PSO
(POHJOISMAINEN
SÄHKÖ OY)
Humpasta jazziin
Pohjoismainen Sähkö Osakeyhtiö (PSO) oli sähköalan tukku- ja vähittäisliike, joka oli aikanaan myös yksi Suomen suurimmista levy-yhtiöistä. Levytuotanto alkoi vuonna 1929 ja jatkui
1980-luvun alkuun. Yhtiön taiteilijoita olivat mm. Georg Malmstén, Tauno Palo, Katri Helena,
Erkki Junkkarinen ja Hector. PSO:n levytuotanto myytiin vuonna 1981 Fazer-Musiikille ja kuului
nykyisin Warner Music Finlandille.

Yhtiön perustaja Oskar Rokkanen (1882–1973) oli käynyt Pietarissa teknisen opiston ja
toimi siellä sähköurakoitsijana. Vallankumouksen jälkeen hän pakeni perheineen Suomeen ja
perusti Helsinkiin vuonna 1918 Pohjoismainen Sähkö Oy:n, jonka toimitusjohtajana hän oli
kuolemaansa saakka. Hän sai vuonna 1948 kauppaneuvoksen arvon. PSO oli monipuolinen
sähköalan yritys, joka tuotti itse valaisimia, puhelimia ja radiotarvikkeita. Laajimmillaan yhtiössä
oli 500 työntekijää. Yhtiöllä oli Pitäjänmäellä tehdas ja Helsingin keskustassa Vuorikatu 14:ssa
monikerroksinen myymälä, jossa oli myös soitinosasto.
Vuonna 1929 PSO hankki saksalaisen Homocord-merkin edustuksen ja julkaisi tällä
nimellä toistasataa levyä. Musiikki oli aikakaudella tyypillisiä kupletteja ja tanssimusiikkia. Theo
Weissmanin Kieltolakilauluissa ja muissa humoristisissa lauluissa pilkattiin avoimesti silloin vielä
voimassa ollutta kieltolakia. Vuonna 1930 Homocord käynnisti pitkän sarjan Dallapé-orkesterin
levytyksiä, laulusolisteina Veli Lehto ja Ville Alanko. Levyjen joukossa oli monia suomalaisen
humppamusiikin klassikoita kuten Imatra, Petsamo, Tammerkoski ja Kivikauden mies. Vuonna 1931 Vanhankaupungin nuorisoseuran talolle pystytettyyn tilapäiseen studioon kutsuttiin
myös pasunisti Klaus Salmen johtama Ramblers-orkesteri, joka oli herättänyt huomiota modernilla tyylillään. Ramblersissa soitti kolme Andania-laivalla saapunutta amerikansuomalaista
muusikkoa, saksofonisti Wilfred ”Tommy” Tuomikoski, kitaristi Leo Adamson ja tuubansoittaja
Merle Wilkin. Ramblersin levytystä Muistan sua, Elaine pidetään ensimmäisenä suomalaisena
jazzlevynä. Vuoden 1931 levytys ja Tuomikosken soolo on kuultava alkuperäisenä, eikä sitä
pidä sekoittaa M.A.Nummisen ja Pirkka-Pekka Peteliuksen myöhemmin tekemiin humoristisiin
tulkintoihin, joilla on omat ansionsa.

Malmsténin vuosikymmen
Vuonna 1933 äänilevyjen myynti oli pohjalukemissa kansainvälisen laman vuoksi, ja Homocord-merkki lopetettiin kokonaan. Rokkanen uskoi kuitenkin yhä äänilevyn tulevaisuuteen,
ja tilalle hankittiin Odeonin edustus. Vuosina 1933–1943 PSO tuotti noin viisisataa levyä. Levyt
valmistettiin Saksassa ja levytyksiä tehtiin vuoroin Helsingissä ja Berliinissä. Tuotannosta vastasi pääasiassa Dallapén manageri Martti Jäppilä yhteistyössä saksalaisten teknikoiden kanssa.
Suosittu Dallapé jatkoi PSOn ”kotiorkesterina”. Tuotannon pääpaino oli tanssimusiikilla ja levyillä julkaistiin tasaiseen tahtiin jenkkoja, polkkia, valsseja, tangoja ja foxtroteja. Jäppilä hankki
mittavaa toimintaa varten tarvittavat sävellykset – osa niistä oli hänen omiaankin – ja julkaisi ne
samanaikaisesti Dallapén kustantamissa nuottivihoissa.

Kolmekymmenluvun aikana Dallapé oli Suomen suosituin tanssiorkesteri. Se kehittyi
vuosien mittaan kansanomaisesta harmonikkaorkesterista moderniksi show-orkesteriksi, jonka
kesäkiertueet vetivät salit täyteen yleisöä. Orkesterin solisteina esiintyivät monet aikakauden
tunnetuimmista laulajista, kuten Matti Jurva, Veli Lehto, A. Aimo, Tauno Palo sekä lauluyhtye
Harmony Sisters. Yli kaikkien muiden oli kuitenkin Georg Malmstén. Hän oli aloittanut levylaulajan uransa vuonna 1929 Parlophon-merkillä, mutta siirtyi pari vuotta myöhemmin Odeonille. Vuosien mittaan hän teki niin paljon levytyksiä, että osa niistä julkaistiin salanimellä ”Matti Reima”,
ettei yleisö kyllästyisi. Ilmeisesti levyjen ostajat eivät välttämättä vielä halunneet nähdä kaikkien
esiintyjien kasvonpiirteitä.
Malmstenin suosituimpia levytyksiä olivat Leila-valssi, Heili Karjalasta, Nikkelimarkka ja
Katariinan kamarissa. Dallapén harmonikansoittajana oli moninkertainen Suomen mestari Viljo
Vesterinen, jonka tunnetuin levytys oli Säkkijärven polkka.
Aikakauden suomalaisten elokuvien sävelmät julkaistiin useimmiten Odeon-levyillä.
Vuonna 1940 Tauno Palo ja Ansa Ikonen levyttivät laulut Nuoruuden sävel ja Pot-pot-pot-pot
ensimmäisestä suomalaisesta elokuvamusikaalista SF-Paraati. Säveltäjä oli Georg Malmstén.
Myös Olavi Virta teki 1939 ensimmäiset levytyksensä PSO:lle. Näistä on erityisesti mainittava
myöhemmin konserttimusiikin säveltäjänä tunnetuksi tulleen Tauno Marttisen foxtrot Episodi.
Säestyksestä ei tällä kertaa vastannut Dallapé, vaan orkesteri nimeltä Suomen soitin. PSO oli
myös suomalaisen lastenlevyn uranuurtaja: Georg Malmsténin musiikkisadut Mikkihiiri meri-

hädässä ja Mikkihiiri ja susihukka myivät vuosien mittaan kymmeniä tuhansia kappaleita. Unohtumattoman Mikkihiiren roolit lauloi Malmsténin pikkusisko Greta Pitkänen.
Kolmekymmenluvun lopulla levykauppa oli kasvanut sellaisiin mittoihin, että PSO uskalsi
kokeilla myös suomalaisen taidemusiikin levyttämistä. Helsingin kaupunginorkesteri levytti George Schnéevoigtin johdolla osan 3 Bf Uuno Klamin sarjasta Merikuvia. Selim Palmgren

soitti omat pianosävellyksensä Toukokuun yö ja Barcarolle. Suomalaisen kuorolaulun uudistaja
Heikki Klemetti johti levyillä Mieskuoro Finlandiaa ja Suomen laulua, ohjelmistossa sekä Sibeliusta että Bachia. Levyt säilyivät yhtiön luettelossa pitkälle 1950-luvulle saakka.
Sotavuosina äänitykset jatkuivat aluksi lähes entiseen tahtiin, vuorotellen Berliinissä ja
Helsingissä. Georg Malmstén levytti sarjan Reino ”Palle” Palmroth suomentamia suosittuja
saksalaisia sotilasmarsseja, joiden aiheena olivat tyttöjen nimet: Anna-Maija, Tellervo, Orvokki
ja Kaarina. Samalla äänitettiin myös George de Godzinskyn unohtumaton valssi Äänisen aallot.
Kaikkein propagandahenkisintä tuotantoa edustivat Jorkan ja Pallen (Georg Malmstén ja Reino Palmroth) sikermät Mottimatit marssilla, joissa tehtiin ”Pietarista hautuumaa ja Moskovasta
motti”.

Finlandia-merkki syntyy
Vuonna 1944 levyjen tuotanto katkesi. Sodan jälkeen PSO:n muilla tuotteilla oli niin paljon
kysyntää, ettei yhtiö ollut sodan jälkeen ensimmäisten joukossa aloittamassa levytyksiä. Vuonna 1949 se käynnisti vihdoin oman Finlandia-merkin. Nyt levyjen valmistus tapahtui kokonaan
Suomessa. Finlandian ensimmäisenä taiteilijana oli vanha tuttu Georg Malmstén. Ajat olivat
muuttuneet, eivätkä Malmsténin merimiesvalssit enää purreet yleisöön entiseen tapaan, mutta
laulajaveteraani osoitti nyt olevansa myös suuri humoristi. Vuonna 1950 levytetty Kohtalokas
samba, laulu Kalle Tappisen murheellisesta kohtalosta, on tullut yhdeksi suomalaisen huumorimusiikin klassikoista, josta on tehty lukuisia uusia tulkintoja – näistä tunnetuin lienee Vesa-Matti
Loirin. Laulussa 38 ord finska för ungkarlar kaksikielinen Malmstén vaihtaa sujuvasti kotimaisesta kielestä toiseen.

Finlandian ensimmäisten taiteilijoiden joukossa oli myös kauppaneuvos Rokkasen tytär,
laulajatar Mirjam Helin, jolla oli arkisempi työ PSO:n konttoripäällikkönä. Helinin Lapin äidin
kehtolaulusta tuli pitkäaikainen radiosuosikki. Pian PSO sai jälleen hoidettavakseen Odeonin
edustuksen Suomessa. Yhtiön taiteilijoita olivat näihin aikoihin mm. Kauko Käyhkö, Veikko
Tuomi, Rita Elmgren ja Taru Pyhälä, levyjen tuotannosta vastasi useimmiten pianisti-säveltäjä
Harry Bergström. PSO julkaisi vuosien mittaan myös suuren määrän sotilasmarsseja varuskuntasoittokuntien esittämänä, taustalla puolustusvoimien kanssa solmittu sopimus. Yhtiö jatkoi
myös lastenlevyjen tuotantoa. Yritykset elvyttää Mikkihiiri-sarja uudestaan eivät kuitenkaan
saavuttaneet yleisössä vastakaikua, vaikka levyllä Mikkihiiri koskenlaskussa oli hiiren roolissa
nyt Malmstenin Ragni-tytär. Perheen pienimmille tarkoitetut Finlandia Baby -levyt oli puristettu
värikkäälle massalle.

Ranskalaisia korkoja ja nuorisoidoleita
Yrityksistä huolimatta PSO:n levyt eivät menneet viisikymmenluvun alussa kaupaksi entiseen malliin, ja saattaa olla, että kotimaista tuotantoa jatkettiin vain, jotta yhtiö voisi säilyttää ulkomaiset edustuksensa. Yhtiön levyjä ei nähty eniten myytyjen levyjen listalla ennen kuin orkesterinjohtaja Erik Lindström toi yhtyeensä laulusolistin Helena Siltalan studioon. Levyt ilmestyivät
yhtiön uudella Blue Master -merkillä. Helena Siltalasta tuli PSO:n vastaus Scandian suosituille
naissolisteille Annikki Tähdelle, Brita Koivuselle ja Laila Kinnuselle. Lindströmin kaihoisa valssi
Muistatko Monrepos’n oli tuonut Scandialle yhtiön ensimmäisen kultalevyn, ja nyt Pikku midinetti teki vuonna 1958 saman PSO:lle. Lindströmin jazziskelmät Ranskalaiset korot ja Tuuli tuo
tuuli vie kävivät myös hyvin kaupaksi, ne edustivat suomalaisen iskelmän uutta, svengaavaa
linjaa.
Samoihin aikoihin PSO käynnisti ulkomaisten edustuksiensa pohjalta kaksi uutta merkkiä,
Columbian ja Parlophonen. Tässä vaiheessa Suomessakin oli tutustuttu uutta suuntausta edustaviin amerikkalaisiin teini-idoleihin Paul Ankaan ja Elvis Presley’in. Columbian suuri tähti oli
Lasse Liemola, Suomen Paul Anka, joka ensimmäisenä suomalaisena taiteilijana pystyi uskottavasti tulkitsemaan suomen kielellä uutta tyyliä. Vaikka Lassen musiikki ei edustanutkaan rock
and rollin kovaa ydintä, levyt olivat omaperäisiä ja tuoreita. Lasse Liemola valittiin vuonna 1959

Viikkosanomien äänestyksessä neljänneksi suosituimmaksi suomalaiseksi, ja hänen singlejään
Anna pois ja Diivailleen myytiin Musiikkituottajat ry:n tietojen mukaan kumpaakin parikymmentä
tuhatta kappaletta. Jostakin syystä ne eivät kuitenkaan koskaan nousseet Rytmi-lehden levymyyntilistoille.
Parlophonen ensimmäinen levy oli kansainvälistä suuntausta edustaneen Wiola Talvikin

Amado mio. Merkille levytti myös Onni Gideonin yhtye, joka teki onnistuneen rock-parodian
vanhasta mustalaisromanssista Mustat silmät. Gideonin vauhdikkaasta levytystilaisuudesta
PSO:n studiolla Vuorikadulla on harvinainen välähdys elokuvassa Iskelmäketju (1959). Yhtiön
levytuotannosta vastasi nyt Martti Piha, joka oli avoin uusille tuulille. Hän oli koulutukseltaan
insinööri, mutta hänen musiikkimakunsa ulottui laulelmista jazziin. Piha oli itsekin kirjoittanut
nimimerkillä Timo Vuori iskelmiä, joista tunnetuin oli Kalevi Korven levyttämä Leirinuotiolla.
Erik Lindströmin menestyksen rohkaisemana yhtiö julkaisi viisikymmenluvun lopussa Parlophone-merkillä sarjan jazzlevyjä, joilla Lindströmin kanssa soittivat Suomessa vierailleet amerikkalaiset trumpetistit Peanuts Holland ja Benny Bailey.

Tuuli kuljettaa eteenpäin
PSO:n levyt kävivät nyt kaupaksi aivan 30-luvun malliin. Vuonna 1962 yhtiö käynnisti
suuren tangobuumin, kun Veikko Tuomen Sabina ja Musta ruusu nousivat listojen kärkisijoille.
Seuraavana vuonna nuori tohmajärveläistyttö Katri Helena teki PSO:lle ensi levynsä Poikien
kuvat. Se ei vielä tavoittanut yleisöä, mutta yhtiön luottamus palkittiin ruhtinaallisesti, kun Puhelinlangat laulaa nousi seuraavan vuoden syksyllä Suomen eniten myydyksi levyksi. Katrin nousu
jatkui letkajenkka-aallon myötä, ja seuraavana vuonna ykkösenä oli Minne tuuli kuljettaa.
Vuosien mittaan Katri Helenan ohjelmisto laajeni kansainväliseen suuntaan. Seuraavana
vuonna hänen suuri listamenestyksensä oli italoiskelmä Lui. Kun Suomi vaurastui, LP-levyjen
myynti kasvoi singlejen kustannuksella. Vuonna 1968 Katri Helenan Paikka auringossa komeili
sekä single- että LP-listoilla. Seuraavana vuonna LP-listan ykkösenä oli Ei kauniimpaa. Kuusikymmenluvun lopussa PSO oli menettänyt Odeonin, Parlophonen ja Columbian kun niiden
omistajayhtiö oli perustanut Suomeen oman toimiston. Tilalle perustettiin uusi merkki, Top

Voice. Katri Helena jatkoi PSOn taiteilijana 1970-luvun puoliväliin, jolloin hän siirtyi Scandialle.
Martti Pihan löytöihin kuului myös folk-yhtye Anki, Bosse ja Robert, jonka levytyksiä
kuultiin usein Yleisradion vuonna 1963 käynnistämissä Sävelradio-ohjelmissa. Keväällä 1965
Bossen ja Robertin humoristinen Nellin palmikko nousi levymyyntilistalla seitsemännelle sijalle.
Yhtyeen jäsenistä Anki Lindqvistillä oli myös merkittävä sooloura. Myöhemmin Anki oli mu-

kana Cumulus-lauluyhtyeessä, jossa oli myös Hector-niminen uraansa aloitteleva laulaja. Vuosien mittaan Cumulus teki PSO:lle peräti kahdeksan LP-levyä, jotka jäivät kuitenkin enemmän
asianharrastajien nautinnoksi. Levyt olivat kuitenkin erinomaisesti tuotettuja ja niillä oli yhtyeen
jäsenten mielenkiintoisia sävellyksiä ja sanoituksia. Cumuluksen laajasta tuotannosta vain single Länsituuli näkyi vuonna 1970 jonkin aikaa listoilla.

Ake, Make, Pera ja Hector
1970-luvun alussa populaarimusiikki kehittyi nopeasti. Beatlesien jälkeen esiin oli noussut
lukuisia mielenkiintoisia yhtyeitä ja lauluntekijöitä. Suomessa Love Records oli osoittanut, että
meilläkin pystyttiin samaan. Tasavallan Presidentin Lambertland oli albumilistalla, ja singlelistan
kärjessä oli kesällä 1973 Rauli Badding Somerjoen Fiilaten ja höyläten. PSO:ssa huomattiin yhtäkkiä, että yhtiön omassa piirissä oli kasvanut suomalaisen rockin seuraava suuri nimi.
Vuonna 1972 Yleisradion toimittajat valitsivat Hectorin ensimmäisen sooloalbumin Nostalgia
vuoden levyksi.
Hectorin toinen sooloalbumi Herra Mirandos nousi vuoden 1973 lopulla Suomen albumilistan kärkeen. Seuraava LP albumi, Hectorock 1 ylti samaan puoli vuotta myöhemmin. Albumeita myytiin yhteensä yli 150.000 kappaletta.
Hector oli tehnyt ensimmäisen singlensä Scandialle jo vuonna 1965. Sen jälkeen hän
oli levyttänyt PSO:lle ja ollut mukana Cumuluksen kokoonpanoissa. Nostalgia oli tuonut esiin
uuden, kypsyneen lauluntekijän, ja Herra Mirandoksen Lumi teki enkelin eteiseen ja Olen hautausmaa kasvoivat uuden sukupolven ikivihreiksi. Seuraavalta albumilta kappale Ake, Make,
Pera ja mä tuli samanlaiseksi klassikoksi. Laulut olivat Hectorin omia, mutta omaperäisestä

soundista vastasivat tuottajat Matti ja Pirjo Bergström, jotka olivat antaneet merkittävän panoksen PSO:n tuotannon modernisoimiseen. PSO:sta oli tullut suomalaisen populaarimusiikin suuri
uudistaja.
Samoihin aikoihin PSO julkaisi myös merkittävän sarjan uutta suomalaista jazzia. Sen
aloitti vuonna 1965 Juhani Vilkin sekstetin EP, jota voidaan pitää suomalaisen jazzin uuden aal-

lon avauksena. Seuraavina vuosina Blue Master -merkillä julkaistiin useita Paroni Paakkunaisen
ja Edward Vesalan LP-levyjä, jotka etenivät yhä radikaalimpaan suuntaan: Nana (1970), Nunnu
(1971), Hot Lotta (1973), ja I’m Here (1973). Yleensä kyse oli enemmän kulttuuriteosta kuin liiketoiminnasta, mutta Vesalan ja Paakkunaisen Iivana Nyhtänköljän nimellä kieli poskella tekemä
tulkinta kansanlaulusta Herrain kanssa pellon laidassa sai myös laajempaa kannatusta.

Humppabuumi
Yhtiön suurin kaupallinen menestys tuli kuitenkin toiselta rintamalta. Martti Jäppilän kaihoisa Iltatuulen viesti oli noussut jo vuonna 1967 singlelistan ykköseksi. Radion suositusta
Puhelinlangat laulaa -ohjelmasta se ei tahtonut pudota lainkaan, kun kuuntelijat kerta toisensa jälkeen halusivat kuulla sen uudelleen. Veikko Tuomen Erämaajärven mökki soi kaikissa
Suomen levyautomaateissa. Tangobuumin jälkeen yleisön vanhempi osa oli löytänyt humppamusiikin, kaksikymmenluvun tanssimusiikin modernisoidun muodon. Humppaa juhlittiin Lappeenrannan humppafestivaaleilla ja humppamusiikin myyntiä siivitti kasettinauhureiden nopea
yleistyminen. Kasettien ansiosta monet sellaiset ihmiset, jotka eivät koskaan aikaisemmin olleet
hankkineet levyjä, ryhtyivät nyt ostamaan äänitettyä musiikkia. 1970-luvun lopulla PSO:n myynnistä 80% oli kasetteja, vaikka kaikki tuotteet ilmestyivät samanaikaisesti myös LP-muodossa.
PSOsta tuli nyt humppa-aallon johtava levy-yhtiö, jota siivitti myös yhtiön omistama Dallapén kustannuskatalogi. Vuosien mittaan PSO:n ”talliin” oli päätynyt lukuisia suosittuja vanhan
tanssimusiikin tulkitsijoita, jotka olivat nyt löytäneet aivan uuden yleisön. Heistä ei kirjoitettu
nuorisolehdissä, mutta levy toisensa jälkeen ylitti kultalevyn rajan. Näistä taiteilijoista on mainittava Eija Sinikka, Berit, Lasse Kuusela, Henry Theel, Veikko Tuomi, Kalevi Korpi ja ennen kaikkea Erkki Junkkarinen.

Erkki Junkkarinen oli aloittanut levylaulajan uransa Musiikki-Fazerilla jo 1940-luvun lopulla. Imatran Inkeri oli ollut syksyllä 1951 Suomen kolmanneksi eniten myyty levy. Sitten suosio
oli hiipunut, kun uudet musiikkivirtaukset olivat vallanneet levymarkkinat. Kuusikymmenluvulla Junkkarinen oli laulusolistina helsinkiläisessä tanssiravintola Mikadossa. Nyt aika oli kypsä
uudelle nousulle. Vuonna 1974 ilmestynyt albumi Pakilan satakieli, joka sai pian kultalevyn,
alkoi Junkkarisen neljännesvuosisadan takaisella hitillä Yksinäinen harmonikka. Seuraavana

vuonna Ruusuja hopeamaljassa sai ensin kultalevyn verran, sitten platinaa ja lopulta vuonna
1976 tuplaplatinaa, sitä myytiin kaikkiaan noin 115.000 kappaletta. Kuusi muutakin Junkkarisen
albumia myi kultalevyn verran, Nuoruusmuistoja peräti 70.000 kappaletta.
Suuri ansio levyjen menestyksestä kuului sovittajana ja orkesterinjohtajana toimineelle
Pauli Granfeltille, joka oli sisäistänyt Dallapé-vuosien vanhan tanssimusiikin soundin. Muut
PSO:n laulajat eivät yltäneet samanlaisiin megasuorituksiin kuin Junkkarinen, mutta Eija Sinikan
humppa-albumi Rantamökissä sai myös kultalevyn. Samalla tavoin palkittiin vuonna 1979 albumi Eino Partasen kauneimmat laulut, kunnianosoitus tuotteliaalle humppasäveltäjälle. PSO:n
löytöihin kuului myös nuori humppayhtye Mutkattomat, jonka single Jätkän humppa kuuluu
1970-luvun iskelmäklassikoihin.

Lopun alku
Humppakuumeen noustessa Hector ei enää tuntenut oloaan PSO:lla kodikkaaksi vaan
siirtyi Love Recordsille. Martti Piha kuoli äkilliseen sairauteen vuonna 1976. Pihan jälkeen
päätuottajana toimi Timo Lindström, kunnes hän siirtyi Fazer-Finnlevylle 1979. Seuraajaksi tuli
Jori Sivonen. Kun tämäkin siirtyi toimintaansa laajentavaan Finnlevyyn, paikan peri lopulta Kaj
Westerlund. Musiikkikustantamo Levysävelen toiminnasta vastasi aikaisemmin freelance-sovittajana ja tuottajana toiminut Jörgen Petersen.
Humppabuumin keskelläkin PSO oli tuottanut säännöllisesti valtavirran iskelmää, ja yhtiön
taiteilijoihin oli pitkään kuulunut myös monipuolinen Matti Esko. Paula Koivuniemikin oli siirtynyt
PSO:lle ja hänen albuminsa Sinulle vain sai kultalevyn 1980. Levytuotannossa haettiin nyt uusia
uria ja tätä varten perustettiin levymerkki Tilt, jonka ensimmäinen julkaisu oli Steel Cityn englan-

ninkielinen single.
Seuraavana vuonna julkaistulla albumillaan yhtye esiintyi jo suomeksi. Laulajana oli sittemmin Kaija Koon nimellä huimaan suosioon noussut Kaija Kokkola. Tiltin toinen rock-yhtye oli
tamperelainen Tries.
Tällä välin PSO:n toiminta oli kuitenkin tullut uuteen vaiheeseen. Vanha kauppaneuvos
Rokkanen oli kuollut vuonna 1973 ja johtoon siirtyi hänen poikansa Lauri. Hectorin ja humppabuumin ansiosta levytuotanto sujui hyvin, mutta tavaratalo Vuorikadulla ei enää houkutellut
asiakkaita ja muillakin osastoilla oli ongelmia. Omistajaperhe päätti lopettaa Pohjoismainen
Sähkö Oy:n toiminnan kokonaan. Levyosastosta muodostettiin PSO Musiikki Oy ja se myytiin
vuonna 1981 Fazer-Musiikille. Osalla kaupan tuotosta käynnistettiin Mirjam Helin -laulukilpailu.
Fazerin suojissa Finlandia-merkki koki uuden tulemisen Suomen johtavana klassisen
musiikin levymerkkinä. Muut PSO:n vanhat levymerkit jatkoivat vielä jonkin aikaa uudessa
omistuksessa. Vuonna 1981 Blue Masterilla julkaistiin toistakymmentä singleä ja puoli tusinaa
albumeita, Tiltillä neljä singleä Steel Cityn albumin lisäksi. Seuraavana vuonna tuotanto jatkui
samaan tahtiin, esiintyjinä Erkki Junkkarista myöten PSO:n ajoilta tuttuja taiteilijoita. Viimeinen
Tilt-levy ilmestyi 1986, merkin ainoana taiteilijana oli silloin Meiju Suvas. Sittemmin sekin sulautettiin Fazerin muuhun levytuotantoon ja siirtyi aikanaan Warner Musicin omistukseen.
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