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Jari Asikainen

Suomalaisen raskaan rokin 
pioneeriryhmä Lyijykomp-
pania täyttää neljäkymmentä 
vuotta. Esa Moilanen, Timo 
Rautiainen ja Olli Jaatinen 
perustivat bändin Kantalas-
sa vuonna 1981 ja alkuvai-
heessa se kantoi nimeä Lead 
Company.

Alkuun yhtye soitti cover-
kappaleita, mutta parin vuo-
den päästä nimi oli vaihtunut 
Lyijykomppaniaksi ja lau-
lukieli suomeksi. Jotain oli 
kehittymässä, mutta bändi 
hajosi ja jäi telakalle useik-
si vuosiksi.

Paluu tapahtui 1990-luvun 
taitteessa. Joku oli kuullut 
bändin kämppänauhoja ja 
vaatimalla vaati, että Lyijy-

komppanian on jatkettava 
aloittamallaan tiellä.

Siitä alkoi suomenkieli-
sen metallin määrätietoinen 
työstäminen ja esikois-ep 
Synkkää jynkytystä jul-
kaistiin vuonna 1991.

Moilanen ja Rautiainen jat-
koivat ydinryhmänä, mutta 
basistit vaihtuivat matkan 
varrella. Materiaalia julkais-
tiin säännöllisesti ja se oli 
taatusti omannäköistä.

– Ei sellaista musiikkia 
soittanut kukaan sen enem-
pää Suomessa kuin ulko-
maillakaan, Moilanen toteaa.

Tärkeässä roolissa Lyijy-
komppanian tekemisissä 
ovat Moilasen kirjoittamat 
lyriikat. Hän pyrkii haasta-
maan kuulijan ja välttelee 
viimeiseen asti tyypillisiä 
rock-kliseitä.

– Minä en ajattele samal-
la tavalla kuin muut. Siitä 
olen saanut kärsiä koko ikäni 
kaikilla mausteilla, se ehkä 
jonkin verran selittää noita 
lyriikoita.

VUONNA 1998 Lyijykomp-
pania pantiin taas jäihin ja 
nostettiin sieltä vuonna 

2004.
Kokoonpanot ovat vaih-

delleet säännöllisesti, mut-
ta Moilanen on luotsannut 
bändiä eteenpäin vastoin-
käymisistä huolimatta.

Kolmannen tulemisensa 
jälkeen bändi on julkaissut 
neljä studioalbumia, vii-
meisimpänä 1. huhtikuuta 
julkaistava Tarpeettomia 
ikävyyksiä. Syksyn ja talven 
aikana levyltä on julkaistu 
singleinä kappaleet Yksinäi-
sen tähden harhailija, ART 
sekä Kuoleman eskadroona.

Moilasen rinnalla levyllä 
soittavat Petri Lindström ja 
Tero Vuorinen. Kokoonpa-
no on säilynyt samana vuo-
desta 2016.

– Tämä on historiallinen 
levy, sillä tämä on ainoa 
pitkäsoitto, joka on tehty 

samalla kokoonpanolla kuin 
edeltäjänsä, Moilanen toteaa.

MOILASEN mukaan levy 
on taattua Lyijykomppaniaa.

Kantala-sarja jatkuu kap-
paleella Äänislinnan vak-
kamestari ja Mummot 
naftaliiniin kertoo mielipi-
teensä nykyisestä vanhus-
tenhoidon mitoituksesta. 
Kuoleman eskadroona käsit-
telee sodan järjettömyyttä ja 
Yksinäisen tähden harhailija 
juopottelua.

Luonto on läsnä monessa 
kappaleessa, näkyvimmin 
ehkä kappaleessa Varpunen.

– Mihinkä sitä perimmäi-
sestä olemuksestaan pääsee. 
Luonto on minulle aina tär-
keä elementti ja innoituk-
sen aihe.

Levy äänitettiin bändi-

kämpällä Haukivuorel-
la kolmessa eri pätkässä. 
Juha-Matti Koppelomäki 
saapui paikalle liikkuvine 
studioineen ja vastasi myös 
miksauksesta. Levyn maste-
roi Finnvoxin Mika Jussila.

– Noin vuosi meni tämän 
kanssa nujutessa. Lindström 
sävelsi, Vuorinen teki lau-
lumelodiat ja minä laulun-
tekstit.

NELJÄKYMMENTÄ vuotta 
on pitkä ikä bändille. Mikä 
on se voima, joka on ajanut 
Moilasta eteenpäin kaikki 
nämä vuodet?

– Olen vaan aina tykännyt 
musiikista ja on kiva soittaa 
sellaista musaa, mistä itse 
tykkää. Enkä minä perke-
le muunlaista soittaisikaan, 
Moilanen sanoo.

Neljäkymmentä vuotta 
Lyijykomppaniaa
Musiikki: Bändi julkaisee 1. huhtikuuta kuudennen studioalbuminsa. 
Levy on nimeltään Tarpeettomia ikävyyksiä.

”Minä en 
ajattele 

samalla tavalla 
kuin muut. Siitä 
olen saanut 
kärsiä koko ikäni 
kaikilla maus-
teilla.
Esa Moilanen

Lyijykomppanian tämänhetkinen kokoonpano on Lindström (vas.), Vuorinen ja Moilanen.
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