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SAATTEEKSI

Alussa oli ärtymys. Pisteli pahasti, kun oli istuttava 
kahdeksan tuntia päivässä palkkatyössä ja kuunnel-
tava rokkia ja iskelmää, neljääruusua ja sen sellaista. 
Yhdeksänkymmentäluvun taitteen työpaikassani radio 
tahditti päivän askareita. Myönnettävä on, että neljä vuotta 
kestäneen pestin aikana kävi toisenkin kerran mielessä, että 
pitääkö sen radion taukoamatta soida. Näin jälkikäteen ar-
vioituna tuohtumukseni ei ollut niinkään ääniympäristöstä 
kiinnostuneen, vaan pikemminkin nirppanokkaisen soit-
tajan, jonka musiikkimaku suuntautui toisaalle, kuin mitä 
radiouudistuksen jälkeen toimintansa aloittaneet kanavat 
tuolloin tarjosivat. En ollut vihainen nuorimies, mutta ali-
tuiseen soivien päivän hittien vuoksi hyvää vauhtia muuttu-
massa sellaiseksi.

Kokemusta rikkaampana läksin opiskelemaan Tampereen 
yliopistoon. Kun sitten tuli aika päättää pro gradu -työstä, 
oli aihe valmiiksi katsottuna. Matkasin jututtamaan entisiä 
kollegoitani päämääränäni selvittää mieltäni pitkään askar-
ruttanut asia. Selvisihän se ja opinnäytekin tuli kirjoitetuksi. 
Tosin tilalle nousivat uudet, ääniympäristöä ja sen raken-
teellisia muutoksia koskevat kysymykset. 
 
Näitä kysymyksiä pääsin jalostamaan toden teolla, kun mi-
nulle tarjottiin mahdollisuutta tehdä tutkimusta kuudessa 
eurooppalaisessa kylässä ja opiskella Vancouverin Simon 
Fraser Universityssä. Kiitos kummastakin kuuluu Helmi 
Järviluomalle ja hänen johtamalleen Acoustic Environments 
in Change -projektille. Työn tuloksia on luettavissa nyt jul-
kaistun väitöskirjani sivuilta. AEinC johti minut välillisesti 
myös Brittiläisessä Kolumbiassa sijaitsevaan kanadansuo-
malaisten Sointulaan, jonne jätin sateenvarjoni lisäksi osan 
sitä, mitä romantikoilla on tapana kutsua sydämeksi.  
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Väitöskirjani syntyhetkiin ja loppuunsaattamiseen ovat 
vaikuttaneet useat tahot, joita kiitän ja kumarran. Heistä 
ensimmäiseksi on mainittava haastateltavat, jotka ovat uh-
ranneet kärsivällisyyttään, aikaansa ja energiaansa vastaa-
malla kysymyksiini. Ääntä kohti olen kulkenut suomalaisen 
äänimaisematutkimuksen pioneerien Helmi Järviluoman 
ja Vesa Kurkelan ohjaamina. Heitä haluan kiittää tekstieni 
lukemisesta ja kommentoinnista kuten myös tutkijatove-
ruudesta ja matkakumppanuudesta kotiseuduilla ja kaukai-
silla mailla. Kiitollinen olen myös esitarkastajieni professori 
Seija Ridellin ja dosentti Hannu Sahan antamille neuvoille ja 
parannusehdotuksille, joille kannatti kallistaa korvaa työn 
loppumetreillä. Sama pätee professori Timo Leisiön eväs-
tyksiin, jotka luotsasivat tutkimukseni ohi alkuvaiheen pa-
himpien karikkojen. 

Väitöskirjatyöni kirjoitusvaihetta ovat taloudellisesti tu-
keneet Emil Aaltosen Säätiö ja Suomen Akatemia. Siirto-
laisuus instituutti, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 
ja Tampereen yliopisto ovat pitäneet tutkijan kenttätöissä 
myöntämillään matka-avustuksilla, Tampereen kaupungin 
tiederahasto ja Acta Universitatis Tamperensis -sarja mah-
dollistaneet työn tuloksien painamisen väitöskirjaksi. Suuret 
kiitokset kaikille.

Tieteellisen maailmankuvani avartamisesta ynnä yleis-
luontoisemmista älyllisistä mittelöistä menevät kiitokset 
Kamupop-tutkijakouluun sekä Tampereen yliopiston mu-
siikintutkimuksen ja mediakulttuurin jatko-opiskelijoille 
ja ohjaajille. Teknisen tuen Jari Mäenpään ammattitaitoon 
olen voinut aina luottaa, lisäksi hänen kanssaan asiointi 
saa avuntarvitsijan useasti hyvälle mielelle. Unohtaa ei sovi 
myöskään ”nuoruuteni yliopistoa”, Simon Fraser Universitya 
ja siellä vaikuttavia Anne Ahmadia, Dave Murphya, Barry 
Truaxia ja Hildi Westerkampia. Lämpimät ja kiitolliset 
terveiseni lähetän myös Tampereen Sumeliuksenkadulla 
vuosina 2002–2003 vaikuttaneelle tiedekombinaatille, joka 
osoitti ikimuistoisella tavalla sen, millaista vauhtia ja mieltä 
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kiihdyttäviä tilanteita monitieteisyys voi tuoda sekä työhön 
että vapaa-aikaan. 

Meri Kytö, Mikko Lehtonen, Maarit Saarenkunnas, Laura 
Saarenmaa, Lotta Skaff ari ja Jussi Turtiainen saavat kiitok-
set säkenöivistä keskusteluista, toveruudesta ja vankasta 
akateemisesta olkapäästä. Viimemainittuun oli hyvä nojata 
silloin, kun tuntui että ”mun referee ei ymmärrä mua”. Anna 
Hännistä, Annukka ja Erkki Okkosta sekä Tiina ja Mikko 
Perkoilaa haluan kiittää soitosta ja laulusta; Marja Ihmettä, 
Martti Kososta, Arja Qvistiä ja Ari Luttista ystävyydestä. 
Riikka ja Veli-Pekka Uimosen perhettä Saarenkirkolla ja 
isääni Helge Uimosta Varkaudessa kiitän henkisestä ja talou-
dellisesta tuesta.

Tämä väitöskirja on omistettu neljä vuotta sitten edesmen-
neelle äidilleni Marjatta Uimoselle, joka aikoinaan kysymyk-
siini työlästyttyään jaksoi kärsivällisesti toistaa: ”Katso tieto-
sanakirjasta. Sitä vartenhan ne on hankittu”. Valitettavasti 
hänelle ei suotu mahdollisuutta nähdä työtäni valmiina.  
 
Pakkasen puraisemassa Tampereen Petsamossa 
23. lokakuuta 2005

Heikki Uimonen
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1. Aluksi 
Etnomusikologi Alan Lomax luonnehtii Yhdysvaltain etelä-
valtioissa sijaitsevan Coahoma Countyn musiikkihistorian 
kolmea vaihetta alueelle tyypillisillä signaaleilla. Ne ovat 
höyrylaivan pillin ääni aluksen rantautuessa, veturin vihel-
lys ja Greyhound-bussin toitotus Highway 61:llä. Lomaxin 
Lewis Jones -nimisen kollegan mukaan nämä kolme pää-
asiallista kulkuyhteyttä liittivät Mississipin suiston muuhun 
maailmaan ja toivat muutoksen vanhaan maaseutukult-
tuuriin. (Lomax 1995, 143–144.) Laivan, veturin ja bussin 
signaalit ovat kaikki arkipäivässä kuuluvia ja kuunneltavia 
ääniä. Kuvaus on yhdistettävissä kolmeen tämän työn kes-
keiseen kokonaisuuteen: ympäristöäänten kuuntelemiseen, 
niiden merkityksiin ja viimein siihen, kuinka ääniympäris-
tön muutoksia voidaan tutkimuksellisesti lähestyä.   

Lomaxin teksti houkuttaa samantyyppisiin teoreettisiin ja 
metodisiin pohdintoihin ääniympäristön tutkimuksesta, jot-
ka ovat kiinnostaneet minua 1990-luvun puolivälistä alkaen. 
Kuinka lähestyä ääniympäristön ilmiöitä, jotka jäävät usein 
aktiivisen havainnoinnin tai kuuntelun tavoittamattomiin? 
Entä millä keinoin tehdä selkoa nykyisestä tai menneestä 
arjen äänimaisemasta? Onko jo kadonneista äänistä mah-
dollista tehdä päätelmiä siitä, millaisia historiallisia muu-
toksia yhteisössä on tapahtunut ja mistä tällaiseen työhön 
on löydettävissä tutkimusmateriaalia? Entä vuorovaikutus 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa: rakentuvatko paikalliset 
äänimaisemat kiinteästi yhteisöönsä liittyvistä ääni-ilmiöistä 
vai ovatko ne kaikuja suuremman tason rakenteellisista ta-
pahtumista, tapahtumasarjoista ja muutoksista? Millä tavoin 
ääniympäristöä ja kuulemista ovat muokanneet ääntä tallen-
tavat ja toistavat laitteet sekä niiden yleistyminen? 

Väitöskirjaani Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, 
muutos ja merkitys jäsentävät johdantoluvun kolme laajem-
paa teemaa. Ensimmäisessä niistä käsittelen äänen havait-
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semista, auditiivista kognitiota sekä ympäristöäänten ja 
merkityksen muodostumisen suhdetta. Samassa yhteydessä 
teen selkoa äänimaisematutkimuksen metodologisista haas-
teista (artikkelit 1, 2). Tämän jälkeen ovat vuorossa äänen 
historiallis-kulttuuriset merkitykset ja mikro- ja makrotason 
vaikutusten ilmeneminen paikallisissa ääniympäristössä. 
Lähestyn aihetta kahden eri tyyppisen kyläyhteisön äänel-
listä menneisyyttä kartoittamalla (artikkelit 3, 4). Menneen 
äänimaiseman tutkimuksesta siirrytään kohti nykypäivää. 
Kolmas kokonaisuus rakentuu urbaanin ja sähköisesti välit-
tyvän äänen ympärille. Tutkimuksen kohteena on musiikki 
ja sen uudet käyttöyhteydet sekä näihin erottamattomasti 
liittyvät kuuntelutapojen muutokset (artikkelit 5, 6, 7).1 

Väitöskirjan kokonaisuudet etenevät yksilön havaitse-
masta ääniympäristöstä kohti yhteisöä, yhteisöllisiä merki-
tyksiä ja yhteiskuntaa. Työn jaottelu ei kuitenkaan tarkoita, 
että kokonaisuudet olisivat toisensa poissulkevia. Samalla 
lailla kuin aistitussa ympäristössä ovat läsnä menneisyys 
ja nykyhetki, siihen vaikuttavat yhteiskunnan rakenteet ja 
kulttuuriset tekijät. Kysymykset äänen välityksellä manifes-
toituvasta vallasta ja äänimaiseman muutoksesta läpäisevät 
kaikki kolme kokonaisuutta. 

Työni nojaa teoreettisesti kanadalaisen äänimaisematut-
kimuksen perinteeseen. 

Kytkös uudelle mantereelle on kohdallani paitsi teoreet-
tinen, myös käytännöllinen ja konkreettinen. Kanadalaisten 
vuonna 1977 julkaisema Five Village Soundscapes -tutkimus 
käsitteli viiden eurooppalaisen kylän äänimaiseman muu-
tosta. Työ poiki jatkotutkimuksen 25 vuotta myöhemmin 
Suomessa. Tampereen ja Turun yliopistoissa alkunsa saa-
neen Acoustic Environments in Change -projektin2 tutki-
jana työskentelin usean vuoden ajan keväästä 2000 alkaen. 
Väitöskirjani artikkeleissa esiintyvät ruotsalainen Skruv ja 
skotlantilainen Dollar kuuluvat tutkittavien kylien jouk-
koon. Matka vancouverilaisten jalanjäljille vei vielä Saksan 
Bissingeniin, Italian Cembraan ja Ranskan Lesconiliin. 
Suomessa projektiryhmä työskenteli Turun saariston Nau-
vossa. Keväällä 2001 suoritin jatko-opintoja FVS-työryhmän
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jäsenen, professori Barry Truaxin johdolla Acoustic 
Dimensions of Communication -kurssilla Vancouverin 
Simon Fraser yliopiston School of Communication -laitok-
sella. Akustista kommunikaatiota on opetettu samassa pai-
kassa saman otsakkeen alla vuodesta 1973. Tutkimus sai 
alkunsa tuolloin professorina toimineen säveltäjä R. Murray 
Schaferin ja hänen tutkijakollegoidensa ideoimana.

Muusta ääneen liittyvästä tutkimuksesta poiketen ääni-
maisematutkimuksen parissa korostetaan aktiivista kuun-
telua tienä ääntä koskevan tietoisuuden lisäämiseen ja sen 
myötä parempaan ääniympäristön suunnitteluun ja toteut-
tamiseen. Terävöityneen kuuntelun avulla tulevat arvioi-
duiksi eivät ainoastaan epämiellyttävät vaan myös miellyttä-
viksi koetut ääniympäristöt. Kuuntelutapaan implisiittisesti 
liitettävät esteettiset ja ideologiset arvostukset ovat löydet-
tävissä kanadalaisesta tutkimuksesta niin terminologian ta-
solta kuin suhtautumisessa joihinkin musiikin käyttötapojen 
muutoksiin. Tutkimuksen kannalta alkuasetelma ei ole ris-
tiriidaton, minkä vuoksi se ansaitsee tulla lähemmin tarkas-
telluksi. Problematisoin asiaa johdantoluvun edetessä. 

Systemaattisen ja kurinalaisen oppijärjestelmän tai para-
digman etsiminen monitieteisen ja taidevaikutteisen ääni-
maisematutkimuksen taustalta olisi paitsi spekulatiivista 
myös tarpeetonta. Toisaalta suhtautumisessa joihinkin 
kulttuurisiin ääni-ilmiöihin on ollut havaittavissa yhtene-
vää aatteen paloa aina moraaliseen paheksuntaan saakka. 
Myöhemmässä tutkimuksessa on nostettu esille muun mu-
assa se, kuinka vancouverilaiset ovat suhtautuneet nihkeäh-
kösti äänen toistettavuuteen ja urbaaneihin ympäristöihin 
(ks. esim. Hellström 2003; Arkette 2004). Kommentit hou-
kuttavat kysymään, millaisessa intellektuaalisessa ilmapiiris-
sä kana dalainen äänimaisema-ajattelu kehittyi runsaat kol-
mekymmentä vuotta sitten. Niin äänimaisematutkimuksen 
kuin etnomusikologisen tieteenteon perusteisiin on jättänyt 
jälkensä aisteihin sekä niiden vuoro- ja yhteisvaikutukseen 
kohdistunut antropologinen tutkimus. Tämän vuoksi kat-
soin tarpeelliseksi liittää johdantoon katsauksen aistien 
antro pologisesta oppihistoriasta. 
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Antropologian, etnomusikologian ja äänimaisematutki-
muksen tieteenteon lähtökohtia ja tutkimuskohteita muok-
kaavat ääntä ja kuvaa uusintavien laitteiden yleistyminen 
ja niiden tekniset muutokset. Medioitunut ääni kuuluu ta-
voissa soveltaa tallennettua ääntä uusiin käyttötarkoituksiin. 
Vaikutus on kaksisuuntainen: samalla kun kuuntelutottu-
mukset muuttavat ympäristöä, muuttaa ympäristö kuuntelu-
tottumuksia. Uusinnettavuuden vaikutusta ääniympäristöön 
pohdin Musiikinkuuntelu ja ääniympäristön sähköinen mur-
ros -kokonaisuuden yhteydessä fi losofi  Walter Benjaminin 
ja musiikkisosiologi Th eodor W. Adornon ajatusten innoit-
tamina. Kummankin teoreetikon käsitykset uusinnettavuu-
desta ja sen vaikutuksesta taideteoksen havainnointiin ovat 
löydettävissä implisiittisesti myös kanadalaiseen äänimai-
sema-ajattelun taustalta, vaikka  näkemyksiä ei ole selkeästi 
esiin nostettukaan. 

Väitöskirjani rakentuu etnomusikologian, antropologian 
ja viestinnän kulttuurisen tutkimuksen käsityksille äänestä. 
Yhdistävänä tekijänä näille kolmelle on äänen tarkastelemi-
nen kulttuurisena vuorovaikutuksena. Tämä ilmenee akus-
tisen kommunikaation peruskäsitteistössä, jossa äänimai-
sema (soundscape) -termillä korostetaan yksilön ja yhteisön 
kykyä ymmärtää kuuntelemalla akustista ympäristöään sekä 
painotetaan kuuntelutapojen välityksellä syntyvää ympäris-
tösuhdetta. Akustinen ympäristö ja ääniympäristö (acoustic 
environment/sonic environment) viittaavat enemmänkin 
kaiken äänienergian yhdistymiseen tietyssä kontekstissa 
ilman, että huomioon otetaan kulttuurisia ja sosiaalisia te-
kijöitä (Truax 2001a, xvii–xviii; vrt. Truax 1999; Schafer 
1977b, 274). Terminologista eroa ei ole kirkossa kuulutettu 
ja käsitteet esiintyvät yleisesti toistensa synonyymeina. Niin 
tässäkin työssä.  

1.1. Kanadalaisen äänimaisematutkimuksen tausta
Kanadalaisen säveltäjä ja professori R. Murray Schaferin 
1960-luvun lopulla ideoima äänimaisematutkimus löysi esi-
kuvansa Weimarin Saksassa vaikuttaneesta Bauhaus-taide-
koulusta (1919–1933). Katsottiin, että Bauhausin teollisen 
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muotoilun käsite (industrial design, Industrielle Gestaltung) 
oli sovellettavissa akustiseen ympäristöön. Akustinen suun-
nittelu (acoustic design) -nimikkeen alle tuli koota moni-
tieteinen, ääntä sen eri muodoissa tutkiva oppisuunta, joka 
koostuisi muun muassa muusikoista, akustikoista, psykolo-
geista ja sosiologeista. (Schafer 1977b, 4; Bauhaus 2005.) 

Arkkitehti Walter Gropiuksen perustaman Bauhausin 
opettajat olivat yhtä lukuun ottamatta taidemaalareita. 
Uskottiin, että maalaustaide oli ottanut johtoaseman tai-
teiden joukossa 1900-luvun alussa. Sen parissa luodun 
estetiikan tuli ohjailla myös uuden rakennustaiteen muo-
toperiaatteita: soveltamisen tavoitteena oli luoda kulttuuri-
kokonaisuus, joka tulevaisuudessa yhdistäisi ihmiskuntaa. 
(Bitterberg 1983, 9.) Gropiuksen idealistinen, maalaustai-
teeseen perustuva kulttuurikokonaisuus vaihtui Schaferilla 
säveltaiteeseen. Säveltäjän sanoin: ”Onko maailman ääni-
maisema kontrolloimaton, epämääräinen sävellys vai olem-
meko sen säveltäjinä ja esittäjinä vastuullisia antamaan sille 
muotoa ja kauneutta” (Schafer 1977b, 4–5).3 

Säveltäjä- ja tutkijakollega Hildegard Westerkampin mu-
kaan Schafer viehättyi Bauhausin monitieteisyydestä ja siitä, 
että ammattilaisuuden ja taiteellisen tuotannon sekä funk-
tionaalisuuden ja luovuuden välille solmittiin side. Tämä 
ilmeni 1970-luvun puolessa välissä lanseeratussa World 
Soundscape Project -hankkeessa (WSP). Ryhmän jäsenet 
olivat muusikoita ja säveltäjiä, joiden tavoitteet olivat muu-
alla kuin vaikeasti lähestyttävän ja abstraktin taidemusiikin 
säveltämisessä valikoidulle yleisölle. WSP halusi ulottaa mu-
siikillisen äänen kompetenssinsa päivittäisten ympäristöään-
ten alueelle. Säveltäjästä oli mahdollista tulla rakennusten, 
kylien ja kaupunkien sosiaalisella omatunnolla varustettu 
ääniarkkitehti tai akustinen suunnittelija – kaikille äänen 
alueille koulutettu käsityöläinen. (Westerkamp 2002a, 1–2.) 
Tästä katsantokannasta ei ole yllättävää, että ääniympäristöä 
alettiin arvioida nimenomaan analyyttisen kuuntelun lähtö-
kohdista.

Bauhausin lisäksi WSP:n taustalla vaikuttivat antropo logi 
Edmund Carpenterin ja kommunikaatiofi losofi  Marshall 
McLuhanin ajatukset 1950- ja 1960-luvuilta. Heidän näke-
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myksensä yhdistettiin Schaferin johdolla Simon Fraser -yli-
opiston School of Communicationissa osaksi kokonaisuutta, 
jota alettiin kutsua ääniympäristön tutkimukseksi ja akus-
tiseksi kommunikaatioksi. Esimerkiksi äänimaisematutki-
muksessa keskeinen akustisen tilan (acoustic space) käsite 
on peräisin Carpenterilta ja McLuhanilta, joskin alkupe-
räisestä poikkeavassa muodossa. Alun alkaen termillä tar-
koitettiin sitä, kuinka oraaliselle kokemukselle ei ole suotu 
samaa todistusvoimaa kuin visuaaliselle. Lisäksi akustisella 
tilalla viitataan kirjoitustaitoa edeltävään aikaan. WSP:n ter-
minologiassa sama käsite tarkoittaa aluetta, jossa ääni voi-
daan kuulla ennen sen hukkumista yleisen äänentason ala-
puolelle. (ks. Carpenter & McLuhan 1966; McLuhan 1966, 
207; Schafer 1977b, 271; Feld 1996, 94–95.)

Myös Carpenterin myöhemmällä tutkimuksella on yh-
teneväisyyksiä WSP:n intressien kanssa. Siinä missä WSP 
pohti ääniympäristön ja kuuntelemisen suhdetta, Carpenter 
keskittyi aistien ja median suhteeseen. Hän pyrki dokumen-
toimaan, kuinka kulttuurin aistiprofi ili ja uuden median ai-
heuttamat muutokset siinä eivät vaikuta ainoastaan ihmisten 
vuorovaikutuksen tapoihin, vaan myös heidän ajatteluunsa 
(Howes 2003, 16). Carpenterin ajattelulla on yhteneväisyyk-
siä Walter Benjaminin ja Th eodor W. Adornon näkemyksiin 
taideteoksen teknisestä uusinnettavuudesta. Palaan aihee-
seen alaluvussa Kontemplatiivisuudesta käyttömusiikkiin.    

Simon Fraser -yliopistossa alkunsa saaneen WSP:n tut-
kimus- ja sivistyshankkeet koostuivat Bauhausin esimerkin 
mukaisesti eri alojen sovelluksista. Five Village Soundscapes 
(Schafer 1977a)  ja Vancouver Soundscape (Schafer 1978) 
-projektit yhdistivät kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutki-
musmenetelmiä. Määrällisiä tutkimusmenetelmiä olivat 
muun muassa äänentasomittaukset ja liikenteen määrän 
arviointi, laadullisia puolestaan haastattelut ja tutkittavaa 
aluetta koskevaan historiatietoon tukeutuminen. Projektin 
yhteydessä tallennettiin ääniympäristöä, laadittiin radio-
ohjelmia ja äänimaisemakartoituksia sekä julkaistiin äänit-
teitä, äänimaisemaa koskevaa kirjallisuutta ja ohjekirjasia 
(WSP:n toiminnasta ks. artikkeli 1). WSP:n viitoittama 
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monitieteisyys on voimakkaasti läsnä myös Simon Fraser 
-yliopiston viestinnän opetuksessa. Acoustic Dimensions of 
Communication -kursseilla keskitytään muun muassa akus-
tiikan, psykoakustiikan, mediatutkimuksen ja äänen tuotta-
miseen liittyvän teknologian teemoihin. 

Schafer kiteyttää näkemyksensä äänimaisematutkimuk-
sen perusteoksessa Tuning of the World (1977b). Kirja on 
innovatiivinen ja kunnianhimoinen esitys historiallisista 
äänimaisemista, kaupungin ja maaseudun äänistä, teollisen 
ja sähköisen vallankumouksen aiheuttamista muutoksista, 
auditiivisesta havaitsemisesta, ympäristöäänten käyttämi-
sestä sävellyksessä sekä muista eri ääni-ilmiöihin liittyvistä 
seikoista. Uraauurtavassa teoksessa esitellään vielä ääniym-
päristön tutkimusmenetelmiä, peruskäsitteistöä ja akustista 
suunnittelua. Lähestymistavat aiheeseen ovat musiikkitie-
teen sekä kulttuurin- ja historiantutkimuksen parista. Vaikka 
Tuning of the World on inspiroiva teos, siinä ei Schaferin 
kollegan Barry Truaxin mukaan esitetä johdonmukaista 
mallia ääni-ilmiöiden analysoimiseksi (Truax 2001a, xxv). 
Puutteestaan huolimatta – tai ehkä juuri siksi – se on toi-
minut lähtökohtana Truaxille, joka jatkaa Schaferin ja WSP:
n aloittaman äänimaisematutkimuksen perinnettä, mutta 
sitoo sen samalla aiempaa tiukemmin kommunikaatiotutki-
mukseen.  

Ponnisteluista huolimatta koko äänimaisemaa samalla 
kertaa tutkiva, synkretistinen risteystiede on jäänyt syn-
tymättä (Westerkamp 2002a, 2). Kyse ei ole siitä, etteikö 
ääniympäristöä kohtaan tunnettaisi kiinnostusta: Acoustic 
Environments in Change -projektin ohella muun muassa 
Ruotsissa, Keski-Euroopassa ja Japanissa on aiheesta tuotet-
tu varteenotettavia tutkimusmenetelmiä, metodologiaa ja 
tutkimushankkeita. (ks. esim. Augoyard 1998; Hedfors 2003; 
Hellström 2003; Torigoe 2002.) 

 Schaferin kanssa samansuuntaisia ajatuksia ovat esit-
täneet urbaaneista ympäristöistä kiinnostuneet tutkijat. 
Sveitsiläisranskalaisen Pascal Amphoux’n työhön tukeutu-
van ruotsalaisen arkkitehdin ja muusikon Björn Hellströmin 
ajattelussa on schaferilaisia kaikuja, kun hän peräänkuulut-
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taa akustisen kaupunkisuunnittelijan tointa. Työhön kuu-
luisivat strategisten ja operatiivisten toimenpiteiden lisäksi 
pedagogiset ja esteettiset lähestymistavat suhteessa kaupun-
kiympäristön ääniin. (ks. Hellström 2003, 13.) 

Näkemys on varsin lähellä World Soundscape -projektin 
käsitystä siitä, kuinka ääniympäristöä kyetään parantamaan 
asiantuntevalla suunnittelulla.  Muuten Hellström (2003, 
20–21) sanoutuu irti schaferilaisten esteettisistä näkemyk-
sistä, maaseutuelämän ihannoinnista ja ”vihamielisestä 
asenteesta nykyaikaista teknologiaa ja kaupunkielämää” 
kohtaan. 

Voimakasta kritiikkiä myös akustiseksi ekologiaksi (acous-
tic ecology) kutsutun äänimaisematutkimuksen prinsiippejä 
kohtaan on esittänyt torontolainen musiikintutkija Brígido 
Galván. Akustisen ekologian perustavoitteena on herättää 
kiinnostusta epätasapainossa olevan äänimaiseman haitta-
vaikutuksiin (Schafer 1977b, 271). Galvánin mukaan kyse on 
nostalgiasta, jossa kaipuun kohteena ovat aidot ja luonnol-
liset ympäristöt. Galván tulkitsee hieman yksioikoisestikin 
Schaferin ajattelun dikotomiseksi, ja näkee sen koostuvan 
vastinpareista traditionaalinen vs. moderni, läntinen vs. ei-
läntinen, keinotekoinen vs. luonnollinen ja niin edelleen. 
(Waterman 2002, 13; Galván 2002, 40–41.)  

Schaferin pastoraalisuuteen on kiinnittänyt huo-
miota myös tutkija ja äänisuunnittelija Sophie Arkette. 
Kaupunkiääniä käsittelevässä artikkelissaan hän nostaa esiin 
urbaaniksi ennakkoluuloksi (urban prejudice) nimittämänsä 
ilmiön: teollisuuden, kaupan ja liikenteen äänet tuomitaan 
muitta mutkitta äänisaasteeksi. Meluongelman ansiokkaan 
ja tarpeellisen noteeraamisen ohessa unohtuvat kaupun-
kitilan dynamiikka ja sen ymmärtäminen. Arkette kysyy, 
mitä ovat puhtaasti luonnolliset äänet ja minkä vuoksi ne 
ovat etuoikeutetussa asemassa suhteessa kaupunkiääniin4. 
(Arkette 2004, 161–162.)

Arketten käsitys urbaanista ennakkoluulosta tuntuu 
enemmänkin äänimaisematutkimuksen yleiseltä kom-
mentoinnilta kuin analyyttiseen erittelyyn perustuvalta 
tutkimustiedolta. Esimerkiksi Vancouver Soundscape doku-
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mentoi kaupunkitilan muutosta yksityiskohtaisesti ja moni-
puolisesti, eikä sen nimittäminen ennakkoluuloiseksi tee 
oikeutta työn monitieteiselle tutkimusotteelle (ks. Schafer 
1978). Kirjan loppuosassa korostuvat melukysymys ja siihen 
liittyvä akustisen suunnittelun tarve akustisen ekologian 
perusajatusten mukaisesti. Työssä ei ainoastaan kartoiteta 
Vancouverin epätyydyttäväksi koettua äänimaisemaa vaan 
myös ehdotetaan parannuksia vallitsevien olosuhteiden kor-
jaamiseksi. 

Pastoraalisuudestakaan ei kanadalaisia äänimaisematut-
kijoita ole kritikoiminen, mikäli pastoraalisuudella viitataan 
kadotetun luontoyhteyden löytämiseen tai nostalgiseen 
menneisyyden kaipuuseen (ks. Havaste 1998, 198). WSP:n 
toiminta ei ollut romanttista haikailua vaan aloitekykyistä 
vaikuttamista ja tieteen tekemistä paremman ääniympäris-
tön puolesta. Schafer tunsi vetoa ympäristöaktivismia koh-
taan (ks. Truax 2001b, 11), mikä selittää osaltaan asiaa.     

Aktiivisen ääniympäristöön vaikuttamisen näkökulmasta 
urbaaniksi ennakkoluuloksi kutsuttu asenne on ymmärret-
tävä. Sen kritiikitön hyväksyminen tutkimuksen alkuasetel-
maksi on vaikeampaa. Suhtautumistapa ilmenee muissakin 
Schaferin teoksissa, jotka tuntuvat ehdottavan, että muu-
tokset ääniympäristössä ovat aina tapahtuneet huonompaan 
suuntaan, mitä pidemmälle tekninen kehitys ja kaupungistu-
minen ovat edenneet. Luonnon ja urbaanin vastakkainaset-
telussa ääniympäristön rappeutuminen ja melusaaste ovat 
implisiittisesti läsnä ensin mainitun eduksi. 

Toisaalta Schaferin ja WSP:n saavutuksia tulee tarkastel-
la muutenkin kuin tieteen tekemisen kriteerein. Professori 
Heikki Laitinen on lanseerannut käsitteet musisoiva tut-
kija/tutkiva muusikko, joilla hän tarkoittaa muusikkouden 
hyödyntämistä tieteellisessä tutkimuksessa muun muassa 
silloin, kun samastutaan menneen ajan muusikon ajatte-
luun (Laitinen 2003, 9). Tästä lähtökohdasta Schaferia voi 
hyvällä syyllä kutsua säveltäväksi tieteentekijäksi tai tiedettä 
tekeväksi säveltäjäksi, joka hyödyntää säveltäjän kompetens-
siaan pedagogisiin tarkoituksiin, äänimaiseman arviointiin 
ja tehdessään ehdotuksia äänimaiseman parantamiseksi. 
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Säveltäjänä ja tutkijana Schafer on ollut ennakkoluuloton 
uudistaja käydessään rajaa tieteen, taiteen ja äänen havaitse-
misen välimaastossa.

WSP sai vaikutteita oman aikansa poliittisesta liikeh-
dinnästä. Tähän viittaavat Schaferin ympäristötietoisuus ja 
Bauhausin oppien mukainen tavoite siitä, kuinka analyytti-
sella kuuntelulla ja ammattitaidolla voidaan parantaa ääni-
ympäristöä. Schaferin rooli tiedettä tekevänä säveltäjänä ja 
ympäristöaktiivina vapauttaa hänet eksplikoimaan selkeästi 
tavoitteet paremmaksi mieltämänsä äänimaiseman suhteen. 
Yksinomaan akateemisista lähtökohdista tämä ei olisi vält-
tämättä ollut mahdollista.

1.2. Aistit ja antropologinen tutkimus
Antropologi Edward T. Hall on ehdottanut, että eri kulttuu-
rien ihmiset eivät vain puhu eri kieliä, vaan elävät erilaisissa 
aistimaailmoissa. Yhden tilan sijaan on olemassa useita tilo-
ja, kuten lämpöön, akustiikkaan ja tuoksuihin liittyvät tilat ja 
niiden sekoitukset. Se, kuinka näitä tiloja tulkitaan, riippuu 
kulttuurisista normeista. (Hall 1966, 2; Howes 2003, 14.) 

Äänimaisematutkimuksen kantavana periaatteena on 
kuulon ja kuuntelemisen korostaminen. Niiden sijoittumi-
sen aistihierarkiassa voidaan katsoa johtuvan kulttuurisista 
tekijöistä. Schaferin mukaan kuuloaisti oli näköä tärkeämpi 
ennen kirjoitustaitoa ja painetun sanan kulttuuria. Tieto 
kuultiin, sitä ei nähty. Käsityksessään Schafer tukeutuu 
McLuhaniin: ”Ennen kirjoitetun sanan aikakautta, profeet-
tojen ja kertomusten aikaan, kuulo oli näköä tärkeämpi […] 
Marshall McLuhan on esittänyt, että sähköisen kulttuurin 
aikakautena saatamme siirtyä takaisin tuohon tilaan, ja us-
kon että hän on oikeassa”(Schafer 1977b, 11, 128.)5 

Kuuloaistin ja kuuntelun korostaminen on ensiarvoisessa 
asemassa myös silloin, kun haetaan ratkaisua meluongel-
maan. Virinnyttä melukeskustelua Schafer pitää osoituksena 
siitä, että moderni ihminen on vihdoin valmis puhdista-
maan korvansa ja saamaan takaisin ”puhtaan kuulemisen” 
kyvyn. Akustisen suunnittelijan tulisi kyetä arvioimaan 
ääniympäristöä kuten orkesteriteosta. (1977b, 11, 238.) 
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Lähestymistapa kunnioittaa äänen symbolisia ja kulttuurisia 
arvoja ja tässä suhteessa poikkeaa aiemmista pyrkimyksistä 
meluongelman ratkaisemiseksi. Sen yksityiskohtaisemmin 
asiaan paneutumatta on kuitenkin aiheellista kysyä, onko 
ympäristön estetisointi riittävä ratkaisu voimakkaiden, li-
sääntyneiden ja häiritsevien äänten ongelmaan? Vai onko 
kyseessä pikemminkin strateginen keskustelunavaus, jonka 
operatiivinen toteutus jää tietoisuuden lisäämisen ja peda-
gogisten toimien varaan? 

Aisteista kirjoittaneet antropologit ja mediatutkijat ovat 
esittäneet kuuloaistin jääneen lapsipuolen asemaan län-
simaissa samalla kun ovat nostaneet visualisuuden aisti-
hierarkian huipulle. Käsitys muuttuu ongelmalliseksi, kun 
tutkitaan ei-kirjallisia kulttuureja. Mikäli visuaalisuus koro-
tetaan määräävään asemaan, näkö asetetaan vastakkaiseksi 
”toisten” kulttuurien ja niiden oletetun haju-, maku- ja ää-
nikeskeisyyden kanssa. (Feld 1996, 96; lainausmerkit Feldin; 
Ingold 2000, 248–249.) Aistisuhteiden arvioinnissa tulisi 
kiinnittää huomiota pikemminkin siihen, kuinka määrääväs-
sä asemassa oleva aisti muuttuu suhteessa kehon asemaan 
(bodily emplacement, Feld 1996, 96). Käsitys on yhtenevä 
sen kanssa, kuinka Edward T. Hall tulkitsee eri tilojen ja ais-
tien kytköstä. Kyse ei ole aistien välisistä vastakkainasette-
luista vaan siitä, mitkä aistit milloinkin aktivoituvat ja minkä 
vuoksi. Havainnointitapahtumaan vaikuttavat myös havain-
noitsijan halu ja kyky muuttaa asennoitumistaan ympäris-
töön tarpeen mukaan. 

Aikaansa sidotut käsitykset aistien korostumisesta eri 
kulttuureissa on dokumentoitu antropologian oppihisto-
riaan. Aistitutkimus on ollut kiinteästi yhteydessä antro-
pologian paradigman muutoksiin. Kehon osia mittaamalla ja 
primitiivisiksi kutsumiensa ihmisryhmien aistien terävyyttä 
kirjaamalla antropologit rakensivat itsestään rationaalisia 
eurooppalaisia ja tutkittavistaan aistillisia villejä. Näkö ja 
kuulo yhdistettiin eurooppalaisen kulttuurin intellektuaali-
seen toimintaan ja sivistyneeseen käytökseen, kun taas 
maku, tunto ja haju liitettiin eläimellisyyteen. 1800-luvulla 
kehitettiin jopa aistien rodullinen hierarkia: luonnonhisto-
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rioitsija Lorenz Okenin käsitysten mukaan huipulla oli 
euroop palainen silmäihminen (eye-man), jonka jälkeen tuli 
aasialainen korvaihminen (ear-man). Näiden jälkeen seura-
sivat laskevassa järjestyksessä Amerikan alkuperäiskansan 
nenäihminen (nose-man), Australian kieli-ihminen ( tongue-
man) ja viimeisimpänä afrikkalainen ihoihminen (skin-
man). (Howes 2003, 4–5.)

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kiinnostus aistien 
tutkimukseen hiipui. Tutkimus yhdistettiin rotutyyppien 
luokitteluun, minkä lisäksi haju-, maku- ja tuntoaistia pidet-
tiin turhanpäiväisinä tutkimuskohteina, ja ne saivat väistyä 
sosiaalisten järjestelmien tieltä. Aistit eivät täysin väistyneet 
antropologian piiristä, mutta tutkimus rajoittui näköön ja 
kuuloon. Niitä pidettiin aisteista vähiten subjektiivisina. 
Näköön ja kuuloon keskittymistä edesauttoi reprodusoivien 
teknologioiden kehittyminen. (Howes 2003, 6.) 

Kuulon korostamiseen ja sen asettamiseen vastakkaisek-
si näköaistin kanssa sisältyy oma sudenkuoppansa. Äänen 
uusinnettavuuden kulttuurisesta alkuperästä kirjoittanut 
Jonathan Sterne (2003, 14–19) on listannut kyseenalais-
tamattomia yleistyksiä näköaistille alisteiseksi jääneestä 
kuulosta. Hän kutsuu luetteloaan tarkoituksellisesti nimellä 
audiovisuaalinen litania. Käsitys kuuloaistin subjektiivisuu-
desta rinnastettuna näköaistin objektiivisuuteen kuuluu lis-
tattuihin samoin kuin se, että kuuloaisti vaikuttaa enemmän 
tunnetilaan toisin kuin näköaisti, joka yhdistyy älyllisyyteen. 
Kuuloa pidetään pääasiallisesti temporaalisena aistina, nä-
köä tilallisena ja niin edelleen. Sternen mukaan litaniaan 
turvautumalla pyritään erottamaan aistien ominaisuudet 
toisistaan. Sen sijaan että tutkittaisiin aistien historiaa koko-
naisvaltaisesti, oletetaan mennyt joksikin, joka tapahtuu eri 
aistien välillä. 

 Carpenter ja McLuhan liittivät kuuloaistiin piirteitä, 
jotka sisältyvät Sternen auditiiviseen litaniaan. McLuhanin 
korukielinen teksti luonnehtii kirjoitusta edeltävää akustista 
tilaa muiden epiteettien ohella ”rajattomaksi, päämäärät-
tömäksi […] tunteen maailmaksi” (ks. McLuhan 1966, 207; 
Sterne 2003, 357). Carpenteria on puolestaan kritisoitu siitä, 
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että hän korosti auditiivisuuden merkitystä tutkimukses-
saan silloinkin, kun siihen ei olisi ollut välttämättä aihetta 
(ks. Ingold 2000, 253). Heidän ja Schaferin yksinkertaistettu 
retoriikka ja visuaalisuuden erottaminen auditiivisuudesta 
ovat saaneet aikaan sen, että etnografi nen tutkimus on ha-
kenut innoituksensa muualta (Feld 1996, 96). WSP:n hak-
sahtaminen kuuloaistin ensiarvoisuutta koskeviin yleistyk-
siin on toisaalta ymmärrettävää ja mitä luultavimmin myös 
tarkoituksellinen valinta. Projekti teki tieteellisen tutkimuk-
sen lisäksi valistustyötä äänten kulttuurisista merkityksis-
tä ja äänimaiseman tärkeydestä ihmisen hyvinvoinnille. 
Yleistyksien välttäminen on työlästä, mikäli tavoitteena on 
tutkimuksen popularisointi ja äänimaisema-ajattelun peda-
gogisten aspektien korostaminen. 

Myös tallennusvälineet ovat muokanneet antropologista 
tutkimusta. Ääntä ja kuvaa tallentavat laitteet omaksuttiin 
nopeasti tiedon keruun välineiksi. Samalla kun kulttuurit 
tulivat esitellyiksi ainoastaan visuaalisina ja auditiivisina 
ilmentyminä, muut aistinvaraiset ilmiöt suljettiin tutki-
muksen ulkopuolelle. Objektit ja äänet olivat irrotettavissa 
niitä käyttävien ihmisten parista ja siten molempia pystyt-
tiin kontrolloimaan ja tekemään niistä ”museokappaleita tai 
laboratorionäytteitä”. Aistien antropologia kanavoitui joko 
visuaalisuuteen, kuten taiteen antropologiaan tai auditiivi-
suuteen, kuten lingvistiikkaan ja musiikkiantropologiaan. 
(Howes 2003, 6–7.) Laitteiden ambivalenttiuden myön-
tää ääniympäristöä innovatiivisesti tallentanut ja tutkinut 
Steven Feld. Tallennusvälineet mahdollistavat dokumen-
toinnin, mutta ne ovat samalla myös pelkistäviä teknisiä 
laitteita, jotka imitoivat ihmisen sensorista elinjärjestelmää 
(Feld 1994, 282).

Äänen uusinnettavuuden vaikutus on ollut huomattava 
niin etnomusikologisen tutkimuksen kuin tutkimuskoh-
teidenkin kannalta.  Ääntä tuottavat ja tallentavat laitteet 
ovat muovanneet kokonaisten yhteisöjen musiikillista 
ilmaisua ja ääniympäristöä. Samalla uusinnettavuus on 
muokannut etnomusikologisen tieteenteon lähtökohtia. 
Äänittäminen teki mahdolliseksi aiempaa kattavamman 
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aineiston hankinnan, minkä lisäksi laitteita oli mahdollista 
käyttää katoamassa olevien musiikkikulttuureiden doku-
mentointiin ja säilyttämiseen jälkipolville. 

Kanadalaisessa äänimaisematutkimuksessa aika ajoin 
ilmenevä viha-rakkaus -suhde äänen uusinnettavuuteen 
oudoksuttaa hieman etnomusikologisista lähtökohdista ar-
vioituna. Ääniympäristön tutkimukseen suuntautuneelle et-
nomusikologille äänen toistettavuus ja siirrettävyys eivät voi 
olla ongelmista suurimpia, vaan ne toimivat pikemminkin 
sysäyksenä uusien tutkimusaiheiden  ja -kysymysten alulle 
saattamiseksi. Tallenne muuntaa ajassa tapahtuvan äänen 
tilassa olevaksi. Sen lisäksi että uusintaminen mahdollistaa 
äänen yksityiskohtaisen auditiivisen ja visuaalisen tarkaste-
lun säilyttää tallenne kulttuuriperintöä tavalla, joka eroaa 
radikaalisti aiemmista menetelmistä. Aiemmin ääntä ei ole 
ollut mahdollista kuulla samanlaisena kahta kertaa, minkä 
lisäksi äänitapahtumasta tulee tallentamisensa jälkeen histo-
riallinen artefakti (Truax 2001a, 128). Ehkäpä suhde äänen 
tallennettavuuteen ja siirrettävyyteen ilmentää osaltaan si-
täkin, kuinka Euroopassa ja Kanadassa eri tieteenalojen alle 
sijoitettu äänimaisematutkimus suhteutuu kunkin sijoitus-
paikkansa tutkimuksenteon lähtökohtiin.6 (ks. artikkeli 1) 

1.3. Keskeiset käsitteet 
Ääniympäristön kulttuurisen tutkimuksen keskeiset kä-
sitteet työssäni ovat akustinen kommunikaatio, merkitys, 
kuunteleminen, äänimaisema ja ääniantropologia. Termit 
yhdistävät äänimaisematutkimuksen eri tieteenaloihin: 
kahdella ensiksi mainituilla on juurensa viestinnän kulttuu-
risessa tutkimuksessa, merkityksen liittyessä olennaisesti 
vielä tämän päivän kulttuurintutkimuksen terminologiaan. 
Äänimaisema ja ääniantropologia ankkuroituvat viestinnän 
lisäksi etnomusikologiaan, maantieteeseen ja antropologi-
aan.  

Akustista kommunikaatiota (acoustic communication, 
Truax 2001a) voidaan ajatella koko ääniympäristöä koske-
vana teoreettisena viitekehyksenä, jonka avulla ääni-ilmi-
öitä luonnehditaan informaation vaihdon lähtökohdista. 
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Tutkimuksen keskiössä on yksilön ja hänen ympäristönsä 
äänellinen vuorovaikutus. Äänet, kuuntelija ja ympäristö 
muodostavat suhteiden järjestelmän – ne eivät ole toisistaan 
erillisiä entiteettejä. Kuten alussa mainittiin, akustinen kom-
munikaatio pyrkii ottamaan tutkimuksessa huomioon myös 
sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. 

Akustisen kommunikaation käsite lähestyy teorian tasol-
la etnomusikologian paradigmaa kulttuurisesta musiikista. 
Etnomusikologia pyrkii tutkimaan musiikillisia tuotteita 
kulttuurisessa ympäristössään, kulttuurisidonnaisina ja so-
siaalisina ilmiöinä (ks. Kurkela, Leisiö & Moisala 2003, 53). 
Kuten akustiselle kommunikaatiolle, sillekin ovat keskeisiä 
ääni-ilmiöt – musiikki ja ympäristön äänet – osana kult-
tuurista vuorovaikutusta. Antropologi Steven Feld onkin 
ehdottanut käytettäväksi ääniantropologian (anthropology 
of sound) käsitettä musiikkiantropologian rinnalla jo niin-
kin varhain kuin vuonna 1972 (Feld 2004, 3; ks. myös Feld 
2005). Termi syntyi etnomusikologian perusteoksen, Alan 
Merriamin Anthropology of Musicin innoittamana, joskaan 
ei täysin kritiikittä. Sekä ääni ympäristön että siihen sisälty-
vän musiikin tutkimuksessa oleellista on kontekstuaalisuus: 
ääniä tarkastellaan käyttöyhteydessään, ei ympäristöstään 
irrallisina ääniobjekteina.

Truax lähestyy ääntä ja äänimaisemaa viestintäteoreet-
tisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa kommunikaation 
avulla voidaan osoittaa kuinka ääni kaikissa muodoissaan 
ja funktioissaan määrittelee yksilön, yhteisön ja lopulta 
kulttuurin suhdetta ympäristöönsä. Lähestymistapa eroaa 
perinteisistä äänentutkimisen tavoista, joita ovat muun mu-
assa energian siirtoon (energy transfer) ja signaalin proses-
sointiin (signal processing) keskittyvä tutkimus. Energian 
siirtoon perustuva malli käsittelee nimensä mukaisesti 
akustista  ilmiötä sarjana energian siirtoja lähteestä vas-
taanottajalle, jolloin äänen välittymiseen vaikuttavat muun 
muassa lämpötila ja välittäjäaineen kiinteys. Signaalin pro-
sessoinnissa on puolestaan kyse ilmiöstä, jossa akustinen 
ääni muunnetaan sähköiseen muotoon sekä lopputuloksena 
syntyneen audiosignaalin prosessoimisesta, varastoimisesta 
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ja lähettämi sestä. Sähköakustisen prosessin katsotaan lop-
puvan silloin, kun signaali muutetaan takaisin akustiseksi ja 
korvinkuultavaksi. (Truax 2001a 4–5, 9.)

Akustisen kommunikaation näkökulmasta tutkimuk-
sen kohteena on informaation vaihto, ei pelkkä energian 
siirtyminen. Ääntä ei käsitetä erillisenä sitä ymmärtävästä 
kognitiivisesta prosessista toisin kuin energian ja signaalin 
siirtoon keskittyvissä tutkimuksissa. Äänen arviointi tulee 
tehdä kontekstuaalisista lähtökohdista – kuulija ei tällöin ole 
passiivinen energian vastaanottaja, vaan osa informaation 
vaihtoa. (Truax 2001a, 11.)  

Äänimaisematutkija Helmi Järviluoma on painottanut 
akustisen kokemuksen kontekstuaalisuutta Truaxin viitoit-
tamalla tiellä: kontekstit eivät ainoastaan vaikuta ilmiöihin, 
kuten taiteeseen ja musiikkiin, eivätkä ilmiöt yksinkertaises-
ti vain heijasta konteksteja. Akustinen kokemus myös raken-
taa suhdettamme ympäristöön. (Järviluoma 2003, 349–350.) 
Käsitys tangeeraa viestinnän ja kulttuurin välisestä suhteesta 
1970-luvulla kirjoittaneen James W. Careyn viestinnän mää-
ritelmän kanssa. Careyn mukaan ”viestintä on symbolipro-
sessi, joka tuottaa, pitää yllä, korjaa ja muuntaa todellisuut-
ta” (Carey 1994,  88).

Truax priorisoi äänen kommunikaation tutkimuksen 
suhteessa perinteisiin tapoihin lähestyä äänellisiä ilmiöi-
tä. Keskiöön nousevat tällöin äänimaiseman kulttuurinen 
rakentuminen ja äänen liittyvät merkitykset. Kuinka sitten 
kommunikaatio/viestintä ja kulttuuriset merkitykset suhteu-
tuvat toisiinsa? Asiaa on tarkastellut tutkimukseni kannalta 
mielekkäästi media- ja viestintätutkija Johan Fornäs. 

Fornäs kiteyttää kulttuurin ja viestinnän välisen suhteen 
toteamalla ykskantaan, että kulttuuri on kommunikaatiota. 
Kyseessä on symbolisten muotojen ja merkitysten viestintä. 
Inhimillinen viestintä edellyttää yhteisiä kulttuurisia merki-
tyksiä, joten kulttuuria ei voi olla olemassa ilman viestintää. 
Fornäs näkee, että viestinnän ja kulttuurin välinen ero on 
ainoastaan näkökulmassa: ”kulttuurissa” korostuvat sym-
bolien ja toiminnan muodostelmat, kun taas ”viestinnässä” 
nousevat esiin vuorovaikutukselliset prosessit – siis symbo-
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lien toiminta. (Fornäs 1998, 171–172, kursiivi Fornäsin.) 
Fornäsin näkemystä äänilähtöisesti tarkasteltaessa viestin-
nälliset ja kulttuuriset kriteerit täyttyvät: ympäristöääniin 
voidaan liittää niin vuorovaikutuksellisia kuin symbolisiakin 
merkityksiä.  

Mitä sitten on merkityksen käsite ääniympäristön kulttuu-
risessa tulkinnassa (vrt. artikkeli 5)? Pelkistetysti ymmärret-
tynä merkitys tarkoittaa tekstin tai kulttuurisen käytännön 
sisältöä tai viestiä (Grossberg 1995, 270). Ääniympäristön 
yhteydessä varsinaisen sanakirjamääritelmän hakemisen si-
jaan on parempi puhua tapahtumasarjasta: kyseessä on pro-
sessi, jossa ympäristön äänten merkityksiä opitaan tulkitse-
maan ja aktiivisesti tuottamaan, ehkä kyseenalaistamaankin 
itsestään selviä äänitapahtumiin liitettäviä merkityksiä 
(artikkeli 1). Asiaan liittyy myös arvottava ulottuvuus eli se, 
kuinka tärkeitä eli merkittäviä äänet ovat yksilölle, yhteisöl-
le ja yhteiskunnalle, jotka elävät äänten ympäröimänä (vrt. 
Lehtonen 2000, 20). 

Ääniympäristöä kulttuurisesti lähestyttäessä on oleellista 
äänen merkityksellistäminen puheen tai muun kulttuurisen 
tekstin keinoin sekä näin tuotetun tekstin tutkimukselli-
nen tulkinta. Merkityksellistäminen voi tapahtua kahdella 
tasolla: denotatiivisuudella (primary signifi cation) tarkoi-
tetaan merkkien yleisimmin hyväksyttyjä ja siten selvimpiä 
merkityksiä, konnotaatiolla (secondary signifi cation) taas 
johdannaisia merkityksiä, jotka riippuvat merkin tulkitsijan 
kulttuurisista valmiuksista ja tuntemuksista (Storey 1993, 
78; Lehtonen 2000, 108–110; artikkelit 1 ja 2). Samalla ta-
valla ympäristön ääniin on mahdollista kiinnittää eri merki-
tyksiä tulkitsijasta ja kulttuurista riippuen. Roland Barthesia 
äänten ja kuulijan suhteeseen hieman vapaasti soveltaen: 
denotaatiolla tarkoitetaan mitä kuullaan, konnotaatiolla 
kuinka kuullaan ja mitä tuntemuksia tämä kuuleminen saa 
aikaan (vrt. Fiske 1994, 114).

Truaxin käsityksillä äänen kommunikatiivisuudesta on 
yhteneväisyyksiä Fornäsin (1998, 173) etymologiseen tul-
kintaan kommunikaatio-sanan alkuperästä ja merkityksestä. 
Latinankielen communicatio merkitsee yhteiseksi tekemistä, 
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jotakin toisen kanssa jaettavaa. Se on inhimillistä vuorovai-
kutusta, johon liittyy yhteyttä suhteessa viesteihin ja merki-
tyksiin. Kommunikaatio viittaa johonkin jota välitetään sekä 
joihinkin, jotka yhdistetään. Samalla luodaan merkityksiä, 
sillä kommunikoidessaan ihmiset tulkitsevat välitettyjä sym-
bolisia muotoja. 

Fornäs itse asiassa uusintaa teoreetikko ja kulttuurin-
tutkija Raymond Williamsin käsitystä, jonka mukaan kom-
munikaatiolla voidaan viitata ääripäissään välittämiseen 
(engl. transmit) yksisuuntaisena prosessina tai jakamiseen 
(engl. share) yhteisenä tai kahdenkeskisenä prosessina. 
Yhteisöllisestä jakamisesta on vahvasti kyse myös englan-
ninkielen sanassa communion, jolla tarkoitetaan ehtoollista. 
(Williams 1985, 72–73.) James W. Carey (1994) on lähesty-
nyt Williamsin käsityksiä esittelemällä viestinnän siirtomal-
lin ja rituaalimallin.  

Myös akustinen kokemus ja akustinen viestintä muo-
vaavat ja rakentavat ympäristön ja yhteisön jäsenten välistä 
suhdetta. Kyseessä on mainittu kommuunio – sosiaalisen 
yhteisyyden luominen (ks. Ridell 1993, 10). Tästä on viime 
kädessä kyse myös akustisessa yhteisössä. Sillä tarkoitetaan 
äänimaisemaa, jossa akustisella informaatiolla on vallitseva 
rooli yhteisön jäsenten elämässä. Yhteisön rajat ovat arbit-
raarisia. Sellaiseksi voidaan lukea huone, rakennus, kaupun-
kialue, radiokanavan kuuluvuusalue tai muu elektroakusti-
sen kommunikaation järjestelmä. (Truax 2001a, 66.)

Akustisen kommunikaation tuottamisen ja vastaanotta-
misen tavat ovat sidoksissa ympäristössä tapahtuviin muu-
toksiin. Kuulemisen ohella on kiinnitettävä huomiota kult-
tuurisiin tekijöihin, jotka muovaavat äänen vastaanottamista 
ja tulkintaa. Kullakin ajalla on omat kuuntelutottumuksensa 
ja -kriteerinsä, jotka muuttuvat ajan myötä ja joihin vai-
kuttavat muun muassa teknisten laitteiden yleistyminen. 
Jonathan Sternen (2003, 24, 147) mukaan esimerkiksi len-
nätin oli tarkoitettu alun alkaen visuaalisesti tulkittavaksi, 
kunnes laitteen melua opittiin tulkitsemaan nopeammin 
kuin kirjoitettua tulostetta. Kuuntelutaidosta tuli sähköttä-
jän ammatillisen distinktion tunnus samalla kun teknologia 
edisti kuulon erottamista muista aisteista. 
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Säveltäjä John Palmerin mukaan kuulemisessa (hearing) 
on kyse kuuloaistin fyysisestä toiminnasta, äänen fyysisestä 
havaitsemista ympäristössään. Kuunteleminen tai kuuntelu 
(listening) puolestaan viittaavat havainnointiin, johon vai-
kuttavat psykologiset seikat. (Palmer 1998, 105; ks. myös 
Truax 2001a; artikkelit 2 ja 6.) Palmerin yksilöön ja hänen 
havaintotapahtumansa ympärille keskittyvä määritelmä 
 antaa syyn viedä määrittelyä kulttuurisempaan suuntaan. 

Kuulemista voidaan lähestyä yksilöllisenä toimintana (ks. 
artikkelit 1 ja 2). Sen sijaan kuuntelu tai kuunteleminen liit-
tyvät psykologisten tekijöiden lisäksi selkeästi kulttuurisiin 
merkityksiin ja kuuntelun yhteydessä tapahtuvaan yhteisöl-
lisyyden luomiseen – viestintäteoreettisesti tulkittuna kom-
muunioon. Äänen yhteisöllisyyttä luovassa vaikutuksessa on 
kyse vakiintuneista sosiaalisista käytännöistä ja myös niihin 
liittyvistä distinktioista: oleellista on, mikä tai kuka koetaan 
tai ei koeta kuuntelemisen arvoiseksi. Ehkä myös melua, 
kuuntelua tai muuten häiritsevää ääntä tulisi lähestyä kom-
muunion näkökulmasta. Sen lisäksi että melu vaikuttaa 
haitallisesti akustisen informaation välittymiseen se myös 
hajottaa äänen rakentamaa yhteisöllisyyttä siihen kuulumat-
tomana elementtinä. 

Kulttuurinen kuuntelu, kuuntelutapojen muutokset ja 
merkityksen muodostuminen ovat sidoksissa toisiinsa eten-
kin musiikinkuuntelun suhteen. Kuuntelun sidonnaisuus 
aikansa ääni-ilmiöihin havaittiin myös World Soundscape 
-projektin parissa. Paitsi että kuuntelemisen korostaminen 
on ollut keskeisellä sijalla tutkimus- ja sivistystyössä, myös 
erityyppisiä auditiivisen havainnoinnin tapoja on selvitetty. 
Barry Truax on jakanut luonnollisessa ympäristössä tapahtu-
van kuuntelun kolmeen kategoriaan, jotka hän on nimennyt 
hakukuunteluksi (listening-in-search), valmiuskuunteluksi 
(listening-in-readiness) ja taustakuunteluksi (background 
listening). (Truax 2001a, 22–24; artikkeli 5.) Kiteytetysti il-
maistuna: hakukuuntelu on tietoista ja aktiivista äänten ha-
vainnointia. Valmiuskuuntelussa on kyse ääni-informaation 
vastaanottamisesta silloin, kun huomio on kiinnittyneenä 
toisaalle. Havainnointi aktivoituu, kun äänissä tapahtuu 
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muutoksia. Taustakuuntelulla puolestaan viitataan tavalli-
sesti muuttumattomiin ääniin, joihin ei kiinnitetä huomio-
ta. Äänillä ei ole välitöntä merkitystä kuulijalle, mutta siitä 
huolimatta tämä on niistä tietoinen. Jos äänitapahtuma ei 
ole liian kaukana menneisyydessä hän pystyy palauttamaan 
sen mieleensä. 

Truax on noteerannut elektroakustisen muutoksen li-
säämällä luokitteluunsa analyyttisen kuuntelun (analytical 
listening) ja tarkkaamattoman kuuntelun (distracted lis-
tening) käsitteet. Analyyttinen kuuntelu muistuttaa haku-
kuuntelua, mutta on saanut alkunsa äänen elektroakustisen 
tallennuksen myötä. Ääni oli mahdollista irrottaa ajasta ja 
paikasta, toistaa tarvittavan monta kertaa ja myös visualisoi-
da tarkoitukseen soveltuvilla laitteilla. Tarkkaamattomalla 
kuuntelulla on yhtymäkotia taustakuunteluun kuten se, ettei 
kummassakaan tapauksessa ääniin kiinnitetä aktiivista huo-
miota. Tarkkaamattoman kuuntelun ollessa kyseessä kuulija 
valitsee sopivaksi katsomansa äänitaustan tallenteelta tai 
radiokanavalta. (Truax 2001a 163–170; artikkeli 5.) Palaan 
aiheeseen Musiikinkuuntelu ja ääniympäristön sähköinen 
murros -alaluvussa.

Ihmisen tapaan havainnoida ääniympäristöään perus-
tuu myös äänimaiseman käsite. Kuten alussa mainittiin, 
pääasiallinen ero äänimaiseman ja ääniympäristön välillä 
on se, että ensin mainittu painottaa sitä kuinka yksilö ja 
yhteisö ymmärtävät kuuntelemalla akustista ympäristöään. 
Äänimaisematutkimuksen peruskäsitteet lyövät aavistuksen 
verran korville toisiaan, kun niiden merkityksiä arvioidaan 
analyyttisesti. Suomen kielessä maisema viittaa erilliseen 
kohteeseen, jota tarkastellaan ulkopuolelta, kun taas ym-
päristössä ollaan ja sen ympäröimänä eletään.7 Näin tulkit-
tuna maiseman käsite liittyy enemmänkin ulkopuoliseen 
tarkasteluun kuin varsinaisesti äänen keskellä elämiseen. 
Tutkimuksen kannalta looginen ratkaisu olisi puhua ääni-
ympäristöstä, jonka äänten ympäröiminä eletään ja joka 
representoidaan analyysin jälkeen tutkimustulokseksi ja yk-
sityiskohtaisesti tarkasteltavaksi äänimaisemaksi.  

Suomalainen maantieteilijä J.G. Granö kiinnitti asiaan 
huomiota 1920-luvulla kehittämänsä Puhtaan maantieteen 
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käsitteistössä. Puhtaan maantieteen oppi korostaa aistivan 
ihmisen keskeistä asemaa, minkä vuoksi Granö puhuu ih-
misen aistiympäristöstä tai lyhyemmin aistiympäristöstä. 
Havaitsijasta fyysisesti kauempana sijaitseva maisema liittyy 
enemmänkin näköön kuin muihin aisteihin. (Granö 1930, 
7, 18.) Pohdin äänimaisema-termin sijoittumista tieteen 
kentälle tutkimuksen oppihistoriaa sivuavassa julkaisussa 
Soundscape Studies and Auditory Cognition  (artikkeli 1).

Granön osoittamalla reitillä jatkoi turkulainen maantie-
teilijä Birger Ohlson, joka kiinnitti ääniympäristötutkimuk-
sessaan huomiota terminologisiin valintoihin 1970-luvulla. 
Alun perin ruotsinkielisen artikkelin englanninnoksessa 
nimitetään tutkimuskohdetta termeillä sonic landscape, 
soundscape ja anthropocentric sonic landscape (Ohlson 
1976). Hänen käsityksiinsä vaikuttivat Puhtaan maantie-
teen ohella psykologi Michael Southworthin tutkimukset, 
ei samaan aikaan Kanadassa alkanut äänimaisematutki-
mus. Ohlsonin ihmiskeskeiseen terminologiaan rinnastuu 
Jonathan Sternen käsitys äänestä miltei kolmekymmentä 
vuotta myöhemmin. Vaikka ääntä ajatellaan luonnollisena ja 
ihmisten ulkopuolisena ilmiönä, on sen määritelmä antro-
posentrinen (Sterne 2003, 11).

Varsinaisen äänimaisematutkimuksen Suomessa aloittivat 
Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen etnomusi-
kologit 1980-luvun lopulla. Tutkimus otti innoituksensa ka-
nadalaisesta perinteestä, mikä selittää myös tutkimussuun-
tauksen nimen valinnan. Maantieteen maisemakäsitteistöön 
verrattuna etnomusikologista tieteen alaa lähemmäksi 
sijoittuu kuitenkin Steven Feldin ääniantropologia musiik-
kiantropologisten yhteyksiensä vuoksi. Käsitettä on käytetty 
myös kaupunkiäänten sosiaalisten ja kulttuuristen merkitys-
ten tutkimuksen yhteydessä (Hellström 2003, 146).

Ääniantropologia ankkuroituu tieteenfi losofi sesti ja me-
todologisesti antropologian ja etnomusikologian tieteenhis-
toriaan. Antropologisesta juuresta on lähtöisin kanadalai-
nen äänimaisematutkimuskin, kuten Edmund Carpenterin 
aistitutkimukset osoittavat. Nimenä ääniantropologia on 
yksiselitteisempi äänimaisematutkimukseen ja varsinkin 
sen rinnalla käytettävään akustisen ekologian käsitteeseen 
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verrattuna. Viime mainittuun liittyvät poliittiset ja esteet-
tiset arvostukset ovat saaneet osan tutkijoista varovaisiksi. 
Esimerkiksi Björn Hellström katsoo, että akustiset ekologian 
kannattajat lähestyvät kohdettaan esteettisestä näkökulmas-
ta, joka ottaa huomioon fenomenologiset sekä havaitsemi-
seen ja äänen vaikutuksiin liittyvät seikat – rakenteelliset ja 
sosiaaliset ulottuvuudet eivät saa osakseen samanlaista kiin-
nostusta (Hellström 2003, 20–21). Tähän kiistämättä viittaa 
Schaferin akustisen ekologian määritelmä, jossa nostetaan 
esille äänen ”epäterveet vaikutukset”. Myös akustisen ekolo-
gian pääideologin säveltäjyys ja seitsemänkymmentäluvun 
alun kiinnostus ympäristöliikettä kohtaan ilmenevät moni-
tieteisen tutkimusalan nimessä.   

Hellströmin kritiikki on tervetullutta. Aivan kuten aistei-
hin suuntautunut antropologia tai etnomusikologia, myös 
äänimaisematutkimus on saanut vaikutteita oman aikansa 
intellektuaalisesta ja poliittisesta ilmapiiristä. Sen vuoksi sitä 
tulee refl ektoida kriittisesti tämän päivän tarpeiden ja vaati-
musten lähtökohdista myös käsitteistön tasolla.

 Hellströmiä aiemmin musiikkitieteilijä Henrik Karlsson 
herätti keskustelua lukuisista tieteenaloista, jotka ovat yh-
distettävissä äänimaisematutkimukseen. Samalla hän pe-
räänkuulutti selkeyttä tutkimuskenttään. Kaikki tutkimus 
tulee pitää selvästi erillään kasvatuksellisista, poliittisista ja 
taiteellisista aktiviteeteista puhumattakaan ”New Age -fi lo-
sofi oista tai uskonnosta”. Mainitut aktiviteetit voivat olla 
osana yhteisiä projekteja, mutta niiden mukanaolo ei välttä-
mättä helpota tutkimusrahoituksen hankkimista. (Karlsson 
2000, 13; artikkeli 1.)

Karlssonin ehdotus on voimakas kannanotto Schaferin ja 
WSP:n tieteellis-taiteellista tutkimusotetta kohtaan, jossa ni-
menomaan kasvatuksellinen ja poliittinen toiminta on kes-
keisellä sijalla. Tutkimusta tulisi uudistaa Karlssonin mukaan 
myös terminologian tasolla. Hän on ehdottanut akustisen 
ekologian käsitteen hylkäämistä, vaikkei ehdotustaan ekspli-
siittisesti perustelekaan. Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota 
myös akustisen ekologian ja taiteen parissa työtään tekevät, 
tosin eri kannalta kuin Karlsson. Terminologiaan liittyviä 
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kysymyksiä on pohdiskellut taiteentekemisen lähtökohdis-
ta säveltäjä ja äänimaisematutkija Hildegard Westerkamp. 
Hänen näkemyksensä mukaan ”akustiseksi ekologiksi tai 
äänimaisemataiteilijaksi” tuloon ei riitä, että työstää teoksi-
aan ympäristöäänistä (2002b, 130). Karlsson ja Westerkamp 
lähestyvät käsitteitä omista intresseistään. Yhteistä on, että 
kummallakin on ilmeinen tarve käydä rajaa tai herättää 
keskustelua suhteessa siihen, millaisin perustein ja käsittein 
ympäristöäänille rakentuvaa tiedettä ja taidetta tullaan tule-
vaisuudessa tekemään.  

Mielestäni on hyödyllistä, että tutkimusta tehdään ää-
nimaisematutkimuksen tai akustisen ekologian nimissä 
– kulloinkin käytössä olevia termejä arvioivaa keskustelua 
unohtamatta. Kriittisen kulttuuritutkimuksen tai yhteiskun-
tatieteen tavoin tarvitaan myös kriittistä ääniantropologiaa 
kyseenalaistamaan vallitsevia käytäntöjä muun muassa sen 
suhteen, kenellä on valta päättää yhteisen ympäristön ää-
nistä ja mitkä rakenteelliset tekijät ympäristöön vaikuttavat. 
Ääniympäristön arvioinnin ja tutkimuksen motiivien tulisi 
ennen muuta liittyä objektiivisuuden ja tasapuolisuuden ta-
voitteeseen. Tämä koskee sekä tutkimuskohteiden valintaa 
että tutkittaviin ilmiöihin suhtautumista. Metodologisten 
tai tieteenalan nimeen liittyvien valintojen taustalla tulisi 
olla muutakin kuin taloudelliset realiteetit, joihin Karlsson 
sinänsä aiheellisesti viittaa. 

2. Tutkimuksen teemat
2.1. Kuuntelu ja merkitykset
Soundscape Studies and Auditory Cognition ja You don’t 
hear anything ’round here!  (artikkelit 1 ja 2) käsittelevät 
ympäristöäänen ymmärtämistä ja merkityksen muodostu-
mista. Jälkimmäinen otsikko viittaa kenttätyön yhteydessä 
useasti kuultuun kommenttiin ja tutkimuksen pontimeen: 
haastateltavat kokivat ympäristöääniä koskevat kysymykset 
vaikeiksi vastata. Kysymyksenasettelu liittyy etnografi sen 
äänimaisematutkimuksen ohella haastattelujen tekemiseen 
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laajemminkin: kuinka tutkia asioita ja ilmiöitä, jotka ovat 
kokemuksina informanteille jokapäiväisiä ja itsestään selviä 
tai joita ei havainnoida aktiivisesti? Haen työssäni täydentä-
viä kenttätyömenetelmiä jo käytössä olevien rinnalle ja arvi-
oin aihetta teoreettisten ja metodisten kysymysten kannalta.  

Kenttätyömetodeista esittelen muun muassa muistia 
aktivoivien paikkojen hyödyntämisen ja ympäristöäänten 
kirjaamisen ns. äänipäiväkirjaan. Ensin mainitulla tarkoite-
taan kävelyä tai haastattelua informantin valitsemalla pai-
kalla, jälkimmäisellä informantin tekemää ympäristöäänten 
havainnointia ja tuntemusten muistiinmerkitsemistä. Kun 
äänipäiväkirjan pitäminen annetaan haastateltavien teh-
täväksi, voidaan aiemmin vain tutkijoiden käytössä olleella 
menetelmällä saada tietoa paikallisista äänitapahtumista ja 
kirjoittajan äänipreferensseistä. Kirjoittaminen myös auttaa 
orientoitumaan ääniympäristön tarkkailuun, mikä puoles-
taan edesauttaa haastattelussa ääniä koskeviin kysymyksiin 
vastaamista. 

Teorian tasolla pohdin rakennetun ympäristön arvioin-
tiin käytetyn semanttisen erottelun ja ympäristöpsykologien 
soveltamien kognitiivisten karttojen käytön mahdollisuuksia 
äänimaisematutkimuksessa. Innostus jälkimmäisen sovelta-
miseen syntyi arkkitehti Kevin Lynchin tutkimuksesta 1960-
luvulta, jossa hän tutki kaupungin hahmottamista mieliku-
vakarttojen avulla (ks. Lynch 1960). Kulttuuristen tulkin-
tojen ja yksityiskohtaisemman auditiivisen havaitsemisen 
näkökulmasta arvioituna artikkelissa esitetty Ulric Neisserin 
havaintomalli on karkeatekoinen, sillä se ei ole riittävä selit-
tämään hienovaraisempia eroja, jotka liittyvät ympäristön 
kuulonvaraiseen havainnointiin. 

Lisäksi Neisserin malli rakentuu yksilön havaintotapah-
tuman ympärille. Malli on mekanistisuudessaan yksinker-
taistava, kun sitä arvioidaan suhteessa kommunikaation 
akustiseen ja vuorovaikutukselliseen määritelmään. Tämä 
erityisesti silloin, kun korostetaan kommunikaation yhtei-
söllisyyttä luovaa luonnetta erotukseksi ainoastaan signaa-
linkäsittelyyn tai kommunikaation siirtoon keskittyvistä 
malleista. 
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Semanttisen erottelun pohtiminen ja sen soveltaminen 
kenttätyöhön antoi puolestaan syyn kehittää menetelmää 
edelleen. Myöhempien tutkimusten yhteydessä tallennet-
tujen ääniesimerkkien soittaminen on osoittautunut var-
teenotettavaksi tavaksi herättää keskustelua ja tavoittaa 
paikallista äänimaisematietoa etenkin ryhmähaastattelujen 
yhteydessä. Yksinomaan äänten kulttuuristen merkitysten 
tavoittamiseen käytettynä semanttinen erottelu vaikuttaisi 
hieman yksioikoiselta menetelmältä näin jälkikäteen arvioi-
tuna.

Äänen kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten arvioi-
minen ei tarkoita, että niin sanottujen kovien tieteiden tai 
määrällisiin tutkimusmenetelmiin perustuvan äänentutki-
muksen tulokset tulisi jättää huomiotta. Jo äänimaisematut-
kimuksen lähtökohtana oleva monitieteisyys edellyttää, että 
näin ei toimita. Tiedon soveltaminen kentällä tapahtuvaan 
tutkimukseen ei silti ole ongelmatonta. Tämä mielessä kir-
joitan artikkelin Soundscape Studies and Auditory Cognition 
(artikkeli 1) alkuasetelmasta, jonka mukaan päämääränä ei 
ole yhdistää laboratorio-olosuhteissa ja kentällä tehtyä tutki-
musta, vaan pikemminkin kartoittaa auditiivisen kognition 
soveltuvuutta kulttuurilähtöiseen äänimaisematutkimuk-
seen.

 Työ jatkaa You don’t hear anything ’round here -artikke-
lissa aloittamaani tutkimusmenetelmien kehittämistä sekä 
ohjaa havaitsemisen ja ymmärtämisen teemoja auditiivisen 
kognition ja kulttuurisen äänimaiseman tulkinnan suun-
taan. Keskeistä on selvittää, kuinka yksilö aistii, jäsentää ja 
oppii tulkitsemaan ympäristönsä äänellistä informaatiota 
sekä sitä, mikä yhteys tällä tiedolla on äänten kollektiivisten 
merkitysten rakentumiseen. Tutkimusasetelman taustalla 
vaikuttaa äänimaisemakompetenssin käsite, jolla tarkoite-
taan tietämystä ympäristön äänistä siten, että niitä on mah-
dollista tulkita ja toimia tämän tietämyksen mukaan (Truax 
2001a, 57).

Vertaan kenttätyötuloksia siihen, kuinka kuulojärjes-
telmä käsittelee ääni-informaatiota riippuen siitä, onko 
informaatio kuulijalleen ennalta tuttua vai tuntematonta. 
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Näyttää  siltä, että ympäristöäänten merkitykset muodos-
tuvat sen  perusteella, mitä mielikuvia elinympäristöstä on 
muodostunut sekä opituista tavoista tulkita äänellistä ym-
päristöä, ei niinkään aktiivisen kuuntelun lopputuloksena. 
Äänimaiseman tulkintakyvyn kehittymisen taustalla vai-
kuttavat kognitiiviset ja kulttuuriset tekijät – samalla tavoin 
kuin musiikin ymmärtämisen kehittymisessä.

Ääntä ja sen havaitsemista kulttuurisesta näkökulmasta 
arvioitaessa on kuitenkin aiheellista kysyä mediatutkija Juha 
Herkmanin tapaan, eikö havainto ole ”aina jo kulttuurisesti 
valikoitunut”. Herkman kritikoi kognitiiviseen psykologiaan 
tukeutuvaa elokuvatutkimusta esimerkiksi siitä,  että se on 
unohtanut kulttuuriset konnotaatiot: eri kulttuurit eivät tar-
joa yhtäläisiä keinoja kuvan tai äänen yhtäläiseen ymmärtä-
miseen. (ks. Herkman 2002.)  

Kysymys kulttuurisesti välittyvästä havainnosta on pe-
rusteltu, kun arvioidaan esitystä, mikä on nähtäväksi ja/tai 
kuunneltavaksi tarkoitettukin. Havainto on kulttuurisesti 
valikoitunut jo saman yleisön parissa henkilöiden taustasta 
riippuen. Voidaan olettaa, että klassisen musiikin harrastaja 
tai soittaja kiinnittää sinfoniakonsertissa esitettyyn musiik-
kiin erilaista huomiota, kuin iskelmäorientoituneempi kuuli-
ja. Kulttuurisesti valikoidusta havainnoinnista on kyse myös 
silloin, kun haastateltavat kuuntelevat asumisympäristös-
tään tallennettuja ääninäytteitä. Tästähän ääniesimerkkien 
tukemassa ryhmähaastattelussa juuri on kyse: kulttuuristen 
merkitysten kartoittamisesta. Ei siitä, että seurataan koehen-
kilöiden reaktioita kulloinkin kuuluvaan ”ääniärsykkeeseen”. 

Tilanne on kuitenkin toinen, kun siirrytään arvioimaan 
jokapäiväisten äänten vaikutuksia. Kulttuuriset merkitykset 
eivät selitä kaikkia äänten ominaisuuksia tai niiden aistimis-
ta. Voimakkaisiin ja samanaikaisesti äkillisiin ääniin reagoi-
daan fyysisesti, ei kulttuurisesti opituilla tavoilla. Tämä pitää 
paikkansa yhtä lailla matalien kuin korkeiden ja kirskuvien 
äänten kohdalla, jotka pikemminkin “tuntuvat” kuulumi-
sen sijaan. Eri asia on sen sijaan ääniin liitetyt merkitykset: 
mainituista äänistä pitäminen tai pitämättä jättäminen on 
kulttuurista. 
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Havainnointitapahtuman luonteesta on taitettu peistä 
sosiologian ja antropologian parissa. Sosiaalisen konstrukti-
onismin näkökulmasta yksilön havainnointitapahtumaa pi-
detään aktiivisena todellisuuden rakentumisena, ei ulkoisen 
todellisuuden passiivisena  peilautumisena. Maailmaa tulki-
taan kulttuurissa vallalla olevien strategioiden pohjalta. (ks. 
Saaristo & Jokinen 2004, 104.) Toisaalta on hyvä muistaa, 
että ympäristön auditiivinen havainnointi ei ole aina aktii-
vista todellisuuden rakentamista. Kuten eri kuuntelutapojen 
selvittämisen yhteydessä mainittiin, ei kaikki aistiminen ole 
aktiivista puhumattakaan, että se olisi edes selkeän tietoista.  

Antropologit ovat tahollaan käyneet tutkimuksellisia lin-
janvetoja suhteessa ihmisen tapaan havaita maailmaansa. 
Kaksi pääsuuntausta ovat ne, joita antropologi Tim Ingold 
kutsuu kognitiivisesti ja fenomenologisesti orientoituneiksi. 
Suurimmaksi eroksi näiden kahden välillä Ingold esittää, 
että kognitiivisesta näkökulmasta keho ymmärretään pas-
siivisena instrumenttina, joka välittää aistihavaintoja mielen 
prosessoitavaksi. Fenomenologeille keho on aktiivinen ja 
tavoitteellinen – hahmo ”subjektin maailmassa olemiselle.” 
(ks. Ingold 2000; Ingold 2002, 332; kurs. Ingold.) 

Näin suurta eroa on tuskin tarpeen tehdä auditiivisen 
kognition ja kulttuurisen ääniympäristön tutkimisen välille. 
Auditiivisen kognition tutkimuksessa ei ole kyse siitä, että 
tukeudutaan yksinkertaistaviin skeemoihin, joilla pyritään 
selittämään yksilön koko suhde ympäristönsä ääniin – vaik-
ka Neisserin paksuhkolla pensselillä luonnostelemat havain-
tokaaviot siihen suuntaan hieman tuntuisivat viittaavan. Se 
ei nähdäkseni ole myöskään yritys jättää tutkimuksen ulko-
puolelle äänen ”fenomenologisia” tai kulttuurisia merkityk-
siä. Äänten havaitseminen on individuaalia toimintaa, ään-
ten merkitysten muodostuminen yhteisöllistä. Molemmat 
muovaavat kuulijan tai kuuntelijan suhdetta ympäristöönsä. 

Ingold tukeutuu Emile Durkheimiin tehdessään selkoa 
individuaalin ja kollektiivisen tietoisuuden eroista. Tämän 
mukaan havainto on kytköksissä tiettyyn ohikiitävään het-
keen, joka ei koskaan toistu samanlaisena. Voimme kui-
tenkin kertoa kokemastamme ja siten ymmärtää sen, mitä 
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olemme kokeneet. Siinä missä aistimus on yksityinen ja 
individuaali, sen representaatio on julkinen ja sosiaalinen. 
Mikäli koetusta on tarkoitus tehdä yhteinen muiden kans-
sa, se on tehtävä yhteisen kielen avulla. Havaitsemisessa on 
siis kyse kaksivaiheisesta ilmiöstä: ensimmäisessä vaiheessa 
otetaan vastaan katoavaa aistitietoa, josta sitten toisessa vai-
heessa muodostetaan kollektiivisia ja kestäviä representaati-
oita. (Ingold 2000, 157–159.) 

Ingoldin muotoilu yksityisestä ja individuaalista aistijasta 
sekä julkisesta ja sosiaalista representaatiosta ei tarkoita sitä, 
että näiden kahden välinen suhde olisi dikotominen. Toimija 
on sosiaalisesti rakentunut, jolloin hänen ja ääniympäristön 
suhteessa ovat samanaikaisesti läsnä niin yksityinen, yhtei-
söllinen kuin yhteiskunnallinenkin. Käsitys voidaan palaut-
taa siihen, kuinka yksilö oppii yhteisön ja yhteiskuntansa 
jäseneksi: tietoisuuden alku on sosiaalisessa elämässä ja 
kulttuurisissa toiminnoissa (artikkeli 1).  

Kuinka sitten yhdistää tutkimuksessa kaksi eri tyyppis-
tä lähestymistapaa: äänen individuaali havaitseminen ja 
merkityksien kollektiivinen muodostuminen? Akustiikan 
professori Matti Karjalaisen mukaan (1999, 151) ääniympä-
ristö koostuu yksittäisistä äänistä tai äänikoosteista. Kyky 
hahmottaa monimutkaisia äänitapahtumia on pitkälti koke-
mukseen perustuvaa ja opittua. Kyse on aistimusten ja ha-
vaintojen jäsentymisestä: ensin mainitulla tarkoitetaan ais-
tinelimen muodostamaa kuvausta kohteesta, jälkimmäisellä 
sitä kokonaishahmoa, joka kokemuksesta välittyy.

Kuulija ryhmittelee äänitapahtumia ennemmin ääni-
lähteiden kuin äänen akustisen rakenteen perusteella. 
Esimerkiksi auton moottorin käyntiääni ja renkaiden melu 
yhdistyvät kuulijan mielessä äänilähteeksi: sillä on toimin-
nallisesti yhtenäinen ja kokemuksen kautta opittu merki-
tys. (Karjalainen 1999, 152.) Merkityksen muodostumiseen 
liittyvät kontekstuaaliset seikat, sillä auton kirskuvat jar-
rut tai äänimerkki vaikuttavat ymmärrettävästi varsin eri 
taval la elokuvateatterissa kuin vilkasliikenteisellä kadulla 
(McAdams 2001, 147). Äänilähteiden ryhmittely ei siis ole 
erillään kulttuurisesta merkityksenmuodostuksesta.  
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Äänitapahtumien jäsentämistä eri osiksi kutsutaan kuu-
lema-analyysiksi (auditory scene analysis). Mikäli äänita-
pahtumat sijoittuvat ajan ja taajuuden suhteen riittävän 
erilleen, on lopputuloksena yksi tai useampi toisistaan erot-
tuva kuulovuo (auditory stream). (Karjalainen 1999, 153; ks. 
myös Bregman 2001.) Jäsentämistä helpottavat top-down 
ja bottom-up -prosessit. Top-down -havainnointi tukeutuu 
skeemoihin eli opittuihin tietorakenteisiin, jotka on sisäis-
tetty aiemman kokemuksen kautta. Bottom-up -prosessilla 
taas viitataan siihen, kuinka aistien välittämä informaatio 
etenee abstraktiohierarkiassa aisteista alhaalta ylös (bottom-
up) kohti päätöksentekoa ja tietämystä (ks. myös Toiviainen, 
Eerola, Louhivuori 2003, 91). Informaatio kulkee järjestel-
mässä molempiin suuntiin.

Top down -prosessi on käytössä silloin, kun ympäristöstä 
pyritään tunnistamaan jotakin ennalta tuttua ääntä. Kun ky-
seessä on uusi tai tuntematon akustinen ympäristö voidaan 
hyödyntää bottom-up -prosessia. Top down -prosessi viittaa 
kulttuurisesti jo muodostuneeseen merkitykseen. Tämä ei 
kuitenkaan päde silloin, kun havainnoidaan tuntemattoman 
ympäristön ääniä. Bottom-up prosessissa on kyse tuntemat-
toman ääniympäristöön liittyvien akustisten säännönmukai-
suuksien havainnoinnista. Prosessin myötä voidaan hakea 
niitä akustisia ja ajallisia osatekijöitä, jotka edesauttavat 
kulttuurisen merkityksen muodostumista.  

Auditiivisen havainnoinnin kannalta paikka rakentuu 
äänistä ja merkityksistä, joita äänen keskellä elävät ihmi-
set ääniin liittävät.8 Steven Feld (1996, 97–98) kutsuu tätä 
paikan, tilan ja ajan ymmärtämistä akustemologiaksi tai 
akustiseksi epistemologiaksi (acoustemology, acoustic epis-
temology). Kyse on siitä, kuinka aistimuksista, kokemuk-
sista ja muistoista tehdään tolkkua suhteessa paikkaan. 
Akustemologisesti ajateltuna paikan kokemisen on aina 
mahdollista perustua akustiseen ulottuvuuteen – tilaan ja 
aikaan sekä näiden yhdistelmiin. Tila ilmaisee äänen leviä-
mistä ja aika äänen liikettä. Feldin ajatukset on vaivaton yh-
distää mainittuun äänimaisemakompetenssin käsitteeseen.

Kulttuurisen ääniympäristön näkökulmasta huomionar-
voisiksi Soundscape Studies and Auditory Cognition -tutki-
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muksesta nousevat äänellisen identiteetin (sonic identity) 
ja ristiinkoodauksen (transcoding) käsitteet. Termit liittyvät 
äänimaiseman muutoksen tematiikkaan yleisemmällä tasol-
la. Ajan kuluessa ympäristön äänet vaihtuvat ja korvautuvat 
toisilla sekä akustisina ilmiöinä että merkityksinä. Eri ikä-
ryhmät tulkitsevat ympäristönsä toisistaan poikkeavalla ta-
valla, jolloin tietyn alueen äänellinen ominaislaatu rakentuu 
eri sukupolvien kokemuksien ja alueen akustisen tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta. Tila määrittyy taloudellisten, kulttuu-
risten, etnisten ja uskonnollisten tekijöiden mukaan, minkä 
lisäksi se on akustisesti jatkuvassa muutoksessa: myös yh-
teisölle tärkeät ja erottuvat äänet muuttuvat yhteisön myötä 
(Arkette 2004, 162)9.  

Entisellään säilyneet äänet voivat muuttua, joskaan muu-
toksen ei tarvitse tapahtua akustisesti vaan merkityksen 
tasolla. Akustisen muuttumattomuuden paradoksi selittyy 
sillä, että olemassa olevat äänitapahtumat korvataan uusil-
la, alkuperäisen kanssa joskus ristiriitaisillakin merkityksil-
lä. Kyseessä on ristiinkoodaus, jolla tarkoitetaan olemassa 
oleviin merkityksiin tarttumista, niiden haltuunottoa ja 
korvaamista uusilla merkityksillä (Hall 1999, 210–211). 
Representoitujen kulttuurin tuotteiden lailla myös ympä-
ristön äänten merkityksiä pystytään kiistämään aktiivisella 
toiminnalla. Esimerkkinä voidaan käyttää smoolantilaista 
Skruvin kylää ja sen tehtaan pilliä. Aikoinaan siihen suh-
tauduttiin osana rutiineja ja arkipäivää, kunnes signaali sai 
käytöstä poistamisen jälkeen uuden merkityksen: joku kep-
postelija otti asiakseen soittaa pilliä ja tällä tavoin juhlistaa 
tehtaan kesäloman alkamista (Järviluoma 2005, 83). 

Selkeästi erottuvien äänten ohella äänimaisema muo-
dostuu taustalle jäävistä huomaamattomista äänistä. Sivuan 
aihetta julkaisussa Äänestä kertomalla (artikkeli 3). Five 
Village Soundscapes -tutkimuksissa kartoitettiin informant-
tien mieltymyksiä suhteessa ympäristöääniin ja tultiin siihen 
tulokseen, että preferenssit ovat useasti opittuja ja että niillä 
on tapana muuttua toisiksi ihmisen ikääntyessä (ks. Schafer 
1977a; Truax 2001a, 28). Miellyttäväksi tai epämiellyttäväk-
si luonnehdittu ääni on usein esteettinen tai normatiivinen 
arvio siitä, millaiseksi vastaaja äänen mieltää. Valitettavan 
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usein luonnehdinta myös jää sellaiseksi eikä tutkimuksella 
päästä käsiksi siihen, mistä arjen äänimaisema koostuu – ta-
vallisista, huomiota herättämättömistä äänistä, joihin ei liity 
suuria tunteita tai esteettisiä mieltymyksiä. Tutkimuksen 
fokusoiminen stereotyyppisen miellyttäviksi tai epämiellyt-
täviksi luonnehdittuihin ääniin saattaa jättää varjoonsa huo-
maamattomat ja itsestään selvät arkiympäristön ääni-ilmiöt. 

Perusäänet (keynote sound) liittyvät yhtä lailla yhteisön 
muuttumiseen tai muuttumattomuuteen kuin ääniprefe-
renssit ja selkeästi ääniympäristöstään erottuvat signaalit 
ja äänimaamerkit (sound signal, soundmark). Perusäänellä 
tarkoitetaan taustaääntä, johon ei kiinnitetä yleensä aktiivis-
ta huomiota; signaalilla viitataan tietoisesti kuunneltavaan 
ja selkeästi ympäristöstään erottuvaan ääneen; ja äänimaa-
merkillä ainutlaatuiseen tai yhteisölle tärkeään ääneen. (ks. 
Schafer 1977b, 272–273.) 

Esteettisesti arvioidut äänimaisemat kertovat osaltaan 
äänen kommunikatiivis-yhteisöllisistä ominaisuuksista. 
Kauniiden ja rumien äänten väliin jäävälle harmaalle alu-
eelle jäävät kuitenkin ne ympäristön akustiset ilmiöt, joita 
voidaan luonnehtia ”negatiivisesti kauniiksi”. Negatiivinen 
kauneus ei ole kaunista itsessään, vaan sen vuoksi, että se ei 
ole rumaa (Miller 1997, 91). Myös nämä äänet, joita ei kyetä 
selkeästi luonnehtimaan ”kauniiksi” tai ”rumaksi” rakenta-
vat osaltaan ääniympäristöä. Tarve huomaamattomampien 
äänten tutkimiseen ei kuitenkaan tarkoita, että taustasta 
selkeämmin erottuvat ja siten useasti miellyttäviksi tai epä-
miellyttäviksi koetut äänet tulisi jättää vähemmälle huomi-
olle. 

Aihe liittyy läheisesti melun määrittelemiseen. Äänestä 
kertomalla (artikkeli 3) sivuaa melun ja antropologisen lian 
suhdetta soveltaen antropologi Mary Douglasin näkemys-
tä puhtaudesta ja epäpuhtaudesta. Melu voidaan käsittää 
likaan verrattavaan substanssiin. Lika on väärässä paikassa 
olevaa ainetta, melu puolestaan väärässä paikassa ja/tai 
väärään aikaan kuultua ääntä. Siellä missä on likaa, vallitsee 
myös jonkinlainen yhteisöllinen järjestys. Kulttuureilla on 
käsityksensä liasta ja sen vastakohtana kokonaisrakenteesta, 
jota ei sovi rikkoa. (Douglas 2000, 85–86, 236.) Järjestyksen 
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vaalijoiden ohella on olemassa kommuunion järjestyksen 
rikkojia, joiden meluaminen pyritään suitsimaan yhteisön 
määrittelemän järjestyksen mukaiseksi. Miellyttävien, epä-
miellyttävien ja siedettävienkin äänten määritteleminen ker-
too yksilöllisten preferenssien ohella yhteisöllisistä arvoista 
ja ennen muuta vallasta: kenellä on oikeus nämä määritel-
mät tehdä ja toteuttaa ne käytännön rajoituksilla ja sään-
nöksillä. 

Tilan äänellisen muuttumisen myötä tarkentuvat käsi-
tykset sallitusta ja kielletystä. Tämä edellyttää järjestyksen 
ylläpitämiseen tarkoitettujen rajojen jatkuvaa määrittele-
mistä. Tätä edesauttaa osaltaan melun määrälliseen mit-
taamiseen tarkoitetun tekniikan kehittyminen. Sen myötä 
voidaan subjektiivisen likainen, ei-toivottu ääni desinfi oida 
kvantitatiivis-objektiivisesti mitattavaksi meluksi. Samalla 
meluongelma ja valta sen määrittelyyn, ongelmanratkai-
suun ja mahdollisten sanktioiden asettamiseen luovutetaan 
modernin yhteiskunnan asiantuntijaorganisaatioiden käsiin. 
Olisi kuitenkin liioiteltua väittää, että yksinomaan asiantun-
tijaorganisaatiot säätelisivät äänen liittyvää käyttäytymistä. 
Myös yksilöt sisäistävät sosiaalisen järjestyksen säännöt ja 
kontrolloivat äänenkäyttöään oma-aloitteisesti.

Äänen kulttuurisia merkityksiä ja havaitsemista selvitet-
täessä on otettava huomioon, että ympäristösuhde rakentuu 
harvoin pelkän kuuloaistin perusteella. Ehkä juuri tämä on 
osasyynä siihen, minkä vuoksi ääni-ilmiöihin liittyvä tieto on 
paikoitellen vaivalloisesti tavoitettavissa. Ainoastaan kuulon 
varassa toimiminen on poikkeuksellista verrattuna siihen, 
että ympäristöön ollaan yhteydessä samanaikaisesti myös 
näkö-, maku-, haju- ja tuntoaistien välityksellä. Pelkkään au-
ditiiviseen todellisuuteen keskittyminen itse asiassa voimis-
taa kuulon ja muiden aistien välistä dikotomiaa. Tästähän 
on viime kädessä kyse myös Jonathan Sternen kritikoimassa 
auditiivisessa litaniassa: yleistyksien avulla tehdystä vastak-
kainasettelusta, jolla korostetaan kuulon ja äänen ainutlaa-
tuisia ominaisuuksia muihin aisteihin verrattuna.    

Feldin (1996, 98) mukaan paikan kokeminen ja tuntemi-
nen kehittyvät monimutkaisena aistienvälisenä havainto-
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prosessina. Kiteytetysti: aistit tekevät paikan ja paikat teke-
vät aistin (”senses make place, places make sense”), jolloin 
suhde ympäristöön muodostuu aistimodaliteettien yhteis-
toiminnan tuloksena. Tutkimuksenteon kannalta aistien 
ominaispiirteiden esiin nostaminen on tarpeen, mutta tällä 
tavoin tapahtuvaa aistien erottamista ei tule tehdä proble-
matisoimatta. Erontekoon kriittisesti suhtautuva antropolo-
gi Tim Ingold kirjoittaa, että ”[…] juuri katseen liittyminen 
auditiivisen havaitsemisen prosessiin muuttaa passiivisen 
kuulemisen aktiiviseksi kuuntelemiseksi ja vastaavasti juuri 
kuulon yhdistyminen visuaalisen havaitsemisen prosessiin 
muuttaa passiivisen katselemisen aktiiviseksi katsomiseksi” 
(Ingold 2000, 277; ks. myös Lehtonen 2005). 

Näin epäilemättä onkin, kun asiaa pohditaan yleisellä 
tasolla. Kuuloaistin ja äänten korostamiseen kohdenne-
tun tutkimuksen kritiikin ei silti tulisi tarkoittaa sitä, että 
sorrutaan yleisluonteisiin toteamuksiin kuulon ja muiden 
aistien koordinaatiosta. Vaarana on tällöin eräänlainen ais-
tihavaintojen reduktionismi, jossa aistien yhteistoiminnalla 
korvataan yksittäisten aistien hienovaraisemmat toiminnot. 
Tässä yhteydessä riittää, kun mainitaan kuuloaistin eri tavat 
vastaanottaa ääni-informaatiota, joissa muilla aisteilla ei tar-
vitse olla osaa eikä arpaa.  

Vaikka aistit toimivat hierarkkisesti, ne toimivat yh-
teistyössä. Kyseessä ei ole staattinen paremmuusjärjestys. 
Lisäksi erityyppiset ympäristöt vetoavat eri aisteihin, min-
kä vuoksi aistihierarkiat muodostuvat sen mukaan, kuinka 
eri tilat aktivoivat eri aisteja tai kuinka aktiivisesti eri tiloja 
aistitaan. Tämä ei sulje pois sitä, etteikö kuulonvaraista ha-
vainnointia tai äänten merkitysjärjestelmää voitaisi käyttää 
sysäyksenä tutkimuksen aloittamiselle. Kyse on korvin ha-
vaittavien ilmiöiden asettamisesta tutkimuksen kohteeksi 
tasavertaisena muiden aistien ja aistiyhdistelmien välittä-
män informaation kanssa.

2.2. Menneisyys, rakenteet ja muutos  
Äänestä kertomalla ja Pois maailman mellakasta (artikkelit 
3 ja 4) tarkastelevat historiallisten ympäristöäänten mer-
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kityksiä skotlantilaisessa Dollarin kylässä ja suomalaissiir-
tolaisten Sointulassa, Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa. 
Tutkimuksissa kartoitan paikallisten ilmiöiden sekä yh-
teiskunnallisten rakenteiden ja rakenteellisten muutosten 
vaikutuksia ääniympäristöön. Äänet konstruoivat aistittua 
todellisuutta sekä yksilön että yhteisön kokemuksissa. Tämä 
todellisuus kiinnittyy äänten välityksellä paikallistasoa laa-
jempiin alueellisiin ja globaaleihin muutoksiin.  

Paikallista äänimaisemaa tutkittaessa tulee ottaa huo-
mioon äänimaiseman suhde makrotason muutoksiin sekä 
se, kuinka paikallistason toimijoiden  aistiympäristö ja 
kokemukset liittyvät osaksi laajempaa viitekehystä. Etno-
musikologi Mark Slobin (1993, 17–19) on kirjoittanut 
musiikkimaisemasta, joka koostuu kolmen tyyppisestä mu-
siikista: paikallisesta, alueellisesta ja alueelliset rajat ylittä-
västä (local, regional, transregional). Käsitys voidaan ulottaa 
koskemaan musiikin ohella koko ääniympäristöä. Jakoa so-
veltaen paikalliset äänet rajoittuvat maantieteellisesti pienel-
le seudulle, kuten kylään tai laaksoon. Ne ovat pienen yhtei-
sön kuulemia, kuuntelemia ja tunnistamia. Alueelliset äänet 
ovat osa laajempaa maantieteellistä kokonaisuutta, johon 
vaikuttavat tallenteet ja radiolähetykset. Globaalit, alueel-
liset rajat ylittävät äänet ovat median tai muiden ylikansal-
listen tekijöiden aikaansaamia. Paikallisten äänten välittämä 
informaatio on sidoksissa akustiseen yhteisöön, joka ne on 
tuottanut, eivätkä niiden välittämät merkitykset välttämättä 
aukene ulkopuoliselle. Alueelliset ja alueelliset rajat ylittävi-
en äänten merkitykset ovat laajemmin yhteisiä. Tämän kult-
tuurisen taustan muodostumista edesauttavat muun muassa 
kansainvälisten mediakonsernien tuotteet (artikkeli 1). 

 Makrotason vaikutusten arviointi antropologisen tutki-
muksen keinoin voi muodostua ongelmaksi sen vuoksi, että 
tieteenalalta puuttuu selkeä makrorakenteen teoria. Tieteen 
paradigmat ja teorian muodostus ovat peräisin suurelta osin 
suhteellisen pienien ja eristyneiden yhteisöjen tutkimisesta. 
Makrorakenteen teoria on sovellettava muiden tieteenalojen 
teorioista, kuten sosiologiasta, valtiotieteistä, sosiaalipsyko-
logiasta, historiasta ja niin edelleen. Antropologian tutkimus-
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tradition panoksena on tutkimuksen keskittäminen yhteisö-
jen mentaaliseen elämään ja henkilökohtaisiin sosiaalisiin 
tilanteisiin. (Bennett 1985, 28–29, 46.) 

Antropologien pohdinnalla on yhteyksiä sosiaalitieteelli-
siin käsityksiin siitä, kuinka mikro ja makrorakenteet sijoit-
tuvat tutkimuksen kentälle. Mikrososiologia on kiinnostunut 
yksilöiden vuorovaikutuksesta, ryhmistä ja jokapäiväisestä 
elämästä. Makrososiologialla puolestaan viitataan tutki-
mukseen, jonka kohteena ovat yhteiskunnalliset rakenteet ja 
instituutiot (Saaristo & Jokinen 2004, 59). Tutkimukseen on 
mahdollista lisätä vielä kolmas, mikron ja makron yhdistävä 
taso, jota esimerkiksi taloustieteessä kutsutaan mesotasoksi 
(Holland 1987, 23; vrt. kreikan kielen mesos, joka merkitsee 
’välissä olevaa, välittävää’).10

 Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa kulttuurin on esitetty 
sijoittuvan akselille rakenne–kulttuuri–toimija. Käsitys liit-
tyy sosiaalisen konstruktionismin/sosiokulttuurisen näkö-
kulman perinteeseen, jossa ilmiöitä tarkastellaan aikaan ja 
paikkaan sidottujen yhteisöjen tuotteina. Tällöin tutkimuk-
sessa painotetaan sosiaalisia, kielellisiä ja vuorovaikutuksel-
lisia lähestymistapoja. (Saaristo & Jokinen 2004, 104–105.) 

Rakenne-kulttuuri-toimija -kolmijako voidaan rinnastaa 
makro- meso- ja mikrotasoihin. 

Rakenteella tarkoitetaan toiminnan aineellista perustaa, 
kuten tuotantovälineitä ja teknologiaa; kulttuurilla merki-
tyksiä ja verkostoja, joita yksilöt ja yhteisöt käyttävät todelli-
suutta jäsentääkseen ja kommunikoidessaan toistensa kans-
sa; toimijana taas on yksilö, joka on kyvykäs muuttamaan 
toimintaansa ja ymmärtämään tarkoituksiaan. (Hall 1992, 
11; Saaristo & Jokinen 2004, 105–106; ks. myös Williams 
1988, 23–33.) Välittävänä tekijänä rakenteen ja toimijan kes-
ken on kulttuuri, jonka avulla opitaan myös äänten merki-
tykset yhteisössä. Merkityksiä rakentavat sosiaalistuminen, 
oppiminen ja konventiot – ääniympäristössä eläminen ja 
siihen vaikuttaminen.

 Ääniantropologian kannalta ovat huomionarvoisia kaik-
ki kolme vaikuttavaa tasoa, eritoten kulttuuri ja siihen si-
sältyvät symbolit, diskurssit ja merkitykset (vrt. Saaristo & 
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Jokinen 2004, 105–106). Kulttuurin tasolla päästään käsiksi 
merkityksiin, joita liitetään ympäristön äänin. Kuten mainit-
tiin, akustinen kokemus ei ainoastaan heijasta todellisuutta, 
vaan myös rakentaa sitä. Samalla lailla akustinen kokemus 
rakentuu puheessa, kirjoituksessa tai muissa kulttuurisissa 
teksteissä.   

 Mikron-, makron- ja välittävän kulttuurisen tason yhdis-
täminen muistuttaa lähtökohdiltaan kulttuuriekologisen tut-
kimuksen tekemistä. Huomioon voidaan ottaa kaikki mah-
dolliset tekijät, jotka vaikuttavat yhteisön ympäristösuhtee-
seen: väestösuhteet, teknologiset ja taloudelliset ratkaisut, 
uskonnolliset, eettiset ja ideologiset arvot ja niin edelleen 
(Sarmela 1984, 82–83). Tähän suhteeseen vaikuttavat myös 
menneisyydessä tehdyt ratkaisut, joiden valottamiseen voi-
daan käyttää historiantutkimuksen menetelmiä, milloin se 
on tutkittavan yhteisön tapauksessa mahdollista. 

Historiallista äänimaisemaa tarkastelee Pois maailman 
mellakasta (artikkeli 4), joka on tutkimus runsaat sata vuot-
ta sitten perustetusta kanadansuomalaisesta yhteisöstä. 
Brittiläiseen Kolumbiaan Tyynenmeren rannikolle kohon-
neen Sointulan asukkaiden tavoitteena oli elää ihanneyh-
dyskunnassa kapitalistisesta talousjärjestelmästä syrjässä. 
Työssäni keskityn kielellisesti ja maantieteellisesti suhteelli-
sen eristyneen  – ja osin eristäytyneenkin  – yhteisön tärkei-
nä pitämiin arvoihin, joita haen ympäristön ääniin liittyvistä 
lausumista: painetuista teksteistä ja haastattelupuheesta. 

Äänimaiseman muutos ilmeni muun muassa ammatin-
harjoittamiseen liittyvien keksintöjen ja työmenetelmien 
käyttöönotossa, taloudellisten suhdanteiden vaihteluissa ja 
paikalliseen musiikkitoimintaan liittyvissä kielellisissä ilmai-
suissa. Maantieteellisen sijainnin vuoksi musiikilla on ollut 
keskeinen asema sointulalaisten sosiaalisessa kanssakäymi-
sessä: ulkopuolisen tarjonnan puuttuessa soitosta, laulusta 
ja muusta näyttämötoiminnasta huolehdittiin omatoimises-
ti. Sata vuotta sitten perustetun yhteisön käyttömusiikkiin 
verrattuna tämän päivän musisoinnista on tullut ”edustuk-
sellista” sointulalaisuutta. Saaren musiikkia on levytetty ja 
sitä käytetään kiertueilla kanadansuomalaisen purpuriryh-
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män tanssisäestyksenä. Sen ohella, että muusikot soittavat 
omaksi ilokseen ja osana sosiaalista kanssakäymistä, he 
tuovat esiin suomalaiseksi mieltämiään piirteitä musiikki-
valinnoillaan ja esiintymisillään. Tässä mielessä musisointi 
on paluuta ihanneyhteisön alkuaikojen musiikkitoimintaan, 
jolloin runojen, laulujen ja muun taiteen keinoin luotiin ha-
lutunlainen Sointula. 

Makrotason suhdetta mikrotason tapahtumiin sivuttiin 
WSP:n  Five Village Soundscapes -tutkimuksessa. Eurooppa-
laisten kylien äänimaisemaa kartoittaneen tutkimuksen mu-
kaan yhteisön menettäessä riippumattomuutensa suurem-
malle sosiaaliselle järjestelmälle se kadottaa samalla ainut-
laatuiset äänimaamerkkinsä ja äänitapahtumansa (Schafer 
1977a, 49). Teesi viittaa yleisluontoisesti siihen, kuinka muu-
tokset länsimaisessa, teollistuneessa yhteiskunnassa vähen-
tävät äänten erottuvuutta. 

Äänten erottuvuuden vähentyminen on etenkin kaupun-
kiolosuhteissa kiistatonta. Teesi riippumattomuudesta sen 
sijaan houkuttelee problematisoimaan ja kartoittamaan yk-
sityiskohtaisemmin niitä rakenteellisia ja kulttuurisia tekijöi-
tä, jotka vaikuttavat äänimaiseman muutokseen, muutosten 
laatuun ja siihen kuinka paikalliset ne kokevat.  

 Riippumattomuuden ja sen menettämisen toteamisen 
ohella tulisi pohtia, kuinka taloudellisten tai sosiaalisten teki-
jöiden muuttuminen ilmenee ääniympäristössä ja kenen eh-
doilla muutokset tapahtuvat. Kyse on paikallistason ja mak-
rotason vuorovaikutuksesta mutta myös yhteisön itsensä 
tekemistä valinnoista, joilla ei tarvitse olla mitään tekemistä 
riippumattomuuden menetyksen kanssa. Ääniympäristö 
koostuu useista sisäkkäisistä ja rinnakkaisista äänimaisemis-
ta. Tämä tulisi ottaa huomioon myös muutoksia tutkittaessa 
sen sijaan, että oletetaan ympäristöäänten ilmentävän yksi-
selitteisesti yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. 

Sointulan tapauksessa riippuvuus laajemmasta talou-
dellisesta ja hallinnollisesta järjestelmästä kuuluu ääni-
ympäristössä. Äänten erottuvuuden kannalta muutos on 
kuitenkin täsmälleen päinvastainen kuin mihin Five Village 
Soundscapes -tutkimuksessa päädyttiin. Kalastusrajoituksista 
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johtuva työttömyys on hiljentänyt kylän elämää merkittäväs-
ti, eikä hiljaista kylätietä koeta miellyttävänä – jopa aiemmin 
meluksi koettuja ääniä ikävöitiin. Kyseessä on mahdollisesti 
myös nostalginen asennoituminen menneeseen ja taloudel-
lisesti turvatumpaan aikaan, jolloin yhteisöllä oli tulevaisuus 
jota odottaa.

Paikallisten, alueellisten ja globaalien tekijöiden yhteen-
sulautuminen ilmenee saaren akustisessa kommunikaati-
ossa. Syrjäisestä sijainnista ja eristyneisyydestä huolimatta 
paikallisen tason tapahtumat olivat yhteydessä laajempiin 
muutoksiin jo yhteisön perustamisvaiheessa. Innostus siir-
tyä syrjään maailman mellakasta ei ollut yksittäisen ihmis-
joukon idealistinen ponnistus, vaan osa 1800-luvun lopun 
poliittista liikehdintää, johon liittyi utopististen ihanneyh-
dyskuntien perustaminen. Uudisraivaajat toivat omat ää-
nensä mukanaan, sillä käytännöllisesti katsoen koskematon 
luonto raivattiin ihanneyhteisön tarpeiden mukaiseksi me-
kaanisilla työkaluilla ja höyrytoimisilla laitteilla.

Ideologisessa mielessä merkittävä äänimaiseman muutos 
tapahtui 1960-luvun alussa. Suurvaltasuhteiden kylmen-
tyminen ja Kuuban kriisi kuuluivat ympäristössä hälytyssi-
reenin äänenä, joka soi Sointulan koululaisille sen merkiksi, 
että oli harjoiteltava ydinasehyökkäykseltä suojautumista. 
Aiemmin syrjäisen ja sosialistisen Sointulan oli mukaudut-
tava kansainvälisen politiikan muutoksiin, joihin rakenteelli-
sella tasolla vaikutti Neuvostoliitto – ihanneyhteisön jälkei-
senä aikana kylälle ideologisena esikuvana toiminut valtio.  

Paikallisen, alueellisen ja globaalin ääniympäristön muu-
toksissa ja niiden vaikutuksissa toisiinsa on harvoin kyse sel-
keistä syy-seuraussuhteista. Yksioikoisen selittämisen vaara-
na on tällöin makroreduktionismi, jolla tarkoitetaan mikro-
tason ilmiöiden selittämistä epäasianmukaisella makrotason 
tiedolla (DeWalt & Pelto 1985, 3). Painotettaessa globaalien 
järjestelmien vaikutuksia unohdetaan usein paikallistason 
dynaamiset prosessit tai se, että mikro- ja makrotasojen 
järjestelmät toimivat keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa 
(mt., 5, 16). Samasta aiheesta on tosin kritikoitu myös kult-
tuuria painottavia näkökulmia. Margaret Archerin mukaan 
toimija, kulttuuri ja rakenne ovat eri perspektiivejä sosiaa-



53Heikki Uimonen: Ääntä kohti 

liseen todellisuuteen. Mikään näistä kolmesta ei ole jonkun 
toisen seurausta – kulttuuria ei voi palauttaa esimerkiksi yh-
teiskunnallisiin rakenteisiin. (Archer 1996, op.cit. Saaristo & 
Jokinen 2004, 143–144.)

Vuorovaikutukseen uskoo myös sosiologi Anthony 
Giddens, joka on selvittänyt rakenteen ja toimijan välistä 
suhdetta rakenteistumisteoriassaan. Tästä näkökulmasta 
selitykset eivät löydy yksinomaan rakenteista saati ymmär-
tävän sosiologian edustajien näkemyksistä, jotka korostavat 
yksilön toimintaa ja sen tietoista luonnetta. Giddens katsoo, 
että rakenteet ovat sekä inhimillisen toiminnan tulos että 
edellytys toiminnalle. Yhteiskunnallinen todellisuus koostuu 
rakenteista, jotka sekä antavat mahdollisuuksia toimintaan 
että kahlitsevat sitä. Rakenne ilmenee niin subjektin kuin 
yhteiskunnallisten käytäntöjenkin muotoutumisprosesseissa. 
(Giddens 1984, 24, 112; Saaristo & Jokinen 2004, 144–145.)

Sen sijaan, että tutkittaisiin vain makrotason tai ra-
kenteiden vaikutuksia on sosiaalisen konstruktionismin 
näkökulmasta otettava huomioon kulttuurisella tasolla 
tapahtuva merkitysten muodostuminen ja ilmiöihin reagoi-
minen. Osoituksena tästä on sointulalaisten asennoitumi-
nen Tyynenmeren rannikon majakoiden rationalisointiin. 
Paikallisella tasolla rakenteelliset muutokset ilmenivät 
merkinantolaitteiden uudistuksina. Epävakaisesti toimivan 
ja siten ärsyttäväksi koetun sumusireenin ääneen työlään-
tyneet saarelaiset ratkaisivat asian omalla tavallaan. Kun vi-
ranomaisten toimet eivät tuottaneet tulosta, laite ammuttiin 
hiljaiseksi. 

2.2.1 Kadonneen äänen tutkimus
Eri tyyppisten lähdemateriaalien käytöstä etnomusikologi-
assa kirjoittanut Vesa Kurkela (1991) on pohdiskellut etno-
musikologian historiattomuutta ja sen nykyajan haasteita. 
Kurkela tarkastelee diakronisen ja synkronisen tutkimuksen 
suhdetta musiikkien tutkimuksessa sekä pohtii uusien vies-
tintävälineiden vaikutusta etnomusikologiseen kysymyk-
senasetteluun ja metodologisiin valintoihin. Myöhemmin 
julkaistussa artikkelissaan Kurkela, Timo Leisiö ja Pirkko 
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Moisala (2003, 63) patistavat nykyetnomusikologeja käyttä-
mään mikrohistoriasta tuttua tiedonhankinnan periaatetta 
entistä ponnekkaammin: huomionarvoista on kaikki tutki-
musongelmaa valottava aineisto. 

Kehotusta monipuolisen lähdeaineiston käyttöön tukee 
se, että mikrohistoriaan kytkeytyy myös historiallinen ant-
ropologia, jolla tarkoitetaan antropologisen tutkimuksen 
soveltamista historiankirjoitukseen11. Enemmänkin paikal-
lisyhteisöjen tutkimuksesta tunnetun antropologian lähde-
aineistoina voidaan käyttää tarvittaessa tilastoja ja joukko-
tiedotusvälineitä (ks. Eriksen 2004, 86).  

Mikrotason tutkimuksella voidaan nostaa paikalliset ää-
net kuuluville kahdessakin mielessä: paikallisten henkilöiden 
ääninä, kuten kokemuksina ja kertomuksina sekä historialli-
sina muutoksina, jotka ovat tapahtuneet ääniympäristössä. 
Sen sijaan että keskityttäisiin ainoastaan makrotason raken-
teiden vaikutusten arviointiin selvitetään sitä, kuinka pai-
kalliset kokevat muutokset ympäristössään. Tämän ohella 
haetaan vastausta siihen, millainen alueen äänimaisema on 
menneisyydessä ollut. Kulttuurisella tasolla tulee ottaa huo-
mioon äänen yhteisölliset merkitykset, jotka voivat liittyä 
rituaaleihin, uskomuksiin tai ideologisiin seikkoihin, kuten 
Sointulan kohdalla. Käsitykset suomalaisuudesta rakentavat 
kulttuurisesti paikallista äänimaisemaa, minkä ymmärtämi-
nen vaatii tietoa yhteisön menneisyydestä ja niistä seikoista, 
jotka ylipäätään johtivat utopian perustamiseen.   

Historiallista tutkimusotetta on sovellettu äänimaisema-
tutkimukseen World Soundscape -projektin perustamisesta 
lähtien, kuten Tuning of the World tai Vancouver Soundscape 
osoittavat. Muita historialliseen ääneen keskittyviä tutki-
muksia ovat ranskalaisten maaseutupaikkakuntien kirkon-
kelloja ja niihin liitettyjen merkitysten muutoksia käsittelevä 
työ (Corbin 1998); urbaanin äänimaiseman, kuuntelukult-
tuurin muutoksen ja arkkitehtuurin modernisaation yhteyk-
siä käsittelevä tutkimus (Th ompson 2002); sekä Yhdysvaltain 
sisällissotaa ja sen molemminpuolista aikakautta selvittävä 
teos (Smith 2001). Suomalaisten tutkijoiden menneisyyden 
ääniympäristöön suuntautuva päänavaus on monitieteinen 
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Kuultava menneisyys -antologia, johon Sointula-artikkelini-
kin sisältyy (Ampuja ja Kilpiö 2005). 

Diakronista tutkimusotetta ajatellen aineistona on har-
voin käytettävissä tallennettuja, historiallisia ääniympäristö-
jä tai edes yksittäisiä ympäristön ääniä. Tallentavia laitteita 
on käytetty musiikkien tutkimuksen apuna runsaan sadan 
vuoden ajan, mutta useimmiten tutkijoiden intressit ovat 
kohdistuneet muualle kuin ääniympäristön tallentamiseen. 
Laitteiden teknisistä rajoituksista johtuen ympäristön äänit-
täminen ei ylipäänsä ole ollut mielekästä. Toisaalta muiden 
kuin tutkimusintressien perusteella koottuja yksityisiä ja 
julkisrahoitteisia ääniarkistoja ei ole toistaiseksi juurikaan 
hyödynnetty. Viimeaikainen tutkimus paljasti Yleisradion 
kokoelmiin tallennetun suomalaista äänimaisemaa sen eri 
muodoissaan toisen maailmansodan ajoista lähtien (ks. 
Kuljuntausta 2005). 

Etnomusikologeille osoitettu yleisohje mikrohistorian 
monipuolisen lähdeaineiston käyttämisestä sopii mennyttä 
tarkastelevalle äänimaisematutkijalle. 1600-luvun Englannin 
ääniympäristöä kartoittanut Bruce R. Smith (2003, 128–129) 
pohtii aiheellisesti, kuinka kuunnella historiaa, kun äänet 
ovat jo kuulumattomissa ja informantit tavoittamattomissa. 
Sama kysymys voidaan ulottaa koskemaan arkipäivän ään-
ten katoamista tai niiden alkuperäisten merkitysten muut-
tumista toisiksi. Kuten edellisessä luvussa ristiinkoodauksen 
kohdalla ilmeni, samasta ympäristöstä tai äänestä on löydet-
tävissä erilaisia ajallisia kerrostumia: historiallisia tai tämän-
hetkisiä merkityksiä kertojasta riippuen.

Henkilö- ja ryhmähaastattelut ovat lähestulkoon välttä-
mättömiä, jos mielitään selkeyttää mikrotasolla tapahtu-
nutta ääniympäristön muutosta. Haastateltavien joukkoon 
voidaan löytää avaininformanteiksi yhteisön äänimaiseman 
kuuluvimpia edustajia: skotlantilaisen kylän eläkkeelle jäänyt 
seppä ja Sointulan majakanvartija olivat keskeisiä henkilöitä 
kertomaan, millaisina ääniympäristön muutokset henkilö-
kohtaisesti ja kollektiivisesti koettiin. Myös yksityiskoko-
elmat voivat olla varteenotettavia tiedonlähteitä. Sointula-
artikkelin kenttätyöaineistoon sisältyy kappale paikallisen 
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soittajan omistamalta tallenteelta. Ryhmämusisointitilan-
teesta nauhoitetussa esityksessä saarelaiset laulavat yhteisön 
elämästä ja tapahtumista itse sanoittamaansa laulua. 

Bruce R. Smith (2003, 131–132) ratkaisi tiedonhankin-
nan ongelmat muun muassa historiallisten karttojen, ase-
makaavadokumenttien, matkalaisten aikalaistodistusten ja 
kirjallisten viitteiden avulla. Lähteiden avulla oli mahdollista 
palata neljänsadan vuoden takaiseen äänimaisemaan. Heikki 
Laitisen (1991, 79–80) lähestymistapa on astetta radikaa-
limpi: hän tekee kuvitteellisen kenttätyömatkan Petsamon 
Suonikylään. Suomalaisen rahvaan musiikin lähteitä kriit-
tisesti käsittelevässä artikkelissaan Laitinen herättää men-
neisyyden ääniympäristön kuuluvaksi niin, että samalla 
kertaa muuttuu myös tutkijan suhde tutkimuskohteeseen. 
Refl ektoiva kertomus tarkastelee kuuntelevan tutkijan ha-
vainnointitapojen muutosta, korvien herkistymistä hiljai-
suudessa ja viimein itse musiikin oppimista.

Äänestä kertomalla (artikkeli 3) rakentuu osin jo ka-
donneen äänimaiseman kuvauksen ympärille. Artikkelissa 
skotlantilaisen Dollarin kylän äänellinen menneisyys koos-
tuu asukkaiden haastatteluista ja kirjallisista lähteistä, jotka 
ajoittavat tapahtumat 1900-luvun taitteesta nykypäivään. 
Neljännesvuosisata sitten tehtyyn äänimaisemakartoituk-
seen verrattuna globaalin talouden ja politiikan vaikutukset 
ovat lisääntyneet alueella. Esimerkkinä mainittakoon lä-
heisen ilmavoimien tukikohdan toiminnan aktivoituminen 
Irakin sodan aikana, mikä yhdistää maailmanlaajuiset ta-
pahtumat kylän arkeen yhtä lailla kuin lentotoiminta toisen 
maailmansodan aikana. 

Makrotason muutosten ilmeneminen paikallistasolla 
ilmenee myös ääntä tallentavien ja toistavien laitteiden vai-
kutuksissa. Laitteiden yleistyminen on tehnyt mahdolliseksi 
oman tilan äänellisen rakentamisen ensiksi mekaanisen ja 
sittemmin sähköisen äänentoiston avulla. Akustiseen itse-
määräämisoikeuteen vihjaa alussa mainittu Alan Lomaxkin, 
joka korottaa mississippiläisen kapakan levyautomaatin 
”musiikillisen alttarin” asemaan. Laite toimii uusien laulujen 
lähteenä mutta samalla demokratian symbolina. Sen myötä 
voidaan vakiinnuttaa ”rodullista yhteenkuuluvuutta” musii-
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killisilla valinnoilla tai valitsematta jättämisillä (Lomax 1995, 
38). 

Sama äänilevy-yhtiöiden julkaisupolitiikkaan sidoksissa 
oleva itsemääräämisoikeus koski muitakin uuden mantereen 
vähemmistöjä, joille levyteollisuus myi heidän omaa musiik-
kiaan gramofonien ohella (ks. Gronow 1988). Sointulassa 
gramofonin käyttö omaksuttiin varhaisessa vaiheessa, mutta 
ainoaksi tanssimusiikin lähteeksi siitä ei ollut saarelaisten 
pitäytyessä vanhassa iltamaperinteessä. Alue säilyi äänelli-
sesti omaleimaisena aina radion ja television tuloon saakka. 
Etenkin televisio muutti sosiaalisen kanssakäymisen muoto-
ja ja haalitoimintaa. Kollektiiviset päätökset ääniympäristös-
tä vaihtuivat yksityisissä tiloissa tehtyihin henkilökohtaisiin 
valintoihin. 

Menneisyyden äänimaiseman kulttuurianalyyttiseen 
selvittämiseen kuuluvat ääniin liittyvät henkilökohtaiset ja 
yhteiset muistot. Menneet äänitapahtumat luovat alueella 
asuville yhteisen eilisen. Tässä katsantokannassa Sointulan 
haalilla soitettu musiikki oli keskeinen yksittäinen teki-
jä. Toisaalta merkitysten muodostuminen on sidoksissa 
haastateltavan ikäryhmään, ammatinharjoittamiseen tai 
muuhun viiteryhmään, ja se saattaa vaihdella myös yksilö-
tasolla. Paikallinen kalastaja piti käytöstä poistetun sumu-
torven ääntä miellyttävämpänä kuin uusia signaaleita. 
Ammatinharjoittamisen kannalta sumutorvella ei ole mer-
kitystä yleistyneiden syvyysmittareiden ja satelliittinavigaat-
toreiden vuoksi.      

Sosiologi Vic Seidler (2003, 397) kysyy voivatko ihmiset 
ottaa äänensä mukaan, kun he muuttavat kulttuurista toi-
seen. Auttavatko äänet muistamaan, mistä he ovat tulleet 
aivan kuin he eivät olisi lähteneetkään? Vai tuovatko äänet 
mieleen asioita, joita he eivät haluaisi muistaa? Viime vuo-
sisadan alun Sointulan uudisasukkaiden tapauksessa ihan-
neyhteisöä rakennettiin suomenkielisillä lauluilla ja itse-
näistyvän Suomen musiikillisilla käytännöillä, jotka siirsivät 
vanhan maan soitto- ja lauluperinteen uudelle mantereelle. 
Myöhemmässä vaiheessa suomalaiseksi mielletyllä musii-
killa tehtiin kuuluvaksi hyväksi katsottua sointulalaisuutta 
ja mentaalia yhteyttä esivanhempien kotimaahan. Myös 
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kuulumattomat äänet kertovat: suomen kielen asteittainen 
hiipuminen koettiin menetykseksi, sillä kielen myötä katosi 
osa aiempaa yhteisöllisyyttä. 

 Ääni on yhteys menneisyyteen, ei äänimenneisyyden 
yksityiskohtainen deskriptio. Samoin äänimaiseman etno-
grafi nen kuvailu ja historian kirjoittaminen ovat konstruk-
tioita. Kulttuuriseen kontekstiin ja äänitapahtumien ainut-
kertaisuuteen keskittyvän tutkimuksen periaate on yhtenevä 
Jonathan Sternen ajatuksen kanssa: ”Voimme kuunnella 
äänitettyjä menneisyyden jälkiä, mutta emme voi olettaa, 
että tietäisimme tarkalleen millaista oli kuulla tiettyä aikaa 
tai paikkaa menneisyydessä”12 (2003, 19). Tämä pätee niin 
auditiivisten kuin muidenkin historiallisten lähteiden todis-
tusvoimaan. 

2.3. Musiikinkuuntelu ja ääniympäristön 
sähköinen murros 
2.3.1. Äänen siirrettävyys
Radio työpaikan äänimaisemassa, Kuuloaistin valtakunta ja 
Sorry can’t hear you ja (artikkelit 5, 6 ja 7) rakentuvat äänen 
toistettavuuden ympärille. Artikkelit eroavat muusta väitös-
kirjan sisällöstä siten, niissä tarkastellaan yksityiskohtaisem-
min äänen tallentamiseen, lähettämiseen ja toistamiseen 
liittyviä ilmiöitä ja niihin liittyviä kulttuurisia konventioita.  

Ennen sähköakustisten menetelmien käyttöönottoa 
äänen vahvistaminen ja muokkaaminen akustisilla ratkai-
suilla tai soittimilla tapahtui samojen lainalaisuuksien ra-
joissa kuin äänen tuottaminen luonnollisessa ympäristössä. 
Elektroakustinen äänen käsittely vaikuttaa akustiikan pe-
russääntöihin muuttamalla äänen fyysisestä ja mekaanisesta 
sähköiseksi sekä lisäämällä siihen energiaa. Lisäksi ääni on 
tallennettavissa ja siirrettävissä paikasta toiseen. (Truax 
2001a, 123–124.) Paitsi että äänen sähköinen siirrettävyys 
muokkaa ääniympäristöä, se kulkee käsi kädessä kuuntelu-
tapojen muuttumisen kanssa. Kumpaakaan ei voi tarkastella 
toisistaan erillisinä kulttuurisina ilmiöinä.

Musiikin toistettavuutta ja kuuntelua koskeva tematiikka 
on läheisessä yhteydessä äänimaiseman muutokseen. Äänen 
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uusinnettavuuteen liittyvien innovaatioiden yleistyminen 
ja niiden soveltaminen eri käyttötarkoituksiin synnyttää 
uusia musiikin käyttötapoja ja samalla mahdollistaa yksi-
tyisen ja/tai julkisen ympäristön äänellisen muovaamisen. 
Ääniympäristön muutokset vaikuttavat myös siihen, kuin-
ka musiikkia kuunnellaan tai joissakin tapauksissa jätetään 
kuuntelematta. Konkreettisesti tämä ilmenee muun mu-
assa matkapuhelinten musiikillisten soittoäänten käytössä. 
Vaikka melodioita ei ole tarkoitettu tarkkaavaisesti kuunnel-
taviksi, niihin on liitettävissä samanlaisia merkityksiä kuin 
keskittyneemmin kuunneltaviin musiikkikappaleisiin (artik-
keli 7). 

Radiot, sähköisesti vahvistetut fonografi t, äänentoistojär-
jestelmät ja äänielokuva toivat yleisön ulottuville sähköisesti 
reprodusoidun äänen. Tämä uudeksi rakentunut äänimai-
sema oli 1930-luvulle tultaessa varsin laajalle levinnyttä. 
Täysin yllättäen muutos ei tullut, sillä aiemmin käyttööno-
tettu puhelin oli totuttanut kansalaiset perinteisen äänen 
ja tilan välisen suhteen muutokseen. Ääni siirtyi suoraan 
ja intiimisti puhujan suusta kuulijan korvaan ilman, että 
viestiin vaikuttivat kommunikoijien etäisyys toisistaan tai 
tilan akustiset ominaisuudet. (Th ompson 2002, 233–235.) 
Akustisen tilan ja kuuntelutapahtuman oli nyt mahdollista 
rakentua toisin kuin aiemmin.

Siinä missä lääketiede ja sähkötys ammattimaistivat 
kuuntelun, äänen reproduktio popularisoi sen (Sterne 2003, 
157). Kuuntelu muutti luonnettaan fonografi en ja myöhem-
min yleistyneiden radioiden myötä. Henkilökohtaisten kuu-
lokkeiden sijaan alettiin suosia kollektiiviseen käyttöön so-
veltuvia laitteita toisin kuin puhelimen kohdalla, joka säilytti 
yksityisen luonteensa pidempään. (Th ompson 2002, 237.)

Puhelimen yksityinen luonne muuttui vuosisadan loppu-
puolella. Matkapuhelinten yleistyttyä 1980- ja 1990-luvuilla 
yksityinen ja julkinen äänimaisema muuttui radikaalisti, kun 
puhelinten käyttäjät laajensivat akustista reviiriään tuomal-
la henkilökohtaiset keskustelunsa ja soittoäänensä julkisiin 
tiloihin. Yhteisen tilan äänellinen privatisointi oli uusi ja 
ristiriitainenkin ilmiö. Paitsi että puhelinten signaalit koet-



60  Heikki Uimonen: Ääntä kohti

tiin häiritseviksi, yksityisasioiden julkinen puiminen saattoi 
sivullisen korvin tuntua vaivaannuttavalta. Matkapuhelinten 
käyttö on koetellut sosiaalisen järjestyksen akustisia rajoja 
laitteiden yleistymisestä lähtien olkoonkin, että sallitun ja 
paheksuttavan käytöksen raja on ollut jatkuvassa muutok-
sessa (artikkeli 7).

Kuten matkapuhelinten kohdalla on käynyt ilmi, in-
novaatioiden yleistyminen vaikuttaa ääniympäristöön ja 
näihin vaikutuksiin myös reagoidaan. Kun newyorkilaisilta 
kysyttiin vuonna 1929 heidän ongelmallisiksi kokemistaan 
äänistä, kymmenen ensimmäistä sijaa oli varattu  ”koneajan 
keksinnöille” (Th ompson 2002, 117). Samoihin aikoihin 
New Yorkin Cityn Noise Abatement Commission luokitteli 
melulähteiksi liikenteen ja rakentamisen ohella radiot, levy-
soittimet ja kaiuttimet (mt., 118).  

R. Murray Schafer on käyttänyt äänen sähköisen siirtämi-
sen yhteydessä käsitettä skitsofonia. Sähköakustisesti jäljen-
netyt äänet ovat kopioita, jotka ovat siirrettävissä ja kuun-
neltavissa eri aikoina ja eri paikoissa, kun taas alkuperäiset 
äänet ovat sidottuja niitä tuottaviin järjestelmiin. (Schafer 
1977b, 273.) Termillä on yhtäläisyyksiä konkreettisen musii-
kin säveltäjän Pierre Schaeff erin acousmatic-käsitteen kans-
sa, jolla viitataan kuultavissa oleviin ääniin, joiden lähdettä 
ei ole mahdollista nähdä. (ks. Sterne 2003, 20; Hellström 
2003, 44–45)

Käsitteen lanseeraamisella Schafer halusi dramatisoida 
1900-luvun kehityksen poikkeuksellisia vaikutuksia (Schafer 
1977b, 273). Termi on tarkoituksella provosoiva, mutta po-
leemisuudessaan osuva. Äänen tallennettavuus ja toistetta-
vuus ovat alle 150 vuotta vanhoja keksintöjä, mutta sähkö-
mekaaninen, sähkömagneettinen ja sittemmin digitaalisten 
sovellusten välittämä ääni on muuttanut ääniympäristöä 
huomattavasti.

WSP:n taustalla vaikuttaneen Bauhausin perusperiaat-
teena oli tarkoituksenmukaisuus: massatuotteet ja koti tuli 
pelastaa ”mekaaniselta anarkialta”. Pelastustyö tehtäisiin 
koulun perustaja Walter Gropiuksen mukaan sellaisten 
tavaroiden ja rakennusten avulla, jotka suunniteltaisiin 
nimenomaan teollista tuotantoa varten. (Bitterberg 1983, 
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14.) Kuinka sitten äänen uusinnettavuus, joka mahdollistaa 
musiikin käyttötaiteena mitä parhaiten, tuli luonnehdituksi 
skitsofonian kaltaisella, teknofobiselta kalskahtavalla ter-
millä? Lienee kohtuullista olettaa, että skitsofonialla tuskin 
kommentoidaan äänen irrotettavuutta sinällään. Kritiikin 
kärki kohdistuu pikemminkin siihen, kuinka harkitsematto-
masti uusinnettavissa olevaa ääntä käytetään. 

Kiintoisaa on havaita, kuinka toisella tavalla asiaan suh-
tautui Schaferin maanmies ja aikalainen, pianisti Glenn 
Gould, joka perusti pianisminsa ja musiikillisen fi losofi ansa 
nimenomaan äänen tallennustekniikan suomiin mahdolli-
suuksiin (ks. esim. Mantere 2003). Kuten Schaferin, myös 
Gouldin näkemyksiin vaikuttivat kommunikaatiofi losofi  
Marshall McLuhanin ajatukset. Siinä missä Gould nojautui 
reproduktiivisiin laitteisiin ja löysi niiden mahdollisuudet 
taidemusiikin esittämisen tradition uudistajana, Schafer 
risti äänen irrottamisen alkuperäisestä käyttöyhteydestään 
varta vasten skitsofoniaksi. Pianistin ja kulttuurivaikuttajan 
visionäärisyys tai teknologinen optimismi eivät ainakaan 
terminologian tasolla saaneet vastakaikua Vancouverin tut-
kijapiireissä, vaikka hänen vaikutuksensa tuon ajan kanada-
laisiin taide- ja tiedepiireihin oli huomattava.13 

Skitsofonia on lanseeraamisestaan saakka herättänyt 
runsaasti kommentointia puolesta ja vastaan (ks. esim. Feld 
1994, 258; Sterne 2003, 20–21). Ajatuksia herättävä käsite 
on tehnyt osaltaan äänimaisema-ajattelua tunnetuksi, mikä 
oli kaiketi termin keksijän tarkoituskin. Samalla kun on ap-
rikoitu sitä, ovatko äänen irrottamisen vaikutukset ainoas-
taan negatiivisia, kuten Schaferin termi itsepintaisesti tun-
tuu vihjaavan, tullaan väistämättä kiinnittäneeksi huomiota 
äänen sähköiseen toistettavuuteen yleisemmällä tasolla.

Runsaasta mielipiteenvaihdosta huolimatta skitsofonial-
le ei ole esitetty varteenotettavaa, neutraalimpaa vastinetta 
muualla kuin suomalaisessa äänimaisemakeskustelussa, 
jossa on nostettu esiin transfonian käsite.14 Schaferin termin 
yhtäläisyydet muiden äänen siirrettävyyttä ja reprodusoi-
tavuutta pohtineiden ajattelijoiden käsityksiin ovat myös 
jääneet selvittämättä.15 Skitsofonialla on ilmeisiä vaikkakin 
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julkilausumattomia yhteyksiä fi losofi  Walter Benjaminin 
käsityksiin taideteoksen teknisestä uusinnettavuudesta sekä 
musiikkisosiologi Th eodor W. Adornon ajatteluun.

2.3.2. Kontemplatiivisuudesta käyttömusiikkiin
Walter Benjaminin mukaan taideteoksen uusinnokses-
ta puuttuu sille ominainen ”ainutkertainen olemassaolo”. 
Valokuvan tai äänilevyn avulla valokuvauksen kohde tai ääni 
voidaan siirtää tilanteisiin, joihin alkuperäistä on mahdoton 
viedä. Tekniikka irrottaa jäljennöksen ”perinneyhteydes-
tään”, jolloin taideteos menettää auransa. Tällöin teoksen 
ainutkertainen olemassaolo muuttuu monistamisen avulla 
alkuperäisen laskemattomiksi kopioiksi. Jäljennöksen avul-
la alkuperäisen on mahdollista tulla vastaanottajansa luo, 
jolloin Benjaminin sanoin: ”Katedraali hylkää sijaintipaik-
kansa tavatakseen taiteen ystävän ateljeessa; kuoroteosta, 
joka esitettiin salissa tai paljaan taivaan alla, voi kuunnella 
olohuoneessa”. Taideteoksen alkuperän Benjamin liittää ri-
tuaaleihin, jotka olivat alun alkaen maagisia ja myöhemmin 
uskonnollisia. Uusinnettu taideteos on muuttunut luonteel-
taan siten, että siitä on tullut uusinnettavaksi tarkoitettu. 
(Benjamin 1989, 142–147.) 

Benjamin ankkuroi taideteoksen syntymisen pitkälle 
men neisyyteen, perinneyhteyden ritualistisuuteen  saakka. 
Vaikka hän perusti käsityksensä visuaalisiin taiteisiin ja 
kirjoitti musiikista sangen vähän, käsitys taideteoksen syn-
tymisestä on myös musiikkiantropologisesti järkeenkäypä. 
Visuaalisuuden ohella äänet ja musiikki ovat usein osa rituaa-
leja. Ne liittyvät kalendaarisiin juhliin, kirkollisiin tai muihin 
uskonnollisiin tapahtumiin, siirtymäriitteihin, epämuodolli-
sempiin kokoontumisiin ja niin edelleen. 

Taideteoksen auran katoaminen monistettaessa vertautuu 
skitsofoniaan – äänen irrottamiseen alkuperäisestä yhtey-
destään. Toisin kuin Benjamin, ei Schafer kiinnitä akustisen 
tapahtuman alkuperää taideteokseen tai ritualistisuuteen 
vaan katsoo äänen olevan osa sen synnyttänyttä järjestelmää 
(Schafer 1977b, 90–91, 273). Tästä päätellen raja originaa-
lin ja siitä tehdyn elektroakustisen reproduktion välillä on 
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äänitystapahtumassa, jolloin ääni irrotetaan alkuperäisestä 
yhteydestään tai viimeistään siinä, kun ääni toistetaan tal-
lenteelta. 

Äänen siirtämiseen liittyvässä elektroakustisessa pro-
sessissa on oleellista se, että ääneen lisätään sähköenergiaa. 
Mikäli tätä pidetään skitsofonian kriteerinä, jäävät jaon ul-
kopuolelle äänet, jotka ovat syntyhetkellään jo valmiiksi säh-
köisessä muodossa. Samalla tavalla huomiotta on jätettävä 
myös mekaanisesti ääntä toistavat laitteet kuten fonografi t 
ja ilman sähköä toimivat gramofonit, jotka nekin soveltuvat 
äänen siirtämiseen.  

Äänen uusinnettavuus vaikutti kuuntelutapahtuman 
luonteeseen. John Mowittin Benjamin-tulkinnan mukaan 
(1987, 184–185) tämän käyttämä termi kontemplaatio viit-
taa aff ektiiviseen tilaan, jossa vastaanotetaan auraattista 
taidetta. Mekaanisesti reprodusoidun taiteen kokemusta 
voidaan selkeyttää distraktion käsitteellä, joka viittaa huo-
mion hajauttamiseen (ks. Sanakirja 2005). Eronteon teki 
tarpeelliseksi niiden olosuhteiden pirstoutuminen, jotka 
ylläpitivät auraattista taidetta ja vaikuttivat massakulttuu-
rin syntyyn. Koska taide toimi pirstoutumisen periaatteella, 
muuttui vastaanottotapahtumakin luonteeltaan distraktiivi-
seksi. Tällä Benjamin ei silti tarkoittanut, etteikö teokseen 
olisi mahdollista kiinnittää huomiota, vaan että sitä voitiin 
pikemminkin ymmärtää totutusta eroavalla tavalla (Mowitt 
1987, 185). Kommentti voidaan suhteuttaa musiikkiin sekä 
sen käyttöyhteyksien ja kuuntelutapojen muutokseen. Kun 
päällimmäinen kiinnostuksen kohde on muualla, ei musiik-
kiin ole tarkoituskaan suhtautua koko aikaa tarkkaavaisesti. 

Benjamin vieroksui taiteen ja ajanvietteen vastakkain-
asettelua. Hän kutsuu banaaliksi väitettä, jonka mukaan 
taide vaatii keskittymistä, kun taas joukot tyytyvät ajanviet-
teeseen. Esimerkkinä voidaan käyttää arkkitehtuuria. Vaikka 
rakennuksia hyödynnetään käyttämällä ja katselemalla, se ei 
suinkaan estä turistia suhtautumasta niihin keskittyneesti. 
(Benjamin 1989, 163–164.) Kyse on pikemminkin havain-
nointitavan muutoksesta. Benjaminin oma suhtautuminen 
ympäristöääniin oli osin samankaltainen. Jotkut hänen 
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matkakuvauksistaan sisältävät luonnehdintoja ja pohdinto-
ja kaupunkien arkisista äänistä, jotka kertovat matkailijan 
kyvystä keskittyneeseen kuunteluun ja äänimaiseman kult-
tuuriseen tulkintaan (ks. esim. Benjamin 1986, 132; Tonkiss 
2003, 306). 

Benjaminilaista distraktiota muistuttaa läheisesti Barry 
Truaxin edellä mainittu tarkkaamattoman kuuntelun käsite. 
Termit ovat rinnakkaisia englanninkielistä kieliasua myöten. 
Tarkkaamattomalla kuuntelulla viitataan kuuntelutapaan, 
jolloin äänelliseen informaatioon ei kiinnitetä varsinaisesti 
huomiota. Huomaamatta jäävät äänet ovat aiemmin olleet 
etualalla kuuluvaa ääntä – musiikkia tai puhetta. Ne ovat pe-
rinteisesti olleet intentionaalisia kommunikaation muotoja, 
jotka on tarkoitettu kuunneltaviksi. Tarkkaamaton kuunteli-
ja valitsee äänet taustalle: hän on asettanut radion, television 
tai äänitteen soimaan, mutta perimmäinen kiinnostuksen 
kohde on muualla. Myös distraktiota valaisevat esimerkit 
muistuttavat molemmilla kirjoittajilla toisiaan. Benjaminin 
luonnehdinta kuoroteoksesta olohuoneessa on vaihtunut 
Truaxilla sadan hengen orkesterin musiikiksi, jota voi kuulla 
”mitä pienimmissä paikoissa”. (Truax 2001a, 134, 169.) 

Th eodor W. Adorno näki tilanteen osin samanlaisena 
kuin Benjamin. Tosin siinä missä Benjamin näki teknii-
kan suomat mahdollisuudet, Adorno rusikoi kapitalistisen 
järjestelmän tuottamaa populaarimusiikkia, eskapismia ja 
passiivista musiikinkuuntelua. Benjaminin näkemyksen mu-
kaan merkitys syntyy kulutuksen prosessissa, tuotantotavas-
ta riippumatta; adornolaisittain kulttuurisen tekstin tuotta-
minen taas määrittelee tekstin kulutuksen ja merkityksen. 
(Middleton 1990, 67; Storey 1993, 106, 109.) 

Adornon huolen aiheena oli musiikin fetissoituminen ja 
sen kääntöpuolena kuuntelun taantuminen. Regressiivinen 
kuuntelu muistuttaa distraktiota ja tarkkaamatonta kuunte-
lua, mutta Adornon termille antama merkitys on niitä pes-
simistisempi.  Hän kirjoittaa, kuinka ”kuuntelevat subjektit 
kadottavat […] kyvyn tietoiseen musiikin havaitsemiseen”, 
minkä lisäksi he myös ”itsepäisesti kieltävät” mahdollisuu-
tensa siihen. (Mowitt 1987, 186; Adorno 2002, 303)



65Heikki Uimonen: Ääntä kohti 

Adornon tekstin englanninnoksessa käytetään kuuntelun 
taantumisen yhteydessä termiä deconcentration. Se voidaan 
kääntää suomeksi tarkoittamaan keskittymätöntä kuuntelua. 
Termiä yksityiskohtaisesti määrittelemättä Adorno katsoo, 
että hahmottamistapa kiveää tietä ”massamusiikin” tunnis-
tamiselle ja nopealle unohtamiselle.  Standardisoidut tuot-
teet eivät kestä keskittynyttä kuuntelua ilman, että kuulija 
kokisi ne sietämättömiksi. Kuulijat eivät puolestaan kykene 
keskittyneeseen kuunteluun. Adornon mukaan Benjaminin 
elokuvaan soveltama distraktio on tosin käypä sovellettavak-
si ”kevyeen musiikkiin”. Kaupallinen jazz täyttää funktionsa 
silloin, kun sitä kuunnellaan keskustelun ohessa tai tanssi-
taan, vaikka se muuten onkin ”kammottavaa kuunnella”. 
(Adorno 2002, 305.)   

 Adorno kuitenkin tarkentaa, että vaikka elokuva voidaan 
hahmottaa distraktiivisesti, sama ei päde kaikilta osin kuun-
teluun. Keskittymätön kuuntelu ei mahdollista kokonaisuu-
den hahmottamista. Vain korostuneet elementit nousevat 
esiin, kuten huomiota herättävät intervallit, hämmentävät 
modulaatiot ja niin edelleen. Aivan kuten taideteoksen aura 
katoaa uusinnettavuuden yhteydessä, melodian merkitys-
kään ei ole enää riippuvainen musiikillisesta rakenteesta 
vaan uusinnettavuudesta. Melodiasta tulee sirpale tai mu-
siikillisesta kokonaisuudesta erotettu yksityiskohta ja sellai-
senaan distraktiivisen kuuntelun kohde. (Mowitt 1987, 186; 
Adorno 2002, 305.) Kappaleesta pitäminen ei siis riipu enää 
esityksen laadusta vaan siitä, että kuulija kykenee tunnista-
maan esityksen (Adorno 2002, 288). 

Tekninen uusinnettavuus ja lähetystekniikan kehitty-
minen moninkertaistivat musiikin käyttötapojen muuttu-
misen sekä keinot yksityisen tai yhteisen ääniympäristön 
muokkaamiseen. Musiikin vastaanottoa ei ymmärrettävästi 
voinut enää lähestyä taidemusiikin ja konserttitilanteen 
kontemplatiivisen kuuntelun kriteerein vaan huomioon oli 
otettava ei ainoastaan rakenteelliset tai tekniset vaan myös 
sosiaaliset tekijät. Lähetystoiminnan suhteen merkittävä 
muutos Suomessa tapahtui 1985, kun mainosrahoitteiset ra-
diot aloittivat toimintansa. 
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Rakenteellisella tasolla tapahtuneet muutokset ohjelma-
tarjonnassa eivät heijastu suoraan sinne, missä radiota kuun-
nellaan. Vastaanottimen kollektiivista käyttöä säätelevät jul-
kilausumattomat säännöt ja konventiot, jotka ovat muodos-
tuneet ajan myötä, kuten työpaikkakuuntelua käsittelevästä 
Ja radiosta kuuluu rokkeja -julkaisusta (artikkeli 5) ilmenee. 
Adornolainen, ”itsepäisesti” musiikin havainnoinnin kiel-
tävä subjekti on vaihtunut yksilöksi tai yhteisön jäseneksi, 
joka valitsee aktiivisesti taustamusiikkia omiin tai muiden 
kanssa yhteisiin tarpeisiin musiikkiteollisuuden ja radioiden 
musiikkipolitiikan sallimissa rajoissa. Rakenteellisiin ongel-
miin tai radiosta soivaan musiikkiin hänellä ei kuitenkaan 
ole valtaa puuttua.

Truaxin tarkkaamattomaan tai Benjaminin distraktii-
viseen havainnointiin verrattuna Adornon regressiivisen 
kuuntelun käsitykset ovat pessimistisempiä ja länsimaisesta 
taidemusiikista eroavia musiikin lajeja syrjiviä. Huoli mu-
siikin tuotannon muutoksista ja musiikin reseption laadul-
lisesta heikentymisestä vaikuttaa osin elitistiseltäkin, vaikka 
Adorno omalla tavallaan ymmärtää myös muuhun kuin 
kontemplatiiviseen kuunteluun tarkoitetun musiikin funkti-
oita.   

Edelleen, Truax on liittänyt tarkkaamattoman ja Adono 
keskittymättömän kuuntelun ainoastaan äänen uusinnetta-
vuuden ilmiöön. Havaintotapojen teoretisointia ei uloteta 
koskemaan aikaa ennen sähkömekaanista äänentallennusta 
puhumattakaan, että kiinnitettäisiin huomiota muihin kuin 
länsimaisiin kulttuureihin. Olisi kohtuutonta olettaa, että 
kaikkea sävellettyä, soitettua ja laulettua musiikkia on kuun-
neltu tai tarkoitettu kuunneltavaksi yksinomaan konsertti-
musiikin tavoin kontemplatiivisesti. 

Kyseessä on enemmänkin huoli muutoksesta, joka on 
tapahtunut suhteessa kontemplatiiviseen musiikinkuunte-
luun. Länsimaisessa taidemusiikissa tarkkaavainen kuuntelu 
sai alkunsa 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla (Leppänen 
2003, 10; ks. myös Johnson 1995.) Se on osa autonomisen 
musiikkikäsityksen syntyä, jolla viitataan musiikin kuunte-
lemiseen ainoastaan musiikin itsensä vuoksi. Tähän tarkoi-
tukseen sopivat parhaiten konserttisalit, joiden rakentami-
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nen sijoittuu samaan aikaan autonomisen musiikkikäsityk-
sen ja konsertti-instituution syntymisen kanssa. (Leppänen 
& Moisala 2003, 79–80) Kahdensadan vuoden ajanjakson 
jälkimmäisellä puoliskolla kuuntelutottumuksiin alkoivat 
vaikuttaa mekaaniset ja sähköiset äänentallennus- ja toisto-
laitteet.  

Eri tyyppisten kuuntelujen arvottamisen sijaan olisi he-
delmällisempää puhua paluusta kontemplatiivista kuun-
telua edeltävään aikaan. Mekaaniset tai sähköakustiset 
innovaatiot eivät ole saaneet aikaiseksi varsinaisesti uutta, 
tarkkaamattomaksi kuunteluksi kutsuttua tapaa havainnoi-
da ääniympäristöä, vaan pikemminkin lisänneet mahdol-
lisuuksia Truaxin lanseeraamaan valmiuskuunteluun (ks. 
ed). Tätä taustaa vasten Schaferin käsitys ”puhtaan kuule-
misen” kyvystä, johon liittyy oleellisesti analyyttinen kuun-
telu, palautuu taidemusiikin kontemplatiiviseen traditioon. 
Tarkkaavaista kuuntelua on epäilemättä esiintynyt ennen 
1800-luvun alkua, mutta puhe turmeltumattoman kuuloky-
vyn palautumisesta vaikuttaa enemmänkin pedagogisiin tar-
koituksiin luodulta ilmaisulta kuin varsinaiselta ehdotuksel-
ta palauttaa kuuntelutottumukset joksikin, jota ei faktisesti 
kenties ollut olemassakaan. 

Taustamusiikin valinnassa on kyse myös siitä, millai-
nen musiikki on vaivattomin jättää kuulematta (artikkeli 
5). Musiikkia ei silti kuluteta passiivisesti, sillä radiokana-
va valitaan aktiivisen toiminnan tuloksena – mikä tahansa 
tausta ei kelpaa. Kuuloaisti poimii äänitaustasta musiikki-
kappaleita tai muuta yksityisesti tai yhteisesti miellyttäväksi 
koettua radiotarjontaa samalla kun päähuomio on muualla. 
Erot tarkkaamattoman ja edellä mainitun valmiuskuuntelun 
välillä ovat siis veteen piirrettyjä, sillä kuuntelutavat vuorot-
televat (vrt. Kassabian 2005). Muutos kuuntelutavassa voi 
olla intentionaalinen tai ympäristön aiheuttama – ympäristö 
aktivoi havainnoivan subjektin tai havainnoiva subjekti ym-
päristön, kun hän muuttaa tapaansa kuunnella (Hellström 
2003, 77). 

Sama pätee musiikkiin, joskin kyseessä on ennen muuta 
kulttuurinen kuunteleminen: mitkä seikat koetaan sen ar-
voisiksi, että niihin kiinnitetään huomiota? Tämä ilmenee 
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myös radiokanavien musiikkivalinnoissa. Kuuloaistin val-
takunnassa (artikkeli 6) kirjoitan päiväsaikaan soitettavan 
musiikin ärsyttämättömästä luonteesta. Vaikuttaisi siltä, että 
musiikkitarjonta on suunnattu tarkkaamattomasti kuuntele-
ville, vain satunnaisesti musiikkiin huomiota kiinnittäville 
henkilöille, jolloin soivaan tarjontaan seulotaan ärsyttämät-
tömät ja häiritsemättömät kappaleet. Tämä rajaa päivän 
musiikkitarjonnan helpoimmin sulatettavaan, mikä onkin 
ymmärrettävää, jos radiomusiikkia käytetään muun toimin-
nan taustalla. 

Kuuntelu on kontekstisidonnaista toimintaa. Musiikki-
tieteilijä Ola Stockfelt on kirjoittanut eri musiikkityyleistä, 
jotka ovat läsnä päivittäisessä äänimaisemassa. Tällöin yksi 
ja sama musiikkiesitys voi liittyä hyvinkin erilaisiin kuunte-
lutilanteisiin. Kuulijalla on valikoima kuuntelutapoja, jotka 
muuntuvat tilanteen ja kappaleen mukaan: musiikkiesitys 
konserttisalissa sulkee muun maailman ulkopuolelleen kun 
taas kahvilassa kuultuna se rauhoittaa ja erottaa katume-
lulta. Kiteytetysti: genre-normatiivisiin kuuntelutilantei-
siin liittyvät genre-normatiiviset kuuntelutavat. (Stockfelt 
1997, 132–137.) Stockfeltin mukaan kuuntelujatkumon 
toiseen ääri päähän sijoittuu adornolainen asiantuntija ja 
toiseen päähän tahdoton, musiikkia tiedostamaton sekä 
tausta musiikin ”vieteltävissä ja hallittavissa” oleva henkilö 
(Stockfelt 1997, 141). 

Myös saman kappaleen ja kuuntelutilanteen aikana tark-
kaavaisuuden aste muuttuu. Analyyttisesta asiantuntija-
kuuntelusta pystytään liukumaan hajamieliseen havainnoin-
tiin ja taas takaisin tarkkaavaiseen kuunteluun, toisin sanoen 
musiikillisten keinojen tarkastelusta tilaan, joita musiikilliset 
keinot tuottavat. 

Myös musiikin uudet käyttöyhteydet ovat tehneet mah-
dolliseksi sen, että melodiaan on liitettävissä kommunika-
tiivisia, funktionaalisia ja kenties toisentyyppisiä esteettisiä 
ominaisuuksia kuin tarkkaavaisesti kuunneltavaan esityk-
seen. Matkapuhelinten soittoäänten yhteydessä olisi liioi-
teltua puhua kontemplatiivisesta kuuntelusta, mutta kuten 
Stockfeltin kahvilaesimerkki osoittaa, samaa melodiaa voi-
daan käyttää moneen eri tarkoitukseen (artikkeli 7). 
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Aistien tärkeysjärjestyksen muuttaminen on ainakin het-
kellisesti mahdollista teknisten innovaatioiden avulla. Sen 
lisäksi että kuulo toimii muiden aistien kanssa yhteistyössä, 
kuunteleva yksilö voi tarkentaa kuuloaan muusta auditiivi-
sesta havainnoinnista eroavalla tavalla. Transfonian yleisty-
minen on lisännyt paitsi taustakuuntelun myös keskittyneen 
kuuntelun mahdollisuuksia. Samalla kuuloaistin on mah-
dollista toimia erillisenä aistina aiempaa korostuneemmin. 
Transfonia hieman paradoksaalisesti myös korostaa äänen 
alkuperää, sillä myös alkuperä on uusintamisen lopputulos. 
Ilman reproduktioon tarvittavaa tekniikkaa ei kopioita olisi 
olemassa – eikä näin myöskään originaaliääntä (ks. Sterne 
2003, 219).

2.3.3. Fragmentoitunut ääniympäristö
Kanadalaisessa äänimaisema-ajattelussa ei esiinny adorno-
laista populaarimusiikin ylenkatsetta. Sen sijaan huolestu-
neisuus kapitalistisesta manipulatiivisuudesta ja musiikin 
tai yleisemmin kuuntelutapojen muuttumisesta on läsnä. 
Näkemykset korostuvat avoimen kriittisessä suhtautumises-
sa taustamusiikkiin. Osaltaan tämä on ymmärrettävää, kun 
otetaan huomioon, että aktiivista kuuntelemista korostetaan 
paitsi tutkimuksen teon välineenä myös tiennäyttäjänä kohti 
parempaa ääniympäristöä. 

Schaferin mukaan äänimaiseman historiallisesta tutki-
muksesta käy ilmi havainnointitapojen muutos. Musiikki 
on aina ollut olemassa hahmona – haluttuina ääninä, joihin 
kuulija on kiinnittänyt erityistä huomiota. Schaferin musa-
kiksi (Moozak) ristimän, erityisesti julkisten tilojen tausta-
musiikin kohdalla hahmo ja tausta ovat vaihtaneet paikkoja. 
Musakki miedontaa musiikin taustaksi, moninkertaistaa 
äänet ja ”laimentaa pyhän taiteen kuolaksi”16, eikä sitä ole 
tarkoitettu kuunneltavaksi. Musakin synnyn Schafer yhdis-
tää radion väärinkäyttöön, mutta ei määrittele yksityiskoh-
taisesti sitä, millaista radion ”oikea” käyttö olisi. (Schafer 
1977b, 98.) 

Luonnehdinta musiikista ääninä, joihin kiinnitetään eri-
tyistä huomiota, on ongelmallinen. Kuten tarkkaamattoman 
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tai valmiuskuuntelun kohdalla kävi ilmi, kaikkea musiik-
kia ei ole tarkoitettu kontemplatiivisesti kuunneltavaksi. 
Kontemplatiivisuutta korostava käsitys sulkee ulkopuolel-
leen koko joukon historiallisia ja eri kulttuureiden musiikin-
käyttötapoja, jotka eroavat länsimaisen taidemusiikin kuun-
telutraditiosta. Keskittyneeseen kuunteluun tuntuu vihjaa-
van myös käsitys radion väärinkäytöstä: vain tarkkaavaiseen 
kuunteluun tarkoitettu musiikki tai muu ohjelmatarjonta on 
arvokasta.   

Toisin kuin Schafer olettaa, musakin alkuperä ei ole 
radion väärinkäytössä. Elevator Music -kirjan kirjoittaja 
Joseph Lanza yhdistää 1920-luvun taustamusiikin tavoitteet 
taylorismiin. Jos kerran oli mahdollista mitata konttoristien 
tehtäviinsä käyttämää aikaa, ääni-insinöörit kykenisivät sa-
malla lailla tuottamaan oman versionsa työpaikan äänimai-
semasta, jolla lisätä työtehoa. (ks. Lanza 1995, 27.) 

Taustamusiikkibisneksen tunnetuin toimija, yhdysvalta-
lainen Muzak eli kulta-aikaansa samaan aikaan kun World 
Soundscape -projekti aloitti toimintansa. 1960- ja 1970-
 lukujen taitteessa Muzakin liiketoiminta oli varsin laajalle 
levinnyttä:  se tarjosi palvelujaan 43:lle maailman 50:stä 
suurimmasta teollisuusyrityksestä Euroopassa, Pohjois- ja 
Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä (Lanza 1995, 149). Aika 
musakin kritikoimiseen oli otollinen, sillä myös UNESCO 
oli alkanut kampanjoida taustamusiikkia vastaan vuonna 
1969 (mt., 156). Kampanjan tärkeyttä korostetaan myös 
Tuning of the Worldissa (Schafer 1977b, 97–98), mikä on 
ymmärrettävää, sillä molempien toimijoiden intressit olivat 
yhtäläiset. Tämän lisäksi UNESCO tuki taloudellisesti WSP:
n toimintaa (Canadian Encyclopedia 2005).

Huoli taustamusiikin vaikutuksesta kuuntelutapahtu-
maan ilmenee WSP-tutkijoiden myöhemmissäkin töissä, 
kuten Hildegard Westerkampin (1990, 227–228) perusteel-
lisen ärhäkässä artikkelissa Listening and Soundmaking – 
A Study of Music-as-Environment17. Westerkamp luonnehtii 
julkiseen sfääriin kuuluvaa musiikkia music-as-environment 
-käsitteellä silloin, kun se säestää päivittäisiä toimintoja. 
Tällöin keskiössä ovat aktiviteetit, ei itse musiikki. 
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Muzak-yhtiön musiikki ei Westerkampin (1990, 230–231) 
mukaan herätä tietoista mielenkiintoa.  Silloin tällöin kuultu 
tuttu melodia muuttaa havaitsemistapahtumaa, mutta ei 
liiaksi. Kappale pysyy taustalla siirtymättä etualalle tunnis-
tettavaksi. Melodia stimuloi ja väläyttää hetkellisesti miel-
lyttäviä tuntemuksia, joista olemme ainoastaan epämääräi-
sesti tietoisia ja siten niille vastustuskyvyttömiä. 1980-luvun 
alussa yhtiö siirtyi ns. foreground-formaattiin. Samalla se 
antoi perinteiselle taustamusiikilleen nimen ”Environmental 
Music”. 

Westerkamp (1990, 232–233) pitää Environmental Music 
-käsitteen lanseeraamista osoituksena siitä, että tausta-
musiikki jätetään kuulematta samalla tavalla kuin muu 
kau punkiympäristö. Toisin kuin taustamusiikki, joka liu-
kuu rauhallisesti etualalle hiljaisuudesta siirtyäkseen sinne 
takaisin pitää etualalla soiva musiikki kuulijan jatkuvassa 
stimulaation tilassa johtuen nopeasta ja muuttumattomas-
ta temposta. Kummassakin tapauksessa korvat menettä-
vät tarkkaavuutensa ja muuttuvat pelkiksi reseptoreiksi.  
Foreground-formaatissa radikaalimmat populaarimusiikin 
tyylit soivat ainoastaan laimennettuina. Muzakin kotisivut 
vahvistavat, että käytäntö on edelleen voimassa: sanoitusten 
sopivuus tarkastetaan ennen kuin ne hyväksytään yhtiön 
tuotteiksi (Muzak 2005).

Westerkampin näkemykset viittaavat myös kuunteluta-
van muutokseen. Taustamusiikki perustuu selkeästi uusin-
tamiselle – se toistaa ennalta kuultua ja muistuttaa eletystä 
elämästä. Vanhemman Muzak-tarjonnan melodiat eivät ole 
reseption kannalta arvioituna yhteydessä musiikin koko-
naisrakenteeseen, sillä kappaleeseen saadaan vain aavistuk-
senomainen kosketus. Taustamusiikissa yhdistyvät melodi-
an fragmentaarisuus irrallisena osana musiikillista teosta, 
jolloin adornolainen regressiivinen kuuntelu toteutuu miltei 
täydellisenä – ainakin teorian tasolla. Melodia nousee esiin 
taustasta niin hienovaraisesti, että se ei ole välttämättä edes 
tunnistettavissa.  

Westerkampin yksi-ilmeiseksi stimulaatiolähteeksi luon-
nehtimassa Muzakin foreground-ajattelussa on yhtäläi-
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syyksiä radiokanavien soittolistakäytäntöihin. Suomalaisen 
radion musiikkitarjonnassa tapahtui voimakas muutos 
1980-luvun puolivälin jälkeen, kun Yleisradion yksinoikeus 
radiotoimintaan loppui. Alun musiikkitarjontaa monipuo-
listavan ohjelmapolitiikan jälkeen paikallisradiot siirtyivät 
vähitellen monikansallisten toimijoiden haltuun. Samalla 
alkoi asemien virtaviivaistaminen. Soittolistakäytäntö oli 
tuttua jo ennen paikallisradioiden keskittymistä, uutta taas 
eri kaupungeissa toimivien asemien ketjuuntuminen lähes 
valtakunnallisiksi toimijoiksi. Saman ketjun asemat soittavat 
yhtenäistä musiikkia, mikä ulottaa musiikkitarjonnan ho-
mogenisoitumisen koskemaan suurinta osaa Suomea (artik-
keli 6).

Kaupallisten radioasemien musiikkitarjonta ja mainokset 
kuuluvat valtakunnallisesti ja alueellisesti paitsi yksityisessä 
tilassa myös liikeyrityksissä, työympäristössä, liikennevä-
lineissä tai muissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Tästä 
todistaa tekijänoikeusjärjestö Teoston (2005, 19) tänä vuon-
na teettämä tutkimus. Haastattelututkimuksen mukaan yli 
85 prosenttia 1600:sta yrityksestä käytti taustamusiikin läh-
teenä radiota. Taustamusiikkia käyttäviä asiakkaita Teostolla 
on yhteensä 25 000. 

Tällä hetkellä valtaosin riskejä kaihtamaton ja yhdenmu-
kainen tarjonta sisältää päivän hittejä, nostalgista rockia ja 
iskelmiä. Radioiden musiikkipolitiikka noudattaa samaa 
distraktiivisuuden linjaa Muzakin foreground-ajattelu kans-
sa (artikkeli 6). Radiolupien myöntämisen ehtona olleesta 
paikallisuudesta on tullut myyntiä edistävä tekijä, eikä sillä 
ole juurikaan tekemistä maantieteellisen paikallisuuden 
kanssa. Kyseessä on keinotekoisesti luotu paikallis-akusti-
nen yhteisö. Ja kun kuuntelijoista tulee kuluttajia, muuttuu 
akustinen yhteisö markkina-alueeksi (Truax 2001a, 205), 
mikä onkin ymmärrettävää, jos asiaa tarkastellaan kaupalli-
sen radiotoiminnan näkökulmasta. 

Barry Truaxin näkemyksen mukaan kuuloaan tarkenta-
maton ja siten kuulemaansa tietoisesti arvioimaton henkilö 
on altis manipulaatiolle. Tietoa voidaan hyödyntää ääni-
mainonnassa. (Truax 2001a, 175.) Truax ei esitä väitteensä 
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tueksi yksityiskohtaisempaa aineistoa, mutta viitteitä musii-
kin tiedostamattomasta vaikutuksesta esimerkiksi asiakas-
käyttäytymiseen on saatavilla (ks. esim. Hargreaves & North 
2000). Muun toiminnan ohessa kuunneltu mainosrahoittei-
nen radiokanava tuo mainostajan viestin yksityiseen tilaan, 
työpaikalle tai julkiseen tilaan.  

Musiikin uusista käyttöyhteyksistä suuri osa rakentuu 
ennalta tutulle musiikkitarjonnalle. Radion kuuntelu työn 
ohessa ja julkisten tilojen taustamusiikki ovat osa fragmen-
teille rakentuvaa äänimaisemaa. Fragmentoituneiden melo-
dioiden uudet käyttöyhteydet vahvistavat omalla tavallaan 
regressiivisen kuuntelun päätepistettä: musiikkia kulutetaan 
pirstaleina sen sijaan, että sitä kuunneltaisiin kokonaisena 
teoksena tai edes musiikkikappaleena. Tätä edesauttaa vir-
taviivaistettu radiotarjonta. Puheosuudet juonnetaan kap-
paleiden päälle, joten häiritseviä taukoja ei ohjelmavirtaan 
pääse syntymään. Esitykset ja juonnot liitetään toisiinsa 
osana lähetysvirtaa, ei itsenäisinä musiikkikappaleina – kap-
paleet eivät ansaitse tulla aina edes esitellyiksi. 

Mainosrahalla toimivien radioiden soittolistat ja virtavii-
vaistettu musiikkipolitiikka eivät tarjoa juurikaan mahdolli-
suuksia persoonallisiin tai erottuviin julkisen tilan  musiik-
kivalintoihin. Tämä herättää kysymyksen ääniympäristön 
asiantuntevasta ja kenties vaihtoehtoisesta suunnittelusta, 
jota äänimaisematutkijat ovat peräänkuuluttaneet yli kol-
mekymmentä vuotta. Alalla toimivat taustamusiikkiyrityk-
set eivät ole tästä järin innostuneita. Tuoreen tutkimuksen 
mukaan näyttää siltä, että suomalaiset yrittäjät kokoavat 
repertuaarinsa entistä pienemmästä määrästä potentiaalisia 
kappaleita (ks. Ranta 2005, 273), vaikka musiikkitarjonnan 
suhteen valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet merkit-
tävästi. Esimerkiksi internet-radioasemat tarjoavat lukuisia 
vaihtoehtoja musiikilla tai muulla äänellä tehtävään suunnit-
teluun. 

Radion ja muiden ääntä toistavien laitteiden siirrettä-
vyyttä edesauttoi transistorin ja mikropiirin keksiminen. 
Analogisia ”koneajan keksintöjä” seurasivat transfonian digi-
taalitekniset sovellukset, joiden avulla musiikkia tai muuta 
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ääntä kyettiin toistamaan muista, kuin varsinaisesti kuun-
neltaviksi tarkoitetuista laitteista. Signaaleista ja signaaleiksi 
muokatuista sävelmistä on tullut arkipäivää: ne kuuluvat 
ovikellomelodioina, tietokoneiden käynnistyssävelinä ja 
matkapuhelinten musiikillisina soittoääninä. Ehkä pitäisi  
puhua yleisemmin ympäristön melodisoitumisesta – musii-
kin ja tekniikan uusista kohtaamisista, joissa manifestoituu 
äänellisesti rakenteiden, kulttuurin ja toimijan vuorovaiku-
tus.

Matkapuhelinmelodioissa kytkeytyvät globaali talous, 
kulttuuriset ilmiöt ja henkilökohtaiset merkitykset (artikkeli 
7). Soittoäänistä on tullut taloudellisesti kannattavia melo-
dioiden säveltäjille, viestintäalan yrityksille ja levy-yhtiöille. 
Monikansallisten mediayhtiöiden intresseille on taloudel-
liset syyt. Vuonna 2003 soittoäänet tuottivat levy-yhtiöille, 
artisteille ja matkapuhelinoperaattoreille maailmanlaajuises-
ti arvioituna yhteensä 3, 5 miljardia dollaria (CNNmoney, 
2004). 

Kollektiivisen ja henkilökohtaisen merkityksenannon nä-
kökulmasta melodioiden tai niiden osien käyttäminen mat-
kapuhelimissa on liudentanut musiikin ja signaalin välistä 
rajaa. Vaikka soiva melodia eroaa alkuperäisestä levytyk-
sestä teknisessä mielessä enemmän kuin sivullisen mielestä 
kenties olisi luvallista, soittoäänten käyttäjät mieltävät pu-
helimensa signaalin musiikiksi. Melodioita käytetään musii-
killisten mieltymysten sekä henkilökohtaisen ja ryhmäiden-
titeetin esille tuomiseen muuhun musiikkiin verrattavalla 
tavalla. Yhtä lailla melodian avulla tunnistetaan oma puhe-
lin – Adornon näkemys siitä, kuinka kappaleesta pitämisen 
korvaa sen tunnistaminen on tässä käyttötarkoituksessa saa-
vuttanut lakipisteensä. 

3. Kohti toimijan, kulttuurin ja rakenteen 
vuorovaikutusta 
Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys 
käynnistyy Alan Lomaxin Th e land where the blues began 
-kirjan lainauksella. Sen innoittamana olen työssäni tarkas-
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tellut kuinka ympäristön ääniä voidaan lähestyä tutkimuksen 
keinoin, millaisista merkityksistä ääniympäristö rakentuu ja 
viimein sitä, kuinka muutokset äänissä paitsi heijastavat to-
dellisuutta myös rakentavat sitä. Lomax-sitaatissa kiteytyvät 
työni teemat myös siinä suhteessa, että äänessä on henkilö, 
jolla on kulttuurisesti opittu taito tulkita ja merkityksellistää 
ympäristönsä ääniä. Puhujan kommentit koskevat rakenteel-
lisia muutoksia, jotka saavat äänellisen ilmenemismuotonsa 
paikallisen yhteisön elämässä.

Ääniympäristön tutkimukselle on keskeistä kulttuurinen 
lähestymistapa. Tässä työssä sitä on sovellettu merkitysten 
muodostumiseen, menneen äänimaiseman tutkimukseen 
ja transfonisten laitteiden edesauttamaan ympäristön mur-
rokseen etnomusikologian, akustisen kommunikaation ja 
viestinnän yhteisöllisyyttä luovan käsityksen teoreettisessa 
viitekehyksessä. Keskeiseksi nousi toimijan, kulttuurin ja 
rakenteen vuorovaikutus – kaikki mainitut vaikuttavat ääni-
ympäristössä tahoillaan ja samanaikaisesti. Äänimaisema ei 
koostu rakenteellisten tekijöiden aiheuttamista ääni-ilmiöis-
tä, saati yksittäisten toimijoiden aktiviteeteista, vaan mikro-, 
meso- ja makrotasojen yhtäaikaisesta äänellisestä aktualisoi-
tumisesta tiettynä aikana tietyssä paikassa. Tutkimuksellinen 
huomio voidaan kohdistaa johonkin näistä tasoista, parhaas-
sa tapauksessa kaikkiin kolmeen. Toisella tavalla ilmaistuna: 
ensiksi kuljetaan ääntä kohti, jonka jälkeen ääni kontekstua-
lisoidaan suhteessa toimijoihin, kulttuuriin ja rakenteisiin. 

 Yhtä lailla toimija-kulttuuri-rakenne -kolmijako on käy-
pä analyyttinen apuväline refl ektointiin. Sen avulla voidaan 
tarkastella kulttuurisia, historiallisia ja tieteenhistoriallisia 
tekijöitä, jotka vaikuttavat äänimaisematutkimukseksi nime-
tyn monitieteisen tutkimussuunnan taustalla. Näihin taus-
tatekijöihin nojaa myös tutkimuksen teossa käytettävä me-
todologia ja terminologia ts. millä menetelmillä ja käsitteillä 
tutkija muuttaa kuuluvan ääniympäristön tarkasteltavaksi 
äänimaisemaksi. Ei ole yhdentekevää kutsutaanko äänen 
uusinnettavuutta skitsofonian vai transfonian kaltaisella ter-
millä ja tehdäänkö tämä akustisen ekologian vai ääniantro-
pologian viitekehyksessä.  
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Akustinen kommunikaatio rakentaa yksilön ja hänen yh-
teisönsä ympäristösuhdetta. Kulttuurisen kuuntelemisen ja 
äänimaisemakompetenssin kehittyminen ovat osa ääneen 
enkulturoitumista, joka tapahtuu yhdessä ääneen liittyvi-
en merkitysten oppimisen kanssa. Ääneen kiinnitettyjen 
merkitysten tutkimisen metodologiset haasteet ovat sel-
keämmin erottuvien signaalien ohella näennäisen huomaa-
mattomissa, negatiivisen kauniissa jokapäiväisissä äänissä. 
Tiedonhankinnassa tulee hyödyntää ääntä tallentavia ja tois-
tavia laitteita, kuten myös muita menetelmiä merkitä muis-
tiin ympäristön äänitapahtumia. Metodeja voidaan soveltaa 
siten, että informantit osallistuvat aktiivisesti äänitapahtu-
mien tarkkailuun tai tallennettujen äänten kommentointiin 
niin halutessaan. Käypiä lähestymistapoja kulttuuristen 
merkitysten aineistosta nostamiseen ovat sellaisten sosiaali-
tieteellisten menetelmien kuten diskurssianalyysin ja narra-
tiivisen analyysin sovellukset. 

Nykypäivään suuntautuvan tutkimuksen ohella äänimai-
sematutkimuksen huomio voidaan kohdentaa menneisyyden 
mikro-, meso- ja makro -tasojen tapahtumiin. Diakroninen 
tutkimus liittää paikalliset tapahtumat ja toimijoiden äänet 
osaksi laajempaa historiallis-maantieteellistä viitekehystä. 
Tutkimuksellisesti tällaisessa työssä on lähdepohjaa laajen-
nettava historiallisten dokumenttien ja esineiden suuntaan. 
Monipuolisen aineiston käyttö auttaa ymmärtämään niitä 
menneisyydessä vaikuttaneita tekijöitä, jotka ovat rakenta-
neet yhteisön äänellistä omaleimaisuutta ja alueellista iden-
titeettiä sellaiseksi, mitä se nykyisellään on. 

Haastattelupuheessa konkretisoituu paikallisten toimijoi-
den ääniympäristö. Sen avulla voidaan lähestyä rakenteellis-
ten tekijöiden vaikutusta yksilön ja yhteisön elämään. Tämä 
yksityisen ja yhteisöllisen sfäärin kietoutuminen kulttuurin 
välityksellä toisiinsa ilmenee selkeästi kommuniota horjut-
tavassa melussa ja ennen muuta siinä, mitkä äänet määri-
tellään häiritseviksi. Tulevia tutkimushaasteita ovat esimer-
kiksi yksilön ja hänen aiheuttamiensa äänten välinen suhde 
sekä tähän suhteeseen vaikuttavat tekijät. Toimija sosiaalis-
tuu  kontrolloimaan puhettaan ja muuta äänen tuottamis-
taan yhteisönsä määrittelemissä rajoissa. Tästä itsesäätelystä 
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löytynee tarttumapintaa nykyisten kulttuurintutkijoiden ja 
sosiologien intresseistä rakenteisiin piiloutuvaa valtaa koh-
taan.

Siirrettävän äänen muokkaamaa ympäristöä voidaan lä-
hestyä analyyttisesti toimija-kulttuuri-rakenne -kolmijakoa 
hyödyntämällä. Transfoniset innovaatiot ja niiden yleistymi-
nen eivät vielä riitä selittämään viime vuosikymmeninä ta-
pahtunutta ääniympäristön muutosta. Huomioon on otetta-
va henkilökohtaiset ja yhteisölliset tekijät, jotka vaikuttavat 
eri audiovisuaalisten viestintävälineiden käyttöön ja kuun-
telutottumuksiin. Kulttuurinen kuunteleminen määrittää 
pitkälti sen, millainen musiikinkäyttö on soveliasta missäkin 
tilanteessa. Työpaikka- tai muu taustakuuntelu eroaa varsin 
ymmärrettävästi kontemplatiivisemmasta lähestymistavasta 
musiikkiin. Musiikinkuuntelu tai kuulematta jättäminen jul-
kisessa tai puolijulkisessa tilassa tapahtuu esimerkiksi radion 
musiikki tarjonnan säätelemissä rajoissa. Tapaustutkimuksen 
perusteella tämän päivän soiva tarjonta näyttäisi sisältävän 
perin vähän vaihtoehtoja, mikä ilmenee muiden muas-
sa toistuvana hittikappaleiden soittona. Laajempi selvitys 
paikallisradioi den ohjelmatarjonnasta viimeisen kahden-
kymmenen vuoden ajalta sekä ohjelmapolitiikan kytköksistä 
ja vaikutuksista kotimaiseen musiikkituotantoon ja musiikin 
kulutukseen on tätä kirjoitettaessa vielä tekemättä.        

Musiikkiin liitettävien merkitysten on mahdollista kiin-
nittyä uusiin viestintävälineisiin digitaalitekniikan sovelluk-
sina, kuten matkapuhelinten musiikilliset soittoäänet osoit-
tavat. Käyttäjät liittävät soittoäänten melodiafragmentteihin 
distinktion ja identiteetin teemoja samalla tavalla kuten 
muuhunkin musiikkiin. Esteettisten arvojen lisäksi soittoää-
nen tulee toimia viestinnällisessä tarkoituksessaan ts. kom-
munikatiivisen äänen on täytettävä niin äänen välittämiseen 
kuin kommuunioonkin liittyvät funktiot. Uudet tekniikan 
sovellukset antavat aihetta musiikin määrittelylle myös eko-
nomisessa mielessä. Käyttäjien ohella soittoäänibisneksessä 
mukana olevat telealan toimijat puhuvat signaaleista musiik-
kina, vaikka pyrkivät ensi alkuun tulkitsemaan melodioiden 
käyttöä matkapuhelimissa julkisen esittämisen sijaan meka-
nisoinniksi ennen muuta taloudellisin perustein. 
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Transfoniset ilmiöt ja medioitunut ympäristö tarjoavat 
työsarkaa ääniympäristön tutkimukselle muiden muassa sen 
suhteen, kuinka digitoidun äänen uudet sovellukset rakenta-
vat kaupunkitilaa. Liiketaloudellisten periaatteiden mukaan 
tapahtuva musiikin hyödykkeellistäminen on osa tämän päi-
vän radioiden ja mobiilialan toimijoiden musiikkitarjontaa. 
Radiovastaanotin ja matkapuhelin eivät soi ainoastaan omis-
tajansa henkilökohtaisia mieltymyksiä, vaikka ne antavatkin 
käyttäjälleen hetkellisen äänellisen itsemääräämisoikeuden. 
Medioituneessa äänessä kuuluvat tuotannollis-taloudellisiin, 
tekijänoikeudellisiin ja lainsäädännöllisiin tekijöihin liittyvät 
rakenteelliset muutokset, jotka kytkeytyvät julkisessa tilassa 
äänen ja vallan väliseen problematiikkaan ja niihin kulttuu-
risiin tekijöihin, jotka äänen käyttöä säätelevät.
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Viitteet
  1  Väitöskirjan artikkelien ulkoasu on yhtenäistetty taiton vuoksi. 

Artikkeleiden kieliasu ja alkuperäiset viittaukset ovat säilyneet en-

nallaan muutamaa lähdeluetteloon ja viitteisiin tehtyä lisäystä lukuun 

ottamatta. Tarkennukset on ilmoitettu alaviitteissä.
  2 Suomen Akatemian projekti nro 47 441. 
  3  […] is the soundscape of the world an indeterminate composition 

over which we have no control, or are we its composers and perfor-

mers, responsible for giving it form and beauty. (Schafer 1977b, 4–

5.)
  4  Arketten kommentti houkuttaa hieman provosoiden kysymään, 

mitkä syyt vaikuttavat luonnollisen ääniympäristön akustiseen mo-

nimuotoisuuteen (ks. esim. Truax 2001a, 78–79)? Onko niin, että 

tarpeettomat tai elinkelvottomien lajien säilymiselle oleelliset äänet 

ovat karsiutuneet evoluutioprosessissa? Eikö tämä ole lähtökohtana 

kyseenalainen, jos pyritään ymmärtämään äänen sosiaalisia ja kult-

tuurisia ulottuvuuksia?

  5 Before the days of writing, in the days of prophets and epics, the sen-

se of hearing was more vital than the sense of sight. […] Marshall 

McLuhan has suggested that since the advent of electric culture we 

may be moving back to such a state again, and I think he is right. 

(Schafer 1977b, 11, 128)
  6 Suomalainen äänimaisematutkimus on sijoittunut Tampereella et-

nomusikologian ja Turussa musiikkitieteen oppiaineen alaisuuteen. 

Opinnäytteitä on valmistunut tai tätä kirjoitettaessa valmistumassa 

Joensuun ja Helsingin yliopistoissa sekä Teknillisessä korkeakoulussa  

(ks. Ampuja, Kilpiö, Järviluoma ja Uimonen 2005) 
  7 Maisema – jk maanpinnan osa katsojalle näkyvänä kokonaisuute-

na; joskus: näköala, (luonnon) näkymä. Kirjakielessä ensimmäisen 

kerran 1830 historian oppikirjassa. Ympäristö – ympäröivä seu-

tu, tienoo, lähistö. Kirjakielessä ensimmäisen kerran vuoden 1642 

Raamatussa (Nykysuomen sanakirja 1973, 368, 734; Häkkinen 2004, 

669, 1538).
  8 Paikan rakentumisen problematiikka ovat tarkastelleet ympäristö-

psykologien ohella muun muassa uuden maantieteen tutkijat. (ks. 

esim. Haarni, Karvinen, Koskela ja Tani 1997; Häkli 1999)
  9 Arkette käyttää termiä sound marker, joka on merkitykseltään lähes 

identtinen Schaferin soundmark -käsitteen kanssa. Molemmilla vii-

tataan erottuviin, yhteisön identiteetille tärkeisiin ääniin.  
10 Poliittisessa taloustieteessä mesotaloudella tarkoitetaan yrityksiä, 

jotka sijoittuvat pienten yritysten ja makrotalouden välimaastoon 

(Holland  1987, 23).



80  Heikki Uimonen: Ääntä kohti

11  Yksityiskohtaisemmasta rajankäynnistä historian ja antropologian 

välillä ks. esim. Katajala 1995.
12  ”We can listen to recorded traces of past history, but we cannot pre-

sume to know exactly what it was like to hear at a particular time or 

place in the past.”
13  Gouldin nauttima arvonanto äänimaisematutkijoiden piirissä ilme-

nee muiden muasssa Truaxin Acoustic Communication (2001) -

teoksesta. Kirja on omistettu R. Murray Schaferille ja Glenn Gouldin 

muistolle.
14 Osuvan termin keksijä on jäänyt arvoitukseksi selvitysyrityksistäni 

huolimatta.
15 Sääntöä vahvistavana poikkeuksena on syytä mainita Steven Feldin 

(1994) analyyttinen ja aihetta syvältä luotaava artikkeli ”From 

 schizophonia to schismogenesis”.
16  […] reduces a sacred art to a slobber (Schafer 1977b, 98).
17 Työn pohjana on Westerkampin samanniminen, vuonna 1988 val-

mistunut lopputyö Simon Fraser yliopistoon (Westerkamp 2005).
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SOUNDSCAPE STUDIES AND 
AUDITORY COGNITION

My fellow ethnomusicologists have frequently bothered 
me with their question if soundscape research really can 
be fi led under a discipline which is mainly known for its 
interest in music in diff erent cultures. My somewhat cheeky 
standard answer has been “Not necessarily but you can fi le 
ethnomusicology under Soundscape Studies“. 

Th e subject is a matter of defi nitions and connotations. 
Multidisciplinary sound scape studies is diffi  cult to assign 
to any conventional discipline: in Canada it is placed 
under Communications, the French have united it with 
Architecture and the Finns with Musicology. Musicologist 
Henrik Karlsson (2000, 12) counts that at least 20 disci plines 
have been involved in studies of acoustic environments. 
Among other disci plines it has been a subject of human 
geography, philosophy, psychology, acoustics, and political 
science. Cultural studies have contributed articles for 
instance in dealing with the questions of sound and power. 
Th e pros and cons of studies of acoustic envi ronment are 
found in this multidisciplinarity: on the one hand it allows 
a combination of diff erent scientifi c approaches under the 
same comprehensive title but on the other hand there are 
no clear boundaries to “New Age philosophies“. Meanings 
and conno tations embedded to term acoustic ecology which 
is closely related to soundscape research might also be the 
reason why Karlsson (2000, 13) is not too enthusiastic about 
it. 

I shall shed some light to the matter by introducing 
predominantly empirical soundscape research. Diff erent 
studies introduced in the fi rst part of the paper extend 
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from the 1920’s Finland to the French studies of sonic 
environment in the year 2000. Th e survey is by no means 
exhaustive: it is focused on Canadian and European stud ies 
although it must be noted that soundscape research has also 
gained popularity in Australia and in Japan. 

I will also deal with diff erent approaches of cognitive 
studies and if such ap proaches could be applied to the 
study of sonic environments. Cognitive musicology, for 
instance, has been interested in processes that take place 
in an individual’s mind while interacting with music: 
musicologists have applied computer-based modelling 
whereas ethnomusicologists rely on qualitative methods 
like observation and inter views (Moisala 1993, 50). Some 
aspects of cognitive ethnomusicology are presented in brief 
as well as a few principles of auditory cognition. 

In addition, I will introduce a case study which I carried 
out in the Swedish village of Skruv in autumn 2000. Th e 
study is a combination of ethnographic observation and 
listening tests which consisted of villagers recognising the 
sound samples recorded from their living environment. It 
must be noted, however, that the study is only ex plorative; it 
does not propose a method. 

Since the contradiction between context-oriented fi eld 
studies and auditory cogni tion studies accomplished in 
laboratories is probably unresolved, I do not seek to solve 
that either. I am concentrating mainly on interfaces between 
diff erent cognitive- re lated disciplines and their possible 
future contributions to soundscape studies. 

Acoustic environment 
Geographer Johannes Gabriel Granö (1930) was the fi rst 
to pay systematic attention to sonic environment when he 
studied the island of Valosaari in eastern Finland in late 
the 1920’s. Granö’s starting point for his concept of Pure 
Geography was the environ ment as perceived by human 
senses contrary to other geographers at that time. Th is 
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would also enable the cognitive phase of geographical 
research to be taken into con sideration. Granö drew a 
distinction between immediate and distant environments 
which he called proximity and landscape2 respectively, 
although it must be noted that terms are not based on the 
researcher’s own experience but physiologists’ empirical 
results. (Granö & Paasi 1997, xvii). Auditory phenomena 
are considered “highly rel evant factors in proximity“ and 
because hearing provides more temporal information when 
compared to other senses, there is a good reason to call it 
the sense of time. To quote Granö (1997, 125–126; emphasis 
in original): “Th ings that occur are of a greater signifi cance 
in the auditory complex, of fi eld of hearing, than things that 
exist, for everything that is heard is an occurrence: tones, 
sounds, noises, harmonies, and discords“. 

Granö’s Finnish terminology was infl uenced by the 
linguistic preferences/trends in the science of his time. 
Because of the relatively short history of Finnish as a liter-
ary language, scientists considered that it was important 
to invent original Finnish terms instead of using words 
borrowed from Latin. (Kurkela 2001.) Pure Geography, too, 
was infl uenced by this policy. It caused Granö to develop a 
terminology which is almost poetic in its eloquence and not 
just scientifi c, but also an aesthetic pleasure to read. 

Granö’s work was later continued and his methods 
refi ned by his compatriot Birger Ohlson (1976). He deals 
with changes in the sonic environment of rural Finland. 
Ohlson calls the sonic environment of a sound source a 
sound fi eld. Th e sonic envi ronment of the receiver of the 
sound is called sonic landscape, anthropocentric sonic 
landscape or soundscape. Drawing on Granö’s visual-based 
division Ohlson remarks that the limit between immediate 
and distant soundscape is not clearly defi ned because of 
weather and ground conditions. Th erefore he suggests that 
the term transitional zone should be introduced into the 
study of anthropocentric sonic landscape. Ohlson in cluded 
sound measurements and analysis, atmospheric eff ects and 
ground attenuation to his study. As a result he noticed that 
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the masking noise of agricultural machinery, chain saws 
and tractors have become a central sound in the country 
alongside more traditional church bells, which can still be 
heard in many villages. He also suggests that the recreational 
environment should provide the absence of disturbing noise 
to counterbalance the city life of urban dwellers. 

In a previous account Ohlson (1975) also writes about 
noise and sounds in a city. According to Ohlson traffi  c 
can be considered as a “scenery of background sound“ 
that masks and drowns less prominent sounds. Places of 
diff erent “sonic identity“ were also observed from diff erent 
parts of the city, e.g. in harbour area, railway station and in 
school yard. Ohlson thus paid attention to diff erent sonic 
identities within one city but he included only areas of high 
sound levels. Th e background noise of regional sounds 
was pen etrated only by a few sounds from distant sources 
like thunder or aircraft noise. On the other hand when a 
pedestrian street was introduced in the centre of Helsinki, 
Fin land in 1970 its renewed human soundscape was soon 
covered with piped music. 

Ohlson´s work was infl uenced by a psychologist 
Michael Southworth (1969) who studied the urban sonic 
environment of Boston. His interests were the perceived vari-
ety and character of city sounds and what infl uence sounds 
have on perception of the visible city. Subjects participating 
in the study wore either blindfolds, ear protectors or nothing 
and were thus called auditory subjects, visual subjects and 
visual-auditory subjects respectively. By separating diff erent 
perceptions from each other the interac tion between vision 
and audition was facilitated. According to Southworth’s 
research the “visual experience of cities is closely related 
to the sounds that accompany it“ and that design of a 
soundscape could make a city more informative and less 
stressful to its inhabitants. 

Despite its “beautifi cation“ suggestions, Southworth’s 
research is signifi cant be cause it is probably the fi rst 
study that takes the perceptual and cognitive aspect into 
consideration instead of concentrating solely on objective 
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measurements (Truax 2001, 73). According to the study 
the evaluative judgements of the sonic environment are 
also dependent upon the meaning of the sounds like the 
information of the sound and where the sound occurred 
(Ballas & Howard 1987). Th e sonic environments of cities 
also confi rm Granö’s notions stated above about hearing 
and its connection to temporal information: one of the 
psychological eff ects of sudden deafness is that a person is 
less conscious of the passing of time (Knapp 1948, op.cit. 
Southworth 1969, 51; see also Ohlson 1976, 40). Southworth’s 
research was pioneering in the sense that it was the fi rst to 
pay systematic attention to urban soundscape. Artifi cially 
impaired refer ence groups highlighted information of the 
kind that might have otherwise gone un noticed. 

Th e most comprehensive and profound studies of 
sonic environment in the 1970’s were introduced by 
the World Soundscape Project (WSP) at Simon Fraser 
University, Vancouver, Canada. Th e WSP was coodinated 
by a composer and a professor of Com munication Studies, 
R. Murray Schafer, and included several national and 
international studies, radio programmes, educational 
booklets, publications of soundscape issues and a vast 
number of recordings. Th e terminology and concepts are 
presented exten sively in the Handbook of Acoustic Ecology 
(Truax 1978 & 1999). 

Soundscape can be defi ned as “an environment of 
sound (or sonic environment) with emphasis on the way 
it is perceived and understood by the individual, or by a 
society. It thus depends on the relationship between the 
individual and any such envi ronment. Th e term may refer 
to actual environments, or to abstract constructions such 
as musical compositions and tape montages, particularly 
when considered as an arti fi cial environment“ (Truax 1999). 
Schafer launched the term in 1967 and made it widely 
known with the WSP. It must be noted however that Michael 
Southworth used the term at almost the same time (Winkler 
2001, 12). Closely related to Soundscape Studies is also the 
term acoustic ecology, which stresses the imbalances in 
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soundscape “which may have unhealthy or inimical eff ects“ 
(Schafer 1977a, 271). 

Th e major diff erence between traditional noise 
measurements and soundscape oriented studies is that 
the latter takes not just negative aspects of sound into 
consid eration and does not concentrate only on physical 
measurements of noise levels. It pays attention to the “full 
spectrum of human acoustic experience“ instead of reducing 
the acoustic environment to a series of measurements 
(Smith 1993a, 67–68). 

Schafer (1977a) gives an overview of historical and 
present day soundscapes and introduces concepts and 
methods for soundscape analysis. Terms like keynote sounds 
and signals are based on fi gure-ground relationship: the 
former are those which are heard “frequently enough to 
form a background against which other sounds are per-
ceived“ for instance sounds of motors in cities.3 Keynote 
sounds are not necessarily listened to consciously unlike 
signals, which are foreground sounds such as bells, whistles 
and sirens. Th ey may even become soundmarks which are 
community sounds specially noticed or regarded by the 
people of community. (Schafer 1977a, 10, 272.) It must 
be noted, however, that any sound can be listened to 
consciously and therefore categorised as a fi gure instead 
of a background sound. Th erefore listener’s attitude or the 
meanings attached to either keynote sounds or signals can 
change their role in sonic environment (see also Truax 2001, 
25). 

Listeners’ attitudes are also crucial in WSP’s soundwalk. 
According to composer Hildegard Westerkamp (1974, 
18), a soundwalk is “any excursion whose main pur pose 
is listening to the environment“ and thus makes a listener 
more aware of every day sounds. Environmental listening 
was used as a research method in the WSP em pirical 
studies. Schafer (1974, 17) himself makes a slight distinction 
between a listen ing walk and a soundwalk. According to 
him a listening walk is a walk with the con centration on 
listening whereas a soundwalk refers to a more or less 
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guided tour or exploration of sounds heard along the way. 
Th e WSP methods were applied to two studies. In the fi rst 
one (Schafer 1977b), soundscapes of fi ve selected villages 
in Eu rope were researched and compared while the latter 
(Schafer 1978) focused on the soundscape of one individual 
city. Th e gradual loss of soundscape diversity and iden tity 
because of modern technological sounds were reported in 
both studies (Smith 1993a, 71). 

An interdisciplinary approach to sonic environment 
was developed by Porteous and Mastin (1985). Drawing 
on geographical and acoustic disciplines they studied the 
soundscape of the South Fairfi eld urban neighbourhood 
in Victoria, B.C., Canada. Th e area was documented both 
subjectively and objectively: the latter was done by record-
ings, sound level measurements and expert listenings which 
were then analysed. In that respect the method of analysis 
was similar to those used in World Soundscape Project. 
Th e subjective element of the research consisted of a 
questionnaire-based study concerning inhabitants’ general 
impressions of soundscape. 

Th e classifi cation system of sounds was found inadequate 
because of the wide range in individual perception. Th e study 
also indicated that the motor sounds, which are the most 
often heard sounds in urban environment, can function as 
both a fi gure and a ground component. In addition to this, 
motor sounds can mask other sound sources. (Porteous & 
Mastin 1985, 184.) According to Porteous (1990, 61) the 
objective-subjective approach values the individual elements 
of soundscape rather than “treating it as a single measurable 
object“. 

Isolated, smaller studies have been accomplished 
for instance at Th e Institute of Sound and Vibration in 
Southampton, U.K. Hawkins’ (1980) research consists of 
in terviews of the villagers in Southern England on their 
acoustic experiences. Hawkins concluded that residents 
use environmental and specifi c sounds as sources of infor-
mation (op.cit. Smith 1993a, 73). Kariel (1990) studied the 
response to selected sounds within the outdoor recreational 
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environment, and found that “it is a combination of 
the physical characteristics of sounds themselves and 
their socio-psychological aspect which determines their 
evaluation as pleasing, annoying, or acceptable“. 

Hamayon (1980) and Pocock (1987) have charted sonic 
environments of the cities of Paris, France and Durham, 
England, respectively. Hamayon provided detailed and 
graphic information of streets and soundscapes of the city 
while Pocock presented a sound portrait in audio-casette 
form (op.cit Smith 1993a, 73). 

Numerous ethnographical studies and interviews have 
also been carried out by researchers and students from 
the Department of Music Anthropology, University of 
Tampere, Finland (see e.g. Kurkela 1991; Järviluoma 1995; 
Uimonen 1999; Vikman 1999) including the Acoustic 
Environments in Change research. After 25 years the said 
fi ve European villages plus one Finnish village were revisited 
by a research group in order to make a comparison between 
contemporary and already documented sound scapes and 
villagers’ attitudes towards them. 

Christopher J. Smith (1993a) takes into consideration 
not only soundscape related but also geographical issues. 
Because of Smith’s work’s comprehensive nature it de-
serves to be introduced here in more detail. Smith’s main 
interest is to fi nd out how sounds are involved in residents’ 
understanding and attachment to places. Research 
methods are based to soundscape studies and geographical 
humanism, the focus of which is “on the individual as 
a thinking being with human qualities, rather than as 
responder to stimuli“ (Smith 1993a, 29). 

Smith documented three diff erent residential areas 
in Vancouver both qualitatively and quantitatively. Data 
from acoustic environments were collected by measuring 
the sound levels, soundwalks (Westerkamp 1974) and 
recordings. A tradition of Granö’s “anthropocentric sonic 
landscape“ (Smith 1993a, 68) was continued by short listen-
ing periods of diff erent sound events which were carried 
out to complement the sound level measurements. Local 
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residents were interviewed and the answers recorded. 
In terviewees were also asked to identify diff erent sound 
samples recorded from the neighbourhood. 

Residents’ ability to decipher their acoustic environment 
can be explained by soundscape competence (Truax 2001, 
57) or isolation of acoustic streams (Bregman 1978, 1990)4. 
Th e former means the tacit knowledge of the structure of 
environmental sounds while the latter refers to “human 
predisposition to identify and defi ne the pres ence of 
individual sounds and their subsequent association with 
particular events“. Drawing on Bregman, Smith states that 
environmental sounds are interpreted by ge neric and non-
generic rules. 

Generic rules originate from our experience of 
regularities in auditory world and can be compared to 
Gestalt principles of visual organisation. For instance tones 
when they become closer in time and/or frequency tend to 
group together. (Ballas & Howard 1987, 93.) Non-generic 
rules includes the knowledge about specifi c sounds and 
there fore relate to local experiences and situations (Smith 
1993a, 401). Both rules are in volved in sound recognition. 

Smith perceives generic rules consistent with general 
soundscape competence and non-generic to specifi c 
soundscape competence. Th e latter refers to shared 
meanings attached to local sounds of specifi c activities 
or occurrences. Smith writes that new residents become 
familiar with the complex local acoustic environment or 
nuances of many local sounds only after an extended period 
of residence. Th is also holds true for the researcher himself, 
especially when dealing with diff erent places and cultures: 
meanings on a specifi c level are not necessarily easily 
understood by an outsider of a community (Uimonen 2000). 
It is these shared but somewhat local meanings that make 
certain sonic environments unique and distinct from the 
others. 

Smith (1993b) divides the dimensions of residents’ 
acoustic experience into four groups which are as follows: 
sound as context, sound as information, sound and feel ing, 
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and sound and memory. Sound as context refers to implicit 
and explicit aware ness of sounds of which the former can be 
considered as a type of “automatic pilot“ that the residents 
use to orient themselves in the sonic environment. Sound 
as infor mation includes more conscious identifi cation of 
individual sounds whereas sound and feeling category 
includes the sounds with meaning or sentiment that elevates 
them above their role as contexts or information. Sound 
and memory dimension linked in dividual sounds to past 
time and “far beyond the physical characters of sound them-
selves“. 

Environmental sounds have thus mnemonic qualities 
and they may refer to places geographically and temporally 
removed (see also Järviluoma 2002). Smith’s results are 
parallel to the notion that environmental sounds carry 
denotations and connota tions at the same time i.e. they 
can have both general and personal meanings (Uimonen 
2002). At the level of denotations we are able for instance to 
recognise buildings in accordance with the established ways 
of thinking that are common in our culture (Aura 1982). For 
example diff erent kinds of activities are thus connected to 
the railway sta tion or church. In addition to this there exist 
connotations that are considered second ary meanings that 
can be attached to diff erent kinds of objects on a personal 
level (Aura 1982). Th is might bring the third dimension to 
the soundscape competences or to the use of generic and 
non-generic rules. Th e meanings also exist on a highly 
personal level along with general regularities and shared 
local meanings. Th ese personal mean ings cannot be shared 
with other people. Otto Laske’s term sonological competence 
(Schafer 1977a, 274) might also be used in this context, since 
it “unites impression with cognition and makes it possible 
to formulate and express sonic perceptions“. Sonological 
competence may vary from individual to individual and 
from culture to culture. 

Architects and environmental psychologists have paid 
attention to environment and how it is perceived although 
studies on it have dealt mainly with the visual aspects of 
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perception (e.g. Lynch 1960). However, some of the methods 
and theories have also been applied to auditory perception 
(e.g. Dyrssen 1998; Hellström 1998; Hedfors & Grahn 1998). 
Björn Hellström (2001a) describes the work of Swiss-French 
architect and a geographer Pascal Amphoux. Amphoux 
gives detailed instructions for carrying out research in cities. 
He deals with methodological questions instead of empirical 
facts although the method has also been tested in practice 
(Hellström 2001b). Parallel to WSP principles, Amphoux’s 
work concentrates on promoting “favourable conditions of 
an actual and specifi c sonic quality in space“ instead of only 
protecting in habitants from annoying sounds by regulations 
and control. 

Th e actual study and analysis are suggested to be carried 
out in three diff erent ap proaches. Firstly by selecting 
representative places for the sonic identity of a city and 
eliciting ideas and opinions of diff erent demographic 
groups. Th e second approach focuses on carefully outlined 
sound recordings, people’s perception of sound and their 
reactions to sonic fragments. Finally, the third approach 
makes an assessment by com bining the fi rst and the second 
approaches to a sonic identity chart in which the gath ered 
information is then classifi ed. 

Th e sonic identity chart consists of four diff erent modes 
of representations which are called specifi cations of the 
sequences e.g. description of sound levels and descrip tion of 
sonic fragments; synthesis of the hypothesis and comments 
i.e. analysis of the content of the executed questionnaires 
and interviews; semantic niche and remark able expressions 
i.e. quotations from the interviews and questionnaires in 
original lan guage; and lastly objectifi cation of qualitative 
criteria i.e. description of sonic iden tity. 

Th e Centre of Research on Sonic Space and Urban 
Environment (CRESSON) in France, has studied 
soundscapes since 1980’s. Th eir multidisciplinary approach 
re volves around concept of Sound Eff ect which takes 
measurable environmental factors, cultural meanings 
and the “inner space of any individual“ into consideration 
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(Augo yard 1999, 123, emphasis in original). According to 
CRESSON Sound Eff ect is not just a physical phenomenon: 
it incorporates the conditions in a precise context and 
interpretations including the social and cultural factors. 
(Augoyard 1999, 123.) For instance, the auditory perception 
in complex sonic environments of cities has been explored 
with a method called Qualitative Listening in Motion (Tixier 
2000). It in cludes objective measurements, ethnographic 
observation and a walk with the inform ant who handles the 
directional microphone to record the environmental sounds. 
Th e comments about the soundscape are taped with a small 
lapel microphone. Th e method resembles Schafer’s (1977a, 
212) listening walk in that sense that listener pays atten tion 
to his or her sonic environment diff erently than in ordinary 
life. It must be remem bered, however, that listening is 
concentrated during both walks and therefore it diff  ers from 
everyday perception. 

A couple of recent researches concerning silent areas 
in populated areas have been carried out in Sweden as 
well as in Finland (Strömmer 2001; Sulander 2001). A 
study accomplished in Swedish towns Mullsjö and Habo 
concluded that the qualitative as pects of sound should be 
taken into consideration in further studies. In the Finnish 
town of Hyvinkää the study incorporated subjective opinions 
of local inhabitants in order to identify silent and relatively 
silent areas of town. Relatively silent areas are meant to be 
places that are experienced as silent i.e. “silent enough“ for 
recreational purposes. For instance places like sports fi elds 
are included as relatively silent areas since their “noise is 
legitimised“ by the announcements and encouraging shouts. 
Furthermore, a recent Finnish study published by Ministry 
of the Environment (ME 2001) took both sociological and 
psychological aspects into account while environmental 
health issues in seven residential areas in Helsinki and 
Espoo were studied.
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Auditory and cultural cognition 
Parallel with qualitative soundscape studies and quantitative 
sound level measure ments carried out in the fi eld, environ-
mental sounds have been in the interests of researchers of 
auditory cognition. Studies have been targeted, for  instance, 
at qualities in sound frequencies that have an eff ect on 
recognising diff erent sounds (e.g. McAdams & Bigand 
1993). Tests have been carried out in controlled laboratory 
settings and they have often focused on the everyday sounds 
of everyday life. 

Etymologically the word cognition derives from the Latin 
word cognoscere. Th e English word knowledge originates 
from the same word (Karvonen 2000, 85). Information 
mediated by hearing and other senses moulds this 
knowledge. Sensory infor mation is interpreted with already 
acquired information which means that both sensoric and 
symbolic processes are involved (McAdams & Bigand 1993, 
1). Gener ally speaking cognition is related to thinking and 
memory as well as perceiving infor mation and processing of 
knowledge (Moisala 1991, 17). 

Th e psychologists Ballas and Howard (1987) studied 
perception of environmental sounds and compared it to 
perception of speech. Drawing on Bregman (1978) and 
Vicario (1982) the writers suggest that a listener is able to 
make sense of the complex sonic environment by separating 
diff erent acoustic events to subpatterns called streams. 
According to Bregman (1978) this segregation involves the 
use of generic and non-generic rules. Th e complementary 
bottom-up and top-down processes which are used to parse 
speech are also involved in interpreting environmental 
sounds. In bottom-up process features are extracted and 
grouped into patterns for interpretation whereas top-down 
processes consist of listener’s expectations of a sequence of 
events (Truax 2001, 57). 

Later Bregman (1993, 11) has refi ned his generic and 
non-generic rules. He sug gests that the auditory system 
creates individual descriptions from the mixture of sounds. 
Descriptions are based on “those components of the sound 
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that have arisen from the same environmental event.“ Th is 
process is called auditory scene analysis. 

In auditory scene analysis the auditory mixture can be 
decomposed in three diff er ent ways: by using schemas and 
general acoustic regularities. Firstly decomposition can be 
done by activating learned schemas in an automatic way, as 
when people im agine they hear their names mentioned in a 
noisy environment. When incoming sound is close enough 
to the schema’s acoustic defi nition, it becomes active. 
Secondly, the schemas can be used in a voluntary way, which 
happens, for instance, when we are listening for a specifi c 
sound such as our name being called. Th ese two ways of de-
composing require that schemas – which can be described 
as “knowledge of the struc ture of particular sounds or sound 
classes that are important to us“ – have already been formed 
by prior listening (Bregman 1993, 13). 

In a new environment when sounds are not familiar, 
auditory mixtures can be de composed by using general 
acoustic regularities. Unrelated sounds, for instance, sel dom 
start or stop at exactly the same time. Another characteristic 
of general acoustic regularities is the gradualness of change, 
which means that a single sound or sequence of sounds from 
the same source is prone to change its properties slowly. 
However, it must be remembered that one should not 
rely on a single regularity all the way but should use many 
regularities at the same time in order to come to the right 
conclu sion. (Bregman 1993, 14.) For instance, grouping by 
spatial origin is not eff ective in a reverberant environment. 
Continuation should also be taken into consideration, e.g. 
if changes in pitch of a voice are too sudden it is no longer 
considered the same voice. (Bregman 1993, 32–33.) 

Stephen McAdams (1993) has examined aspects of 
auditory representations and the processes in the recognition 
of sound sources and events. He divides the auditory 
processing into fi ve stages as follows: sensory transduction, 
i.e. representation of the acoustic signal in the peripheral 
auditory nervous system; auditory grouping; analysis of 
auditory properties and/or features; matching auditory 
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properties to memory repre sentations; and activation of the 
verbal lexicon and associated semantic structures. 

Sensory transduction is a process which includes the 
transmission of vibrational information to the cochlea. 
In the cochlea the signal sets diff erent parts of the basilar 
membrane in motion depending on its frequency content. 
Properties of sound cannot be analysed until its components 
have been integrated as a group and segregated from other 
sound events. Th is is called auditory grouping. It can be 
done by primitive (or bottom-up) processes, which consist 
of the analysis of incoming information. On the other hand, 
top-down or schema-driven processes possibly contribute 
to recognition in noisy environment where more familiar 
sound events are separated more easily. (McAdams 1993, 
152.) 

Analysis of auditory properties and features is 
accomplished after the sensory in formation has been 
grouped into representations. Th is analysis of perceptual 
features or properties that are relevant to listening is done 
with the help of micro and macro-temporal properties. 
Microtemporal properties are concerned with simple sound 
events whereas macrotemporal ones deal with the rhythmic 
and textural aspects of a whole environmental event like 
“dinner plates sliding, tumbling and crashing on the fl oor“. 
After this the auditory properties are matched to memory 
representations i.e. to classes of similar sound sources and 
events in memory. If no category is matched – or if too 
many are – no recognition occurs. (McAdams 1993, 152–
153.) 

Recognition is then followed by activation of the lexicon 
of names, concepts and meanings associated with a 
certain class of sound events. However, the listener can act 
appropriately without having to verbalise what he just heard. 
Th is is proved by the fact that, children can recognise sound 
sources and act with respect to them even if they have not 
mastered language skills. Nevertheless, with language it is 
possible for a listener to describe the event verbally. And as 
McAdams puts is “At and beyond this stage the processing is 
no longer purely auditory in nature“ (McAdams 1993, 154). 
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Diff erent stages of processing do not work independently 
but are in interaction with each other. In addition to bottom-
up processing, top-down processing is also exploited 
while recognising diff erent sounds (McAdams 1993, 
155). Topdown processing can be compared to Bregman’s 
schemas and it is used in auditory organisation along with 
bottom up process, that is, from sensory transduction to 
recognition. 

However it is good to bear in mind that similar sounds 
in diff erent surroundings diff er on a semantic level. For 
obvious reasons the signifi cance of a sound of the car horn 
would not be the same if a person was crossing a street 
absent-mindedly or sit ting in a cinema (McAdams 1993, 
147). Th erefore contextual matters should be taken into 
consideration while researching auditory cognition, and 
especially culturally con structed meanings shared by a 
community. 

Ethnomusicologist Pirkko Moisala (1994, 186) takes 
the view that cognitive mu sicology has not paid enough 
attention to contextual or cultural factors. Th e notion is 
parallel to research in auditory cognition although the 
target of the studies in this case is the perception of sounds 
and how this information is processed, not music or per-
formance practices as in musicology or ethnomusicology. 
However, the context is crucial in soundscape thus 
necessitating diff erent kinds of research methods. Th is is not 
to say that results obtained in auditory cognition research 
do not contribute to soundscape studies. Diff erent methods 
based on diff erent research traditions can be combined in a 
multidisciplinary way to research sonic environments – this 
is the start ing point of soundscape studies in the fi rst place. 

According to Vygotsky (Moisala 1994, 190) cognition 
can be divided into elemen tary processes and higher 
psychological functional systems. Th e former processes are 
unchanging aspects of human thinking and can be described 
as universal and genetic-biological. Higher psychological 
functional systems change due to socio-historical 
factors. Diff erent aspects of cognition are interactive and 
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therefore inseparable. Th e mental functions in the cultural 
development of a child appear fi rst on the level of social 
interaction as an interpsychological category. Th e beginning 
of human con sciousness is thus in processes of social life and 
the interpsychological category is a beginning of a child’s 
inner intrapsychological category. Social and individual 
action is mediated by semiotic mechanisms of which one 
of major importance is language. With language and other 
semiotic processes the meanings taking place in social inter-
action are internalised by a human being. Th is also holds 
true for music. 

Anthropologists agree that biological-cognitive capacity 
is universal albeit mould ed by diff erent cultural environ-
ments. Likewise psychologists separate the aforemen-
tioned elementary processes from socially and historically 
infl uenced higher systems (Moisala 1993, 66). Th erefore 
it can be assumed that the processing of a sound is in-
dependent of cultural infl uence and thus universal. 
However, the interpretation of soundscape is aff ected 
by factors within a given place and culture. Th erefore a 
development of local soundscape competence is a part of 
the enculturation process and parallel to the construction 
of musical competence where the social meanings are being 
created. 

Truax (2001, 49–53) writes that there are three systems 
of acoustic communica tion: speech, music and soundscape. 
All three consist of organised sound – even soundscape if 
we emphasise the way the sonic environment is understood. 
Th ree major systems of acoustic communication can be 
placed on a continuum where the sounds increase in variety 
when moving from speech towards soundscape. At the 
same time the strictness of syntactical structure decreases 
since in order to be produced or un derstood natural 
languages or musical styles have to be more organised 
than sound scape. In soundscape the information is spread 
out over a longer period of time, i.e. the temporal density 
of information decreases. What is also decreasing is the 
spe cifi city of meaning: environmental sounds acquire their 
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meanings through their con text unlike the spoken word, 
which can be taken out of its acoustic context in print and 
can still mean something. A sound object, i.e. environmental 
sound taken out of its context by recording, does not mean 
anything except an aural sensation, whereas sound event 
communicates if we can interpret it. 

According to cognitive psychology and ethnomusicology, 
music is shaped by ge netic and cultural factors. Th ese 
factors have an eff ect how music is perceived, ana lysed 
and produced. (Moisala 1993, 58.) Th is also holds true for 
environmental sounds except for the fact that soundscape 
is not consciously produced unlike a musical per formance. 
Th e perception also diff ers in a sense that soundscape is 
seldom listened to as music or that this listening happens 
collectively like with musical performances. In the case 
of soundscape studies one has to organise a situation 
where the construction of social and cultural meanings for 
environmental sounds can be studied.

Meanings and recorded environmental 
sounds 
Shared and individual meanings attached to the 
environmental sounds of the commu nity can be studied 
with the help of group interviews supported by recorded 
samples of environmental sounds. Regarding shared 
meanings, the discussion after listening to the samples 
can be used to clarify what sounds are recognised easily 
and consid ered pleasant or unpleasant in a community. 
It must be noted, however, that the listen ing test is not 
comparable to a psychological test by any means. Instead 
it is supposed to activate the thinking connected to sounds 
and sound memories. Th e sounds that have been recognised 
and commented together can catalyse a discussion about 
environmen tal sounds in general. A somewhat similar 
method was used with the Acoustic Envi ronments in Change 
project when environmental sounds were played to villagers 
in Cembra, Italy. Th e sound samples were accompanied by 
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slides photographed in the immediate surroundings. (See 
Järviluoma 2000.)5

 

An experimental study was also carried out in the 
village of Skruv in Sweden (Uimonen 2000). Th e villagers 
took part in a sound location test in a local movie thea tre 
in November 2000. Th eir task was to recognise or identify 
environmental sounds of the area6. Th ree diff erent groups of 
people were involved one at a time: 10 chil dren, 7 people of 
working age and 9 retirees. Sixteen samples were recorded 
from the village and its surroundings during the same year 
and in 1975 when the Canadian re search group visited the 
area (Schafer 1979). Th e samples were played as many times 
as the participants  wanted. 

Th e samples were selected on the grounds that the 
sounds could be heard in Skruv and that they were typical 
for the area. Some of the samples were narrative: instead of 
just being isolated single sound detached from their contexts 
they referred to inci dents in the surroundings. In this respect 
not all of the samples were exactly sound objects recorded 
from the environment but auditory samples of acoustic 
events or in cidents in a village that could be recognised by 
the listeners participating in the test. More cues on the sonic 
environment were provided by the reference sounds in the 
samples: in this way the intensity of the foreground sounds 
could be compared to those in the background. Th e samples 
with more than one sound were selected on the basis that 
individual sounds are seldom heard in a soundscape. 

Adult participants were asked to plot the sounds on a 
map, while child participants were asked to raise their hands 
and answer questions posed by the researchers. Th e villagers 
completed the questionnaires before the sound samples 
were played. Th e last task was to participate in a test based 
on a semantic diff erential in which the pleasant ness of the 
environmental sounds was estimated by polar oppositions 
with diff erent adjectives (Uimonen 2002). After the tests 
there was a discussion. 

One of the samples consisted of ringing of the church 
bells. Th e sample was se lected because of the relatively loud 
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sound of a local church bell which divides the opinions of 
the villagers. Th e bell is located at a central place in a village 
and it rings louder than 80 dBA measured from Storgatan, 
which is the main street of Skruv 30 metres away from the 
belfry. 

Th e reactions of the participants varied. Right after the 
beginning of a sample a subdued comment “Det räcker“ 
(“Th at’s enough“) could be heard from the audience. One 
member of the audience made a joke by putting his hands 
over to his ears. When the participants were asked if they 
needed to hear the sample again somebody answered “Aldrig 
mer“ (“Never again“). Th e comments of the participants 
are quite in teresting in that the sound of the bells was not 
recorded from Skruv, but from the church of Ljuder nearby. 
It is possible to hear those bells in Skruv too under favour-
able weather conditions. Despite this the reactions to the 
sound were immediate and the sample was mistaken for a 
bell of a local chapel. 

According to Ballas and Howard (1987, 108), top-
down processing of sound ex ploits the use of expectation, 
strategies or rules for interpreting the sound stimulus. 
However, McAdams (1993, 152) writes that top-down 
processing has little infl uence while isolated sounds are 
being presented to listeners. Th e situation, of course, diff ers 
from everyday listening. Th is does not exactly hold true 
concerning the fi eld experi ment in Skruv. If listeners are 
asked to recognise the sounds of their own environment, 
it seems that top-down processing plays a more signifi cant 
role since the samples are supposed to be familiar to the 
listeners. Th e sound of the church bells, for instance, was 
thought to originate from the local chapel. 

On the other hand both processes are utilised together. 
In a bottom-up process the auditory properties are matched 
to memory representations which leads to the activa tion 
of a lexicon of names. Th is is aff ected by already acquired 
knowledge of the prop erties of the sound heard. In addition, 
listeners may “mishear“ sound samples such as when 
they think they hear their names mentioned in a noisy 
environment. 
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It must be remembered that the Skruv experiment is not 
comparable to controlled tests accomplished in a laboratory. 
Th erefore it would be inadequate to use only audi tory 
cognition to explain how people relate to the sounds of their 
environment. Moreo ver in Skruv not only single sounds 
were presented but the samples were narrative in nature. In 
this case the experiment in a way approaches an everyday 
listening situa tion when compared to laboratory tests since 
both top-down and bottom-up processes are involved. 

Th e ideas and images of the sonic environment of locals 
also played a crucial role while recognising sound samples 
in Skruv. Th e meaning of a signal was more impor tant to 
locals than listening to the sound sample in an analytical 
way. More precise listening would have revealed that the 
sound of the bell in a sample diff ers from the local bell. It 
is also noteworthy that there were several bells ringing 
simultaneously in the recorded sample whereas in Skruv 
there is only one bell, which nevertheless rings very clearly 
in a quiet village. 

Local meanings were also strongly present when it was 
time for the children to recognise local environmental 
sounds. Th e clinking sounds caused by the dropping of glass 
jars or bottles into the recycling container were connected 
to local industrial activities i.e. glass blowing and a brewery 
instead of the recycling centre of the vil lage. Familiar and 
daily sounds aff ected listeners in such a way that analytical 
listen ing was replaced by the sonic image of the home 
village or how the place is experi enced. Th is could even be 
deemed to approach sonic identity which is supported by the 
fact that Skruv is located in a district which is considered a 
centre of Swedish glass industry. 

According to Ballas and Howard (1987, 105), a sound 
homonym is a sound that cannot be identifi ed without 
contextual clues; for instance, a loud bang can be caused by 
a gun being fi red or an engine backfi re. It would be tempting 
also to think of envi ronmental sounds as homonyms since 
sounds that sound alike in a same area can be mistaken for 
something else. 
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Th is raises an interesting question about the development 
of sonic identity. Like soundscape competence, it is part 
of the process of enculturation and nowadays aff  ected 
by international mass media (see also Schafer 1977b 
& Uimonen 2002). Al though our experience of sonic 
environment is diff erent and dependent on our child hood 
milieus, the media culture has standardised its listeners. 
On the other hand, shared images refer to common cultural 
background – especially how television and movies have 
aff ected mental images. (Koivumäki 2001, 56, 63.) 

Like meanings in general, personal and collective 
meanings of sounds tend to change. Th is also holds true in 
Skruv, since the sounds of the community have not remained 
the same compared to what they were twenty-fi ve years ago. 
At that time the villagers estimated that the acoustically less 
powerful sound of Ljuder bells was spreading over a greater 
area than the factory whistle signals. One possible explana-
tion for this is the cultural values attached to bells (Schafer 
1977b, 50). 

Today there are no factory whistle signals in the area 
except for the brewery whis tle which is used every now 
and then by some merry prankster to mark the beginning 
of summer holiday (Järviluoma 20017, 80). Th e meaning 
of the sound that could be heard every day has now 
been consciously transformed into a seasonal sound. 
More precisely this transforming of the function of an 
environmental sound can be called transcoding. According 
to Stuart Hall (1999, 270) it is re-appropriating existing 
mean ings for new meanings. Transcoding of sounds on a 
personal level is here extended to the whole community. 

Despite the fact that top-down or schema-based 
recognition can misguide a listener in a test, it is good to 
bear in mind that there are no “right“ or “wrong“ answers 
or that correct answers are the defi nitive goal of the test 
in the fi rst place. Samples of envi ronmental sounds awake 
meanings and it seems that the relation of sound and 
meaning is referential. Although the meanings change 
and they are not fi xed to sounds this is not to say that the 
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previous meanings disappear. Th ey may even become sound-
romances and “thus evoke the past context and idealise it“ 
(Truax 2001, 29). For in stance, the factory siren will bring 
forth memories to older villagers that are beyond the reach 
of a younger generation. Th is kind of generational memory 
may also include unpleasant meanings like the sounds 
of war, which were mentioned in both Lesconil, France 
and Bissingen, Germany when the elderly villagers were 
interviewed during the Acoustic Environments in Change 
research (Järviluoma 2002). Although environmental sounds 
are temporal in nature they often refer to events that are 
detached from time and place. 

According to Moisala (1994, 59), cognitive ethno-
musicological research should develop methods that “study 
cognition in real-life situations in diff erent cultural con-
texts“. Th is is closely related to cognitive social psychology. 
Th e combination of cog nitive and soundscape studies is 
not ready to face this challenge, although it can be used to 
research the perception of sounds and cultural meanings 
embedded in them. However, the experimental method 
presented here can be used to make the interviews more 
pleasant for the interviewees since the sound-related 
experiences are often found diffi  cult to express. It seems that 
the listening test helped participants to verbalise personal 
and collective meanings related to environmental sounds. 
Th e research ma terial acquired in this way can be combined 
with an interview or/and questionnaire. 

Testing diff erent demographic groups can be used to 
research soundscape compe tence and how the meanings 
of local environmental sounds are constructed. Th e course 
of the test can be altered if necessary. For instance, it is not 
meaningful to test the visual perception or drawing skills 
of children by asking them to mark sound sources on a 
map. Th ey can indicate in some other way that they have 
recognised the sound. Th e experiment might turn into a 
game as in Skruv, and thus become a pleasant experi ence for 
the listeners as well as the researchers. 
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Discussion 
Th e fi eld research method presented briefl y above is one 
possible way to map per sonal and collective notions of 
everyday soundscape. Future challenges to improve this 
method will be to decide what kind of sounds would be 
most suitable for the test. Narrative samples tell stories of 
the environment and give clues concerning diff erent sound 
events. However, the use of these samples focuses research 
more or less sonically diverse or quiet areas, since in urban 
or city environment sounds tend to be overcrowded. 
Auditory information received from these environments is 
rather one-sided: narrative aspects are lost at the same time 
as reference sounds are drowned by the noise of traffi  c. 

On the other hand the strongest reactions were caused 
by the sample of a single sound event, i.e. the church bells. 
It seems that in order to evoke strong emotions in local 
listeners the sound does not necessarily need to be the one 
that is located in a given district. Th is notion can be also 
connected to the sounds of glass from the recy cling centre 
which were thought to have originated from local industry. 

While plotting sound sources to a map it must be 
noticed that a map is a represen tation and a rather limited 
one considering the environmental sounds. Visual repre-
sentation provides the basis for the location but at the 
same time it may restrict or guide the mental images of a 
listener. If a task included a short written description it 
would allow participants to express their personal feelings 
and connotations more freely. In this way the limitations of 
visual representation would be avoided, and for instance, 
the sounds of the past would be included in research. 

It seems that schemas and top-down processes are 
not equal in all respects. It is true that in top-down 
processing an “underlying structure enhances learning 
of envi ronmental sounds“ (Ballas & Howard 1987, 111) 
and also schemas fi t this descrip tion. According to Ulric 
Neisser (Uimonen 2002), information can only be picked 
up by an appropriately tuned schema. Since new incoming 
information changes schemas, it also changes the meanings 
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embedded in environmental sounds. However, it must be 
remembered that Neisser wrote about cognition on a rather 
general level. Th ere fore it might be better to use top-down 
or bottom-up processes while describing audi tory cognition 
on a personal level. 

Nevertheless schemas can be useful while researching 
cultural meanings which are shared. Another notion 
borrowed from cognitive anthropology, which could be 
applied to soundscape studies is a script which means that 
in a given situation people tend to act in a certain way and 
obey certain rules (Kamppinen et al. 2001, 181). Th is holds 
true with sounds too, although a human being does not 
react to sound on the grounds of a simple cause-and-eff ect 
relationship but on the basis of culturally learned patterns 
excluding loud and sudden sounds, which are reacted to 
physically. 

A listening test can assist in shedding light on the 
meanings attached to environ mental sounds by diff erent 
age groups. Th e method introduced in this paper incorpo-
rates contextual matters into research, although it does 
not replace the meaning con struction in real life situation. 
It does not replace controlled tests either since the dis-
cussion is infl uenced by the comments and opinions of 
other participants. However, collective identifi cation of 
sounds and comments can help a researcher to chart sound 
preferences and the important environmental sounds of a 
community. 
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YOU DON’T HEAR ANYTHING 
’ROUND HERE!
Cognitive Maps and Auditory Perception

In the late 1960’s Canadian researchers began to create 
alternative and multidisciplinary methods to study our 
sonic environment. In addition to the quantitative and 
measurable features the subjective and shared meanings of 
sounds and voices were taken into consideration. One of 
the fundamental goals was to raise awareness and advance 
local action for a better sonic environment instead of relying 
upon quantitative measurements made by authorities or 
specialists.

Th ere is a slight contradiction between the rather 
grandiose hope for a better public awareness of the everyday 
soundscape, and the fact that so far the sonic environment 
has been mainly the interest of outsiders to the community 
or the area that is being surveyed. Th is is not to say that 
residents have been completely excluded by these ardent 
academics: ‘Sound Preference Tests’, questionnaires and 
interviews have been conducted with local inhabitants. In 
particular, the discussions dealing with the sounds of days 
gone by have provided useful information and have been 
seemingly enjoyable for the interviewees as well. However, in 
general the interview seems to lack one quality: people fi nd 
it diffi  cult to talk about issues that concern their everyday, 
contemporary sonic environment. Th e phrase mentioned in 
the title is heard relatively often among residents who are so 
accustomed to the sounds in their surroundings that they 
no longer pay attention to them and thus fi nd the sounds 
hard to verbalise. Th e main problem here is not necessarily 
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the validity of the questions but the lack of integrating new 
methods with the ones that have, thus far, proved useful.

Th e views and the opinions of local inhabitants and the 
‘outside’ researchers obviously diff er. Th ese two groups of 
people are aff ected by their diff erent social backgrounds 
and their past experiences in varying ways. Each individual 
therefore pays a diff erent degree of attention to sounds and 
the sonic environment. Despite the fact that their attitudes 
towards the shared soundscape may be quite dissimilar it 
can be a starting point for a comprehensive analysis of the 
soundscape. Both groups produce valuable information 
separately and these views can be combined not just in 
interviews but also in other fi elds of research that can be 
applied to Soundscape Studies.

Two alternative ways to approach the sonic environment 
come from architecture and environmental psychology. 
Within these two branches of science the studies concerning 
the environment have dealt mainly with the visual aspects 
of perception (see. e.g. Lynch 1960; Allas 1993) though it 
must be remembered that some of the methods have also 
been applied to auditory perception (see Dyrssen 1998; 
Hellström 1998; Hedfors & Grahn, 1998). Th is paper is 
based mainly on literature that deals with soundscape issues 
and environmental psychology. It must be noted though 
that the new methods which are introduced here – semantic 
diff erential and cognitive maps – are presented only on a 
theoretical level, since they have not so far been tested in 
the fi eld. In addition to this I will take into consideration 
fi eld notes that were written on a three-month fi eld trip 
to six European villages in spring 2000 with Acoustic 
Environments in Change research project. Th e actual 
analysis tools that have been developed for the soundscape 
are excluded from this presentation.1 Instead, I will fi rst 
comment on some methods – interviews, Sound Diaries and 
Sound Preference Tests – that can be and have been used 
to involve the local inhabitants when surveying their sonic 
environment. 
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Interviews
Th e environment can be observed both subjectively and 
objectively. At the level of denotations we are able for 
instance to recognize buildings in accordance with the 
established ways of thinking that are common in our culture 
(Prak 1977, op.cit. Aura 1982, 64–65). For example diff erent 
kinds of activities are thus connected to the Church and 
to Industrial premises. In addition to this there exist 
connotations that are considered as secondary meanings that 
can be attached to diff erent kinds of objects on a personal 
level (ibid.). Consequently, environmental sounds can be 
said to have both denotations and connotations at the same 
time – they can carry both general and personal meanings.

It has been assumed that the place is constructed by the 
meanings that are attached to a space (Stenros 1993, 313, 
op.cit. Järviluoma 1997, 40) and that sounds contribute to 
this process (Järviluoma 1997, 40). On the other hand the 
meanings are prone to change, especially with the auditory 
perception. Th e sounds that once were the subjects of active 
listening gradually fade away to background: shopping mall 
background music or the hum of the traffi  c are not listened 
to actively – if they ever were. Listening habits change or 
people just seem to grow numb.2 Th e attitude of a listener 
plays an important role in this matter: even the familiar 
place can reveal itself in a completely new way when listened 
to carefully (Uimonen 1999, 23). If listener pays attention to 
everyday environment actively, he or she is attaching new 
meanings to it and therefore constructing an environment 
in a diff erent way. 

Oddly enough, this also holds true when the interviewer 
wants someone to represent his or her everyday sonic 
environment in a not-so-familiar situation like the interview. 
Th e researcher is thus provoking the person who is being 
interviewed to think in a way that he or she seldom – if ever 
– thinks (Pool 1989, 22, op.cit. Vasenkari 1996, 95). It can be 
argued that this pitfall of manipulating is even more present 
when sounds are the topic of a discussion. Because familiar 
sounds and voices are known to be diffi  cult to verbalise, the 
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interviewer must be very cautious not to elicit desired and 
suitable answers by for instance presenting fi xed questions 
instead of open-ended ones. At least this interaction should 
be taken into consideration when the material is being 
analysed. What we are facing here is one of the paradoxes 
of Soundscape Studies and Social and Cultural Studies in 
general: how to inquire about matters that are not being 
actively observed?

One solution to the said paradox is to take the 
interviewees to the places that activate their memories. 
Th e researchers in Five Villages Soundscapes study did this 
successfully in Dollar, Scotland (Schafer 1977, 71). Th ey 
learned valuable information about present sounds and 
sounds which have already disappeared by walking around 
the district with its former town clerk (ibid.). In June 2000 
a similar incident took place in Nauvo, Finland. During the 
Acoustic Environment in Change study the verger of the 
local church was being interviewed at his workplace. Th e 
soundscape of the church was quite original because of 
a grandfather clock that was placed close to the altar. Th e 
ticking of the clock brought back the verger’s childhood 
memories and sound events that possibly could not have 
been recollected anywhere else (Uimonen, 2000a).

Sound Diaries and Sound Preference Tests
Sound diaries are notes on the sounds that are heard during 
the day including the feelings and thoughts that are related 
to these sonic phenomena. Originally these notes were only 
written down by the researchers but lately the sound diaries 
have been applied to the study of sound preferences of local 
inhabitants.3 One of the advantages of this method is that 
a person who writes the sound diary inevitably pays more 
attention to his or her everyday soundscape. For a non-
resident, like the researcher this method is recommended 
especially when noting your fi rst impressions since some of 
these perceived sounds tend to grow familiar in a short time 
and may therefore go unnoticed. 
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Sound diaries are quite practical when used in 
conjunction with interviews. It is possible for researchers 
to get better acquainted with the interviewee who keeps 
a sound diary. Adequate guidance is needed, however, 
because in the worst case the result is a list of diff erent 
sounds without any information concerning their eff ect on 
daily life. Th e other alternative is to hand out the questions 
in advance. Diaries are desirable because of their time-
saving nature especially when the sound preferences of a 
larger group are the target of a study.  

Th e sound diaries can also be used to give support to 
Sound Preference Tests which have been used to survey 
sonic likes and dislikes. Th e test simply asks informants 
to list the sounds that they do or do not like. According 
to the Five Village Soundscapes study the most liked and 
disliked sounds were, in general, the natural sounds and 
technological sounds respectively. Th e eff ect of mass 
media was also noted during the preference tests with 
school children. When pupils were asked to focus on their 
local environment sounds like “lion roaring” and “elephant 
trumpeting” were included in the answers (Schafer 1977, 
68), not to mention the little Swedish fellow who twenty 
fi ve years later in Skruv’s Björkskolan started his “Rock and 
roll, rock and roll” chant immediately when the question of 
the sounds that you like the most was presented (Uimonen 
2000b).

Semantic differential
One of the other methods to study the relationship 
between the environment and an individual is the semantic 
diff erential. Th is method has been successfully applied in 
assessing the built environment. People have been asked to 
evaluate pictures of landscapes with the help of the adjective 
list of opposing adjectives e.g. beautiful-ugly, active-passive 
etc. Th e adjectives are arranged across a numerical range 
of seven points (1 to 7) and the purpose of a the test is to 
fi nd out how well these adjectives describe the landscapes 
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portrayed. (Osgood et.al. 1975, op. cit. Aura 1982, 66.) 
Soundscape scholars could apply this method by recording 
the local environmental sounds and play them to people 
who take part in a test.4

One of the advantages of the semantic diff erential is 
that it enables the researcher to become aware of the 
connotations and emotional meanings which are attached 
to the sounds by the inhabitants of a certain district. Th e 
sound preferences can thus studied systematically with the 
polar oppositions instead of the personal likes and dislikes, 
which may diff er considerably from each other.5 According 
to Acking & Küller there seem to be eight kinds of emotional 
secondary meanings that are connected to perception of the 
environment (1972, op.cit. Aura 1982, 66). Th ese meanings 
are related to cosiness, diversity and spatial issues (ibid.). 

As such, these subjective opinions are valuable pieces 
of information. Th erefore the semantic diff erential should 
not be considered as a substitute or a separate method, 
especially when sounds and their meanings are in focus. 
Th e semantic diff erential and subjective opinions shed light 
onto the matter from diverse angles: the former can raise 
connotations which would otherwise be diffi  cult to recall 
from memory and thus hard to verbalise. Polar oppositions 
can also serve as a catalyst capable of evoking emotions 
and memories when connected to the sounds of the 
environment. Furthermore the semantic diff erential can also 
be applied to a sound preference test when a large number of 
people is being surveyed. To map out the subjective opinions 
of an extensive group and to go over and scrutinize them in 
detail would demand more time-consuming methods. 

Cognitive Maps 
Cognition and schema
According to Ulric Neisser cognition is the activity of 
knowing: the acquisition, organization and use of knowledge 
(1976, 1). Knowledge must be obtained before it can be used 
and this acquisition is made by perceiving e.g. by listening, 
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feeling and looking. All of them depend upon structures 
called schemata which direct perceptual activity. Perceiving 
does not require remembering in the ordinary sense, but 
it is an activity in which both the immediate past and the 
remote past are present. (ibid., 13–14.)

Th e perceiver is continuously constructing anticipations 
of certain kinds of information that enable he or she to 
accept it as it becomes available. Th erefore “he must actively 
explore the optic array to make it available, by moving 
his eyes or his head or his body”.6 Th ese explorations are 
directed by the anticipatory schemata and the result of 
the explorations – the information picked up – changes 
the original schema. Because of this “it directs further 
exploration and becomes ready for more information”. (ibid., 
20–21.) 

Object
(available

information)

Schema Exploration

Modifi es Samples

Directs

Figure 1. Th e perceptual cycle (Neisser 1976, 21)
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When Neisser writes about auditory perception he does 
not make any distinction between hearing and listening 
although they diff er from each other at least in that sense 
that the former can be considered as passive and latter 
as an active way of receiving auditory information. Th us 
hearing may be defi ned as a physiological function whereas 
listening is more or less cognitive. According to John Palmer 
“If hearing may be defi ned as the physiological function 
of our auditory sense, e.g. that we all have the possibility 
of physically detecting the sounds of our environment, 
listening may be decipted as the psychological attribute 
which is in action when we want to discern the sounds 
heard. Listening is, therefore, hearing the sounds of our 
environment and responding to them actively (105, 1998)”.7 
Th is kind of perception usually excludes the eff ects of 
the hums and continuous sounds on information pickup 
although these sounds can be listened to actively. On the 
other hand the sounds in the foreground are perceived 
in relation to background sounds so the two processes 
mentioned can not be separated.

In terms of Neisser’s perceptual cycle, hearing is basically 
the same sort of cyclic activity as looking although it 
requires no exploratory movements like those of the eyes. 
Th e listener continuously develops readiness or anticipations 
for what will come next, based on information he or she has 
already picked up. “Th ese anticipations – which themselves 
must be formulated in terms of temporal patterns, not of 
isolated moments – govern what he will pick up next, and in 
turn are modifi ed by it”. (Neisser 1976, 27.)

Cognitive maps
A schema is part of the entire perceptual cycle which 
changes by experience. Th e information that has been 
accepted by a schema after it has become available at the 
sensory surfaces changes the schema itself. Th is directs 
movements that make more information available. (Neisser 
1976, 54.) Th e nature of perception cannot be understood 
without taking the mobility of people into account and 
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the information produced by movement is fundamental to 
spatial orientation in the wider sense. Information picked 
up as a result of motion is related to existing schemata 
and to a cognitive map or orienting schema of the nearby 
environment. (ibid., 108–110.)

Figure 2. Schemata as embedded in cognitive maps 
(Neisser 1976, 112)

Th e example of schema and a cognitive maps suggest a 
rather diff erent model of the relation between activities of 
diff erent orders. Th ey are embedded rather than successive. 
All information can only be picked up by an appropriately 
tuned schema. On the other hand all the information which 
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is picked up modifi es a schema. When we are moving 
through the environment, this can be called orienting 
schema or a cognitive map. Th is means that the perceiver 
and the environment are always included in the cognitive 
map. (Neisser 1976, 113–118.)

Representations
Environmental psychologists have used cognitive maps to 
study the relationship of the environment and the individual. 
A cognitive map refers to an inner model that a person has 
created from his or her physical environment. Th is internal 
representation is constructed of visual, auditory, tactile and 
emotional information with the environment in addition 
to sensations that are connected to smell and temperature. 
A cognitive map is not therefore a map-like picture but a 
simplifi ed representation with diff erent kinds of information 
(Aura, Horelli & Korpela 1997, 105–106). 

External representation refers to verbal or illustrated 
representations of the environment. Even though the 
concept of image can be used with both representations 
mentioned above it must be remembered that part of 
the internal representation is subconscious. External and 
internal representations can thus also be referred to as 
environmental descriptions and environmental images. On 
the whole, one can use the term cognitive map to describe 
various processes connected spatial thinking or perception 
in a physical environment. (Allas 1993, 28–29.)

Cognitive maps not only help in orientating, they also 
have social signifi cance. Th e group images of the residents or 
diff erent groups of people may consist of common symbols 
or fi xed points that can be a subject of a discussion or a 
point of reference. Th us, the images are able to strengthen 
the feeling of togetherness and local identity. In addition to 
that the images aff ect personal identity, since the cognitive 
map is constructed from the places that are signifi cant to a 
person. If the environment is quickly changing the cognitive 
maps may become old and inadequate. As a result of this the 
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activities become diffi  cult for those groups of people that are 
not able to use their environment easily to get acquainted to 
changes in it, and thus cannot update their cognitive maps. 
(Aura, Horelli & Korpela 1997, 107.)

Unlike in foreign places the cognitive processes of 
orientating becomes a routine in a familiar environment 
(ibid., 120). Kevin Lynch has studied this construction of 
cognitive maps. In accordance with his method the research 
can be performed with interviews, drawings, by recognizing 
the objects from the photographs and with walks in an 
environment that is being studied (ibid., 108). On the basis 
of these answers, and of rough sketch-maps Lynch says 
that cognitive maps typically include certain characteristic 
features like landmarks (e.g. towers) or paths (e.g. routes) 
etc. A cognitive map is therefore a perceptual schema, 
though on a larger scale; it accepts information and guides 
exploration. In addition to that such a schema can be used 
as an independent source of information as interviews. 
(Neisser 1976, 123–125.)

Cognition and soundscape
According to David Canter “a place is the result of 
relationships between actions, conceptions and physical 
attributes”. Because of this the place cannot be fully identifi ed 
before we know the physical parameters, a behaviour that 
is associated with it and the conceptions “which people 
hold of that behaviour in that physical environment”. (1977, 
158–159.) Th erefore, it is quite understandable that the 
place also manifests itself via sounds and voices and with 
the meanings that the inhabitants attach to these sonic 
phenomena.8 Physical and sonological attributes must 
thus be taken into consideration and then compared to the 
cognitive representations that the residents have concerning 
their environment.9

In the normal environment most of the objects are 
meaningful: they aff ord possibilities and carry implications.10 
It is these meanings that are perceived, not just lights or 
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sounds. According to Neisser the meaning must be supplied 
by the perceiver after he has registered the stimuli. (ibid., 
70–71.) In this sense Neisser concurs with the soundscape 
researchers very clearly because the focus of the study is 
neither on the stimuli nor on quantitative factors of the 
soundscape but in the meanings that are attached to sounds 
and voices. Quite understandably we do not hear vibrations 
but meanings, and meanings are not measurable (Stockfelt 
1995, 59). Nevertheless they can be studied and analysed 
qualitatively.

Apparently, quiet soundscapes and their meanings can 
be interpreted in many alternative ways. As stated above the 
observer coming form outside of the community uses his or 
her sonological competence to value diff erent aspect of his 
or her current sonic whereabouts – so to speak. Despite the 
valuable fi rst impressions, the local soundscape may sound 
somewhat alienating since the meanings and cultural values 
attached to diff erent sounds and voices are not familiar to a 
newcomer. 

Unlike outsiders the local inhabitants are in diff erent 
position to “understand environmental sounds as meaningful 
(Truax 1994, 50)”. Th is soundscape competence is quite close 
to concepts of the skilled and unskilled perceiver: the former 
is able to gain more information from the stimulus because 
“he detects features and higher-order structures to which 
the naive viewer is not sensitive” (Gibson, op.cit. Neisser 
1976, 20). It goes without saying that competent locals are 
more aware of subtle diff erences of their soundscape than 
people from outside of their community and are able to 
fi nd meanings that remain unclear to an outsider. On the 
other hand the outsider may fi nd everyday sounds more 
interesting and intriguing.   

Nevertheless cognitive maps and their representations 
can provide valuable information for soundscape studies. 
Th ey already have in practice, since a certain kind of external 
representation has been applied to the analysis of the sonic 
environment. Diff erent kinds of sounds and voices have been 
marked on a map during so-called listening walks though 



135

 

Heikki Uimonen: Ääntä kohti

one has to keep in mind that in this case it is not a matter 
of reminiscing about the sonic environment but the active 
listening that takes place in situ. Also, it must be noted that 
the soundscape is not documented by the residents but by 
the outsiders of the community.

Cognitive maps could be used to support the interview 
or vice versa because the verbalisation usually also brings 
out other aspects, more than just the physical ones. Th e 
physical elements are usually the fi rst to be presented 
when a person is asked to represent cognitive maps in a 
drawing. (Aura 1982, 58.) Th e semantic diff erential would 
bring additional perspective to the case in hand because the 
carefully considered polar oppositions would also function 
as a tool when the signifi cance and the meanings of the 
environmental sounds are being studied.

In a study of the Finnish town Oulu there were 121 
informants who drew pictures of the town and answered 
questions presented in writing. (Allas 1993.) To interview 
such a vast number of people would be onerous for a 
researcher unless a smaller group of people were selected 
to answer more detailed questions. Another possible way to 
combine the methods introduced above would be to record 
environmental sounds and to play them to inhabitants. 
During the test they would be asked to mark the sounds on 
the map that they have drawn themselves. 

Conclusion
Cognitive maps have been adapted mainly to visual 
perception, so the challenges of applying them to auditory 
perception are still ahead of us. It is debatable whether the 
methods developed for visual perception are adequate for 
the perception of sonic events or soundscape in general. 
On the whole it might be reasonable to ask if the study of 
the sonic environment and how it is perceived is possible 
without taking the visual or other senses into consideration. 
Or to quote Ulric Neisser: 
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”Th e schemata that accept information and direct the 
search for more of it are not visual or auditory or tactile, but 
perceptual. To attend to an event means to seek and accept 
every sort of information about it, regardless of modality, 
and to integrate all the information as it becomes available. 
Having heard something, we look to see it, and what we see 
then determines how we locate and interpret what we hear” 
(1976, 29).

On the other hand sonic phenomena have an eff ect on 
our everyday life whether we perceive them consciously 
or not. Th e point is to fi nd suitable methods of charting 
these eff ects and especially how we react to them. Hearing 
or listening should not be considered as – or in the worst 
case reduced to – just another way of receiving information 
which works in collaboration with other senses, but as an 
independent sense as well.
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ÄÄNESTÄ KERTOMALLA
Skotlantilaisen kylän puhuttu menneisyys

Artikkelini aiheena on skotlantilaisen Dollarin kylän ääni-
ympäristön muutos. Työn liikkeellepanevana voimana on 
ollut tarina, jonka eläkkeelle jäänyt kyläseppä kertoi keväällä 
2002. Tarinassa käsiteltiin kylän menneisyyttä: sepän am-
mattia ja kyläläisten reaktioita pajasta kantautuneisiin työn 
ääniin. Henkilökohtainen muisto toi kuuluvaksi palan dolla-
rilaisten mennyttä, nykyisellään hiljentynyttä äänimaisemaa. 
Kertomus voidaan liittää osaksi ääniympäristön muotoutu-
mista laajemmaltikin ja sen innoittamana pohtia, kuinka ky-
läyhteisön jokapäiväinen ääniympäristö on muuttunut vuo-
sien saatossa.  

Kertomus vaatii tuekseen tietoa paikallisista oloista, infra-
struktuurin muutoksista, teknologisista edistysaskeleista 
ja ennen muuta kyläläisten asennoitumisesta ympäristön-
sä ääniin. Äänimaisemaan liittyvät teemat kuuluvat har-
voin kirjoitetun historian piiriin, minkä vuoksi ne on sel-
vitettävä pääasiassa paikalliseen muistitietoon tukeutuen. 
Artikkelissani äänimaisema, sen muutokset ja kyläläisten 
kokemukset rakentuvat henkilö- ja ryhmähaastattelujen va-
raan. Niiden ohella olen käyttänyt kirjallisia ja sähköisiä läh-
teitä kylän äänimaiseman rekonstruoimisessa. Koska ympä-
ristön äänten kartoittamisessa on muistitieto keskeisellä si-
jalla, on tutkimukseni painopiste ollut 1900-luvulla tapahtu-
neissa muutoksissa. Aivan ensimmäisiltä vuosikymmeniltä 
ei muistitietoa ole käytettävissä, mutta painettujen lähteiden 
avulla on joitakin keskeisiä tapahtumia mahdollista jäljittää 
tätä edeltäneeltä ajalta. 

Ääniympäristön muutoksen ohella esittelen  narratiivisen 
tutkimusotteen soveltamista äänimaisematutkimukseen. 
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Kerron, kuinka haastattelutilanteessa konstruoitua kerto-
musta voidaan käyttää välineenä ymmärtää äänellistä 
mennei syyttä. Havainnollistan narratiivista tutkimusotetta 
Dolla rin kyläsepän kertomuksen analyysilla. Kertomuksen 
valintaa puoltaa sen erityisyys: tarina erottuu muusta ma-
teriaalista siten, että siinä käsitellään erästä varsin keskeistä 
tekijää alueen äänimaisemassa. Toisena valintakriteerinä on 
kertomuksessa esiintyvän äänen jokapäiväisyys. Kyse on pe-
rin tavallisesta äänestä, joka jää usein taustalle signaaleista ja 
muista aktiivisesti kuunneltavista äänistä poiketen. Juuri ta-
vallisuus tekee jokapäiväisistä äänistä tutkimuksen kannalta 
kiintoisia. Niistä kysyttäessä vastauksista puuttuvat kaava-
maisen positiiviset tai negatiiviset määreet, kuten vaikkapa 
liikenteen häiritsevyys ja linnunlaulun kauneus, jotka useas-
ti liitetään selkeämmin havaittaviin ääniin. 

Tutkimuksen taustaa
Skotlantilaisen Dollarin valinta tutkimuskohteeksi selit-
tyy sillä, että se on yksi viidestä eurooppalaisesta kyläs-
tä, joiden ääniympäristöt kartoitettiin vuonna 1975 Five 
Village Soundscapes tutkimuksen yhteydessä (ks. Schafer 
1977a). Kanadalaisten äänimaisematutkijoiden pioneerityö 
poiki seurantatutkimuksen vuonna 2000, jolloin Suomen 
Akatemian rahoittama Acoustic Environments in Change 
-työryhmä teki kenttätöitä samoissa kylissä lisäten tutkimus-
kohteiden joukkoon Turun saaristossa sijaitsevan Nauvon.1 
AEinC-ryhmän jäsenenä olen kerännyt tutkimusmateri-
aalia Dollarissa kaiken kaikkiaan kolmasti: työn esitutkin-
tavaiheessa 1999, vuoden 2000 kenttätyömatkan aikana ja 
viimeksi keväällä 2002. Työni tulee sisältymään julkaisuun, 
jossa verrataan eurooppalaisten kylien äänimaisemien muu-
tosta kahdenkymmenenviiden vuoden ajalta. 

FVS ja AEinC -tutkimuksissa tietoa kerättiin muiden mu-
assa havainnoimalla ja haastattelemalla sekä äänittämällä ja 
mittaamalla desibeliarvoja. Kahdenkymmenenviiden vuoden 
takaiseen tutkimukseen nähden vuoden 2000 kenttätyössä 
painottuivat haastattelut. Tällä selvitettiin ennen muuta sitä, 
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millaisena tutkimuskylien asukkaat itse kokivat muutok-
set ääniympäristössään. Five Village Soundscapes kiinnit-
ti huomiota tähän puoleen rajoitetusti. Vertailumateriaalia 
dollarilaisten omista kokemuksista neljännesvuosisadan 
takaiselta ajalta on näin ollen käytössä niukalti lukuun otta-
matta FVS -julkaisuun litteroitua David Grahamin haastat-
telua (Schafer 1977a, 71–73). Grahamia haastateltiin myös 
AEinC-tutkimukseen, joten hänen näkemystensä perusteel-
la voidaan suorittaa äänimuutosten pienimuotoista vertailua 
1920 -luvulta tähän päivään.

Millainen sitten oli viime vuosisadan Dollarin äänellinen 
menneisyys ja kuinka se on vuosien saatossa muuttunut? 
Entä millaisina kyläläiset mieltävät muutokset? Acoustic 
Environments in Change -tutkimusryhmän keräämäs-
tä aineis tosta olen valinnut artikkeliini kaiken kaikkiaan 
kaksitoista henkilö- ja ryhmähaastattelua (ks. haastatte-
lut). Työn kysymyksenasettelusta johtuen artikkeliin pää-
tyneet haastattelut on tehty keski-ikäisten tai sitä vanhem-
pien dollarilaisten kanssa – nuorin heistä oli syntynyt 1954. 
Kysymyksenasettelu ohjasi myös informanttien valintaa: 
omassa kenttätyövaiheessani hyödynsin haastateltavien vih-
jeitä siitä, kellä olisi tietoa kylän menneisyydestä ja sitä kaut-
ta eilisen äänimaisemasta (ns. lumipallo-otanta ks. Moring 
1998, 239). 

Kyläsepän tarinan yksityiskohtaista tarkastelua puoltaa 
kertojan rooli yhteisössään. Hänen kohdallaan on aiheellista 
puhua avaininformantista – äänimaisemassa keskeisesti vai-
kuttavana henkilönä hänellä on tietoa tutkittavana olevasta 
asiasta. Muita haastatteluja käytän tekstissä niiltä osin,  kun 
ne ovat relevantteja tutkimuskysymyksen kannalta. Dollarin 
äänellisestä menneisyydestä kerron haastatteluissa käsitelty-
jen teemojen perusteella, joita ovat liikenne, signaalit ja elin-
keinoelämä. Luvut on nimetty tutkimusaineiston esittämistä 
silmälläpitäen, joten samat äänet voivat kuulua useampaan 
kuin yhteen kategoriaan. Aineiston esittelen kronologisessa 
järjestyksessä kussakin luvussa. Artikkelin lopussa on liit-
teenä yleisluonteinen esitys Dollarin ympäristön äänistä. 
Taulukko toivoakseni helpottaa hahmottamaan ääniympä-
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ristöön vaikuttaneita tapahtumia 1800-luvun loppupuolelta 
nykypäivään (liite 1). 

Dollar
Dollar sijaitsee itäisessä Skotlannissa Clackmannashiren 
kreivikunnassa. Kylän pohjoispuolella kohoavat Ochil Hill 
-nimiset kukkulat, joiden huipulla sijaitsee 1400-luvulta 
peräisin oleva Campbellin linna.  Kukkuloilta saa  alkunsa 
Dollar Burniksi kutsuttu puro, joka virtaa pohjois–etelä-
suunnassa Dollar Glen -nimisen kapean laakson pohjaa 
ohittaen kylän golf-kentän. Stirlingin yliopistokaupunkiin on 
viidentoista kilometrin matka ja lähin lentokenttä sijaitsee 
kolmenkymmenen kilometrin päässä Edinburghissa. Kylän 
halki kulkee itä–länsi-suunnassa vilkasliikenteinen A91 -tie, 
joka on yksi alueen pääväylistä. 

Vuonna 1818 merikapteeni John McNabbin lahjoituksen 
turvin perustetun Dollar Academyn vaikutus kylän elämään 
on huomattava. Alun alkaen oppilaitoksen toimintaperi-
aatteena oli vähävaraisten dollarilaisten lasten koulutuksen 
turvaaminen, kunnes se vuonna 1979 muutettiin yksityis-
kouluksi (Dollar Academy). Eri kansallisuuksia edustavien 
koulupukuisten oppilaiden joukko erottuu selkeästi kylän 
päivittäisessä elämässä: koulun alkaminen ja päättyminen 
sekä lounasajat vilkastuttavat kylän keskustan liikennet-
tä huomattavasti. Vuoden 2001 väestölaskennan mukaan 
Dollarin alueella asui 2877 henkeä – suurin yksittäinen työl-
listäjä oli koulutustoiminta (Scrol 2003).

Liikenne
Muutokset 1900-luvun alun Dollarin ääniympäristössä ovat 
olleet verkkaisia ja maltillisia. Suurin yksittäinen tapahtu-
ma maataloudesta elävällä seudulla oli lisääntyvä riippuvuus 
polttomoottoreista. Tätä vauhditti ensimmäinen maailman-
sota, sillä Manner-Eurooppaan laivatut hevoset oli korvat-
tava vuosisadan alkupuolella traktoreilla. Traktorit alkoivat 
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yleistyä edistyksellisimmillä maa tiloilla kaksikymmenluvulla 
– Dollar Academy hankki omansa 1936. Silti  vielä vuosisa-
dan puolen välin tienoilla oli jäljellä lukuisia töitä, jotka oli 
tehtävä  käsin. (Baillie 1998, 94, 135.) 

Rautatieyhteys Dollarin ja läheisen Tillicoultryn välillä 
avattiin 1869. Uusi kulkuväline muutti kylän ääniympäris-
töä muutenkin kuin höyryvoimalla toimivan veturin vuoksi: 
asemalla työskennelleen Peter Dudgeonin voimakas äänisen 
”Do-lar! -kuulutuksen kerrottiin kantaneen Dollar Hillin 
laelle asti2. Glasgowiin ja Edinburghiin pääsi nyt jotakuin-
kin kahdessa tunnissa ja vierailijoiden määrä kylässä kasvoi 
tuntuvasti.  Rautatieyhteyttä kesti vajaan sadan vuoden ajan, 
kunnes henkilökuljetukset lopetettiin 1964. Hiilen kuljetus-
ta jatkettiin Dollar Minesta vielä seuraavat yhdeksän vuotta 
aina kaivoksen sulkemiseen saakka. (Baillie 1998, 88–90.) 

Aseman sulkemisen myötä katosivat ratapihan ja aseman 
äänet. Ohjaus keskuksen signaali kertoi lähestyvästä junasta, 
vaunuosastojen ovet paukkuivat, asemapäällikkö antoi oh-
jeita ja junailijan pilli vihelsi. Kuumalla ilmalla kantautuivat 
radalta topparoikan johtajan huudot. Jotkut junista oli mah-
dollista tunnistaa äänen perusteella. Dollarin yläpuolisilta 
kukkuloilta pystyi juna vihellysten perusteella seuraamaan 
”kuuden mailin päähän”, mitä radalla tapahtui – milloin ve-
turi pyrki sivuraiteelta pääradalle tai tarvitsi apua rinteen 
kohdalla. (Schafer 1977a, 73.)

Alex Johnston muistaa kolmekymmenluvulta veturin 
aamuyhdeksän ja iltakuuden vihellykset. Poikasena hänellä 
oli tapana noutaa sanomalehtiä ilta junalta. Johnston myös 
paimensi karjaa paikalliseen meijeriin kylän raittia pitkin. 
Autoliikenne ei ollut tuohon aikaan ongelma vaan pikem-
minkin se, ”olivatko lehmät ehtineet tehdä tarpeensa ennen 
kadulle astumistaan”.  Tavarantoimitukseen käytettiin hevo-
sia ja kärryjä. (DsVI.) 

Samaa muistelee David Graham, jonka mukaan osal-
la tavarantoimittajilla oli omat tunnistettavat signaalinsa 
ja ammatilleen ominaiset äänensä. Kolmikymmenluvulla 
yleistyneet maitopullot kilisivät ja maitomiehellä oli  pilli, 
johon hän puhalsi saapuessaan asiakkaan luo. Hiili toimi-
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tettiin säkeissä tai irtotavarana. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa  tavara punnittiin vaa’alla,  jonka ääni erottui selkeästi 
muusta ääni ympäristöstä. Sittemmin hiilen on  talon lämmi-
tyksessä korvannut muut polttoaineet, kuten kaasu, öljy ja 
sähkö. Grahamin mukaan tämä johtuu siitä, että Dollarista 
tuli ”savu ton alue” (smoke-free zone) kaksikymmentä vuotta 
sitten. Katukauppiaiden myyntihuutoja  kuuli Dollarissa vie-
lä neljännesvuosisata sitten, mutta tätä nykyä kauppiaat ovat 
kadonneet autolla liikkuvaa kalanmyyjää lukuun ottamatta, 
joka houkuttelee asiakkaita myyntihuudon sijaan autonsa 
äänimerkillä. (AEinCIV.) 

Ron Sutherlandin mukaan tuotteitaan kuljettivat kotei-
hin muiden muassa leipuri sekä liha-, hedelmä- ja vihannes-
kauppiaat, jotka veivät päivittäistarvikkeet myös taajaman 
ulkopuolelle. Jopa ääniympäristöä muokanneiden radioi den 
toimivuus oli riippuvainen kauppiaista. Maaseudulta puut-
tui verkkovirta, joten nykyisten henkilöauton akkujen ko-
koiset virtalähteet toimitettiin ladattaviksi kylään ja takaisin 
asiakkaille. Kuljetus tapahtui hygienian kannalta hieman ar-
veluttavasti leipurin autossa, joka hankki itselleen sivutuloja 
tällä tavoin. Sutherlandin mielestä syy kauppiaiden vähene-
miseen on valintamyymälöissä: omalla autolla voi hakea sa-
malla kertaa kaiken tarvitsemansa. (DsVII.)

Ennen yksityisautoilun lisääntymistä käytettiin matkusta-
miseen moottori pyöriä ja julkista liikennettä. Bussiyhteydet 
toimivat tuolloin nykyistä parem min; Stirlingiin pääsi puo-
len tunnin välein. (DsVII.) Dollarin historian kirjoittaneen 
Bruce Baillien mukaan kylän muuttuminen nukkumalähiök-
si johtuu osin autoistumisesta, minkä lisäksi huonot linja-
autoyhteydet tekevät liikkumisen hankalaksi nuorille ja van-
huksille (1998, 94, 99). Liikennettä lisää myös se, että Dollar 
Academyn yksityistämisen jälkeen suurin osa oppilaista 
tulee kylän ulkopuolelta eikä Baillien mukaan lapsia uskal-
leta laittaa kouluun jalkaisin ”television vaikutuksen takia” 
(DintI). Läheisen Dunblanen surulliset tapahtumat vaikut-
tanevat asiaan: keväällä 1996 häiriintynyt Th omas Hamilton 
ampui ala-asteen 16 oppilasta, heidän opettajansa ja lopuksi 
itsensä (Scottish Executive 2003). Oppilaita kuljettavat yksi-
tyisautot rytmittävät ja vilkastuttavat selkeästi keskustan 
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liikennettä aamuisin ja iltapäivisin. Myös vapaa-ajan moto-
risoidut harrastukset kuuluvat äänimaisemassa: vajaan kym-
menen kilometrin päässä sijaitseva Knockhillin kilparata 
avattiin vuonna 1974 ja moot tori pyöräilijöiden reitti sinne 
kulkee osin Dollarin läpi (AEinCII, Knockhill).   

Ympäristön äänissä kuuluvat yhteisön arvojen muutokset. 
Yökauden liikennettä kommentoi eläkkeellä oleva Grahamin 
pariskunta, jonka mukaan nuoret tytöt ovat nykyisin melui-
sampia kuin pojat. Aiemmin ei ollut myöskään mahdollista 
kuulla Dollarin kaduilla juopuneiden nuorten aiheuttamaa 
mekkalaa. Vertailun vuoksi mainittiin, että neljännesvuosi-
sata sitten Skotlannissa naisen oli soveliasta nauttia alkoho-
lia ravintolassa ainoastaan miehensä kanssa. Pubeihin hä-
nellä ei ollut asiaa, sillä ne oli varattu miehille. (AEinCIV.)

Myös muut dollarilaiset mainitsivat nuorison öisen lii-
kehdinnän.  Huolta lisäsi pelko taloudellisista menetyksistä. 
Alan Jamiesonin mukaan haittoja olivat omaisuudelle aiheu-
tetut vahingot ja pääkadun varrella asuvien univaikeudet. 
Poliisipartiot rauhoittivat tilannetta, mutta niiden poistut-
tua nuoret pala sivat takaisin. Kyse oli kuitenkin väliaikaises-
ta häiriöstä: ”Sitä kesti hetken aikaa, kunnes nuorisosta tuli 
hieman vastuuntuntoisempaa… tai he lähtivät yliopistoon… 
(naurua) ja me odotamme seuraavaa satoa!” (DintVI.) 
Dollaria koskevissa meluvalituksissa ei nuorisoa mainittu 
(Gow 2002).

Tiellä liikkuvien ajoneuvojen ja jalankulkijoiden lisäksi 
kylässä kuuluvat lentoliikenteen äänet. Lentoreitit pohjois-
navan kautta Yhdysvaltoihin kulkevat Dollarin yli (DintVI). 
Lisäksi kuninkaallisten ilmavoimien vuonna 1911 perustettu 
tukikohta sijaitsee Leucharsissa (Royal Air Force), vajaa vii-
sikymmentä kilometriä Dollarista koilliseen. Persianlahden 
sodan aikainen lentoliikenne muutti äänimaisemaa pe-
rusteellisesti hävittäjien ja kuljetuskoneiden harjoitelles-
sa kylän ympäristössä matalalentoa niin, että maasta oli 
mahdollista nähdä ohjaamon vihreät merkkivalot (DsX). 
David Grahamin mukaan sotilaslentoliikenne on viime 
vuosina vähentynyt ”Venäjän-pelon” väistyttyä (AEinCIV). 
Ilmasodankäynnin vaikutuksia kylässä olivat myös amerik-
kalainen Liberator-pommikone ja kolme Spitfi re-hävittäjää, 
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jotka toisen maailmansodan aikana törmäsivät kylän takana 
oleviin kukkuloihin. Helmikuussa 1942 aloitettiin Dollarissa 
Town Broadcast -radiolähetykset. Vastaanottimia oli tosin 
käytössä jo kaksikymmentäluvun lopulla, jonka lisäksi alu-
een akustista kommunikaatiota muutti 1928 asennettu pu-
helinkeskus. (Baillie 1998, 97–98.)

Signaalit 
Alueen signaalien kuuluvuuteen on vaikuttanut mainittu lii-
kenteen lisääntyminen. Tämä oli havaittavissa jo seitsemän-
kymmentäluvulla: David Graham muistaa isänsä kertoneen, 
että sunnuntaiaamuisin saattoi Dollariin kuulla neljän ky-
lää ympäröivän kirkon kellot. Vuonna 1975 kuuntelun teki 
mahdottomaksi viidentoista sekunnin välein kuuntelupai-
kan ohittava auto. (Schafer 1977a, 71.) 

Dollarin kylässä sijaitsevan kirkon kelloa soitettiin aamu- 
ja iltakuudelta toiseen maailmansotaan saakka. Kelloa soitti 
koulun vahtimestari tai joku kirkon jäsenistä vähintään kol-
me tai neljä minuuttia kerrallaan. Aamu- ja ilta soitot lak-
kautettiin kustannussyistä. (DsVI.) David Grahamin selitys 
kellon hiljenemiselle on hieman dramaattisempi: soitto lo-
petettiin sodan aikaan siksi, että signaalilla ilmoitettiin myös 
mahdollisesta maahantunkeutujasta. Kellonsoittoa ei aloi-
tettu uudestaan, vaikka jotkut olisivat sitä halunneetkin, sillä 
soittamista pidettiin liian kalliina ja ainoastaan harvat nou-
sivat ylös kuudelta enää tuolloin. (AEinCIV.) Taloudelliset 
syyt yhdistettynä elinkeinorakenteen muutokseen vähensi-
vät kylän akustista informaatiota. Kellon ilmoittaman vuo-
rokausirytmin väistymisen myötä myös sen äänellä tapahtu-
va kontrolli katosi kyläyhteisöstä.  

Steven Lambertin (DintII) mukaan kelloa soitetaan tätä 
nykyä ainoastaan Parish Churchin tornista. Ääni kantaa 
koko kylän alueelle. Lambert sai tiedon seremonian alkami-
sesta Parish Churchin kirkontornista, vaikka osallistuikin ai-
emmin toisen seurakunnan jumalanpalvelukseen. Kello soi 
sunnuntaisin kahdesti, 11.00–11.05 ja 11.10–11.14, jolloin 
ensimmäisen soiton aikana seura kuntalaiset voivat lähteä 
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kotoaan kirkkoa kohti. Mikäli manuaalisesti tapahtuva soit-
to on sattunut joinakin aamuina jäämään epähuomiossa yh-
teen kertaan, ovat seurakuntalaiset huomauttaneet asiasta. 
Itsekin Parish Churchin kelloa soittavan Lambertin mukaan 
häiden tai muiden kirkollisten tilaisuuksien vuoksi ei kelloa 
soiteta. 

Kello ilmoittaa jumalanpalveluksen alkamisesta, jonka li-
säksi sillä on ollut funktionsa sosiaalisen arvoasteikon ylläpi-
täjänä. 1800-luvun Yhdysvaltojen ääni ympäristöstä kirjoit-
tanut Mark M. Smith huomauttaa, että kun seurakuntalaiset 
kutsuttiin kelloilla kirkkoon oli ainoastaan vallan huipulla 
olevilla varaa jättää ensimmäinen kellonsoitto huomiotta. 
Tämä antoi tilaisuuden vaikutusvallan korostamiseen siten, 
että kirkkoon saapuminen ajoitettiin samaan aikaan jälkim-
mäisen kellonsoiton kanssa (Smith 2001, 58). Alun alkaen 
sakraaliksi tarkoitettua soittotraditiota saatettiin käyttää 
maallisen arvojärjestyksen esilletuomiseen. 

Kirkonkellon järjestystä ylläpitävään funktioon oli ver-
rattavissa Dollar Academyn tapa ilmoittaa opetuksen al-
kamisesta. David Graham (AEinCIV) muistaa, että koulun 
vahtimestarilla oli tapana soittaa kelloa minuutin ajan kello 
yhdeksältä ja toisen kerran 13.35. Kouluun ehti juoksemalla 
vielä hyvin, kun lähti liikkeelle välittömästi soiton lakattua. 
Kellon muututtua sähköllä toimivaksi, oli juoksu aloitettava 
välittömästi soiton alkamisen jälkeen. Andrew Smithin mie-
lestä jokseenkin ”kaunissointinen kellonsoitto” loppui Dollar 
Academyn tulipaloon vuonna 1961 (DintIV).

Historiallisia ja Dollarille omaleimaisia kellonääniä ovat 
kylän golf-kentältä kuuluvat signaalit. Viidennelletoista 
reiälle on asennettu kyläsepän tekemä metalliputki, jon-
ka erittäin läpitunkeva ja metallinen ääni kuuluu kauas. 
Lyöntipaikka on katveessa ja kellolla annetaan merkki ta-
kana tuleville siitä, että tie on vapaa. Samaan tarkoitukseen 
käytetään toisella reiällä puttauksen jälkeen soitettavaa kel-
loa. (DintII/IV.)

Dollarin palokunta lakkautettiin vuonna 1988 (History 
of Scottish Fire Brigades), joskin Steven Lambert muistaa 
sireenin hiljentyneen jo seitsemänkymmentäluvulla. Sitä 
ennen kantavaäänistä sireeniä käytettiin vapaapalokunta-
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laisten hälyttämiseen, jotka saattoivat olla puhelimen tavoit-
tamattomissa. (DintII.) Paloautossa käytettiin kelloa. (WSP 
2004.) Alan Jamiesonin mukaan palokunnan siirtämiseen 
kuuden mailin päähän Alloaan vaikuttivat taloudelliset syyt. 
Dollarissa hälytykset jäivät onneksi varsin vähäisiksi: paloyk-
sikköä työllisti lähes yksinomaan ”naapurin kaveri, joka sai 
varsin usein sytytettyä savu piippunsa liekkeihin”. (DintVII.)

Kesäaamuisin Akatemian pihalla harjoitteleva Dollar 
Academy Pipe Band perustettiin vuonna 1913 (Baillie 1998, 
124). Säkkipilliorkesteri käsittää 25 säkkipillinsoittajaa ja 12 
rumpalia, ja sen soitto kuuluu orkesteria harjoittaneen Mr. 
Hoodin mukaan ”kolmen mailin päähän tuulesta riippu-
en”. Kyläläisten arvos tamat ulkoharjoitukset aloitettiin sa-
maan aikaan orkesterin perustamisen kanssa. Ohjelmisto 
koostuu enimmäkseen perinteisistä säkkipillisävelmistä 
kuten Scotland the Brave tai Highland Laddie. Ne opetel-
laan ulkoa ennen esiintymisiä, joita on läheisessä Stirlingin 
linnassa, soittokilpailuissa ja häissä. (AEinCII.) Orkesteri 
marssii ja soittaa myös vuotuisen Dollar Galan paraatissa. 
Orkesteritoiminnan ohella Dollar Academy vaikuttaa alueen 
musiikkitarjontaan järjestämällä operettiesityksiä ja kon-
sertteja (Baillie 1998, 97). 

Hieman stereotyyppisessä skotlantilaisuudessaan yh-
tye jatkaa miltei satavuotista traditiota, jonka perusteella 
se luo kytköksen kylän menneisyyteen. Orkesteri tuo kuu-
luvaksi myös kylän ja koulun – town and gownin – liittoa. 
Alueellisen omaleimaisuuden ohessa on Pipe Bandin soitol-
la militaristinen ulottuvuutensa, kuten millä tahansa sotilas-
soittokunnalla. Dollar Academyssa on mahdollista opiskella 
sotilastaitoja, ja jotkut oppilaista ovat lähteneet koulun jäl-
keen sotilasuralle (AEinCII). Olipa Akatemialla oma ampu-
maratansakin kylän lähistöllä vuosina 1904–1912 (Baillie 
1998, 135).

Skotlantilaisuudella tehdään paikoitellen selkeää distink-
tiota englantilaista syntyperää oleviin paikkakuntalaisiin. 
Dollarilainen mieshenkilö koki kuulemansa englanninkie-
len aksentin epämiellyttävänä: vaikkei hänellä ”henkilökoh-
taisesti ole mitään englantilaisia vastaan, niin niitä on tääl-
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lä liikaa. He kolonisoivat meidät”. Aksentti  symboloi kom-
mentoijalle muiden muassa asuntojen myymistä etelästä 
saapuneille varakkaille muuttajille. Varsinaiseen haastatte-
luun osallistumattoman ihmisen suulla esitetyn kommen-
tin jälkeen siirtyivät keskustelijat käsittelemään historiaa ja 
englantilaisten imperialismia yleisemmällä tasolla, minkä 
vuoksi skotlantilaiset haluavat tehdä eron englantilaisuuden 
ja skotlantilaisuuden välillä. Haastateltava kertoi kysymättä 
olevansa Scottish National Partyn jäsen.3 (DsIX.)

Elinkeinoelämä
Dollarin yläpuolisella Castle Roadilla poikasena asuneen 
Alex Johnstonin mukaan kylässä toimi kaksi louhimoa. 
Kiveä louhittiin ylhäällä rinteessä sekä alempana sijain-
neessa, myöhemmin käyttöön otetussa louhimossa. Neljän 
 aikaan iltapäivällä, puoli tuntia ennen töiden loppumista, 
huudot ja torvisignaali varoittivat työmaalla tehtävistä räjäy-
tyksistä. Louhimolle kulki höyrykäyttöisiä Foden–kuorma-
autoja (DsVI), joten polttomoottorin hitaanlainen yleistymi-
nen piti paikkansa myös muun kuin maatalouden suhteen. 
David Grahamkin muistaa meluisan louhimon. Murskaimen 
moottorin tasainen humi na ja jyske erottui kylässä kaiken 
aikaa. Hänen mukaansa räjäytyksiä tehtiin myös aamuisin 
– sireenin ääntä saattoi seurata kaksitoistakin paukahdus-
ta. (DsIII.) Alueella on louhinut ainakin Balmore Quarry 
Company, jonka murskaamo perustettiin vuonna 1935. 
Tiemateriaalia tuottanut louhos suljettiin 1947 (Baillie 1998, 
2, 53). 

Dollarilla oli vuosina 1906-1932 oma voimalaitoksensa.4 
Päivisin jyskyttivät molemmat kaasukäyttöiset koneet, yöai-
kaan ainoastaan toinen. (Schafer 1977a, 72.) Kylän alapuoli-
sella Dollarfi eldillä sijaitsi tehdas, jossa valkaistiin pellavaa. 
Sen toiminta lakkasi 1937, (Baillie 1998, 50) joskin tehtaan 
pilli hiljeni vuotta aiemmin höyrytoimisten laitteiden hoita-
jan jäätyä eläkkeelle (AEinCIV). Paikalle perustettiin myö-
hemmin saha, nykyisin siellä toimii Harviestoun -panimo 
(Baillie 1998, 50).
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Alueen aktiiviselle kaivostoiminnalle pantiin piste vuonna 
1973, kun Dollar Mine suljettiin (Baillie 1998, 4, 90). David 
Brownin mukaan kaivoksen ilmanvaihtoon tarvittavan tuu-
lettimen ääni kuului kylässä alinomaa. Perusääni5 ei häirin-
nyt, sillä ”siihen vain tottui samalla tavalla kuin liikenteeseen 
kaupungissa”. Myös sääolosuhteet vaikuttivat kuuluvuuteen: 
itätuulella humina oli erottuvampi kuin länsituulella, jolloin 
ääntä ei juuri havainnut. (DintV2.) Steven Lambert muistaa 
kuusikymmenluvulta useampia kaivoksia sekä Dollar Minen 
koneiden aiheuttaman melun. Kaivoksessa käytettiin siree-
niä tai torvea, jota soitettiin työvuoron päättymisen merkik-
si. (DintII.) 

Elinkeinoelämän muutokset kuuluvat myös Dollarin ylä-
puolisilla rinteillä. Istutettu kuusikko on muuttanut aiem-
min avoimen maan linnustoa ja saanut aikaan sen, että kiu-
run laulu on kadonnut alueelta (DintV2, DintVIII). Muita 
taajaman liepeiltä kantautuvia elinkeinoelämän ääniä olivat 
maatalouden sekä lampaiden- ja karjanhoidon äänet. Niitä 
kuulee vieläkin, erityisesti kesäkuukausina, jolloin karitsat 
erotetaan emälampaista. Aiemmin eläimet vietiin kylän läpi 
juna-asemalle, josta ne kuljetettiin kaupattavaksi (Schafer 
1977a, 61). Viisikymmenluvulla eläimet kerittiin käsin, jo-
hon liittyen keritsijöillä oli oma työlaulunsa. Nykyisin työ 
tehdään sähkökäyttöisillä välineillä (DsVII). Lammasfarmari 
James Collinsin mukaan toimenkuvaan liittyviä signaaleja 
ovat erityyppiset vihellykset, joilla annetaan ohjeita paimen-
koirille (DsII). 

Maatalous antoi työtä myös alueen sepille. Viimeisenä 
kyläseppänä toiminut Albert Mylne teki taontatöitä 
Dollarissa vuosina 1964–1997. Mylneä työllistivät kyläläiset 
ja Dollar Academy, joka oli hänen säännöllinen asiakkaansa. 
Pientilojen vähenemisen myötä vähenivät myös korjattavat 
maatalouskoneet, eikä hevosia riittänyt enää Mylnen aika-
na kengitettäväksi asti. (DintX.) Työn luonteen muuttumi-
nen vaikutti ääniympäristöön, sillä se hävitti kylästä David 
Grahamin sanoin ”ding-dong, ding-dong -äänet”. Vielä kak-
sikymmenluvulla saattoi kahdesta pajasta kuulla vasaroi-
den epätahtisen kolkkeen, mutta jo toiseen maailmansotaan 
mennessä kengitys oli lähestulkoon loppunut6. (AEinCIV.) 
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Myös Mylnen paja sijaitsi lähellä keskustaa, joten taonnan 
äänet kuuluivat kylässä selkeästi. 

Äänipuheen narratiivinen analyysi 
Albert Mylnen kertomuksen narratiivisella analyysilla haen 
yksityiskohtaista tietoa Dollarin äänellisestä menneisyydes-
tä. Kertomusten muodossa esitetyt käsitykset yksilön koke-
musmaailman äänistä ovat useasti varsin henkilökohtaisia ja 
tuottavat näin varteenotettavaa tutkimusmateriaalia struk-
turoiduilla haastattelukysymyksillä saatujen vastausten rin-
nalle. Kertomukset nostavat esiin yksilön ja ne merkitykset, 
jotka hän kokemaansa yksityisesti ja osana yhteisöään liit-
tää. 

Narratiivi voidaan määritellä tapahtuman tai tapahtuma-
sarjan esitykseksi (Abbott 2002, 12). Kertomus ja kertomi-
nen on kuitenkin syytä erottaa toisistaan. Narratiivi koostuu 
kertomuksesta ja narratiivisesta diskurssista: kertomuksella 
ymmärretään tapahtuman tai tapahtumien kuvausta, kun 
taas narratiivinen diskurssi tarkoittaa sitä, millä keinoin ta-
pahtunutta kuvataan (Abbott 2002, 16). Kertomus vastaa 
kysymykseen mitä, narratiivinen diskurssi kysymykseen mi-
ten. Narratiivi on maailman jäsentämistä, jonka välineenä 
käytetään kerrontaa. Tätä kerrontaa on mahdollista tutkia 
haastattelupuheesta. 

Narratiivi on ajallinen, dramaattinen, juonellinen ja 
valikoiva. Ajallisuus merkitsee sitä, että narratiivilla on 
ajallisesti toisiaan seuraavat alku, keskikohta ja loppu. 
Dramaattisuudella tarkoitetaan tapahtumiin liittyviä moraa-
lisia ja emotionaalisia piirteitä, kuten onnen ja epäonnen tai 
häpeän ja kunnian välisiä mittelöitä. Juonellisuus puolestaan 
viittaa tapahtumien syihin ja seurauksiin, jotka eivät kuiten-
kaan ole ”mekaanisia kausaalisuhteita”, vaan monien tekijöi-
den yhteistulos. Narratiivin selektiivisyys taas merkitsee sitä, 
että vain ne seikat tulevat valituksi, jotka vaikuttavat juonen 
kulkuun (Hänninen 1999, 107–108).

Mainittujen piirteiden lisäksi on narratiivi samalla kertaa 
sekä ainutkertainen että yleinen. Se liittyy tiettyyn aikaan 
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ja paikkaan, mutta samalla tuo esille jotakin yleisempää in-
himillisestä kokemusmaailmasta. (Hänninen 1999, 108.) 
Kerronta rakentuu muustakin kuin yksinkertaisesta todelli-
suuden kuvauksesta: kertoja valitsee puheeseensa ne seikat, 
jotka hän katsoo kertomisen arvoiseksi. Kertoessaan tarinaa 
hän järjestää sen ainekset esittämään ja mahdollisesti selit-
tämään sitä, mitä on kokenut. Kertomus siis sisältää tietoa 
tapahtuneesta ja tapahtumien arviointia (Lehtonen 2000, 
118). 

Arvottamista on myös se, että haastateltavat valitsevat 
juuri tietyn tarinan kerrottavaksi haastattelijalle. Narratiivia 
tulkittaessa on sen todellisuutta luovan luonteen vuoksi 
otettava huomioon, että kaikkea tapahtunutta arvioidaan 
nykypäivästä käsin. Siten myös entisiin ääniin voidaan liit-
tää idealisoituja ominaisuuksia, jotka niiltä alun alkaen 
puuttuivat. Vanhoihin hyviin aikoihin yhdistettävät äänet 
voivat saada ympärilleen tällaisen sound romancen (Truax 
2001, 29) sädekehän. Äänen merkitys on tällöin saatta-
nut muodostua jälkikäteen, joskus pitkänkin ajan kuluessa. 
Kertomuksen arvoa ei äänen nostalgisointi kertojalleen tai 
kuulijalleen vähennä, pikemminkin päinvastoin, sillä kerto-
muksen ei tarvitse kuvata faktisia tapahtumia kertoakseen 
”elämästä jotain olennaista” (Hänninen 1999, 109). Kyseessä 
on tapahtuneen kuvaus kertojan kannalta – hänen tulkin-
tansa menneestä todellisuudesta – jota voidaan perustellusti 
tutkia ja tulkita.  

Albert Mylnen kertomuksen analyysiin olen käyttä-
nyt omaelämäkerran  kerrontaskeemaa (ks. liite 2)7. Sen 
avulla kertomus voidaan jakaa osiin, tematisoida ja tulkita. 
Samalla kun kertomuksen tapahtumat jaetaan osiin, erot-
tuu kertomuksesta tapahtunutta kommentoivaa ja arvioi-
vaa materiaalia. (Vilkko 1990, 93.) Skeemaa olen käyttänyt 
helpottamaan äänimuiston temaattisen aineksen löytämistä. 
Esimerkkitapauksessani kerrontaskeeman kooda-katego-
ria jää täyttämättä. Tämä selittyy sillä, että näen luokittelun 
ensisijaisesti ajattelun apuvälineenä, en itsetarkoitukselli-
sena metodisena siivilänä, jonka läpi kaikki tutkimusma-
teriaali tulee väen väkisin sulloa. Matti Hyvärisen sanoin: 
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”Rakenteen jäsentämisen avulla tutkija voi paremmin perus-
tella sen, että jokainen lause ei välttämättä ole yhtä tärkeä” 
(1998, 319). Mylnen kertomus käsittelee sepän pajasta kan-
tautuneita ääniä ja kyläläisten suhtautumista niihin. Alkuun 
kuvailen  haastattelukatkelman tiivistetysti, jonka jälkeen 
analysoin sen kerrontaskeeman avulla. 

Pajan äänistä kysyttyäni arveli Mylne, että äänet ovat 

saattaneet ärsyttää joitakin kyläläisiä. Mahdolliset valitukset 

hän kiisti, mutta kiirehti lisäämään, että oli saanut kiitosta 

pajastaan kantautuvista äänistä. Mainitsin lähellä asuvan 

herra Jamiesonin kehut ja arvelin, että muutkin naapurit 

ovat saattaneet pitää kuulemastaan. Mylne otti puheeksi 

lähellä asuneet Wilsonin sisarukset. Toinen siskoksista oli 

lähettänyt kodinhoitajan viemään viestiä sepälle siitä, kuinka 

hän piti ammattimaisen takojan alasimen äänestä. Neiti 

Wilsonin isoisä oli toiminut seppänä joten hän tiesi, miltä 

oikea seppä kuulostaa. Aiempi seppä ei Mylnen mukaan 

ollut ammattiinsa koulutettu – vuoteenomana oleva neiti 

Wilson oli puolestaan kykenevä tekemään kuulonvaraisesti 

eron kahden takojan välillä. (DintX.)  

tiivistelmä
yhteenveto
johdattelu

Q: I suppose the sound of you, of your shop. Blacksmith shop, 
I think…

A: Mm-hm. See, I never heard that 
Q: Aa-ha
A: I was there so I didn’t hear it myself
Q: Yeh
A: I may annoyed other people
Q: Did you get any complaints?
A: No, no complaints…
Q: Ym-hm
A: I got compliments on it…
Q: Yes? 
A: …but no complaints
Q: Okay. Actually that was Mr, Mr Jamieson said.…he, he said 

that he  liked it a lot when he heard all those sounds from the…
A: Mmhm
Q: So…well..well...the other neighbours agreed with him I suppo-

se?
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puitteet
tausta

A: Well there was one…there was two sisters in the main road, 
Miss Wilsons, and one of them… was… an invalid…

Q: Mm-hm

komplikaatio
mutkistava 
toiminta

A: in her latter years…and I can always remember her sending 
her housekeeper around… tell me how she enjoyed it…

Q: Aaa..
A: …hearing…because her grandfather was a blacksmith… 
Q: Okay
A: … and she enjoyed hearin’… because she knew that I was… 

a proper trained blacksmith with the noise of the anvil…
Q: Mm..
A: …it was just like…her grandfather was
Q: She could tell the sounds…
A:  She could tell that it was a…
Q:  Okay..
A: t…he one previous to me wasn’t really a… a blacksmith… he 

wasn’t a trained blacksmith
Q: A-ha..
A: …but she knew the difference
Q: Okay
A: …between him and me… and she…the lady …went down 

everyday to help her…
Q: Okay
A: …she had her come running …say how she enjoyed it…
Q: Mm-hm
A: …because…well she was confi ned at the house

ratkaisu
tulos

Q: Okay. So could she tell exactly what the differences were…
how did your anvil sound?

A: Well she must have…
Q: Yes

evaluaatio A: …because she…that’s what she said that…
Q: Mm-hm..
A: …it was so much better to hear a proper blacksmith…
Q: (laughs)
A: …on anvil

Aluksi seppä oli hieman varovainen kommentoimaan pa-
jastaan kuuluvia  ääniä. Hän tuntui olettavan, että äänet 
miellettäisiin lähtökohtaisesti meluksi. Tähän viittaa kom-
mentti siitä, että naapurit ovat saattaneet häiriintyä äänistä. 
Varovaisuus selittyy osaksi sillä, että äänikysymysten esittäjä 



157

 

Heikki Uimonen: Ääntä kohti

voidaan mieltää aiheen epätavallisuuden vuoksi eräänlaisek-
si melupoliisiksi tai melulähteiden kartoittajaksi. Tätä epäi-
lemättä edesauttoi kysymykseni siitä, josko sepälle oli vali-
tettu hänen työnsä äänistä. 

Melua kutsutaan lukuisten muiden määritelmien ohella 
ei-toivotuksi  ääneksi. Määritelmä on analoginen lian ant-
ropologisen käsitteen kanssa: väärässä paikassa oleva aine 
koetaan liaksi (Bailey 1996, 50; Douglas 2000, 85). Tämän 
perusteella voidaan ajatella, että väärässä paikassa oleva ääni 
muuttuu meluksi. Sepän kohdalla melusta ei ole kyse, sillä 
äänen luonteen määrittelevät naapureiden kohteliaisuudet, 
eritoten ammattitaitoon liittyvät kiitokset. Kehut muuttavat 
myös Mylnen asenteen. Äänimuistot alkavat liittyä vaivatto-
masti ja ilmeisen miellyttävällä tavalla sepän ammatilliseen 
osaamiseen. 

Naapureiden tultua kertomukseen mukaan, muuttuu 
myös kertojan ääni. Kyseessä on  upotettu arviointi, jolloin 
arvio esitetään kertomukseen kuuluvan henkilön sanoma-
na (Labov 1972, 373; Apo 1990, 73). Haastateltava rakentaa 
ammatillista osaamistaan ulkopuolisen henkilön suulla, ko-
dinhoitajan kiitoksilla, jotka tämä välittää työnantajiltaan. 
Kerronnan kannalta on kiintoisaa, että seppä ottaa naapu-
rin suhtautumisen esille ilman, että sitä erikseen kysytään. 
Liittämällä naapurin kommentin kertomukseensa Mylne 
korostaa tapahtuman merkitystä itselleen. 

Sepän kertomus Wilsonin sisaruksista rakentuu erään-
laisen metamuiston tasolla. Haastateltava kertoo muis-
toa muistosta, tarinaa jonkin toisen ihmisen menneestä 
maailmasta, ja käyttää tätä tarinaa kerronnan välineenä. 
Narraation todellisuutta luovasta näkökulmasta tarkasteltu-
na tulee metamuistosta osa mieluisan menneisyyden raken-
tamista. 

Toinen sepän naapurissa asuvista sisaruksista mainit-
si, että hän pystyy erottamaan ammattimiehen vähemmän 
kouliintuneesta sepästä. Hänen kohdallaan kyse on yksilön 
henkilökohtaisesta taidosta8 tulkita ympäristöään. Sepän 
lapsenlapsena naapuri oli kykenevä vetämään johtopäätök-
siä siitä, miltä ammattimainen taonta kuulostaa. Wilsonin 
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kommentti on hyvä esimerkki siitä, kuinka elämänkoke-
mus muokkaa ihmisen kykyä ymmärtää ympäristönsä ää-
niä. Henkilökohtaisuudessaan se on myös ainutlaatuista, 
eikä välttämättä muiden yhteisön jäsenten tavoitettavissa. 
Tulkitsemiskyky on erottamaton osa äänimaiseman muu-
tosta, sillä äänen kadotessa ympäristöstään katoaa myös 
inhimillinen taito tulkita auditiivista ympäristöä siltä osin. 
Sepän kertomus paljastaa äänen yhteisöllisen ja historialli-
sen ulottuvuuden: taonnan ääni koetaan tärkeäksi yhteisös-
sä, jonka ohessa alasimen ääni yhdistyy menneisyyteen me-
tamuistona kolme sukupolvea taakse päin. 

Kertomuksensa alussa Mylne esiintyy aktiivisena toimija-
na. Lähemmässä tarkastelussa käy ilmi, että hänen asemansa 
muodostuu kyläläisten mielipiteistä, kun pajan äänet tuovat 
kuuluvaksi sepän yhteisöllisen merkityksen. Vaikka sepän 
työtä voidaan ajatella stereotyyppisesti miehisenä ja varsin 
individuaalina ammattia, sen määrittelee kertomuksessa 
naapureiden antama kiitos. 

Omaelämäkerroissa on sosiaalisella merkityksenannol-
la keskeinen osa paikkoja kuvattaessa. Kuvauksiin kuuluvat 
muiden muassa muistot ihmisistä ja itsen määrittely sosiaa-
lisen yhteenkuuluvuuden suhteen. Muistot voivat olla ruu-
miillisia ja aistimellisia; niihin voi liittyä tunnelmia, värejä 
ja tuoksuja (Vilkko 1998, 34). Äänikertomuksessaan seppä 
rakentaa sosiaalista ja ammatillista identiteettiään sillä, mitä 
hän merkitsee yhteisölleen. Rakennusmateriaalina hän käyt-
tää muiden yhteisön jäsenten arvostusta ja heidän muisto-
jaan, kuten kertomus Wilsonin sisaruksista osoittaa. 

Äänten muistaminen ja kerronta
Kerrontaskeeman avulla tapahtuvaa analyysia voidaan käyt-
tää apuvälineenä menneen ääniympäristön rekonstruoimi-
seen. Narratiivinen menetelmä on käyttökelpoinen ääni-
ympäristön tutkimiseen olkoonkin, että tarinallinen tutki-
musote selittää vain osan tutkimuskohteesta. Haastatteluille 
äänimaisematutkimuksensa perustavan on muistettava, et-
tei kaikkea voi eksplikoida, etenkin kun kyseessä on useasti 
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huomaamatta jäävät jokapäiväiset ilmiöt. Paikoitellen vas-
taaminen on hankalaa, joissakin tapauksissa yksinkertaisesti 
mahdotonta, sillä kyky kertoa ääniympäristöstä on eri asia 
kuin sen tulkinta. Itsestään selvänä esimerkkinä mainitta-
koon pienet lapset, jotka oppivat tunnistamaan äänilähteet 
ja toimimaan niiden perusteella ennen kuin heillä on sanoja 
äänten kuvailuun (McAdams 2001, 154). 

Ympäristön äänet opitaan sosiaalistumisen myötä. Ääniin 
reagoiminen ja niiden mukaan toimiminen on suurelta osin 
kulttuurisesti opittua toimintaa, aivan samalla tavalla kuin 
niiden muistaminen ja niistä kertominen (ks. Uimonen 2003, 
32).  Muisti on heterogeeninen ja monikerroksinen, eikä 
kollektiivisessa muistissa uusi ilmiö koskaan korvaa vanhaa 
kokonaan, vaan se säilyttää itseensä jotakin aiemmasta. Uusi 
ja vanha ovat dialogisessa suhteessa keskenään. (Peltonen 
1999, 115.) Paitsi Dollariin liittyviä tapahtumia ja sattumuk-
sia, haastateltavat toivat esiin henkilökohtaisia äänimuisto-
jaan. Ne ovat olennainen osa yksityisen äänellisen mennei-
syyden rakentumista. Ainutlaatuiset ja yleiset kokemukset 
ovat toisistaan riippuvaisia, eikä niitä voi kaivertaa muis-
tiin erillisinä elementteinä (Peltonen 1999, 120).  Kiintoisaa 
 onkin, mitä yhteisö kokee tärkeäksi muistaa ja mitä unohtaa 
(Peltonen 1999, 117; Järviluoma 2000, 77), vaikka yhtenäisiä 
ja täysin samanlaisia arvostuksia kollektiivisessa muistissaan 
kantavaa yhteisöä saattaakin olla työlästä löytää. 

Tämän ovat huomanneet myös mentaliteettien tutkijat, 
jotka ovat hylänneet ajatuksen yhtenäiskulttuurista ja otta-
neet lähtökohdakseen samanaikaisten mentaliteettien ole-
massaolon. Muistilla voidaan ajatella olevan siis myös so-
siaalisen hierarkian riippuen siitä, mihin sosiaaliseen luok-
kaan, sukupuoleen, etniseen tai uskonnolliseen ryhmään 
henkilö kuuluu. (Peltonen 1999, 116.) Myös äänipuheessa 
ilmenevät yksilöiden eri maailmankuvat, kuten skotlantilai-
suuden puolesta englannin aksenttia vastaan puhunut dolla-
rilainen mies todistaa. Lopputuloksena ei silti ole yksilöön ja 
hänen henkilökohtaisiin muistoihinsa päätyvä reduktionis-
mi, jossa muistelijoita on lopulta sama määrä kuin muisto-
ja. Samalla seudulla asuvien henkilöiden yhteiset ja yksityi-



160

 

Heikki Uimonen: Ääntä kohti

set muistot ovat kytköksissä toisiinsa sosiaalisesta ryhmästä 
riippumatta.

Huomio on kiinnitettävä myös niihin kulttuurisiin dis-
kursseihin, jotka liittyvät tarinan kerrontaan. Tapahtunut 
saatetaan kuulijan tietoon siinä valossa kuin kertoja kokee 
sen soveliaaksi esittää. Myös tilanne muovaa kerrontaa: 
ryhmähaastatteluissa luotu menneisyys poikkeaa henkilö-
haastattelun vastaavasta jo lähtökohdiltaan muistelijoiden 
vuorovaikutuksen takia. Kerrontatilanne ja haastattelupuhe 
strukturoituvat kollektiivisesti osallistujien vaikuttaessa ker-
tomuksien muotoutumiseen. Kerrontaan vaikuttaa myös se, 
mihin seikkoihin sosiaaliset sukupuolet kiinnittävät huomio-
ta kerrontatilanteessa. Ääniin liittyvien muistojen kerronnan 
yhteydessä voidaan R. Murray Schaferin audioanalgesiaa9 
(1977b, 96) mukaillen puhua tietoisesta audio amnesiasta: 
jotkut ääniin liittyvistä muistoista jätetään tarkoituksella 
kertomatta sen vuoksi, että niiden koetaan olevan ”miesten 
tai naisten juttuja”.

Kerrontatilannetta arvioitaessa on otettava huomioon 
se, että yhteisön jäsenille kerrotaan tapahtuneesta eri tavoin 
kuin ulkopuoliselle haastattelijalle. Kertomuksiin vaikuttavat 
myös yhteiskunnan arvostusten muuttuminen, sillä tapahtu-
neen arviointi tehdään nykyhetkestä käsin, eivätkä kertojan 
arvot tai moraalikäsitykset ole välttämättä samoja, kuin ta-
pahtumien aikaan. Tämä etenkin silloin, kun tapahtumien 
ja kerronnan välillä on kulunut runsaasti aikaa. Myös saman 
sosiaalisen sukupuolen sisällä voivat muistot olla tyystin eri-
laisia jo yksinkertaisesti ikäerosta johtuvista seikoista.

Puhutun historian (oral history) lähdekritiikistä kirjoitta-
neen Jorma Kalelan mukaan johtopäätösten vetäminen haas-
tattelujen perusteella edellyttää lähteiden luonteenomaisten 
piirteiden tunnistamista. Muistin avaimina toimivat jännit-
teet henkilökohtaisen ja yleisen, yksityisen ja julkisen sekä 
individuaalin ja kollektiivisen välillä. Stereotyyppisen kerto-
muksen erottaminen henkilökohtaisesta kokemuksesta voi 
osoittautua vaativaksi työksi. Väärien johtopäätösten vält-
tämiseksi on oltava tietoinen myös sosiaalisten sukupuolten 
välisistä eroavaisuuksista. (Kalela 1999, 145.) Niiden koros-
tamisen vaarana kuitenkin on, että genderillä sorrutaan se-



161

 

Heikki Uimonen: Ääntä kohti

littämään ja yksinkertaistamaan kokemusta, johon vaikut-
tavat sellaiset asiat kuten etnisyys, koulutus, sukupolvi, so-
siaalinen luokka tai ammatti. Olkoonkin, että seppä Albert 
Mylnen työ on stereotyyppisesti miehisen individuaali, hän 
kertoo työstään yhteisönsä naisten palautteen välityksellä.

 

Johtopäätökset
Pidemmällä aikavälillä Dollarin kylän äänimaisemaan ovat 
vaikuttaneet tuotantoelämälle välttämättömien edellytysten 
muuttuminen ja tekniset innovaatiot. Rautatien tulo 1800-
luvun puolenvälin jälkeen loi aiempaa sujuvammat yhtey-
det Skotlantiin ja muualle maailmaan aina kuusikymmen-
täluvulle asti, kunnes henkilöliikenne lakkautettiin. Hevosia 
ruvettiin korvamaan polttomoottorikäyttöisillä työkoneilla 
ja kulkuneuvoilla ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. 
Akustisen kommunikaation kannalta muutokset olivat huo-
mattavia, kuten jo David Grahamin kahdenkymmenenvii-
den vuoden takaisista kuvauksista voidaan päätellä. 

Tieliikenteen lisääntyminen pienensi kylän akustista ho-
risonttia ts. lyhensi sitä matkaa, miltä etäisyydeltä ääni oli 
mahdollista kuulla (vrt. Truax 2001, 67). Kehnosti toimiva 
joukkoliikenne epäilemättä vähentää motorisoidun liiken-
teen aiheuttamaa ääntä, mutta hyödyn syö yksityisautoilun 
lisääntyminen. Myös moottoriajoneuvojen aiheuttaman ää-
nen luonne on muuttunut. Knockhillin kilparadan liikenne 
on sidoksissa enemmän kilpailukausiin ja vapaa-aikaan pe-
rustuen siten ainakin osin liikennevälineiden vapaaehtoi-
seen käyttöön. Työmatkoista, koulukuljetuksista tai elinkei-
nonharjoittamisesta johtuva päivittäisliikenne ei ole yhtä-
lailla valinnaista. 

Five Village Soundscapes -tutkimuksen mukaan yhteisö 
kadottaa itselleen ominaiset äänet, kun se menettää itsenäi-
syytensä suuremmalle sosiaaliselle järjestelmälle (Schafer 
1977a, 49). Vaikka väite on poleeminen, se pitää Dollarin 
kohdalla paikkansa kahdessakin mielessä. Kylän palokunta 
lakkautettiin kustannussyistä ja siirrettiin toisaalle osaksi 
suurempaa yksikköä, mikä hiljensi kylän persoonallisen kuu-
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loisen hälytyssireenin10. Luultavaa tosin on, että signaali olisi 
muutenkin kadonnut teknisten uudistusten myötä. Nykyisin 
palokuntalaisten hälytys hoidettaisiin epäilemättä hakulait-
teella tai matka puhelimella. Toiseksi läheinen Leucharsin 
ilmavoimien tukikohta vaikuttaa kylän elämään paikoitellen 
hyvinkin voimakkaasti ja samalla yhdistää Dollarin maail-
manpoliittisiin tapahtumiin. Persianlahden sodan aikainen 
lentoliikenne muutti verrattain rauhallisen kylän äänimai-
seman perusteellisesti. Kyse ei ole suoranaisesta itsenäisyy-
den menetyksestä, ellei sellaiseksi lasketa Ison-Britannian 
kuulumista sotilasliitto Natoon. Suurvaltapoliittisten 
suhteiden muuttuminen kuuluu kylän äänissä sekin, sil-
lä Neuvostoliiton hajottua ovat lentotukikohdan äänet vai-
mentuneet siitä, mitä ne aiemmin olivat.  

Kylän keskustan metelöivät nuoret nousivat puheenai-
heeksi useissa haastatteluissa. Sepän kertomuksen analyysin 
yhteydessä mainittu melun ja lian analogia on pohdittava 
tässä tapauksessa uudelleen. Äänen temporaalisesta luon-
teesta johtuen ei ainoastaan väärässä paikassa kuuluva ääni 
vaan myös väärään aikaan kuuluva ääni koetaan meluksi. 
Siinä missä päivittäiset takomisen äänet koettiin miellyttävi-
nä, ei sellaisena ajateltu yöaikaan alkoholin vaikutuksen alai-
sena metelöivää nuorisojoukkoa. Lisäksi yöllä meluksi koet-
tu ääni voi palautua häiritsemättömäksi ääneksi päivällä. 
Melu on näin myös syklisesti temporaalista – saman ilmiön 
on mahdollista toistua vuorokaudesta toiseen. 

Tottumisen ja kiintymyksen myötä voidaan sietää häi-
ritsevääkin ympäristöä, jos se muilta ominaisuuksiltaan on 
miellyttävä (Wallenius 2001, 116). Vastaavasti hiljaisuus ja 
häiritsemättömyys toimivat herkästi äänen kulttuuristen 
arvojen esiintuojina. Rauhallinen ja porvarillinen Dollar on 
altis kiinnittämään tavallisesta poikkeaviin ilmiöihin huo-
miota: yöllisen mekastuksen äänet erottuvat ympäristöstään 
hyvin eivätkä ne kenties ole ääniä, joita mieluusti kuullaan 
yksityiskoulun kanssa vuorovaikutuksessa elävässä taaja-
massa. Historioitsija Alain Corbinin (1986, 5) mukaan sosi-
aalisten jännitteiden tutkiminen on tyhjänpäiväistä,  mikäli 
aistimiskyky jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Kuulon 
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avulla aistittavia sosiaalisia jännitteitä ovat niin nuorten ai-
heuttama yöllinen epäjärjestys kuin kansallisen tietoisuuden 
värittämät kommentit englannin aksentista skotlantilaisessa 
kylässä.

Eri kaupungit ja kaupunginosat vetoavat eri aisteihin 
niin, että voidaan puhua kaupunkien aisti-identiteeteistä 
(Sepänmaa 1998, 11). Dollarissa selkein kuuloaistiin vetoava 
ja erottuva äänimaamerkki on Dollar Academy Pipe Band. 
Yhtyeen äänellinen vaikutus on varsin voimakas kylän ym-
päristössä. Five Village Soundscapes -tutkimuksessa orkes-
terin soitto arvioitiin enemmän funktionaaliseksi kuin tai-
teelliseksi tai esteettiseksi sen perusteella, että perinteisesti 
säkkipilleillä on johdettu sotilaita taisteluun (Schafer 1977a, 
19). Epäilemättä näin, mutta tästä poiketen soitolla on myös 
esteettisiä ulottuvuuksia, kuten kilpailut ja esiintymiset eri 
tilaisuuksissa osoittavat. Tätä tukevat myös kyläläisten lu-
kuisat kiittävät kommentit. 

 Yhteiskunnassa tärkeiksi katsottujen arvojen muutok-
set kuuluvat ympäristön äänissä. Asenteiden muuttuminen 
ympäristönsuojelulle myönteisiksi on epäilemättä vaikutta-
nut ilman laatua koskevaa päätöksentekoon ja saanut aikaan 
sen, että Dollar julistettiin aikoinaan savuttomaksi alueeksi. 
Samalla katosivat hiilen kuljetukseen ja kauppaamiseen yh-
distettävät äänet. Myös globalisoituva talous muuttaa kylää, 
mistä ovat osoituksena suomalaisen metsäyhtiön istutukset 
Dollarin yläpuolisilla rinteillä. Ääniympäristöön vaikutta-
neen päätöksen ovat tässäkin tapauksessa tehneet muut, 
kuin äänimaiseman keskellä elävät ihmiset. 

Lopuksi
Ääni on luonteeltaan temporaalinen – se on pysäytettävä, 
jotta sitä voitaisiin tutkia. Ajassa liikkuvana ääntä on mah-
doton tavoittaa muuten kuin transkriboimalla se visuaa-
liseen muotoon aivan kuten musiikki pysäytetään nuotti-
kirjoitukseksi. Tämä koskee myös ääni-ilmiöiden määrällis-
tä mittaamista: desibeli mittarin näyttämä arvo on niin ikään 
numeerinen tai graafi nen esitys läheiseen menneisyyteen 
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sijoittuvasta äänitapahtumasta. Artikkelissani kyläläisten 
kertoma äänimenneisyys on tuotettu kirjoitettuun asuun. 
Lisäksi tarkastelin äänimaisemassa keskeisesti toimineen 
henkilön vaikutusta ympäristöönsä hänen kertomuksen-
sa välityksellä. Dollarin kylän puhuttu menneisyys tuo mo-
niäänisyyttä muun historiankirjoituksen rinnalle. Puheen 
myötä voidaan tuoda esiin ehkä jo unohtumassa ollutta tie-
toa siitä eilisestä, joka ei kuulu kirjoitetun historian piiriin. 
Suuri osa kyläläisten mainitsemista äänistä on osa Dollarin 
menneisyyttä. Ne ovat kadonneet samalla tavalla kuten se 
yhteisökin, joka äänet synnytti.

Viitteet
  1 Kanadalaisesta äänimaisematutkimuksesta ks. esim. Uimonen 2003.
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Liite 1. 

LIIKENNE SIGNAALIT ELINKEINOELÄMÄ
1869 rautatieyhteys Dollariin
1904 Dollar Academyn ampu-

maradan  avaaminen
1906 voimalaitoksen perus-

taminen
1911 RAF-tukikohdan perus-

taminen
1912 Dollar Academyn ampu-

maradan sulkeminen  
1913 Dollar Academy Pipe 

Band
1920 ensimmäiset polttomoot-

torit
kaksi seppää työsken-
telee kylässä

1928 puhelinvaihde avataan,
radiovastaanottimien 
yleistyminen

1932 tavaran kotitoimitukset ja 
myyntisignaalit

voimalaitoksen sulke-
minen

1935 louhimon perustaminen
1937 pellavatehtaan sulke-

minen
1942 Town broadcast 

-radio lähetykset 
aloitetaan

kirkonkellon ilta- ja 
aamu soiton lopettami-
nen

1947 louhimon sulkeminen
1950 keritsijöiden työlaulut
1961 koulun käsikäyttöisen 

kellon korvaaminen säh-
köisellä 

1964 rautatien henkilöliiken-
teen lopettaminen

Albert Mylne aloittaa 
työt Dollarissa

1973 rautatieliikenteen lopet-
taminen

Dollar Minen sulke-
minen

1974 Knockhillin kilparadan 
avaaminen

1975 katukauppiaiden myyn-
tihuudot

1988 vapaapalokunnan lak-
kauttaminen

1990 lentokoneiden sotahar-
joitukset

1997 Mylne jää eläkkeelle
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Liite 2.
Omaelämäkerran kerrontaskeema
    

tiivistelmä/
yhteenveto/
johdattelu

johdatus siihen mistä on kyse; huomiota kiinnittävät 
merkit (’ajatelkaa’, ’tiedättekö’ tms.)

puitteet/
tausta/
organisaatio

aseman määritys, suuntautuminen, perehdyttäminen 
olosuhteisiin, kertomuksen lähtötilanteen kuvaus; 
identifi oidaan aika ja paikka sekä luonnehditaan 
henkilöitä ja toimintaa

komplikaatio/
mutkistava 
toiminta

mitä tapahtui; tapahtumien mutkistuminen; 
kiinnostavaa, kertomisen arvoista, poikkeuksellista

ratkaisu/
tulos

reaktio edellisiin tapahtumiin

evaluaatio tekojen ja tapahtumien kertojassa herättämät reaktiot; 
sijoittuu usein ennen ratkaisujaksoa vastaamaan kysy-
mykseen ”entä sitten?” eli kertomaan tarinan kärjen

kooda/
moraali/
päätäntä

palataan nykyisyyteen: tapahtumien opetukset, 
johtopäätökset vastaavanlaisia tilanteita ja kokemuk-
sia  ajatellen

 (Vilkko 1990, 94)
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POIS MAAILMAN MELLAKASTA
Sointulan siirtokunnan ääniympäristön 
muutos

Sointulan lautta, ”Quadra Queen II”. 
Taustalla saaren rakennuksia. (Kuva Heikki Uimonen.)

Suomalaissiirtolaisten viime vuosisadan alussa perusta-
ma Sointula sijaitsee Kanadan länsirannikolla Brittiläisessä 
Kolumbiassa, Vancouver Islandin ja mantereen välisellä saa-
rella. Siirtokunnan perustajien idealistisena tavoitteena oli 
elää omavaraisessa kollektiivissa, vapaana kapitalistisen yh-
teiskunnan velvoitteista ja määräysvallasta. Utopiakokeilua 
tuttavallisesti Malkosaareksi nimetyllä Malcolm Islandilla 
kesti muutaman vuoden, minkä jälkeen yhdyskunta kaatui 
taloudellisiin vaikeuksiin ja sisäisiin ristiriitoihin. Osa uudis-
raivaajista jätti saaren ja ajan myötä heidän tilalleen  muutti 
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paitsi englanninkielistä väkeä myös siirtolaisia idealistien 
entisestä kotimaasta. 

Artikkelini aiheena on Sointulan ääniympäristö: siirto-
kunnan äänellinen menneisyys, muutokset äänimaisemas-
sa sekä saarelaisten reaktiot muutoksiin. Paitsi kielellisesti 
myös maantieteellisesti suhteellisen eristäytynyt Malkosaari 
muuttui rajusti kuusikymmenluvun lopulla uusien liikenne-
yhteyksien ja joukkotiedotusvälineiden vaikutuksesta. 
Lautta  yhteyden avaaminen Vancouver Islandille sekä radion 
ja television yleistyminen lisäsivät ulkopuolisia vaikuttei-
ta. Globaalit tekniset innovaatiot ja paikalliset uudistukset 
muuttivat ääniympäristöä puhumattakaan saaren elinkeinoi-
hin ulkopuolelta kohdistuneista rajoituksista. Voimakkaana 
yksittäisenä tekijänä tässä suhteessa olivat valtiovallan aset-
tamat kalastuskiintiöt. Tarkastelen edellä mainittuja tekijöi-
tä, kun kartoitan Sointulan eilispäivän ääniympäristöä. 

Tutkimukseni hypoteesina on, että yhteisön tärkeänä 
pitämät arvot ovat löydettävissä ympäristön ääniin liitty-
vistä lausumista – muistoista ja kirjoitetuista teksteistä. 
Ympäristön ääniin lasken kuuluviksi myös musiikin ja näyt-
tämötoiminnan, jotka ovat monella tapaa esillä saarelais-
ten menneisyydessä ja nykypäivässä. Lisäksi tämän päivän 
musiikilla tuodaan sointulalaisuutta kuuluvaksi saarella ja 
saaren ulkopuolella. Tutkimusmateriaalina käytän asuk-
kaiden haastatteluja, kenttätyömuistiinpanoja ja Sointula 
Museumin kokoelmia: dokumentteja, haastatteluja, valoku-
via ja esineitä.  Painetuista lähteistä, kuten sanomalehdistä 
ja saarta käsittelevästä kirjallisuudesta, haen ääniin liittyvää 
tietoa. Keskeisessä asemassa ovat aikalaistodistajien kirjoi-
tukset siirtokunnan perustamisen ajalta, sillä niiden avulla 
on mahdollista rekonstruoida hetkittäisiä kuulokuvia sadan 
vuoden takaisestakin äänimaisemasta. Tästä syystä artikke-
liin sisältyy kohtalainen määrä lainauksia alkuperäisteksteis-
tä.

Henkilöhaastattelut olen valinnut tutkimusaineistoksi 
sen vuoksi, että paikkakuntalaiset ovat parhaita kertomaan 
Malkosaaren menneistä, muuttuneista ja nykyisistä äänistä. 
Vaikka haastattelut ja painettu materiaali eroavat lähteinä 
toisistaan, voidaan niiden avulla lähestyä tutkimuskohdetta 
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eri tahoilta. Kirjat ja lehtikirjoitukset kertovat siirtokunnan 
syntymiseen ja hajoamiseen johtaneista tekijöistä, kun taas 
haastatteluissa korostuu se, millä keinoin ja mitä seikkoja 
painottaen alueen ääniympäristöstä kerrotaan. Toisin sa-
noen: mikä on puhujan suhde tapahtuneeseen ja millaisen 
arvon hän tapahtuneelle antaa. Haastattelujen käyttöä puol-
taa sekin, että ääniympäristöön liittyvää tietoa kirjataan har-
voin muistiin. Näin ollen suulliseen informaatioon tukeutu-
minen voi olla ainut  keino äänimaisemaa koskevan tiedon 
hankintaan. 

Muistitietoon perustuvan tutkimuksen päämääränä ei ole 
sen todentaminen, mitä todellisuudessa tapahtui. Muistojen 
totuudellisuus on kertojan uskoa siihen, että muistettu ta-
pahtuma on totta. Lapsuusajan muistot kerrotaan aikui-
suuden suodattamina, joten niiden merkitys syntyy myö-
hemmässä elämänvaiheessa. Niihin saattavat sekoittua aika-
kauden kollektiiviset myytit ja yksityinen todellisuus: ehkä 
nostalginen kadotettu paratiisi, jota ei kenties ollutkaan ole-
massa. (Kivistö ja Laakkonen 2001, 154.) Myyttiseksi mielle-
tyllä Sointulalla on hyvät edellytykset toimia monenlaisten 
muistojen kasvualustana. Tämän vuoksi saaren äänellinen 
menneisyys on koottava sekä puhutusta että muusta lähde-
materiaalista. 

Äänimaiseman muutokset esittelen temaattisessa järjes-
tyksessä. Kerron ihanneyhteisön perustamisesta, sen hajoa-
misesta ja utopiakokeilun jälkeisestä elämästä aina kaksitu-
hattaluvulle saakka. Haali1- ja musiikkitoiminnasta on omat 
lukunsa, joiden jälkeen pohdin syitä Sointulan omankuuloi-
sen äänimaiseman asteittaiseen muuttumiseen.

Työni otsikko on sointulalaisen Alfred Kosken samanni-
misestä runosta vuodelta 1904 (Koski 1904, 144). Runosta 
ilmenevät kirjoittajan idealismi ja käsitykset kaupunkien 
turmiollisuudesta vastakohtana luonnon suomalle rauhal-
le ja sopusoinnulle. Kosken teksti toimii myös esimerkkinä 
Sointula-aatteen tavoitteista paremman ihmisen luomi-
seksi: yksilön jalostumisesta kirjallisten harrasteiden myö-
tä. Koska runossa on vahvasti mukana äänimaisemallinen 
elementti, katsoin soveliaaksi kuljettaa sitä tekstin mukana 
osana työtäni. Kaikki tekstin sekaan sijoittamani runomuo-
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toiset  ilmaisut ovat katkelmia Kosken runosta, jollei toisin 
mai nita.

Sointulan tausta 

Kuljen metsän polkuloita
Täällä rauhassa olla saa.
Kuulla lintujen lauleloita
Kuusten vienoa huminaa

Termi utopia voidaan määritellä epätodelliseksi unelmak-
si tai pilvilinnaksi, haaveeksi paremmasta maailmasta tai 
ihanneyhteiskunnasta, jota ei voida toteuttaa. (Nurmi 2002, 
480) Sana juontaa juurensa Th omas Moren samannimiseen 
romaaniin vuodelta 1516, joka kertoo onnellisten ihmisten 
asuttamasta, täydellisen organisoidusta saaresta. Termi sopii 
kuvaamaan Sointulaa, sillä yhteisön keskeisen vaikuttajan, 
Matti Kurikan, aatemaailman taustavaikuttajina pidetään 
utopiasosialisteiksi kutsuttuja Robert Owenia ja Charles 
Fourieria. (Rahkonen 1996, 23.) Malkosaaren kokeilussa tu-
livat yhdistymään kaikki kolme Moren utopiakäsityksessä 
mainittua tekijää: utopian maantieteellinen sijainti saarella, 
utopiaan perustuva ideologinen ajattelu ja lopulta utopian 
tavoittamattomuus.

Viime vuosisadan taitteen Brittiläiseen Kolumbiaan pe-
rustettiin useita utopiayhteisöjä. Norjalaisten Bella Coolan 
ja Quatsinon, tanskalaisten Cape Scottin sekä venäjää pu-
huvien pasifi stien Doukhobor-yhteisön rinnalle nousi suo-
malaissiirtolaisten Sointula. Yritys oli eräs radikaaleimmista 
olkoonkin, että sillä oli yhtäläisyyksiä muihin alueen etnisiin 
siirtokuntiin, joilla oli juurensa Skandinaviassa ja Venäjällä. 
Yhteistä kaikille oli eristyneisyys, yhtenäinen etninen väestö, 
yhteisöllisyys, halu paeta kapitalismia ja huolehtia itse lasten 
koulutuksesta. (Wilson 1999, 367.)

Kanadan länsirannikolle asettunut Matti Halminen oli 
haaveillut suomalaisten yhteisöstä jo pidemmän aikaa. 
Vanhasta maasta muuttaneiden siirtolaisten työ kaivoksissa 
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ja metsätöissä oli vaarallista ja raskasta, ja heitä kohdeltiin 
mielivaltaisesti. North Wellingtonin kaivoskylässä alkoho-
lia käytettiin runsaasti: tätä edesauttoi kapakoiden sijainti 
työmaan lähellä sekä se, että oluttehtaat myivät tuotteitaan 
halukkaille velaksi. Samanmielisten tovereidensa kanssa 
Halminen kutsui siirtokuntaa johtamaan sanomalehtimies 
Matti Kurikan, jonka aiempi yritys paremman maailman 
luomiseksi oli juuri kariutunut Australiassa. Kutsujiensa 
kustantamana tämä saapui Kanadan länsirannikolle syksyllä 
1900. (Halminen 1936, 11–12; Peltoniemi 1985, 40–41.) 

Suomessa yhteiskunnallisesti aktiivinen Kurikka oli toi-
minut Viipurin Sanomien ja Työmies-lehden päätoimittaja-
na. Hän osallistui työväenliikkeen toimintaan ja oli perusta-
massa työväenpuoluetta  Helsinkiin vuonna 1898. Kurikan 
sosialismi ei ollut marxilaisuutta, vaan Kalevi Kalemaan 
sanoin ”omalaatuinen sekoitus tolstoilais-utopistis-teosofi s-
sosialistisia ajatuksia”. Kurikka vastusti Helmikuun manifes-
tin vastaista addressia ja kehotti artikkelissaan työväkeä te-
kemään samoin. Asiasta sukeutuneihin kiistoihin kyllästyt-
tyään hän erosi Työmiehen päätoimittajan tehtävistä. Kun 
Suomen työväenpuolue lähti marxilaisen sosialismin tielle, 
muutti Kurikka Australiaan. (Kalemaa, 1978, 10–11.) Häntä 
päätoimittajana seurannut A.B. Mäkelä liittyi myöhemmin 
Kanadassa sointulalaisten riveihin (Tuomisto 1986, 137). 
Miehet olivat päätoimittajina eri linjoilla sen suhteen, kuinka 
työväenaatetta olisi ollut parasta edistää. Myös Sointulassa 
ajautuivat Mäkelän marxilaiset näkemykset ajan myötä tör-
mäyskurssille Kurikan idealismin kanssa. 

Vaikka Brittiläinen Kolumbia on Suomesta maantieteel-
lisesti kaukana, vaikuttivat Sointula-ajattelun taustalla en-
tisessä kotimaassa omaksutut aatteet ja ihanteet. Helsingin 
työväenyhdistyksen piirissä katsottiin,  että valtiollisten oi-
keuksien hankkiminen työväestölle edellytti sen sivistämis-
tä: tuli kasvattaa kansalaisia valtioon (Levä 1998, 16). Myös 
raittiusaate eli voimakkaana työväenliikkeen piirissä, vaikka 
aatteen vaikutuksesta olikin liikkeen sisällä erimielisyyksiä. 
Kurikka valitsi raittiutta puoltavan kannan. Hän kiersi puhu-
massa sekä perustamassa raittiusyhdistyksiä pitkin Suomea 
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niin kutsuttujen juomalakkojen yhteydessä. Toiminta hui-
pentui Helsingissä 1897, jolloin samassa tilaisuudessa ”tu-
hatpäinen yleisöjoukko” lupasi lopettaa alkoholinkäytön. 
(Kalemaa 1978, 108.) Kurikka myös kirjoitti aiheesta kirjan, 
jonka nimi oli Pois alkohoolin valta! 

Suomessa omaksutut kasvatukselliset ja sivistykselliset 
päämäärät sekä raittiusaate ovat löydettävissä Sointulan 
taustalta. Niitä harjoitettiin uudella mantereella jo ennen 
ihanneyhdyskunnan perustamista. Kaivosmiesten ankaran 
juopottelun herättämänä perustettiin North Wellingtoniin 
Lännen Rusko (1890) ja Nanaimoon Allotar (1891) -nimi-
set raittiusseurat, joista jälkimmäisen kokoontumistilo-
jen yhteydessä oli lukusali ja suomenkielinen lainakirjasto. 
Sivistystoiminnan tuloksena oli Matti Halmisen mukaan se, 
ettei suomalaisten tarvinnut kuulla enää niin usein tutuksi 
tullutta bad russian fi nn -solvausta. Myös musiikkitoiminta 
aloitettiin: suomalainen torvisoittokunta näki päivänvalon 
North Wellingtonissa 1898. (Halminen 1936, 11–14.) 

Sointula-aatteen edistämiseksi perustettiin Kalevan 
Kansa Colonization Company ja Aika-sanomalehti. Siirto-
kunnan paikaksi valittu Malcolm Island siirtyi Kalevan 
Kansan omistukseen Brittiläisen Kolumbian hallituksen 
kanssa tehdyllä sopimuksella marraskuussa 1901. Kanadan 
asutuslain perusteella saaren 11 000 hehtaaria maata saatiin 
ilmaiseksi. Vastineeksi sinne oli asutettava 350 henkeä, jon-
ka lisäksi Kalevan Kansalle myönnettiin verovapaus seitse-
mäksi vuodeksi. Kaksikymmentäviisi kilometriä pitkä ja nel-
jä kilometriä leveä saari oli jo saanut ylistyslaulunsa Kalevan 
Kansan laulukirjaan: (Peltoniemi 1985, 41, 43–44.) 

Oi Malkosaari, kätkyt, oi.
Min rannat lainehista soi!
Kun valtameren välkevyö,
Sen ympärillä leikin lyö.
Ja ilma setrin tuoksun saa,
Kun tuuli puita tuudittaa;
Myös ikihongat humuaa
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Kalevan Kansan muutto 

Enpä vaihtaisi vapauttain
Suuren kaupungin hälinään
Täällä rauha on rinnassani
Luonto uhkuvi elämää

Joulukuussa 1901 purjehti etujoukko saarelle. Heitä seu-
rasivat siirtolaiset Suomesta, Kanadasta, Yhdysvalloista ja 
Australiasta. (Peltoniemi 1985, 47.) Asuinpaikaksi valittiin 
suojainen lahti saaren eteläpuolella, joka oli  karttaan mer-
kitty nimellä Rough Bay. Sitä alettiin kutsua Kotilahdeksi 
ja sen viereistä nientä Kotiniemeksi. (Halminen 1936, 57.) 
Myöhemmin asutettiin saaren Kalevaksi nimetty länsipää 
sekä kauempana samalla suunnalla sijaitseva Mitchell Bay.2 

A.B. Mäkelä kirjoitti Kaapro Jääskeläisen nimellä teoksen 
Muistoja Malkosaarelta, jossa kertoo uudesta asuinympäris-
töstään. Mäkelä kuunteli ympäristöään aktiivisesti, ja rapor-
toi uudesta asuinseudusta teksteissään. Kuvauksen perus-
teella siirtokunta nousi varsin koskemattomaan luontoon: 
kirjailija kertoo valaiden tunnistamisesta äänten perusteel-
la, merileijonista ja hylkeiden ääntelystä sekä alueen meri-
linnuista. Lintuparvessa ”huudellaan, kiljutaan, väitellään, 
puhutaan politiikkaa, ja lauleskellaan. Toisilla on surunvoit-
toiset, valittavat, toisilla taas hurjan rohkeat ja reippaat me-
riläislaulut”. (Jääskeläinen 1907, 63–65.) Luontokuvaus on 
inhimillistävä: politikointi ja lauleskelu viittaavat yhteiseen 
toimintaan, mutta samalla joukosta erottuvat surumielisten 
tai virkeiden individualistien äänet. Allegorisesti kuvaus so-
pii Sointulaan. Väkeä oli enimmillään 350, mutta vierailijoi-
ta ja uuden elämäntyylin kokeilijoita yhteisön perustamisen 
jälkeisenä neljänä vuotena enemmän kuin kolminkertainen 
määrä. (Linnoila 1933, 138.) 

Juhannuksena 1902 saarella järjestettiin viisi päivää kes-
täneet juhlat, jotka jälkeenpäin nimettiin Luomispäiviksi. 
Raittiusmielisten juhlien aikana laulettiin ja lausuttiin runo-
ja, retkeiltiin ja tarkasteltiin saarta. Salossa liehui siirtokun-
nan lippu, jossa oli kuvattuna valkoinen saari sinisellä poh-
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jalla. Päällimmäisenä oli kultainen kannel. Yhteisön pääperi-
aatteista sovittiin ja Kalevan Kansan siirtokunnalle annettiin 
nimi Sointula. (Peltoniemi 1985, 47–48.) Ehdolla oli myös 
Kalevala, jossa ”rauha ja sopusointu tulee vallitsemaan” 
(Linnoila 1933, 136). Kalevi Kalemaan mukaan Sointula-
ehdotuksen takana oli tohtori Osvald Beckman, kun taas 
Donald J. Wilson uskoo Kurikan keksineen nimen. Wilson 
perustaa väitteensä siihen, että Kurikka uskoi luokkien vä-
liseen harmoniaan, josta nimi juontaisi juurensa. (Kalemaa 
1978, 157; Wilson 1999, 369.) On myös esitetty, että nimen 
pontimena olisi ollut sointuisuus kaikkien kesken, eräänlai-
nen universumin yhteissointu. (Kurikka 1907, op.cit Levä 
1998, 39.)3 Hankkeen edistymistä raportoitiin alusta lähtien 
Aika-lehdessä, jossa myös julkaistiin Kalevan Kansan jäse-
niksi hyväksyttyjen nimet.

Luomispäiville lähdettiin laivalla Nanaimosta 18.6.1902. 
A.B. Mäkelän mukaan matkaa tehtiin soittaen ja laulaen. 
Uskontoon kriittisesti suhtautuvia Kalevan Kansan jäseniä 
odotti Malkosaaren rantaan laskettaessa epämiellyttävä yl-
lätys. Mäkelän sanoin: ”Meitä tervehdittiin kauhuksemme 
– kirkonkellojen soitolla”. Sosialisti Mäkelää hirvittäneen 
 äänen lähde ei ollut kirkonkelloissa. Sen sai aikaan pajan 
edustalla ollut teräskanki, jonka kantavalla äänellä kokki 
kutsui väkeä ruokailemaan. (McKela 1902) Kirjoittajan reak-
tiosta käy ilmi, kuinka fyysisen ympäristön lisäksi toimin-
not ja niihin liittyvät äänet rakentavat ympäristöä. Entisestä 
elämästä tutun kirkonkellon ääni kuulosti sopimattomalta 
työväen aatteelle perustuvassa ihanneyhteisössä.

Ajatus paratiisiin paluusta tai paremman tulevaisuuden 
luomisesta Pohjois-Amerikan mantereella saapui ensim-
mäisten eurooppalaisten mukana. 1800-luvun kuluessa uu-
sien alueiden valloituskertomukset alkoivat kiertyä teknolo-
gian hyödyntämisen ympärille, sillä tekniikalla voitiin uusi 
ympäristö muovata aiempaa helpommin ”tyhjästä tilasta 
sivilisaatioksi”. Keskeisiksi tulivat tarinat kirveestä, teräsau-
rasta, höyrylaivasta ja rautatiestä. Tekniikan avulla tapahtu-
neesta valloittamisesta alettiin puhua myös toisena luomise-
na, joka rakentuu harmoniassa Jumalan ensimmäisen luo-



179

 

Heikki Uimonen: Ääntä kohti

misen kanssa. (Nye 2003, 10.) Elementit yhdistyvät Sointula-
kertomuksessa: uudisraivaaja-idealistit ponnistelevat uu-
den yhteisön luomiseksi keskelle asuttamatonta erämaata. 
Tekninen ja taloudellinen kehitys seuraavat näitä ponnis-
tuksia väistämättä. Esimerkkinä uudesta tulevaisuudesta 
toimii ihanneyhdyskunnan syntymisen kannalta ratkaiseva 
kokoontuminen. Tapahtuma nimettiin Luomispäiviksi, vaik-
kei nimeä sosialistisessa yhteisössä raamatullisessa mielessä 
käytettäväksi tarkoitettukaan. 

Siirtokunnan tavoite omavaraisuuteen muutti saaren ää-
niympäristön perin pohjin. Malkosaarella toimi yhtä aikaa 
höyrysaha, puunjalostuslaitos eri koneineen, pärekone, kak-
si hinaajaa, paja, valimo, kaksi rautasorvia, höyryllä käyvä 
kirjapaino sekä peltisepän paja (Linnoila 1933, 139–140). 
Puutavaran kuljetusta helpottamaan rakennettiin Steam 
Donkey -niminen laite. Tukinvetoon tarkoitetun, höyryllä 
toimivan koneen mainitsevat muistelmissaan myös Kaapro 
Jääskeläinen ja Matti Halminen. (Jääskeläinen 1907, 43; 
Halminen 1936, 68; Wild 1995, 63.) Lasten koulutus oli ai-
noa myönnytys, jonka siirtokunta teki ulkopuoliselle yhteis-
kunnalle. Koulu oli järjestetty muun Kanadan tapaan siten, 
että opetuskielenä käytettiin englantia.4 Aikuisten opetuk-
sesta huolehti Kurikka. (Peltoniemi 1985, 51, 53, 61.)

Kalevan Kansan jäsenet saivat palkkaa dollarin päivässä. 
Asunto, vaatetus ja ruoka olivat ilmaisia. (Peltoniemi 1985, 
51). Kaapro Jääskeläisen mukaan työlaulut olivat käytössä: 
”Kun yksi lopetti, alotti toinen. Laulut tosin olivat eri arvoi-
sia, samoin kuin lauluniekatkin, – pääasiana tuntui olevan, 
että katkeamatta oltiin äänessä”. Jääskeläinen kirjoittaa, että 
Kalevan Kansan marssia laulettiin torvisäestyksellä työhön 
mentäessä. (Jääskeläinen 1907, 43.) Uusia muuttajia keho-
tettiin Aika-lehdessä ottamaan mukaan saarella tarvittavaa 
tavaraa, mukaan lukien soittimia. Toiveet olivat korkealla, 
sillä ”Erään amerikkalaisen musiikkiprofessorin muuttaes-
sa Sointulaan tuo hän mukanaan toisen pianon ja noin 50 
muuta instrumenttia”. Kurikka ja Mäkelä kirjoittivat näy-
telmäkappaleita illanviettoja varten. (Linnoila 1933, 144.) 
Sointula-aatteen jalostavalla vaikutuksella sekä musiikki- ja 



180

 

Heikki Uimonen: Ääntä kohti

näyttämötoiminnalla oli juurensa entisen kotimaan työväen-
liikkeen sivistämispyrkimyksissä, jotka kehittyivät aluksi 
rinta rinnan nuorisoseurojen kanssa. Vuosisadan alussa oli 
molemmille yhteistä näytelmäkappaleiden esittäminen, ru-
nonlausunta, torvisoitto, lauluesitykset ja puheidenpito. 
(Kurkela 1989, 160.)

Musiikilla oli keskeinen rooli yhteisön toiminnassa. 
Julkaistiin Kalevan Kansan laulukirja, jonka lisäksi hankit-
tiin varoja yksinomaan musiikkitoimintaa silmällä pitäen. 
Extensionin suomalaisella haalilla järjestettiin 17.05.1902 
”K. K:n Piaano-Rahaston” iltamat, jonka ohjelmaan oli 
merkitty laulunäytelmät Puijolla ja Hardangerin harjul-
la, Kurikan puhe, lauluesityksiä, polkupyörän arvonta ja 
lopuksi tanssia. Ellen McKela lauloi ”liikuttavan tunteel-
lisesti Woi Malkosaari sointula”, joka oli Kurikan sanoi-
tus lauluun Laps’ Suomen älä vaihda pois. (Aika 16.5.1902; 
23.5. 1902.) Kalevan Kansan potretissa vuodelta 1903 ovat 
puhaltimet soittajineen sijoitettu eturiviin ”band-master” 
Voitto Peipon ympärille muiden siirtokuntalaisten jäädessä 
taaemmaksi. Torviseitsikosta tuttujen puhaltimien lisäksi 
kuvasta erottuu kaksi klarinettia. (ks. Peltoniemi 1985, 46.) 
Idealistisen Kurikan ja pragmaattisen Mäkelän ensimmäi-
nen kiista koski todennäköisesti henkisten arvojen koros-
tamista materiaalisten sijaan. Kun Mäkelä lähetettiin pia-
nonostoon Vancouveriin, hän toimitti saarelle kymmenen 
lehmää. ”Maidon suihkuaminen lypsinkiuluun” ei ollut sitä 
musiikkia, jota Kurikka kaipasi. Piano tosin hankittiin myö-
hemmin. (Kalemaa 1978, 168.) Kurikan pianoinnostus eroaa 
tuon ajan Suomen työväenliikkeen sivistyspyrkimyksistä si-
ten, että työväenliikkeen musiikkitoiminnassa ei pianoa juu-
rikaan käytetty.

Järjestökulttuurille on ominaista musiikin välineelli-
syys. Musiikkia ei harrasteta sen itsensä takia vaan  siksi, 
että se palvelee järjestön päämääriä. (Kurkela 1989, 38.) 
Tämä oli havaittavissa myös Sointulassa. Kirjeessään Arvid 
Järnefeltille Kurikka houkutteli entisen kotimaansa sivis-
tyneistöä muuttamaan Sointulaan. Hän kaipasi taidetta ja 
musiikkia osaamiensa ”jonkin pianopätkän ja renkutuksen” 
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 sijaan. Henkistyneeseen Sointula-aatteeseen sopimatonta 
oli sekin, että ”miehet laulelevat rivouksia, istuvat pöydillä, 
kiroilevat ja syljeskelevät permannolle”. (Järnefelt 1976, 527.) 
Kurikan omat soittotaidot tai miesten rajallinen repertuaari 
eivät kirjeen perusteella riittäneet musiikiksi Sointulassa. 

Vanhat tavat istuivat sitkeässä, eikä niiden muuttami-
nen käynyt käden käänteessä. Miesten tupakankulutukseen 
ja noitumiseen kiinnitettiin huomiota myös Aika-lehdes-
sä. ”Tasan uhraukset” -otsikolla julkaistun arvokeskustelun 
allekirjoittajina olivat ”Sointulan naiset”. (1904, 404–406) 
Kirjoittajat näkivät että, ”sopu-sointu” rakentuu lauseille 
ja että sopimaton kielenkäyttö vaikuttaa nousevaan suku-
polveen. Asia pyrittiin saattamaan ”rakkaiden veljiemme 
huomioon, jotka vielä nikotiini-himonsa uskollisena palve-
lijoina häiritsevät meidän sointu-aistiamme rivoilla puheil-
laan ja kirouksillaan”. Sointulalaisuutta tuotettiin puheis-
sa, runoissa, lauluissa ja näytelmäkappaleissa, joiden avulla 
Malkosaaresta rakennettiin suojaavaa paikkaa pahalta suo-
jassa, eräänlaista ”lapsuuden ihannemielikuvaa.” (Levä 1998, 
37). Tähän idylliin löi riitasoinnun miesten kiroilu. 

 Saarelle rakennettiin kolmikerroksinen yhteisasumus 
asuntopulaa lievittämään. Kiireen vuoksi materiaalina jou-
duttiin käyttämään tuoreita lautoja. Puun kutistuessa jäi 
lautojen väliin raot, ja huonon äänieristyksen vuoksi raken-
nus nimettiin Melulaksi. Asuintilojen lisäksi Melulaan oli si-
joitettu konttori ja kokoushuone. Kesken kokouksen 29. 1. 
1903 rakennus syttyi tuleen. Palossa kuoli yksitoista ihmistä, 
joista kahdeksan lapsia. Melulan mukana paloivat Kalevan 
Kansan tilikirjat, mikä sai aikaan ilmeisen perättömiä hu-
huja siitä, että Kurikka olisi itse sytyttänyt palon. Vaikka 
tulipalon jälkeiset riidat ja niiden selvittely eivät kaataneet 
yhteisöä, ne vaikuttivat yleiseen mielialaan sekä Kurikan ja 
Mäkelän väleihin. (Peltoniemi 1985, 51–53.)

Omaehtoisen elämän pyrkimyksistä huolimatta sointula-
laiset kävivät kauppaa saaren ulkopuolisten kanssa. Paikan 
sijainti etäällä Vancouverista ei ollut edullinen tukinuittoa 
ajatellen ja Kurikan solmimat, taloudellisesti kannattamat-
tomat sitoumukset Vancouverin kaupungin kanssa kuu-
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mensivat välejä entisestään. (Peltoniemi 1985, 50, 55.) Myös 
Kurikan radikaalit ajatukset vapaasta rakkaudesta herättivät 
ristiriitaisia tunteita. Vaikkei saarella tiettävästi promiskui-
teettia harjoitettu, käytettiin Kurikan kirjoituksia surutta 
hyväksi riitatilanteissa. Kiistakumppani Mäkelän sanoin 
Kurikan kääntämien tekstien myötä Aika-lehti ”muodostui 
melkein kätilökirjaksi” (Linnoila 1933, 155). Taloudelliset ja 
ideologiset riidat kiristyivät ajan myötä siihen pisteeseen, 
että Kurikka kannattajineen oli pakotettu lähtemään saa-
relta syksyllä 1904. Viimeinen yhtiökokous pidettiin 1905. 
Kalevan Kansan sävelmiä alettiin korvata työväenlauluilla, 
joiden lisäksi ryhdyttiin sepittämään materiaalia Sointula, 
Sointula -nimiseen uuteen laulukirjaan. (Peltoniemi 1985, 
56–57.) Th e Sointula Socialist Club perustettiin 1907. (Wild 
1995, 125.)

Työkaluja, Sointula Museum. (Kuva Heikki Uimonen.)



183

 

Heikki Uimonen: Ääntä kohti

Elinkeinot ja innovaatiot 

Siellä kaupan katuloilla
Ihmis-joukot ne virtailee
Katse kasvoilla kalvakoilla
Elon kurjuutta ilmaisee

Yhteisön hajoamisen jälkeen jatkettiin Kalevan Kansan ai-
kana aloitettuja metsätöitä. Höyryllä toimivan tukinveto-
koneen, Steam Donkeyn, lisäksi ääniympäristöä muuttivat 
moottoritoimiset sahat. Eräs varhaisimmista lienee ollut 
Wee McGregor: suurikokoinen laite, jonka avulla ruvet-
tiin tekemään polttopuita kaksikymmenluvulla. (Sointula 
Museum 2003) Tukinajossa tarvittavat kuorma-autot lisään-
tyivät vuosina 1934–1937, kun saaren ulkopuolinen Pioneer 
Logging Company aloitti toimintansa. Sointulan ensimmäi-
nen auto, tavarankuljetukseen hankittu kuormuri, oli han-
kittu jo 1922. Kanadan hallitus antoi tukea tieverkon kun-
nossapitoon neljäkymmenluvulla, kun autojen määrä saarel-
la ylitti määrärahoihin tarvittavan lukumäärän. Sorateiden 
määrä lisääntyi, ja ne yhdistettiin Malkosaaren lukuisiin 
metsäautoteihin. Jokunen tieosuus päällystettiin asfaltilla. 
(Wild 1995, 164–165.)

Sointulan varsinaiseksi pääelinkeinoksi muodostui kui-
tenkin kalastus (Peltoniemi 1985, 60). Sääntöjen mukaan 
kausi aloitettiin yleensä kesäkuun kolmantena sunnuntaina, 
kun kalatehtaalta oli ammuttu merkkilaukaus kuuden aikaan 
aamulla. Akustista signaalia käytettiin siksi, että harvalla 
kalastajalla oli kelloa käytössään. Vähitellen ammatinhar-
joittaminen koneellistui: kaksikymmenluvulla alettiin käyt-
tää Easthope ja Vivian -polttomoottoreita, jotka korvasivat 
purjeet ja airot sekä lisäsivät alusten määrää ja niiden liikku-
vuutta. (Wild 1995, 114, 118.)

Laivanrakennus aloitettiin vuonna 1918 varsin pragmaat-
tisista syistä: laiva oli halvempi tehdä itse kuin ostaa valmii-
na. Parhaimmillaan saarella toimi yhdeksän telakkaa. (Wild 
1995, 119.) Vancouverissa kehitetyn Easthope-polttomoot-
torin lisäksi toinen oleellisesti kalastusta tehostanut inno-
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vaatio oli lähtöisin Brittiläisestä Kolumbiasta. Sointulalainen 
Laurie Jarvis (Järveläinen) suunnitteli ja rakensi kolmekym-
menluvulla Fordin A-mallin moottorin avulla rummun, joka 
helpotti verkon laskua ja nostoa. Laajalle levinneen keksin-
nön ansiosta kalastus tuli vähemmän riippuvaiseksi säästä ja 
vuoroveden vaihtelusta. (Wild 1995, 118–120; Gillnet 2004.)

Kaksikymmenluvun kalastajat käyttivät sumuisella sääl-
lä navigointiin ja yhteydenpitoon puhallettavia sumusiree-
neitä. Näitä pellistä tehtyjä kartioita kutsuttiin ”hootereik-
si”. (Sointula Museum 2003) Neljäkymmenluvulla otettiin 
käyttöön kookkaat putkiradiot, jotka vaihdettiin ajan myötä 
pienempiin transistorilaitteisiin. (Sointula Museum 2003.) 
Radiota saatettiin käyttää satunnaisesti myös muuhun kuin 
yhteydenpitoon. Sääntöjen mukaan laitteella sai lähettää ai-
noastaan puhetta, mutta silloin tällöin soittotaitoinen kalas-
taja soitti viulullaan polkan muiden kalastajien viihdykkeek-
si. Vaikka radio yhtäältä lisäsi ja monipuolisti yhteisön akus-
tista kommunikaatiota, se toisaalta vähensi sitä. Sointulan 
ja Vancouver-saaren välisessä salmessa kulkeneiden alus-
ten äänimerkit hiipuivat radioiden ja tutkien käyttöönoton 
vuoksi. Akustisia signaaleja käytetään edelleen, muttei siinä 
mittakaavassa kuin aiemmin. Ennen oli mahdollista päätel-
lä sumutorvilla annettujen merkkien perusteella esimerkiksi 
ohi matkaavan tukkilautan pituus. (Ss 10/03.)

Sosiaalinen ja taloudellinen rakenne ilmenevät yhtei-
sön akustisissa rytmeissä (Schafer 1977a, 21). Sointu lassa 
merkittävin yksittäinen vaikuttaja on kalastus. Vuoro  -
kautisten akustisten rytmien lisäksi äänet  kuuluvat viikoit -
taisina, kuukausittaisina tai vuotuisina sykleinä. Kahdeksan-
kymmenluvulla viikoittaiset pyyntimatkat alkoivat sunnun-
tai-iltana ja päättyivät torstaina alkaakseen viikonlopun 
jälkeen uudelleen. Vuoden aikana kalastettiin helmikuusta 
marraskuuhun, kunnes joulukuussa laivat jäivät pidemmäk-
si aikaa rantaan. Sointulan elämä vilkastui: aikaa vietettiin 
sukulaisten ja ystävien kanssa ja järjestettiin juhlia – ”tuntui, 
että oli joulu koko kuukauden”. Vuoden alusta sykli käynnis-
tyi uudelleen. (Ss 5/03; Ss 5–6/03.) 

Kylälle ominainen ääni on lähtöisin kalastusalusten 
moottoreista. Siitä pidetään, sillä taloudellisen hyvinvoinnin 
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lisäksi ääni yhdistyy turvallisuuden tunteeseen. Moottorien 
jyrinä kertoo, että kalastajat palaavat mereltä turvallises-
ti kotisatamaan. (Ss 5–6/03; Ss 05/03; Ss 1–2/03.) Vaikka 
diesel-moottorit alkoivat korvata bensiinikäyttöisiä koneita 
jo kolmikymmenluvulta alkaen, oli muutos Sointulassa hi-
taampi (Gillnet 2004). Dieseleihin siirtymistä edesauttoi se, 
että ne olivat ”gäsliinikoneita” varmatoimisempia. Samalla 
ne kuitenkin olivat myös voimakasäänisempiä: vuodesta 
1953 työskennellyt kalastaja vaihtoi laivansa koneen kuusi-
kymmenluvulla diesel-moottoriin, jonka ääni aiheutti hänel-
le ajan myötä kuulon aleneman. (Ss 6/03.)5

Saaren asukkaat muistavat vanhojen bensiinimoottorien 
äänen vielä viisikymmenluvulta siitä, että dieseliä hiljaisem-
man koneen ääni oli helposti tunnistettavissa. Myös yksit-
täiset moottorit oli mahdollista erottaa toisistaan. Sointulan 
koulussa työskennellyt opettaja kertoi tarinaa oppilaastaan, 
joka kesken oppitunnin ponkaisi ylös ja ilmoitti, että hänen 
isänsä on tulossa kotiin. Poika oli tunnistanut isänsä aluksen 
moottorin äänen perusteella. (Ss 1–2/03; Ss 9/03; Ss 5/03.) 

Alueen vuotuisiin akustisiin rytmeihin vaikuttavat kalas-
tuksen ohella myös muut siihen liittyvät toimet. Laivan-
rakennus on hiipunut Sointulassa, joten sen vaikutusta ääni-
ympäristössä ei enää kuule. Sen sijaan aluksia huolletaan: 
pesurien, takomisen ja hitsauslaitteiden äänet ennakoivat 
alkavan kesän kalastuskautta. (Ss 8/03.) Kalatalouden mer-
kityksestä yhteisölle kertoo Sointulan tärkeimmän juhlan 
ajankohdan vaihtuminen. Vapun yhteyteen kuulunut vapaa-
päivä ja siihen liittyvä juhlinta siirrettiin kuusikymmenluvun 
lopulla elokuulle ja nimettiin Salmon Day:ksi. Ajankohdaksi 
valittiin loppukesä sen vuoksi, että kalastusalukset olivat 
pyyntireissullaan tuohon aikaan Sointulan kohdalla. (Wild 
1995, 169–170.) 

Kalastuksen ollessa tuottoisaa kuusi- ja seitsemänkym-
menluvulla ympäristöäänten määrä ja voimakkuus lisään-
tyivät. Vaurastuneet nuoret hankkivat ajoneuvoja, joilla 
ajettiin lujaa eikä onnettomuuksiltakaan vältytty. Sointula 
oli tuolloin nykyistä huomattavasti meluisampi ja liiken-
teestä johtuen vaarallinenkin. Taloudellisesti kannattavina 
aikoina saarella toimi kaksi kalankäsittelylaitosta kahden-
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kymmenen vuoden ajan. Molemmat yhteisön perusäänet 
katosivat, kun laitokset suljettiin kalatalouden laskusuhdan-
teen aikaan yhdeksänkymmenluvun lopulla. Niiden mukana 
hävisivät trukkien ja liikenteen äänet, työmiesten huudot 
ja nostureiden vinkuminen. Äänet edustivat hyvinvointia, 
vaurautta, järjestystä ja vakautta. Turvallisuutta ei niinkään, 
sillä kalastajana työskennelleen naisen mukaan kalastus-
ta ei voi ajatella turvallisena elantona. (Ss 3–4/03; Ss 4/03.) 
Myös Kanadan hallituksen säädökset vaikuttivat alueen pää-
elinkeinoon. Lohikannan suojeluun liittyvät toimet jättivät 
työttömiksi osan Sointulan kalastajista, eivätkä kaikki olleet 
yhtä mieltä siitä, että suojelu tehtiin parhaalla mahdollisel-
la tavalla. (Kpk, 45.) Taajaman nykyinen hiljeneminen koe-
taan seurauksena taloudellisesta taantumasta. Jopa aiem-
min epämiellyttäväksi koettua autojen melua voi tulla ikävä. 
Hiljaisuus viestii siitä, että nuoret puuttuvat – heille ei ole 
paikkakunnalla työtä tarjolla. ”Tällä hetkellä tuntuu, kuin 
koko kylä odottaisi…”(Ss 3–4/03.)

Kalastuksen rajoitukset vähensivät epäilemättä myös ve-
dessä kantautuvien äänten määrää. Valaiden kommunikoin-
tiääniä alueella tallentavan tutkijan mukaan ihmisen toimin-
ta kuuluu veden alla. Valaiden, delfi inien, pikkukalojen ja 
katkarapujen aiheuttamien äänten lisäksi pinnan alla etene-
vät hinaajien ja risteilyalusten moottoriäänet. Niiden esiinty-
minen on syklistä, sillä kesäaikaan moottoriääniä on enem-
män talviaikaan verrattuna. Koneen äänten ohessa aluksista 
kantautuu veteen muutakin ääni-informaatiota. Tallentajan 
hydrofoni oli poiminut veden alta musiikkia, joka oli kan-
tautunut kilometrien päässä kulkevan laivan salongista. (Ss 
5/03; Ss 7/03.)

Meriyhteisöissä yleinen sumutorvi sijaitsi Malcolm 
Islandin länsikärjessä lähes sadan vuoden ajan, vuonna 1905 
rakennetun Pulteney Pointin majakan yhteydessä. Sumu-
torvena käytettiin Lothrop-nimistä laitetta, joka on 52 x 
42 x 24 sentin kokoinen, punaiseksi maalattu puulaatik-
ko. Laatikon kanteen on kiinnitetty nahkainen kantolenkki 
ja kojeen kyljessä olevalla kahvalla käytetään sisällä olevaa 
palje mekanismia. (Sointula Museum 2003.) Käsikäyttöisen 
laitteen lisäksi käytössä oli automaattisesti toimiva sumu-
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kello. Kirjailija, kansatieteilijä ja arkeologi Sakari Pälsi ker-
too muisteluissaan vierailleensa majakalla kaksikymmen-
luvulla, jossa ”Vedimme sumukellon käyntiin, luoteesta 
ajautuvan usvapilven varalta […]”. Kyseessä on mahdollisesti 
majakan valonheittimeen kuuluva laitteisto, jota käytettiin 
kello koneiston avulla. (Pälsi 1927, 139; Sointula Museum 
2003; Th e Lighthouse Board 2004.)

Pulteney Pointin majakka automatisoitiin vaiheittain 
1960 -luvun lopulta alkaen. Muutos oli yhteydessä Kanadan 
liikenneministeriön päätökseen automatisoida rannikon ase-
mat. Vajaat neljäsataa kilometriä etelämpänä Vancouverissa 
vaihdettiin vuoden 1912 sumutorvi hiljaisempaan ja korkea-
äänisempään signaaliin vuonna 1976. Kaksikymmentä vuot-
ta myöhemmin sekin sai väistyä heikompiäänisen ja säh-
köisesti toimivan signaalin tieltä. (Kpk, 30–31; Vancouver 
Soundscape cd 1973.)

Automatisointia edeltävänä aikana laitteet käynnistettiin 
manuaalisesti, jolloin asemilla työskenteli kaksi tai kolme 
miestä. Pulteney Pointin majakanvartijan mukaan kompres-
soritoiminen sumutorvi korvattiin elektronisella 1998, muil-
ta rannikon asemilta oli torvet poistettu kokonaan. Muutos 
johtuu navigointilaitteiden kehittymisestä, joskin päätös 
sumutorvien vaihtamisesta tehtiin osin taloudellisin perus-
tein. Sähköllä toimivat laitteet tarvitsevat vähemmän huol-
toa kompressoritoimisiin verrattuna. Uusi laite ottaa virran 
aurinkopaneelista siinä missä aiempi tarvitsi toimiakseen 
polttoainetta. (Kpk, 30–31.) 

Paitsi toimintaperiaatteeltaan erosivat sumutorvet toisis-
taan myös äänellisiltä ominaisuuksiltaan. Nykyisin käytössä 
olevan merkinantolaitteen ääni on korkeampi ja suuntaa-
vampi aiempaan verrattuna. Uusi ääni ei myöskään kaiu, toi-
sin kuin vanhan torven antama signaali. Erot äänenvoimak-
kuudessa ovat huomattavia: käytöstä poistetun sumutorven 
ääni kirjaimellisesti tärisytti majakanvartijan asunnon ikku-
noita eikä keskustelu ollut mahdollista laitteen käynnistyt-
tyä. Alueen urheilukalastajat ovat harmitelleet uuden sumu-
torven heikompaa ääntä vanhaan verrattuna, sillä ammatti-
käytössä yleisiin navigointilaitteisiin ei harrastajakalastajilla 
ole varaa. (Kpk, 30–31.) Urheilukalastuksen yleistyminen on 
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tuonut yhden signaalin lisää muuten vähentyneeseen akus-
tiseen kommunikaatioon. Ammattikalastajien on pidettävä 
aluksessaan paineilmalla toimivaa merkinantotorvea mui-
den vesilläliikkujien varalta. Vakuutus ei korvaa verkolle 
aiheu tettua vahinkoa, jos laite puuttuu veneestä. (Ss 6/03.)

Sointulan asukkaat suhtautuivat kielteisesti majakan 
saneeraukseen ja sumutorvien vaihtamiseen. Aiemmin 
käytössä olleen sumutorven ääntä pidettiin poikkeukset-
ta parempana suhteessa uudempiin signaaleihin. Vanhan 
sumutorven soittama intervalli oli kohtalokkaan kuuloinen, 
hitaasti laskeva pieni sekunti, jota kuvailtiin sellaisilla adjek-
tiiveilla kuin tuudittava ja mystinen, kaunis ja syleilevä sekä 
turvallinen ja kodikas. Talviöisin sen äänestä oli mahdollis-
ta ennustaa seuraavan päivän lumisade. Sointulan taajaman 
eteen sijoitettu uusi sumutorvi soitti laskevaa suurta terssiä. 
Sen ääntä verrattiin kipeän lehmän ammumiseen tai kiimai-
seen hirveen. (Ss 2, 3–4, 5, 6, 9/03; Vancouver Soundscape 
cd 1973.) 

Epämiellyttävän äänen lisäksi uuden sumutorven toi-
minta oli epävakaista. Signaali käynnistyi satunnaisesti ja 
saattoi aloitettuaan vonkua kaksi aurinkoista päivää peräjäl-
keen. Laitteesta valitettiin viranomaisille, mutta yhteyden-
otot  eivät johtaneet toivottuun lopputulokseen. Toistuvaan 
meluun kyllästyneet sointulalaiset ratkaisivat asian lopulta 
varsin suorasukaisesti: joku saarelaisista ajoi veneellä sumu-
torven viereen ja ampui laitteen kappaleiksi. Osa sointula-
laisista muisteli, että laite ammuttiin hajalle useammin kuin 
kerran. (Ss 5/03; Ss 3–4/03.) Uudet sumutorvet saivat aikaan 
myös toisen tyyppistä äänimaisema-aktiviteettia. Majakan 
automatisoinnin vastustajat sytyttivät sumutorven sähköi-
sesti toimivan sensorin alle nuotion, jolloin savu sekoitti au-
tomatiikan ja laite käynnistyi ilman kosteudesta riippumatta. 
Majakanvartija kirjasi toimintahäiriöt päiväkirjaansa ja välit-
ti tiedon eteenpäin. Aktiivisella häirinnällä saatiin vanhan 
sumutorven käyttöä jatkettua usealla vuodella. (Ss 3–4/03.)
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Haalitoiminta 

Täällä tahdon olla aina
Kuulla ääntä sointuisaa
Kuinka laineet rannikolla
Vastaa honkain huminaa

Elinkeinoelämän äänten ohessa Sointulan akustinen oma-
leimaisuus kuului kulttuuririennoissa. Tässä suhteessa kes-
kustassa sijaitsevalla haalilla (FO Hall) oli keskeinen sija 
vuosisadan alusta aina kuusikymmenluvulle saakka. Talolla 
oli tapahtumia miltei joka ilta: harrastettiin urheilua, järjes-
tettiin kielikursseja ja osallistuttiin yhteisiä asioita koskeviin 
keskustelutilaisuuksiin. Häät, hautajaiset ja lasten syntymät 
olivat itsestään selvästi yhteisöllisiä tapahtumia – varsinaisia 
kutsuja ei lähetetty saatikka että niitä olisi odotettu. Talon 
yhteydessä oli myös kirjasto. Poliittinen vakaumus, kieli ja 
kulttuuri yhdistyivät haalilla ja etenkin vappu oli sosialisti-
sessa Sointulassa huomattava juhla: ohjelmaan kuului kul-
kue, runonlausuntaa, urheilukilpailut ja puheiden pitoa. 
(Williams 1992; Wild 1995, 141, 146–159.) Elokuvanäytökset 
aloitettiin kolmikymmenluvun puolessa välissä. Virta pro-
jektoreihin saatiin generaattorista, sillä Sointula oli vielä 
tuohon aikaan sähkönjakelun ulkopuolella. (Ss 9/03.)

Sointula Band perustettiin 1917, ja se toimi eri kokoon-
panoin 1940-luvun lopulle saakka. Vuonna 1932 otetussa 
kuvassa orkesteri poseeraa haalin portailla. Kokoonpano 
noudattelee tuplattua torviseitsikkoa bassotorvea lukuun 
ottamatta: kolmetoistamiehisessä yhtyeessä on mukana kor-
netit, alttotorvet, tenoritorvet ja baritonitorvi. Kuusi vuotta 
myöhemmin ilmestyivät vappuorkesteriin trumpetti, veto-
pasuuna ja rumpu muiden soittimien rinnalle. (Wild 1995, 
146, 160.)6 Paula Wildin mukaan soittimina käytettiin haita-
ria, pianoa, rumpuja, saksofoneja, vetopasuunoita ja trum-
petteja (Wild 1995, 149). Näin on saattanut ollakin, mutta 
kuvien perusteella on epätodennäköistä, että kaikkia olisi 
käytetty yhtä aikaa samassa orkesterissa. Viimeistään vii-
sikymmenluvulla soitettiin rumpuja, saksofonia, pianoa, 
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mandoliinia, banjoa, haitaria ja viulua. Ohjelmisto koostui 
suomalaiseksi mielletystä tanssimusiikista ja jazzista. (Ss 
10/03.) 

Muun tarjonnan puuttuessa sointulalaiset olivat omatoi-
misia ohjelmatoiminnan suhteen. Malkosaarelaiset paitsi 
näyttelivät myös kirjoittivat osan lauluja sisältävistä teat-
terikappaleista. Esitysten jälkeen oli vuorossa paikallisten 
soittajien tahdittamat tanssit. Orkesterien jäsenet soittivat 
muiden töidensä ohella, eivät ammatinharjoittajina, vaik-
ka esiintymisestä pientä korvausta maksettiinkin. (Wild 
1995, 149.) Jotkut soittajista ottivat instrumenttinsa mukaan 
pyyntimatkoille ja musisoivat kalastuksen välisinä aikoina. 
Musiikkitoiminnan yhteisöllistä luonnetta kuvaa tarina soin-
tulalaisen pelimannin kadottamasta viulusta. Instrumentin 
upottua kalastusaluksen myötä keräsivät muut kalastajat ko-
lehdin ja tilasivat kadonneen tilalle uuden. Viulistia tarvit-
tiin haalille soittamaan häitä. (Ss 10/03.) Joskus aamuviiteen 
kestäneisiin illanviettoihin osallistuivat lähestulkoon kaikki: 
lapsille oli järjestetty oma huone, jonka lattialle oli laitettu 
patjoja nukkumista varten. Peitoksi riittivät vanhempien ta-
kit. (Wild 1995, 149; Ss 1–2/03.) Vanhemmalle jälkikasvulle 
järjestettiin sunnuntaisin tanssikursseja, joita kutsuttiin ni-
mellä Children’s Club (Williams 1992).

Levymusiikin soitto aloitettiin varsin varhaisessa vai-
heessa, mutta sitä kuuli harvoin. Sointulan museossa näyt-
teillä olevaa gramofonia vuodelta 1911 käytti tansseissa itse 
A.B. Mäkelä (Ss 9/03). Mäkelä jopa onnistui hankkimaan 
itselleen potkut gramofoninsoittajan toimesta, sillä hän oli 
soittanut ”sentimentaalisen kappaleen vastoin lattiamiehen 
määräyksiä”. Mäkelä sai lähteä riidan jälkeen. Gramofonien 
yleistyminen lienee ollut ripeää, sillä myös alueen intiaanit 
kuljettivat laitetta mukanaan asioidessaan Sointulan osuus-
kaupassa. (Peltoniemi 1985, 58–59.)

Vielä viisikymmenluvulla haalitoiminta oli aktiivista. 
Sointulalaisten muistot liittyivät useasti lauantaisiin eloku-
viin ja niitä seuranneisiin tansseihin, jolloin suomalaisen 
musiikin soidessa oli hyvä tanssia ”kaikkia niitä mukavia 
tansseja”. (Ss 1–2/03; Ss 5/03.) Nuoruutensa kuusikymmen-
luvun taitteessa elänyt mies muisteli lapsuuttaan, johon liit-
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tyivät kiinteästi suomalaiset sävelmät ja mielikuva ”isoäidistä 
tanssimassa musiikin soidessa” (Ss 7/03). Sama musiikki ny-
kyisin kuultuna palauttaa muiston mieleen, vaikka kertoja ei 
itse suomalaisia sävelmiä mielimusiikkinaan kuuntelekaan. 
Melodiat toimivat muistin lukkojen avaajina ilman, että niis-
tä tarvitsee erityisesti pitää. Harvemmin kuultuna äänten 
vaikutus vielä voimistuu, sillä äkillinen mielleyhtymä saattaa 
herättää alkuperäisen muiston tehokkaammin kuin jos ais-
tiärsyke olisi jatkuvasti saatavilla. (vrt. Kivistö ja Laakkonen 
2001, 161.)

Haalilla esiintyneet orkesterit soittivat akustisesti, kunnes 
kuusikymmenluvulla alettiin käyttää äänentoistoa. Äänen-
voimakkuuden kasvu oli radion ja television ohella yksi syy 
toiminnan hiipumiseen. Uudet esiintyjät tulivat saaren ulko-
puolelta ja tilaisuuksissa ryhdyttiin käyttämään äänitettyä 
musiikkia aiempaa runsaammin. Myös keskustelu hankaloi-
tui, minkä vuoksi osa haalilla käyneistä sointulalaisista siirtyi 
soittamaan akustista musiikkia koteihin. (Ss 1–2/03.)

Yksityisestä musisointitilanteesta on säilynyt nauhoi-
tus Sointula on Sointula -nimisestä laulusta (ks. liite). 
Säestyksettömässä esityksessä kuvataan elämää viisikym-
menluvun Sointulassa varsin poikkeavalla tavalla verrattuna 
Kalevan Kansan runoihin tai työväenlaulujen idealismiin. 
J.A. Tannerin Nujula-nimiseen kuplettiin ovat fi ngliskankie-
lisen sanoituksen laatineet saaren musiikkielämässä aktiivi-
sesti toimineet Hannes Myntti ja Lempi Blid. Tekstintekijät 
dokumentoivat keveään sävyyn saaren elämää: Kurikan an-
siot huomioidaan sekä Loikkarinkatu, jolla nykyisin tarkoi-
tetaan 1st Street -nimistä rantatietä. Alkuperäisen nimensä 
tie sai Kalevan Kansan hajottua. Vaihtoehtoisen selityksen 
mukaan nimi tuli lätäköistä ja kadulla käyskennelleistä leh-
mistä. (Peltoniemi 1985, 59; Kpk, 45.) Laivanrakennus ja 
tuohon aikaan uusi tekninen innovaatio, puhelin, maini-
taan laulussa. Alert Bay on läheisellä saarella sijaitseva kylä, 
ja Catalalla tarkoitetaan höyrylaivaa, joka toimitti tavaraa 
Sointulaan. Maininnan arvoisia ovat myös alkoholin käyt-
tö ja kirkonpalvelijan käynti: Kalevan Kansan raittiusaate ja 
antiklerikalismi oli vaihtunut viidessäkymmenessä vuodessa 
vesillelaskuryyppyyn ja saarella vierailevaan pappiin. 
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Sointulan edustuksellinen musiikki

Siellä paheen pesät suuret
Siellä kirkot ja kapakat –
Kaiken kurjuuden alkujuuret
Lohduttajat ne kavalat

Burt Feintuch julkaisi tutkimuksen Sointulan musiikista 
vuonna 1973. Työstä ilmenevät musiikin sosiaaliseen luon-
teeseen vaikuttavat tekijät, kuten maantieteellinen eristynei-
syys, vähäiset yhteydet joukkotiedotusvälineisiin ja yhden 
etnisen ryhmän keskeinen rooli. Vaikka joukkotiedotusvä-
lineiden käyttö oli vähäistä, se mainittiin haalin käyttöä vä-
hentävänä tekijänä. (Feintuch 1973.) Maantieteellinen eris-
tyneisyys oli tosin osaksi taaksejäänyttä elämää jo tutkimuk-
sen teon aikaan, sillä Vancouver Islandin Kelsey Bayhin pää-
si lautalla ja Alert Bayhin venetaksilla, kuten artikkelistakin 
ilmenee. 

Feintuch esittelee artikkelissaan kodeissa tapahtuvaa 
yhteismusisointia. Soittajien repertuaaria selittää ja yhte-
näistää se, että he muistivat kappaleet nuoruudestaan joko 
Suomesta tai Pohjois-Amerikan suomalaisten yhteisöistä. 
Uudet laulut opittiin levyiltä tai kirjoista, ja kappaleet esitet-
tiin suomeksi. Nuottikirjoja saatettiin käyttää muistinvirkis-
täjinä jo tutuille sävelmille, mutta uutta materiaalia niistä ei 
juurikaan opeteltu. Soittotilaisuuksissa puhuttiin englantia 
sen vuoksi, että kaikki musisointiin osallistuneet eivät olleet 
suomenkielentaitoisia. Repertuaariin sisältyi useita ruotsa-
laisia sävelmiä, jotka opittiin ruotsalaissyntyisen sointulalai-
sen avulla. Illanvietot olivat vapaamuotoisia kokoontumisia, 
joihin kuului myös muuta seurustelua, ruokailua ja tanssia. 

Feintuch luonnehtii haastattelemiaan soittajia von 
Sydowin passiiviset perinteen kannattajat -käsitteellä. Passii-
viset perinteen kannattajat tuntevat musiikin, mutta heitä 
ei pidetä varsinaisesti esiintyjinä. (von Sydow 1948, op.cit. 
Feintuch 1973.)7 Sointulan kohdalla käsitteen käyttö on hie-
man ongelmallista, sillä myös kotimusisoijat saattoivat esiin-
tyä haalilla. Eräs Feintuchin haastateltavista, nyt yhdeksän-
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kymmentävuotias mies, soitti haalilla viisikymmenluvulta 
eteenpäin. Soittajana hän oli itseoppinut ja omaksunut mu-
siikin korvakuulolla tovereiltaan. Hän myös välitti vanhaa 
haalirepertuaaria soittajatovereilleen varsin aktiivisesti.  

Haitaristina ja viulistina toimineen pelimannin opetta-
miin sävelmiin nojaa myös Hilltoppers-orkesteri, joka jatkaa 
kotimusisoinnin perinnettä kaksituhattaluvulla. Orkesteri 
sai alkunsa, kun paikalliset soittajat ryhtyivät musisoimaan 
nuoruutensa tanssimusiikkia ja haalilla esittämiään sävelmiä. 
Enimmillään yhtyeeseen on kuulunut yhdeksän henkeä, jot-
ka soittavat haitaria, viisikielistä banjoa, mandoliinia, viulua 
ja kontrabassoa sekä laulavat. Osa soittajista asuu Sointulan 
ulkopuolella. Orkesteri on julkaissut kaksi omakustan-
ne-cd:tä, Hilltoppers at the Sointula Fire Hall ja Island Joy 
(Fresh from Loretta’s Kitchen), jotka sisältävät suomalaisia 
kansansävelmiä ja populaarimusiikkia eri vuosikymmenil-
tä sekä itse sävellettyjä kappaleita. Toiminnassa on mukana 
Feintuchin mainitsema sosiaalisuus: viimeisimmän tallen-
teen saatesanoissa mainitaan kokoontumiset kahdentoista 
vuoden aikana Lorettan keittiössä, tarinointi ja ”vahva suo-
malainen kahvi”. 

Hilltoppers vieraili Kaustinen Folk Music Festivalilla ke-
sällä 2003. Omien esiintymisiensä lisäksi muusikot säes-
tivät kanadansuomalaista Purpurit-kansantanssiryhmää. 
Tanssiryhmä valitsi esityksessä soitettavat kappaleet, joilla 
säestettiin muiden muassa Sointulan siirtokunnan tapahtu-
mia kuvaavia tansseja. Eräs naispuolista soittajista koki hy-
vin voimakkaana Peltoniemen Hintriikan surumarssin, kun 
sitä soitettiin Melulan paloon liittyvien tapahtumien taustal-
la. (Ss 5/03.) Kaustisen-esiintymisen yhteydessä sointulalai-
suutta tuotettiin muutenkin kuin musiikillisesti. Sysäyksen 
soittajien ja heidän soittamansa musiikin välisen suhteen 
pohdintaan antoi epävirallisesti ja kärkevästi yhtyeen esiin-
tymistä kommentoinut festivaalijärjestäjä. Sointulan men-
neisyydestä perillä ollut henkilö kutsui yhtyettä ja yhtyeen 
soittamaa musiikkia vanhanaikaiseksi suhteessa nyky-
Suomessa soitettavaan musiikkiin. Kritiikin kohteeksi joutui 
jopa Sointulan lippu, jossa kuvattu kantele oli hänen mieles-
tään epäaito. (Ss 3–4/03.) 
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 Kohtaaminen oli kahdelle Yhdysvalloista Sointulaan 
muuttaneelle Hilltoppers-soittajalle mieleenpainuva. Kritii-
kin vastaanottamisen kynnystä madalsi se, että jo pelkäs-
tään esiintyminen Kaustisella jännitti ja ”tuntui huijauk-
selta” sen vuoksi, että festivaalin musiikkitarjonta koettiin 
hyvin korkeatasoiseksi. Saamaansa kritiikkiin he vastasi-
vat, että yhtye esittää musiikkia, jonka suomalaiset jättivät 
heille – siitä eteenpäin orkesteri on kulkenut omaa  polku-
aan. Suomalaisia he eivät ole, mutta pitävät soittamastaan 
musiikista. Sointulan eristyneisyyden mielletään vaikutta-
neen Hilltoppersien musiikin kehittymiseen: soittajien mu-
kaan musiikki tuli siirtolaisten mukana, mutta koska yhteys 
Suomeen on katkennut, on uudempaa musiikkia tätä nykyä 
hyvin vähän tarjolla. Kappaleet ovat myös muuttaneet muo-
toaan Hilltoppersien sovituksissa. Repertuaariaan he kuvaa-
vat suomalaiseksi, jossa on mukana kantrivaikutteita johtu-
en banjosta, musiikin bassolinjoista ja kitaransoittotyylistä. 
(Ss 3–4/03.) 

Orkesteri tuo sointulalaisuutta kuuluvaksi purpurin säes-
täjänä ja Sointulassa soitetun musiikin ylläpitäjänä ja uu-
distajana. Hilltoppers on tuonut kappaleisiin uusia sovitus-
ratkaisuja ja instrumentteja, joilla musiikkia ei ole ennen 
saarella soitettu. Suhde suomalaiseen musiikkiin ja siinä ta-
pahtuneisiin muutoksiin on kunnioittava, kuten Kaustisen-
esimerkki osoittaa. Yhtye soittaa kuuluvaksi mennyttä 
Sointulaa ja siten toimii siteenä kadonneen ja nykyisen ää-
nimaiseman välillä. Kuten sointulalaisen miehen kommen-
teista ilmeni, ei soitetun musiikin tarvitse olla kuulijansa 
mielimusiikkia palauttaakseen muistoja mieleen. Hän esit-
ti varovaisesti, että Hilltoppersien soittamaa musiikkia ei 
kuule edes Suomessa, ja siten mielsi yhtyeen miltei kadon-
neen perinteen ylläpitäjäksi (Ss 7/03). Äänitteille valittujen 
kappaleiden perusteella asia on toisin: Jätkän humppa tai 
Rovaniemen markkinoilla soivat Suomessa edelleen.  

Sointulan musiikkitoiminta on kokenut perusteellisen 
muutoksen kolmenkymmenen vuoden takaiseen aikaan 
verrattuna. Esiintymisien lisäännyttyä on Hilltoppersien 
toiminta muuttunut passiivisesta perinteenkannattamises-
ta aktiiviseksi sointulalaisuuden tuottajaksi. Myös toiminta-
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ympäristö on muuttunut, sillä omakustanneäänitteen avulla 
voidaan paikallisesti soitettu musiikki irrottaa akustisesta 
käyttöyhteydestään ja siirtää tallenteena saaren ulkopuolel-
le. Viestintävälineiden helppokäyttöisyys ja halpeneminen 
vaikuttavat myös Sointulan musiikkitarjontaan. Suomalaista 
musiikkia on mahdollista kuulla Brittiläisen Kolumbian 
Victoriassa toimivalta radiokanavalta, joka lähettää ohjel-
maa Internetin välityksellä kerran viikossa puolentoista tun-
nin ajan. 

Kurikan toimintaa ja Sointulaa ryhmäfantasian näkökul-
masta tarkastellut Ilkka Levä katsoo, että fantasian ylläpito 
edellyttää ryhmän sisäistä vuorovaikutusta. Se voi tapahtua 
muun muassa itselle ja ryhmälle tärkeitä asioita koskevan, 
julkisuuteen tuotetun puheen kautta. (Levä 1998, 8.) Samalla 
on kyse siitä, millaisena ryhmäfantasian ylläpitäjät haluavat 
yhteisönsä nähdä ja millaisena se halutaan esittää yhteisöön 
kuulumattomille henkilöille. Hilltoppersien toiminnassa ei 
ole kyse ryhmäfantasian ylläpitämisestä. Ideologisen saman-
mielisyyden ja aatteen vahvistamisen sijaan yhtye esittää tai-
teellisen toiminnan kautta sen, millaisena se mieltää saaren 
historian. Myös muu yhteisö on hyväksynyt yhtyeen tulkin-
nan saaren menneisyydestä.

Yhteisöllisyyden akustinen muutos

Pois mä tahdon olla sieltä
Missä maailma mellastaa.
Tänne jäädä, missä mieltä.
Maailma ei voi painostaa

Saaren äänimaisemassa pidemmällä aikavälillä tapahtunut 
muutos on suomen kielen asteittainen häviäminen. Sakari 
Pälsi kirjoittaa kaksikymmenluvun Sointulan äänistä varsin 
persoonalliseen, joskin hieman ihannoivaan sävyyn kirjas-
saan Suuri, kaunis ja ruma maa: ”Havaitsimme tosin muu-
tamia kotimaasta eroaviakin asioita. Emme kuulleet toraa, 
eikä meille paneteltu naapureita. Raitti säilyi rauhallisena 
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iltapimeässäkin, eikä siellä kuulunut rumia puheita, ei hoi-
lausta eikä juopuneiden räyhäämistä. Näitä tuttuja ääniä 
kaipasimme turhaan hiljaisessa Sointulassa, missä pikkupo-
jatkaan eivät osanneet tapella”. Koulun kaksi ensimmäistä 
englanninkielistä oppilasta oli tosin käännytetty suomen-
puhujiksi sakinhivutuksella uhkaamalla. (Pälsi 1927, 138; 
Peltoniemi 1985, 59.) Suomen kielen asema oli varsin vank-
ka Malkosaarella aina toiseen maailmansotaan saakka, jonka 
aikana englannin puhumisesta tuli suosittua. Osaksi tämä 
johtui siitä, että sotaan osallistui vapaaehtoisena sukupolvi, 
joka oli syntynyt tai ainakin kasvanut Kanadan maaperällä. 
Myös suomenkielisiä nimiä englanninnettiin. (Wild 1995, 
165–166.)

Pälsin korvintodistamiseen8 verrattuna nyky-Sointulan 
äänimaisema eroaa huomattavasti seitsemänkymmenen 
vuoden takaisesta ajasta. Sointula Museumin kantaviin voi-
miin kuuluva nainen koki surulliseksi sen, ettei suomea kuu-
le enää samassa määrin kuin ennen. Suomalainen huumori 
on hänen mukaansa kovin hankala kääntymään englannik-
si puhumattakaan muista yhteisöllisistä seikoista, jotka liit-
tyivät suomenkieleen. Kommentin vahvistivat kaksi muuta 
suomea puhuvaa sointulalaista, joista toinen epäili kielen 
katoavan saarelta viimeistään seuraavien kahdenkymme-
nen vuoden aikana. (Ss III 2001; Ss 6/03; Ss 8/03.) Suomea 
puhuvien osuuden väheneminen ilmeni myös Sointula Co-
opin toiminnassa: kuusikymmenluvulle tultaessa alettiin 
osuuskunnan kokouksissa käyttää englantia ja kääntää vain 
yksityiskohtaisemmat keskustelut suomeksi. Etenkin vuosi-
kokoukset olivat merkittäviä tapauksia, joissa keskusteltiin 
laajalti yhteisöä koskevista seikoista, ei ainoastaan kaupan 
toiminnasta. Kalevan Kansan idealismi ilmeni osuustoimin-
nassa siten, että kaupankäynnillä saatuja voittovaroja käy-
tettiin koko Sointulan hyödyksi. Niillä muiden muassa kus-
tannettiin Sointulan hautuumaa ja kirjaston perustaminen. 
(Williams 1992; Peltoniemi 1985, 58.) Vuodesta 1909 toimi-
neen osuuskaupan aatteellisena perustamismotiivina oli es-
tää yhteisön täydellinen riippuvuus kapitalistisesta järjestel-
mästä. (Peltoniemi 1985, 58–59; Wild 1995, 151.)
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Uskonnollisia tilaisuuksia on Sointulassa järjestetty sään-
nöllisesti vuodesta 1948. Valtaosa Kalevan Kansan jäsenten 
jälkeläisistä suhtautui epäilevästi toiminnan aloittamiseen. 
Heidän mukaansa suurin osa kirkkoon myönteisesti suh-
tautuvista oli saarelle myöhemmin muuttaneita henkilöitä. 
Ristiriitaisista näkemyksistä huolimatta kirkko rakennet-
tiin vuonna 1961. (Wild 1995, 171–173.) Sointulan kirkon-
vastaisuus kuului myös hautajaisissa, sillä muistopuheet ja 
musiikki hoidettiin suurimmaksi osaksi maallikkopuhujien 
ja paikallisen laulajan voimin (Peltoniemi 1985, 59). Kelloa 
ei kirkolla ole tänäkään päivänä. Yli kaksikymmentä vuotta 
saarella asunut sointulalainen kommentoi signaalin puut-
tumista viittaamalla menneisyyteen: ”Mikäli Sointulassa on 
uskontoa ollenkaan, on sen oltava koko lailla hissukseen. 
Ilman kelloja…” (Ss 5/03).

BC Power Commission toi sähkön saarelle 1951. Hiljainen 
ja käyttäjäystävällinen sähkövirta korvasi saaren muutamat 
meluisat generaattorit. (Wild 1995, 166.) Saaren ulkopuo-
lelta toimitettavan sähkön myötä lisääntyi yhteisön riippu-
vuus ulkopuolisista tekijöistä – vielä nykyisinkin liikeyri-
tykset sulkevat ovensa ja kylä hiljenee katkosten sattuessa. 
Vaikeudet virransaannissa saattavat kestää muutamasta tun-
nista joihinkin päiviin. (Ss 5–6/03.) Sähköistämisen jälkeen 
yleistyivät radiot ja myöhemmin televisiot, mikä vähensi 
sosiaalista kanssakäymistä. Kyläily väheni, vaikka lähetyk-
set olivatkin ensi alkuun varsin huonolaatuisia. Käyntien 
harveneminen huomattiin jo vuonna 1956, kun ”Brittiläisen 
Kolumbian ensimmäinen kaksikielinen puhelinvaihde” otet-
tiin käyttöön seitsemänkymmentäviisi vuotta Vancouverin 
jälkeen. (Schafer 1978, 41; Wild 1995, 167–168.) Enää ei ol-
lut välttämätöntä lähteä kotoa, mikäli tuli tarve keskustella 
jonkun kanssa.

 Laivarannassa sijaitsevan kaupan kulmalle oli sijoitet-
tu hälytyssireeni, joka rytmitti kylän elämää viisikymmen-
luvulta kuusikymmenluvulle. Hätämerkkinä toiminutta 
siree niä testattiin arkisin puolenpäivän aikaan. Tulipalon 
sattuessa sillä hälytettiin vapaapalokuntalaiset, jotka ryntä-
sivät autoihinsa ja soittivat äänimerkkiä kutsuakseen toiset 
sammutustyöhön. Vapaapalokunta sai ensimmäisen palo-
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autonsa kuusikymmenluvulla. Tätä ennen hälytykset hoidet-
tiin jeepillä, johon oli sijoitettu bensiinitoiminen pumppu. 
(Johnson 1993; Ss 3–4/03; Ss 5/03; Ss 6/03; Ss 08/03.) 

Kaupan kulmalla sijainneen lisäksi oli kuusikymmen-
luvulla käytössä toinenkin sireeni. Tuohon aikaan koulua 
käynyt kalastaja totesi hieman sarkastisesti, että äänimer-
kin avulla harjoiteltiin ydinasehyökkäykseltä suojautumista. 
Kuuban-kriisi ja Neuvostoliiton pelko saivat aikaan sen, että 
”hälytyksen sattuessa sukellettiin pulpettien alle”. (Ss 7/03.) 
Ääniympäristön muutos on ollut merkityksellinen kahdes-
sakin mielessä: sireenin ääni symboloi yhteyttä muuhun 
maailmaan ja yhdisti aiemmin varsin eristyksissä olleen ky-
län suurvaltapolitiikkaan. Äänen poliittista merkitystä lisä-
si Sointulan sosialistisuus, sillä edellisellä vuosikymmenellä 
Sointula oli selkeästi ”punainen”. (Ss 7/03). Kylää yhdistänyt 
aate oli muuttunut valtioiden väliseksi uhkatekijäksi, jota 
vastaan oli opeteltava tarvittaessa suojautumaan. 

Yli viidenkymmenen vuoden ajan saaren ulkopuolisista 
yhteyksistä huolehtivat Union Steamship Companyn höyry-
laivat. Alukset toivat kerran tai kaksi viikossa rahtia, postia 
ja matkustajia Sointulan laituriin. Laivan pillin ääni sähköis-
ti kylän ilmapiirin riippumatta siitä, mihin aikaan alus laski 
laituriin. Höyryalukset korvattiin 1958 Island Princess -ni-
misellä lautalla, joka alkoi liikennöidä Sointulan ja Kelsey 
Bayn välillä kerran päivässä. Yhteydet Malkosaarelle parani-
vat, minkä lisäksi lautan nosturi helpotti ajoneuvojen siirtä-
mistä saarelle ja sieltä pois. (Wild 1995, 161, 177.) 

Uudet yhteydet toivat saarelle uutta väkeä. Vaihtoehtoista 
elämäntapaa kannattavat hipit saapuivat saarelle kuusikym-
menluvun lopulla, eikä yhteiselo kulttuurisesti yhtenäisten 
sointulalaisten kanssa sujunut aina kitkatta. Muuttajien jou-
kossa oli Vietnamin-sodan kutsuntoja pakenevia yhdysvalta-
laisia nuorukaisia, joskin määrä oli oletettua vähäisempi. 
Kuusikymmenluvulla saarelle muuttanut nainen muistaa, 
että Kanadan poliisi todellakin jahtasi erästä karkuria pit-
kin metsiä. Toisaalta myös aika oli toinen: Yhdysvaltain raja 
oli tuohon aikaan helppo ylittää laillisesti tai laitto masti. 
(ks. Wild 1995; Ss 3–4/03.) Osa muuttajista jäi pysyvästi 
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Sointulaan ja hankki elantonsa muiden muassa kalastukses-
ta.  

Saarelle muuttaneille Tyynenmeren äänimaisema oli uusi 
kokemus, kuten Kaapro Jääskeläisellekin. Kolme vuotta saa-
rella asunut nainen teki päätöksen muuttaa Sointulaan meri-
ympäristöön liittyvien äänten perusteella. Lokit ja vesi tason 
moottori muistuttivat häntä ajoista, jolloin hän matkusti 
lapsena isänsä mukana rannikon metsätyömailla. Hiljaisena 
hän ei Sointulaa kokenut, sillä vuorten äänettömyyteen tot-
tuneelle aallot, kalastusalukset, tuuli ja sumutorvet kuu-
lostivat meluisilta. Meriyhteisön akustista kommunikaa-
tiota sivuttiin myös muiden sointulalaisten kertomuksissa. 
Luontokokemuksen voimakkuus, lintujen laulu ja valaiden 
pinnalla kuuluvat hengitysäänet mainittiin useasti, kun pu-
huttiin miellyttäviksi koetuista äänistä. (Ss 2/03; Ss 3/03; Ss 
3–4/03; Ss 4/03; Ss 5/03; Ss 6/03; Ss 9/03.)

Valaiden ääniin liittyi myös ikäviä muistoja. Kolme kym-
mentäviisi vuotta sitten kalastajien verkkoon oli takertunut 
miekkavalas, jolle rakennettiin aitaus Sointulan Rough Bay:
n aallonmurtajan luokse. Tavallisesti valaat osaavat väistää 
kalas tajien verkkoja, mutta jostakin syystä eläin oli sotkeutu-
nut pyydykseen. Miekkavalaat ovat sosiaalisia eläimiä, joten 
saman parven valaat kerääntyivät aitauksessa olevan eläi-
men lähelle matalaan veteen kutsumaan ryhmänsä jäsentä. 
Valaiden äänet kuuluivat tuolloin poikkeuksellisesti veden 
pinnan yläpuolella. (Ss 5/03.) 

Sointulan pienestä koosta johtuen asukkaat tuntevat toi-
sensa verrattain hyvin. Mikäli ambulanssin tai poliisiauton 
sireeni sattuu soimaan, on päällimmäisenä huoli sukulai-
sista ja tuttavista. Tämä on osoitus siitä, kuinka elinympä-
ristö muokkaa yksilön tapaa reagoida ympäristönsä ääniin. 
Kahdenkymmenen suurkaupungissa viettämänsä vuoden 
jälkeen Sointulaan palannut nainen kertoi, että sireeneillä oli 
tapana jäädä häneltä huomaamatta sen vuoksi, että kaupun-
kiympäristössä niitä kuuli tämän tästä. Ennen Sointulasta 
lähtöä tilanne oli päinvastainen: hän noteerasi äänen aivan 
kuten muutkin saarelaiset. (Ss 5/03; Ss 1–2/03; Ss 9/03.)

Sointulan historian kirjoittanut Paula Wild pitää saarelai-
sia yhdistävinä tekijöinä kieltä, perinteitä ja ihanteita. Saaren 
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menneisyys on ollut enemmän suomalaista kuin kanadalais-
ta, mutta yhteyksien parannuttua saaresta on tullut joiltakin 
osin kaupunkilaisten lomanviettopaikka ja nukkumalähiö 
Vancouver-saaren pohjoisosan asukkaille. Nykyisin salmen 
yli Port McNeilliin pääsee useita kertoja päivässä. Lautan 
saapumiset ja lähtemiset kuuluvat äänimaisemassa lisään-
tyneenä liikenteenä ja rannassa olevan rampin kolahduk-
sina. Viimeisen väestölaskennan (2001) mukaan Malcolm 
Islandilla on 886 asukasta. (Wild 1995, 196; Regional 2001.)

Yhteisön ja paikan äänellinen rakentuminen

Sopu sointu elämässä
Tuskin verraksi nousta voi
Sen min tarjovi luonto tässä
Tääll’ ei niin sora-ääntä soi

Teknisiä innovaatioita ja niiden kehittämistä enemmän ää-
nimaisemaa muokkaa innovaatioiden yleistyminen ja nii-
den käytön omaksuminen. Ympäristöön vaikuttavat tekijät 
tulevat tutuiksi tai häviävät vähitellen, eivät yhtäkkiä ei-
vätkä yhdellä kertaa, minkä vuoksi muutokset jäävät hel-
posti havaitsematta. Laajalti yleistyneiden laitteiden ohella 
äänimaisemaan vaikuttavat paikalliset tekniset uudistuk-
set. Sointulassa omaksuttiin nopeasti kalastusta edistävän 
rummun ja Easthope-polttomoottorin käyttö, sillä molem-
mat helpottivat kalastajan ammatin harjoittamista. Kun in-
novaatioiden käyttöönotto oli läheisesti sidoksissa toiseen 
saaren pääelinkeinoista, olivat muutokset väistämättömiä. 
Kahdesta pääasiallisesta tulonlähteestä elävän yhteisön ää-
nimaisema reagoi herkästi myös talouden vaihteluihin suu-
rempiin talousalueisiin verrattuna. Kalastuksen vähennyt-
tyä Sointula hiljeni huomattavasti, sillä muutokset koskivat 
myös kalastukseen sidoksissa olevia elinkeinoja. 

Omaehtoista elämää tavoitelleet Kalevan Kansan idealis-
tit, heidän jälkeläisensä tai myöhemmin saarelle muuttaneet 
eivät eläneet ympäröivästä yhteiskunnasta täysin irrallaan. 
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Kaupankäynti ulkopuolisten kanssa sitoi saaren muuhun yh-
teiskuntaan. Päätösvalta Sointulan asioihin pyrittiin silti pi-
tämään tiukasti omissa käsissä, kuten osuustoiminnan aloit-
taminen osoittaa. Saarella pidempään asuneet kokivat, että 
Sointula säilyi verrattain omaleimaisena aina lauttayhteyden 
tuloon saakka. Myös joukkotiedotusvälineiden yleistyminen 
alkoi vaikuttaa yhteisön kannalta keskeiseen sosiaaliseen 
elämään. Ajan myötä riippuvuus saaren ulkopuolisesta yh-
teiskunnasta on kasvanut samalla kun muutokset ovat no-
peutuneet verrattuna siihen, mitä ne yhteisön alkuaikoina 
olivat. Sointulan äänimaisemaa homogenisoi myös suomen 
kielen vaihtuminen englanniksi. 

Suomalaisen sivistyneistön 1800-luvulla luomaa myyttiä 
Suomen menneisyydestä käytettiin osana ihanneyhdyskun-
nan ideologista rakennustyötä. Samasta menneisyydestä 
kasvaa nyky-Sointula, sillä Sointula-kokeilusta itsestään tuli 
myytti. Sitä käytetään saaren matkaesitteessä, jossa maini-
taan utopia ja idealistien ponnistukset ihanneyhteisön luo-
miseksi. Menneisyyttä tuotetaan myös puheessa. Etenkin 
myöhemmin saarelle muuttaneiden kertomuksissa korostui, 
että saari on varsin valikoiva sen suhteen, ketä se ottaa asuk-
kaikseen. Pidempään saarella olleet korostivat pragmaatti-
sempia, ”mäkeläläisiä” arvoja kuten turvallisuutta ja sitä, että 
ennen kuusikymmenluvun loppua asukkaat tunsivat kaikki 
toisensa. Saaren lipussa kuvattu symbolinen kannel vaikut-
taa äänimaisemaan konkreettisestikin: paikallisen soitinra-
kentajan valikoimaan kuuluvat viisikieliset kanteleet, jotka 
on tarkoitettu saarella vieraileville turisteille matkamuistoik-
si (Ss 8/03).

Yhteisöllisyyden rakentajina soitto ja laulu ovat muutta-
neet luonnettaan Sointulan satavuotisen historian aikana. 
Kalevan Kansan henkeä nostattava idealismi vaihtui työ-
väenlauluiksi, tanssimusiikiksi ja kupleteiksi. Nyt mennei-
syyden äänimaisema elää saarella esitettävässä musiikis-
sa: vanhaksi ja suomalaiseksi mielletystä repertuaarista on 
tullut edustuksellista sointulalaisuutta, jota esitetään myös 
Sointulan ulkopuolella. Myös Sointula Museumin kokoel-
miin kuuluvat sumutorvet, työkalut, gramofonit ja soittimet 
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kertovat menneestä äänimaisemasta. Ne pitävät yllä tekni-
sen valloittamisen narratiivia ja luomisen myyttiä: uuden 
ympäristön muokkaamista mieleiseksi ja sopivaksi asua. 

Viimeaikaiset toimet miellyttäväksi koetun äänimaiseman 
säilyttämiseksi todistavat saarelaisten omapäisestä auktori-
teettien vastustamisesta ja individualismista. Ulkopuolisten 
määräysvaltaan kuuluviin, ärsyttäviin äänilähteisiin ollaan 
valmiita vaikuttamaan hyvinkin radikaalein keinoin. Samaan 
aikaan siedetään epämiellyttäviäkin ääniä, kunhan ne miel-
letään osaksi omaa ympäristöä. Yli kaksikymmentä vuot-
ta saarella asuneen naisen kommentin mukaan ääniä ei voi 
tuomita ainoastaan sen perusteella, ettei niistä jostakin syys-
tä satu pitämään. Syy on yhteisöllinen, sillä jos ääni liittyy 
saarella asuvaan henkilöön, se on osa Sointulaa: ”Whatever 
I hear, is here” (Ss 5–6/03).9 

Saaren ääniympäristön historiassa varsin synkkää ver-
tauskuvallisuutta edustaa Melula-nimisen yhteisasunnon 
tuhoutuminen tulipalossa. Jälkikäteen tragedia olisi helppo 
tulkita symboliseksi tapahtumaksi, joka edesauttoi kollek-
tiivin murenemista ja johti lopulta ihanneyhteisön lopulli-
seen hajoamiseen. Muutokset ovat faktisesti huomattavasti 
hitaampia, eivätkä maailmankatsomukselliset arvot vält-
tämättä katoa pitkänkään ajan kuluessa. Ne kuuluvat A.B. 
Mäkelän kammoksumassa rautakangen kolahduksessa, joka 
kantaa nykypäivään saakka. Sadan vuoden takainen pappis-
vastaisuus miellettiin syyksi siihen, että saarelta puuttuvat 
kirkonkellot vieläkin.
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Viitteet
  1  Seuran- tai työväentalo amerikansuomalaisten fi ngliskaksi.
  2  Myöhemmin asutettiin Kotilahdesta itään sijaitseva ranta, joka ni-

mettiin Kalevaksi sekä kauempana samalla suunnalla oleva Mitchell 

Bay. [Korjaus 9.9.2005, H. Uimonen.]
  3  Samankaltaiset harmonian ja harmonisoinnin käsitteet sisältyvät sat-

tumoisin myös äänimaisematutkimuksen perusteokseen Th e Tuning 
of the World (Schafer 1977a, 6).

  4 Siirtolaisia neuvottiin pidättäytymään lastensa englanninopetukses-

ta, etteivät nämä omaksuisi suomalaista aksenttia puheeseensa (Ss 

2/03). Uudella mantereella kehittyi suomesta ja englannista fi nglis-

kaksi kutsuttu kieli. Humoristisia laulujaan levyttänyt amerikansuo-

malainen Robert ”Bobby” Aro, kiteyttää asian seuraavasti: ”I’m not 

Finnish but my English teacher was”.
  5 Aluksen hytissä mitattu dB(a) arvo oli 70, matalataajuinen dB(c) arvo 

yli 90 (Kpk, 41).
  6  Kiitän Vesa Kurkelaa ja Mikko Vanhasta torviseitsikkoa koskevista 

kommenteista.
  7  Passive bearers of tradition.
  8  Kuulemastaan kertova ihminen (Schafer 1977b, 272).
  9  Se minkä kuulen, kuuluu tänne.
10  [Lähde lisätty 20.9.2005, H. Uimonen.]
11 1906/1976 [Korjaus 4.10.2005, H. Uimonen.]
12  [Lähde lisätty 20.9.2005, H. Uimonen.]
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Liite 

Sointula on Sointula. Säv. J.A. Tanner, san. Hannes Myntti 
and Lempi Blid, sanat litteroitu Loretta Rihtamon c-kase tilta 
2003 (H. Uimonen).

Sointula on Sointula 

Sointula on jungelista nostettu 
Kurikan ansiosta kastettu
Sointulas on aurinko ja Sointulas on kuu
Ja Sointulankin tytöillä on naurava suu

Chorus: 

Sointula on Sointula ja kelpaa se vaan 
Meidän täällä Sointulassa sohjottaa

Ja Loikkarin katu on kuin puistokäytävä
Siellä se rotukarja möyrästää
Komeita sappoja siellä ja tääll
joist’ laivoja lähtee vetten pääll’

Chorus

Sointulas on kauppa ja koulukin viell’
Lääkäri ja pappi väliin käyvät siell’
Eikös ole hedelmiä tiedon puun
Kun Sointulas on vielä kaksi telefuun

Chorus

Komeita poikia Sointulas on myös
Jotka ovat aina uutteras työs’

Maine se kulkee ain Alert Bayhin ast’
Kun pojat ovat liikeellä Sointulast

Chorus
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Ja turhaan ei aika mene Jusseilta
Kun sopoissa laivoja siell’ rakentaa
Ja kun niitä sieltä ales lasketaan
Kurkut silloin viinillä kastetaan

Chorus

Ja ennen kello seitsemää illalla
On Catalakin Sointulan sillalla
Rahat se vie, mutt’ tavara se jää
Se Sointulan pöydillä pötjöttaa

Chorus

Laulaisin emännistäkin mutta kun ei
Lauluuni mahdu niin lihavia ei
Siksipä lopetankin lauluni tään
Kun laulelen vielä tään loppu pään

Chorus x 2
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RADIO TYÖPAIKAN 
ÄÄNIMAISEMASSA

Tässä artikkelissa tarkastelen radionkuuntelun merkitystä 
työnteon virikkeellistäjänä sekä niitä tekijöitä, jotka vaikut-
tavat eri kuunteluvälineiden valintaan silloin, kun samas-
sa tilassa työskentelee useita henkilöitä. Artikkeli perustuu 
Helsingin yliopiston Mikrokuvaus- ja konservointilaitok-
sella Mikkelissä teke määni tutkimukseen (Uimonen, 1999). 
Kyseessä on äänimaiseman kulttuurinen tutkimus, jonka 
tarkoituksena on selvittää työntekijöiden näkemyksiä omas-
ta työympäristöstään havainnoinnin ja teemahaastattelujen 
avulla. Artikkelissa keskityn tutkimuskohteessa tapahtuvaa 
radionkuuntelua muokkaaviin yleisiin tekijöihin, joihinkin 
yksityiskohtaisiin tutkimustuloksiin, äänel lisen ympäristön 
havainnointiin ja äänen välityksellä manifestoituvaan val-
taan.

Työpaikkakuuntelu 
Radionkanavan ohjelmatarjonta määräytyy taajuuden 
kanava poliittisten päätösten mukaan. Ohjelman merkitys 
muodostuu kuitenkin sen suhteesta kuulijaan, sillä radion 
käytöstä päättää viimekädessä kuuntelija itse. Työpaikalla 
tähän päätökseen vaikuttavat muiden työyhteisön jäsenten 
mielipiteet ja mieltymykset. Sen sijaan, että samassa tilassa 
työskentelisi ainoastaan joukko keskimääräisiä radionkuun-
telijoita, on kyseessä yhteisö, joka toimii omien, ajan myötä 
muodostuneiden implisiittisten sääntöjen ja konventioiden 
mukaan. 
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Tutkimuskohteessa käytettiin radionkuunteluun työ-
pöydälle sijoitettua vastaanotinta tai vaihtoehtoisesti kor-
valappustereoita. Eräs tutkimuksen lähtökohtia oli selvittää 
näiden auditiivisilta vaikutuksiltaan tyystin erilaisten tois-
tovälineiden merkitystä käyttäjälleen. Kyse on toisin sanoen 
siitä, kuinka työntekijät rakentavat individuaalia ja kollektii-
vista auditiivista ympäristöään. Henkilökohtaisten musiikki-
mieltymysten tai radionkuuntelutottumusten lisäk si oli otet-
tava huomioon yhteistä äänellistä ympäristöä muokkaavat 
tekijät, joita olivat muiden muassa kanavan vaihto tai äänen-
voimakkuuden säätäminen sekä se, kenellä oli valta edellä 
mainittujen säätöjen suorittamiseen. Yhteisessä työtilassa 
soivan vastaanottimen käytön kartoittaminen oli perusteltua 
myös siksi, että eri osayleisöille profi loidun radiotarjonnan 
vuoksi saattaa yhteisesti kuunneltavaa musiikkia olla vaikea-
ta löytää varsinkin työympäristössä, jossa työntekijät ovat eri 
ikäisiä (Ruohomaa 1998, 54). Seitsemän kahdeksasta haasta-
teltavasta tosin edusti ns. sähköisen viestinnän makupolvea. 
Tähän ryhmään kuuluvat 1955–1969 syntyneet henkilöt 
ja heille on ominaista selkeän myönteinen suhtautuminen 
rock-musiikkiin (Salminen 1992, 231). Samaan makupol-
veen kuuluminen luo edellytykset yhteiselle työpaikkakuun-
telulle siten, että radiotarjontaa siedetään paremmin verrat-
tuna siihen, että kanavavalintoihin vaikuttaisivat selkeästi 
nuorempien tai iäkkäämpien henkilöiden mieltymykset.

Koska kyse on työpaikalla tapahtuvasta radionkuunte-
lusta, ovat työtehtävät määräävässä asemassa sen suhteen, 
missä tai millä intensiteetillä radio-ohjelmiin on mahdollis-
ta keskittyä. Näitä radiokuuntelua määrittäviä tekijöitä ovat 
muiden muassa työtehtävien luonne, radiotarjonnan sovel-
tuvuus työn ohessa kuunneltavaksi sekä ammattitaitoon liit-
tyvät kysymykset.

Diskurssit
Ensimmäinen tutkimuksen tavoitteista oli kartoittaa sitä, 
mikä merkitys  radion ja korvalappustereoiden kuunte-
lulla on tutkimuskohteessa työskenteleville henkilöille. 
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Merkityksellä  tarkoitan kielen avulla tapahtuvaa maailman 
jäsentämistä eli merkityksenantoa. Kieli on ”merkityksellis-
tämistä, merkitysten aktiivista tuottamista, maailman teke-
mistä merkitykselliseksi jollakin tietyllä tavalla” (Lehtonen 
1996, 31). Koska merkitysten rakentumista voidaan tut-
kia kieltä ja puhetapoja analysoimalla, lähestyn aihettani 
kahdeksan teema haastattelun ja diskurssianalyysin avulla. 
Kielen avulla esitetään havaittu  todellisuus tietynlaiseksi, ja 
siten diskurssi on mahdollista nähdä tapana puhua, kirjoit-
taa tai ajatella. Diskurssia voidaan näin kutsua puhetavaksi 
tai puheenparreksi (Lehtonen 1996, 32). Aineistosta esiin-
nousseita diskursseja kutsun sosiaalisuus-, työ-, ongelman-
ratkaisu- ja teknologiseksi diskurssiksi.  

Merkityksen käsite on kahtalainen. Sen lisäksi, että sillä 
tarkoitetaan edellä mainittua maailman jäsentämistä, liite-
tään siihen usein arvottava ulottuvuus. Jälkimmäisessä ta-
pauksessa merkityksellä tarkoitetaan arvoa, ”jonka liitämme 
johonkin” (Lehtonen 1996, 20). Kyse on toisin sanoen sitä, 
että jokin asia koetaan merkittäväksi tai että sitä arvoste-
taan. Kun siis tavoitteenani oli selvittää radiovastaanottimen 
merkitystä työympäristössä, pyrin samalla ottamaan selkoa 
siitä, minkä arvon laite saa kuuntelijoidensa keskuudessa tai 
minkä arvoiseksi sen käyttäminen katsotaan. Eli kiteyttäen: 
kuinka merkittäväksi radiovastaanotin koetaan työtilan ää-
nellisenä muokkaajana. 

Sosiaalisuusdiskurssi
Työn ohessa kuunneltavasta radiotarjonnasta arvostettiin 
eniten musiikki ohjelmia. Tähän on osasyynä mahdollisesti 
se, että hiljaiselle säädetystä radiovastaanottimesta johtuen 
oli puheohjelmien keskittynyt seuraaminen  työlästä silloin, 
kun yhteisessä työtilassa oli keskustelevia ihmisiä. Lisäksi 
musiikki on sellaista ohjelmatarjontaa, joka on helppo poi-
mia nopeasti ja tarpeen mukaan omaan käyttöön ohjelma-
virrasta ilman, että se vaatii pidempiaikaista, keskittynyttä 
kuuntelua. Melodia on se, jonka voi kaikkein konkreettisim-
min  ottaa radiotarjonnasta omakseen:  ”Kun hyräilen melo-
dian, siitä on tullut  minun melodiani, mutta vastaavasti mi-
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nusta on tullut tämän melodian hyräilijä” (Alitalo 1991, 40). 
Tämä näkemys konkretisoitui erityisesti radion vieressä istu-
van työntekijän kohdalla, joka hyräili tai lauloi radiosta kuu-
luvan musiikin mukana. Mikäli ohjelmatarjonnasta erottui 
joku kiinnostava musiikkiesitys, oli hänen mahdollista sää-
tää vastaanotinta kovemmalle omien tai toisten mieltymys-
ten mukaisesti. 

Radiotarjontaa käytettiin juttutuokion aiheena tai mie-
lipiteiden vaihdon herättäjänä. Aiheet otettiin useimmi-
ten uutisista, joiden päätyttyä saatettiin virittää keskuste-
lu jostakin kiinnostusta herättäneestä tapahtumasta. Tällä 
tavoin aloitettu keskustelu sai joskus aikaan sen, että lähe-
tyksen seuraaminen unohtui ja radio jäi taustalle kuulu-
maan. Puheohjelmat, musiikki tai uutiset eivät toimineet 
kuitenkaan yksiselitteisesti keskustelun aloittajina, sillä lii-
kaa kuunneltuna ne saatettiin kokea häiritseviksi tekijöiksi, 
jotka veivät tilaa sosiaaliselta kanssakäymiseltä. Yhteisesti ei 
radio-ohjelmia seurattu lukuun otta matta viihteellisiä, huu-
moripitoisia lähetyksiä. Ohjelmia kuunneltiin satun naisesti, 
keskittyneesti ja kollektiivisesti, mikä poikkeaa selkeästi 
muusta radion kuuntelusta. Enemmän kuin henkilökohtai-
seen kuunteluun käytettiin radiotarjontaa siis sosiaalisuu-
den lisääjänä. Sosiaalisuusdiskurssia tukevat myös mainin-
nat työyhteisön hyvästä hengestä ja keskustelualttiudesta, 
joita korostettiin haastatteluvastauksissa useasti ilman, että 
sitä olisi varsinaisesti kysytty kertaakaan.

Yksilön musiikkivalintoihin vaikuttavat niin eletty elämä 
kuin uudetkin tarpeet. Yläkulttuuri tuottaa ”purkitettua mu-
siikkia siinä missä kahvipurkkejakin”, mutta kummassakaan 
tapauksessa ei ole varmuutta siitä, mitä kuluttaja tuotteilla 
tekee. Vaikka käsitys on helposti yhdistettävissä postmoder-
niin  aikaan, on se musiikin suhteen saman ikäinen kuin mu-
siikkiteollisuus ylipäänsä, eikä siis mitenkään omalle ajallem-
me ominainen ilmiö. (Slobin 1993, 76.) Tutkimuskohteessa 
tämä ilmeni erilaisina tapoina suhtautua ohjelmatarjontaan: 
yhtäältä tavasta kuunnella radiota taustalla siihen keskitty-
mättä, toisaalta henkilökohtaisista mieltymyksistä ja niiden 
perusteella tapahtuvasta ohjelma valinnasta. Hyvänä esi-
merkkinä tämän tapaisesta kulttuuristen tekstien uudel leen 
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merkityksellistämisestä toimii radion käyttö sosiaalisuuden 
lisääjänä: ohjelma tarjonnasta oli mahdollista valita kollek-
tiiviseen käyttöön sopiva viipale, jonka jälkeen itse radiotar-
jonta voitiin unohtaa taka-alalle. 

Työdiskurssi
Ei-julkinen työ, sen rutiiniluonne ja äänettömyys sekä pai-
kallaan pysymistä vaativat tehtävät mahdollistivat sellaisten 
ohjelmien seuraamisen, mihin muual la ei kenties tulisi kiin-
nitettyä huomiota. Haastateltavat korostivat erityisesti työn 
rutiiniluonnetta ja katsoivat, että työ olisi virikkeetöntä il-
man radiota. Rutiinityön ohessa kuuntelemisen on ajateltu 
vähentävän aivojen ”tyhjäkäyntiä” silloin, kun työn suorit-
taminen ei vaadi tekijältään koko huomiokykyä (Alasuutari 
1993b, 41). Työdiskurssiin kuuluvat kommentit radion roo-
lista työn virikkeellistäjänä olivat yhteneviä tämän käsityk-
sen kanssa, mutta kaikkiin tehtäviin ei radiokaan soveltunut, 
sillä enemmän ajattelua vaativien työtehtävien suorittamisen 
katsottiin häiriintyvän musiikin vuoksi. 

Korvalappustereoita kuuntelevat tai niiden työpaikka-
käyttöä harkitsevat työntekijät määrittelivät tarkemmin 
musiikin, jota halusivat työn ohessa kuunnella. Samalla he 
osoittivat olevansa kollegoitansa selektiivisempiä suhtees-
sa musiikinkuunteluun, sillä laitteen avulla oli mahdollista 
kuunnella musiikkia ja valita tarjonta kulloisenkin työn mu-
kaan. Korvalappustereoilla tapahtuvaan henkilökohtaiseen 
musiikinkuunteluun uppoutuminen yhteisessä työtilassa 
vaati kuitenkin melkoisen äänenvoimakkuuden, sillä riippu-
en työtilan muista äänistä, ei häiriintymätön kuuntelu on-
nistunut alle 80 dB(A):n. Koska arvo mitattiin desibelimit-
tarilla suoraan korvakäytävään sijoitettavasta kuulokkeesta, 
on lukema ainoastaan viitteellinen, sillä äänenvoimakkuutta 
tällaisissa tapauksissa mitattaessa olisi otettava huomioon 
myös fysiologiset erot kuten korvakäytävien toisistaan poik-
keava tapa vahvistaa tiettyjä äänentaajuuksia (Pääkkönen 
1998, st). Muun ympäristön auditiiviseen poissulkemiseen 
vaikuttavat myös senhetkinen radiotarjonta, paikalla ole-
vat henkilöt ja korvalappustereoissa soitettavat kappaleet. 
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Äänten lisääntyessä tai voimistuessa on laitetta soitettava 
faktisesti vieläkin lujempaa, mikäli on halua tai tarvetta suu-
rempaan yksityisyyteen. Kyseessä on yksityisen akustisen 
tilan – päänmaiseman – luominen (vrt. headscape, Schafer 
1977, op.cit. Järviluoma 1996, 216; päänmaisema, Kurkela 
1999, st). Mikäli osallistumista yhteiseen keskusteluun ei 
koeta tarpeelliseksi, on korvalappustereoilla mahdollista 
sulkea itsensä muun äänimaiseman ulkopuoliseksi. 

Ongelmanratkaisudiskurssi
Ongelmanratkaisudiskurssiin kuuluvat työntekijöiden toi-
sistaan poikkeavat käsitykset ja mieltymykset sopivaksi kat-
sotun ääniympäristön suhteen sekä toimet tämän ääniym-
päristön muokkaamiseksi. Käsitykset erosivat toisistaan eri-
tyisesti silloin, kun samassa työtilassa kuunneltiin kahta eri 
kanaville viritettyä radiovastaanotinta. Haastatteluhetkellä 
tutkimuskohteessa käytettiin yhtä vastaanotinta, joten ai-
empi kahden radion häiritsevä päällekkäisyys oli poistunut. 
Samalla vähenivät myös mahdollisuudet vaikuttaa ohjelma-
tarjontaan ja huomioon oli otettava muiden samassa tilassa 
työskentelevien henkilöiden mieltymykset. 

Suhtautuminen kahteen radioon oli sidoksissa lähinnä 
kuunteluvälineen valintaan sekä siihen, millä kohtaa yhtei-
sessä työtilassa henkilö istui vastaanottimiin nähden. Yhden 
kanavan soidessa oli radio vielä mahdollista jättää huomiot-
ta, kun taas kaksi kanavaa koettiin liian häiritseväksi sillä 
kumpaankaan niistä ei voinut keskittyä kunnolla, eikä siten 
poimia ohjelmavirrasta kulloinkin miellyttäväksi koettua ra-
diotarjontaa. Ärsyttäväksi tekijäksi nousi siis pikemminkin 
äänellisen informaation määrä eikä sen laatu, joten musiikil-
liset mieltymykset eivät olleet ratkaisevia tutkimuskohteen 
radiokuuntelussa. Tämä selittyy osittain myös sillä, ettei oh-
jelmia seurata keskittyneesti muuten kuin hetkittäin tai sil-
loin, kun  radiota kuunnellaan kollektiivisesti. 

Radio-ohjelmaan kyllästymisen on mahdollista toimia 
yhtäältä passivoivana, toisaalta aggressioita aiheuttavana 
voimana, joka kärjistyessään voi johtaa kanavan hylkäämi-
seen (Karvinen & Pennala 1995, 191). Yhteisessä työtilas-
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sa oli tämä nähtävissä selkeästi erilaisina suhtautumisina 
radiotarjontaan: siinä missä toiset katsoivat tarpeelliseksi 
muuttaa aseman mieleiselleen taajuudelle, tyytyi osa työn-
tekijöistä muiden valintoihin riippumatta siitä, pitivätkö he 
kuulemastaan vaiko ei. Tutkimushetkellä oli esivalmisteluti-
lassa käytössä yksi vastaanotin, mutta kahden radion aikaan 
muodostuneet konventiot suhteessa radioiden säätämiseen 
olivat säilyneet ennallaan: vastaanottimeen ei koskettu sen 
omistajan ollessa paikalla. Mikäli tarvetta säätämiseen il-
meni, pyydettiin laitteen lähellä istuvaa radion omistajaa se 
tekemään. Omistajan ollessa toisaalla vastaanottimen sää-
täminenkin katsottiin luvalliseksi. Eräs äänen tärkeimmistä 
funktioista on merkitä reviiriä (Stockfelt 1994, 36), ja tätä 
reviiriajattelua noudatettiin myös tutkimuskohteessa, sil-
lä kiinteistön muissa tiloissa ei tämän tyyppisellä ajattelulla 
ollut merkitystä. Tähän vaikutti työn liikkuvuus: tehtäviä ei 
suoritettu oman työpöydän ääressä, eikä radiokaan ollut lei-
mallisesti kenenkään henkilökohtaisen työpisteen alueella. 
Omistussuhteet ja kollegan työpisteen kunnioittaminen ovat 
siten erottavia tekijöitä kahdessa eri ympäristössä tapahtu-
van kuuntelun välillä.

Radiota on mahdollista kuunnella niin tarkkaavaisesti 
kuin hajamielisestikin, mutta yleensä kuuntelutapa sijoittuu 
näiden kahden väliin, katkonaiseksi kuunteluksi (Tuominen 
1992, 110). Koska kuuntelu työpaikalla on vain harvoin kes-
kittynyttä, ei henkilökohtaisilla musiikkimieltymyksillä ole 
suurta merkitystä. Lähes kaikki työntekijät ilmoittivat ole-
vansa musiikin suhteen ”kaikkiruokaisia”, mutta ilmoitti-
vat kuitenkin, että mikäli työskentelisivät tilassa yksin, olisi 
kuuntelukin erilaista verrattuna siihen, mitä se yhteisessä 
työtilassa oli. Tämän kaikkiruokaisuuden voidaan ajatella 
liittyvän eräänlaiseen hienotunteisuuteen ja suvaitsevaisuu-
teen, jolla pyrittiin välttämään mahdollista radiokanavien 
vaihtelusta aiheutuvaa konfl iktia samassa tilassa työskente-
levien kollegojen kanssa.

Poikkeuksena oli hengellinen musiikki, joka sai aikaan 
sen, että kanava vaihdettiin toiselle taajuudelle ilman eri 
pyyntöä. Luontevaksi katsottiin siis sellaiseen radio-ohjel-
maan reagointi, joka oletettiin kollektiivisesti epämiellyttä-
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väksi. Sen sijaan oman mielimusiikin esilletuomisen kynnys 
oli huomattavasti korkeampi, eivätkä työntekijät tunteneet 
tarvetta pyytää muita keskittymään sellaiseen musiikkiin, 
jonka itse kokivat miellyttäväksi. Käytännössä radion mu-
siikkitarjontaan ei kiinnitetty yhdessä huomiota juuri lain-
kaan lukuun ottamatta satunnaisia kommentteja miellyttä-
vistä tai epämiellyttävistä musiikkikappaleista.

Teknologinen diskurssi
Nauhoitettua musiikkia ei tutkimuskohteessa julkisesti 
kuunneltu. Haas ta teltavien mukaan syynä olivat huono-
kuntoiset radiot, jotka rajoittivat myös kuunneltavien ra-
diokanavien määrää. Mikäli omien äänitteiden käyttö olisi 
mahdollista, muuttaisi se nykyistä kuuntelutilannetta huo-
mattavasti: kasettien soittamisessa olisi kyse ennen muuta 
henkilökohtaisista musiikkivalinnoista eikä pelkästään ra-
dion ohjelmavirrasta. Yhteisessä tilassa soiva musiikki olisi 
tällöin tietoisesti jonkun työntekijän valitsemaa, ja mahdol-
linen kritiikki kohdistuisi valitsijan musiikkimieltymyksiin 
(Alasuutari 1993b, 62). Tilanne eroaisi oleellisesti tutkimus-
hetken käytännöstä: valinnan suoritti radiotoimittaja tai 
kanavan tietokoneohjelma, joten epämiellyttäväksi katso-
tun musiikin kritisointi oli huomattavasti helpompaa. On 
siis olemassa mahdollisuus, että teknologisella diskurssilla 
selitetään radionkuuntelun suhteen muodostuneita kon-
ventioita, vaikka itse asiassa puhutaan ongelmanratkaisu-
diskurssin piiriin kuuluvasta asiasta: kysehän on loppujen 
lopuksi siitä, kuka vaikuttaa yhteisesti kuunneltavaan radio-
tarjontaan. Toisaalta käytössä olevat huonokuntoiset radio-
kasettisoittimet ehkäisevät mahdolliset mieltymyksistä joh-
tuvat kiistat jo etukäteen.

Walter Benjamin uskoo, että muutokset kulttuurin tekno-
logisessa monis tamisessa muuttavat kulttuurin funktiota yh-
teiskunnassa (Storey 1993, 108). Hänen mukaansa ”tekninen 
monistaminen voi asettaa kopion sellaiseen tilan teeseen, 
mikä olisi alkuperäiselle itselleen mahdotonta” (1973, 222, 
op.cit. Storey 1993, 108). Tekniikan kehittyessä ovat mah-
dollisuudet kulttuurin tuotteiden käyttötapojen määrittämi-
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seksi uudelleen lisääntyneet entisestään ja tulleet myös mu-
siikinkuuntelijan ulottuville. Kasettiteknologia ja erityisesti 
korvalappustereot ovat tuoneet nämä uudet käyttötavat 
myös työympäristöön. Kuuntelija valitsee etukäteen musii-
kin, jota hyödyntää sopivaksi katsomallaan tavalla sopiviksi 
katsomissaan tilanteissa. Hän pilkkoo nauhalleen alkuperäi-
sen äänitteen tekijän taiteellisen kokonaisuuden, ja vaikka 
kappaleiden pituus on ennalta määrätty, ovat sekä soittojär-
jestys että nauhoitetta vien kappaleiden valinta  kuuntelijan 
itsensä päätettävissä. Toistolaitteen ominaisuuksilla voidaan 
vaikuttaa vielä itse kuuntelutapahtumaankin: kappaleet ovat 
toistettavissa mielin määrin tai nauhalta voidaan kelata yli 
kullakin hetkellä epämiellyttäviksi koetut musiikkiesitykset. 
Kaupallisesti valmistettuja tuotteita käytetään siis toisella 
tavoin, kuin mitä niiden valmistajat ovat alun perin ajatel-
leet (Hebdige 1979, 96, op.cit. Storey 1993, 121). Aiemmin 
vapaa-aikaan kuulunut aktiivinen, selektiivinen ja yksityi-
nen musiikinkuuntelu oli yleistä myös tutkimuskohtees-
sa. Korvalappustereoita käyttävien henkilöiden kuuntelu-
tottumukset osoittivat selkeästi laitteiden mahdollisuuksien 
hyödyntämisen jopa niin, ettei työpaikkakuuntelun vuok-
si vapaa-aikana ollut enää tarvetta musiikin kuunteluun. 
Toisaalta työpaikalla ei haluttu kuunnella itse valittua, mie-
leistä musiikkia sen vuoksi, että korvalappustereoita kuun-
nellessa oli olemassa vaara kyllästyä omaan mielimusiikkiin. 

Julkinen korvalappustereoiden käyttö hämmensi kans-
saihmisiä aluksi sen vuoksi, että uuden laitteen omista-
jan nähtiin avoimesti kuuntelevan jotakin. Avoimeksi ja 
julkiseksi salaisuudeksi sen sijaan jäi, mitä hän kuunteli. 
(Hosokawa 1984, 177.) Huomaamattomampi kuuntelu ja 
yksityisyyden lisääntyminen on mahdollistunut laitteiden 
pienenemiseen liittyvien teknisten innovaatioiden myötä. 
Tutkimuskohteessa tämä tekninen kehittyminen johti kui-
tenkin siihen, että kuulokkeiden pienentyessä jäi muilta huo-
maamatta laitteen käyttäjän halu olla omassa rauhassaan: 
korvakäytävään sijoitettavia kuulokkeita käyttävän haasta-
teltavan mukaan keskittynyt kuuntelu häiriintyi aika ajoin 
työtovereiden pyrkiessä keskustelemaan hänen kanssaan. 
Stig-Magnus Th orsénin työpaikkakuuntelua käsittelevässä 
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tutkimuksessa työntekijät käyttivät niin ikään kuulokkeita, 
mutta vastaavanlaista tilannetta ei päässyt syntymään, sillä 
kookkaat kuulokkeet viestivät näkyvästi muille kuuntelijan 
halua olla omissa oloissaan (Th orsén 1985, 18). 

Tekniset uudistukset eivät siis ole tuoneet yksilölle hänen 
kuunteluvälineen valinnallaan tavoittelemaa yksityisyyttä 
vaan pikemminkin vähentäneet sitä, sillä kuunteluvälineen 
valinnasta huolimatta on korvalappustereoiden käyttäjän 
kommunikoitava työyhteisönsä kanssa halusipa hän sitä tai 
ei. Yhteisö saattaa jopa määritellä hänen laitteen käyttöään, 
sillä  kuuntelussa ei aina ole kyse tarpeesta kuunnella jota-
kin, vaan siitä että ympäröivä äänimaisema antaa syyn omiin 
oloihin vetäytymiselle. Aiemmin keskittyneesti kuunneltu 
musiikki on muuttunut taka-alalla soivaksi äänitapetiksi, 
joka on valittu pikemminkin meluisaksi koetun tai virikkeet-
tömän ympäristön kuin omien, senhetkisten mieltymysten 
perusteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ulkopuo-
linen ääniympäristö ei ainoastaan vaikuta yksilön yksityisyy-
den tarpeeseen, vaan  lisäksi se määrittelee merkittävällä ta-
valla hänen musiikinkuunteluaan. 

Musiikin funktion muuttuminen vaikuttaa kuuntelutot-
tumuksiin myös  siten, että aiemman keskittyneen kuuntelun 
sijasta on musiikkia käytettävä nyt sulkemaan ei-toivottu 
akustinen informaatio itsen ulkopuolelle. Mielimusiikki tu-
lee näin redusoiduksi äänelliseksi korvatulpaksi, jota käyte-
tään meluntorjunnan tarpeisiin. Mikäli melu määritellään 
ei-toivotuksi ääneksi, on melua mahdollista torjua äänen-
voimakkuutta nostamalla. Tämä paradoksi selittyy melun 
subjektiivisella luonteella, jolloin kyseessä on yksilön anta-
ma merkitys toivotuille ja ei-toivotuille äänille eikä dB-mit-
tarin välittämä absoluuttinen arvo. Minkä tahansa työpai-
kan äänimaisema on tässä suhteessa verrattavissa sellaiseen 
työympäristöön, jossa työkoneista tai työn suorittamisesta 
johtu vien äänten vuoksi joudutaan suojautumaan ei-toivo-
tuilta ääniltä. 

Äänimaisematutkijoiden käsityksen mukaan  jokainen 
tarvitsee paikan, jonka äänistä hän voi itse päättää (Acoustic 
Environments in Change 1999, 4). Tätä tukee Martin 
Stokesin käsitys, jonka mukaan musiikki voi toimia keinona, 
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jolla paikkahierarkioista on mahdollista neuvotella tai muut-
taa niitä (1997, 4). Tätä neuvottelua on mahdollista käydä 
yhteisessä työtilassa radiotarjonnan ja sosiaalisen kanssa-
käymisen keinoin. Korvalappustereot puolestaan mahdollis-
tavat selektiivisemmän kuuntelun ja yksityisyyden muiden 
valitsemassa tai muokkaamassa ääniympäristössä. Oman 
päänmaiseman luomisella voi muokata auditiivista ympäris-
töään, mutta ainoastaan rajoitetusti. Tai kuten Riitta Pietilä 
on asiasta todennut: ”Ainoa, mitä ei voi valita, on hiljaisuus” 
(1986, 11).  

Huomaamaton radio ja kuunteleminen
Radio avattiin välittömästi työpaikalle saavuttua ja suljet-
tiin poislähtiessä. Laite oli toiminnassa ruoka- ja kahvitau-
ot riippumatta siitä, onko paikalla kuulijoita vai ei. Vaikka 
radio koettiin tärkeäksi työssä viihtymisen kannalta, eivät 
työntekijät kiinnittäneet siihen aktiivisesti huomiota vaan 
se jäi muun toiminnan taustalle. Pertti Alasuutarin mukaan 
”Radio on arjen rutiineihin kuuluvana asiana merkittävä, 
mutta ei juurikaan symbolisesti merkityksellinen, käyttä-
jänsä identiteettiä heijastava” (1993b, 73). Tapa kuunnella 
radiota satunnaisesti työn ohessa näyttäisi tukevan tätä kä-
sitystä.

Radion puuttuminen sen sijaan noteerattiin, ja tämän 
vuoksi olisi houkuttelevaa kuvata sitä äänimaisemakäsitteis-
tön perusääni-termillä (keynote sound, Schafer 1994, 272), 
jolla käsitetään ympäristön huminoita ja kohinoita. Ne ei-
vät ole välttämättä tiedostettuja, tai kuten Ola Stockfelt asi-
an ilmaisee, ne ”jätetään kuulematta” (borthöra, 1994, 20). 
Vaikka taustalla soivaa radiota ei aktiivisesti seuratakaan, 
mahdollistaa se kuitenkin perusäänestä poiketen musiikki- 
tai muun ohjelmatarjonnan seuraamisen, eikä siten jää pel-
kän huminan asemaan. Tämän tyyppinen ohjelmien seuraa-
minen näyttäisi muistuttavan nk. periferistä kuulemista, jol-
la tarkoitetaan ominaisuutta kuunnella musiikkia havaintoa 
kohdentamatta (Schafer 1975, 25, 31, op.cit. Kurkela 1995, 
78–89). 
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Pessimistisemmin asiaan suhtautuu Kari Rydman, jonka 
käsityksen mukaan ihmisyhteisön jatkuvaan taustakohinaan 
tottuneelle suhteellinen hiljaisuus saattaa tuntua pelottaval-
ta: tuntuu siltä kuin jokin olisi vialla (1991, 27). Suoranaisesta 
pelottavasta hiljaisuudesta radion puuttumisessa tuskin on 
kyse, mutta yhtä kaikki sen ääni koetaan merkittäväksi akus-
tisen tilan muokkaajaksi, koska hiljaisuus ja puuttuva ää-
nitausta huomataan melko pian työn aloittamisen jälkeen, 
mikäli radio on  jäänyt avaamatta. Musiikkiterapeutti Petri 
Lehikoinen selittää asian kuulojärjestelmän sopeutumisella: 
kun ääntä on liikaa, alkaa hermojärjestelmä kehittää ehkäi-
seviä mekanismeja estääkseen aivojen ylimpiä kerroksia ra-
sittumasta. Lopputuloksena on hermojärjestelmän jatkuva 
valppaus, jonka vuoksi luonnollinen hiljaisuus muuttuu ah-
distavaksi. (Harjula 1999.)

Barry Truaxin kuunteleminen voidaan jakaa kolmeen 
eri kategoriaan: haku kuunteluun, (listening-in-search) val-
miuskuunteluun (listening-in- readiness) ja taustakuunte-
luun (background listening). (Truax 1994, 16–23, 147.)1 
Hakukuuntelu on aktiivista äänellisten vihjeiden havainnoin-
tia jonkin asian selvittämiseksi, kuten niin sanotun cocktail 
party -ilmiön kohdalla, jolla tarkoitetaan kykyä keskittyä yh-
teen keskusteluun tai ääneen useiden muiden, vastaavanlais-
ten äänten ympäröimänä. Valmiuskuuntelulla ymmärretään 
puolestaan valmiutta ottaa äänellistä informaatiota vastaan 
huomion olleessa kiinnittyneenä toisaalle. Havainnoinnin 
kohteena ovat tässä tapauksessa ennalta tutut äänet, joten 
äänen arvioinnissa ovat tärkeämmällä sijalla hienoiset erot 
äänissä kuin itse äänten identifi ointi. Ehkä klassisin esimerk-
ki valmiuskuuntelusta on äidin herääminen lapsensa itkuun, 
vaikka muut ympäristön äänet eivät hänen uneensa vaiku-
takaan. Taustakuuntelussa ei taustalla kuuluvilla äänil lä ole 
välitöntä merkitystä. Äänet ovat ennakoitavissa olevia ja ne 
voidaan osoittaa olemassa oleviksi, mutta normaalisti niihin 
ei kiinnitetä huomiota. Perusäänet voidaan laskea tämän 
tyyppisiin ääniin kuuluvaksi: yleensä niissä on vähän muu-
toksia sekä redundanssista johtuen vähän uutta informaa-
tiota. Edellä mainittujen perusäänten ominaisuuksien vuok-
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si aivojen on helppo sopeutua niihin ilman, että ääniin olisi 
tarvetta kiinnittää aktiivisesti huomiota. (Truax 1994, 23.) 

Haku-, valmius- ja taustakuuntelu tapahtuvat Truaxin 
mukaan luonnollisessa akustisessa ympäristössä. Vaikka 
Truax ei määrittelekään luonnollista akustista ympäristöä, 
tarkoittaa hän mitä todennäköisimmin vastakohtaa ääni-
teknologian muokkaamalle ympäristölle, sillä Truax uskoo, 
että ääniteknolo gian kehittyminen on muuttanut kuuntelu-
tapahtumaa. Tätä muutosta kuvaavat analyyttisen kuunte-
lun (analytical listening) sekä tarkkaamattoman kuuntelun 
(distracted listening) käsitteet. Analyyttinen kuuntelu on 
perustaltaan haku kuuntelua sillä erotuksella, että tekno-
logian myötä ääni on nyt toistettavissa sekä irrotettavissa 
ajasta ja paikasta. Kyseessä ei siis ole enää  samantyyppinen 
havainnointi kuin hakukuuntelussa, jossa etsittiin jotakin 
tiettyä merkityksellistä ääntä. Lisäksi hakukuuntelussa tie-
tyt äänet assosioituvat tiettyihin merkityksiin, vaikka nii-
tä ei tietoisesti analysoidakaan. Esimerkiksi tutut askeleet 
ovat tunnistettavissa, mutta niiden kuvaileminen on han-
kalaa. Tarkkaamaton kuuntelu puolestaan muistuttaa hyvin 
pitkälle taustakuuntelua, sillä siinäkään ei taustalla kuulu-
vaan äänelliseen informaatioon kiinnitetä aktiivista huo-
miota, vaan varsinainen kiinnostuksen kohde on muualla. 
Tarkkaamaton kuuntelu eroaa viimeksi mainitusta kuitenkin 
siten, että taustalla kuuluvat äänet ovat aktiivisesti valittuja. 
Lisäksi taustan äänet – musiikki ja puhe – ovat alun alkaen 
olleet etualalla havainnoitavia ääniä. (Truax 1994, 147–153.) 
Taustalle valittujen äänten ennustettavuus ja redundanssi 
vähentävät niin ikään niihin sisältyvän uuden informaation 
määrää. Truaxin huolenaiheena on se, että tarkkaamaton 
kuuntelu toimii ainoastaan korvikkeena silloin, kun sitä käy-
tetään virikkeettömän tai meluisan ympäristön säätämiseen 
siedettävämmäksi: itse ongelmaa – mikäli sellaista ylipäänsä 
on – se ei poista. Kahden edellä mainitun kuuntelun ero on 
kärjistettynä siinä, että aiemmin taustakuuntelu mahdollisti 
relevantin äänellisen informaation erottamisen epärelevan-
tista kun taas nykyihminen tarvitsee taustaääntä toimiak-
seen. (Truax 1994, 151–152.) 
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Tutkimuskohteessa tapahtuvaa radionkuuntelua olisi 
houkuttelevaa kutsua tarkkaamattomaksi kuunteluksi koska 
tausta on tietoisesti valittua ja sähköteknisen laitteen välittä-
mää. Ohjelmatarjonnasta uutisia kuunneltiin kuitenkin sekä 
keskittyneesti että tarkkaamattoman kuuntelun tavoin: taus-
talle valitusta ohjelmasta oli mahdollista valita keskustelun 
pohjaksi jokin sopivaksi katsottu teema, jonka jälkeen lähe-
tys oli mahdollista jättää taka-alalle. Musiikkilähetyksiin ei 
sen sijaan kiinnitetty aktiivista huomiota kuin satunnaises-
ti. Keskittyneempi – ja siten myös analyyttisempi – kuun-
telu yhteisessä työtilassa mahdollistui korvalappustereoiden 
avulla siten, että äänenvoimakkuus säädettiin riittävän lujal-
le. 

Tarkkamattomaan kuunteluun viittaisi myös se, että yh-
teisessä työtilassa taustaäänen puuttuminen havaittiin, se 
valittiin enemmän tai vähemmän tietoisesti kuunteluvä-
lineestä riippuen ja osa haastateltavista katsoi kuuntelun 
mahdollisuuden työpaikalla tärkeäksi. Erot vakituisten ja 
tilapäisten työntekijöiden radionkuuntelun välillä ilmenivät 
parhaiten silloin, kun kysyttiin siitä, kuinka merkittäväksi 
haastateltavat kokivat työn ohessa tapahtuvan radio-ohjel-
mien seuraamisen. Vakituisessa työsuhteessa oleva työnteki-
jä viittasi yleensä aina ensiksi työn luonteeseen sekä radion 
merkitykseen tehtävien virikkeellistäjänä. Tilapäisessä työ-
suhteessa oleva työntekijä sen sijaan suhtautui asiaan toi-
sin: hän korosti yleensä ensimmäiseksi työn suorittamisen 
tärkeyttä, eikä niin muodoin kokenut kuuntelua työpaikalla 
välttämättömäksi. Lisäksi rutinoituneemmat, vakituisessa 
työsuhteessa olevat työntekijät arvostivat radion pääsään-
töisesti korkeammalle, kuin mitä tilapäinen  työväki teki. 
Työnteon kannalta välttämättömäksi ei radionkuuntelua 
kuitenkaan merkityksellistetty.

Tutkimuskohteen työntekijät kiinnittivät ääniympäris-
töönsä – ja erityisesti sen muuttumiseen – aktiivista huo-
miota. Äänimaiseman muutosten havainnointi vaati keskit-
tynyttä kuuntelua ja yleensä kyseessä oli epäkohta, joka il-
moitti olemassaolostaan äänellisesti: ääntä vaimentavat levyt 
asennettiin kaikuisaan taukotilaan muuttamaan sen akus-
tiikkaa miellyttävämmäksi, jonka lisäksi viallinen työväline 
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paikallistettiin sen aiheuttaman äänen perusteella. Vaikka 
työvälineen kunnostamiseksi ei mitään tehtykään, ei sitä pai-
kallistamisen jälkeen enää koettu häiritseväksi, vaan ääni oli 
mahdollista sijoittaa muiden tilassa kuuluvien perusäänten 
joukkoon. Kyse oli saman tyyppisestä äänimaisemakompe-
tenssista kuin Stig Magnus Th orsénin tutkimassa työympä-
ristössä: viallisesti toimiva kone tunnistettiin ruokasaliin asti 
jopa niin, että äänen perusteella pyrittiin erottamaan oma ja 
työtoverin laite toisistaan (1985, 10). Häiritsevän äänilähteen 
paikallistaminen valaisee hyvin haku kuuntelun ja tarkkaa-
mattoman kuuntelun eroja: relevantti äänellinen informaatio 
nousi esiin taka-alalta ja ai heutti kuulijoissa tarpeen ääniläh-
teen löytämiseksi. Äänellisiä vihjeitä haettiin siis aktii visesti 
jonkin asian selvittämiseksi. Tarkkaamattomassa kuunte-
lussa sen sijaan alun alkaen etualalle tarkoitettua äänel listä 
informaatiota tuottava äänilähde on valittu taustaksi muulle 
toiminnalle, eikä siihen kiinnitetä aktiivista huomiota. 

Per-Anders Hellström on tutkinut ruotsalaista rakennus-
työmaata, jonka äänimaisemaa ja viihtyvyyttä muokkasi-
vat yhtä aikaa kahdestatoista viiteentoista voimakastehois-
ta kasetti soitinta. Työsuojelullisten näkökohtien vuoksi ei 
korva lappustereoiden käyttö ollut mahdollista, joten ainoak-
si vaihtoehdoksi työntekijöille jäi kuunnella mielei siään 
kaset teja omasta soittimestaan kovalla volyymilla. Useat 
iäkkäämmistä työntekijöistä eivät kyenneet työskentele-
mään kovan musiikin soidessa taustalla, kun taas nuorem-
mat katsoivat musiikin välttämättömäksi oman työntekonsa 
kannalta. Lopulta rakennustyömaan työporukat valikoitui-
vat musiikkimaun eivätkä ammatillisen osaamisen mukaan. 
Tästä oli seurauksena se, että aiemmin kisälliperinteenä siir-
tyneet työtaidot jäivät nyt nuoremmilta työntekijöiltä oppi-
matta. (Stockfelt 1994, 35.) 

Vaikka työympäristöt eroavatkin toisistaan huomattavas-
ti, muodostaa Hellströmin tutkimuskohde mielenkiintoisen 
vertailukohteen Mikrokuvaus- ja konservointilaitokselle. 
Siinä missä rakennustyömaan työporukat oli muodostet-
tava musiikillisten mieltymysten perusteella, on  tutkimus-
kohteessani asia päinvastoin: liika sosiaalisuus aiheuttaa 
tarpeen sulkeutua yhteisön ulkopuolelle, ja tähän sulkeutu-
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miseen käytetään nimenomaan  musiikkia ja korvalappuste-
reoita. Vaikka kuunteluvälineet muokkaavatkin työn ohessa 
tapahtuvaa musiikinkuuntelua, on merkillepantavaa se, että 
Hellströmin tutkimuksen rakennustyömies kuuluu musiikin 
välityksellä johonkin. Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksen 
työntekijä taas käyttää musiikkia ja yksityistä kuuntelua tar-
peen mukaan erottuakseen jostakin. Sosiaalisuudesta on siis 
muodostunut työtilan auditiivista ympäristöä niin voimak-
kaasti muokkaava tekijä, että sen ulkopuolelle asettuminen 
vaatii aika ajoin korvalappustereoita. Työyhteisön sosiaaliset 
suhteet vaikuttavat näin myös kuuntelutottumuksiin vaikka 
eivät ehkä yhtä voimakkaasti kuin Hellströmin tutkimuskoh-
teessa, sillä sosiaalisuuden priorisoinnin vuoksi radio unoh-
tuu usein taustalle kuulumaan. Ikäerot eivät Mikrokuvaus- 
ja konservointilaitoksella ole niin suuria, että musiikilliset 
mieltymykset vaikuttaisivat työtehtävien suorittamiseen toi-
sin kuin eri ikäisten rakennusmiesten keskuudessa. 

Ääni ja valta
Äänen ja vallan yhteys on keskeisellä sijalla, kun ajatel-
laan äänimaisemaa historiallisena ja sosiaalisena ilmiönä 
(Kurkela 1991, 52). Yhteiskunnassa tämä yhteys on selkeä: 
taloudellista ja poliittista valtaa käyttävillä on mahdollisuus 
vaikuttaa suihkukoneineen ja helikoptereineen yleiseen ääni-
maisemaan ilman pelkoa rangaistuksesta (Tagg 1992, 339). 
Tutkimuskohteessa nämä vaikutusmahdollisuudet ilmenivät 
kuunneltavan musiikin tai radiokanavan valinnassa sekä ra-
dion volyymin suhteessa muihin tilan ääniin, jos toki huo-
mattavasti pienemmässä mittakaavassa. Myös työpaikan 
tehtävänjako vaikutti äänimaiseman muodostumiseen. Kyse 
on pohjimmiltaan sosioakustisen järjestyksen muuttamises-
ta: ketkä pysyttelevät taustalla ja kenellä on lupa muokata 
äänellisesti yhteistä ympäristöä (vrt. Peltonen 1998, 46)? 

Kiinteistöön liittyvät tekniset työt on annettu työpaikan 
ainoan miespuolisen työntekijän hoidettavaksi. Tämä teh-
tävänanto mahdollistaa työtilan äänel lisen muokkaamisen 
eri signaalien –kuten puhelimien hälytysäänien säätämisen 
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– välityksellä. Teknisten laitteiden mahdollistama äänel-
linen vaikuttaminen ei rajoitu pelkästään yhteiseen työti-
laan, sillä tehtäviin kuuluu myös palokellojen testaaminen. 
Työturvallisuuden vuoksi testattavat kellot kuuluvat koko 
kiinteistössä erittäin selvästi, joten mahdollisuudet koko ra-
kennuksen äänellisen hallitsemiseen ovat melkoiset: palo-
kelloja soitetaan kuukauden välein, mutta testin kestolle ei 
ole asetettu takarajaa, vaan se on testaajan itsensä päätettä-
vissä. Vaikka jatkuvaan yhteisen työtilan äänelliseen muok-
kaamiseen ei korvalappustereoita kuuntelevalla teknisten 
töiden suorittajalla ole tarvetta, tarjoutuu hänelle kerran 
neljässä viikossa lakisääteinen mahdollisuus muuttaa kaik-
kien rakennuksessa työskentelevien henkilöiden auditiivista 
todellisuutta. Palokellojen soitto kääntää hetkellisesti äänen 
välityksellä manifestoituvat valtasuhteet päälaelleen: yhteis-
tä työtilaa muokkaavat muiden valitsemat äänet lähes koko-
aikaisesti, mutta kerran kuussa päättää koko työpaikan ääni-
maisemasta yksi henkilö. Tämän voidaan ajatella johtuvan 
perinteisesti ”miesten töiksi” miellettyjen teknisten tehtävi-
en antamisesta laitoksen ainoan vakituisessa työsuhteessa 
olevan miespuoleisen työntekijän hoitoon. Olisi liioiteltua 
väittää, että teknisten tehtävien suorittaminen selittyisi aino-
astaan sukupuoleen liittyvillä tekijöillä, sillä palokellotestin 
suorittaminen sinällään on tuskin sosiaalisesta sukupuolesta 
riippuvainen seikka. Asiaan vaikuttavat mitä luultavammin 
myös työntekijöiden mieltymykset suhteessa työtehtävien 
valintaan. Silti on aiheellista muistaa, että sosiaalistumisen 
myötä muodostuneet käsitykset siitä, mikä katsotaan sovel-
tuvaksi miehille ja mikä naisille vaikuttavat implisiittisesti 
myös äänimaiseman muokkautumiseen. 

Äänivalta on edellä mainitussa  tapauksessa itse työn suo-
rittamiseen liittyvää, säännöllisin väliajoin toistuvaa äänel-
listä vaikuttamista, joka ilmeni työpaikalla erityyppisinä ja 
eri voimakkuuksilla soivina signaaleina. Se eroaa oleellisesti 
yhteisen työtilan äänimaiseman muokkaamisesta, joka on 
luonteeltaan jatkuvaa ja itse hankittua, eikä se liity suoranai-
sesti itse työn suorittamiseen. Kärjistetyimmillään eräänlai-
nen äänten välityksellä käyty valtakamppailu oli silloin, kun 
yhteisessä työtilassa oli käytössä kaksi eri kanaville viritettyä 
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radiovastaanotinta. Asia koettiin häiritseväksi ja ongelma 
ratkaistiin sijoittamalla toinen radioista viereiseen huonee-
seen. Samalla vähenivät kuitenkin mahdollisuudet vaikuttaa 
huoneessa kuuluvaan radiotarjontaan. Tasaväkinen tilanne 
laukesi kuitenkin vasta työtehtävien muuttumisen myötä, 
jolloin ratkaisu pattitilanteeseen tuli yhteisön ulkopuolelta, 
ei sen sisältä. 

Tutkimushetkellä tilan ainoa vastaanotin oli sijoitettu ra-
dion omistajan työpöydälle, joten hänellä oli kollegoitaan 
paremmat mahdollisuuden sen säätämiseen. Äänellisesti 
eniten yhteistä työtilaa muokkasi kuitenkin radion siirtämi-
nen pois työtilasta sekä sen tuominen takaisin omalle pai-
kalleen. Vastaanottimen siirtämisen vaikutukset olivat sekä 
välillisiä että välittömiä. Yhtäältä radion siirtäminen vähensi 
tilan äänilähteitä ja toisaalta sen mukana siirtyi osa työnte-
kijöistä muualle kiinteistöön. Kun vastaanotin palautettiin 
takaisin omalle paikalleen, muutti se akustista ympäristöään 
heti avaamisensa jälkeen. Lisäksi radiotarjonta antoi aiheen 
keskustelulle ja siten lisäsi äänellisen informaation mää-
rää tutkittavassa tilassa. Ohjelmavalintoihin vaikutti useasti 
myös korvalappustereoita käyttävä informantti, joka suo-
sitteli kollegoilleen sopivaksi katsomaansa radiotarjontaa. 
Samalla hän tuli vaikuttaneeksi välillisesti esivalmisteluti-
lan äänimaisemaan: sekä ohjelmavalinta että työntekijöiden 
keskittyminen radionkuunteluun muokkasivat molemmat 
äänellisesti yhteistä työtilaa.

Äänen välityksellä manifestoituvasta vallasta on kyse 
myös puhelimen signaalissa. Ulkopuolinen taho vaikuttaa 
akustiseen tilaan signaalin välityksellä siten, että se aiheut-
taa muutoksia tilassa työskentelevien henkilöiden toimissa 
ja vaimentaa tilan muita äänilähteitä. Puhelimen soiminen 
velvoittaa jonkun työntekijöistä nousemaan työpisteensä 
äärestä, kävelemään työtilan poikki ja vastaamaan puheli-
meen. Vastattaessa on tavallista, että radion äänenvoimak-
kuutta lasketaan. Tällä toimenpiteellä ei ainoastaan paran-
neta puhelun kuuluvuutta, vaan kyse on myös siitä, millai-
nen kuva työpaikasta halutaan ulkopuolisille antaa. Vaikka 
kukaan ei ole määritellyt yhteisessä työtilassa soitettavan 
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radion äänenvoimakkuutta eikä asiasta ole keskusteltu, pi-
detään radion hiljentämistä  itsestäänselvyytenä. Tai kuten 
eräs työntekijöistä kiteytti asian: ”Tämä on kuitenkin työ-
paikka”. Radion hiljentämisellä työpaikan äänimaisema siis 
representoidaan ulkopuoliselle henkilölle sellaiseksi, joka 
katsotaan työpaikalle soveliaaksi. Työympäristön ääniin liit-
tyvät merkitykset eivät näin manifestoidu ainoastaan äänten 
tuottamisena vaan myös niiden hiljentämisenä. 

Signaali ja perusääni merkitsevät eri henkilöille eri asioi-
ta. Ääniä kategorisoitaessa sekä niiden vaikutuksia ja mer-
kityksiä pohdittaessa olisi otettava huomioon ei ainoastaan 
yksilölliset vaan myös yhteisölliset tekijät. Sosiaalinen kans-
sakäyminen muokkaa havainnointitapahtumaa ja erityisesti 
sitä, millaisen kuvan yksilö haluaa antaa kuulemansa äänen 
vaikutuksesta itseensä. Tutkimuskohteessa tämä ilmeni si-
ten, että tavallisesti puhelimen ääneen reagoitiin välittömäs-
ti, mutta ajoittain sen jatkuvaan soimiseen työlääntyneet 
työntekijät eivät vaivautuneet vastaamaan puhelimeen, vaan 
jättivät signaalin huomiotta, kunnes joku viimein otti asi-
an hoitaakseen. Koska puhelimen ääntä ei noteerattu, olisi 
mahdollista ajatella, että kyseessä oli signaalin muuttumisen 
perusääneksi. Faktisesti asia ei näin kuitenkaan ollut: puhe-
limen läpitunkeva ääni ei varmuudella voinut jäädä keneltä-
kään samassa tilassa työskentelevältä kuulematta riippumat-
ta siitä, kuunteliko hän sillä hetkellä korvalappustereoita vai 
työpöydällä soivaa radiota. Signaali siis toimi edelleenkin 
tietoisesti kuunneltavana, merkityksellisenä äänenä (Schafer 
1994, 10), mutta työtilassa työskennelleet henkilöt antoivat 
muiden ymmärtää, että kyseessä olisi perusääneen rinnas-
tettavissa oleva huomaamaton ääni. 

Esivalmistelutilassa toistuvasti kuuluva puhelimen hä-
lytysääni muutti signaalin näennäisesti perusääneksi, mitä 
tuskin olisi tapahtunut, jos vastaaminen olisi jätetty yhden 
eikä kaikkien tilassa työskentelevien henkilöiden vastuulle. 
Nämä äänen ilmaisemat, jakamattomat velvollisuudet eivät 
siis kuuluneet kellekään. Tästä  tekemättömästä työnjaosta 
muistutti tilassa toistuvasti kuuluva puhelimen signaali.
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Lopuksi
Radio tarjoaa mielikuvitukselle kiihoketta, jonka vuoksi sitä 
on mahdollista kutsua ”tajuntaa muuttavaksi välineeksi”. 
Lisäksi se tekee ihmiset vähemmän riippuvaisiksi ajasta ja 
paikasta, jos toki muista läsnä olevista ihmisistäkin. Radio-
ohjelmien valinnalla yksilön on mahdollista manipuloida 
omaa mielen- tai vireystilaansa (Alasuutari 1993a, 155). 
Kaikki edellä mainitut käyttötarkoitukset olivat löydettävissä 
tutkimuskohteesta vaikkakin rajoitetusti, sillä yhteinen työ-
tila, kollegoiden mieltymysten huomioonottaminen sekä ti-
lan muut äänilähteet muuttavat radionkuuntelun enemmän 
yhteiseksi kuin yksityiseksi tapahtumaksi. Viestintävälineen 
teho ja vaikutus ovat riippuvaisia kontekstistaan, sillä radio-
ta harvoin pelkästään kuunnellaan tai televisiota pelkästään 
katsotaan (Grossberg 1995, 88). Radio toimii päivittäisten 
tehtävien virikkeellistäjänä ja sitä voidaan käyttää tilanteesta 
riippuen joko keskustelun aloittajana tai yhteisten kuunte-
luhetkien luojana. Tätä yhteisöllisyyttä tukevat työntekijöi-
den kaikkiruokaisuus ohjelmatarjonnan suhteen sekä radion 
säätämistä koskevat kirjoittamattomat säännöt. 

Toisaalta yhteisöllisyys määrittää itse kuuntelutapahtu-
maa: samalla kun radio lisää yhteisön kanssakäymistä kes-
kustelunaiheilla ja kollektiivisella kuuntelulla, vaikuttaa li-
sääntynyt sosiaalisuus radionkuunteluun siten, että ohjelmi-
en keskittynyt seuraaminen hankaloituu. Yksityinen, tark-
kaavainen kuuntelu mahdollistuu ainoastaan korvalappuste-
reoita käyttämällä, mutta samalla kuuntelija sulkee itsensä 
auditiivisesti muiden ulottumattomiin. Kuunteluvälineen 
valinnalla siis selkeästi kuulutaan johonkin tai erottaudutaan 
jostakin: laite mahdollistaa joko sosiaalisen kanssakäymi-
sen tai vaihto ehtoisesti yhteisön ulkopuolelle jättäytymisen. 
Osallistuminen ja eristäytyminen ovat kuitenkin valittavissa 
siinä missä kulloinkin käytössä oleva laitekin, joten radion 
tai korvalappustereoiden käyttäminen ei sulje automaatti-
sesti pois toista kuunteluvälinettä. 

Radion merkityksen arviointia suhteessa muihin tilan ää-
niin hankaloittaa jo mainitun välillisen vaikutuksen lisäksi 
perustavaa laatua oleva ero sen ja tilan muiden äänilähtei-
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den välillä. Tätä eroa voi havainnollistaa kuulemistapahtu-
man luonteella. Tietokoneen tuuletin tai ilmastointi tuotta-
vat perusääntä jatkuvasti, mutta tätä äänellistä informaatio-
ta ei koeta merkittäväksi. Tämä johtuu siitä, että kuuloaisti-
mus perustuu eron havaitsemiseen aiemman ja vallitsevan 
hetken välillä. Äänen vaihtelevuuden puutteesta johtuva 
yhdenmukaisuus turruttaa eikä herätä kuulijassaan kiinnos-
tusta. Vähäisten muutosten vuoksi on aivojen helppo sopeu-
tua perusääneen ja jättää se taka-alalle. Lisäksi äänellisen 
informaation ennustettavuus ja redundanssi helpottavat tätä 
sopeutumista. Toisaalta liika vaihtelevuus voi sekin muuttua 
rasittavaksi: informaation täytyy olla ymmärrettävää ja joh-
donmukaista, sillä liiallinen tai järjestäytymätön informaatio 
muuttuu joko ikävystyttäväksi tai ärsyttäväksi. (Truax 1994, 
22–23, 100.) Semioottisesti ajateltuna kyseessä voi olla myös 
melu, sillä mikä tahansa ääni voi muuttua meluksi, jos se 
toistuu niin useasti, että se kadottaa informaatiosisältönsä 
tai jos äänelle ei pystytä antamaan minkäänlaista merkitystä 
(Kukkonen 1992, 3).

Radion merkitys tilan äänellisenä muokkaajana korostuu 
myös sen kyvyssä antaa kuulijalleen mahdollisuus poimia 
ohjelmatarjonnasta itseään kiinnostavia viipaleita. Näitä vii-
paleita voi kuulija käyttää haluamallaan tavalla, olipa kyse 
sitten keskustelun aiheesta, kollektiivisesta kuuntelusta tai 
musiikkikappaleeseen kuuluvan osan hyräilystä. Radion on 
mahdollista toimia sekä perusääneen rinnastettavana taus-
tana että relevantiksi koetun informaation lähteenä eikä se 
siten ole täysin verrattavissa muihin tilan äänilähteisiin.

Viitteet
  1 Barry Truaxin mukaan ... [Korjaus 4.10., H. Uimonen.]
  2 1995 [Korjaus 25.10.2005, H. Uimonen.]
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KUULOAISTIN VALTAKUNTA
Urbaani ääniympäristö ja radion 
musiikkitarjonta  

Johdanto
Futuristi Luigi Russolo hyödynsi urbaania ääniympäristöä 
sävellyksissään Kaupungin herääminen ja Autojen ja lento-
koneiden kohtaaminen. Ne toteutettiin säveltäjän itsensä 
suunnittelemilla instrumenteilla, sillä perinteiset orkes-
terisoittimet eivät olisi teoksen esittämiseen soveltuneet. 
Russolo oli antanut soittimilleen erottuvan onomatopoi-
eettisia nimiä, kuten ulvoja, jyrisijä ja sihisijä (Th ompson 
2002, 136–137), ja niillä oli tarkoitus ilmentää konsertti-
olosuhteissa ”kaikkia nykyaikaiseen elämään liittyviä ääniä: 
männän jyskytystä, propellien surinaa, kirjoituskoneen na-
kutusta, kumipyörien sihahtelua asfaltilla…” (Paavolainen 
1929, 81–82). Säveltäjän mukaan instrumentit saivat aikaan 
sen, että orkesterin jäsenet ryhtyivät kuuntelemaan ympä-
ristöään uudella tavalla. Muutaman harjoituskerran jälkeen 
soittajat pystyivät nauttimaan autojen ja raitiovaunujen me-
lusta sekä erottamaan eri äänenkorkeuksia liikenteen seasta. 
Säveltäjän toiveena oli levittää uuden kuuntelun ilosanomaa 
laajemmalle yleisölle Eurooppaan. Kiertue kariutui onnetto-
masti valitun ajankohdan vuoksi – se oli suunniteltu toteu-
tettavaksi syksyllä 1914. (Th ompson 2002, 138.)

John Cagen teos 4’ 33’’ puolestaan koostuu hiljaisuu-
desta, joka kestää tarkalleen neljä minuuttia ja kolmekym-
mentä kolme sekuntia. Se esitettiin ensimmäisen kerran 
Woodstockissa, New Yorkissa 1952. Pianisti David Tudor 
seurasi nuottipaperista sävellyksen tyhjiä tahteja sekuntikel-
lon avulla. Pianon koskettimia hän ei käyttänyt. Esityksen 
edetessä alkoivat konserttivieraat kuiskutella ja osa yleisöstä 
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poistui salista (Solomon). Konserttitilanteeseen liittyvät ri-
tualistiset odotukset jäivät täyttymättä, minkä lisäksi tavan-
omaiseen pianokonserttiin kuuluvien äänten puuttumisen 
on täytynyt olla yksi syy siihen, että yleisö tunsi olonsa kiu-
saantuneeksi tai jopa ärtyneeksi. 

Tila rakentuu fyysisen ympäristön lisäksi äänistä,  jotka 
yhdistetään siinä tapahtuviin aktiviteetteihin. Cagen sävel-
lyksessä tavanomaiset toiminnot ja niihin liittyvät äänet 
kyseenalaistettiin. Niiden sijaan yleisön oli mahdollista 
kuunnella säveltäjän tarkoittamalla tavalla ympäristöään: 
Woodstockissa tämä tarkoitti muiden muassa sadepisaroi-
den ja tuulen aiheuttamia ääniä, jotka kantautuivat ulkoa 
konserttisaliin (mt). 

Molemmat esitykset olivat epäilemättä voimakkaita koke-
muksia sekä yleisölle että esiintyjille. Cagen tapauksessa 
kuuntelijat reagoivat poistumalla konserttisalista, italialais-
ten futuristien esityksissä taiteesta nauttiminen sai paikoi-
tellen korostetun fyysisiä muotoja. Russolon performanssit 
olivat kuuluja sotaisien futuristien kiihkeästä asenteesta tai-
teeseensa: esiintyjät käyttivät tarvittaessa nyrkkejä näkemyk-
siensä puolustamiseen. Keväällä 1914 meluorkesterin ensi-
illassa Milanossa puhkesi tappelunnujakka, jonka seurauk-
sena yksitoista henkeä vietiin sairaalaan (Th ompson 2002, 
137). Säveltäjien kunniaksi on laskettava, että he onnistuivat 
luomaan tavanomaisesta poikkeavan suhteen niin yleisön ja 
ääniympäristön kuin myös soittajien ja ääniympäristön välil-
le. Esityksissä tehtiin tiettäväksi, että äänimaisemaa voidaan 
havainnoida toisin, mikäli siihen vain on riittävästi halua. 

Russolon ja Cagen esimerkin ohjaamana kaupunkilai-
sen on mahdollista suhtautua jokapäiväiseen ympäristöön-
sä uudel la tavalla. Kun fysiologisen kuulemisen tilalle tulee 
psykologisista seikoista riippuva kuunteleminen (Palmer 
1998, 105), paljastaa urbaani äänimaisema itsestään taval-
lisesta poikkeavia piirteitä – niitä, joihin ei kiinnitetä huo-
miota, mutta jotka vaikuttavat elämäämme eri tavoin. 
Elektronisten laitteiden käyttöäänet, motorisoidun liiken-
teen humina tai satunnaisten mielenilmaisujen äänet ovat 
osa kaupunki ympäristöä ja myös tämän artikkelin aiheena. 
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Kirjoituksessani arvioin sitä, kenen ehdoilla yhteistä ääni-
maisemaa muokataan ja mitkä ovat yksilön vaikutusmah-
dollisuudet siihen.

Äänet häiritsevät tai miellyttävät kuulijaansa vastus-
tamattomammin kuin muilla aisteilla havaittavat ilmiöt. 
Auditiivinen todellisuus on aina läsnä, sillä kuuloaisti vas-
taanottaa informaatiota myös ihmisen nukkuessa. Ääniaallot 
ohittavat helposti esteet ja kuulo vaatii osallistumaan. Siinä 
missä katse rajaa ja valitsee, on kuulo alisteinen ympäristön 
äänille. Ääni ympäröi – se on vaikeammin hallittavissa kuin 
visuaalinen objekti olkoonkin, että tarvittaessa voimme vali-
ta hyvinkin tarkkaan sen mitä keskitymme kuuntelemaan. 

Kaupunkien monimuotoisen äänikokonaisuuden keskel-
lä nousee esiin väistämättä tietoisuus siitä, että äänellinen 
ympäristö on aina jonkun hallinnassa. Neutraaleja, kaikille 
tasa-arvoisia äänimaisemia on entistä harvemmassa. Onko 
niiden kohdalla kyseessä äänellinen tyhjiö, joka odottaa 
täyttymistään? Akustinen ei-kenenkään maa vartomassa ot-
tajaansa? Entä millä perusteilla kaupunkitila annetaan tiet-
tyjen ryhmien käyttöön? Minkä vuoksi liiketoiminnan edis-
tämiseen tarkoitettu musiikki luo itsestään selvän urbaanin 
elämisen taustan, kun taas vapaaehtoinen kansalaistoiminta 
saa virkavallan liikkeelle?

Ääniympäristö muotoutuu jatkuvan neuvottelun tulok-
sena. Siihen vaikuttavat muiden muassa teknis-taloudelliset 
muutokset ja lainsäädäntö. Äänillä luodaan ja muovataan 
tilaa: tämä ilmenee niissä lukuisissa eri tavoissa ja yhteyk-
sissä, joissa musiikkia koetaan ja kulutetaan (Connell 2003, 
192–193). Tilaa rakennetaan tehokkaasti myös sillä, mitä 
musiikkia tarjotaan kuunneltavaksi ja millä motiiveilla tämä 
tarjonta tapahtuu. 

Äänimaiseman rakentumista voidaan havainnollistaa 
suomalaisen paikallisradiotoiminnan käynnistymisellä sekä 
radioiden toiminnassa ja musiikkitarjonnassa tapahtuneil-
la muutoksilla. Lähetykset alkoivat kahdeksankymmenlu-
vun puolivälin jälkeen, ja ne tarjosivat vaihtoehdon julkisen 
palvelun radiotarjonnalle ja siten yksityisen ja yleisen tilan 
äänelliselle muovaamiselle. Uusien kanavien tarvetta perus-
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teltiin demokratiavaateilla, jotka täytettäisiin muiden muas-
sa Ylen monopolin purkamisella. Eräs toimiluvan saaneista 
oli tamperelainen Radio 957, joka aloitti toimintansa 1985 
Tampereen ylioppilaskunnan omistuksessa. Tällä hetkel-
lä kanava on osa Pop ja Rock klassikot -ketjua. Artikkelissa 
esittelemässäni tapaustutkimuksessa analysoin muutoksia 
Radio 957:n ohjelmapolitiikassa ja  musiikkitarjonnassa sekä 
musiikin paikallisuudessa.  

Mainosrahalla toimivan radiokanavan lisäksi käytän mu-
siikkitarjonnan muutoksen toisena esimerkkinä julkisrahoit-
teista Yleisradiota. Oletuksenani on, että YLE reagoi radio-
maiseman muutoksiin yhtenäistämällä musiikkitarjontaan-
sa ainakin joiltakin osin. Tarkastelen myös sitä, millainen 
musiikki soi päiväsaikaan nyt, kun Yleisradion radiomono-
polin murtumisesta on aikaa lähes kaksikymmentä vuotta. 
Tapaustutkimuksen aineistona käytän Ylen kanavien tarjon-
taa yhden päivän ajalta vuosilta 1986 ja 1997 sekä viikon ra-
diosoittotietoja vuoden 2004 helmikuulta1. 

Radiotoiminnan säätelyn purku toimii esimerkkinä siitä, 
kuinka tilan äänellinen hallinta siirtyy huomaamattomas-
ti muualle, kuin missä sen on alun alkaen ajateltu sijaitse-
van. Ainoastaan musiikkitarjontaan keskittyminen olisi 
kuitenkin riittämätön keino ratkoa ääniympäristöön ja sen 
hallintaan liittyviä kysymyksiä. Ilman jokapäiväiseen ääni-
maisemaan vaikuttavia tekijöitä ei urbaania ympäristöä voi 
lähestyä. Tämä vuoksi tarkastelen työssäni myös ympäristö-
äänten avulla muotoutuvaa tilaa. Asian ymmärtämiseksi on 
aluksi tarpeen luoda katsaus aistien kulttuurisiin merkityk-
siin ja ääniympäristön kulttuurihistorialliseen muutokseen.

Aistittu ympäristö
Läntisissä kulttuureissa on totuttu ajattelemaan, että aisti-
minen on enemmän fyysistä kuin kulttuurista toimintaa. 
Aistien on yksinkertaisesti mielletty keräävän tietoa ympä-
röivästä maailmasta. Kulttuuriset merkitykset ovat jääneet 
useasti taka-alalle – jo käsitys viidestä aistista on tietyiltä 
osin kulttuurisesti rakentunut. Toisissa sivilisaatioissa ais-
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teja ajatellaan olevan enemmän, toisissa vähemmän. Aistien 
keskinäiset suhteet eivät nekään ole pysyviä, vaan vaihtu-
vat kulttuurien muuttumisen myötä (Classen 1993, 1, 7)2. 
Kulttuurin muututtua auditiivisesta visuaalispainotteiseksi 
on näköaisti noussut hierarkiassa kuuloaistia merkittäväm-
pään asemaan. Kirjoitusmerkkien keksiminen aloitti siirty-
män kuulovaltaisesta näkövaltaiseen kulttuuriin – niiden 
myötä näköaistista tuli tärkein tiedonhankinnan väline. 
Muutosta vauhdittivat kirjapainotaidon keksiminen ja luku-
taidon leviäminen. (Mt.; ks. myös Ong 1993, 121.) 

Käsityksiä auditiivisuuden korvanneesta visualisuudes-
ta on myös kritikoitu. Eri aistit toimivat vuorovaikutussuh-
teessa toisiinsa, eikä niiden keinotekoinen erottaminen toi-
sistaan ole tarkoituksenmukaista. (ks. Feld 1996, 96.) Lisäksi 
huomion kiinnittäminen visuaaliseen symbolismiin vie tilaa 
muiden aistien symbolisilta funktioilta. Läntisen aistihierar-
kian vaikutuksesta jäävät havaitsematta myös muiden yh-
teisöjen tarjoamat vaihtoehdot aistia ympäristöä. (Classen 
1993, 5, 7.)

Kritiikistä huolimatta aistien tärkeysjärjestyksen vaihtu-
minen on korvinkuultavaa. Yhdeksännentoista vuosisadan 
Ranskan maaseudun äänimaisemasta kirjoittaneen histo-
rioitsija Alan Corbinin mukaan yhteiskunnan muutokset 
olivat havaittavissa kellojen ääniin liitetyissä merkityksis-
sä. Niiden rooli muuttui elämän sekularisoituessa ja maa-
seutukuntien löytäessä muita symboleja identiteetilleen. 
Auktoriteettia ilmaistiin entistä enemmän kirjoitetussa teks-
tissä, eikä kelloja tarvittu enää kommunikaatiovälineenä sii-
nä määrin kuin aiemmin. Henkilökohtaiset ajannäyttäjät ja 
kalenterit varmistivat muutoksen auditiivisesta visuaaliseen. 
(1998, 307.) Toisaalta näkyvälle paikalle torneihin sijoitetut, 
aikaa näyttävät kellot toimivat sosiaalisen säätelyn välineinä. 
Ajan kulkua voitiin näin seurata kaikkialta. Kelloihin liittyi 
ajan etenemistä osoittava äänimerkki, joten kellot hallitsivat 
myös äänellisesti. (Salmi 1996, 33.)

Teollistumisen myötä äänelliset auktoriteetit muuttuivat, 
sillä taloudellisesta vallasta kertovat tehtaiden äänet tulivat 
kaupungeissa vallitseviksi (ks. Schafer 1977). Industrialismi 
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kuului urbaanissa ääniympäristössä äänten lukumäärän 
ja voimakkuuden lisääntymisenä. Tämä ohessa työnteki-
jät toivat omat elämisen äänensä mukanaan, kun he siirtyi-
vät maaseudulta tiheästi asutetuille tehdaspaikkakunnille. 
Yksittäinen tekninen innovaatio, joka muokkasi suuresti ää-
niympäristöä, oli polttomoottori. Se oli helppokäyttöinen, 
kevyt ja käy useaan eri tarkoitukseen (mts., 82). Laitteen 
käyttösovellukset – autot, moottorikelkat ja ruohonleikkurit 
– ovat teollisesti kehittyneiden maiden kansalaisten ulottu-
villa tai ainakin jollakin tapaa osana heidän elämäänsä. 

Urbanisoituva elämä toi mukanaan meluongelman. 
Historiallisesti kyse ei ole uudesta asiasta, sillä ensimmäi-
set maininnat epämiellyttävistä äänistä ovat sumerien 
Gilgamesh-eepoksesta. Sen mukaan nukkumaan kykene-
mättömät jumalat ärsyyntyivät ihmisten melunpitämi-
seen niin, että hukuttivat ihmiskunnan (Keizer 2001, 39). 
Moderni yhteiskunta haki ongelmalle teknisesti toteutet-
tavaa ratkaisua: ensimmäiset mahdollisuudet tähän syn-
tyivät kaksikymmenluvulla, jolloin akustiikan asiantuntijat 
kehittivät uusia tapoja mitata ääntä (Th ompson 2002, 119). 
Tieteentekijät ja insinöörit kykenivät määrittämään elektro-
akustisilla laitteillaan äänen voimakkuuden kvantitatiivises-
ti. Uudet tavat mitata modernin kaupungin ääniä lisäsivät 
osaltaan yleisön tietoisuutta häiritsevien äänten ongelmasta, 
kuten myös odotuksia ongelman ratkaisemiseksi. (Mt.)

Epämiellyttävien äänten hallinnan ja säänneltävyyden il-
luusio mureni pian. Paradoksaalisesti sama insinööritaito, 
jonka avulla lukuisten ja voimakkaiden äänten Pandoran 
lipas kammettiin auki oli kyvytön ratkaisemaan niiden 
mukanaan tuomaa meluongelmaa. Modernin asiantuntija-
yhteiskunnan kyky hallita äänellistä ympäristöään ei ollut 
riittävä, joten akustisella tietämyksellä ryhdyttiin ratkomaan 
helpommin kontrolloitavien sisätilojen melua. Painopiste 
muuttui: ääniongelman ratkaisemisen sijaan keskityttiin sii-
hen, kuinka ulkotilojen häiritsevät äänet saataisiin pysymään 
ulkopuolella. (Mt.)
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Äänitaustan sähköistetty muutos
Sähköisesti toimivat laitteet muovaavat merkittävästi tämän 
päivän ääniympäristöä. Elektroakustisen tallentamisen, vah-
vistamisen ja lähettämisen myötä ääni voidaan erottaa alku-
peräisestä käyttöyhteydestään ja toistaa lähes alkuperäisen 
kuuloisena. Tämä provokatiivisesti skitsofoniaksi (Schafer 
1977, 273) kutsuttu ilmiö tapahtui Suomessa kaksikymmen-
luvun lopulla gramofonien ja radioiden yleistyessä.

Suomalaisten musiikin käyttötottumukset muuttuivat 
radikaalisti kuusikymmenluvulla. Musiikki ja soitto oli-
vat siihen asti liittyneet jokapäiväisestä elämästä erottu-
viin tapahtumiin: tansseihin, konsertteihin tai iltamiin. Nyt 
soittoa ja laulua saatettiin kuulla taustamusiikkina kotona 
ja työpaikoilla sekä julkisissa tiloissa Sävelradiosta ja levy-
automaateista. Kannettavien transistori- ja autoradioiden 
yleistyminen sai aikaan sen, ettei musiikinkuuntelu ollut 
enää paikkaan sidottua toimintaa. (Kurkela 2003, 238–239.) 
Kasettinauhureilla oli mahdollista tallentaa mieleinen vali-
koima kappaleita mieleiseen järjestykseen ja kuljettaa mu-
siikki haluttuun paikkaan. Nauhureita oli Suomessa seitse-
mänkymmenluvun puolivälissä yli miljoona, ja kasetit ohit-
tivat äänitteiden myynnissä lp-levyt vuonna 1973 (Bruun 
1998, 197). Uusien musiikinkäyttömahdollisuuksien myötä 
myös kuuntelutottumukset monipuolistuvat.

Television, lehtimainosten, mainostaulujen, logojen ja 
näyteikkunoiden keskellä kulutamme tuotteita ja yhteiskun-
tamme sosio-ekonomisia arvoja ennen muuta silmillämme 
(Classen 1993, 6). Näköaistin rinnalle on aiheellista nostaa 
myös kuulo. Nykyinen kuluttaja on musiikin vaikutuspiiris-
sä omasta halustaan tai tahtomattaan, tietoisesti tai tiedos-
tamattaan. Moderni asiantuntijayhteiskunta ulottaa lonke-
ronsa tällekin alueelle: kulutuskontrollia voidaan tehostaa 
ennakoimalla ja ohjailemalla asiakaskäyttäytymistä musiikin 
avulla. 

Musiikilla voidaan vaikuttaa kuluttajakäyttäytymisen 
ryt miin. Hiljaisem malla musiikilla saadaan asiakkaat viettä-
mään enemmän aikaa  tavaratalossa verrattuna siihen, että 
heille soitettaisiin äänentasoltaan voimakkaampaa musiik-
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kia. Nopeatempoisempi musiikki saa asiakkaat tekemään 
ostoksensa nopeammin, hitaampitempoinen verkkai-
semmin. Tämä vaikuttaa rahankulu tukseen – hitaamman 
musiikin soidessa kulutetaan liikkeessä enemmän rahaa. 
Ravintoloiden hidas musiikki johtaa pidempiin lounaisiin ja 
lukuisampien juomien ostamiseen, kun taas nopealla mu-
siikilla saadaan asiakas puremaan ruokaansa nopeammin 
ja juomaan rivakampaan tahtiin. Myös ostopäätöksiin pys-
tytään vaikuttamaan. Viinimyymälän klassisella musiikilla 
ei ole määrällistä vaikutusta tuotteiden menekkiin, mutta 
sen on havaittu myyvän kalliimpia viinejä listamusiikkiin 
verrattuna. (Hargreaves, North 2000, 274–275.) Tosin huo-
mioon on otettava myös muut ympäristöön vaikuttavat te-
kijät, kuten valaistus, sisustus ja tuoksut (mt.) sekä kulutus-
tottumukset, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin. 
Taustamusiikin suunnittelu on ymmärrettävää, sillä kaupas-
sa soiva satunnainen mainosradio antaa kilpailevalle mai-
nostajalle tilaa oman liikeyrityksen kustannuksella.

Osa suomalaisista kauppaketjuista ja liikekeskuksista 
hankkii tiloissaan soivan musiikin keskitetysti taustamusiik-
kiin ja mainontaan erikoistuneilta yrityksiltä. Kotimainen 
alan yrittäjä markkinoi palveluja, joilla voidaan vaikuttaa 
asiakaskäyttäytymiseen ja henkilökunnan mielialaan. Yritys 
vakuuttaa potentiaalisia asiakkaitaan esittelemillään tutki-
mustuloksilla siitä, että taustamusiikki tehoaa asiakkaiden 
arvostuksiin ja ostopäätöksiin. Järjestelmän kerrotaan otta-
van huomioon muut ympäristön äänet ja säätävän äänenvoi-
makkuuden niiden mukaan. (Audioriders 2004.) 

Taustamusiikkia käytetään myös häiritsevien äänten peit-
tämiseen. Hieman paradoksaalisesti ääniä vastaan käydään 
ääniä lisäämällä, ei niitä vähentämällä. Sen sijaan, että puu-
tuttaisiin epämiellyttäviä ääniä aiheuttaviin lähteisiin, kuten 
vaikkapa ilmastointiin tai kylmälaitteisiin, peitetään niiden 
aiheuttama melu miellyttävimmillä, usein omavalintaisilla 
äänillä. Musiikin lisäksi tarkoitukseen voidaan käyttää eufe-
mistisesti akustiseksi parfyymiksi kutsuttua valkoista kohi-
naa (Schafer 1977, 98). Tällä tarkoitetaan ääntä, joka sisältää 
kaikki ihmisen kuuloalueen taajuudet ja siten peittää tehok-
kaasti muita ääniä. 
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Taustamusiikkia tarjoavien yritysten mukaan heidän 
tuotteensa stimuloi tuotantoa, tehokkuutta ja myyntiä sekä 
luo miellyttävää ilmapiiriä. Kriittisesti asiaan suhtautuvat 
sanovat taustamusiikin manipuloivan sekä työntekijöitä 
että kuluttajia. (Truax 2001, 215.) Kyse on eri intresseistä. 
Taloudellisin motiivein liikkeellä olevat yritykset ilmoit-
tavat muuttavansa ääniympäristöä aiempaa positiivisem-
paan suuntaan. Kriitikot kokevat, että juuri ääniympäristön 
muuttaminen tekee siitä keinotekoisen ja ainoastaan peit-
tää epätyydyttävän äänellisen ympäristön eikä varsinaisesti 
tarjoa ratkaisua itse ongelmaan. Näkökannasta riippumatta 
tunnustavat musiikin vaikutuksen sekä sen puolustajat että 
kritikoijat. 

Suurten yritysten rinnalle ovat nousseet pienemmät fi r-
mat, jotka räätälöivät ohjelmoitua musiikkia eri markkina-
ryhmien ja ympäristöjen mukaan. Aiemmin huomaamatto-
maan taustamusiikkiin keskittyneet yritykset ovat lisänneet 
tuotevalikoimaansa taustasta erottuvat alkuperäisesitykset. 
Yksi suurimmista, Muzak Corporation, on laajentanut toi-
mintaansa juuri tähän suuntaan. Se tarjoaa hittikoosteita 
alkuperäisesityksistä ja myy niitä eräänlaisina musiikillisi-
na elämäntyylipaketteina eri asiakassegmenteille (Muzak 
2004). Muutokseen on mitä todennäköisimmin vaikuttanut 
yleinen tallenteiden saatavuuden lisääntyminen ja monipuo-
listuminen. Radio ja televisio, sekä viimeisimpänä internet, 
ovat moninkertaistaneet kuuntelijoiden mahdollisuudet va-
lita haluamansa musiikki itse. 

Paikallinen ääni
Radiolla voidaan vaikuttaa laajalti. Kansallisen radiotutki-
muksen mukaan vuoden 2003 lopulla radio tavoitti keski-
määrin 97 prosenttia yhdeksän vuotta täyttäneestä väestös-
tä viikon aikana. Heistä 49 prosenttia kuunteli kaupallisia 
kanavia. (KRT 2004.) Äänitteillä olevia musiikkikappaleita 
kaupalliset kanavat ja Yleisradio soittavat vuosittain yli 7,3 
miljoonaa (Karlson 2004, 14). Suomessa vaikutusmahdolli-
suudet lisääntyivät kahdeksankymmenluvun puolivälissä, 
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jolloin paikallisradiot aloittivat toimintansa Yleisradion rin-
nalla. Uusia kanavia tuli kaiken kaikkiaan kahdeksantoista 
(SLR 2004). Käytännössä vaihtoehtoja oli vähemmän, sillä 
jo nimensä mukaisesti paikalliskanavat kuuluivat ainoastaan 
paikallisesti (Uimonen 1999, 7). Aluksi radioille myönnettiin 
toimilupia kokeilukaudeksi 1985-1987. Keskeistä myönne-
tyissä toimiluvissa oli nimenomaan paikallisuus: odotukset 
kohdistuivat radioon ”kulttuurisen itseilmaisun ja demo-
kraattiseen osallistumisen” välineenä. (Hujanen 1993, 192.)

Myös Tampereen yliopiston ylioppilaskunta sai radiolu-
van. Ylioppilas kunnan Tampereen Ääni osakeyhtiön Radio 
957 aloitti toimintansa  elokuussa 1985. Kanavan periaattee-
na oli tarjota jokaiselle jotakin, muiden muassa lastenohjel-
mia, vanhoja savikiekkoja ja makasiiniohjelmia. Toiminta oli 
radioluvan mukaisesti ruohonjuuritasolla: kanavan kuunte-
lijayhdistys rohkaisi kuulijoita ns. kortteliradion tekoon ja 
palkkasi henkilön antamaan toimintaan tarvittavaa koulu-
tusta. Radio 957:n toimittajat valitsivat soittamansa musiikin 
itse – vanhemman väen tanssimusiikkia saatettiin soittaa 
vuoron perään rockin kanssa. Musiikkipolitiikka muuttui 
ylioppilasradion loppuaikoina, jolloin musiikkitoimittaja va-
litsi uutuustarjonnasta 10–15 kappaletta, joita kehotti soit-
tamaan muita useammin. (Niemelä 2004.) Musiikkitarjontaa 
ajatellen oli paikallisradioiden ilmestyminen tervetullutta: 
kanavat kilpailivat siitä, kuka soittaa uusimmat kappaleet 
(Bruun 1998, 381). 

Vuonna 1992 myytiin Radio 957:n osakekannasta 
75 prosenttia turkulaiselle Radio Sadalle ja lahtelaiselle 
Rytmiradiolle (Satola 1992, 10). Syynä olivat vaikeudet, joi-
hin jouduttiin taloudellisen taantuman myötä: menestystä 
seurasi organisaation kasvu, kunnes yhdeksänkymmenluvun 
alun laman myötä vähenivät mainostajat. (Niemelä 2004.) 
Omistajanvaihdoksen jälkeen Radio 957 muuttui formaatti-
radioksi. Arkikielessä tällä tarkoitetaan musiikkityylin tai sen 
osa-alueen mukaan profi loitunutta radiota (ks. Tuominen 
1993, 155). Ohjelmatarjonnassa vaihdos kuului siten, että 
pitkät puhe- ja haastatteluohjelmat korvattiin musiikilla. 
Juontajien määrä supistui, samoin musiikkivalikoima. 
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Musiikin kautta formatointi koettiin tehokkaana keino-
na saavuttaa maksimimäärä kuulijoita tietyssä kohderyh-
mässä. Radio 957 valitsi kohderyhmäkseen 35-45 -vuotiaat, 
nuorehkot kaupunkilaiset. Kohdentamisen myötä musiikki-
tarjonnasta karsiutui muiden muassa klassinen, kansanmu-
siikki ja jazz. (Niemelä 2004.) Muutos ei tapahtunut yhtä äk-
kiä, sillä tarjonnan virtaviivaistaminen oli aloitettu jo ennen 
formaattiradion tuloa nk. suosituslistojen käyttöönotolla. 
(Tamminen 1992, 86.) 

Radio 957:n toiminnassa pitkään vaikuttaneen Jari Nieme-
län mukaan kaupallinen radioasema toimii kaupallisten 
periaatteiden mukaan. Sen tavoitteena on tuottaa voittoa. 
Niemelä pitää formatointia tarpeellisena, sillä sen avulla oh-
jelmatarjonnasta tulee tasalaatuista. Musiikin kohdalla tämä 
on johtanut tarjonnan tasapäistymiseen: formatointi rajaa 
pois suuren määrään eri tyylilajeja, suuntauksia ja omakus-
tanteista musiikkia kuulijoiden jokapäiväisestä elämästä. 
Virtaviivaistaminen ulottuu myös radiotoimittajan toimen-
kuvan muuttumiseen ja radioilmaisun kaventumiseen siten, 
että perinteinen radio-ohjelman tekeminen on vaihtunut  
juontajan toimeen. Kansainvälinen SBS-konserni osti Radio 
957:n vuonna 1996. Omistajanvaihdos ei vaikuttanut ohjel-
matarjontaan (Niemelä 2004). 

Radion musiikkiprofi ili
SBS-Finland on hankkinut Suomessa omistukseensa lukui-
sia paikallisradioita. Sen omistukseen kuuluvat Radio City 
ja Kiss FM -kanavat sekä Iskelmä- ja Pop ja Rock klassikot -
ketjut. Yhtiön tiedote kertoo alan ketjuuntuvan, kuten muu-
alla maailmassa on jo tapahtunut. Tämä lisäksi radioiden lu-
kumäärä kasvaa, joskin toimijoiden määrä vähenee. Yhtiön 
toimitusjohtajan mukaan kehitys tarkoittaa kuuntelijan kan-
nalta ”enemmän ja parempia radiovaihtoehtoja” (Sbs 2004). 
SBS-radiot kuuluvat miltei koko Suomessa osa Kainuuta ja 
Tornion yläpuolinen Suomi pois lukien.

Pop- ja Rock klassikot -ketjuun kuuluvat Radio 957:n 
ohella Radio Jyväskylä,  Radio Mega Oulussa ja Radio Sata 
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Turussa. Raumalaisen Radio Ramonan kanssa konsernilla 
on yhteistyösopimus (Seppänen, 2004). Katsaus kanavien 
kotisivuille osoittaa, että paikallisuutisia, urheilulähetyksiä 
ja säätietoja lukuun ottamatta ovat ketjun juonnot kaikil-
le kanaville yhteisiä (ks. liite 2). Musiikkitarjonnassa ei ole 
aluekohtaisia eroja, sillä samat kappaleet soivat yhtenäisesti 
kaikissa ketjun kaupungeissa (Seppänen, 2004).

Vuonna 1992 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin Radio 
957:n musiikkiprofi ilia. Nk. Prime time -aikana kanavat ta-
voittelevat laajinta mahdollista yleisöä, ja siten se myös il-
mentää selkeimmin radion profi ilia. Prime time -ajaksi tut-
kimuksessa määriteltiin 10.00–17.00. Nuorten aikuisten 
rockorientoituneeksi mielletty kanava oli musiikkitarjonnan 
perusteella laajentanut kohderyhmäänsä yli kolmekymp-
pisiin. Musiikkina soitettiin uutta ja vanhaa iskelmää sekä 
nostalgista rockia. Kanavan tarjonnasta muodosti koti-
mainen musiikki 62,4 prosenttia (Tamminen 1992, 83–86.) 
Paikallisuutta pidettiin yllä alueellisilla uutisilla ja soittamal-
la tamperelaisten, menestyneiden rock-yhtyeiden musiikkia 
(Niemelä 2004). 

Tämän päivän Radio 957:n päivätarjonta koostuu Pop- 
ja rock klassikot -ketjun osana varsin nostalgisesta pop- ja 
rock-musiikista (ks. liite 1). Päivälähetystä rytmittävät uuti-
set ja juonnot kappaleiden välissä toisin kuin vuonna 1992, 
jolloin tarjonta oli jaettu yksittäisiksi ohjelmiksi. Musiikki on 
pääosin menneiden vuosikymmenien tunnettuja rock-kap-
paleita. Kotimaisia artisteja olivat J. Karjalainen ja Kolmas 
nainen. Musiikissa paikallisuutta edustivat Eppu Normaali, 
Juice Leskinen ja Popeda, joiden kappaleiden osuus oli 9, 5 
prosenttia parhaan kuunteluajan musiikista. Tamperelaista 
musiikkia soitetaan siis keskimäärin kerran tunnissa.  Kaikki 
prime time -ajan kappaleet laulettiin englanniksi ja suomek-
si yhtä ruotsinkielistä esitystä lukuun ottamatta. Kantri oli 
edustettuna kahdella suomenkielisellä kappaleella.

Vuoden 2004 helmikuussa kotimaisen musiikin osuus 
957:n tarjonnasta oli 44 prosenttia. Viimeisen vuoden sisällä 
julkaistut uutuuskappaleet olivat suureksi osaksi suomalai-
sia hittejä, jotka soivat myös muilla mainosrahoitteisilla ka-
navilla. Niiden osuus musiikkitarjonnasta oli 16, 6 prosent-
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tia. Samat kaksi kotimaista kappaletta soivat kaksi kertaa 
10.00–17.00 välisenä aikana. Osa musiikista oli sidoksissa 
muuhun mediatarjontaan, kuten ajankohtaiseen elokuvaan 
tai televisiossa lähetettyyn laulukilpailuun. 

Kuulijat voivat vaikuttaa rajoitetusti Pop- ja Rock klassi-
kot -ketjun musiikkivalintoihin, sillä kanavien kotisivujen 
kappalelistoista on mahdollista äänestää kappaleita soitetta-
vaksi lauantain lähetykseen. Internetin kautta eivät radioka-
navat musiikkia juurikaan lähetä poikkeuksena musiikkipo-
litiikaltaan kerettiläinen Radio Helsinki. Internet-lähetyksiin 
vaikuttaa tätä kirjoitettaessa radioiden kädenvääntö tekijän-
oikeusyhdistys Gramexin kanssa sopivasta korvauksesta.

Paikallisradiota Suomeen! -tutkimuksen mukaan suoma-
lainen musiikki teki läpimurron kaupallisten kanavien soit-
tolistoille yhdeksänkymmentäluvun lopussa (Ylönen 2002, 
50)3. Suomalaista musiikkia ei tutkimuksessa tarkemmin 
määritelty, mutta sillä tarkoitettaneen päivän iskelmiä ja 
vanhempaa tai uudempaa suomalaista rockia ja populaari-
musiikkia, jotka soivat käytännöllisesti katsoen kaikilla mai-
nosrahoitteisilla kanavilla klassiseen musiikkiin ja oman il-
moituksensa mukaan ”groove- ja rytmimusiikkiin” keskitty-
viä radioita lukuun ottamatta. Kansanmusiikki, jazz, blues, 
laulelma, omakustanteet tai lastenmusiikki eivät parhaa-
seen kuunteluaikaan soi. Tässä suhteessa tilanne on säilynyt 
ennallaan myös 957:n kohdalla (ks. Tamminen 1992, 87). 
Suomalaisen musiikin tarjonta on sen sijaan kanavalla las-
kenut huomattavasti siitä, mitä se yhdeksänkymmenluvun 
alussa oli. Paikallisuutta tuovat radion musiikkitarjontaan 
tamperelaiset orkesterit ja esiintyjät, aivan kuten yhdeksän-
kymmenluvun alussakin. Samat tamperelaiset äänitteet soi-
vat luonnollisesti samaan aikaan myös muissa Pop- ja rock 
klassikot -ketjun kaupungeissa. 

Radiomaiseman homogenisoituminen
Yleisradion kakkosverkon ja Tampereen radion tarjontaa 
kolmelta vuodelta verrattaessa käy ilmi, että vuonna 1986 
ei samaa musiikkiesitystä kuultu kuin kerran päivässä. 
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Tilanne säilyi ennallaan yksitoista vuotta myöhemmin Radio 
Suomen ja Tampereen radion kohdalla. Toimintansa 1990 
aloittanut Radiomafi a lähetti sen sijaan samoja kappaleita 
toistuvasti: maaliskuun kuudennen päivän radiotarjonta si-
sälsi kolmen esiintyjän kappaleet kolmesti soitettuna. (Rm 
1986; Rl 1997.) Vuonna 2004 soitti Ylex (ent. Radiomafi a) 
Ääni- ja kuvatallennetuottajien Top-20 listalle kuuluvaa kap-
paletta enimmillään yhdeksäntoista kertaa viikossa, Radio 
Suomi kolmasti (Nac 2004). 

 Radiosoitossa kuuluu musiikkiteollisuuden ja muiden 
joukkotiedotusvälineiden vaikutus. Levy-yhtiöt vaikuttavat 
valtiojohtoisten ja kaupallisten kanavien ohjelmatarjontaan 
tarjoamalla tuotteitaan eri asemien soitettavaksi. Suurten 
levy-yhtiöiden rooli korostui musiikkipolitiikkaan paikallis-
radiotoiminnan alkuaikoina (Niemelä 2004) eikä käytäntöä 
ole nähty tarpeelliseksi muuttaa. Esimerkiksi Emi Finlandilla 
on kaksi työntekijää, jotka pyrkivät päätoimisesti edistämään 
yhtiön julkaisujen soittoa eri radiokanavilla (Nikula 2004).   

Televisiolla voidaan tuoda uutta musiikkia esiin niin 
ikään. Talvella 2003–2004 MTV3:n lähettämän Idols-kilpai-
lun esiintyjien yhteisesitys Tuulet puhaltaa soi viikon 10 ai-
kana kuudellatoista kanavalla yhteensä 79 kertaa. Saman kil-
pailun voittajan uusi single soi samana aikana samoilla ka-
navilla kaiken kaikkiaan 134 kertaa. Monitoroitaviin radio-
kanaviin kuului sekä luparahoitteisen Yleisradion kanavia 
että kaupallisin periaatteiden mukaisesti toimivia asemia. 
(Nac 2004.) Asemien kuuluvuusalueet vaihtelevat valta-
kunnallisista Ylestä ja Radio Novasta pääkaupunkiseudulla 
toimivaan Radio Helsinkiin. Laskenta ei anna täysin luotet-
tavaa kuvaa tarjonnasta, sillä kaikki radiosoitossa mukana 
olevat kappaleet eivät ole mukana seurannassa. Esimerkiksi 
Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta puuttuu listalta, vaikka 
yksityisen seurannan mukaan Radio Nova on soittanut sitä 
viikon aikana 37 kertaa (Soittolistat 2004).

Kaksikymmentä parhaaseen kuunteluaikaan eniten soi-
nutta kappaletta olivat uutta tuotantoa: ne kaikki oli julkais-
tu viimeisen seitsemän kuukauden aikana. Viikon 10 aikana 
suosituimmat kaksikymmentä kappaletta soivat eri kanavil-
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la kaiken kaikkiaan 2146 kertaa.  Listan sataa hittikappalet-
ta soitti eniten valtakunnallinen Radio Nova, jonka osuus 
tarjonnasta oli 32 prosenttia. Seuraavaksi eniten esityksiä 
kuuli SBS-ketjuun kuuluvilla kanavilla, joiden yhteenlasket-
tu osuus oli 28 prosenttia. Ylen kanavien osuus soitosta oli 
16 prosenttia. Vähiten kuudentoista radiokanavan yhteisesti 
suosimaa ja siten muiden tarjontaan verrattuna vaihtoeh-
toista musiikkia esitti Radio Helsinki 0, 01 prosentin osuu-
dellaan (Nac 2004).

Top 20 kappaleiden soittokerrat 2146
Kanavien prosenttiosuudet soittokerroista:

                            Nova 
                SBS-kanavat 
               Ylen kanavat 
                           Muut

32
28
16
24

                         Yhteensä 100
Lähde: National Airplay Chart, 2004.

Paikallisradiotoiminnan aloittamisen jälkeen tapahtuneet 
muutokset radioiden musiikkiprofi ilissa koskevat erityises-
ti päivällä tapahtuvaa radionkuuntelua. Kanavan yleisestä 
linjasta poikkeava tarjonta jää prime time -musiikin ulko-
puolelle. Tiettyihin musiikinlajeihin erikoistuneet ohjelmat 
saattavat tarjota vaihtoehtoja, mutta niiden pariin ei jouduta 
sattumalta, kuten päivälähetysten kohdalla saattaisi tapah-
tua. Vaihtoehtojen rajaaminen johtaa siihen, että kuulijan on 
haettava musiikkiprofi ilista erottuvaa musiikkia aktiivisesti; 
sitä ei enää kuule tasavertaisesti osana muuta radiotarjon-
taa. Käytännössä kyse on musiikkitarjonnan yksipuolistumi-
sesta.

Suomen kehitys noudattaa kansainvälisiä trendejä. Roger 
Wallisin ja Krister Malmin tutkimusten mukaan monopolin 
purkamista seuraa toiminnan laajeneminen ja yleisön pirs-
toutuminen. Tämän jälkeen vuorossa on pudotuspeli: osa 
radioista lopettaa toimintansa ja loput ryhmittyvät tai ver-
kostoituvat. Ennen pitkää seuraa omistuksen keskittyminen. 
(Malm & Wallis 1992; Wallis & Malm 1993; op.cit. Ylönen 



250 Heikki Uimonen: Ääntä kohti

2002, 38.) Suomessa muutosta kiihdytti yhdeksänkym mentä-
luvun alun lama.

 Deregulaation myötä monikansallinen pääoma pääsi 
Suomen radiomarkkinoille, minkä vuoksi kansainvälisistä 
yhtiöistä on tullut merkittäviä toimijoita suomalaisessa ra-
diomaisemassa. Ketjuuntuminen on saanut aikaan sen, että 
kaupallisten radioryhmittymien kohdalla voidaan puhua jo 
miltei valtakunnallisesta paikallisradiosta. Wallis ja Malm 
katsovat, että mediasta vastuussa olevia poliitikkoja huipu-
tettiin teknologian demokratisoivilla vaikutuksilla. (Malm 
& Wallis 1992, 219.) Paikallisradiotoiminnan alkuajan idea-
lismissa oli tuskin kyse näin kyynisestä suhtautumisesta 
uuteen vaikutuskanavaan. Sen sijaan on aiheellista arvioida 
radiotarjonnan yhdenmukaistumista, jonka taustalla vai-
kuttaa yhä laajempien yleisöjen tavoittaminen. Teknologian 
lisäämillä mahdollisuuksilla on taipumus yksinkertaistua or-
ganisaation taloudellisten tekijöiden paineessa (Truax 2001, 
161).

Mainosrahoitteisten radioiden yhteydessä on  esitetty 
huomionarvoinen, joskin hieman pessimistinen ajatus 
kuuntelijoista hyödykkeenä: lähetyksissä mainostettavien 
tuotteiden sijaan kauppatavarana olisikin yleisö ja sen eri 
segmentit, ostajana puolestaan mainostaja (Smythe 1981, 
27). Tässä liikesuhteessa toimii radion soittama musiikki 
kauppatavaran välittäjänä, jos toki myytävänä hyödykkeenä 
itsekin. Radiomainostajien kiinnostuksen ylläpitämiseksi on 
mahdollisimman moni kuuntelija ja potentiaalinen asiakas 
pidettävä kanavalla. Tähän ei valtavirrasta poikkeavalla mu-
siikkitarjonnalla päästä, vaan profi ili on rakennettava tutun, 
turvallisen ja ärsyttämättömän musiikin varaan. Kilpailu 
uusimman kappaleen soittamisesta on puolestaan johtanut 
siihen, että sama kappale soi usealla kanavalla useita kertoja 
päivässä. Voidaan aiheellisesti kysyä, onko kyseessä lopul-
takin uutuuskappaleen esittely, vai oikeammin sen tekemi-
nen mahdollisimman tutuksi ja häiritsemättömäksi runsaan 
radio soiton avulla, jonka jälkeen se voidaan liittää osaksi 
yhden mukaista radiotarjontaa. 
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Yhteinen reviiri
Yritysten ja mainosrahoitteisten radioiden äänimainonta ta-
voittaa kuluttajan sekä liiketilan sisällä että sen ulkopuolella. 
Ovensuun tuntumaan sijoitetut, kadulle suunnatut kaiutti-
met laajentavat kauppiaan reviirin yhteiseen kaupunkitilaan 
houkuttelemaan ohikulkijoita sisään myytävien tuotteiden 
äärelle. Tämän lisäksi ne toimivat selkeänä varoitussignaa-
lina sille, joka haluaa vältellä yrityksen tarjoamaa äänimaise-
maa tai niitä arvoja, mitä yritys pyrkii valitsemalla musiikil-
laan edustamaan. Erityyppisten äänten kohdalla on puhut-
tu niiden sentripetaalisesta ja sentrifugaalisesta funktiosta 
(Schafer 1977, 173). Edellisellä tarkoitetaan kokoavaa, jäl-
kimmäisellä hajottavaa käyttötarkoitusta. Kadulle suunnattu 
kovaääninen voi toimia kuulijan kannalta molemmin tavoin: 
liikeyrityksen omistajan ilmeisenä tavoitteena on käyttää 
sitä sentripetaalisessa tarkoituksessa. 

Myös äänen hajottavaa tai luotaantyöntävää funktiota on 
urbaanissa ympäristössä hyödynnetty. Klassisella musiikilla 
on rauhoitettu varsin menestyksellisesti aiemmin levotto-
mana pidettyjä alueita. Jokin aika sitten tamperelainen liike-
keskus kokeili suojaisan takasisäänkäyntinsä rauhoittamista 
musiikin avulla. Nuorison ja muiden alueella aikaansa viet-
tävien ryhmien ei-toivotut kokoontumiset saatiin siirrettyä 
muualle kytkemällä ulkotilan kaiuttimiin klassisen musiikin 
radiokanava. Radio laitettiin soimaan liikekeskuksen ovien 
avauduttua, minkä lisäksi katvealueille sijoitettiin kirkkai-
ta valoja. Vaikutukset olivat nähtävissä muutaman päivän 
sisällä – joukko siirtyi alueelta muualle. Vihje menettelyyn 
saatiin paikalliselta poliisilaitokselta, joka oli hakenut oppin-
sa Yhdysvalloista. (Lukkari, 2003.) 

Liikkeen hallitsema ääniympäristö on tavallisesti sen sisä-
tiloissa tai muuten kiinteistön välittömässä läheisyydessä. 
Tästä poiketen on olemassa yrityksiä, jotka toiminta-ajatuk-
sensa mukaisesti kuljettavat tuotteensa lähiöihin ja esikau-
punkeihin. Joissakin tapauksissa ne tiedottavat tuotteidensa 
saapumisesta äänellä, kuten esimerkiksi Kotijäätelö tekee. 
Yrityksen käyttämä melodia on helposti tunnistettava ja se 
tarttuu mieleen nopeasti. Syynä tähän lienee se, että mai-
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nossävel muistuttaa läheisesti koomikkopari Stan Laurelin 
ja Oliver Hardyn elokuvista tuttua musiikkia. Signaalia soit-
tava jäätelöauto ulottaa yrityksen äänellisen reviirin yksi-
tyisalueelle koteihin ja tähän sillä on varsin hyvät mahdol-
lisuudet. Suomen Kotijäätelö Oy:lla on oman ilmoituksensa 
mukaan käytössään 67 ympäri vuoden ajavaa jäätelöautoa ja 
yli 50 000 pysäkkiä (Kotijäätelö 2004).

Melodia yksilöi yrityksen selkeästi ja se on rekisteröity 
ainakin Pohjoismaissa yrityskäyttöön. Monikansallinen yri-
tys on saanut kantavasta melodiastaan palautetta etenkin 
kesäaikaan, jolloin esikaupunkialueilla ääni kuuluu lukuis-
ten pysäkkien vuoksi pitkälle ja kauan. Auton reittiaika on 
merkitty loppumaan iltayhdeksältä, mutta aikataulut eivät 
tunnu aina pitävän paikkaansa. Myyntiääniä kommentoi-
neen Helsingin ympäristökeskuksen mukaan olisi hyvä, jos 
melodiaan puututtaisiin, mikäli sitä soitetaan liian myöhäi-
senä ajankohtana. Kaupunki ei katsonut aiheelliseksi puut-
tua äänenvoimakkuuteen, sillä sosiaali- ja terveysministe-
riön ohjearvojen mukaan äänestä ei ole terveydelle haittaa 
(Heikkinen 1999). 

Jäätelöauton äänestä poiketen on julkisten tilojen musiik-
ki ollut perinteisesti valtiovallan valvonnassa. Suomessa ka-
tusoitto on ollut kontrolloitua ja luvanvaraista toimintaa vii-
me vuosisadan alkupuoliskolta lähtien, jolloin lupia myön-
nettiin sosiaalisin perustein lähinnä sokeille ja invalideille 
(Kurkela 2002, 240).5 Vielä seitsemänkymmenluvulla soitto-
kieltoa perusteltiin sillä, että musisointi häiritsi kadulla kul-
kijoita ja liikennettä (Kurkela 1991, 54). Toisaalta sähköinen 
äänentoisto oli jo tuolloin alkanut vallata tilaa kaupunkiym-
päristössä. Kun Helsingissä avattiin kävelykatu otti aiemmin 
autojen moottoriäänien hallitseman tilan pikaisesti haltuun-
sa yritysten mainosmusiikki (Ohlson 1975, 47). 

Hiljaisuutta on verrattu kaikille kuuluvana omaisuute-
na raikkaaseen ilmaan tai saastumattomaan veteen. Tekno-
logisoituneessa ympäristössä nämä kaikki ovat muuttuneet 
jokapäiväisistä asioista kallisarvoisiksi (Franklin 2000, 14). 
Kyse ei ole ainoastaan teknologisoituneesta, vaan pikem-
minkin urbaanista ympäristöstä, jonka arvo määritellään 
talou dellisten realiteettien mukaan. Harvahkosti asutut 
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 seudut voivat olla yhtä lailla teknologisoituneita. Tästä huo-
limatta saattaa kyse olla alueista, joissa hiljaisuus koetaan it-
seisarvona, ei kallisarvoisena ympäristönä.   

Urbaanin ympäristön arvioinnissa on äänten vaikutuk-
set unohdettu. Niiden mahdolliselle häiritsevyydelle ei ole 
asetettu samoja taloudellisia sanktioita, kuin muulle ympä-
ristöä rasittavalle toiminnalle. Musiikin käytöstä julkisessa 
tilassa maksetaan säädetty korvaus tekijänoikeusjärjestöille, 
jotka aikanaan tilittävät sen tekijöille. Tämä on ymmärret-
tävää, sillä musiikki luo kulutusta: se toimii arkkitehtonise-
na elementtinä ”kulutusmyönteisyydelle omistetussa” tilas-
sa (Sterne 1997, 25). Oletettu voiton tekeminen määrittelee 
sen, soiko musiikki julkisessa tilassa. Hiljaisuudelle ei sen 
sijaan arvoa ole määritelty, ellei sellaiseksi lasketa sen tuot-
teistamista retriiteiksi ja hiljentymisviikonlopuiksi maail-
man melskeeltä syrjässä. Luonnonrauhan hyödyntämisen 
on matkailu- ja turismielinkeino Suomessa jo huomannut 
(Lehtonen 2004).

Valikoiva meluntorjunta
Kaupunkien ääniympäristön yhteydessä mainitaan useas-
ti liikenteestä aiheutuvat meluhaitat. Äänten lisääntymisen 
ja voimistumisen vaikutuksena vaikeutuu myös akustinen 
kommunikaatio: auditiivisen informaation vastaanottami-
nen hankaloituu. Kaukainen ääni viestii siitä, että jotakin 
on tapahtumassa tai jo tapahtunut, urbaanissa ympäristös-
sä ei kaukaa kantautuvia ääniä ole mahdollista erottaa – ää-
net ovat ainoastaan tosiaikaisesti läsnä (Schafer 1998, 161). 
Äänelliseltä informaatiolta puuttuu ajallinen ulottuvuus: 
meluisissa olosuhteissa kaikki tapahtuu nykyhetkessä, eikä 
toisiinsa peittyvillä äänillä ole menneisyyttä tai tulevaisuut-
ta. 

Nykyurbaania äänimaisemaa muokkaavat polttomoot-
torikäyttöiset kulku välineet. Liikenne on huomattava yksit-
täinen melun aiheuttaja, vaikka autot ovat edeltäjiään hil-
jaisempia niin ulkoa kuin sisältä kuunneltuna. Yleistä äänen-
tasoa eivät nosta yksittäisten autojen äänet, vaan  niiden 



254 Heikki Uimonen: Ääntä kohti

lisään tynyt lukumäärä (Sainio, Kelkka 2003, 42). Tätä taustaa 
vasten on hieman ristiriitaista, että varhainen auto mainonta 
korosti kulkuvälineen tarjoamaa mahdollisuutta matkustaa 
luonnon helmaan (Salmi 1996, 126). 

Äänentoistotekniikalla voidaan henkilöautoon luoda rau-
hallinen keidas, suoja kaupunkien häiritseviä ääniä vastaan. 
Stereoiden avulla autosta pystytään muovaamaan konsertti-
sali, joka luo edellytykset yksityiselle musiikkinautinnolle ja 
keskittyneelle musiikinkuuntelulle (Stockfelt 1994 31, 33). 
Kyseessä on selkeä jatke kaksikymmenluvun melun hallit-
semispyrkimyksille: epämiellyttävät ja häiritsevät äänet on 
pystyttävä sulkemaan tarvittaessa ääntä eristävien ikkunoi-
den taakse.

Kaikkien äänien kohdalla kuulumattomuus ei silti ole 
suotavaa. Sen lisäksi että täysin hiljainen auto on vaarallinen 
ympäristölleen, sen tulee antaa kuljettajalleen äänellistä in-
formaatiota ajoneuvon toiminnoista. Muutos auton tutussa 
äänessä viestii kuljettajalle usein kulkuneuvon häiriötilasta. 
Asiaan liittyy myös psykologinen puoli, jolla vaikutetaan 
kuljettajaan ja tämän suhtautumiseen kulkuvälineeseensä. 
Tiettyjen moottorien odotetaan kuulostavan tietynlaisilta: 
luksusauton moottoriääni on miellyttävän pehmeä, mutta 
samalle se viestii kuljettajalleen käytössä olevasta voimasta 
(Karjalainen 1999, 222–223).

Saman äänen on siis oltava sekä informatiivinen että 
miellyttävä. Nämä seikat otetaan huomioon tuoteäänilaa-
tussa, jolla tarkoitetaan tuotteen ääneen liitettäviä kogni-
tiivisia ja emotionaalisia tekijöitä. (Mt.) Ääniominaisuudet 
ovat siten myös kilpailutekijöitä, sillä ääni myy. Se tuo mie-
leen tuotteen ja toimii osana sen imagoa ja markkinointia. 
Siitä voidaan luoda brändi kuten visuaalisesta tuotemerkis-
tä. Tämän on sisäistänyt yhdysvaltalainen moottoripyörä-
valmistaja Harley-Davidson Motor Company. Valmistajan 
myyntiesitteeseen on liitetty tallenne pyörän jykevästä käyn-
tiäänestä, minkä lisäksi yhtiö on yrittänyt saada rekisteröityä 
valmistamansa moottorin ääntä tavaramerkiksi. Ääneen pa-
nostamisesta kertoo myös se, että Harley-Davidson korostaa 
auditiivisia elementtejä visuaalisessa mainonnassa. Yhtiön 
mainoskuvassa kaksi motoristia kiitää maaseutumaiseman 
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halki. Kuvaan on liitetty teksti, jossa potentiaalista osta-
jaa kehotetaan varsin romantisoivalla tavalla kiinnittämään 
huomionsa moottoripyörien ääneen. Mainoslause kuuluu: 
Do you hear the music? (Lyon 2003, 19). Myös omistajat ko-
rostavat ajokkinsa äänellisiä ominaisuuksia: Ladies of Harley 
-niminen kerho värväsi uusia jäseniä joukkoonsa I am a wo-
man, hear me roar -sloganilla (Stern & Stern 1992, 206).

Tuoteäänilaadun kognitiiviset ja emotionaaliset ominai-
suudet yhdistyvät kokonaisuudeksi myös matkapuhelimessa, 
etenkin niiden musiikillisissa soittoäänissä. Matkapuhelinten 
ympärille on syntynyt taloudellisesti kannattava, sisältöpal-
veluksi kutsuttu yrittäjyydenala, joka tarjoaa eri tapoja per-
sonifi oida tätä alun alkaen yhteydenpitoon tarkoitettua tek-
nistä laitetta. Toiminta on taloudellisesti kannattavaa: vuon-
na 2003 soittoääniä myytiin yhteensä 3, 5 miljardilla  dolla-
rilla (CNNMoney 2004). Melodisten soittoäänten funktiona 
on erottaa julkisessa tilassa soivat matkapuhelimet toisis-
taan, mutta samalla ne kertovat omistajiensa todellisilla tai 
ironisilla merkityksillä ladatuista musiikillisista mieltymyk-
sistä. (Uimonen 2004.) 

Puhelimen signaali on tasavertainen ja tehokas tapa vai-
kuttaa ääniympäristöön. Kiintoisaksi asian tekee se, että kai-
killa kuuloetäisyydellä olevilla ihmisillä ei varmaankaan ole 
samoja musiikillisia mieltymyksiä kuin puhelimen omista-
jalla. Ja mikäli näin sattuisi olemaan, on kyseenalaista halu-
avatko he kuunnella yksinkertaistettua versiota suosikkikap-
paleestaan sellaisessa paikassa, jonne sävelmä ei heidän mie-
lestään kuulu. Matkapuhelinten mukanaan tuoman äänelli-
sen demokratian voidaan ajatella muuttuneen historioitsija 
Peter Baileyn sanoin ”äänelliseksi ekshibitionismiksi” (1996, 
63), jolloin julkinen tila otetaan helposti haltuun soittosig-
naalilla tai kovaäänisellä puheella.  

Urbaania tilaa voi hallita myös sulkemalla muut tilan 
käyttäjät ja koko tilan oman kuuloaistinsa ulkopuolelle. 
Seitsemänkymmenluvulla yleistyneet korvalappustereot 
muovaavat tehokkaasti äänellistä todellisuutta: keskittyneen 
musiikinkuuntelu oheen voidaan musiikki valita taustoitta-
maan mitä tahansa toimintaa, mitä tahansa aikaa tai mitä 
tahansa paikkaa. Korvalappustereon käyttäjä estetisoi julki-
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sen tilan mieleisekseen valitsemansa musiikin avulla, minkä 
lisäksi hän voi käyttää laitettaan defensiivisesti sulkemaan 
ei-toivotut äänet itsensä ulkopuolelle (Uimonen 2004). 

Urbaanin fl âneurin on mahdollista valita kaupunkikier-
rokselleen kulloinkin itseään miellyttävä tausta. Äänen 
mahdin kautta maailmasta tulee intiimi, tuttu ja hallittavis-
sa oleva (Bull 2002, 87). Tilan hallinta on myös visuaalista: 
korvalappustereoita kuunteleva henkilö kontrolloi näkyvää 
ympäristöään eri tavoin, kuin ilman laitetta kulkeva kans-
sakaupunkilainen. Korvalappustereoita käyttävien mukaan 
ympäristön visuaalinen tarkkailu on sekä voyeristista että 
omnipotenttia: musiikinkuuntelun ohessa tapahtuvaa katse-
kontaktin ottamista muihin ihmisiin kuvataan vaivattomaksi 
ja itsevarmaksi toiminnaksi (mts., 88). 

Harvainvallan haastajat
Syksyllä 1999 Tukholman Götgatanilla järjestettiin Reclaim 
the streets -mielenosoitus. Eteläisen Tukholman vilkkaal-
le kauppakadulle kerääntynyt nuorisojoukko tehosti sano-
maansa musiikilla ja voimakasäänisillä rummuilla. Osuin 
paikalle todistamaan, kuinka soitto kantautui korkeiden ta-
lojen keskeltä usean korttelin päähän tapahtumapaikasta. 
Hermostuneen oloiset, ratsupoliiseilla vahvistetut poliisi-
joukot sulkivat kadun, minkä jälkeen valtaosa marssijoista 
siirrettiin pois alueelta. Reclaim the Streets -nimensä mu-
kaisesti liikehdinnällä oli tarkoitus herättää huomiota kau-
punkitilan määrittelyyn sekä siihen, kuka tämän määrittelyn 
suorittaa. Soitto ja iskulauseet toimivat idean äänellisenä 
manifestaationa – ne tekivät mielenilmaisun kuuluvaksi laa-
jalle alueelle Götgatanin ympäristöön. 

Järjestäytynyt Reclaim the Streets -liike on yhdistänyt 
varsin kirjavan joukon aktivisteja, taiteilijoita ja ekologisista 
seikoista huolestuneita kansalaisia. Kadunvaltaajien toimin-
nan eräänä pontimena on kaupunkitilan menettäminen kan-
sainvälisille suuryrityksille. Mainoskampanjat ja tuotemerkit 
ovat vallanneet katukulttuurin, jota pyritään valtaamaan 
takaisin epäkaupalliseen käyttöön. Vuodesta 1995 järjestet-
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tyihin katujuhliin kuuluvat olennaisena osana tehokkailla 
äänentoistolaitteilla lastattu kuorma-auto, rummunsoittajat 
ja tanssijat (Klein 2001, 283–285). Kadun fyysisen valtaami-
sen lisäksi vallitsevaa kulttuuria vastustetaan ottamalla oma 
reviiri yhteisestä akustisesta tilasta äänen avulla symboli-
sesti haltuun. Voimakkaalla musiikilla saadaan ohikulkijat 
kiinnittämään huomiota tapahtumaan ja kenties uhraamaan 
sille jokunen ajatus (Connell 2003, 207). Ryhmillä, joilla on 
yhteiskunnassa valtaa ja asema, ei ole tarvetta tällaiseen 
toimintaan – ne voivat itse päättää omasta ympäristöstään. 
Tätä tarkoitusta palvelevat kirkot, konserttisalit, ravitse-
musliikkeet tai viimekädessä oma koti. (Stockfelt 1994, 26.) 
Vaikutusmahdollisuuksien puuttuessa tuodaan yhteisölli-
syyttä luova musiikki ja muut elämisen ja yhdessäolon äänet 
julkiseen tilaan: puistoihin ja kadulle. 

Vallasta on sanottu, että mitä enemmän sitä on käy-
tettävissä, sitä tehokkaammin sitä pyritään peittämään. 
Toisaalta mitä vähemmän valtaa on, sitä enemmän sitä 
tuodaan esille. Kadunvaltaajien tai autonsa jyskyttävistä 
stereoista nauttivan nuoren kuljettajan toimet vahvista-
vat tätä käsitystä. Molemmat tuovat äänensä ympäristönsä 
kuuluviin. Valtaapitävillä on usein myös oikeus päättää yh-
teisestä äänellisestä ympäristöstä. Voimakkaimmat etualan 
äänet kuuluvat sosiaalista, taloudellista tai poliittista val-
taa käyttäville ja siten heille on varattu enemmän akustis-
ta tilaa, kuin tavalliselle kansalaiselle, kuten Philip Tagg on 
esittänyt. Suihkukoneet, helikopterit ja poliisisireenit tuot-
tavat kovempaa ääntä kuin kadulla elämöivät teini-ikäiset. 
Ainoastaan viimemainittujen koetaan aiheuttavan suurem-
man äänellisen häiriön – ei siksi, että äänentaso olisi voi-
makkaampi vaan sen vuoksi, että melske uhkaa vallitsevaa 
sosio-akustista järjestystä. (Tagg 1994, 56.)

Vallan äänet ovat usein huomaamattomia. Liikenteen tai 
tehtaan humina jää taustalle äänen vähäisen informaatio-
arvon vuoksi eikä sitä kuunnella tietoisesti. Etualalla kuu-
luvien äänien ja vallan suhde on toisenlainen. Valtaapitävät 
ovat olleet taitavia hyödyntämään niiden symboliarvoa, 
kuten viime vuosisadan poliittinen historia osoittaa. Kun 
Venäjän vallankumouksen jälkeen uudet hallitsijat muutti-
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vat Pietarista tsaarin Moskovaan, asetettiin Kremlin kellot 
soimaan Internationaalia entisen Jumala, varjele tsaaria 
-hymnin asemesta (Radzinski 2002, 145). Yhdysvalloissa 
Franklin Delano Roosevelt hyödynsi radiota ja mikrofo-
nia. Hän aloitti laman aikana epämuodolliset fi reside chat 
-nimellä kutsutut radioesiintymiset, joiden avulla hän loi 
itses tään leppoisan takkatulen ääressä tarinoijan. Radion 
levin neisyys ja perheiden tapa kuunnella lähetyksiä yhdessä 
edesauttoivat uuden poliitikkotyypin syntymistä. (Gronow 
& Saunio 1990, 182; ks. myös Nara 2004)

Myös Saksassa otettiin uusi teknologia avuksi. Kansallis-
sosialistien menestys perustui osaksi radion tehokkaaseen 
käyttöön (McLuhan 1984, 328), jonka lisäksi äänen vahvis-
tamiseen liittyvän tekniikan kehittyminen teki mahdollisek-
si suurille joukoille puhumisen. Äänentoistolla varmistettiin 
viestin perillemeno, mutta järjestelmää käytettiin muunkin 
kuin puheen vahvistamiseen. Äänialan ammattilaisten ur-
baanilegendan mukaan Adolf Hitlerin asettuessa esiintymis-
korokkeelle oli häntä varten varattu useampia mikrofoneja. 
Esiintyjän jalan viereen oli asetettu toinen mikrofoni, jonka 
tarkoituksena oli vahvistaa puhujan saappaasta lähtevä ääni 
tämän polkiessa jalkaa ja tällä tavoin tehostaa puhemikrofo-
nin välittämän viestin perillemenoa. 

Auditiivista oligarkiaa kannatetaan ja edistetään myös 
muuten kuin äänen välityksellä. Kyseessä eivät ole ainoastaan 
äänen fyysiset ominaisuudet, joka koetaan miellyttäväksi tai 
epämiellyttäväksi, vaan se mistä äänet kertovat, mitä ne mer-
kitsevät ja minkälaisia arvoja niihin liitetään. Äänten merki-
tykset eivät ole pysyviä, vaan ne ovat sidoksissa yhteiskunnan 
arvoihin sekä niiden muutoksiin. Tätä todistaa yhteiskunnan 
suhtautuminen meluun, kuten käy ilmi kadulla tapahtuvan 
musisoinnin rajoituksista. Outi Jokinen on kirjoittanut melun 
sietämisestä modernina kansallishyveenä ja havainnut, että 
häiritseviä ääniä koskevat kirjoitukset yleisöosastoissa  muut-
tuvat aikojen myötä. Ärsyyntyminen kolmikymmenluvulla 
siihen, että ”kommunistien talossa retkutellaan jazz-rumpu-
jen tahdissa” vaihtui kuusikymmenluvulla valituksiin tietyö-
maan räjäytystyöstä (Jokinen 2001, 32). Kiintoisaa on, että 
ympäristön äänet kuuluvat myös painettuina teksteinä. Tämä 
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unohtuu usein, kun puhutaan sinänsä varsin aiheellisesti niis-
tä muutoksista, jotka johtivat kulttuurin muuttumiseen visu-
aalispainotteiseksi. Yleisöosastojen kirjoittajat toimivat oman 
aikansa korvintodistajina4 – he kirjaavat muistiin oman aikan-
sa äänipreferenssit ja ennen muuta ei-toivotut äänet. Äänen 
ja vallan kysymyksistä eivät hekään ole riippumattomia, sillä 
heidän äänensä kuuluvuudesta päättävät sanomalehtien yleisö-
osastojen toimittajat. 

Yhteiskunnan äänellinen muutos representoituu puhu-
tussa ja kirjoitetussa kielessä. Ääniin liittyvät termit ovat 
sidottuja siihen ympäristöön, joka ne on synnyttänyt. 
Yksinkertaistettuna: vertauskuvan ”myrsky kuulostaa junal-
ta” käyttäminen edellyttää junan keksimistä (Smith 2001, 
265). Muuttuvat merkitykset liittyvät usein teknologiaan ja 
innovaatioihin. Esimerkiksi musak-termi esiintyy yleisessä 
kielenkäytössä helposti kuunneltavan musiikin synonyymi-
na, ei enää ainoastaan tuotemerkkinä. (Greene 1986, 286 
op.cit. Sterne 1997, 23.)  Aiemmin mainittu kulttuurin visu-
alisoituminen ilmenee myös siinä, kuinka ääneen liittyvistä 
asioista kerrotaan. Asiasta huomauttanut säveltäjä ja profes-
sori Barry Truax antaa varoittavan esimerkin Listening-ni-
misestä kirjasta, jonka mukaan ”kuuntelun tutkijat tarkaste-
levat tänä päivänä kuuntelemiseen liittyviä luovia aspekteja 
uudenlaisessa valossa” (2001, xxvi). Poliittisesti korrektin 
kielenkäytön vaatimuksesta tässä tuskin on kyse, sillä ajatuk-
set ovat sidottuja kieleen ja useat sanoista, joilla ajattelem-
me, ovat aistilähtöisiä. Tämä osoittaa, että emme vain ajat-
tele aistejamme vaan myös aistiemme välityksellä (Classen 
1993, 8).

Lopuksi
Kuulovälitteisen tiedon – ja niin muodoin myös kuuloaistin 
– merkitys on vähentynyt siitä, mikä sillä länsimaisessa yh-
teiskunnassa on aiemmin ollut. Kiintoisaa olisi spekuloida, 
millaiseksi ääniympäristömme muuttuisi, jos aistihierarki-
assa ylimpänä olisi visuaalisuuden tilalla kuulonvarainen in-
formaatio. Erottuisivatko kaupunkien äänilähteet selkeästi 
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nykyisten päällekkäisten äänien sijaan? Vai olisiko vähäinen-
kin auditiivinen tila täytetty kuvalliseen mainontaan verrat-
tavalla kiihkeätempoisella äänellisellä viestinnällä vielä suu-
remmassa määrin, kuin mitä nykyisin? 

Toisaalta teknologia on luonut uusia mahdollisuuksia ää-
nellisen informaation hyödyntämiseen esteettisessä ja käy-
tännöllisessä mielessä. Nauhoitetut tiedotukset helpottavat 
julkisen tilan käyttöä; käyttöesineet välittävät auditiivista 
tietoa ja vastaavat signaalilla käyttäjänsä käskyihin. Tässä 
mielessä on äänen siirrettävyys ja tallennettavuus vahvista-
neet kuuloaistin asemaa teknologisoituneessa yhteiskunnas-
sa. Kuuloaistin merkitys tiedonvälittäjänä ei ole jäänyt visu-
alisuuden varjoon, vaan paikoitellen jopa lisääntynyt.  

Mainosrahoitteisen ja lupavaroin toimivien kanavien mu-
siikkitarjonnan muutokset toimivat esimerkkinä taloudel-
listen tekijöiden vaikutuksesta ääniympäristöön. Lähetys- ja 
äänentoistoteknologian kehittymisen sekä radiotoiminnan 
vapautumisen luomat mahdollisuudet ovat jääneet taloudel-
listen realiteettien varjoon: viimemainitut määrittävät var-
sin pitkälle sen, mitä musiikkia milläkin kanavalla soitetaan. 
Raha vaikuttaa myös julkiseen tilaan ja yhteisen äänimaise-
man muotoutumiseen. 

Äänellisesti vivahteikas ja rikas ympäristö on verrattavis-
sa virikkeelliseen kaupunkiin yleisemmälläkin tasolla – se 
tarjoaa havaitsijalleen uutta kuunneltavaa. Artikkelin alus-
sa mainittujen säveltäjien teoksien innoittamana voidaan 
mitä tahansa ympäristöä kuunnella totutusta poikkeavalla 
tavalla. Kaupunkiympäristön tutut ja turvalliset taustaää-
net paljastavat kuuntelijalleen ennalta arvaamattomia piir-
teitä, haastavat hänet kommentoimaan ääniympäristöään 
ja ottamaan huomioon ääniin liittyvät kulttuuriset mer-
kitykset. Määrällisesti mitattavien ominaisuuksien ohel-
la juuri subjektiiviset arviot median musiikkitarjonnasta 
tai äänimaisemasta yleisemmin tekevät äänistä kiehtovia. 
Henkilökohtaiset ja muiden kanssa yhteiset äänelliset miel-
tymykset kiistävät itsestään selvinä pidetyt totuudet ja teke-
vät halkeaman konsensukseen. Ne muuttavat äänikysymyk-
set kulttuurisiksi kysymyksiksi.  
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Viitteet
  1 Otokseen sisältyy Yleisradion kakkosverkon valtakunnallinen ja 

Tam pe reen alueella toimivan Tampereen radion lähettämä musiikki 
6.3. 1986 sekä Radio Suomen valtakunnallinen, Tampereen radion ja 
Radiomafi an musiikki 6.3. 1997. Mukana vertailussa ovat myös tämän 
vuoden [2004] radiosoitot viikolta 10. Lisäksi analysoin Radio 957:n 
musiikkitarjontaa 20.2.2004 perjantaina 10:n – 17:n välisenä aikana.

  Otokseen valitut vuodet selittyvät sillä, että vuonna 1986 pai-

kallisradiot olivat juuri aloittaneet sekä toimintansa että kilpailun 

kuuntelijoista Yleisradion kanssa.  Vuonna 1997 radiokanavien ket-

juuntuminen oli hyvässä vauhdissa, jonka myötä radiokanavien mu-

siikkitarjonta alkoi yhdenmukaistua eri puolilla Suomea. Kuluvan 

vuoden [2004] tiedot kertovat tämän päivän tilanteesta suhteessa ai-

empiin vuosiin. Radio 957:n musiikkitarjonnasta ei ole saatavilla tie-

toja edellisiltä vuosikymmeniltä, joten vertailu kaupallisten ja lupara-

hoitteisten kanavien välillä jää tekemättä. Sen sijaan haastattelin Jari 

Niemelää, joka lyhyttä taukoa lukuun ottamatta työskenteli Radio 

957:ssa toimittajana ja myöhemmin ohjelmapäällikkönä aseman pe-

rustamisesta vuoteen 1998.
  2  […] muuttumisen myötä. (Classen 1993, 1–2, 7.) [14.9.2005, korjaus 

H. Uimonen]
  3 Paikallisradioita [15.9.2005, korjaus H. Uimonen]
  4   Earwitness – kuulemastaan todistava ihminen (Schafer 1977, 272).
  5 2003 [4.10.2005, korjaus H. Uimonen]
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Liite 1.
Radio 957:n soittama musiikki 20.2.2004, 10.00–17.00

Numero Esittäjä Kappale kotim. muu kieli
klo 10. 00

  1. Rainbow I surrender X
  2. Inxs Never tear us apart X
  3. Freud, Marx, Engels 

& Jung
Viekää minut baariin X

  4. Mark Knopfl er Calling Elvis X
  5. Juice Leskinen*** Luonas kai olla saan X
  6. Van Morrison Stop drinking* X
  7. Eric Clapton Layla unplugged X
  8. The Rasmus The fi rst day of my life* X
  9. Abba SOS X
10. Led Zeppelin Stairway to Heaven X
11. Sir Elwoodin hiljaiset 

värit
Bussissa 17* X

12. Leevi and the 
Leavings

Vakosamettihousuinen 
mies

X

13. Kinks Lola X
14. Versus**** Hymypoika* X
15. Scorpions Still loving you X
16. Engl.mieslaulaja ** X
17. Matkustaja Egotrippi* X
18. Sweet Wig-Bam-Bam X
19. Eagles Hole in the world* X
20. Sleepy Sleepers Kuka mitä häh X
21. Elton John Can you feel the night X
22. J. Karjalainen Sekaisin X
23. Yö*** Mysteeri X
24. Eppu Normaali*** Puhtoinen lähiöni X
25. J.J Cale After Midnight X
26. Chris Norman Keep talking* X
27. Neljä ruusua Tie ajatuksiin X
28. Rolling Stones Paint in Black X
29. Stella Hiekkaa* X
30. Pelle Miljoona oy Moottoritie on kuuma X
31. Bruce Springsteen Rising X
32. Blondie Call me X
33. Ali ja Rosvot ** X
34. Harpo Movie Star X
35. Rod Stewart Have I told you lately X
36. Bon Jovi Runaway X



268 Heikki Uimonen: Ääntä kohti

Numero Esittäjä Kappale kotim. muu kieli
37. Van Morrison ** X
38. Kolmas nainen Valehtelisin jos väittäisin X
39. Peter Gabriel Sledgehammer X
40. Chris Rea Road to Hell X
41. Hector Kuunnellaan taivasta* X
42. Mud Dynamite X
43. Ringo Starr Without you X
44. Dingo Nahkatakkinen tyttö X
45. Bob Dylan Knockin’ on heaven’s 

door
X

46. Jore Marjaranta Etelä X
47. Phil Collins You can’t hurry love X
48. Suomen Idols Tuulet puhaltaa* X
49. John Cougar 

Mellencamp
Paper in fi re X

50. Popeda*** Tahdotko mut tosiaan X
51. The Rasmus In the shadows* X
52. Neil Young Heart of Gold X
53. Freud, Marx, Engels 

& Jung
Danny Show X

54. Engl. naislaulaja rockia** X
55. Joe Cocker Unchain my heart X
56. Juice Leskinen*** Jyrki-boy X
57. Fleetwood Mac Say you will X
58. Skädäm Katujen kuningatar X
59. Tina Turner Steamy window X
60. Neljä Ruusua Pop-laulajan vapaa-

päivä
X

61. Free It’s all right now X
62. Yö*** Rakkaus on lumi-

valkoinen
X

63. Bryan Adams I’m gonna run to you X
64. Sir Elwoodin hiljaiset 

värit****
Bussissa 17* X

65. Bangles Manic Monday X
66. Engl.kielinen mies-

laulaja
** X

67. Tuomari Nurmio Ramona X
68. John Fogerty ** X
69. J. Karjalainen Hölmö nuori sydän X
70. Nazareth Love Hurts X
71. Anna Erikson Ajattelen sua* X
72. Hollies He ain’t heavy, he’s my 

brother
X

73. Queen Another one bites the 
dust

X
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Numero Esittäjä Kappale kotim. muu kieli
74. Anssi Kela Laulu petetyille* X
75. Eagles One of these nights X
76. Eppu Normaali*** Näin kulutan aikaa X
77. Pate Mustajärvi*** Heinolassa jyrää X
78. Zen Café Piha ilman sadettajaa* X
79. Thin Lizzy Boys are back in town X
80. Versus Hymypoika* X
81. Engl.mieslaulaja ** X
82. Kent De andra X
83. Creedence 

Clearwater Revival
Proud Mary X

84. Clifters Angelika X

Yhteensä 84  kappaletta 37 47

Prosenttia 100 % 44 % 56 %

Paikallisuus 8 kappaletta*** 9, 5 %

Viimeisen 
vuoden 
aikana jul-
kaistu mu-
siikki (*)

14 (+2) kappaletta* 
Kaikkien kappaleiden 
nimiä ei mainittu**
Sama kappale uudel-
leen****

16, 6 %
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Liite 2.
SBS:n Pop ja  Rock klassikot -ketjun ohjelmakartta 
(maanantai)
 

Jyväskylä/
Radio Jyväskylä

Oulu/
Mega

Turku/
100

Tampere/
957

06.00 00.00–06.00 
Parasta musiikkia.
06.00–10.00 
Radio Jyväskylän 
aamu: studiossa 
Joni Hartikainen 
ja Satu Järvinen. 
Paikalliset uutiset 
tasatunnein ja puo-
lelta 06.00-09.00.

06:00 
Aamushow 
– juontajana 
Joni 
Hartikainen.

06:00 
Aamushow 
– juontajana 
Joni Hartikainen. 
Uutisissa Kari 
Palonen. Studion 
nro: 020 300 900

06:00 
957:n aamu 
ja Maisku 
Holmström. 

10.00 10.00-14.00 
Radio Jyväskylän 
päivä: studios-
sa Marianne 
Holmström. 
Paikalliset uutiset 
tasatunnein.

10:00 
Päiväshow 
– juontajana 
Marianne 
Holmström.

10:00 
Päiväshow – juon-
tajana Marianne 
Holmström. 
Uutisissa Kari 
Palonen. Studion 
nro: 020 300 900

10:00 
957:n päivä-
lähetys ja Joni 
Hartikainen.

14.00 14.00–18.00 
Radio Jyväskylän 
iltapäivä: studiossa 
René Mäkinen. 
Paikalliset uutiset 
tasatunnein 14.00-
15.00 ja tasatunnein 
ja puolelta 15.30-
18.00.

14:00 
Iltapäiväshow 
– juontajana 
René Mäkinen.

14:00 
Iltapäiväshow 
– juontajana René 
Mäkinen. Uutisissa 
Marika Kuusisto. 
Studion nro: 020 
300 900

14:00 
957:n ilta-
päivät ja Rene 
Mäkinen.

18.00 18.00–21.00 
Radio Jyväskylän 
ilta: studiossa 
Anu Kuivasmäki. 
Paikalliset uutiset 
tasatunnein kello 
18–20.

18:00 
Iltashow 
– juontajana
Anu 
Kuivasmäki.

18:00 
Iltashow – juontaja-
na Anu Kuivasmäki. 
Uutisissa Marika 
Kuusisto. Studion 
nro: 020 300 900

18:00 
Pop ja Rock 
klassikot -yötä-
päivää 957.

21.00 21.00–24.00 
Parasta musiikkia.

21:00 
Pop- ja Rock 
-klassikoita.

21:00 
Pop- ja Rock -klas-
sikoita hyvällä mei-
ningillä.



271

‘SORRY, CAN’T HEAR YOU! 
I’M ON A TRAIN!’ 
Ringing tones, meanings and the 
Finnish soundscape

Abstract
Th is article explores how the use of mobile phones has 
 changed  the contemporary Finnish soundscape. Th e change 
 manifests itself fi rstly via telephone conversations which have 
spread from private premises to public places and  secondly 
via interchangeable ringing tones. Drawing on  research 
 carried out among cellular phone users the article argues 
that the ringing tones are selected on the basis of  musical 
 taste, so they can no longer be regarded as impersonal 
 telephone signals. Th ey can be used as a means of  distinction 
and identity like any music. Even if the quality of ringing 
 tones is inferior to the original interpretation of a tune they 
can still be  considered to be music, because of their personal 
and collective associations. 

Introduction 
In Autumn 2002, the BBC reported that New York City 
council member Philip Reed demanded a ban on mobile 
phones in cinemas, live theatres and music venues. If this 
law were to be enacted, it would make talking on a phone in 
a place of public performance illegal, subject to a fi ne of up 
to 50 dollars. (BBC 2002.)

Th e cellular phone is one of the latest arrivals on 
the contemporary soundscape. Not just telephone 
conversations, but also ringing tones are heard in places 
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that were inconceivable for such events a few years ago. 
Traditionally, the sound of the phone has been considered 
as a signal but the range of melodies used in mobiles suggest 
that this may no longer be the case. Interchangeable ringing 
tones raise questions about the relevant defi nition of music 
in this context, and it is with this question that this article is 
concerned. 

On the basis of interviews with Finnish cell phone 
users, I argue that ringing tones are selected by similar 
– but not identical – criteria to any music used as a means 
of distinction and identity. No matter how disturbing the 
mobiles may sound, their ringing tones are not randomly 
chosen. Th e use environment of a mobile makes the 
selection of music even more complicated: the melodies 
are heard in public and thus the musical preferences of the 
user may be commented on by anyone who desires to do so. 
Furthermore, the companies in the ringing tone business 
promote their products with arguments which relate to 
music more than to ordinary signals. 

Th e article also explores the eff ects of ringing tones on 
the everyday Finnish soundscape. Th is includes reactions 
to the new sounds on a more general level: the values and 
attitudes that defi ne ‘contemporary cell phone etiquette’. 
Th e article opens with a brief introduction to the relation 
between the soundscape and the new technology, and then 
briefl y discusses the spread of the cellular phone, since the 
dissemination of innovations also constitutes change in 
society and in social behaviour.

Soundscape and technology
Soundscape may refer to any sonic environment regarded 
as a fi eld of study. It may include actual environments or 
abstract constructions like musical compositions. (Schafer 
1977, 274) In contrast to the physical measurement of 
noise levels, multidisciplinary soundscape research does 
not address only the negative aspects of sound. Rather than 
merely reducing the acoustic environment to a series of 
measurements, the concept of the soundscape takes a more 
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holistic view (Smith 1993, 67) and puts the ‘emphasis on 
how the environment is understood by those living within 
it’ (Truax 2001, 11). Th is approach thus also addresses the 
personal and shared meanings attached to environmental 
sounds. 

Technology has always played a major part in moulding 
the sonic environment. As the composer and musicologist 
R. Murray Schafer argues, the Industrial Revolution, 
with its new and loud sounds, changed the soundscape 
irrevocably (1977, 71). Moreover, as in other fi elds, 
technological innovation have also led to advances in 
soundscape studies, since with the help of recording 
technology acoustic environments can be preserved in 
detail and investigated. Th e downside of this, however, is 
that electric sound reproduction and transmission have also 
irrevocably moulded our understanding of the soundscape. 
Th e phenomenon can be called schizophonia, referring to 
the split between an original sound and its reproduction 
(ibid., 273). Th is term is somewhat provocative – perhaps 
deliberately – but nevertheless it is quite pertinent: both 
background and foreground music in public places is 
an inseparable part of today’s urban soundscape. It is 
seldom questioned, if indeed even noticed. Th e post-
modern era, which can be characterised as an era where 
mobility is combined with accessibility (Roos 1994, 24), is 
represented by laptop computers and mobile phones and 
their schizophonic contribution to the contemporary sonic 
environment. 

Th e development of telecommunications can be seen as 
a change in the structure of urban society as profound as 
the proliferation of cars (Kopomaa 2000, 26). Soundscape 
researchers consider that it was the invention of the internal 
combustion engine that changed our acoustic environment 
most drastically compared to the pre-industrial era. It 
remains to be seen whether portable electronic devices and 
mobiles will have a comparable impact.
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Cellular phones
Finland, with a population of 5.2 million people, currently 
has more mobile phones per capita than any other country in 
the world. In 1999 there were about 3.2 million subscribers, 
i.e. approximately 60 phones per 100 inhabitants. (Statistics 
Finland 1999, 26–27, ref. Kopomaa 2000, 28.) Th e number 
of mobile phone subscriptions had overtaken wire-line 
subscriptions by the end of 1998 (ibid.). 

Th e spread of mobile phones can be divided into three 
stages. During the class markets phase (1975–1990), mobile 
phones were expensive and rare and the cellular phone was 
linked to an image of ‘yuppie’ lifestyle. Th is was followed 
by the period of mass markets (1990–1995), when cellular 
phones became available to the general public. Th e third and 
ongoing stage started in 1995, and it can be characterised as 
a diversifi ed mass market, incorporating a range of diff erent 
target groups, new designs and accessories. (Kopomaa 2000, 
32–34.) 

Cultural meanings are constructed in practices, not in 
objects. Th e uses of innovations are also often more diverse, 
or even divergent, compared to the idea of the inventor. 
Hans-Magnus Enzensberger (1976, 23; Middleton 1993, 68) 
has written about late capitalist society’s media systems that 
are ‘leaky’: the electronic media are democratic by nature, 
since they are easy to use and diffi  cult to control. 

Although this does not hold true in all respects, because 
of the easy traceability of mobiles, Enzensberger’s idea of 
the new uses and cultural meanings of a cellular phone are 
supported by the phenomena of short text messages and 
ringing tones. Chain short text messages have been used for 
example to rally demonstrators at a couple of days’ notice. 
In the future, oral two-way communication may be only one 
of many functions of a mobile phone. 

Music, signals or musical signals 
Operators, collecting societies, advertisers and ringing 
tone dealers attach various meanings to the melodic 
mobile phone ringing tones. In the following paragraphs, 
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I summarise their interests and above all the preferences of 
the cell phone users, since it is their selections and criteria 
that make the tunes audible in soundscape. 

Operators
In August 2000 the mobile phone manufacturer Nokia made 
a contract with EMI Music Publishing, allowing Nokia to 
use EMI’s compositions as ringing tones in their products 
(Kotirinta 2000, B9). Artists’ royalties are excluded from this 
contract. Th e Finnish copyright organisation, Teosto, has 
argued that ringing tones should be covered by performing 
rights regulations, and handled by the collecting societies. 
Nokia sees ringing tones as a mechanisation of music and 
thus outside public performance (ibid.). For the time being, 
royalties are being paid to copyright holders for every 
downloaded ringing tone; the fi rst contracts between Teosto 
and the operators were made in 1998 (Saaristo, personal 
communication 2001). 

In 1999 the total revenue from ringing tones in Finland 
was 2.1 million euro, Teosto’s share being 0.7 million 
(Kotirinta 2000, B9).1 Th e number of ringing tone providers 
has increased and, according to one Finnish operator’s 
estimate in 1990, the annual turnover on content services 
could rise to 13.5 million euro.2 Sixty per cent of this consists 
of ringing tones and mobile phone screen logos (Junkkari 
2000, D3.)

Th e discussion of copyright with reference to ringing 
tones points towards increasingly ‘hi-fi  mobiles’ in the 
future. Soon it will be possible to playback better quality 
recordings, downloading them, for instance, via the Internet 
for cellular phones. European consumers will soon be able 
to enjoy this facility, which has already been available in 
Japan for some time (Romanowski 2001).

Th e operators and ringing tone dealers like to embed 
meanings in their products that are more closely related to 
music than just to ‘mechanised’ ringing tones. For instance, 
the most popular ringing tones are downloadable via 
Internet from several operators’ popular music Top ten lists. 
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Th is close relation to music has also been effi  ciently 
exploited in advertising. To quote the lyrics of an old 
Finnish popular tune, retrieved from oblivion and slightly 
modifi ed in an advertisement on local buses, ‘there is no 
good atmosphere in a bus without music’. Without a doubt, 
ringing tones are here considered as music; moreover, the 
advertisement aims to promote more positive attitudes 
towards the ringing tones constantly heard in public 
transport. 

Surprisingly, ringing tones can also be used for religious 
or ideological purposes. One website, called Temppeli (Th e 
Temple), off ers hymns and other Christian items such as 
biblical quotations and ‘evangelical cell phone-screen logos’, 
and encourages customers to evangelise by sending spiritual 
ringing tones to a friend’s mobile phone. From another 
operator (Voima 2002, 45), left-wing ringing tones and Che 
Guevara logos are also available. 

Ringing tones have already became part of the music 
industry. A company called Wireless Entertainment Services 
off ers ringing tones to operators, in return for a specifi ed 
percentage of the ringing tone revenue. Th e company’s CEO 
commented that record companies need to understand 
how to extract maximum benefi t from their products in 
all possible ways, because the life span of a hit tune is ‘six 
months at the most’ (Junkkari 2000, D3). Th is comment can 
be identifi ed as referring to music by the use of the term 
‘hit tune’; otherwise the comment might refer to any mass-
produced and short-lived commodity whatsoever. 

Society makes a distinction between music and noise. 
Without this distinction there could not be such a concept 
as ’music’, since otherwise all sounds could be considered 
as music and thus it would not have any distinct existence 
(Merriam 1976, 63).3 In contemporary society, it has 
become impossible to create a comprehensive defi nition of 
music, since diff erent interest groups and subcultures shape 
their own categories according to their preferences. In the 
dispute between Teosto and Nokia mentioned above, music 
– or more precisely, the public performance of music – was 
defi ned according to economic realities. Oddly enough, the 



277

 

Heikki Uimonen: Ääntä kohti

opinions of cellular phone owners have not been heard, 
although it is they who defray the expenses of the copyright 
owners, operators and advertisers. 

Users 
If signals4 are sounds that are consciously listened to 
(Schafer 1977, 10), are they able to carry meanings in the 
same way as music does? In general, a traditional telephone 
signal merely indicates that somebody is trying to reach 
someone. Ringing tones also, clearly, fulfi l this function. 
However, the possibility of selecting between diff erent 
tones has transformed the function of the signal so that it 
can become part of one’s personal or collective identity 
instead of being shared undiff erentiatedly with the entire 
telephone user community. It is rather diffi  cult to embed 
more complex meanings in the impersonal ringing of a 
conventional fi xed phone, whereas with cellular phones the 
signifi cation possibilities have multiplied. 

Eleven males (M) and eight females (F) were interviewed 
to explore their attitudes to these issues. Fifteen responded 
to the questions in groups, and four individually5. Th ree 
of the informants did not use mobile phones. Th e group 
informants and two of the informants in personal interviews 
consisted of sixteen-year-olds attending the Classical High 
School in Tampere. Th ese students belong to the age group 
14–19, which uses mobile services the most in Finland. 
Along with screen logos, ringing tones are the most popular 
service available (Tekes 2001, 21–22.) A thirty-nine-year-old 
male researcher (M11) and a twenty-fi ve-year-old female 
student (F8), both non-mobile users, were also interviewed.

 Ideally a ringing tone should be a personally pleasing 
melody, also serving as a functional, penetrating signal. 
Th e group interview informants reported that the melodies 
are mostly taken from contemporary pop songs, including 
evergreen melodies (well-known popular songs of tunes) 
and television theme songs. In order to function well, 
ringing tones need to stand out both from other sound 
sources in the environment, from other cell phone tunes. 
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Th is aff ects the selection of a tune. Most of the informants 
used vibrating alerts alongside ringing tones, which reduces 
the necessity of a ringing tone.

If the tunes were to serve solely as a signal to contact 
someone, they could be replaced by vibrating alerts. Because 
of the various meanings attached to the melodies they 
also have an eff ect on the surrounding sonic environment. 
A ringing tone mediates the kind of aural information the 
phone owner desires it to mediate to the environment.

A ringing tone need not necessarily be one’s favourite 
music. For instance, one informant had installed Mungo 
Jerry’s In the Summertime, as a kind of a seasonal song, 
although not particularly fond of it otherwise (F7). Th e 
informants stressed that any melody could serve as a 
ringing tone; but on closer examination, it appeared that 
Britney Spears melodies, among others, did not qualify (M6, 
M7). Top-ten melodies were also avoided because of their 
popularity (F1, M1, M2); one informant commented that 
these are used by ‘teenagers and people bothered by other 
people’s opinions’ (F1). On the other hand they were not 
necessarily excluded, especially if you ‘happen to like them’ 
(F1). Th is is partly explained by the age of the informants. 
Instead of following the trend and using the most popular 
tunes – which they probably would have done a couple years 
earlier – they were now making more personal choices.

Th e latest hits are also rather short-lived on phones. 
Constant repetition by the broadcast media, together with 
constant ringing from cell phones, shortens their lifespan 
as melodic ringing tones in comparison with non-melodic 
ones. Tones are thus being used like contemporary hit 
melodies – once they are no longer fashionable, they are 
replaced. One of the informants referred to this as ‘rather 
shallow behaviour’ but still likes to have the opportunity of 
doing so (F4).

Th e use of current hit melodies also leads to confusion 
in public spaces as to whose phone is ringing (F1, F2, F3), 
which is to be predicted, since they are products of a shared 
popular culture and based on the idea of reproduction. Th e 
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situation is made easier by the availability of a wider range 
of distinctive ringing tones. A couple of years ago, when the 
choices were limited to a few fi xed tones from mobile phone 
manufacturers, misidentifi cations were more common. 
Th e informants commented that short text messages cause 
similar confusion (F2, F3, M9, F5, F6).

One solution to this problem is to compose one’s own 
ringing tone in order to personalise one’s sonic environment. 
Most of the informants had experimented with this, 
although composing was hindered by the limited technical 
possibilities of mobiles; moreover, most of the pieces 
sounded ‘lousy’ (M1). One of the informants questioned 
the whole composing process, commenting that you really 
cannot talk about composing when you are installing sounds 
on your mobile phone (M9). 

Technological innovations have made it more complex 
to diff erentiate music from signals. With electroacoustic 
technology, we can take sound out of time and repeat it 
as many times as we like (Truax 2001, 165). Th is can be 
compared to a situation when a word is repeated ‘over and 
over until the linguistic meaning is minimised and the sound 
itself remains’ (ibid.). Repetition also explains the popularity 
of interchangeable ringing tones: when a tune is heard 
several times a day it certainly wears thin rather quickly. 

On average, these informants installed several new 
tones per year. Th e expense was cut by copying from a 
friend or using various tones on the same phone. Diff erent 
melodies can be stored in the memory of a phone and thus 
used to signify diff erent callers. More pleasant melodies 
were reserved for friends, whereas family members were 
often signifi ed by standard ringing tones (M1, F5, F6, F7). 
‘Mother’s calls’ were thus instantly recognised (F7). Various 
groups of acquaintances might also be allocated the same 
melody, e.g. fellow tennis players, whose tone was a song 
called We are the Champions (F6). Th e diff erent aspects 
of identity are heard in various ringing tones, and as they 
function as a means of signifying diff erent callers they also 
indicate groups with which a person wants to identify. 
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Depending on the user, ‘short-term relationships’ could 
be established using diff erent ringing tones for diverse 
personal meanings, including ironic ones. Even an ice cream 
van melody is now downloadable – a melody notoriously 
known to arouse mixed emotions in the evenings in quiet 
suburbs. However, most of the informants rejected this kind 
of ringing tones, considering them as curiosities. Some of 
them admitted having used musical ringing tones in less 
serious ways, including the parody or ’camp’ use of old pop 
tunes, theme songs from children’s television programmes, 
Britney Spears tunes – again – and the national anthem of 
the former Soviet Union (F3, M1, F4). One female informant 
reported how she had competed with her brother for the 
‘tackiest’ ringing tone available (F4). 

Irritating people could be signifi ed by irritating melodies, 
in contrast to more pleasant persons (M1, F1). A nice and 
catchy tune makes the answering more pleasant – ‘you are 
already feeling good when you pick the phone up’. Tones 
have also been used to bring back pleasant memories from 
the time when the original song was heard for the fi rst time 
(F4). Th e recording qualities of a mobile phone enable one 
also to use other sounds, or voices, for this purpose. One 
way to personalise a ringing tone was thus to ask a friend to 
sing a melody into the phone (F4). 

Th e ringing tone does not have to sound exactly the same 
as heard before in other contexts. An interesting perspective 
is off ered by H. Stith Bennett, who researched performing 
rock groups that played cover songs. He concluded that 
the audience is not concerned with the group’s own 
performance, but ‘with some autonomically memorised 
set of sounds which is only sketched by the live musicians’ 
(1980, 156). To put it crudely: the players play what they do 
not play and the listeners listen to what they do not hear. 

Musical compositions used as mobile phone signals can 
be seen in an analogous way. It is doubtful whether anybody 
would claim a beeping or a simplifi ed ringing tone to be 
equivalent to the original recording, especially with the poor 
sound quality of mobile phones. Nevertheless it must be 
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remembered that this holds true only in a technical sense: 
both personal and collective meanings embedded in ringing 
tones are more than just a melody, whether they are used 
to manifest a religious or ideological world view, or possibly 
used ironically.

Drawing on Bennett, we can say that mobile phone 
melodies ‘sketch’ the songs. Easily recognised, distinctive 
melodies and choruses are usually selected (M3, M4, 
M5, M6, F3, F7). Th e tone has to resemble the original 
composition and bring it to mind, but it is not considered 
comparable to it. Informants’ negative comments usually 
referred to musical features, e.g. if a favourite song is 
arranged as a ‘high-pitched beeping’ (F6). However, the 
images brought to mind instantly when the melody is heard 
from the phone are important criteria when the ringing tone 
is being selected (F4, F7). 

Some songs or melodies were considered too important 
to be used as a ringing tone. Because of this two of the 
informants were reluctant to use their favourite music in 
their mobiles (F3, M9). Th is was clearly stated by a male 
informant (M9) who refused on musical grounds to use 
ringing tones, arguing that it showed a ‘lack of respect 
for the original composition’; he also considered recent, 
polyphonic ringing tones as ‘gimmickry’. Moreover, he also 
suggested that the standard ringing tone which he was 
using was free of the ‘stigmatising properties’ of a musical 
tone. Th e rejection of a ringing tone can be seen here as a 
means of distinction. Th e choice is clearly a musical one 
and seemingly important to the interviewee since he uses 
vocabulary which suggests a rather rigidly critical stance in 
his relation to musical ringing tones. 

Some informants thought that polyphonic ringing tones 
or tunes of better musical quality would be a pleasant 
alternative to the older tones (F1, M2, M7). Th ese were 
also preferred by a non-mobile user informant, although 
she took a slightly sceptical view of diff erent songs playing 
at the same time in public places (F8). Nevertheless, it is 
unlikely that the sound of a better-quality mobile with wider 
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frequency range can penetrate far in a city soundscape. One 
of the informants confi rmed this and stated that they do 
not stand out that well when compared to the other ringing 
tones (F7). 

Although a ringing tone distinguishes one individual 
user from others, the selection of melody can also enable a 
teenager to conclude if the user ’digs’ the right kind of music 
or not (Turtiainen, personal communication 2000). Ringing 
tones can thus contain more information for members of a 
subgroup with which a cell phone user identifi es than for 
someone who happens to hear a tune accidentally. Th us the 
ringing tones can manifest the togetherness, distinction, and 
soundscape competence6 of a certain group.

Th e informants claimed that the opinions of other people 
had no eff ect on the selection of a ringing tone; however, 
some informants commented on friends’ mobile melodies 
– one of them even to the extent that he asked his friends 
to replace a tune to something less aggravating (M9). 
Somewhat more subtle means were employed by a male 
non-mobile user who commented on his fellow student’s 
catchy mobile by miming to it for ‘half an hour’ (M10).

Some of the negative comments were driven by musical 
taste. If the ringing tone diff ered strongly from one’s own 
preferences – e.g. classical music – it was considered poor. 
Over-simple and badly arranged melodies were not liked 
either. Some informants found it irritating when they could 
not recognise the melody of a ringing tone, whereas others 
preferred not to recognise it too well – e.g. the free ringing 
tones familiar from commercials (F4, M9). Th ese freely 
downloadable tunes were commented on more readily and 
more negatively than other melodies (M9). 

Th e sonic qualities of ringing tones were also mentioned, 
e.g. a dislike for high-pitched melodies. Showing-off  – 
demonstrating one’s ringing tone in public, for example – 
was also found annoying. Even if phones have been accepted 
as a source of a ‘blessed noise’7 in the soundscape, their 
excessive and unnecessary use was strongly criticised (M3, 
M4, M5, M6, M10).
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When asked about the musical aspects of ringing tones, 
both non-user informants took a negative stand. Th e forty-
year-old male10 informant commented wryly that it cannot 
be music, since the users do their utmost in order to stop 
the melody as soon as it has started to play. He considered 
the melodies more like signals. However, he admitted that 
some cell-phone evergreen tunes have managed to ‘creep’ 
into his memory (M11) 

Th e female non-user informant (F8) commented rather 
straightforwardly that the ringing tone is ‘raped music’: 
a melody originally meant to be used in quite diff erent 
contexts has been reduced to ‘ridiculous beeping’. Even so, 
she pondered that if music is sound organised by a human 
being then a ringing tone must be music; but fi nished by 
arguing that in music there must be some aesthetic aspects, 
and thus a ringing tone cannot be considered as real music. 

Attitudes and endurances – 
restructuring the soundscape
One characteristic feature with many industrial products 
is that they can change the social order and thus cause 
disruption (Kopomaa 2000, 90). More silent inventions 
can be ignored, whereas louder ones demand attention 
and response. Th is is because the sense of hearing is less 
selective in its response to the stimuli of the environment 
than eyesight – sound insists that the listener should 
react.8 Sounds also go around obstacles and take over space 
more effi  ciently than visual stimuli do. Th ey can be used 
as a defensive or off ensive barrier against the soundscape 
(Wrightson 2000, 12). Walkman users, creating their private 
head-spaces (Schafer 1977, 118), for instance, are able to 
protect themselves from a soundscape that they perhaps 
fi nd unpleasant. 

Th e interviewees stated that, they did not try to aff ect the 
soundscape intentionally, or at least they did not articulate 
their answers that way. Th e selection of the melodies was 
justifi ed by their taste in music and the penetrating qualities 
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of a tune. More important than the conscious moulding of 
the soundscape was the image that the melodies mediated 
of their users. If the melody was considered poor the owners 
found it embarrassing if they could not switch it off  quickly 
enough in a public place (F7, M3, M8).

An off ensive barrier against the soundscape was 
created explicitly on Swedish building sites in the 1980’s by 
using ghettoblasters. A new generation with new sound-
reproduction technology entered the sites and converted 
some of them into ‘virtual musical battlefi elds’, with dozen or 
more cassette-players blaring at the same time. Headphones 
could not be used, because of the possible need for warning 
shouts at a hazardous place of work. Th e working teams 
were established on the basis of musical taste, and because 
of this the practice of craftsmen teaching working skills to a 
younger generation came to an end on many sites (Stockfelt 
1994, 35).

However loud, the sound of a ghettoblaster is usually 
restricted to certain kinds of space. Because of the wide 
dissemination of cellular base stations and the diff usion 
of mobiles, the ubiquitous nature of a cell phone provides 
much better opportunities for anyone to change almost any 
soundscape with a ringing tone or a loud conversation. Th e 
latter impact becomes especially emphasised in districts 
where reception for cellular phone is poor: if audibility 
happens to be bad, speakers tend to raise their voices. 
R. Murray Schafer (2000, 30) sees both sonic incomers 
as ‘vulgar toys’, but assumes that mobiles will outlive 
ghettoblasters.9

 It has been claimed that mobile phone users off end 
against their fellow citizens’ privacy and take it for their 
own use (Kopomaa 2000, 93). What is often considered as 
an undesirable use of a mobile phone is that the phone rings 
when it should not ring; that the phone is not answered 
quickly enough; or that the phone is answered or spoken 
into too loudly (ibid., 99). Cell phones have shifted phone 
conversations into public space, privatised those places and 
widened their user’s acoustic territory. However, in many 
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cases these conversations are no longer private, since other 
people are forced to listen to these conversations, possibly to 
the point of embarrassment. Th is was especially commented 
on by the two informants who did not own cell phones (F8, 
M11).

Conversely, at the same time private space is converted 
into public space. Th e border between private and public 
talk has become blurred, to the extent that personal matters 
are taken up for discussion in public spaces. Drawing on 
Richard Sennett, Kopomaa takes the view that ‘dealing 
with intimate matters in a public milieu is a sign of an 
uncivilised society’ (Sennett 1986, 340; Kopomaa 2000, 
94). Although speech in public spaces is reduced by short 
text messages, this does not eliminate cellular phone beeps. 
Th e impact of this innovation in communication on the 
soundscape is illustrated by the fact that the leading Finnish 
operator delivers millions of messages every month (Lintilä, 
Savolainen and Vuorensyrjä 2000, 54). Short text message 
beeps were also mentioned in the interviews. Unlike 
the melodic ringing tones, they occasionally tend to be 
mixed with each other more easily, which makes their use 
somewhat inconvenient. (F3, M7, M9.) Th e signals as such 
were not considered disturbing.

Th ere are still some spaces which are off -limits for 
cellular phones, such as aeroplanes and churches. Other off -
limit zones include focused situations of social interaction 
like concerts and religious events; ‘sanctifi ed’ places like 
libraries which demand silence; and areas where phones 
would cause safety risks like hospitals (Kopomaa 2000, 101).  
Nonetheless, it seems that even the soundscapes of formerly 
sanctifi ed places are in transition. One female informant 
(F8) commented that short text messages are sent and 
telephones answered during choir rehearsal, even while a 
piece of music is being practised, creating audible disarray 
in a situation where a group of people had entered into a 
prior social agreement to act in a particular way. When she 
remarked on her fellow singers’ behaviour, she was labelled 
by them – rather paradoxically – as a ‘disturber’. Th e new 
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behaviour conventions of mobile phone users can thus also 
impact on the lives of their fellow citizens who might not be 
so enthusiastic about the new electronics. 

So far, in Finland, the sounds of mobile phones have not 
aroused extensive public discussion. When Finnish Rail (VR) 
was asked about the possibility of phone-free compartments 
on trains, they initially answered that they do not want to 
‘restrict’ the use of phones, but advised passengers to use 
the phone booths on the train (Matkaan-lehti 2000, 20–21). 
Th is comment is rather absurd, considering the number of 
mobile phones in Finland, since at that time there was only 
one booth on each train, and it was located in the fi rst class 
accommodation. Meanwhile, the company promised in the 
near future technical improvements for better reception for 
mobile phones on trains.

For an aggrieved individual, achieving change in the 
socio-acoustic order is not possible, since control of the 
most powerful sounds of society are beyond the reach of 
a lay person (Tagg 1992, 339). Or to quote Jacques Attali: 
‘Everywhere, power reduces the noise made by others 
and adds sound prevention to its arsenal’ (1985, 122). 
Background music in public places is one manifestation of 
this auditory oligarchy.

Th e selection of music is often left in the hands of 
companies specialised in sound milieus or advertising 
music. In a thought-provoking article, Ronald M. Radano 
(1989, 453) writes that Muzak moulds commonly shared 
places by ‘transposing a sonic image of a familiar domestic 
world into the public space’. Th is is done with the help of 
familiar songs that play an important role in citizens’ lives. 
Repetition brings them close both ‘spatially and humanly, 
accompanying the individual in both public and private life’ 
(ibid., 455). 

Contrary to the arguments cited earlier in this article, 
Radano believes that songs do not wear thin; instead, 
through repetition the memories grow deeper. On the other 
hand, one might also argue that individuals’ valuable and 
cherished memories are banalised, since they cannot choose 
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what to listen to, when to listen, and where to listen. Th ey 
are exposed to music which has been selected only on the 
basis of the playing policy of the public places that they are 
attending. 

Even if the socio-acoustic order cannot be changed, 
the acoustic conventions can be disputed or questioned 
(Finnegan 2002, 76). Th e use of a mobile phone can be 
considered as one alternative means to control one’s own 
space, since a ringing tone enables urban dwellers to bring 
musical preferences to other people’s ears. Th e disadvantage 
of this activism is that not all the people within earshot 
are likely to share the musical preferences of the mobile 
owner; and even if they do, it is open to question whether 
they want to listen to their favourite music as a simplifi ed 
ringing tone arrangement in a place that they do not 
necessarily fi nd attractive. Th is was also confi rmed by one 
of the interviewees (M1). Both background music and 
ringing tones may elicit memories, but in the latter case 
the selection of the tunes and their dissemination are in the 
hands of the mobile owners. 

Paradoxically, a society which has become noisier 
creates a new need for the individual to be heard distinctly, 
and off ers tools to fulfi l this need. Even if the ringing tone 
can be used to reclaim acoustic space from background 
or advertising music, at the same time it provides a free 
promotion for the artist, the record company and the mobile 
phone manufacturer. Or more precisely, the promotion is 
not free, in the sense that a user pays for the ringing tones 
and the use of a mobile anyway. It is also good to bear in 
mind that individuals are not solely controlled sonically by 
the powers that be, but also by their fellow citizens. Th e 
interviewees commented that when a ringing tone of a 
friend was considered too irritating he or she was quickly 
asked to replace it with some other melody (M9, M10).

Mobiles have also changed the soundscapes of public 
venues reserved for music or other performing arts. 
Ringing tones or talking on a phone during a concert can be 
perceived as noise, since it defi nitely disturbs other members 
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of the audience. Th is is presumably what New York City 
council member Philip Reed had in mind when he proposed 
restrictions on cell phone use. However, ringing tones can 
also be listened to consciously, as musical compositions, not 
just as sonic intruders which distract the listener. Dialtones: 
A Telesymphony was performed in Austria as a part of 
the Ars Electronica Festival in 2001 (Http://www.fl ong.
com/telesymphony). It consisted of the audience’s cellular 
phones, which were used to perform the composition. 

According to the organisers, Dialtones ‘invites its 
participants to perceive an order in what is otherwise 
disorganized public noise, and ratify it as a chorus of 
organised social sound’. Th ey consider that mobile sounds 
become ‘organised social sound’ when they are arranged 
and transferred into a concert hall, traditionally reserved for 
classical music, but not in an outdoor environment, where 
diverse and personal ringing tones can be heard. Th us, 
perhaps disturbing ‘disorganised public noise’ has been 
legitimated as music, by bringing it into a diff erent context. 
A similar change occurred in street music a few centuries 
ago, when performances were brought indoors and street 
musicians’ and buskers’ activities restricted (Schafer 1977, 
66). Th e demarcation line between a signal and music has 
certainly become blurred also in this sense. 

Conclusion
Mobile phone ringing tones cannot be divided dualistically 
into signals versus music: nor can they be placed on a 
continuum from signal to music either. A ringing tone 
needs to fulfi l two kinds of functions, both communicative 
and aesthetic. A pleasing tune or song will be abandoned if 
it does not sound good enough on a mobile, or because of 
its inferior penetrating qualities. On the other hand, a tone 
which qualifi es as a piercing signal may also be rejected, if 
it is considered too popular or is liable to be confused with 
other users’ tones. 
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I claim that even if the quality of a ringing tone is inferior 
to the original interpretation of a song or a tune, it can still 
be considered as music on the grounds of the personal and 
collective meanings associated with it. Th e mobile phone 
tunes may have various connotations just like any other 
musical melody. 

Ringing tones off er alternative means to personalise one’s 
phone. Personal and/or collective music tastes defi ne the 
melodies that are selected. Although some of the informants 
claimed that any melody could serve as a ringing tone, 
this is not necessarily so, partly because of the assertion 
of an omnivorous taste for music, i.e. the liberal stand that 
informants might take when their musical preferences are 
challenged. When asked in more detail, the answers are 
prone to change, and diff erences in opinions emerge.

In this article, the defi nitions of music were outlined 
by mobile users, collecting societies, advertisers, ringing 
tone dealers, and operators. Mobile phone users and their 
musical tastes obviously emerged as the most audible of 
these. It must be remembered, however, that it is not only 
the selection of a personalised ringing tone which is based 
on musical taste; to reject these options altogether and to 
stick to a standard tone is a musical choice as well. 
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ABSTRACT

Heikki Uimonen
Towards the Sound. Listening, change and the meaning 
in the sonic environment.
[Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja 
merkitys.]

Towards the Sound is composed of an introduction and 
seven articles refereed and published in international (2) and 
domestic (5) scientifi c journals. Th e dissertation approaches 
the issues of sonic environment from the standpoints of 
acoustic communication, ethnomusicology and cultural 
studies of communication. Th is multidisciplinarity is applied 
to issues of hearing/listening, meanings of environmental 
sounds and the change of various soundscapes.  

Th e introduction deals with the history of Canadian 
soundscape research founded in the late 1960’s in Vancouver 
and its relation to anthropology and communication studies. 
Th e history of senses in anthropology is briefl y discussed 
as well as diff erent modes of listening. Th eoretical and 
methodological issues and the key concepts concerning the 
dissertation are also presented. Th e reproduction of sound 
and how it has transformed the sonic environment and the 
listening is dealt in more detail. Th e ideas of the philosopher 
Walter Benjamin and the musicologist Th eodore W. Adorno 
are interpreted in relation to soundscape and Canadian 
soundscape research. Th e fi rst part of the dissertation also 
introduces the conceptual framework of actors, culture 
and structure which are recommended  to be taken into 
consideration in the future soundscape studies. In other 
words: micro, meso and macro levels are all manifested 
sonically in an environment and should also be researched 
together. 
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Articles Soundscape Studies and Auditory Cognition and  
You don’t hear anything ’round here! Cognitive Maps and 
Auditory  Perception deals with the issues of methodology, 
empirical soundscape research and related disciplines. 
Auditory cognition and cognitive musicology and their 
possible contribution to research of sonic environment are 
discussed in more detail. Th e brief history of soundscape 
studies is also included in the fi rst article. Th e empirical part 
of Auditory Cognition is based on fi eld work carried out 
in the Swedish village of Skruv. Th e paper concentrates on 
the meanings attached to local sounds, and how diff erent 
layers of the past can be detected in the same sound 
event depending on the listeners’ enculturation and their 
soundscape competence. 
 
Äänestä kertomalla. Skotlantilaisen kylän puhuttu 
menneisyys [Stories of Sounds. Th e Narrated Past of the 
Scottish Village] and Pois maailman mellakasta. Sointulan 
siirtokunnan ääniympäristön muutos [Away from the Din 
of the World. Th e Change of Sonic Environment in the 
Colony of Sointula, B.C., Canada] are concentrating on the 
historical and cultural changes in environmental sounds. 
Th e past soundscapes of Scottish Dollar and Canadian Finn 
Sointula were reconstructed with the help of diverse sources 
including artefacts, interviews, literature and newspaper 
articles. It turned out that the sounds, past and present, 
attach the community to broader historical and global 
contexts. In both cases the acoustic communication of the 
community consisted of local activities, cultural meanings 
attached to them and sonically manifested features of 
national and global structures.   

Th e last three articles concentrate on transphonic or 
schizophonic phenomena i.e. how the electroacoustic 
technology have moulded our sonic environment and 
what their cultural implications are. Radio työpaikan 
äänimaisemassa. [Radio Receiver as a Builder of the 
Soundscape at the Workplace] concentrates on the use of 
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a radio at the workplace. Drawing on research among the 
radio listeners the article argues that the radio enables the 
selection of music and thus makes somewhat tedious tasks 
more endurable. Th e selection of channel was regulated by 
the music policy of a radio channel and the preferences of 
the workers. Own cassettes were considered too personal 
to be played in commonly shared work space. Some of 
the tasks needed more attention and thus the music that 
demanded more contemplated listening was excluded. 
Questions of sound and power are also in focus, since there 
was virtually no silent place in a commonly shared room. In 
order to withdraw from the soundscape one needed to use a 
Walkman and earphones.   
 
Kuuloaistin valtakunta. Urbaani ääniympäristö ja 
radion musiikkitarjonta [Th e Realm of Hearing. Urban 
Sonic Environment and Radio Music Policy] is an article 
concerning the music policies in Finnish radio after the 
deregulation of broadcasting in 1985. Th e deregulation put 
life into aired music when the channels started to compete 
who would be the fi rst one to broadcast the latest hit songs.
Present radio channels have made a virtue out of this: 
drawing on a case study of listings of National Airplay Chart 
the article argues that the same songs dominate on major 
Finnish channels. 

Because of the economic depression in the early 1990’s the 
ownership of the radios were reorganised and format radios 
introduced. For instance Radio 957, previously owned by 
the Student Union of Tampere University, was converted 
to format radio. Interviews were replaced with music and 
the show hosts were reduced and turned into announcers. 
Th e diversity of music was cut down: classical, folk, jazz 
and independent musics were no longer aired. Locality 
played a major role in the granting of licences in mid 80’s. 
In the current situation, the idea of ‘locality’ should not be 
understood geographically but as an image or a commercial 
brand. Local music is aired locally but at the same time same 
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songs are heard in other channels that belong to the same 
chain of radio stations. 

Sorry can’t hear you! I’m on a train! Ringing tones, meanings 
and the Finnish Soundscape explores how the use of 
mobile phones has changed  the contemporary Finnish 
soundscape. Th e change manifests itself fi rstly via telephone 
conversations which have spread from private premises to 
public places and secondly via interchangeable ringing tones. 
Drawing on research carried out among cellular phone users 
the article argues that the ringing tones are selected on the 
basis of musical taste, so they can no longer be regarded as 
impersonal telephone signals. Th ey can be used as a means 
of distinction and identity like any music. Even if the quality 
of ringing tones is inferior to the original interpretation of 
a tune they can still be considered to be music, because of 
their personal and collective associations.
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