
Spotify ennustaa vuoden 2017 kesähitit 
 
Kesä on kohta täällä ja sen kunniaksi Spotify esittelee ennusteensa kesän hittibiiseistä, jotka 
takuulla tulevat löytymään soittolistoilta vuoden lämpimimpinä kuukausina. 
  
Kesähittien ennustamisen pohjaksi Spotify teki katsauksen genre- ja trendi-asiantuntijoidensa 
kanssa analysoimalla striimausdataa ja tunnistamalla kappaleen suosiosta kieliviä ominaisuuksia 
kuten menestys latauslistoilla ja Spotifyn tärkeimmillä soittolistoilla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
Spotifyn analyytikkotiimi tutki myös kappaleiden aiheuttamaa pöhinää sosiaalisessa mediassa 
koostaakseen täydellisen soittolistan kesän parhaisiin hetkiin. 
  
”Tällä hetkellä Selena Gomezin uusin single Bad Liar ja Imagine Dragons -yhtyeen Thunder ovat 
molemmat selvästi nousussa listoilla ja soittolistoilla,” kertoo Shanon Cook, Spotifyn 
trendiasiantuntija. ”Tällä nyt esittelemällämme listalla voi hyvinkin olla se tämän kesän kovin 
hittibiisi.” 
 
Tässä tulee Spotifyn kesähittilista! Se sisältää kappaleet, joiden odotetaan soivan tauotta tänä 
kesänä. Joten jos etsit täydellistä kappaletta road tripille, kesäbailuihin tai vaikka lomahengailun 
taustalle, tältä listalta sellainen taatusti löytyy! 
 
Spotify’s Songs of Summer 2017 
 
Suomen ennakkosuosikit kesähiteiksi 
Evelina - Kylmii väreitä  
Tämän hetken Suomen Spotifyn eturivin artisti Evelina on julkaissut uuden superbiisinsä, joka 
nousee jo nopeasti Suomen Spotify-listoilla. 
Portion Boys - Karjala takas  
Uunituore hitti ryhmältä, jolla ei vielä ole edes levy-yhtiötä takanaan. Todellinen hassuttelubiisi, 
kuten aidon kesähitin kuuluukin olla. Biisi on noussut jo listasijalle 4. 
Teflon Brothers - Sit mennää  
Lukuisia kesähittejä tehtailleilta Bile-hiphopin pioneereilta on julkaistu uusi sinkku, joka jo nousee 
kovaa vauhtia listojen kärkeen. 
Kasmir - Kaija  
24.5. julkaistu uusi kappale enteilee jo Kasmirin paluuta kesähittimittelöön, kuten vuonna 2014 
Vadelmaveneellä ja 2015 Vauvoja-hitillä. 
 
Kansainväliset ennakkosuosikit kesähiteiksi: 
Selena Gomez - Bad Liar 
Liam Payne ft. Quavo - Strip That Down 
DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne - I'm The One 
Camila Cabello - Crying in The Club 
Lady Gaga - The Cure 
Shawn Mendes - There’s Nothing Holdin’ Me Back 
Katy Perry ft. Nicki Minaj - Swish Swish 
Future - Mask Off 
Imagine Dragons - Thunder 
Kendrick Lamar - DNA 

https://open.spotify.com/user/spotifyusa/playlist/4c9r9Fdfviamj9CKpBvzSM


Niall Horan - Slow Hands 
Luis Fonsi, Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito (Remix) 
Miley Cyrus - Malibu 
Logic ft. Alessia Cara, Khalid - 1-800-273-8255 
Lil Uzi Vert - XO TOUR Llif3 
 

Spotify on palkittu digitaalisen musiikin palvelu, jonka kautta voi kuunnella yli 30 miljoonaa kappaletta. 

Spotifyn unelmana on tuoda kaikki maailman musiikki kaikkien saataville – nopeasti, ajasta ja paikasta 

riippumatta. Spotifyn avulla musiikin löytäminen, järjestäminen ja jakaminen ystävien kesken on entistä 

helpompaa. Spotify myös varmistaa, että artistit saavat ansaitsemansa tulon. Spotify on tällä hetkellä 

saatavilla 58 maassa ja palvelulla on yli 100 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja yli 40 miljoonaa maksavaa 

tilaajaa. Spotify sai alkunsa Ruotsissa vuonna 2008. Sen jälkeen Spotify on jakanut yli 2 miljardia dollaria 

tekijänoikeuksien haltijoille. Spotify on tällä hetkellä toiseksi suurin digitaalisen musiikin tulonlähde levy-

yhtiöille Euroopassa ja maailmanlaajuisesti suurin ja menestynein musiikin suoratoistopalvelu. 

www.spotify.com 

 

Lisätietoja Spotifysta: Lisätiedot, kuvat ja yhteydenotot: press-fi@spotify.com 
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