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Timo Alakotila & Piano 
Säveltäjä, muusikko, taiteilijaprofessori Timo Alakotila on yksi 
maamme kysytyimpiä muusikoita. Hänen lumoava 
kosketuksensa harmoonin ja pianon koskettimiin on kuulunut 
lukuisien yhtyeiden ohjelmistoissa. Hänen lahjakkuutensa 
säveltäjänä ja sovittajana on tunnettu sekä arvostettu 
kansainvälisesti yli genrerajojen.  
 
Nyt työskenneltyään vuosia muiden kokoonpanojen kanssa 
hän on hypännyt uuteen seikkailuun ja julkaissut 
ensimmäisen soololevynsä. Virallinen julkaisupäivä oli  
2.3. 2016, jolloin Alakotila soitti ensimmäisen 
soolokonserttinsa Tokiossa, Japanissa. 

”Olen pitänyt itseäni ensisijaisesti säestävänä muusikkona. 
Ajatus soololevystä kypsyi varsinaisesti vuoden 2015 aikana; 
halusin kokeilla uutta tapaa tuottaa musiikkia ilman loistavia 
kanssasoittajia, yrittäen ilmaista musiikkiani pianon kautta. 
Tämä uusi seikkailu on tuntunut mukavalta, hyvin haastavalta 
ja innostavalta!”                     Kuva: Marko Mäkinen                           
 
Levyn kaikki sävelmät ovat Alakotilan käsialaa. Sävelmissä kuullaan tuttua, tunnelmallista ja 
hienovaraista musiikillista tulkintaa. Samalla soololevy esittelee tuntemamme pianistin hyvin 
henkilökohtaisen suhteen musiikkiinsa. Kappaleet on pääsääntöisesti sävelletty vuonna 2015. Tunnelmat 
vaihtuvat surusta ja hartaudesta kevään iloon. Mukana on myös häävalssia, satumaisemaa ja tangoa.   

Timo Alakotila valmisti oheen myös albumin materiaalia sisältävän nuottikirjan Timo Alakotila & Piano.  
 
Kirja on tarkoitettu jokaiselle muusikolle ja kaikille soittimille. Levy tukee nuottien lukua, mutta Alakotila 
kannustaa muusikoita myös omaan tulkintaan sekä itselleen hyvin olennaiseen tapaan tuottaa musiikkia, eli 
improvisaatioon. 
 

Timo Alakotila valmistui vuonna 1992 Helsingin Pop/Jazz-konservatoriosta pääaineenaan sävellys. Hänen 
laaja sävellystuotantoonsa koostuu mm. konsertoista, runsaista sovituksista, musiikkinäytelmistä ja 
tanssiesityksistä. Alakotila vaikuttaa tällä hetkellä muusikkona mm seuraavissa yhtyeissä: Maria Kalaniemi/ 
Timo Alakotila, JPP, Nordik Tree, duo May Monday Karen Tweedin (UK) kanssa, Tango-orkesteri Unto, 
Pianoilla-duo, Psalttamus sekä T for Three. 

Alakotila toimii opettajana Sibelius-Akatemiassa ja Pop/Jazz-konservatoriossa, vierailevana opettajana 
Limerickin yliopistossa, Viljandi kulturkollegessa sekä Joensuun ja Kokkolan ammattikorkeakouluissa. Hän 
on toiminut taiteellisena tuottajana, muusikkona, säveltäjänä ja sovittajana noin kahdellasadalla levyllä mm. 
edellä mainittujen yhtyeiden kanssa. Lisäksi hän on kehittänyt metodin kansanmusiikki-improvisaatioon. 
Alakotilalle myönnettiin taiteilijaprofessorin arvonimi elokuussa 2011. Timo Alakotilalla on meneillään 
kolmas peräkkäinen valtion säveltaidetoimikunnan myöntämä viisivuotisapuraha.  
 

Timo Alakotila & piano -levyä on saatavilla tällä hetkellä ainakin Fugasta, Digelius Musicista, Kansanmusiikkiliitosta ja 
Kansanmusiikki-instituutista. Nuottikirja on saatavilla Ostinatosta ja niinikään Digelius Musicista sekä 
Kansanmusiikkiliitosta ja - instituutista. 
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