailun, vaikka teokset olisivatkin hyvin poikkeavia 

toisistaan. He nostavat esiin myös ”adaptaatio”-käsitteen ongelmallisuuden: 

”Adaptaation käsite on hieman kömpelö suomeksi ehkä siksi, että termi on totuttu 

yhdistämään biologiaan missä adaptaatioksi nimitetään mitä tahansa eliön ominaisuutta, 

jonka ajatellaan lisäävän sen elinkelpoisuutta” (Bacon & Mikkonen 2008, 94–95). Tämä 

määritelmä sopii tähän työhön oikeastaan erittäin hyvin, koska siitä tässä oikeastaan on 

kysymys: elinkelpoisuuden lisäämisestä. Nyky-yhteiskunnassamme lasten ja nuorten 

keskuudessa, kun lukeminen jää koko ajan vähemmälle, niin elokuvien kautta nämä sadut 

ja tarinat jatkavat elämistään. Tietysti on eri asia katsoa elokuvaa kuin lukea 

alkuperäisteosta, koska yleensä niihin on tehty kattavia muutoksia, eikä alkuperäinen 

tarina näin ollen ole välttämättä säilynyt laisinkaan samanlaisena. Voidaan ajatella, että 

elokuva-adaptaatiot pitävät alkuperäiset sadut ja tarinat hengissä. Tällä tutkielmalla 

pyrinkin luomaan enemmän ymmärrystä siitä, minkä vuoksi elokuvaan täytyy tehdä 

muutoksia niin henkilöhahmojen, juonen kuin muunkin sisällön kannalta. On kuitenkin 

tärkeää ymmärtää, että kirja ja elokuva ovat esitysmuodoltaan hyvin erilaisia, eikä niitä 

sen vuoksi pysty kaikilta osin vertailemaankaan. Haluaisin myös muistuttaa, että 
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kummallakin teoksella on suuri merkitys ja arvo nykyisessä yhteiskunnassamme. Sekä 

H.C. Andersen että Walt Disney ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, millaisia satuja 

nykypäivänä kirjoitetaan tai millaisia animaatioita tehdään.   
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2 Disneyfikaatio teoriana   
  

Ja ne kerrottiin aina samalla tavalla. Ei merkinnyt mitään oliko lähtökohtana veljekset 
Grimm tai satusetä Andersen. Tuloksena oli vuorenvarmasti Disneytä. Aihe kun aihe 
puristettiin samaan muottiin, yhden miehen mieltymyksiä ja makua vastaamaan. (Gartz 
1978, 57.)   

  

Tällä tavalla Juho Gratz (1978) kuvaa Walt Disneytä, amerikkalaisten ”kansallissankaria” 

ja animaatioelokuvien uranuurtajaa. Walt Disneyn, hänen veljensä Roy Disneyn sekä 

animaattori Ub Iwerksin perustama (Gabler, 2008) The Walt Disney Company on omien 

sanojensa mukaan ”johtava monipuolinen ja kansainvälinen viihde- ja mediayritys”. 

Yhtiön kotisivuilla kerrotaan, että yhtiön tavoitteena on ”viihdyttää, tiedottaa ja inspiroida 

ihmisiä ympäri maailma” (The Walt Diseny Company 2019) tehtävä epäilemättä on 

onnistunut; Disney on elokuvillaan, kirjoillaan, sarjakuvillaan, tv-ohjelmillaan sekä 

oheistuotteillaan innostanut ja tavoittanut koko maailman. Walt Disneyn on kerrottu 

sanoneen, että hän halusi tehdä lapsille kivoja elokuvia yksinkertaisista tarinoista. Vaikka 

Disney onkin käyttänyt elokuviensa pohjana hyvin erilaisia satuja, on niistä onnistuttu 

luomaan samaa kaavaa noudattavia ”disneysoituja” tarinoita, joissa kaikissa on ripaus 

taikaa ja onnellinen loppu.  

(Gabler, 2008.)   

  Neal Gabler käsittelee teoksessaan Walt Disney. Amerikkalaisuuden ikoni. 

(2008) Walt Disneyn elämää sekä seikkoja, jotka johtivat yhden maailman suurimman 

imperiumin nousuun. Gabler esittää teoksessaan muun muassa tutkijoiden mielipiteitä 

siihen, minkä vuoksi Walt Disney onnistui nousemaan amerikkalaisuuden ikoniksi:  

 
Disneyn tapauksessa he ovat kiinnittäneet huomiota hänen teostensa näennäiseen 
viattomuuteen, niiden lempeän lohduttavaan sävyyn, niiden vahvaan 
sentimentaalisuuteen, niiden populismiin, siihen miten ne vievät katsojansa 
takaisin lapsuuteen, siihen miten niissä uskotaan naiivisti sitkeyteen ja voittoon-- 
(Gabler 2008, 14).   
  

Nämä ovat asioita, joista Disneyn tuotanto edelleen tunnistetaan ja juuri näiden asioiden 

vuoksi se on onnistunut pysymään niin aikuisten kuin lastenkin suosiossa 

vuosikymmenten ajan. Disneyn elokuvien kautta aikuiset voivat palata lapsuutensa 

satuihin ja saavat hetken aikaa nauttia naiivista satumaailmasta, kun taas lapset pystyvät 
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kehittämään omaa mielikuvitustaan ja jatkaa lapselle ominaista unelmointia prinsessoista 

ja prinsseistä.    

  Disneyfikaatiota teoriana ei ole suomalaisessa tutkimuksessa käytetty 

kovinkaan paljon. Vieraskielisessä tutkimuksessa käsite on hieman tutumpi, mutta siitä 

on useita variaatioita, minkä vuoksi olikin vaikeaa löytää yhtä sopivaa määritelmää. 

Päädyinkin käyttämään Maria Nikolajevan esittelemää määritelmää artikkelissaan The 

Aesthetic of the Medium (2005, 230–236). Nikolajeva on koonnut eri tutkijoiden 

havainnoista disneyfikaation-käsitteen ympärille kuusi piirrettä, jotka toistuvat Disneyn 

adaptaatioissa. Ensimmäisenä piirteenä Nikolajeva mainitsee sen, että elokuvaan valitaan 

se ”lapsiystävällisempi” versio. Tämä pätee esimerkiksi Tuhkimossa (alkup. Cinderella) 

(Disney & Jackson 1950), johon on valittu Charles Perrault’n versio ennemmin kuin 

Grimmin veljesten raaempi versio. Lopullisesta Disneyn versiosta on silotettu raa’at tai 

väkivaltaiset kohtaukset, jotta elokuvasta saataisiin perheystävällinen. Toisena piirteenä 

on konfliktin ja toiminnan korostaminen sekä konkreettisen antagonistin luominen. 

(Nikolajeva 2005, 230.) Disneyn animaatiohistorian aikana on esiintynyt monenlaisia 

antagonisteja. Yleensä niillä on hyvinkin suuri ja näkyvä rooli elokuvassa, mutta 

Bambissa (Disney & Hand 1942) antagonisti on ihminen, joka on jätetty näkymättömäksi. 

(Lehtinen 2013, 90.) Kolmantena piirteenä mainitaan onnettoman tai kaksijakoisen lopun 

korvannut onnellinen loppu, joka juuri Pienessä merenneidossa (Ashman & Clements 

1989) toteutuu. Neljäs piirre on ihmishahmojen muuttaminen eläimiksi. Tästä 

esimerkkinä muun muassa Robin Hood (Reitherman 1973), jossa kaikki henkilöhahmot 

ovat eläimiä, mutta kuitenkin käyttäytyvät ihmisen lailla. Viidentenä piirteenä Nikolajeva 

mainitsee lisätyt hahmot, usein koomiset eläinhahmot tai elollistetut objektit. Tällainen 

elollistettu objekti seikkailee muun muassa elokuvassa Frozen – Huurteinen seikkailu 

(alkup. Frozen) (Del Vecho & Buck 2013), jossa lumiukko Olaf on elollistettu. Nämä 

lisätyt hahmot saavat usein päähenkilön neuvojan tai auttajan funktion, ja heidän 

ensisijaisena tarkoituksena on toimia elokuvan hauskuuttajina, jotka keventävät elokuvan 

tunnelmaa. Kuudes disneyfikaation piirre on hahmo, joka toimii elokuvassa jonkinlaisena 

kertojana, joka käyttää valtaansa kommentoimaan ja arvostelemaan esimerkiksi 

päähenkilön valintoja. Esimerkki tällaisesta hahmosta on Pinocchion (Disney & 

Sharpsteen 1940) Samu Sirkka. (Nikolajeva 2005, 230–231.) ”Kaikki nämä edellä 

mainitut näkökohdat antavat meille hyvän lähtökohdan yleisemmälle keskustelulle siitä, 

mitä tapahtuu, kun kirja muutetaan elokuvaksi” (Nikolajeva 2005, 231, suom. J.V.).   
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    Pienestä merenneidosta (Ashman & Clements 1989) löytyy kolme edellä 

mainittua piirrettä. Elokuvasta löytyy konkreettinen antagonisti, jonka avulla toimintaa ja 

konflikteja on korostettu. Elokuvaan on myös lisätty eläinhahmoja, jotka toimivat 

päähenkilön apureina, sekä lisäävät elokuvaan huumoria. Näiden lisäksi elokuvaan on 

luotu onnellinen loppu kaksijakoisen lopun tilalle. Loppuratkaisu onkin suurimpia ja 

huomattavimpia muutoksia, joita Disney on Andersenin satuun tehnyt. Tässä 

tutkielmassa lopun analysoiminen tarkemmin ei kuitenkaan ole relevanttia, joten sivuan 

loppuratkaisua ainoastaan henkilöhahmojen analyysin kautta. Myöhemmässä 

analyysissani hyödynnän siis Nikolajevan (2005) kahta disneyfikaation piirrettä: 

antagonistin sekä lisättyjen eläinhahmojen vaikutusta pienen merenneidon 

henkilöhahmoon.   
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3 Disney ja musiikki    
  

Jokainen elokuva ja sarja sisältää jonkinlaista musiikkia, ja onkin vaikea miettiä, mitä ne 

olisivat ilman. Henry Bacon on myös käsitellyt elokuvamusiikkia ja tuokin Aaron 

Coplandin avulla esiin elokuvamusiikin viisi perustehtävää, jotka ovat: tunnelman 

luominen, henkilöiden psykologisen tilan alleviivaaminen, taustan täydentäjä, 

jatkuvuuden tunteen luominen sekä jännityksen ylläpitäminen ja sulkeuman vaikutelman 

synnyttäminen (Bacon 2000, 238). Disneyn elokuvissa musiikki yleensä toimii juuri 

tunnelman luomisessa sekä henkilöiden psykologisen tilan korostamisessa. Bacon (2000, 

235) tuokin esiin, että elokuvamusiikille onkin tyypillistä juuri tunnelmien ja tunteiden 

korostaminen. Disneyn elokuvat usein yhdistetään heti heidän musikaalielokuviinsa. 

Disneyllä on ollut siinäkin mielessä merkittävä rooli elokuvamusiikin saralla, että on 

luotu käsite ”mickey mousing”, joka voidaan yhdistää Walt Disneyn luomaan Mikki 

Hiireen. Termillä tarkoitetaan sitä, miten erityisesti Disneyn animaatioelokuville 

tyypilliseen tapaan henkilöhahmojen ilmeitä ja eleitä korostetaan musiikillisten 

vastineiden avulla. (Bacon 2000, 235.)  

   Baconin (2000, 236) mielestä on tehtävä jako diegeettiseen ja ei-

diegeettiseen musiikkiin, kun puhutaan elokuvamusiikin funktiosta elokuvan 

kerronnassa. Diegeettinen musiikki on esimerkiksi sitä, kun elokuvassa joku laulaa ja ei-

diegeettinen musiikki on puolestaan taustamusiikkia. Disneyn elokuvista löytyy 

kumpaakin. Narratiivisella musiikilla voidaan ”tuoda esiin piirteitä henkilöiden 

luonteesta tai tunnetiloista, jotka eivät muuten tulisi esille tai olisi kyllin selviä”, kun taas 

ei-narratiivinen musiikki yrittää vaikuttaa enemmän katsojan tunteisiin ja kokemuksiin 

elokuvan tunnelmasta ja henkilöhahmoista (Bacon 2000, 239). Tämän avulla voidaan siis 

todeta, että Pienessä merenneidossa (Ashman & Clements 1989) musikaalikohtaukset 

ovat narratiivista musiikkia ja muu taustamusiikki ei-narratiivista.   

   Disneyn musikaalielokuvat ovat lähtöisin Lumikista ja seitsemästä 

kääpiöstä (alkup. Snow White and the Seven Dwarfs) (myöh. Lumikki) (Disney & Hand 

1937), joka oli heidän ensimmäinen elokuvansa klassikkosarjasta. Lumikki toimi monella 
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tapaa edellä kävijänä: se oli ensimmäinen kokopitkä värillinen animaatioelokuva, 

Lumikin henkilöhahmo oli ensimmäinen Disneyn realistinen animoitu naishahmo ja 

Lumikista ponnisti useita hittikappaleita. (Lehtinen 2013, 73-75.) Lumikista lähtien 

jokainen Disney-prinsessa on saanut oman tunnuskappaleensa. Frozeniin (Del Vecho & 

Buck 2013) tehty laulu Taakse jää (alkup. Let it go) nousi yhdeksi suurimmaksi hitiksi, 

jonka kaikki lapset ja aikuisetkin osasivat laulaa ulkoa. Myös Pieneen merenneitoon 

(Ashman & Clements 1989) tehdyt laulut olivat erittäin onnistuneita, ja vuonna 1990 laulu 

Aalloissa siis (alkup. Under the Sea) palkittiin kahdella Oscarilla: paras laulu ja paras 

alkuperäismusiikki (Ashman & Clements 1989). Tunnettuja kappaleita on toki tullut 

muistakin Disneyn animaatioista, kuten muun muassa Leijonakuninkaasta (alkup. The 

Lion King) (Hahn & Allers 1994), Tarzanista (Arnold & Lima 1999), Herkuleesta (alkup. 

Hercules) (Clements & Musker 1997) sekä Viidakkokirjasta (alkup. The Junglebook) 

(Reitherman 1967).  Elokuvien musiikista huokuu myös elokuva ilmestymisajalle 

tyypillinen henki; vanhemmissa klassikoissa musiikki on klassisempaa sinfoniaorkesterin 

soittamaa musiikkia, kun taas uudemmissa elokuvissa musiikki on hyvin nykyaikaista 

pop-musiikkia.   

    Olen havainnut melko tyypillisen kaavan Disneyn prinsessaelokuvissa 

esiintyville lauluille. Elokuvista voidaan yleensä löytää kolme toistuvaa laulua: 

Päähenkilönä toimivan prinsessan, tämän apurin tai neuvojan sekä elokuvan antagonistin 

laulut. Tämä kaava ei tietenkään päde jokaisessa prinsessa elokuvassa, mutta on kuitenkin 

sen verran toistuva, että puhun siitä kaavana. Tämä kaava poikkeaa esimerkiksi 

elokuvassa Aladdin (Clements & Musker 1992), jossa prinsessa Jasminella ei ole omaa 

laulua. Tämä voi johtua siitä, että Jasminella ei ole elokuvassa perinteisen Disney-

prinsessan pääroolia, vaan elokuvassa päähenkilönä toimii Aladdin. Jasmine laulaakin 

dueton yhdessä Aladdinin kanssa. Vaikka Jasmine ei noudatakaan perinteistä Disney-

prinsessan kaavaa, on hän silti osa Disney-prinsessa -brändiä. Tutkimuksen aihetta 

olisikin myös siinä, että millä perusteella Disney-prinsessat määritellään. Pienestä 

merenneidosta (Ashman & Clements 1989) kuitenkin löytyy kaikki nämä kolme laulua, 

joita analysoin luvussa viisi.   
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4 Sadun merenneidosta elokuvan prinsessaksi   
  

Tässä luvussa keskityn pienen merenneidon henkilöhahmoon tehtyihin ulkoisiin 

muutoksiin. Koska suurimmat muutokset ovat nähtävissä juuri henkilöhahmoissa, valitsin 

tarkastella adaptaatiota tästä näkökulmasta. Elokuvaa adaptoidessa kaikkea ei pystytä 

siirtämään elokuvaan, vaan täytyy tehdä valintoja, mitä jätetään pois ja mitä pidetään 

(Bacon 2000). Elokuvan henkilöillä on suuri rooli sen suhteen, millä tavalla 

elokuvakokemuksemme syntyy. Sekä Disneyn että Andersenin versioissa päähenkilö saa 

sankarittaren piirteitä. Elokuvassa Ariel pelastaa prinssi Erikin Ursulan hypnoosista ja 

täten estää heidän avioliittonsa (Ashman & Clements 1989). Kirjassa pieni merenneito 

puolestaan säästää ennemmin rakastamansa prinssin elämän kuin omansa (Andersen 

1997/1837).  Ari Hiltunen on tutkinut teoksessaan Menestystarinan anatomia. Aristoteles  

Hollywoodissa. (1999) sitä, miten Aristoteleen Runousoppi on edelleen nähtävissä 

Hollywood-elokuvissa. Hiltunen tuo esiin, että Aristoteleen mukaan tarinan juoni sekä 

henkilön luonne ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, sekä vaikuttavat siihen, millaisia 

tunnereaktioita henkilö saavuttaa katsojassa. Hiltunen toteaa, että: ”Henkilön on oltava 

moraalisesti hyvä, mutta ei ominaisuuksiltaan liian täydellinen. Sankarin erehdykset 

tekevät hänestä inhimillisen ja ymmärrettävän. Sankariin, joka on kaltaisemme, on 

helpompi samaistua [--].” (Hiltunen 1999, 49.)  

  Hiltunen (1999, 49) tuo esiin myös sen, miksi paha henkilö ei sovi 

sankariksi. Hän mukailee Aristotelesta, että pahan henkilön kohtalo ei herätä katsojassa 

sääliä, eikä yleisö pysty samaistumaan sellaiseen. Yleisö ei pidä pahaa henkilöä 

kaltaisenaan, eikä näe hänen kärsivän syyttä. Disneyn uudemmasta tuotannosta löytyy 

kylläkin muutama hahmo, jotka ovat selvästi antagonisteja, mutta he omaavat myös 

inhimillisiä hyviä puolia. Tällainen on esimerkiksi Disneyn vuonna 2010 ilmestyneen 

elokuvan Kaksin karkuteillä (engl. Tangled) (Conli & Greno 2010) protagonisti 

Tähkäpään äiti Gothelia. Vaikka hän on huijari ja valehtelija, saa hän elokuvassa myös 

inhimillisiä äidillisiä piirteitä. Disney on luonut myös yhden hahmon, joka toimii 

elokuvassa sekä protagonistina että antagonistina. Tällainen on elokuvan Frozen – 

Huurteinen seikkailu (Del Vecho & Buck 2013) Elsa. Hän toimii elokuvassa sekä 

sankarina, mutta hallitsemattomien taikavoimiensa vuoksi, on myös elokuvan 

antagonisti. Pieni merenneito (Ashman & Clements 1989) on kuitenkin Disneyn 
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vanhempaa tuotantoa, jolloin elokuva noudattelee vielä perinteistä hyvä vastaan paha -

asetelmaa.  

  Kun henkilöhahmo halutaan siirtää sadusta elokuvaan, on siihen tehtävä 

usein paljon muutoksia, jotta se saadaan ensinnäkin visuaalisesti toimimaan. Kuten 

Saarinenkin (2013) tuo esiin, että Disneyn elokuvassa Arielin hahmon ylivertaisuutta on 

selkeästi haluttu korostaa. Siispä hahmon ulkonäkö on kokenut suuren 

kauneusleikkauksen, kun verrataan Andersenin luomaan hahmoon. Andersenin versiossa 

merenneidolla on vaaleat hiukset, kun Disney on puolestaan valinnut Arielille räikeän 

punaiset hiukset. Näillä värivalinnoilla on luultavasti pyritty juuri siihen, että Ariel 

erottuisi selvästi sisarustensa sekä muiden henkilöhahmojen joukosta. Itse näen 

kuitenkin, että Arielin tukan väri on saattanut saada viitteitä sadusta:  

 

Jokaisella prinsessalla oli puutarhassaan oma tilkkunsa, johon hän sai istuttaa, mitä 
mieli teki. Yksi laati kukkalavansa delfiinin muotoiseksi, toinen jäljitteli, 
merenhaltijan, ahdin, muotoa ja piirteitä. Mutta nuorimman prinsessan kukkamaa 
oli pyöreä kuin aurinko ja täynnä tulipunaisia kukkia. (Andersen 1997, 36.)  
  
 

Ei siis välttämättä ole sattumaa, että Arielin hiusten väriksi valikoitui juuri punainen. 

Disneyllä ei toki ollut edes vaihtoehtona tehdä Arielista vaaleahiuksista, koska se oli jo 

vuonna 1984 julkaissut toisen merenneito elokuvan nimeltä Splash, jossa se esitteli 

vaaleahiuksisen merenneidon (Ashman & Clements 1989, lisämateriaali). Pienen 

merenneidon ulkomuotoa ei hirveästi kuvailla Andersenin sadussa, joten Disney on 

saanut melko vapaat kädet sen suhteen. Ariel oli järjestyksessä neljäs Disneyn luoma 

prinsessa ja näenkin hänet ensimmäisenä ”modernina” Disney-prinsessana. Ennen Arielia 

oli julkaistu Lumikki (Disney & Hand 1937), Tuhkimo (Disney & Jackson 1950) sekä 

Aurora (Disney & Geronimi 1959). Kaikki nämä prinsessat näyttivät siltä, kun heidän 

luomiseensa olisi käytetty samaa muottia: kaikki heistä ovat todella siroja ja pieni 

kasvoisia ja heidän muotonsa on peitetty mekkojen alle. Arielin ulkomuoto poikkeaakin 

melko paljon kolmesta aiemmasta prinsessasta. Arielille luotiin suuret silmät, jotka 

Lehtisen (2013, 208) mukaan olivat ”kalamaiset, mutta samalla muodikkaasti mangan ja 

animen tyyliset [--].”Arielille on tehty, jopa yliluonnollisen kapea lantio sekä muodokkaat 

piirteet, joita hänen pyrstönsä vielä erikseen korostaa. Tietysti täytyy ottaa huomioon, että 

Ariel on ilmestynyt kolmekymmentä vuotta Auroran jälkeen, joten odotettavastikin 

kehitystä on tapahtunut. Arielin jälkeen ilmestyneet Disneyn prinsessat ovat 

ulkomuodoltaan enemmän Arielin kaltaisia, poikkeuksena Belle (Ashman & Trousdale 
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1991), joka näyttäytyy samanlaisena kuin Lumikki, Tuhkimo ja Aurora. Disney 

prinsessojen muuttunut naiskuva olisikin ihan omana tutkimuksenaan hyvin 

mielenkiintoinen. Seuraavassa kappaleessa keskityn syventämään analyysiani 

henkilöhahmojen sisäisiin tunteisiin ja motivaatioihin, jotka tulevat ilmi laululyriikoissa.   
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5 Laululyriikat luomassa henkilöhahmoja ja kerrontaa  
  

Yksi suurin ero animaation ja sadun välillä on se, että keskeisiä tapahtumia tai henkilön 

sisäisiä tuntemuksia voi elokuvassa kertoa laululla (Saarinen 2013). Tässä luvussa 

analysoin, mitä laululyriikat kertovat henkilöiden sisäisistä tunteista ja motiiveista sekä 

millä tavalla ne vaikuttavat kerrontaan. Kuten luvussa kolme jo mainitsin, niin on 

Disneyn elokuvissa lauluilla pyritty luomaan tunnelmaa sekä syventämään 

henkilöhahmojen psykologisia tiloja. Disneyn Pieneen merenneitoon (Ashman & 

Clements 1989) musikaalikohtaukset kuitenkin sopivat täydellisesti, koska Andersenin 

sadussakin puhutaan pienen merenneidon kauniista lauluäänestä, joka oli koko 

merenväen kaunein (Andersen 1997, 48). Disneyn animaatiossa Arielin lauluääntä 

kuvataan juuri samalla tavalla, kaikkein kauneimpana (Ashman & Clements 1989). 

Elokuvan katsomisen jälkeen onkin vaikeaa kuvitella Andersenin pienelle merenneidolle 

kenenkään muun kuin Arielin ääntä. Olen valinnut analyysiini kolme laulua elokuvasta 

Pieni merenneito (Ashman & Clements 1989). Laulut ovat: 1. Sebastian-ravun esittämä 

Aalloissa siis (alkup. Under the Sea), 2. Antagonisti Ursulan esittämä Surkeat sielut 

(alkup. Poor Unfortunate Souls) sekä 3. Protagonisti Arielin esittämä Unelmiin mä jään 

(alkup. Part Of You World). Kaikilla näillä lauluilla on merkittävä tehtävä sekä elokuvan 

henkilöhahmojen rakentumisessa että elokuvan kerronnassa. Bacon (2000, 171) esittelee 

kirjallisuustieteessä käytetyn termin ”fokalisaatio”, jolla tarkoitetaan sitä, miten tarinan 

kerronta sitoutuu johonkin henkilöön siten, että tilanne nähdään hänen näkökulmastaan. 

Sekä Andersenin (1997/1837) että Disneyn (Ashman & Clements 1989) Pienessä 

merenneidossa tarina fokalisoituu päähenkilön kautta. Andersenin sadussa fokalisaatio ei 

kuitenkaan ole niin vahvasti läsnä kuin Disneyn animaatiossa. Toinen erottava tekijä 

fokalisaatiossa teosten välillä on se, että animaatiossa kerronta tapahtuu myös toisten 

henkilöhahmojen toimesta. Animaatiolle onkin tyypillistä, että fokalisaatiota voidaan 

muuttaa nopeasti niin, ettei se vaikeuta tarinan ymmärtämistä, mutta kerrontaan saadaan 

myös muiden hahmojen näkökulmaa. Disneyn Pienessä merenneidossa fokalisaation 

muutos tapahtuu usein juuri musikaalikohtauksissa, jossa eri henkilöhahmot laulavat 

omasta näkökulmastaan. Olen jakanut seuraavat alaluvut aina yhden analysoitavan laulun 

mukaan.   
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5.1 ”Niin hurmaavaa kaikki täällä, et kai tahdo enempää”   
  

Tässä alaluvussa analysoin laulua Aalloissa siis, joka on Sebastian-ravun laulama laulu, 

jossa hän yrittää saada Arielia vakuuttumaan siitä, että eläminen meren pinnan alla on 

paljon parempaa, mitä elämä pinnalla. Laulu lauletaan Sebastianin näkökulmasta, jolloin 

tarina fokalisoituu Sebastianin kautta. Eläinhahmojen lisääminen oli yksi Nikolajevan 

(2005) mainitsemista disneyfikaation piirteistä. Disneyn Pieneen merenneitoon (Ashman 

& Clements 1989) onkin lisätty jopa kolme kappaletta eläinystäviä protagonistin rinnalle. 

Nämä ovat Sebastian-rapu, Pärsky-kala sekä Joonatan-lokki. Kaikilla näillä on oma 

vaikutuksensa siihen, millaisia piirteitä Arielista nousee esiin, ja millä tavalla Arielin 

henkilöhahmo katsojille näyttäytyy. Ilman suurempaa perehtymistä teoksiin on vaikea 

nähdä yhteyttä Disneyn lisäämien hahmojen ja Andersenin alkuperäisen sadun välillä. 

Uskon kuitenkin, että Disney on ottanut viitteitä eläinhahmoihin Andersenin sadusta. 

Vaikka Andersenin sadussa ei esiinny eläinystäviä, jotka omalla toiminnallaan 

korostaisivat pienen merenneidon toimintaa tai henkilökuvaa, on sadussa viitteitä 

kesyihin kaloihin ja taivaalla lentäviin lokkeihin: ”-- (kalat) söivät prinsessojen kädestä 

ja antoivat heidän silittää selkäänsä” sekä ”-- kalat, jotka uivat oksien lomitse, osasivat 

laulaa. Isoäiti tarkoitti kaloilla lintuja; mistä hän olisi tiennyt, mitä ne todella olivat.” 

(Andersen 1997, 36.) Vaikka sadussa kalat ja linnut ovatkin vain luontokappaleita, uskon, 

ettei juuri kyseisten eläimien esiintyminen myös Disneyn versiossa ole sattumaa. 

   Animaatiossa Pärsky saa protagonistin auttajan funktion. Pärskyn avulla, 

Arielista luodaan kuvaa rohkeana ja uteliaana seikkailijana. Tällainen kuvitelma luodaan 

Pärskyn ja Arielin vuoropuhelun avulla, jossa Ariel tuo moneen kertaan ilmi Pärskyn 

pelokkuuden. Se, että Ariel itse korostaa Pärskyn pelokkuutta, saa Arielin näyttämään 

rohkealta, toisinaan jopa uhkarohkealta. Pärsky ja Ariel käyvät kahdestaan 

tutkimusmatkoilla haaksirikkoutuneiden laivojen hylsyissä ja etsivät sieltä ihmisille 

kuuluvia esineitä. Esineiden löydyttyä he uivat pinnalle näyttämään niitä Joonatan-

Lokille, Ariel kun ei itse tiedä esineiden käyttötarkoitusta. Joonatan kertoo mitä 

ihmeellisempiä selityksiä erilaisten esineiden käyttötarkoituksista, jotka Ariel tietenkin 

uskoo totena. Esimerkiksi haarukan Joonatan kertoo olevan ”Tingeltangeli”, jolla ihmiset 

harjaavat hiuksiaan. (Ashman & Clements 1989.) Joonatan-Lokki on juuri sellainen 

eläinhahmo, joka on luotu hauskuuttamaan katsojia. Arielin henkilöhahmon kannalta 
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Joonatanilla on kuitenkin eri merkitys; hän saa Arielin näyttämään hieman hölmöltä ja 

hyväuskoiselta, koska hän uskoo totena kaikki Joonatanin sepitykset esineiden 

käyttötarkoituksista. Sebastian-ravun avulla Arielista luodaan kuvaa uhmakkaana teininä, 

joka ei tottele käskyjä. Kuningas Triton, Arielin isä, määrää Sebastianin vahtimaan 

Arielin tekemisiä, jotta tyttö ei enää nousisi pinnalle (Ashman & Clements 1989). Tällä 

tavalla Sebastian saa protagonistin neuvojan funktion. Sebastian on kuitenkin Arielin 

eläinystävistä ainoa, jolla on oma laulunsa elokuvassa.   

   Aalloissa siis -laulu on merkittävä sekä henkilöhahmojen että elokuvan 

kerronnan kannalta. Disney on laulun avulla onnistunut luomaan samanlaista 

vastakkainasettelua maallisen ja merellisen maailman välille, mitä Andersenin sadussakin 

on. Andersenin sadussa tätä vastakkainasettelua luodaan heti alusta lähtien: ”Sininen kuin 

ruiskukka ja kirkas kuin lasi on meren ulappa kaukana rannasta. Ja niin syvä se on, ettei 

mikään ankkuriketju tapaa pohjaa. Monta kirkontornia pitäisi latoa päälletysten ennen 

kuin ne yltäisivät meren pintaan.” (Andersen 1997, 35.) Elokuvassa ei luonnollisestikaan 

tarvita tarkempaa kuvausta siitä, millaisissa ympäristöissä liikutaan, koska apuna on kuva. 

Aalloissa siis -laulu kuitenkin syventää katsoja-kuulijan kokemuksia siitä, millä tavalla 

henkilöhahmot ympäristön kokevat.   

 
Vain ylhäällä aina siellä/ On ruohokin vihreämpää/ Siis sinne sä tahdot mennä/ 
Vaan totuutta etkö nää// Oi, katsopas maailmaa täältä/ Nyt pohjalla meren tään/ 
Niin hurmaavaa kaikki täällä/ Et kai tahdo enempää// Alloissa siis, aalloissa siis/ 
Parempi täällä myös sadesäällä, muusta nyt viis/ [--]. (Disney 1989.)  
  

Ero Andersenin ja Disneyn kuvauksen välillä on se, että Andersenin sadussa käytetään 

ekstradiegeettistä kertojaa kuvaamaan miljöötä, kun taas elokuvan tarina fokalisoituu 

Sebastianin kautta. Sen lisäksi, että Aalloissa siis -laulu ilmentää Andersenin kuvaamaa 

miljöötä, saa Sebastian myös piirteitä sadun isoäidistä. Sadussa pienen merenneidon 

isoäidillä on suuri rooli, ja hän käykin paljon keskustelua pienen merenneidon kanssa 

siitä, millaista ihmisten elämä maan päällä on. Isoäiti yrittää saada pientä merenneitoa 

vakuutettua siitä, että elämä merenneitona on paljon parempaa kuin elämä ihmisenä.   

 

Pieni merenneito: ”Miten mielelläni antaisin pois koko elämäni, jos saisin edes          
                                 yhden päivän olla ihminen ja sitten päästä osalliseksi 
          taivaallisesta olemassaolosta.” 
                  Isoäiti: ”Nyt sinä olet tyhmä. Et saa puhua noin!”[--]”Meidän    
         elämämme on paljon huolettomampaa ja onnellisempaa kuin 
        ihmisraukkojen elämä.” (Andersen 1997, 47.) 
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Laulullaan Sebastian yrittää saada Arielin vakuuttumaan samalla tavalla siitä, että 

ihmisten elämä on paljon kurjempaa. Disneyn Sebastianin ja Andersenin sadun isoäidin 

välillä onkin hyvin samankaltaisia ajatuksia. Sebastian laulaa näin:   

  

[--] Ylhäällä tehdään töitäkin/ Raadetaan vaikka öitäkin--// Kaloilla on täällä 
hauskaa/ Ne vedessä peuhaa noin/ Kas, maalla ei niillä hauskaa/ Sen ymmärtää 
hyvin voin// Kas, kalat ne maljakossa/ Jo ihan on hädissään/ Ne ihmiset 
ahdingossa/ Syö jos ovat nälissään//. (Ashman & Clements 1989.)  
  

Katsojana ei voi kuitenkaan olla täysin varma siitä, että onko Aalloissa siis -laulun sanat 

tosiaan Sebastianin omia ajatuksia vai kenties Arielin isän, Tritonin. Elokuvan alussa käy 

ilmi, että Sebastian on Tritonin ”oikea käsi” ja noudattaa tämän käskyjä. Sebastian näyttää 

pelkäävän auktoriteettia ja tuntuukin myötäilevän Tritonin sanomisia miellyttääkseen 

tätä. Triton puolestaan tuo oman vahvan mielipiteensä esiin ihmisistä ja siitä, että he ovat 

ainoastaan barbaarimaisia kaloja syöviä olentoja, minkä vuoksi Arielin tulisi pysyä erossa 

heistä. (Ashman & Clements 1989.) Kaikesta huolimatta Sebastian yrittää Aalloissa siis 

-laululla vaikuttaa ennen kaikkea Arielin henkilöhahmon toimintaan ja päätöksiin.   

   

5.2 ”Tää juoni onnistui! Siis on hän mun hallussain!”  
  

Tässä alaluvussa analyysin kohteena on antagonisti Ursulan esittämä laulu Surkeat sielut. 

Antagonistin lisääminen on myös yksi Nikolajevan (2005) mainitsema disneyfikaation 

piirre. Tässä tapauksessa Disney ei ole luonut uutta antagonistia, mutta on korostanut sen 

roolia sekä toimintaa (Saarinen 2013, 80). Antagonisti on yksi tärkein piirre Disenyn 

elokuvissa, koska sitä kautta henkilöhahmot jaotellaan hyviin ja pahoihin: jos pahuutta ei 

ole, niin ei hyvyyttäkään voida korostaa. Disney on onnistunut hyvin adaptoidessaan 

Andersenin sadun kohtauksen, jossa pieni merenneito ui merinoidan luokse pyytämään 

apua (Andersen 1997, 48–49). Laulussa mainitut ”surkeat sielut” ovat merenväen sieluja, 

jotka Ursula on vanginnut omakseen. Ariel näkee näitä sieluja jo matkalla Ursulan luo. 

Sielut vaikuttavat elokuvassa hyvin samankaltaisilta, mitä Andersenin sadussa 

kuvailemat polyypit. ”Kaikki puut ja pensaat olivat siellä polyyppejä – puoliksi eläimiä, 

puoliksi kasveja – jotka näyttivät satapäisiltä niljaisilta käärmeiltä. [--] Hän kietoi pitkät, 
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aaltoilevat hiuksensa päänsä ympäri, etteivät polyypit olisi takertuneet niihin [--].” 

(Andersen 1997, 48.)  

   Disneyn versiossa Ursulan pahuutta korostaa hänen motiivinsa ”auttaa” 

Arielia. Elokuvassa katsojille annetaan enemmän tietoa mitä henkilöhahmoille, koska 

ennen Arielin päästöstä lähteä Ursulan luo, ovat katsojat jo nähneet, miten Ursula 

kätyreidensä avulla seuraa Arielin liikkeitä huijatakseen tätä (Ashman & Clements 1989). 

Ursulan henkilöhahmo saa Arielin näyttämään naiivilta ja jopa typerältä. Toisaalta Arielin 

hyväuskoisuus onkin juuri hyvän sankarin piirre, koska Arielin erehtyväisyyteen on 

helppo samaistua; tämä oli yksi Hiltusen (1999, 49) mainitsemista hyvän sankarin 

piirteistä. Elokuvassa Ariel on Ursulan juonitteluiden kohde, jolloin ikävät tapahtumat 

eivät johdu Arielista, vaan syy on helppo vierittää antagonistin harteille. Laulu Surkeat 

sielut korostaa entisestään Ursulan epäluotettavuutta:   

 
Voinhan myöntää, että ennen olin häijy/ Turhaan noidaksi he eivät kutsuneet/ 
Mutta enää sellainen paha velho ole en/ Mä kaduin niin ja vaihdoin asenteet/ Juu, 
niin// [--] Oi, voi, ne kärsivät noin, tuskaa, oi voi/ Noitapadan ympärillä huus: 
’Auta, Ursula, kiltti!’/ Mitä tein mä?/ Autoin, juu// Sitten sattui joskus niin, maksu 
jäikin unhoksiin/ Mun täytyi panna heidät hiukan kärsimään/ Omatunto kolkuttaa, 
oi, mutta auttaa tahdon vaan/ Oi, surkeita sieluja oi// (Ashman & Clements 1989.)   

  

Laulusta on tehty juuri niin ovelan sarkastinen, mikä ei välttämättä välity lapsikatsojille. 

Aikuisille Ursulan henkilöhahmon motiivien lukeminen on kuitenkin helpompaa. 

Tulkintaa toki tukee se, että aiemmin on jo näytetty kohtaus, jossa Ursula kertoo 

haluavansa Tritonin vallan itselleen, ja aikoo käyttää tähän hyväuskoista Arielia. 

Andersenin versiossa merennoita vaikuttaa paljon inhimillisemmältä, sekä 

luotettavammalta. Merennoidalla ei ole mitään takaa-ajatuksia pienen merenneidon 

suhteen, vaan hän ainoastaan tarjoutuu vaihtokauppaan. Sadussa merennoita myös 

rehellisesti kertoo, mitä kärsimyksiä merenneidon täytyy kestää saadakseen haluamansa.  

  

[--] Sinun pitää ennen auringonnousua uida maihin, istua rannalle ja juoda 
juomani. Silloin pyrstösi jakautuu kahtia ja kuihtuu jaloiksi, jommoisia ihmiset 
pitävät niin kauniina. Se tekee kipeää, usko pois, mutta kaikki tulevat ihastumaan 
kauneuteesi. Kevyt, keinuva käyntisi säilyy entisellään, eikä taitavinkaan 
tanssijatar kykene kilpailemaan kanssasi. Mutta jokainen askel tulee tekemään 
kipeää kuin astuisi veitsenterälle. Jos olet valmis kärsimään tämän kaiken, minä 
kyllä autan sinua. (Andersen 1997, 49.)  
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Ursulan epäluotettavuudesta kertoo myös se, miten hän käskee Arielia juomaan 

taikajuoman heti, mikä johtaa siihen, että Ariel muuttuu ihmiseksi ja on melkein hukkua 

(Ashman & Clements 1989). Kun taas ylläolevasta katkelmasta tulee esiin se, että 

Andersenin sadussa merennoita neuvoo pientä merenneitoa uimaan pinnalle ja sitten 

vasta juomaan taikajuoman. Disneyn Ursulan ja Andersenin merennoidan välillä on myös 

samankaltaisia piirteitä. Yksi näistä piirteistä on heidän yrityksensä vakuuttaa pieni 

merenneito antamaan äänensä vastineeksi jaloista.   

  
 Merennoita: ”Mutta minä tahdon maksun!” sanoi noita ja nauroi käheästi. ”Enkä  
 tyydykään ihan vähään. Kenelläkään veden väestä ei ole niin  
 kaunista ääntä kuin sinulla. Tuolla äänellä sinä luulet lumoavasi  
 prinssin, mutta juuri äänesi minä vaadin sinulta. Haluan juomastani  
 kalliin rahan,  muuten juoma ei tepsi. Sen pitää olla vahva kuin  
 kaksiteräinen miekka.” 
Pieni merenneito: ”Mutta jos viet ääneni, mitä minulle sitten jää?” [--]  
Merennoita: ”Kauneutesi, keinuva käyntisi ja ihmeelliset silmäsi. Kyllä sinä  
 niilläkin lumoat ihmissydämen. No, joko pelästyit raukka? Ojenna  
 ulos kielesi, leikkaan sen pois ja sinä saat todella hyvän juoman!”  

                                               (Andersen 1997, 50.)  
   

Ursula yrittää samankaltaisin keinoin vakuuttaa Arielia siitä, että hänen äänellään ei ole 

merkitystä sen suhteen, rakastuuko prinssi häneen vai ei. Vaikka tosiasiassa, kun Ariel 

pelasti prinssi Erikin hukkumiselta, niin hän lauloi tälle niin kauan, että prinssi tuli 

tajuihinsa. Ariel kuitenkin kerkesi hypätä takaisin mereen ennen kuin prinssi näki hänet. 

Katsojille on siis selvää, että prinssi muistaa ainoastaan hänen pelastaneen tytön äänen, 

joka oli Erikin mukaan ”mitä kaunein”. (Ashman & Clements 1989.) Laulullaan Ursula 

yrittää kuitenkin vakuuttaa Arielin, että hän ei tarvitse ääntään maan päällä:    

 
Ne lörpöttelijästä eivät tykkää/ On juoruileva heistä mahdoton/ Tuolla maalla 
miehet tahtoo naisen aivan hiljaisen/ Ja tämän tiedon jälkeen juttu selvä on// No 
niin! Siis keskustelusta ei miehet tykkää/ Ja herrasmiehetkin sen välttää ain/ Herrat 
häntä metsästää, joka aivan mykäks jää/ Siis jos on hiljaa, miehen kyllä saat// No 
niin, siis surkea sielu jos oot/ Siitä vaan! Päätäs jo/ Olen kiireinen mä nainen, koko 
päivää tuhlaa en/ Tahdon sulta äänes vaan// (Disney 1989.)  
  

Andersenin sadussa ei tuoda ilmi millään tavalla sitä, että merennoidalla olisi ollut jotain 

motiivia huijata pientä merenneitoa. Sadussa pienen merenneidon henkilöhahmo 

voidaankin nähdä siten, että hän on seurauksista huolimatta valmis tekemään uhrauksen 

unelmansa saavuttamiseksi (Andersen 1997, 50). Sadussa ei siis ole samanlaista 

protagonisti-antagonisti asetelmaa. Disney on tietoisesti korostanut Ursulan antagonistin 
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asemaa, jossa on saanut Arielin näyttäytymään viattomana uhrina, vaikka onkin itse 

päättänyt mennä merinoidan luo. Vaikka Ursulan motiivi tuodaan elokuvassa esiin jo 

aiemmin, on laululla pyritty korostamaan tätä protagonisti-antagonisti asemaa: ”Niele 

tyhjää yhden kerran, uskallusta siten saat/ ”Kiero, Liero, äänen hältä saan!”// Tää juoni 

onnistui!/ Siis on hän mun hallussain!” (Ashman & Clements 1989). Ursulan motiiveja 

siihen, miksi hän niin kovasti haluaa Tritonin vallan itselleen, ei kerrota elokuvassa sen 

enempää. Katsojilla on ainoastaan tietoa, että kuningas Triton on karkottanut Ursulan 

valtakunnastaan (Ashman Clements 19899, syytä tähän ei kuitenkaan kerrota. Elokuvan 

”lisämateriaalit”-osiossa ohjaaja/käsikirjoittaja Ron Clements kertoo, kuinka elokuvan 

aloituslaulussa oli tarkoitus kertoa se, että todellisuudessa Ursula on Tritonin sisko, 

(Ashman & Clements 1989). Clementsin (1989) mukaan kohtaus jätettiin lopullisesta 

versiosta pois sen vuoksi, että elokuvan todelliseen juoneen haluttiin päästä nopeammin 

käsiksi.  

 

5.3 ”Vapaana niin, oi unelmiin taasen mä jään”   

  
Prinsessa Arielin ”tunnusbiisi” on puolestaan Unelmiin mä jään, jota analysoin tässä 

alaluvussa. Laulu kertoo Arielin haaveista elää elämää maan päällä. Tähän lauluun on 

mielestäni vangittu Andersenin pienen merenneidon haaveilijan luonne. Muuten 

elokuvassa Arielin henkilöhahmosta on tehty hyvin erilainen, mitä Andersenin pienestä 

merenneidosta. Elokuvassa Ariel kuvataan pääsääntöisesti rohkeana, 

seikkailunhaluisena, uhmakkaana ja kapinallisena teininä. Tällainen kuva muodostuu 

lähinnä siitä, millä tavalla muut henkilöhahmot Arielista puhuvat. Unelmiin mä jään -

laulussa Arielin henkilöhahmosta nähdään kuitenkin herkempi puoli, kun Ariel laulaa 

omista haaveistaan. Laulu esiintyy elokuvassa muutamaan otteeseen, hieman eri sanoin. 

Ensimmäisenä hän laulaa laulun riideltyä isänsä kanssa siitä, että hän kävi pinnalla 

jälleen. Laulu alkaa sillä, että Ariel ihailee omassa luolassaan haarukkaa ja pohtii, miten 

hänen isänsä voi nähdä asiat niin erillä tavalla mitä hän: ”en voi uskoa, että maailma, joka 

tekee näin kauniita asioita, voisi olla paha” (Ashman & Clements 1989).   

  
Katsohan nyt, mikä tää on/ Kaunis se vaan niin tuntematon/ Minulla kaikki jo on, 
sittenkään kaikkea/ Ihailla voin aarteita kun luola tää kätkee nää ihmeeni mun/ 
Kaiken kun näät sanotkin, wau sai kaiken hän/ Sai myös roskia, romua kyllin/ Mitä 
kaikella tehdä mä voin/ ”Katso nyt näitäkin, niitä on tusina!”/ Siitä viis, tahdon siis 
enemmän// Mä tahdon niin ylös maailmaan/ Tahdon niin mennä mukaan tanssiin/-
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// Tuolla ne ain, kulkevat vain/ Vaeltavat auringossa siis ain/ Vapaana niin, oi 
unelmiin taasen mä jään. (Ashman & Clements 1989.)   
  

Andersenin sadussa pieni merenneito ei keräile Arielin tapaan haaksirikkoutuneista 

laivoista tavaroita, vaan sen tekevät pienen merenneidon siskot:   

  
Kun sisaret koristivat puutarhansa kaikella kamalla, jota olivat saaneet 
haaksirikkoutuneista laivoista, riitti nuorimmalle punaiset kukat, jotka muistuttivat 
auringon liekkejä, ja valkoinen marmorikuva, joka haaksirikossa oli vajonnut 
meren pohjaan. Se esitti kuvan kaunista poikaa [--]. (Andersen 1997, 36.)   
  
  

Ariel puolestaan on täysin kaikkien ihmisten tavaroiden lumoista, vaikka ei edes tiedä 

mitä ne ovat. Andersenin pieni merenneito haaveilee vaan kaikesta aineettomasta maan 

päällä, kuten tuoksuvista kukista ja vihreistä metsistä (Andersen 1997, 36). Vaikka Ariel 

on silminnähden innoissaan jokaisesta tavarasta mikä kuuluu ihmisille, käy laulusta ilmi, 

että kuitenkin hänen sisäinen toiveensa on jotain muuta:   

  
[--] ollappa näin ain selälläin/ Hiekassa maan ihan näin vaan/ Olla ne saa, eivät he 
moiti tyttäriään/ nuoret naiset ymmärtävät tuol toisiaan// Nuo ihmiset voi jotka 
kirjat loi/ neuvoa meitä, me saamme tietää/ miten tuo liekki, niin polttaa voi miksi 
on noin// Sitten mä myös niin tahtoisin/ tutkia rannat nuo maailman/ Vapaana niin, 
oi unelmiin taas mä jään. (Ashman & Clements 1989.)   
  

Laulusta tietysti käy ilmi, että Arielilla on hieman vääristynyt kuva ihmisten maailmassa. 

Hän ei voi millään kuvitella, että ihmisten vanhemmat riitelisivät tyttäriensä kanssa tai, 

että ihmiset ylipäänsä olisivat ilkeitä toisilleen. Katsojan silmissä tämä myös saa Arielin 

vaikuttamaan hieman lapselliselta ja naiivilta.   

  Toisen kerran Ariel laulaa kyseistä laulua, kun hän on pelastanut prinssi 

Erikin. Sanat laulussa ovat hieman erilaiset, mutta melodia pysyy samana. Tällä kertaa 

Ariel laulaa rakkaudesta ja yhteisen elämän unelmasta. On siis selvää, että Ariel on 

ensisilmäyksellä rakastunut prinssi Erikiin ja nyt hänellä on joku konkreettinen ihminen 

kenestä unelmoida: ”Kaikesta näin minä luopuisin/ Kaikesta, jos tänne jäädä voisin/ 

Hymyn, jos kasvoilla sun näkisin vaan/ Täällä me ain, kuljettais vain/ vaellettais 

auringossa siis ain/ Vapaana niin, oi, unelmiin taasen mä jään.” (Ashman & Clements 

1989.) Tämä kohtaus ja laulu voidaan nähdä juonen suuntaa muuttavana seikkana. Ennen 

Erikin tapaamista, ja häneen rakastumista, Ariel ainoastaan haaveili elämästä maalla. Nyt 

hän halusi elämään maan päälle, koska halusi yhteisen elämän prinssin kanssa. Tässä 
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kohtaa ilmenee suurin ero Andersenin pieneen merenneitoon, jonka perimmäisenä 

haaveena on kuolematon sielu, ei romanttinen rakkaus. Arielilla ei ole mitään rakkautta 

suurempaa tavoitetta. Tällä tavalla Disney on saanut luotua ”disneymäisen” juonen, jossa 

loppujen lopuksi prinsessa saa prinssinsä ja onnellisen loppunsa.   
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5 Päätäntö   
  

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt analysoimaan sitä, mitä Disneyn lisäämät 

musikaalikohtausten laulut kertovat henkilöhahmojen sisäisitä motiiveista ja tunteista 

sekä millä tavalla laulut heijastavat Andersenin alkuperäisen sadun hahmoja ja miljöötä. 

Olen analysoinut henkilöhahmoja ja heidän vaikutustaan toisiinsa myös 

kokonaisuudessa. Metodinani käytin vertailevaa lähilukua, mikä toimikin hyvin oman 

tutkimuskirjallisuuteni kanssa. Jotta sain laululyriikat paremmin taltioitua, katsoin 

elokuvan suomeksi suomenkielisillä tekstityksillä. On siis hyvä ottaa huomioon, että en 

analysoinut lauluja alkuperäisellä kielellä; suomennokset saattavat joskus poiketa 

merkittävästikin alkuperäisestä kielestä, mutta koen, että tässä tapauksessa ero ei ollut 

niin merkittävä, joten päädyin suomennoksiin.   

    Tutkielmaa aloittaessa molemmat teokset olivat jo melko tuttuja 

lapsuudestani, joten hypoteeseja tutkimuksen tuloksista oli etukäteen. Pyrin kuitenkin 

perehtymään kumpaankin teokseen uusista näkökulmista, jotta analyysini olisi 

mahdollisimman tarkkaa. Tutkimuksessani vastasin näihin tutkimuskysymyksiin: Mitä 

elokuva-adaptaation laululyriikat kertovat henkilöhahmoista ja heidän motiiveistaan? 

Millä tavalla laululyriikoissa näkyy Andersenin sadun henki? Lähdin analysoimaan 

teoksia Maria Nikolajevan (2005) esittelemien disneyfikaation piirteiden kautta, joista 

valitsin kaksi Pienessä merenneidossa (Ashman & Clements 1989) esiintyvää piirrettä: 

lisätyt eläinhahmot sekä konkreettinen antagonisti. Valitsin analyysiin kolme laulua 

elokuvasta: Aalloissa siis, Surkeat sielut sekä Unelmiin mä jään. Valitsin nämä laulut sen 

vuoksi, että niillä on elokuvassa suurin rooli sekä kerronnallisesti että henkilöhahmojen 

rakentumisen kannalta. Tutkimuksen tulokset osoittivat sen, että musikaalikohtauksilla 

Disney on pystynyt tekemään henkilöhahmoista syvempiä ja selittämään osaltaan heidän 

toimintaansa, joka ilman lauluja olisi voinut jäädä epäselväksi. Tulokset osoittivat myös 

sen, että Disney on onnistunut laulujen Aalloissa siis sekä Unelmiin mä jään avulla 

luomaan elokuvaan Andersenin taiteellisen ja herkän sadun tunnelmaa.  

  Oma näkemykseni onkin, että Disney on juuri näiden musikaalikohtausten 

avulla adaptoinut Andersenin sadun tunnistettavasti. Pieni merenneito (Ashman & 

Clements 1989) on ehdottomasti yksi niistä Disneyn elokuvista, joissa alkuperäiselle 

sadulle on tehty kunniaa, vaikka siihen onkin jouduttu tekemään useita muutoksia. Koen, 

että Disney on saanut paljon kritiikkiä alkuperäisten versioiden muokkaamisesta sen 
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vuoksi, että useat tutkijat lähtevät analyysissaan liikkeelle siitä, mitä eroja teosten välillä 

on. Itse halusin omassa tutkielmassa lähteä liikkeelle päinvastaisesta näkökulmasta: 

millaisia samankaltaisuuksia teosten väliltä löytyy. Koska, kuten jo aiemmin mainitsin: 

sekä H.C. Andersen että Walt Disney ovat jättäneet käsittämättömän suuren jälkensä 

maailmaan, jota mielestäni tulee vaalia.   

  Ehdottomasti haluaisin jatkaa samankaltaisen tutkimuksen parissa 

seuraavassakin tutkielmassa. Disneyn animaatioiden laulujen analyysi on loputon suo, 

koska näkökulmia analyysiin on useita. Myöskin tällaista vertailua kahden teoksen 

näkökulmasta voi toteuttaa melkein mistä näkökulmasta vain. Itse kuitenkin olen erityisen 

kiinnostunut Disney-prinsessojen tutkimisesta, etenkin, kun 2010-luvun prinsessat 

eroavat valtavan paljon Disneyn ensimmäisistä prinsessoista. Tätä tutkielmaa tehdessäni 

kiinnostuin valtavasti myös Disneyn lisäämistä ja muokkaamista antagonisteista, joissa 

olisi myös paljon tutkimuksen aiheita.    
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