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 Kiitokset  

Tämän tutkimuksen kirjoittaminen on ollut ajoittain melko yksinäistä puuhaa, 
mutta kiinnostuksen tutkimusaiheeseen olen voinut jakaa monien ystävieni 
kesken. Aivan aluksi haluankin kiittää ystäviäni vuosien varrelta, sillä he ovat 
olleet tietämättään mukana muotoilemassa tutkimusongelmaa. Pitkät keskustelut 
ja väittelyt musiikin äärellä ovat tuottaneet jatkuvasti uusia kysymyksiä. Uskon 
että moni ystäväni tunnistaa tässä kohtaa itsensä, vaikka en nimiä mainitsekaan - 
unohtaisin kuitenkin jonkun. 

Tutkimustyön tekeminen vaatii hyviä taustavoimia. Väitöskirjani ohjaaja 
Vesa Kurkela on ollut todella paneutunut tehtäväänsä. Jatkuvasta aikataulun 
venymisestä huolimatta hän on myös pitänyt huolen siitä, että tutkimusrahoitus 
on ollut kunnossa. Tutkimuksen esitarkastajat Pekka Gronow ja Jari Muikku 
tekivät tarkkaa työtä ja esittivät monia hyviä parannusehdotuksia. Kurkelan sekä 
molempien esitarkastajien aiemmat tutkimukset ovat innoittaneet myös tätä 
teosta. 

Tampereen yliopiston Musiikintutkimuksen laitoksella Timo Leisiö on 
suhtautunut joustavasti moniaalle suuntautuneeseen touhuiluuni koko 
opiskeluaikani. Työn valmistumisen kannalta merkittävää oli, että hän lopulta 
herätti minut oblomovilaisesta raukeudesta rutistamaan kirjan painokuntoon. 
Mariitta Tamminen on hoitanut monia tärkeitä tutkimustyöhön liittyviä 
käytännön asioitani.  

Välillä on tuntunut, että apurahahakemukseni ovat hyödyttäneet eniten 
Suomen Postia. Olen kuitenkin ollut tutkijana sangen hyvässä asemassa: rahoitus 
on aina lopulta löytynyt. Suureksi ilokseni Tampereen yliopiston tukisäätiö antoi 
tutkimusstipendin vuodelle 2002 ja lyhyemmän vuodelle 2004. Tutkimuksen 
aikana olen osallistunut kahden tutkijakoulun toimintaan. Työskentelin Vesa 
Kurkelan ja Pekka Jalkasen johtamassa Suomalaisen populaarimusiikin historian 
tutkijakoulussa vuosina 2000-2001. Lisäksi olen ollut mukana Tampereen 
yliopiston ja Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston yhteisessä 
Suomalaisen populaarimusiikin ja kansanmusiikin tutkijakoulussa vuodesta 2003 
lähtien. Ensimmäisen vuoden toimin palkallisena tutkijana. Kiitän kaikkia 
opiskelijakavereita, jotka ovat kommentoineet kirjoituksiani tutkijakoulujen 
istunnoissa ja Musiikintutkimuksen laitoksen jatkoseminaarissa. 

Koko käsikirjoituksen lukivat erityisen tarkasti Hannu Tolvanen ja Ulla 
Korvenpää. Molemmille kiitos arvokkaista huomiosta. Marko Aho on eri 
yhteyksissä antanut monia rakentavia kommentteja. Tutkimuksen alkuvaiheessa 
keskustelut Pekka Jalkasen kanssa veivät työtä eteenpäin.  
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Tutkimuksessa tarvitsemieni haastattelujen teko jännitti minua kovasti. 
Onneksi kaikki informantit suhtautuivat haastatteluihin positiivisesti. Tutustuin 
tutkimusta tehdessäni joidenkin informanttien musiikillisiin esikuviin, ja samalla 
oma musiikkimakuni laajeni yllättäviin suuntiin. 

Kuuntelin suuren osan äänitteistä Helsingin yliopiston Musiikkikirjastossa. 
Kiitän Tarja Lehtistä ja Antti Riikosta erinomaisesta palvelusta. Kun tutkimus on 
vaatinut työskentelyä Helsingin kirjastoissa, olen saanut asua miellyttävästi 
anoppilassa Auli ja Heimo Sipiläisen hoivissa. 

Tein työtä pari ensimmäistä vuotta kotioloissa, millä oli hyvät ja huonot 
puolensa. Vuosiksi 2004-2005 sain käyttööni viimein työhuoneen Seinäjoen 
yliopistokeskuksen tiloissa. Siellä saatoin muun työn ohessa viimeistellä kirjaani 
hyvin varustetussa työhuoneessa. Kiitoksia yliopistokeskuksen ja Sibelius-
Akatemian Seinäjoen koulutuskeskuksen väelle tästä mahdollisuudesta. 

En olisi varmaankaan ajautunut tälle uralle, jos vanhempani eivät olisi 
antaneet minulle nuorena mahdollisuutta harrastaa musiikkia. Kiitokseni eivät 
enää tavoita isovanhempiani Eino ja Hilkka Mäkistä, jotka auttoivat minua 
monin tavoin koko opiskeluajan. Toisaalta Einon kanssa istutut illat omenaviinin 
piristäminä vaikuttivat joskus heikentävästi opintosuorituksiini. Väinö Mäkinen 
järjesti perheeni käyttöön asunnon vähän ennen esikoisemme syntymää. Tämä 
(asunto) helpotti huomattavasti kahden pätkätyöläisen ja tuoreen vanhemman 
elämää.  

Heikki Laitinen totesi kerran ehkä vähän leikillään meille tutkijakoululaisille, 
että väitöskirjan tekoa ei saisi ottaa liian vakavasti, sillä viiden vuoden päästä sitä 
ei kuitenkaan lue enää kukaan. Tuo ajatus on tuntunut lohdulliselta parin viime 
vuoden aikana, kun olen kanniskellut vauvoja öisin ja haukotellut 
näyttöpäätteelleni päivisin. 

 
Omistan väitöskirjani rakkaille lapsilleni Kallelle, Ollille ja Lotalle. 

 
 
Isänpäivänä 2005  

 
Juha Korvenpää 
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1. Johdanto  

  

1.1. Tutkimuksen tausta 

Musiikin ajattomuus ja teknologian jälki 

Säveltäjä ja sovittaja Kassu Halonen sanoi Hifi-lehden haastattelussa 
tavoitteekseen tuottaa ”ajattomia” levyjä, joita voi kuunnella kymmenien vuosien 
kuluttuakin. Yksi Halosen keino saavuttaa tuo ajattomuus on karttaa esimerkiksi 
syntetisaattoreita ja moderneja ”laitesoundeja”. Ne vanhenevat Halosen mielestä 
nopeasti ja voivat muuttua ”korneiksi”. Uusien laitteiden sijaan Halonen olisi 
valmis tekemään levyjä vanhemmilla laitteilla kuin mitä nyt on käytössä. 
Modernia digitaaliääntä Halonen kuvaa kylmäksi mutta vanhaa putkisaundia 
lämpimäksi. (Kupias 1999, 59) Toisessa yhteydessä, Muusikko-lehden 
haastattelussa vuodelta 1984, Halonen painottaa sitä, kuinka iskelmälevyn 
tuottamisessa olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että levy tullaan kuuntelemaan 
lukuisia kertoja. ”Kyllä mä levytuottajana ajattelen tuota asiaa myös siltä 
kannalta, että äänilevy on kuitenkin sellainen tuote, mitä pitää pystyä 
kuuntelemaan satakin kertaa ilman, että se rupeaa kaivertamaan hirveästi.” 
(Alliniemi 1984, 4-5)  

Halosen mainitsema ajattomuus sisältää kaksi puolta. Ensinnäkin ajattomuus 
tarkoittaa sitä, että äänite ei saisi kuulostaa soinnillisesti liikaa tietyn aikakauden 
tuotteelta. Halosen kommentti on esimerkki siitä, että kaikki musiikintuottajat 
eivät halua käyttää uusinta teknologiaa tuotannoissaan. Toinen aikaan liittyvä 
seikka liittyy musiikin vastaanottoon ja kulutukseen: äänitteiden tulisi olla 
tarpeeksi laadukkaita ja mielenkiintoisia, jotta ne kestäisivät kuuntelua. 
Äänitetuotannossa ei tosin aina pyritä tekniseen täydellisyyteen. Tästä voi 
mainita esimerkkinä 1970-luvun lopun punk-liikkeen omakustannelevyt. 
Kussakin musiikkityylissä pyritään käyttämään teknologiaa siten, että saadaan 
aikaan tyylin kannalta tarkoituksenmukainen äänite. 

Moni on varmasti havainnut, että populaarimusiikin äänitteet eivät ole 
ajattomia ensin mainitulla tavalla. Ajattomien levyjen tuottaminen onkin 
varmasti vaikeaa. Ainakin musiikinharrastajien on helppo tunnistaa, miltä 
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vuosikymmeneltä äänite todennäköisesti on. Esimerkiksi 1960-luvun äänitteet 
kuulostavat usein keskenään samankaltaisilta, ja sama pätee monien muiden 
vuosikymmenien musiikkiin. Äänilevyjen tuottamisessa on vaikea kiertää sitä 
tosiseikkaa, että levyt on aina tuotettava käsillä olevilla välineillä. 1960-luvun 
levyt tehtiin tuolloin studioissa käytössä olleilla nauhureilla, äänipöydillä, 
mikrofoneilla, sähköuruilla jne. Nämä kaikki laitteet jättävät jälkensä musiikin 
lopulliseen sointiväriin eli ”saundiin”. Tämän vuoksi eri aikoina tuotetut 
äänitteet kuulostavat niin erilaisilta. Toki nykyisin voitaisiin käyttää saatavilla 
olevia 1960-luvun laitteita musiikkiäänitykseen ja tehdä niillä 1960-luvulta 
kuulostavia äänitteitä. Käytännössä tätä vaikeuttaa ainakin se, että jos laitteita 
saataisiinkin käyttöön, voi vanhoja laitteita olla enää vaikea saada toimimaan 
oikein, koska niille ei rakenneta enää varaosia. Joidenkin laitteiden käyttösyklit 
ovat lyhyitä, ja ne poistuvat markkinoilta nopeasti. Ja vaikka musiikkia nyt 
tuotettaisiinkin 1960-luvun välineillä, suuri osa ihmisistä kuuntelisi niitä aivan 
eri luokan laitteilla kuin mitä 1960-luvulla oli käytössä.  

Luulen että monella musiikinkuuntelijalla on omat kokemuksensa Halosen 
mainitsemista ”korneista” saundeista. Itse muistan hyvin, kuinka jotkut 1970-
luvun iskelmät, kuten esimerkiksi Finnhits-levyt, kuulostivat minun ja 
kavereitteni mielestä huvittavilta 1980-luvun lopussa. 1990-luvun kuluessa 
minun ja varmasti monen muunkin ikätoverini käsitys muuttui. Finnhits-levyt ja 
Esson matkamusiikkia -kasetit haettiin äkkiä parempaan talteen vanhempien 
levyhyllyistä. Ehkä kyse oli vain nostalgiasta. Halusimme jälleen kuulla 
lapsuuden automatkoilta tutut kappaleet. Minua alkoi kuitenkin yhä enemmän 
kiinnostaa se, miksi esimerkiksi Finnhitsit kuulostivat juuri sellaisilta. Ja miksi 
olin pitänyt niitä 1980-luvulla huvittavina, kun tällä hetkellä minua enemmänkin 
hymyilyttävät jotkin 1980-luvun muoti-ilmiöt. 

Kun aloittelin tätä tutkimusta, tarkoitukseni oli tutkia suomalaisen 
iskelmämusiikin sointivärin, ”saundin”, muutosta 1960-luvulta 1980-luvulle. 
Olin kiinnostunut siitä, miten populaarimusiikin saundi eri laitteiden käytön 
myötä rakentuu. Valitsin tutkimuskohteeksi suomalaisen iskelmämusiikin, koska 
pidin sitä melko muuttumattomana perinteisten musiikillisten tekijöiden kuten 
melodian, harmonian ja muotorakenteiden suhteen. Vaikka iskelmämusiikki 
muuten olisikin pysynyt melko muuttumattomana, soinnillisesti se on muuttunut 
huomattavasti. Tarvitsee vain ajatella eroa vaikkapa 1950-luvun lopun ja 1980-
luvun iskelmätuotannon välillä. Otaksuin, että tietyn otoksen iskelmä-äänitteitä 
kuuntelemalla ja joitakin avainhenkilöitä haastattelemalla voisin saada 
vastauksen musiikin sointivärin muutosta koskeviin kysymyksiini.  

Kun lopulta olin tehnyt parikymmentä haastattelua ja kerännyt muun 
tutkimusaineiston, huomasin että haastatteluaineistoni kertoi paljon enemmän 
informanttien suhteesta musiikkiteknologiaan kuin musiikin sointiväristä. 
Haastatteluissa informantit puhuivat paljon nimenomaan teknologiasta ja 
kertoivat niistä muutoksista, mitä eri laitteiden käyttöönotto suomalaisessa 
iskelmätuotannossa sai aikaan. Tämä johtui tietysti osittain esittämistäni 
kysymyksistä. Pyysin informantteja kertomaan laitteista, joita iskelmämusiikin 
soittamisessa ja äänittämisessä on käytetty.  
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”Paavot kehiin!” on aineistolähtöinen tutkimus musiikkiteknologian käytöstä 
suomalaisten iskelmälevyjen tuotannossa ja musiikkiteknologian vaikutuksesta 
itse iskelmämusiikkiin. Musiikkiteknologialla tarkoitan musiikintuottamisessa 
käytettyjä laitteita, niiden muodostamia toimintaympäristöjä ja eri laitteista 
johtuvia toimintatapoja. Laitteet voivat olla soittimia, niille suunniteltuja 
lisälaitteita tai äänittämisessä käytettyjä välineitä. Tarkastelen 
musiikkiteknologian tuloa suomalaiseen iskelmämusiikkiin 1960-luvulta 1980-
luvun loppuun soveltaen eri tieteenaloilla käytettyä innovaatioiden 
diffuusioteoriaa (Diffusion of Innovation). Tämä teoria auttaa ymmärtämään, 
miksi musiikkiteknologiaan on suhtauduttu kaksijakoisesti. Tutkimuksen 
pääpaino on kuitenkin sen kuvaamisessa, kuinka suomalainen iskelmätuotanto 
”koneellistui” ja teknistyi. Vielä 1960-luvulla iskelmälevytys oli ollut sangen 
yksinkertainen tapahtuma, mutta 1980-luvulla musiikkiäänitys oli muuttunut 
useita eri työvaiheita sisältäväksi toiminnaksi.  

”Paavot kehiin!” oli studiomuusikkojen käyttämä sanonta ja eräänlainen 
sisäpiirinvitsi. ”Paavo” oli muusikkojen ja studiohenkilökunnan yleisnimitys 
ääntämuokkaaville efektilaitteille, joita hankittiin studioihin erityisesti 1970-
luvun lopulta lähtien. Mainitsen joitakin esimerkkejä paavo-sanan käytöstä 
haastatteluistani: ”Yleensä puhuttiin paavoista vaan, pistä sitä paavoa siihen 
vähän” (Samuli 2002*, 8). ”Laitettiin soittaessa joku paavo, prosessori 
kuunteluun, sitten miksauksessa tehtiin mitä tehtiin.” (Varpama 2001*, 31).1  

Soittimien ääntä voitiin muunnella näitä efektilaitteita käyttämällä. 
Informanteillani oli erilaisia käsityksiä siitä, millaisia laitteita pidetään efektinä. 
Joitakin laitteita käytetään vain korjaamaan signaalia tietyllä tavalla, esimerkiksi 
tasoittamaan äänen voimakkuusvaihteluja. Tällaista toimintaa he eivät 
välttämättä pitäneet efektinä. Se mitä on pidetty efektilaitteena, vaihtelee myös 
ajan myötä. Sanonnalla ”paavot kehiin” muusikot tarkoittivat ymmärtääkseni 
käytäntöä, jossa efektilaitteilla (”paavoilla”) pyrittiin tekemään 
mielenkiintoisemmaksi muuten mielikuvitukseton iskelmäsovitus. Kun jonkin 
soittimen ääntä jollain tavoin muutettiin, tuntui koko sovituskin hieman 
parantuneen. Tässä tutkimuksessa paavo-sana pitää ymmärtää laajemmin: se 
käsittää koko sen musiikkiteknologisen välineistön soittimista äänityslaitteistoon, 
mitä suomalaisessa iskelmämusiikkituotannossa on ollut käytössä. 

Otin ”paavot kehiin” -sanonnan kirjani nimeksi, koska sanontaan liittyy kaksi 
tutkimukseni kannalta olennaista teemaa. Ensinnäkin sanonta tuo esiin, kuinka 
suuren merkityksen musiikkiteknologia on musiikkituotannossa saanut. 
Musiikkiteknologisten laitteiden, kuten efektilaitteiden tai syntetisaattorien 
käyttö ei ole ollut samalla tavalla perinteinen musiikillisen osaamisen alue, 
jollaisia ovat esimerkiksi soittaminen ja sovittaminen. Toiseksi sanonnasta voi 
huomata musiikkiteknologian liialliseen käyttöön liittyvää kritiikkiä. Kaikki 
iskelmämusiikkiammattilaiset eivät suinkaan olleet ilahtuneita ”paavot kehiin” -

                                                
1 Viitteessä vuosiluvun jälkeen esiintyvä tähtimerkki (*) tarkoittaa sitä, että kyseessä on 

haastatteluaineistoon perustuva tieto. 
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periaatteesta. Jos palaamme Halosen mainitsemaan ajattomuuteen, niin juuri 
”paavojen” käyttö - ainakin osittain - kytkee musiikin saundin tiettyyn 
ajankohtaan. Teknologia jättää jälkensä musiikkiin. 

Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen yhtenä ydinkysymyksenä on, miksi suomalaiset 1960-80-luvuilla 
tuotetut levyt kuulostavat siltä kuin kuulostavat. Etsin selitystä tähän 
kiinnittämällä huomioni erilaisten teknisten laitteiden käyttöön iskelmälevyjen 
tuotannossa. Ydinkysymys voidaan jakaa edelleen kolmeen alakysymykseen, 
joita erittelen tarkemmin alla.  

 
1. Laitehistoria - Millaisia musiikkiteknologisia laitteita suomalaisessa 

iskelmätuotannossa on ollut käytössä. 
2. Asenteet - Miten iskelmämusiikin tuotannossa työskennelleet 

ammattilaiset suhtautuivat näihin laitteisiin. 
3. Muutokset - Millaisia muutoksia musiikkiteknologian käyttö toi 

iskelmämusiikkiin. 
 

1. Laitehistoria 
Kuvaan tutkimuksessani, miten musiikkiteknologia tuli osaksi suomalaista 

iskelmätuotantoa ja miksi eri laitteet otettiin käyttöön. Jokainen uusi tekninen 
laite pyrkii täyttämään sille tarkoitetun tehtävän. Mutta mitä nämä laitteet 
kertovat populaarimusiikin tuotannosta? Koetan etsiä syitä, miksi 
musiikkiteknologiaa on niinkin paljon käytetty populaarimusiikissa. 

Tutkimukseni yksi perustavoite on selvittää, miten suomalaiset iskelmä-
äänitteet eri aikakausina on tehty. Tekemieni haastattelujen avulla halusin 
selvittää perusasioita iskelmä-äänitteiden tuotannosta, kuten millaista soittimia ja 
laitteita iskelmätuotannossa on käytetty ja mitkä laitteet tai kappaleet on koettu 
käänteentekeviksi. Informanttini mainitsivat lukuisia laitteita, jotka omalla 
tavallaan ovat muokanneet musiikkiteoksen realisointiprosessia. Uskon että 
monia musiikinharrastajia ja -ammattilaisia voi kiinnostaa, mitä laitteita 
iskelmälevyillä on käytetty. Tämän vuoksi olen päätynyt jättämään 
mahdollisuuksien mukaan paljon teknisiä yksityiskohtia tekstiin. Näin 
suomalaisen populaarimusiikin laitehistoriaa on taas enemmän kirjan kansissa. 

 
2. Asenteet  

Haastatteluissani tuli esiin kuitenkin myös toinen taso: miten 
musiikkiteknologian käyttöön suhtauduttiin. Miten informantit tuovat nämä asiat 
esiin ja millaisella äänensävyllä niistä puhutaan? En pyri kaiken kattavaan 
selvitykseen käytetyistä laitteista tai niiden teknisten yksityiskohtien 
kuvaamiseen, vaan olen kiinnostunut erityisesti laitteiden käyttäjien 
näkökulmasta musiikkiteknologiaan. Kuvaan käyttäjien käsityksiä ja 
suhtautumista näitä laitteita ja niiden käyttöä kohtaan. Suhtautuminen 
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musiikkiteknologiaan paljastaa epäsuorasti muita asioita, kuten 
musiikkiteknologian oikeat käyttötavat ja iskelmämusiikin ”oikeana” pidetyn 
olemuksen. 

Eräs informanteista suorastaan kehotti minua tekemään tutkimuksen, joka 
osoittaisi musiikkiteknologian romahduttavan vaikutuksen musiikin laatuun. 
Musiikkiteknologian käyttö on hänen omien käytännön kokemuksiensa mukaan 
vähentänyt perinteisen musiikinopetuksen merkitystä. Tämä on kiintoisa huomio, 
ja ehkä joku tekee myöhemmin aihetta käsittelevän tutkimuksen. Tässä 
tutkimuksessa otan kuitenkin neutraalin kannan musiikkiteknologiaan. Haluan 
enemmänkin ymmärtää tekijöiden motiiveja kuin tuomita suoralta kädeltä 
musiikkiteknologian käytön. On tietysti kiinnostava pohtia, oliko 
musiikkiteknologialla niin rapauttava vaikutus iskelmämusiikkiin, kuin jotkut 
informantit antoivat ymmärtää. Ja miksi musiikkiteknologia liitetään niin 
hanakasti musiikin arvoihin? 

 
3. Muutokset 

Tuon esiin erityisesti sovittajien, studiomuusikoiden ja äänittäjien käsityksiä 
musiikkiteknologian vaikutuksista iskelmämusiikkiin ja heidän omiin 
ammatteihinsa. Kuinka musiikkiteknologia on muuttanut iskelmämusiikin 
levyttämiseen liittyviä työvaiheita, joita ovat mm. sovittaminen, studiossa 
soittaminen ja äänittäminen, miksaus ja levynkaiverrus.  

Kuten monella muulla yhteiskunnan osa-alueella on tapahtunut, niin myös 
musiikintuotantoa on monin eri tavoin rationalisoitu ja tehostettu. Esimerkiksi 
musiikin äänitys muuttui viimeistään 1970-luvulla studiomuusikon kannalta 
konserttiesityksen kaltaisesta yhtyesoitosta studiossa yksin soitettaviin 
yksilösuorituksiin. Tämä kehitys oli seurausta siitä, että 1970-luvulla 
suomalainen äänitetuotanto kasvoi rajusti. Jari Muikun väitöskirjassa Vexi Salmi 
toteaa, että ”1970-luvulla tappiollisen iskelmälevyn tuottaminen vaati erityistä 
taitoa”. (Muikku 2001, 175) Tuotannon kasvun seurauksena musiikkituotantoon 
tuli teollisia piirteitä ja siihen liittyviä lieveilmiöitä. 

Jotkut informantit käyttivät 1970- ja 1980-luvun iskelmämusiikista nimitystä 
“teollinen musiikki“ tai muita tätä luonnehdintaa lähellä olevia vastineita. 
“Teollisella“ musiikilla informantit tarkoittivat tuolle aikakaudelle tyypillistä 
kotimaista iskelmämusiikkia, jota tehtiin paljon - ja joskus laadustakin tinkien. 
Asian ilmaisee räväkästi Pekka Helin (1987, 44) kolumnissaan Musiikkiuutiset-
lehdessä: ”Iskelmä itkee lamaansa tarjottuaan 10 vuotta teollisesti tuotettua 
jätkänmakkaraa.” Sana “teollinen“ kuvaa mielestäni myös oivallisesti 1970-
luvulta alkanutta aikakautta, jolloin erityisesti studiomuusikon työnkuva muuttui 
radikaalisti musiikkiteknologisen murroksen vuoksi: markkinoille tuli uusia 
laitteita, jotka mahdollistivat tehokkaamman työskentelyn, helpottivat musiikin 
muokkaamista sekä lopulta tekivät osan muusikoista tarpeettomiksi. 

Sana ”teollinen” tuo myös mieleen persoonattoman massatuotannon. Vielä 
1960-luvulla osa studioissa käytetyistä laitteista oli sangen kotikutoisia. Eräs 
informanteista sanoikin, että vielä 1960-luvulla studiot olivat tämän vuoksi 
persoonallisia. Vaikka myöhemmin tuli yhä enemmän käyttöön 
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ääntämuokkaavia laitteita, musiikin sointiväri menetti jotain 
omalaatuisuudestaan. Kärjistetysti sanottuna 1980-luvulla joka studiosta 
löytyivät samat ”paavot” ja soittajilla oli käytössään samat, tehdassaundeilla 
varustetut syntetisaattorit. 

Laitteiden käyttö liittyy usein jonkin tietyn saundin aikaansaamiseen. 
Tutkimuksessani käsittelen paljon sitä, millaisia eri saundeja pyrittiin tuottamaan 
ja kuinka niitä tehtiin. Selostan joitakin sovitusratkaisuja, vaikka ne eivät 
suoraan musiikkiteknologiaan liittyisikään. Saundin muutos ei ole vain 
musiikkiteknologinen kysymys, vaan monet muut seikat vaikuttavat saundin 
muutokseen, kuten esimerkiksi eri soittimien erilaiset soittotavat ja muuttuvien 
soitinkokoonpanojen vaikutus.  

Rajauksia 

Tutkimusajanjakso alkaa 1960-luvun puolivälistä, joka on kiintoisaa 
siirtymäaikaa Suomen musiikkihistoriassa. Vuosien 1963-64 rautalankamusiikki 
on oiva osoitus siitä, kuinka soittimien saundi alkoi olla entistä merkittävämpi 
tekijä populaarimusiikin uusissa tyyleissä. Rautalankasaundi saatiin aikaiseksi 
erityisellä laitteella, ns. nauhakaiulla. Tästä eteenpäin markkinoille tuli jatkuvasti 
uusia soinnin muokkaukseen tarkoitettuja laitteita. Musiikkiteknologian merkitys 
populaarimusiikin tuotannossa kasvoi.  

Rajaan tutkimuksen 1980-luvun loppuun, jolloin tietokoneet ja niiden MIDI-
sekvensseriohjelmat valloittivat suomalaisen iskelmätuotannon. 1990-luvulla 
siirryttiin jo digitaaliseen äänittämiseen. Sivuan tutkimuksessani alustavasti 
tietokoneiden vaikutusta 1980-luvun iskelmään, mutta 1990-luvun tapahtumat 
ovat oman tutkimuksensa arvoinen aihe. Tosin monet informanttini puhuivat 
paljon 1990-luvun tapahtumista, vaikka en niistä erityisesti kysellyt. Jatkuvat 
viittaukset 1990-luvulle ja nykypäivään kertovat siitä suuresta muutoksesta, joka 
1990-luvun alussa tapahtui. 

Iskelmämusiikin tuotantoa käsittelen prosessina, joka alkaa sovittajan 
työpanoksesta ja loppuu levykaivertajan (nykyisin masteroijan) äänitteelle 
antamaan viimeiseen silaukseen. En siis tutki iskelmämusiikin säveltäjiä, 
sanoittajia, iskelmälaulajia tai heidän työpanostaan. Tutkimusajanjakson aikana 
iskelmäsävellys ei ole enää aina syntynyt nuottikirjoituksena paperille. 
Iskelmämusiikkiteoksen valmistuminen on pitkittynyt, kun yhä enemmän on 
tarvittu eri ammattiryhmien yhteistyötä. Iskelmälevyn valmistumiseen on tullut 
aivan uudenlaisia työvaiheita, kuten esimerkiksi miksaus. 

Iskelmämusiikki on yksi vain populaarimusiikin lajeista. Mutta miksi tutkia 
juuri iskelmämusiikissa käytettyä musiikkiteknologiaa, vaikka samanlaista 
teknologiaa on todennäköisesti käytetty myös suomalaisen rock- tai popmusiikin 
tuotannossa? Tiettyjä soittimia ja äänitysmenetelmiä on varmasti omaksuttu 
ensin rockin tai popin tuotannossa, ja iskelmässä ne on otettu käyttöön vasta 
myöhemmin.  
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Kuten jo aiemmin mainitsin, yksi syy tutkimuskohteen valinnassani liittyy 
musiikin tiettyjen rakenteiden muuttumattomuuteen. Toinen tärkeä seikka on 
jatkuvuus. 1960-luvun puolivälissä nousivat esille monet nuoret iskelmä- ja pop-
tähdet, joista monen ura on kestänyt näihin päiviin saakka. Seuraan 
tutkimuksessani näiden iskelmäartistien levytyksissä tapahtuneita muutoksia. 
Suomirockia ei sen sijaan vielä 1960-luvulla ollut laajassa mitassa olemassa. 
Rock-levyjen myynti oli hyvin vähäistä ennen 1970-lukua, ja ulkomainen 
rocktuotanto oli muutenkin dominoivaa 1970-luvulle asti. Juice Leskisen kuten 
monen muun pitkän uran tehneen rock-muusikon ura alkoi todenteolla vasta 
1970-luvulla. Jatkuvuuden kannalta on myös huomattava, että monen rock-
yhtyeen ura on ollut melko lyhyt. Rock- tai pop-yhtyeet tekevät uransa aikana 
vain joitakin levyjä muutaman vuoden aikana. Oikeastaan vasta 1970-luvun 
lopulla perustetut rock-yhtyeet, kuten Eppu Normaali tai Popeda, ovat 
saavuttaneet pitkäkestoisen uran. Monet iskelmämusiikin ammattilaiset sen 
sijaan ovat olleet alalla vuosikymmeniä ja nähneet alalla tapahtuneet muutokset. 
Rockmuusikot eivät jatkuvasti istuneet studiossa kuten parhaat studiomuusikot 
tai iskelmäsovittajat. Jotkut studiomuusikot ovat toimineet studioissa 
iskelmäsessioiden ohella hyvin monenlaisissa tuotannoissa. Tutkimusajanjakson 
iskelmämusiikkia äänitti osittain samat äänittäjät kuin rockmusiikkiakin. Tällä 
tavoin informanttieni käsitys myös rockmusiikin kehityksestä on sangen hyvä.  

Iskelmämusiikin eri lajeista keskityn noin 1960-luvun puolivälissä 
syntyneeseen ”pop-iskelmään”. Tällä tarkoitan iskelmää, jolle on leimallista 
beat-rytmi perinteisten tanssirytmien (jenkka, valssi, tango, humppa) sijaan. 
Esimerkiksi Katri-Helenan ensimmäisellä LP:llä (Vaalea valloittaja, 1965) 
vanhat tanssirytmit ovat vielä hyvin edustettuina. Sen sijaan pari vuotta 
myöhemmin vuoden 1967 levyllä on jo paljon beat/pop-kappaleita. Pop-iskelmä 
on kiinnostava tutkimuskohde, koska se on ollut avoin kansainvälisille 
vaikutteille ja lainannut elementtejä muista populaarimusiikin lajeista. 1960-70-
luvuilla käännösiskelmän ”kultaisina vuosina” sovittajan työ olikin usein valmiin 
sovituksen kopioimista alkuperäisestä levytyksestä ja sen ongelman 
ratkaisemista, miten Suomen oloissa voitaisiin saada aikaan alkuperäisen 
kuuloinen tuote. Suuret kansainväliset hitit jättivät jälkensä suomalaiseen 
tuotantoon, vaikka niistä ei olisi käännöstä tehtykään. Ne vaikuttivat 
kotoperäisten sävellysten syntyyn, tuottamiseen ja äänittämiseen. Vaikutteita tuli 
levyille myös sovittajien ja muusikoiden kansainvälisten esikuvien kautta.  

Keskityn erityisesti LP-levyillä ja C-kaseteilla julkaistuun iskelmämusiikkiin. 
Nämä kaksi olivat tutkimusajanjaksolla iskelmämusiikin olennaiset 
ääniteformaatit. 1980-luvulla esitelty CD-levy yleistyi erityisesti 
populaarimusiikin formaattina Suomessa vasta 1990-luvun alussa. Käsittelen sitä 
kuitenkin jonkin verran, koska informanttini vertasivat usein LP-levyjen 
puutteita CD-levyn teknisiin mahdollisuuksiin. Osa tutkimusajanjaksolla 
julkaistuista äänitteistä on nyt saatavilla CD-muodossa, mutta näihin 
uusintajulkaisuihin liittyviä varauksia käsittelen luvussa 1.2.  

Tässä rajausten yhteydessä voin jo mainita, mitä aiheita tutkimukseni ei tule 
käsittelemään ja mitkä aiheet sen vuoksi olisivat soveliaita jatkotutkimukselle. 
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Esimerkiksi iskelmämusiikin rytmikäsitystä ja sen mahdollista muutosta en 
käsittele lainkaan. Suomalaisen populaarimusiikin rytmin tai svengin historia 
voisi kuitenkin olla kiinnostava tutkimusaihe. Tutkimusaineistoni levyt 
Helsingin yliopiston kirjastossa (HYK) digitoinut Antti Riikonen huomasi, että 
monilla 1960-luvun levyillä monet latinalaisrytmit oli soitettu alkuperäisistä 
poikkeavalla tavalla. Tässä tutkimuksessa keskityn sähköisiin soittimiin. 
Iskelmäorkestraation kehitys perinteisten akustisten soittimien kannalta jää tässä 
tutkimuksessa kartoittamatta. Iskelmäsovittajien käyttämiä sovituskeinoja voisi 
tutkia tarkemmin ja kartoittaa heidän musiikillisia esikuviaan. Kolmanneksi voisi 
mainita vielä laulun tutkimuksen: miten iskelmälaulajien laulutapa ja -saundi 
ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. Ainakin iskelmien taustakuorojen 
naisäänet ovat muuttuneet kovin. 

Tutkimuksen kulku 

Toivon että tutkimuksellani olisi lukijoita yliopistojen ulkopuolellakin. Olen 
suunnitellut kirjan rakenteen siten, että kuka tahansa populaarimusiikin 
historiasta ja musiikinteknologiasta kiinnostunut lukija voisi lukea teoksen 
hermostumatta silti akateemisiin muotoseikkoihin ja kieleen. Kirjan loppuun 
olen koonnut musiikkiteknologisen sanaston, joka toivottavasti helpottaa 
lukemista.  

Tämän luvun seuraavassa osassa 1.2. kerron tutkimusaineistosta, sen 
hankinnasta ja eri aineistojen painoarvosta tiedonlähteenä. Luvussa 1.3. esittelen 
musiikkiteknologiaa tutkimuskohteena ja eräitä musiikkiteknologiaa käsitteleviä 
tutkimuksia. Luvussa 1.4. esittelen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, 
innovaatioiden diffuusiota (leviämistä) kuvaavan teorian. 

Varsinaiset sisältöluvut (luvut 2-4) ovat yhdessä kuvaus suomalaisen 
iskelmän tuottamisesta kolmen eri toiminnan näkökulmasta. Olen jakanut 
iskelmämusiikin tuotannon kolmeen osaan: sovittamiseen, soittamiseen ja 
äänittämiseen. Jokaista näistä osa-alueista käsittelen omassa luvussaan, mutta 
tämä jako on tietysti keinotekoinen. Kun käsittelen esimerkiksi sovittamista, 
esittelen myös muiden ammattiryhmien kuin sovittajien käsityksiä aiheesta. 
Sama käytäntö pätee muihin lukuihin. Kaikilla ammattiryhmillä on käsityksiä 
siitä, kuinka iskelmämusiikkia tuotettiin ja kuinka sitä pitäisi tuottaa. 

Jokaisen sisältöluvun alussa käsittelen lyhyesti sitä, kuinka eri 
ammattiryhmän toimijat tulivat iskelmäalalle. Millaisia koulutusmahdollisuuksia 
oli olemassa ja millaisia edellytyksiä iskelmämusiikin tuotantoalalle tulevilla 
toimijoilla tuli olla? Kunkin luvun päättää teoreettisempi osa, jossa selitän 
luvussa esiin tulleita aiheita innovaatioiden diffuusioteorian näkökulmasta. Ne 
jotka haluavat lukea tutkimusta ensisijaisesti iskelmämusiikin tuotannon 
historiikkina, voivat hypätä teoreettisten osien yli.  

Luvussa 2 tarkastelen iskelmämusiikin sovittamista. On syytä tarkentaa, että 
tässä tutkimuksessa iskelmäsovittaminen merkitsee erityisesti sovittamista 
äänilevylle, ei sovittamista konsertti- tai keikkaolosuhteisiin. Käytän selvyyden 
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vuoksi sanaa sovittaja, vaikka sama henkilö saattoi toimia iskelmämusiikin 
tuotannossa myös kapellimestarina ja tuottajana. Luvussa kuvaan, miten 
sovittajien työ muuttui musiikkiteknologian kehityksen seurauksena. Tarkastelun 
kohteena ovat erityisesti moniraitaäänittäminen, sähköisten kosketinsoittimien 
käyttö ja kotistudiot sovittamisen apuvälineenä. 

Luku 3 kertoo studiossa soittamisesta. Käsittelen niitä ominaisuuksia, joita 
hyvältä studiomuusikolta vaadittiin iskelmämusiikkisessioissa. Käyn läpi 
muutoksia, joita musiikkiteknologian kehitys toi tullessaan muusikon työhön. 
Kuvaan myös studiomuusikoiden työtä yleisellä tasolla, koska löysin paljon 
kiinnostavaa ja toistaiseksi muissa tutkimuksissa esittelemätöntä aineistoa 
studiomuusikon työstä. Lisäksi esittelen eräissä soittimissa tapahtunutta 
kehitystä. Keskityn erityisesti kahteen soittimeen: syntetisaattoreihin ja 
sähkökitaroihin.  

Luku 4 kuvaa iskelmämusiikin äänittämisessä tapahtuneita muutoksia. 
Esittelen muutamissa suomalaisissa studioissa käytettyjä laitteita. Lisäksi 
käsittelen iskelmä-äänityksessä ja -miksauksessa tapahtuneita muutoksia ja 
äänittäjien suhtautumista näihin muutoksiin. Luku 5 on lyhyt katsaus niihin 
käsityksiin, joita informanteilla oli ns. iskelmän kriisistä 1980-luvulla, ja mikä 
osuus musiikkiteknologian käytöllä oli siihen. Seuraavassa luvussa (luku 6) teen 
yhteenvetoa aineistosta innovaatioiden diffuusioteorian pohjalta. Tarkastelen 
joiden soittimien ja sovitusratkaisujen yleisyyttä ääniteaineistoni perusteella. 
Loppusanoissa kirjoitan vielä lyhyesti omista kuuntelukokemuksistani. 

1.2. Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto jakautuu kolmeen osaa: kirjallisiin lähteisiin, haastatteluihin ja 
äänilevyaineistoon. Näistä haastattelut ja äänilevyaineisto ovat tärkeimmät.  

I Kirjalliset lähteet 

Kirjalliseen aineistoon kuuluvat iskelmä- ja populaarimusiikin historian 
yleisteokset, muusikkojen muistelmateokset, aikakausilehtiaineisto sekä 
musiikkiteknologiaa käsittelevät tutkimukset. Viimeksi mainittua lukuun 
ottamatta rajoitun lähinnä suomalaiseen aineistoon, vaikka paljon 
musiikkiteknologiaan liittyvää materiaalia olisi tarjolla esimerkiksi ulkomaisissa 
lehdissä. Olennaista tutkimuksen kannalta on, miten erilaisten laitteiden tuloon 
nimenomaan Suomessa suhtauduttiin. 

Suomalaisen populaarimusiikin historiaa on käsitelty viime vuosina 
muutamassa yleisesityksessä. Ensisijassa suomalaisen rockin historiaa 
käsittelevä Jee jee jee (1998) antaa taustatietoja myös iskelmämusiikin 
kehityksestä. Vuoden 2004 alussa ilmestyi Pekka Jalkasen ja Vesa Kurkelan 
kirjoittama yleisesitys suomalaisen populaarimusiikin historiasta. Kurkelan 
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kirjoittama osuus kattaa tämän tutkimuksen ajanjakson. Kurkelan kirjoituksessa 
on uutta se, että hän käsittelee populaarimusiikkia myös sen saundin kannalta. 
Jalkanen on kirjoittanut suomalaisen iskelmän muutoksista myös Pohjolan yössä 
-teoksessaan (1992). Iskelmämusiikin yleisteoksista voi mainita vielä Peter von 
Baghin ja teoksen Iskelmän Kultainen kirja. Sen sisältämät taiteilijaesittelyt ovat 
olleet hyödyllisiä.  

Vuonna 2004 alkoi ilmestyä kustannusyhtiö Tammen neliosainen Suomi soi -
sarja suomalaisen populaarimusiikin historiasta. Pirkko Kotirinnan (2004) osuus 
osuus Suomi soi 1 -kirjassa kattaa tässä käsitellyn aikakauden ja lisäksi 1990-
luvun ja 2000-luvun alun tapahtumia iskelmämusiikissa. Kotirinnan teksti olikin 
hyödyllinen minulle juuri siksi, että siitä saa paljon tietoa 1990-luvun iskelmästä 
ja iskelmäntekijöistä muutenkin. Myös Suomi Soi -teossarjan kolmannessa 
osassa on muutamia tutkimukseni aihetta käsitteleviä artikkeleita. Nämä 
artikkelit tarjoavat taustatietoa tälle tutkimukselle. Jari Muikku on kirjoittanut 
teokseen tiiviin esityksen suomalaisen äänilevyn historiasta (Muikku 2005, 307-
318). Muikun artikkelin päättää Jake Nymanin laatima havainnollinen 
”Suomalaisten levy-yhtiöiden sukupuu” (s. 319). Siitä selviää yhdellä vilkaisulla, 
milloin mikin levy-yhtiö on aloittanut ja lopettanut toimintansa sekä millaisia 
yritysostoja on tapahtunut. Leo Backmanin ja Jake Nymanin artikkeli esittelee 
äänentallennuslaitteiden ja -formaattien historiaa aina viimeaikaisiin 
säästökoodausmenetelmiin saakka (Backman & Nyman 2005, 294-306). Jukka 
Mikkola käsittelee artikkelissaan suomalaisen konemusiikin, syntetisaattoreilla 
tehdyn musiikin historiaa. Mikkolan artikkeli on hyödyllinen, sillä se huomioi 
nimenomaan suomalaisessa populaarimusiikissa tapahtuneen kehityksen. Pekka 
Laineen kirjoittama osuus käsittelee studiomuusikoita, äänilevytuottajia ja 
äänittäjä. Laine tuo kirjoituksessaan hyvin esiin 1990-luvulla muusikon työssä 
tapahtuneet muutokset, joita en itse juuri esittele. (Laine 2005, 336-361).  

Viime vuosina on julkaistu lukuisia suomalaisen iskelmämusiikin historiaa 
käsitteleviä tutkimuksia (mm. Suutari 2000, Rautiainen 2001, Henriksson ja 
Kukkonen 2001). Työni kannalta tärkein on Jari Muikun (2001) väitöskirja. 
Muikku käsittelee suomalaisen ääniteteollisuuden muuttumista toisen 
maailmansodan jälkeen 1990-luvun alkuun asti. Yksi teoksen luku käsittelee 
tämän tutkimuksen aihealuetta, studioita ja studiomuusikoita. Muikun teos on 
ollut hyödyllisimpiä lähteitäni. Se antoi tärkeää taustatietoa iskelmätuotannon 
muuttumisesta tutkimusajanjakson aikana ja auttoi valitsemaan kuuntelemani 
levyt. Muikun lähdeaineistona oli suomalaisen ääniteteollisuuden keskeisiä 
vaikuttajia, joita hän tutkimustaan varten haastatteli. Koska sain käyttööni osan 
näistä haastatteluista, en läheskään aina viittaa Muikun tekstiin, vaan suoraan 
informanttien lausumiin. Esittelen Muikun haastatteluja tarkemmin myöhemmin 
tässä luvussa. 

Pekka Jalkasen väitöskirja (1989) käsittelee tämän tutkimuksen 
näkökulmasta ajallisesti kaukaista ilmiötä, jazzin tuloa Suomeen 1920-30-
luvuilla. Tutkimus on kuitenkin kiinnostava sen teoreettisen viitekehyksen 
vuoksi. Jalkanen tarkastelee jazzkulttuurin murrosta kulttuurinmuutos- ja 
akkulturaatiotutkimuksen avulla. Akkulturaatio-käsite liittyy myös tähän 
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tutkimukseen. Samoin teorian asema Jalkasen tutkimuksessa vastaa teorian 
asemaa tässä tutkimuksessa. Jalkanen on soveltanut akkulturaatioteoriaa lähinnä 
vain teoksensa johtopäätösluvuissa. Hän ei sovella teoriaa tiukan deduktiivisesti, 
koska teos on kuvaileva ja selittävä yleiskartoitus. (Jalkanen 1989, 22) Jalkasen 
tutkimuksen analyysiosissa teoria on taustalla vaikuttava perusidea. Teorialla on 
tässä tutkimuksessa samankaltainen rooli. Toinen laaja populaarimusiikkia ja 
akkulturaatiota käsittelevä tutkimus on Lars Lilliestamin Musikalisk 
ackulturation (1988). 

Suomalaisen iskelmämusiikin kannalta kiintoisa ruotsalaistutkimus on Alf 
Björnbergin (1987) En liten sång som alla andra. Melodifestivalen 1959-1983. 
Teoksessaan Björnberg tutki muutoksia ruotsalaisten euroviisusävelmien 
melodiikassa, harmoniassa ja sovituksissa. Björnberg taulukoi joidenkin 
efektilaitteiden käytön yleisyyttä eri vuosien euroviisusävelmissä. Monet 
Björnbergin havainnot ruotsalaisten euroviisusävelmien muutoksista ovat 
verrattavissa suomalaisessa iskelmämusiikissa tapahtuneisiin muutoksiin. 
Euroviisut olivat tärkeä vaikute suomalaiselle iskelmälle ainakin vielä 1970-
luvulla. Björnbergin aineisto kattaa vuodet 1950-83, joten se sopii hyvin 
tutkimusajanjaksooni. 

Äänilevyn ja ääniteteollisuuden vaikutuksista musiikkiin on kirjoitettu paljon. 
Musiikkiteknologian kannalta kiinnostava on Michael Chananin teos Repeated 
Takes (1995). Chanan esittelee äänitteiden vaikutusta musiikin kehitykseen. 
Toinen äänilevyn ja musiikin kulttuurihistorian yhteisesitys on Pekka Gronowin 
ja Ilpo Saunion Äänilevyn historia (1990). Petri Kuljuntausta (2002) on 
kirjoittanut paksun suomalaisen sähkömusiikin historiaan käsittelevän teoksen 
On/off. Se sisältää paljon kiinnostavaa materiaalia musiikkiteknologiasta 1950- 
ja 60-luvuilla. Teos keskittyy lähinnä taidemusiikkiin ja kuunnelmiin, mutta 
sivuaa myös populaarimusiikin kehitystä 1960-luvun lopulla. Kuljuntaustan teos 
sisältää laajan johdannon sähkömusiikin kehityksestä 1900-luvun alusta.  

Tervetullut apuväline suomalaisille musiikintutkijoille on vuonna 2003 
Suomen musiikkitieteellisen seuran julkaisema Johdatus musiikintutkimukseen -
teos, joka sisältää lukuisia artikkeleja musiikintutkimuksen keskeisiksi 
katsotuilta aloilta. Jotkin artikkelit sivuavat tutkimusaihettani nykyhetken 
näkökulmasta.  

 
Musiikkiteknologiaa käsittelevää kirjallisuutta esittelen tarkemmin luvuissa 1.3. 
ja 1.4. Yleistajuisia ja historiallisesti painottuneita johdantotekstejä 
musiikkiteknologiaan ovat mm. Barrière (1991), Braun (2002) ja Théberge 
(2001). Kaikilla kirjoittajilla on erilainen näkökulma musiikkiteknologiaan. 
Barrière lähestyy aihetta taidemusiikin ja suuren musiikintutkimuslaitoksen 
(IRCAM) näkökulmasta. Hän kritisoi mm. soitinteollisuuden yksipuolisuutta. 
Braun on puolestaan teknologianhistorian tutkija, ja hän etsii yhteyksiä 
teknologianhistorian ja musiikkiteknologian välille. Braunin (2002) toimittama 
artikkelikokoelma sisältää monia hyödyllisiä tekstejä, ja se onkin yksi 
olennaisimmista lähteistä. Thébergen artikkeli korostaa muutamia 
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populaarimusiikin kannalta olennaisia perustekniikoita, jotka ovat jääneet 
musiikkiteknologian nopea kehityksen vuoksi pimentoon.  

Yksi tärkeimmistä lähteistäni on ollut Paul Thébergen teos Any Sound You 
Can Imagine (1997). Thébergen teos käsittelee digitaaliteknologiaa 
populaarimusiikin tuotannossa: näiden teknologioiden tuottajia, mediaa joka 
mainostaa niitä, ja merkityksiä, joita teknologialla on niitä käyttäville 
muusikoille. Théberge käsittelee erityisesti 1970-80-luvuilla kehitettyjä 
mikropiirejä ja -prosessoreita hyödyntäviä kosketinsoittimia. Erityisen 
kiinnostavana ja käänteentekevänä aikana Théberge pitää ajanjaksoa 1983-88, 
jolloin MIDI-järjestelmä syntyi. Tämä oli tärkeä ajanjakso sähköisten soitinten 
suunnittelun, markkinoinnin ja käytön suhteen. Samalla se oli myös vedenjakaja 
populaarimusiikin historiassa tuotannon ja kulutuksen kannalta. Digitaalisten 
laitteiden ja soittimien myötä muusikosta tulee yhä enemmän laitteiden ja niille 
tarkoitettujen laitteiden kuluttaja. En itse ole niinkään kiinnostunut 
kulutusnäkökulmasta, mutta Thébergen teos on muuten oivallinen kuvaus 
musiikkiteollisuuden ja erityisesti sähköisiä kosketinsoittimia kehittelevän ja 
valmistavan teollisuushaaran kehityksestä. Sähköisten kosketinsoittimien kehitys 
ja digitaalitekniikan laajentuminen eri laitteisiin ovat olennaisia tekijöitä 
tämänkin tutkimuksen kannalta.  

Musiikkiteknologian kehitystä ja historiaa on tarkastelut yleisemmin Steve 
Jones teoksessaan Rock Formation (1993). Teoksesta saa joitakin taustatietoja 
musiikkiteknologian vaikutuksesta musiikkiin. Merkillepantavaa on sekä 
Thébergen (1997) että Jonesin lähdeaineisto. Molemmat ovat tehneet 
haastatteluja, mutta he ovat käyttäneet lähdeaineistonaan myös paljon 
musiikkilehtiä ja niissä julkaistuja mainoksia. Mainosten avulla he kartoittavat 
tekniikkaan liittyviä odotuksia ja asenteita.  

Jo vuonna 1981 julkaistu Per Erik Brolinson ja Holger Larsenin kirja Rock… 
Aspekter på industri, elektronik & sound pyrkii selvittämään muun muassa 
elektroniikan osuutta äänilevyn valmistumisessa. Kirjassa esitellään tuolloisia 
sähköisiä soittimia ja studiotekniikkaa, niiden käyttötapoja ja historiaa. 
Brolinsonin ja Larsenin kirjaa voi käyttää historiallisena lähteenä, koska siinä on 
haastateltu ruotsalaisen Abba-yhtyeen äänittäjää ja esitelty Abban studion 
tuolloista laitteistoa. Abban käyttämiin laitteisiin tutustuminen on hyödyllistä 
siksi, että Abba oli suuri vaikuttaja monelle suomalaiselle iskelmäsovittajalle 
1970-luvun lopulla. Ruotsin studiotilanne ylipäänsä on kiinnostava, koska 
Suomesta tehtiin äänitysmatkoja ruotsalaisiin studioihin. Brolinsonin ja Larsenin 
ovat kirjassaan haastatelleet muutamia avaininformantteja. Larsen (1998) on 
myöhemmin kirjoittanut artikkelin populaarimusiikin tuotannossa käytettyjen 
tekniikoiden kehityksestä. Artikkelissaan hän tuo esiin, kuinka nopeasti 
musiikkiteknologia kehittyy. Abban 1980-luvun alussa käyttämä huikea Yamaha 
GX-1-syntetisaattori oli jo 1990-luvun lopulla museossa. Tästä huomaa hyvin, 
kuinka vain nykyhetkeen keskittyvä musiikkiteknologian esittely vanhenee 
nopeasti. 

Äänittämisen historiasta kertovista lähteistä on syytä mainita Edward Kealyn 
(1979) artikkeli, joka käsittelee äänittäjän työkuvan muuttumista 1950- ja -60-
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luvuilla. Musiikkiäänityksen kehityksestä Suomessa on kirjoittanut Jari Muikku 
väitöskirjassaan (2001). Teoksen luku Studiot, studiotekniikka ja studiomuusikot 
on oivallinen johdatus tässä kirjassa käsiteltyihin asioihin. Kiinnostava 
aikalaiskatsaus Suomen studiotilanteesta on myös Jaakko Borgin artikkeli 
(1977). Hifi-lehden numerossa 1/1982 on kattava listaus suomalaisista studioista 
ja niiden tuolloisesta laitteistosta.  

Tutkimukseni aikana olen kirjoittanut muutaman artikkelin, joissa olen 
käsitellyt tutkimusaiheeseeni liittyviä osaongelmia. Käytän näitä artikkeleita 
myös tässä tutkimuksessa joidenkin lukujen pohjana. Tämän tutkimuksen luku 3. 
Soittaminen on laajennettu versio Musiikin suunnassa (2/2002) julkaistusta 
artikkelista. Mattosaundia koskevat huomiot ovat peräisin Etnomusikologian 
vuosikirjassa 2002 julkaistusta artikkelista. Lisäksi olen erityisesti äänittämisen 
estetiikkaan liittyvissä kohdissa hyödyntänyt pro gradu -työtäni (1999).  

 
Aiheeni kannalta merkittävät muusikkomuistelmat luin jo aivan tutkimuksen 
alkuvaiheessa. Muusikkojen muistelmateokset auttoivat iskelmän historiaan 
tutustumisessa, mutta studiokokemuksistaan artistit kertovat harvoin kovin 
teknisesti. Muutenkin populaarimusiikkia käsittelevissä muistelmissa tuntuu 
olevan yleistä se, että usein niissä mainitaan poikkeuksellisia tapahtumia 
studioissa. Tavallisista arkikäytännöistä ei ole niinkään mainintoja. 
Tutkimusaiheen kannalta erityisen informatiivisia muistelmateoksia ovat 
sellaiset, joissa on yksityiskohtaisia tietoja levytyksissä käytetyistä soittimista ja 
laitteista, tai sellaiset teokset, joissa käsitellään iskelmämusiikin sovittamiseen 
liittyviä käsityksiä. Teknisiä yksityiskohtia sisältää mm. Hasse Wallin Hehkuva 
Kitara (1996). Walli kertoo kitaralaitteiden kehityksestä 1960-70-luvuilla ja 
kokemuksistaan studiomuusikkona. Sovittaja ja studiomuusikko Pauli Granfeltin 
muistelmateos (Waclin ja Flinck 1994) tuo paljon tietoa Granfeltin käsityksistä 
studiosoittamisessa ja sovittamisessa. Ylipäänsä muistelmien merkitys tämän 
tutkimuksen lähdeaineistona olikin lähinnä se, että ne auttoivat 
haastattelukysymysten laadinnassa. Muistelmien painoarvo lähteenä jäi lopulta 
aika pieneksi. Suomalaisen populaarimusiikinhistorian kirjallinen lähdeaineisto 
karttuu nykyisin hyvää tahtia, kun muusikkomuistelmia julkaistaan muutamia 
vuodessa. 

 
Tutkimusta varten kävin systemaattisesti läpi muutamien musiikkilehtien 
vuosikerrat 1960-luvulta 1980-luvulle. Nämä lehdet ovat Muusikko, Iskelmä, 
Musiikkiuutiset, Musa ja Soundi. Lehtien merkitys lähteenä on edellä esitetyn 
järjestyksen mukainen. Iskelmämusiikin kannalta pop- ja rock-suuntautuneet 
Musa ja Soundi eivät olleet kovin olennaisia, mutta toisaalta niissä oli paljon 
soitinmainoksia, jotka olivat hyvin hyödyllisiä lähteenä. Jotkut iskelmämuusikot 
ovat toimineet myös pop- ja rockmusiikin parissa, joten heidän haastattelujaan 
saattoi löytää näistä pop-lehdistä. Musiikkilehtien lisäksi käytin muita 
aikakausilehtiä kuten Tekniikan Maailmaa ja Hifi-lehteä soveltuvin osin. 
Esimerkiksi Hifi-lehden numerossa 11/2003 (s. 24-29) esitellään lehden 25 
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vuotta kestänyttä historiaa. Lehden historian kautta saa käsityksen siitä, kuinka 
paljon kuluttajille suunnatut hifi-laitteet ovat muuttuneet 25 vuoden aikana.  

Lehdissä on paljon tämän tutkimuksen kannalta hyödynnettävää aineistoa, 
muusikkohaastatteluja, soitinmainoksia ja laitearviointeja. Mainosten avulla voi 
saada käsityksen niistä laitteista, joita kulloinkin on ollut markkinoilla. Jonkin 
laitteen käyttöönottoa on vaikea ajoittaa pelkkiin haastattelutietoihin 
nojautumalla, koska tapahtumista on usein kulunut paljon aikaa. Jos tietyn 
innovaation ajoitusta ja sen tulon nopeutta Suomeen haluttaisiin tutkia 
tarkemmin, olisi otettava huomioon muunlaista kirjallista aineistoa kuten 
tullitilastot, elektroniikka-alan tukkutiedot ja pienpainatteet (hinnastot ym.). 
Uskon kuitenkin, että mainokset auttavat innovaatioiden tulon ajoituksessa 
tämän tutkimuksen kannalta tarpeeksi. Mainostekstit kertovat usein siitä, mikä 
laitteissa on ollut uutta ja mullistavaa. Tutkimuksen kannalta onkin kiinnostavaa 
juuri se, kuinka innovaatioihin suhtauduttiin. 

Muusikko-lehti on ollut kiinnostava suhtautumisessaan musiikkiteknologiaan. 
Varsinkin 1980-luvulla joissakin lehden pääkirjoituksissa musiikkiteknologian 
käyttöä arvostellaan, mutta toisaalta lehdessä esitellään usein laitteita ja 
kauppiaat mainostavat soittimiaan. Erityisen hyödyllisiä ovat Muusikko-lehdessä 
julkaistut haastattelut, joissa puhutaan suoraan ammattilaisten kieltä. 1990-
luvulla julkaistu juttusarja sovittajista on myös ollut tärkeä. Erikseen on 
mainittava Musiikkiviesti-lehden 5/1959 kiintoisa artikkeli kotimaisen 
iskelmäsovittamisen tilasta 1950-luvun lopussa. Jutussa on äänessä neljä 
sovittajaa: Olli Häme, Jaakko Salo, Ossi Malinen ja Toivo Kärki. Esittelen 
joitakin näiden sovittajien esille nostamia seikkoja. Niistä näkyy, kuinka samat 
ongelmat olivat ajankohtaisia vielä 1960-luvun lopullakin.  

Lehdissä julkaistut haastattelut toimivat hyvinä vertailukohtina siinä, kuinka 
informanttien tapa ajatella asioista on pysynyt samana vuosien ajan. Jotkut 
informanteista olivat muodostaneet käsityksensä tutkimuksessa käsiteltävistä 
asioista jo 1980-luvun lopulla. Esimerkiksi Janne Louhivuori kirjoitti Muusikko-
lehteen juttuja, jossa hän kritisoi tuolloista musiikkiteknologian käyttöä. Jo 
vuoden 1988 Musiikkiuutiset-lehden haastattelussa (Kupias 1988, 23) Kari 
Litmanen puhuu 1980-luvun alun sekvenssereillä aikaansaadusta ”säkätyksestä” 
hyvin samalla tavoin kuin myöhemmin itse tekemässäni haastattelussa. 

Internet on musiikkiteknologiantutkijalle helppokäyttöinen tietolähde. 
Erilaisista laitteista on Internetissä artikkeleja vaikka millä mitalla. Kuten 
yleensä Internet-lähteiden kohdalla, lähdekritiikkiin on kiinnitettävä tavallista 
enemmän huomiota. Kuka tahansa voi kirjoittaa Internetissä mitä tahansa. Kun 
olen etsinyt tietoa joistakin laitteista Internetistä, olen pyrkinyt tarkistamaan 
tiedon eri paikoista. Erityisen tärkeä ja hyödyllinen verkkolähde on ollut 
Suomalaisten äänitteiden tietokanta.2 Tämä tietokanta perustuu Urpo Haapasen 
1967-80 toimittamiin Suomalaisten äänilevyjen luetteloloihin. Samat tiedot on 

                                                
2 http://www.yle.fi/aanilevysto/firs2/index.php. Mainittaakoon tämän ensimmäisen Internet-

viitteen kohdalla, että Internet-viitteiden hakupäivämäärät löytyvät lähdeluettelosta 
(Verkkoaineistot). 
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siis saatavissa näistä kirjoista. Verkkotietokannasta olen voinut tarpeen mukaan 
tarkistaa äänitteiden julkaisuvuoden ja sovittajan.  

II Haastatteluaineisto 

Tutkimuksen alkuvaiheessa kartoitin, missä määrin käytettävissäni olisi valmista 
haastattelumateriaalia. Aivan aluksi kuuntelin Suomen Jazz & Pop Arkistoon 
tehtyjä valmiita haastatteluja. Monilla työni kannalta tärkeillä sovittajilla ja 
muusikoilla on jazz-tausta, joten heistä löytyy henkilöhaastattelut arkiston 
kokoelmista. Lähes kaikki kuuntelemani Jazz & Pop Arkiston haastattelut on 
tehty samankaltaisen haastattelurungon avulla. Kysymykset keskittyvät 
enimmäkseen informanttien jazz-soittoon ja musiikillisiin esikuviin, mutta 
haastatteluissa on mukana paljon myös muusikon työolosuhteiden kuvausta 
1950-80-luvuilta. Monien muusikkojen kertomuksissa toistuu muusikon raskas 
arki, päivät studiotöissä ja illat vielä ”kapakissa” soittamassa. Jazz & Pop 
Arkistossa kuuntelin seuraavat haastattelut: Ronnie Kranck, Otto Donner, Pentti 
Lasanen, Markku Johansson, Heikki Laurila, Seppo Hovi, Eino Virtanen, Lasse 
Mårtensson, Johan (Mosse) Vikstedt, Pauli Granfelt, Kaj Backlund, Esa 
Katajavuori, Ilpo Hakasalo, Raimo Henriksson ja Jani Uhlenius. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa sain käyttööni osan (20 kpl) Jari Muikun omaa 
väitöskirjaansa varten tekemistä haastatteluista. Suurin osa haastatteluista oli 
tehty vuonna 1998. Sain haastatteluista kopiot MiniDisc-levyillä ja lisäksi 
litteroinnit. Muikku haastatteli äänitealalla pitkään työskennelleitä ammattilaisia. 
Nämä haastattelut olivat erityisen hyödyllisiä, ja ne muuttivat jonkin verran 
suunnitelmiani. Muikun tekemät haastattelut karsivat omien haastattelujeni 
määrää. Huolimatta siitä, että tutkimuskysymykset olivat hieman erilaisia, 
Muikun keräämä materiaali oli kannaltani käyttökelpoista. Sen vuoksi minun ei 
kannattanut haastatella uudelleen kaikkia Muikun jo haastattelemia henkilöitä. 
Muikun informanteista haastattelin uudelleen kahta, Tommi Liuhalaa ja Jouko 
Aheraa, koska Muikun haastatteluissa oli tullut esille kiinnostavia teknisiä 
yksityiskohtia. Muikulta sain seuraavien henkilöiden haastattelut: Jouko Ahera, 
Atte Blom, Jaakko Borg, Paavo Einiö, Aarre Elo, Raimo Henriksson, Markku 
Johansson, Ronnie Kranck, Heikki Laurila, Erik Lindström, Timo Lindström, 
Tommi Liuhala, Seppo ”Paroni” Paakkunainen, Antero Päiväläinen, Aarno 
Raninen, Ossi Runne, Jaakko Salo, Jukka Teittinen, Johan Vikstedt ja Raimo 
Vikström. Lisäksi sain katseltavakseni videomateriaalit Muikun tuottamista tv-
ohjelmista, joissa Pekka Jalkanen haastatteli Erkki Melakoskea ja Rauno 
Lehtistä. 

 
Tutkimukseni tärkein lähdeaineisto ovat kuitenkin itse tekemäni haastattelut, 
jotka keräsin vuosina 2001-2002. Haastatteluja tein 22 ja niiden lisäksi sain kaksi 
kirjallista vastausta. Haastattelin iskelmämusiikin ammattilaisia kolmesta eri 
ammattiryhmästä: sovittajat, studiomuusikot ja äänittäjät. Yksi tärkeä 
ammattiryhmä, tuottajat, puuttuu. Syy tähän on se, että käytännössä vielä 1970-
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luvulla sovittaja-kapellimestari oli samalla myös tuottaja. Tuottaja nykyisessä 
merkityksessä tuli suomalaiseen iskelmätuotantoon vasta 1980-luvulla.  

Valitsin haastatteluun lähinnä sellaisia henkilöitä, joita Muikku ei ollut 
haastatellut. Monille informanteilleni on yhteistä se, että he ovat tulleet alalle 
tutkimusajanjaksolla 1960-80. Kiinnostavia ja merkittäviä hahmoja 
suomalaisessa iskelmätuotannossa olisi tietysti ollut enemmänkin, mutta 
haastateltavien määrää oli rajattava jollain tavoin.  

Haastattelemani henkilöt näkyvät oheisesta listasta. Joillakin informanteilla 
on monta eri roolia iskelmämusiikin tuotannossa. Esimerkiksi Kassu Halonen on 
toiminut säveltäjänä, sovittajana, tuottajana ja studiomuusikkona. Haastatellun 
nimen viereen olen merkinnyt sen roolin, jossa henkilöä olen haastatellut. Kassu 
Halosen kanssa en siis puhunut säveltämisestä vaan sovittamisesta. Yksi 
valintaperuste oli henkilön monipuolisuuden lisäksi hänen soittamansa soitin. 
Yritin saada mukaan eri soittimien taitajia.  

 
Nimi  Rooli Soitin 
Jouko Ahera Äänittäjä 
Kaj Backlund Sovittaja Puhaltimet 
Juha Björninen Muusikko Kitara 
Erkki Ertama Muusikko Sähköurut 
Kassu Halonen Sovittaja Koskettimet  
Risto Hemmi Äänittäjä   
Antti Hyvärinen Sovittaja Koskettimet 
Bruno Korpela Sovittaja Rummut 
Esa Kotilainen Muusikko Koskettimet 
Jari Laasanen Äänittäjä Koskettimet 
Pentti Lahti Muusikko Puhaltimet 
Kari Litmanen Muusikko Koskettimet 
Tommi Liuhala Äänittäjä  
Janne Louhivuori Muusikko Kitara 
Otto Romanowski Muusikko Koskettimet 
Veikko Samuli  Sovittaja Koskettimet 
Jori Sivonen Sovittaja Koskettimet 
Dan Tigerstedt Äänittäjä  
Vesa Tuomi Sovittaja Haitari  
Jasse Varpama Muusikko Koskettimet 
Heikki Virtanen Muusikko Basso  
Tom Vuori Äänittäjä 
 
Informantit voi jakaa kahteen ryhmään sen suhteen, ovatko he työskennelleet 

uransa aikana pääasiallisesti iskelmämusiikin levyttämisen vai jonkin muun 
musiikkilajin parissa. Suuri osa valitsemistani informanteista kuuluu 
iskelmämusiikin tuotannossa paljon käytettyihin henkilöihin. Tähän ryhmään voi 
laskea kuuluvaksi seuraavat henkilöt: Ahera, Björninen, Halonen, Hemmi, 
Hyvärinen, Kotilainen, Laasanen, Lahti, Litmanen, Louhivuori, Samuli, Sivonen, 
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Tigerstedt, Virtanen ja Vuori. Äänittäjistä on todettava, että he ovat iskelmän 
lisäksi äänittäneet paljon muunkin tyyppistä musiikkia. 

Toinen osa informateista on henkilöitä, jotka eivät ole osallistuneet 
varsinaisesti iskelmän ”massatuotantoon”. Halusin mukaan näkökulmia 
iskelmäteollisuuden ulkopuolelta ja myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta. 
Kaksi nimeä saattaa näyttää vieraalta iskelmämusiikista puhuttaessa. 
Elektronimusiikin säveltäjä Otto Romanowski ei ole työskennellyt iskelmän 
parissa, mutta hän on pitkään seurannut musiikkiteknologian kehitystä. Tommi 
Liuhala on toiminut muun muassa äänittäjänä mutta ei varsinaisesti 
iskelmämusiikin parissa. Hänen vaikutuksensa on ollut kuitenkin merkittävä 
joillekin nuoremmille, 1970-80-luvuilla aloittaneille äänittäjille. Haastatelluista 
Jari Laasanen, Dan Tigerstedt ja Tom Vuori mainitsivat Liuhalan esikuvanaan.  

 
Tutustuttuani aiempaan haastatteluaineistoon (Jazz & Pop Arkiston ja Jari 
Muikun haastattelut) ja iskelmämusiikkia käsittelevään kirjallisuuteen 
suunnittelin oman kysymysrunkoni haastatteluja varten. Kysymyksieni 
alkuperäinen aihealue oli siis sointivärin muutos suomalaisessa 
iskelmämusiikissa, mutta lopulta musiikkiteknologiasta muodostui yhteinen 
teema kaikille haastatteluille. Äänitettyä (levytettyä) iskelmämusiikkia ei synny 
ilman musiikkiteknologiaa, joten kaikilla informanteilla on jonkinlainen käsitys 
siitä. 

Tekemäni haastattelut ovat avoimia teemahaastatteluja, kestoltaan 1-2 tuntia. 
Yritin kaikissa haastatteluissa käsitellä samat aihealueet. Käytännössä se 
osoittautui vaikeaksi, koska yleensä haastattelut etenivät rönsyilevästi. Joskus 
kiinnostavia asioita olisi varmasti tullut lisääkin, mutta huomasin selvästi, että 
monet haastateltavat väsähtivät viimeistään 90 minuutin jälkeen. Tällöin 
haastattelu oli parempi lopettaa ja luottaa siihen, että informantti oli tuonut 
kannaltaan olennaiset seikat esiin. Äänitin kaikki haastattelut lukuun ottamatta 
kahta. Kari Kuusamon kanssa keskustelin kahteen otteeseen puhelimessa ja sen 
lisäksi hän kirjoitti minulle kirjeen. Nacke Johansson halusi myös vastata 
kirjeellä. 

Lähetin lähes kaikille haastatelluille etukäteen kysymyslistan. Vain Esa 
Kotilainen ja Tommi Liuhala eivät halunneet kysymyksiä etukäteen. 
Kysymyslistani rakenne pysyi lähes samana koko aineiston keruun ajan. Lisäksi 
haastattelua sovittaessa kerroin, millaisista aiheista haluaisin kuulla. Uskon että 
informantit huomasivat kysymyksistäni, että olin perehtynyt heidän uraansa ja 
tuotantoonsa ja että heidän ei tarvinnut puhua asiasta täysin tietämättömälle. Tein 
jokaiseen kysymyslistaan tarkempia ja yksilöllisempiä kysymyksiä 
haastateltavasta riippuen. Lopulta vain muutama informantti käytti 
kysymyslistaa haastattelussa muistinsa tukena, ja vain kolme eteni täsmällisesti 
listan mukaisesti. Joidenkin informanttien kohdalla aikaa kysymysten 
lähettämisestä itse haastatteluhetkeen saattoi kulua runsaastikin.  

Mainitsin kysymyksissä paljon erilaisten laitteiden nimiä, joiden toivoin 
virkistävän haastateltavien muistia. Kari Litmanen totesi, että jo pelkästään 
laitteiden nimistä tuli mieleen paljon jo hetkeksi unohtuneita asioita. Dan 
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Tigerstedt puolestaan piti kysymysteni muotoilua kiinnostavana. Hän sanoi, ettei 
itse ollut ajatellut kaikista asioista samalla tavoin. Siitä huolimatta, että olin 
lähettänyt kysymykset etukäteen, informantin ja minun välinen asema 
haastattelutilanteessa oli epätasainen. Informantti joutui äkkiä tilanteeseen, jossa 
piti muistella yli 30 vuoden takaisia tapahtumia. Itse taas olin perehtynyt muiden 
haastattelujen ja lehtien avulla aiheeseen. Tästä johtuen monet kysymykseni 
tuntuivat myöhemmin MD-levyltä kuunneltuna kovin johdattelevilta. Aina ei siis 
voi olla aivan varma, mitkä seikat haastateltujen mielestä olisivat olleet tärkeitä 
ja merkityksellisiä.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voi tapahtua niin, että jossakin vaiheessa 
tutkimusaineisto kyllääntyy. Kysymysmäärä kasvaa tutkimusaiheeseen 
tutustuttaessa, koska vasta tiedon karttuessa tutkija tietää, mitä kaikkea ylipäänsä 
voi kysyä. Huomasin tämän viimeisiä haastatteluja tehdessäni. Olisin voinut 
tehdä huomattavasti yksityiskohtaisempia kysymyksiä tai pyytää kommentteja 
muiden esittämistä näkemyksistä. Varmaankin tästä syystä tuntui siltä, että 
viimeiset haastattelut epäonnistuivat - tiesin että paljon jäi varmasti kuulematta. 

Eräs informanteista totesi haastattelutilanteen yhteydessä, että hänestä tuntui 
kuin hän olisi puhunut alalla pitkään vaikuttaneen kollegan kanssa. Pidin tätä 
osoituksena siitä, että olin päässyt syvälle aiheeseen. Jälkikäteen olen kuitenkin 
pohtinut, onko tutkijan hyvä uppoutua liikaa informanttien ajatusmalleihin. Jos 
tutkija tulee ”sisäpiiriläiseksi”, osaako hän enää siinä vaiheessa tehdä uutta tietoa 
paljastavia kysymyksiä sen sijaan, että vain vahvistaa aiempia käsityksiä. Jotain 
uutta voi näin jäädä löytymättä. Huomasin tämän, kun omat kysymykseni 
alkoivat kaavoittua tiettyjen edellisissä haastatteluissa mainittujen laitteiden 
piiriin. Olisiko jollain haastateltavalla ollut jotain omaakin sanottavaa, jonka 
johdattelevat kysymykseni ehkä saivat unohtumaan? 

Tutkimuksessa käytän informanttien puhetta suoraan silloin, jos se erityisen 
hyvin palvelee jonkin ilmiön kuvaamista. Jotkut informanteista ovat melkoisia 
verbaaliakrobaatteja. Monet alan sisäpiirin nimitykset ovat hauskoja ja samalla 
kuvaavia - kuten vaikkapa tiettyä sähkökitaran saundia kuvaava sana 
”näkkileipäsaundi”. Tällä sanalla viitattiin studiokitaristi Heikki Laurilan 
käyttämään diskanttiseen komppikitarasaundiin. On sinänsä kiinnostavaa, kuinka 
teknistä kieltä tai eri alojen ammattisanastoa kukin haastateltava käytti. 
Esimerkiksi millaisia käsitteitä sovittamiseen liittyen informantilla on 
musiikinteoriasta tai historiasta, tai äänittämiseen liittyen akustiikasta ja 
elektroniikasta.  

Haastatteluissa informantit puhuivat kollegoistaan yleensä positiiviseen 
sävyyn. Loanheittoa eikä katkeruutta esiintynyt, vaikka asiallista kritiikkiä toki 
esitettiin. Muutamassa kohdassa esitystäni vältän nimien mainitsemista 
negatiivisessa yhteydessä. Haastattelutilanteessa informanttini puhuivat rohkeasti 
luottaen, että heidän käsityksensä joistakin asioista pysyisivät vain meidän 
tietonamme. Vaikka nimeä ei mainita, mitään olennaista itse kritiikin aiheesta ei 
jää puuttumaan. Esimerkiksi kun kerron studiomuusikoiden ”leipiintymisestä”, ei 
ole tarpeen mainita sen muusikon nimeä, joka toi matkatelevision studioon 



 
 
 
 

27 
 

ajankulukseen. Useammin henkilöistä puhuttiin positiivisessa sävyssä. Näissä 
tapauksissa käytän reilusti nimiä.  

Viittaan tekstissä usein omaan ja Jari Muikun kokoamaan 
haastatteluaineostoon. Vuosilukujen perusteella on helppo päätellä, kumman 
tekemästä haastattelusta on kyse. Omat haastatteluni ovat vuosilta 2001-2002, 
kun taas Muikun haastattelut ovat yhtä lukuun ottamatta vuodelta 1998. Jotta 
kirjallinen ja haastatteluaineisto eivät menisi sekaisin keskenään, olen merkinnyt 
lähteet eri tavoin. Kirjalliseen aineistoon viittaan normaalin käytännön 
mukaisesti, esimerkiksi (Muikku 2001, 200). Kuten olen jo maininnut 
haastatteluaineistoon viittaan siten, että vuosiluvun perässä on tähti, esimerkiksi 
(Samuli 2002*, 22). Tämä käytäntö toivottavasti nopeuttaa löytämään lähteen 
oikeasta osasta lähdeluetteloa. 

Haastatteluaineiston analyysi 

Ensimmäisen haastatteluni tein helmikuussa 2001 ja viimeisen heinäkuussa 
2002. Heti tehtyäni muutaman haastattelun aloin litteroida niitä. Litteroidessa 
aineisto alkoi tulla tutuksi, ja aloin myös luokitella haastatteluja. Alustava 
analysointi auttoi näkemään, mistä aiheista tarvitsisin lisää tietoa. Jotkut 
haastateltavat antoivat myös vinkkejä siitä, keitä muita kannattaisi haastatella.  

Litteroin haastattelut melko tarkasti, välillä kuitenkin tiivistäen ja 
sanajärjestyksiä selventäen. Aiheeseen liittymättömistä anekdooteista tein vain 
sisällysluettelon. Merkitsin ajatuskatkot, siirtymiset asiasta toiseen ja kohdat, 
joissa haastateltava nauroi. Pidin naurua merkittävä tekijänä aineiston 
koodausvaiheessa. Joidenkin laitteiden pelkkä mainitseminen sai jotkut 
informantit nauramaan. Esimerkiksi Kepex-merkkinen laite herätti erityistä 
huvittuneisuutta. Nauru tuntui liittyvän muotioikkujen kaltaisiin laitteisiin tai 
toimintamenetelmiin, jotka nyt tuntuivat jo vanhanaikaisilta. Toinen oleellinen 
haastatteluissa toistuva piirre on ajallinen ”silloin-nyt” -ero. Monia asioita 
kuvattiin korostamalla eroja menneen ja nykyisten käytäntöjen välillä (”ennen 
tehtiin niin ja niin, kun nyt tehdään…”). Jakajana on usein jokin tietty laite tai 
tekniikka (menetelmä). Nykyistä peilattiin vanhan kautta. Näin 1990-luku ja 
2000-luvun alku tulivat myös mukaan aineistooni, vaikka en niistä kysymyksiä 
ollut esittänytkään. 

Luokittelin kirjallisen ja haastatteluaineiston aluksi tekstinkäsittelyohjelman 
avulla. Tämän ”raakakoodauksen” tein eri laitteiden, niihin liittyvän toiminnan 
tai musiikkituottamiseen liittyvien aiheiden mukaan. Siirsin samoja aiheita 
käsitteleviä kohtia aihetta kuvaavien otsikkojen alle. Näin ison aineiston 
hallintaan tekstinkäsittelyohjelma ei kuitenkaan ole tarpeeksi joustava. 
Haastattelupuheen yhdessä lauseessa saattaa olla useita eri teemoja, jotka voisi 
sijoittaa useaan eri luokkaan. Toiseksi jos tekstiä pilkkoo liian pieniin osiin, sen 
asiayhteys hämärtyy. 
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Tämän vuoksi otin avuksi kvalitatiivisen aineiston analyysiin suunnitellun 
Atlas.ti-tietokoneohjelman,3 jolla tein aineiston tarkemman analyysin. Atlaksessa 
edellä mainittuja rajoituksia ei ollut, ja muutenkin sen hakuominaisuudet ovat 
monipuoliset. En kuitenkaan ohjelmasta huolimatta tehnyt niin tarkkaa analyysia 
kuin kvalitatiivisessa analyysissa yleensä pitäisi tehdä. Minun analyysini oli 
lähinnä sisällönanalyysia. Pertti Alasuutarin (2003) mukaan kvalitatiivisen 
analyysin pitäisi olla ainakin alkuvaiheessa hyvin yksityiskohtaista. Aluksi vain 
pieni osa aineistosta olisi koodattava tarkasti. Alasuutari pitää kvalitatiivisen 
aineiston analyysiin suunniteltujen tietokoneohjelmien ongelmana sitä, että ne 
saattavat viedä tutkijaa harhaan. Ne saattavat helpottaa analyysia liikaa varsinkin 
isomman aineiston kanssa. Tällaiset tietokoneohjelmat sopivat Alasuutarin 
käsityksen mukaan rajatun aineiston analyysiin. Itselleni Atlas-ohjelmasta oli 
paljon hyötyä erityisesti tiedonhaussa. Pystyin nopeasti tarkistamaan, mitä 
kaikkea esimerkiksi Minimoog-syntetisaatorista informanteilla oli 
sanottavanaan. Samoin ohjelman avulla on helppo nähdä, mistä aiheista oli 
kertynyt eniten tietoa. Ohjelman käyttöohjekirja (Muhr 1997) antoi paljon 
ideoita siitä, miten aineistoa ylipäänsä voi luokitella. On syytä mainita, että 
Atlas-ohjelman suunnittelu pohjautuu ns. Grounded theory -menetelmään, jossa 
teoria ikään kuin kasvaa tutkimusaineistosta.4 

Haastatteluista saadut tiedot voidaan suhteuttaa sivulla 10 esittämiini 
tutkimuskysymyksiin. 1. Yksinkertainen laitetaso: mitä laitteita ja soittimia on 
ollut käytössä ja niiden vaikutus informanttien toimintaan. 2. Suhtautuminen 
laitteisiin, miten näistä laitteista puhutaan. Tämä jako vaikuttaa lähdekritiikkiin. 
Laitteisiin liittyviin kysymyksiin (kohta 1) liittyy enemmän lähdekriittisiä 
ongelmia. On tarkemmin pohdittava lausumien uskottavuutta, koska 
kysymykseni käsittelivät tapahtumia parhaimmillaan 30-40 vuoden takaa. Sen 
sijaan kohdassa 2 laitenimien tarkkuus ja ajankohtien muistaminen ei ole 
olennaista vaan yleinen asennoituminen musiikkiteknologiaa kohtaan. 

Edellä oleva jaottelu muistuttaa Pertti Alasuutarin (1999, 90-92) tekemää 
jaottelua kvalitatiivisen aineiston käyttämisessä lähteenä. Alasuutari erottaa 
kaksi näkökulmaa aineistoon: faktanäkökulma ja näytenäkökulma. 
Faktanäkökulmassa tutkija on kiinnostunut siitä, miten asiat ovat ja kuinka 
totuudenmukaisesti aineisto kertoo todellisuudesta. Näytenäkökulmassa ei sen 
sijaan ole väliä, antaako aineisto totuudenmukaisen kuvan jostain ilmiöstä. 
Tutkijaa kiinnostaa enemmän se, kuinka jostain asiasta puhutaan.  

Yksi laadullista ja tilastollista tutkimusta erottava tekijä liittyy yleistämiseen. 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien joukko on usein suppea verrattuna 
tilastollisiin tutkimuksiin. Tämän tutkimuksen yhteydessä voisi kysyä, kuinka 
kattava kuva suomalaisesta iskelmätuotannosta saadaan, kun haastateltavien 
määrä on vain 23 henkilöä ja Jari Muikun haastattelut mukaan lukien noin 40 
henkilöä. Toisaalta otos ei suomalaisen iskelmämusiikin tekijöiden suhteen voisi 

                                                
3 Lisätietoja kts. http://www.atlasti.de/ 
4 Grounded theory -menetelmän eräs perusteoksista on Strauss & Corbin 1998. Aiheesta 

lyhyesti suomeksi kts. Moring 1998. 
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edes olla kovin suuri. Tutkimusta aloitellessani Muikku totesi, että 
tutkimusajanjakson iskelmämusiikkituotannon kannalta avainhenkilöitä on 
Suomessa lopulta melko vähän. Esimerkiksi aktiivisia studiomuusikoita oli 
1970-luvun alussa noin sata.  

Kysymys yleistämisestä liittyy myös haastattelujen suoritustapaan. Jokainen 
tekemäni haastattelu eteni eri tavoin. Usein oli haastateltavista kiinni, millaisia 
seikkoja he toivat esiin. Käytännössä en voinut kysyä kaikilta samaa asiaa, 
eivätkä informantit kokeneet tarpeelliseksi puhua kaikista asioista. Tällaisista 
haastatteluista ei voi kattavasti tavoittaa kaikkea aiheeseen liittyvää, mutta 
toisaalta aina löytyy uusia näkökulmia tutkimuskohteeseen. On tietysti 
kiinnostavaa katsoa, mistä aiheesta näin kertyy eniten tietoa. Yksi keino parantaa 
yleistettävyyttä olisi ollut käyttää tarkasti struktroituja haastatteluja. Strukturoitu 
haastattelu olisi kuitenkin tässä tapauksessa jättänyt paljon uutta tietoa tulematta 
esille. En pyri yleistämiseen, vaan pikemminkin etsin erilaisia näkökulmia 
musiikkiteknologian käyttöön ja vaikutuksiin suomalaisessa iskelmämusiikissa. 
Tarkoitukseni ei ole todistaa näiden näkökulmien yleisyyttä tai painoarvoa. 
Oleellista kannaltani on, että tällainen näkökulma on esitetty. Suuremmalla 
aineistolla näkökulmia olisi kenties tullut enemmän ja väitteiden 
yleistettävyyskin olisi parempi. Tässä tapauksessa monet käsitellyt asiat ovat 
vain yhden henkilön käsitys asiasta. Näitä mielipiteitä voi kuitenkin käyttää 
suuntaviivoina iskelmämusiikkiammattilaisten ajatteluun. 

III Äänitteet 

Tutkimusaineistoni oleellinen mutta samalla ongelmallisin osa ovat iskelmä-
äänitteet. Millä perusteilla voisi valita kattavan otoksen tutkimusajanjakson 
aikana julkaistuista tuhansista iskelmälevyistä? Mitä kannattaa valita mukaan ja 
toisaalta mitä levyjä tai kasetteja on enää saatavissa? Äänitemateriaalin valintaan 
vaikuttivat seuraavat seikat: 1. Yleinen kattavuus (eri aikakaudet, levy-yhtiöt, 
studiot ja sovittajat), 2. mitä levyjä informantit itse pitivät merkittävinä ja 3. 
iskelmämusiikissa käytetyt ääniteformaatit.  

Valitsin levyt siten, että otokseen kuului tasaisesti levyjä koko ajanjaksolta. 
Pyrin saamaan mukaan eri studiossa äänitettyjä levyjä, alan keskeisten 
sovittajien sovituksia ja eri levy-yhtiöiden äänitteitä. Levy-yhtiöillä oli 1980-
luvulle asti vakiosovittajansa. Jos siis keskittyisi vain yhteen levy-yhtiöön tai 
artistiin, mukaan pääsisi vain harvoja sovittajia ja studioita. Otin mukaan sekä 
isojen että pienien levy-yhtiöiden tuotoksia. Halusin tietää, kuulostavatko 
pienten yhtiöiden äänitteet erilaisilta verrattuna isompien tuotoksiin samana 
aikana.  

Jos levyllä on yksi äänittäjä mutta monta sovittajaa, voi verrata sovittajien 
mieltymyksiä. Esimerkiksi Katri-Helenan levyllä Kai laulaa saan (1971) kaikki 
äänitykset on tehty Scandia-studiossa ja äänittäjänä toimi Jouko Ahera. Levyn 
kappaleilla on neljä sovittajaa. Levyllä on kaksi Raimo Henrikssonin sovitusta, 
jotka ovat selvästi kaikuisempia kuin muiden. Tästä voi hyvin havaita sovittajan 
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vaikutuksen muodostuvaan saundiin. Saundiin ei siis pelkästään vaikuta studio, 
sen varustelu tai äänittäjä. 

Levy-yhtiöillä ja studioilla oli keskinäisiä sopimuksia. Jokin levy-yhtiö 
saattoi levyttää vain tietyssä studiossa, koska levy-yhtiö oli tehnyt sen kanssa 
edullisen sopimuksen. Jotta saisi selville, mikä studioiden merkitys 
äänitetuotannossa on kulloinkin ollut, olisi kuunneltava samana vuonna tehtyjä 
äänitteitä eri studioista. Näin voidaan tarkastella kysymyksiä, kuten onko 
esimerkiksi Finnvox-studio ollut erityisen kaikuinen muihin verrattuna vai onko 
kaiun käyttö ollut sovittaja/äänittäjäkeskeistä. Entä millaisia eroja on ison ja 
pienen studion välillä? Tämän vuoksi valitsin mukaan joitakin levyjä, jotka on 
äänitetty pienessä Microvox-studiossa Lahdessa. 

 
Tutkimusprosessin alusta lähtien keräsin äänitteitä käyttööni kirjastoista, 
antikvariaateista ja sukulaisten komeroista. Läheskään kaikkia haluamiani levyjä 
en kuitenkaan tavoittanut. Käännyin jo varhain YLE:n äänilevystön puoleen, 
missä olisin voinut kuunnella puuttuneet levyt. Pekka Gronow YLE:stä ohjasi 
minut Helsingin yliopiston kirjaston (HYK) Musiikkikirjastoon, jossa on suuri 
osa Suomessa julkaistuista äänitteistä. Lähes kaikki haluamani levyt löytyivät 
Musiikkikirjastosta. Kirjaston kokoelmat ovat laajat, sillä suuri osa levyistä on 
tullut kirjastoon 1980-luvulta lähtien vapaakappalelain nojalla. Tätä 
varhaisemmat levyt on hankittu levykeräilijöiltä. Näiden levyjen kunto on siitä 
syystä vaihteleva.  

Kirjastossa sain käyttööni digitaalikopiot vinyyli-äänitteistä. Antti Riikonen 
digitoi HYK:ssa kuuntelemani äänitteet CD-muotoon eikä tehnyt niille mitään 
korjauksia. Uskon että lopputulos vastaa melko pitkälle vinyylilevyn 
kuulokuvaa. Lisäksi Riikonen skannasi levyjen kannet ja liitti ne CD-levyn 
mukaan, joten pystyin tarkistamaan joitakin levyyn liittyviä tietoja. 

Koska keräämäni haastatteluaineisto oli niinkin informatiivinen, äänitteiden 
osuus tutkimuksessani jäi vähäisemmäksi kuin alun perin ajattelin. HYK:n 
Musiikkikirjastossa kuuntelemani äänitteet olivat kuitenkin erittäin tärkeä lähde. 
Alkuperäiset LP:t antavat hyvin erilaisen kuvan suomalaisesta 
iskelmätuotannosta kuin myöhemmin kootut kokoelmalevyt, kuten esimerkiksi 
20 Suosikkia -sarja.  

Alkuperäinen suunnitelmani oli valita yhdistelmä kokoelmia ja alkuperäisiä 
LP-levyjä. Kokoelmia voi jaotella sen mukaan, onko ne julkaistu 
tutkimusajanjakson aikana vai koottu myöhemmin. Tutkimusajanjakson aikana 
julkaistut kokoelmat voi edelleen jakaa kahteen osaan. Jotkut kokoelmat 
sisältävät yhden levy-yhtiön äänitteitä ja toiset kopioivat muiden yhtiöiden 
tuottamia hittejä. Kun joku levy-yhtiö oli saanut tietyn käännösiskelmän (cover) 
hitiksi, kiirehtivät muut levy-yhtiöt tekemään siitä vielä omat versionsa.  

Isoilla levy-yhtiöillä oli tarpeeksi materiaalia julkaista eri artistien single- ja 
LP-levyistä koostuvia kokoelmia, kuten esimerkiksi Finnlevyn hyvin myynyt 
Finnhits-sarja. Eri levy-yhtiöiden kokoelmasarjat olisivat olleet kiinnostavia 
siksi, koska näin tutkimukseen saataisiin mukaan kappaleita, joista olisi monia 
eri versiota. Näitä eri versioita vertailemalla saisi selville, mikä sovituksissa on 
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olennaista, mitkä piirteet säilyvät sovituksesta toiseen ja miten paljon saundi 
vaihtelee eri versioiden välillä. 

Myöhemmin julkaistuissa kokoelmissa ongelmana on se, että vain aikanaan 
menestyneimmät kappaleet julkaistaan uudelleen ja kaupallisesti epäonnistuneet 
jäävät julkaisematta. Toinen ongelma muodostuu siitä, kuinka hyvin artistien eri 
aikoina ilmestyneet äänitteet kokoelmilla ovat edustettuina. Miten esimerkiksi 
levy-yhtiökytkökset (kustannusoikeudet ym.) vaikuttavat kappaleiden valintaan? 
Artistin tuotantoon keskittyvien kokoelmien kohdalla voi tarkastella sitä, kuinka 
suuri osa artistin tuotannosta on kokoelmalla. Monien 1950- ja -60-luvun 
iskelmätähtien tuotanto oli pääasiassa single- ja EP-levyjä. Näin ollen 
kappalemääräisesti tuotanto ei noussut kovin suureksi. Kun LP 1960-luvun 
lopulla tuli vallitsevaksi ääniteformaatiksi, nousi artistikohtainen kappalemäärä. 
LP:lle piti yleensä saada vähintään kymmenen kappaletta. Itse asiassa monen 
1960-luvun artistin ensimmäinen LP on vain kokoelma aiemmista singleistä. 
Tällainen LP ei edusta minkään tietyn vuoden tilannetta, vaan sillä saattaa olla 
kappaleita monilta eri vuosilta. Esimerksi Kirkan ensimmäinen studioäänitteistä 
koostuva LP (1969) sisältää kappaleita, jotka on äänitetty vuosina 1967-69. 
Levyllä on sekaisin mono- ja stereoäänityksiä. Kirkalta ilmestyi samana vuonna 
myös konsertti-LP, joka sisältää samoja kappaleita kuin edellä mainittu LP-levy. 

LP:t eivät muutenkaan aluksi olleet samanlaisia kokonaisuuksia kuin 
myöhemmin. Mika Jussila havaitsi tämän remasteroidessaan Rauli Badding 
Somerjoen LP-levyjä CD-muotoon. Baddingin ensimmäiset levyt eivät olleet 
vielä yhtenäisiä kokonaisuuksia siten kuin Baddingin 1980-luvulla levyttämät 
LP:t. Jussilan mukaan tästä näkyy hyvin se, kuinka äänituotannon työtavat olivat 
muuttuneet 1980-luvulle tultaessa. (Uusitorppa 2000, B9) 

Kysymys ääniteformaatista on merkittävä äänenlaadullisesti. Ensisijaisesti 
valitsin mukaan vain LP-levyjä, koska LP oli yhdessä C-kasetin kanssa tärkein 
ääniteformaatti 1970-80-luvuilla. Suomessa LP-levyjä on julkaistu laajemmassa 
määrin oikeastaan vasta 1960-luvun lopulta lähtien. Vielä 1960-luvun alussa 
tärkein julkaisuformaatti oli single- tai EP-levyt. Suomessa LP-levyt hävisivät 
markkinoilta 1990-luvun alussa, joten tutkimukseni kattaa LP-levyn kultaisen 
aikakauden.  

Vanhoja alun perin vinyylillä julkaistuja levyjä on jo vuosia siirretty CD-
muotoon. Myös osa tutkimusaineistooni kuuluvista äänitteistä on julkaistu 
uudelleen CD-muodossa. Alunperin äänitykset miksattiin 1980-luvun lopulle asti 
vinyylilevyn teknisiä ominaisuuksia ajatellen. Joskus CD:lle siirron yhteydessä 
saundia parannetaan nykypäivän laittein. CD:n valtakausi on kestänyt nyt noin 
15 vuotta, jona aikana digitaalitekniikka on kehittynyt edelleen.  

Masterointi on viimeinen vaihe, jossa äänitteeseen vielä voidaan tehdä 
muutoksia. Masterointi tehdään studiossa tehdyn masternauhan pohjalta. 
Remasteroinnissa vanha masternauha siirretään uudelle tallennusformaatille 
viimeisintä teknologiaa hyväksikäyttäen. Harri Uusitorppa kirjoitti 
uusintajulkaisujen teknologiaa valaisevan jutun, joka koski Rauli Badding 
Somerjoen levyjen CD-remasterointia. Kirjoitushetkellä julkaistiin jo kolmas 
remasterointi Baddingin levytyksistä. Remasteroinnin teki Mika Jussila, joka piti 
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uutta remasterointia tarpeellisena. Jussilan mukaan CD:lle remasteroinissa oltiin 
opittu paljon uutta kymmenessä vuodessa. Masteroinnissa käytetyt laitteet olivat 
myös kehittyneet. Ensimmäiset masteroinnit tehtiin siten, että masternauhat 
siirrettiin lähes sellaisenaan CD:lle. (Uusitorppa 2000, B9) 

Tutkimuksen kannalta ideaalitilanne olisi tietysti ollut, jos olisin saanut 
kuunneltavaksi äänitteiden alkuperäiset moniraitanauhat. Tällöin saataisiin 
selville paljon enemmän yksityiskohtia, kuten esimerkiksi missä järjestyksessä 
äänitykset ja mahdolliset välimiksaukset tehtiin ja mille soittimille tai osuuksille 
annettiin oma raitansa. Ilman moniraitanauhoja ei saada tietää, mitä soittimia 
studiossa todella äänitettiin. Valmiilta äänitteeltä kuullaan vain ne soittimet, 
jotka on miksausvaiheessa päätetty ottaa mukaan. Toisaalta vaikka olisi tilaisuus 
kuulla moniraitanauhan kaikki raidat, on sieltäkin osa soitinosuuksista saatettu 
pyyhkiä pois. 

 
Ääniteaineisto ei saanut edellä esitetyistä vaatimuksista huolimatta paisua liikaa. 
Aineistoksi muodostui lopulta kuuden artistin tutkimusajanjakson aikana 
julkaistu LP-levytuotanto. Valitsin iskelmälaulajia, joiden levytystahti on 
pysynyt melko säännöllisenä 1960-luvulta 1980-luvun lopulle saakka. Näiden 
laulajien tuotantoa tarkastelemalla saa jonkin käsityksen muutoksesta. 
Tapahtuuko eri artistien levyillä samanlaisia muutoksia samana vuonna vai onko 
mahdollinen muutos satunnaista? Keskittymällä vain tiettyihin artistehin olen 
pyrkinyt varmistamaan mahdollisimman suuren jatkuvuuden. Kaikki artistit ovat 
tutkittuna aikana olleet myös hyvin suosittuja. Artistit ovat Danny, Fredi, Katri-
Helena, Kirka, Paula Koivuniemi ja Matti & Teppo. Näiden artistien lisäksi sain 
kerätyksi kymmeniä muita iskelmälevyjä, joita kuuntelin vertailun vuoksi.  

Dannyn ensimmäinen LP on vuodelta 1966, jonka jälkeen hän levytti 
tasaisesti 1970-luvun loppuun asti. 1980-luvulla tuli vain kaksi täysin uutta 
materiaalia sisältävää LP-levyä. Danny levytti 1970-luvun lopulle saakka 
Scandialle. Kirka aloitti myös Scandian artistina, mutta on sen jälkeen vieraillut 
monissa levy-yhtiössä. Kirkan ensimmäinen LP ilmestyi 1969, jonka jälkeen 
levyjä on tullut melko tasaisesti. 1980-luvun lopulla Kirka oli 
levynmyynnillisesti suositumpi kuin koskaan. Valitsemistani artisteista Katri-
Helenan ura on ollut varmaankin tasaisin. Ensimmäinen LP on vuodelta 1965 
PSO-levy-yhtiölle. Katri-Helena siirtyi sittemmin Scandialle ja edelleen 
Fazerille. Paula Koivuniemi levytti ensimmäisen singlensä jo 1966, mutta 
ensimmäinen LP on vasta vuodelta 1971. Fredi levytti ensimmäisen LP:nsä 1966 
Fazerille ja pysyi siellä (ja myöhemmin Finnlevyllä) 1970-luvun lopulle asti, 
jolloin hän siirtyi Levytuottajille. 1980-luvulla Fredi julkaisi vain yhden uuden 
LP-levyn. Matti ja Teppo aloittivat 1972 Fazerilla. He perustivat kuitenkin oman 
levy-yhtiönsä M&T Productions, jolle he levyttivät 1980-luvun lopulle saakka. 
Tuolloin he myivät yhtiönsä Fazerille. Matin ja Tepon levytystahti oli tasainen 
1980-luvun lopulle saakka.  

1970-luvulla Suomessa levytettiin paljon käännösiskelmiä. Informanttien 
puheista käy ilmi, että kotimaiset käännösiskelmät sisälsivät 1970-80-luvuilla 
kaksi luokkaa. Menestyville laulajille (”A-luokan artistit”) käännösiskelmät 
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pyrittiin tekemään hyvin ja huolella. Joskus myös pienemmät levy-yhtiöt tekivät 
menestyneestä käännöskappaleesta vielä oman versionsa. Näistä versioista 
informantit käyttivät nimitystä ”coverin cover” tai ”B-cover” (esim. Korpela 
2001a*, 21; Louhivuori 2001*, 3). Nämä versiot julkaistiin halvoilla, esimerkiksi 
autokuunteluun tarkoitetuilla hittikokoelmakasetteilla. Muutamilla levy-yhtiöillä 
oli myös vinyylille tehtyjä ”coverin-cover”-kokoelmia (M&T Production, 
Satsanga). 

Kuuntelin näytteenomaisesti 1970-luvulla julkaistua kokoelmasarjaa Mitä 
Suomi soittaa 1-14 (Satsanga). Sarja on kiinnostava kahdesta syystä. Siinä 
julkaistut kappaleet ovat esimerkkejä hittikappaleiden hieman pienemmällä 
budjetilla tuotetuista versioista. Toiseksi Mitä Suomi soittaa -sarjan lähes kaikki 
levyt äänitettiin lahtelaisessa Microvox-studiossa. Näin helsinkiläisstudioiden 
vertailukohdaksi saadaan ripaus lahtelaista saundia. 

1980-luvun ”konelevyistä” kuuntelin muutaman Kake Randelinin ja Beritin 
levyn, molemmilta kaksi levyä. Ne on tehty eri studioissa, mutta voidaanko enää 
havaita suuria eroja, kun musiikki on suurimmaksi osaksi tehty koneilla? Studion 
akustisilla ominaisuuksilla ei silloin juuri ole merkitystä. Kake Randelinin 
ensimmäiset levyt ovat esimerkki myös siitä, että haastatteluissa informantit 
mainitsivat usein levyjä, jotka he muistivat tyypillisinä aikakaudelleen, joko 
hyvässä tai pahassa. Yritin mahdollisuuksien mukaan kuunnella myös tällaisia 
levyjä. Haastatteluissa mainittiin toistuvasti tiettyjä kappaleita, jotka ovat olleet 
jollain tavalla mullistavia. Myös itse levyjä kuunnellessani pyrin löytämään 
tietyille aikakausille tyypillisiä tapauksia. On kiinnostavaa, että jotkin mielestäni 
kiinnostavat kappaleet nousivat toistuvasti esiin myös haastatteluissa. Eräs näistä 
on Armin ja Dannyn esittämä Tahdon olla sulle hellä (1977). 

Systemaattisesti kuuntelemiani LP-levyjä on noin 90, joten yksittäisten 
kappaleiden määrää nousee useisiin satoihin. Systemaattisesti kuuntelemani 
kappaleet jakautuvat eri vuosille taulukon 1 mukaisesti. Taulukosta 1 ilmenee 
samalla, kuinka monta kappaletta LP-levyllä on eri aikoina ollut. Artistien 
nimilyhenteet KH = Katri Helena, PK = Paula Koivuniemi, M & T = Matti ja 
Teppo. 

Taulukko 1. Artistien tuotannosta analysoidut kappaleet vuosina 1965-1980. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Yht
Danny  14  16 16  13 12 12  12 12 12 12  131
Fredi     12  12 12 12 12 12 24 12  12 120
KH 13  12 12  12 24 12 12 14 13  12 12 12 160
Kirka     17 12 10 12  10 12 10 10  12 105
PK      12    11  11 24  12 70 
M & T       12   12 12 12    48 
Yhteensä 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 634
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Vuosi 1971 puuttuu taulukosta siksi, että vuonna 1971 kukaan mukaan 
valituista artisteista ei julkaissut LP-levyä. Joidenkin artistien suuri 
kappalemäärä (yli 20 kappaletta) joinakin vuosina merkitsee sitä, että he 
julkaisivat kaksi levyä yhden vuoden aikana. Fredillä on mukana kaksi LP:tä 
vuodelta 1977, samoin Katri Helenalta vuodelta 1972 ja Paula Koivuniemeltä 
vuodelta 1978. Myös Kirkalta ilmestyi kaksi LP-levyä vuosina 1969 ja 1975. 
Molemmissa tapauksissa toinen levyistä oli konserttiäänite, joita en ottanut 
huomioon tässä taulukossa. Joillakin levyillä esiintyy muita artisteja kuin 
pääartisti. Esimerkiksi Dannyn LP:llä (1973) laulaa Ami Aspelund, ja Danny 
teki 1970-luvun lopulla levyjä yhdessä Armi Aavikon kanssa. Kirka ja Anna 
Babitzin laulavat samalla levyllä 1978. Olennaista on kuitenkin soitinnuksessa 
tapahtuneet muutokset. 

Äänitteiden kuuntelua varten kehitin yksinkertaisen lomakkeen, jonka 
tarkoituksena oli toimia ”muistilappuna” levyjen kuuntelulle, jotta saisin 
vertailukelpoista aineistoa eri sovituksista. Tavoitteeni ei ollut tehdä tilastollista 
analyysia näiden havaintojen pohjalta, vaan pyrin kuuntelun avulla todentamaan 
haastatteluissa esiin tulleita seikkoja. Selostan kuuntelulomaketta ja niitä asioita, 
joihin levyjä kuunnellessani erityisesti kiinnitin huomiota, tarkemmin luvussa 6. 

HYK:n Musiikkikirjastossa kuuntelin levyn kerrallaan. En juurikaan 
käyttänyt kuunteluhuoneen Tannoy-kaiuttimia, vaan kuuntelin levyt Sennheiser 
HD-25 -kuulokkeillani, joihin olen tottunut usean vuoden käytön aikana. 
Kotioloissa kuuntelin äänitteitä myös Genelec 1029 -kaiuttimilla. Yleensä 
HYK:ssa yksi kuuntelukerta riitti, mutta jotkut kappaleet kuuntelin kahteen 
kertaan. Kuuntelulomakkeen alkuun tein muistiinpanoja koko levyä koskien. 
Tarkistin esimerkiksi levyn kokonaiskeston. Levyt oli digitoitu CD-muotoon, 
jolloin levyn kokonaisaika näkyi soittimesta. Arvo ei tietysti ole aivan oikea, 
mutta se oli kuitenkin suuntaa-antava arvio. Halusin tarkastella sitä, kuinka 
levyjen kokonaiskesto muuttuu tutkimusajanjaksolla. Varsinkin vinyylilevyillä 
levypuoliskon kestolla oli merkitystä myös äänenlaatuun. Mitä pidempi 
levypuolisko on, sitä vähemmän matalia taajuuksia levylle voidaan kaivertaa. 
Matalat taajuudet vaativat leveämmän uran. Tästä syystä erityisesti 
tanssimusiikkia varten kehitettiin 1980-luvulla ns. maksisingle.  

Tärkeimmät tiedot kannaltani olivat sovittaja- ja äänitystiedot. Yleensä 
sovittaja oli mainittu levynkannessa, tosin joissakin levyissä sovittajatiedot olisi 
pitänyt katsoa levyn etiketistä. Sain kuitenkin käyttööni vain CD-versiot, joten 
aivan kaikkien levyjen kohdalla en voinut tarkistaa sovittajaa. Joillakin levyillä 
sovittajaa ei ole mainittu edes etiketissä. Yksi mahdollisuus selvittää sovittaja on 
käyttää Suomen äänitearkiston www-tietokantaa, missä joihinkin kappaleisiin on 
merkitty myös sovittajat. Täydellisemmät tiedot ovat Viola-tietokannassa. Vain 
muutamissa levyissä oli mainittu levyllä soittavat muusikot. Näiden yleistietojen 
lisäksi kirjoitin levyn kuunneltuani joitakin yleishuomiota levystä.  

Yllättävän monessa levynkannessa oli mainittu studio ja äänittäjä. Kirkan 
Rautaa ja kettinkiä -LP:n (1973) takakannessa on jopa kuvia Finnvox-studiosta, 
joissa näkyvät äänittäjä Jouko Ahera ja äänipöytä. Toisaalta vaikka studiota tai 
äänittäjää ei olisi levynkannessa mainittukaan, sen pystyy joskus päättelemään 
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levy-yhtiön käyttämien studioiden perusteella. Esimerkiksi Scandian levytykset 
on vuoteen 1972 asti tehty suurella todennäköisyydellä Alppi-studiossa, ja 
äänittäjänä on ollut yhtiön oma äänittäjä Jouko Ahera (joka siirtyi Finnvoxiin 
1973). Joissakin levyissä oli merkitty monta äänittäjää ja studiota. Tuolloin yritin 
kuunnella, olisiko kappaleiden yleissaundissa poikkeavuuksia. Voisiko eri 
studiossa tehdyn kappaleen erottaa toisista? Huomasin esimerkiksi joillakin 
Dannyn levyillä, että kappaleiden rumpusaundeissa, erityisesti hi-hat-lautasien 
saundeissa, oli eroja. Tällainen pieni yksityiskohta voi paljastaa, että kaksi 
kappaletta on äänitetty eri studiossa tai että ne on äänittänyt eri henkilö. Jos 
kuunteluaikaa olisi ollut enemmän, olisi tällainen saundien erottelukykyni 
varmasti vielä parantunut.  

Varsinaiseen tutkimusaineistoon kuuluvien levyjen lisäksi olen kuunnellut 
paljon muitakin iskelmälevyjä. Käytän esimerkkeinä tunnettuja hittejä, jos se 
kuvaa paremmin jotain saundia tai ilmiötä kuin varsinaiseen tutkimusaineistoon 
kuulunut kappale. Kun viittaan johonkin kappaleeseen, on olennaista tietää, 
kenen levytys on kyseessä ja miltä vuodelta se on. Esimerkiksi Kirka on 
levyttänyt Hetki lyö -kappaleen lukuisia kertoja (1967, 1969, 1990, 1998, lisäksi 
se on osa sikermää 1978). Tällöin äänitysvuosi kertoo, mitä versiota tarkoitan. 

Tutkimuksessani on siis kahdenlainen ääniteaineisto. Osan aineistosta 
kuuntelin systemaattisesti. Tein kuuntelun yhteydessä muistiinpanoja, joiden 
perusteella voidaan seurata joidenkin innovaatioiden leviämistä. Toinen osa 
aineistosta on vain satunnaisesti kuunneltua. Näitä äänitteitä voidaan käyttää 
kuitenkin esimerkkinä jostain ilmiöstä. Lähdeluettelossa on ensin mainittu kaikki 
systemaattisesti kuunnellut levyt, vaikka en kaikkiin tekstissä viittaakaan. 
Lähdeluettelossa tulee tämän jälkeen kaikki kappaleet, joihin tekstissä viittaan.  

1.3. Musiikkiteknologia  

Tekniikka, teknologia, musiikkiteknologia 

Olen jo edellä kirjoittanut musiikkiteknologiasta sitä tarkemmin määrittelemättä. 
Tässä luvussa tarkastelen teknologia-käsitettä enemmän. Tekniikka- ja 
teknologia-käsitteitä käytetään suomenkielessä usein synonyymisinä, vaikka 
niiden merkitykset eivät ole yksiselitteisiä. Suomen kielen CD-Perussanakirja 
(1994) suosittaa teknologia-sanan korvattavaksi tekniikka-sanalla. Näin ollen 
äänentallennusteknologia olisi mieluummin äänentallennustekniikka ja 
musiikkiteknologia paremmin musiikkitekniikka.  

Timo Airaksinen (2003) on käsitellyt tekniikka- ja teknologia-sanojen 
historiaa. Airaksisen mielestä yksi syy siihen, että teknologia-sanaa käytetään 
Suomessa niin paljon, on se että sana kuulostaa muodikkaalta englannilta. 
Airaksinen itse pyrkii käyttämään sanaa tekniikka teknologian sijaan. Aina niin 
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ei kuitenkaan voi tehdä riippuen asiayhteydestä ja sanojen normaalista käytöstä. 
Airaksinen pitää teknologiaa kaiken tekniikan järjestelmänä. Teknologia on 
”eräänlainen kokonaisuus ja kokonaiskäsitys tekniikan maailmasta.” Airaksisen 
mukaan tekniikka taas viittaa ”erillisiin laitteisiin, niiden toimintaan ja laitteiden 
kokoelmiin järjestelmissä.” (Airaksinen 2003, 18) Sanan ”logia”-pääte viitaa 
usein johonkin tieteenalaan, mutta teknologiasta ei ole kehittynyt samanlaista 
tiedettä, kuten esimerkiksi psykologia on: ”Teknologia on tekniikan järjestelmien 
suunnittelua, rakentamista, käyttämistä ja tutkimista, kaikkea yhdessä [...] 
Teknologia ei ole tekniikan tutkimusta.” (Airaksinen 2003, 17)  

Tekniikan historian tutkija Karl-Erik Michelsen määrittelee tutkimuksessaan 
teknologian ”käsitteeksi, joka pitää sisällään koneiden ja laitteiden lisäksi myös 
tiedon ja osaamisen.” Teknologian historiaan sisältyvät tutkimusaiheina 
koneiden ja laitteiden lisäksi myös ”työyhteisöt, työ tehtaissa ja kotitalouksissa, 
teolliset ja teknologiset järjestelmät sekä innovaatiot ja niiden syntyyn 
vaikuttavat taloudelliset ja kulttuuriset tekijät.” (Michelsen 2001, 18, 21) 

Osa lähteistäni on englanninkielisiä, joten on syytä tarkastella sanan 
merkitystä myös siinä kielessä. Oxford Current English Dictionary -sanakirjan 
(1990) mukaan technique-sana tarkoittaa: “the method of doing or performing 
something, especially in an art or science; skill in this“. Tässä siis ei mainita 
mitään siitä, että sana liittyisi laitteisiin. Technology-sana: “the study or use of 
the mechanical arts and applied sciences; these subjects collectively“. Tässäkin 
tarkoitetaan enemmän käyttöä, eikä laitteista puhuta mitään. Usein 
englanninkielisissä teksteissä sanoja technique ja technology käytetään kuitenkin 
sanakirjamerkityksistä poikkeavin tavoin. 

Technology-sanan historia englannin kielessä on suhteellisen lyhyt. Jotkut 
tutkijat sijoittavat sanan synnyn jo 1600-luvulle, toisten mielestä se otettiin 
käyttöön vasta 1800-luvulla. Airaksinen itse huomauttaa, kuinka maailma oli jo 
hyvin teknistynyt, ennen kuin teknologia-sanaa ryhdyttiin enemmän käyttämään 
1900-luvun alussa. Teknologia-sanan varhainen merkitys oli insinööritaitojen 
ymmärtämistä ja selittämistä. Teknologia oli ”mekaniikan tarkkaa kuvaamista ja 
sen vaikutusten selvittämistä.” Ennen teollista vallankumousta puhuttiin 
kaunotaiteista ja hyödyllisistä taiteista, jonka yksi osa oli mekaniikka. Airaksisen 
mukaan tekniikka ei kehittynyt yksin mekaniikasta, vaan taidekin vaikutti 
tekniikan kehitykseen. (Airaksinen 2003, 11-16) 

Steve Jonesin (1992) mukaan musiikin alueella teknologialla on kaksi 
muotoa: 1. Se on toimintaa, joka tuottaa suoraan artefakteja. Teknologia käsittää 
musiikin luomisen kuten myös soitinten ja musiikkilaitteiden valmistamisen. 2. 
Toinen teknologian muoto on ”know-how”. Musiikissa teknologia-käsitteeseen 
sisältyvät välineet (laitteet) ja tieto niiden käytöstä. (Jones 1992, 7-8) Jones siis 
haluaa technology-sanan sisältävän myös laitteet samoin kuin Michelsenin 
määrittelyssä yllä.  

Tekniikka-sanan määritelmissä on oleellista sen sisältämät laite- ja 
menetelmä-merkitykset. Everett Rogers on määritellyt teknologian siten, että 
siinä on kaksi komponenttia: hardware ja software eli laitetaso ja laitteeseen 
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liittyvä informaatio. Usein teknologiaa ajatellaan juuri laitetasolla, mutta 
teknologia voi olla myös puhtaasti informaatiota, ideoita. (Rogers 2003, 13) 

Tekniikka ja teknologia -sanojen eroa voi havainnollistaa muutamalla 
yhdyssanalla. Otetaan esimerkiksi tämän tutkimuksen kannata kolme olennaista 
toimintaa: sovittaminen, äänittäminen ja soittaminen. Tuntuu luontevalta puhua 
sovitustekniikasta, äänitystekniikasta ja erityisesti soittotekniikasta. Samalla 
tavoin soveliaalta ei tunnu sovitusteknologia, soittamisteknologia, mutta sen 
sijaan äänitysteknologia kuulostaa järkevältä. Vaikuttaa siltä, että teknologia-
sana harvemmin yhdistetään verbiin toisin kuin tekniikka-sana. Tämä kielii siitä, 
kuinka tekniikka-sanassa on mukana tekemistä ilmaiseva ulottuvuus. Teknologia 
liittyy enemmän laitteisiin.  

Teknologialla voidaan siis tarkoittaa teknisistä laitteista koostuvaa 
järjestelmää. Musiikkiteknologia-sanalla tarkoitan tässä tutkimuksessa musiikin 
teossa käytettyjä laitteita kuten soittimia, niiden lisälaitteita ja 
äänentallennusvälineitä. Tekniikka-sanaa käytän enimmäkseen sen menetelmä-
merkityksessä. Esimerkiksi musiikin äänittämisessä käytetään sanaa 
mikrofonitekniikka kuvaamaan sitä, miten ja millainen mikrofoni äänilähteelle 
asetetaan. 

Musiikkiteknologian tutkimus 

Paul Théberge (1997, 6) on kritisoinut perinteisen musiikkitieteen soveltuvuutta 
musiikkiteknologian tutkimukseen. Musiikkitieteellisessä lähestymistavassa 
musiikillisen tyylin analyysi on ollut perinteisesti etusijalla sosiaalisten 
prosessien ja materiaalisen kulttuurin sijaan. Se ei anna hänen mukaansa riittävää 
kuvaa musiikkiteknologiasta eikä etenkään musiikkiteknologian menneisyydestä 
ja kehityksestä. Soitintutkimus, organologia, on rajoittunut soitinten luokitteluun, 
soitinrakennuksen historiaan ja selostuksiin soittotekniikoiden kehityksestä. 
Soitintutkimuksessa ei ole kuitenkaan tutkittu soitinten ja tyylin välistä suhdetta 
eikä käsitelty tiettyjen soitinten laajempaa kulttuurista merkitystä. 
Etnomusikologiassa on yritetty yhdistää soitintutkimus yleiseen musiikin ja 
kulttuurin tutkimukseen. Thébergen mielestä etnomusikologian huono puoli on 
siinä, että sitä on sovellettu lähinnä perinteisiin musiikkityyleihin. 
Etnomusikologian tutkimusmetodien soveltaminen suoraan nykyaikaisen 
teollisen yhteiskunnan monimutkaiseen toimintaan voi olla hankalaa.  

Steve Jonesin teos (1992) käsittelee tekijän omin sanoin ”musiikkiäänityksen 
sosiaalihistoriaa”. Jones väittää, että yleensä populaarimusiikin ja teknologian 
suhdetta tutkittaessa on keskitytty levyjen kulutukseen ja harvemmin itse 
populaarimusiikin tuotantoon. Vain muutamat populaarimusiikin ja teknologian 
suhdetta tutkineet ovat käsitelleet äänitysteknologian kehitystä ja ottaneet 
huomioon äänentallennuslaitteiden äänelliset ja sävellykselliset rajoitukset. Tämä 
olisi kuitenkin tärkeää, koska populaarimusiikin tuotannon teknologia, erityisesti 
äänitysteknologia, organisoi yleisön kokemuksia populaarimusiikista. Pitkälle 
kehitetty elektroniikka mahdollistaa populaarimusiikin tuotannon ja kulutuksen. 
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Populaarimusiikki on myös määräytynyt sen teknologian kautta, joita muusikot 
ovat käyttäneet ideoidensa toteuttamiseen. Tämän teknologian piiriin Jones 
laskee kuuluvaksi muutakin kuin vain äänityslaitteet. Musiikkiäänityksen 
sosiaalihistoriaa ei Jonesin mukaan voida kirjoittaa vain äänityslaitteista 
kertomalla ottamatta huomioon myös soittimia, äänenvahvistuslaitteita ja 
äänenkäsittelylaitteita. (Jones 1992, xi, 1-7) 

Thébergen mukaan soitinten valmistajat ja äänitysteknologiaa, 
äänentoistolaitteita tai vahvistimia tuottavat yritykset ovat kuitenkin jääneet 
tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Jotkut tutkijat ovat keskittyneet tiettyjen 
laitteiden käyttötapoihin tai sitten esteettis-ideologisiin konflikteihin uusien 
soittimien tullessa käyttöön. Thébergen mukaan on kuitenkin puuttunut jatkuva 
analyysi niistä sosiaalisista ja teollisista konteksteista, joissa musiikin tekemiseen 
ja soitinsuunnitteluun liittyvät innovaatiot syntyvät. Soitin- ja 
elektroniikkateollisuuden parempi ymmärtäminen saattaisi tarjota Thébergen 
mukaan uusia näkökulmia teknologian ja musiikillisten käytäntöjen välisistä 
suhteista. Soitin-, elektroniikka- ja ääniteteollisuus ovat keskenään erilaisia 
mutta myös monin tavoin liitoksissa toisiinsa. (Théberge 1997, 7-8) 

Thébergen huomiot ovat tärkeitä tutkimukseni kannalta. Jotkut käsittelemäni 
keksinnöt ovat melko vanhoja. Äänilevy on jo yli sata vuotta vanha, 
sähkösoittimia on ollut käytössä jo 1900-luvun alusta. Monissa perinteisissä 
soittimissa on merkittäviä innovaatioita, jotka perustuvat soittimen kehitysajan 
teknologiseen tasoon. Esimerkiksi pianon (ja flyygelin) kehitykseen vaikutti 
terästekniikassa tapahtunut edistyminen. Mutta tässä tutkimuksessa 
tarkastelemissani sähkösoittimissa vaikuttaa uudenlainen problematiikka - 
elektroniikkateollisuuden integrointi mukaan soitinten kehittelyyn ja tuotantoon. 
Voidaan ottaa jälleen esille teknologian jakautuminen laite- ja ohjelmistotasoon. 
Tutkimusajanjaksolla mullistavat keksinnöt ovat tapahtuneet laitetasolla, niissä 
osissa ja elementeissä, joista soittimet rakennetaan.  

 
Elektronisen musiikin historioissa on Thébergen (1997, 6-7) mukaan keskitytty 
vain taidemusiikkiin ja unohdettu populaarimusiikissa tapahtunut kehitys. Monet 
populaarimusiikissa merkittävät soittimet kuten Hammond-urut tai 1970-luvulla 
kehitetyt pienikokoiset, reaaliaikaiset syntetisaattorit, saavat näissä opuksissa 
vain lyhyitä mainintoja. Näin elektronisten soitinten ja musiikin historia on 
jäänyt kapea-alaiseksi, eikä ole haluttu nähdä ilmiötä laajemmassa kulttuurissa 
merkityksessä. Ehkä Théberge kuitenkin kärjistää tätä elektronisen musiikin 
historioiden yksipuolisuutta. Esimerkiksi Manning (1993) käsittelee yhtälailla 
populaarimusiikissa käytettyjä soittimia kuin suurten studioiden laitteita.  

Théberge kritisoi edelleen elektronisen musiikin historioita siitä, että niissä 
on keskitytty muutamiin suurmiehiin (kanonisointi) ja heidän saavutuksiinsa 
erilaisten laitteiden parissa. (Théberge 1997, 6-7) Suurmiesten kanonisointi on 
yleistä myös tekniikan historiassa, jossa keksintöjen syntyä on käsitelty usein 
suurmiesten kautta. Hannu Salmi (1996) kritisoi tätä tekniikan historian ”suurta 
kertomusta”. Tekniikan historiaa on kirjoitettu keksintöjen voittokulkuna, kun 
taas vastustavat äänet ovat jääneet pimentoon. Tekniikan historian tutkimuksessa 
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on myös huomautettu, että keksintöjen takana on suuri määrä aikaisempaa 
tutkimusta. Yksittäisen keksijäneron asema on haluttu kyseenalaistaa.  

Teknologialla ei ole muutenkaan ollut vahvaa asemaa perinteisessä 
historiankirjoituksessakaan. Karl-Erik Michelsen (2000) toteaa, että teknologia 
on unohtunut historiantutkimuksen valtavirran ulkopuolelle, vaikka teknologian 
menneisyyttä on tutkittu yli sadan vuoden ajan. Yksi ongelma on Michelsenin 
mukaan ollut se, että teknologian historian tutkijoina ovat toimineet insinöörit. 
Heille teknologia on merkinnyt vain koneita ja laitteita, joilla ei ole yhteyttä 
yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tätä teknologian historiankirjoituksen tapaa 
Michelsen kutsuu internalistiseksi. Sitä leimaa evoluutioajattelu, jonka mukaan 
nykyisyys on aina kehittyneempi kuin menneisyys. Juuri internalistinen 
teknologian historia on Michelsenin mukaan vieraannuttanut valtavirran 
historiantukijat teknologian historian tutkimisesta, koska tällaisen 
historiankirjoituksen ymmärtäminen vaatisi teknistä osaamista. Internalistisen 
tutkimustradition vastapainoksi Michelsen esittää teknologian kontekstuaalisen 
tulkinnan. Siinä otetaan huomioon laitteisiin tai prosesseihin sidoksissa olevat 
sosiaaliset ja inhimilliset tekijät. Michelsenin mukaan teknologian historian olisi 
tuotettava tutkimusta, jossa yhdistyisivät internalistinen ja kontekstuaalinen 
tulkinta. (Michelsen 2000, 62-73) 

Musiikkiteknologian menneisyyttä voi lähestyä kummastakin Michelsenin 
esittelemästä tulkinnasta käsin. Voidaan tutkia, millaisia laitteita kulloinkin on 
käytössä, miten ne on rakennettu ja kehittyneet. Tämä olisi siis Thébergen 
kritisoima perinteisen soitintutkimuksen näkökulma. Tällaisia tutkimuksia tai 
kirjoja onkin jo tehty runsaasti esimerkiksi eri sähkökitaramalleista, 
vahvistimista ja syntetisaattoreista. Tällaisten ”internalististen” tutkimusten 
takana on yleensä intohimoisia asianharrastajia, joita voisi verrata Michelsenin 
insinööreihin. Théberge tuntuu pikemminkin kaipaavan kontekstuaalista 
historiankirjoitusta, joka myös tämän tutkimuksen kannalta olisi hyödyllisempi 
näkökulma. Tutkimuksen pitäisi tuoda esiin musiikkiteknologian vaikutukset itse 
musiikkiin ja laitteiden käyttäjiin - ei vain teknisiä yksityiskohtia.  

Kaikki soittimet ovat jonkinlaisia teknisiä laitteita. Soitintutkimus on siten 
osa teknologian ja tekniikan historian tutkimusta. Samoin musiikkiteknologia on 
osa yleistä teknologian historiaa. Voisiko teknologian historian ja 
musiikinhistorian tutkimusta yhdistää? Hans-Joachim Braunin (2002) mukaan 
musiikin ja teknologian historian tutkimisen ongelmana on ollut lokeroituminen. 
On erikseen musiikintutkijat ja teknologian historian tutkijat. Keinotekoiset rajat 
ovat estäneet eri alojen asiantuntijoiden yhteydenpidon, mutta Braunin mukaan 
tilanne on viime aikoina parantunut. Braunin teosta (artikkelikokoelma 
musiikkiteknologian historiasta) voi pitää esimerkkinä siitä. Teos on syntynyt 
Budapestissa 1996 pidetyn symposiumin tuloksena. Sen tarkoituksena oli saattaa 
musiikintutkijat ja teknologian historian tutkijat yhteen. (Braun 2002, 7)  

Teknologian historia auttaa ymmärtämään tiettyjä musiikkiteknologiasta 
kirjoitettuja tekstejä ja laitteiden käyttäjien asenteita. Monet teknologian 
historiasta löydetyt ilmiöt ja kehityskulut liittyvät myös musiikkiteknologian 
kehitykseen. Samoin kuin muuta teknologiaa myös musiikkiteknologiaa on 
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vieroksuttu ja jopa pelätty, ja sitä on aika ajoin voimakkaasti vastustettu. 
Teknologian vastustus voi vaikuttaa jälkeenpäin jopa koomiselta, kuten Ari 
Turunen on osoittanut kirjassaan Ei onnistu! (2001). 

Hannu Salmi (1996) on tutkinut tekniikan mentaalihistoriaa. Salmi 
tarkastelee teoksessaan teknisiä murroksia, jotka ovat toisaalta herättäneet 
kielteisiä tunteita, mutta myös avanneet ”utooppisia horisontteja”. Vaikka 
Salmen käsittelemien keksintöjen ajallinen kaari on laaja - mekaanisesta kellosta 
atomipommiin - voidaan niiden välillä havaita tiettyjä yleisiä kehityslinjoja ja 
rakenneominaisuuksia. Salmen huomioista jotkut sopivat myös siihen, miten 
musiikkiteknologian luomiin uusiin soittimiin ja laitteisiin on suhtauduttu. 
Tiivistetysti voi sanoa, että uudet musiikkilaitteet itsessään ovat hämmentäneet 
ihmisiä, toiseksi laitteiden vaikutuksia ihmisten luovaan toimintaan on epäilty, ja 
kolmanneksi myös musiikkiteknologian käyttöä on vastustettu siksi, että se on 
uhka muusikoiden työlle. Palaan näihin aiheisiin myöhemmin, mutta 
mainittakoon lyhyesti, että uusien soittimien vastustus ei ole mitenkään uusi 
ilmiö suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Anneli Asplundin mukaan jo 1900-
luvun alkupuolella jotkut musiikintutkijat olivat hyvin huolissaan eräästä tuolloin 
uudesta soittimesta, harmonikasta. Harmonikkaa vastustettiin, koska sen 
katsottiin syrjäyttävän viulut pelimannimusiikissa. Sata vuotta ennen haitaria 
vastustettiin viulua, joka syrjäytti tuolloin kanteleet. (Asplund 1981, 135) 
Haitaria vieroksuttiin, koska kaksirivinen haitari oli diatoninen, joten sillä ei 
voinut soittaa kromaattisia säveliä eikä näin ollen monipuolisempia melodioita. 
Siihen oli myös sisäänrakennettuna valmiit harmoniat, ja sävelkorkeuttakaan ei 
voinut muuttaa portaattomasti.  

Toinen esimerkki siitä, kuinka yleisö on pelännyt uusia 
musiikintekomahdollisuuksia, on varhainen elektroninen musiikki. Truaxin 
(2001, 141-142) mukaan yleisö piti etenkin varhaista elektronista musiikkia 
konemaisen kuuloisena. Truax myöntää, että väitteessä on jotain perää. 
Elektroniset äänet tehtiin oskillaattoreilla, jotka tuottivat täysin muuttumattoman, 
aina samankuuloisen äänen. Perinteisissä soittimissa taas ääni muuttuu aina 
hivenen, mikä luo ääneen elävyyttä. Mutta Truax on silti sitä mieltä, että 
kyseessä on kuitenkin pohjimmiltaan ihmisten psykologinen reaktio 
nimenomaan koneita, ei niinkään niiden tuottamaa ääntä kohtaan. Koneet 
toistavat vain sen äänen, minkä ihminen on sen suunnitellut toistamaan. Ei ole 
koneen vika, jos sen suunnittelija ei ole ottanut rakentanut siihen mahdollisuutta 
elävyyteen. Koneen toteuttama akustinen malli on virheellinen.  

Musiikkiteknologian tutkimusta auttaa siis muilla tieteenaloilla kuin 
musiikkitieteessä tehty tutkimus. Taloustieteessä harjoitettu kulutustutkimus 
liittyy musiikkiteknologiaan siitä yksinkertaisesta syystä, että nykymuusikot ovat 
musiikkiteknologisten tuotteiden (soittimien ja laitteiden) kuluttajia. 
Musiikkilaitteita voidaan pitää hyödykkeinä, joihin pätevät monet 
kulutustutkimuksessa löydetyt muita hyödykkeitä koskevat piirteet. Käytän 
lähteenäni Mika Panzarin tutkimuksia (1996 ja 2000), joissa hän on tarkastellut 
sitä, kuinka hyödykkeet, esimerkiksi kodinkoneet, tulevat osaksi arkea. Pantzar 
esittelee teoksissaan aiempaa tutkimusta tältä alueelta. Yhtymäkohta omaan 
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tutkimukseeni on se, kuinka musiikkiteknologiset laitteet omaksutaan osaksi 
musiikkituottamisen ”arkea”.  

1.4. Innovaatioiden diffuusio 

Pelkästään 1900-luvun musiikkiteknologian historiaa tarkastelemalla voi 
huomata, kuinka paljon erilaisia soitinkeksintöjä sadan vuoden aikana on tehty. 
Jotkut keksinnöt ovat jääneet ainutlaatuisiksi yksilökappaleiksi, eivätkä ne 
koskaan levinneet laajalle. Jotkut keksinnöt ovat sen sijaan päätyneet 
sarjatuotantoon, myyntiin ja tuhansien muusikoiden käyttöön. On laitteita, joiden 
käyttöönotto on saanut lukuisat muusikot uhkaamaan lakolla ja muilla 
painostustoimilla. Joidenkin laitteiden alkuperäinen käyttötarkoitus on aikojen 
kuluessa muuttunut niin paljon, että voidaan kysyä, onko kyseessä enää sama 
laite muuten kuin fyysisesti. 

Jokaista musiikkiteknologista keksintöä voidaan tarkastella innovaationa, 
joka omaksutaan (tai jostain syystä ei omaksuta) käyttöön tietyssä sosiaalisessa 
järjestelmässä. Innovaatioiden diffuusio -teoria voi selittää musiikkiteknologisten 
innovaatioiden kohtaloita ja niitä seurauksia, joita innovaatioiden käyttöönotolla 
on yksilölle ja yhteisölle. Monet perinteiset soittimet ovat olleet aikanaan 
merkittäviä (teknisiä) innovaatioita, ja myös niiden diffuusiota voitaisiin tutkia. 
Innovaatioiden diffuusioteoriaa on käytetty monilla tieteenaloilla, esimerkiksi 
kansatieteessä (Sallinen-Gimpl 2002). Teoria ei ole sellaisenaan täysin 
sovellettavissa keräämääni aineistoon eikä musiikkiteknologiaan kaikin osin. 
Teoria kuitenkin jäsentää eräitä tutkimusaineistossani esiin tulleita seikkoja.  

Laajalti käytetty esitys innovaatioiden diffuusiosta on Everett M. Rogersin jo 
1962 julkaisema ja sittemmin useasti päivitetty teos Diffusion of Innovations. 
Olen käyttänyt teoksen uusinta, sähköisenä kirjana julkaistua versiota (2003). 
Esittelen Rogersin innovaatioiden diffuusiota selittävää teoriaa tässä luvussa 
tarkemmin, mutta selvennän heti muutamaa teoriassa käytettyä olennaista 
käsitettä.  

Innovaatiolla tarkoitetaan jotain, mikä on uutta sen vastaanottajalle. Ei ole 
tärkeää, kuinka vanha innovaatio tosiasiallisesti on, vaan olennaista on se, jos 
vastaanottaja kokee innovaation uutena. Innovaation omaksuja voi olla 
yksittäinen henkilö tai laaja organisaatio. Innovaatio voi olla esine, mutta yhtä 
hyvin innovaatio voi olla abstrakti idea tai käytäntö. On tärkeää huomata ero 
kahden englanninkielisen sanan välillä: diffusion ja dissemination. Joidenkin 
tutkijoiden mukaan diffusion merkitsee uusien ideoiden spontaania ja 
suunnittelematonta leviämistä. Dissemination viittaisi taas kontrolloidumpaan 
levittämiseen. Rogers käyttää sanaa diffusion siten, että se sisältää molemmat 
merkitykset: sekä suunniteltu että spontaani uusien ideoiden leviäminen. (Rogers 
2003, 6) Suomenkielisessä teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa on käytetty 
lainasanaa diffuusio - siis innovaatioiden diffuusio. Tekstin luettavuuden vuoksi 
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käytän välillä ilmaisua diffuusiotutkimus, jolla tarkoitan innovaatioiden 
diffuusiota käsittelevää tutkimusta. 

Innovaatioiden diffuusiotutkimuksen juuret voidaan jäljittää 1800-luvun 
lopulle, sosiologian ja antropologian kehitykseen. 1900-luvun alkupuolella 
antropologiassa vallitsi diffusionismi-oppisuuntaus. Yhteiskunnan (tai 
kulttuurin) muutos selitettiin sillä, että tietyssä paikassa syntyneet keksinnöt 
levisivät hiljalleen muihin kulttuureihin. Diffusionistien mukaan keksintö syntyi 
vain kerran ja levisi muualle. Saman keksinnön syntymistä eri alueilla ei pidetty 
mahdollisena. Eurooppalaiset diffusionistit saivat muut yhteiskuntatieteilijät 
kiinnostumaan innovaatioiden leviämisestä. Yhdysvaltalaisten antropologien 
tutkimukset vaikuttivat myöhemmin innovaatioiden diffuusioteorian syntyyn. 
(Rogers 2003, 40-43) 

Bryce Ryanin ja Neal C. Grossin tutkimus iowalaisista maanviljelijöistä 
vuodelta 1943 muodostui esikuvalliseksi innovaatioiden diffuusion 
tutkimukselle. Heidän tutkimuksessaan oli neljä innovaatioiden leviämisen 
kannalta olennaista elementtiä: innovaatio, kommunikaatiokanavat, aika ja 
sosiaalinen järjestelmä. Ryanin ja Grossin tutkimus vakiinnutti tutkimusmetodin 
myöhemmälle innovaatiotutkimukselle. Kun innovaatio on jo omaksuttu, tutkijat 
kysyvät haastatteluissa omaksujilta kysymyksiä, kuten milloin henkilö omaksui 
innovaation, mistä tai keneltä hän sai tietoa innovaatiosta ja millaisia seurauksia 
innovaatiolla oli. (Rogers 2003, 33-34) 

Rogers itse kiinnostui innovaatioiden diffuusiosta jo nuorena 
kotiosavaltiossaan Iowassa. Hän ihmetteli, miksi jotkut maanviljelijät 
viivyttelivät tiettyjen innovaatioiden käyttöönotossa. 1950-luvulla väitöskirjaa 
kirjoittaessaan Rogers havaitsi innovaatioiden diffuusiota käsittelevästä 
kirjallisuudesta, että innovaatioiden diffuusiolla eri aloilla tuntui olevan 
samankaltaisia piirteitä. Rogersin ensimmäinen versio innovaatioiden diffuusion 
yleisestä mallista ilmestyi 1962. Tämän jälkeen Rogers tutki myös muita aloja ja 
pyrki testaamaan mallinsa soveltuvuutta eri aloille ja kulttuureille. Rogersin 
teoksen uusimmat painokset käsittelevät innovaatioiden diffuusion 
säännönmukaisuuksia ja malleja, joita voidaan löytää eri kulttuureista, eri 
innovaatioista ja innovaatioita omaksuvista ihmisistä. Diffuusiomallia on 
käytetty vuosikymmeninen ajan, mutta sitä on myös kritisoitu ennen kaikkea 
siitä, että teoriaa on sovellettu stereotyyppisillä ja rajoittuneilla tavoilla. (Rogers 
2003, xv-xix) Rogersin esittelemä malli ei ole ainoa yleisesitys innovaatioiden 
diffuusiosta, mutta edelleenkin yksi käytetyimmistä. 

Diffuusio ja akkulturaatio 

Innovaatioiden diffuusioteorian, antropologian ja etnomusikologian välillä on 
joitakin yhteneväisyyksiä. Tässä luvussa teen lyhyen katsauksen eräisiin 
kulttuurinmuutosta kuvaaviin antropologian käsitteisiin.  

Kuten jo mainitsin, ovat innovaatioiden diffuusioteorian juuret osittain 1900-
luvun alun antropologiassa. Antropologia puolestaan on tärkeä tieteenala 
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etnomusikologian oppihistorian kannalta. Etnomusikologia ”antropologisoitui” 
1950-luvulla, jolloin antropologia vaikutti voimakkaasti etenkin amerikkalaisen 
etnomusikologian teorianmuodostukseen. Etnomusikologian kehityksen 
alkuvaiheessa 1900-luvun alussa vaikutti kolme antropologian paradigmaa: 
evolutionismi, diffusionismi ja funktionalismi. Vertailevan musiikkitieteen 
perustajat olivat juuri diffusionisteja. (Kurkela & al. 2003, 54) 

Monet Rogersin mallissa esiintyvät käsitteet ovat käytössä tieteenaloilla, 
jotka ovat lähellä etnomusikologiaa. Tällaisia tieteenaloja ovat esimerkiksi 
kulttuuriantropologia, kansatiede ja folkloristiikka. Pintapuolisestikin 
samankaltaisilta näyttäviä yhteisiä käsitteitä ovat innovaatio ja diffuusio. Muita 
käsitteitä, joilla on vastineensa Rogersin mallissa, ovat akkulturaatio, adaptaatio 
ja assimilaatio. Nämä monien perinnetieteiden kannalta tärkeät käsitteet on 
määritelty Helsingin yliopiston folkloristiikan laitoksen toimittamssa 
Perinteentutkimuksen terminologia -monisteessa.5  

Perinteentutkimuksen terminologia -monisteessa innovaatio määritellään 
seuraavasti: ”Uudistusten, tavallisesti uusien teknisten keksintöjen ja 
parannusten leviämisestä ja vastaanottamisesta käytetään termiä innovaatio.” 
Määrittelyssä innovaatio siis sisältää itsessään ajatuksen leviämisestä ja 
vastaanottamisesta. Määritelmässä huomioidaan myös se, että usein on kyse 
teknisistä keksinnöistä, Rogersin sanoin teknologisista innovaatioista. Rogersin 
käsityksen mukaan antropologiassa on käsitelty teknologisten innovaatioiden 
siirtoa yhteiskunnasta toiseen, ei niinkään innovaation diffuusiota tietyn 
yhteiskunnan sisällä. (Rogers 2003, 48-50) Kannattaa myös huomata innovaatio-
määritelmässä mainittu sana ”parannus”, joka yhdistää käsitteen rationalisoinnin 
historiaan. 

Diffuusiolla tarkoitetaan perinnetieteissä ”kulttuuriaineksen tai -kompleksin 
leviämistä yhteisöstä tai kulttuurista toiseen tai seudulta toiselle.”6 
Antropologisen diffuusioteorian mukaan eri kulttuurien väliset 
samankaltaisuudet voidaan selittää kulttuurien välisillä kontakteilla. 
Diffuusioteoriaan sisältyy oletus, että kulttuuripiirteet on luotu vain kerran ja ne 
leviävät kulttuurista toiseen kulttuurilainoina. Diffusionimin vastakohtana 
vaikutti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa evolutionismi. 
Evolutionismissa uskottiin siihen, että ihmisen samankaltaisuudesta johtuen 
samanlaisia keksintöjä voitiin tehdä eri puolilla. Ääridiffusionistit taas uskoivat, 
että ihminen on pohjimmiltaan konservatiivinen ja epäkekseliäs.7 Tämän vuoksi 
innovaatioita syntyy vain harvoin. Kulttuurikosketus olisi tämän mukaan kaiken 
kehityksen ja edistyksen perusedellytys. (Winthrop 1991, 83; Hugill 1996, 343-
344) 

                                                
5 http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/terminologia.pdf. 
6 Perinteentutkimuksen terminologia.  
7 Timo Leisiö on esittänyt oletuksen, mikä oli ns. kulttuuripiiriteorian kehityksen takana. 

1800-loppupuolella evolutionismi uhkasi kristillistä maailmankuvaa. Teoria monogenesiksestä 
(eli paratiisi, alkukulttuuri) sopi hyvin kristillisten piirien taisteluun evolutionismia vastaan. 
(Leisiö 1995, 24-27, 37) 
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Kulttuuriantropologiassa kahden eri kulttuurin kohtaamisesta seurannutta 
kulttuurinmuutosta kuvataan akkulturaatio-käsitteellä. Akkulturaatio tapahtuu 
kahden kulttuurin välillä, joiden kesken voi olla huomattavia eroavaisuuksia 
niiden teknologisen kehittyneisyyden välillä. (Winthrop 1991, 3) Akkulturaatio 
samaistettiin aluksi diffuusioon. Herskovitsin mukaan akkulturaatiotutkimuksen 
kohde on kulttuurin siirtymisprosessi, kun taas diffuusiotutkimuksissa 
tarkastellaan menneisyydessä tapahtunutta kulttuurin siirtymistä, jolloin kyseessä 
on siis kulttuurinmuutoksen lopputuloksen tarkastelu. (Ruhkala 1993, 45) 1950-
luvulta lähtien akkulturaatio määriteltiin kuitenkin hieman eri tavoin. Nyt 
korostettiin akkulturaation syvällisyyttä, kontaktin pitkäaikaisuutta ja 
välittömyyttä. (Jalkanen 1989, 9)  

Perinteentutkimuksen terminologia -monisteen määritelmän mukaan 
akkulturaatio (ja akkulturoituminen) on ”ilmiöiden tai kulttuurivaikutteiden 
siirtymistä antavalta kulttuurilta vastaanottavalle kulttuurille siten, että vaikutteet 
aiheuttavat vastaanottavassa kulttuurissa rakennemuutoksia tai vaikutteisiin 
sopeutumista.” Akkulturaatiossa voidaan erottaa kolme vaihetta, jotka ovat 1. 
leviäminen (diffuusio), 2. sopeutuminen (adaptaatio) ja 3. sulautuminen 
(assimilaatio). Leviämisvaiheessa tietyt ilmiöt tai vaikutteet tulevat tunnetuksi 
omaksuvassa kulttuurissa. Sopeutumisvaiheessa uudet vaikutteet pyritään 
sopeuttamaan omaksuvaan kulttuuriin. Sulautumisvaiheessa omaksuva kulttuuri 
sulautuu vahvempaan, vaikutteita antavaan kulttuuriin.8  

Akkulturaation ja assimilaation eroa on määritelty siten, että assimilaatio olisi 
akkulturaation lopputulos. Assimilaation edellytyksenä on yksilön arvojen 
muutokset, ja suhtautumisen uuteen on siis oltava positiivista. Assimilaatio on 
yksisuuntainen, kun taas akkulturaatiolla voi olla molemminpuolisia seurauksia. 
Assimilaatiossa alistetun kulttuurin kaavat muuttuvat valtakulttuurin kaltaisiksi. 
(Ruhkala 1993, 47) Tätä käsitystä vastaan on huomautettu, että assimilaatio ei 
ole akkulturaation väistämätön lopputulos. Assimilaatio on vain yksi tapa vastata 
kulttuurien väliseen kontaktitilanteeseen. Muita reaktioita kontaktiin voivat olla 
dekulturaatio, integraatio ja rejektio. (Manninen & al. 1994, 18) Akkulturaatiota 
voidaan siis pitää kehitysilmiönä, jossa uuden kulttuuripiirteen siirtyminen ja 
omaksuminen vaihtelee täydellisestä osittaiseen omaksumiseen tai torjuntaan. 
1960-luvun jälkeen akkulturaatio-tutkimus on jäänyt vähemmälle huomiolle, ja 
kulttuurin muutoksen tutkimukseen on tullut teoreettisesti monimutkaisempia 
lähestymistapoja (Winthrop 1991, 5). 
 
Musiikin muutosta on etnomusikologiassa tarkasteltu usein diffuusio- ja 
akkulturaatioilmiönä. Musiikin muutos on kehitystapahtuma, jonka aloittaa joko 
kulttuurin sisältä tai ulkopuolelta tullut innovaatio. Akkulturaatio-käsitettä on 
hyödynnetty erityisesti ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurien musiikin 
muutoksen tutkimuksessa ja yhdysvaltalaisen afroamerikkalaisen kulttuurin 
synnyn selvittelyssä. (Jalkanen 1989, 9-10) Suomessa etnomusikologian alalla 
akkulturaatiota ovat käsitelleet muun muassa Pekka Jalkanen (1989), Helena 

                                                
8 Perinteentutkimuksen terminologia. 
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Ruhkala (1993) ja lyhyesti myös Tarja Rautiainen (2001, 49-53). Ruhkala on 
kirjoittanut pro gradu -työn, jossa hän vertailee akkulturaatio- ja systeemiteoriaa 
musiikin muutostutkimuksessa. Työssään Ruhkala esittelee erityisesti 
antropologi Melville Herskovitsin käsityksiä akkulturaatiosta.  

Pekka Jalkanen tulkitsi väitöskirjassaan (1989) jazzkulttuurin murrosta 1920-
luvun Helsingissä akkulturaatioilmiönä. Jalkanen nojautuu tutkimuksessaan 
kahteen akkulturaatioteoriaan. Toinen on Peter Murdockin antropologinen 
kulttuurin muutoksen teoria ja toinen Wolfgang Laaden etnomusikologinen 
akkulturaatioteoria. Näiden kahden ero on Jalkasen mukaan se, että Murdockin 
teoria kuvaa enemmän akkulturaatioprosessia ja Laaden teoria taas tämän 
prosessin lopputulosta. Laaden teoria pohjautuu enemmän musiikillisille 
käsitteille ja on siksi hyödyllisempi ainakin Jalkasen tutkimuksessa. (Jalkanen 
1989, 10-12)  

Murdock jakaa kulttuurinmuutoksen neljään eri tapahtumaan: 1) innovaatio, 
2) sosiaalinen hyväksyntä, 3) valikoiva eliminointi ja 4) integraatio. Innovaatio 
voi tulla kulttuurin sisältä tai ulkopuolelta. Laade puolestaan jakaa 
akkulturaation viiteen osavaiheeseen: 1) valikointi, 2) omaksunta ja liittäminen, 
3) kompensaatio, 4) poisjättö ja 5) yhdistyminen. Aluksi vastaanottava kulttuuri 
valitsee kaikesta siitä, mitä se kohtaa. Antavan ja ottavan kulttuurin välillä on 
oltava riittävän suuri yhtäläisyys, jotta valinta voisi tapahtua. Valinnassa 
suositaan sellaisia piirteitä, jotka voidaan helposti liittää jo olemassa olevaan 
kulttuuriin. Valikoinnin jälkeen kulttuurin muutos voi edetä kolmella tavalla. 1) 
Jos kulttuurien välille muodostuu vuorovaikutusta, voi tapahtua mukautumis- ja 
liittämisprosessi. Kulttuurit alkavat mukautua toisiinsa. Mukautuminen saattaa 
johtaa jonkin kulttuuripiirteen kohdalla kompensaatioon tai poisjättöön. 
Kompensaatiossa uusi piirre korvaa vanhan siten, että vanha katoaa. Poisjätössä 
vanha aines katoaa kokonaan. 2) Jos uuden ja vanhan kulttuurin välille ei synny 
vuorovaikutusta ja ne elävät rinnakkain toisiinsa mukautumatta, on kyseessä 
yhdistyminen. 3) Voi syntyä myös akkulturaatiota vastustavaa kehitystä, vasta-
akkulturaatio. Jotain perinteistä kulttuuripiirrettä saatetaan korostaa, mitä Laade 
kutsuu manierismiksi. (Jalkanen 1989, 11-12) 

Jalkanen kehitti tutkimuksessaan Murdockin ja Laaden teorioiden pohjalta 
oman sovelluksensa, jolla hän selitti jazzkulttuurin murrosta Helsingissä 1920-
luvulla. Jalkasen mukaan populaarimusiikin muutosta säätelee 
tuotantojärjestelmä, joka on yksittäisistä tuotantotapahtumista muodostuva 
verkosto ja siinä vaikuttava dynamiikka. 1920-luvun helsinkiläisen 
jazzkulttuurin murroksessa alkuunpanijana olivat afroamerikkalaisen 
populaarimusiikin innovaatiot ja kulttuurinmuutoksen säätelijänä toimi 
populaarimusiikin tuotantojärjestelmä. Jalkanen väittää, että ”innovaation on 
toteutuakseen kuljettava tämän järjestelmän läpi,” joka saattaa ”kiihdyttää, 
läpäistä, suodattaa tai torjua innovaation etenemisen.” Alussa kehitys on 
yhdensuuntaista ja tuotantojärjestelmä vain säätelee muutosta. Myöhemmin 
musiikissa tapahtunut muutos saattaa vaikuttaa takaisin tuotantojärjestelmään 
päin ja saada siinä aikaan muutoksia. Tämän liikkeen pitäisi periaatteessa jatkua, 
kunnes sekä kulttuurin muutos että tuotantojärjestelmä ovat palautuneet 
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tasapainotilaan. Näin ei kuitenkaan ole käytännössä, mikä johtuu 
”innovaatiovaraston ehtymättömyydestä” ja tuotantojärjestelmän 
dynaamisuudesta. Nämä yhdessä ovat taanneet, että afroamerikkalaisen 
populaarimusiikin muutos on ollut ”jatkuva ja toistaiseksi päättymätön 
tapahtuma”. Näin Jalkasen mukaan kulttuurin muutosta on mahdollista 
tarkastella innovaatio-, diffuusio- ja akkulturaatiotapahtumana. (Jalkanen 1989, 
16, 20)  

Tässä tutkimuksessa kuvattavia ilmiöitä voisi myös käsitellä 
akkulturaatioilmiöinä. Suomalainen iskelmätuotanto on tutkimusajanjakson 
aikana joutunut sopeutumaan uuteen tuotantojärjestelmään, jonne on omaksuttu 
uusia elementtejä, kuten moniraitaäänitys, syntetisaattorit ja musiikillisten 
tapahtumien ohjelmointimahdollisuus (sekvensserit ja miksausautomaatio). 
Kysymys musiikkiteknologian vaikutuksesta populaarimusiikkiin ulottuu tietysti 
laajemmalle kuin vain Suomen olosuhteisiin. Koko länsimainen 
populaarimusiikkituotanto on käynyt läpi samanlaisen muutosprosessin.  

Akkulturaatio vaatii kaksi eri tasolla olevaa kulttuuria ja kulttuurien välisen 
kosketuksen. Tässä tutkimuksessa antavana kulttuurina täytyy pitää 
kansainvälistä ääniteteollisuutta, jonka tuotteiden jäljittelyyn Suomessa pyrittiin 
varsinkin 1970-luvulla, jolloin käännösiskelmiä levytettiin paljon. Suomalaisen 
iskelmämusiikin tapauksessa muutoksen suunta on ollut varsin yksisuuntainen. 
Suomalaisilla tekijöillä ei tutkimusajanjakson aikana voi sanoa olleen laajalti 
kosketusta ja vaikutusta ulkomaisiin soittajiin ja tuottajiin. Suomalaiset iskelmä-
äänitteet eivät tutkimusajanjakson aikana levinneet ulkomaille joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta, kuten Rauno Lehtisen säveltämä Letkis 1960-
luvulla.  

Kulttuurinmuutosprosessin käynnistymisen syy voi siis olla kulttuurin 
ulkopuolinen vaikute tai kulttuurin sisäinen keksintö. Vaikka kyseessä olisi 
ulkopuolinen vaikute, ei kulttuurinmuutoksen käynnistymiseen välttämättä 
tarvita suoraa kontaktia. Välilliset kontaktit, kuten äänilevyt, voivat saada aikaan 
muutoksia kulttuurissa. Suomalainen iskelmäteollisuus ei ollut suorassa 
yhteydessä ulkomaiseen äänitetuotantoon, vaan vaikutteet tulivat pääasiassa 
äänitteiden välityksellä. Äänitteet eivät olleet ainoa väylä, jota pitkin 
kansainvälisen populaarimusiikin vaikutteet tulivat Suomeen. 1950-60-luvuilla 
ulkomaiset radiokanavat olivat tärkeitä tiedonvälittäjiä suomalaisille muusikoille 
ja musiikin harrastajille. Ennen kuin Yleisradio 1960-luvulla alkoi lähettää 
enemmän myös populaarimusiikkia, toimi Suomen lähivesillä 
”merirosvoradioita”, jotka pitivät huolen populaarimusiikin tarjonnasta. Lisäksi 
1960-luvulla elokuvat olivat tärkeä kanava vaikutteiden siirtymisessä jopa siinä 
määrin, että jotkut kappaleet levisivät nopeammin elokuvan kuin äänitteiden 
välityksellä.  

Äänilevyjen merkitys uusien vaikutteiden antajina näkyy hyvin siinä, kuinka 
käännösiskelmien saundi-ihanteet piti siirtää myös suomalaisiin iskelmiin. 
Suomalaisilla tekijöillä oli myös suora kosketus uusiin musiikin tallentamisessa 
käytettyihin laitteisiin, jotka edustivat muualla kehittyjä populaarimusiikin 
tuotantotapoja. Äänilevyjen välityksellä siirtyneitä kulttuurivaikutteita on 
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tutkinut Lars Lilliestam (1988), joka kuvaa ilmiötä käsitteellä ”toisen asteen 
kuulonvaraisuus”. Se tarkoittaa erityisesti sitä, että populaarimusiikin 
oppimisessa vaikutteiden saaminen ja uuden oppiminen tapahtuu pääasiassa 
äänitteiden avulla.  

 
Etnomusikologisessa tutkimuksessa musiikin muutosta on siis usein tutkittu 
akkulturaatiotapahtumana. Pekka Jalkasen kehittämän kaltainen 
akkulturaatiomalli voi selittää sitä, millaisia muutoksia uudet laitteet saivat 
aikaan musiikissa ja kuinka syviä muutokset lopulta olivat. Tässä tutkimuksessa 
sen sijaan selvitän muutosta innovaatioiden diffuusio -teorian avulla, jolla on 
joitain yhtäläisyyksiä akkulturaatioteorioiden kanssa. Innovaatioiden 
diffuusioteoria voi antaa näkökulman siihen, kuinka suomalaisen 
iskelmämusiikin tekijät omaksuivat uudet laitteet ja niiden vaatimat 
toimintatavat. 

Käsittelen innovaatioiden diffuusioteoriaa jatkossa tarkemmin, mutta jo tässä 
kohtaa voisin mainita eräät vastaavuudet Rogersin esittämän innovaatioiden 
diffuusioteorian ja akkulturaatiota koskevien yleistysten välillä. On todettu, että 
jos kahdella kulttuurilla on jo ennestään jotain yhteistä, tapahtuu omaksuminen 
helpommin (Rogers: yhteensopivuus). Akkulturaatioteorioissa on myös 
huomattu, että uusi elementti hyväksytään helpommin, jos se on edullisempi 
kuin vanha. (Rogers: suhteellinen etu). Akkulturaatioprosessissa jokaista 
uudistusta peilataan olemassa olevia kulttuuriominaisuuksia vasten (Rogers: 
sosiokulttuuriset arvot, edeltävät käytännöt). Innovaatioiden diffuusioteorian eri 
tutkimuskohteet verrattuna akkulturaation vaiheisiin näkyvät alla.  

 
Akkulturaation vaiheet Innovaatioiden diffuusio -teoria 
Kulttuurikontakti  Kommunikaatiokanavat  
Diffuusio   Diffuusio  
Adaptaatio  Omaksuminen ja muokkaaminen  
Assimilaatio  Innovaatioiden seuraukset 

Innovaatioiden kehittely 

Ennen kuin innovaation diffuusioprosessi käynnistyy, on jo tehty lukuisia 
päätöksiä, joilla on ollut suuri vaikutus innovaatioon. Tästä näkökulmasta 
innovaation diffuusio on vain viimeisin vaihe laajemmasta kehityskaaresta, mikä 
unohdettiin varhaisemmassa innovaatioiden diffuusiotutkimuksessa. Näihin 
aiempiin vaiheisiin kuuluvat jonkin ongelman tai tarpeen löytyminen, rahoitus, 
innovaation keksiminen, innovaation kehittely ja kaupallistaminen ja siitä 
viestiminen yleisölle. Vasta tämän jälkeen voi tapahtua innovaation 
ensimmäinen omaksuminen. (Rogers 2003, 136-137) Hyvä idea ei tosin takaa 
menestynyttä kaupallista lopputulosta, mikä on nähty usein musiikkiteknologian 
historiassa. Tätä aihetta Paul Théberge (1997) käsittelee laajalti teoksessaan.  
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Innovaation kehitystyön voi jakaa vaiheisiin eri tavoin. Esimerkiksi Ilkka 
Niiniluoto (2000, 29) on esittänyt tekniikan kehittämisprosessin kolmena 
vaiheena. Ensimmäisessä vaiheessa joku, esimerkiksi insinööri, keksii uuden 
teknisen laitteen tai välineen. Toisessa vaiheessa (innovaatiovaihe) keksintöä 
kehitellään eteenpäin. Keksintö jalostetaan tuotantokelpoiseksi tuotteeksi 
markkinoille. Kolmannessa vaiheessa kehitytty hyödyke otetaan käyttöön 
yhteiskunnassa. Se tulee käyttöön joko yritysten tuotannossa tai yksittäiselle 
kuluttajalle markkinoituna käyttöesineenä. Käsitteellä invention Rogers 
tarkoittaa prosessia, jonka aikana uusi idea syntyy tai luodaan. Keksintö syntyy 
yleensä kolmen vaiheen aikana: perustutkimus, soveltava tutkimus ja kehittely. 
Osa keksinnöistä syntyy aivan sattumalta, kun yritetään ratkaista jotain aivan 
muuta ongelmaa. (Rogers 2003, 140) 

Mika Pantzar (2000) on puolestaan hahmotellut ”tarpeen synnyn” eri 
vaiheita. Vaiheet ovat tuotteen keksiminen, tarpeen luominen ja kulttuurin 
muokkaaminen. Eri vaiheet voivat tosin olla päällekkäisiä. Ensimmäinen vaihe 
on siis ”tuotteen keksiminen”. Se on vaihe, jolloin uusi tekniikka tai keksintö on 
sinänsä uutinen. Uusi tekniikka nähdään vanhan korvaajana, esimerkiksi 
jääkaappi korvaa kylmäkellarin. Kun markkinat kehittyvät, siirrytään 
laitekeskeisyydestä pohtimaan tuotteen käyttötapoja, ”tarpeen keksimiseen”. 
Huomion täytyy siirtyä uutuusarvosta arkisempiin hyötyihin, koska kuluttaja ei 
osta tuotetta kahta kertaa vain sen uutuusarvon vuoksi. Kolmannessa vaiheessa 
tuote ja kuluttaja muodostavat kiinteän toiminnallisen kokonaisuuden. On vaikea 
sanoa, kumpi on määräävämpi. Me käytämme kodinkoneita, mutta myös ne 
”käyttävät” meitä. (Pantzar 2000, 21) 

Käytän tässä johdonmukaisuuden vuoksi Rogersin (2003, 138) esittämää 
jaottelua. Innovaation kehittämisen kuusi päävaihetta ovat Rogersin mukaan:  

 
1. Tarve/Ongelma  
2. Tutkimus (perus- ja soveltava tutkimus) 
3. Kehittely 
4. Kaupallistaminen  
5. Innovaation diffuusio ja omaksuminen  
6. Innovaation seuraukset  
 
Rogers huomauttaa, etteivät vaiheet aina noudata tässä esitettyä järjestystä. 

Innovaatioiden diffuusiotutkimuksen ytimen muodostavat kohdat 5 ja 6. Muut 
vaiheet ovat innovaation diffuusiota edeltäviä, mutta siihen huomattavasti 
vaikuttavia vaiheita. Esittelen nämä vaiheet alempana ja yhdistän näiden 
vaiheiden esittelyyn musiikkiteknologiasta tehtyä tutkimusta. Esittelemäni 
esimerkit olen valinnut siten, että ne toimisivat samalla pohjatietona tuleville 
luvuille. Tämän vuoksi kuvaan jotkut esimerkit yksityiskohtaisesti.  
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1. Tarve/Ongelma 

Innovaation kehitysprosessi alkaa tietyn ongelman tai tarpeen tunnistamisesta, 
mikä puolestaan käynnistää tutkimus- ja kehitystyön ongelman ratkaisemiseksi. 
Kuten muutkin teknologiset tuotteet myös musiikkiteknologian tuotteet on 
kehitetty vastaamaan tiettyä tarvetta tai ratkaisemaan jonkin ongelman. 
Esimerkiksi moniraitanauhoitus syntyi tarpeesta tehostaa musiikkiäänitystä ja 
parantaa äänitysten äänenlaatua. Moniraitanauhurilla ei tarvinnut tehdä kohinaa 
lisääviä nauhojen kopiointeja kuten mono- ja stereonauhureilla sitä ennen.  

Musiikkituotannossa käytetyt laitteet ja menetelmät luovat myös uusia 
tarpeita ja ongelmia. Populaarimusiikissa yksi varhaisimmista ongelmista oli 
äänenvahvistus. Kuinka saada musiikki kuulumaan isolle yleisölle, kun yhtyeet 
olivat kuitenkin kooltaan pieniä? Ratkaisu tähän oli äänen sähköinen 
vahvistaminen, mutta se toi mukaan uudet ongelmat ja ihanteet. Esimerkiksi 
sähkökitaroiden kiertoilmiö syntyi äänenvahvistamisen seurauksena, mutta 
tästäkin aiemmin virheenä pidetystä ilmiöstä on aikojen kuluessa muodostunut 
oma saundi-ihanteensa.  

Uudet laitteet saattavat poistaa joitakin aiempia käytäntöjä tai tuoda tilalle 
uudet. Otan tästä esimerkiksi sen, kuinka eräs työlääksi koettu 
äänitysmenetelmä, laulun tuplaus, tehtiin tarpeettomaksi teknologisella 
innovaatiolla. Kun lauluosuus äänitetään kahteen kertaan, ”tuplataan”, nämä 
kaksi ääntä yhdessä toistettuna saavat lauluäänen vahvemman ja tukevamman 
kuuloiseksi. On hyvin vaikeaa laulaa tai soittaa jokin osuus täsmälleen samalla 
tavoin kahdesti, joten kahden äänen välille jää pieniä aika- ja vaihe-eroja. Juuri 
äänen vaihe-eroihin perustuu tuplauksen ja monien muiden myöhemmin 
kehitettyjen efektien toimintaperiaate.  

Olivier Julienin (1999) artikkeli kuvaa ensisijaisesti sitä, kuinka muusikoiden 
kokeilut eri äänitys- ja tuotantotavoilla muuttavat käsityksiä käytettävissä 
olevista laitteista. Esimerkiksi Sam Philipsin 1950-luvun kokeilut kahdella 
nauhurilla tehdyn kaikuefektin kanssa johtivat myöhemmin erillisten 
nauhakaikulaitteiden valmistukseen. Julien käyttää artikkelissaan ns. 
päälleäänitysmenetelmää (double-tracking) esimerkkinä siitä, kuinka rock-
musiikin estetiikan kehitys ja musiikkiteknologia ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään. Nykyisin musiikinäänityksessä paljon käytetty tuplaus-käytäntö 
syntyi, kun studiokäyttöön saatiin moniraitanauhurit. 1960-luvulla menetelmää 
kehitettiin edelleen, ja 1970-luvulla alun perin nauhurilla tehty efekti voitiin 
tehdä massatuotannolla valmistetuilla digitaalisilla efektilaitteilla. Nykyisin 
nämä efektilaitteet ovat studioiden peruskalustoa. Paul Théberge (2001, 9) 
toteaakin, että moni asia, joka alkaa pelkästä kokeilusta, myydään pian 
populaarimusiikin tekijöille hyödyke-muodossa. 

1950-luvulla tuplaus piti tehdä kahdella mononauhurilla siten, että uusi osuus 
äänitettiin uudelle nauhalle samalla, kun aiemmin äänitettyä nauhaa toistettiin. 
Tässä oli haittapuolena se, että äänityksen laatu kärsi. Nauhakohina kasvaa 
jokaisen kopioinnin tuloksena. 1952 käyttöön tulivat ensimmäiset stereonauhurit, 
joissa on kaksi ääniraitaa. Tuplaus näiden kanssa oli kuitenkin hankalaa, koska 
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nauhurissa toistopää on nauhan kulkusuunnassa äänityspään jälkeen. Jos soittaja 
osuuttaan soittaessa kuuntelee toistopäätä ja hänen osuuttaan samalla äänitetään, 
on soittaja jatkuvasti vähän myöhässä. 1956 Ampex kehitti äänityspään, jota 
voitiin myös käyttää kuunteluun (”synkkapää”). Näin nauhalla oleva ja 
äänitettävä signaali saatiin synkronoitua keskenään. Nauhurin ”synkkapään” 
kehittämiseen vaikuttivat tuotantokulujen minimointi ja äänenlaadun 
säilyttäminen. (Julien 1999, 358-360) 

Tuplauksessa yksi raita meni tavallaan hukkaan, kun yhtä osuutta varten 
jouduttiin käyttämään kaksi ääniraitaa, joita kuitenkin 1950- ja 1960-lukujen 
ääninauhureissa oli hyvin vähän. Käytäntö ei ollut sopusoinnussa taloudellisten 
vaatimusten kanssa. Tuplaaminen oli myös melko aikaa vievää ja tarkkuutta 
vaativaa toimintaa. 1960-luvun puolivälissä keksittiin ratkaisu, jolloin tuplauksen 
kaltainen efekti saatiin aikaiseksi mekaanisesti ja reaaliaikaisesti. ADT 
(Automatic Double Tracking) perustui siihen, että äänitettävä signaali voitiin 
kierrättää toisen nauhurin kautta. Näin saatiin kaksi lähes samassa vaiheessa 
olevaa signaalia. ADT oli hyödyllinen, koska sen avulla säästyi aikaa ja myös 
yksi äänitysraita. Alkuperäinen signaali ja toisen nauhurin avulla hieman 
viivästetty signaali voitiin ajaa yhdelle raidalle. ADT oli myös lähtökohta 
monelle uudelle tavalle käsitellä ääntä, esimerkiksi flanger-, chorus- ja phaser -
efektit perustuivat siihen. ADT:hen perustuvat efektit voitiin 1970-luvulla tuottaa 
digitaalisilla viivelaitteilla, joilla viiveaikojen säätäminen oli entistä tarkempaa. 
MXR julkaisi ensimmäinen flanger- ja chorus-pedaalit kitaristeille 1974. (Julien 
1999, 361-362) Näiden efektipedaalien käyttööntulo on selvästi kuultavissa 
myös suomalaisilla iskelmälevyillä 1970-luvun puolivälin jälkeen. 

Tuplauksen edellytys oli siis moniraitatekniikan syntyminen. Julien ei pidä 
tuplauksen kehittymistä niinkään moniraitaäänittämisen seurauksena - 
moniraitaäänittäminen kehitettiin eri tarkoitukseen - vaan pikemmin 
moniraitatekniikan käytön ”suuntaaminen” (diverting) toiseen suuntaan. (Julien 
1999, 360) Julienin tulkinta kehityksestä on se, että tuplaus oli 
moniraitanauhureiden käytön uudistamista. Laitteet saivat uusia käyttötapoja. 
Lopulta uusia käyttötapoja varten kehitettiin massatuotantoon soveltuvia laitteita. 
Tuplaus oli olemassa olevien laitteiden käytön muuttamista suuntaan, johon niitä 
ei ollut tarkoitettu. (Julien 1999, 362-363) Tämä ilmiö on yleinen innovaatioiden 
diffuusiossa (kyseessä on innovaation muokkaaminen). Innovaatiot, joiden 
käyttö voidaan tällä tavoin määritellä uudelleen, kestävät käytössä pitkään. 

ADT:n kehittäminen on hyvä esimerkki myös siitä, kuinka länsimaiselle 
teollisuudelle olennainen rationalisointiajattelu ilmenee musiikkiteknologiassa. 
Karl-Erik Michelsenin (2001) mukaan yleisessä merkityksessään rationalisointia 
voidaan pitää ”ihmisen luonnollisena toimintana, jonka tarkoituksena on 
helpottaa työtä ja parantaa elämän olosuhteita.” Nykyisin rationalisointia 
pidetään kuitenkin useammin toimenpiteinä, joiden avulla työ saadaan 
tehokkaammaksi. Yhteistä eri määritelmille on se, että usein rationalisoinnilla 
tarkoitetaan jonkin ”järkeistämistä”. (Michelsen 2001, 11-12) ADT oli juuri 
tällaista työnteon tehostamista ja myös helpottamista. Halu helpottaa työntekoa 
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tai elämänolosuhteita on yksi tekijä siihen, kuinka nopeasti jokin innovaatio 
omaksutaan. 

Edellä esitetyn perusteella voi huomata ainakin kolme musiikkituotannon 
perustarvetta: 1) tehokkuus, 2) tekninen laatu ja 3) luovuus. Taloudelliset tekijät 
ovat yksi musiikkiteknologisen kehityksen taustalla oleva syy. Tuotannon 
tehostaminen säästää kustannuksia. Kehitettävän laitteen tulee olla tehokkaampi 
kuin edeltävä, tai tehdä jotain paremmin kuin vanha. Edellä esitelty tuplaus on 
juuri tällainen tehokkuustarvetta täyttämään kehitetty menetelmä. Tuplauksen 
tapauksessa näkyy hyvin toinenkin perustarve: teknisen laadun parantaminen. 
Monet musiikkiteknologiset innovaatiot ovat kohdistuneet äänitteiden ja niiden 
valmistamiseen liittyvien teknisten rajoituksien, kuten kohinan ja särön 
poistamiseen. Uusien mahdollisuuksien etsiminen ja uteliaisuus ylipäänsä kuuluu 
kaikkeen taiteelliseen toimintaan. Elektronisen musiikin säveltäminen ja siinä 
tarvittavien soittimien suunnittelu on hyvä esimerkki siitä, kuinka luovuus vie 
musiikkiteknologiaa eteenpäin. Populaarimusiikissa luovuus on sidoksissa 
uudistumisen pakkoon. Yleisön huomio on koetettava herättää jollain tavoin.  

2. Tutkimus 

Suurin osa teknologisista innovaatioista syntyy tieteellisen tutkimustyön 
tuloksena. Perustutkimus ei pyri ratkaisemaan mitään käytännön ongelmaa, vaan 
sen tarkoituksena on vain kartuttaa tieteellistä tietoa. Soveltava tutkimus sen 
sijaan pyrkii tieteellisen tutkimuksen avulla ratkaisemaan jonkin käytännön 
ongelman. Diffuusioteorian kannalta on olennaista, että tieteellinen tieto laitetaan 
käytäntöön jonkin innovaation muodossa, joka sitten ratkaisee havaitun 
ongelman. (Rogers 2003, 140) 

Edellä jo mainitsin, kuinka varmaankin jokainen soitin on ollut aikanaan 
innovaatio. Tässä tutkimuksessa käsittelemäni musiikkiteknologian kehityksen 
kannalta keskeinen tutkimusala on ollut elektroniikka. Suurin osa 
populaarimusiikin tuottamiseen ja kuluttamiseen käytettävistä laitteista 
perustuvat elektroniikan alalla 1900-luvulla tehtyihin keksintöihin. 
Elektroniikassa kehitetyt komponentit ovat määritelleet, mikä laitteille on 
kulloinkin ollut mahdollista ja mikä ei. Nämä komponentit ovat myös 
vaikuttaneet siihen, miltä musiikki kuulostaa. Siten 1900-luvulla 
musiikkiteknologian yleinen kehitys on kulkenut samaa tahtia elektroniikan 
kehityksen kanssa. Toisaalta joissakin tuotteissa musiikkiteknologia onkin 
pitäytynyt vanhoissa komponenteissa huolimatta elektroniikan kehityksestä. 

Elektroniikka oli alkuaan tieteenhaaraa, joka käsitteli elektronien liikettä eri 
aineissa, mutta nykyisin elektroniikka tieteenalana tarkoittaa sovellettua 
elektroniikkaa. Elektroniikan kehitykselle oli merkittävää elektroniputken 
keksiminen 1900-luvun alussa. Vuosisadan alkupuoli oli elektroniputkien 
aikakautta. Monet laitteet, kuten radiot ja jopa ensimmäiset tietokoneet, toimivat 
elektroniputkiin perustuvilla ratkaisuilla. 1940-luvun lopulla kehitettiin 
transistorit, jotka olivat pienempiä ja luotettavimpia kuin elektroniputket. 1950-
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luvun kuluessa monissa laitteissa putket korvattiin transistoreilla. Transistorien 
ansiosta laitteiden koko pieneni huomattavasti. Elektroniputkilla on kuitenkin 
musiikkiteknologiassa edelleen merkittävä ja arvostettu asema varsinkin 
kitaravahvistimissa. Joidenkin muusikoiden mielestä putkilaitteissa on tiettyjä 
soinnillisia etuja verrattuna transistorilaitteisiin. Paul Théberge pitää 
elektroniputkien käyttöä musiikkituotannossa osoituksena siitä, että 
populaarimusiikin tuotanto on ensisijassa esteettinen projekti, ei vain 
yksinkertaisesti tekninen. Putkien saundia pyritään edelleen jäljittelemään uusilla 
tekniikoilla, koska monissa poplaarimusiikintyyleissä vaikuttaa ”retroestetiikka”. 
(Théberge 2001, 6-7) 

1960-luvulla voitiin jo valmistaa integroituja piirejä - transistoreita 
yhdistettiin piisirulle yhtenäisiksi virtapiireiksi. Integroidut piirit suunniteltiin 
yksilöllisesti kutakin käyttötarkoitusta varten. 1970-luvun alussa käyttöön tulivat 
mikroprosessorit, jotka voidaan ohjelmoida tekemään erilaisia toimintoja. Myös 
musiikkiteknologissa siirryttiin hyödyntämään mikroprosessoreja. 1970-luvun 
lopulla markkinoille tuli kohtuuhintaisia nimenomaan musiikkikäyttöön 
suunniteltuja laitteita, jotka perustuivat mikroprosessoriin. Tämän seurauksena 
laitteiden suunnittelussa tarvittiin jo useamman alan ammattilaisia, kuten 
digitaalisen signaalinkäsittelyn hallitsevia ohjelmoijia.  

Signaalinkäsittelyn kannalta merkittäviä tutkimuksia julkaistiin jo 1940-
luvun lopulla, mutta vasta 1980-luvulla digitaaliseen signaalinkäsittelyyn 
perustuvat tuotteet (kuten CD-soitin) ilmestyivät koteihin. Myös nykyinen 
digitaalitekniikka perustuu signaalinkäsittelyssä tehtyihin keksintöihin, joista 
monet olivat periaatteessa mahdollisia jo 1960-70-lukujen taitteessa. 
Reaaliaikaisia sovellutuksia jouduttiin kuitenkin odottamaan vuosia. Esimerkiksi 
menetelmä jälkikaiun tuottamisesta digitaalisesti kehitettiin jo 1960-luvun 
alussa. Monet nykyisetkin digitaalikaiut perustuvat tuolloin kehitettyihin 
ratkaisuihin. Yksi ensimmäisiä sovelluksia oli digitaalinen viivelaite vuodelta 
1971, ja studiokäyttöön soveltuvat reaaliaikaiset digitaaliset kaikulaitteet tulivat 
markkinoille 1975. (Välimäki 1999, 38-40) Digitaaliseen signaalinkäsittelyyn 
perustuvat soittimet tulivat markkinoille 1970-80-lukujen taitteessa. Erityisesti 
1980-luvulta lähtien digitaalisen teknologian käyttöönotto on vaikuttanut suuresti 
soittimien ja äänenkäsittelylaitteiden muotoon, sointiin ja niiden käyttöön 
(Théberge 1997, 70-71). 

1950-luvulta lähtien musiikin luomisessa on voitu käyttää tietokoneita. 
Varhaisimmat tietokoneet 1950-luvulla olivat suuria ja kalliita keskuskoneita. 
Pienempiä ja halvempia malleja tuli kuitenkin markkinoille 1960-luvun loppua 
kohden, jolloin elektronimusiikkistudiot saattoivat hankkia oman tietokoneensa. 
Aluksi tietokoneen avulla tehtiin laskutoimituksia, joiden perusteella kirjoitettiin 
perinteinen partituuri. Mahdollisuus digitaaliseen äänisynteesiin tuli 
myöhemmin. Tuolloin suurin este digitaalisen äänen reaaliaikaiselle 
tuottamiselle oli tietokoneiden heikko teho. (esim. Manning 1993.) Digitoitua 
ääntä ei voinut kuulla heti, vaan minuutin mittaista digitoitua ääntä joutui 1960-
70-luvuilla odottamaan useita tunteja. Vasta 1990-luvulla monet 
signaalinkäsittelytekniikat voitiin ottaa reaaliaikaiseen käyttöön, kun 
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mikroprosessorit ja tietokoneet olivat jo riittävän nopeita ja niissä oli tarpeeksi 
muistia. Nykyisin jopa ammattitason musiikkituotanto on riippuvainen 
kotitietokone- ja kuluttajaelektroniikkateollisuudesta. Edullisia digitaalisia 
komponentteja on oltava saatavilla soitinteollisuuden käyttöön. (Théberge 2001, 
16-17) 

 
Innovaation ei tarvitse välttämättä olla jokin laite, vaan se voi olla myös idea tai 
uusi käytäntö. Monia nykyisiä äänenkäsittelymenetelmiä ja tietokoneohjelmia on 
edeltänyt vuosikymmenien tutkimus yliopistoissa ja musiikintutkimuslaitoksissa. 
Isoissa tutkimuslaitoksissa aikansa parhailla laitteilla työskennelleet säveltäjät 
saivat tehdä musiikillisia kokeiluja, jotka myöhemmin ovat tulleet yleisiksi 
käytännöiksi myös populaarimusiikin tuotannossa. Tällaista työtä voisi hyvinkin 
pitää perustutkimuksena.  

1940- ja- 50-luvuilla äänentallennuksen ja elektroniikan kehityksen myötä 
syntyi kaksi niitä hyödyntävää sävellyssuuntausta, konkreettinen ja elektroninen 
musiikki. Elektronisessa musiikissa kaikki ääni tuotettiin sähköisesti erilaisia 
äänigeneraattoreita käyttämällä. Varhaiset elektronisen musiikin työvälineet 
olivat hankalia käyttää, koska niitä ei ollut suunniteltu musiikkikäyttöön vaan 
teollisuuden tarpeisiin. Elektronimusiikkistudioissa kehitetyt ideat näkyivät 
myöhemmin siinä, millaisiksi ensimmäiset syntetisaattorit rakennettiin. 
Konkreettinen musiikki oli populaarimusiikin kehityksen kannalta merkittävää 
siksi, että konkreettisessa musiikissa kehitettiin monia sittemmin 
populaarimusiikin tuotannossa yleiseksi tulleita ääninauhan käsittelytapoja. 
Konkreettisessa musiikissa sävellysvälineenä oli 1930-40-luvuilla kehitetty 
ääninauhuri. Musiikin rakenneosia olivat konkreettiset, mikrofonilla äänitetyt 
äänet. Näin konkreettisessa musiikissa toteutui 1900-luvun alun futuristien 
vaatimukset siitä, että kaikki äänet, myös hälyt, olisi otettava musiikin 
rakennusmateriaaliksi. Helga de la Motte-Haber pitää futuristi Luigi Russolon 
vaatimuksia esimerkkinä myös siitä, kuinka taiteilijoiden vaatimukset usein 
edeltävät teknisen realisaation mahdollisuuksia. (de la Motte-Haber 2002, 199-
200) Sama ajatuksen esitti jo Walter Benjamin: ”Taiteen tärkeimpiä tehtäviä on 
kautta aikojen ollut luoda kysyntää sellaiselle, minkä täydelliseen tyydyttämiseen 
aika ei vielä ole kypsä.” (Benjamin 1989, 161) 
 
Tutkimusajanjakson keskeiset uudet rakennekomponentit musiikkiteknologian 
kannalta ovat olleet transistori, integroidut piirit ja mikroprosessorit. Toinen 
merkittävä kehityslinja on ollut digitaalisen signaalinkäsittelyn innovaatiot. 
Elektroniikan komponentit ja signaalinkäsittely yhdessä ovat tärkeitä 
peruskeksintöjä, ja ne ovat vaikuttaneet olennaisesti soittimien kehittymiseen. 
Näihin peruskeksintöihin perustuvia musiikkiteknologisia laitteita ovat mm. 
syntetisaattorit, digitaaliset kaikulaitteet, rumpukoneet, sekvensserit, CD-levyt, 
Midi-järjestelmä ja muistipiirit (datan tallennus digitaalisissa soittimissa ja 
efektilaitteissa). 

Edellä esitetyt perustarpeet näkyvät hyvin siinä, mitä nämä uudet innovaatiot 
toivat mukanaan. CD-levyt paransivat huomattavasti äänenlaatua; Midi-
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järjestelmä tehosti tuotantoa, sillä se helpotti digitaalisten soittimien yhdistämistä 
toisiinsa; sekvensserit pystyivät tallentamaan digitoituun muotoon muutettua 
musiikkia, jota oli mahdollista manipuloida ilman laadun huonontumista; 
digitaaliset kaikulaitteet toivat laadukkaat tilasimulaatio äänitteille; muistipiirit 
mahdollistivat datan tallennuksen digitaalisissa soittimissa ja efektilaitteissa ja 
samalla niiden kaupallistamisen. 

3. Kehittely 

Kehittelyä ja tutkimustyötä voi olla välillä vaikea erottaa toisistaan innovaation 
kehittelyssä. Rogersin mukaan innovaation kehittely on prosessi, jossa uusi idea 
saatetaan sellaiseen muotoon, että se täyttää potentiaalisten omaksujien tarpeet. 
Innovaation kehittäjän täytyy voida ennakoida innovaation omaksujien 
ongelmat. Usein virheellisesti oletetaan, että valmistajat myös keksivät 
innovaatiot. Joskus kuitenkin yksityishenkilöt (Rogers: lead users) kehittävät 
innovaation ja suostuttelevat jonkin yhtiön valmistamaan ja myymään sitä. 
Tällaiset edelläkävijät saattavat itse rakentaa prototyypin innovaatiosta. 
Edelläkävijöillä on tarve tietylle innovaatiolle huomattavasti aiemmin kuin 
innovaatiolle olisi tarvittavia markkinoita. Edelläkävijä on kohdannut ongelman, 
jonka hän haluaa ratkaista. Hän saattaa myös ratkaista sen ja vakuuttaa yhtiön 
innovaation tuottamisen kannattavuudesta. (Rogers 2003, 142-143, 146) 
Rogersin huomiot yksityishenkilöiden roolista innovaatioiden syntymisessä 
näkyy hyvin syntetisaattoreiden kehityksessä.  

1900-luvun jälkipuolisko oli erityisesti sähköisten soittimien läpimurron 
aikaa. Sähköä hyödyntäviä soittimia kehiteltiin jo 1800-luvun ja 1900-luvun 
taitteessa. Oikeastaan mikään niistä ei yleistynyt, koska soittimissa tarvittava 
elektroniikka oli vielä kallista ja hankalakäyttöistä. Monet uudet soittimet olivat 
niin poikkeavia aiempiin nähden, että muusikot eivät hanakasti tarttuneet niihin 
eivätkä säveltäjät tehneet niille teoksia. Yksi syy uusien soittimien huonoon 
leviämiseen oli se, että keksijät eivät osanneet tuotteistaa soittimiaan.  

Sähköisten soittimien ja laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta tuli 1900-
luvun lopulla yhä enemmän suurten yritysten toimintaa. Kuitenkin vielä 1970-
80-lukujen taitteessa joitakin tärkeitä keksintöjä tehtiin kotiolosuhteissa, 
esimerkiksi ensimmäiset Linn-rumpukoneet rakennettiin pienessä verstaassa. 
Yksittäinen keksijä toimi yksin esimerkiksi autotallissaan ja valmisti myös 
tuotteensa käsityönä. Tästä käy esimerkiksi ensimmäiset yksityiset 
syntetisaattorivalmistajat 1960-luvulla kuten Robert Moog ja Don Buchla. 
Nykyisin sähköisten soittimien suunnitteluvaiheessa yhtiössä toimii lukuisia eri 
alojen ihmisiä, kuten insinöörejä, muusikoita ja markkinointihenkilöstä. Itse 
tuote valmistetaan tehtaassa sarjatuotantona. Isoilla yhtiöillä on käytössään 
suuret markkinointirahat ja -kanavat, esimerkiksi kansainväliset musiikkilehdet, 
ja yhtiöillä on myyntiedustajia ympäri maailmaa. Aiemmin tieto yksittäisen 
keksijän tuotteesta liikkui vain hänen tuttavapiirinsä ja laitteiden käyttäjien 
kautta.  
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Konkreettisen ja elektronisen musiikin alkuaikana oli tyypillistä, että 
ensimmäiset studiot syntyivät suurten instituutioiden kuten radioyhtiöiden tai 
yliopistojen suojissa. Esimerkiksi Suomessa elektronista musiikkia voitiin tehdä 
1960-luvun alusta lähtien Yleisradiossa ja Helsingin yliopiston musiikkitieteen 
laitoksella (Kuljuntausta 2002). Elektronisen musiikin säveltämiseen tarvittavat 
laitteet olivat liian kalliita yksityishenkilöille 1970-luvulle saakka, jolloin 
varhaisten elektronimusiikkistudioiden mahdollisuudet levisivät koteihin 
syntetisaattoreihin rakennettuina. Varhaiset syntetisaattorit koostuivat 
moduleista, jotka vastasivat elektronisen studion eri laitteita. Eri modulit saatiin 
ohjaamaan toisiaan jänniteohjauksen avulla.  

Syntetisaattoreita oli modulaarisina malleina studiossa jo 1960-luvulla. Vasta 
1970 esitelty Minimoog oli suunniteltu enemmän konserttikäyttöä varten. 
Vastustuksesta huolimatta (muusikkojen liitot, diskomusiikin vastustajat) 
analogisten syntetisaattorien käyttö lisääntyi eri populaarimusiikin genreissä. 
1980-luvun alussa tapahtui muutoksia, jotka muuttivat modernin syntetisaattorin 
luonteen. Niistä tuli digitaalisen tekniikan käytön vuoksi luotettavampia ja myös 
halvempia. Syntetisaattorivalmistajien käsitys niiden käyttäjistä muuttui. Nyt 
muusikoita ei pidetty enää ohjelmoijina vaan esiohjelmoitujen ”tehdassaundien” 
kuluttajina. 1990-luvulle tultaessa syntetisaattoreista oli tullut hyvin riippuvaisia 
esiohjelmoiduista saundeista ja sämplekirjastoista. (Théberge 2001, 16-17) 

Huolimatta äänentallennuksen ja sähköisten soittimien kehityksestä 1900-
luvulla monet soittimet ja musiikilliset käytännöt olivat 1980-luvulle asti 
eristyksissä teknisestä kehityksestä. Monien soittimien elektroniikka (esimerkiksi 
sähkökitara) on yksinkertaista. Soittimen ja soittajan välillä on selkeä yhteys, 
soittaja siis vaikuttaa soitollaan suoraan sointiin. Monet viimeaikaiset sähköiset 
soittimet (syntetisaattorit, rumpukoneet ym.) ovat kuitenkin luonteeltaan tyystin 
erilaisia. Niiden kehitys on entistä riippuvaisempi elektroniikan kehityksestä, ja 
niiden äänenmuodostus on käyttäjästä riippumatonta. Näiden soittimien 
yleistyminen populaarimusiikin tuotannossa on osaltaan aiheuttanut 
epävarmuutta suhteessa teknologiaan. (Théberge 1997, 2) Erilaisilla laitteilla 
soittaminen on tullut helpoksi siinä mielessä, että soittimista äänen saa ilman 
monen vuoden koulutusta. Tällaisia soittimia ovat esimerkiksi rumpukoneet.  

Rumpukoneista on tullut 1980-90-luvuilla sähkökitaran kaltainen ikoninen 
soitin eräissä pop- ja tanssimusiikkigenreissä. Ensimmäiset rumpukoneet 
kehitettiin 1950-60-luvuilla säestystehtäviin sähköurkuja varten. Tämä osoittaa 
Thébergen mukaan, että aina tekniset innovaatiot eivät tule ”ylhäältä”, 
ammattilaismarkkinoilta harrastajille. Merkittäviä keksintöjä voi syntyä millä 
tahansa markkinasektorilla. (Théberge 2001, 14) Myös ”skrätsäystä” voidaan 
pitää esimerkkinä siitä, kuinka innovaatiot nousevat alhaalta, kuluttajatasolta 
ylöspäin.  

Musiikkiteknologian nopea kehitys, jatkuvasti uudistuvat laitteet ja 
ohjelmistot ovat asettaneet vaatimuksia säveltäjille ja muusikoille. Laitteiden 
uudet ominaisuudet olisi aina pystyttävä omaksumaan. Ihmisen ja tietokoneen 
välistä kommunikointia on pyritty kehittämään siten, että se ei estäisi vaan 
kannustaisi luomiseen. (Manning 1993.) Myös uusien soittimien suunnittelussa 
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tärkeää on säilyttää vuorovaikutus soittimien ja soittajan välillä. Mallintavallakin 
syntetisaattorilla on lopulta vaikea jäljitellä akustisia soittimia, koska soittimen 
luonnollinen soittotapa vaikuttaa paljon äänenmuodostukseen ja sointiväriin. 
Ollaan paradoksin äärellä, Otto Romanowskin sanoin:  

”Jotta voisimme mallintaa jonkun huilun tosi hyvin, meidän täytyy rakentaa 
siihen huilunnäköinen käyttöliittymä. Silloin herää kysymys, minkä takia mä 
ostan kymppitonnin koneen jossa on huilu, kun mun pitää opetella soittamaan 
huilua että mä voisin soittaa sitä mallia hyvin - kun mä voisin ostaa suoraan sen 
huilun viidellä tonnilla.” (Romanowski 2001*, 37) 

 
Tutkimusajanjaksolla on siis käytetty sekä vanhoihin peruskeksintöihin 
perustuvia laitteita että tutkimusajanjaksolla syntyneitä täysin uusia keksintöjä. 
Jotkut käsittelemistäni soittimista perustuu innovaatioihin, joista suuri osa paljon 
vanhempia kuin tutkimusajanjaksolla esitellyt innovaatiot. Näitä vanhoja 
elektroniikan peruskeksintöjä ovat olleet elektroniputki ja transistorit, joita on 
kehitetty edelleen. Perustutkimuksessa keksittyjen komponenttien ja edeltävän 
tekniikan kehittäminen on oleellinen osa musiikkiteknologista tuotekehittelyä 
kaupallistamista.  

Sähkökitara on hyvä esimerkki siitä, kuinka innovaatiota kehitellään 
eteenpäin. Sähkökitaran edellytys oli elektroniputken ja magneettisen mikrofonin 
keksiminen. Elektroniputkea tarvittiin vahvistamaan sähköisesti magneettisen 
mikrofonin poimima kielen värähtely. Siirtymä transistoreihin 1950-60-luvulla 
pienensi kitaravahvistimien kokoa, teki ne luotettavammaksi ja muutti niiden 
äänenlaatua. Kitaramalleihin suunnitellut uudet mikrofonit olivat olemassa 
olevan peruskeksinnön edelleen kehittelyä ja sen huonojen ominaisuuksien 
(humina) vähentämistä. Päällepäin kitarassa ei voi havaita oleellisia muutoksia 
toisin kuin esimerkiksi syntetisaattoreissa, joissa on voitu hyödyntää 
elektroniikan uusia komponentteja 1900-luvun lopulla. Sähkökitaraa ja 
syntetisaattoria voi vertailla sen mukaan, miten ne edustavat kehittelyä ja 
innovointia. 

4. Kaupallistaminen 

Innovaatiot ovat tieteellisen tutkimuksen tuloksia, jotka on paketoitu sellaiseen 
muotoon, että käyttäjät voivat sen omaksua. Yksityiset yhtiöt yleensä 
tuotteistavat innovaation, joten tätä vaihetta kutsutaan kaupallistamiseksi. Siinä 
tutkimuksessa syntynyt idea muutetaan myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi. 
Kaupallistamiseen kuuluu innovaation sisältämän tuotteen tuotanto, 
valmistaminen, pakkaaminen, markkinointi ja jakelu. (Rogers 2003, 152) 

Musiikkiteollisuudessa on pitkin 1900-lukua ollut jännite yksittäisen 
kuluttajan (muusikon) ja instituutioiden välillä. Tämä pätee sekä soittimien ja 
laitteiden suunnitteluun että niiden hankkimiseen. Laitteen suunnitteluvaiheessa 
on otettava huomioon, millainen sen käyttäjäryhmä on kuviteltu olevan. 
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Teollisuuden kannalta on ollut järkevää tuottaa soittimia ja laitteita, jotka 
soveltuvat sarjatuotantoon. Varhaisia esimerkkejä sarjatuotannosta on pianon 
hyvin pitkälle hajautettu tuotanto 1900-luvun alussa ja Hammond-urut 1930-
luvulta lähtien.  

Hammond-urkujen kaltaisia menestyssoittimia on kritisoitu niiden 
sisältämistä rajoituksista. Kaupallinen menestys vaatii usein kompromisseja 
laitteen suunnittelussa. Kaupalliset laitteet ovat käyttömahdollisuuksiltaan 
rajoitetumpia kuin edistyneempää tekniikkaa sisältävät laitteet, jotka antavat 
enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia. Laitteen on kuitenkin oltava jollain 
tavoin tuttu, jotta se saavuttaisi helpommin muusikoiden hyväksynnän. 
Esimerkiksi syntetisaattorin ohjaimena ei välttämättä tarvitsisi olla tuttu 
urkukoskettimisto, mutta käyttäjien painostuksesta niin lopulta kävi (Pinch & 
Trocco 2002). Joidenkin mielestä koskettimistoon sitoutuminen on kaventanut 
syntetisaattoreiden käyttömahdollisuuksia. Syntetisaattorilla olisi esimerkiksi 
helppo tuottaa mitä tahansa taajuuksia eikä vain tasavireiseen 
viritysjärjestelmään sidottuja sävelkorkeuksia.  

 
Musiikkiteollisuuden entistä suurempi ote populaarimusiikin tuotannossa ja 
ylipäänsä musiikin tekemisessä on herättänyt kritiikkiä. Nykyisen 
musiikkiteollisuuden markkinavetoisuutta on arvosteltu sekä populaarimusiikin 
että taidemusiikin piiristä. Taidemusiikille tyypillistä kritiikkiä edustaa 
ranskalainen elektronimusiikin säveltäjä Jean-Babtiste Barrière (1991). Hän 
pelkää, että musiikkiteollisuus imee musiikkitutkimuskeskusten parhaat voimat 
tuotannon sanelemiin tehtäviin. Musiikkiteollisuus on mielellään ottanut vastaan 
pienten tutkimusyksiköiden tutkimustulokset ja lyöneet niillä rahoiksi. 
Esimerkiksi Yamahan suosittu DX7-syntetisaattori (julkaistu 1983) hyödynsi 
Stanfordin yliopistossa CCRMA:ssa John Chowningin tekemiä tutkimuksia FM-
synteesistä. (Barrière 1991, 175) 

Barrièren mukaan 1980-luvulla markkinoille ei enää tullut mullistavia 
tuotteita. Tämä ei toisaalta ole mitenkään yllättävää. Mika Pantzarin (1996, 12-
13) mukaan teollisuudessa tuotteiden kehittely on aina hidasta. Hän vertaa 
teknologian kehitystä luonnon evoluutioon. Luonnossa muutokset tapahtuvat 
hitaasti ja uusia lajeja syntyy vain harvoin. Samoin teknologiassa suurin osa 
tuoteinnovaatiosta syntyy olemassa olevien tuotteiden korjaamisesta ja 
hienosäädöstä.  

Toiseksi Barrière (1991, 177) kritisoi musiikkiteollisuuden halua nopeisiin 
voittoihin. Uusia laitteita syydetään markkinoille, eikä kunnolla hyödynnetä 
yhden tuoteperheen mahdollisuuksia. Käyttäjät eivät koskaan ehdi oppia 
laitettaan niin hyvin, että saisivat siitä irti kaikki sen mahdollisuudet. Tätä 
käsitystä vastaan voisi huomauttaa, että musiikkiteknologian kehitys voi toimia 
myös siten, että laitteiden käyttöikä kasvaa. Esimerkiksi MIDI-standardin 
tarjoama standardisoituminen 1980-luvulta lähtien poisti kuluttajien pelkoa 
epäsopivista laitteista ja tekniikan vanhentumisesta (Théberge 1997, 89-90). 
MIDI-liitännän avulla vanhalla syntetisaattorilla voi ohjata uudempia MIDI-
laitteita. Uusia syntetisaattoreita ei siksi tarvitse ostaa koskettimilla varustettuina. 
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”Räkkimalli” - syntetisaattori ilman koskettimistoa - on halvempia hankkia ja vie 
vähemmän tilaa, mutta tarjoaa usein samat ominaisuudet kuin kalliimpi 
kosketinversio. 

Barrière tarkoittaa luultavasti kirjoitushetken 1990-luvun tilannetta 
soitinmarkkinoilla. Tuolloinen laitepaljous saattaa johtua siitä, että digitaaliset 
soittimet olivat uusi tuoteryhmä. Pantzarin (1996, 64-65) mukaan tuotteen 
elinkaaren alkuvaiheessa tarjonnan variaatio kasvaa. Tuotteen elinkaaren 
loppuvaiheessa kehitys tapahtuu yhä vähemmän itse tuotteessa - enää ei ole kyse 
todellisista teknisistä eroista. Tuotteiden erot tietyn tuoteryhmän sisällä 
muuttuvat esteettisiksi, mielikuvaeroiksi. Tuoteryhmän tuotteet alkavat yhä 
enemmän muistuttaa toisiaan. Tähän samankaltaistumiseen on monta syytä. Yksi 
liittyy laitteiden valmistukseen: ei ole järkevää uudistaa laitetta liiaksi. Toinen 
syy on se, että enää ei voida palata takaisin. Tuotetta ympäröivä maailma on 
sopeutunut olemassa olevaan tekniikkaan. Tuotevariaatio laajenee siis uusien 
tuoteryhmien myötä, mutta syvenee vain elinkaaren alkuvaiheissa. Jotkut 
muusikot ovatkin havainneet, että soittimet eivät todella uudistu, vaan muutokset 
ovat kosmeettisia. Panzarin mukaan teknisten tuotteiden esteettinen 
erilaistaminen johtuu usein siitä, että tekniset tuotteet saattavat olla sosiaalisia 
distinktiohyödykkeitä. Näillä kuluttajat voivat erottua muista kuluttajista. 
Pantzarin mainitsema distinktioajattelu pätee myös vanhoihin soittimiin, 
esimerkiksi ns. vintage-ilmiön synnyssä.  

Kolmanneksi Barrière kritisoi teollisuuden kehittämiä syntetisaattoreita 
erityisesti siitä, että digitaalisyntetisaattorit säilyttävät musiikki-instrumentin 
muodon: "Niillä ei ole tietokoneen yleisluonteisuutta, jonka ne uhraavat 
typistetyn soittimen hinnalla, ne korvaavat avoimen järjestelmän suljetulla [...]". 
(Barrière 1991, 176) Barrièren kritiikin takana on hänen utopiansa soittimesta, 
joka ei ole soitin perinteisessä mielessä vaan säveltäjän aina uudelleen 
määriteltävissä. Barrièren mielipide pitää nähdä tätä taustaa vasten. Jotain 
Barrierén tarkoittamaa tulee kuitenkin esiin esimerkiksi sovittaja Jori Sivosen 
haastattelussa. Sivonen (2001*, 27) kertoo 1980-luvulla lopulla suositusta 
sämplepohjaisesta Roland D-50-syntetisaattorista. Laitteen äänisynteesi perustui 
siis valmiiden ääninäytteiden (sämplejen) hyödyntämiseen. Aluksi sen saundit 
tuntuivat loistavilta, mutta parin vuoden käytön jälkeen kaikki saundit 
kuulostivat samalta. D-50 voi toimia esimerkkinä Barrièren tarkoittamasta 
suljetusta järjestelmästä: sämplepohjaiset syntetisaattorit ovat ohjelmointi-
mahdollisuuksiltaan hyvin rajoittuneita ja antavat käyttäjälle lopulta hyvin vähän 
mahdollisuuksia.  

Innovaatioiden diffuusio ja omaksuminen  

Kun innovaatio on saatu tuotteistettua, se koetetaan levittää potentiaalisille 
asiakkaille, omaksujille. Innovaatio on saavuttanut kehityskaarensa kohdat 5. 
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diffuusio ja omaksuminen sekä 6. seuraukset.9 Tästä tilanteesta innovaatioiden 
diffuusiotutkimus yleensä alkaa. Rogers jakaa kohdan 5. Diffuusio ja 
omaksuminen edelleen neljään pääelementtiin, jotka ovat 1) diffuusio, 2) 
kommunikaatiokanavat, 3) aika ja 4) sosiaalinen järjestelmä. Diffuusiossa 
innovaatiosta välitetään tietoja tietyn ajan kuluessa jollekin yhteisölle tai sen 
jäsenille. Kun uusia ideoita keksitään, levitetään, otetaan käyttöön tai hylätään, 
on siitä tiettyjä seurauksia, joiden vaikutuksesta tapahtuu sosiaalisia muutoksia. 
(Rogers 2003, 6) 

Nämä neljä elementtiä on tunnistettavissa jokaisessa innovaatioiden 
diffuusiota koskevassa tutkimuksessa ja levittämisohjelmassa. Jokainen näistä 
elementeistä sisältää monia eri tekijöitä, joista osa ei ole relevantteja tämän 
tutkimuksen kannalta. Parhaiten tähän tutkimukseen ovat sovellettavissa kohtiin 
1) diffuusio ja 4) sosiaalinen järjestelmä liittyvät yleistykset. Esittelen kuitenkin 
kaikki neljä pääelementtiä, mutta aloitan tutkimuksen kannalta epäolennaisista 
elementeistä (kommunikaatiokanavat, aika) ja etenen kohti paremmin 
sovellettavia osuuksia.  

Innovaation kaksijakoinen olemus 

Innovaatio on siis idea, käytäntö tai esine, jonka henkilö (tai esimerkiksi yhteisö) 
kokee uutena. Ideasta voidaan tietää jotain jo etukäteen, mutta siihen ei ole 
muodostanut vielä myönteistä tai kielteistä kantaa. Suurin osa ideoista, joiden 
diffuusiota on tutkittu, on ollut teknologisia innovaatioita. Sanoja innovaatio ja 
teknologia käytetäänkin usein synonyymisesti. Kuten edellä jo mainitsin, 
Rogersin mukaan teknologiassa on mukana kaksi komponenttia: hardware 
(laitteet) ja software eli laitteeseen liittyvä informaatio. Ideoihin (tai 
informaatioon) perustuvien innovaatioiden diffuusiota on tutkittu, mutta yleensä 
tällaisten innovaatioiden omaksumista on vaikea jäljittää tai havaita. 
Ideamuotoisia innovaatioita on vaikeampi havaita ja siten niillä on hitaampi 
omaksumisnopeus. (Rogers 2003, 12-13) Populaarimusiikissa käytettävän 
teknologian kannalta tämä jako on hyödyllinen. Laitetta voidaan käyttää eri 
tavoin, joten siihen sisältyy erilaista informaatiota. Jonkin laitteen käyttötapaa 
voisi pitää ideamuotoisena innovaationa.  

Monissa tuotteissa on siis mukana sekä laite- että ohjelmistoelementti. Laite 
on hankittava ensin, jotta ohjelmistoa voidaan hyödyntää ja käyttää. Laite 
saatetaan myydä halvalla mutta ohjelmisto suhteellisesti korkeammalla hinnalla, 
jolla laitteiden myynnissä koetut tappiot paikataan. Tällaista strategiaa käytetään 
usein nopeuttamaan kulutuselektroniikkatuotteiden diffuusiota. (Rogers 2003, 
13) CD-levyn tulo markkinoille on esimerkki tästä. Niin kauan kuin valtaosa 
levyistä julkaistaisiin LP-levyinä tai C-kasetteina, ei CD:stä voitu odottaa 

                                                
9 Innovaation kehittämisen kuusi vaihetta olivat siis: 1. Tarve/Ongelma, 2. Tutkimus (perus- 

ja soveltava tutkimus), 3. Kehittely, 4. Kaupallistaminen, 5. Innovaation diffuusio ja 
omaksuminen ja 6. Innovaation seuraukset. 
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myyntimenestystä. Laitevalmistajat laskivat CD-soittimien hintoja, jotta kysyntä 
CD-levyille kasvaisi. Lopulta vinyylilevyjen valmistus lopetettiin kokonaan ja 
kuluttajat ”pakotettiin” siirtymään CD-levyihin - ainakin Länsi-Euroopassa. C-
kasetteja myydään edelleen paljon esimerkiksi Afrikassa. C-kasetti on ollut 
ääniteformaattina niin halpa, luotettava ja helppokäyttöinen, että sen 
syrjäyttäminen on ollut tähän asti hidasta.10 Musiikkiteknologian kannalta hyvä 
esimerkki innovaation laite- ja ohjelmistoelementeistä ovat syntetisaattorit ja 
sämplerit ja niihin myytävät tehdassaundit. Monille soittajille ei riitä pelkkä 
soitin, vaan sen lisäksi on oltava mahdollisuus ladata esiohjelmoituja saundeja 
soittimen muistiin. 

 
Teknologiaklusteri  

Mitkä ovat teknologisen innovaation rajat? Missä yksi innovaatio loppuu ja 
toinen alkaa? Rogers kritisoi aiempaa innovaatiotutkimusta siitä, että 
innovaatioita tutkittiin itsenäisinä, ikään kuin ne olisivat riippumattomia muista 
innovaatioista. Myöhemmin on havaittu, että samaan aikaan leviävät innovaatiot 
ovat riippuvaisia toisistaan. Tätä ilmiötä kuvaamaan Rogers käyttää 
teknologiaklusteri-käsitettä. Teknologiaklusteri koostuu yhdestä tai useammasta 
teknologiaelementistä, joita pidetään toisiinsa läheisesti liittyvinä. Joskus 
innovaatioiden omaksumista voidaan edistää niputtamalla niitä yhteen, jolloin 
innovaatiot saatetaan omaksua nopeammin. (Rogers 2003, 14-15) Informanttieni 
puhetavoista saa jotain viitteitä siitä, että he pitivät joitakin innovaatoita toisiinsa 
liittyvinä tai samankaltaisina. Kun esimerkiksi puhuttiin ”paavoista”, tarkoitettiin 
mitä tahansa efektilaitetta, joka muutti ääntä jollain tavoin. 1980-luvun iskelmää 
tehtiin ”koneilla”. Tässä tapauksessa sana kone voi tarkoittaa syntetisaattoria, 
rumpukonetta ja sekvensseriä. Kaikki kolme olivat melko uusia laitteita 1980-
luvun alun tilanteessa. 

Teknologiaklusteri-käsitettä voi verrata kulutustutkimuksessa tehtyihin 
havaintoihin. Pantzarin mukaan teknologian vakiintumisen myötä muodostuu 
laajempia kulutuksen ja tuotannon järjestelmiä. Nämä järjestelmät alkavat pikku 
hiljaa sitoa kuluttajien arkista toimintaa. (Pantzar 1996, 50) Pantzarin huomiot 
pätevät hyvin musiikkiteknologisten tuotteiden käyttöönottoon. Uudet tuotteet 
luovat myös uudenlaisia tarpeita. Teknologiset järjestelmät muodostavat omia 
”tavaramaailmojaan”. Musiikkiteknologia on oma tavaramaailmansa, jossa 
laitteet vaikuttavat toisiinsa eri tavoin. Tietyn laitteen käyttämisestä seuraa tarve 
joidenkin muiden laitteiden käyttämiselle. Esimerkki musiikkiteknologisesta 
teknologiaklusterista voisi olla nykyaikainen moniraitastudio, joka koostuu 
useista toisistaan riippuvista laitteista. Studiossa on mikrofoneja, äänipöytiä, 
kaiuttimia, nauhureita ja efektilaitteita, joita kaikkia tarvitaan musiikin 

                                                
10 Nykyisin Suomessa valmiiksi äänittetyjen C-kasettien markkinaosuus on jo minimaalinen. 

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n tilastojen mukaan vuonna 2004 C-kasetteja 
myytiin noin 90 000 kappaletta, kun niiden myynti vuonna 1998 oli vielä yli miljoona kappaletta. 
ÄKT ilmoittaa vain siihen kuuluvien levy-yhtiöiden myyntimäärät. Kokonaismyynti on siten 
ÄKT:n ilmoittamaa lukua suurempi. http://www.ifpi.fi/tilastot/vuosimyynti.html 
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taltioimiseen ja miksaukseen. Jos studiossa on moniraitanauhuri, tarvitaan myös 
mikseri, josta on riittävästi ulos- ja sisääntuloja nauhurille.  

Paul Thébergen mukaan musiikkiteollisuuden jatkuvien innovaatioiden ketju 
luo tarpeen jatkuvalle kulutukselle. Esimerkkinä uusien laitteiden luomista 
uusista tarpeista voidaan ottaa syntetisaattoreille myytävät tehdassaundit. Uusien 
soittimien monimutkaisuudesta johtuen 1980-luvulla syntyi aivan uusi 
pienteollisuuden ala. Yleensä kooltaan pienet firmat kehittävät ja myyvät 
muusikoille valmiita saundeja eri valmistajien syntetisaattoreihin. Muusikoiden, 
saundifirmojen ja laitevalmistajien välille on syntynyt uusi riippuvuusketju. 
Muusikot ovat riippuvaisia firmoista, jotka tuottavat saundeja heidän 
soittimiinsa. Toisaalta saundifirmat ovat riippuvaisia siitä, kuinka hyvin tietyt 
syntetisaattorit ylipäänsä menevät kaupaksi. (Théberge 1997, 242-243) 

 
Kommunikaatiokanavat 

Olennaista innovaation diffuusioprosessissa on tiedonvälitys uudesta 
innovaatiosta muille. Tietoa innovaatiosta siirretään erilaisia 
kommunikaatiokanavia pitkin. Kaksi yleisintä kommunikaatiokanavaa ovat 
joukkotiedotusvälineet ja henkilöiden välinen viestintä. Joukkotiedotusvälineet 
ovat yleensä nopein ja tehokkain keino tehdä mahdolliset omaksujat tietoiseksi 
innovaation olemassaolosta. Henkilöidenvälinen viestintä ”kasvokkain” on 
tehokkaampi innovaation hyväksymisvaiheessa, erityisesti jos kaksi yksilöä ovat 
samankaltaisia esimerkiksi sosioekonomisesti ja koulutuksellisesti. Näiden 
kahden vanhemman kommunikaatiotavan lisäksi Rogers esittelee vielä 
kolmannen, interaktiivisen kommunikaation kuten Internetin, josta onkin tulossa 
tiettyjen innovaatioiden diffuusion kannalta tärkeä. (Rogers 2003, 18) 

Musiikkiteknologisten innovaatioiden diffuusiossa vaikuttaa sekä 
joukkotiedotusvälineisiin että henkilökohtaiseen viestintään perustuvia 
kommunikaatiokanavia. Suomalaisen iskelmätuotannon kannalta musiikkistudiot 
ovat varmasti olleet keskeisiä paikkoja, joissa musiikkiteknologisista 
innovaatioista keskusteltiin. Perinteisesti musiikkilehdet mainoksineen ovat 
olleet tärkein tiedonvälityskanava musiikkiteknologisille uutuuksille. Lehtien 
määrä on kasvanut 1980-luvulta lähtien. Äänitteet ovat myös huomattava 
kommunikaatiokanava populaarimusiikintuotannossa, vaikka äänitteiltä tiedon 
välittyminen ei ole samalla lailla selvää kuin lehdistä tai henkilöiden välisessä 
viestinnässä. Yksi tärkeä kommunikaatiokanava oli ulkomaan artistien 
konserttivierailut. Tällöin voitiin nähdä, millaisia laitteita heillä oli käytössään. 
Luvussa 2 arvioin enemmän sitä, kuinka paljon ulkomaiset äänilevyt vaikuttivat 
suomalaiseen iskelmätuotantoon.  

 
Sosiaalinen järjestelmä  

Innovaation diffuusio tapahtuu sosiaalisessa järjestelmässä, jonka rakenne 
vaikuttaa innovaation leviämiseen monin tavoin. Sosiaalinen järjestelmä 
muodostaa rajat, joiden sisällä innovaatio leviää. Järjestelmän vaikutus 
diffuusioon on hyvin monimutkainen asia. Järjestelmän vaikutus saattaa olla 
suurempi kuin yksilöiden väliset erot - kaksi samanlaista yksilöä erilaisissa 
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ympäristöissä saattavat päätyä päinvastaiseen omaksumispäätökseen erilaisissa 
järjestelmissä (esimerkiksi kyläyhteisöissä). Yhteisön normit saattavat olla 
esteenä muutokselle. (Rogers 2003, 23-26) 

Tässä tutkimuksessa sosiaalinen järjestelmä määrittyisi käytännössä 
tuotettavan musiikin perusteella. ”Sosiaalisen järjestelmän” muodostavat 
iskelmämusiikkiin osallistuvat ammattilaiset. Tässä järjestelmässä ainakin 
muusikot ja äänittäjät toimivat eri tavoin kuin jonkun muun musiikin parissa. 
Iskelmä-äänitteillä oli soitettava erilaisilla saundeilla kuin rock-levyillä, ja 
iskelmälevyjä oli äänitettävä hieman eri tavalla kuin rockia. Jotkut muusikot 
saattoivat työskennellä vain iskelmätuotannoissa. Osa levy-yhtiöistä tuotti 
kaikenlaista populaarimusiikkia, toiset olivat enemmän suuntautuneet 
nimenomaan iskelmään. Yhteisön normit siis pitäisi tässä tapauksessa ymmärtää 
esteettisiksi ohjeiksi ja käytännöiksi siinä, miten iskelmämusiikkia sovitetaan, 
soitetaan ja äänitetään. 

Sosiaalisella järjestelmällä on suuri vaikutus uusien ideoiden leviämiseen. 
Innovaatio omaksutaan tai hylätään joko siten, että sosiaalisen järjestelmän joku 
yksilö omaksuu (tai hylkää) innovaation, tai siten, että koko yhteisö päättää 
omaksua innovaation kollektiivisella tai autoratiivisella päätöksellä.11 
Kollektiiviset ja autoratiiviset päätökset ovat yleisiä organisaatioissa. (Rogers 
2003, 28-29) Tämä jaottelu valaisee hieman muusikoiden ja äänittäjien eroa 
laitteiden hankinnassa. Muusikko voi tehdä päätöksen soittimen hankinnasta 
yksin, mutta ainakin isoissa studioissa, joissa toimi useita äänittäjiä, 
investoinneista jouduttiin neuvottelemaan. Äänipöydät, nauhurit ja efektilaitteet 
olivat aivan eri hintaluokassa kuin muusikoiden soittimet. Äänittäjä oli 
työsuhteessa studioon, muusikot olivat lähes aina free-lancereita.  

 
Aika ja innovaatioiden diffuusio 

Innovaation diffuusio vaatii aikaa. Innovaatioalttiudella (innovativiness) 
tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti tietty yksilö suhteessa yhteisöönsä omaksuu 
innovaation. Viisi omaksujakategoriaa kuvaa eri yksilöiden nopeutta omaksua 
innovaatio. 1) Uudistajat (innovators) omaksuvat innovaation ensimmäisinä. 
Seuraavina tulevat 2) varhaiset omaksujat, 3) varhainen enemmistö, 4) 
myöhäinen enemmistö, 5) ja viimeisenä vitkastelijat (laggards).12 Samaan 
omaksujakategoriaan kuuluvilla yksilöillä on paljon yhteistä keskenään. (Rogers 
2003, 22)  

Kun innovaation omaksuminen esitetään kuvaajana yhteisön 
omaksumisprosentin ja ajan suhteen, muodostuu usein s-kirjaimen muotoinen 

                                                
11 Kollektiivisessa innovaatiopäätöksessä ratkaisu innovaation omaksumisesta tai 

hylkäämisestä tehdään yhteisymmärryksessä yhteisön jäsenien kesken. Yleensä kaikkien yhteisön 
jäsenien pitää mukautua päätökseen. Autoratiiviset innovaatiopäätökset tarkoittavat tilannetta, 
jossa vain muutama yhteisön yksilö päättää innovaation omaksumisesta tai hylkäämisestä. 
Päättävillä yksilöillä on valta-asema tai teknistä kokemusta. Tavallisella yksilöllä ei ole 
sananvaltaa päätökseen, ja hän vain joutuu toteuttamaan sen. (Rogers 2003, 28-29) 

12 Käyttämäni omaksujakategorioiden suomennokset ovat osittain Virpi Kaivosen (2002, 38). 
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käyrä. Aluksi vain muutamat (uudistajat) omaksuvat innovaation. Pian 
diffuusiokäyrä alkaa nousta jyrkästi, kun yhä useammat omaksuvat innovaation. 
Lopulta käyrän nousu tasaantuu, kun yhä vähemmän on jäljellä yksilöitä, jotka 
eivät ole vielä omaksuneet innovaatiota. Suurimmalla osalla innovaatioista on s-
muotoinen diffuusiokäyrä. Diffuusiotutkimuksen yksi tehtävä on selvittää, miksi 
eri innovaatioiden omaksumisessa on nopeuseroja. Omaksumisnopeus vaihtelee 
eri yhteisöissä, eikä kaikkia diffuusioon liittyviä seikkoja voida selittää yksilön 
käyttäytymisellä. Yhteisöllä on suora vaikutus esimerkiksi normeillaan. (Rogers 
2003, 23) 

Tutkimusajanjaksolla yhden innovaation nopea leviäminen Suomessa oli 
merkittävä tekijä koko äänitetuotannon kannalta. Suomen ääniteteollisuus kasvoi 
voimakkaasti 1970-luvulla. Kaksi tärkeintä syytä tähän olivat Jari Muikun 
mukaan C-kasetin tulo markkinoille ja levy-yhtiöiden lisääntynyt back-katalogin 
hyödyntäminen. C-kasettisoittimien yleistyminen suomalaisissa kotitalouksissa 
oli huomattavan nopeaa. Vielä 1970-luvun alussa C-kasettisoitin oli joka 
kymmenennessä taloudessa, kun 1980-luvun alussa kasettisoittimen peitto 
kotitalouksista oli jo 145 prosenttia. LP-levy myi C-kasetista poiketen sangen 
tasaisesti koko 1970-luvun ajan. (Muikku 2001, 167, 214)  

Yllä esitettyjen omaksujakategorioiden hyödyntäminen käyttämälläni 
tutkimusaineistolla olisi vaikeaa. Haastatteluaineisto ei yksin voi selvittää, missä 
vaiheessa kukin informantti on jonkin innovaation omaksunut. Tiettyjen 
innovaatioiden käyttöönotto on tarkemmin kuultavissa levyiltä (kts. luku 6). 
Haastatteluaineistosta voi kuitenkin tulkita, mihin kategoriaan informantti 
tiettyjen innovaatioiden suhteen kuuluisi. Esimerkiksi lahtelainen äänittäjä Pekka 
Nurmikallio ei halunnut 1970-luvulla siirtyä moniraitaäänitykseen, koska hän ei 
kokenut siitä olevan hyötyä. Hän olisi hyvä esimerkki ”vitkastelijasta”, mutta 
myös siitä, kuinka tärkeätä innovaation koetut ominaisuudet (kts. enemmän alla) 
ovat innovaation omaksumisessa. Nurmikallio ei kokenut moniraitaäänittämistä 
omaksumisen arvoisena.  

Suomalaisissa studioissa käytettyä kalustoa ei voi luotettavasti selvittää 
pelkästään haastattelututkimuksella, varsinkin kun tutkimusajanjakso on pitkä. 
Studioiden oma kirjanpito on ainoa tapa saada luotettavia tietoja laitteiston 
kehityksestä. Kiinnostava läpileikkaus suomalaisten studioiden kalustosta löytyy 
Hifi-lehdestä (1/1982). Se paljastaa vain yhden vuoden tilanteen, eikä jutusta käy 
ilmi, kuinka kattavasti studiot ovat edustettuina. Jos vastaava juttu olisi tehty 
muutamina vuosina, olisi joidenkin laitteiden tuloa studioihin voinut tarkastella 
diffuusiokäyrän avulla. Enemmän kuin esimerkiksi diffuusionopeus tässä 
tutkimuksessa kiinnostaa kuitenkin se, miten innovaatioihin suhtaudutaan ja 
millaisia seurauksia niillä on. 

Innovaatioiden koetut ominaisuudet 

Rogers jakaa innovaatioiden diffuusiotutkimuksen kahteen osaan. On tehty 
paljon diffuusiotutkimusta, jossa käsitellään ihmisiin liittyviä muuttujia, 
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esimerkiksi yllä käsiteltyä innovaatioalttiutta (innovativiness) - ihmisten nopeutta 
omaksua innovaatioita. Vähemmän on tutkittu itse innovaatioita, esimerkiksi 
miten innovaation koetut ominaisuudet vaikuttavat niiden diffuusionopeuteen. 
Tämä ero on ollut viime aikoina häviämässä. (Rogers 2003, 219-220) Se 
millaisina ihmiset kokevat innovaatioiden ominaisuudet, auttaa selittämään eri 
innovaatioiden diffuusionopeutta. Innovaatioiden koetut ominaisuudet 
(Perceived attributes of innovations) ovat tämän tutkimuksen kannalta 
hyödyllisin osa innovaatioiden diffuusioteoriasta.  

Innovaatioista voidaan erottaa viisi ominaisuusluokkaa. Aiemmissa 
tutkimuksissa on selvinnyt, että nämä viisi ominaisuutta ovat tärkeimpiä tekijöitä 
innovaation omaksumisen nopeuden selittämisessä. Etenkin kaksi ensimmäistä 
(suhteellinen etu ja yhteensopivuus) ovat tärkeitä. (Rogers 2003, 15-17) On tosin 
löydetty monia muitakin koettuja ominaisuuksia. Havainnollisen taulukon eri 
innovaatiotutkimuksissa käytetyistä ominaisuusluokista on esittänyt Virpi 
Kaivonen pro gradu -työssään (2002, 36). Alla esitän kuitenkin Rogersin 
mainitsemat viisi ominaisuusluokkaa.  

 
1. Suhteellinen etu (relative advantage). Yleensä varsinkin teknologisella 
innovaatiolla on hyötyä sen mahdollisille omaksujille, mutta ainakaan aluksi 
innovaation hyöty ei ole omaksujille itsestään selvää. Onko innovaatio lopulta 
ylivoimainen vaihtoehto sitä edeltäneille käytännöille? Innovaatiosta hankitaan 
lisää tietoa, jotta voidaan tehdä päätös innovaation hyväksymisestä ja 
hylkäämisestä. (Rogers 2003, 14) Innovaation todellista hyötyä tärkeämpää on 
se, koetaanko innovaatio hyödyllisenä. Edellä mainitsin, kuinka äänittäjä Pekka 
Nurmikallio ei halunnut omaksua moniraitaäänitystä. Kaksi raitaa oli hänen 
mukaansa riittävästi. 

Diffuusiotutkijat ovat havainneet, että juuri suhteellinen etu on yksi parhaista 
ennusmerkeistä innovaation omaksumisnopeudessa. Suhteellinen etu on suhde, 
joka muodostuu innovaation oletetusta hyödystä ja innovaation omaksumisen 
kustannuksista. Suhteellisen edun voi jakaa alaluokkiin, joita ovat esimerkiksi 
taloudellisen voiton tavoittelu, omaksumisen edullisuus, epämukavuuden 
väheneminen, sosiaalinen arvonanto, ajan ja vaivan säästö ja välitön hyöty. Eräs 
tutkimustulos osoitti, kuinka yhdysvaltalaiset suurtilalliset pitivät erityisen 
tärkeänä sitä, että innovaatio palkitsisi nopeasti ja että siihen sisältyisi vähän 
riskejä. Sen sijaan pientilallisille taloudellista etu tärkeämpää oli se, että 
innovaatio vähensi työn epämukavuutta. (Rogers 2003, 233) 

 Innovaation hinta sen esittelyn aikaan vaikuttaa sen omaksumiseen. Monessa 
tuotteessa sen valmistuksessa käytetyt tekniset parannukset ja massatuotanto 
laskevat hintoja. Jos tutkitaan innovaation koettuja ominaisuuksia vain tietyssä 
ajankohdassa, saadaan vain osittainen kuva tiettyjen ominaisuuksien suhteesta 
innovaation diffuusionopeuteen. (Rogers 2003, 229-230) 

Esimerkkinä siitä, kuinka innovaation luonne muuttuu ajan kuluessa ja 
tuotteiden hintojen laskiessa, esittelen seuraavassa Stephen Struthersin käsityksiä 
digitaalitekniikan vaikutuksista äänittämiseen. Hänen mukaansa 1980-luvulla 
yleistynyt digitaalinen äänitysteknologia suosi sellaisia äänittäjiä, joille tekninen 
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täydellisyys ja kontrolli on tärkeää. Sama teknologia ei sen sijaan suosisi 
muusikkoutta ja tunnelmaa arvostavaa äänittäjää. Lisäksi Struthersin mukaan 
digitaalisuus suosii pääomaa, yhtiöiden ja niiden yksilöiden valtaa, joilla on 
varaa hankkia digitaalisia laitteita. (Struthers 1987, 256) 1980-luvulla 
digitaalisen äänitystekniikan ottaessa vasta ensiaskeliaan kuluttajamarkkinoilla 
tilanne oli erilainen kuin nyt 2000-luvun alussa. Asia on kääntynyt pikemminkin 
päinvastaiseksi. Digitaalisia tallentimia mainostetaan nimenomaan keinona 
taltioida tunnelmaltaan oikea otto harjoitustilassa ja miksata se myöhemmin 
studiossa. 

Yksi syy innovaation omaksumiseen on halu saavuttaa sosiaalista 
arvonantoa, statusta. Turha omaksuminen (overadaption) on yksi seuraus siitä, 
että arvostusseikat vaikuttavat innovaation omaksumiseen. Turha omaksuminen 
tapahtuu, kun innovaatio omaksutaan siitä huolimatta, että asiantuntijat eivät sitä 
suosittelisi. Turhaa omaksumista tapahtuu usein, kun innovaation jokin piirre 
koetaan niin houkuttelevana, että se voittaa muut näkemykset. (Rogers 2003, 
231-232)  

Suhteellinen etu eri alalajeineen liittyy musiikkiteknologiassa monen laitteen 
omaksumiseen ja käyttöönottoon. Nykyisten tiedonsiirtomahdollisuuksien 
näkökulmasta 1980-luvun tarpeisiin kehitetty sarjamuotoinen MIDI-protokolla 
on auttamattoman hidas, mutta uutta nopeampaa standardia ei ole enää saatu 
aikaiseksi. Ilmeisesti markkinoilla on niin paljon laitteita, että halutaan varmistaa 
niiden keskinäinen yhteensopivuus. MIDI ja C-kasetti ovat samantapaisia 
innovaatioita - liian toimivia ja yksinkertaisia ollakseen helposti syrjäytettävissä. 
Tehokkaampien välineiden suhteellinen etu on toistaiseksi ollut liian pieni. 
Suomalaisessa iskelmätuotannossa erityisesti kaksiraitaäänityksestä 
moniraitaäänitykseen siirtyminen 1960-70-lukujen taitteessa tuntuu olleen aihe, 
jonka hyödyllisyydestä on oltu puolesta ja vastaan. Käsittelen tätä tarkemmin 
luvussa 2. 

 
2. Yhteensopivuus (compatibility). Mitä tutumpi innovaatio on mahdolliselle 
omaksujalle, sitä varmemmalta se omaksujasta tuntuu. Innovaatio voi olla 
yhteensopiva tai sopimaton 1) sosiokulttuuristen arvojen, 2) aiemmin esitettyjen 
ideoiden tai 3) omaksujan innovaatioon kohdistamien tarpeiden kanssa. (Rogers 
2003, 266) 

Sosiaalisen järjestelmän arvojen ja normien vaikutusta innovaation 
diffuusioon sivusin jo edellä. Innovaation yhteensopivuus riippuu arvojen lisäksi 
myös aiemmin omaksutuista ideoista. Tällainen aiemmin omaksuttu idea saattaa 
joko nopeuttaa tai hidastaa innovaation omaksumista. Aiempi kokemus antaa 
standardin, mihin verrattuna innovaatiota voidaan tulkita. Yhteensopivuus voi 
aiheuttaa turhaa omaksumista tai sen, että innovaatio omaksutaan väärin. 
Omaksujat ehkä näkevät innovaatiossa yhteneväisyyttä johonkin vanhaan ideaan 
siinä määrin, että se johtaa lopulta innovaation omaksumiseen väärällä tavalla. 
Esimerkiksi maataloudessa kemiallisia lannoitteita voidaan käyttää kuten lantaa. 
Yhteensopivuuteen vaikuttaa se, vastaako innovaatio mahdollisen omaksujan 
tarpeita. He eivät välttämättä edes tiedä tällaisesta tarpeesta, ennen kuin he 
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tulevat tietoiseksi innovaatiosta ja sen seurauksista. Kun tarpeet löydetään, 
innovaatio omaksutaan yleensä nopeasti. (Rogers 2003, 243-246) 

Mitä samankaltaisempi innovaatio on edeltävän käytännön kanssa, sitä 
vähemmän se saa aikaan muutoksia. Hyvin samankaltaisen innovaation 
omaksumisessa ei olisi oikeastaan mitään hyötyä. Taide muodostaa kiintoisan 
poikkeuksen yhteensopivuuden kannalta, koska taiteessa huono yhteensopivuus 
aiempiin käytäntöihin on yhteydessä innovaation nopeaan diffuusioon. Jos 
esteettiset innovaatiot ovat liian samankaltaisia vanhojen taideteosten kanssa, ne 
eivät todennäköisesti saavuta suurta taloudellista tai arvostelumenestystä. Jotta 
taideteos voisi levitä nopeasti, sen pitää olla jollain tavoin radikaali. (Lievrouw 
& Pope 1994) Lievrouw ja Pope tarkastelevat artikkelissaan modernia 
kuvataidetta. Tuohon taiteenlajiin nuo huomiot sopivat kenties hyvin, mutta entä 
melko konservatiiviseen viihdemusiikkiin? Pop-musiikissa tyypilliset ”koukut” 
(huomiota herättävä saundillinen tai melodinen yksityiskohta) voisivat olla se 
alue musiikkiteosta, jossa voidaan käyttää aiempiin käytäntöihin 
yhteensopimattomia aineksia. 

Innovaatiota ei aina pidetä yksittäisinä, vaan omaksujat saavat pitää niitä 
kimppuna uusia ideoita (technological cluster). Yhden uuden idean 
omaksuminen saattaa aikaan saada muiden ideoiden omaksumisen. Usein 
aiempiin käytäntöihin hyvin yhteensopiva innovaatio on ensimmäinen 
kokonaisesta innovaatioryppäästä, jotka esitellään myöhemmin. Yhteensopivan 
innovaation tehtävä on avata tietä muille. Tämä on tärkeää, koska negatiivinen 
kokemus ensin esitellystä innovaatiosta voi johtaa seuraavien hylkäämiseen. 
Siksi levittäminen tulisi aloittaa innovaatiosta, jonka koettu etu on 
mahdollisimman suuri. Tämän jälkeen kannattaa esitellä innovaatioita, jotka ovat 
mahdollisimman yhteensopivia. (Rogers 2003, 245-246, 249) 

Myös Mika Pantzar korostaa yhteensopivuuden merkitystä teknologian 
juurtumisessa arkeen. Uusien tuotteiden tulo osaksi arkea edellyttää jatkuvuutta 
joko rakenteellisessa tai kulttuurisessa mielessä. Tuotteiden pitää voida 
kytkeytyä olemassa oleviin tavaroiden ja ajattelun systeemeihin. (Pantzar 1996, 
51) Yhteensopivuus on musiikkiteknologisille innovaatioille tyypillistä. 
Laitteiden välille ei haluta yhteensopivuusongelmia, sillä yhteensopivuus 
vanhojen käytäntöjen kanssa varmistaa laajimman mahdollisen käyttäjäryhmän. 
Tämän vuoksi laitteet koetetaan suunnitella muistuttamaan edeltäneitä laitteita. 
Laitteiden käyttötapojen tuttuus luo jatkuvuutta musiikkiteknologiassa. Näin 
käyttökynnystä uuteen laitteeseen madalletaan. MIDI-standardin mukanaan 
tuomat sekvensserit suunniteltiin jäljittelemään moniraitanauhureita. Nykyisin 
tietokoneen sekvenssieriohjelmasta löytyy samanlaiset ”nauhanohjausnappulat” 
kuin perinteisestä nauhurista. Ano Sirppiniemi (2004) on käsitellyt laajemmin 
musiikkiohjelmien käyttöliittymäkonventioita artikkelissaan Musiikin Suunta -
lehdessä.  

 
3. Monimutkaisuus (complexity) tarkoittaa sitä, kuinka vaikeaksi innovaation 
ymmärtäminen ja käyttäminen koetaan. Ideat, jotka ovat helppoja ymmärtää, 
leviävät nopeammin kuin innovaatiot, jotka vaativat uusien taitojen ja 
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ymmärryksen kehittämistä. Monimutkaisuus voi olla monissa tapauksissa este 
omaksumiselle. (Rogers 2003, 257-258) 

Esimerkiksi musiikkiteknologian monimutkaisuudesta otan erään maailman 
eniten myydyistä syntetisaattoreista. Monien käyttäjien oli vaikea hahmottaa 
digitaalista Yamaha DX7 -syntetisaattoria kahdesta syystä. Analogisista 
syntetisaattoreista tutut säätimet olivat poissa ja tilalla oli painettavia nappuloita, 
joilla oli vielä monta eri toimintoa. Toiseksi DX7:n FM-äänisynteesi perustui 
aivan eri periaatteisiin kuin aiemmissa äänisynteeseissä. Saundien 
ohjelmoinnissa käytetyt käsitteet olivat tyystin erilaisia verrattuna analogisissa 
syntetisaattoreissa käytettyyn. DX7 ei siis ollut yhteensopiva aiempiin 
käytäntöihin, ja sen käyttöliittymä koettiin hankalaksi käyttää. Miksi DX7 sitten 
menestyi niin hyvin? Yksi syy tähän oli, että DX7 oli ensimmäisiä 
syntetisaattoreita, johon pystyi ostamaan uusia, valmiiksi ohjelmoituja saundeja. 
Niiden lataus syntetisaattoriin oli tehty helpoksi muistikortin avulla. DX7:ssä oli 
myös muita etuja, joita käsittelen tarkemmin luvussa 3.  

DX7:ssä vain yksi osa-alue koettiin monimutkaisena (ohjelmointi), mutta 
muuten soitin oli helppokäyttöinen. Siitä löytyvä MIDI-liitäntä helpotti myös 
laitteiden kytkemistä keskenään. Laitteen monimutkaisuus on kovin suhteellista. 
Kitaran efektilaite saattaa sisältää monimutkaista elektroniikkaa. Se voi olla 
rakenteeltaan monimutkainen, mutta käyttäjän suuntaan helppo. Käyttäjälle 
näyttäytyy vain ehkä kolme säätönappia, joita on yksinkertaista säätää ja 
kokeilla. Selkeä käyttöliittymä rohkaisee käyttäjää kokeilemaan.  
 
4. Kokeiltavuus (trialability). Jos innovaatiota voidaan kokeilla käytännössä 
ennen omaksumispäätöksen tekoa, se leviää todennäköisesti nopeammin. 
Kokeilu on keino yksilölle saada jokin käsitys innovaation toimivuudesta hänen 
olosuhteissaan. Kokeilun avulla epävarmuus innovaatiota kohtaan vähenee. 
Kokeiltavuus on tärkeämpää varhaisille omaksujille kuin myöhemmille, jotka 
näkevät innovaation toiminnassa lähipiirissään. (Rogers 2003, 258) 

Soitinvalmistajilla on tapana antaa valmisteilla olevia malleja 
ammattimuusikoiden käyttöön kokeiltavaksi. Yksi tarkoitus on kerätä tietoa 
laitteen toiminnasta ja korjata mahdolliset virheet ennen laitteen julkaisua (Jones 
1992). Varmasti käytännöllä on myös mainosarvonsa. Ammattilaisten kautta 
tieto uudesta laitteesta lähtee leviämään. Suomen oloissa kokeiltavuus korostuu 
siinä, että ammattimuusikot ovat erikoisasemassa suhteissaan 
musiikkikauppiaisiin. He voivat saada uusia soittimia edullisemmin kuin muut. 
DX7 tehdassaundeineen liittyy myös tähän kohtaan. Syntetisaattoreihin ladataan 
jo tehtaalla mahdollisimman houkuttelevia saundeja, jotta soitinta myymälässä 
kokeileva asiakas vakuuttuisi soittimen erinomaisuudesta.  
 
5. Havaittavuus (observability). Mitä paremmin innovaation tulokset näkyvät 
muille, sitä todennäköisempää on sen omaksuminen. Joistakin ideoista on 
helpompi kertoa, ja ne ovat paremmin havaittavissa kuin toiset. Innovaation 
näkyvyys herättää keskustelua innovaation mahdollisten omaksujien parissa. 
Teknologisten innovaatioiden toinen osa, ohjelmisto, ei ole niin selkeästi 
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havaittavissa kuin laitepuoli. Sellaisissa innovaatioissa, joissa ohjelmistopuoli on 
hallitsevampi, diffuusionopeus on yleensä hitaampi. Esimerkiksi terveysvalistus 
voi olla hitaasti leviävää, koska se perustuu vain erilaisille ohjeille ja 
käytännöille. (Rogers 2003, 258-259)  

Tässä tutkimuksessa havaittavuus liittyy ennen kaikkea äänitteisiin. 
Ulkomaisista kappaleista tehdyt käännösversiot olivat tärkeä osa suomalaista 
iskelmätuotantoa 1980-luvulle asti. Tieto musiikkiteknologista innovaatioista 
levisi tätä kautta. Uusia laitteita oli tietysti nähtävillä ja kokeiltavissa studioissa 
ja musiikkikaupoissa.  

Innovaation muokkaaminen  

Diffuusiotutkimuksen ensimmäisinä vuosikymmeninä oletettiin, että innovaatio 
ei muuttuisi sen levitessä. 1970-luvulla ryhdyttiin tutkimaan, kuinka paljon 
innovaation omaksuja itse asiassa muuttaa tai muokkaa innovaatiota sen 
hyväksyessään ja käyttöönottaessaan. Sitä, eroaako omaksujan käyttötapa 
innovaation suosittelijan esittelemästä tavasta, kuvataan käsitteellä re-invention. 
Käytän käsitteestä suomennosta muokkaaminen. Kun muokkaaminen ilmiönä oli 
havaittu, huomattiin, että sitä olikin tapahtunut monien innovaatioiden kohdalla. 
Joitakin innovaatioita on tosin vaikea tai mahdoton muokata, toiset ovat taas 
luonteeltaan joustavampia. Innovaation omaksuminen ei ole passiivista valmiin 
mallin mukaista toimintaa. Monet omaksujat haluavat osallistua aktiivisesti 
innovaation muokkaamiseen heidän omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. Innovaatio 
leviää nopeammin, kun sitä on mahdollista muokata. Lisäksi tällaisen 
innovaation käyttö on todennäköisesti pidempiaikaista. (Rogers 2003, 17) 

Musiikkiteknologian kehityksen kannalta innovaation muokkaaminen on 
erittäin oleellinen asia. Monet musiikkiteknologian tuotteet ovat kokeneet tämän 
ilmiön. Esittelen alla artikkelin, jossa kuvataan erästä tällaista tapausta 
musiikkiteknologian historiassa. Ilmiöitä on artikkelissa kuvattu hieman eri 
käsittein, mutta kyse on innovaatioiden diffuusioteorian kannalta innovaation 
muokkaamisesta.  

Rebecca McSwain tarkastelee artikkelissaan (2002) kitaran 
äänenvahvistamiseen liittyviä ongelmia ja siihen kehitettyjä ratkaisuja. McSwain 
hahmottaa kehityksen 1900-luvulla kolmivaiheisena. Aluksi kitaran heikkoon 
äänenvoimakkuuteen löydettiin ratkaisu, kun kitaran ääntä voitiin vahvistaa 
sähköisesti. Mutta vahvistuksen seurauksena tuli esiin epätoivottavia ja 
kontrolloimattomia ääniä. Erityisesti ns. kiertoilmiö (feedback) oli harmillinen. 
Tähänkin löydettiin ratkaisu 1940-50-luvuilla, kun kitaraa varten kehitettiin 
umpipuinen runko, joka ei resonoi ja siten kierron mahdollisuus vähenee. 
McSwainia kiinnostaa erityisesti kolmas vaihe 1960-luvulla, jolloin ennen 
epätoivotut äänet tulivat esteettisesti hyväksyttäviksi. Umpipuista sähkökitaraa, 
joka siis alun perin kehitettiin eliminoimaan kiertoilmiö, käytettiin nyt luovasti 
akustisen kierron kanssa. Umpipuinen sähkökitara mahdollisti suuren 
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äänenvoimakkuuden ja kierron kontrolloinnin, mikä loi populaarimusiikkiin 
uusia sointi-ihanteita. (McSwain 2002, 186-187) 

McSwainin artikkelin tekee kiinnostavaksi se, että McSwain tarkastelee 
kierron hyväksymisilmiötä teknologian historioitsijan Thomas Hughesin 
käyttämän käsitteen ”reverse salient” avulla. Reverse salient -käsitteen käyttö 
mahdollistaa sähköisen soittimen kehityksen tarkastelemisen laajemmassa, 
teknologian historian kontekstissa. Sähkökitaran historia puolestaan tarjoaa 
erilaisen näkökulman reverse salient -käsitteeseen: millaisia vaikutuksia 
sosiokulttuurisilla ja esteettisillä tekijöillä voi olla teknologiseen kehitykseen.  

Reverse salient -käsitettä on aiemmin käytetty sotilaskielessä. Käsite kuvaa 
tilannetta, jossa joukot etenevät suorassa rintamassa, mutta jossain kohtaa 
rintamaa eteneminen hidastuu. Verrattuna suoraan etenemiseen muodostuu tähän 
kohtaan ikään kuin pullistuma taaksepäin. Reverse salient -käsitteen on Timo 
Airaksinen (2002) kääntänyt suomeksi ”akanvirta”. Käytän tässä suomennosta 
viivästymä. Teknologisessa kehityksessä muodostuu usein tällaisia viivästymiä, 
mikä johtuu järjestelmän dynamiikasta ja sen osa-alueiden epätasaisesta 
kasvusta. Viivästymisen seurauksena nousee esiin kriittisiä ongelmia. 
Viivästymien löytäminen ja niiden määrittely kriittisiksi ongelmiksi on 
olennaista teknologisessa kehittelyssä, koska kriittisten ongelmien ratkaisu vie 
teknologista kehitystä eteenpäin. Viivästymisistä tehdyt kriittiset ongelmat 
voivat luoda myös aivan uusia ratkaisuja ja järjestelmiä. (McSwain 2002, 186-
188) Aiemmin mainitsin, kuinka innovaation elinkaaressa tarpeen tai ongelman 
löytyminen on lähtölaukaus innovaation kehitykselle. 

Kitaran äänenvahvistuksessa juuri äänen kontrollin menettäminen 
(kiertoilmiö) oli tällainen viivästymä. Sähkökitarassa kriittiseksi ongelmaksi 
määriteltiin heti alussa kopan resonanssi. Ratkaisu, kiinteä runko, esiteltiin heti 
alussa, mutta sen hyväksyminen vei aikaa. Perinteen vaikutus oli liian vahva, 
jotta se olisi voitu omaksua aiemmin. Mutta vaikka kriittinen ongelma tuli 
ratkaistua, oli itse viivästymä jo tietyissä musiikeissa kadonnut tulkinnallisesti. 
Entisestä hälystä tuli osa musiikkia. Tämä johti uudenlaiseen populaarimusiikin 
estetiikkaan. McSwain ehdottaa, että viivästymien kanssa toimisi Hughesin 
mallin kriittisen ongelman lisäksi toinenkin tapa, sosiaalinen rekonstruktio. 
Tässä viivästymää ei korjata teknisesti, mutta se eliminoidaan käsitteellisesti, se 
tulkitaan uudelleen. Heikkous käännetään voimaksi, ja reverse salient -käsite 
muuttuu muotoon forward salient. (McSwain 2002, 188) Diffuusioteorian 
näkökulmasta voi sanoa, että muusikot muokkasivat innovaatiota (sähkökitaran 
äänen vahvistamista) omiin tarkoituksiinsa paremmin sopivaksi. 

 
Teknologinen determinismi 

Rogersin käsite re-invention (muokkaminen) liittyy teknologian historiassa 
vaikuttavaan kahteen käsitykseen teknologian vaikutuksista yhteiskuntaan. Ero 
näiden kahden näkemyksen välillä koskee sitä, voidaanko teknologian 
kehitysprosessia ohjata. Teknologinen determinismi vastustaa teknologisen 
kehityksen hallittavuutta. Ihminen ei voi puuttua teknologian muutokseen, jota 
ohjaa ”sisäinen logiikka”. Teknologia on itseään täydentävä systeemi, jossa uusi 
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teknologia synnyttää uusia ongelmia. Näitä ongelmia ratkaisemaan tarvitaan 
uusia keksintöjä, ja näin kehä on valmis. (Niiniluoto 2000, 29-30) Kuluttajien 
kannalta teknologinen determinismi merkitsee sitä, että paras tekniikka leviää 
kuluttajien käyttöön ylhäältä päin ilman vastavoimia, ja kuluttajat ovat vain 
vastaanottavaa massaa (Pantzar 2000, 15). 

Teknologisen determinismin mukaan teknologia on siis autonominen. 
Teknologiselle determinismille vastakkainen on teknologian sosiaalisen 
konstruktion käsite, jonka mukaan sosiaaliset seikat muokkaavat teknologiaa. 
Teknologia on yhteiskunnan tuote, ja siihen vaikuttavat sosiaalisen järjestelmän 
normit ja arvot. Esimerkiksi kuluttajille hyödyllisin teknologia ei välttämättä tule 
vallitsevaksi toisin kuin teknologia, joka tuottaa valmistajille enemmän voittoa. 
Taloudelliset tekijät muokkaavat teknologiaa siten, että se päätyy tuotteeksi ja 
levitettäväksi yleisölle. (Rogers 2003, 148) 

Deterministisille teorioille on kehitetty vastapainoksi indeterministiä malleja. 
Niiden mukaan teknologian muutos riippuu tilannekohtaisista ehdoista ja on 
sattumille alttiina. Teknologisen voluntarismin mukaan tekniikan kehittyminen 
riippuu ainakin osittain ihmisen tahdosta. Tekniikka on ihmisten tekemää ja 
sosiaalisesti aikaansaamaa. Näin ollen siihen voidaan myös yhteistoiminnalla 
vaikuttaa. (Niiniluoto 2000, 29-30) Erkki Karvonen huomauttaa, että 
determinaatiosuunnat saattavatkin olla kaksisuuntaisia siten, että teknologia 
vaikuttaa yhteiskuntaan ja yhteiskunta vaikuttaa teknologiaan. Tällöin 
teknologisen determinismin kannattajat ja sen kriitikot olisivat molemmat 
puolittain oikeassa. (Karvonen 1999) 

Näyttää siltä, että teknologia ei yksinkertaisesti määrää ainakaan musiikin 
tekemistä. Tästä ovat osoituksena ne lukuisat tavat, joilla muusikot ja artistit ovat 
käyttäneet teknologiaa eri tavoin kuin mitä niiden valmistajat olivat ajatelleet. 
Musiikkiteknologia määrittyy koko ajan uudelleen odottamattomien tai 
vaihtoehtoisten käyttötapojen myötä. (Théberge 2001, 3) Samoin Richard 
Middleton (1990) korostaa, että pelkästään teknologia ei luo uusia käytäntöjä 
musiikkiin. Sen sijaan hän painottaa niitä olosuhteita, joissa teknologiaa 
käytetään. Esimerkiksi 1960-luvun kitarasankarit eivät syntyneet pelkästään 
teknologiasta vaan siitä, kuinka he käyttivät teknologiaa tietyissä sosiaalisissa ja 
esteettisessä konteksteissa. (Middleton 1990, 90)  

Edellä esittelin Olivier Julienin (1999) artikkelia siitä, kuinka ääninauhurien 
käyttöönotolla oli seurauksia, joita alun perin ei ollut suunniteltu. Nauhurit 
muuttivat musiikin taltioimistapaa mutta myös musiikin sointia. Julien itse käytti 
ilmiöstä nimitystä ”diverting”. Teknologian käyttö ”suuntautuu” toisaalle kuin 
sen suunniteltu tarkoitus oli ollut. Tämä käsitys on myös lähellä Rogersin re-
invention-käsitettä. Joidenkin soitinten rooli saattaa muuttua tällaisen 
uudelleenmäärittelyn seurauksena. Esimerkiksi sämpleri on samaan aikaan sekä 
äänittävä laite että myös soitin. Sen yleinen käyttö varsinkin iskelmämusiikissa 
on ollut akustisten soittimien korvaaminen sessioissa, jotta säästettäisiin 
levytyskustannuksissa. Ennen tietokoneiden yleistymistä populaarimusiikin 
tuotannossa sitä käytettiin myös musiikillisten rakenteiden koostamiseen.  
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Musiikkiteknologinen kehitys ei ole suoraviivaista siten, että uusi korvaisi 
vanhan yksiselitteisesti. Esimerkiksi Alan Durant (1990, 187) ei pidä 1980-
luvulla yleistynyttä MIDI-järjestelmää vallankumouksena vaan pikemminkin 
olemassa olevien musiikillisten käytäntöjen laajennuksina. MIDI on lisäys 
perinteisiin esitys- ja sävellystapoihin eikä korvaa niitä. Durant pitää ainoastaan 
sämplerillä tehtyjä musiikkikollaaseja merkkinä kokonaan uudenlaisesta 
ajattelusta. Julienin esimerkki ja sämplerin eri käyttötavat sopivat hyvin 
innovaation muokkaaminen -käsitteeseen. 

 
Innovaatioiden seuraukset 

Sämpleri on hyvä esimerkki siitä, kuinka tietty innovaatio voi joidenkin 
yksilöiden kannalta olla epätoivottava. Näin saattaisivat ajatella ne viulistit, joilta 
loppuivat iskelmäsessiot sämplerin yleistymisen jälkeen. Kaikkien 
innovaatioiden diffuusio ja omaksuminen ei siis ole toivottavaa kaikkien 
yhteisön jäsenien kannalta. Sama innovaatio voi olla jollekin yksilölle suotuisa 
tietyssä tilanteessa mutta epätoivottava toiselle. Innovaatioiden seuraukset ovat 
muutoksia, joita yksilö tai yhteisö kohtaa innovaation omaksumisen tai 
hylkäämisen tuloksena. Innovaation seurausten ennustamattomuus pitkällä 
aikavälillä on yksi tekijä, joka tuo epävarmuutta diffuusioprosessiin. (Rogers 
2003, 12, 436) Innovaatioiden seuraukset voidaan luokitella kolmeen osaan: 1) 
Toivotut ja ei-toivotut seuraukset. 2) Suorat ja epäsuorat seuraukset ja 3) 
Odotetut ja odottamattomat seuraukset. 

Ovatko innovaation vaikutukset yksilölle tai sosiaaliseen järjestelmään 
toivottuja vai eivät? Kuinka innovaatio vaikuttaa sen omaksujiin ja niihin, jotka 
eivät omaksu sitä? Teknologinen innovaatio koskettaa yleensä kaikkia 
järjestelmässä, sekä omaksujia että hylkääjiä. Innovaatio voi olla 
tarkoituksenmukainen yhteisölle mutta ei sen kaikille jäsenille. Kun tutkitaan 
seurauksia, pitää ottaa huomioon, onko tarkastelukohteena tietyt yksilöt vai koko 
järjestelmä. Innovaatiosta voi koitua hyviä seurauksia joillekin yhteisön jäsenille 
toisten kustannuksella. ”Vitkastelijat” joutuvat usein lopulta taloudellisten syiden 
vuoksi omaksumaan innovaation. Ensimmäiset omaksujat sen sijaan hyötyä 
innovaatioista taloudellisesti. Kun he omaksuvat innovaation, ei heidän 
toiminnallaan ole vielä merkitystä kokonaistuotannon kannalta. Mutta mitä 
useammat omaksuvat innovaation, sitä enemmän tuotanto tehostuu ja 
markkinahinnat laskevat. Aina tämä ei tietenkään onnistu, ja tuloksena voi olla 
suuria tappioita, kun innovaatio ei täytäkään odotuksia. (Rogers 2003, 442-444) 
Joskus on kannattavampaa odottaa, että innovaation hinta laskee. Näin on käynyt 
monen musiikkiteknologisen innovaation, kuten juuri sämplereiden kohdalla.  

Muutokset yksilöön tai sosiaaliseen järjestelmään voivat tapahtua suorana 
reaktiona innovaatioon tai tuloksena innovaation suorista vaikutuksista. Muutos 
jossain systeemin osassa voi aikaansaada ketjun epäsuoria seurauksia. 
Innovaation odottamattomat seuraukset saattavat olla yhtä tärkeitä kuin 
odotetutkin. Mitä teknologisempi innovaatio, sitä todennäköisempää on, että se 
tuottaa lukuisia seurauksia, sekä odotettuja että odottamattomia. Innovaation eri 
elementit ovat yhteydessä toisiinsa. Omaksuja saa vertaisiltaan oikeaa tietoa 
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toivottuja, suoria ja odotettuja seurauksia koskien. Mutta odottamattomat 
seuraukset ovat innovaation omaksumisen hetkellä vielä hämärän peitossa. 
Toivotut, suorat ja odotetut seuraukset liittyvät yhteen samalla tavoin kuin 
epätoivotut, epäsuorat ja odottamattomat seuraukset. (Rogers 2003, 445-446, 
448-449) En tule jatkossa erittelemään tarkemmin, onko jokin innovaation 
seuraus epäsuora tai suora seuraus. Tämän tutkimuksen kannalta 
kiinnostavampaa on pohtia, mihin asioihin seuraukset kohdistuvat.  
 
Edellä kävin läpi tutkimukseni kannalta olennaiset osat innovaatioiden 
diffuusioteoriasta. Esitän mallin vaiheet vielä kuvassa, joka perustuu Rogersin 
kaavioon innovaatio-päätös-prosessin vaiheista.  
 
[Liite 1: Innovaatio-päätös-prosessi ja siihen vaikuttavat tekijät]13 
 

Kaaviossa keskellä näkyvät innovaatiopäätöksen viisi vaihetta. Vaiheet on 
kaaviossa esitetty perättäisinä, mutta päätösprosessi ei aina mene tässä 
järjestyksessä. Innovaatio-päätös-prosessi kattaa ajan, jolloin yksilö kuulee 
innovaatiosta ensimmäisen kerran siihen hetkeen saakka, jolloin innovaatio 
omaksutaan tai hylätään.  

1) Innovaatiota koskeva tuntemus (knowledge) saavutetaan, kun yksilö 
huomaa innovaation olemassaolon ja saa jonkin käsityksen sen 
toiminnasta.  

2) Pohdinta-vaiheessa (persuasion) yksilö muodostaa innovaatiosta 
hyväksyvän tai hylkäävän käsityksen innovaatiosta.  

3) Päätös syntyy, kun yksilö ryhtyy toimiin, jotka johtavat joko innovaation 
hyväksymiseen tai hylkäämiseen.  

4) Myönteistä päätöstä seuraa käyttöönotto.  
5) Vahvistus-vaiheessa yksilö etsii vielä tukea päätökselleen. Aiempi päätös 

saatetaan kumota, mikäli saadaan ristiriitaista tietoa innovaatiosta. 
(Rogers 2003, 20-21)  

 
Vaiheiden alla on laatikoita, joissa näkyy, mitkä seikat vaikuttavat 

innovaation leviämiseen ja omaksumiseen. Ensimmäiset tiedot innovaatiosta 
tulevat tilanteeseen, jossa jo vaikuttavat aiemmat käytännöt, koetut tarpeet ja 
ongelmat, innovaatioalttius ja sosiaalisen järjestelmän normit. Esimerkiksi 
iskelmätuotantoon on muotoutunut tietyt rutiinit, jotka vaikuttavat 
suhtautumisessa uuteen innovaatioon. Ensituntemuksen yhteydessä vaikuttavat 
päätöksentekijän sosioekonomiset ominaisuudet, persoonallisuus ja 
kommunikaatiokäyttäytyminen (joukkotiedotusvälineiden seuraaminen). 
Pohdintavaiheessa korostuvat innovaation koettujen ominaisuuksien merkitys.  

 
Kirjan alussa esittelin tutkimuksen ydinkysymyksen: mitkä seikat vaikuttavat 
suomalaisten iskelmä-äänitteiden saundiin. Täsmensin kysymystä jakamalla sen 

                                                
13 Kirjaan sisältyvät kuvat ja kaaviot ovat liitteinä kirjan lopussa. 



 
 
 
 

73 
 

kolmeen osaan (laitehistoria, asenteet laitteita kohtaan, muutokset). Kerron vielä 
kertauksenomaisesti, miten tutkimuskysymykset liittyvät edellä esittämääni 
teoreettiseen viitekehykseen.  

Laitehistoriaa, siis millaisia musiikkiteknologisia laitteita suomalaisessa 
iskelmätuotannossa on ollut käytössä, kuvaan välillä yksityiskohtaisestikin 
tulevissa luvuissa. Sanoja teknologia ja innovaatio saatetaan usein käyttää 
synonyymisesti. Tässä pitää kuitenkin muistaa, että laitteeseen voi sisältyä kovin 
erilaista informaatiota käyttäjästä riippuen. Innovaatio voidaan omaksua 
käyttöön kovin erilaisena kuin se alun perin suunniteltiin. Innovaatiot leviävät 
harvoin yksin, vaan ne usein niputetaan yhteen. Yhden laitteen käyttöönotto 
saattaa vaatia seurakseen muita laitteita. 

Iskelmämusiikin tuotannossa työskennelleiden ammattilaisten suhdetta ja 
asenteita musiikkiteknologiaan tarkasteltaessa tulevat erityisen hyödyllisiksi 
innovaatioiden koetut ominaisuudet. Miten uudet innovaatiot soveltuvat 
vanhoihin käytäntöihin ja millaisia ongelmia uusiin käytäntöihin siirtymisen 
kuvitellaan aiheuttavan?  

Kysymystä siitä, millaisia muutoksia innovaatio iskelmämusiikin tuotantoon 
aiheuttaa, kannattaa tarkastella jakamalla kysymys eri osiin: 1) Millaisia 
muutoksia innovaatio aiheuttaa iskelmämusiikin sosiaalisessa järjestelmässä? 
Kaikille käsittelemilleni ammattiryhmille on ollut yhteistä se, että uuteen 
teknologiaan oli totuttava. 2) Millaisia muutoksia tapahtuu musiikissa eli niissä 
tuotteissa, joiden tuottamiseksi sosiaalinen järjestelmä toimii? Voitaisiin vielä 
erottaa yksi osa-alue, laitteiden muodostama tavaramaailma: 3) miten laitteet ja 
niiden muuttuvat käyttötavat luovat tarpeita uusille laitteille? 
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2. Sovittaminen 

2.1. Sovittajat 

Äänilevytuotannossa sovittajalla oli merkittävä rooli äänitteen soivan 
lopputuloksen kannalta. Sovittaja valitsi levyllä käytettävän soittimet ja 
suunnitteli niiden soittamat osuudet. Sovittaja kokosi usein levytykseen tulevat 
soittajat ja valitsi mahdollisesti myös äänittäjän. Käännösiskelmän tapauksessa 
sovittaja oli tuotannon alkuvaiheessa mukana päättämässä, kuinka tarkkaan 
jäljittelyyn kotimaisella versiolla pyrittäisiin.  

Jotkut taidemusiikissa uransa tehneet säveltäjät tienasivat 1950-60-luvuilla 
opintorahojaan viihdemusiikin parissa ja pitivät tätä vaihetta ammatillisesti 
hyödyllisenä (esim. Englund 1997). Jopa Joonas Kokkonen oli todennut Jani 
Uhleniukselle (1997, 132) pitävänsä vahinkona sitä, että 1970-80-lukujen nuoret 
säveltäjät eivät enää kokeneet ravintolamuusikon vaihetta urallaan. Kokkonen 
piti ”kapakkasoittajan” työtä osana ”elävän elämän musiikkikorkeakoulua”. 
Levykansien soittajalistoilta voi löytää monia myöhemmin kuuluisiksi tulleita 
kapellimestareita ja muusikoita. Esimerkiksi Jori Sivonen (2001*, 8) kertoo 
eräässä levytyksessä johtaneensa jousiryhmää, jossa soitti Okko Kamu.  

Jotkut musiikkikorkeakouluissa opiskelleet sovittajat valitsivat urakseen 
viihdemusiikkiuran, kuten esimerkiksi Sibelius-Akatemiassa opiskelleet Jaakko 
Borg ja Erkki Ertama tai musiikkitiedettä opiskellut Jaakko Salo. Kaikilla 
haastattelemillani nuoremmilla sovittajilla oli takanaan musiikkiopintoja 
vakiintuneissa musiikkioppilaitoksissa. Kassu Halonen (huilu) ja Jori Sivonen 
(kontrabasso) olivat soittaneet sinfoniaorkesterissa. 

Kaupallisten levy-yhtiöiden lisäksi myös Yleisradio työllisti sovittajia. Nacke 
Johansson (2001) korostaa Yleisradion tanssiorkesterin merkitystä tuolloisille 
sovittaja-kapellimestareille. Tanssiorkesteri toimi ”korkeakouluna” koko 
joukolle sovittajia: Johanssonin lisäksi Erkki Melakoski, Erik Lindström, Olli 
Häme, Ossi Runne, Pentti Lasanen, Raimo Henriksson ja Esko Linnavalli olivat 
RTO:n kasvatteja He kaikki sovittivat tanssiorkesterille ja toimivat sen 
kapellimestarina. Kaikilla oli myös vankka tanssimuusikkokokemus. 1960-
luvulla alalla vaikuttaneiden sovittajien musiikillinen tausta perustui yleensä 
jazziin. Viimeistään 1970-luvulla alalle tulivat ensimmäiset sovittajat ja 
studiomuusikot, jotka olivat aloittaneet musiikkiharrastuksensa 1960-luvulla 
popmusiikilla.  
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Lähes kaikki 1960-luvulla iskelmäalalla toimineet sovittajat olivat 
iskelmämusiikin suhteen itseoppineita. 1960-luvulla musiikkikoulutus 
oppilaitoksissa oli taidemusiikkipainotteista, mikä ei tietysti estänyt näiden 
tietojen soveltamista iskelmätuotannossa. En kuitenkaan omissa haastatteluissani 
saanut vahvistusta oletukselleni, että ns. satsiaineiden (kenraalibasso, soinnutus) 
opiskelu vaikuttaisi sovittajan tapaan kirjoittaa iskelmämusiikin tekstuuria. 
Esimerkiksi Veikko Samuli (2002*, 3) opiskeli teoria-aineita Sibelius-
Akatemiassa kirkkomusiikkiosastolla, mutta sovittamisessaan hän on luottanut 
siihen, mikä kuulostaa ”kivalle” eikä niinkään äänenkuljetussääntöihin. Kassu 
Halonen (2002*, 4) on myös tutustunut musiikinteoriaan, mutta pitää sitä 
”statistiikkana”. Halonen luottaa enemmän intuitioonsa ja siihen, että 
”saappaanvarsi alkaa vipattamaan.”  

Varsinaisesti populaarimusiikin koulutusta alettiin järjestää Suomessa vasta 
1970-luvun alussa. Eri puolilla Suomea järjestettiin leirejä, joilla opetettiin pop- 
ja jazzsoittamisen alkeita. 1970-luvun alussa perustettiin Oulunkylän pop/jazz-
opisto tarjoamaan populaarimusiikkiin paremmin soveltuvaa koulutusta. Kaj 
Backlundin (2001*, 56-57) mukaan opiston perustavoitteina oli pyrkiä 
kohottamaan soittajien tasoa ja tarjota yhtyeille harjoituspaikkoja. Teoria- ja 
sovitusopetuksen tavoitteena oli saada musiikkisovitusten tasoa 
asiantuntevammaksi ja yhtenäisemmäksi. Vielä 1970-luvun alussa alan 
kirjallisuutta ei juuri ollut suomeksi, ja kirjat piti tilata ulkomailta. 
Musiikkilehdissä ei myöskään puhuttu musiikinteoriasta tai soittamiseen 
liittyvistä laitteista.  

Iskelmämusiikin sovittamiseen liittyvä käytännön tieto siirtyi suullisesti 
vanhemmilta ja kokeneemmilta nuorille tulokkaille. Erityisesti monet 
informanttini mainitsevat Jaakko Salon roolin uusien sovittajakykyjen 
opettamisessa. Danny luettelee muistelmissaan Salon ”musiikkiakatemiasta” 
valmistuneita iskelmävaikuttajia: Junnu Vainio, Pertsa Reponen, Kaj 
Westerlund, Timo Lindström, Veikko Samuli ja Kassu Halonen (Snellman 2000, 
87-88). Salon oppilaisiin itsensä lukee myös Nacke Johansson (2001). Salo 
opasti sovittaja-tuottajien lisäksi sanoittajia. Salo kiinnitti huomiota erityisesti 
laulajien tekstin lausumiseen (Babitzin 1999, Snellman 2000).  

Veikko Samuli sanoo Salon vaikutuksesta, ettei Salo niinkään koettanut 
opettaa, vaan Samuli itse oppi seuraamalla Salon toimintaa. Erityisesti Samuli 
mainitsee perineensä Salon tarkkuuden studiotyössä. (Samuli 2002*, 43-44). 
Myös Kassu Halonen korostaa Salon merkitystä omalle uralleen. Halosen 
mukaan keskustelut Toivo Kärjen ja Jaakko Salon kanssa oli paras tapa oppia 
iskelmämusiikin tuottamista 1970-luvulla. (Halonen 2002*, 5) Toivo Kärjen 
käsityksiä iskelmämusiikin sovittamisesta ovat käsitelleet laajemmin Juha 
Henriksson ja Risto Kukkonen (2001, 45-51).  

 
Miten sovittajan oma musiikillinen tausta vaikuttaa hänen tekemiinsä 
sovituksiin? Informantit katsoivat, että sovituksiin vaikuttavia seikkoja ovat 
sovittajan oma soitin ja se, tekeekö sovittaja konsertteja pelkän 
äänilevysovittamisen sijaan. Mahdollisuuksien mukaan sovittajat ovat yrittäneet 
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uittaa sovituksiin lainoja omilta musiikillisilta esikuviltaan. 1950-luvun 
innovaatio iskelmämusiikissa oli ollut swingin yhdistäminen iskelmään. 1960-
luvulla alalle tulleilla sovittajilla oli vielä jazz-tausta, mutta Hyvärisen (2002*, 
17) mukaan monet hänen sukupolvensa sovittajat pyrkivät jazz-taustastaan 
huolimatta välttämään sitä, että pop-musiikki olisi jazzin kuuloista. Jazzia ei 
enää tuotu levytysstudioon kuten Hyväristä edeltänyt sulkupolvi oli tehnyt. 
Hyvärinen arvelee, että hänen sukupolvensa sovittajat toivat iskelmään jotain 
muuta uutta, kuten kansainvälisen pop-musiikin vaikutteet. 1970-luvun 
diskobuumi vaikutti sovituksiin huomattavasti, koska käännöskappaleita tehtiin 
tuolloin paljon. Soinnillisesti yksi esikuva tuntuu olleen Abba-yhtye, joka Jori 
Sivosen (2001*, 57) mukaan tuli ihanteeksi, kun eurodisko (Boney M., Baccara 
ym.) oli jo mennyt ohi. Sivonen mainitsee kuunnelleensa tarkasti analysoiden 
Abbaa. Myös Halosen (2002*, 51) mukaan Abba toimi ihanteena sovittajille. 

Levy-yhtiöt kuitenkin toppuuttelivat sovittajia laittamasta sovituksiin liikaa 
vaikutteita sovittajan omasta mielimusiikista - varsinkin jos ne tyylillisesti olivat 
liian kaukana perusiskelmästä. Kari Litmanen (2001*, 25) halusi uransa alussa 
myös iskelmiensä kuulostavan Earth, Wind & Fire -yhtyeeltä, mutta levy-yhtiöt 
eivät olleet tästä yhtä innostuneita kuin Litmanen itse. 

Mitä useampia soittimia sovittaja hallitsee, sen paremmin hän voi ottaa 
huomioon niiden rajoitukset ja mahdollisuudet sovituksissaan. Yksi tunnettuja 
suomalaisia multi-instrumentalisteja oli Pauli Granfelt. Hän mainitsi 
muistelmissaan, että monen soittimen hallinta auttoi kullekin soittimelle 
sopivalle äänialueelle kirjoittamista. (Waclin & Flinck 1994, 138) Kitaristi Juha 
Björninen (2002*, 37) toteaa kuitenkin, että Suomen lähes kaikki 
iskelmäsovittajat ovat olleet taustaltaan kosketinsoittajia. Tämän seurauksena 
sovituksia ajatellaan kosketinsoitinlähtöisesti, eikä niinkään rumpujen, basson ja 
kitaran muodostaman vuorovaikutuksen kautta. Björnisen oman soittimen 
kohdalla kosketinsoitinvetoisuus aiheuttaa sen, että kitaralle on vähemmän 
”äänitilaa”. Kitaran täytyy soittaa pienempiä sointuja, diskanttisemmalla ja 
perkussiivisemmalla äänellä, jotta kitararaita saadaan kuuluville ja jotta sillä on 
jotain virkaa. Rockmusiikille ominaiset paksut soinnut ja riffit jäävät pois. 

Antti Hyvärinen (2002*, 37) pitää itseään ja Markku Johanssonia 
esimerkkeinä sovittajista, jotka ovat uransa aikana pitäneet tärkeänä säilyttää 
kosketuksen elävään musiikkiin. Sovittajista esimerkiksi Veikko Samuli ja Jori 
Sivonen sen sijaan ovat keskittyneet vain studiossa työskentelyyn. Omalta 
kohdaltaan Hyvärinen (2002*, 49) sanoo, että isoille ”eläville” orkestereille 
kirjoittaminen on vaikuttanut hänen työskentelymenetelmiinsä myös studiossa. 
Kun kirjoitetaan ”elävä sovitus”, täytyy olla valmis mielikuva lopputuloksesta. 
Tämän vuoksi Hyvärinen uskoo, että hän ei ole tehnyt paljon poistoja 
sovituksistaan, vaikka moniraitatekniikka antaisi siihen mahdollisuuden. 
Hyvärisen mainitsema ajatus ”valmiista mielikuvasta” sovittamisessa on 
kiinnostava aihe, ja palaan siihen myöhemmin tarkemmin. 
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2.2. Sovittajan vapaudet 

Sovittajan mahdollisuudet omiin ratkaisuihin sovitustyössä ovat täydellisen 
vapauden ja pelkän kopioinnin välillä. Sovittajan vapauksiin vaikuttaa se, onko 
sovitettavaksi tuleva kappale (kotimainen) alkuperäisteos vai muualla jo 
levytetty käännösiskelmä. Sovittajalle jäi hyvin vähän vapauksia, jos hän sai 
tehtäväkseen hoitaa jonkin ulkomaisen käännöskappaleen kotimainen levytys. 
Toinen sovittajan vapauksiin liittyvä seikka on se, missä muodossa teos tuli 
sovittajalle. Kappale saattoi varsinkin vielä 1950-luvulla tulla sovittajalle vain 
nuottina. Esimerkiksi Jaakko Salo (1998*, 2) kertoo, että 1950-luvulla monista 
kappaleista tuli levy-yhtiölle vain nuotti, jonka Salo soitti pianolla levy-yhtiön 
päättäjille. Soiton perusteella pohdittiin, olisiko laulu sopiva levytettäväksi. 
Myöhemmin sovittaja sai käsiinsä kappaleen yleensä myös soivassa muodossa, 
joko ns. demona tai valmiina äänilevynä. Sovittamisen lähtökohta on tietysti 
erilainen, jos säveltäjä ja sovittaja ovat sama henkilö. Tällöin sovitus syntyy 
usein sävellystyön yhteydessä. Esimerkiksi Kassu Halonen (2002*, 10) kertoo 
kirjoittaneensa kappaleen ja sovituksen samaan aikaan.  

Sovittajalle jää enemmän vapauksia, jos teos on vielä keskeneräinen 
sovitettavaksi tullessa. Silloin sovittajan työ oli hyvin lähellä säveltämistä. 
Jaakko Salon ja tangosäveltäjä Unto Monosen yhteistyö kertoo siitä, kuinka 
paljon sovittaja saattoi vaikuttaa sävellykseen. Mononen lähetteli Salolle 
teemanpätkiä, jotka Salo talletti odottamaan niiden lopullista työstöä, jolloin 
pätkistä koottiin kokonaisia sävellyksiä. Salo sävelsi Monosen tangoihin alku- ja 
välisoittoja ja täydensi näin merkittävällä tavalla itse teosta. (Metsämäki 1997, 
169-170; kts. myös Maunola 1959, 5) Samoin Antti Hyvärinen (2002*, 66) tuo 
esiin sen, kuinka paljon sovittaja joutuu kirjoittamaan ja samalla säveltämään 
musiikkia. Hyvärinen tunnetaan satoja sovituksia tehneenä sovittajana, mutta työ 
säveltäjänä on ollut vähäisempää. Hyvärinen haluaa korjata tätä käsitystä, sillä 
sovittajana hän säveltänyt lukemattomia pieniä paloja musiikkia: introja, 
obligatoja ja välisoittoja. Hyvärisen sävellysenergiat ovat purkautuneet 
sovituksiin.  

Sovittaja Jari Puhakka sanoo tunnistavansa suomalaiset iskelmäsovittajat jo 
kappaleen alusta: ”Kaikilla on, ehkä tietämättään, kehittynyt jonkinlainen 
tavaramerkkityyli.” (Vänttinen 1993, 9) Tällaisista sovittajan tavaramerkeistä 
voisi mainita Markku Johanssonin 1970-luvulla suosimat pitkät introt, joissa 
huilu saa vapaasti improvisoida, esimerkkinä tästä Fredin Niin käy haaveiden 
(1974). Veikko Samulille tyypillistä on tehdä kerrosteista saundia, kuten Katri-
Helenan Vain muisto jää -kappaleessa (1979). Sen introssa kuullaan 
monikerroksinen kosketinsaundi, jossa on ainakin kolme eri soitinta: kaksi 
syntetisaattoria ja piano. Säkeistössäkin kuullaan syntetisaattori-arpeggio 
laidoissa. Antti Hyvärisen tuotannolle antaa oman jälkensä se, että Hyvärinen 
itse soitti sessioissa pianoa. Hyvä esimerkki Antti Hyvärisen voimaperäisestä 
pianonsoittotyylistä on kuultavissa Fredin Luokkasormus-kappaleessa (1973). 
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Suomalaista sovittajaa ei tarvittaisi ollenkaan, jos käännösiskelmien 
levytyksissä käytettäisiin valmiita säestystaustanauhoja. Valmiita säestystaustoja 
käytettiin jo 1950-luvulla, esimerkiksi Eino Grönin ensimmäinen levytys 
perustuu Metro-tyttöjen taustanauhaan (Virmavirta 1998, 61). Olavi Virta pystyi 
hyödyntämään ruotsalaisen Triola-yhtiön taustanauhoja (Runne 1998*, 38). 
Raimo Henrikssonin mukaan 1970-luvulla Euroopassa oli valmiita 
säestystaustoja tuottavia firmoja. Samoin Veikko Samuli muistaa, että valmiita 
taustoja oli tarjolla. Ne olivat Samulin mielestä yllättävän hyvän kuuloisia ja 
edullisia. Samuli ei kuitenkaan joutunut käyttämään niitä. Henriksson (emt.) 
sanoo, ettei valmiita taustanauhoja uskallettu käyttää Muusikkojen liiton takia. 
Ilmeisesti valmiiden taustojen käyttö, ainakin ”A-tuotannossa”, jäi melko 
vähäiseksi. (Henriksson 1998*, 129; Samuli 2002*, 39; myös Ahera 2002*) 

Kun kuuntelin levyjä LP-levy kerrallaan, aina silloin tällöin jokin 
kuulemistani kappaleista kuulosti erilaiselta LP:n muihin raitoihin verrattuna. 
Yksi syy tähän saattoi olla, että mahdollisesti olisi käytetty valmista taustanauhaa 
- varsinkin, jos sovittajaa ei mainita levyn tiedoissa. Esimerkiksi Dannyn kappale 
Pojalleni (1976) jäi mietityttämään. Kappaleessa on muihin ajan äänitteisiin 
verrattuna outo puhallissektiosaundi: puhaltimien saundi on kuivempi, lähempää 
äänitetty, kuin muissa LP:n kappaleissa. 

Jos sovittaja sai laulun tekstin etukäteen, saattoi se vaikuttaa syntyvään 
sovitukseen. Korpelan (2001a*, 13) mukaan hyvän tekstin saadessaan hän halusi 
myös satsata sovitukseen enemmän, pohtia tekstin ja sovituksen suhdetta 
tarkemmin. Jaakko Salon ohjeen mukaan hyvä sovittaja lukee ensin kappaleen 
tekstin ennen kuin kirjoittaa nuottiakaan (Laitinen 2000). Yleensä sanat tuntuvat 
kuitenkin valmistuneen sessioihin aivan viime tipassa - esimerkiksi taksissa 
matkalla studioon. Tämän vuoksi kappaleilla ei sessioissa ollut muuta nimeä 
kuin esimerkiksi ”Numero 2” tai ”Katri-Helena hidas”. (Hyvärinen 2002*, 47) 
Tekstin valmistuminen viime tipassa on ikävää paitsi sovittajan myös solistin 
kannalta. Kirka (Babitzin 1999, 217) kertoo muistelmissaan, kuinka hänen on 
hankala levytysten yhteydessä sisäistää teksti, jos siihen on aikaa vain 
vuorokausi. Lisäksi tekstiä saatetaan vielä korjailla moneen kertaan, ennen kuin 
solisti voi laulaa lopullisen version. 

Musiikkiteoksen sovittamiseen tarvitaan sovituslupa, jonka säveltäjä 
myöntää. Sovitusluvalla oli suuri merkitys sovittajien tuloihin. Jotta sovittaja 
saisi teostokorvauksia, täytyy sovituksessa olla jokin luova panos. Rajan 
vetäminen tässä ei ole aina helppoa, ja käytäntö saattaa vaihdella eri maissa. 
Halua uusiin sovituksiin ohjasi siis toisaalta taloudellinen intressi, mutta toisaalta 
haluttiin myös omankuuloisia sovituksia. Levy-yhtiöt toivoivat, että muodostuisi 
tietty levy-yhtiösaundi. Samoin käännösiskelmien tarkat kopiot saaattoivat olla 
levy-yhtiöiden vaatimus. 

1950-luvun alussa iskelmämusiikkituotanto oli vielä teoskeskeistä. Väitettä 
tukee Lassilan (1990) havainto, että ensimmäisissä suomalaisissa 
äänitemyyntilistoissa 1950-luvun alussa saman kappaleen eri esittäjien versiot 
laskettiin yhteen. Oltiin siis kiinnostuneempia tietyn kappaleen suosiosta kuin 
siitä tehdyistä yksittäisestä esityksistä. Tämä käytäntö tosin muuttui pian, ja 
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vuoden 1954 listassa oli jo esittäjienkin nimet. (Lassila 1990, 13-14) Myös 
Muikun mukaan (2001, 88) 1950-luvulla painopiste siirtyi teoksista solisteihin.  

1950-luvun lopulla Olli Häme piti yhtenä ongelmana sovittajan 
vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyttä. Joskus sovittaja joutui tekemään 
sovituksen juuri niin kuin levyn tuottaja toivoi, tai sitten jokin ”muotivirtaus” 
edellytti sovittajaa kirjoittamaan sovituksen, jossa oli elementtejä, joita hän ei 
muuten olisi tehnyt. Toisena ongelma Olli Häme piti taloudellisia seikkoja. 
Yhtyeen kokoonpano ei saisi olla liian suuri, varsinkin jos sävelmä on 
”toisarvoinen”. Ilmeisesti sovittaja ei aina voinut valita haluamaansa 
kokoonpanoakaan: ”Joskus on käytettävä orkesterikokoonpanoa, joka ei 
laisinkaan sovellu kyseisen sävelmän luonteeseen, mutta sattuu jonkun 
tärkeämmän sovituksen vuoksi olemaan juuri äänityspäivänä käytettävissä ja 
studiossa.” (Maunola 1959, 4) 

Tilaajilla saattoi olla erilaisia vaatimuksia siitä, millaisia elementtejä 
sovituksessa piti säilyttää. Tästä kiinnostava esimerkki on Toivo Kärjen 
suhtautuminen omiin sävellyksiinsä. Jos Kärki ei itse sovittanut säveltämäänsä 
kappaletta, hän lähetti siitä pianonuotin sovittajalle. Kärki halusi kuitenkin käydä 
nuotin läpi yhdessä sovittajan kanssa. Kärjen voimakas vaatimus oli, että 
sovittaja ei saanut muuttaa pianonuottia orkestroinnin yhteydessä. Erityisen 
tarkka Kärki oli siitä, että bassokulkua ei saanut muuttaa. (Henriksson ja 
Kukkonen 2001, 48) 

Demot 

1970-80-luvuilla sovittajat alkoivat saada sävellyksiä ns. demoina, jolla 
tarkoitetaan nauhalle tallennettua yksinkertaista hahmotelmaa kappaleesta. 
Demot ovat levytyssopimusta kaipaavien yhtyeiden tai solistien keino saada 
levy-yhtiöt kiinnostumaan. Esimerkiksi Irwin ja Vexi Salmi tekivät demoja 
1960-luvulla Irwinin läpilyöntiä valmistellessaan (Järvelä 1997, 43). Helsingissä 
toimi jo 1950-luvulla Metronome-studio, joka oli tarkoitettu juuri 
harjoitusnauhojen tekoon (Muikku 2001, 283).  

Demot ovat säveltäjän moderni luonnosvihko. Demot vaihtelevat hyvin 
paljon sen mukaan, kuinka paljon ne muistuttavat lopullista versiota kappaleesta. 
Jollekin säveltäjälle riittää pelkkä sävelmän talletus, kun taas toinen haluaa tehdä 
demonkin mahdollisimman lähelle lopullista versiota. Tähän vaikuttaa se, 
millaisia äänitys- ja soittomahdollisuuksia säveltäjillä on kotonaan. Ilmeisesti 
demot yleistyivät erityisesti 1980-luvulla, kun säveltäjillä ja sovittajilla alkoi olla 
käytössään kotistudioita. Aiemmin säveltäjillä ei ollut kotonaan kovinkaan 
kehittyneitä laitteita, ja toisaalta kotikäyttöön suunnitelluille nauhureille ei voinut 
tallentaa monia raitoja - ehkä vain yksi tai kaksi. Teknisesti päälleäänitykseen 
perustuvien demojen tekeminen olisi ollut mahdollista jo 1960-luvun alussa. 
Esimerkiksi Tandberg mainosti Muusikko-lehdessä kelanauhuria, jolla pystyi 
tekemään kaksiraitaisia äänityksiä. Tandberg 7 -magnetofoni oli mainoksen 
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mukaan 2-kanavainen nauhuri, johon raidat voidaan äänittää erikseen. ”Toista 
kanavaa voi käyttää orkesteri, toista solisti.” (Muusikko/2 1964, s. 6) 

Bruno Korpela mainitsee, että 1970-luvun lopussa alettiin yhä enemmän 
levyttää maakuntien amatöörisäveltäjien tuotoksia. Korpela sai heiltä kappaleita 
sekä nuotti- että C-kasettimuodossa. Laulut eivät Korpelan mukaan olleet 
kaksisia, yleensä kitaralla säestettyjä, mutta sovittaja sai täydentää niitä melko 
vapaasti. Tämä maakuntasäveltäjien vaihe loppui kuitenkin nopeasti 1980-luvun 
alussa. (Korpela 2001a*, 10, 22)  

Esimerkkinä melko valmistelemattomista demoista voi mainita Antti 
Hyvärisen yhteistyön Matti & Teppo -duon kanssa. Duon säveltäjä Matti 
Ruohonen lähetteli Hyväriselle nauhoja, joissa Ruohonen laulaa akustisen 
kitaran säestyksellä pääasiassa siansaksaa. Laulun nimi, usein kertosäkeistön 
alkufraasi, saattoi olla valmiina (kuten ”Mä joka päivä töitä teen…”). Tällaisen 
nauhan pohjalta Hyvärinen alkoi rakentaa kappaleen sovitusta. (Hyvärinen 
2002*, 72) Samantapaista yhteistyötä tekivät Irwin Goodman ja Markku 
Johansson. Moni Irwin-sävelmä syntyi siten, että Irwin joko lauloi itse uuden 
kappaleensa Johanssonille tai lähetti kasetin omista aihelmistaan. Näistä 
Johansson muokkasi lopullisen sävellyksen ja sovituksen. (Johansson 1998*, 19) 

Nauha on kiinnostava sävellysväline siksi, että erityisesti melko valmiiksi 
tehdyillä demoilla sointiväri määrittyy heti alusta asti. Nuotille tallentuvat sen 
sijaan vain sävelkorkeudet, sävelien kestot ja harmonia. Sovittajalle hyvin 
viimeistelty demo antoi viitteen siitä, miten säveltäjä oli teoksensa ajatellut 
toteutettavaksi myös soinnillisesti. Demo on kätevä myös sovittajalle, koska 
sovittaja voi soittaa oman sovitusdemonsa studiomuusikoille levytyksen 
yhteydessä ja näin antaa esitysohjeita.  

Haastattelussani Jori Sivonen (2001*) kertoi paljon demojen asemasta 
sävellys- ja sovitustyössään. 1970-luvulla hän käytti Tandbergin 
avokelanauhuria demojen rakentelussa. Hän pyrki jo silloin tekemään hieman 
pidemmälle soitinnettuja demoja. Kun laitteisto Sivosen kotona lisääntyi 1980-
luvulla, myös demot alkoivat kuulostaa paremmilta. Sivonen uskoo, että 
kappaleita on helpompi kaupata levy-yhtiöille demon avulla. Julkaisupäätöksen 
tekevä tuottaja saa heti käsityksen siitä, miltä lopputulos kuulostaa. Sivosen 
tapauksessa itse kappale saattaa syntyä parissa tunnissa, mutta loppupäivä ja 
mahdollisesti seuraavakin menee demon tekemisessä. Sivonen soittaa demolle 
täydelliset sovitusideat obligatoja myöten. Sivonen miettii myös mahdollista 
esittäjää ja tekee demon niin, että se sopisi hänelle. Näin demon valmiita osia voi 
käyttää lopullisessa versiossa. Sivosen huolellisuus demojen teossa johtuu myös 
siitä, että hänestä demojen tekeminen on yksinkertaisesti hauskaa. (Sivonen 
2001*, 59-60) 

Demot auttoivat myös sanoittajia, vaikkakin vielä 1970-luvulla sana-
ammattilaiset kuten Junnu Vainio ja Vexi Salmi pystyivät tekemään sanoituksen 
pelkän nuottikuvan perusteella. Myöhemmin myös sanoittajat alkoivat saada 
sävellyksiä nauhalla. Veikko Samulille (2002*, 24) hänen hittinsä Tahdon olla 
sulle hellä (1977) oli ensimmäinen kappale, josta hän teki demon 
päällekkäisäänityksenä kotonaan. Hän nauhoitti toiselle raidalle peruspulssin 
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naputtaen pöytää sormillaan ja toiselle raidalle itse sävelmän klavinetilla. Samuli 
toimitti nauhan sanoitettavaksi Junnu Vainolle. Samulin mukaan Vainio oli 
innoissaan, kun sai ensi kertaa soitetun demon sanoituksen teon apuvälineeksi. 

En ole tutkimustani varten voinut kuunnella yhtäkään iskelmädemoa, mutta 
ilmeisesti demojen taso nousi 1980-luvulla, kun niitä tehtiin paremmilla laitteilla. 
Kaj Westerlund huomasi kuitenkin 1980-luvun lopulla demonauhoissa muutamia 
perusvirheitä. Yleensä laulaja oli ”hukutettu” yhtyeen sekaan, koko musiikki oli 
ylikaiutettu ja laulun sanoista ei saanut selvää. Westerlundin mielestä demoista 
tulisi käydä ilmi perusasiat: sanat, sävelet ja sovitus. (Kaukonen 1989, 15) 

Demo-sanaan liittyy informanttien puheessa myös vähättelevä merkitys. 
Silloin sillä tarkoitetaan puolivalmista tai huonolaatuista äänitettä. Esimerkiksi 
Bruno Korpela (2001a*, 27) pitää täysin syntetisaattoreilla tehtyjä sovituksia 
”demoina”, ei ihan oikeina sovituksina. Korpelan mukaan vielä menettelee, jos 
yksi soitin on korvattu syntetisaattorilla ja soi oikeiden soittimien seassa. Silloin 
siihen ei kiinnitä huomiota. Mutta Korpela ei hyväksy sitä, että kaikki korvataan: 
”Jos koko äänikuva oli sellainen pohjalta ’me oikeesti haluttaisi että tää 
kuulostaisi isolta ja sinfoniselta, mutta nyt tää kuulostaa digitaaliselta demolta’.” 
(Korpela 2001b*, 5) Otto Romanowski (2001*, 43) valittelee sitä, että kun 
nykyisin CD-levyjä voi valmistaa kotona polttavilla CD-asemilla, monet 
julkaisevat ”demon” levynä. Teknologia on helpottanut omien äänitteiden 
tekemistä ja julkaisemista. Tämä kehitys on yksi syy siihen, miksi joidenkin 
mielestä 1990-luvulla iskelmien taso laski (kts. esim. Kotirinta 2004).  

Käännösiskelmät 

Originaalisävellyksen nuotin tai demon lisäksi toinen lähtökohta sovittajan työlle 
oli valmis äänite. Tämä koskee erityisesti käännösiskelmien tuotantoa. 1960-
luvun lopulla ja erityisesti 1970-luvulla suomalainen ääniteteollisuus oli 
käännösiskelmäbuumin vallassa. Jori Sivosen (2001*, 2) arvio on, että 
käännösiskelmiä olisi ollut ehkä 75 prosenttia tuotannosta − totuus lienee hieman 
tuon alle. Käännösiskelmien määrää suomalaisessa äänitetuotannossa on 
tarkastellut tarkemmin Vesa Kurkela (2003a, 536-538). Jari Muikku pitää yhtenä 
syynä käännösiskelmien tehtailuun 1970-luvulla sähköisen tiedonvälityksen 
hitautta. Tiedonvälitys nopeutui vasta 1980-luvulla taivaskanavien ja 
paikallisradion myötä. (Muikku 2001, 181) 

Käännösiskelmät olivat tavallaan myyvintä mahdollista musiikkia. Ennen 
kuin käännöshitti pääsi Suomen markkinoille, sen oli ollut noustava listoille 
monessa muussa maassa ja todistettava näin elinvoimaisuuteensa. Toisaalta 
Suomessa on aina levytetty myös sellaisia käännöskappaleita, jotka eivät ole 
olleet hittejä kotimaassaan. Tästä on hyvä esimerkki Paula Koivuniemen vuonna 
1980 levyttämä Tummat silmät ruskea tukka (Nissilä 2003).  

Käännöskappaleen tapauksessa suomalaisen sovittajan tuli siirtää 
alkuperäinen kappale mahdollisimman hyvin suomalaisiin olosuhteisiin. Kaj 
Backlundin mukaan sovituksen tilaaja saattoi antaa sovittajalle mahdollisuuden 
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omiinkin ratkaisuihin, luovuuteen. Käännösiskelmänkään sovituksen ei aina 
tarvinnut olla yksi-yhteen-kopio alkuperäisestä. (Backlund 2001*, 5)  

Yleensä oli kuitenkin tärkeää, että suomalaisen version sointikuva vastaisi 
mahdollisimman paljon alkuperäistä. Markku Johanssonin mukaan ajateltiin, että 
soinnillinen yhdenmukaisuus alkuperäisen kanssa olisi jopa myynnin tae. 
Yleisön oli kyettävä mieltämään suomalainen versio samantyyppiseksi kuin 
ulkomaalainen. Muutoksia voitiin tehdä vain hyvin painavista syistä. (Johansson 
1998*, 12) Nacke Johanssonin mukaan joskus kopioitiin niin orjallisesti, ”että 
originaalin aivan ilmeiset mauttomuudetkin menivät läpi.” (Johansson 2001) 
Yksi syy muutoksiin käännösiskelmien sovituksissa perustuu siihen, että 
sovittaja halusi teokseen sovitusluvan. Tämän jälkeen hän sai osansa kappaleen 
tekijänoikeustuloista. (Muikku 2001, 182) 

Toivo Kärki ei arvostanut ensinkään käännösiskelmien sovitusten kopiointia. 
Hän kutsui tällaisia sovittajia ”plankkaajiksi”. Kärkeä ärsytti se, että joku vain 
kirjoitti valmiilta äänitteeltä kuulemansa äänet nuoteiksi ja kutsui tätä 
sovittamiseksi. (Niiniluoto 1982, 206) Kärki oli muutenkin pitkään sitä mieltä, 
että sovittaminen ei ole luovaa toimintaa. Jos joku toinen sovittaja aikoi sovittaa 
Kärki-sävelmän, piti sovituksessa olla todella jotain uutta, jotta Kärki pystyi 
katsomaan sen muuksi kuin alkuperäisen pianonuotin orkestroinniksi. 
Myöhemmin uusien populaarimusiikin tyylien myötä, joiden parissa Kärki ei 
enää itse työskennellyt, hän saattoi vihdoin myöntää, että myös sovittamisessa 
tarvitaan luovuutta. (Henriksson ja Kukkonen 2001, 46-47) 

Käännöskappaleen tapauksessa sovittajan piti selvittää, miten alkuperäinen 
kappale on toteutettu sovituksen ja äänityksen suhteen. Sovittajan ensimmäinen 
tehtävä oli kappaleen ”plokkaaminen” eli transkribointi, soivan musiikin 
siirtäminen nuottikirjoitukseksi suoraan äänitteeltä. Äänitteiden transkribointi oli 
merkittävä oppimiskeino muutenkin kuin iskelmätuotannon piirissä. Kaj 
Backlundin mukaan 1950- ja 60-luvuilla, kun populaarimusiikin oppikirjoja ei 
ollut saatavissa, muusikot transkriboivat äänitteitä oppimismielessä. Kun 
ensimmäisiä oppikirjoja tuli viimein saataville, havaittiin, että eroja tiedoissa 
kirjoihin nähden ei juuri löytynyt. Siten äänitteiden transkribointi oli ollut 
tehokasta oppimista. (Backlund 2001*, 32) 

Iskelmäsovittajalle pianonuottia kummoisempaa nuottia ei useinkaan ollut 
saatavilla. Aarno Raninen väittää, että 1960-luvun lopulla mitään valmiita 
nuotteja ei ollut, vaan äänite oli aina transkriboitava. Raninen ja varmasti 
muutkin sovittajat kehittyivät nopeiksi äänitteiden nuotintamisessa. (Raninen 
1998*, 37) Sävelmien ”plokkaaminen” saattoi välillä olla tylsää taitaville 
muusikoille. Käännöskappaleissa oli yleensä vain ”kolme sointua”, ja silti piti 
kuunnella, missä kohtaa ne vaihtuvat (Backlund 2001*, 49).  

Nuotinnuksen tarkkuus vaihteli sovittajan ja kappaleen tyylin mukaan. Tietyt 
soittimet vaativat hyvin tarkan transkription. Tämä koskee erityisesti puhallin- ja 
jousiryhmien osuuksia, mutta jotkut sovittajat kirjoittivat nuotille kaiken basso-
osuuksia myöten. Monista kappaleista ei kannattanut kirjoittaa kuin sointurunko 
ns. komppilapulle. Tässä tapauksessa oli tärkeää soittaa alkuperäinen äänite 
muusikoille studiossa, jotta nämä pystyivät tavoittelemaan alkuperäisen 



 
 
 
 

83 
 

kappaleen soittotyylejä, tunnelmaa sekä kuulemaan eri soittimissa käytetyt 
saundit. Käännösiskelmien tehtailu laajensi studiomuusikon työnkuvaa, koska 
nyt soiton lisäksi piti pohtia saundien toteutustapoja. Ronnie Kranckin mukaan 
äänitettyä versiota verrattiin alkuperäiseen heti pohjien äänitysten jälkeen. Näin 
pyrittiin tarkastamaan, kuinka lähelle alkuperäistä oltiin päästy. (Kranck 1998*, 
46) Valmiilta äänitteeltä saatiin myös kappaleen tempo.  

Ulkomaisen tuotannon jäljittely tuotti Suomen oloissa joitakin ongelmia. 
Suurin ongelma olivat levytyskustannukset. Suomessa ei voitu käyttää yhtä 
suuria kokoonpanoja kuin ulkomailla, etenkään jousistossa. Jaakko Salo (1998*, 
25) väittää, että ulkomaisilta äänitteiltä kuuli selvästi sen, että orkesterin koossa 
ei oltu säästelty. Salon mielipide oli kuitenkin, että kun kerran tehdään 
käännösiskelmiä, ne pitää saada soimaan lähelle alkuperäistä. Tämä vaati usein 
kekseliäisyyttä sekä sovittajilta että äänittäjiltä.  

Backlundin (2001*, 5) mukaan yksi selvitettävä asia oli se, miten saataisiin 
samankuuloinen tulos pienemmällä kokoonpanolla. Backlund vertaa tilannetta 
siten, että originaalilla on sinfoniaorkesteri, kun taas Suomessa on käytössä 
kahdeksan miestä. (kts. myös Runne 1998*, 41) Suomessa käytössä ollut 
studiotekniikka ei sen sijaan tunnu olleen suurempi ongelma. Kiinnostavaa kyllä, 
orkesterien pienuus ei ollut Salon mukaan ongelma vielä 1950-luvun lopulla. 
Tuolloin Salon mukaan ”levytysstudiomme ja äänitystekniikkamme huomioiden 
meillä päästään kenties parhaisiin tuloksiin nykyisillä yleensä käytettävillä 
pienillä yhtyeillä.” (Maunola 1959, 5) Ilmeisesti tuolloisten äänitystilojen ja 
teknologian vuoksi pienet kokoonpanot oli helpompi äänittää. 

Äänittäjä Jukka Teittinen pitää originaalin ja kotimaisen käännösiskelmän 
laadullista vertailua epäoikeudenmukaisena. Silloin ei oteta huomioon, että 
Suomeen tuleva valikoima on ulkomaista huipputuotantoa. Isot artistit olivat 
voineet hioa tuotteitaan ajan ja rahan kanssa. Suomessa piti pyrkiä vastaavaan 
lyhyessä ajassa. Teittinen pitää hyvänä saavutuksena sitä, että Suomessa päästiin 
usein niinkin lähelle alkuperäistä. (Teittinen 1998*, 29-30) Markku Johanssonin 
mielestä suurin vaikeus oli siinä, että Suomen oloissa aikaa käännösiskelmän 
äänittämiseen oli yleensä vain vähän, noin 45 minuuttia kappaleen pohjia varten. 
Siinä ajassa muusikoiden ja äänittäjien oli pystyttävä tulemaan niin lähelle 
alkuperäislevytystä kuin mahdollista. (Johansson 1998*, 8) Äänittäjä Ronnie 
Kranckin mielestä musiikkiäänityksen kannalta suurin ero alkuperäisiin oli usein 
kaiun käyttö. Kranckin mukaan suomalaiset laulajat halusivat ääneensä paljon 
kaikua, koska se näin muka kuulostaisi paremmalta. Kranckin mielestä asia on 
juuri päinvastoin. (Kranck 1998*, 46) 

Käännösiskelmän toteutuksen vaikeus tulee hyvin Katri-Helenan 
levyttämässä Abba-hitistä SOS (1975). Katri-Helenan versiossa syntetisaattoreita 
on käytetty paljon. Kertosäkeistöön meno on äänitetty selvästi tuplanopeudella - 
kuten varmaan alkuperäisessäkin, mutta nopeudenmuutos tulee kotimaisessa 
versiossa selvemmin esiin. Muuten syntetisaattorisaundi jää aika kauaksi Abban 
käyttämästä. Pianostakin puuttuu chorus-efekti, joka on selvästi kuuluvissa 
alkuperäisen introssa. Bruno Korpelan (2001a*, 28) mukaan 1970-luvulla 
studiossa puhuttiin ’Abba-pianosta’: ”Se tarkoitti sellaista oikeaa pianoa, jossa 
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oli hemmetin teräksinen ääni ja sitten flangeri siellä perässä, ikään kuin oli 
pedaali pohjassa koko ajan, teräksinen ja kauhea atakki siinä pianossa. Se ei 
kuulostanut akustiselta, se kuulosti sähköisesti vahvistetun akustisen pianon 
sekasotkulta.” Korpela viittaa varmasti Abban käyttäämään Yamahan CP-70-
sähköpianoon. CP-70 on pienikokoinen mikrofoneilla varustettu pienikokoinen 
akustinen piano, jolle kielten lyhyyden muodostui sille ominainen sointiväri. 

Usein jokin tällainen pieni yksityiskohta jää puuttumaan maailmanhitin 
kotimaisessa toteutuksessa. Esimerkiksi Markku Aro levytti Rainbow-yhtyeen 
hitin I Surrender vuonna 1981 nimellä Ensi kertaa. Aron versiossa rumpujen 
virvelikaiku ei vaihdu kertosäkeistössä kuten alkuperäisessä. Tällaisten efektien 
lisäämiseen ei ehkä vain ollut aikaa tai niitä ei katsottu tarpeellisiksi.  

 
”Plokkaaminen” ja alkuperäisten sovitusten toteutustapojen pohtiminen 
hyödyttivät kuitenkin sovittajia. Käännösiskelmien tekeminen on ollut suuri 
tekijä suomalaisten iskelmäsovittajien oppimisessa alalle. Veikko Samulin 
tapauksessa käännösiskelmien transkribointi saattoi vaikuttaa hänen 
sovittamistyylinsä kehittymiseen. Alkuperäiseltä äänitteeltä oli Samulin mukaan 
joskus vaikea kuulla, mitä kaikkea siellä ehkä olikaan. (Samuli 2002*, 3) 
Tällaisesta monikerroksisuudesta tuli yksi Samulin sovitusten tyypillisiä piirteitä. 
Jori Sivonen (2001*, 2) piti käännösiskelmien transkribointia kiinnostavana ja 
hyvin opettavana toimintana. Hänen mukaansa käännösiskelmistä sai paljon 
sovitusideoita myös originaalikappaleiden sovituksiin. Myös Markku Johansson 
korostaa sitä, kuinka hyvää oppia käännösiskelmien teko oli myös muusikoiden 
kannalta: miten saada asiat kuulostamaan samalta kuin Englannissa tai 
Amerikassa. (Johansson 1998*, 14; myös Heikkilä 1990, 30). 

Jori Sivonen mielestä kotimaisista levyistä tuli sitä mielenkiintoisempia, mitä 
enemmän ne sisälsivät käännöskappaleita. Kun sovitukset kopioitiin tarkasti, 
olivat levyille päätyvät sovituksetkin aina hieman eri tyylisiä. Levyillä oli 
tavallaan yhtä monta sovittajaa kuin oli käännöskappalettakin. Toiseksi 
käännöskappaleet oli tuotettu aina eri studiossa ympäri maailmaa, jolloin ne 
erosivat huomattavasti soinniltaan. Kun tätä alkuperäisen sointiakin pyrittiin 
jäljittelemään, tuli kotimaisille äänitteille soinnillista vaihtelevuutta. Toisaalta 
Sivonen myöntää, että näin ei yleensä kuitenkaan käytännössä käynyt. Kun 
säestystaustat äänitettiin parina päivänä ja käytettiin samaa rumpalia, pysyivät 
esimerkiksi rumpusaundit samanlaisina kaikilla LP:lle tulevilla kappaleilla. 
(Sivonen 2001*, 25) 

Sekä sovittajan että äänittäjän työpanosta tarvittiin pohdittaessa, miten 
tavoittaa käännösiskelmän vaatimat soinnilliset ratkaisut. Esimerkkinä tällaisesta 
työparista Muikku (2001, 288) nostaa esiin 1950-luvun Scandian tiimin, jonka 
muodostivat sovittaja Jaakko Salo ja äänittäjä Aarre Elo. He kuuntelivat yhdessä 
ulkomaisia äänitteitä ja pohtivat, miten he Suomen oloissa saisivat aikaan 
samanlaisen soinnin. Kiinnostavaa on, että tähän asiaan alettiin kiinnittää 
ylipäänsä huomiota. Sovittajien ja äänittäjien samankaltainen yhteistyö 
käännösiskelmien parissa jatkui tiiviinä myöhemminkin. Scandian 1960-luvun 
äänittäjä Jouko Ahera (2002*, 18) kertoo, että Salo tai joku muu sovittaja toi 
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alkuperäisen äänitteen kuultaviksi Aheralle jo ennen kuin kappaletta alettiin 
äänittää. Yhdessä sovittajan kanssa he pohtivat, kuinka alkuperäisen äänitteen 
sointi voitaisiin saada aikaiseksi.  

Erkki Pälli (1967) on taltioinut aikalaiskuvauksen eräästä Scandian 1960-
luvun käännösiskelmäsessiosta (Iskelmä-lehti 2/1967). Kyseessä on Johnnyn 
levyttämä kappale Hymyillen (säv. Benny Andersson), joka oli hitti 
loppuvuodesta 1966. Jutussa kysellään kappaleen äänitykseen osallistuneilta 
henkilöiltä heidän osuudestaan kappaleen syntyyn. Sovittaja Jaakko Salo toteaa 
roolistaan, että hänen osansa oli vain kopioida alkuperäinen esitys ja valvoa 
levytystilaisuus. Sovittaminen ei vienyt Salolta aikaa, koska hän vain kuunteli 
alkuperäisen muutaman kerran ja kopioi äänet nuottipaperille. Pohjien soitto 
kesti vain puolitoista tuntia. Jutussa mainitaan myös levytyksessä soittaneet 
studiomuusikot. Mukana olivat kitaristit Heikki Laurila, Raimo Sarkio ja Herbert 
Katz (joka tosin soitti tamburiinia), basisti Erkki Seppä ja rumpali Ilpo Kallio. 
Salo itse soitti äänitteellä kuuluvan cembalo-osuuden. Tämä kokoonpano oli 
luultavasti Salon vakioyhtye tuohon aikaan. (Pälli 1967, 13) Kuten kuvauksesta 
käy ilmi, ei sävelmän nuotintamiseen ja pohjien soittoon kulunut montaakaan 
tuntia.  

1980-luvun alussa käännösiskelmiä ei enää tehty yhtä paljon kuin 1970-
luvulla. Musiikin tuotanto-olosuhteet olivat muuttuneet maailmallakin, ja 
viihdemusiikkia tehtiin yhä enemmän koneiden avulla. Tämän vuoksi 
Suomessakaan ei enää tarvittu suurta kokoonpanoa ja isoa äänitystilaa 
samankaltaisen lopputuloksen saavuttamiseen kuin alkuperäisellä äänitteellä. Nyt 
uskottavaan jäljittelyyn tarvittiin oikeanmerkkiset syntetisaattorit ja 
rumpukoneet. Itse asiassa juuri 1980-luvulla olisi ollut entistä tarkempia teknisiä 
mahdollisuuksia jäljittelyyn sämplereiden avulla. Niitä hyödynnettiin ilmeisesti 
hyvin vähän. Vain yksi sovittajista tunnusti sämplänneensä alkuperäisen 
kappaleen rumpusaundin. Ehkä sämpläys vei kuitenkin liikaa aikaa, ja oli 
nopeampaa saavuttaa suunnilleen samankaltainen saundi muulla tavoin. 

1980-luvulla sovittaja joutui pohtimaan, millä laitteilla alkuperäiset kappaleet 
oli tehty. Sivosen mukaan tämä oli toisaalta hankalaa, mutta periaatteessa 
ulkomaisillakin tuottajilla oli samat laitteet. Ainakin Sivonen oppi kuulemaan, 
mitä laitteita alkuperäisellä kappaleella oli käytetty. (Sivonen 2001*, 55) Esa 
Kotilaisen mukaan joskus ulkomaisilta hiteiltä kuuli suoraan, että jokin saundi 
oli tehty syntetisaattorilla, jota ei vielä ollut Suomessa. Yleensä sellaiset mallit 
tulivat kuitenkin jo pian Suomeen. Kotilainen kuitenkin kritisoi kansainvälisten 
vaikutteiden harkitsematonta käyttöä: ”[K]un jossain kansainvälisessä 
iskelmässä on joku hieno mattosaundi tai efektisaundi, niin suomalaisessa 
iskelmämusiikissa se laitetaan ihan eri ympäristöön, tää on ajanmukaista vaikka 
se ei sopisikaan siihen.” (Kotilainen 2001*, 28)  

1980-luvun käännösiskelmästä voidaan mainita esimerkkinä Steve Wonderin 
hitti I just called to say I love you eli Kirkan levyttämä Soitin vaan kun taas sua 
kaipaan (1985). Kappaleen sovitus on alkuperäisessä versiossakin hyvin 
minimalistinen. Suomen versiossa tarvittiin vain samankaltainen mattosaundi ja 
samat rumpusämplet. Jori Sivonen (2001*, 17) on pohtinut kyseisen kappaleen 
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alkuperäisversion yksinkertaista sovitusta. Se kuulostaa Sivosen mielestä lähinnä 
demolta. Sivosen mukaan voisi olla täysin mahdollista, että Wonderin tekemän 
demon laatu ja tunnelma on riittänyt Wonderin levy-yhtiölle sen julkaisemiseen 
levyllä. 

Voisi sanoa, että käännösiskelmien ansiosta sovitukset suomalaisilla 
iskelmälevyillä pysyivät melko monipuolisina ja välillä kunnianhimoisina. Kun 
yhä enemmän siirryttiin originaalituotantoon, saattoivat myös hieman 
huolettomammin ja rutiinilla tehdyt sovitukset mennä läpi. Nyt ei ollut selvää 
vertailukohtaa, mihin sovitusta olisi voinut verrata. Edellä kävi ilmi, että Jori 
Sivonen (2001*, 25) piti hyvänä käännösiskelmien tuomaa monipuolisuutta. 
Sivonen pitää ongelmallisena yhden sovittajan käyttöä originaalituotannossa. 
Kun yksi sovittaja tekee kaiken (ja kiireellä), albumin kappaleet kuulostavat 
usein aika samankaltaisilta.  

Kuulonvaraisuus 

Iskelmämusiikin tuotannossa yhdistyy kaksi erilaista musiikin oppimis- ja 
välitystapaa. Yleensä populaarimusiikin oppiminen perustuu korvakuulolta 
soittamiseen. Kappaleiden opettelussa käytetään apuna korkeintaan 
yksinkertaisia sointulappuja. 1970-luvulla alalle tulleista studiomuusikoista 
monet olivat soittaneet pop-bändeissä, joissa kappaleiden oppiminen perustui 
juuri tähän (esim. Virtanen 2001*). Vanhemmilla studiomuusikoilla ja 
sovittajilla oli puolestaan jazztausta. Jazzissa tiettyjen standardikappaleiden 
osaaminen ulkoa eri sävellajeissa on itsestäänselvyys. Sama korvakuulolta tai 
ulkomuistista soittaminen pätee myös tähän.  

Studiomuusikot lukevat kuitenkin hyvin nuotteja. Studiossa kappaleiden 
opetteluun ei jää paljoa aikaa. Siksi sovittajan kannattaa kirjoittaa muusikoille 
tarkat nuotit ja niihin mahdollisimman paljon asioita. Erityisesti jousi- ja 
puhallinsektiot on kirjoitettava tarkasti - vaikka varmasti monet 
puhallinmuusikot voisivat kertoa päinvastaisistakin kokemuksista. Toisaalta 
iskelmämusiikin sovittamisessa suullisilla ohjeilla on suuri merkitys, eikä 
sovittajan tämän vuoksi tarvitse kirjoittaa kaikkea paperille. Vaikka sovitus 
olisikin ollut hyvin suunniteltu jo ennen studioon menoa, on selvää, että sovittaja 
keskusteli työn alla olevasta kappaleesta studiossa muusikoiden kanssa. 
Suullisten ohjeistuksen käyttökelpoisuutta lisäsi se, että sovittajilla oli 
vakiokoonpanonsa, joten muusikot yleensä varmasti ymmärsivät sovittajan 
toiveita.  

Tästä voidaan mainita esimerkkinä edellä mainittu Jaakko Salon haastattelu 
Iskelmä-lehdessä. Siinä hän toteaa, että muusikot ymmärtävät pienilläkin ohjeilla 
hyvin, mitä hän toivoo. Kiintoisa on Salon väite, että vielä pari vuotta ennen 
haastatteluhetkeä (1967) ohjeiden anto ei vielä olisi onnistunut. (Pälli 1967, 13) 
Tarkoittiko Salo muusikoiden tason yleistä parantumista, vai sitä, että muusikot 
olivat vihdoin omaksuneet beat-pohjaisen iskelmätyylin, joka tuolloin eli vielä 
muotoutumisvaihettaan? Joka tapauksessa muusikoiden ammattitaito lienee 
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edelleen kasvanut. Esimerkiksi Halosen (2002*, 30) mukaan muusikoille ei 
tarvitse kirjoittaa kovin tarkkoja nuotteja, koska he ymmärtävät hyvin paljon eri 
tyyleistä. 

Väitettä populaarimusiikin kuulonvaraisuudesta ja sointikeskeisyydestä tukee 
se, että valmiita äänitteitä käytetään usein sovittamisen apuna. Sovittaja saattaa 
soittaa yhtyeelle äänitystilanteessa jonkin levyn, jonka mukaista tyyliä tai 
sointikuvaa tavoitellaan. Muut äänitteet toimivat vertauskohtana, kun halutaan 
toteuttaa jokin tietty saundi. Aheran mukaan usein ohjeena äänittäjälle oli vain, 
että ”tee semmonen kuin siinä biisissä”. Veikko Samuli sanoo käyttäneensä koko 
sovitusuransa ajan samanlaista menetelmää. Jos hän haluaa jonkun saundin, hän 
soittaa esimerkkikappaleen muusikolle ja pyytää yrittämään samanlaista. (Ahera 
2002*, 23; Samuli 2002*, 12; myös Hyvärinen 2002*, 50; Louhivuori 2001*, 
51) 

 
Kuulonvaraisen soittamisen ja nuotinluvun sekoitus on ns. komppilappu-
käytäntö, joka tuntuu olleen sovittajien yleisin tapa iskelmien nuotintamisessa. 
Sovittajasta riippuen tähän komppilappuun kirjoitetaan tärkeimmät asiat: 
kappaleen rakenne ja sointupohja. Antti Hyvärinen (2002*, 44) kuvailee 
komppilappua näin: ”Komppilappu oli alunperin yksi lappu jota kopioitiin. 
Mutta kun alkoi tulla monimuotoisempia taustoja komppisoittimille, niin 
tämmönen blanco tehtiin ensin, jossa on pelkkä bassolinja ja soinnut. Ylärivi on 
tyhjä ja siihen yläriville kirjoitettiin ne asiat, mitä itse kunkin komppisoittimen 
piti soittaa.” (Myös Backlund 2001*, 52) Ari Ainasoja (1989, 40) on tarkemmin 
jaotellut studiossa käytettyjä nuotteja sen mukaan, millaista informaatiota ne 
sisältävät. 1) Tarkimmissa nuoteissa on merkitty rytmi ja soinnun äänet, nuotissa 
on diskantti- ja bassoviivasto. 2) Nuottiin on merkitty rytmi ja soinnun 
pohjasävel. Käytössä on diskantti- ja bassoviivasto. 3) Nuottiin 
diskanttiviivastolle on merkitty vain soinnut.  

Komppilapussa on siis yleensä kaksi nuottiviivastoa (diskantti- ja 
bassoavain), joihin voidaan kirjoittaa soitinkohtaisia melodia-aiheita tai 
bassokulkuja. Komppilappu kannattaa pitää yksinkertaisena sen vuoksi, että siitä 
on helppo ottaa kopioita ja kirjoittaa eri soitinryhmille vain niiden tarvitsemat 
osat. Kopiokoneesta tulikin merkittävä työn helpottaja sovittajille. Antti 
Hyvärisen työpäivä Finnvoxilla alkoi aina kopiokoneen ääressä. 

Komppisoittimille (basso, kitara, koskettimet) kirjoitettiin vain sointumerkit, 
jonka pohjalta muusikko rakensi osuutensa yhdessä sovittajan kanssa. Joskus 
soittimen osuus kirjoitettiin tarkemmin, esimerkiksi jos käännöskappaleessa oli 
hyvä bassokulku. Pianolle ja kitaralle kirjoitettiin tarkasti mahdolliset arpeggio-
kuviot. Jousille ja puhaltimille kirjoitettiin omat laput. Jotkut sovittajat 
kirjoittivat jousiosuudesta itselleen partituurin, josta se oli helpompi johtaa. 
Partituurin avulla jousisatsi oli myös helpompi hahmottaa kirjoittaessa.  

Sovittajien ja muusikoiden kommentissa on havaittavissa, että joissain 
tapauksissa pelkät soinnut sisältävää komppilappua pidettiin merkkinä sovittajan 
laiskuudesta. Se jätti sovittamisen aika pitkälle muusikoiden harteille, mikä 
saattoi olla muusikoiden mielestä hyväkin asia. Muusikko sai silloin käyttää 
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omaa luovuuttaan. Mutta toisaalta muusikoiden kannalta oli harmittavaa, että 
heidän ammattitaitoonsa turvauduttiin hieman liikaa. Muusikot olivat soittamisen 
lisäksi pitkälle vastuussa sovituksestakin, varsinkin jos komppilaput oli 
kirjoitettu vain viitteellisiksi. Silloin sovittajat luottivat hyviin muusikoihin, 
eivätkä paneutuneet ennakkosuunnitteluun (Louhivuori 2001*, 37). Kysymys oli 
varmaankin myös rahasta. Muusikot saattoivat ajatella, että sovittaja sai palkkion 
ja he joutuivat tekemään työt.  

2.3. Äänitystekniikan vaikutus  

Äänilevysovittajan työtä ovat aina säädelleet ne äänentallennusmenetelmät ja -
formaatit, jotka kulloinkin ovat olleet käytössä. Sovittajan käyttämät tekniset 
apuvälineet sovitustyössä tutkimusaikana voi tiivistää kolmeen vaiheeseen. 
Vanhin ja (teknisesti) yksinkertaisin tapa on tehdä sovitus nuottipaperille. Tällä 
tavoin sovitukset ovat yleensä hyvin suunniteltuja jo ennen studioon menoa. 
1970-luvulla käyttöönotettu moniraitaäänitys antoi paljon joustavuutta 
äänittämiseen ja sovittamiseen. Sovittaminen tapahtui yhä enemmän studiossa, 
kun soitto-osuuksia voitiin lisäillä ja poistaa. Kutsun tätä sovitustapaa 
”moniraitasovittamiseksi”. 1980-luvulta lähtien voisi puhua 
”sekvensserisovittamisesta”, jossa sovittaja realisoi tai ainakin ohjelmoi suuren 
osan niistä musiikkitapahtumista, joita lopulliselta äänitteeltä on kuultavissa. 
Suuri osa sovituksesta ja jopa soittotapahtumista oli mahdollista tehdä 
työhuoneella ennen studioon menoa. Nämä kolme sovitustapaa ovat edelleen 
käytössä, eivätkä ne korvaa toisiaan. 

Ensimmäiset ääninauhurit olivat yksiraitaisia, eli nauhalle voitiin äänittää 
vain yksi äänikanava. Yksiraitaisilla mononauhureilla musiikkia äänitettiin 
kopioimalla ottoja kahden eri nauhurin avulla. Aluksi yhdelle nauhurille 
äänitettiin kappaleen säestystausta. Tätä nauhaa soitettiin studiossa muusikoille, 
jotka lisäsivät siihen uusia osuuksia. Samalla alkuperäinen tausta ja uudet soitto-
osuudet äänitettiin toiselle nauhurille. Näin oli äänitetty kaksi raitaa. 
Periaatteessa näin voitaisiin jatkaa loputtomiin, mutta jokaisella kopiointikerralla 
nauhakohina kasvoi. Kopiointien määrä kannatti pitää mahdollisimman pienenä, 
jotta äänitteestä tulisi teknisesti korkealaatuinen. Muikun mukaan 
äänitystekniikan rajoitukset pakottivat sovittajia huolelliseen 
ennakkosuunnitteluun, mistä voitiin alkaa tinkiä myöhemmin 
moniraitanauhureiden tarjoamien mahdollisuuksien myötä. (Muikku 2001, 290-
291)  

Heti nauhaäänityksen yleistyttyä 1950-luvulla tuli tavaksi äänittää laulajan 
osuus viimeiseksi kaikkien soitinosuuksien jälkeen. Laulaja kuuli nauhalle 
äänitetyn säestyksen ja lauloi osuutensa sen päälle. Nauhalle voitiin tehdä monta 
eri ottoa, joista leikkaamalla ja yhdistämällä koostettiin lopullinen master-otto. 
Suuri ero tietokoneaikaan verrattuna oli siinä, että ääninauha leikattiin 
kirjaimellisesti poikki ja liitettiin teipillä toiseen nauhaan. Taitavasti tehtyä 
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leikkausta on miltei mahdoton huomata. Äänitteen muokkaaminen ei siis ole 
mitenkään uusi ilmiö suomalaisessa ääniteteollisuudessa. Vaikka yhtye olisi 
soittanut studiossa samaan aikaan, voitiin lopullinen versio koostaa lukuisista 
otoista.  

Studiokäytössä 1950- ja 60-luvuilla stereonauhurin kahta raitaa käytettiin 
alkeellisena moniraitanauhurina. Säestys äänitettiin toiselle raidalle, ja 
esimerkiksi jousiryhmän osuus toiselle. Edelleen jouduttiin kopioimaan toiselle 
nauhalle, mutta ei enää niin monta kertaa kuin mononauhureiden kanssa. Lisäksi 
saatiin hieman enemmän pelivaraa, kun kahden raidan keskinäistä 
voimakkuussuhdetta voitiin vielä myöhemmin muuttaa. Muusikolle piti syöttää 
tarkkaamosta miksaus, jossa yhdistyivät nauhalle jo aiemmin äänitetyt soitto-
osuudet, muiden samaan aikaan soittavien muusikoiden soittimet ja muusikon 
oma soitin.  

Moniraitanauhurissa on monta äänipäätä yhden (mononauhuri) tai kahden 
(stereonauhuri) sijaan. Sillä voidaan äänittää monta osuutta eri aikaan ja samalla 
kuunnella jo äänitettyjä osuuksia. Suomessa siirryttiin moniraitaäänittämiseen 
1960-luvun loppupuolella. Esimerkiksi Finnvox-studioon hankittiin 
neliraitanauhuri vuonna 1965, 8-raitanauhuri 1969 ja 16-raitanauhuri 1975.14 
1980-luvun alussa oltiin suurimmissa studiossa siirrytty jo 24-raitaisiin 
nauhureihin.  
 
Iskelmämusiikin tuotannon kaikissa vaiheissa tapahtui muutoksia, kun käyttöön 
tuli uusia tallennusvälineitä. Ensinnäkin ajankäyttö studiossa on kasvanut. 
Toisaalta ajanpuutteen valittelu tuntuu olleen jatkuva ilmiö iskelmätuotannossa. 
Lehti-jutussa 1959 sovittaja Ossi Malinen sanoo, että kotimaiset äänitteet tehtiin 
1950-luvun lopulla ”kelvottomissa olosuhteissa”. Malisen mukaan Saksassa 
korkealuokkaisissa studiossa käytetään parin kolmen kappaleen äänittämiseen 
useita päiviä. Suomessakin oli tuolloin ”sentään päästy puolen tunnin 
sivuvauhdista, mutta kahta tuntia pidetään vieläkin miltei enimmäisaikana 
kappaletta kohden.” Samassa jutussa myös Jaakko Salo piti yhtenä 
iskelmätuotannon ongelmana ajanpuutetta sisäänsoitettaessa, minkä vuoksi 
hyvää lopputulosta oli vaikea saavuttaa. (Maunola 1959, 5-6) 

Aarre Elo toimi Scandian äänittäjänä 1950-60-lukujen taitteessa. Hän toteaa 
muistelmissaan, että tuolloin levytyksiä tehtiin paljon harvemmin kuin 
myöhempinä aikoina. Tämän vuoksi Elolla ja sovittaja Jaakko Salolla oli aikaa 
miettiä ja suunnitella seuraavaa levyä. (Elo 1996, 79) Elon seuraaja Scandian 
äänittäjänä oli Jouko Ahera. Hän näki 1960-luvun aikana tapahtuneen 
muutoksen. Vielä vuosikymmenen alussa levytys oli ollut harvinainen tapaus ja 
kaikille mukana olleille ”mukava happening”. Levytystahti alkoi kiihtyä 
tuotannon kasvaessa, ja studiossa jouduttiin tehostamaan ajankäyttöä. 
Säestystausta oli saatava äänitetyksi nopeasti, koska muusikoilla oli jo kiire 
toiseen studioon ja sessioon. (Ahera 2002*, 7)  

                                                
14 http://www.finnvox.fi/info_fi.htm  
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Kassu Halosen mukaan 1970-luvulla iskelmä-LP:n äänitykseen kului aikaa 
seuraavasti: viisi päivää pohjien soittoon, viisi päivää päällesoittoihin, viisi 
päivää laulatusta, kuoroja ja miksausta. Näin aikaa kului 3-4 viikkoa. Nykyisin 
levyn valmistuminen kestää hieman pidempään, neljästä seitsemään viikkoa. 
Halonen tarkoittaa edellä varmaankin ”A-tuotantoa”, asemansa 
vakiinnuttaneiden ja hyvin myyvien artistien tuotantoa. ”B-tuotteet” tehtiin 
1970-luvulla nopeammin. Bruno Korpela harmitteli ajanpuutetta, mikä koski 
erityisesti näitä ”liukuhihnatuotteita”. Esimerkiksi pohjien soittoa varten ei 
saanut kuin korkeintaan kaksi päivää. Janne Louhivuori muistelee, että 1970-
luvulla joillakin Microvoxilla tehdyissä sessioissa soitettiin LP:n pohjat yhdessä 
päivässä päällesoittoineen. (Halonen 2002*, 49; Korpela 2001a*, 31; Louhivuori 
2001*, 5) 

Moniraitasovittaminen 

1960-luvulla iskelmäsovittajaa odotti studiossa kaksiraitainen nauhuri, 
vuosikymmenen lopulla ehkä jo neliraitainen. Äänitysraitoja oli joka tapauksessa 
käytössä hyvin vähän. Siksi kokoonpanot studiossa olivat melko suuria. Oli 
järkevämpää soittaa säestystausta mahdollisimman suurella kokoonpanolla, jotta 
kohinaa lisääviä päälleäänityksiä ei tarvittaisi. Suurista kokoonpanoista voi 
vakuuttua selailemalla Suomalaisten äänilevyjen luetteloa 1968, jossa annetaan 
lukuisten kappaleiden soittajatiedot. Itse asiassa teos on koko sarjasta ainoa, 
jossa mainitaan soittajatiedot. 

Äänittäjän ja sovittajan työ vaati kaksiraitavaiheessa ennakointia. Kun raitoja 
ei ollut paljon käytössä, oli ottoja summattava, siis kopioitava nauhalta toiselle. 
Soittimien voimakkuussuhteet oli pyrittävä ennakoimaan etukäteen, koska 
uusintoihin ei ollut mahdollisuutta (Ahera 1998*, 41). Hyvärinen (2002*, 6) 
huomasi, mitä vaaroja tällainen nauhalta nauhalle kopiointi tuo soittimien 
keskinäiseen balanssiin. Sovittajan ja äänittäjän huomio kiinnittyy siihen 
soittimeen, jota juuri ollaan äänittämässä, koska äänitettävien soittimien virheet 
pyritään tietysti havaitsemaan. Tämä voi johtaa siihen, että tämän soittimen 
voimakkuus jääkin liian suureksi. Monista 1960-luvun iskelmistä voi havaita, 
kuinka säestyssoittimet kuuluvat introssa voimakkaina, mutta heti solistin 
aloittaessa ne häivytetään taustalle. Hyvä esimerkiksi tästä on Dannyn levyttämä 
Kauan (1965).  

Jari Muikun (2001) väitöskirjaansa varten tekemissä haastatteluissa nousee 
usein esille sovituksissa tapahtuneet muutokset, jotka olivat seurausta 
moniraitaäänittämiseen siirtymisestä. Toisaalta sovitusten muutos 1970-luvulla 
ei liity pelkästään moniraitatekniikkaan. Tuolloin suomalainen äänitetuotanto 
kasvoi voimakkaasti. Kiire studioissa kasvoi, kun äänitetuotantoa piti tehostaa. 
Suhtautuminen tähän uuteen työskentelymenetelmään tuntuu jakavan ainakin 
Muikun haastattelemia ammattilaisia. Toiset esittivät sitä vastaan hyvin vahvaa 
kritiikkiä, kun taas toisille uusi tapa sopi hyvin. Moniraitasovittamisen kritiikin 
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voi jakaa kolmeen osaan: ennakkosuunnittelun puute, ajankäyttö/kustannukset ja 
sovitusten ”puuroutuminen” eli yksityiskohtien erottamisen vaikeus.15  

Jotkut äänittäjät eivät pitäneet ensinkään moniraitaäänittämisen tuomista 
muutoksista sovittamiseen. Moniraitaäänittämisen äänenlaadulliset hyödyt olivat 
tietysti tervetulleita. Osittain kritiikki johtuu uudesta työskentelytavasta, johon 
kaikki äänittäjät eivät olleet tottuneet tai jota he eivät yksinkertaisesti pitäneet 
oikeana. Äänittäjistä esimerkiksi Ronnie Kranck ja Jouko Ahera arvostavat 
sovittajia, joiden sovitukset ovat valmiita studioon tullessa. Aheran mielestä 
äänittäjän kannalta on hyvin turhauttavaa työskennellä sovittajan kanssa, joka ei 
tiedä mitä tekee. Ahera arvostaa määrätietoisia, hyvin levytykseen valmistuneita 
sovittajia, joiden kanssa ei tarvitse miettiä, mitä seuraavaksi tehdään. Myös 
Ronnie Kranckilla on selvä käsitys siitä, missä järjestyksessä iskelmä tuotetaan. 
Jos sovitus on valmis, kun tullaan studioon, on tämä kaikille osapuolille 
helpompaa, ja lopputuloskin on usein parempi. (Ahera 2002*, 26; Kranck 1998*, 
33-34) 

Moniraitaäänityksen tultua käyttöön Kranckia hämmästytti se, kuinka 
sovittajat alkoivat tehdä sovituksia pätkissä. Aluksi äänitettiin pohjat, joista 
sovittaja otti kopion kotiin ja mietti mitä seuraavaksi tehdään. (emt.) Studiossa 
sovittajat kyselivät äänittäjältä, kuinka monta raitaa on jäljellä. Vapaille raidoille 
oli ”hysteerinen” tarve keksiä jotain (Teittinen 1998*, 35). Ahera ymmärtää, että 
kyse oli osaksi kokeiluista, mutta hänen mielestään studio on väärä paikka 
kokeiluihin. Kokeilut omassa studiossa on eri asia. (Ahera 2002*, 26)  

Kranck näkee moniraitasovittamisen merkkinä sovittajien ammattitaidon 
vähenemisestä. Moniraitanauhurien myötä sovittamisesta tuli Kranckin mielestä 
helppoa. Kranck jakaa kapellimestarit ”valmiiksi ajatelleisiin” ja ”vähemmän 
ammattilaisiin”. Jälkimmäiset tekivät sovituksensa moniraidan suomin keinoin, 
eivätkä siten Kranckin mielestä osanneet tehdä ”niin hyviä kuin heidän piti 
tehdä”. (Kranck 1998*, 36) Kranckin näkemyksessä on taustalla ajatus siitä, että 
teknologian käyttö tekee asioista helpompaa ja ammattitaito vähenee. Pitää myös 
muistaa, että Ahera ja Kranck olivat alalla jo 1960-luvulla kaksiraitaäänittämisen 
aikaan. Nuoremmat äänittäjät olivat alusta asti tottuneet moniraitatyöskentelyyn, 
eikä heillä ollut kokemusta kaksiraitaäänittämisestä. 

Moniraitaäänittäminen mahdollistaa sovituksiin kerroksisuuden, aivan uuden 
estetiikan. Sovittaja Raimo Henriksson toteaa, että moniraitaäänityksen avulla 
musiikista saatiin esiin aivan uusia yksityiskohtia. Toisaalta sovituksiin lisättiin 
elementtejä, joilla Jukka Teittisen mielestä ei enää ollut mitään olennaista roolia. 
Ne eivät parantaneet lopputulosta. Kun raidoille tulee paljon tavaraa, voi tämä 
massa Aheran mukaan ”syödä” alkuperäisen hyvän idea, esimerkiksi toimivan 
kompin. Kyse tuntuu olevan siitä, että kun materiaalia on liikaa, eivät 
yksityiskohdatkaan enää erotu vaan hukkuvat kokonaisuuteen. Jotkut sovittajat 
katsoivat, että moniraitasovittamisesta seurasi äänitteiden yleissaundin 
”tukkoisuus”. Ideaaliksi tuntui tulevan, että sovituksessa on oltava koko ajan 

                                                
15 Jari Muikku on käsitellyt moniraitasovittamista väitöskirjassaan (kts. Muikku 2001, s. 290-
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ääntä. Pekka Tegelman puhuu Muusikko-lehden artikkelissaan samaan suuntaan: 
“Käsitykseni mukaan suuri osa mahdollisesta [sovitus]perinteestä katosi 70-
luvun moniraitaboomiin. Kun äänitettiin hurmiossa lukuisat raidat täyteen ja 
alettiin miksaamalla arrata biisejä, tietämys eri kokoonpanojen luonnollisesta 
dynamiikasta katosi sen siliän tien.” (Tegelman 1988, 33; Henriksson 1998*, 
131-132; Teittinen 1998*, 35-36; Ahera 2002*, 27) 

Joillakin 1970-80-lukujen iskelmälevyiltä onkin vaikea kuulla kaikkia 
soittimia. Esimerkiksi Katri-Helenan Sä oot mielessäin (1978) -kappaleessa on 
iso sovitus, josta on kuitenkin vaikea kuulla yksityiskohtia. Tämä on tyypillinen 
piirre koko levyn sovituksille. Ensimmäisiä esimerkkejä tällaisista täysistä 
sovituksista, joista on vaikea kuulla soittimia, on Kirkan Hei kuka (1978). 
Dannyn Ninja-levyä (1986) kuunnellessa tulee mieleen, että ehkä 1960-luvulla 
iskelmäsovituksissa annettiin enemmän tilaa soittimille? Ehkä se osaltaan 
todistaa joidenkin informanttien väitteen, että moniraitanauhureiden myötä 
sovituksiin tuli liikaa ”tavaraa”. Vapaat äänitysraidat houkuttelivat keksimään 
sovitukseen vielä jotain lisää. Vanhemmat kaksiraitatekniikalla tehdyt sovitukset 
ovat usein ilmavampia. Raitapulan vuoksi piti varmistaa, että kaikki sovituksen 
elementit kuuluvat.  

Myös se, että miksausvaiheeseen oli varattu usein liian vähän aikaa, jättää 
jotkut sovitukset epäselviksi. Mutta ehkä se on ollut tarkoituskin, ja tietoisesti 
pyrittiin siihen, että eri soittimet sulautuisivat kiinteästi toisiinsa ja 
muodostaisivat näin uudenlaisia sointeja. Esimerkiksi yhdysvaltalainen 
levytuottaja Phil Spector pyrki 1960-luvun levytyksissään nimenomaan 
massiviivisen ”äänivallin” luomiseen, ei yksityiskohtien erotteluun. Esimerkkinä 
tällaisesta todella isosta saundista voisi mainita Fredin Rakkauslaulun (1975). 
Sovituksen lopetus tuo mieleen juuri Spectorin ja hänen suosimansa massiiviset 
äänivallit.  

Moniraitaäänitys mahdollisti uudenlaisen tasapainon eri soittimien välillä. 
Toisaalta tähän balanssimuutokseen vaikutti myös uudet musiikilliset esikuvat, 
esimerkiksi beat-musiikin hyöky 1960-luvun puolivälin jälkeen. Siinä ja muissa 
populaarimusiikin lajeissa (kuten bluesissa ja rockissa) korostettiin 
bassotaajuuksia ja pyrittiin siihen, että äänitteet olisivat voimakkaan kuuloisia. 
Tämä ihanne siirtyi myös suomalaiseen iskelmätuotantoon. Sovituksissa 
perinteinen balanssi laulun ja taustan sekä eräiden soittimien välillä alkoi 
muuttua (kts. esim. Kurkela 2003a, 542).  

Jos äänitys oli tehty moniraitanauhalle, oli myös tilaajan mahdollista pyytää 
muutoksia sovituksiin jopa äänityksen jälkeen. Bruno Korpela (2001b*, 4) 
kertoo, että levy-yhtiön edustaja pyysi häntä soittamaan yksinkertaisemman 
bassorumpukuvion jo aiemmin äänitettyyn kappaleeseen. Korpela meni studioon 
ja korjasi vain bassorumpuraidan. Korpelan tapauksesta näkyy ensinnäkin se, 
kuinka moniraitaäänitystekniikan avulla lopullisia päätöksiä voidaan jatkuvasti 
siirtää eteenpäin. Toiseksi voidaan huomata, kuinka pieniin yksityiskohtiin 
tuottajaporras saattoi puuttua: bassorummun iskuun, joka ei edes yleensä 
kuulunut kotimaisilta iskelmä-äänitteiltä ennen 1970-luvun alkua. 
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Kun ensimmäinen askel moniraitaäänittämiseen oli otettu aluksi 4-raitaisten 
nauhureiden myötä, ei siirtyminen myöhemmin 8-, 16- ja 24-raitaisiin 
nauhureihin enää aiheuttanut samankaltaista suurta muutosta. 
Moniraitaäänittämisen käytännöt olivat jo käyneet tutuiksi kaikille studiotyöhön 
osallisille. Markku Johansson (1998*, 27) ilmaisi uusien nauhureiden tulon 
ytimekkäästi: muutos oli vain sitä, että piuhoja laitettiin kiinni seinään enemmän. 
Samalla tavoin MIDI-sekvenssereihin siirtyminen oli helppoa, koska ne 
muistuttivat moniraitanauhureita, mihin niiden suunnittelussa oli pyrittykin 
(esim. Théberge 1997). 1990-luvulla siirtyminen kiintolevypohjaiseen 
äänittämiseen voidaan nähdä myös moniraitaäänittämisen jatkona. Aarno 
Raninen (1998*) näkee selvän yhteyden nauhojen ja kovalevyjen välillä. Itse 
huomasin, kuinka erään kiintolevytallentimen käyttöohjekirjassa puhutaan 
edelleen nauhasta, ei kiintolevystä, jolle ääni todella tallennetaan. 

 
Moniraitaäänittäminen muutti tuotantoa myös muusikoiden kannalta. Vuoden 
1974 työehtosopimuksen jälkeen studiomuusikoille maksettavat palkat nousivat 
(tästä tarkemmin luvussa 3). Sovittajan oli nyt otettava huomioon, että 
esimerkiksi päälleäänityksistä eli tuplauksista oli maksettava muusikolle 
korvaus. Lisäksi muusikoilla sai soitattaa vain neljä kappaletta (tai 10 ½ 
minuuttia) kertakorvauksella. Markku Johansson (1998*, 46) mainitsee, että 
koska oli olemassa neljän kappaleen minimimaksu, kannatti ainakin se määrä 
kappaleita myös äänittää yhdessä sessiossa. Ei ollut järkevää tilata yhtyettä 
soittamaan vain yhtä tai kahta kappaletta. Tämä ehto vaikutti sovituksiin myös 
siten, että jos esimerkiksi puhallinsektio oli tilattu studioon, kannatti sovittajan 
keksiä sille soitettavaa koko rahan edestä (Samuli 2002*, 36). Taloudelliset syyt 
saattoivat 1990-luvullakin vaikuttaa tällä tavoin sovituksiin, kuten Jari Puhakka 
toteaa: ”[J]os johonkin biisiin nimenomaan tarvitaan viulu tai käyrätorvi, silloin 
soittaja tilataan studioon. Tietenkin muusikkoja pyritään käyttämään 
mahdollisimman tehokkaasti, jolloin tilattua muusikkoa yritetään käyttää 
useammassa biisissä.” (Vänttinen 1993, 9) 

Sovittajan oli harkittava, kuinka paljon hän pystyi käyttämään tuplauksia. 
Samulin mukaan muusikoiden palkat olivat 1970-luvun lopussa hyvät, ja levy-
yhtiöiden johtoporras ei katsonut hyvällä kasvaneita tuotantokuluja. Samuli 
kertoi konkreettisen esimerkin Dannyn Kuusamo-kappaleen levytyksestä 1976. 
Samulilla oli taustakuorossa viisi laulajaa, jotka lauloivat unisonossa, ja Samuli 
halusi tuplata vielä tämänkin. Samulin mukaan tuottaja Jaakko Salo oli tästä 
”kauhuissaan”, koska se olisi kallein ”uniskuoro”, jonka Salo oli suostunut 
tuottajana hyväksymään. Samuli sai kuitenkin tahtonsa läpi. (Samuli 2002*, 10) 
Samulin sovitusten tavaramerkiksi tuli 1970-luvun lopulla sähkökitaran 
oktaavisaundilla soitetut melodialinjat. Niiden toteuttajana oli usein kitaristi 
Janne Louhivuori. Tällaiset tuplauskokeilut olivat muusikolle työtehtävinä 
mielenkiintoisia ja mielekkäitä, ja lisäksi soittaja sai niistä hyvän korvauksen. 
Louhivuorikin muistelee, että jossain vaiheessa Finnlevyn johto alkoi puuttua 
liiaksi kohonneisiin sessiokustannuksiin. (Louhivuori 2001*, 51) 
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Kotistudiot, syntetisaattorit ja sekvensserit 

1980-luvun alussa yhä useammat sovittajat alkoivat rakentaa kotistudioita. 
Markkinoille tuli halpoja C-kasetille äänittäviä neliraitanauhureita, joilla voitiin 
tehdä demoja. Studiokäyttöön näistä ei kuitenkaan ollut. Sen sijaan ¼-tuuman 
nauhalla toimivat 8-raitanauhurit olivat sopivia ammattikäyttöönkin. Kokkolan 
RM-studion omistaja Rexi Kero mainosti Hifi-lehdessä 1982 Fostexin pieniä 8-
raitanauhureita. Myös Sivosella oli samoihin aikoihin mainossopimus Fostexin 
kanssa. Pienten nauhureiden hyöty oli siinä, että sovittaja pystyi soittamaan osan 
osuuksista kotonaan ja siirtämään nauhalle äänitetyt osuudet studiossa 
moniraitanauhurille (Raninen 1998*, Sivonen 2001*, 17). Tässä uutta on 
oikeastaan vain se, että osa lopullisille äänitteelle tulevista soitto-osuuksista 
voitiin tehdä studion ulkopuolella.  

Syntetisaattorit olivat suurempi uudistus, koska niillä saa aikaan lukuisia eri 
sointivärejä. Periaatteessa kaikki iskelmän taustat voisi tehdä syntetisaattorilla. 
Kun syntetisaattorit 1970-luvulla tulivat suomalaiseen iskelmätuotantoon, kuului 
niiden käyttäminen aluksi studiomuusikoille, jotka yleensä myös omistivat 
laitteet. Sovittajat esittivät muusikoille toiveita saundin suhteen, ja muusikot 
koittivat ne toteuttaa.  

Sovittajat tutustuivat syntetisaattoreihin aluksi juuri studioissa. Veikko 
Samuli löysi Minimoogista miellyttävän saundin, jota hän päätti käyttää 
Syysunelma-kappaleen introssa (1976). Jori Sivonen harjoitteli syntetisaattorin 
käyttöä kappaleiden miksausvaiheessa. Miksauksessa meni kuitenkin aina tunti, 
kun äänittäjä rakensi perusmiksausta. Sivonen hyödynsi tämän ajan soittelemalla 
syntetisaattoria luurit korvillaan. Jos jotain löytyi, hän pyysi äänittäjää ottamaan 
sen nauhalle. (Sivonen 2001*, 32) Sivonen käytti syntetisaattoria (Roland Juno-
6) esimerkiksi obligatojen suunnitteluun. Kuvaava on Sivosen kertomus 1980-
luvun alun Kake Randelin-sessiosta:  

”Otin Juno-6:n kainaloon ja menin Takomon yläkertaan ja rupesin funtsaamaan 
sen kanssa kaikkia obligato- ja taustajuttuja. Se lähti oikeastaan siitä. Mä soitin 
ihan manuaalisesti Juno-6:lla kaikenlaisia syntikkajuttuja sinne. Se syntyi vähän 
puolivahingossa. Todettiin vaan, että täähän on helvetin hyvä, meidän mielestä 
siihen aikaan. Siitä se lähti.” (Sivonen 2001*, 21) 

 
Otto Romanowski uskoo, että sovittajien tiedot syntetisaattoreiden 

mahdollisuuksista ovat vieläkin melko rajalliset − puhumattakaan 1970-luvun 
tilanteesta. Osittain tämä saattoi johtua tuolloin siitä, että syntetisaattorit olivat 
kalliita, eikä sovittajien ollut mahdollista hankkia niitä kotiin opetellakseen 
niiden käyttöä. (Romanowski 2001*, 20)  

Sivosen kiinnostuksesta huolimatta syntetisaattori jäi ainakin 1980-luvun 
alkuun asti vieraaksi useille iskelmäsovittajille. Aluksi sovittajat eivät oikein 
tunteneet uuden soittimen mahdollisuuksia. (Sivonen 2001*, 32; Backlund 
2001*, 39) Tämän vuoksi vastuu syntetisaattorin käytöstä äänitteellä jäi 
soittajalle. Sovittaja vain hyväksyi saundin, jonka soittaja itse teki. Litmasen 
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mukaan vielä 1980-luvun alussa joillakin sovittajilla oli tapana sanoa 
syntetisaattorin soittajalle, että ”soita jotain”. Heillä ei ollut käsitystä siitä, mitä 
sillä olisi voinut soittaa. Vanhemmat sovittajat käyttivät nuorempia opettajinaan 
ja konsultteinaan. (Litmanen 2001*, 3, 13)  

1970-luvun lopulla studiossa ei ollut paljon syntetisaattoreita, joten sovittajat 
olivat käytännössä riippuvaisia niistä soittimista, joita muusikot käyttivät. Antti 
Hyvärisen tuotantoon syntetisaattorit tulivat Oberheimin mallien myötä, joita 
aluksi soitti Kari Kuusamo ja myöhemmin Kari Litmanen. Levylle tuleva 
syntetisaattorimalli määräytyi sen mukaan, mitä soitinta Hyvärisen studioon 
tilaama kosketinsoittaja käytti. Samalla ne tulivat tutuksi Hyväriselle. Hän itse 
alkoi soittaa syntetisaattoreita vasta 1990-luvulla. (Hyvärinen 2002*, 31) 

Toisaalta 1980-luvun puolivälistä lähtien syntetisaattorit muuttuivat akustisia 
soittimia jäljitteleviksi, ja niiden käyttö helpottui tehdassaundien vuoksi. Vaikka 
monella sovittajalla nykyisin on lukuisia syntetisaattoreita kotonaan, ei ole 
varmaa, ymmärtävätkö he itse äänisynteesistä mitään ja antaako heidän 
käyttämänsä soitin siihen edes mahdollisuutta. 1980-luvulta lähtien 
syntetisaattoria on voinut käyttää tuntematta äänisynteesin perusteita. 
Polyfonisten mallien ja muistipaikkojen vuoksi kosketinsoittaja-sovittajien oli 
helpompi itse soittaa syntetisaattoriosuudet. Saundin sai valittua vain nappia 
painamalla, eikä enää tarvinnut tietoa äänisynteesistä. Kotilainen toteaakin, että 
tietynlainen ”spesialiteetti” katosi tehdassaundien myötä. (Kotilainen 2001*, 34) 

Syntetisaattoreiden myötä saundien valinnasta tuli osa session valmistelua. 
Tietysti sovittaja oli aiemminkin miettinyt, minkälaisen kitarasaundin hän 
sovitukseen haluaisi, mutta nyt hän pystyi jo kotonaan kokeilemaan 
syntetisaattorilla erilaisia saundimahdollisuuksia. (Litmanen 2001*, 10). Kaj 
Westerlund tähdensi haastattelussa 1989, että syntetisaattorien saundit on syytä 
hakea valmiiksi jo kotona ja studiolla tehdään vain päätös siitä, mikä saundi 
otetaan. (Kaukonen 1989, 15) Näin ei ilmeisesti aina tapahtunut, vaan saundeja 
haettiin pitkään studiossa. Tehtävä tuli koko ajan vaikeammaksi, kun 
syntetisaattoreissa alkoi olla kymmeniä muistipaikkoja täynnä toinen toistaan 
kiinnostavampia saundeja.  

Kun syntetisaattoreiden käyttö yleistyi myös kansainvälisillä levyillä, oli 
kosketinsoittajan käännösiskelmäsessiossa soittamisen lisäksi etsittävä 
alkuperäisessä kappaleessa olevat syntetisaattorisaundit ja toteutettava ne 
studiossa. Sovittaja toi studioon levyn mukanaan, jolta saundi kuunneltiin. 
(Kotilainen, 2001*, 33; Varpama 2001*, 25; Samuli 2002*, 33; Litmanen 2001*, 
39 

 
1980-luvun alussa rumpukoneet ja sekvensserit toivat sovittamiseen uuden 
ulottuvuuden, kun soittotapahtumia voitiin alkaa ohjelmoida etukäteen. Noin 
1982-83 siirryttiin käyttämään sekvenssereitä, joita tosin oli ollut Suomessa jo 
aiemminkin. Sekvensseri vain käynnistettiin studiossa, ja siihen ohjelmoidut 
tapahtumat alkoivat realisoitua nauhalle. Sekvensseri ohjasi muutamaa 
syntetisaattoria, ja se oli aikakoodilla kytketty rumpukoneeseen. Soivat äänet 
tulivat näistä laitteista. MIDI-standardin käyttöönoton jälkeen 1983-84 voitiin 
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MIDI-komennoilla ohjata mitä tahansa muuta MIDI-laitetta. Näin voitiin 
hyödyntää studion mahdollisesti parempia soittimia, jos sovittajalla itse oli 
heikommat laitteet kotona. Korpelan mukaan sekvensserit olivat hyviä 
demokäytössä. Monet laulajat haluavat kuulla, millainen sovituksesta suurin 
piirtein tulee ja harjoitella demon avulla. Studiossa voidaan sitten vaihtaa 
paremmat saundit. (Korpela 2001b*, 7) Sekvensseritaustoja voitiin vielä 
täydentää muilla soittimilla. Esimerkiksi Frederikin Titanic-kappaleessa (1981) 
Sivonen teki sekvensserillä osan säestystaustasta, mutta niiden päälle äänitettiin 
vielä rummut ja basso, joka tuplattiin vielä Minimoog-syntetisaattorilla. 
(Sivonen 2001*, 24) 

Periaatteessa sovittaja lähti nyt studioon ”lerpun”16 kanssa - ei enää 
nuottipaperin tai komppilapun kanssa. MIDI-sekvenssereihin siirtyminen nosti 
sovittamisen ennakkosuunnittelun astetta. Oikeastaan ei ole eroa, kirjoittaako 
sovittaja tarkasti partituurin vai soittaako hän osuudet sekvensseriin ja toistaa ne 
äänitystilanteessa. Ennakkosuunnittelu menee MIDI-sekvensserin kanssa jopa 
pidemmälle, koska sovitus ei ole riippuvainen studiomuusikon kyvyistä.  

Veikko Samulin mukaan koneiden käytöllä oli kaksi suurta etua. Ensinnäkin 
sovittaja pystyi määräämään tarkasti kaikki sovituksen yksityiskohdat. Toiseksi 
korjailumahdollisuudet olivat hyvät. Korjausmahdollisuus säilyi aina 
miksaukseen saakka. Samulikin oli jo ehtinyt tottua siihen, että jos 
taustasessioissa tuli virhe, piti koko kappale vuotojen takia äänittää uudelleen - 
studiotilan mikrofonit poimivat kaikkien soittimien ääntä. Koneet veivät tämän 
haitan pois. Myös Samuli mainitsee (kuten Sivonen edellä), että koneiden avulla 
miksausvaiheessa voitiin soittaa uusia osuuksia ja keksiä uusia riffejä. (Samuli 
2002*, 32, 36) 

Aluksi kaikki sovittajat eivät kuitenkaan hankkineet sekvensseriä itselleen, 
vaan käyttivät studiossa olevia laitteita, jos sellainen studiossa oli. Äänittäjä 
Risto Hemmin mukaan studiot eivät nykyään mielellään hanki esimerkiksi 
sekvenssereitä. Niitä on varsinkin nykyisin markkinoilla niin paljon, että olisi 
hankala pitää studio ajan tasalla. Studion kannalta on parempi, että sovittaja tuo 
oman laitteensa. (Hemmi 2001*, 32)  

1980-luvulla Veikko Samuli ja Kassu Halonen molemmat luottivat äänittäjä 
Jari Laasasen konekykyihin. Laasanen käytti 1980-luvun puolivälin tuntumassa 
Rolandin MC-4-sekvensseriä. Yhteistyö sovittajan kanssa sujui siten, että 
sovittaja toi nuotin ja Laasanen ohjelmoi sen sekvensseriin (Samuli 2002*, 31; 
Laasanen 2001*, 36). Laasanen ohjelmoi tapahtumat step-ohjelmointina 
(nuottien korkeus ja kesto annetaan lukuarvoina) sekvensserin numeerista 
näppäimistöä käyttäen. Halonen kuvaa Musiikkiuutiset-lehden haastattelussa 
Laasasen ohjelmoinnin nopeutta ”Ei tarvitse muuta kun tuo valmiit nuotit eteen 
ja antaa Jarin naputella. Parin kymmenen minuutin kuluttua koko kappaleen 
pohjat ovat hänellä koneessa valmiina kuultavaksi.” (Liuhala 1987, 11) Nuotti 

                                                
16 ”Lerppu” oli 1980-luvulla yleinen 5,4 tuuman tietolevyke. Lerppu oli taipuisa verrattuna 

sen korvanneeseen muoviseen ”korppuun”. 
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oli tärkeä sekvensseriohjelmoinnissa, sillä kun laitetta ohjelmoitiin lukuarvoja 
naputtelemalla, oli hyvä olla jokin koordinointi. (Laasanen 2001*, 14) 

Samulin ja Halosen tapauksessa itse ennakkosuunnittelu tapahtui vanhaan 
tapaan nuottipaperin avulla. Muuten Laasanen (2001*, 36) luonnehtii kahta 
sovittajaa erilaisiksi suhteessaan teknisiin laitteisiin. Samuli yrittää pysyä 
mukana laitekehityksessä, mutta Halonen ei edes halua koskea teknisiin 
laitteisiin. Halonen esimerkiksi sanoo, ettei hän juurikaan käyttänyt edes 
rumpukoneita 1980-luvulla. Ainostaan Kirkan Spell-levy (1987) oli poikkeus. 
Samuli sen sijaan käytti paljon rumpukonetta. Samuli (2002*, 35) siirtyi itse 
käyttämään tietokonetta sovituksia tehdessään vasta 1980-luvun lopulla. Hän 
hankki yhteensopivuuden vuoksi samanlaisen sekvensseriohjelman kuin 
Laasasella. Samojen laitteiden ansiosta hän voi lähteä studioon pelkän disketin 
kanssa. Samulin ensimmäinen aivan itse tehty sekvensserituotanto oli Kikan Mä 
haluun viihdyttää (1989). Halonen sen sijaan sanoo, ettei ole koskaan pitänyt 
liian synteettisestä saundista. Hän ei myöskään itse perehtynyt 
syntetisaattoreiden mahdollisuuksiin, vaan käytti ulkopuolisia soittajia, kuten Esa 
Kotilaista tai Kari Kuusamoa. Halonen pitää kuitenkin syntetisaattoria soittimena 
muiden joukossa, vaikka ei ole järin innostunut ollutkaan. Hän pitää itseään 
enemmän ”akustisen genren ukkona”. (Halonen 2002*, 10, 19) 

Sovittajista Jori Sivonen ja Kari Litmanen hankkivat sekvensserin itselleen jo 
aikaisessa vaiheessa ja opettelivat käyttämään niitä itse. He pystyivät 
valmistelemaan sessiot kotona melko pitkälle. Aluksi Litmasella oli erillinen 
sekvensserilaite, mutta 1980-luvun puolivälissä hän alkoi käyttää tietokonetta. 
Alkuvaiheessa Litmasen piti kantaa tietokone mukanaan studioon, ennen kuin 
tietokoneet tulivat vakiovarusteiksi studioihin. Antti Hyvärinen on puolestaan 
ohjelmoinut sekvensseriosuudetkin studiossa, vaikka kotona valmistelu säästäisi 
tietysti studiokustannuksia. (Hyvärinen 2002*, 35) 

Konevetoinen iskelmä 

1980-luvun alun konevetoisen iskelmän vastapainoksi nousi kaksi vanhoihin 
saundi-ihanteisiin perustuvaa myyntimenestystä, Rauli Badding Somerjoki ja 
Topi Sorsakoski, joiden molempien takana oli Agents-yhtye johtajanaan kitaristi 
Esa Pulliainen. Hän selittää Rauli Badding Somerjoen esittämän 
Ikkunaprinsessan suosiota 1980-luvun alun tilanteessa:  

”Iskelmämusiikki oli siihen aikaan oikeestaan vielä surkeempaa kun se nykyään 
on, toi perusturvehomma. Just oli tullu nää syntetisaattorit ja muut. Ja sit 
yht'äkkiä äijä laulaakin tommosta ihan perusjuttua, se selittää sitä myös. Ainakin 
se erottu joukosta kun se tuli radiosta kaiken muun paskan seassa.” (Metsämäki 
1996, 175)  

 
Pulliainen on perustellut suomalaisen iskelmän huonoon laatuun vedoten 

myös Topi Sorsakosken 1980-luvun menestystä. Pulliaisen väite 
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syntetisaattoreiden turmiollisesta vaikutuksesta iskelmämusiikkiin on 
kiinnostava. Voisiko syy iskelmän ”kriisiin” löytyä 1980-luvun alussa 
lisääntyneestä musiikkiteknologian hyödyntämisestä? Ainakin eräässä Muusikko-
lehden pääkirjoituksessa 1980-luvulla syyllinen kriisiin on selvä:  

”Päinvastaisista käsityksistä huolimatta näyttää, että äänilevytuottajat ovat 
onnistuneet aliarvioimaan suuren yleisön arvostelukyvyn. Kun synteettistä ja eri 
tavoin emulgoitua suomalaista iskelmää on esimerkiksi Levyraati-ohjelmassa 
tarjottu kansalle, on ohjelmasta alettu puhua levyraatona. Hysteerisen 
innokkaasti soittokorviketta tuottaville tahoille tämä saattaisi olla ensimmäinen 
varoitus tulevasta. Äänilevytuotantoamme ei mitenkään varauksettomasti voi 
kehua taiteellisesta kunnianhimosta. Mutta nyt bisnestä pyöritetään tavalla, joka 
panee epäilemään, että rahanhimo on ylivoimaisesti tärkein tuotantotekijä.” 
(Muusikko 5/1985 , s. 3) 

 
Monissa muissakin Muusikko-lehden pääkirjoituksissa arvosteltiin tuohon 

aikaan musiikkiteknologian kasvanutta roolia musiikkituotannossa. Muusikko-
lehti kantoi tietysti huolta muusikoiden asemasta, ja tuolloin todella näytti siltä, 
että musiikkituotannoissa käytettävät laitteet vähensivät muusikoiden 
työtilaisuuksien määrää. Muusikon työn jatkuva rationalisointi ja automaatio 
soitossa ja miksauksessa muuttivat muusikon asemaa iskelmätuotannoissa. 
Muusikko-lehti piti koneiden käyttöä muusikoiden korvaajina myös musiikkia 
rapauttavana tekijänä.  

Jopa ne muusikot, jotka hyötyivät musiikin koneellistumisesta, saattoivat 
osittain hyväksyä kyseisen väitteen. Esimerkiksi Kari Litmanen oli ensimmäisiä 
muusikoita, jotka alkoivat hyödyntää sekvensserien tarjoamia 
tuotantomahdollisuuksia. Mutta hänkin toteaa jälkikäteen, että uusien laitteiden, 
kuten sekvensserien ja syntetisaattoreiden, vuoksi 1980-luvun suomalainen 
iskelmämusiikki köyhtyi melodisesti. Sovitus ja erityisesti saundit saivat liian 
suuren merkityksen kappaleen synnyssä: 

”Siihen aikaan kun tuli ensinnäkin tää sekvensserihomma, sitten tuli MIDI, niin 
yleensä biisi pelastettiin sillä, että saatiin tää teknologia mukaan, ja tavallaan 
sovitus oli biisissä se juttu, mikä on kun ajatellaan tätä päivää, sehän on ihan 
nurinkurinen käsitys. [...] Se toimi vaan sen takia, koska saundit oli uusia, ja näin 
jälkeenpäin ajatellen muka hienoja, että siitä hullaantui tekijät itsekin, tää on 
hienoa vaikka melodia on ihan puutaheinää.” (Litmanen 2001*, 28) 

 
Litmanen huomauttaa, että 1980-luvulta ei lopulta jäänyt montakaan 

kappaletta elämään. Litmanen ajoittaa suomalaisen iskelmän melodisesti ”mustat 
vuodet” suunnilleen MIDI-järjestelmän tulosta (1983) vuosikymmenen loppuun. 
Tämän jälkeen iskelmä tervehtyi: ”Tänä päivänä tunnutaan menevän yhä 
terveempään suuntaan, että kuitenkin melodia ratkaisee biisissä ja kaikki muu on 
toisarvoista. Niin kuin sen pitäisikin olla.” (Litmanen 2001*, 28) 1980-luvun 
kansainvälistä pop-musiikkia kuunnellessa huomaa hyvin, kuinka innostuneita 
laitteista tuolloin oltiin myös muualla. Monelle lukijalle lienee tuttu esimerkiksi 
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Duran Duran -yhtyeen hitti Hungry Like the Wolf (1982), jonka säestyksen 
muodostaa syntetisaattorin toistuva arpeggio-kuvio. 

Koneita käyttävät säveltäjät voivat kertoa, kuinka sävellys syntyy usein 
saundi-ideasta tai sovitusideasta (esimerkiksi riffistä). Syntetisaattoreiden 
yleistyttyä jotkut iskelmäsäveltäjät, kuten Sivonen ja Samuli, saivat paljon 
sävellysideoita näitä laitteita käyttäessään. Sävellyksen synnyn kannalta käytetty 
syntetisaattorisaundi on oleellinen. Tämä käy hyvin ilmi seuraavassa, kun Jori 
Sivonen kertoo, kuinka hän alkoi säveltää koneilla:  

”Tein ekaksi rumpukompin, ohjelmoin basson ja jotain riffiä, ihan täydet 
rakenteet ABAB-tyyppisen jossa ei ollut melodiaa siinä vaiheessa. Ajattelin että 
täähän kuulostaa hyvältä, täytyy keksiä jokin melodia. Rupesin funtsaamaan 
melodiaa [...] Se tuli tosiaan siitä että […] rummut ekaksi, basso, funtsasin toki 
soinnut, melodia ihan viimeiseksi.” (Sivonen 2001*, 23)  

 
Samalla tavoin Matti Ruohonen kertoo 1980-luvun erään Matti ja Teppo -

levyn säveltämisestä: ”Selvimmin uutta on ehkä ajattelutapa, millä me nykyään 
levymme rakennamme. Etenkin ne uudenlaiset biisit on alusta asti rakennettu 
komppi-idean pohjalta. Ensin on ollut joku rytminen juttu ja sitten vasta olen 
tuonut mukaan melodian.” (Liuhala 1987, 15) Heikki Virtanen (2001*) kertoi 
minulle haastattelutilanteen jälkeen, kuinka jotkut 1980-luvun 
iskelmäsävellykset syntyivät vasta studiossa. Ensiksi valmistui säestystausta 
ilman melodiaa. Sovittaja oli nimittäin huomannut studiossa, että jonkin juuri 
äänitettävän kappaleen säestystausta oli poikkeuksellisen kiinnostava. Silloin jo 
äänitetyn kappaleen sointuja muutettiin hieman ja säestys soitettiin nauhalle. 
Näin oli syntynyt säestystausta uuteen kappaleeseen, johon melodia tehtiin 
myöhemmin tuon kompin perusteella. Olennaista edellä esitetyssä on se, että 
uusien koneiden myötä perinteinen sävellysprosessi alkoi mennä käänteisessä 
järjestyksessä.  

 

2.4. Saundin laajentaminen 

Jousiryhmät studiossa olivat melko pieniä. 1970-80-luvun iskelmälevytyksissä 
yleinen jousikokoonpano oli 4 ykkösviulua, 4 kakkosviulua, 2 alttoviulua ja 2 
selloa. Iskelmälevyjen jousiryhmät koottiin Helsingin suurista 
sinfoniaorkestereista (RSO, HKO, Oopperan orkesteri). Orkestereissa soitti 
muusikoita, jotka kokosivat jousiryhmät ja huolehtivat ryhmän harjoittamisesta.  

Jousiryhmän koolla oli huomattava merkitys lopputuloksen kannalta. Jousien 
sointia pyrittiin siksi laajentamaan erilaisin tavoin. Jousiryhmä saattoi tuplata 
osuutensa, jolloin äänitteellä kuullaan kaksinkertainen miehitys. Hyvä esimerkki 
jousisektion tuplauksesta on Katri-Helenan Anteeksi suo (1973), jossa jouset 
tuplataan kertosäkeistössä. Jousten ääni kuulostaa tuplauksen jälkeen entistä 
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suuremmalta ja täyteläisemmältä. Joissakin studiossa itse äänitystila ei ollut 
paras mahdollinen jousisoittimille, jolloin kaikua jouduttiin lisäämään 
jälkikäteen. Viiveen käytöllä sointia voitiin edelleen laajentaa ja 
kompressoinnilla tukevoittaa (Hyvärinen 2002*, 12).  

Yksi jousisoinnin muutokseen vaikuttanut tekijä oli siirtyminen ahtaasta 
asettelusta hajallisempaan 1960-luvun lopulla. Henriksson ja Kukkonen (2001) 
kertovat, kuinka Toivo Kärki käytti paljon jousia sovituksissaan. Ne oli 
kirjoitettu ahtaassa asettelussa ja korkeaan rekisteriin. Kun kokoonpanot Suomen 
oloissa olivat sangen pienet, jäi jousten sointi kireähköksi. Jaakko Borg toteaa, 
ettei Kärki suinkaan ollut ainoa sovittaja, joka tuolloin kirjoitti ”liian tiivistä” 
jousisatsia. (Henriksson ja Kukkonen 2001, 49) Myös viulisti Jorma Ylösen 
mukaan 1930-luvulta 1960-luvulle jousissa käytettiin paljon ahdasta asettelua. 
Sittemmin on siirrytty ”ilmavampaan” sovitukseen. (Ylönen 1991, 23) Yksi 
kehityssuunta tuntuu olleen, että sovituksissa aletaan suosia vain ”pikkujousia”. 
Esimerkiksi Paula Koivuniemen Vie minut pois -LP:llä (1980) jouset soittavat 
lähinnä ylärekisterissä, matalia jousia tai selloja ei kuule yhtä usein kuin tätä 
ennen. 

Jousisaundin muodostuminen on hyvä esimerkki eri ammattiryhmien ja 
teknologian vuorovaikutuksesta. Jousisaundiin vaikuttaa se, kuinka jousisoittajat 
itse voivat muokata ääntä eri tavoin, miten stemmat on eri soittimille kirjoitettu 
ja kuinka suurta kokoonpanoa käytetään. Studion soittotila vaikuttaa soittamisen 
helppouteen muusikon kannalta. Mikrofonien valinta ja asettelu on myös 
merkittävä tekijä: Käytetäänkö yhtä stereoparia vai asetetaanko kullekin 
soittimelle oma mikrofoninsa lähelle soitinta tai kontaktimikrofoni kiinni itse 
soittimeen. Äänitettyä jousisaundia voidaan vielä käsitellä eri tavoin 
miksauksessa, kuten taajuuskorjailulla ja kaiuttamalla. 

Yhtenä apukeinona suuremman jousisaundin luomisessa toimivat sähköiset 
kosketinsoittimet. Niiden avulla on voitu täydentää akustisia soittimia, tai sitten 
on yritetty luoda illuusio suuresta orkesterista vain sähköisiä kosketinsoittimia 
käyttämällä. Molemmat tavat ovat säilyneet sähköisten kosketinsoittimien 
yleistymisestä 1960-luvulta näihin päiviin saakka. Esimerkiksi Erkki Ertama 
käytti 1960-luvulla sähköurkuja sekä jousiryhmän että puhallinryhmän 
täydentämiseen (Ertama 2001*, 15-16). Samaa ideaa hyödynsi tanssilavoilla jo 
1950-60-luvuilla Ronnie Kranckin orkesteri, jonka saundia laajennettiin 
soittamalla haitarilla puhallinsektion väliäänet ja puhaltimilla ääriäänet 
(Backlund 2001*, 30). Näin kokoonpano kuulosti suuremmalta. 

Mattosoitto ja -saundi 

1970-80-luvun taitteen polyfoniset syntetisaattorit sopivat jo hyvin jousisektion 
jäljittelyyn, mutta niillä sai aikaan myös aivan uudenlaisia sointeja. Pian 
huomattiin, että sovituksia pystyttiin helposti täydentämään soittamalla sointuja 
ns. mattosaundilla. Samalla peruskokoonpanon taustalla soittava 
”mattosyntetisaattori” modernisoi sovitusta. Sovituksissa oli nimittäin tärkeää 
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osoittaa, että mukana on myös syntetisaattori. Mattosaundi oli aluksi 
polyfonisten syntetisaattoreiden käytetyin lisä suomalaisissa iskelmäsovituksissa. 
Levyiltä kuunnellessa mattosaundille tuntuu olevan tyypillistä, että se on 
soinniltaan pehmeä. Äänessä ei ole paljon yläsäveliä, jotka antaisivat sille 
erottuvuutta. Syntetisaattorilla luotuja mattosaundeja voi olla vaikea erottaa 
muun soitinnuksen seasta.  

Sovittaja Kassu Halonen (2002*, 38) muistelee, että lähtökohta 
”mattosaundibuumille” oli 1980-luvun alussa Phil Collinsin kappale In the Air 
Tonight (1981). Levykansitietojen mukaan tuo mattosaundi oli tehty Prophet-
syntetisaattorilla - malli, joka omassa aineistossani mainittiin vain harvoin. 
Samainen kappale vaikutti myös huomattavasti rumpujen äänitykseen siinä 
käytetyn kaiun geittauksen vuoksi.17 Myös kitaristi Juha Björninen sijoittaa 
mattosaundin synnyn 1980-luvulle. Björninen väittää, että kun mattosaundi 
vihdoin saatiin aikaiseksi, siitä tuli ”vallitseva elementti ja elinehto Suomi-
iskelmälle pitkäksi aikaa.” (Björninen 2002*, 38) 

Matto-osuus soitettiin usein vasta, kun muut soittimet oli jo äänitetty. 
Yleensä matto soitettiin (ja soitetaan edelleen) yksiviivaisen c:n ympärillä 
(Litmanen 2001*, 11). 1980-luvulla soinnun lisäksi siihen lisättiin vielä 
bassoääni, jolloin sointi tuli vielä muhkeammaksi. Sovittajien mukaan nykyiset 
syntetisaattorisaundit ovat jo valmiiksi niin ”tuhteja”, että bassosäveltä ei enää 
tarvitse soittaa mukaan. Äänittäjä Jari Laasasen mielestä uusissa 
syntetisaattorisaundeissa ongelmana onkin se, että yksinään soittaessa ne 
kuulostavat kyllä hyviltä, mutta ne eivät toimi muiden soittimien seassa. Tämä 
johtuu usein saundiin rakennetuista oktaavikerrannaisista, jotka takaavat 
täyteläisen soinnin. (Laasanen 2001*, 20) 

Mattosoitossa oli tärkeää kiinnittää huomiota sointujen käännöksiin ja 
asetteluun. Pianisti Jasse Varpama toteaa, että mattosoitto eroaa pianonsoitosta, 
jolle tyypillisiä tiheitä terssipinoja ei voi käyttää. Sen sijaan tavoitellaan sitä, 
miten jouset osuuden soittaisivat. Varpaman mukaan hajallinen asettelu toimii 
silloin paremmin. (Varpama 2001*, 22) Kari Litmasen tapana oli lisätä ääneen 
vielä vibratoa ”ihan kevyeen niin kuin viulisti soittaa” (2001*, 12). Lopullisessa 
miksauksessa mattosaundiin lisättiin paljon kaikua. Matto-osuus oli soittajalle 
teknisesti helppo tehtävä. Toisaalta matto-osuus ei ollut kerralla selvä, vaan 
ennen MIDIä se saatettiin soittaa useilla syntetisaattoreilla eri raidoille, jolloin 
saatiin aikaan tukevampi saundi. Jos raitoja ei ollut, saattoi kaksi muusikkoa 
soittaa koskettimia yhtä aikaa, jotta äänestä tulisi tarpeeksi kerrosteinen 
(Laasanen 2001*, 18). Vielä MIDIn tulon jälkeenkin matto soitettiin kahteen 
kertaan kunnollisen stereoefektin saavuttamiseksi ja saundin laajentamiseksi. 

MIDIn myötä yleistyi käytäntö, jossa mattosaundi rakennetaan eri soittimia 
yhdistelemällä. Levyllä kuultava kosketinsoittimen ääni saattoi koostua neljästä 
eri syntetisaattorista. Erityisesti Oberheimia ja Rolandin eri malleja pidettiin 
sopivana mattosaundeihin. Sen sijaan 1980-luvun kenties suosituin 

                                                
17 Collins tutustui geitattuihin rumpusaundeihin jo aiemmin soittaessaan Peter Gabrielin 

soololevyllä (1980). Rumpujen geittaus oli levyn äänittäjän Hugh Padghamin keksintö. 
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syntetisaattori Yamaha DX7 ei soveltunut tähän tehtävään niin hyvin. Sitäkin 
käytettiin mattosaundin luomiseen, mutta vain muodostamaan saundiin kirkas 
aluke. (Varpama 2001*, 17; Litmanen 2001*, 16; Tigerstedt 2002*, 25)  

Mattosoitto kirvoitti sovittajilta, äänittäjiltä ja studiomuusikoilta 
monenkaltaista kritiikkiä. Sen lähempi tarkastelu paljastaa käsitykset siitä, 
millaista iskelmäsovittamisen pitäisi olla ja millaista se ei saisi olla. Kritiikin 
ydinkohdat voi tiivistää sanoihin tylsyys ja peittävyys. Mattosoittoa pidettiin 
puuduttavana liiallisen käytön lisäksi kahdesta syystä. Mattosoitto on 
tyypillisesti hyvin vähäeleistä soittoa, jolloin se ei pidemmän päälle tarjoa 
kuulijalla kiinnostavaa kuultavaa. Toiseksi mattosoiton vuoksi äänitteen 
taajuusjakauma pakkautuu keskialueelle. Ehkä tästä syystä matto vaikeuttaa 
yksityiskohtien havaitsemista sovituksesta. (Halonen 2002*, 38; Björninen 
2002*, 38; Backlund 2001*, 29) Sovittajien puheista käy ilmi, että matto lisättiin 
sovitukseen, vaikka sille ei oikeastaan enää oli ollutkaan ”tilaa”. Matto oli hyvin 
peittävä, joskus toisten soittimien kannalta ehkä liikaakin. Miksauksessa 
äänittäjä saattoi joutua poistamaan taajuuksia matto-osuudesta, jotta se ”sopisi” 
sovitukseen. Mutta matto oli oltava, ”se oli sen päivän juttu” (Sivonen 2001*, 
29).  

1980-luvun alussa uusien syntetisaattoreiden saundit olivat kiehtovia, minkä 
vuoksi niitä käytettiin hanakasti. Monet sovittajat sanoivatkin, että uudet 
mattosaundit kuulostivat hyvältä jo sellaisenaan (esim. Hyvärinen 2002*). 
Mattosaundi onnistui soinnin täydentämisessä siinä määrin, että jos 
mattosoittimelle tuli pitkä tauko, kappale kuulostikin äkkiä ”alastomalta” 
(Halonen 2002*, 38). Siksi sitä oli pakko käyttää kappaleen alusta loppuun. 
Lisäksi tuolloin ajateltiin, että iskelmässä pitäisi koko ajan olla ääntä: ”Sen 
tarkoitus on täyttää, ettei missään vaiheessa tule tyhjää oloa, että tässä ei nyt 
tapahdu mitään.” (Tigerstedt 2002*, 25) Tämä ”tyhjän pelko” on mielestäni 
verrattavissa toiseen 1980-luvun iskelmämusiikin kehityslinjaan, äänitteen 
dynamiikan jatkuvalle supistumiselle. Äänitteellä ei voi olla liian hiljaisia kohtia, 
jotka hukkuisivat kun äänitettä kuunnellaan esimerkiksi autossa. 

 
Mattosoitossa ja -saundissa on kiintoisia yhtymäkohtia joidenkin sovittajien 
käyttämään nyrkkisääntöön, jota kutsutaan ”avaimenreikäsäännöksi”. Sovittaja 
Pentti Lasanen on esitellyt avaimenreikäsääntöä useassa eri yhteydessä. Suomen 
Jazz & Pop Arkiston haastattelussa (1992) Lasanen sanoo saaneensa tämän opin 
Sten Ducanderilta (Ensio Kosta), jota Lasanen pitää 1950-luvun 
merkittävimpänä viihdesäveltäjänä. Lasasen mukaan Ducanderin tärkein 
ohjenuora sovittamiseen oli pitää huoli siitä, että oleellinen sointuinformaatio tai 
obligato sijoittuu pianon avaimenreiän (keski-c:n) ympärille. Muusikko-lehden 
artikkelissaan Lasanen tarkentaa avaimenreikäsääntöä: ”Vastamelodia joka 
liikkuu pianon ’avaimenreiän’ ympärillä (n. 200 - 400 Hz) antaa ’suuren’ 
orkesterin tuntua” (1991, 30).  

Avaimenreikäsäännön ydin on, että tietylle taajuusalueelle sijoittuva melodia 
tai sointu kuulostaa isolta. Lasanen toteaa vielä, että sovitukseen ”voi lisätä 
’sointumaton’ joka täydentää soinnutuksen ja useimmiten myös muodostaa 
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’avaruuskulissin’” (Lasanen 1991, 30). Toteamus avaruuskulissista viitannee 
siihen, että tuon sointivärin ei tarvitse olla jousia jäljittelevä, vaan se voi olla 
täysin synteettinen. Viittaus avaruuteen on tuttu sähköisten soittimien 
yhteydessä: vieraita ääniä on vaikea sijoittaa mihinkään tuttuun viitekehykseen. 
Tämä ilmiö kuuluu hyvin iskelmillä. Jos iskelmän teksti käsittelee avaruutta, on 
siinä melko varmasti mukana myös syntetisaattorilla tehtyjä ”avaruusääniä”. 
Esimerkkejä näistä ovat Fredin Tähtien taa (1978), Katri-Helenan Avaruuslaiva 
109 (1979) ja Paula Koivuniemen Kapteeni aika (1978). 

Avaimenreikäsääntö ja muut soitinnusohjeet palautuvat akustisiin ja 
psykoakustisiin perusteisiin. Romanowskin mukaan taidemusiikissa soitinnuksen 
säännöt tiedettiin ennen Helmholtzin18 akustisia mittauksia. Ne olivat lähinnä 
tietoa siitä, mitkä yhdistelmät olivat osoittautuneet hyviksi, ja soitinnuksen 
opetuksessa vedottiin mestareiden esimerkkeihin. (Romanowski 2001*, 9). 
Lasanenkin oikeuttaa lopulta sovitusohjeensa (ja samalla avaimenreikäsäännön) 
vetoamalla vuosisatoja pitkään perinteeseen: ”Silti suurin osa ylläolevista 
orkesterikäytännöistä (jotka ovat kehittyneet muutaman sadan vuoden aikana) 
edelleen pitää paikkansa” (Lasanen 1991, 30). Lasasen korostamaa sovituksen 
selkeyttä voi kuulostella esimerkiksi Fredin Tulen vielä takaisin -kappaleessa 
(1973). 

Mattokäytäntö oli avaimenreikäsäännön 1980-luvun sovellus. Tuolloin uusi 
teknologia (polyfoniset syntetisaattorit) kaappasi toisen soittimen (jousisektiot) 
tehtävän sovituksissa. Voidaan nähdä myös yhtäläisyyksiä avaimenreikäsäännön, 
mattosoiton ja jousille kirjoitettujen sovitusten välillä. Viulisti Jorma Ylösen 
(1991, 22) mukaan viuluissa käytetään määräkielenä eniten g-kieltä sen 
”tummasta ja täyteläisestä soinnista” johtuen. Hyvänä alueena g-kielelle Ylönen 
pitää väliä g-h1. Tämä viittaa melko matalassa rekisterissä liikkuvaan 
jousisatsiin, mikä ei nouse paljon avaimenreikää paljon korkeammalle. 

Mattosoiton lisääntymiseen vaikuttuivat varmasti taloudelliset syyt, ja siten 
mattosoitto on hyvä esimerkki ”välttämättömyyden estetiikasta”. Kaj Backlund 
(2001*, 29) toteaa, että kosketinsoittimilla pyrittiin täyttämään jousi- ja 
puhallinsoittimien funktiot. Soittajamäärää saatiin supistettua ja kustannuksia 
vähennettyä, mutta yhtye kuulosti edelleen isolta maton täydellistävän 
vaikutuksen vuoksi. Pyrkimys mahdollisimman täyteläiseen sointiin johtui 
osaksi siitä, että äänitteen tuli kuulostaa mahdollisimman hyvältä radiossa.  

Mattosoitolla toteutettiin sovituksen sointusäestys, joka ennen vaati 
jousiryhmän. Toisaalta jousiryhmällä oli muitakin tehtäviä sovituksessa kuin 
pelkkä harmonian tuottaminen. Esimerkiksi käyvät 1970-luvun disko-kauden 
rytmisesti haastavat jousiosuudet. Ne olivat melko mahdottomia jousikoneille. 
Diskotyylisestä, perkussiivisesta jousisoitosta on hyvä esimerkki Katri-Helenan 
Lady love -kappale (1976). Ehkä tämän vuoksi jouset säilyivät 
iskelmätuotannoissa hieman pidempään kuin muutoin olisi käynyt.  

                                                
18 Hermann von Helmholz (1821-1894) oli fyysikko, joka teki merkittävää tutkimusta mm. 

akustiikassa. 
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Keinotekoiset jouset ja puhaltimet 

 
Jo polyfonisten syntetisaattoreiden myötä 1970-luvun lopulla saatiin käyttöön 
melko hyvät jousisaundijäljitelmät, ja 1980-luvun loppupuolella alkoi olla 
käytössä jo kohtuullisia jousisämplejä. Sovittajia tuntui ärsyttävän, jos myös niitä 
käytettiin kuin mattosaundia. Joka äänellä olisi oltava oma tehtävänsä 
jousisovituksessa. Pelkät pitkät äänet, ”makaaminen” koskettimien päällä, ei 
riitä. Pidettiin suotavana, että kirjoitetaan sovitus ikään kuin oikeille jousille ja 
kaikki äänet soitetaan erikseen. Tällä menetelmällä sovittajat pyrkivät 
varmistamaan tietyn erottelevuuden, jolloin lopputulos ei olisi ”sellainen 
klusteriklimppi siinä mikä makaa” (Halonen 2002*, 41).  

Kun syntetisaattoriosuudet soitetaan eri raidoille, äänenkuljetus erottuu, 
soittoon tulee elävyyttä äänenvoimakkuuden vaihteluilla ja inhimillisten 
ajoitusvirheiden vuoksi vältetään mekaaninen vaikutelma. Äänien soittaminen 
yksitellen tuli myöhemmin mahdolliseksi varsinkin, kun MIDI-sekvensserit 
yleistyivät. Koko jousiosuus voidaan soittaa sekvensseriin ääni kerrallaan ja 
sekvensserin osuus puolestaan äänittää valmiiksi miksattuna kahdelle raidalle 
stereona. Näin kullekin äänelle voidaan määrätä oma paikkansa stereokannalla ja 
siten luodaan illuusio tilasta. 

Toisin kuin puhaltimien kohdalla, jousisämplejen erottaminen oikeista 
soittimista on sangen helppoa jopa nykyisin, vaikka sämplereiden muistimäärät 
ovat moninkertaistuneet ja sämplejen äänenlaatu siten parantunut. Tämä liittyy 
siihen, millaisia osuuksia sämpleillä soitetaan. Jousilla soitetaan usein pitkiä 
ääniä. Oikea jousisoittaja voi varioida ääntä, mutta sämplerin toiminta perustuu 
siihen, että yksi osa äänestä toistuu samanlaisena. Tästä johtuu sämplejousien 
usein kylmä ja monotoninen äänensävy. Puhaltimilla sen sijaan soitetaan usein 
lyhyitä, perkussiivisia ääniä. Äänen aluke sisältää äänen tunnistamisen kannalta 
tärkeimmän informaation. Kun vain äänen aluke kuuluu, voi lopputulos olla 
hyvinkin uskottavan kuuloinen.  

Informantit tarkoittivat puhallinsektiolla yleensä kokoonpanoa, jossa on 
mukana kaksi pasuunaa, kaksi trumpettia ja saksofoneja. Joskus puhtaan vain 
brasseista, vaikka mukana olisikin saksofoneja (brass - engl. vaskipuhaltimet, 
saksofoni kuuluu puupuhaltimiin). Moniraitaäänityksen vuoksi jotkut multi-
instrumentalistit saattoivat soittaa yksin koko puhallinsektion osuuden raita 
kerrallaan. Puhaltimilla on äänitteillä melko paljon soolo-osuuksia, jotka pyrin 
myös merkitsemään.  

Puhaltimille kirjoittaminen ei ilmeisesti ajanjakson aikana juurikaan 
muuttunut. Kaj Backlundin (2001*) mukaan puhaltimille kehittyneet 
kirjoituskonventiot ovat vuosikymmeniä vanhoja ja ne perustuvat lopulta 
musiikkiakustiikkaan. 1960- ja -70-lukujen taitteeseen osuu kuitenkin yksi 
muodinomainen puhallinsointi, ”tijuana-saundi”. Nimitys tulee Tijuana Brass -
yhtyeen soiton jäljittelystä. Tijuana-saundissa käytettiin kahta trumpettia ja yhtä 
pasuunaa. 
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Vielä 1960-luvulla käytettiin monipuolisia puhallinkokoonpanoja. Yksi 
paljon käytetty mutta sitten harvinaiseksi käynyt puhallinsoitin oli bassopasuuna. 
(Ahera 2002*, 39; Tuomi 2001*, 30) Kokoonpanot suppenivat 1970-luvulle 
tultaessa. 1970-luvun alussa oli vielä yleistä tuplata basso baritonisaksofonilla, 
mutta myöhemmin tästäkin luovuttiin (Lahti 2002*). Puhallinsektion paikka 
siirtyi orkesteritekstuurissa (ja taajuusalueella) ylemmäksi. 
Puhallinkokoonpanojen pienenemistä vastaan voisi todeta, että tavallaan 
puhallinsaundit ovat kuitenkin monipuolistuneet.  

Jäljittelykäytöstä huolimatta sähköisten kosketinsoittimien myötä on tullut 
käyttöön lisää vakiintuneita saundeja ja aivan uusia saundikategorioita. Tästä voi 
ottaa esimerkiksi ”synabrassi”-saundin. Perinteinen puhallinsektio sai 1970-
luvun lopulla kumppanikseen ”synabrassin”, jossa oli syntetisattorilla 
muodostettu puhallinsektion tapainen sointi. Sen tarkoitus ei välttämättä ollut 
vain matkia oikeaa sektiota. Tätä ilmiötä kuvaa hyvin Kari Litmanen: 
”Analogivermeillä brassijuttu eli omaa elämäänsä, ne kaksi eri saundia, oikea 
brassi ja synabrassi. Joissakin biiseissä oli että se ei saanut olla oikea brassi, piti 
olla synabrassi. Ne korvas toisensa.” (Litmanen 2001*, 18; myös Samuli 2002*, 
38) Moniraitaäänityksen ja MIDI-sekvensserien avulla voitiin yhdistää 
puhallinsoittimet ja syntetisaattorit (tai sämplerit) ja luoda uudentyyppisiä, 
rytmisesti äärimmäisen tarkkoja brassifillejä.  

Synabrassi-saundi syntyi tuolloisten syntetisaattoreiden ehdoilla, mutta ne 
jäivät sämplereiden tarjoamasta realismista huolimatta käyttöön. Haastateltavat 
eivät maininneet samanlaista eroa jousisektion ja ”synajousien” välillä. 
Synteettisiä jousia käytettiin, mutta ne eivät iskelmämusiikissa saavuttaneet 
”itsenäisen” saundin asemaa kuten synabrassi.  

Veikko Samuli (2001*, 47) oli haastateltavista ainoa, joka selvästi sanoi, ettei 
edes pyrkinyt juuri jousien saundin jäljittelyyn. Jousien tilalla käytetty 
synteettinen saundi täyttää Samulin sovituksissa jousisektion käyttämän 
taajuusalueen. Jousikoneet jäljittelivät jousten sointia ja tehtävää sovituksissa 
(harmoniafunktio). Polyfonisten syntetisaattoreiden myötä yleistynyt 
mattosaundi oli sen sijaan soinnillinen selvä uudistus. Maton tavoite oli bändin 
saundin modernisointi, laajennus ja harmoniafunktiossa toimiminen. Nämä 
tehtävät se täytti, mutta toisaalta maton käyttö koettiin musiikkia latistavana.  

Jousisektio on ollut iskelmätaustoissa vuosikymmeniä, eikä sitä ilmeisesti 
voida täysin korvata. 1990-luvulla oikeita jousiryhmiä on jälleen käytetty, mutta 
vain hyvin myyvien solistien taustoilla. Oikeasta jousisektiosta on tullut merkki, 
joka viittaa iskelmän pitkään perinteeseen, mutta nykyisissä tuotanto-
olosuhteissa se kertoo myös solistin arvosta - ainakin levy-yhtiölle. Jouset ja isot 
kokoonpanot eivät kuitenkaan yksin takaa hyvää myyntiä. Tämän huomasi 
EMI:n tuotantopäällikkö Juha Tikka. Hän harmittelee sitä, kuinka esimerkiksi 
huolella tehdyt Markku Aro -levyt 2000-luvun taitteessa eivät myyneet toivotulla 
tavalla. (Kotirinta 2004, 368) Esa Nieminenkään ei usko, että suuret 
kokoonpanot takaisivat enää hyvää levymyyntiä: ”Tuskin mikään todella ison 
orkesterin kanssa tehty iskelmälevy on myynyt supertykkinä, vaikka olisi tosi 
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suosittu solisti ja tuttua ohjelmistoa. Iskelmäkuluttajan korva nojaa kuitenkin 
vielä siihen tanssilavakokoonpanon maailmaan.” (Nissilä 2003) 

2.5. Sovittaminen ja edeltävät käytännöt 

Edellä esittelin muutamia teknisiä laitteita ja niiden mahdollistamia uusia 
toimintatapoja, jotka vaikuttivat suomalaisten iskelmäsovittajien työhön. Näiden 
teknologisten innovaatioiden vuoksi iskelmä-äänitteiden sovittaminen osittain 
muuttui. Tässä luvussa tarkastelen näitä uusia työmenetelmiä innovaatioiden 
diffuusioteorian näkökulmasta.  

Yksi olennainen tekijä innovaatioiden diffuusiossa on innovaation 
yhteensopivuus aiempien käytäntöjen ja normien kanssa. Olisiko perehtyminen 
musiikin teoriaan mahdollisesti este tiettyjen sovitusinnovaatioiden 
(ideamuotoinen innovaatio) leviämiselle? Klassisen musiikin ja jazzmusiikin 
teoriaperinnettä voi pitää tällaisena normatiivisena järjestelmänä. Jotkut 
sovittajat kiistivät noudattavansa esimerkiksi klassisen musiikin 
äänenkuljetetussääntöjä iskelmäsovituksissaan. Joitakin jälkiä niistä on kuitenkin 
näkyvissä esimerkiksi siinä, kuinka syntetisaattoreiden ja sämplereiden 
jousisaundeilla pitäisi sovittajien mukaan soittaa. Näin klassisen soinnutuksen ja 
kontrapunktin ideaalit vaikuttavat uusien laitteiden käyttöön. Tällä tavoin 
innovaatio yritettiin mukauttaa vanhoihin normeihin sopivaksi. 

Innovaatioista saadaan tietoa kommunikaatiokanavia pitkin. Yksi tällainen 
tärkeä kommunikaatiokanava sovittajien kannalta olivat ulkomaiset 
hittikappaleet, joista levytettiin kotimaisia versioita. Ulkomaisilta äänitteiltä 
kuultuja uusia saundeja ja muita sovituselementtejä voi pitää ideamuotoisina 
innovaatioina. Suomalaiset tekijät eivät välttämättä tienneet, millaisella laiteella 
jokin saundi oltiin tehty - ja vaikka olisivat tienneetkin, sellaista ei välttämättä 
ollut käytössä Suomessa vielä tuolloin. Suomen oloissa jouduttiin keksimään 
muunlaisia toteutustapoja ja omia sovelluksia.  

Moniraitanauhurit toivat studioihin uudenlaisen työskentelytavan, jota 
nimitin moniraitasovittamiseksi. Innovaatioiden diffuusioteorian näkökulmasta 
moniraitasovittamisen vastustus liittyy edeltäviin käytäntöihin. 
Moniraitaäänityksen mahdollistamat keinot olivat aluksi liian radikaaleja 
tuolloiselle iskelmätuotannon henkilöstölle. Aiemmat käytännöt muuttuivat 
liiaksi ja koettiin, että sovitusperinteessä tapahtui katkos. Siirtyminen 
myöhemmin 8-, 16- ja 24-raitaisiin nauhureihin enää aiheuttanut samankaltaista 
suurta muutosta. 

Moniraitasovittaminen oli uudenlainen tapa työskennellä, joka perustuu 
pitkälti kuulonvaraiseen sovittamiseen. Nauhalta toistettu jo äänitetty musiikki 
vaikuttaa sovittajan päätöksiin. Sovittajan työskentely ei ole enää abstraktia vaan 
konkreettisempaa, koska soiva lopputulos on koko ajan kuultavissa. Lopullinen 
sovitus valmistuu vasta miksatessa. 
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Sekvensseri-pohjainen työskentely toi 1980-luvulla kuulonvaraisen 
sovittamisen aivan arkipäiväiseksi, sovittajien koteihin ja työhuoneisiin. Osa 
sovituksesta soitetaan ja suunnitellaan jo työhuoneella. Vaikka kotistudiot 
mahdollistivat pitkälle menevän ennakkosuunnittelun, kyseessä on kuitenkin 
pohjimmiltaan samantapainen soivaan musiikkiin perustuva sovittamistapa kuin 
moniraitasovittaminen. 

Paul Théberge on pohtinut sointivärin vaikutusta muusikoiden soittoon. Hän 
erottaa kaksi saundinmuodostuksen tapaa. Toinen on perinteisempi sisäinen 
kuuleminen, jossa soittaja tietää ennalta, miltä hänen soittamansa ratkaisut 
kuulostavat. Uudempi tapa on ulkoinen kuuleminen, jossa ennalta suunniteltu 
saundi ohjaa sitä tapaa, jolla sillä soitetaan. Jotkut muusikot ovatkin havainneet 
tämän ja pyrkivät säveltämään ”oikeilla soittimilla”, ei uusien saundien 
ohjaamina. Tosin esimerkiksi pianon luonnollisuuskin on tietysti keinotekoista. 
(Théberge 1997, 198) Tässä kuitenkin näkyy se, kuinka sointiväri on saanut 
suuremman aseman musiikkiteosten syntymisessä. Uudet laitteet ja niiden 
kiehtovat saundit vaikuttivat jonkin aikaa joidenkin iskelmäsäveltäjien 
tuotoksiin. 

Toinen kuvaamani innovaatio oli polyfonisten syntetisaattoreiden myötä 
syntynyt mattosaundi ja -soitto. Mattosaundi oli yhtä aikaa korvaava elementti 
mutta myös innovaatio. Korvaavana elementtinä kyse on siitä, että taajuusalueen, 
jonka ennen täyttivät jouset ja puhaltimet, täyttikin nyt polyfonisilla 
syntetisaattoreilla aikaan saatu leveä taajuuskaista. Se vaikutti myös muiden 
soittimien rooliin iskelmäsovituksissa (kts. luku 3.) Toisaalta mattosaundin 
täyttämä taajuusalue osuu juuri eräiden sovittajien suosiman 
”avaimenreikäsäännön” määrittämälle alueelle. Tällä tavoin matto on 
yhteensopiva aiempien käytäntöjen kanssa. Innovaatio se oli myös siinä 
mielessä, että mattosaundilla ei aina pyritty jäljittelemään jousisaundia. Myös 
taloudelliselta kannalta matto oli innovaatio: miten saadaan täyteläinen saundi 
halvalla. Mattosaundi oli käytännön ratkaisu siihen, miten pieni kokoonpano 
saataisiin kuulostamaan isommalta.  

Vanhojen soittimien käyttötavat ja ihanteet määrittävät uusien soittimien 
käyttöä. Uuden soittimen tai saundin puutteet ja mahdollisuudet joutuvat 
ristiriitaan vanhojen ideaalien kanssa. Jousisektioon liitetyt esteettiset 
vaatimukset ovat kuitenkin edelleen voimissaan. Ne näkyvät siinä, kuinka mattoa 
soitetaan (rekisteri, soinnun asettelu, syntetisaattorin vibraton käyttö). 
Mattosoitto havainnollistaa myös, kuinka teknologia ohjaa soittoa toiseen 
suuntaan (syntetisaattoreiden kerrosteiset saundit).  

Musiikkiteknologian aiheuttamat seuraukset iskelmämusiikin sosiaaliseen 
järjestelmään eivät olleet sovittajien kannalta kovin dramaattisia. Se, että 
musiikin tuottamisessa käytettiin yhä enemmän laitteita, johti vain siihen, että 
sovittajien riippuvuus muista ammattilaisista kasvoi. 1960-luvulla tärkeitä olivat 
äänittäjät, joiden kanssa sovittajan piti rakentaa kahden raidan varassa sovitusta. 
1980-luvulle tultaessa tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi tulivat kosketinsoittajat, 
jotka osasivat käyttää syntetisaattoreita. Lopulta jotkut sovittajat opettelivat 
käyttämään syntetisaattoreita ja jopa äänittämään itse. Uudistuva teknologia ei 



 
 
 
 

108

uhannut sovittajien työtä. Iskelmä-äänitteellä on vieläkin lähes aina sovittaja. 
Muusikoille sen sijaan oli käydä kavalammin. Tätä käsittelen tarkemmin 
seuraavassa luvussa. 
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3. Soittaminen 

3.1. Studiomuusikot 

Suomessa studiomuusikkojen joukko on ollut sangen rajallinen pienten 
äänitemarkkinoiden vuoksi. Sodan jälkeen 1950-luvulle asti studiomuusikkoina 
toimivat lähinnä tanssimuusikot, jotka soittivat myös 
elokuvamusiikkiäänityksissä. Vuosikymmenen lopulla kiertueorkestereista 
hiljalleen luovuttiin ja soittamaan otettiin yksittäisiä taitaviksi havaittuja 
muusikoita. 1960-luvulta lähtien jotkut soittajat saattoivat keskittyä pelkästään 
studiosoittamiseen. (Muikku 2001, 297-299) 

1960-luvulla uudet populaarimusiikin suuntaukset aiheuttivat muutospaineita 
studiokokoonpanoihin. Syntyi tarve uudentyyppisille rumpaleille, basisteille ja 
kitaristeille. Nuorten soittajien soittotaito oli kenties heikompi alan konkareihin 
verrattuna, mutta he omaksuivat nopeammin uusille tyyleille ominaiset saundit ja 
tunnelman. 1970-luvulle tultaessa erityisesti rytmiryhmän kokoonpano muuttui. 
(Muikku 2001, 300-301) Erityisenä käännekohtana jotkut muusikot pitivät 
siirtymistä beat-pohjaiseen iskelmämusiikkiin 1970-luvun alussa. Tuolloiset 
studiorumpalit olivat aloittaneet soittamalla jazzia. Sovittaja Kaj Backlundin 
mukaan perinteisen swing-kompin muuttaminen äkkiä rock-tyyppiseksi tuotti 
monelle vaikeuksia, koska uutta ajattelutapaa oli vaikea omaksua. Rock-
rumpaleiden oli myöhemmin yhtä vaikeaa tajuta swing-tyylistä soittamista. 
(Backlund 2001*, 66; 51)  

1970-luvulla studiomuusikon työstä tuli pop-vaikutteisten iskelmien myötä 
houkuttelevampaa nuorten muusikoiden kannalta. Sovittaja-rumpali Bruno 
Korpela (2001a*, 20) kuvaa muutosta: “Sitä ennen studiomuusikko tarkoitti 
sellaista, että siellä joutuu kaiken maailman jenkkoja soittamaan ja milloin 
mitäkin.“ Vaikka nuorten soittajien mieleen ollutta pop- ja diskovaikutteista 
iskelmää levytettiin entistä enemmän, ei perinteisestä tanssimusiikista päästy 
eroon. Basisti Heikki Virtasen mukaan erityisesti 1970-luvun lopulla oli 
tyypillistä, että levy-yhtiö varasi studiosta yhden päivän eri artistien pohjia 
varten. Päivän aikana studiomuusikko saattoi soittaa levy-yhtiön eri sovittajille, 
jotka puolestaan tekivät sovituksia muutamalle artistille. Yhdessä sessiossa 
voitiin soittaa pop-vaikutteista musiikkia ja heti perään vanhaa tanssimusiikkia. 
Näennäisesti yksinkertainen tanssimusiikki ei tosin ollutkaan ihan yksinkertaista. 
Usein oli kyse pikkuasioista, fraseerauksesta ja nuottien kestoista, jotta musiikki 
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saataisiin toimimaan. (Virtanen 2001*, 9, 31) Musiikin monipuolisuudesta 
johtuen muusikoiden tuli olla laaja-alaisia.  

Kaikki kokeneemmat muusikot eivät olleet ilahtuneita rock- ja popmusiikin 
lisääntyvästä vaikutuksesta. Virtanen sanoo ymmärtävänsä hyvin vanhempien 
muusikoiden ylenkatseen. Heidän musiikilliset esikuvansa olivat kiinni 
vanhemmassa tanssi- ja jazzmusiikissa - musiikissa joka svengasi aivan toisin 
kuin beat-pohjainen popmusiikki. Lisäksi rockmuusikot 1960-70-lukujen 
taitteessa olivat huomattavasti kapea-alaisempia ja kokemattomampia kuin 
nykyään. (Virtanen 2001*, 33)  

Esimerkkinä käyvät Hasse Wallin kokemukset studiokitaristina 1960- ja 1970 
-lukujen taitteessa. Walli oli Suomen ensimmäisiä rock-studiokitaristeja. Hänen 
studiouraansa haittasi se, että hän ei tuolloin osannut nuotteja. Walli kuitenkin 
selvisi studiossa, koska yleensä kitaristi soitti sointulapuista, eikä melodisia 
osuuksia juuri ollut. Jos melodioita tuli, Walli pyysi pianistia soittamaan kohdan 
kuullakseen “fraseerauksen“, ja nappasi samalla korvakuulolla melodian. (Walli 
1996, 92-93) Ero kokeneempaan ammattilaiseen, kuten Heikki Laurilaan on 
selvä. Esa Pulliaisen eläväinen kuvaus Laurilasta: ”Mä oon kerran nähnytkin 
Finnvoxissa, kun se sutas menemään semmosta risuaitaa, ettei mitään rajaa. Se 
oli laaki ja vainaa. Ei mitään toista ottoa.” (Rytmi 2/2001, 43) 

Uusi musiikkityyli oli joillekin kokeneemmille muusikoille sysäys alan 
vaihtoon. Kosketinsoittaja Esa Kotilainen sanoi haastattelussa vuonna 1989, että 
juuri musiikkimuodin muutokset saivat jotkut vaihtamaan alaa. Kaikki muusikot 
eivät yksinkertaisesti halunneet olla mukana uuden musiikkityylin tuotannossa. 
(Niemi 1989b, 19) Toisaalta muusikot saattoivat ottaa uudet tyylit haasteina. 
Kitaristi Heikki Laurila totesi vuonna 1977, että jos muusikko ei pysty 
hyväksymään uutuuksia, tämä voisi jättää tulematta studioon. Esimerkiksi 
Laurila itse näki uudessa “popmusassa“ paljon hyviä puolia. Popmusiikin 
vastustajat pitivät sitä soinnullisesti ja melodisesti köyhempänä. 
Komppisoittajana Laurila oli kuitenkin huomannut, kuinka paljon 
mielenkiintoisempaa se oli rytmisesti. Laurilan mielestä muusikoiden tulisi 
yrittää seurata aikaansa. (Vikström 1977, 19) Parikymmentä vuotta myöhemmin 
Laurila totesi Jari Muikun haastattelussa, ettei itse enää yrittänytkään 
viisikymppisenä tavoitella kaksikymppisten ajatusmaailmaa (Muikku 2001, 
304).  

Uudistumisvaatimukset ulottuivat myös jousisoittajiin. Suomen muusikkojen 
liitto ja Mainostelevisio järjestivät vuonna 1976 studiomusiikkikurssin 
jousisoittajille. Kurssin opettaja, ruotsalainen viulisti Anders Dahl, korosti 
Muusikko-lehdessä uusiutumisen ja ajan seuraamisen tärkeyttä taistelussa 
“mekaanisuutta“ vastaan. Jousisoittajien tuli kehittää itseään pysyäkseen mukana 
mekaanisen musiikin kehityksessä (Taivainen 1976, 10). Jousiryhmien 
lähtölaskenta studion vakiokokoonpanosta alkoi kuitenkin vääjäämättä näihin 
aikoihin niin sanottujen viulu- tai jousikoneiden myötä.  

 
Heikki Virtasen tullessa studioalalle 1970-luvulla työmoraali iskelmäsessioissa 
oli hänen mukaansa paikoitellen lepsu. Töistä myöhästeltiin tai sieltä jäätiin 



 
 
 
 

111 
 

kokonaan pois. Työhön suhtauduttiin huolimattomasti. Virtasta hämmästytti, että 
muusikot saattoivat puhua studiossa aivan muista asioista kuin työn alla olevista 
kappaleista. Supina loppui vasta, kun äänittäjä huusi “käy“, ja nauha lähti 
pyörimään. Tietenkin voi olettaa, että jotkut soittajat olivat jo niin kokeneita ja 
kappaleet niin helppoja, ettei kappaleisiin tarvinnut kovinkaan keskittyä. 
Virtasen kohdalla muiden lepsuilu koitui hänelle eduksi. Hän pääsi soittamaan 
keikoille, jotka jäivät muilta hoitamatta. (Virtanen 2001*, 33) Joidenkin 
studiomuusikoiden kasvaneesta leipiintymisestä kertoo Veikko Samuli (2002*, 
13). Hänen mukaansa eräs muusikko toi urheilukisojen aikaan studioon 
mukanaan matkatelevision ja katsoi sitä soittelun lomassa. Samuli ei enää sen 
jälkeen tilannut kyseistä muusikkoa studiokeikoilleen. 

1970-luvun tulokkaista muodostui 1980-luvun studiomuusikkoeliitti. Silloin 
hekin saivat vuorostaan kokea leipääntymistä. 1980-luvulla esimerkiksi Virtanen 
soitti paljon studiossa “liian teollista musiikkia“. Virtasen kohdalla 
leipääntymisen uhka näkyi “kreatiivisuuden“ puutteena. (Virtanen 2001*, 32) 
Kitaristi Janne Louhivuoren mukaan oli helppo elää “prof-hegemoniassa 
tajuamatta, että ulkopuolella on nuoria tyyppejä, joilla on erittäin radikaali, 
kivalla tavalla anarkistinen asenne saundimaailmoihin ja soittotapoihin“ 
(Louhivuori 2001*, 23). Tässä Louhivuori tulee kuvanneeksi sytykkeen 
studiomuusikoiden sukupolvenvaihdoksiin. Studioringin ulkopuolella kypsyivät 
jo uudet ideat. Heikki Laurila arveli, että jo pelkästään rytmiryhmän 
työskentelyn kehittyminen ja siirtyminen sähköisiin laitteisiin 1970-luvulla oli 
kynnys, joka tiputti soittajia studiosta. (Vikström 1977, 19) 

Eri vuosikymmenien muusikoiden tason arvioiminen tuntuu olevan kovin 
suhteellista. Iskelmä-lehden haastattelussa vuonna 1967 Jaakko Salo toteaa, että 
muusikoiden taso on kasvanut huomattavasti verrattuna parin vuoden takaiseen 
tilanteeseen. (Pälli 1967, 13) Vuonna 1977 Heikki Laurila puolestaan arvioi, että 
kaikkien rytmiryhmän soittajien taso oli noussut valtavasti. (Vikström 1977, 19) 
Haastattelusta ei tosin käy ilmi, minkä aikakauden tasoon Laurila tuolloista 
tilannetta vertaa. Muusikkojen tason nousu on ilmeisesti jatkunut, koska Heikki 
Virtasen mielestä soittajien taso on nykyisin huima verrattuna 1970-luvun 
alkuun, jolloin Virtanen pääsi studiotöihin. Nykyisillä soittajilla on hyvä työkuri, 
ja nuotinlukutaito on itsestään selvää. Soittajat myös hallitsevat useita eri tyylejä. 
(Virtanen 2001*, 31) 

Yksi syy tason kasvuun on ollut populaarimusiikin koulutuksen 
lisääntyminen. Jotkut studiomuusikoista saivat oppia 1970-luvulla Helsingin 
konservatoriossa ja Oulunkylän Pop/jazz-opistossa. 1970-luvulla Oulunkylän 
ongelma oli saada opiskelijoita käymään opisto loppuun. Opiston perustajiin 
kuulunut Kaj Backlund pitää yhtenä syynä sitä, että iskelmäsoittoon riittävälle 
tasolle soittaja saattoi edetä nopeasti. Opiskelijat katosivat työelämään. 
Myöhemmin nuottienlukutaito ja teoreettinen tietämys yleistyi jopa niin, että 
kentältä alkoi löytyä rumpaleita, jotka osasivat sovittaa musiikkia. Tämä olisi 
ollut aiemmin ennen kuulumatonta. (Backlund 2001*, 51, 57) 

1970- ja 1980-luvuilla iskelmämusiikkia äänitettiin pääasiassa Helsingin 
seudulla muutamassa isossa studiossa. Pääkaupunkiseudulla oli 1970-luvun 
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alussa alle 100 “kantapeikkoa“ eli ammattimaista studiomuusikkoa (Backlund 
2001*, 7). Studiomuusikkokaartin ehdoton yläraja tuolloin oli pari sataa. Muikun 
haastattelussa Raimo Vikström kertoo, että vuoden 1974 työselkkauksen 
yhteydessä laskettiin kaikki mahdolliset muusikot, jotka voisivat tehdä 
studiotöitä. Näitä mahdollisia studiomuusikoita oli noin 400, ja tässäkin luvussa 
oli mukana Vikströmin mukaan todella kaikki mahdolliset. (Vikström 1998*, 15) 

Alalle tulevan muusikon kannalta pienet piirit olivat eduksi ensimmäisten 
keikkojen jälkeen. Tieto hyvästä soittajasta kiiri nopeasti sovittajien korviin. 
Sovittajat toimivat yleensä levytyksissä myös kapellimestareina ja varasivat 
sessioon soittajat. Tutut muusikot olivat joillekin sovittajille tärkeitä. Esimerkiksi 
sovittaja-muusikko Pauli Granfelt pyrki käyttämään samoja muusikoita 
levytyksissä, koska se helpotti sovittamista: “Mietin aina mielessäni, että kun 
tuon ja tuon tapa soittaa pistetään yhteen, syntyy hyvä soundi.“ (Waclin & Flinck 
1994, 137) Myös Toivo Kärki piti kiinni hyvistä muusikoista. Henrikssonin ja 
Kukkosen haastattelema Pentti Lasanen kertoo Kärjen vaikuttaneen siihen, että 
tämän arvostamat muusikot voisivat pysyä pidempään alalla. Muusikkojen 
kustannuksella ei pyritty hyötymään. (Henriksson & Kukkonen 2001, 56)  

Studiomuusikon riippuvuus sovittajista käy ilmi kitaristi Nono Söderbergin 
Muusikko-lehdessä julkaistussa kertomuksessa studiourastaan. Söderberg teki 
paljon studiotöitä 1970-luvulla. Hän pääsi alalle sovittaja Paroni Paakkunaisen 
avulla, ja pian muutkin tarjosivat töitä - piirit olivat pienet. Vuosikymmenen 
lopulla tuli kuitenkin uusia sovittajia, jotka toivat studioon omat soittajansa. Kun 
samalla vanhemmat sovittajat alkoivat luopua töistä, vähenivät heidän 
käyttämiensä muusikoiden työtilaisuudet. (Välipakka 1998) Söderbergin 
mainitsemia seuraavan sukupolven kitaristeja olivat Janne Louhivuori ja Juha 
Björninen. Molemmat aloittivat soittamisen rockilla tai bluesilla kuten 
Söderberg, joten soittotyyleissä ei ollut niin suurta eroa kuin vielä 1960-luvulla 
ensimmäisten rock- ja jazztyylisten kitaristien välillä.  

Sovittajien valta muusikoiden valinnassa oli lopulta hyvin ratkaisevassa 
asemassa. Musiikkiuutiset-lehdessä rumpali Jartsa Karvonen arveli 1980-luvun 
lopun tilanteesta, että useinkaan ei ollut kyse siitä, etteivätkö soittajat selviytyisi 
tehtävistä. Sen sijaan sovittajat eivät yksinkertaisesti tunteneet kuin ehkä 
kymmenen soittajaa kutakin soitinta kohti. Kukaan sovittaja ei mielellään 
halunnut ottaa uutta soittajaa kokeiltavaksi, koska huonossa tapauksessa koko 
sessio olisi jouduttu uusimaan. (Leppänen 1990, 19) Korpelan mukaan aina ei 
valittu suinkaan parasta muusikkoa, vaan valintaan liittyivät tuttavuussuhteet. 
Levy-yhtiöiden tuotantopäälliköt saattoivat kehottaa valitsemaan tiettyjä 
muusikoita. (Korpela 2001a*, 29) 

Studiotöihin ryhtyminen helpotti monen muusikon arkipäiväistä elämistä. 
Sinänsä taiteellisesti haastavaa musiikkia soittavien yhtyeiden kanssa 
kiertäminen ei pidemmän päälle jaksanut kiehtoa. Studiotyössä ei tarvinnut 
matkustella ja korvaukset olivat eri luokkaa. (Korpela 2001a*, 2-3; Virtanen 
2001*, 7) Heikki Virtanen pitää lisäksi studiotyön kertaluonteisuudesta. Virtanen 
ehti 1970-luvulla kokeilla muutaman levyn tuottamista, mutta huomasi 
viihtyvänsä paremmin rivimuusikkona. Siinä missä muusikko voi unohtaa 
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session ja odotella seuraavaa, tuottaja joutuu vielä valvomaan päällesoitot ja 
laulattamaan artistin. Ammatin hyviin puoliin Virtanen laskee myös sen, että saa 
työskennellä korkeatasoisten soittajakollegoiden kanssa. (Virtanen 2001*, 31-32)  

3.2. Studiomusisoinnin luovuus 

Studiomuusikoiden musiikillisia ominaisuuksia gradussaan tutkinut Ari Ainasoja 
(1989) on pannut merkille, kuinka jatkuva oman soiton kuuleminen nauhalta 
ohjaa muusikon soittamista. Ainasojan haastattelema Janne Louhivuori 
toteaakin, että vähitellen muusikko oppii studiossa muiden muusikoiden 
soittotyylin, minkä seurauksena yhtyesoittaminen paranee. (Ainasoja 1989, 49-
54) Studiossa muusikko joutuu tekemisiin soittajatovereiden lisäksi äänittäjän ja 
sovittaja-kapellimestarin kanssa. Muusikkouden hyvänä puolena Heikki Virtanen 
pitääkin sitä, että työ on “kimppaduunia“. Soittajan on oltava yhteistyökykyinen 
ja osallistuttava omine ideoineen teoksen lopulliseen toteutukseen. Monet 
sovittajat odottavat muusikoilta tällaista taiteellista kompetenssia. Virtasen 
mielestä mukavimpia sessioita ovatkin olleet sellaisia, joissa soittaja on saanut 
käyttää omaa luovuuttaan. Basistin kannalta luovuus iskelmäsessioissa 
muodostuu pienistä yksityiskohdista: “fillailusta“ sekä rytmisten aiheiden ja 
bassolinjan etsinnästä. Soittaja voi kokeilla ja ehdottaa eri ratkaisuja. (Virtanen 
2001*, 24-25) 

Sovittajan ja muusikon välinen yhteistyö studiossa näkyy hyvin tiettyjen 
soittimien, kuten sähkökitaran kohdalla. Janne Louhivuori oppi työssään, että 
kaikkea kirjoitettua ei tarvitse soittaa ulos, vaan soittajan on muokattava 
stemmastaan luontevasti soitettava kokonaisuus. Sovittaja oli saattanut pianon 
ääressä miettiä kitaraosuuden, mikä pianolla toimii mutta kitaralla ei. Silloin 
kitaristin pitää tehdä oma ratkaisunsa. (Louhivuori 2001*, 9) 

Sekä Juha Björninen että Heikki Virtanen pitivät 1970-luvulla yleisten 
käännösiskelmien soittamista mieluisina tehtävinä. Björnisen mielestä etenkin 
amerikkalaiset käännöskappaleet olivat mukavaa soitettavaa, koska ne olivat 
rytmisesti mielenkiintoisia. Virtanen piti myös eurooppalaisista 
käännösiskelmistä, koska niissä oli usein joku musiikillinen “juju“. Jotkut 
sovittajat olivat sangen taitavia transkriptiossa, ja he saattoivat kirjoittaa ulos 
jopa kaikki “kummalliset“ äänet. Soittajalle tarkasti kirjoitettujen nuottien 
soittaminen oli haasteellista. (Björninen 2002*, 44; Virtanen 2001*, 9)  

Musiikkiuutiset-lehden haastattelussa Esa Kotilainen mainitsee kuitenkin 
erään haittapuolen tarkassa sovittamisessa. Silloin soittajalle ei jää vapauksia, 
eikä hänen ehdotuksilleen ole käyttöä. Kommunikaatio soittajien kesken 
vähenee. (Niemi 1989b, 20) Björninen ja Virtanen mainitsevat suomalaisen 
”molli-iskelmän” studiomuusikon kannalta poikkeuksellisen epäkiitollisena. 
Björnisen mukaan tämä lajityyppi tarjosi kitaristille hyvin vähän musiikillisia 
haasteita, vaikka hänellä ei ollutkaan mitään sitä vastaan itse musiikkina. 
(Björninen 2002*, 44). Virtanen kohdistaa kritiikkinsä hieman tarkemmin: 
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“Suomi-humppa“ oli pahimmillaan rytmisesti liian yksitotista. (Virtanen 2001*, 
9) 

Studiomuusikot sovittajina 

Studiomuusikot mainitsivat monia taitavia sovittajia, joiden kanssa oli 
miellyttävää työskennellä. Sovittajien toimintatavoista löytyi kuitenkin myös 
paljon kritisoitavaa. Vaikuttaa siltä, että erityisesti 1980-luvulla muusikot eivät 
olleet tyytyväisiä sovittajien osuuteen. Virtasen mielestä työssä oli turhauttavaa 
sävellysten substanssinpuutteen lisäksi se, jos sovittajalla ei ollut mitään 
taiteellista näkemystä kappaleen suhteen (Virtanen 2001*, 8).  

Janne Louhivuori sanoo ymmärtävänsä sovittajien tuolloisen näkemyksen 
puutteen johtuvan siitä, että 1980-luvun tuotanto-olosuhteissa työ oli liian 
liukuhihnamaista. Tuotannon alkutilanne oli joskus erityisesti sovittajien 
kannalta kiusallinen. Joskus kappaleen teksti ei ollut vielä edes valmis, ja sen 
vuoksi kappaleen rakenteeseen jouduttiin vielä tekemään muutoksia. Kun 
valmiita suunnitelmia ja sovituksia ei ollut, kului aikaa studiossa kokeiluun. 
Louhivuoren mielestä oli erityisen turhauttavaa, että kun säestysosuus oli 
soittajien mielestä viimein saatu hyvään kuntoon, vaati sovittaja vielä muutoksia. 
Spontaanisuus katosi, ja “tehtiin vaan semmosta hyvin konemaista komppia, joka 
aika usein kuuluu sitten kanssa.“ (Louhivuori 2001*, 37-40) Huonoa sovitusta on 
ikävä soittaa. Ossi Malisen mukaan hyvä sovitus vaikuttaa kappaleen 
menestykseen myös siten, että hyvä sovitus innostaa solistia ja orkesteria hyvään 
suoritukseen studiossa. (Maunola 1959, 5) 

Toisaalta sovittajat olivat tottuneet siihen, että soittajilta tulee tarpeeksi hyviä 
ideoita. Louhivuori puhuukin sovittajien suoranaisesta laiskistumisesta. 
Sovittajat eivät panostaneet studiosessiota edeltävään pohjatyöhön kuten ennen. 
Louhivuori luonnehtii tyypillistä tilannetta: “On vaan komppilappu, rakenne, 
sointukulku, ehkä jokin mahdollinen tutti-juttu, kauhean vähän mitään 
suunniteltua.“ Vasta päällesoittovaiheessa alkoi sovittajan kynä käydä ja 
soittajalle kirjoitettiin melodia. (Louhivuori 2001*, 37) Juha Björninen havaitsi 
saman asian: komppilapuissa oli pelkkiä sointutahteja eikä juurikaan rytmiasiaa. 
Νuottien lukeminen väheni. Vielä 1980-luvun alussa studiotyöskentely oli ollut 
hyvin nuottisidonnaista. (Björninen 2002*, 39) Koska pohjia tehtiin päivässä 
paljon, muusikot oppivat lukemaan hyvin komppilappuja. Louhivuori kuvaa 
tilannetta muusikon näkökulmasta: ”Äkkiä mielessään kävi sen lapun lävitse ja 
siinä vaiheessa aletaan jo polkasemaan biisiä käyntiin, muutama harjoitus ja 
sitten pannaan purkkiin. Jos kuullaan, että siellä on vielä jotain tempon kanssa 
ongelmaa, otetaan uudestaan. Se oli melkein siinä se juttu.” (Louhivuori 2001*, 
9) 

Komppilappu-nimitys viittaa lähinnä rytmiryhmään, mutta myös puhaltajille, 
jotka yleensä soittivat osuutensa rytmiryhmän jälkeen, saatettiin tarjota vain 
komppilappu. Silloin soittajan piti itse tehdä sovitus. Soittajan käskettiin 
“tekemään jotain“ harmonian pohjalta. Pentti Lahden mukaan tämä tapa ei ole 
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vähentynyt, vaan pikemminkin on menty päinvastaiseen suuntaan. (Lahti 2002*, 
19, 22) Louhivuori kuitenkin huomauttaa, että edellä kuvattu sovituksen 
“alennustila“ koski lähinnä rytmiryhmää. Esimerkiksi jousiin satsattiin ihan eri 
tavalla. (Louhivuori 2001*, 40) Tähän tietysti vaikuttivat käytännön syyt. On 
hankala pyytää kahtatoista jousisoittajaa soittamaan “jotain“, kun taas 
kuulonvaraiseen soittamiseen tottuneille rytmiryhmäläisille tämä työskentelytapa 
oli hyvin tuttu. 

Sovittaja Kassu Halonen ei ollut Louhivuoren, Virtasen ja Björnisen kritiikin 
kohteena, mutta hänen käsityksensä tuovat sovittajan näkökulman asiaan. 
Halosen mielestä soittajien ammattitaito oli 1980-luvulla jo niin korkea, että 
tarkkoja sointulappuja ei edes tarvinnut kirjoittaa. Halosen käyttämälle 
luottoryhmälle riitti, kun Halonen kävi läpi kappaleen rakenteen ja kertoi sen 
tunnelmasta. Soittajat ymmärsivät jo niin paljon eri tyyleistä, että melko pienillä 
ohjeilla pohjaraita saattoi valmistua yhdellä otolla. Halonen haluaa työssään 
antaa muusikoille vapauksia, kunhan lopputulos vain kuulostaa hyvältä ja on 
tyylinmukainen. Halosen mielestä on liikaa sellaisia taustoja, joissa asiat ovat 
sinänsä oikein, mutta jotka “eivät elä“. (Halonen 2002*, 30, 39)  

Oma saundi,”taimi”ja vire 

Muikku (2001, 309) väittää, että kaksiraitavaiheessa studiomuusikko vaikutti 
soivaan lopputulokseen enemmän kuin moniraitakaudella. Muusikon osuus 
taltioitiin yleensä sellaisena kuin se studiossa kuului. Yksittäisen soittimien ääntä 
ei voitu juuri jälkikäteen muuttaa, koska soittimet menivät äänittäessä samoille 
raidoille. Kun raitoja tuli lisää, yksittäiselle raidalle äänitettyä soitinta voitiin 
muokata muista soittimista riippumatta. Moniraitaäänittämisessä se, millaisen 
saundin muusikko jätti nauhalle, ei ollut enää yhtä merkityksellinen kuin 
kaksiraitavaiheessa. Esimerkiksi gate-laite muuttaa soittimen sointivärin lisäksi 
äänen kestoa. Ennen kuin gate avautuu ja päästää äänen lävitseen, osa äänen 
alukkeesta on jo ehtinyt soida. Se kuinka kauan gate säädetään pysymään auki, 
määrää äänen keston. Muusikon suorite voi muuttua olennaisesti, kun sitä 
voidaan muokata jälkeenpäin. 

Vielä 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa sekä kosketinsoittajien että 
kitaristien oli suotavaa käyttää omia efektilaitteita jo äänitysvaiheessa. Studiossa 
oli vähän efektilaitteita, joilla soittimen ääntä miksausvaiheessa olisi voinut 
käsitellä. Kun lisälaitteet studiossa 1980-luvulla lisääntyivät, riitti 
äänitysvaiheessa neutraali “perussaundi“, jota äänittäjä kappaleen 
miksausvaiheessa saattoi käsitellä. Esimerkiksi Virtanen on studiotöissä pyrkinyt 
käyttämään käsittelemätöntä perussaundia. Kun basson signaali menee suoraan 
äänipöytään DI-boksin kautta ja basson säätimet ovat tietyssä asennossa, mikään 
ei voi olla pahasti pielessä. Syynä tähän varovaisuuteen on se, että olosuhteet eri 
studioissa ovat kuitenkin aina erilaiset. Äänipöytien soinnillisissa 
ominaisuuksissa on eroja, studio- ja tarkkaamokuuntelun taso vaihtelee eri 
studioissa. (Virtanen 2001*, 20-21)  
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Soittajan kannalta oli turhauttavaa, jos hänen soittimensa saundiin ei 
keskitytty tarpeeksi. Tämän vuoksi Juha Björnisen suosikkiäänittäjiin lukeutui 
Takomo-studion Tom Vuori, joka kitaristin taustansa vuoksi oli kiinnostunut 
näkemään vaivaa hyvän kitarasaundin eteen. Björninen havaitsi 1980-luvun 
puolivälin jälkeen, että joissakin studioissa kitaran äänitykseen ei ollut enää niin 
paljon aikaa kuin ennen. Syynä tähän Björninen piti osaltaan työn yleistä 
kiireisyyttä, mutta erityisesti tuolloin lisääntyneellä MIDI-laitteiden käytöllä oli 
osuutensa asiaan. (Björninen 2002*, 19-20)  

Janne Louhivuoren mielestä esimerkiksi rumpalit eivät useinkaan puuttuneet 
mikrofonien sijoitteluun, ja äänittäminen jäi yksin äänittäjien vastuulle. Kitaristit 
olivat kärkkäämpiä esittämään ehdotuksia mikityksen suhteen ja kokeilemaan 
uusia ratkaisuja. (Louhivuori 2001*, 47) Äänittäjä Jari Laasanen tosin uskoo, että 
studiokitaristit olivat ehkä eniten “höynäytettyjä“ uusien laitteiden suhteen. He 
innostuivat nopeasti uutuuksista, mutta palasivatkin lopulta originaaliversioon. 
(Laasanen 2001*, 47) 

Kun efektilaitteita oli miksauksessa käytettävissä vain vähän, oli toivottavaa 
efektoida soittimia edes hieman äänitysvaiheessa. Esa Kotilainen kertoo, että hän 
lisäsi usein koskettimiinsa efektejä jo soittovaiheessa. Tämä oli äänittäjienkin 
mielestä toivottavaa, koska studion vähäisiä efektejä säästyi muille soittimille.  

Joillekin soittajille muodostui tavaramerkiksi jokin tietty saundi. Tämä 
tiettyyn saundiin nojautuminen saattoi johtua siitä, että studiotyössä haluttiin 
päästä nopeasti eteenpäin. Kun tiedettiin, että jollakin soittajalla on hyvä tietty 
saundi, oli kannattavaa tilata hänet keikalle. Louhivuori huomasi, että 
esimerkiksi Heikki Laurila soitti Stratocasteriaan studiossa usein ns. 
näkkileipäsaundilla. (Louhivuori 2001*, 11) Sähkökitaran näkkärisaundilla 
tarkoitettaneen kitarasaundia, joka on kuultavissa esimerkiksi Fredin Kolmatta 
linjaa takaisin -kappaleessa (1968). Kitara soittaa siinä lyhyitä iskuja, ja sen ääni 
ikään kuin vain pihahtaa.  

Tietyille soittajille heidän persoonallinen saundinsa lisäsi työtilaisuuksia. 
Näin kävi muiden muassa Janne Louhivuorelle, jonka särökitarasaundi herätti 
studiossa piipahtaneen sovittaja Veikko Samulin mielenkiinnon. Näin 
Louhivuori pääsi jo ensimmäiseltä studiokeikaltaan Samulin luottosoittajaksi. 
(Louhivuori 2001*, 12) Juha Björniselle muodostui tavaramerkiksi Gibson Les 
Paul -sähkökitaran kaulamikillä aikaan saatu saundi. Sovittajat tilasivat 
Björnisen usein keikoille soittamaan juuri tällä saundilla. (Björninen 2002*, 12) 

Vaikka kitaroissa alettiin käyttää särösaundeja myös iskelmämusiikissa, 
kosketinsoittimille tätä mahdollisuutta ei iskelmätuotannoissa annettu. Esa 
Kotilaisella olisi ollut ”rankka” saundi Hammond-uruissaan, mutta sitä ei 
iskelmäsovituksissa voinut käyttää. Koskettimien rooli iskelmäsovituksissa oli 
Kotilaisen mukaan sovinnainen ja ”huomaamaton”. (Kotilainen 2001*, 60) 
Hyvin säröinen urkusaundi on kuitenkin kuultavissa Dannyn Itsesi näät vain, et 
enempää (1972). Saundi selittyy sillä, että kyseessä on alun perin Uriah Heep -
yhtyeen kappale. 
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Sekä Louhivuori että Virtanen korostavat niin sanotun “taimin“ (engl. time, 
tempon hallinta) merkitystä studiomuusikon työssä. Tempossa pysyminen ja 
iskujen oikea ajoitus ovat välttämättömyyksiä. Virtasen mielestä äänityksissä 
minkä tahansa instrumentin soittaja erottuu heti, jos “taimi heittää“. Tempon 
kiihtyminen oli yksi yleisimmistä syistä siihen, että kappale jouduttiin 
äänittämään uudelleen. Tempon säilyttämiseksi muuttumattomana studioissa 
ryhdyttiin käyttämään apuna metronomia ja rumpukoneita. (Louhivuori 2001*, 
9; Virtanen 2001*, 8)  

Laitetta joka antaa peruspulssin soittajien kuulokkeisiin, kutsutaan ”klikiksi” 
(eng. click). Hyvärisen (2002*, 50) mukaan metronomilukuihin alettiin kiinnittää 
huomiota sovituksissa vasta, kun klikit tulivat käyttöön. Hyväriselläkään ei ollut 
tätä ennen metronomia kotona. Pentti Niemen haastattelussa rumpali Nappi 
Ikonen muistelee, että ensimmäiset klikit tulivat 1970-luvun lopulla. Aluksi 
klikkinä käytettiin syntetisaattorista saatua pulssia. Syntetisaattorit olivat 
kuitenkin Ikosen mielestä tähän tarkoitukseen hankalia liian “pyöreän“ äänensä 
vuoksi. Pulssista oli hankala “saada kiinni“. Kun rumpukoneita alkoi tulla 
markkinoille, niitä alettiin käyttää metronomin roolissa. Ikonen oli tyytyväinen 
klikin käyttöön, koska se helpotti soittamista sellaisten muusikoiden kanssa, 
joiden oli vaikea pysyä tempossa. Klikki on erityisen tärkeä nopeissa 
studiotilanteissa, kun muusikot eivät ehdi tutustua toisiinsa kunnolla. (Niemi 
1989a, 11) Sovittaja Jori Sivonen mainitsee juuri Ikosen soittajana, joka sopeutui 
hyvin klikin käyttöön. Kaikki rumpalit eivät pitäneet klikin kanssa soittamisesta. 
(Sivonen 2001*, 54) 

Klikki toi mukanaan myös ongelmia, kun sen käyttö tuli lähes 
automaattiseksi musiikkilajista riippumatta. Bruno Korpelan mielestä 
esimerkiksi humpassa tempon pitäisi elää, sillä se kuuluu humppamusiikin 
luonteeseen: “Jos sitä tekee kliinisesti, sen biisin ominaispaino häviää sille 
tielle.“ Toinen ongelma oli se, että kaikkien soittajien ei ollut helppoa soittaa 
klikin kanssa. He eivät tienneet, pitikö kuunnella rumpalia vai klikkiä, ja näin 
saattoi syntyä aivan turhia viiveitä. (Korpela 2001b*, 10) Klikin käyttö yleistyi 
myös sen vuoksi, että osalle raidoista äänitettiin materiaalia sekvenssereitä 
käyttäen. Silloin tempon täytyy ehdottomasti pitää.  

 
Äänittäjä Tom Vuoren tullessa alalle 1970-luvulla oli säestystaustoissa usein 
vireongelmia. Joskus vireeseen ei ollut kiinnitetty pohjia äänitettäessä tarpeeksi 
huomiota, esimerkiksi kitarat ja bassot eivät olleet vireessä keskenään. Tällöin 
säestystausta oli yritettävä ”pelastaa” miksaamalla epävireinen soitin tarpeeksi 
hiljaiselle. Tämä ehkä osaltaan selittää sitä, miksi 1960-70-lukujen äänitteillä 
tausta on joskus varsin hiljainen solistiin verrattuna. Muutamassa vuodessa 
vireongelmista kuitenkin päästiin eroon, erityisesti kun viritysmittareita alkoi 
olla saatavilla. Viritysmittarin tulolla iskelmätuotantoon 1970-luvulla oli Vuoren 
ja Kari Kuusamon mukaan käänteentekevä vaikutus. Ennen viritysmittaria kaikki 
akustiset soittimet viritettiin studion flyygelin mukaan. Viritysmittari helpotti 
huomattavasti esimerkiksi jousien päälleäänityksiä. (Vuori 2002*, 22, 29; 
Kuusamo 2001)  
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Tom Vuori korostaa vireen merkitystä myös äänitteen hyvälle soinnille. 
Erityisen ongelmallinen oli flyygelin ja basson yhteensoiminen. Flyygelin 
virityksessä johtuen sen alakielien ja yläkielien tuottamien sävelien välillä on 
vire-eroja. Jos sovituksessa oli yhtä aikaa flyygeli ja basso, hankaloitti nämä 
vire-erot basson kuulumista miksauksessa. (Vuori 2002*, 22) 

3.3. Teknologian vaikutus muusikon työhön 

Soittimien hankkiminen  

Kaikkia soittimia, kuten erilaisia kosketinsoittimia, oli mahdoton kantaa studioon 
jokaista sessiota varten, joten lähes kaikissa studioissa oli ainakin piano ja 
isoimmissa studioissa flyygeli. Muita studioon hankittuja kosketinsoittimia olivat 
sähköurut ja leslie-vahvistin. 1970-luvun lopulla joihinkin studioihin hankittiin 
syntetisaattoreita, mutta 1980-luvulla malleja alkoi olla jo niin paljon, että 
studioiden oli hyvin hankala valita, mikä syntetisaattori kannattaisi hankkia. 
Jonkun, eli käytännössä äänittäjän, olisi pitänyt vielä ehtiä oppia käyttämäänkin 
näitä soittimia. 

Esa Kotilainen (2001*, 6) kuvaa tyypillistä 1970-luvun studion 
soitinkalustoa: ”Studioissa oli flyygeli ja rummut ja Fenderin kitaravahvistin ja 
Fenderin Bassman-vahvistin. Fender [sähköpiano] alkoi olemaan isommissa.” 
Jouko Aheran mukaan Alppi-studioon pyrittiin 1960-luvulla hankkimaan 
erilaisia soittimia säestyssoittimien lisäksi. Näillä voitiin rikastaa iskelmien 
sointikuvaa. Alppiin hankittiin mm. cembalo, lyhyt kosketinsoitin, jossa oli 
phase shifter -ominaisuus sekä kellopeliä imitoiva kosketinsoitin. Aheran 
mainitsema soitin saattaa olla kyseessä Dannyn Hiljainen kitara -kappaleessa 
(1969), jossa kirkas, kellomainen soitin soittaa pitkään kestäviä yksittäisiä ääniä. 
Aheran mukaan studion omat soittimet ovat kaksipiippuinen juttu. Toisaalta 
työntekoa nopeuttaa, jos studiolla on tarjota vahvistimet ja rumpusetit valmiiksi 
viritettynä ja mikitettynä. Silloin kuitenkin menetetään saundien vaihtelevuus, 
joka populaarimusiikissa on kuitenkin tärkeä asia. Kun muusikot tuovat omat 
soittimensa, studiossa soiva saundi on aina hieman erilainen, ja se on Aheran 
mielestä juuri rikkaus. (Ahera 2002*, 17, 34, 42) 

Esimerkkinä siitä, kuinka studion omat soittimet voivat vaikuttaa 
yhdenmukaistavasti lopulliseen saundiin, voidaan ottaa rummut. Raimo 
Henrikssonin (1998*, 94) mukaan Takomo-studiolla oli ihan oma 
rumpusaundinsa, mikä johtui studion omasta rumpusetistä ja studion 
limittereistä. Tämän vuoksi Takomossa äänitetyt rumpusaundit saattoivat 
kuulostaa samankaltaisilta. Toisaalta Jari Laasasen (2001*, 34) mielestä hyvä 
rumpali saa mistä tahansa rumpusetistä aina omanlaisensa saundin. Esimerkiksi 
RM-studiossa Kokkolassa oli käytössä studion oma rumpusetti, mutta Laasanen 
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mainitsee Keimo Hirvosen esimerkkinä rumpalista, joka sai setistä kuin setistä 
aina oman saundinsa. 

1980-luvulla Takomo-studion äänittäjät halusivat, että myös sinne 
hankittaisiin syntetisaattori. Studiopäällikkö oli aluksi sitä mieltä, että 
syntetisaattori on studiomuusikon henkilökohtainen soitin kuten sähkökitara, 
joten studion ei tarvitsisi sellaista ostaa. Lopulta syntetisaattori hankittiin, ja kun 
nähtiin, miten paljon enemmän studiossa alkoi kulua aikaa syntetisaattoreiden 
vuoksi, ei studiopäällikölläkään ollut mitään uusia syntetisaattoreita vastaan. Dan 
Tigerstedt kuvaa syntetisaattoreiden vaikutusta studiotyöhön: ”studioaikaa meni 
ihan määrättömästi kun oli jokin uusi syna studiossa, ja haettiin saundeja, siis 
tuntitolkulla istuttiin ja etsittiin vaan. Harvoin löytyi kuitenkaan.” (Tigerstedt 
2002*, 26)  

Yleisempää tuntui kuitenkin olevan, että syntetisaattorit olivat aina soittajan 
omia ja soittaja toi ne mukanaan studioon. Studiot eivät voineet millään hankkia 
kaikkia syntetisaattoreita tai sekvenssereitä, joita oli markkinoilla kymmenittäin. 
Soittajat yleensä tuntevat omat soittimensa paremmin. (Kotilainen 2001*, 6; 
Varpama 2001*, 8; Hemmi 2001*, 32) Esa Kotilainen piti ongelmana myös sitä, 
että jos studiossa oli syntetisaattori, siitä ei pitänyt kukaan huolta. Tuolloin 
huoltokysymys oli huomattavasti tärkeämpi kuin nykyään. Nykyisissä 
syntetisaattoreissa ei ole enää juuri huollettavaa. (Kotilainen 2001*, 6) 
 
Uusien soittimien hankinta saattoi oli huomattava taloudellinen uhraus soittajilta. 
Esimerkiksi syntetisaattorit maksoivat 1970-80-luvuilla jopa 30 000 silloista 
markkaa - puhumattakaan Jori Sivosen Fairlight-työasemasta, joka maksoi noin 
250 000 markkaa. Sikäli myöhemmät muusikot selvisivät jo helpommalla kuin 
Erkki Ertama, joka toi ensimmäiset sähköurkunsa Amerikasta asti 1950-luvun 
lopulla. Hänen oli myös ostettava auto, jolla kuljettaa soitintaan keikoille. 
Myöhemminkin monet mullistavat soittimet piti hakea ulkomailta asti. 1970-
luvun alussa Esa Kotilainen soitti laivalla Tabu-yhtyeessä Suomen ja Saksan 
välisellä laivareitillä. Hän hankki Saksasta Minimoog-syntetisaattorin, joka oli 
melko varmasti ensimmäinen laatuaan Suomessa.19 1980-luvulla oli Jori Sivosen 
vuoro uusintaa tätä ulkomaan perinnettä. Hän lensi Lontooseen hankkiakseen 
Fairlight-syntetisaattorin.  

Aineistossa on joitakin hintatietoja, joiden perusteella voidaan seurata 
syntetisaattoreiden hintakehitystä 1980-luvulla. Esa Kotilainen (2001*, 23) 
hankki oman DX7-syntetisaattorinsa heti, kun se oli Suomessa esitelty, vuonna 
1983. Sen hinta oli 13000 silloista markkaa, mitä Kotilainen pitää kovana 
hintana. Vertailun vuoksi Litmasen Oberheim maksoi 35 000 ja Sivosen Fairlight 
250 000 markkaa. Toisaalta samaan aikaan 1980-luvun alussa esitelty Korgin 
Polysix maksoi enää kuutisen tuhatta markkaa, kun aiemmat yksiäänisetkin 
mallit olivat maksaneet kymmeniä tuhansia (Tuomi 2001*, 24). 1980-luvulla 
polyfonisen syntetisaattorin, kuten juuri Polysixin, sai siis jo kohtuullisen 

                                                
19 Toki muita syntetisaattoreita oli jo Suomessa. Esimerkiksi Erkki Kurenniemi oli jo 

rakentanut DIMI-syntetisaattorinsa. 
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halvalla. Syntetisaattoreiden hinnat laskevat varmaankin suhteessa enemmän 
kuin monen muun soittimen. Mainittakoon esimerkkinä, että 1990-luvulla ostin 
DX7:n käytettynä 1 500 markalla ja Korgin Polysixin 300 markalla. 

Monella soittajalla ja sovittajalla oli hyvät suhteet soitinalan maahantuojiin, 
ja varmasti sama pätee yhä edelleen. Muusikot saivat soittimia kokeiltavaksi ja 
myös ostaa niitä kohtuuhintaan. Sivonen kertoo tehneensä sponsorisopimuksen 
kotistudiota rakentaessaan. Toisin olivat asiat maakunnissa. Vesa Tuomi (2001*, 
11) kertoi, että hän olisi halunnut ostaa 1990-luvun alussa Korgin 
syntetisaattorin. Sitä oli kuitenkin vaikea saada myymälään Tampereelle saati 
muualle Suomeen, kun tärkeämmät markkina-alueet vetivät paremmin. 

Yleensä studiosoittajien oli pakko pitää huolta laitteidensa laadusta ja 
ajankohtaisuudesta. Erityisesti tämä koski kosketinsoittajia (Hyvärinen 2002*). 
1980-luvulla syntetisaattorimallit alkoivat uudistua kiihtyvään tahtiin, ja 
soittajien oli päivitettävä mallinsa aina tietyn väliajoin. Tähän ilmeisesti vaikutti 
se, että uudet mallit kuulostivat aina vain paremmilta - tai ainakin uudemmilta.  

Soitinkauppiaiden kannalta erityisesti teknologian kehittymisestä riippuvat 
soittimet, kuten syntetisaattorit, ovat ongelmallisia. Uusia malleja tulee joka 
vuosi, ja vuoden päästä ne ovat jo vanhoja. Soittimien uusiutuminen on niin 
nopeaa, että se voi aiheuttaa vaikeuksia soitinkauppiaille. Muusikko-lehdessä 
3/1987 on juttu turkulaisesta soitinkaupasta Soitin-Laine Oy, jota jutussa edustaa 
Antti Heinonen. Jutusta ei täysin selviä, mikä on suoraa lainausta haastattelusta 
ja mikä ei. Seuraavassa on toimittaja Alliniemen kirjoittamaa tekstiä, mutta 
ilmeisesti se sisältää Heinosen mielipiteitä asiasta:  

”Eräänlaisia ’surun lapsia’ ovat myös syntetisaattorit. Niissä mallit muuttuvat 
niin usein, että varastointikustannukset kohoavat helposti korkeiksi eivätkä 
myyjät sen paremmin kuin laitteiden tuote-esittelijätkään tahdo pysyä 
kehityksessä mukana. Ja kun laitteet uusiutuvat, haluavat muusikotkin uusia 
laitteitaan. Käytetyt syntikat muodostavat täten ongelman sekä muusikoille että 
kaupalle. Niistä ei kovin paljon voi maksaa. On niin monesti käyty lävitse se, 
että maksetaan niistä käypä hinta, sitten ne seisovat liikkeessä vuoden ja 
myydään pois ihan millä hintaa tahansa. Tämän puolen katteet pitää sitten jollain 
muulla kaupalla paikata.” (Alliniemi 1987, 28-29)  

 
Uusien soittimien tieltä vanhoista soittimista pitää päästä eroon. Vaikka 

vanhan haluaisikin säilyttää, joskus voi olla pakko viedä vanha soitin vaihtoon. 
Jotkut muusikot sanovat, että oli tavallaan hölmöä luopua joistakin vanhoista 
soittimista. Jotkut tällaisista soittimista ovat jälkikäteen osoittautuneet 
käyttökelpoisiksi ja arvokkaammiksi kuin niitä korvaamaan tullut soitin. 
Esimerkiksi Kari Litmanen (2001*, 5) pitää ”traagisena”, että hän laittoi 
Hammond B-3:n ja puuleslien vaihdossa hankkiessaan 8-äänistä Oberheim-
syntetisaattoria. Sen hinta tuolloin oli 35 000 markkaa. Nyt hintasuhde olisi 
varmasti päinvastainen. Vanhalle laitteelle ei vain tuntunut olevan käyttöä juuri 
sillä hetkellä. Litmanen luopui myös Minimoogistaan, kun polyfoniset 
syntetisaattorimallit tulivat. Monofoniselle syntetisaattorille ollut enää käyttöä. 
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Varpama puolestaan luopui ARP-2600:sta, koska piti sitä tarpeettomana. Jos 
kaikki mallit säästäisi, olisi niitä hyvinkin suuri määrä. (Litmanen 2001*, 8; 
Varpama 2001*, 9)  

Toisin kuin moni muu muusikko Esa Kotilainen on säästänyt kaikki eri 
vaiheissa käyttämänsä soittimet. Hän on myös hankkinut käytettynä 
kosketinsoittimia, joilla kaikilla on ”vintage”-maine. Kun astuu sisään Kotilaisen 
studioon Kuusankoskella, voisi luulla tulleensa sähköisten kosketinsoittimien 
museoon. Yhdellä silmäyksellä näkee koko joukon kuuluisia sähköisiä 
kosketinsoittimia: Hammond B-3, muutamia leslie-kovaäänisiä, Farfisa- ja Vox -
sähköurut, Mellotron, Minimoog, ARP2600. Palaan vintage-soittimiin vielä 
luvun 4 lopussa. 

Moniraitaäänitys 

Suomalaisissa studioissa moniraitaäänittämiseen siirryttiin 1960-luvun lopulla. 
Kuten sovittamiseen moniraitatekniikka vaikutti paljon myös studiossa 
soittamiseen. Moniraitaäänittämiseen siirtymisen jälkeen Heikki Laurila 
huomasi, kuinka soittajat vähenivät ympäriltä. Pohjat ryhdyttiin äänittämään 
erikseen, ja vasta sen jälkeen tulivat puhallinsektiot ja muut lisäykset. Laurilalle 
tämä muutos oli mieluinen. Hänelle sopi hyvin soittaa yksinkin. (Laurila 1998*, 
65) Kaikki eivät suhtautuneet yhtä positiivisesti siihen, että moniraitasoittamisen 
seurauksena yhteys muihin soittajiin katosi. Pauli Granfelt kertoi, kuinka hän ei 
aina tiennyt, kenen kanssa oli soittamassa, koska kaikki muusikot kävivät 
soittamassa oman osuutensa erikseen. Granfelt pelkäsi, että nykyinen 
moniraitaäänitystekniikka tekee ihmisistä vain ”koneen osia”. Tämä vaikuttaa 
haitallisesti musiikkiin. (Waclin & Flinck 1994, 75-76) Monet muutkin ovat 
esittäneet huolensa siitä, että äänitettävän kappaleen tunnelma mahdollisesti 
kärsii, kun soittaminen pilkotaan tällä tavoin osiin. Kun kaikki soittavat samaan 
aikaan syntyy yhteistunnelma, jota ei moniraitaäänittämisessä välttämättä 
tavoiteta (esim. Backlund 2001*, 27; Paakkunainen 1998*, 88; Waclin & Flinck 
1994, 76) 

Mutta jo ennen siirtymistä moniraitaäänitykseen pelättiin tunnelman 
katoamista ja musiikin muuttumista mekaanisemmaksi. Seija Lampila-Lassiter 
kertoo muistelmissaan Sellaista on elämä -kappaleen levytyksestä vuodelta 
1963. Lampila lauloi studiossa valmiin ranskalaisen taustanauhan päälle. 
Laulajan työtä helpotti, että enää ei tarvinnut laulaa yhdessä muusikoiden kanssa 
”suoria ottoja”. Lampila tuo kuitenkin esiin yhden haittapuolen uudessa 
menetelmässä, yhteissoittamisen ilon menetyksen:  

”Nyt se tunnelma katosi jonnekin, se sähköisä kumppanuus, joka syntyi suorassa 
otossa bändin kanssa. Se kutitti kylkiluita, yhdessä tunsimme onnistumisen ilon. 
Kun levytyksestä kehittyi mekaaninen taustoille tallentamisen tapahtuma, 
eivätkä ihmiset usein edes tavanneet toisiaan, ei kukaan enää välittänyt 
tunnelmasta tai laulun filosofiasta mitään.” (Lampila-Lassiter 1995, 287)  
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Toisaalta Tapani Kansa ei 1970-luvun lopulla uskonut, että tekniikan käyttö 

veisi jotain hänen levyjensä tuoreudesta: ”En usko, että kuuntelijat odottavat 
minun tallenteena olevan sama laulaja kuin livenä. Omalta kohdaltani olen 
vakuuttunut, ettei tekniikka ole milloinkaan syönyt mitään panoksestani.” 
(Hakasalo 1979, 128)  

Muutkin muusikot kertoivat kuten Granfelt yllä, etteivät he aina tienneet 
kenen levylle sessioissa soittivat. Kun muusikot kuulivat jonkin kappaleen 
radiossa, he eivät voineet tietää, soittavatko he siinä. Tämän ymmärtää hyvin Kaj 
Backlundin kertomuksen perusteella. Yleinen käytäntö oli, että studioon oli 
tilattu rytmiryhmä aamuksi ja iltapäivällä tulivat puhaltajat soittamaan osuutensa. 
Parhaimmillaan aikaa kului vain alle tunti. Äänittämisen nopeuttamiseksi nauha 
kelattiin aina niihin kohtiin, joissa puhaltimien piti soittaa. Tällä tavalla 
soittajalle ei jäänyt kappaleesta minkäänlaista kokonaiskäsitystä. Lisäksi sama 
puhallinryhmä saattoi soittaa yhdessä sessiossa lukuisten artistien taustoille. Jos 
kaikissa kappaleissa vielä oli sama sovittaja, oli soiva lopputulos hyvin 
samankuuloinen (Backlund 2001*, 8, 28). Korpela muistelee, että soittotilanteet 
eivät aina olleet kovin organisoituja ja sessio saattoi muuttua paikan päällä. 
Tuotantopäällikkö saattoi pyytää soittamaan vielä muutamat ylimääräiset pohjat, 
kun kerran muusikot olivat paikalla. (Korpela 2001a*, 21)  

Pätevien studiomuusikoiden ja moniraitaäänityksen vuoksi äänitetuotanto oli 
1970-luvun lopulla hyvin tehokasta. Kun soittajat oli saatu studioon ja soittimet 
kuntoon, oli tietysti järkevää tehdä mahdollisimman monia taustoja kerralla. Eri 
sovittajat käyttivät samoja muusikoita saman session aikana. Tällainen 
”liukuhihnamainen” tuotantotapa johti saundin samankaltaistumiseen, kuten 
Korpela (2001a*, 38) kuvaa Finnlevyn tehokasta tuotantoa 1980-luvulla:  

”Siellähän ne teki aivan liukuhihnalta niitä, kaikille samana päivänä. […] Samat 
taustat koputeltiin. Kirjoittaja hihkaisi ovelta ’nyt on minun vuoro’. Sitten se 
ohjaili muutaman rallin ja häippäsi. Sitten jouset tuli seuraavana päivänä ja ne 
huitastiin kaikki kerralla. Se oli makkaratehdas-ajattelua. Sen takia ne saundas 
samalle kaikki. Ainakin 80-luvulla.”  

 
Veikko Samuli (2002*, 36) sanoo tällaisen liukuhihnamaisuuden johtuneen 

taloudellisista seikoista:  

”[O]li nimittäin älyttömän kallista se viuluryhmän käyttäminen. 
Liukuhihnateollisuuttahan se oli. Mullakin oli, sanotaan viisi kappaletta, mihin 
piti tehdä viuluja. Jossain vaiheessa esimerkiksi Takomostudiossa mä tein ensin 
viiteen biisin, ja Kassu tuli ja teki toisen viiteen biisiin. Ne saatiin samalla kertaa 
sitten, kymmenen biisiä tehtyä. Sillain ne tuli halvemmaksi. Sama torvien 
kanssa.” 

 
Moniraitaäänityksen avulla yksi muusikko voi soittaa lukuisia eri 

soitinosuuksia. Kitaristit soittivat tyypillisesti pohjaäänityksissä aluksi soinnut 
akustisilla kitaroilla, sen jälkeen komppiraitoja sähkökitaralla ja lopuksi lyhyitä 
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fillejä tai soolo-osuuksia. Kitaristin tapauksessa kyse oli usein keskenään 
erilaisista stemmoista. Puhallinsoittaja sen sijaan saattoi tehdä yksin koko 
puhallinsektion osuuden. Tämä käytäntö jakaa mielipiteitä lopputuloksen 
suhteen. Osa soittajista on sitä mieltä, että puhaltimien kokonaissaundi on 
parempi, jos sen soittaisi oikea sektio. Pentti Lahden mukaan joillekin 
puhallinsoittajille omien osuuksien tuplaaminen tuotti vaikeuksia. 
Päällekkäissoitto vaatii rytmistä tarkkuutta. Lahti itse on kuitenkin pitänyt tästä 
työskentelytavasta. Hänen mielestään lopputulos on usein parempi kuin koko 
sektion ollessa paikalla. (Lahti 2002*, 11, 32) Lahden mielipiteeseen on helppo 
uskoa, sillä studiomuusikoiden kertomuksissa toistuu paine, joka johtui 
ainaisesta kiireestä. Kun yksi muusikko soittaa osuuden monta kertaa, se ehtii 
ainakin käydä tutuksi. Lisäksi soittaja tietää, millaista fraseerausta ja vibratoa on 
käyttänyt. 

Muusikolle moniraitasoittaminen ja viitteelliset komppilaput jättivät kuvan 
työn alla olevasta kappaleesta hyvin epämääräiseksi. Pohjien soittamisen aikana 
muusikko ei aina tiedä, millainen melodia kappaleessa on, jolloin soittaja saattaa 
fillailla väärään paikkaan (Virtanen 2001*, 12). Jotkut soittajat toivoivat 
kuulevansa demonauhan tai halusivat muuten selvittää kappaleen rakenteen. 
Usein sovittaja joutui vain pyytämään soittajia luottamaan näkemykseensä. 
(Korpela 2001b*, 20)  

Moniraidan mahdollistama virheiden korjailu herätti muusikoissa 
kaksijakoisia reaktioita. Muita muusikoita saattoi ärsyttää, jos yksi muusikko 
hioi omaa osuuttaan kohtuuttomasti. Toisaalta joillekin soittimille, kuten 
puhallinsoittimille, korjausmahdollisuus oli tervetullut. Mutta virheiden korjailun 
katsottiin vaikuttavan musiikin laatuun ja tunnelmaan varsinkin silloin, jos 
korjailu meni aivan liian yksityiskohtiin, joilla ei ollut merkitystä lopputuloksen 
kannalta (Paakkunainen 1998*, 89). Toisaalta korjailumahdollisuus sai jotkut 
muusikot soittamaan löysemmin kuin ennen. Uskottiin, että virheet saa kuitenkin 
korjattua jälkikäteen. (Teittinen 1998*, 81-83) Jaakko Salon tavoite kuitenkin 
oli, että moniraidallekin äänitettäessä kaikkien osuuksien tulisi olla laadukkaita. 
Nauhalle ei saisi päästää huonoja osuuksia ajatellen, että sen saa myöhemmin 
korjattua tai poistettua. Usein kalliilla sisään soitettuja raitoja ei sitten lopulta 
käytettykään (Ahera 2002*, 26; myös Sivonen 2001*, 37) Kun soitettiin monia 
ottoja ja paljon raitoja, olisi studiossa pitänyt jonkun pitää kirjaa, mitkä otot ovat 
hyviä. Paakkunaisen mukaan studiossa ei kuitenkaan yleensä pidetty kirjaa 
otoista. (Paakkunainen 1998*, 87)  

Kuuntelin huomattavan määrän levyjä ja huomasin, että virheitä ei levyille 
ole jäänyt. Tempon vaihteluja - jos sellainen virheeksi lasketaan - en ottanut 
tässä huomioon. Ainoa selkeä soittovirhe kuului Matin ja Tepon levyttämässä 
Laula kanssain -sävelmän (1976) piano-osuudessa intron jälkeen. Tulee mieleen, 
että ehkä pohjia ei tuossa tapauksessa ollut aikaa ottaa uusiksi. 

 
Vaikka muusikot soittaisivat yhtä aikaa samassa studiotilassa, eivät he 
välttämättä kuule toisiaan kunnolla, varsinkin jos soittimet on vuotojen 
estämiseksi eristetty toisistaan sermeillä. Päällesoittovaiheessa soittajan täytyy 
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kuulla nauhalle aiemmin äänitetyt osuudet, kun hän soittaa omaa osuuttaan. 
Näiden syiden vuoksi äänittäjän piti rakentaa muusikoille studioon miksaus, 
jossa olisi soittamisen kannalta olennaiset elementit. Esimerkiksi omaa osuuttaan 
tuplaava kitaristi tarvitsee kuunteluunsa ainakin komppiraidan ja aiemmin 
soittamansa osuudet. Aheran mukaan 1960-luvulla muusikot yleensä käyttivät 
kuulokkeita, koska kaksiraita- ja moniraitaäänittäminen vaativat sitä. Vain 
Humppaveikkojen kaltaiset artistit eivät tarvinneet kuulokkeita, koska heidän 
soittonsa äänitettiin sataprosenttisina ottoina (Ahera 2002*, 19). 

1960-luvun Alppi-studiossa ei ollut studiokuuntelun suhteen muuta 
mahdollisuutta kuin syöttää sama miksaus, joka tarkkaamossakin kuului, myös 
muusikoille studioon. Tuolloisessa äänipöydässä ei ollut vielä tarpeeksi 
apulähtöjä, joista olisi voitu rakentaa päämiksauksesta poikkeava 
kuuntelumiksaus. (Ahera 2002*, 19) Myöhemmin muusikoille syötetty miksaus 
kehittyi muunneltavammaksi. Joissakin studiossa muusikoille voitiin syöttää 
nelikanavainen miksaus, jossa esimerkiksi kompin eri elementtejä voitiin säätää 
toisistaan riippumatta. Hyvärisen mielestä suomalaissa studiossa eräs epäkohta 
oli se, että kuulokekuuntelu rakennettiin joka kerta alusta asti, eikä hyviä säätöjä 
laitettu muistiin. Ruotsissa käyneiden muusikoiden mukaan tämä asia oli 
sikäläisissä studiossa heti kunnossa. Suomessa kuuntelun rakentamiseen meni 
turhaan aikaa ja energiaa, ja se turhautti muusikoita. (Hyvärinen 2002*, 61) Esa 
Kotilaisen mukaan studiokuuntelun laatu vaikuttaa paljon muusikon työhön. 
Kaikki äänittäjät eivät aina tajunneet tätä: “Kun soittajan tunnelma on huono, 
niin se ääni, jonka se tuottaa, ei ole paras mahdollinen.“ (Kotilainen 2001*, 35, 
67)  

 
Siirtyminen moniraitaäänittämiseen, äänitetuotannon kasvu sekä 
studiomuusikoiden parantunut taso johtivat vuonna 1974 tilanteeseen, jossa 
muusikot vaativat kokonaan uudenlaista palkkausrakennetta. 1970-luvun alussa 
muusikot kokivat, että heille maksettu palkka oli epäoikeudenmukainen. Alla 
lyhyt katkelma pasunisti Juhani Aallon haastattelusta Muusikko-lehdestä 5/1986. 
Liitän oheen myös jutun kirjoittaneen Raimo Vikströmin kysymyksen, joka 
taustoittaa tuolloista tilannetta.  

Vikström: ”Tämä kapinahan tapahtui nimenomaan äänilevytuotannossa. 
Äänitystekniikka oli kehittynyt niin, että juuri puhaltajien osuuksia pystyttiin 
moniraitatekniikalla tallentamaan lyhyessä ajassa varsin paljoa. Eli komppipuoli 
soitti taustat erikseen ja puhaltajat kävivät sitten yhdeltä istumalta täydentämässä 
useampia kappaleita kerrallaan. Ja mitä parempia ammattimiehiä he olivat, sitä 
enemmän saatiin valmista tavaraa lyhyessä ajassa.” Juhani Aalto: ”Juuri niin. 
Meidän korkeata ammattitaitoamme käytettiin kylmästi väärin hyväksi.” 
(Vikström 1986, 4-7)  

 
Kun tilanne oli muusikoiden näkökulmasta tällainen, vuonna 1974 muusikot 

kieltäytyivät enää ottamasta työtä vastaan sovituilla hinnoilla, ja lopulta saman 
vuoden syksynä uusista korkeammista palkkioista sovittiin. Nyt studiomuusikko 



 
 
 
 

125 
 

sai uusia etuja: tietyn minimipalkan studiokeikasta ja lisäksi sovittiin 
aikarajoitus, jonka mukaan musiikkia sai neljän tunnin aikana tallentaa tietyn 
määrän ja ylittävältä osalta piti maksaa enemmän. Lisäksi tuplauksista maksettiin 
erillinen korvaus. Niille soittajille, jotka saivat soitettavaksi paljon stemmoja ja 
tuplauksia, uusi sopimus merkitsi tuntuvaa palkankorotusta. Tämä johti siihen, 
että sessioiden hinnat alkoivat nousta liian korkeiksi − ainakin tuotantoyhtiöiden 
kannalta.  

Kun tuplauksista jouduttiin maksamaan soittajille, syntyi tarve keksiä 
mahdollisuuksia mekaaniseen tuplaamiseen. 1970-luvun lopulla yleinen 
kitaraosuuksien tuplaaminen olisi myös voitu tehdä sitä varten suunnitellulla 
lisälaitteella, niin sanotulla oktaavipedaalilla, joka muutti yksiäänisen signaalin 
kaksiääniseksi lisäämällä joko ala- tai yläoktaavin signaaliin. Niitä ei kuitenkaan 
käytetty, koska niiden aikaansaama saundi ei ollut tarpeeksi hyvä verrattuna 
oikeaan tuplaukseen. (Louhivuori 2001*, 13)  

1970-luvulla tulivat markkinoille ensimmäiset digitaaliset viivelaitteet. Kun 
viiveaika säädetään sopivan lyhyeksi, viivelaite toistaa kaksi signaalia: 
sisäänsyötetyn alkuperäisen ja hieman viivästetyn signaalin. Liian lyhyt 
viiveaika voi saada äänen kuulostamaan siltä, kuin se soisi pienessä purkissa. 
Sivosen mukaan digitaaliset viiveet saivat jotkut tuottajat huomaamaan, että 
laitetta käyttämällä esimerkiksi kuoron osuuden saisi kahdennettua. Näin kuoron 
ei tarvitsisi laulaa osuuttaan kahteen kertaan kuten usein oli tapana, joten 
tuotantokuluissa tulisi säästöä. Nopeasti kuitenkin tajuttiin, että kyseessä on 
ennen kaikkea tilaefektilaite eikä kahdentaja. (Sivonen 2001*, 49) Viiveellä 
tehdyssä tuplauksessa jää puuttumaan äänen taajuus- ja aikaeroista johtuvat 
vaihtelut.  

Laulun mekaaninen tuplaus tuli ajankohtaiseksi myöhemmin, kun 
markkinoille tuli sitä varten suunniteltuja laitteita. Muusikko-lehdessä 1991 oli 
juttu DigiTech Vocalist VHM-5 -laitteesta, joka lisää automaattisesti neliäänisen 
harmonian mikrofoniin laulettuun melodiaan. Alla toimittaja Ahti Vänttisen 
pohdintoja laitteen esiin nostamista juridisista ongelmista:  

”Teknologian kehitys tuo tässäkin mukanaan myös juridisia ongelmia. Esim. 
voimassa olevan äänilevyTES:n 15 § 6-kohdan mukaan ’työnantajalle ei ole 
oikeutta kahdentaa työntekijän suoritetta teknisiä keinoja apuna käyttäen’. Juuri 
siitähän tässä on kysymys. VHM-5 herättää myös uuden kysymyksen: voiko 
työnantaja korjata esim. vireongelmia kahdentamalla ’työntekijän suoritteen’ 
ensin teknisesti ja korjaamalla näin syntyneen kopion sävelkorkeutta (Pitch 
Correct). Siinähän taas mietitään.” (Vänttinen 1991, 37)  

 
1980-luvun lopulla alkoi olla paineita uudentyyppiseen äänilevyalan 

työehtopimukseen. Äänilevytuottajat halusivat eroon erityisesti 
tuplauskorvauksista. Kokonaan uudentyyppinen työehtosopimus saatiinkin 
aikaiseksi 1990-luvun puolivälissä, jolloin tuplauksesta maksettavaa korvausta 
laskettiin huomattavasti. Uusi sopimus tasapainotti soittajien välisiä tuloeroja. 
Esimerkiksi basistit, jotka vain harvoin tuplaavat soitto-osuutensa, saivat ennen 
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vain peruspalkan, kun taas paljon tuplauksia tekevät kitaristit pääsivät 
paremmille palkoille. 

Koneet ja työpaikat 

Vuonna 1983 Muusikkojen liiton Raimo Vikström kiinnitti huomiota siihen 
iskelmätuotannossa lisääntyvään piirteeseen, että “yksi muusikko voi 
syntetisaattorilla soittaa äänilevylle musiikin, jonka esittämiseen ennen tarvittiin 
kenties kymmenen muusikkoa“ (Vikström 1983, 3). Haastattelussa vuonna 1988 
pianisti-sovittaja Kari Litmanen myöntää olleensa yksi syntetisaattoreiden 
hyödyntäjistä erityisesti vuosina 1983-84, jolloin oli suoranainen sekvensseri- ja 
syntetisaattoribuumi. Se merkitsi huomattavasti töitä Litmaselle, joka oli 
hankkinut sekvensserin heti, kun niitä oli saatavilla. Litmanen kertoo, että oli 
muotia tehdä sekvensserillä ja rumpukoneilla “säkätystä“. Hän kertookin 
tehneensä paljon taustoja yksin. (Kupias 1988, 23)  

Litmanen toteaa, että koneiden käyttö oli ajan trendi. Syntetisaattorisaundista 
oli tullut niin muodikas, että sellainen piti olla myös UMO:n jazz-äänitteillä. 
Litmanen kävi soittamassa UMO:ssa Oberheimia. (Litmanen 2001*, 13) Myös 
Jori Sivonen muistaa herättäneensä pahaa verta joidenkin muusikoiden parissa, 
ja hän sai kuulla syövänsä muusikoiden leipää. Sivonen puolustaa laitteiden 
käyttöä sillä, että hän nimenomaan tavoitteli tiettyä saundia. (Sivonen 2001*, 41) 
Sivosen ja Litmasen korostamaa tietyn saundin tavoittelua toistuu myös muiden 
kosketinsoittajien puheissa. Ennen kuin Suomessa edes oli sekvenssereitä, niitä 
yritettiin matkia muilla tavoin (kts. luku Sekvensserit ja mekaanisuuden 
tavoittelu).  

Antti Hyvärinen ymmärtää muusikoiden katkeruuden. Osa soitto-osuuksista 
jäi nyt tekemättä, kun niiden tilalla oli syntetisaattorin ”pulputus”. Mutta 
Hyvärinen korostaa sitä, että koneet tulivat jäädäkseen. Koneet eivät vain 
korvanneet entisiä soittimia, vaan ne toivat myös uuden elementin sovituksiin. 
Hyvärinen vertaa tilannetta siihen, kuinka aiemmin sähköurut eivät korvanneet 
jousia eikä sähköpiano korvannut pianoa. Niistä tuli omat soittimensa. 
(Hyvärinen 2002*, 33)  

Musiikkiteollisuuden kehittämät uudet soittimet vaikuttivat eri tavoin 
muusikoiden työtilaisuuksiin. Tästä voi ottaa esimerkiksi kaksi 1980-luvun 
soitin-innovaatiota: rumpukoneet ja sämplerit. Rumpukoneet ilmaantuivat 
iskelmämusiikkiin 1980-luvun alkupuolella. Joidenkin muusikoiden ja 
sovittajien mukaan niillä tuntui ainakin iskelmämusiikissa olevan huono maine. 
Sovittajista Jori Sivonen olisi mielellään käyttänyt rumpukonetta, mutta solistit 
eivät niistä innostuneet (Sivonen 2001*, 52). Myös Janne Louhivuoren mukaan 
rumpukoneita katsottiin karsaasti: rumpukoneita oli vain huoltamoiden 
kasettijakeluun tarkoitetuilla “ö-luokan covereitten covereilla“ (Louhivuori 
2001*, 46). 

Epämuodikkuuden lisäksi rumpukoneiden yleistymistä estivät ajankäytölliset 
syyt. Ainakin iskelmämusiikissa tarvittavat pohjaraidat pystyttiin soittamaan 
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nopeasti, joten koneita ei kannattanut käyttää. Kun käytössä oli luotettava 
studiokokoonpano, taustat saatiin aikaiseksi helpommin, nopeammin ja 
luotettavammin kuin koneita käyttämällä (Louhivuori 2001*, 46). Vaikka 
rumpukoneiden komppeja ei käytettykään, voitiin niiden saundeja kuitenkin 
hyödyntää. Rumpukoneissa oli esimerkiksi “handclap“-saundeja, joita Bruno 
Korpelan mukaan alettiin välittömästi käyttää. Sitä ennen taputuksia teki neljä 
soittajaa, jotka saivat niistä eri korvauksen. Rumpukoneiden avulla kulut siis 
vähenivät tältä osin. (Korpela 2001b*, 13) 1980-luvun lehtijutuissa rumpalit 
Leevi Leppänen ja Vesa Aaltonen totesivat, että vaikka tilanne rumpaleidenkin 
osalta vaikutti huolestuttavalta, huonommin kävi jousi- ja puhallinsoittajille, joita 
voitiin korvata syntetisaattoreilla. (Niemi 1989a, 13; Allinniemi 1985, 24) 

Jousikoneiden, syntetisaattoreiden ja sämplereiden tulo vaikutti enemmän 
jousi- ja puhallinsoittajien työtilaisuuksiin. Esa Kotilainen pitää jousikoneiden 
tuloa puhtaasti taloudellisena kysymyksenä. Joskus syynä niiden käyttöön oli 
vain kiire: lyhyellä varoitusajalla oli mahdotonta saada kasaan jousiryhmää, ja 
tämän takia osuudet päätettiin soittaa jousikoneella. Sopivasti kaiutettuna näin 
katsottiin päästävän tyydyttävään lopputulokseen. (Kotilainen 2001*, 35) 
Litmanen puolestaan väittää, että viulisteilta loppuivat työt samana päivänä, kun 
ensimmäinen kunnollinen jousisämple saatiin aikaan. (Litmanen 2001*, 19)  

Syntetisaattoreihin ja sämplereihin liittyi ajankäytöllisiä ongelmia, mutta ne 
eivät kuitenkaan rajoittaneet itse laitteiden käyttöä. Monella muusikolla on 
muistikuva siitä, kuinka kosketinsoittajat “pläräsivät“ syntetisaattoreiden 
saundeja studiossa. Sovittajan ohje kosketinsoittajalle oli nimittäin usein: “tarjoa 
jotain.“ Tämän jälkeen sovittaja kuunteli kosketinsoittajan tarjoamia saundeja ja 
valitsi näistä sopivimman. Saundeista alkoi jo 1980-luvun puolivälissä olla jo 
runsaudenpulaa. Valmiita saundeja mahtui soittimiin ja muistikortteihin 
kymmenittäin.  

1980-luvun lopulla kosketinsoittajien rooli oli Esa Kotilaisen mukaan 
muuttunut jo niin, ettei tuolloin enää pyydetty perinteisiä kosketinsoitinosuuksia, 
vaan jousi- tai puhallinsaundeja (Niemi 1989b, 21). Kotilainen pitää oikeiden 
puhallinsektioiden vähenemistä huonona asiana, koska oikeiden muusikoiden 
käyttö on tietenkin elävämpi lähestymistapa kuin syntetisaattoreiden 
“brassisaundien“ käyttö. Tätä brassisaundien käyttöä Kotilainen pitää latistavana 
kehityksenä. Hän näkee kuitenkin kehityksessä jotain hyvääkin. Nyt 
brassisaundit saadaan sellaistenkin artistien taustoille, joihin ennen ei olisi 
satsattu puhallinsektion tuomia kuluja. Ennen puhallinsektion saivat vain 
huippuartistit. (Kotilainen 2001*, 76) 

Juha Björnisen mukaan koneiden lisääntyminen näkyi kitaristin työssä 
ensinnäkin siten, että studioon tilattiin kustannussyistä vain yksi kitaristi entisen 
kahden sijaan. Samalla kahden kitaristin luontevaan vuorotteluun perustunut 
sovitustyyli sai antaa sijaa kosketinsoitinvetoiselle tyylille. Kitaran osuus 
määrittyi kosketinsoittimissa käytettyjen saundien mukaan. Lisäksi stemmat 
unisonossa koneiden kanssa lisääntyivät. Björnisen mielestä hyvin suunnitellun 
”koneraidan kaverina“ on kuitenkin ollut kiinnostavaa soittaa. (Björninen 2002*, 
25, 38) Puhallinsoittajalle koneen kanssa soittaminen vaatii erityistä tarkkuutta 
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intonaation suhteen. Pentti Lahti pitääkin koneraitojen päälle soittamista 
vaativana (Lahti 2002*, 20).  

1990-luvulla erityisesti tanssiyhtyeissä yleistyivät kosketinsoittimet, joihin 
oli liitetty säestysautomaatio. Niillä on kuitenkin vaikea soittaa uskottavasti 
vanhaa tanssimusiikkia, kuten valssia tai humppaa. Kummassakin rumpalin 
pitäisi soittaa rytmisiä aksentteja ja varioida peruskomppia. (Suutari 2000, 138) 
Tässä on ehkä syy siihen, että studiorumpalit “pelastuivat“. Rumpukoneiden 
ohjelmoiminen oli liian hankalaa täysimittaiseen hyödyntämiseen. Jousisoittajille 
kävi huonommin. Sämpleriä voi ohjata tutulla pianokoskettimistolla, jolloin 
“jousiosuudet“ voitiin lisäksi soittaa reaaliaikaisesti.  

 
Varsinkin 1990-luvulla on tullut mahdolliseksi tehdä kotioloissa teknisesti 
laadukkaita äänitteitä. Jotkut muusikoista arvelivat, että digitaalinen teknologia 
mahdollistaa äänen korjailun niin pitkälle, että harrastelijakin pystyy soittamaan 
lukuisten ottojen ja kopiointien avulla kelvollisen raidan. Heikki Virtasen 
mukaan kellaristudioiden ja digitaalitekniikan aika on tehnyt hommasta “pientä 
näpräämistä“. Soittaja menee yksin studioon soittamaan soittimensa raidan. 
(Virtanen 2001*, 26) Soittajat ovat harvemmin yhtä aikaa studiossa, ja näin 
muusikoiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta kehittyvät ideat ovat mennyttä. 
Teknologian vuoksi studiomuusikoista on tullut yksinäisempiä puurtajia.  

1980-luvun lopulla ennusteltiin jo paluuta luonnollisempaan soittoon, pois 
vuosikymmenen alkua hallinneesta koneellisesta ideaalista. Monet muusikoista 
korostavat, kuinka 1990-luvulla tuotanto on ”tervehtynyt”, ja 1980-luvun 
pahimmista ylilyönneistä on toivuttu. Esimerkiksi jousiryhmä on palannut 
sellaisiin projekteihin, joissa sen saundia todella kaivataan. Kari Litmanen tosin 
huomauttaa, että tuolloin kyseessä ovat vain kaupallisesti merkittävät projektit. 
12-henkisen jousiryhmän tilaamista pidetään melko kalliina. 2000-luvun alussa 
muusikko on taas arvossaan ja ”konemies” vain yksi osa yhtyettä, mitä Litmanen 
pitää terveenä tilanteena. Samoin Samuli on havainnut, että soittajat ovat tulleet 
takaisin iskelmätuotantoihin. (Litmanen 2001*, 18-19; Samuli 2002*, 36) 

Ylipäänsä kaikki informantit tuntuivat olevan synteettisiä soitinkorvauksia 
vastaan. Mieluummin käytettäisiin oikeita soittimia ja soittajia, jos se vain olisi 
mahdollista. Litmanen sanoo, että vielä 1990-luvun alussa tilanne 
iskelmätuotannoissa oli vain sellainen, että oikeita puhaltajia ei ollut varaa tilata 
studioon. Samoin toteaa sovittaja Jari Puhakka 1990-luvun alun tilanteesta: 
”Tänä päivänä levy-yhtiöt joutuvat säästämään tuotantokustannuksissa, joihin 
studiokustannukset kuuluvat. Sovittaja tai kapellimestari ei voi saada jousia tai 
puhallinsektiota aina silloin kun niitä haluaisi, koska se ei ole taloudellisesti 
mahdollista.” (Vänttinen 1993, 9)  

Tommi Lindell puolusti sämplereitä ja MIDI-tekniikkaa Muusikko-lehden 
9/1989 kirjoituksessaan. Hänen mukaansa koneita on taloudellisten syiden 
vuoksi käytetty ”mielikuvituksettomasti pelkästään akustisten soittimien 
korvikkeena.” Lindellin mielestä ei kuitenkaan pidä syyttää yksin koneita 
muusikoiden työtilaisuuksien vähenemisestä:  
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”Muusikon ’surman’ tai ’syntymän’ päättää kuitenkin viime kädessä yleisö. Ja 
yleisöhän ei välttämättä piittaa siitä miten mikäkin ääni on saatu aikaan, jos 
kokonaisuus kuulostaa hyvältä. […] Sampling-, MIDI-, ja muu teknologia eivät 
nekään ole oikoteitä onneen, mutta monille ne antavat mahdollisuuden tehdä 
musiikkia suhteellisen halvalla ja melko vähällä pään seinään hakkaamisella. 
Tulokset ovat sitten kiinni itse kunkin taidoista ja kyvystä luoda jotain uutta ja 
kuuntelemisen arvoista.” (Lindell 1989, 14)  

 
Lindellin kommentti tuo mieleen edellä (luku 1.3.) lainaamani Truaxin 

ajatuksen siitä, että koneita on turha syyttä elottomiksi, koska ne on vain 
suunniteltu väärin ihmisen havaintokyvyn kannalta. Sekä Lindellille että 
Truaxille teknologia itsessään on neutraalia.  

Nykyisten syntetisaattoreiden ja sämplereiden myötä sinfoniaorkesterin 
soittimet ovat digitaalisesti kenen tahansa käytössä. Jotkut soittajista olivat 
huolissaan siitä, katoaako isolle orkesterille, oikeille soittajille kirjoittamisen 
taito. Toiset taas katsoivat, että nykyinen koulutusjärjestelmä pitää taitoa yllä. 
Heikki Virtanen myöntää, että digitaalitekniikalla voidaan saada aikaan 
kiinnostavia lopputuloksia, mutta silti hän kaipaa “vanhan ison orkesterin 
saundia ja tapaa tehdä musiikkia.“ Isoa orkesteria voi toki jäljitellä koneella, 
mutta “konejätkät“ harvemmin tekevät niin. Heillä ei ole siihen koulutusta, 
näkemystä tai ylipäänsä sellaista ambitiota. Kehitys kokoonpanojen 
pienentymiseen alkoi jo 1970-luvulla, kun ensimmäiset rocktaustaiset sovittajat 
tulivat alalle. Virtanen arvelee, että hänen sukupolvelleen jousille ja puhaltimille 
kirjoittaminen ei ehkä ollut yhtä itsestään selvää kuin edelliselle 
sovittajasukupolvelle. (Virtanen 2001*, 26, 29) 

Vaikka keskustelin muusikkojen kanssa lähinnä 1970- ja 1980-luvun 
tapahtumista, puhe kääntyi usein nykyhetkeen. Ajatus siitä, että studiomuusikot 
olisivat katoava ammattikunta, nousi esiin kahden haasteltavan puheissa. Kaikki 
haastattelemani studiomuusikot sanoivat, että nykyisin studiotyötä on vähemmän 
kuin 1980-luvulla. Työtehtävät ovat tasapainottuneet, esimerkiksi konsertit ja 
tuottaminen työllistävät enemmän. Kukaan muusikoista ei suoranaisesti 
haikaillut 1980-luvun studiossa istumista.  

Yksi syy studiotyön vähenemiseen on varmasti luonnollinen 
sukupolvenvaihdos. Uudet sovittajat käyttävät sessioissa saman ikäisiä 
soittotovereitaan. Toisaalta päteviä muusikoita on esimerkiksi lisääntyneen alan 
koulutuksen vuoksi enemmän. Lisäksi äänitetuotanto on jakautunut enemmän 
koko Suomeen, eikä ole keskittynyt enää vain muutamaan Helsingin isoon 
studioon. Muusikot pitivät hyvänä asiana sitä, että musiikkia tuotetaan 
useammissa paikoissa ja useampien soittajien voimin.  
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3.4. Syntetisaattorit 

Syntetisaattoreiden tulo 

Esa Kotilaisen käsityksen mukaan 1970-luvun alussa syntetisaattorit olivat 
viihdemusiikissa hetken paitsiossa. Niitä käytettiin lähinnä progressiivisessa 
rockissa ja elektronisessa musiikissa. Pop-levyillä syntetisaattorit olivat aluksi 
enemmän efektiluonteisissa tehtävissä. (Kotilainen 2001*, 4) Oikeastaan vasta 
Kake Randelinin Kop Kop Kop -LP (1983) on ensimmäinen suomalainen 
iskelmälevy, jossa syntetisaattoreita on käytetty huomattavassa määrin. (Sivonen 
2001*, 21) Syntetisaattoreiden tuloa Suomeen jarrutti Kotilaisen mukaan se, että 
soitinkauppiaat olivat enemmän ”pianokauppiaita”, eivätkä innostuneet 
syntetisaattoreista. (Kotilainen 2001*, 9)  

Vuoden 1976 haastattelussa Microvoxin Pekka Nurmikallio toteaa, että 
suomalaiset muusikot olivat ottaneet syntetisaattorit hyvin vastaan ja hankkineet 
niitä omaksikin. Nurmikallion studiossa oli ollut ”neljä moogia”. Jutusta ei 
selviä, oliko studiossa ollut jo omia syntetisaattoreita. Kiinnostavaa on se, että 
Nurmikallio tuntuu käyttävän sanaa ”moog” yleisnimenä syntetisaattoreille. 
(Nurmikallio 1976, 30) Samalla tavoin nimeä Hammond on käytetty yleisnimenä 
kaikille sähköuruille. 

Suomessa 1970-luvun alkupuolella syntetisaattoreista saatiin jonkin verran 
tietoa ulkomaisten musiikkilehtien välityksellä (Melody Maker, Musician, Down 
Beat). Romanowski mainitsee vielä Electronics-nimisen sähköharrastajille 
tarkoitetun lehden. Electronic Musician ja Keyboard-lehdet (alun perin 
Polyphony) tulivat myöhemmin. Kun lehtiä oli vähän, äänitteet olivat tärkeä 
tietolähde. Niitä kuuntelemalla voitiin päätellä, mitä laitteita ulkomailla 
käytettiin. (Kotilainen 2001*, 9; Varpama 2001*, 13; Romanowski 2001*, 28) 

Syntetisaattoreiden käyttöön ei Suomessa ollut (eikä kai oikein vieläkään ole) 
kunnollisia koulutusmahdollisuuksia. Otto Romanowskin aloittaessa opiskelunsa 
1970-luvulla sähkömusiikki oli Sibelius-Akatemiassa hieman ”kielletty asia”. 
Sibelius-Akatemiassa aloitettiin kuitenkin elektronisen musiikin koulutus 1970-
luvun alkupuolella. Kurssi Osmo Lindemanin johdolla kesti kolme vuotta. 
Romanowski opiskeli Sibelius-Akatemian säveltäjälinjalla, mutta tuolloin 
Sibelius-Akatemiasta valmistuvan säveltäjän täytyy lopputyönään tehdä sinfonia. 
Elektroniteos ei edelleenkään kelpaa. Tästä syystä Romonowski hakeutui 
musiikkiteorianlinjalle ja valmistui sieltä. Romanowski huomauttaa, että 
esimerkiksi paljon soitettu suomalainen elektronimusiikkisäveltäjä Patrick Kosk 
ei opiskellut Sibelius-Akatemiassa. (Romanowski 2001*, 3, 9, 10) 

Populaarimusiikkiin soveltuvaa syntetisaattoriopetusta ryhdyttiin antamaan 
vasta 1980-luvulla, kun Oulunkylän pop-jazz-opistossa aloitettiin 
syntetisaattorikoulutus 1980-luvun puolivälin jälkeen. Jasse Varpaman mukaan 
Oulunkylä oli tässä ensimmäinen Suomessa - jos siis jätetään pois laskuista 



 
 
 
 

131 
 

Sibelius-Akatemiassa annettu elektronimusiikin koulutus. Oulunkylässä 
koulutuslaitteina olivat muun muassa Roland JX-8P, Yamaha DX7, Roland 
Jupiter-6, Korg MS-20 ja LinnDrum-2. Koulutukseen kuului mm. 
rumpukomppien teko. Varpama muistaa, että syntetisaattorikoulutuksen 
aloittaminen herätti myös närkästystä. (Varpama 2001*, 12) Koulutukselle olisi 
kyllä ollut tarvetta. 1980-luvun lopulla, tietokonepohjaisten sekvensserien 
alkuaikana, Varpamalle soitettiin usein kotiin, ja hän joutui puhelimessa 
opastamaan käyttäjiä. Soittajia oli niin paljon, että siitä alkoi jo olla häiriötä. Nyt 
tilanne on tasoittunut, kun käyttäjiä on jo niin paljon, joten tietoa on saatavilla 
useammista lähteistä. (Varpama 2001*, 12) 

Äänisynteesin opetuksessa ei sinänsä tarvitse välttämättä itse laitteita. 
Varpama opiskeli 1980-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa ja osallistui 
kursseille, joilla käsiteltiin äänisynteesiä. Äänisynteesin perusteita opetettiin 
tuolloin siten, että paperille piirrettiin lohkokaavioita, joista selvisi, kuinka ääni 
eri osissa syntetisaattoria kulkee. (Varpama 2001*, 10) Myös Sibelius-
Akatemiassa Lindemanin kursseilla oli aluksi sama käytäntö.  

Romanowski jakaa syntetisaattorin käyttäjät kahteen osaan. Suurimmalle 
osalle käyttäjiä riittää syntetisaattoreihin tallennetut tehdassaundit. On kuitenkin 
pieni teknomusiikin etujoukko, joka tekee itse saundinsa. Romanowski 
harmittelee sitä, että kun syntetisaattorikoulutusta ei ole Suomessa, monet nuoret 
teknomuusikot joutuvat opettelemaan laitteiden käytön ”korvakuulolta”. Tämä ei 
ole sinänsä Romanowskin mielestä huono asia, mutta yritys ja erehdys -
menetelmä vie tavallaan turhaan heidän resurssejaan. (Romanowski 2001*, 7) 
Tämä vertautuu Esa Niemisen mielipiteeseen korvakuulolta säveltämisestä. 
Nykyisin tietokoneet mahdollistavat sen, että musiikinteoriaa ei tarvitse tuntea, 
jotta voisi säveltää. Niemisen käsitys on, että näin kokeilemalla joudutaan 
tekemään vain liikaa työtä. (Kotirinta 2004, 380). 

 
Jori Sivosen kuvaus ensikohtaamistaan Minimoog-syntetisaattorin kanssa 1970-
luvulla on havainnollinen, koska siitä käy ilmi, kuinka outo soitin syntetisaattori 
tuolloin oli:  

”Mä olin luurit korvissa vääntänyt sitä täysin tietämättä mistään oskillaattoreista 
ja aaltomuodoista, filttereistä. Enimmäkseen aiheutti hillitöntä sotkua kun niitä 
nappuloita väänteli tietämättä mistään mitään. Minimoogissahan ei ollut mitään 
tehtaan saundeja vaan ne jokainen piti rakentaa nollasta. Se viehätti mua ihan 
hillittömästi, se saundimaailma mitä ei ollut ennen kuullut, ne mahdollisuudet. 
Finnvoxissa aina kun silmä vältti, kun äänittäjä rakenteli perusmiksausta, istuin 
luurit korvissa ja leikin Minimoogin kanssa.” (Sivonen 2001*, 11) 

 
Sivosen kertomuksesta näkyy monta syntetisaattoreiden tuloon liittyvää 

asiaa. Syntetisaattori oli 1970-luvun alussa aivan uudenlainen soitin. Vaikka 
monessa soittimessa olikin urkukoskettimisto, vaati syntetisaattorin käyttö paljon 
tietoa esimerkiksi äänisynteesistä. Tämän vuoksi Sivosenkin oli aluksi vaikea 
hahmottaa koko soitinta. Toinen kiintoisa seikka on se, että Sivonen tutustui 
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syntetisaattoriin studiossa. Ilmeisesti isommat studiot hankkivat 1970-luvun 
lopulla joitakin syntetisaattoreita, mutta myöhemmin malleja on tullut jo niin 
paljon, ettei studioiden kannata hankkia kaikkia. Yleisempää tuntuu olleen, että 
muusikko itse toi syntetisaattorin studioon. 

Sivonen mainitsi, kuinka Minimoogiin saundit piti joka kerran rakentaa itse. 
Tämä johtui siitä, että Minimoogissa ei ollut muistipaikkoja, joihin tallentaa 
saundiasetukset. Syntetisaattoreita alettiin varustaa muistipaikoilla 1970-luvun 
loppupuolella. Muistipaikkoihin tallennetut valmiit saundit helpottivat 
huomattavasti syntetisaattoreiden omaksumista. Saundeja pystyi vaihtamaan 
nappeja painamalla, johon pystyivät teknisesti rajoittuneetkin sovittajat. Näiden 
tehdassaundien vaikutusta iskelmäsovituksiin käsittelen hieman myöhemmin. 

Syntetisaattoreiden tekniset ominaisuudet 

Syntetisaattoreiden kehityksessä tutkimusajanjakson aikana tapahtui 
iskelmämusiikin kannalta muutamia merkittäviä muutoksia: 1) siirtyminen 
monofonisuudesta polyfonisuuteen, 2) muistipaikat saundeille, 3) MIDI-
järjestelmä ja 4) sämplerit. Ensimmäiset 1970-luvulla markkinoille tulleet 
syntetisaattorit olivat monofonisia eli yksiäänisiä. Vuosikymmenen lopulla tuli 
ensimmäisiä malleja, joilla pystyi soittamaan jo useampia ääniä yhtä aikaa. Tällä 
oli merkitystä iskemäsovitusten kannalta, kuten olen jo aiemmin selvittänyt. 
Moniäänisillä soittimilla voitiin soittaa keskialueelle ”mattoa”.  

Muistipaikat mahdollistivat tehdasvalmisteisten saundien käytön. Mitä 
enemmän muistipaikkoja syntetisaattoreihin tuli, sitä helpompi oli tallentaa usein 
käytettyjä saundeja muistiin. Saundia ei tarvinnut alkaa rakentaa aina alusta. 
1980-luvun alun syntetisaattorit olivat kuitenkin vielä siten rajoittuneita, että 
niillä voitiin soittaa vain yhtä saundia kerrallaan. 1980-luvun lopulla tulivat 
ensimmäiset ns. multitimbraalit syntetisaattorit, jotka voivat toistaa useita eri 
saundeja samanaikaisesti, siis vaikkapa piano-, jousi- ja urkusaundin yhtä aikaa. 
Vuonna 1983 esitelty MIDI-järjestelmä helpotti eri syntetisaattoreiden 
yhdistelemistä keskenään, kun yhdellä koskettimistolla voitiin ohjata monia eri 
soittimia. Samoin sekvensserien käyttö helpottui MIDI-järjestelmän avulla. 
Sämplerit paransivat erityisesti käytettyjen äänien realistisuuden vaikutelmaa. 

Aineistoni perusteella voidaan löytää joitakin syntetisaattorimalleja, jotka 
kuvaavat hyvin edellä esitettyä kehitystä. Paljon erityisesti 1970-luvulla käytetty 
monofoninen syntetisaattori oli Minimoog. 1970-80-lukujen taitteen merkittävä 
polyfoninen syntetisaattori oli Oberheim, jossa oli jo kymmeniä muistipaikkoja. 
Yamahan DX7 oli ensimmäisiä syntetisaattoreita MIDI-liitännällä, ja sen saundit 
voitiin tallettaa nauhan sijasta digitaalisille muistikorteille. 1980-luvun teknisesti 
kehittynein syntetisaattori oli Fairlight, joka tosin hintansa (noin 250 000 
markkaa) vuoksi ei päässyt yleistymään. Fairlight oli oikeastaan jo työasema, 
jossa yhdistyi syntetisaattori, sämpläys ja sekvensseriominaisuudet. Fairlight 
edelsi edullisia, kuluttajatason sämplereitä, joita tuli markkinoille 1980-luvun 
puolivälin jälkeen.  
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Yksi perusero näiden syntetisaattorimallien välillä on syntetisaattoreiden 
äänenmuodostuksessa käytetty teknologia. 1970-luvun ja vielä 1980-luvun alun 
mallit olivat yleensä analogisia, kuten Minimoog ja Oberheim. 1980-luvun 
puolivälistä lähtien useimmat syntetisaattorit olivat jo digitaalisia, kuten 
esimerkiksi Yamahan DX7. Näiden kahden tekniikan välillä on selvä ero, joka 
kuuluu äänenlaadussa. Jotakin analogisen ja digitaalisten syntetisaattorien erosta 
kertovat Kari Litmasen kokemukset. Litmanen hankki DX7:n heti sen tultua 
markkinoille, mutta ei aluksi innostunut soittimesta. Hän ei pitänyt sen saundista, 
joka Litmasesta tuntui ”ohuelta”. Litmanen oli tottunut 
analogisyntetisaattoreihin, ja DX7:n FM-synteesi kuulosti aluksi ”melkein 
rumalta”. (Litmanen 2001*, 14) 

Analogiset syntetisaattorit olivat ehkä hyvänkuuloisia, mutta niissä oli 
joitakin ongelmia. Vielä 1970-luvun lopussa analogisissa syntetisaattoreissa oli 
paljon vireongelmia. Niiden oskillaattorit lämpenivät, ja sen vuoksi laitteen 
viritys saattoi muuttua koko ajan. Tähän ongelmaan viritysmittari oli oivallinen 
apuväline. Tom Vuoren mukaan syntetisaattoreiden vireongelmat vaikuttivat 
äänittäjän työhön, sillä äänittäjä joutui olemaan jatkuvasti tarkkana, että 
syntetisaattori oli vireessä. Epävireisen syntetisaattorin vuoksi koko säestystausta 
olisi saattanut mennä pilalle. Vireongelmia oli ainakin Oberheimissa, 
Minimoogissa ja Roland Jupiter-4:ssä. (Louhivuori 2001*, 35; Vuori 2002*, 29) 

Syntetisaattoreihin on kehitetty koskettimiston tueksi erilaisia säätimiä, joilla 
äänensävyyn tai taajuuteen voidaan tehdä muutoksia portaattomasti. Joissakin 
syntetisaattoreissa soittotapaa pystyi ohjaamaan ”hengitysletkulla” (Hyvärinen 
2002*, 32). Hyvärinen tarkoittaa varmaankin esimerkiksi DX7:ään saatavaa 
breath controlleria. Kyseessä on ikään kuin pilli, joka on kytketty 
syntetisaattoriin. ”Pilliin” puhaltamalla voidaan kontrolloida esimerkiksi 
äänenvoimakkuutta. Näin ääneen saadaan enemmän luonnollisuuden tuntua. Esa 
Kotilainen käytti soittimissaan pedaaleita, jolla hän sai soittoon 
äänenvoimakkuusvaihteluja, jolloin soitto ei ollut niin tasapaksun kuuloista. 
(Kotilainen 2001*, 65) Syntetisaattorin pitch bend -säädin muuttaa äänen 
taajuutta ylös tai alas portaattomasti. Pitch bend -säädintä nopeasti liikuttamalla 
voitiin esimerkiksi matkia nokkahuilun trillejä (Sivonen 2001*, 26) Jari 
Laasanen puolestaan kehitti menetelmän, jolla hän pystyi pitch bend -säätimen 
avulla jäljittelemään steel-kitaran soittotapaa. (Laasanen 2001*, 12)  

Lisää luonnollisuutta syntetisaattorisaundeihin voitiin lisätä ohjelmoimalla 
saundeihin pieniä epätarkkuuksia. Varpama esimerkiksi teki brassisaundeihinsa 
pienen ”niekun” virittämällä syntetisaattorin kaksi oskillaattoria suuren sekunnin 
päähän toisistaan. Alemman oskillaattorin taajuus nostettiin ylös pitch envelopen 
avulla. (Syntetisaattorin pitch envelope -toiminto ohjaa äänen taajuutta suhteessa 
aikaan.) Näin äänen tuli puhallinsoittimille ominainen ”niekku”. (Varpama 
2001*, 33) 

Varhaisimmissa syntetisaattorimalleissa ei ollut sisäänrakennettuina kaiun tai 
choruksen tapaisia efektejä. 1980-luvun puolivälin jälkeen tulleissa malleissa 
näitä efektejä alkoi jo olla. Sähkökitarassa käytetyt efektit sopivat myös 
syntetisaattoreille ja muille sähköiselle kosketinsoittimille. Vaikka syntetisaattori 
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on huomattavasti monipuolisempi äänentuottomahdollisuuksiltaan kuin pelkkä 
sähkökitara, myös esimerkiksi Minimoogin saundit käytiin lopulta aika nopeasti 
läpi. Analogisissa syntetisaattoreissa on muutamia perusaaltomuotoja, joita 
varioimalla äänet tuotetaan.  

Efekteillä syntetisaattorin saundeja voitiin hieman muuttaa. 
Kosketinsoittimissa käytettiin kuitenkin vielä 1980-luvulla mieluummin studion 
omia efektilaitteita, koska halvat laitteet olivat vielä melko huonolaatuisia. 
Tällöin itse soitossa ei välttämättä ollut mitään efektiä, vaan kosketinraidat 
soitettiin ”kuivana” (Litmanen 2001*, 10; Varpama 2001*, 36; Sivonen 2001*, 
29; Romanowski 2001*, 39)  

Syntetisaattorilla itsellään voidaan tehdä monia efektejä, mitkä esimerkiksi 
sähkökitaralla pitää tehdä erillisen efektilaitteen avulla. Kun esimerkiksi kahden 
saman äänen taajuutta hieman muutetaan, saadaan aikaiseksi eräänlainen 
stereoefekti. Sivonen käytti tätä menetelmää tehdessään 
stereosähköpianosaundeja kahdella Yamaha TX816-modulilla (Sivonen 2001*, 
27). 

 
Minimoog oli yksi ensimmäisistä iskelmämusiikkituotannoissa käytetyistä 
syntetisaattorimalleista. Minimoog on yksiääninen syntetisaattori, ja se tuotiin 
markkinoille vuonna 1970. Iskelmätuotannoissa Minimoogilla soitti paljon Esa 
Kotilainen, joka oli hankkinut sellaisen vuonna 1974. Kotilainen on käyttänyt 
Minimoogia koko ajan sen jälkeenkin. Moog on riittänyt aivan hyvin 
iskelmätyyppisessä levytyskäytössä. Kotilainen hankki myös monipuolisemman 
ja kalliimman ARP-2600-syntetisaattorin, mutta sillä oli harvemmin käyttöä 
studioissa. (Kotilainen 2001*, 31)  

Minimoog oli erityisen hyvä vahvan ja tukevankuuloisissa 
syntetisaattoriäänissä, Litmasen sanoin ”fat”-saundeissa (Litmanen 2001*, 9). 
Soittimen erikoisuus on se, että siinä on myös sisäänmeno, johon voidaan kytkeä 
joko Moogin oma ulostulo tai jokin muu soitin. Tätä mahdollisuutta on käytetty 
esimerkiksi sähkökitaran kanssa, jolloin sähkökitarassa voidaan hyödyntää 
Moogin suotimia. Kotilainen toteaakin, että automaatiomiksauksessa ja 
syntetisaattoreiden jännitepohjauksessa on kyse tavallaan samoista asioista. 
Syntetisaattori on ehkä vielä monipuolisempi, koska sen suodinta voidaan ohjata 
oskillaattorilla. (Kotilainen 2001*, 43-44) 

Sivonen mainitsi kiinnostavan kokeilun, jonka hän teki Minimoogilla. Hän 
teki yhdessä äänittäjä Juha Laakson kanssa Taiskan levyttämän Ei voittajaa -
kappaleen (1981) taustat pelkästään Moogilla, rumpuosuuksia myöten. Se oli 
ainakin Sivosen ja varmaankin myös Suomen ensimmäisiä täysin synteettisiä 
iskelmätaustoja. (Sivonen 2001*, 13) 

 
Vuosina 1982-83 käytettiin paljon Oberheimin OBXa-mallia. Litmanen kuvaa 
Oberheimia seuraavasti:  

”[...] esimerkiksi tollaseen sähköpianoraitaan, sellaiseen saatoin käyttää, ja 
jousimattoja hyvin paljon, jousilinjoja, siinä se oli hiton hyvä kone. Siinä oli 
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myös mono-kytkin, jolla saatiin erittäin rososia ja tanakoita soolosaundeja, joita 
niinä vuosina kuultiin ulkolaisilta levyiltä ihan jatkuvasti. Minimoogin saundi on 
isompi ja hienostuneempi, se ei ole niin särmikäs, kun Oberheimissa pystyi 
imitoimaan tällaista yliohjaus-särökitaraa.” (Litmanen 2001*, 8-9)  

 
Kuten Litmanen mainitsee, Oberheimilla oli oma saundinsa, joka oli lyönyt 

läpi kansainvälisestikin. Etenkin amerikkalaisilla hiteiltä tuo saundi oli suoraan 
kuultavissa. Oberheim syrjäytti sitä edeltäneet jousikoneet jousi- ja 
mattosaundien käytössä. Ainakin Takomo-studiossa oli Oberheim, jota käytettiin 
juuri mattosaundien tekoon. Esa Kotilaisen mukaan Oberheim oli ensimmäinen 
polyfoninen syntetisaattori, joka hyväksyttiin studioon vakiosoittimeksi. Sillä 
saadut jousisaundit olivat myös parhaita siihen asti. Litmasen Oberheimissa oli 
jo 120 muistipaikka, kun edeltävässä mallissa oli ollut vain 32. Toistuvasti 
tarvittavat saundit saatiin kätevästi talteen. Litmanen kuitenkin korostaa, että 
saundit viimeisteltiin aina paikan päällä studiossa. (Litmanen 2001*, 10; 
Louhivuori 2001*, 35; Kotilainen 2001*, 29, 31, 32; Sivonen 2001*, 21) 

Oberheimien ongelmana olivat rikkoutuvat oskillaattorit. Yleensä kukaan 
studiohenkilökunnasta ei osannut korjata niitä, joten muusikko joutui 
opettelemaan, miten ne kytkettiin pois päältä. Tässä Kari Kuusamon kuvaus 
toimenkuvastaan: ”Analogisten kosketinsoittimien virittäminen ja niillä 
klaaraaminen oli päivittäistä selviytymistä. Esim. Oberheimissa on 10 
oskillattoria, joista usein vain osa toimi. Piti opetella avaamaan kansi ja poistaa 
epävireiset (2-3) toiminnasta. Näin ollen 6-8 äänellä pystyi toteuttamaan sessiot.” 
(Kuusamo 2001) Myös Kotilaisella on samankaltaisia kokemuksia Oberheimista 
(Kotilainen 2001*, 31). 

 
Alkuvuodesta 1983 suomalaisiin musiikkilehtiin ilmestyi Yamahan mainoksia, 
joissa ennakoitiin tulossa olevaa mullistavaa soitinta. Kyse oli Yamahan FM-
synteesiin perustuvan DX7-syntetisaattorin julkaisusta. Kiinnostavaa on, että 
laitteen markkinointi aloitettiin noin varhain, ennen kuin laite edes oli 
markkinoilla. DX7 julkistettiin Suomessakin isossa tilaisuudessa, jonne oli tuotu 
esiintymään brittimuusikko Dave Bristow. Paikalle oli kutsuttu myös 
suomalaisia muusikoita. Informanteistani ainakin Esa Kotilainen muistaa 
olleensa siellä. 

Yamaha DX7 oli yksi 1980-luvun suurimpia menestyksiä soitinmarkkinoilla. 
Lähteestä riippuen sitä arvioidaan myydyn jopa reilut 200 000 kappaletta. DX7 
oli ensimmäinen (kaupallinen) täydellisesti digitaalinen syntetisaattori. Siinä 
käytetty äänisynteesi oli erilainen kuin aiemmin käytössä olleet. DX7:ssä 
käytetyn FM-synteesin oli kehittänyt Stanfordin yliopistossa John Chowing. 
Yamaha osti FM-synteesin käyttöoikeuden ja teki kaupallisen sovelluksen.20 
DX7 ei kuitenkaan ollut ensimmäinen Yamahan FM-synteesiin perustuva soitin. 
Suomessakin oli käytössä sitä edeltänyt malli GS-2, joka tuli markkinoille 1981.  

                                                
20 Juuri tätä Jean-Babtiste Barrière edellä kritisoi: yhtiöt eivät itse tutki vaan ostavat 

yliopiston palveluksia. 
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Monien mielestä DX7:n tulo markkinoille oli merkittävä uudistus. Se oli sitä 
teknisesti ja sen vaikutukset iskelmämusiikkiin olivat huomattavat. DX7:n yksi 
merkittävä etu oli se, että se piti vireen. Tämä vähensi soittajan jännitystä 
konserteissa vanhoihin syntetisaattoreihin verrattuna. DX7 oli myös 
pienikokoinen ja siinä oli MIDI-liitäntä. (Kotilainen 2001*, 23; Louhivuori 
2001*, 34) 

FM-synteesin toimintaperiaate erosi huomattavasti aiemmasta 
subtraktiivisesta synteesistä. Vanhojen tuttujen syntetisaattoriosien tilalle tulivat 
uudet käsitteet ja toiminnot: operaattorit, kantoaallot, algoritmit. Osaltaan 
käyttöä hankaloitti DX7:n moderni ulkoasu. Analogisista syntetisaattoreista tutut 
säätimet ja potentiometrit oli jätetty pois, ja jäljellä olivat vain painonäppäimet. 
Jokaisella näistä on monta eri tehtävää riippuen, missä ohjelmointitilassa ollaan. 
Yksi DX7:aan kohdistuvan kritiikin aihe onkin ollut juuri se, että sen 
käyttöliittymä on koettu liian hankalaksi käyttää. Esimerkiksi Varpama 
mainitsee, että DX7:n algoritmit ja operaattorit tuntuivat vierailta analogisten 
syntetisaattoreiden oskillaattoreiden jälkeen. Laitteessa oli lisäksi vain hyvin 
pieni näyttö, josta algoritmien ja operaattoreiden lukuarvot näkyivät. (Varpama 
2001*, 26) 

DX7 oli ohjelmoitavissa, mutta käytännössä kai melko harva jaksoi nähdä 
vaivaa ohjelmoinnin opetteluun. Käyttäjien turhautuminen tiivistyy hyvin 
Sivosen kommentissa: ”Mä en yhtään hyvää bassosaundia pystynyt rakentamaan 
vaikka kuinka yritin. Mä joskus ajattelin, että nyt otan ton haltuun, ja kun niitä 
parametrejä ruuvailin aikani eikä mitään tapahtunut, mä kyllästyin siihen.” 
(Sivonen 2001*, 27) Esa Kotilaisen todistus aiheesta on samansuuntainen: ”Se 
on hankala. Kun tikuttaa, ja yhden potikan takana on, että mitähän tässä pitäisi 
vaihtaa, oliskohan tämä se alue, hakea seuraava alue… […] analogisyntikoissa 
esimerkiksi Memorymoogissa, niin käyt nappiin, käännät ja se on siinä.” 
(Kotilainen 2001*, 27) Myös Litmanen yritti tehdä alkuaikoina omia saundejaan, 
mutta kun DX7:n kehittyneempi versio julkaistiin, sille oli jo olemassa niin suuri 
tehdassaundikirjasto, että aina jostain löytyi saundi tarpeeseen. (Litmanen 2001*, 
15)  

DX7:n valmiit saundit kuulostivat niin hyviltä ja aidoilta, että niitä käytettiin 
ihan sellaisenaan. (Varpama 2001*, 26) Kotilaisen käsitys DX7:n 
tehdassaundeista on hyvä: ”Tuli ongelmaton sähköpiano, ja joihinkin käyttöihin 
riittävä urku, lähinnä jouset, huilu ihan siedettävä, pianosaundi kuivakka, mutta 
silläkin on joutunut paljon tekemään.” (Kotilainen 2001*, 24) Lisäksi ”[...] siellä 
on brassia, saksofonia, trumpetti, huilu ja käyrätorvi. Että sieltä kyllä löytyy, ja 
jonkinlainen oboekin. Sieltä löytyi brassisaundi suoraan, oli vain soittajasta 
kiinni, että soittaa sen niin kuin brassi soittaa.” (Kotilainen 2001*, 71) DX7 ei 
ollut niinkään mattosoitin, vaan se oli hyvä esimerkiksi puhaltimissa: huilut, 
huuliharppu ja klarinetti olivat käyttökelpoisia. (Tigerstedt 2002*, 25) 

DX7:n saundit kärsivät Louhivuoren mielestä kovassa käytössä inflaation. 
Yksi käytetyimmistä DX7:n tehdassaundeista oli Full Tines -niminen 
sähköpianosaundi. Iskelmissä oli yleinen käytäntö, että tämä saundi tuplasi 
flyygelin soittamaa raitaa. Kun käyttöön tuli MIDI-liitännällä varustettuja 
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flyygeleitä, saatiin nämä kaksi saundia yhteen suoraan. MIDI-flyygelin 
koskettimisto ohjasi suoraan syntetisaattoria. Lopulta tuli sämplereitä, joiden 
flyygelisämpleihin tämä sähköpianosaundi yhdistettiin. Tällä saundilla Litmanen 
sanoo tehneensä paljon raitoja. (Louhivuori 2001*, 34; Litmanen 2001*, 14) 

Sovittamisesta alkoi Juha Björnisen mielestä tulla kosketinsoitinvetoisempaa 
juuri DX7:n julkaisemisen jälkeen. Björninen väittää, että DX7:n 
sähköpianosaundi muutti sovituksia myös kitararaitojen suhteen.  

”[K]un se tuli moniraidoille, se muutti kaiken muun ääniympäristön suhteessa 
itseensä, sillä tavalla että kitararaidoista tehtiinkin kirkkaampia kuin mitä ne oli 
ollut sitä ennen. DX-piano, jos sillä soittaa ison soinnun, siellä on sellainen 
kilinä ja tirinä, tai litinä yläpäässä, joka menee hyvin ylös hertseissä. 
Kitarasaundit tuntui hyvin tummalta siihen verrattuna.” (Björninen 2002*, 34, 
24) 

 
Viimeistään DX7 toi suomalaiset studiomuusikot digitaaliaikaan. DX7 oli 

ensimmäisiä syntetisaattoreita, jossa oli MIDI-ominaisuudet. Saundeja voitiin 
siirtää MIDIn avulla, mutta erityisen hyvä MIDI oli sekvensserikäytössä. Eräät 
DX7:n ominaisuudet ovat kuin pienoiskuva siitä, mitä tulevaisuus vielä toisi 
tullessaan. Yksi digitaalisuuden eduista on nimittäin mahdollisuus virheettömiin 
kopioihin. Esa Kotilainen kertoi, kuinka helppoa DX7:n saundien kopiointi oli. 
Saundit pystyi siirtämään ROM-kortilta DX7:n muistiin ja sieltä tallentamaan 
tyhjälle RAM-kortille (Kotilainen 2001*, 25) Kiinnostava saundi saatiin siis 
siirrettyä laadun kärsimättä omaan laitteeseen. Laajemmin tämä voidaan nähdä 
ensimmäisenä merkkinä digitaalisuuden uhasta tekijyydelle. Tuli mahdollisuus 
virheettömään kopiointiin, mistä sittemmin on tullut äänilevyteollisuutta 
huolestuttava uhka.  

DX7 oli yksi 1980-luvun soitinmenestyksistä, mutta uusia malleja piti saada 
markkinoille. Yamahan seuraava suuri satsaus oli SY77-syntetisaattori. 
Musiikkiuutiset-lehdessä 3/1990 oli juttu SY-77 syntetisaattorista, joka tuolloin 
esiteltiin Suomessa. David Bristow tuli jälleen Suomeen, aivan kuten DX7:n 
esittelyssä, mutta yleisön vakuuttaminen oli Musiikkiuutiset-lehden mukaan nyt 
entistä vaikeampaa:  

”SY77 on tapaus. Muuten David Bristow tuskin olisi tullut sitä Suomeen saakka 
esittelemään. Tällä kertaa kuuntelijan vakuuttaminen oli kuitenkin hyvällekin 
show-miehelle ja asiantuntijalle ehkä vaikeampaa kuin ennen. Syntetisoijat ovat 
jo pitkään olleet niin hyviä, että merkitsevän eron löytäminen kahden mallin 
välillä on vaikeaa. Tämän päivän musiikki on täynnä kiehtovia soundeja. Korvat 
turtuvat kuuntelemaan ja vertailemaan pieniä eroja, ja kynnys uuden asian 
hyväksymiseen kasvaa kaiken aikaa. Siksi ei olekaan yllättävää, että muutamat 
ensikommentit esittelytilaisuuden jälkeen olivat vaisuja.” (Musiikkiuutiset 
3/1990, 68) 

 



 
 
 
 

138

Tehdassaundit 

Monissa varhaisissa muistipaikoilla varustetuissa syntetisaattorissa äänen data 
voitiin tallentaa esimerkiksi ääninauhurille. Esimerkiksi Memorymoogissa oli 
liitäntä nauhurille, jonne saundit voitiin tallettaa ja myöhemmin ladata uudelleen 
muistiin. Joissakin Rolandin 1980-luvun malleissa oli kasettiliitäntä. Varpama 
piti nauhalle tallennusta hitaana ja epäluotettavana menetelmänä. Yamaha 
GS2:ssa tehdassaundit oli tallennettu magneettiliuskoille. Soittajan piti vain 
valita yksi 16:sta muistipaikasta ja työntää magneettiliuska sille varattuun 
lukijaan. Valittu saundi latautui valittuun muistipaikkaan. (Kotilainen 2001*, 30; 
Varpama 2001*, 17; Louhivuori 2001*, 33; Laasanen 2001*, 11) 

DX7:ssä voitiin käyttää kahdenlaisia muistikortteja. Toisiin pystyi 
tallettamaan soittajan omia saundeja. Toisiin kortteihin ei voinut tallettaa mitään. 
Niihin oli tehtaalla tallennettu 64 valmista saundia. DX7:n kaltaiset muistikortit 
saivat aikaan kokonaan uuden teollisuuden alan. Yhteistyössä 
syntetisaattorivalmistajien kanssa pienet firmat kehittivät saundeja, joita sitten 
kaupattiin soittajille. Erityisesti DX7:n myötä alkoi saundikauppa, koska 
saundeja pystyi helposti lataamaan muistikorteilla (Kotilainen 2001*, 29).  

Kun syntetisaattoreihin tuli valmiita saundeja, oli helppoa käyttää niitä 
suoraan. Varpaman mielestä valmiitakin saundeja olisi kuitenkin muokattava 
enemmän käyttöön sopiviksi. Soittokeikoillaan Kari Litmanen teki mitä 
käskettiin, mutta jos kyseessä oli hänen oma tuotantonsa, hän valitsi käytettävät 
syntetisaattorisaundit jo kotona. Suurin osa Litmasen Oberheim-saundeista oli 
itse tehtyjä. Kun saundit tehtiin paikan päällä, ne säilyivät ainutlaatuisina. 
Sovittaja tai tuottaja toimi ”korvina”, kun kosketinsoittaja teki saundin. ”Ne 
haettiin just sitä tilannetta varten, kuunneltiin useinmiten levyä, tai tuottajana oli 
henkilö, jolla oli määrätty visio siitä saundista. Kun kiersin sieltä johonkin 
suuntaan, se sanoi "stop" ja sitten soitettiin nauhalle.” (Litmanen 2001* 9-10; 
Varpama 2001*, 23) 

Joitakin syntetisaattorisaundeja alettiin käyttää joka paikassa. Esimerkiksi 
DX7:n tiettyjen tehdassaundien käytön kuuli lukuisilta levyiltä, jopa 
häiritsevässä määrin. Toinen vastaava paljon käytetty syntetisaattori oli 
muutamaa vuotta myöhemmin Korg M1. Sen tehdassaundit kuulostivat niin 
hyviltä, että niitä käytettiin sellaisenaan. (Varpama 2001*, 24) Toisaalta 
varsinkin 1980-luvun lopulla yleistyneiden sämplepohjaisten syntetisaattoreiden 
äänenmuokkausmahdollisuudet olivat lopulta melko rajalliset. Tästä seurasi 
nopea kyllästyminen sämplepohjaisiin malleihin.  

Valmiit saundit ovat kuitenkin ratkaisu muusikoille, joilla ei ole kiinnostusta 
teknisiin yksityiskohtiin tai joilla ei yksinkertaisesti ole aikaa ohjelmointiin 
(Ahera 2002*, 40). Kotilaisen mielestä iskelmätuotannoissa ei ole vieläkään 
tarpeeksi aikaa eikä halua etsiä kunnollisia saundeja syntetisaattoreista. 
Tyydytään helposti ensimmäiseen ratkaisuun. Myös Hemmin mukaan oli 
havaittavissa, että tuottajat mielellään turvautuivat muutamiin tehdassaundeihin 
ja käyttivät niitä levyn kaikissa kappaleissa. (Kotilainen 2001*, 35; Hemmi 
2001*, 31) Kaj Westerlundin mukaan syntetisaattorit (ja niiden muistipaikat) 
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nopeuttivat työskentelyä studiossa, koska eri saundeja voitiin kokeilla vain 
nappia painamalla kappaleen soidessa. Enää ei tarvinnut koostaa erikoisia 
saundeja eri soittimia yhdistelemällä, jolloin jokainen soitin ja sen osuus oli 
pitänyt äänittää erikseen. (Kaukonen 1989, 15)  

Sämplerit 

1980-luvun puolivälissä markkinoille tulivat ensimmäiset kohtuuhintaiset 
sämplerit. Vuosikymmenen lopulla yleistyivät sämpläykseen pohjautuvat 
synteesitekniikat, jolloin syntetisaattorinkin toimintaperiaate alkoi lähetä 
sämpleriä. Tästä kehityksestä Paul Théberge (1997, 206) on todennut, että 
sämpläyksen vuoksi sähköisistä kosketinsoittimista on tullut yhä enemmän 
äänentoistolaitteen kaltaisia laitteita. Soittimet vain toistavat ennalta äänitettyjä 
pätkiä ääntä, mikä mahdollistaa pitkälle menevän realismin. Oikeastaan tässä on 
kyse äänitteen kierrätyksestä. Ääni taltioidaan sämplerin muistiin, ja tätä jo 
kertaalleen äänitettyä ääntä toistetaan sopivissa kohdissa kappaletta. 
Sämpläyksessä on kuitenkin omat rajoituksensa. Jotta ääni olisi 
mielenkiintoinen, siinä pitäisi olla jatkuvasti muutoksia, jopa millisekuntien 
tasolla. Sämpläyksessä tämä elävyys menetetään.  

Artikkelissaan Andrew Goodwin (1990) erottaa kolme erilaista 
sämpläystapaa. Näistä yhdessä pyritään olemassa olevien soittimien 
mahdollisimman tarkkaan jäljittelyyn sämpläämällä. Tuottaja pyrkii realismiin ja 
sämpläyksen huomaamattomuuteen lähinnä rahan ja ajan säästämiseksi. Kuulija 
ei välttämättä tiedä, onko soitin sämplätty vai ei. (Goodwin 1990, 270) 
Sämpläyksen käyttö suomalaisessa iskelmässä on ollut juuri akustisten soitinten 
jäljittelyä. Dan Tigerstedt käytti sämpleriä välillä siten, että hän lisäsi valmiiseen 
miksaukseen pieniä pätkiä musiikkia sämplerin avulla. (Tigerstedt 2002*, 28) 
Myös Jari Puhakka on huomannut sämplerin monipuolisuuden: ”Myöskään 
editointi ei ole enää nauhan leikkelyä, vaan kama kopioidaan jonnekin 
sämpleriin ja viipaloidaan sitä siinä.” (Vänttinen 1993, 9) 

Sämplereissä oli 1980-luvulla niiden pienestä muistimäärästä johtuvia 
rajoituksia. Vähäinen muistimäärä pakotti lyhyisiin näytteisiin, mikä määräsi 
sämpläykseen soveltuvat soittimet. Tunnetuiksi tulivat muun muassa 
puhaltimista tehdyt lyhyet sämplet, ”torvikääkät”. Jousien sämpläykseen 
tarvitaan pidempiä näytteitä ja samalla lisää muistitilaa. Muistimäärien kasvaessa 
myös jousisämplejen laatu on parantunut. Sämplerillä voitiin myös valjastaa 
mikä tahansa ääni musiikilliseen käyttöön. Tigerstedt mainitsee kiintoisan 
esimerkin Kojon levyltä. Jori Sivonen oli tehnyt bassosaundin sämpläämällä 
äänen, joka syntyy pölynimurin letkuun lyömällä: ”Se oli ihan uskomaton, 
jotenkin synteettisenoloinen kontrabassosaundi.” (Tigerstedt 2002*, 27) 

Ensimmäinen sämpleri suomalaisissa iskelmätuotannoissa oli Fairlight. 
Kirkakin mainitsee muistelmissaan ”ihmeellisen laitteen”, jolla saatiin aidon 
kuuloinen kuorosaundi (Babitzin 1999, 198-199). Hyvä esimerkki Fairlightin 
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saundeista on Yes-yhtyeen hitti Owner of the Lonely Heart (1983).21 Sivonen 
hankki oman Fairlightinsa 1982 tai 83. Hän maksoi Fairlightista kovan hinnan, 
mutta laitetta käytettiin paljon, ja se maksoi itsensä takaisin. Fairlightilla oli jo 
tuolloin iso saundikirjasto. Saundit oli taltioitu 5 tuuman levykkeille, ”lerpuille”. 
Näiden saundien ansiosta Sivonen pystyi tekemään myös äänitöitä mainoksiin. 
Fairlight oli parhaimmillaan lyhyissä äänissä, kuten rumpusaundeissa ja 
marimban kaltaisissa soittimissa. Näitä lyhyitä ja samalla laadukkaan kuuloisia 
ääniä Sivoselle etupäässä esiteltiin, kun hän oli Lontoossa ostamassa Fairlightia. 
Pidempiä ääniä ei Sivoselle juuri esitelty, sillä pidemmät äänet, kuten jouset, 
eivät olleet samalla tavoin laadukkaita kuin vähän muistia vievät lyhyet äänet. 
Fairlightin jousisaundit olivat kuitenkin hyviä omana aikanaan. Nykyisten 
syntetisaattoreiden jousisaundit ovat huikeasti parempia. (Sivonen 2001*, 18-19) 

Fairlight oli edistyksellinen 1980-luvun alussa, mutta se tuli nopeasti 
vanhanaikaiseksi. Fairlight pääsi muutenkin paremmin oikeuksiinsa muissa kuin 
iskelmälevyissä, kuten Peter Gabrielin tai Yesin tapaisten artistien levyillä. 
Esimerkiksi Fairligtin monipuolisilla saundinmuokkausmahdollisuuksissa ei 
juuri ollut käyttöä perusiskelmätuotannossa. 

Fairlightin käyttöaika jäi lyhyeksi varsinkin siksi, että markkinoille tuli 
huomattavasti halvempia sämplereitä, kuten Ensoniqin Mirage ja Rolandin S-50. 
Vaikka Miragen sämplaystoiminto oli 8-bittinen (CD-levyssä käytetään 16-
bittistä koodausta), sen klarinettisaundi oli yllättävän onnistunut, jopa siinä 
määrin, että Litmanen onnistui jujuttamaan sillä UMOn soittajia. Myös 
Kurtzweililla oli 1980-luvun lopulla hinnakas ja kooltaan massiivinen sämpleri, 
jollainen oli ainakin Millbrook-studiossa. Myös se jäi pienempien ja halvempien 
sämplereiden jalkoihin. Kurzweilin sämplet oli kuitenkin tehty huolella, ja 
Litmasen mielestä esimerkiksi sen kontrabasso-sämple on edelleen paras, mitä 
hän on kuullut. Hyvien saundien kääntöpuolena oli se, että yksittäisenkin 
saundin lataamista Kurzweilin muistiin joutui odottamaan useita minuutteja. 
(Litmanen 2001*, 19, 26; Laasanen 2001*, 53; Louhivuori 2001*, 36) 

Uusimmat syntetisaattorit ja sämplerit ovat sillä tavoin avoimia järjestelmiä, 
että niiden käyttöjärjestelmän pystyy päivittämään diskettien avulla. Muutokset 
voivat olla suuriakin. Kun Tigerstedt oli juuri oppinut käyttämään Rolandin S-50 
-sämpleriä, sen käyttöjärjestelmä päivitettiin. Laitteestakin tuli päivityksen 
seurauksena aivan kuin uusi, eikä Tigerstedt enää osannut käyttää sitä. 
(Tigerstedt 2002*, 28) 

Paras esimerkki sämplerien käytöstä tutkimusaineistossani lienee Dannyn 
Ninja-LP (1986), joka on aikakautensa tuote sämpleineen, rumpukoneineen ja 
synteettisine saundeineen. Erityisesti syntetisaattoreiden rytmisen elementit ovat 
tyypillisiä, kuten myös sämpletomit, joissa on paljon kaikua. Samoihin aikoihin 
julkaistu Fredin Maan valitus -LP (1987) on maltillisempi uusien soittimien 
suhteen, vaikka nimikappaleessa syntetisaattorit ovat vahvasti esillä. Levyllä on 

                                                
21 Yksityikohtainen analyysi kappaleesta ja sen tuottaja Trever Hornin työskentelystä on 

teoksessa Warner 2003, 62-74. Warner käsittelee tuossa yhteydessä myös Fairlightin vahvuuksia 
ja heikkouksia. 
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paljon perinteisiä soittimia, kuten kitarat, bassot ja rummut. Jousia on 
muutamissa kappaleissa synteettisesti. Sen sijaan puhaltajia on hyvin vähin, edes 
synteettisesti. Toisaalta on vaikea erottaa ovatko puhaltimet sämplejä vai ei. 

Syntetisaattoreiden käyttö 

Syntetisaattoreita voitiin käyttää iskelmälevyillä monin eri tavoin. Joko 1) omana 
itsenäisenä soittimenaan, 2) yhdistettynä muihin soittimiin tai 3) pelkästään 
jäljittelemään olemassa olevia soittimia. Nämä kolme eri tapaa eivät sulje 
toisiaan pois. Kaikki tavat ovat olleet käytössä syntetisaattoreiden historian ajan. 
Esimerkiksi jo The Beatlesin Abbey Road -levyllä (1969) voi kuulla kaikkia näitä 
käyttötapoja. 

1. Omana itsenäisenä soittimenaan 

Syntetisaattorilla on mahdollista tuottaa aivan uudenlaisia, ennen kuulemattomia 
saundeja. Juuri tällä käyttötavalla syntetisaattorin mahdollisuuksista saadaan 
eniten irti. Saundien ei tarvitse olla aiempia soittimia muistuttavia, vaan jotain 
uutta. Tämän ideaalin ilmaisee hyvin Jori Sivonen: ”En pyrkinyt koskaan 
korvaamaan oikeaa instrumenttia syntikoilla, vaan mua kiinnosti syntikka 
instrumenttina, sen saundi, kaikkien niiden hienojen avaruuksien takia, mitä 
niillä pystyi loihtimaan. Siitä se alkoi.” (Sivonen 2001*, 21) Myös 
Romanowskin kiinnostus sähköisiin ääniin lähti siitä, että sähköääni tarjoaa 
aivan uusia mahdollisuuksia. (Romanowski 2001*, 5) 

Syntetisaattorin käyttö omana itsenään löi läpi vasta 1980-luvun alussa, 
esimerkiksi Sivosen sovittamilla Kake Randelin -levyillä. 1980-luvun alun 
suomalainen koneiskelmä oli saundeiltaan abstraktisinta iskelmää, mitä koneilla 
Suomessa vähään aikaan tehtiin. Mutta juuri saundien koetun uutuuden vuoksi 
syntetisattorisaundien käyttö on ollut hankalaa iskelmätyyppisessä musiikissa. 
Syntetisaattoreiden tulossa oli mukana innostusta, ja niiden saundit koettiin 
kiinnostavina. Vuori sanookin, että välillä tuotannoissa piti olla tarkkana, ettei 
olisi sorruttu suorastaan tyylifloppeihin. (Vuori 2002*, 30) Kaj Backlund kertoo 
kappaleesta, jonka introon hän halusi Minimoogin. Se jäi kuitenkin lopullisessa 
miksauksessa hyvin hiljaiselle, koska äänittäjä ei halunnut laittaa sitä liiaksi 
esille. Backlund toteaa nyt, että ehkä äänittäjä oli tuolloin oikeassa. Ehkä levyä ei 
enää kukaan haluaisi kuunnella juuri vanhentuneen syntetisaattorisaundin 
vuoksi. (Backlund 2001*, 40) Veikko Samulin mielestä osa 1980-luvulla 
tehdyistä kappaleista kuulostaa nyt kamalalle juuri koneiden käytön vuoksi. 
(Samuli 2002*, 32) 

Yksi syntetisaattoreiden tuloon liittyvä ilmiö on, että niitä käytettiin ikään 
kuin efektinä. (esim. Romanowski 2001*, 15) Esa Kotilainen kertoo, että aluksi 
hänet tilattiin syntetisaattorin kanssa studioon tuottamaan hauskoja vinkunoita 
soittimellaan. Kotilainen tilattiin eräälle keikalle tekemään efektejä lastenlevylle. 
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Musiikki sinänsä oli ”jenkkaa” mutta sovittaja katsoi, että syntetisaattorin 
”vinkunat” kävivät sovitusta parantamaan. (Kotilainen 2001*, 69) 
Samankaltaisia esimerkkejä löytyi kuuntelemistani aikuisille suunnatuista 
levyistä. Esimerkiksi syntetisaattorit saattoivat usein olla ”signaalitehtävissä”, 
kuten Matin ja Tepon kappaleella Hei Hei (1973), jossa on sangen psykedeelinen 
intro. Toinen samankaltainen esimerkki on Vicky Rostin levyttämä Kun Chicago 
kuoli -kappaleessa (1975), jonka introssa kuuluvat poliisisireenin äänet on tehty 
Moogilla. (Samuli 2002*, 22) 

Freemanin levyttämässä Ajetaan Tandemilla -kappaleessa (1976) 
syntetisaattori on merkittävä roolissa. Se soittaa alun melodian ja kertosäkeessä 
myös hetken tuplaa basson osuutta. Tämä oli yksi ensimmäisiä syntetisaattorilla 
soitettuja melodisia osuuksia suomalaisessa iskelmässä. Toinen kappaleessa 
kuultava sähkösoitin on jousikone. Sitä kuitenkin käytetään säästeliäästi. Se ei 
ole äänessä koko aikaa, vaan se tulee mukaan vain kertosäkeissä. Raidan soittaa 
Esa Kotilainen, ja hän käytti siinä Minimoogia ja Hohnerin viulukonetta. Se on 
Kotilaisen mukaan ensimmäinen hittikappale, jossa syntetisaattorilla on 
merkittävä rooli. (Kotilainen 2001*, 8) 

Yksi tunnetuimmista syntetisaattorin efektiluonteisista äänistä on suotimen 
avautuminen tai sulkeutumien, jolloin äänen yläsävelsarja saadaan eri tavoin 
kuuluviin. Suodinefektiä voitiin vielä käyttää iskelmässä, toisin kuin 
”moduloituja efektejä”. (Kotilainen 2001*, 8) Otto Romanowski huomauttaa, 
että on luonnollisempaa käyttää suodinta siten, että se sammuttaa yläsäveliä 
ylhäältä alas. Näin äänet käyttäytyvät luonnossakin. Jos suodinta käytettäisiin 
toisin päin, se kuulostaisi luonnottomalta. Pohjimmiltaan sähköiset äänet ovatkin 
luonnottomia. Romanowski on eritellyt syitä tähän. Luonnossa äänien 
äänenvoimakkuus vaimenee suhteessa aikaan. On luonnotonta, jos ääni soi 
samalla äänenvoimakkuudella loputtomiin. Toiseksi luonnollisissa äänissä 
tapahtuu ”mikroelämää” verrattuna sähköisiin ääniin. Esimerkiksi 
syntetisaattorin kanttiaalto on samanlainen koko ajan. Kun ääni kuulostaa 
luonnottomalta, ihminen saattaa alkaa pelätä sitä. ”Sähköiset äänet, kun niitä ei 
voida suoraan paikallistaa mistä ne on tullut, sen takia ne tuntuu ehkä pelottavilta 
koska niissä ei ole sitä 300 vuoden totuttua, geneettistä turvaa.” Toisaalta 
Romanowski uskoo, että ihmisten suhtautuminen sähköisiin ja koneellisiin ääniin 
on jo alkanut muuttua. Teollisen vallankumouksen jälkeen ihminen on joutunut 
tottumaan koneellisiin ääniin, vaikkapa pölynimurin ääniin, joita ei taatusti ollut 
1200-luvulla. Romanowski uskoo, että ihmiset alkavat pikku hiljaa hyväksyä 
koneellisia ääniä. (Romanowski 2001*, 12-13, 15) 

 

2. Syntetisaattorin yhdistely perinteisiin soittimiin 

Kun syntetisaattori yhdistettiin muihin soittimiin siten, että soittimet soittivat 
samaa melodiaa tai kuviota, saatiin aikaiseksi mielenkiintoisen kuuloisia 
sointeja. Lopputuloksesta oli vaikea sano, millä soittimella ne oli tehty. Antti 
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Hyvärinen kertoo eräästä sovituksestaan: ”…introssa on kitara, mandoliini ja 
syntetisaattori. Ne soittaa terssikuvion, mutta se syntetisaattori sotkee juuri sen, 
että se kuulostaa, ’mikähän soitin tuo on’, ja se ei kuulosta tältä kombinaatiolta, 
vaan se kuulostaa omalta soittimeltaan.” Hyvärinen toteaakin, että hän haluaa 
syntetisaattorilla ”jatkaa elävää soitinta. Mä hyvin usein saatoin tuplata jonkin 
elävän soittimen, että sain sitä kautta siihen uutta ilmettä.” (Hyvärinen 2002*, 
32)  

Esimerkki siitä, kuinka syntetisaattoria voitiin käyttää muuttamaan akustisten 
soittimien ääniä, voidaan löytää Veikko Samulin tuotannosta. Esimerkiksi 
Syysunelma-kappaleessa (1976) Samuli käytti Minimoog-saundia, joka 
kappaleen välisoitossa yhdistyy pianoon. (Samuli 2002*, 21) Lopputuloksena 
syntyy syntetisaattorisaundi, jolla on terävä pianon aluke, mutta Moogin pehmeä 
sustain-osa. Tyypillinen ilmiö 1970-luvun puolivälissä tuntuu olleen, että 
joissakin kappaleissa syntetisaattori soittaa taustalla yhtä aikaa laulun kanssa 
kappaleen melodiaa. Esimerkkejä tällaisista kappaleista ovat mm. Markku Aro: 
Etsin kunnes löydän sun (1976), Danny: Brasilian karnevaalit (1976) ja Katri-
Helena: Kesän lapsi (1976).  

Yleisiä sovelluksia olivat syntetisaattoreiden yhdistäminen puhaltimiin, 
jousiin ja bassoon. Usein syntetisaattorilla nimenomaan tuplattiin 
puhallinosuudet. Tuplauksen avulla pienempikin puhallinsektio saatiin isomman 
kuuloiseksi, ja syntetisaattoria ja oikeita puhaltimia sekoittelemalla yhdistelmä 
kuulosti kuitenkin vielä aidolta puhallinsektiolta. (Varpama 2001*, 32; Laasanen 
2001*, 41) Kari Litmanen käyttää edelleen samaa menetelmää. Brassisaundin 
rakentamiseen hän käyttää sämpleriä, syntetisaattoreita ja oikeita puhaltimia, 
jotka vielä tuplataan. Näin saadaan aikaiseksi ison ja aidon kuuloinen 
puhallinsektio. (Litmanen 2001*, 18) Jousiin pätevät monet samat asiat kuin 
puhaltimiin. Myös jousiryhmää pyrittiin laajentamaan keinotekoisesti. (Varpama 
2001*, 32; Tuomi 2001*, 20) 

Jos syntetisaattorin osuudet vielä ohjelmoitiin sekvensseriin, voitiin tehdä 
rytmisesti vaikeita osuuksia. Kun syntetisaattoriosuuden päälle yhdistettiin 
oikeita puhaltimia, oli lopputuloksena hyvin ”tiukan” ja täsmällisen kuuloista 
soittoa. Tällä tavoin sekvensserien käyttö saattoi myös helpottaa muusikoiden 
soittoa. Esimerkiksi puhallinsoittajien oli helppo soittaa vaikeita osuuksia, koska 
he kuulivat soittaessaan aiemmin tehdyn syntetisaattoriosuuden. Kun soitto on 
oikein täsmällistä, millaiseksi se voi tulla sekvensserien ja oikeiden soittimien 
yhdistelyllä, oli ammattimuusikoidenkin vaikea kuulla, oliko kyseessä oikeat 
soittimet. (Korpela 2001a*, 27)  

Toinen tyypillinen tuplausyhdistelmä oli syntetisaattorin ja sähköbasson 
muodostama kombinaatio. Litmanen sanoo, että varsinkin ennen MIDIn syntyä 
oli hyvin yleistä tuplata syntetisaattorilla basson osuus, jolloin bassosaundiin 
saatiin ”jykevyyttä”. Kun tuolloin syntetisaattoriosuudet vielä soitettiin käsin, 
syntyi kahden soittimen välille pieniä aikaeroja, jotka tekivät soinnin ”leveäksi”. 
Sivonen piti menetelmän etuna myös sitä, että sillä pystyi rakentamaan 
”perkussiivisen, vahvan atakin”. Sivosen mukaan Minimoog oli ylivoimaisesti 
paras tällaiseen bassokäyttöön. Litmasen mukaan taas Oberheim oli vähän 
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”särmikkäämpi”. (Kotilainen 2001*, 71; Varpama 2001*, 34; Litmanen 2001*, 
16 Korpela 2001b*, 6; Sivonen 2001*, 32) 

Syntetisaattoreita pyrittiin myös yhdistämään keskenään. Tässä MIDI-
järjestelmään siirtyminen 1983 oli merkittävä helpotus. Sitä ennen eri 
valmistajien syntetisaattoreiden yhdistäminen keskenään oli ollut hankalaa. 
Varsinkin analogisia syntetisaattoreita oli vaikea yhdistää keskenään, koska 
usein laitteiden väliset säätöjännitteet olivat erilaisia. (Varpama 2001*, 5 
Kotilainen 2001*, 24) Varpaman mukaan MIDI muutti kosketinsoittimien 
saundeja merkittävästi. Pelkästään kaksi laitetta yhdistämällä soinnilliset 
mahdollisuudet kasvoivat huomattavasti. (Varpama 2001*, 17)  

Tietysti laitteita ei välttämättä tarvinnut yhdistää toisiinsa, vaan riitti, kun eri 
soittimilla soitettiin useita ottoja päällekkäin. Laasanen muistaa, että esimerkiksi 
1980-luvun alun Beritin levyillä Kari Kuusamo ja Veikko Samuli soittivat 
yhdessä syntetisaattoreita, jotta saundehin saataisiin tarpeeksi kerroksia. 
(Laasanen 2001*, 18) Haastattelun yhteydessä Litmanen kertoi MIDI-
järjestelmän haittapuolesta studiomuusikolle. Ennen MIDIä 
syntetisaattoriosuudet soitettiin moneen kertaan kerroksisuuden saavuttamiseksi. 
Soittimien yhdistely toisiinsa MIDIn avulla merkitsikin tulojen vähentymistä 
kosketinsoittajille, koska useista MIDI-laitteista koostuva yhteissaundi soi 
valmiiksi synkronissa MIDIn ansiosta. 

Romanowski pitää syntetisaattoreiden tuplausta erityisesti 1980-luvun alun 
ilmiönä. Syntetisaattoreiden hinnat olivat laskeneet ja muusikot pystyivät 
hankkimaan useita soittimia. Studioiden nauhureissa oli myös enemmän raitoja 
kuin ennen, joten syntetisaattorisosuuksia oli mahdollista tuplata. Tuplauksella 
varsinkin analogisten syntetisaattoreiden ääneen saatiin elävyyttä ja 
ennakoimattomuutta, koska laitteiden viretasot vaihtuivat hieman koko ajan. 
Tämä ennustamattomuus ja samalla äänen elävyys on osittain menetetty 
tarkempien digitaalisten laitteiden myötä. (Romanowski 2001*, 19) 

MIDIn tulo helpotti siis eri laitteiden yhdistelemistä keskenään. Kotilaisen 
mukaan tätä mahdollisuutta alettiin heti käyttää. Varpama pitää ensimmäisiä 
kokemuksia MIDI-laitteiden yhdistämisestä hyvin merkittävänä kokemuksena: 
”[S]ai soittaa laitetta, joka soitti monta saundia päällekkäin. Se oli ihan 
uskomaton fiilis kun ekan kerran kokeili, ei sellaista voinut olla.” Kullakin 
syntetisaattorimallilla oli omat vahvuutensa ja nyt nämä voitiin yhdistää. 
Varpaman esimerkki: ”[Roland] Jupiterista ottaa jotain alakertaa ja möyhinää, 
[Yamaha] TX:stä jotain yläkerran kilinää. Kahdella laiteella saa jo ihan eri 
kuuloista aikaan siinä hommassa.”. (Varpama 2001*, 4, 17; Kotilainen 2001*, 
24) 
Kari Litmasen ”kattaus” 1980-luvun lopulla koostui usean eri soittimen 
saundista:  

”[…] mulla saattoi olla [Roland] JX3P:stä joku matto-juttu, vähän Oberheimia, 
sitten joku muu härveli, mulla oli räkkinä joku muu laite vielä, neljää saundia 
käytettiin päällekkäin pääsääntösesti. Ja tän kaiken kruunasi esimerkiksi toi DX-
7:n Koto. Se toimi joka paikkaan, soitit sä komppia, mattoa, mitä vaan, niin se 
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atakiksi. [...] Mä muistan, että se oli saundi, joka puri hyvin tuottajiin. Sen 
kattauksen vedin ja sen siihen atakiksi päälle, niin siinä oli terävyyttä ja syvyyttä 
ja kaikkea.” (Litmanen 2001*, 16) 

3. Muiden soittimien jäljittely 

Syntetisaattoreilla voidaan jäljitellä muiden soittimien ääniä. Jotkut äänet ovat 
helpommin jäljiteltävissä kuin toiset. Tämä riippuu siitä, millaista äänisynteesiä 
syntetisaattoreissa käytetään. Esimerkiksi jotkut puhaltimet, kuten klarinetti, 
olivat melko helppoja analogisille syntetisaattoreille, koska klarinetin ääni 
muistuttaa erästä syntetisaattoreista löytyvää perusaaltomuotoa, kanttiaaltoa. Sen 
sijaan pianon matkiminen syntetisaattorilla on ollut paljon vaikeampaa, mikä 
johtuu pianon äänen alukkeen moni-ilmeisyydestä. Pianon jäljittely onnistui 
oikeastaan vasta sämplereillä ja sämpläykseen perustuvilla syntetisaattoreilla. 
Muiden soittimien jäljittely syntetisaattorilla ei ole mikään uusi ilmiö. Andrew 
Goodwin toteaakin, että jo varhaisilla syntetisaattoreilla pyrittiin jäljittelemään 
oikeita soittimia, esimerkiksi Walter Carlosin menestyslevyllä Switched on Bach 
vuodelta 1968. Jo 1960-luvulla oli olemassa oman aikansa sämpleri, Mellotron, 
joka toisti ennalta äänitettyjä ääninauhoja, ja näin toimi jonkinlaisena 
sämplerinä. (Goodwin 1990, 261) 

Romanowski pitää valitettavana, että syntetisaattoria käytetään vain 
korvaamaan akustisia soittimia. Hänen mukaansa nykyisellä 
syntetisaattoriteknologialla ei edes kyetä tarpeeksi hyvään lopputulokseen. Kun 
vain äänen alku sämplätään ja loppuosa korvataan aaltomuodolla, jää äänestä 
puuttumaan elävyys: ”[K]un me kuulemme jonkun tarpeeksi viululta 
kuulostavan saundin, niin me asettamme oitis vaatimukset, että spektrissä pitää 
olla tiettyjä asioita. Koko ajan dynaamisesti pitää tapahtua, tietty 
ennakoimattomuus pitää olla siinä mukana, tietyssä rekisterissä saundi muuttuu 
tietyllä tavalla.” (Romanowski 2001*, 18) Jouko Ahera onkin huomannut, että 
akustisia soittimia jäljittelevät syntetisaattorisaundit saattavat muistuttaa 
soittimia jollakin rekisterialueella, mutta sen ulkopuolella samankuuloisuus 
katoaa. (Ahera 2002*, 40)  

Soittimien ohjelmallinen mallinnus voi lähitulevaisuudessa avata aivan uusia 
mahdollisuuksia soittimien jäljittelylle (kts. esim. Välimäki 1995). Kun eri 
soittimien sointiin vaikuttavat parametrit saadaan selville, voidaan soittimen 
saundia käsitellä siten, että sen tunnistettavuus säilyy. Romanowskin esimerkki 
on huilu, joka sämplättynä kuulostaa epäluonnolliselta jos sitä soitetaan sen 
soivan alueen ulkopuolelta. Mallinnetulla soittimella tätä ongelmaa ei ole. 
(Romanowski 2001*, 18)  

Nykyisin Hammond-urut saa mallinnettuna, tietokoneessa toimivana 
ohjelmana. Kun olin haastattelemassa Jori Sivosta, hän esitteli minulle juuri 
kyseistä ohjelmaa. Kassu Halonen vanhana urkurina ei ole kuitenkaan innostunut 
ohjelmallisesta Hammondista: ”Vaikka saundi on sama, niin se ei ole sama asia. 
Ei lähes tulkoonkaan. Mäkin käytän urkuja sillä tavalla, että biisin aikana muutan 



 
 
 
 

146

saundia aika radikaalistikin eri osissa ja muuta. Se on sellaista töpeksintää niiden 
kanssa. Ei kiitos.” (Halonen 2002*, 11) Halosen lausunnosta käy hyvin ilmi, 
kuinka tärkeää mallintavankin soittimien suunnittelussa on ottaa huomioon 
soittimen erilaiset soittotavat. Yksi alkuperäisten Hammond-urkujen 
vahvuuksista oli sen ilmestyessä juuri se, että siinä saundien muuttelu oli 
helppoa. Tietokoneversiossa tämä on unohtunut, tai sitten se vain toimii eri 
tavalla kuin mihin Halonen on tottunut. 

 
Jäljittelymahdollisuuden vuoksi voidaan syntetisaattorilla korvata täysin tiettyjen 
akustisten soittimien käyttö. Kylmän taloudellisesti ajatellen jos syntetisaattorista 
saadaan kohtuullisesti jousisektiota muistuttava saundi, ei levytykseen tarvitse 
kutsua jousisektiota, vaan sen osuus voidaan soittaa syntetisaattorilla. Akustisten 
soittimien jäljittely on koskenut soitinryhmiä, joissa hyvään sointiin vaaditaan 
useita soittajia. Näin jäljittely on kohdistunut erityisesti puhallin- ja 
jousisektioihin. Yksi tunnetuimpia keinotekoisia brasseja on varmasti Kirkan 
levyttämässä Surun pyyhit silmistäni -kappaleessa (1988). Brassin teki äänittäjä 
Jari Laasanen, joka yhdisti kaksi sämpleriä siten, että toisesta tuli trumpetti-
sämple ja toisesta pasuuna- ja saksofonisämplet. (Laasanen 2001*, 41) 

Syntetisaattorilla on myös korvattu bassoa. Kari Litmasen 
iskelmätuotannossa oli kausi, jolloin hän soitti kaikki basso-osuudet 
syntetisaattorilla. Hän pitää sitä toisaalta jäänteenä 1980-luvusta, jolloin hän 
soitti studiomuusikkona paljon bassotuplauksia Oberheim-syntetisaattorilla. 
Toinen syy oli taloudellinen. Litmanen toimi master-sopimus-periaatteella, eli 
hän myi valmiin nauhan levy-yhtiölle. Konebasso toi säästöä koko levyn 
budjettiin. Tämän ylijäämän Litmanen kuitenkin käytti hyödyksi 
studiovuokrissa. Hän sai enemmän aikaa miksaukseen. Kyseessä oli kuitenkin 
ohimenevä vaihe, ja nykyisin Litmasen tuotannoissa on yleensä sähköbasso, jota 
hänen mukaansa on lopulta vaikea korvata. ”Synabasso” oli muoti-ilmiö ja sopi 
tietynlaiseen musiikkiin, kuten 1990-luvun alun iskelmiin. (Litmanen 2001*, 27) 
Bassoon verrattuna kitara on kuitenkin säilynyt koko ajan iskelmätuotannoissa, 
ehkä jo pelkästään siksi, että sitä on vaikea jäljitellä syntetisaattoreilla. (Samuli 
2002*, 36) 

Jousia jäljittelevien laitteiden kehitys suomalaisessa iskelmätuotannossa on 
karkeasti ottaen seuraava: 1970-luvulla jousikoneet, 1980-luvun alkupuolella 
polyfoniset syntetisaattorit ja sämplerit 1980-luvun loppupuolella.  

Jousikoneet ilmaantuivat iskelmätuotantoihin 1970-luvun puolivälissä. 
Niiden ensisijainen tehtävä oli korvata jousiryhmä. Kustannukset laskivat ja 
sovittaja pystyi itse soittamaan osuudet (Kotilainen 2001*, 4). Jousikone oli 
eräänlainen syntetisaattori, johon oli valmiiksi ohjelmoitu jousisektion sointia 
muistuttavia äänikertoja. Jousikoneiden saundeja ei kuitenkaan voinut muokata 
yhtä monipuolisesti kuin syntetisaattorissa. Jousikoneilla oli kuitenkin kaksi etua 
tuolloisiin syntetisaattoreihin nähden. Ne olivat huomattavasti halvempia kuin 
tuolloiset syntetisaattorit. Lisäksi ne olivat polyfonisia, kun taas suurin osa 1970-
luvun syntetisaattoreista oli vielä monofonisia. Näin jousikoneet sopivat hyvin 
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soittamaan sointutaustoja. Haastatteluissa mainittuja jousikonemerkkejä olivat 
Solina, Vox StringThing, ARP Omni, Logan ja Hohner.  

Esa Kotilainen käytti erityisesti vuonna 1976 markkinoille tullutta ARP 
Omnia. Kotilaisen (2001*, 13) mukaan ARP:n jousisaundin ja moniäänisyyden 
vuoksi laitteella oli paljon kysyntää. Tunnettu esimerkki jousikoneesta on 
Freemanin Ajetaan tandemilla vuodelta 1976. Samalta vuodelta on Dannyn 
Kuusamo, jossa jousikone soittaa hyvin ”mattomaisesti”. Jousikoneen saundi oli 
kenties jo hyväksytty tai muodikas, että sitä saatettiin käyttää suositun 
laulajatähden taustalla.  

Jousikoneiden pääasiallinen käyttö oli nimenmukaisesti jousisaundin 
tuottaminen. Ne eivät ilmeisesti onnistuneet tehtävässään kovin hyvin, koska 
muusikkoslangissa jousikoneen saundia kuvaavia sanoja olivat muun muassa 
pörinä ja surina, ja jousikoneita kutsuttiin nimityksillä kuten ”kallopora” ja 
”surisija”. Joka tapauksessa jousikoneet antoivat mahdollisuuden jäljitellä 
suuremman orkesterin sointia jousiryhmineen. Jousikoneiden kulta-aikaa oli 
1970-luku, mutta vuosikymmenen lopulla yhä halventuvat polyfoniset 
syntetisaattorit yleistyivät. Brolinson ja Larsen (1981, 143) toteavat noihin 
aikoihin kirjassaan, että jousikoneet jäivät lähinnä yhtyeiden konserttikäyttöön.  

1980-luvulle tultaessa syntetisaattorit olivat jo polyfonisia, ja ne korvasivat 
iskelmäsovituksissa jousikoneet - ja yhä useammin myös oikeat jouset. 
Jousikoneiden tyypillinen käyttötapa kuitenkin säilyi, kun myös polyfonisilla 
syntetisaattoreilla soitettiin soitutaustoja. Monien informanttien tässä yhteydessä 
mainitsema syntetisaattori oli kahdeksanääninen Oberheim-syntetisaattori 1970-
80-luvun taitteessa.  

On helppo sanoa, että sähköisillä kosketinsoittimilla pyrittiin jäljittelemään 
jousisektion sointia. Mutta millaista jousisointia jäljiteltiin? Jousisoittimien ääni 
täydellistyy tilassa, jossa niitä soitetaan. Kosketinsoittimet sen sijaan yhdistettiin 
laitteen ulostulosta suoraan äänipöytään ja luonnollinen tila jäi pois. Esa 
Kotilainen piti jousikoneen ongelmana sen monoulostuloa. Vaikka soitin oli 
moniääninen, kuulosti soitto siltä, kuin se tulisi yhdestä pisteestä. Näin ei saatu 
aikaan kunnollista tilavaikutelmaa. Ääneen lisättiin ainoastaan levykaikua. 
(Kotilainen 2001*, 15) Äänitystekniikan mahdollisuuksien vuoksi ei ole aivan 
yksinkertaista määritellä, millainen jousisointi on ”luonnollinen” 
iskelmälevytyksissä. Esimerkiksi levyllä kuultava jousisointi voi olla paljon 
suurempi kuin mitä jousiryhmän kokoon perusteella voisi odottaa.  

Vaikka jäljittelevien laitteiden saundi tulee jatkuvasti tekniikan kehittyessä 
lähemmäs alkuperäistä, soittotapaa ei voida kuitenkaan matkia tarpeeksi hyvin. 
Tiettyjä jousisoittimille ominaisia soittotapoja on hyvin vaikea toteuttaa 
pianokoskettimistolla. Yhtenä esimerkkinä voi mainita jousien glissandot, joita 
soitettiin erityisesti 1970-luvulla diskokautena. Jorma Ylösen mukaan 1980-
luvulla odoteltiin mullistavia jousikoneita, mutta hän oli kuullut vain ”rasittavia 
korvikkeita”, eikä uskonut kunnollisia laitteita edes tulevankaan. Ylönen 
muistuttaa, että jousisoittaja pystyy varioimaan jokaista ääntä jousella ja 
vasemmalla kädellä lähes loputtomiin. Tämän matkiminen koneilla olisi niin 
aikaa vievää, että jousien käyttö tulisi kuitenkin halvemmaksi. Lisäksi vaikka 
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soittimet soinnillisesti muistuttaisivat hyvin paljon akustisia esikuviaan, pitää 
uskottavan lopputuloksen saavuttamiseksi tietää kuitenkin paljon orkestroinnista 
(Varpama 2001*, 35; Ertama 2001*). Ylönen ei kuitenkaan tyrmää uusia laitteita 
täysin, vaan myöntää, että ne tuovat lisäväriä ja uusia sointimaailmoja 
musiikkiin. (Ylönen 1991, 22-23)  

Jouko Ahera on huomannut, kuinka paljon levyillä on jousisektiota 
jäljitteleviä osuuksia, mutta jotka kuitenkin ovat hyvin kaukana jousisektion 
oikeasta saundista. Aheralla on tähän kaksi selitystä. Kun oikeita jousia ei 
pitkään aikaan ole ollut iskelmäsessiossa, tekijät eivät ehkä ole edes koskaan 
kuulleet kunnon jousisaundia - ainoastaan synteettisiä jäljitelmiä.22 Toinen 
vaihtoehto on, että aivan aidon kuuloiseen jousisaundiin ei pyritäkään, koska se 
koetaan ehkä vanhanaikaiseksi. (Ahera 2002*, 40) Vielä pidemmälle menee Jari 
Laasanen, joka toteaa, että ehkä kyseessä on pelkkä laiskuus. Katsotaan, että 
sämplerin jousisaundi on riittävän hyvä, eikä tarvitse nähdä vaivaa 
jousisovituksen kirjoittamiseen. (Laasanen 2001*, 37) 

Syntetisaattorilla siis usein jäljitellään muita soittimia. Mutta 1970-luvun 
lopulla syntetisaattori itsessään oli niin muodikas, että sen saundia haluttiin 
iskelmälevyille. Ongelma oli vain, että aina syntetisaattoria ei ollut käytössä. 
Timo Lindström on kuvannut, kuinka sähköuruilla voitiin jäljitellä 
syntetisaattoria. Eräässä sessiossa hänen ja Jori Sivosen tavoitteena oli 
muodostaa saundi, joka olisi tunnistamaton mutta samalla toimisi mattona. He 
tekivät saundin siten, että ”Sivonen löi aina tulevan soinnun niin kuin etukäteen 
ja otettiin se feiderillä sisään, jolloin sieltä ei tullut tätä perkussiota vaan tulee 
ainoastaan se sointi, niin siitä syntyi aivan loistava saundi.” Lindström toteaa 
samassa yhteydessä, että tuolloin studioaika oli halpaa ja oli aikaa tehdä tämän 
kaltaisia kokeiluja. (Lindström 1998*, 54) Lindströmin mainitsema kappale 
lienee Paula Koivuniemen Sua vasten aina painautuisin (1978), jossa kuuluu 
sähköuruilla soitetut soinnut, joiden aluke on häivytetty. 

Sekvensserit ja mekaanisuuden tavoittelu 

Sekvensseri on laite tai tietokoneohjelma, jonka muistiin voidaan ohjelmoida 
erilaisia tapahtumia, kuten tietoa nuoteista ja niiden kestoista. Sekvensseri ohjaa 
muita laitteita, jotka toistavat sekvensseriin taltioidut tapahtumat. Sekvensseri 
ohjaa syntetisaattoria joko ohjausjännitteen tai MIDI-komentojen avulla. 
Sekvensserien kehitystä voi hahmottaa suomalaisessa iskelmämusiikissa 
seuraavasti: 1) analogiset sekvensserit, 2) sekvensserilaitteet (MIDIllä ja ilman) 
ja 3) ohjelmalliset sekvensserit.  

                                                
22 Aheran kommenttiin liittyy Marko Ahon (2005, 228) esittämät huomiot digitaalisten 

sähköpianojen kehityksestä. Aho tarkastelee sähköpianojen sointiväriä, joka yhä enemmän 
muistuttaa akustista esikuvaansa. Lopulta ollaan ehkä tilanteessa, jossa akustisten pianojen 
sointiväri ei enää toimi vertailukohtana, vaan digitaalipianoja, alkuperäisen kopioita, verrataan 
toisiinsa. 
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Analoginen sekvensseri ohjaa syntetisaattoria ohjausjännitteen avulla. 
Ensimmäisiin malleihin sai tallennetuksi vain tahdin kerrallaan. Analoginen 
sekvensseri pystyi ohjaamaan monia toimintoja syntetisaattorissa, esimerkiksi 
suodinta. Sitä ei siis käytetty pelkästään sävelien toistamiseen.  

Muistiomaisuuksiltaan hieman kehittyneempiä malleja kutsun tässä 
laitesekvenssereiksi (engl. hardware sequencer). Laitesekvensseri on esimerkiksi 
puhelinluettelon kokoinen laite, jossa on pieni näyttö ja muutamia 
käyttönäppäimiä. Laitesekvenssereihin voitiin tallentaa muistiin jo kokonaisia 
kappaleita joko reaaliaikaisesti soittamalla tai jokaisen tapahtuman erikseen 
ohjelmoimalla. Varhaisimmissa laitesekvenssereissä syntetisaattoria ohjattiin 
myös ohjausjännitteellä. MIDI-stadardin käyttöönoton jälkeen kommunikointi 
sekvensserein ja syntetisaattorin välillä hoidettiin MIDI-komenoilla.  

Joissakin syntetisaattoreissa on arpeggiaattori-toiminto, jota voisi pitää 
jonkinlaisena sekvensseritekstuurin edeltäjänä. Arpeggiaattori toistaa tiettyjä 
säveliä halutussa järjestyksessä, esimerkiksi kolmisointua ylös alas. Analogisissa 
arpeggiaattoreissa arpeggion tempoa ei saanut lukittua aikakoodiin. MIDI-
laitteissa tämäkin onnistuu. Arpeggiaattorin huono puoli oli Sivosen mielestä se, 
että se saattoi kuulostaa monotoniselta. (Sivonen 2001*, 40; Varpama 2001*, 29; 
Kotilainen 2001*, 48)  

Polymoog-syntetisaattorissa oli sample and hold -toiminto, jonka pystyi 
säätämään tempoon. Sivonen käytti sitä Paula Koivuniemen levyttämässä 
kappaleessa Kulkea saan sateenkaareni päähän (1979). Sivonen mainitsee, että 
hän joutui käyttämään tätä toimintoa, koska sekvesseriä ei vielä ollut. ”Tehtiin 
niin että painoin sointua, siinä oli säädetty sample and hold tiettyyn tempoon ja 
sitten oli muusikot studiossa rumpali ja basisti ja kitaristi, jotka luureilla 
kuuntelivat sitä ja synkkasivat soiton siihen.” (Sivonen 2001*, 21)  

Yksi Suomessa käytetty analogisekvensseri oli ARP. Sivosen mukaan sen 
käyttö oli melko työlästä. Sekvensseriin sai vain yhden tahdin kerrallaan. Kun 
osuus siirrettiin nauhalle, piti tarkasti miettiä, kuinka monta tahtia tarvitaan ja 
missä järjestyksessä ne kannattaa äänittää. (Sivonen 2001*, 12) Lisäksi 
analogisten syntetisaattoreiden kytkeminen analogiseen sekvensseriin oli 
hankalaa. Sekvensserin piti olla saman valmistajan kuin syntetisaattorinkin, jotta 
yhteys olisi muodostunut. (Kotilainen 2001*, 45) MIDI-sekvensserien julkaisu ei 
kuitenkaan tehnyt analogisia sekvenssereitä heti vanhanaikaisiksi. On kehitetty 
laitteita, joilla analogisen sekvensserien säätöjännite voidaan muuttaa MIDI-
dataksi. Tällainen laite on mm. Oberheim Expander, jota Laasanen käytti vanhan 
sekvensserinsä kytkemiseksi MIDI-laitteisiin. Laasasen käyttämässä Roland 
MC-4:stä sai ulos neljä säätöjännitettä, joilla voitiin ohjata syntetisaattoreita. 
(Laasanen 2001*, 13, 15) 

Litmasen ensimmäisessä Roland-sekvensserissä koko kappale piti soittaa 
alusta loppuun. Jos otto katkesi, joutui aloittamaan alusta. Valmiin kappaleen sai 
tallennettua datana kasetille. Litmasen seuraava sekvensseri oli Yamaha QX-1, 
jossa oli jo levyasema. Siihen sai tallennettua kymmeniä kappaleita muistiin. 
(Litmanen 2001*, 3) 1980-luvun puolivälistä lähtien oli jo mahdollisuus käyttää 
tietokonepohjaisia sekvensseriohjelmia. Varsinkin jotkut Atari-tietokoneelle 
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tehdyt sekvensseriohjelmnat olivat ilmeisen hyviä, koska monet muusikot 
käyttävät edelleen niitä. (Varpama 2001*, 28; Laasanen 2001*, 16) Vertailun 
vuoksi voi pohtia, kuinkahan moni käyttää enää 1980-luvulla valmistettuja 
tekstinkäsittelyohjelmia. 

Yksi sekvensserin ensimmäisiä käyttötapoja oli tehdä sellaisia tekstuureita ja 
kuviota, joita ihmiskädellä ei täsmällisesti pystynyt soittamaan. Tällaisia 
konemaisia kuviota voi kuulla joillakin 1970-luvun lopun diskolevytyksillä. 
Vasta myöhemmin yleistyi sekvensserin käyttö sävellyksen apuvälineenä, 
nuottipaperin korvaajana. Tämä sekvensserin käyttötapa on tavallaan sukua 
moniraitaäänittämiselle. Sovittajien työ on sikäli helpottunut, että 
nykysovittajilla on varmaankin satojen kappaleiden varastot valmiita MIDI-
tiedostoja. Jos tarvitaan sovitus johonkin kappaleeseen, uuden sovituksen voi 
tehdä helposti vanhaa muokkaamalla. Transponointi ja vanhojen osuuksien 
poistaminen on hyvin helppoa. 

 
1980-luvun iskelmää arvosteltiin siitä, että se kuulosti mekaaniselta. Tämä 
tuntuu kuitenkin juuri olleen sovittajien tarkoituskin. Musiikin pitikin kuulostaa 
mekaaniselta. Litmanen sanoo, että 1980-luvulla oli eräänlainen muoti, että 
kappaleessa piti olla jokin sovituselementti, josta kuuli, että se ei ollut ihmisen 
soittama, vaan koneella tehty juttu. Riitti, että yhdessä osassa kappaletta oli 
tällainen osa: ”Biisissä ei tarvinnut paljoa muuta olla, se oli se juttu laulun 
lisäksi.” (Litmanen 2001*, 20) Innostus koneisiin niiden tullessa oli suuri. 
Samulin mukaan jopa ajateltiin, että enää ei tarvittaisi soittajia, vaan tästä edes 
tehtäisiin kaikki koneilla. (Samuli 2002*, 32) Koneinnostus heijastui sovituksiin 
siten, että muut soittimet joutuivat antamaan hetkeksi tilaa koneille. Juha 
Björninen kuvaa sekvensserin ja sähköisten kosketinsoittimet vaikutusta 
soittimien keskinäiseen balanssiin:  

”…[kosketinsoittimia] pystyi ohjelmoimaan MIDI-muistiin ja pyörittämään 
ilman näitä audioraitoja, että se vaan pyöri mukana. Se alkoi muuttaa tasapainoa. 
Yks kaks oli semmosia, että levytaustaan vedettiin 8 syntsaraitaa ja yksi 
kitararaita, sen takia kun ne oli niin hienoja ne syntsat, kun tuli sieltä joka kerta 
samalla tavalla.” (Björninen 2002*, 24) 

 
1970-luvun lopulta lähtien Suomen oloissa pyrittiin vastaamaan maailmalla 

yleistyvään koneelliseen saundiin. Diskoäänitteiltä oli selvästi kuultavissa 
syntetisaattoreiden ja rumpukoneiden ääniä. Kun Suomessa näitä koneita ei vielä 
ollut, piti tyytyä simulaatioon, koneellisuuden tai mekaanisuuden matkimiseen. 
Edellä kuvaamani syntetisaattorien jäljittelyfunktio saattaa siis liittyä myös 
koneperäiseen musiikkiin eikä ainoastaan akustisten soittimien matkimiseen.  

Suomen oloissa sekvensserejä yritettiin aluksi matkia nauhanopeuksia 
muuttamalla. Varsinkin Veikko Samuli käytti usein äänittämistä eri 
nauhanopeuksilla. Erityisesti nopeat kuviot, joiden piti kuulostaa täsmällisiltä, 
kannatti soittaa hitaammalla nopeudella. Kun osuuden soitti puolet hitaammalla 
nauhanopeudella, kuulosti lopputulos normaalilla nopeudella sekvensseriltä. 
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Tunnettu esimerkki tästä on Tahdon olla sulle hellä -kappaleen (1977) lopussa 
kuuluva nopea arpeggiokuvio, joka on soitettu sähköpianolla puolinopeudella. 
(Samuli 2002*, 19; Kuusamo 2001) Paula Koivuniemen Meren taa (1980) 
sisältää myös pianolla soitettuja mekaanisen kuuloisia arpeggio-osuuksia. Kari 
Litmanen huomasi esimerkiksi Donna Summerin ja Diana Rossin levyiltä, 
kuinka siellä oli käytetty koneita. Litmanen itse teki samankaltaisia osuuksia 
nauhanopeutta muuttamalla. (Litmanen 2001*, 3-4) Eri nauhanopeudella 
äänittämistä käytettiin myös puhaltimien kanssa, erityisesti jos tavoiteltiin Earth 
Wind & Fire -yhtyeen tunnetuksi tekemiä korkeita torvifillejä (Tigerstedt 2002*, 
31). 

Joskus käännöskappaleissa oli selvästi koneella soitettuja osuuksia, jotka 
Suomen oloissa kuitenkin soitettiin käsin. Litmanen mainitsee esimerkkinä 
Rising my family -kappaleen, jonka käännösversiota hän oli levyttämässä. Myös 
Kotilainen kertoo, että hän joutui soittamaan selvästi koneella tehtyjä osuuksia: 
”Kolme minuuttia konemaista toimintaa, kenkkuja kuljetuksia, oktaavijuttuja.” 
(Kotilainen 2001*, 45) Sekvensserien ohjelmointi oli niin aikaa vievää, että se ei 
aina kannattanut studiossa. Osuus oli nopeampi soittaa oikeasti. 

Oli myös muita keinoja mekaanisuuden tavoitteluun. Ensimmäisiä 
rumpukoneita voitiin käyttää mekaanisten osuuksien toteuttamiseen. Esimerkiksi 
Laasanen aloitti sekvensserin kaltaisen työskentelyn LinnDrum-rumpukoneen 
kanssa. (Laasanen 2001*, 14) Laasanen ja Samuli keksivät äänitysmenetelmän, 
jolla akustiset soittimetkin saatiin kuulostamaan konemaisilta, ”täsmällisiltä”. 
Rumpukoneen jokin saundi, vaikka lehmänkello, ajettiin gateen, joka puolestaan 
oli kytketty akustisen kitaran kanavaan. Lehmän kellon ääni avasi gaten aina 8-
osien mukaan, jolloin kitaran ääni katkeili 8-osien mukaan. Esimerkki tällaisesta 
menetelmästä löytyy mielestäni Beritin Helli mua hiljaa -kappaleesta (1983). 
(Samuli 2002*, 34) 

Tekniikan samankaltaistavuus 

Joidenkin tekijöiden mielestä iskelmämusiikki ja populaarimusiikki ylipäänsä on 
maailmanlaajuisesti samankaltaistunut siksi, että kaikkialla on periaatteessa 
samat laitteet käytössä (esim. Korpela 2002b, 3). Paul Thébergen mukaan 
Rolling Stone -lehti kutsui 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun pop-musiikkia 
nimellä ”push-button rock”. Väitteen takana on ajatus, että kaikista teknisistä 
laitteista huolimatta (pop)musiikki alkoi kuulostaa samanlaiselta teki sitä kuka 
tahansa. Laitteiden rajoitukset pakottivat muusikoita tekemään tietynlaista 
musiikkia. (Théberge 1997, 1) 

Pienemmässä mittakaavassa sama tapahtui Suomessa 1980-luvun alussa, kun 
samat laitteet olivat äänessä kaikilla levyillä. Flamingo-levy-yhtiön taustalla oli 
sanoittaja Vexi Salmi. Hän piti koneiden käyttöä musiikkituotannossa osasyynä 
iskelmän kriisiin 1980-luvun puolivälissä: ”Koneilla tuotanto tehtiin kyllä 
halvemmalla, mutta ei sitä samaa taustaa kauan jaksa kuunnella. Oli kuin yksi 
tausta olisi jaettu eri yhtiöille, ÄKT:n virallinen vuositausta.” (Musiikkiuutiset 
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1/1987, s. 25) Koneita paljon käyttänyt Jori Sivonen itsekin myöntää, että 
iskelmä samankaltaistui: ” Kyllä 1980-luvun alusta 1980-luvun puoliväliin siinä 
vaiheessa suomi-iskelmä ajautui kyseenalaiseen tilanteeseen. Kaikki rupesi 
kuulostamaan aika lailla samanlaiselta.” (Sivonen 2001*, 41) 

Sivonen kuitenkin ihmettelee, miksi erityisesti syntetisaattoreiden tuloa 
pidettiin syynä iskelmämusiikin samankaltaistumiseen: ”Kyllähän ne [iskelmät] 
samanlaiselta kuulosti siinäkin vaiheessa, kun ei tehty mitään muuta, kuin että oli 
blosarit, viulut, taustaköörit, rummut, kitarat.” (Sivonen 2001*, 41) Samoin Esa 
Kotilaisen mukaan yksittäisiä syntetisaattorisaundeja on ollut käytössä paljon, 
varsinkin jos verrataan aikaan ennen niitä, jolloin ”on ollut vaan pianoa ja kitara 
ja basso ja rummut. Sitten brasseja ja jousia, siinä ne on ollut ne saundit.” 
(Kotilainen 2001*, 76)  

Sähköisiin soittimiin liitettyä samankaltaisuutta voi selittää muutamalla 
tekijällä. Ensinnäkin esimerkiksi 1970-luvun jousikoneissa äänen 
muokkausmahdollisuudet olivat sangen rajalliset. Niiden saundeja ei juurikaan 
voinut muuttaa. Mutta viimeistään 1980-luvun polyfonisissa syntetisaattoreissa 
muokkausmahdollisuudet olivat monipuolisemmat. Tällöin samankaltaisuutta 
voisi selittää se, että kaikki synteettiset äänet kuultiin vain synteettisinä: 
sähköiset saundit olivat uutta, eikä niiden välillä osattu tehdä eroa.  

Olisiko perinteinen iskelmäsaundi (säestys, jouset, puhaltimet) tullut jo niin 
olennaiseksi osaksi musiikkia, että sitä ei käy noin vain muuttaminen. Yleisö ei 
kuule sähköisen äänen vivahteita, toisin kuin jousien, puhaltimien ja 
rautalankakitaran saundissa. Saattaa toki olla niin, että 1980-luvulla saundien 
valinnassa turvauduttiin joskus helppoihin ja tuttuihin ratkaisuihin. Riitti, että 
sovittaja puhalsi uusimmalla teknologialla ja ”paavoilla” henkeä tylsiin 
kappaleisiin. Mutta tämä ratkaisu toimi vain vähän aikaa - niin kauan kun laitteet 
olivat uusia. 

3.5. Kitarat 

Iskelmän perussoittimistoon kuuluu kaksi teknisesti samantapaista soitinta, 
sähkökitara ja sähköbasso. Molemmissa käytetty äänenvahvistuselektroniikka on 
samanlainen. Värähtelevä metallikieli aiheuttaa mikrofonin magneettikentässä 
muutoksia. Perusperiaatteiltaan kumpikaan soitin ei ole juuri muuttunut. Suuri 
ero näiden kahden soittimen käytön välillä on ollut se, että sähköbassossa ei ole 
juuri käytetty efektejä toisin kuin sähkökitarassa. Sähkökitaran ääntä on 
muokattu lukuisilla erilaisilla efekteillä, ja lisäksi kitaravahvistimet ovat 
vaikuttaneet kitaran sointiin paljon. Sähköbassossa suurin saundiin vaikuttava 
tekijä ovat olleet kielet ja erilaiset soittotavat: plektra, sorminsoitto ja peukalolla 
soittaminen. Studiossa vahvistinta on basson äänityksessä käytetty ainakin 
iskelmätuotannoissa harvoin. Kuten edellä mainitsin, toisin kuin sähkökitara, 
sähköbasso on ollut helposti korvattavissa syntetisaattorilla.  
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Kitaramallit 

 
Juha Björnisen mukaan tutkimusajanjaksolla akustisten kitaroiden äänityksessä 
ja saundissa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia. Akustinen kitara äänitetään 
edelleen yleensä yhdellä mikrofonilla otelaudan yläpuolelta. Tämä tapa ei ole 
ainoa mahdollinen eikä aina edes paras, mutta näin tehdään studiotilojen koosta 
ja vuoto-ongelmista johtuen. (Björninen 2002*, 6) Seuraavassa kitaristi Heikki 
Laurilan käyttämät akustiset kitarat, joita varmasti kuulee lukuisilla 
iskelmälevyillä: "Nailonkielisiä akustisia on Landola, yleensä soitin 1963 
hankkimallani saksalaisella Tellerillä. Akustiset äänitettiin studioissa 
konkkamikillä tai Bulinin kontaktimikillä, joka laitettiin sinitarralla kiinni 
kanteen.” (Ilvonen & al., 2001, 43) 

Plektra vaikuttaa paljon akustisen kitaran saundiin. Akustisen kitaran raitoja 
soitettiin hyvin ohuella plektralla, jolloin saadaan ”harjaava” äänensävy. 
Yksittäisiä ääniä soitettiin paksummalla plektralla. (Björninen 2002*, 41) 
Monilla 1970-luvun äänitteillä on vaikea kuulla, kuinka monta akustista kitaraa 
on mukana. Kitaroiden ”harjaus” muistuttaa rumpujen hi-hatin ääntä, ja jos 
mukana on vielä jokin perkussiosoitin, kuten marakassi, on akustisia kitaroita 
vaikea erottaa miksauksesta. Tämä on saattanut olla tarkoituksellista. Akustinen 
kitara oli tällä tavoin miksattuna enemmän rytmisoitin kuin harmoninen soitin. 
Laasasen mukaan 1980-luvulla akustisen kitaran ääntä taajuuskorjailtiin paljon, 
koska haluttiin, että plektran ääni kuuluisi mahdollisimman selvästi. 
Sointuinformaatiota sisältäviä taajuuksia ei tarvinnut kuulua. (Laasanen 2001*, 
48) 

Kassu Halosen mukaan varsinkin akustisen kitaran taajuuskorjailussa on 
kuitenkin vaaransa. Äänittäjät haluavat poistaa kitaran äänestä joitain häiritseviä 
taajuuksia. Halosen mielestä poistoja voidaan tehdä, mutta joskus on hankala 
vetää raja sille, milloin se on sopivaa. Taajuuskorjailun jälkeen soittimesta tulee 
helposti aivan toinen soitin. Halosen mukaan juuri akustisen kitaran saundeista 
on väitelty enemmän kuin sähkökitaran saundeista. (Halonen 2002*, 22)  

 
Suomessa suuren yleisön tietoisuuteen sähkökitara nousi viimeistään 1960-luvun 
rautalankavillityksen myötä. Kiinnostava piirre suomalaisessa 
rautalankamusiikissa oli se, että monesti ennestään tuttuja sävelmiä, iskelmiä ja 
kansanlauluja, sovitettiin rautalankayhtyeelle. Rautalankayhtyeissä sähkökitara 
oli pääosassa. Se sai soittaa kaikki melodiset osuudet. Tosin Heikki Laurilan 
mukaan kitarasta oli tullut melodiasoitin pelkän säestyssoittimen sijaan jo ennen 
rautalankabuumia, joka puolestaan toi mukaan uusia saundeja sähkökitaralle 
(Laurila 1998*, 34). Laurila viittaa varmaankin rautalankamusiikin yhteydessä 
käytettyyn nauhakaikulaiteeseen, jolla saatiin aikaan rautalankalevytyksille 
ominainen kaikuinen sointi.  

Kaj Backlund (2001*, 36) arvelee, että kitaran nousu melodiasoittimeksi 
johtui osittain parantuneesta vahvistintekniikasta. Vielä 1950-luvulla 
kitaravahvistimet säröytyivät helposti, jos niillä yritettiin soittaa vähänkin 
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kovempaa. Backlundin mukaan kitaristit olivat kuitenkin jo tuolloin ja 1960-
luvun alussa hyvin motivoituneita soittamaan vaativampia osia, ja soittajilla oli 
myös tarpeeksi soittotekniikkaa. Backlund kirjoitti usein kitaroille melodisia 
osuuksia, vaikka ne eivät välttämättä kuuluneetkaan. Se piti soittajat 
motivoituneina. Sen sijaan haastattelussa 1959 Toivo Kärki ei tunnu olleen 
tyytyväinen kitaristien tasoon. Hänen mukaansa kotimaiset studiosoittajat ovat 
tasokkaita, joten siitä ei aiheudu ongelmia sovittajalle. Ainoana ongelmaryhmänä 
Kärki piti nimenomaan kitaristeja. Jos kitaralle halusi sovittaa jotain erikoista, oli 
soittajan löytyminen vaikeaa. (Maunola 1959, 6-7) Myös Jaakko Salo (2002) oli 
Kärjen kanssa samaa mieltä kitaristen tasosta 1960-luvulle tultaessa. 
Levytyksissä tarvittavia monipuolisia kitaristeja ei vielä juuri ollut. 
 
Kitaran kehityksen kannalta oli olennaista siirtyminen umpipuisten runkojen 
käyttöön 1940-luvulta lähtien. 1950-luvulla esiteltiin muutamia 
sähkökitaramalleja, jotka ovat edelleen käytössä. Fenderin klassikkomallit ovat 
Fender Stratocaster ja Telecaster. Gibsonin tunnetuin malli on Gibson Les Paul. 
Näitä molempia on käytetty paljon suomalaisessa iskelmätuotannossa. Käytössä 
oli myös ns. puoliakustisia malleja kuten Gibson 335. Tällaisissa malleissa on 
pick-up-mikrofonit kuten sähkökitaroissa ja myös kaikukoppa kuten täysin 
akustisissa kitaroissa. Kaikukoppa on tosin huomattavasti ohuempi. 
Kitaramalleissa käytetyillä runkoratkaisuilla on siten huomattava merkitys äänen 
sointiväriin. 

Rautalankabuumi muutti käsitystä siitä, miltä sähkökitara voi kuulostaa. 
Sähkökitaran saundi-ihanne alkoi muuttua 1960-luvun alussa myös 
studiokitaristeilla. Heikki Laurila toteaa, että hänen yksimikrofonisella 
Gibsonillaan ei enää pärjännyt, vaan myös hänen oli hankittava Fender 
Stratocaster. Se oli Laurilan mukaan hyvin monipuolinen soitin, jossa oli laaja 
saundiskaala. (Laurila 1998*, 35-36) Samoin Louhivuori soitti uransa alussa 
pitkään vain Gibson 335:llä, mutta studiotöissä tuli pian tarve hankkia myös 
Stratocaster, jonka käyttöä sovittajat usein toivoivat. (Louhivuori 2001*, 11) Kaj 
Westerlundin mukaan Fender on ollut lähes aina suosituin sähkökitaramalli, ja se 
kuului lähes jokaisen studiokitaristin varustukseen. (Kaukonen 1989, 15)  

Björninen valitsi kappaleeseen äänitykseen sopivan kitaran sen 
ominaislaadun mukaan, siis käytännössä joko Gibson Les Paul tai sitten Fender 
Stratocaster/Telecaster. Näiden kitaroiden välillä on hyvin suuri ero, joka johtuu 
niissä käytetyistä mikrofoneista. Les Paulissa on kaksikelaiset mikrofonit, 
Stratocasterissa ja Telecasterissa yksikelaiset. (Björninen 2002*, 30) 
Louhivuorella oli 1980-luvun alussa erikoisuutena Ibanezin valmistama 12-
kielinen sähkökitara, jota voitiin käyttää joissakin erikoistilanteissa. Se ei ollut 
kovin yleinen Suomessa. Myöhemmin Louhivuorella oli käytössään jopa 
Rolandin kitarasyntetisaattori. (Louhivuori 2001*, 14, 19) 

1980-luvulla monet kitaristit siirtyivät käyttämään erikoisrakenteisia 
sähkökitaroita. Enää ei riittänyt Gibsonin tai Fenderin standardikitarat, vaan niitä 
joko muunneltiin tai sitten hankittiin jonkun muun valmistajan, kuten Schecterin 
malleja. Laasanen muistelee, että erityisesti 1980-luvulla käytettiin myös paljon 
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muunneltuja Fender Stratocastereita, ei siis pelkästään esimerkiksi Schecterin 
rakentamia. (Laasanen 2001*, 46) Soittimien muokkaaminen ei toki ollut 
pelkästään 1980-luvun ilmiö, esimerkiksi jo 1970-luvulla studiokitaristi Kalle 
Lae paranteli vahvistimiaan ja kitaroitaan. Juha Björninen käytti kitarassaan 
1980-luvulla muutaman vuoden koverrettua kaulaa, jotta saisi kielen 
taivuttamisen entistäkin ”nestemäisemmäksi”. Hän huomasi kuitenkin 
soittamiltaan äänitteiltä, ettei kaulan koveruudella ollut merkitystä 
kuulovaikutelman kannalta. (Björninen 2002*, 40) 
 
Sähkökitarassa käytetyt kielet vaikuttavat kitaran sointiin ja sen soittamisen 
helppouteen. 1960-luvulla ja vielä 1970-luvullakin suomalaisilla kitaristeilla oli 
vaikeuksia löytää tarpeeksi ohuita kielisettejä. Ohuilla kielillä olisi ollut 
helpompi venyttää, mikä oli oleellinen tyylikeino blues-musiikissa. Yksi 
mahdollisuus kiertää tätä puutetta oli ostaa paksu kielisetti, mutta laittaa a-kieli 
alimman e-kielen paikalle ja laitaa loput kielet paksuusjärjestyksessä. 
Puuttumaan jäävä ylä-e saatiin esimerkiksi banjon kielestä tai 12-kielisen kitaran 
oktaavi-g-kielestä. (Louhivuori 2001*, 15; Walli 1996, 57) 

Sekä Björninen että Louhivuori siirtyivät paksumpiin kieleen 1980-luvun 
alun jälkeen, jolloin sähkökitaran kielisetit alkoivat .009-.010-tuumaisina. 
Myöhemmin Björninen siirtyi hieman vahvempiin ja Louhivuori jopa .013-
tuuman kielisetteihin. Louhivuoren mukaan paksujen kielten kanssa kitaran 
saundiin tulee enemmän dynamiikkaa. Kielisetin paksuus riippuu myös kitarasta. 
Gibsoneihin molemmat ovat laittaneet hieman paksummat kielet kuin 
Fendereihin. (Björninen 2002*, 42; Louhivuori 2001*, 15)  

Björnisen mukaan kitaran saundin kannalta on hyvin merkityksellistä, mitä 
metallia kitarankielet ovat. Hän ei ole itse käyttänyt koskaan nikkelikieliä, vaan 
fosfori-pronssi-kieliä, joilla tulee kirkkaampi saundi. Lisäksi Björninen on tarkka 
siitä, millaisia johtoja hän kitarassaan käyttää, koska johto vaikuttaa 
kitarasaundiin paljon. Hän suosi mahdollisimman hyvälaatuisia johtoja, ja piti 
niiden pituuden mahdollisimman lyhyenä. Pitkät johdot muuttavat liikaa ääntä, ja 
jotain katoaa. (Björninen 2002* 42-43) 

Vaikka sähkökitara on ulkoisesti näyttänyt samanlaiselta vuosikymmenien 
ajan, on sähkökitaran mikrofoneissa ja muussa elektroniikassa tapahtunut 
muutoksia. 1980-luvulla studiokitaristien parissa oli yleisintä vaihtaa 
standardikitaran mikrofonit uusiin. Studiokitaristien käyttämiä uusia 
kitaramikrofonimalleja olivat mm. EMG ja DiMarzio. Perinteiset 
kitaramikrofonit olivat olleet elektroniikaltaan passiivisia. EMG:n mikrofonit 
olivat aktiivimikrofoneja, niissä oli siis sisäänrakennettu esivahvistin, ja ne saivat 
virtansa patterista.  

Aktiivimikrofoneilla oli joitakin etuja verrattuna standardikitaroiden 
mikrofoneihin. Yksi etu oli siinä, että signaali säilyi hyvänä, vaikka kitaran ja 
vahvistimen välissä käytettäisiin pitkää johtoa tai useita lisälaitteita. (Björninen 
2002*, 33; Laasanen 2001*, 47) Aktiivimikrofonit eivät hurisseet kuten 
esimerkiksi Stratocastereiden alkuperäiset mikrofonit. Björnisen mukaan 
erityisen kiusallista kitaramikrofonien hurina oli TV-ohjelmissa, joiden 
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kuvauksissa käytetyt valaistuslaitteet aiheuttivat sähköisiä häiriöitä ääneen. 
Hurinaongelma korostui edelleen 1980-luvulla, kun TV-ohjelmissakin 
sähkökitaraa piti soittaa säröisemmillä saundeilla. Myös studiokäytössä 
DiMarzion-tapaiset mikrofonit olivat äänittäjän kannalta hyviä, koska hurinat 
pienenivät (Hemmi 2001*, 20). Toiseksi ns. linjasaundiin sopivat hyvin tietyt 
aktiivimikrofonit, kuten juuri EMG. (Björninen 2002*, 33) 

Juha Björninen vaihteli itsekin mikrofoneja kitaroihinsa jonkin verran, mutta 
ei enää pidä sitä parhaana ratkaisuna saundin muuttamiseen. Kun mikrofonin 
kerran vaihtaa, siitä voi tulla ”loputon kierre”. Tärkeämpää olisi löytää itselleen 
mieluinen soitin, ja vaihtaa mikrofoni vain, jos siihen on todellinen tarve. 
Nykyisin Björninen on päätynyt käyttämään pääasiassa alkuperäisiä Fenderin ja 
Gibsonin mikrofoneja. Hänen mielestään mikrofonien ei tarvitse antaa näitä 
mikrofoneja korkeampia signaalitasoja. (Björninen 2002*, 32-33) 

Kitarasaundin osatekijät 

Yleinen käytäntö iskelmäsessioissa tuntuu olleen se, että sovittaja ja kitaristi 
rakensivat yhdessä kitaraosuudet paikan päällä lukuun ottamatta melodisia 
osuuksia, jotka sovittajat kirjoittivat jo aiemmin. Rytmiryhmässä oli yleensä 
kaksi kitaraa. Hyvärisen mukaan aluksi kaksi kitaristia soitti kaksiääniset 
melodiat, mutta myöhemmin siirryttiin käyttämään vain yhtä kitaristia, joka soitti 
yksin kompit ja päällesoitot. Kahden kitaristin sessioissa kitaroiden osuuksia 
pyrittiin varioimaan. Toinen kitara soitti toista asiaa ja toinen jotain muuta. Näin 
säestystaustaan saatiin elävyyttä. Pienet melodianpätkätkin soitettiin saman tien. 
Lisäksi akustiset kitarat soitettiin hieman eri asemista, jolloin saatiin soinnillisia 
eroavuuksia. (Hyvärinen 2002*, 19; Korpela 2001b*, 15) 

Usein iskelmäsessioissa lähdettiin liikkeelle äänittämällä kaksi akustista 
kitaraa ”laitoihin” - stereokannan vasempaan ja oikeaan kanavaan. Toinen 
vaihtoehto oli, että akustinen ja sähkökitara soittivat yhtä aikaa peruspohjia. 
Tämän jälkeen toinen kitaristeista jäi soittamaan päällesoittoja varsinaisen 
työpäivän jälkeen ja mahdollisesti lähipäivinä. Päällesoittoihin kuuluivat pienet 
melodiset osuudet, soolot ja fillit. Sovittajat tiesivät, millä alueella kukin kitaristi 
oli hyvä, ja sen mukaan heidät varattiin päällesoittoja varten. (Louhivuori 2001*, 
51; Korpela 2001b*, 15) 

Koko Björnisen studiouran ajan on kitaralla teetetty paljon raitoja. 
Kitararaitoja tulee paljon jo pelkästään siksi, jos akustiset kitarat tuplataan pohjia 
varten, ja niiden lisäksi soitetaan pari sähkökitararaitaa. (Björninen 2002*, 7) 
Tämän lisäksi tulevat vielä melodiset päällesoitot. Parhaimmillaan kitaralle 
saattoi tulla 20 päällesoittoa kappaletta kohden. Nauhurien äänitysraidat eivät 
silloin riittäneet, joten kitararaitoja jouduttiin välimiksaamaan ja tiivistämään 
muutamalle raidalle. Lopulta lukuisat kitaraosuudet oli miksattu kahdelle tai 
kolmelle raidalle. Louhivuori toteaa, että tällaista kitararaitojen aikaan saamaa 
kitarasaundia voisi kutsua kitarasektioksi. (Louhivuori 2001*, 51) 
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Iskelmäsessioissa päällesoitot LP:lle tehtiin parhaimmillaan hyvin rivakassa 
tahdissa, yhdessä tai kahdessa päivässä. Kitaran lähtösaundia voitiin käytännössä 
vain hieman muutella taajuuskorjailulla tai kitaraa vaihtamalla. Silloin myös 
vahvistimessa jouduttiin tekemään uusia säätöjä. Usein kappaleisiin tehtiin intro 
sähkökitaralla. Kun lähtökohta useassa kappaleessa oli melko sama, olivat myös 
kitaristien tarjoamat ratkaisut melko samankaltaisia. Toisaalta kitarasaundia 
voitiin muuttaa vielä miksausvaiheessa. (Louhivuori 2001*, 24) Itse saundin 
hakemiseen vahvistimesta ei ole Björnisen mukaan mennyt koskaan paljon 
aikaa. Jos saundi ei ole toiminut, Björninen on vain vaihtanut vahvistinta. 
Enemmän aikaa menee siihen, että laittaa soittimet soittokuntoon: virittää ne ja 
pitää huolen, ettei kuulu hurinoita. (Björninen 2002*, 27) 

Kitararaitoihin saatiin vaihtelevuutta käyttämällä tuplauksiin eri kitaroita. 
Björnisellä tämä tapa yleistyi 1980-luvun puolivälissä. Jos esimerkiksi akustisen 
kitaran komppiraita tuplattiin, Björninen käytti tuplaukseen eri kitaraa kuin 
ensimmäiseen raitaan. Samalla tavoin Björninen alkoi menetellä myös 
sähkökitaratuplauksien suhteen. Tämän vuoksi Björnisellä oli 1980-luvun lopun 
sessioissa käytössään paljon kitaroita, vahvistimia ja kovaääniskaappeja. Kun 
LP-levyn pohjia soitettiin esimerkiksi viikko, soittimia kertyi studioon paljon. 
Björnisellä olikin käytössään eräässä studiossa varastohuone soittimiaan varten. 
Erään levysession päätteeksi Björninen muistaa purkaneensa ja pakanneensa 
tavaroitaan vielä muutama tunti itse session päättymisen jälkeen. (Björninen 
2002*, 26)  

Kitaroiden, niiden elektroniikan ja efektilaitteiden kehitys eivät yksin selitä 
kitararaitojen saundin muutosta. Juha Björninen on soittamisessaan pyrkinyt 
huomiomaan sen, että kitaralla melodiakulku voidaan soittaa monista eri 
asemista, jolloin äänensävy on aina erilainen. Tietyn melodian voi soittaa 
helposti käyttämällä vain yhtä asemaa kitaran kaulalla. Björninen on kuitenkin 
pyrkinyt välttämään tätä. Hänen tavoitteenaan on ollut ”laulavuus” - soittaa 
melodia sellaisesta asemasta, että se palvelee melodiaa. Björninen soittaa 
mieluummin melodian yhdellä tai kahdella kielellä, ja tekee ylös-alas-liikettä 
kuin tyytyisi yhteen asemaan. Tällä Björninen pyrkii hyvän saundin 
tuottamiseen. Björnisen mukaan on tietty ristiriita nuotinluvun ja melodian 
tuottamisen välillä. Laulavuutta tavoitellessa ja helpot asemaratkaisut hylätessä 
itse nuotinluku vaikeutuu. (Björninen 2002*, 39)  

Kitarasaundiin on vaikuttanut myös muiden sovituselementtien muuttuminen. 
1980-luvulla uusien kitaramikrofonien ja DX7-syntetisaattoreiden myötä kitaran 
komppiraidoille jäi vähemmän tilaa kuin ennen. Esimerkiksi Björninen ei enää 
soittanut sointuja kitaran kaikilla kielillä, vaan vain kahdella tai kolmella. Tätä 
soittotyyliä Björninen kutsuu ”scank”-soitoksi. Se on ollut käyttökelpoinen 
syntetisaattoreilla tehtyjen säestystaustojen kanssa. Kitara on perkussiivinen ja 
erottuu syntetisaattoriraitojen seasta. Tällaiset raidat soitettiin ”suoraan pöytään” 
ilman vahvistinta. (Björninen 2002*, 35) 
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Vahvistimet  

Jouko Ahera osti jo 1960-luvulla Alppi-studioon Fender-vahvistimen, jotta 
kitaristin ei tarvinnut kantaa studioon omaa vahvistintaan, vaan riitti kun tuli 
keikalle pelkän kitaran kanssa. Studiokitaristeille studion vahvistin oli 
tervetullut, mutta rock-yhtyeet eivät innostuneet siitä. He olivat kehittäneet 
keikoillaan oman saundinsa, ja myös studiossa he luottivat mieluummin omiin 
laitteisiin. (Ahera 2002*, 34-35) Muusikon vahvistimen valintaan eivät 
välttämättä vaikuttaneet sen erinomaiset tekniset ominaisuudet tai hyvä saundi. 
Rytmi-lehdessä 2/2001 Laurila kertoo omista vahvistinmieltymyksistään. 
Fenderistä hän ei oikein innostunut, mutta Gallen-Kruger-vahvistimen hän 
hankki heti, kun ne tulivat saataville. ”Se on kätevä, pieni, kevyt hyvä kontrolli. 
Enkä tarvinnut isoa vahvistinta, kun en varsinaisesti keikkaillut, sitä oli kätevä 
kantaa studiokeikoilla.” (Anonyymi 2001, 43) 

Studiokitaristeille yksi vahvistinuutuus tuntuu olleen merkittävä. 1980-luvun 
alussa studiokitaristien käyttöön tulivat ensimmäiset MESA/Boogie-
kitaravahvistimet. MESA/Boogie-vahvistimet olivat hetken ”statustuotteita”, 
jollainen jokaisella studiokitaristilla piti olla. Louhivuori ja Björninen 
muistelevat, että 1980-luvulle tultaessa MESA/Boogiesta oli tullut muotiasia ja 
tuottajat ja sovittajat halusivat sen ”joka paikkaan”. Louhivuorella oli 1980-
luvun alussa Hurriganesissakin soittaessaan kaksi MESA/Boogieta. (Björninen 
2002*, 11; Louhivuori 2001*, 17, 19) 

Informanttien mukaan MESA/Boogie kuulosti aluksi loistavalta. Vahvistin 
oli hyvin kallis, mutta siitä sai sen ajan mittapuun mukaan hyvän särösaundin. 
Enää ei tarvittu erillistä säröpedaalia. (Samuli 2002*, 45; Louhivuori 2001*, 17) 
Lupaavista ominaisuuksistaan huolimatta ainakin Björninen oli pettynyt siihen: 
”Mulla oli monen vuoden saundi-, putki-, sulake- ja kanto-ongelma näitten 
Boogien kanssa.” (Björninen 2002*, 11) MESA/Boogie on hyvä esimerkki siitä, 
kuinka kitaravahvistin voi vaikuttaa soittajan soittotapaan. Björninen huomasi, 
että MESA/Boogie -vahvistimen käyttö lopulta huononsi hänen soittoaan. 
Vahvistin ei sopinut hänen soittotyylilleen. Björninen ei vain aluksi tiennyt, 
missä vika on, ja hän tuli tehneeksi MESA/Boogiella paljon raitoja. Tämän 
vuoksi 1980-luvulta jäänyt paljon kitaraitoja, joiden saundiin Björninen ei ole 
tyytyväinen. Hän kiittelee äänittäjiä siitä, että saundi saatiin yleensä 
kelvolliseksi. Lisäksi Björninen käytti MESA/Boogien rinnalla muitakin 
vahvistimia. Ongelma tuntuu olleen saundin ohuus, jota kompensoitiin 
käyttämällä huonemikitystä. Vaikka Björninen ei itse ollut MESA/Boogieen 
tyytyväinen, hän myöntää, että muut tekivät sillä hyvänkuuloisia raitoja. 
(Björninen 2002*, 11, 22) 

Toinen merkittävä uutuus kitaristeille oli Tom Scholzin 1980-luvun alussa 
kehittämä Rockman-kuulokevahvistin. Se on muodoltaan pienikokoinen rasia, 
johon pystyi kitaran lisäksi kytkemään esimerkiksi kasettisoittimen. Kitaran ja 
kasetin äänet miksattiin yhteen kuulokkeisiin, ja näin kasetin mukana pystyi 
soittamaan. Rockmania alettiin käyttää myös studiossa. Sen saundi oli 
kuulokkeita varten säädetty keskialuevoittoiseksi, mutta taajuuskorjailun avulla 
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siitä saatiin enemmän vahvistinsaundin kaltainen. Rockmanin särö oli hyvän 
kuuloinen ja muistutti jonkin verran putkisäröä. (Björninen 2002*, 21-22) 
Rockman oli äänittäjän kannalta helppo, koska ei tarvittu vahvistinta ja sille 
mikrofonia. Pidemmän päälle sen saundi oli kuitenkin yksipuolinen. Dan 
Tigerstedtiä kiusasi se, että Rockmanin taajuusvaste ulottui aina ylös, jolloin 
säröön tuli turhaa ”yläsirinää”. Tigerstedtin mielestä särösaundin pitäisi olla ”iso 
ja muhkea”. (Tigerstedt 2002*, 32) 

 
Tutkimuksen alkuvaiheessa oletin, että särösaundeja ei iskelmälevyillä juuri ollut 
ennen 1970-luvun loppua, jolloin siitä tuli todellinen muoti-ilmiö. Ajattelin, että 
särökitara olisi ollut liian radikaali tai rockmainen iskelmälevyille. Tämä ajatus 
osoittautui osittain vääräksi. Särökitaroita on ollut iskelmälevyillä 1960-luvulta 
lähtien, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin 1970-luvun lopulla. Tuolloin särön 
käyttö yleistyi muodikkaan ”samulisaundin” vuoksi. Äänitteitä kuunnellessani 
huomasin kuitenkin, kuinka paljon sähkökitaran särösaundit ovat muuttuneet. 
Sähkökitaran särön aikaansaamiseksi on ainakin kaksi tapaa. Ensinnäkin 
kitaravahvistin voidaan yliohjata, jolloin signaali säröytyy. Esimerkiksi 
ensimmäisissä studiosessiossaan Louhivuori teki särön käyttämällä Selmerin 
vahvistinta ja kääntämällä sen voimakkuuden täysille. (Louhivuori 2001*, 12) 

Toisessa tavassa käytetään kitaran ja vahvistimen väliin liitettyä erillistä 
efektiä. Markkinoilla on nykyisin varmasti kymmeniä erilaisia kitaristeille 
tarkoitettuja ”säröpurkkeja”. Eräs varhaisimmista sähkökitaran särötyypeistä oli 
fuzz. Sen saundi on hyvin voimakkaasti säröytynyt, jopa niin, että signaalin 
sävelkorkeus on hämärtynyt. Myöhemmin on kehitetty säröefektejä, jotka 
yrittävät matkia putkivahvistimen yliohjauksesta syntyvää säröä. Yksi syy siihen, 
että putkivahvistimet ovat edelleen haluttuja, liittyy putkien ja transistorien 
särökäyttäytymiseen. Transistorin säröä pidetään riipivämpänä kuin putkien. 

1960-luvulla Suomessa sähkökitaran särö tehtiin yleensä soittajien omilla 
laitteilla - ainakaan Alppi-studiolla ei ollut omaa särölaitetta. Suomalaisille 
käännösiskelmille pyrittiin saamaan särökitara, jos sellainen oli ollut 
alkuperäisessäkin. Ahera kuitenkin halusi, ettei särö olisi kovin pinnassa, vaan 
muiden elementtien seassa. Joskus säröä tavoiteltaessa jäätiin aika kauas 
alkuperäisestä, mutta Aheran mielestä toisinaan saatettiin saada aikaan 
alkuperäistä parempikin lopputulos, mikä sopi paremmin työn alla olevaan 
teokseen. (Ahera 2002*, 36-37) 

Haastatteluissani kysyin, miksi kitaran särö 1960-luvulla ja 1970-luvun 
alussa kuulosti niin ”kummalliselta” - tietysti nykykorvin kuultuna. Oletin, että 
kitaristit eivät ehkä vielä osanneet käyttää särölaitteitaan tai sitten äänittäjät eivät 
vielä tienneet, miten toimia särön kanssa. Juha Björninen otaksuu, että 1970-
luvun alussa studiokitaristien tietoisuus kitaran ja vahvistimen 
vuorovaikutuksesta ei ehkä ollut vielä kehittynyt. Kuitenkin esimerkiksi Albert 
Järvisen tuolloin soittamat soolot ovat Björnisen mielestä hyväsaundisia. 
Varsinainen studiokaarti ei vielä suosinut säröä eikä kitaroiden vaihtoa eri raitoja 
varten. (Björninen 2002*, 30)  
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Myöhemmin olen huomannut, että pidin ”kummallisena” juuri fuzzilla 
tehtyä, karhean kuuloista säröä. Monilla iskelmälevytyksillä 1960-luvulla särö 
tuntuu olevan yleisemmin fuzz-efektin tapainen kuin vahvistinsäröä. Fuzz-
tyyppistä säröä tapaa levyiltä vielä 1970-luvun alussakin, mutta sen jälkeen särö 
alkaa muistuttaa enemmän vahvistinsäröä, joka on musikaalisemman kuuloinen. 
Sävelkorkeus säilyy eikä särö kuulostaa muutenkaan kovin läpitunkevalta. Paljon 
fuzz-saundeja on Kirkan Kirka-LP:llä (1969). Fuzz-saundi tuo mieleen 
paikoitellen saksofonin. Tätä käytetään hyvin hyväksi Dannyn Mä pääse eroon 
en -kappaleessa (1968). Sen introssa soittavat saksofoni ja fuzz -kitara. Fuzzia 
kuulee paljon myös taustalla, ja se muodostaa saksofonien kanssa kiehtovan 
kuvion. Myös särökitara yhdessä puhallinsektion kanssa voi tuoda mieleen 
saksofonin. Dannyn Sä mulle olet vain -kappaleessa (1976) on puhallinsektion ja 
särökitaran unisono. Särökitaran ansioista puhallinsektio kuulostaa siltä kuin 
mukana olisi baritonisaksofoni.  

1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa särökitaralla soitetuista introista tuli 
hyvin yleisiä iskelmätuotannossa. Yhtenä syynä tähän Sivonen pitää sitä, että 
1970-luvulla 1960-luvun rautalanka-aika oli vielä melko lähellä, joten jotkut 
muusikot saattoivat olla vielä kyllästyneitä kirkkaaseen kitarasaundiin. Tämä 
ehkä osaltaan selittää särösaundin yleistymistä 1970-luvun lopulla. Juha 
Björninen puhuu puolestaan särön ”uudelleentulemisesta”. Björnisen mukaan 
tähän vaikuttivat uudet kitaravahvistimet, joissa oli hyvä särö. 1980-luvulla 
saatiin aikaan kunnon särö MESA/Boogie-vahvistimilla ja Rockman-etuasteella. 
Erityisesti MESA/Boogie muutti kitaristien saundikäsityksiä, koska sillä saatiin 
paljon käyttökelpoista säröä. (Björninen 2002*, 22-23; Sivonen 2001*, 43) 
Nykyistä iskelmämusiikkia ajatellen särösaundit tuntuvat kuitenkin jääneen 
1980-luvulle. Ainakaan Kari Litmanen ei muistanut käyttäneensä sitä kertaakaan 
1990-luvulla. Haastattelussa Litmanen pohtikin, että nyt 2000-luvun alussa 
särökitara voisi olla jälleen tuoreen kuuloinen ja sitä voisi taas käyttää. 
(Litmanen 2001*, 24) 

Kitaran äänitys 

1960-luvulla sähkökitara äänitettiin joko ”mikittämällä” vahvistin (asettamalla 
mikrofoni kitaravahvistimen kaiutinelementin eteen) tai kytkemällä kitara 
suoraan äänipöytään. Myös särökitara voitiin äänittää mikrofonilla vahvistimen 
edestä tai kytkemällä se suoraan äänipöytään, mutta mikrofonin käyttö oli 
turvallisempaa, koska silloin sähköiset huippuarvot, ”piikit”, olivat jo hieman 
tasoittuneet. (Ahera 2002*, 13 , 37) Risto Hemmin mukaan sähkökitaran mikitys 
ja mikitysideat ovat pysyneet melko muuttumattomina 1980-luvun alusta lähtien. 
Särösaundin äänittämiseen on käytetty Shuren 57:aa, hiljaisempiin ja puhtaisiin 
saundeihin Neumann 87 tai AKG 414 -mikrofoneja. (Hemmi 2001*, 22) 
Laasasen mukaan kondensaattorimikrofonit saattavat säröytyä äänekkään 
kitaravahvistimen edessä. (Laasanen 2001*, 47) 
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Yleensä kitaravahvistimen edessä on kuitenkin käytetty dynaamista Shure 
SM57-mallia. (Laasanen 2001*, 47; Louhivuori 2001*, 48) Björninen kuvaa 
SM57-mikrofonin vaikutusta kitaransaundiin: ”Shuren 57 on luonteenomainen, 
ärhäkkä, ja antaa paljon yläpäätä, mutta myöskin jos säröllä soittaa, se antaa 
sellaisen alapään palleaähkäisyn varmuudella aina. Se on toimiva ratkaisu, mutta 
aika riipivä saundi.” Juha Björnisen kitararaitoja äänitettiin 1980-luvulla usein 
kondensaattorimikrofoneilla, kun taas 1990-luvulla Shure SM57 on ollut yleisin. 
Nykyisin Björninen on jälleen kiinnostunut kondensaattorimikrofonien 
mahdollisuuksista. Hän korostaa mikrofoniasettelun merkitystä kitarasaundille. 
Aina kun aikaa on ollut, kitaravahvistimen ja mikrofonin optimaalista paikkaa on 
haettu kauankin. Björnisen käyttämiin kovaäänisiin on merkitty teipillä hyvät 
paikat eri mikrofonityypeille. Erityisesti särösaundeissa yksikin sentti 
mikrofonin asettelussa voi olla saundin kannalta merkittävä. (Björninen 2002*, 
17) 

Kitaran äänensävyä voidaan korjailla taajuuskorjaimilla, mutta oikeanlaisella 
mikrofonilla ja sen asettelulla voidaan korjaaminen välttää. Samoin kitaran 
lähtösaundin ja kielien on oltava kunnossa. (Björninen 2002*, 16) Hemmin 
mukaan kitarasaundit äänitettiin melko valmiina taajuuskorjailun suhteen. 
Miksauksessa voitiin tehdä pieniä säätöjä, mutta ei mitään radikaaleja muutoksia. 
(Hemmi 2001*, 22) Kitaran taajuuskorjailua miksauksessa määritti se, millaisia 
taajuuksia säestystaustassa oli jo olemassa. Kun se tiedettiin, voitiin 
sähkökitaraan tehdä oikeanlainen keskialueen taajuuskorjailu, jolla kitaraan 
saatiin enemmän ”preesenssiä”. Sanalla tarkoitetaan äänenlaatua, joka kuulostaa 
olevan lähellä kuulijaa. (Louhivuori 2001*, 24) Sähkökitaran saundi 
komppiraidoilla alkoi tulla kirkkaammaksi ja ”kireämmäksi” 1970-luvun lopulta 
lähtien. Tämä jatkui iskelmätuotannossa koko 1980-luvun. Björnisen mukaan 
vasta viime aikoina kitaralla on jälleen voinut tehdä ”lihavampia” raitoja. 
(Björninen 2002*, 36)  

1960-luvulla haluttiin käyttää mahdollisuutta liittää basso tai kitara suoraan 
äänipöytään, koska jotkut tuolloiset soitinvahvistimet pitivät kohinaa. 
Liitännässä oli hyvää se, että signaalitie oli suora. Huonona puolena siinä 
kuitenkin oli se, että äänestä puuttuu akustiikka. (Ahera 2002*, 34-35) 1980-
luvun alussa kitaraa alettiin jälleen soittaa ”suoraan pöytään”, ilman kaiutinta. 
Kitaran ja nauhurin välissä oli vain äänipöydän taajuuskorjain ja mahdollisesti 
kompressori sekä etuvahvistin, joka lisää ääneen kirkkautta. Näin saatua 
kitarasaundia Björninen kutsuu linjasaundiksi. Yksi syy tähän menettelyyn oli se, 
että kitaroihin oltiin vaihdettu uudentyyppisiä mikrofoneja. Myös 
musiikkivirtaukset maailmalla edellyttivät kuivaa kitarasaundia. (Björninen 
2002*, 33) 

Hyvärisen mukaan varsinkin 1990-luvulla kitaristit ovat alkaneet soittaa yhä 
enemmän etuvahvistimien kautta, jotka liitetään suoraan pöytään. Perinteistä 
vahvistinta ei enää käytetä. Litmanen ei muista, että 1980-luvulla kukaan kitaristi 
olisi soittanut tarkkaamon puolella. Nyt niin tehdään usein, koska kitaristi haluaa 
kuulla saundin sellaisena kuin se tarkkailukaiuttimista tulee. Esimerkiksi Juha 
Björninen haluaa verrata kitarasaundia, joka studiossa on vahvistimen vieressä 
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siihen, miltä se tarkkaamossa kuulostaa. Ne eivät saisi erota toisistaan. 
(Hyvärinen 2002*, 68, 70; Litmanen 2001*, 24; Björninen 2002*, 17) 

Efektit 

Kitarasaundit ovat iskelmälevyjen peruselementtejä. Louhivuori laskee kitaran 
”perussaundivalikoimaan” kuuluvaksi mm. särön, choruksen, flangerin ja wah-
wahin. Niiden käyttö ei ole samalla tavoin ”inflatorista” kuin joidenkin 
harvinaisempien soitinten käyttö. Eksoottisempia soittimia piti käyttää 
säästeliäämmin LP-kokonaisuuksilla. Tällaisen soittimen saundi luo niin suuren 
tunnelman tai vaikutuksen teokseen, ettei sitä kannata käyttää liikaa. Ylipäänsä 
studiokitaristit olivat melko hyvin perillä siitä, millä eri tavoin saundia voitiin 
muokata. Heidän soitintaan käsiteltiin yleensä eniten miksausvaiheessa. 
(Louhivuori 2001*, 24, 31) 

Kitara voitiin äänittää joko efekteineen tai sitten melko kuivana ilman 
efektejä. Kun Björninen on käyttänyt chorus-, tremolo- tai wah-wah-efektejä, ne 
ovat yleensä menneet nauhalle sellaisenaan. Toinen vaihtoehto oli soittaa osuus 
nauhurille kuivana ja antaa efektointimahdollisuus äänittäjälle. Varsinkin jos 
sama äänittäjä vielä tuli miksaamaan levyn, soittaja saattoi antaa ohjeita 
miksausta ja efektointia varten. (Björninen 2002*, 14)  

1970-luvun lopulla kitarasaundia pystyttiin efektilaitteiden ansiosta 
varioimaan helposti ja monella tavoin. Kitaristeilla oli pienikokoisia, usein jalalla 
päällekytkettäviä pieniä efektilaitteita. Kitaralle tarkoitettuja ”efektipurkkeja” 
voitiin käyttää myös muissa soittimissa, bassossa ja kosketinsoittimissa. Hemmin 
mukaan studiokitaristien käyttämät omat efektilaitteet olivat yleensä 
hyvälaatuisia. Sen sijaan rock-bändit joutuivat usein käyttämään halvempia ja 
kohisevampia efektejä. (Hemmi 2001*, 20) Ensimmäisissä ”purkkiefekteissä” 
tuntuu olleen toivomisen varaa. Esimerkiksi Virtanen (2001*, 19) muistelee, että 
1970-luvun ”phase shifter -purkit” olivat melko kohisevia. Toisaalta Esa 
Kotilainen (2001*, 41) käyttää edelleen erästä 1970-luvun phaser-pedaalia, jonka 
äänenlaatuun hän on täysin tyytyväinen.  

Lisääntyneiden äänitysraitojen ja efektilaitteiden vuoksi voitiin käyttää myös 
studion omia efektejä, jotka lisättiin miksausvaiheessa. Ne ovat yleensä kooltaan 
isompia, äänenlaadultaan parempia ja niissä on enemmän säätömahdollisuuksia 
kuin pienissä ”purkeissa”. 

Kitara voitiin kompressoida joko pieniä jalkapedaaleja tai sitten studion 
äänipöytään liitettyjä kompressoreja käyttäen. Björniselle pienet 
kompressoripedaalit olivat kauhistus, koska ne tekivät kitaran saundista lattean. 
Studion omat, äänipöytään kytkettävät kompressorit olivat hienovaraisempia. 
(Björninen 2002*, 6) Jos käytettiin studion laitteistoa, kitara pyrittiin 
kompressoimaan valmiiksi jo nauhalle, koska studioissa ei ollut kovin monia 
kompressoreita. (Hemmi 2001*, 21) Ei voitu laskea sen varaan, että kitaralle 
olisi riittänyt oma kompressori vielä miksausvaiheessakin. 
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1980-luvulle asti efektilaitteet olivat erillisiä, niillä sai aikaan vain yhden 
efektin, mutta niitä voitiin yhdistää ketjuksi peräkkäin. 1980-luvulla tulivat 
ensimmäiset multiefektit. Niissä yhteen laitteeseen oli rakennettu lukuisia eri 
efektejä. Näistä laitteista Juha Björninen ei pitänyt, koska ne huononsivat kitaran 
saundia, vaikka ne eivät edes olisi olleet päällä. 1990-luvulla tällaiset 
multiefektit alkoivat olla jo aivan laadukkaita. (Björninen 2002*, 15) 

1990-luvun lopulla myös kitarasaundien valinnasta on tullut samanlaista 
”push-button”-toimintaa kuin jo 1980-luvulla syntetisaattoreiden kohdalla. 
Nykyisin yhdellä mallintavalla esivahvistimella soittaja saa käyttöönsä lukuisia 
melko lähelle alkuperäistä vahvistinta ja kaiutinyhdistelmää kuulostavia 
saundeja. Oikeastaan ei ole väliä, kuinka hyvin mallinnus onnistuu. Olennaista 
on, että nyt myös kitaristeilla on helposti kymmeniä erilaisia saundeja 
käytettävissään. 

 
Juha Björnisen mukaan efektin käytöstä sovitaan aina sovittajan kanssa. Jos 
sovittaja jonkin efektin haluaa, se myös tehdään. Musiikinlaji vaikutti tietysti 
suuresti. Erityisesti tanssimusiikkiin soittajan oli turha ehdottaakaan mitään 
radikaalia saundia. Perinteistä tanssimusiikkia levytettiin Louhivuoren mukaan 
”perinneotteella”. Hieman modernimpaan musiikkiin voitiin käyttää wah-wah -
pedaalia. (Björninen 2002*, 16; Louhivuori 2001*, 10) 

Björninen mielestä efektejä ei pitäisi käyttää vain sen vuoksi, että ne ovat 
olemassa. Alalle tullessaan Björninen erosi muista studiokitaristeista siinä, että 
hän ei juuri käyttänyt efektejä. Hän arvostaa edelleen sitä saundia, mikä kitarasta 
lähtee suoraan vahvistimeen soitettuna. Kitaran oma ääni riittää usein aivan 
hyvin, eikä aina tarvitsi turvautua efekteihin. Björninen on suosinut käytäntöä, 
jossa saundia prosessoidaan alkupäässä mahdollisimman vähän, ja efektit 
lisättiin raidoille vasta miksausvaiheessa. Björninen ei ole kytkenyt efektejään 
yhteen, vaan kaivaa yksitellen esille sen, jota tarvitsee. (Björninen 2002*, 6, 
8,10, 14-16)  

Verrattuna Björniseen Janne Louhivuori vaikutti innostuneen efekteistä 
enemmän. Louhivuori hankki vuonna 1982 ”räkillisen” efektilaitteita. Tosin 
Louhivuorikin suhtautuu sangen kriittisesti efektien ylenmääräiseen käyttöön 
(kts. Louhivuori 1990). Nykyisin efektejä käytetään hieman ”kerettiläisemmin” 
kuin 1970-luvulla. Saundeja voidaan tahallisesti ”tuhota”. Ei olla enää niin kiinni 
trendeissä kuin ennen. (Louhivuori 2001*, 19, 22)  

Vuoden 1988 Musiikkiuutiset-lehdessä on lueteltu studiokitaristi Jarmo 
Nikun käyttämät efektit:  

”Roland SDE-2000, chorus /tuplaus - Roland SDE-1000, viive - Roland DEP-5, 
erikoisefektejä - Alesis Microverb - Rocktron Hush II B, kohinanpoistaja - 
Yamaha ja TC electronic limitterit - Colorsound wahwah-pedaali - Vahvistimet: 
Mesa Boogie Mark III Simulclass, Marshall Jubilee 50 lisäksi erilaisia 
Marshallin kaappeja.” (Kupias, 1988, 24).  
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Tuon listan jälkeen tuntuu ymmärrettävältä Nikun toisessa yhteydessä antama 
kommentti efekteistä: ”Nykyään on hyvä efekti, kun ei ole mitään efektiä.” 
(Niemi 1989, 12).  
 
Björnisen mukaan Suomessa kitararaitoja on kaiutettu melko maltillisesti, jos 
vertaa siihen, mitä maailmalla on tehty. Björninen on käyttänyt Fenderin 
vahvistimen omaa kaikua siten, että se on juuri ja juuri päällä. Näin se antaa 
ääneen erikoisella tavalla eloa. Viiveet sopivat kitaralle hyvin missä tahansa 
tyylilajissa, jos ne eivät ole liian kovalla. (Björninen 2002*, 8, 15)  

Viive-kaiku oli siis jo 1960-luvun rautalankasaundin salaisuus, ja sitä kuulee 
edelleen usein iskelmä-äänitteillä. Kari Litmanen arvelee, että iskelmässä 
käytetyistä kitarasaundeista puhdas, rautalankatyyppinen kitarasaundi vetoaa 
yleisöön eniten. Yksittäiselle soittajalle nauhakaiku oli 1970-80-luvuilla kallis. 
Niitä suosivat enemminkin ”rautalankapuristit”. Studiossa niitä oli kuitenkin 
käytössä. (Louhivuori 2001*, 21; Litmanen 2001*, 24)  

Levyaineistoa kuunnellessani panin merkille, että rautalankatyyppisiä 
kitarasooloja on ollut jo ennen 1980-luvun Topi Sorsakoski-buumia. Matin ja 
Tepon Sait mitä hait -kappaleessa (1977) on rautalankakitara. Katri-Helenan 
Olet ystäväin (1980) introssa soi puhdas sähkökitara viive-efektillä, joka ei 
kuitenkaan ole aivan rautalankasaundi. Rautalankaviivettä lyhyemmän viiveen 
käyttö erityisesti kitaroiden komppiraidoilla alkaa yleistyä 1970-luvun lopulla. 
Esimerkiksi Katri-Helenan Ihana aamu -kappaleessa (1979) sähkökitaroissa on 
lyhyt viive ja ne soittavat minimaalista, dempattua soittoa. Samantapaista soittoa 
ja saundia kuulee Kirkan LP-levyltä 1980: Tuo tyttö on mun ja Vain luoja tietää 
sen, joissa molemmissa säestyskitaroissa on pienet viiveet. 
 
Juha Björninen ajoittaa viivelaitteiden tulon suomalaiseen iskelmämusiikkiin 
1980-luvun alkuun. Silloin alettiin käyttää sekä digitaalisia että analogisia 
viivelaitteita. Ensimmäisenä käyttökelpoisena efektilaitteena Björninen 
mainitsee Roland SD-2000 -viiveen. (Björninen 2002*, 10, 13; Louhivuori 
2001*, 19) 

Roland SD-2000 oli laadultaan hyvä 16-bittinen digitaaliviivelaite. Sen 
näytteenottotaajuus voitiin laskea puoleen, jolloin viiveaika kaksinkertaistui. 
Rolandin hyviä puolia oli myös se, että se ei säröytynyt helposti eikä 
huonontanut kitaran saundia. Rolandilla tehtiin yksinkertainen monoviive. Sen 
lisäksi saatiin chorus- ja flanger-efektejä. Björninen käytti Rolandia choruksena 
ja ”rock-n-roll-delayna”, eli viiveenä, jossa viiveaika on 150-200 millisekuntia. 
Roland oli aikanaan hyvin paljon käytetty efekti. Björnisellä on vieläkin tuo 
laite, ja se kuulostaa hänestä edelleen hyvälle. Myös Louhivuori käyttää edelleen 
Rolandin SD-2000 -viivettä, ja pitää sitä erittäin hyvänä nykyistenkin kriteerien 
mukaan. (Björninen 2002*, 13; Louhivuori 2001*, 19-20) 

Efektin kannalta on tärkeää, mihin kohtaan signaaliketjua se liitetään. Oli 
ongelmallista, jos viiveentapainen efektilaite kytkettiin kitaran ja vahvistimen 
väliin. Ennen 1980-luvun alkua viivelaite saattoi olla kitaran ja vahvistimen 
välissä, vaikka särö tuli kuitenkin vahvistimesta. Silloin se aiheutti särössä ei-
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toivottuja vaikutuksia. 1980-luvun alussa tuli vahvistimia (mm. MESA/Boogie), 
joissa oli efektilenkki. Nyt viive voitiin yhdistää luontevasti vahvistimen 
särösaundiin. Myös chorus-tyyppisten efektien laatu parani olennaisesti. 
(Björninen 2002*, 10-13; Louhivuori 2001*, 19) 

Phase shifter oli ensimmäisiä ”purkkiefektejä”. Erityisesti MXR:n Phase 
shifterin eri versiot (45, 90, 100) olivat suosittuja 1970-luvun puolivälissä. Sitä 
seurasivat eri valmistajien chorus- ja flanger-pedaalit. Esimerkiksi Björnisellä oli 
MXR 100 Phase shifter ja Electro-Harmonicsin chorus ja Electric Mistress. 
Phaser-efektin myötä sähkökitaralla alettiin soittaa arpeggio-kuvioita, joista 
phaser teki ikään kuin ”maton” (Hyvärinen 2002*, 68). Björninen itse 
tympääntyi täysin phaser-efektiin, jota suosittiin iskelmäsovituksissa 1970-luvun 
puolivälin jälkeen. Björnisen mukaan sovittajat pyysivät aina chorusta tai 
”huljutusta”, ja sitä piti laittaa paljon, että se varmasti kuuluisi. Näin phaser 
yksinkertaisesti kulutti itsensä täysin loppuun ja sen käyttö loppui ”kuin veitsellä 
leikaten” 1980-luvulle tultaessa. Samoin Louhivuoren mielestä phaser alkoi olla 
jo tuolloin vähän korni. Sen sijaan Ibanezin valmistama chorus oli puolestaan 
trendikäs. (Virtanen 2001*, 19; Björninen 2002*, 7-8; Louhivuori 2001*, 17)  

Tämä ”pyöritys”-efekti (phaser) ei ollut varattu pelkästään kitaroille. Sitä 
tapaa levyillä muutenkin käytettynä. Dannyn Elämän maku (1976) 
kertosäkeistössä laulussa kuuluu lievä pyöritys (phaser), ja äänen korkeat 
taajuudet katoavat välillä. Fredin Tähtien taa (1978) kappaleeseen on myös 
lisätty phaser. Kappaleen sointi tuntuu pyörivän koko ajan. 

Chorus tuli muodikkaaksi 1970-luvun lopulla. Louhivuori ihastui siihen, kun 
kuuli Björnisen käyttävän sitä Fender Telecasterin kanssa. Telecaster ja chorus 
muodostivat yhdessä ”avoimen saundin”. Louhivuori hankki itsekin chorus-
pedaalin tuon jälkeen, koska näin hän sai muotisaundit aikaiseksi. (Louhivuori 
2001*, 18) Louhivuoren esimerkki osoittaa, kuinka vähillä välineillä saundit 
saatiin aikaiseksi. Tarvittiin vain pieni ”purkki” ja tietty vahvistin. Näin saatiin 
ne saundit, joita sovittajat tuolloin halusivat.  

Björnisellä on havainnollinen luokitus eri asteisista choruksen käytöistä: ”[...] 
joko stereolevitys, lievä pyöritys tai moduloiva, nopea chorus. Joskus flangeri 
joka on metallinen.” Flangerin viehätys oli Björnisen mielestä siinä, että se on 
jotenkin ennustamaton ja sen vuoksi kiinnostava. Chorus-efekti lisättiin kitaraan 
usein vasta miksausvaiheessa. Björninen piti Lexiconilla ja vastaavilla 
laadukkailla efektilaitteilla tuotetuista chorus ja flanger-efekteistä. Tällaiset 
laitteet olivat siis studion omia, laadukkaampia laitteita. (Björninen 2002*, 7-8, 
15, 35)  

Tremolo on hieman choruksen tapainen, mutta amplitudimodulaatioon 
perustava efekti. Sellainen oli valmiiksi rakennettuna tietyissä Fender-
vahvistimissa. Björninen arvostaa Fender-vahvistimiin rakennettua tremelo-
efektiä. Se on hänen mukaansa ajaton, ja hän on käyttänyt sitä paljon, 
esimerkiksi sointujen soittamisessa. (Björninen 2002*, 6-8) Myös joissakin 
1970-luvun sähköpianomalleissa oli tremoloefekti. 

Wah-wah-efekti on tullut varmasti monelle tutuksi Uuno Turhapuro -
elokuvien musiikkiraidoilta. Wah-wah-nimitys kuvaa hyvin efektin vaikutusta 
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ääneen. Sen käyttö tuntuu olleen erityisesti 1970-luvun ilmiö. Wah-wah-pedaali 
ei ollut enää laajassa käytössä 1980-alkuun tullessa. Myöhemmin se on taas 
palannut käyttöön. (Tigerstedt 2002*, 11; Liuhala 2001*, 33) Suomalaisessa 
iskelmätuotannossa wah-wah-pedaalia käytettiin erityisesti diskokompeissa 
siten, että kaksi eri saundista kitaraa täydensivät toisiaan stereokuvassa. Toisessa 
laidassa oli esimerkiksi puhdas- tai phaser-kitara ja toisessa wah-wah-kitara. 
(Björninen 2002*, 7) 

Oktaavisaundi 

Kitarasaundiin eivät vaikuttaneet pelkästään efektilaitteet vaan soittotyyli ja 
moniraitaäänittämisen mahdollisuudet. Esittelen kaksi iskelmämusiikissa 
merkittävää kitarasaundia, jotka tehtiin muuten kuin efektejä käyttämällä. Edellä 
mainitsisin jo ”linjasaundin” eli kitarasaundin, joka muodostuu, kun kitara 
soitetaan suoraan äänipöytään käyttämättä välissä kitaravahvistinta. 

Tällaista saundia kutsuttiin napsu- tai naksukitaraksi (sen englanninkieliset 
vastineet ovat scank tai mute guitar). Olennaista napsukitarakompissa oli, että 
plektrakädellä hieman painettiin, ”dempattiin”, kitaran kieliä, jolloin ne eivät soi 
kauaa. Björninen sanoo tehneensä tällä kompilla paljon kitararaitoja 
nimenomaan sekvensseriraitojen kanssa. Napsusaundissa diskantti on hivenen 
korostunut. Näin se kuuluu hyvin DX7-sähköpianon ja syntetisaattoreiden 
taustalta. (Björninen 2002*, 32-33) Hyvärisen mukaan iskelmäsovituksissa oli 
pitkään tapana, että kitara antoi sovitukseen ”potkun”, rytmisen elementin. 
Kitarasäestys muodostui akustisista kitaroista ja sähkökitaran soittamista 
”napsuista”, lyhyistä rytmikkäistä iskuista. Erityisesti akustinen kitara ja 
”napsukomppi” vallitsi 1980-luvun iskelmässä. ”Napsukompin” onnistuminen 
riippui aika paljon soittajasta. Nykyiset studiomuusikot eivät Hyvärisen 
havaintojen mukaan saa sitä onnistumaan enää yhtä helposti kuin 1980-luvun 
kitaristit. (Hyvärinen 2002*, 68-70) Esimerkkinä napsukitarasaundista voi 
mainita Kirkan Sinut haluan vain (1978), jossa laidoilla soittaa kaksi 
napsukitaraa. 

Varmaankin merkittävin suomalaisen iskelmämusiikin yksittäinen saundi-
innovaatio oli ns. oktaavikitara, joka tuli hyvin yleiseksi sovituskäytännöksi 
Suomi-iskelmässä 1970-luvun lopulla. Vuonna 1977 Veikko Samuli sovitti 
Markku Arolle Smokien tekemän hitin I'll Meet You At Midnight - suomeksi 
Keskiyön aikaan. Yksi kappaleen tunnusomaisista piirteistä ovat siinä käytetyt 
säröisellä sähkökitaralla soitetut oktaavit. Tämä saundi kiinnosti myös Samulia. 
Hän alkoi suunnitella sen käyttöä omassa tuotannossa. Tuota pikaa 
oktaavisaundista kehkeytyi kappaleidea Tahdon olla sulle hellä. Armin ja 
Dannyn levytyksenä kappaleesta tuli vastustamaton menestys, pelkästään single 
myi yli 10 000 kappaletta. Tahdon olla hellä esitteli yleisölle ”samulisaundin”. 
Sen komponentit olivat säröinen kitara, oktaaveissa tehdyt päälleäänitykset ja 
sävelten taivutukset. Olennainen osa samulisaundia oli myös viulujen 
yhdistäminen sähkökitaran osuuksiin ja basso-klavinetti unisonot. Samulin ja 
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studiokitaristi Kalle Laen kehittämästä kitarasaundista tuli paljon käytetty 
sovitusidea muutamaksi vuodeksi. Sivonen pitää samulisaundia merkkinä siitä, 
kuinka kitarasaundilla alettiin tehdä karakteeriä kappaleisiin. (Louhivuori 2001*, 
12; Sivonen 2001*, 42) 

Samulisaundissa kitaran oktaavit tehtiin soittamalla raitoja päällekkäin. 
Samankaltaista saundia ei saa aikaan nykyisilläkään efektipedaaleilla. 
Kitararaitoja äänitettiin välillä paljonkin, eikä kaikkia osuuksia välttämättä edes 
kuule lopullisessa tuloksessa. Välillä kudoksessa oli kolmekin oktaavia. Samuli 
korostaa, että taivutukset olivat hyvin suunniteltuja ja ne oli merkitty nuotille. 
Taivutukset piti saada ”synkkaan” keskenään. Lisäksi Samulin Armille ja 
Dannylle säveltämissä kappaleissa oli tärkeää, että taivutukset tulivat juuri 
oikeille sävelille. Synkkaaminen oli lopulta helppoa, koska soittaja oli 
omaksunut fraseerauksen ensimmäistä ääntä soittaessaan. Toinen ääni tuli sen 
päälle luontevasti. Oktaavisaundi kuulostaa kestävän pitkään. Veikko Samuli 
halusi Louhivuorelta usein ”sustain-saundin”. Sillä tarkoitetaan ääntä, joka 
tuntuu kestävän pitkään vaimenematta. Sen saavuttamiseen käytettiin studioiden 
kompressoreita, jotka tasoittivat äänenvoimakkuuden vaihteluja. Tätä sustain-
saundia Louhivuori pitää esimerkkinä siitä, kuinka johonkin tiettyyn saundi-
ihanteeseen jämähdettiin pitkäksi aikaa. (Samuli 2002*, 20; Louhivuori 2001*, 
12-13, 29) 

Tapani Kansan aikalaiskommentista voi huomata, kuinka merkittävä uudistus 
samulisaundi oli ja kuinka jo samalla oli alkamassa tuon idean ryöstöviljely: 
”Sen sijaan [iskelmän] soitinnuksessa on vielä paljon tekemisen ja kokeilunkin 
varaa. Jos kerran kymmenessä vuodessa Veikko Samuli löytää uuden soundin 
Dannylle ja Armille, kaikki rientävät apajille.” (Hakasalo 1979, 128) Muutkin 
sovittajat tosiaan omaksuivat oktaavisaundin, ja sitä käytettiin monta vuotta 
iskelmätuotannoissa. Esimerkiksi Jori Sivonen tarttui Samulin saundi-
innovaation ja käytti sitä Paula Koivuniemen levyttämässä Taas tuuli soi -
kappaleessa (1978), jossa kitaralla on kolme oktaavia. (Sivonen 2001*, 42)  

Taas tuuli soi onkin hyvin ”samulimainen” kappale. Siinä on monia 
samulisaundille tunnusomaisia piirteitä kuten sähköbasson ja klavinetin unisono 
(murtosointukuviot). Klavinetilla on myös komppiosuus, jossa on lyhyitä 
koneellisia iskuja. Toinen samulimainen piirre on särökitarat, jotka soivat 
oktaaveissa, ja niillä on myös unisono jousten kanssa. Melodiikassakin on 
Tahdon olla sulle hellä -tyyppistä kromatiikkaa. Kun säestyssoittimilla on tauko, 
rummut soittavat samantapaisen rumpufillin. Kompissa on mukana teräskielisiä 
akustisia kitaroita. Jousissa kuulee ehkä enemmän Sivosen omaa kädenjälkeä. 

”Terssikitara” oli myös yleinen iskelmissä. Se koostui siis melodialinjasta ja 
sen terssistä, mutta siihen saatettiin vielä lisätä perussävelen alaoktaavi. Halonen 
suosi sovituksissaan Björnisen mukaan enemmän satsia, terssejä ja kolmiäänisiä 
särökitaroita kuin pelkkiä oktaaveja. Siinä että muutkin sovittajat omaksuivat 
samulisaundin, ei ole Björnisen mielestä mitään pahaa. Saundi-innovaatiot eivät 
ole kenenkään yksityisomaisuutta. Jos jonkun asian huomataan toimivan, niin 
sitä myös käytetään. Björninen piti Samulin sovittamia kitaraintroja hyvin 
tyylikkäinä. (Björninen 2002*, 23, 29; Litmanen 2001*, 24) 
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Risto Hemmin mukaan iskelmän saundeilla on omat elinkaarensa. Ne 
kukoistavat muutaman vuoden ja häviävät. Myös oktaavi- ja särösaundilla 
iskelmässä oli oma aikansa, jonka jälkeen ne katosivat. Korpela on havainnut 
tämän havainnollisesti opetustyössään. Hän muistelee, että 1970-80-lukujen 
taitteessa studiossa puhuttiin vain ”soolosaundista”, jolla tarkoitettiin 
automaattisesti hieman säröistä saundia. Käytäntö oli niin yleinen. Nyt Korpela 
on huomannut, että jos esimerkiksi Oulunkylän opistossa pyytää kitaristia 
soittamaan melodian, hän todennäköisesti soittaa sen puhtaalla jazz-
kitarasaundilla. Näin saundi-ihanteet voivat muuttua. (Hemmi 2001*, 31; 
Korpela 2001b*, 14) 

Bassosaundi 

Erään basistivitsin mukaan puolet basisteista jäi työttömiksi, kun vahvistimet 
olivat kehittyneet niin paljon, että basson soitosta alkoi saada jotain selvääkin. 
(Backlund 201, 36) Vitsi vitsinä, mutta joka tapauksessa 1960-luvulta lähtien 
basso erottui entistä paremmin äänitteiltä, mikä aiheutti aivan uudet vaatimukset 
basisteille. Jorma Katrama toteaa sähköbasson tulosta: ”Toisilla bändiura loppui. 
Nyt alkoi kuulua se, mitä soitettiin ja toisten ura loppui siihen. Heidän 
kohdaltaan valitettavaa, kuulijoiden kannalta ihan hyvä asia. Joka tapauksessa se 
tervehdytti markkinoita ja basistit oppivat paremmin soittamaan.” (Muusikko 
5/1985, 22-23)  

Basson kuuluvuuteen levyiltä vaikutti erityisesti se, että iskelmätuotannoissa 
siirryttiin sähköbasson käyttöön 1960-luvun aikana. Kun sähköbasso vielä 
liitettiin suoraan äänipöytään, basson äänittäminen muuttui huomattavasti 
helpommaksi (Kranck 1998*, 11). Sähköbassoa edeltänyt kontrabasso sen sijaan 
oli ollut hankala äänittää. Kontrabassoissa oli resonanssitaajuuksia, joita piti 
leikata. Kontrabasso ei myöskään ollut äänensävyltään selkeä. Usein bassot 
humisisivat ja olivat soinniltaan epätasaisia. Kontrabassoon asetettu mikrofoni 
lisäsi vuoto-ongelmia, mikä puolestaan huononsi saundia edelleen. Kontrabasson 
mikitys kuitenkin parani myöhemmin, eikä vuotoa enää tapahtunut yhtä paljon. 
Studioissa käytetyt kontrabassot olivat ominaisuuksiltaan aina hieman erilaisia. 
Kun studiobasisteja 1960-luvulla oli kuitenkin vain kourallinen, Ahera miltei 
oppi kunkin soittajan basson ominaisuudet ulkoa. (Ahera 2002*, 33; Kranck 
1998*, 11)  

Ensimmäisiä sähköbasisteja iskelmätuotannoissa oli Matti Bergström. 
(Henriksson 1998*, 87; Ertama 2001*, 20) Bergströmin omien sanojen mukaan 
hänen aktiivista kautta studiosoittajana kesti viisi vuotta, kunnes hän itse alkoi 
toimia enemmän sovittajana. Bergström oli ilmeisen käytetty basisti. Hän 
mainitsi Hifi-lehden haastattelussa, että erään kerran Kymmenen kärjessä -
ohjelmassa yhdeksän kappaletta kymmenestä oli hänen soittamansa. (Eräpuu 
1982) Esimerkki kuvaa hyvin tiettyjen soittimien taitajien vähyyttä - tai sitten 
tiettyjen levy-yhtiöiden hallitsevuutta.  
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Joillekin soittajille siirtyminen kontrabassosta sähköbassoon ei oikein 
onnistunut. Sähköbasso oli heille aivan vieras soitin. (Ahera 2002*, 33) Heikki 
Virtanen on taas esimerkki basistista, joka omaksui ensin sähköbasson ja vasta 
myöhemmin kontrabasson. Virtanen opiskeli jo 1970-luvulla 
kontrabassonsoittoa, mutta 1970-luvulla kontrabassolle ei ollut juuri käyttöä 
iskelmäsessioissa. Myöhemmin kontrabassoa alettiin jälleen kaivata levytyksiin, 
ja Virtanen alkoi uudelleen harjoitella kontrabassoa 1980-luvulla. Hän piti 
haastavana sitä, että nyt hän joutui siirtämään kaiken sähköbassolla oppimansa 
kontrabassolle. Virtanen pitää merkityksellisenä, että on aloittanut sähköbasistina 
ja sitten siirtynyt kontrabassoon. Kahden eri soittimen yhdistäminen on ollut 
hänelle suuri rikkaus. (Virtanen 2001*, 36) 

 
Tutkimuksen alkuvaiheessa äänitteitä kuunnellessani huomasin, että 1960-
luvulla ja 1970-luvun alussa basson saundi iskelmälevyillä oli hyvin erilainen, 
kuin millaiseksi se myöhemmin kehittyi. Haastatteluissa yhtenä kysymyksenäni 
oli, miten bassosaundi 1970-luvulla tehtiin. Myöhemmin huomasin, että itse 
asiassa esimerkiksi Finnhitseillä bassosaundi on jo melko erilainen verrattuna 
1960-luvun levytyksillä kuultaviin. Vielä 1970-luvun lopulla basson saundi oli 
usein ”kumiseva”, eikä laisinkaan niin selkeä, kuin mitä se 1980-luvulla alkoi 
olla. Esimerkki hyvin tukkoisesta bassosta on Katri-Helenan Palman mainingit 
(1976). Samoin Katri-Helenan Anteeksi suo -kappaleessa (1974) basso on 
aktiivinen, mutta sen saundi melko epäselvä. Selkeämpi bassosaundi tulee 
iskelmälevyille vuoden 1977 aikoihin (esimerkiksi Fredin Joulu, joulu on taas, 
1977). Aiemmin mainitsin, että bassosaundin muutokseen vaikutti 1970-luvun 
lopulta lähtien se, että basso-osuus voitiin tuplata syntetisaattoreilla. Tällä tavoin 
basso-osuuteen saatiin lisää tukevuutta.  

Jouko Ahera ei jälkeenpäin ole aivan tyytyväinen 1960-luvun ensimmäisiin 
sähköbassosaundeihin. Niiden saundi oli usein basson ja kitaran väliltä. Pian 
bassosaundi saatiin kuitenkin luonnollisemmaksi. Saundi oli paljon myös 
soittajasta itsestään kiinni. (Ahera 2002*, 33) Ylipäänsä basson saundi on Heikki 
Virtasen mukaan ollut iskelmissä yleensä melko ”perinteinen”. Siihen on harvoin 
keksitty mitään kovin kummallista. (Virtanen 2001*, 23) Toisaalla Virtanen 
toteaa: ”Se on metka juttu, että tänäänkin vanha fenkkusoundi ilman mitään 
paavoja toimii monessa musiikissa loistavasti”. (Nissilä 1987, 7) 

 
Tommi Liuhalan käsityksen mukaan bassosaundin muutokseen vaikuttivat 
siirtyminen plektrasoitosta sormisoittoon, vahvistimen äänityksestä luopuminen 
DI-linjan hyväksi ja myös yksinkertaisesti saundiestetiikan muutos. 1960-luvun 
lopulla bassosaundissa on usein voimakas aluke, mutta sen jälkeen ääni 
vaimenee nopeasti. Samanlaista bassosaundia tehtiin Yhdysvalloissakin, joten 
kyse oli varmaankin muoti-ilmiöstä. Bassosaundin muutoksen vaikutti myös se 
yksinkertainen seikka, että sovituksissa opittiin jättämään bassolle enemmän 
tilaa, kun rummut soittivat vähemmän. (Liuhala 2001*, 37-38) Bassosaundin 
muutos oli enemmän riippuvainen muista seikoista kuin studiotekniikasta. 
Muutokseen vaikuttivat uudet soittajat ja heidän soittotapansa. Soittotekniikka 
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vaikutti basson saundiin paljon. Myös bassot ja vahvistimet muuttuivat hieman. 
(Hemmi 2001*, 23; Louhivuori, 28)  

Vielä 1950-60-lukujen levytyksissä kontrabasso oli ollut vain lähinnä 
aistittavissa, se ei erottunut kovin selkeästi äänitteiltä. 1960-luvulla tuli 
ihanteeksi sähköbassolla tehty ”napsebasso”. Antti Hyvärinen uskoo tämän 
saundi-ihanteen tulleen Bert Kaempfertin levyiltä. Napsesaundi saatiin aikaan 
soittamalla bassoa plektralla. Kun bassoa soitettiin plektralla, se saatiin 
rytmisesti jämäkämmäksi. Joskus basso vielä tuplattiin kitaralla. Ainakin 
Samulin mukaan 1970-luvun alussa bassonsoitto plektralla oli vielä yleistä. 
(Hyvärinen 2002*, 16; Samuli 2002*, 14) Kenties napsebasso oli reaktio siihen, 
että kun aiemmin basso ei ollut kuulunut levyiltä, nyt se todella pistettiin 
kuulumaan. Tämä olisi taas osoitus uuden laitteen efektinomaisesta käytöstä. 
Paula Koivuniemen Kaupungin illassa yksin (1971) bassossa on napsesaundi, ja 
basso soittaa melko paljon. Vastakkainen saundi tälle löytyy Fredin 
Rakkauslaulusta (1975), jossa basson äänen aluketta ei kuulu. 

Basson äänen sustain-osan puuttuminen (eli äänen nopea vaimeneminen) 
saattoi johtua siitä, että vanhemmissa Fenderin sähköbassoissa oli demppari, joka 
ei anna kielen soida. (Virtanen 2001*, 11) Myös kielet vaikuttivat saundiin 
huomattavasti kuten sähkökitaran kohdalla. Virtanen hankki 1960-luvun lopulla 
Fender Jazz -basson ja käytti siinä hiottuja kieliä. Niitä oli vaikea saada tuolloin 
Suomesta, ja niiden laatu oli vaihteleva. Virtaseen oli tehnyt suuren vaikutuksen 
1960-luvun soul-basistit kuten James Jamerson ja Chuck Rainey, jotka käyttivät 
bassoissaan hiottuja kieliä. Hiomattomat kielet tulivat tunnetuksi mm. The Who -
yhtyeen John Entwistlen soitossa. Kun vielä soitettiin plektralla, syntyi ”rock-
bassosaundi”. Tätä Virtanen ei pitänyt itselleen sopivana. Aivan tuoreissa 
bassonkielissä on mukana korkeita taajuuksia, jotka eivät Virtasen mielestä 
oikein sovi bassosaundiin. Kuluneimmissa kielissä näitä taajuuksia ei enää 
kuulu, ja niillä Virtanen saa haluamansa saundin. (Virtanen 2001*, 11, 18) 

 
Basson saundia voitiin muuttaa erilaisin bassovalinnoin, koska eri bassoissa on 
hieman erilainen saundi. Muutosta voitiin vielä korostaa mikrofonivalinnoin. 
Kappalekohtaisesti basistia pyydettiin kokeilemaan eri mikrofoniasentoja. Jo 
äänitettäessä bassoa ekvalisoitiin. Tosin kaikista soittimista juuri bassossa 
käytetään Tigerstedin mukaan vähiten taajuuskorjailua (Vuori 2002*, 21; 
Tigerstedt 2002*, 6)  

Kuten sähkökitaraankin myös sähköbassoihin voitiin asentaa 
aktiivimikrofoneja. Basson aktiivielektroniikka ei kuitenkaan miellyttänyt 
Tigerstedtiä eikä Laasasasta. Laasanen toteaa, että aktiivibasso kuulosti 
varmaankin hyvältä konserteissa, mutta äänitystilanne on erilainen, koska silloin 
kaiutinta ei useinkaan ole käytössä. Tigerstedtin mielestä aktiivibassoista tuli 
liian korkeita taajuuksia. Laasasen mukaan basson korostuneet ylätaajuudet ovat 
ongelmallisia siksi, että ne saattavat häiritä muita soittimia. (Laasanen 2001*, 49; 
Tigerstedt 2002*, 7) 

Virtanen on havainnut, että levylle päätyvä basson saundi riippuu myös 
muista levylle tulevista soittimista. Jos kokoonpanossa on paljon akustisia 
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soittimia (akustisia kitaroita, piano), syntyy paljon kerrannaisia, jotka tekevät 
basson saundin epäselväksi. Vuoren mukaan basson erottumiseen miksauksesta 
eivät vaikuta vain bassolle ominaiset matalat taajuudet. Basson kuulee hyvin 
pienestä televisiokaiuttimestakin (jonka taajuusvaste ei ulotu tarpeeksi alas), jos 
basson saundissa on mukana oikeat taajuudet. Vuori havaitsi myös, että aina 
bassokitaroiden äänet eivät soineet kuten pitäisi. Silloin hän tutki basson ja sen 
kielten pituudet, pitivätkö oktaavit paikkansa. Sama päti myös kitaroihin. Jos 
jokin sointukäännös ei soinut, piti kitara tarkastaa ja säätää. Vuori teki tätä usein 
studiossa. Laasanen puolestaan on havainnut, että joskus basson rakenteesta 
johtuen ensimmäinen yläsävel (perussävelen oktaavi) erottuu liian lujaa. Näin 
voi käydä etenkin viisikielisessä bassossa. (Laasanen 2001*, 50; Vuori 2002*, 
22-23; Virtanen 2001*, 20) 

Nauhattomat sähköbassot yleistyivät 1970-luvulla - ilmeisesti mm. Weather 
Report -yhtyeessä soittaneen Jaco Pastoriuksen vaikutuksesta. Heikki Virtanen 
hankki itselleen ensimmäisen nauhattoman basson jo 1970-luvulla. Hän pitää sen 
tuloa käänteentekevänä. Virtanen ottaa edelleenkin studiokeikalle aina mukaan 
nauhattoman basson, varmuuden vuoksi. Tom Vuori on havainnut, että 
nauhattomalle bassolle antaa sen luonteenomaisen äänensävyn basson 
ensimmäisen yläsävelen (perussävelen oktaavi) korostuminen. (Virtanen 2001*, 
17; Vuori 2002*, 23)  

Virtasen mukaan basson äänitys on ollut helpompaa esimerkiksi rumpujen 
äänitykseen verrattuna. Virtasen aktiiviaikana basso on aina mennyt omalle 
raidalleen. Sähköbasso voitiin äänittää joko vahvistimesta mikrofonilla tai sitten 
liittämällä basso suoraan äänipöytään. Joissakin bassovahvistimissa on myös 
linjaulostulo, jota käyttämällä voitiin hyödyntää vahvistimen omia 
taajuuskorjaimia. Yleensä basso otettiin linjaan ja limitoitiin. Kun basso 
kytkettiin suoraan pöytään, äänipöydän ominaisuudet vaikuttivat basson ääneen 
(Vuori 2002*, 20; Louhivuori 2001*, 28; Virtanen 2001*, 9-10) Kompressointi 
ja limitointi ei vaikuta paljoakaan basson saundiin. (Liuhala 2001*, 37) 

Vahvistinta käytettäessä on riski, että basson ääni saattaa vuotaa muihin 
soittimiin. Tigerstedt mukaan vahvistimen käytöllä oli kuitenkin joitakin etuja. 
Vahvistimesta saatiin säröä, mitä joskus myös tietoisesti tavoiteltiin. Tätä 
särösaundia voitiin yhdistää linjasaundiin. Bassokaapin resonanssi saattoi olla 
myös hyväksi basson saundille. Laasanen pitää bassovahvistimia vaikeina 
äänittää, koska niiden kaiutinelementit ovat laajalla alueella. Vahvistimen kautta 
basso ei koskaan soi tasaisesti. Eri äänet eivät soi yhtä lujaa. (Tigerstedt 2002*, 
5; Laasanen 2001*, 50) 

Verrattuna sähkökitaraan bassossa on käytetty hyvin vähän mitään 
lisälaitteita basson ja vahvistimen (tai linjasisäänmenon) välillä. Fenderin 
vanhoissa bassoissa lähtösignaali voi olla heikko, minkä vuoksi jotkut basistit 
käyttävät etuvahvistinta voimistamaan signaalia. Basistienkin olisi ollut 
mahdollista käyttää omia kompressoreitaan, mutta esimerkiksi Virtanen ei ole 
käyttänyt näitä ”purkkikompressoreja”, vaan on jättänyt päätöksen 
kompressoinnin käytöstä tuottajalle. Sen sijaan Virtanen on käyttänyt paljon 
volume-pedaalia, jolla voi hyvin jäljitellä kontrabasson jousen arcoa. Näin 
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nauhattomasta bassosta saa kontrabassomaisemman saundin. (Virtanen 2001*, 
19-20, 35) 

Vuosien varrella bassonsoittoon on tullut joitakin uusia soittotyylejä. Yksi 
niistä oli ns. slapping-tekniikka eli soittotapa, jossa bassonkieliä lyödään 
peukalolla, jolloin bassosta saadaan perkussiivisia iskuja. Slapping-tekniikan 
huono puoli Sivosen mielestä olikin juuri siinä, että basson äänestä tuli ohutta 
napsutusta. Slapping-tekniikka asettaa vaatimuksia äänitykselle, koska iskujen 
dynamiikka saattaa vaihdella paljonkin. Heikki Virtanen opiskeli slapping-
tekniikan, mutta sitä ei Suomen oloissa paljon kyselty. Toinen muoti-ilmiö oli 
oktaavibasso, jossa basso soittaa esimerkiksi kahdeksasosissa tietyn sävelen 
oktaaveja. Esimerkkinä oktaavibassosta voi mainita Katri-Helenan Ihana aamu 
(1979). (Virtanen 2001*, 17-24; Sivonen 2001*, 56).  

Sähköbasso on hyvä esimerkki siitä, kuinka jonkin soittimen saundi saattaa 
erota saman ajan levyillä huomattavasti. Paula Koivuniemen 1970-luvun lopun 
PSO-levytyksillä (esimerkiksi Sinulle vain -LP, 1978) on kauttaaltaan 
samankuuloisia särökitaroita, isoja kuoroja ja jousisaundeja kuin muillakin 
levymerkeillä. Mutta sähköbasson saundi on näillä Koivuniemen levyillä 
erilainen kuin vastaavan ajan Finnlevy-tuotteilla, joissa on selkeämpi 
bassosaundi. Basisti Koivuniemen levyillä on kuitenkin selvästi ”uutta polvea” 
soittamiensa kuvioiden perusteella. Tulee mieleen, johtuuko bassosaundi 
Finnvoxin tuolloisesta äänipöydästä vai onko kyseessä vain äänittäjän ja 
sovittajan mieltymys. Levyn tuottajana toimi Timo Lindström, joka itse on 
basisti.  

 

3.6. Musiikkiteknologisten innovaatioiden seuraukset 

Hannu Salmi lainaa teoksessaan ”Atoomipommilla kuuhun!” Marc Blochin 
esittämää ajatusta, että ”voimakkaita reaktioita ovat aiheuttaneet vain sellaiset 
tekniset innovaatiot, joilla on ollut sosiaalista rakennetta muuttava vaikutus.” 
Salmen mukaan Blochin ajatus sopii tilanteisiin, joissa tekniikka on kohdannut 
kiivasta vastustusta. Bloch tarkoitti erityisesti tuotantotekniikkaan liittyviä 
keksintöjä. Silloin tekniikka on palvellut tietyn sosiaalisen ryhmän etuja, josta 
taas toiset ryhmät ovat joutuneet kärsimään. (Salmi 1996, 195) Blochin ajatukset 
ovat suoraan verrattavissa innovaatioiden diffuusioteoriassa esitettyihin 
innovaatioiden seurauksiin. Innovaatio aiheuttaa sosiaaliselle järjestelmälle 
seurauksia, jotka voivat olla joillekin jäsenille toivottuja mutta toisille 
epätoivottuja.  

Studiomuusikot ovat iskelmämusiikin sosiaalisessa järjestelmässä ne jäsenet, 
jotka ovat erityisesti kokeneet jotkin innovaatiot epätoivottavina. Osa 
tutkimusajanjakson aikana esitellyistä innovaatioista on ollut uhka muusikoiden 
työllisyydelle. Erityisesti akustisia soittimia jäljittelevät sähköiset soittimet ja 
sekvensserin mahdollistama automaatio olivat tällaisia innovaatioita. 
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Iskelmämuusikkoihin on kohdistunut muitakin uhkia, jotka eri vuosikymmeninä 
voisi tiivistää seuraavasti: 1960-luvulla uudet musiikkityylit, 1970-luvulla 
moniraitatuotanto, 1980-luvulla MIDI-järjestelmä ja koneet ja 1990-luvulla 
äänen parantuneet muokkausmahdollisuudet. 

1960-luvun uusia musiikkivaikutteita voi pitää ideamuotoisina innovaatioina. 
Kaikki studiomuusikot eivät välttämättä pitäneet uusista populaarimusiikin 
tyyleistä, jotka vaativat uudenlaista soittotapaa tai saundia. Tämä ilmiö ei 
kuitenkaan ole sidoksissa mihinkään tiettyyn vuosikymmeneen, vaan 
teknologian mukana uudistuva populaarimusiikki asettaa varmasti jatkuvasti 
uusia vaatimuksia soittajille. Ja toisaalta edelleen tarvitaan soittajia, jotka 
hallitsevat myös perinteiset tanssimusiikkityylit.  

Moniraitaäänityksen ansioista oli nopea koostaa suuri määrä kappaleita, 
jolloin muusikot kokivat saavansa liian vähän palkkaa työmääräänsä nähden. 
Suomalaisia studiomuusikoita oli kuitenkin niin vähän saatavilla, että he 
pystyivät vielä 1970-luvulla neuvottelemaan lakkouhalla itselleen paremmat 
edut. Näistä eduista on myöhemmin pikku hiljaa jouduttu luopumaan 
teknologian kehittyessä. Muutokset alkoivat näkyä jo 1980-luvun lopulla, jolloin 
Musiikkiuutiset-lehti kirjoitti tuolloisesta työehtosopimuksesta:  

”Tällä hetkellä sopimus pohjautuu vanhaan tuotantoajatteluun, jonka mukaan 
muusikko teki työnsä studiossa usein kertavierailuna. Työ oli myös usein 
kerralla valmista ja lisäkorvauksia tuli yleensä vain soiton tuplauksista. Uuden 
tekniikan vaikutuksesta työtavat ovat muuttuneet. Enää ei ole selvää, kuka on 
kapellimestari, sovittaja tai muusikko. Roolit ovat sekoittuneet ja työn kuva on 
pirstoutunut aikaisempaan verrattuna. Tänään voi puhua jo uudentyyppisestä 
muusikon ammattityöstä.” (Musiikkiuutiset 3/1987) 

 
Yllä oleva katkelma sopii hyvin eräisiin Michael Chananin esittämiin 

huomioihin niistä vaikutuksista, joita moniraitaäänittämisellä on ollut 
muusikoihin. Moniraitaäänityksen mahdollistamat ominaisuudet kuten 
muokattavuus, päälleäänitysmahdollisuus ja miksaus johtivat Chananin mukaan 
siihen, että muusikon toiminnasta ja musiikkiesityksistä tuli enemmän 
”fragmentoituneita”. Fragmentoituminen koskee myös muusikon, tuottajan ja 
äänittäjän välistä tiivistä yhteistyötä. Selvyys kappaleen tekijästä hämärtyy, ja 
valtakamppailu lisääntyy esteettisiä ratkaisuja tehtäessä. Tämän 
fragmentoitumisen seurauksena populaarimusiikki on muuttunut. Kärjistetysti 
sanottuna musiikilliset elementit ovat yksinkertaistuneet, musiikillinen 
kompleksisuus vähentynyt, kun musiikki pysyy rytmisten, melodisten ja 
harmonisten piirteiden suhteen kapeammalla alueella. Studiotekniikan avulla 
vähemmillä soittotaidoilla on mahdollista tehdä vaikuttavamman kuuloisia levyjä 
kuin aikaisemmin. (Chanan 1995, 144-145) Jotkut informanteistani varmasti 
allekirjoittaisivat Chananin väitteet. 

Toisaalta voi kysyä, ovatko monimutkaiset sekvensseritaustat yksinkertaisen 
melodian alla ”yksinkertainen” rakenne. Sekvensseriarpeggiot, ”pulputus”, olivat 
usein niin monimutkaista ja nopeatempoista, että muusikon olisi ollut lähes 
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mahdoton soittaa niitä. Pitäytyminen yksinkertaisuudessa saattoi sitä paitsi olla 
seurasta aivan käytännön seikoista. Varsinkin pohjia soitettaessa olisi tärkeää 
pitää soitto-osuudet yksinkertaisena, jolloin jää tilaa päälleäänityksille (Ainasoja 
1989, 55). Sekvensserin tapauksessa vaikka soittotaitoa ei tarvitakaan, pitää 
kuitenkin osata ohjelmoida mielenkiintoisen kuuloisia taustoja. Esimerkiksi Jori 
Sivonen piti pelkkää arpeggiaattoria, murtosointuja soittavaa automatiikkaa, 
mielenkiinnottomana. 

Teknologian käyttö herätti pelkoa muusikoiden työllisyydestä erityisesti 
1980-luvulla, kun yksi muusikko saattoi tehdä koko säestystaustan. Soittotaitoa 
perinteissä mielessä ei enää tarvittu, kun musiikkitapahtumat voitiin ohjelmoida 
tietokoneen muistiin. Osa koneilla tuotetusta iskelmästä oli tarkoituksellisen 
koneellista: koneita käytettiin uusina elementteinä sovituksissa. Tässä tullaan 
selkeimmin lähelle erästä innovaation koetuista ominaisuuksista, nimittäin 
näkyvyyttä. 1980-luvun alun koneiskelmässä koneiden käyttö piti olla hyvin 
kuultavissa. Haluttiin osoittaa, että tietyt uudet innovaatiot oli omaksuttu.  

Uuden laitteen tuloa yleensäkin leimaa usein efektinomainen käyttö. Tätä 
efektinomaista käyttöä voi verrata Mika Pantzarin huomioihin kuluttajien 
suhtautumisesta uusiin esineisiin. Pantzar jakaa kuluttajien suhtautumisen 
kolmeen vaiheeseen. Aluksi tuote sinänsä on viesti, ”itsetarkoituksellisen 
kulutuksen vaihe”. Tuotteen kokemisen tuottama elämys oli tärkeää. Pantzar 
kutsuu tätä vaihetta kielikuvalla ”kulutus leikkinä”. Hiljalleen tuotteelle aletaan 
asettaa vaatimuksia, ja suhde esineeseen muuttuu järkiperäisemmäksi. Pantzar 
kutsuu tätä vaihetta kielikuvalla ”kulutus työnä”. Lopulta suhde tuotteeseen 
muodostuu kriittisemmäksi, ja kuluttaja kyseenalaistaa suhteensa tuotteeseen. 
Tätä vaihe on ”kulutus taiteena”. Taide-sanan käyttöä Pantzar perustelee sillä, 
että taiteelle on ominaista uudet näkökulmat ja kyseenalaistaminen. Pantzarin 
mukaan voisi puhua myös kulutuskritiikin tai itsereflektion ajasta. (Pantzar 2000, 
206)23 

Monen musiikkiteknologisen innovaation käyttöönotossa näkyy Pantzarin 
ensimmäiseen vaiheeseen liittyvä ”leikinomaisuus”.24 Syntetisaattorien 
tapauksessa niiden saundi itsessään oli aluksi efektinomainen tehokeino 
sovituksessa. Muusikoiden ja sovittajien innostus koneisiin on kuitenkin osa 
laajempaa kulttuurista kokonaisuutta. On hyvä muistaa 1980-luvun alun tilanne 
kuluttajaelektroniikkamarkkinoilla. Markkinoille tuli lukuisia nykyisin arkisia 
innovaatioita, jotka tuolloin koettiin hyvin merkittävinä. 1980-luvun alussa 
markkinoille tulivat esimerkiksi elektroniikkapelit, ensimmäiset tietokonepelit ja 
videonauhurit. Arkielämän digitalisoituminen otti tuolloin ensiaskeliaan myös 
muualla kuin musiikkituotannoissa. 

                                                
23 Mika Pantzar on aiemmassa teoksessaan Kuinka teknologia kesytetään (1996) hahmotellut 

kulutuksen vaiheita myös seuraavasti: 1. Itsetarkoituksellisen kulutuksen vaihe, 2. Välinearvoisen 
kulutuksen vaihe ja 3. Kyseenalaistavan kulutuksen vaihe. 

24 Jori Sivonen käytti juuri leikki-sanaa kuvatessaaan tutustumistaan MiniMoog-
syntetisaattoriin. 
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Paul Thébergen mukaan muusikot ovat 1980-luvulta lähtien omaksuneet 
uuden kulutuskäyttäytymisen. Uusi kulutuskäyttäytyminen ilmenee kolmella 
tavalla. Harrastelijoille ja puoliammattilaisille välttämättömiksi tarkoitettujen 
laitteiden määrä on kasvanut. Monella muusikolla on hyvin varustettu kotistudio. 
Toiseksi muusikkojen hankkimien soittimien käyttöikä on laskenut. Ennen 
soittimen katsottiin riittävän moneksi vuodeksi, mutta 1980- ja 90-luvulla 
soittimet tulivat parissa vuodessa vanhanaikaisiksi. Kolmanneksi Thébergen 
mukaan musiikkimarkkinat ovat ”syventyneet”. Tehdassaundit ovat esimerkki 
siitä, kuinka markkinoille on tullut aivan uusia tuoteryhmiä. Muusikot hankkivat 
soittimien lisäksi saundit soittimiinsa. Tehdassaundien markkinaosuus on ehkä 
pienempi kuin itse soittimien, mutta kuitenkin merkki kulttuurin 
hyödykkeellistymisestä (commodification). (Théberge 1997, 244-245) 

 
Osassa sovituksia koneet jäljittelivät akustisia soittimia. Tämä 
korvausmahdollisuus koski vain joitakin soittimia kuten jousia, puhaltimia ja 
rumpuja, joita oli helppo matkia syntetisaattorilla. Myös muusikon rooli 
tuotannoissa muuttui, kun uudeksi osa-alueeksi joidenkin muusikoiden, 
erityisesti kosketinsoittajien, työhön tuli myös pelkän saundin tuottaminen. 
Soittajista tuli myös yhä enemmän sovittajia moniraitaäänittämisen ja heidän 
soittimiensa uuden saundipaljouden vuoksi. Käsittelin jo aiemmin sovittamisessa 
tapahtunutta siirtymistä uudenlaiseen kuulonvaraisuuteen.  

Koneiden käyttö 1980-luvun alun musiikkituotannossa on hyvä esimerkki 
siitä, kuinka jotkut nopeasti innovaation omaksuvat saattoivat hyötyä 
taloudellisesti innovaation diffuusion alkuvaiheessa. Koko 1980-luku oli 
digitaaliseen teknologiaan perustuvien laitteiden ja soittimien diffuusion aikaa. 
Kun innovaation omaksujia oli vielä vähän, innovaation jo omaksuneet 
”uudistajat” olivat etulyöntiasemassa, koska heillä oli jo innovaatio, jolla 
tuotanto tehostui ja voitot kasvoivat. Näiden pioneerien etu on myöhemmin 
omaksuvien tappio. Muut joutuivat omaksumaan laitteet ilmeisesti pakon edessä. 
Ja osa ei edes halua omaksua uusimpia laitteita. He työskentelevät mieluummin 
äänittäjän kanssa, joka huolehtii ohjelmoinnista ja syntetisaattorisaundeista. 
Innovaation epätoivotut seuraukset kohdistuivat jousi- ja puhallinsoittajiin, ja 
ilmeisesti myös iskelmässä perinteisesti tärkeät kitararaidat vähenivät 

Informanttien musiikkiteknologiaan liittyvistä käsityksistä tuntui olevan 
yhteistä ainakin se, että paheksuttiin koneiden käyttöä vain muita soittimia 
korvaamassa. Taloudelliset syyt pakottivat sovittajat tekemään koneita suosivia 
ratkaisuja. Vaikka jotkut informantit painottavat sitä, että muusikot ovat 
palanneet 1990-luvulla iskelmätuotantoihin, eivät koneet ole kadonneet 
mihinkään. Koneet ovat ottaneet paikkansa muiden soittimiston ohessa. Ne eivät 
ole ehkä enää niin itsetarkoituksellisesti esillä kuin 1980-luvulla. Syntetisaattorit 
ovat menettäneet uutuudenviehätyksensä ja niiden käytössä on siirrytty Pantzarin 
sanoin ”kulutus leikkinä” -vaiheesta ”kulutus työnä” -vaiheeseen. 

Ensimmäisten innovaation omaksujien uhka on se, onko innovaatiosta saatu 
suhteellinen etu kuitenkaan tarpeeksi suuri. Innovaation omaksuminen on usein 
teollisen tuotteen alkuvaiheessa paljon kalliimpaa kuin myöhemmin. 
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Musiikkiteknologian nopea kehitys 1980-luvulla teki nopeasti vanhaksi 
muutaman vuoden vanhoja huippusoittimia. Kun laitteen teknologinen ydin 
(esimerkiksi mikroprosessorit, muistipiirit) jatkuvasti uudistuu, vanhat laitteet 
menettävät nopeasti arvonsa.  

Iskelmätuotannon rationalisointi kosketti varmasti eniten juuri 
studiomuusikkoja. Moniraitaäänittämisen avulla soittaminen voitiin jakaa osiin 
eri soitinryhmien kesken. Toisin kuin vaikkapa varhaisessa autoteollisuudessa, 
jossa yksinkertaiset työtehtävät mahdollistivat kouluttamattoman ja halvan 
työvoiman käytön, ääniteteollisuudessa studiomuusikot olivat ja ovat taidoiltaan 
alansa huippuja. Työn pilkkominen osiin ei ole tarjonnut ääniteteollisuudessa 
mahdollisuutta halvan työvoiman käyttöön. Tämä on ehkä tullut vasta nyt 
ajankohtaiseksi, kun tekniikan mahdollistamat äänenmuokkausmahdollisuudet 
ovat menneet entistäkin pidemmälle.  

Kun toiminta tehostuu massatuotannon myötä, työntekijän motivaatio saattaa 
laskea. Jotkut studiomuusikot eivät pitäneet iskelmämusiikin liukuhihnamaisesta 
tuotantotavasta. He eivät tienneet, miltä lopputulos tulisi kuulostamaan ja kenen 
kanssa he oikeastaan soittavat. Moniraitaäänittämisen katsottiin vähentävän 
soittamisen tunnelmaa studiossa, kun aiempi yhtyesoitto korvautui 
yksinsoittamisella. 

Rationalisointiin liittyy automaatio, jonka yksi tarkoitus teollisuudessa on 
siirtää koneiden tehtäväksi puuduttavat ja ihmisille vaaralliset työt. Iskelmien 
rumpukompit saattoivat olla tällaisia ”puuduttavia” tehtäviä, joissa rumpalin ei 
tarvinnut käyttää koko osaamistaan. Iskelmissä tarvittavat rumpukompit olivat 
niin helppoja ja studiomuusikot niin hyviä, että oli nopeampaa soittaa osuudet 
kuin ohjelmoida koneita. Tällä tavoin innovaatioiden diffuusioteorian 
suhteellinen etu -käsite selittää automaation soveltumattomuutta kaikkiin 
musiikin osa-alueisiin. Sovittajan piti laskea, kumpi tulee halvemmaksi: yksi otto 
rumpalin kanssa vai rumpukoneen aikaa vievä ohjelmoiminen. Rumpukoneet 
ovat kiinnostava esimerkki siitä, kuinka kaikki innovaatiot eivät lopulta vakiinnu 
käyttöön. Suhteellinen etu jäi liian pieneksi. 

Ahti Nikkosen (2004, 125) mukaan ravintolamuusikoiden suhtautuminen 
koneiden käyttöön on muuttunut. Vielä 1990-luvun alussa niihin suhtauduttiin 
sangen kielteisesti, mutta 1990-lopulla jo positiivisemmin. Koneiden hyvänä 
puolena Nikkonen mainitsee sen, että koneita hyödyntäville duoille aukeni uusia 
esiintymismahdollisuuksia pieniin ravintoloihin. Koneet antavat oikein 
käytettynä lisämausteen elävälle soitolle. Se että sekvenssereillä tehtyä musiikkia 
on haukuttu konemaiseksi, on Nikkosen mukaan johtunut osaksi 
tietämättömyydestä. Sekvensserille voidaan taltioida myös oikean rumpalin 
soittoa. - Yksi pysyvimmistä teknologiautopioista onkin se, että koneet korvaavat 
ihmisen. Mika Pantzar toteaa, että esimerkiksi kodinkoneet eivät ole korvanneet 
ihmistä. Ne ovat synnyttäneet uudenlaisia vaatimuksia, palveluja ja tarpeita. 
Esimerkiksi kotien puhtaustaso on noussut pesukoneen ja imurin myötä. (Pantzar 
2000, 236) 
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Jonkinlaisesta ”puhtaustason noususta” voisi puhua myös iskelmä-äänitteiden 
kohdalla. Musiikkituotantoon ilmestyi teknisiä innovaatioita, jotka 
standardisoivat musiikin laatua. Viritysmittarien avulla virittäminen helpottui ja 
äänitteiden yleinen vire parani. Klikin omaksumisen myötä äänitteiden tempo ei 
enää heittänyt. Samoin moniraidan tuoma virheenpoistamisen mahdollisuus 
vähensi inhimillisiä epätäsmällisyyksiä levyiltä. Digitaaliset syntetisaattorit 
poistivat vanhoille syntetisaattoreille ominaisen huojunnan ja vireen 
häilyvyyden. Nämä kaikki innovaatiot helpottivat muusikoiden työtä studiossa, 
mutta ne ovat samalla myös merkkejä musiikkituotannon kurinalaistumisesta. 

Kaikki tutkimusajanjakson aikana käyttöönotetut uudet soittimet muistuttivat 
jotain olemassa olevaa soitinta. Erityisesti tämä koskee elektroakustisia 
kosketinsoittimia, kuten klavinettia ja sähköpianoja. Jopa syntetisaattori kaikista 
ominaisuuksistaan huolimatta oli kuitenkin varustettu tutulla 
urkukoskettimistolla. 1980-luvun sähkörummut olivat uutta saundillisesti, mutta 
niissäkin oli käytössä vanha ”käyttöliittymä”, rumpukapula ja kalvo. Ainoat 
täysin uudenkaltaiset soittimet olivat rumpukoneet, sekvensserit ja sämplerit. 
Rumpukoneet ja sekvensserit olivat merkittäviä uudistuksia siksi, että ne toivat 
ohjelmointimahdollisuudet iskelmäsovittamiseen. Sämplerit veivät soittimien 
jäljittelymahdollisuudet entistä pidemmälle. Sämpleri kuitenkin toistaa vain 
sinne ladattuja ääniä. Valmiiden saundikirjastojen vuoksi sämplereillä oli 
yhdenmukaistava vaikutus sovituksiin. 

Huolimatta sähkön ja elektroniikan lisääntyvästä vaikutuksesta soittimiin, 
joissakin soittimissa soittajan soittotyyli on edelleen merkittävin tekijä 
saundinmuodostuksessa. Erityisesti tämä korostuu bassossa ja rummuissa. 
Huolimatta joidenkin soittimien sähköisyydestä, niihin voidaan suhtautua kuin 
perinteisiin, akustisiin soittimiin. Varsinkin Juha Björninen toi esiin sen, kuinka 
tärkeää sähkökitaran ja soittajan vuorovaikutus on. Björniselle sähkökitaran 
äänikin on lopulta akustinen ilmiö: miltä kitara kuulostaa vahvistimen kautta 
soitettuna tietyssä tilassa. (Björninen 2002*, 16)  

Studiokitaristien 1980-luvun kokeiluista huolimatta Fender Stratocaster -
sähkökitara piti asemansa standardikitarana iskelmätuotannoissa. Stratocaster-
malli vaikuttaa olevan ajaton, ja se on yhä esillä mitä erilaisimmissa 
populaarimusiikin tyyleissä. Mutta monet syntetisaattorit eivät ole samanlaisia 
ajattomia soittimia, vaikka toki tietyt mallit, kuten Minimoog, ovat edelleen 
käytössä ja suosittuja. Syntetisaattorien kehitys ei ole jämähtänyt samalla tavoin 
muutaman perusmallin varioimiseen kuin sähkökitaran kohdalla. 
Syntetisaattoreissa hyödynnettävä teknologia kehittyy jatkuvasti ja niin nopeasti, 
että perusmalleja ei ehdi syntyä.  

Uudet soittimet ja teknologiset innovaatiot muuttavat soittimien perinteisiä 
soittotapoja. Soittajat joutuivat sopeuttamaan soittamansa osuudet uuteen 
musiikilliseen ympäristöön (musiikilliset kuviot, mekaanisuus, taajuusalueet). 
Vielä enemmän tällaista sopeuttamista joutuivat pohtimaan äänittäjät, joiden 
tehtävänä on ollut saada ääni tarttumaan kulloiseenkin tallennusformaattiin 
mahdollisimman korkealuokkaisena. Näitä äänittäjien ongelmia käsittelee 
seuraava luku. 
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4. Äänittäminen 

4.1. Äänittäjät ja teknologia 

Tutkimusajanjaksolla, noin vuosina 1965-90, Suomessa ei ollut varsinaista 
äänittäjäkoulutusta. Poikkeuksena olivat Yleisradion järjestämät 
äänitarkkailijakurssit, joita järjestettiin 1950-luvun lopulta lähtien. Kaupallisiin 
studioihin äänittäjät tulivat yleensä ilman muodollista äänialan koulutusta. 
Äänittäjä Jukka Teittisen (1987) mukaan alalle oli 1980-luvun lopulla vaikea 
päästä. Studioita, joissa pääosa tuotannosta äänitettiin, oli vähän, ja siitä johtuen 
myös äänittäjiä oli vain kourallinen. Lisäksi kun kotimainen levymyynti oli ollut 
laskussa, vaikutti tuolloinen studiomäärä aivan riittävältä. Yksi mahdollisuus 
kouluttautua äänittäjäksi olivat siis Yleisradion kurssit. Teittinen kuitenkin vihjaa 
kirjoituksessaan, että Yleisradiossa äänittäjät laitostuvat ja leipääntyvät, eivätkä 
he ehkä olisi pärjänneet kuluttavalla kaupallisella puolella.25 Myös 
bändimiksaajien joukosta oli mahdollisuus päästä studiotöihin. Teittisen mukaan 
pääasiallinen äänittäjäkoulutus tapahtui studiossa kisälli-oppipoika-periaatteella. 
Harjoittelija aloitti studiossa seuraamalla ”mestaria” ja sai pikku hiljaa 
vaativampia tehtäviä. (Teittinen 1987, 45) Käytäntö on yleinen maailmallakin. 
Esimerkiksi kuuluisassa Abbey Road -studiossa äänittäjän ura alkoi 
”teepoikana”, jonka tehtävä oli keittää teetä ja vaihtaa nauhat koneisiin (Southall 
& al. 1997) 

Usein äänittäjällä oli joko muusikkotausta, tai sitten alalle veti kiinnostus 
elektroniikkaan. Hyvä esimerkki ammattimuusikosta äänittäjänä on Ronnie 
Kranck, joka johti 1950-60-luvuilla omaa menestynyttä tanssiyhtyettään. Myös 
Kranckin yhtyetoveri Pär Wallenius toimi äänittäjänä MTV:n studiolla. Äänittäjä 
Dan Tigerstedtillä ei ole muusikkotaustaa, vaan hän sanoo olleensa alusta asti 
kiinnostunut nimenomaan äänestä. Nuorempana Tigerstedt oli harrastanut 
elektroniikkaa, josta oli hyötyä äänittäjän työssä. Tom Vuori oli muusikko, mutta 
myös kiinnostunut elektroniikasta. Risto Hemmi opiskeli äänittäjän työn ohessa 
diplomi-insinööriksi. Äänittäjänä Jari Laasaselle oli hyötyä muusikkotaustasta ja 
erityisesti siitä, että hän lukee nuotteja. 1980-luvulla sovittajat toivat Laasaselle 

                                                
25 Teittinen itse oli poikkeus - hän työskenteli Yleisradiossa 1960-luvulla, ennen kuin siirtyi 

kaupalliseen studioon 1972 (Teittinen 1998*, 3). Hän pärjäsi ilmeisen hyvin kaupallisellakin 
puolella. 
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nuotin, jonka hän naputteli sekvensseriin. (Vuori 2002*, 1; Tigerstedt 2001*, 1-
3; Laasanen 2001*, 14) Kiinnostavaa kyllä, kukaan äänittäjistä ei tuonut 
haastatteluissa esille yhteyksiä musiikinteorian, esimerkiksi harmoniaopin, 
akustiikan ja äänittämisen välillä. He puhuivat enemmän sähköakustiikan 
käsitteillä.  

Jotkut äänittäjät ponnistivat töihin isoihin studioihin pienistä ja 
vaatimattomasti varustelluista studioista. Näin kävi esimerkiksi Dan 
Tigerstedtille ja Jari Laasaselle. Tigerstedt työskenteli 1970-luvun lopulla 
helsinkiläisessä Birdland-studiossa, jossa äänitettyjä nauhoja miksattiin joskus 
Takomossa. Siellä pantiin merkille Tigerstedtin äänittämien raitojen laatu ja 
hänelle tarjottiin paikkaa Takomossa. Laasanen pääsi MTV-studioon toimittuaan 
sitä ennen RM-studiossa Kokkolassa ja Helsingissä. Toinen MTV-äänittäjä 
Jorma Hämäläinen tuli lahtelaisesta Microvox-studiosta. Vaikka pienet studiot 
pystyivät kilpailemaan hinnalla, saattoi äänittäjä ja hänen taitonsa painaa vielä 
enemmän äänityspaikan valinnassa. Jari Laasanen houkutteli ammattitaidollaan 
helsinkiläisiä Kokkolaan saakka RM-studioon, joka pääkaupungin studioihin 
verrattuna oli melko vaatimaton. (Laasanen 2001*, 4; Tigerstedt 2001*, 12) Tom 
Vuorta ja Dan Tigerstedtiä yhdistää sekin, että uransa alussa he olisivat olleet 
valmiita työskentelemään lähes palkatta, koska he olivat niin kiinnostuneita 
äänittämisestä. 

Nuoret äänittäjät toivat uusia ideoita iskelmä-äänitteille 1970-luvulta lopulta 
lähtien. Erityisesti Takomo-studion äänittäjiä Tom Vuorta, Juha Laaksoa ja Dan 
Tigerstedtiä pidettiin innovatiivisina iskelmämusiikin äänittäjinä. Tom Vuori 
(2002*, 1) ei ollut tyytyväinen suomalaisen iskelmän tuotantoon 1970-luvun 
alussa. Hän ihmetteli, miksi suomalaiset äänitteet kuulostivat niin paljon 
ulkomaisia huonommilta. Tom Vuoren mielestä kuitenkin jo 1970-luvulla kaikki 
Alpin äänittäjät (mm. Antti Joki, Ronnie Kranck ja Jukka Teittinen) olivat hyvin 
ammattitaitoisia, eikä äänitysvirheitä juuri sattunut. Erityisen tärkeänä Vuori piti 
sitä, että Alpin äänittäjät osasivat arvostaa sisääntulevaa ääntä, eikä sitä turhaan 
manipuloitu. Vuoren mielestä suomalaiset äänittäjät olivat viimeistään 1980-
luvun alussa hyvin perillä saundiasioista. (Vuori 2002*, 5, 33) 

1970-luvulla jotkut suomalaiset rock-yhtyeet kävivät tekemässä LP:n 
Tukholmassa. Tuolloin ajateltiin, että ruotsalaiset äänittäjät ja studiot olisivat 
suomalaisia edellä. Vuosikymmenen lopulla erot tasoittuivat, varsinkin kun 
Suomessa saatiin käyttöön uudet modernit studiot. Käännekohtana voi pitää 
vuosia 1976-77, jolloin Suomeen valmistui kolme modernia studiota: Love, 
Soundtrack ja Takomo. Ruotsissa levyttäminen ei johtunut pelkästään 
ruotsalaisten studioiden teknisestä paremmuudesta. Otto Donnerin mukaan oli 
järkevää lähteä tekemään levyä vieraaseen ympäristöön, jolloin yhtye pystyi 
irtautumaan kotimaan oloista (Muikku 2001, 280). Tutkimusaineistosta 
ainoastaan yksi levy (Kirkan Lauantaiyö-LP, 1976) on äänitetty Tukholmassa 
Marcus Music -studiossa. 

 
Tässä esitellyt äänittäjät näyttävät jakautuvan kahteen leiriin suhteessa 
lisälaitteisiin ja teknologian käyttöön musiikin äänittämisessä. Uskon, että tämä 



 
 
 
 

180

jako pätee äänittäjiin myös yleisemmin. Haastattelemistani äänittäjistä ääripäinä 
voidaan nähdä Jouko Ahera ja Jari Laasanen. Ahera (2002*, 24) suhtautuu 
kriittisesti jatkuvasti lisääntyviin lisälaitteisiin, jotka tekevät 
musiikinäänittämisestä ”kikkailua” - laitteiden käytöstä tulee itsetarkoitus. Hän 
kuitenkin korostaa moneen otteeseen, että äänittämisessä on kuitenkin kyse 
makuasioista eikä ole yhtä oikeaa tapaa äänittää.  

Vaikka Ahera ja Ronnie Kranck tuntuvat suosivan suoraviivaista, valmiin 
sovituksen äänittämistä (kts. luku 2), eivät he suhtaudu vihamielisesti uusiin 
laitteisiin. Päinvastoin molemmilla oli käytössään uusinta teknologiaa. Aheralla 
on nykyisin studiossaan digitaalinen äänipöytä ja Pro Tools -järjestelmä. Kranck 
hankki edistyksellisen Lexicon-digitaalikaikulaitteen jo 1980-luvun alussa 
(Raittinen 1980, 17), jolloin se oli melkoinen taloudellinen uhraus. Myös 
Markku Johanssonin (1998*, 35) mukaan Kranck oli 1970-luvun alussa hyvin 
kiinnostunut uusista laitteista ja hankki niitä studioon. Toisaalta äänipöydät, 
tallennusvälineet ja mikrofonit ovat äänittämisen perustyökaluja. Vaikka ne 
olisivatkin uusia, ne vain toteuttavat perinteisiä funktioitaan. Enemmänkin 
kritiikki suuntautuu sellaisiin laitteisiin, jotka eivät ole perinteisen äänityksen 
kannalta olennaisia, kuten monimutkaiset kaikulaitteet ja muut modernit 
efektilaitteet. 

Jari Laasasessa yhdistyy muusikko ja teknisesti orientoitunut äänittäjä. 
Laasanen sanoo olleensa aina kiinnostunut erilaisista musiikkiin liittyvistä 
laitteista. Hän opetteli käyttämään syntetisaattoreita, sekvenssereitä, Fairlight-
työasemaa ja siirtyi lähes heti käyttämään tietokonepohjaisia sekvenssereitä, kun 
se vain Suomessa tuli mahdolliseksi. Laasasesta tuli tulkki uusien laitteiden ja 
sovittajien välille esimerkiksi Veikko Samulin ja Kassu Halosen 1980-luvun 
tuotannoissa. (Laasanen 2001*, 14)  

Laasanen on hyvä esimerkki siitä, kuinka lisääntyvän tekniikan käytön myötä 
äänittäjän työnkuva laajeni. Äänittäjästä tuli 1980-luvulla myös ohjelmoija, joka 
käsitteli rumpukoneita, sekvenssereitä ja automaatiomiksauksella varustettua 
äänipöytää. Uuden ohjelmoijaäänittäjän rooli näkyy hyvin Kirkan Älä sano ei -
LP:n (1985) levykansitiedoista. Jari Laasasen osuus Linn-rumpukoneen ja 
Fairlight-työaseman ohjelmoijana on merkitty kanteen yhdessä 
studiomuusikkojen suoritteiden kanssa. Esimerkiksi kappaleesta Kahden hullun 
matka annetaan seuraavat tiedot: Äänitys: Jari Laasanen/RM-Studio, 
Syntetisaattorit: Esa Kaartamo, Saksofoni: Heikki Keskinen, Linn- ja 
Fairlight-ohjelmointi: Jari Laasanen. Esimerkistä näkyy myös, kuinka vähillä 
soittajilla iskelmä-äänite voitiin jo tehdä. Tosin levyn muilla kappaleilla on 
enemmän mukana muusikoita. Kiintoisa seikka on sekin, miten tarkkoja tietoja 
levyllä käytetyistä soittimista annetaan levykansitiedoista. 1980-luvulla oli 
yleistä, että levyllä käytetyt syntetisaattorimallit oli mainittu levyn kannessa. 

Moni muukin informantti Aheran ohella käyttää sanaa ”kikkailu” silloin, kun 
puhe kääntyy teknisiin laitteisiin (esimerkiksi N. Johansson 2001, Tuomi 2001*, 
7). Tässä yhteydessä kikkailu-sanalla on negatiivinen merkitys. Kikkailu viittaa 
siihen, että tekniikan liiallista käyttämistä pidetään musiikin vastaisena. Kenties 
kyse on siitä, että efektilaitteilla ja syntetisaattoreilla saadaan radikaalin 
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kuuloisia tehokeinoja hyvin helposti - nappia painamalla. Kikkailu negatiivisen 
ilmiön kuvaajana tulee hyvin esiin Kari Litmasen kuvauksessa 1980-luvun 
iskelmäsovituksista: ”Se on mulle jäänyt mieleen, että hirveesti tehtiin tällästä 
näin, että sovitus oli se juttu, millä myytiin se, se oli kikka/saundi -kokoelma. Ja 
se oli sit hienoa.” (Litmanen 2001*, 28)  

Myös jotkut taidemusiikin säveltäjät kuten esimerkiksi Einojuhani 
Rautavaara (1989, 274-275) ovat osoittaneet ylenkatseensa tällaista 
musiikintekoa kohtaan. Rautavaara painottaa kirjassaan sitä, että taidemusiikin 
säveltäjän pitäisi tietää, mitä elektronisilla laitteilla tekee eikä vain käyttää kivan 
kuuloisia saundeja ilman käsitystä siitä, miten saundit teknisesti saadaan 
aikaiseksi (kts. myös Korvenpää 2001). Taustalla tuntuu olevan ideaali siitä, että 
musiikkiteoksen olisi olennaisilta osiltaan oltava tekijän päässä jo ennen kuin 
itse realisointiin ryhdytään. Erilaiset laitteet ovat vain houkuttimia ja vievät 
tekijää harhaan. Dan Tigerstedtin mukaan nykyisin kuitenkin hyväksytään 
helpommin erilaiset tekniikat, eikä kiinnitetä huomiota siihen, millä tavalla jokin 
saundi on saatu aikaan. Toisin oli ennen. Vielä 1980-luvulla koettiin jotenkin 
”huijaukseksi, jos käytettiin liikaa modernia teknologiaa.” (Sarhamaa 2001, 14-
15) 

Risto Hemmin mukaan äänittäjän osuus äänitteen loppusaundiin on noussut 
paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Vielä 1980-luvun taitteessa se, miten 
musiikki oli sovitettu ja soitettu, määräsi hyvin pitkälle, miltä se kuulosti. 
Nykyisin tekniset mahdollisuudet ovat niin suuret, että äänittäjä vaikuttaa 
saundiin tahtomattaankin paljon. Äänittäjä viime kädessä tuottaa saundin, koska 
yleensä tuottajat eivät yleensä juuri tunne tekniikkaa. Toisaalta viime aikoina 
työroolit ovat sekoittuneet, kun tuottajat osaavat äänittää ja miksata ja äänittäjät 
tuottaa. (Hemmi 2001*, 30) 

4.2. Iskelmämusiikin äänitysestetiikka 

Käsitykset siitä, millä tavoin musiikkiesityksiä tulisi tallentaa, ovat vaihdelleet 
äänentallennuksen kehittyessä. Stephen Struthersin mukaan äänentallennuksen 
kehityksen myötä on syntynyt kolme erilaista äänitysestetiikkaa. Näistä 
varhaisimmassa pyrittiin äänittämään realistisesti se, mitä orkesteri soitti. 
Tavoitteena oli alkuperäisen esityksen luotettava jäljennös. Mekaanisten 
äänentallennuslaitteiden vuoksi lähes mikä tahansa tila sopi äänitykseen. 
Sähköiseen äänitykseen siirryttäessä 1920-luvulla myös äänitystila alkoi kuulua 
äänitteissä. Myöhemmin, kun nauhurit pystyivät toistamaan koko taajuuskaistan, 
olisi ollut teknisesti mahdollista päästä realistisen kuuloiseen lopputulokseen. 
Struthersin mukaan jo sähköisen äänityksen alkuaikoina ei kuitenkaan pyritty 
vain realistiseen tallentamiseen, vaan eri keinoin (esimerkiksi 
mikrofoniasetteluin) luotiin laskelmoituja tehokeinoja, esimerkiksi illuusio 
musiikista jossakin tilassa. Nauhan muokkausmahdollisuuksien ja 
moniraitaäänityksen myötä kehittyi täydellisyysestetiikka. Siinä luovuttiin yhden 
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ainoan esityksen tallentamisesta ja sen sijaan äänitys koostettiin useista paloista 
niin, että lopulta saatiin virheetön esitys. Kolmas estetiikka on teknisen 
muokkauksen, musiikin ja tekniikan täydellisyyttä korostavan 
täydellisyysestetiikan vastakohta: esiintymisen spontaaniutta, ilmaisun ja tunteen 
arvoja korostava esiintymisestetiikka. (Struthers 1987, 255). Jari Muikku ei 
täysin hyväksy näitä Struthersin väittämiä, koska Struthersin kolmijako 
todellisuuden toistaminen, teknis-musiikillinen perfektionismi ja esitysarvot 
korostaa liiaksi historiallista kehitystä. Muikun mukaan kaikki nämä suuntaukset 
ovat olleet käytössä äänentallennuksen alkuajoista lähtien. Ne eivät ole toisiaan 
poissulkevia, vaan ne täydentävät toisiaan. (Muikku 1994, 157) 

Yksinkertaisempaa on jakaa äänitysestetiikka kahteen osaan. Yleisesti 
musiikin äänittämisessä on kaksi ideaalityyppiä. Toisessa musiikkiesitys pyritään 
taltioimaan siten, kuin se tietyssä esityspaikassa soi, tai ainakin koetetaan luoda 
illuusio luonnollisen kaltaisesta esityksestä. Toisessa musiikkiäänityksen tavassa 
ei olla lainkaan kiinnostuneita oikeasta esityksestä, vaan siinä pyritään luomaan 
aivan uudenlaisia sointimaailmoja. Gronow ja Saunio (1990, 363) ovat kutsuneet 
ensimmäistä ”realismiksi” ja jälkimmäistä tapaa ”äänilevytuotannon 
romantiikaksi”, johon kuuluu ”kuvitteellisten ja keinotekoisten äänimaailmojen 
rakentelu”. Populaarimusiikissa tämä ”romantiikka” oli ainakin aluksi tahatonta, 
mikä johtui puutteellisista äänityslaitteista. Kun Yhdysvalloissa 1950-luvulla 
perustetut lukuisat pienstudiot eivät pystyneet jäljittelemään isompien studioiden 
sointia, niissä kehittyi aivan uudenlainen saundi, jossa laitteiden puutteet 
tulkittiin tavallaan positiivisiksi (Kealy 1990). 1960-luvulla ja esimerkiksi The 
Beatlesin tuotannon kohdalla, johon Gronow ja Sauniokin viittaavat, voidaan jo 
puhua romantiikasta.  

Äänitystapaa, jossa pyritään mahdollisimman luonnolliseen sointiin, 
kutsutaan myös konserttisalirealismiksi. Siinä on tavoitteena, että kuulija ikään 
kuin istuisi äänilevyä kuunnellessaan konserttisalissa. Iskelmälevytyksessä jotkut 
sovittajat pyrkivät toteuttamaan esityksen niin, että soittamisesta tulisi 
konserttivaikutelma. Esimerkiksi Pauli Granfelt sanoi tavoittelevansa elävää 
esitystilannetta, kun hän johtaa orkesteria levytyksessä: ”Kun johdan levyä 
tekevää bändiä, muistan aina sanoa, että soitetaan kuin keikkalavalla” (Waclin & 
Flinck 1994, 77). Granfelt sovitti ja soitti musiikkia, johon tuo esiintymistapa 
hyvin sopi. Samaa ei voi sanoa kaikista iskelmämusiikin tyyleistä. 

Äänittäjäinformanteista Jouko Ahera tuo selkeimmin esiin 
konserttisalirealismin tavoitteen omassa työssään: ”[...] pyrin tekemään 
äänityksen, hakemaan mikrofoninpaikat sillä tavalla, että kun kuuntelet valmista 
lopputulosta, niin voit jotenkin kuvitella että tää on luonnollisessa tilassa, 
kuulostaa luonnolliselta” (Ahera 2002*, 35). Nuoremmasta äänittäjäsukupolvesta 
Dan Tigerstedt lähestyy Aheran kannattamaa luonnollisuutta: ”Hifi eli 
luonnollinen äänentoisto on mun duunieni kulmakivi. Soundi on hyvä silloin, 
kun tuntuu ettei se tule kaiuttimista, vaan niiden ulkopuolelta. Kaiken kuultavan 
pitää kuitenkin olla mahdollista, musaa kuunnellessa pitäisi voida kuvitella 
kuuntelevansa sitä livenä.” (Sarhamaa 2001, 14) Luonnollisuus on kuitenkin 
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äänilevytuotannossa kovin suhteellista. Esimerkiksi Tigerstedt saattoi 
miksauksessa rakentaa laulukaiun yhdistelemällä useita eri kaikulaitteita.  

Iskelmä-äänitys oli 1960-luvulla lähinnä elävän esityksen tallentamista. 
Tekniikan kehittymättömyys ja vähäiset efektilaitteet pitivät äänittämisen 
yksinkertaisena ja suoraviivaisena toimintana. Iskelmä-äänitystä tuntuu 
myöhemminkin leimanneen varovaisuus kokeilujen suhteen ja selkeän balanssin 
vaatimus. Jukka Teittinen koetti 1970-luvulla uudistaa äänittämistä omalta 
kohdallaan hienovaraisilla kokeiluilla. Kokeiluista ei saanut tehdä liian selvästi 
kuuluvia. Toisaalta mahdollisuudet kokeiluun olivat teknisesti vielä rajalliset. 
Äänittäjä pystyi lähinnä kokeilemaan erilaisia mikrofoneja ja niiden asetteluja ja 
hieman efektien epätavanomaista käyttöä. Myös Antero Päiväläisen mukaan 
1970-80-lukujen iskelmä-äänityksissä ei mitään erikoista voinut edes yrittää. 
Soittimet äänitettiin melko luonnollisina, lisättiin kaikua ja katsottiin, että kaikki 
kuuluu. Risto Hemmin mukaan iskelmä-sessioissa tyylin rakentaminen lähtee jo 
äänittämisestä. Äänittäjän tulee asennoitua siihen, mitä tehdään. Esimerkiksi 
rummut äänitetään iskelmälevyillä eri tavoin kuin muissa tyyleissä. (Teittinen 
1998*, 32-33; Päiväläinen 1998*, 62; Hemmi 2001*, 3)  

Jori Sivonen huomasi, miten jotkut äänittäjät pyrkivät rakentamaan 
äänityksen muistuttamaan konserttitilannetta. Äänilevy on Sivosesta kuitenkin 
eri asia kuin konserttitilanne, koska äänilevy tarjoaa huomattavasti enemmän 
mahdollisuuksia. Erilaisilla kaiku- ja viivelaitteilla voidaan rakentaa aivan 
uudenlaisia tiloja. Sivosen mielestä on selvää, että näitä mahdollisuuksia myös 
käytetään äänilevytuotannossa. (Sivonen 2001*, 37) 

Yhtenä realismin asteena voisi pitää sitä, että iskelmämusiikin miksauksessa 
pyrittiin ajattelemaan ns. tavallista kuulijaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että 
laadussa olisi jotenkin tingitty. Sekä äänittäjä että sovittaja pyrkivät niin hyviin 
ratkaisuihin kuin mahdollista. (Hemmi 2001*, 18) Miksauksessa esimerkiksi 
käytettiin ns. referenssikaiuttimia, jotka muistuttivat levyjen todellisesta 
kuunteluympäristöstä (tästä tarkemmin luvussa 4.4.)  

Jouko Ahera on huomannut näiden ”tavallisten kuulijoiden” kanssa 
puhuessaan, että he ovat hyvin tarkkoja äänittämiseen liittyvissä seikoissa. Heillä 
ei vain usein ole käsitteitä ilmaista tarkasti, mitä he tarkoittavat. Aheran mukaan 
ammattilaispiireissä suhtauduttiin joskus ylimielisesti tavallisiin ihmisiin ja 
uskottiin, että he eivät kuitenkaan huomaisi tai kiinnittäisi huomiota musiikin 
yksityiskohtiin. Miksatessa ei aina ajateltu niinkään yleisöä, vaan miksaus saattoi 
olla aika narsistista. (Ahera 2002*, 15) Joskus miksauksessa saatettiin ajatella 
myös kollegoja ja yrittää tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä näyttömielessä. 
Sivonen ei sen sijaan usko, että tavallinen kuuntelija silloin eikä nykyäänkään 
kuuntelisi nimenomaan levyn saundeja. Sivosen esimerkki tästä on, että jos Joel 
Hallikaisen tapainen artisti tekee levyn, ei levyn potentiaalista kuulijaa 
ensisijaisesti kiinnosta millaiset saundit levyllä on. (Sivonen 2001*, 33) 
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4.3. Studiot 

Suuri osa 1950-60-luvun iskelmä-äänityksistä tehtiin paikoissa, joita ei ollut 
suunniteltu musiikkiäänityksiä varten. Suosittuja äänityspaikkoja olivat eräät 
Helsingissä sijainneet suuret salit kuten Savoy-teatteri, Sibelius-Akatemia, 
Kauppakorkeakoulu ja Kulttuuritalo. Äänityslaitteisto siirrettiin äänitystiloihin 
tarpeen mukaan. Vaikka edellä mainittuja saleja ei oltukaan tarkoitettu 
musiikkiäänityksiin, ne soveltuivat tarkoitukseen erittäin hyvin. Saleissa oli hyvä 
akustiikka, ja äänitteiden sointiin saatiin tilan tuntua luonnostaan. (Muikku 2001, 
270-272)  

Varsinaisia musiikkistudioita oli 1960-70-luvuilla vähän, ja studioajasta oli 
pulaa. 1960-luvulla Helsingissä toimi muutama studio, ainakin Electrovox-
studio, Kulttuuritalolla sijainnut Alppi-studio, PSO:n studio Kaisaniemessä ja 
1965 perustettu Finnvox-studio Pitäjänmäellä. Näistä 1970-luvulle jatkoivat vain 
Alppi ja Finnvox, joissa äänitettiin huomattava osa tuolloista iskelmämusiikkia. 
Joillakin levy-yhtiöillä oli jatkuvat sopimukset isoimpien studioiden kanssa. 
Yhtiöt varasivat studioista yleensä muutaman päivän kuukaudessa. Esimerkiksi 
PSO:lla oli 1970-luvulla pari vakiopäivää kuussa Finnvoxilla (Sivonen 2001*, 
8). Vakiopäiväsopimuksilla levy-yhtiö säästi äänityskustannuksissa.  

Alppi-studio toimi Kulttuuritalolla vuokratiloissa. Se oli rakennettu saliin, 
jossa voitiin näyttää myös elokuvia. Alppi toimi 1960-luvun alkupuolelta 
vuoteen 1977 asti. Vuonna 1965 Pitäjänmäelle perustettiin Finnvox-studio, jota 
on sanottu ensimmäiseksi moderniksi studioksi Suomessa. Fazerin lisäksi monet 
muutkin suuret levy-yhtiöt (mm. EMI, Love) käyttivät Finnvoxia. Kun Fazer osti 
Scandian 1972, Scandia jatkoi omana levymerkkinään Fazerin sisällä ja sen 
tuotanto siirtyi Finnvoxiin. Finnvox toimii edelleen ja lienee Suomen tunnetuin 
studio. MTV:n studio oli Muikun (2001, 276) mukaan 1970-luvulla vielä kovin 
alkeellinen, mutta kohosi merkittäviksi studioksi saman vuosikymmenen 
kuluessa. 1980-luvulla se oli täysin moderni ja paljon käytetty studio.  

Levy-yhtiöillä oli houkutus perustaa omia studioitaan, jolloin ei tarvinnut 
maksaa korkeita studiovuokria ulkopuolisille. Ison studion perustaminen vaati 
kuitenkin huomattavia varoja. Siitä huolimatta jotkut levy-yhtiöt perustivat 1970-
luvulla studioita. Finnlevy, Discophone ja Love perustivat omat studionsa 
Helsinkiin 1970-luvun puolivälissä. Ainakin Loven kohdalla päätös omasta 
studiosta oli kohtalokas taloudellisesti. Myös Discophonen studiohanke oli 
huonosti ajoitettu. Populaarimusiikin sointi-ihanne muuttui 1970-luvun lopulla, 
eikä isolle studiotilalle ollut enää tarvetta. (Muikku 2001*, 281)  

Studiosaundi 

Ensimmäiset kiinteät studiot olivat soinniltaan erilaisia muutenkin kuin vain 
soittotilan akustisten ominaisuuksien vuoksi. Äänitystila kuului äänitteiltä 1970-
luvulle asti yleensä hyvin, mikä johtui tuolloin käytetystä mikrofonitekniikasta ja 
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äänityskäytännöistä. Yksilölliseen saundiin vaikutti myös se, että studioiden 
tekniset laitteet (äänipöydät, nauhakaiut) olivat ainakin osaksi itse rakennettuja. 
Valmiita laitteita ei vielä ollut markkinoilla tai ne olivat kalliita. Heikki Virtanen 
pitää positiivisena, että 1960-luvun studiot olivat niin persoonallisia. 
Myöhemmin studiot on tilattu valmiina paketteina, ja lisäksi syntetisaattoreilla 
on entistä suurempi osuus sovituksissa. Nykyään Virtasen mielestä matkitaan 
liikaa muita eikä pyritä omaperäiseen saundiin. (Virtanen 2001*, 22) 

Risto Hemmin mukaan tietyn studion saundi on yhdistelmä studiotilaa ja 
henkilökunnan vaikutusta. Nykyisin persoonallista studion saundia ei enää pääse 
syntymään, koska äänitteitä tekevät ihmiset työskentelevät monissa paikoissa. 
Studiokohtaisia äänittäjiä on vähemmän kuin ennen, ja äänittäjät toimivat usein 
freelancereina. Lisäksi äänittäjillä on enemmän omia tapojaan ja menetelmiään 
studiotyöskentelyssä. Joistakin yksityiskohdista studion voi kuitenkin vielä 
tunnistaa. Esimerkiksi Hemmi itse kuulee selvästi, jos äänitteen rummut on 
äänitetty Finnvoxin B-studiossa. (Hemmi 2001*, 34-35)  

Vaikka äänitettäisiin samanlaisilla mikrofoneilla samankaltaisissa 
äänitystiloissa, tapahtuu signaalissa muutoksia matkalla mikrofonista äänipöydän 
kautta nauhuriin. Liuhalan mielestä parhaat laitteet eivät välttämättä takaa 
parasta saundia. Äänittäjä voi oppia hallitsemaan puutteellisen signaalitien, 
jolloin siitä tulee ”sympaattinen, tunnistettava, luova saundielementti”. Tästä 
Liuhala mainitsee esimerkkinä pienen Microvox-studion. (Liuhala 2001*, 8) 

Tila, jossa musiikkia äänitetään, jättää siis jälkensä äänitteelle - jos sen 
annetaan kuulua. Äänittäminen on muuttunut 1960-luvulta siinä, onko studiotilaa 
pidetty hyödyllisenä osana äänitettä vai onko siitä pyritty eroon. Äänitystila 
kuuluu selvästi, jos mikrofonit eivät ole aivan lähellä soittimia ja soittimia on 
samassa tilassa paljon. Mikrofoni poimii soittimen suoran äänen lisäksi 
heijastuksia huoneen akustiikasta, ja lisäksi samassa tilassa olevat muut 
mikrofonit vahvistavat kaikkien soittimien ääntä. 1970-luvulla studiotilan 
merkitys iskelmä-äänityksessä kuitenkin väheni. Äänittäjät alkoivat suosia 
”lähimikitystä”, jossa mikrofoni viedään hyvin lähelle soitinta. Tällöin mikrofoni 
taltioi vain suoran äänen, eikä juurikaan tilan seinistä tulevia heijastuksia. Ääni 
haluttiin mahdollisimman ”kuivana” nauhalle, jotta sitä olisi helpompi käsitellä 
jälkikäteen. Dannyn LP:llä jo vuonna 1969 on pari sovitusta, joissa soittimien 
luonnollinen tilavaikutelma puuttuu, varmaankin lähimikityksestä johtuen. 
Esimerkkinä tästä voi mainita Täytyy jotain yrittää (1969), jonka kuorossa on 
tosin voimakas kaiku tai viive, mutta muuten kappaleen sointi on melko kuiva, 
lähisaundinen. Sovitus kuulostaa hyvin täydeltä. 

Yksi lähimikityksen eduista oli se, että jos joku soittajista teki virheen, hänen 
osuutensa ei välttämättä kuulunut muiden soittimien mikrofoneihin. Koko 
taustaa ei tarvinnut ottaa uudestaan, vaan äänittää vain se raita, jossa virhe oli 
tapahtunut.  

 
Jälkeenpäin Tom Vuori on ihmetellyt sitä, että Alppi-studion hienoa akustiikkaa 
ei hyödynnetty enää 1970-luvulla etenkään säestyssoittimien äänityksessä. Alpin 
äänitystila oli hänen mielestään todella hyvä. Vuoren muistikuva on, että 1970-
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luvulla tilan kuulumista pyrittiin kaikin keinoin välttämään. Vuotamista ei voitu 
kuitenkaan täysin välttää, jolloin äänitteille tuli väkisin hieman tilantuntua. 
Erityisesti rummut vuosivat akustisen pianon mikrofonien kautta. Vuotamisen 
estämiseksi Alpissa voitiin eristää soittimia toisistaan väliseiniä käyttäen, ja 
rumpuja varten oli ns. rumpukoppi. Rummut sullottiin pieneen vaimennettuun 
koppiin, josta niiden ääni ei vuotanut muiden soittimien mikrofoneihin. Vaikka 
1970-luvulla jotkut äänittäjät pyrkivät tilan kuulumisesta kaikin keinoin eroon, 
eivät kaikki olleet siitä yhtä innoissaan. Esimerkiksi Jouko Ahera ei pitänyt siitä, 
että eri soittimet lokeroitiin äänitystilassa. Hän nimenomaan haluaa, että 
äänitystila kuuluu äänitteeltä. (Vuori, 13; Teittinen 1998*, 19; Ahera 2002*, 35) 
Halosen mukaan joillekin musiikinlajeille olisi parempi, että yhtye 
puhallinsektiota myöten soittaa samaan aikaan studiossa. Mahdolliset vuodot 
eivät haittaa, koska yhtyeen pitääkin kuulostaa siltä, että se olisi samassa tilassa. 
(Halonen 2002*, 13) 

Osaksi äänittäminen mahdollisimman kuivana johtui raitapulasta. Jos 
käytössä oli vain 8 tai 16 raitaa, ei ollut tarpeeksi vapaita raitoja äänittää soitin 
eri mikrofonietäisyyksillä, joista miksausvaiheessa oli voitu valita toimivin. 
Kuiva saundi oli turvallinen ratkaisu niissä olosuhteissa. (Vuori 2002*, 13) Kun 
raitoja tuli käyttöön enemmän, voitiin osa päätöksistä jättää miksausvaiheeseen. 
Esimerkiksi jos käytettiinkin lähimikitystä, voitiin näiden mikrofonien lisäksi 
käyttää tilamikrofoneja, jotka sijaitsivat kauempana vahvistimesta studiotilassa. 
Tilamikrofonien äänenvoimakkuuden suhde lähimikrofoniin voitiin säätää 
miksauksessa. Nykyisin esimerkiksi sähkökitaran äänittämiseen on käytössä 
enemmän raitoja, jotka mahdollistavat erilaiset kokeilut. Haastatteluuni 
tullessaan Björninen oli juuri tehnyt levytyksen, jossa hänen kitararaitansa 
äänitettiin kolmella mikrofonilla. Kaksi erimerkkistä mikrofonia olivat aivan 
vahvistimen vieressä ja kolmas kauempana tilamikrofonina. (Björninen 2002*, 
18) 

Siirtyminen yhä kuivempaan äänittämiseen johtui myös muuttuvista 
kokoonpanoista. Iskelmäsovituksissa käytettiin yhä vähemmän akustisia 
soittimia. Niiden tilalle tulleet sähköiset kosketinsoittimet voidaan kytkeä 
suoraan äänipöytään, jolloin itse soittotilaa ei tarvita. 1980-90-luvulla myös 
sähkökitaran signaali voitiin erityisen esivahvistimen kautta johtaa suoraan 
äänipöytään. Kun 1990-luvulla on siirrytty yhä enemmän tietokonepohjaiseen ja 
muutenkin koneilla tuotettuun musiikkiin, hyvälle äänitystilalle ei ole enää 
tarvetta kuten ennen (esim. Teittinen 1998*, 88). 

Janne Louhivuori pitää tilan vaihtelevaa arvoa äänityksissä osoituksena siitä, 
kuinka äänitysestetiikassa on selviä syklejä. 1970-luvulla äänityksistä pyrittiin 
tekemään mahdollisemman kuivia, mutta 1980-luvulla ambienssi ja elävämpi 
saundi tulivat takaisin muotiin. Louhivuori tosin huomautti haastattelussa, että 
1990-luvun lopulla jotkut tuottajat alkoivat taas suosia kuivaa saundia. 
(Louhivuori 2001*, 44)  



 
 
 
 

187 
 

Isot ja pienet studiot 

1970-luvun alussa kaksi iskelmämusiikin kannalta merkittävintä studiota 
Suomessa olivat Alppi- ja Finnvox-studiot. Jonkin käsityksen studioiden 
tuolloisesta erosta saa molemmissa paikoissa työskennelleiltä ammattilaisilta. 
Veikko Samulin mukaan Alppi oli parempi kuin Finnvox. Myös Jouko Ahera 
piti enemmän Alpin saundista, joka oli luonnollisempi Finnvoxiin verrattuna. 
Osittain oli varmasti kysymys vain tottumuksesta. Alppi oli kuitenkin hyvä 
studio tuolloiselle iskelmämusiikille, jossa käytettiin paljon jousia, puhaltimia ja 
ylipäänsä akustisia soittimia. (Samuli 2002*, 5; Ahera 2002*, 44; Teittinen 
1998*, 20) 

Alppi oli rakennettu elokuvateatterin tiloihin. Sen korvasi varta vasten 
moniraitastudioksi suunniteltu Takomo-studio, joka aloitti vuoden 1977 alusta. 
Takomon äänittäjillä oli Vuoren mukaan alkuvaiheessa ikään kuin näytön 
paikka, koska he saivat käyttöönsä huippulaitteet. Muualla Suomen studioissa 
varmasti kuunneltiin, mitä Takomossa nyt saataisiin aikaan. Ainakin Bruno 
Korpelan mielestä Finnlevyn, eli siis Takomossa äänitetyt äänitteet, olivat muille 
sovittajille esikuvina (Vuori 2002*, 36; Korpela 2001b*, 3).  

Muutos edellisiin studioihin verrattuna oli ilmeisen suuri. Takomon 
suunnittelu annettiin ulkomaisten asiantuntijoiden tehtäväksi. Studion suunnitteli 
Eastlake-yhtiö, joka oli toteuttanut jo kymmeniä huippustudioita ympäri 
maailmaa (Muikku 2001, 280). Sovittajiin uusi Takomo-studio tuntuu tehneen 
suuren vaikutuksen. Samulin mukaan tuotannon laatu parani, ja siirryttiin kuin 
”uuteen maailmaan”. Äänityslaitteet olivat kehittyneet, mutta mukaan tuli myös 
uusia äänittäjiä, joilla oli uudenlaisia näkemyksiä. Kassu Halonen on tehnyt 
suurimman osan tuotannostaan Takomossa, ja hän pitää sitä edelleen hyvänä 
studiona. Jori Sivosenkin mielestä Takomo oli aivan ylivoimainen tuolloisista 
studioista. Sivonen kuitenkin epäilee, olisiko Takomon kaltainen studio sovelias 
enää tämän päivän tuotannoissa. Nykyään arvostetaan soivempaa studiotilaa. 
(Samuli 2002*, 17; Halonen 2002*, 8, 18; Sivonen 2001*, 14) 

Samoihin aikoihin Takomon perustamisen kanssa myös Discophon 
suunnitteli oman studion rakentamista. Vikstedtin mukaan Discophonin 
Soundtrack-studion suunnittelun lähtökohtana oli hyväsointinen tila. Discophon 
etsi studiotilaa, jossa viulut kuulostaisivat viuluilta sellaisenaan. (Vikstedt 1998*, 
159) Vaikka Soundtrackissä olikin hyvä iso tila, myös siellä käytettiin ajan tavan 
mukaan rumpukoppia (Korpela 2001a*, 39). On kiinnostavaa, että Takomo ja 
Soundtrack näyttävät perussuunnittelun pohjalta aivan vastakkaisilta toisilleen. 
Takomossa tilan sointi pyrittiin minimoimaan ja Soundtrackissä siihen 
panostettiin. Ehkä studioiden suunnittelussa pyrittiin ennakoimaan siellä 
tuotettavan musiikin tarpeita. Kenties Discophonilla enemmän kuin Finnlevyllä 
uskottiin, että esimerkiksi jouset tulisivat säilymään iskelmälevytyksissä. 

Uusia pieniä studioita syntyi Suomeen 1980-luvun alussa paljon. Ronnie 
Kranck arveli haastattelussa vuonna 1982, että Suomessa oli tuolloin noin 50 
studiota, jotka tosin olivat melko vaatimattomasti varustettuja. Kranck viittasi 
haastattelussa kehitykseen Ruotsissa, jossa studioiden määrä oli tuolloin jo 
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laskemaan päin. Studiot vaatisivat menestyäkseen paljon käyttötunteja ja 
investointeja parempaan laitteistoon. (Raittinen 1982, 17)  

Pienten studioiden perustamiseen vaikutti se, että markkinoilla oli jo melko 
edullisia moniraitanauhureita ja äänipöytiä. Muikun (2001, 279) mukaan 
pienstudiot yleistyivät, koska studiotekniikka (äänipöydät, nauhurit) tuli 
tarpeeksi yksinkertaiseksi. Väite pitää osittain ehkä paikkansa - ennen 
äänipöydät vaativat omia säätöjä ja säännöllistä huoltoa - mutta toisaalta 1980-
luvulla äänityslaitteet monimutkaistuivat ja kallistuivat uuden 
digitaaliteknologian myötä. Ainakin aluksi digitaaliset äänentallennus- ja 
efektilaitteet olivat huomattavan kalliita, ja niiden käyttöönotto olisi vaatinut 
suuria investointeja, joihin pienillä yrittäjillä ei ollut varaa.  

Ronnie Kranckilla itsellään oli 1980-luvun alussa kaksi studiota. Hän oli 
ostanut Soundtrack-studion 1980-luvun taitteessa, mutta myi sen muutaman 
vuoden päästä. 1980-luvun puolivälissä siirtyminen digitaalitekniikkaan olisi 
vaatinut huomattavia investointeja. Myös Liuhala luopui tuolloin omasta 
studiostaan samoista syistä. (Kranck 1998*, 62; Liuhala 2001*, 10) 

Pienten studioiden mainoksia alkaa ilmestyä esimerkiksi Soundi-lehden 
sivuille 1970-luvun lopulta lähtien. Pienissä studiossa ei tehty musiikkia vain 
äänilevyjä varten. Backlund mainitsee, että esimerkiksi mainosmusiikkia tehtiin 
pienemmissä ja usein väliaikaisissa studioissa (Backlund 2001*, 54). Pieniä 
studioita perustettiin asuintalojen yhteyteen kellareihin, takkahuoneisiin ja 
olohuoneisiin. Pienet ”kellaristudiot” eivät usein ole akustisilta 
ominaisuuksiltaan hyviä. Soittajan kannalta pienet tilat eivät aina ole parhaita 
soittaa, koska silloin soittimeen ei tule tarpeeksi luonnollista tilan tuntua (Tuomi 
2001*). Kahta tällaista pienehköä studioita tarkastelemalla saadaan kuva siitä, 
millaisia laitteita niissä tuolloin oli käytössä, ja millaisia rajoituksia nämä laitteet 
äänitykselle asettivat. Tässä käytän esimerkkinä 1970-luvulla Lahdessa 
vaikuttanutta Microvox-studiota ja 1980-luvun alussa Kokkolassa toiminutta 
RM-studiota.  

Pekka Nurmikallio perusti Microvox-studion Lahteen 1960-luvun lopulla. 
Tila oli kerrostalon entinen pyöräkellari, johon oli rakennettu väliseinä. Studion 
korkeus oli 186 senttiä, pituus kymmenen metriä ja leveys 6 metriä.26 (Juntunen 
1997, 123-124) Nurmikallio kuuli studiota perustaessaan, että tila olisi 
sopimaton studioksi. Tästä huolimatta Nurmikallio halusi näyttää epäilijöille, 
että levyn tekoon ei tarvita erityisen hienoja laitteita ja isoja tiloja. Pienet tilat 
eivät olleet ongelma, koska muusikot soittivat osuutensa kuitenkin eri aikoina. 
Kun soittotila oli niin pieni, piti Microvoxin äänitteille luoda akustiikka 
sähköisesti. Nurmikallio huomauttaa, että myös muut studiot tuolloin olivat 
vaimennettuja. Microvoxin ensimmäinen kaikulaite rakennettiin Philipsin 
lapsille tarkoitetusta sähköuruista. Laitteessa oli kuitenkin hyvä saundi, ja 
Nurmikallio myös myi muutaman tällaisen laitteen. Vuonna 1976 studiossa oli 

                                                
26 Nurmikallio antaa hieman erilaiset mitat haastattelussa 1976: tarkkaamo n. 2 x 2 m, 

soittotila n. 5 x 4 m ja rumpukoppi 2 x 2 m. (Nurmikallio 1976, 27) 
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kaksi kaikulaitetta ja 12 mikrofonia. Mikrofonien laadussa Nurmikallio ei ollut 
tinkinyt. (Nurmikallio 1976, 27, 30; Juntunen 1997, 123) 

Pekka Nurmikallion mielestä Microvoxin valtteja olivat studioajan edullisuus 
ja ”rento meininki”. Edullisuutensa vuoksi Microvoxissa oli aikaa kokeilla, eikä 
rahaa kulunut kokeilujen takiakaan liikaa. (Nurmikallio 1976, 30; Juntunen 
1997, 125) Myös Esa Kotilaisen mielestä nykyisissäkin pienissä studioissa on se 
hyvä puoli, että studioaika on halvempaa kuin isoissa studioissa. Nyt on 
mahdollista etsiä pidempään saundeja, mikä ei usein 1970-80-luvuilla isoissa 
studioissa ollut mahdollista korkeiden studiohintojen vuoksi. (Kotilainen 2001*, 
35) 

Halvempaan ja vaatimattomimmilla laitteilla varustettuun studioon saatetaan 
suhtautua epäilyksellä. Microvoxissa jokaisen äänitteen oli onnistuttava, koska 
pientä ja yksinkertaisilla laitteilla toimivaa studiota oli helppo syyttää huonosta 
lopputuloksesta. Levykaiverruksen ongelmista johtuva huono saundi voitiin 
laittaa studion tai äänittäjän piikkiin. Kerran eräs Microvoxissa äänitetty levy ei 
tyydyttänyt tilaajaa. Nurmikallio teetti levystä uuden kaiverruksen Ruotsissa, ja 
kävi ilmi, että Microvoxin äänitys oli ollut ihan kelvollinen. Ensimmäinen 
kaiverrus oli vain epäonnistunut ja antanut levystä huono kuvan. (Juntunen 1997, 
124) Microvoxin toiminta loppui 1980-luvun alussa. Helsingin isot studiot 
alkoivat tarjota edullisia ”könttätarjouksia” levy-yhtiöille, joten kilpailutilanne 
muuttui. Nurmikallio siirtyi videoalalle.27  

Esimerkkinä ”maakuntastudiosta” 1980-luvun alussa esittelen Kokkolassa 
toimineen RM-studion. Microvoxista RM-studio erosi siinä, että siellä lähes 
kaikki laitteet olivat jo tehdasvalmisteisia. Raimo Kero perusti RM-studion 1980, 
johon hän pyysi muusikkona toiminutta Jari Laasasta ryhtymään äänittäjäksi. 
Vuonna 1983 studio muutti Helsinkiin, missä se toimi vielä vajaat kaksi vuotta. 
(Laasanen 2001*, 3; Samuli 2002*, 29) RM-studio sijaitsi Kokkolassa Hotelli 
Grandin yläkerrassa, joka oli Laasasen mukaan studiotilana hyvä. Studioon oli 
rakennettu rumpukoppi, mutta 1980-luvun alussa rumpujen äänityksessä alettiin 
jälleen suosia isompaa tilaa. Myös RM-studiossa rummut kannettiin kopista 
isompaan tilaan. Studiossa oli Yamahan pieni flyygeli ja monia 
syntetisaattoreita: Yamaha GS-2, Oberheim SX (halvempi versio tunnetusta 
OBX-mallista), Roland Jupiter 8 ja erikoisuutena vielä Korgin analoginen MS-
20. Lisäksi oli LinnDrum-rumpukone. (Laasanen 2001*, 8-10) 

RM-studion äänityskalusto vastasi tuolloin muissakin maakuntastudiossa 
yleisesti käytettyä laitteistoa. Nauhurina oli 16-raitainen Ampex ja äänipöytänä 
oli Soundcraft 1624. Laasasen mielestä äänipöydän taajuuskorjaimet olivat 
rajoittuneet, sillä niissä ei ollut Q-arvon säätöä. Studion mikrofonit olivat 
kuitenkin hyviä. 1980-luvun alussa maineikas Lexicon-kaikulaite oli jo 

                                                
27 Nurmikalliolla on kiintoisa näkemys kamera- ja äänentoistotekniikan yhtymäkohdista: 

”[K]annatan videon tekemisessä putkivehkeitä kuten aikanaan äänityksissäkin. Suurin osa 
kameroista on digitaalivehkeitä, mutta putkikamerassa on ihan oikeasti heti pieni nyanssi 
nätimpää väriä, pehmeämpää, nautittavaa kuvaa.” (Juntunen 1997, 125-126) Nurmikallion 
mielipide rinnastuu putkimikrofonien ja uudempien mikrofonien välisiin eroihin. 
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esimerkiksi Takomon pääkaikuna. Myös Laasanen haaveili siitä, mutta se olisi 
ollut aivan liian kallis. RM-studiossa oli kaksi viivelaitetta, jousikaiku ja 
Stocktronics-levykaiku. Näiden lisäksi Laasanen käytti wc-tiloja 
kaikukammiona. (Laasanen 2001*, 4-6, 7) 

Molemmille tässä esitellyille pienelle studiolle on yhteistä se, että niissä 
käytettiin laadukkaita mikrofoneja. Vaikka signaaliketjun muut osat eivät 
olisikaan kovin laadukkaita, jo pelkästään hyvillä mikrofoneilla voi osan muiden 
laitteiden puutteista voittaa. RM-studion kalustossa kiinnittää huomiota 
syntetisaattoreiden suuri määrä. Syntetisaattoreita alettiin käyttää yhä enemmän 
iskelmätuotannossa. Jos taustoista suurin osa tehdään syntetisaattoreilla, ei 
studiotilalla ja mikrofonien laadulla ole suurta merkitystä.  

Moniraitaäänityksen vuoksi äänityksiä voitiin jatkaa myöhemmin eri 
studioissa. Tuottajan tarvitsi vain ottaa mukaansa moniraitanauha siirtyessään 
toiseen studioon. Tuotannon alkuvaiheessa piti valita joko kallis ja laadukas ”A-
luokan-studio” tai sitten pienempi ja halvempi studio, jossa pystyi samalla 
rahalla olemaan kauemmin. 1970-luvun lopulla Tommi Liuhala työskenteli 
Fazerin Hi-Hat-levymerkin vetäjänä, joten hänen olisi ollut mahdollista käyttää 
Takomo-studiota. Silti hänen oli joskus järkevämpää äänittää osa tuotannosta 
pienessä studiossa ja siirtyä isoon vasta miksausvaiheessa. (Liuhala 2001*, 9) 
Miksaukseen ei käytetty ainoastaan levy-yhtiöiden isoja studiota. Esimerkiksi 
Ronnie Kranckin Photosonic-studiota käytettiin 1980-luvun alussa 
miksausstudiona pienemmistä studioista tuleville nauhoille. (Raittinen 1982, 17)  

Isoille levy-yhtiöille työskentely eri studiossa saattoi olla välttämättömyys, 
koska tuotantomäärät olivat suuria. Finnlevy joutui 1970-luvulla käyttämään 
useampaa studioita, koska Alpissa voitiin äänittää vain yhtä sessiota kerrallaan. 
Esimerkiksi Katri-Helenan tulkitsema Syysunelma (1976) äänitettiin 
Finnvoxissa, mutta miksattiin Takomossa. Samalla tavoin tehtiin Tahdon olla 
sulle hellä (1977). (Samuli 2002*, 18). 1970-luvulla Finnlevyllä oli Alpin lisäksi 
pieni laulatus-, päällesoitto- ja miksausstudio Finnlevyn toimitilojen yhteydessä. 
Alpissa äänitettiin edelleen suurin osa, ja sieltä tultiin nauhojen kanssa 
miksaamaan tähän pienempään studioon. Tässä miksausstudiossa oli jo paljon 
äänikäsittelylaitteita (Samuli 2002*, 15). Pieni studio toimi ilmeisesti vain niin 
kauan, kunnes Finnlevyn uusi Takomo-studio saatiin toimintaan 1977.  

Äänipöydät 

Studiossa eri äänilähteet kuten mikrofonit ja linjatasoiset laitteet (esimerkiksi 
sähköiset kosketinsoittimet) kytketään äänipöytään (mikseriin). Äänipöydässä on 
yleensä 8-32 sisääntulokanavaa. Sisään tulevan signaalin tasoa säädetään 
esivahvistimilla. Äänipöydästä ääni voidaan syöttää apulähtöjen (aux) avulla eri 
laitteisiin. Ääni voidaan ohjata esimerkiksi studiomuusikoille takaisin studioon 
kuuntelua varten tai erilaisiin efektilaitteisiin. Yleensä äänipöydän kanavissa on 
taajuuskorjaimet, joilla voidaan muuttaa äänensävyä. Eri äänilähteiden 
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keskinäinen voimakkuustasapaino, balanssi, säädetään yleensä kanavakohtaisilla 
liukusäätimillä, ”feidereillä”. 

1960-luvulla äänipöydissä sisäänmenoja oli vähän. Tämä rajoitti äänittämistä 
hyvin konkreettisesti, koska äänipöytään voitiin kytkeä vain muutamia 
äänilähteitä, esimerkiksi mikrofoneja. Kranckin mukaan 1950-60-lukujen 
vaihteessa Akkuteollisuuden studion äänipöydässä oli kahdeksan sisäänmenoa 
(4+4). Mikrofoneja riitti kaksi rummuille ja yksi per soitinsektio. (Kranck 1998*, 
9) 1960-luvun alussa, kun Scandian äänityksiä tehtiin vielä Kulttuurintalon 
isossa salissa, oli tuolloisessa äänipöydässä käytössä 12 sisääntulokanavaa. 
Myöhemmässä Alppi-studion äänipöydässä oli 16 sisääntulokanavaa. Koska 
sisääntulokanavia oli vähän, äänittäjän piti harkita, mille soittimelle hän antaa 
oman mikrofonin ja mille soittimille riittää yhteinen. Soittajat jouduttiin 
asettelemaan mikrofonien lähelle heidän soittimiensa äänenvoimakkuuden 
mukaan hiljaisimmat soittimet lähelle mikrofonia ja kovemmat kauemmaksi. 
Lähimikitysmahdollisuudet kasvoivat sitä mukaa, kun äänipöytiin tuli lisää 
kanavia. Pian nekään eivät enää oikein riittäneet. (Ahera 2002*, 3, 13) 

Äänipöydän tekninen laatu vaikuttaa huomattavasti äänensävyyn. Alalla 
pitkään työskennelleet voivat kertoa, kuinka jokaisella äänipöydällä on oma 
”ominaissaundinsa”. Joillekin informanteille äänipöydän äänensävy on tärkeä 
tekijä. Kassu Halonen ei pidä SSL:n pöytien ominaissaundista. Sen sijaan 
Amekin pöydässä on ”suora ja konstailematon” saundi. Vastapainoksi Haloselle 
voidaan ottaa esimerkiksi Dan Tigerstedt, jolle juuri SSL on ollut suosikkipöytä 
(Sarhamaa 2001, 11). Jari Laasanen mielestä varsinkin kaikki halvemmat pöydät 
kuulostavat samalta. Äänipöydän lisäksi studion koko signaalitie jättää jälkensä 
saundiin. Heikki Virtanen on huomannut tämän uransa aikana soitettuaan 
lukuisissa studiossa. Vaikka hänen bassonsa säätimet olisivat samassa asennossa, 
saundi eroaa studiosta toiseen. Jokaisessa studiossa on kuitenkin oma saundinsa. 
(Halonen 2002*, 33; Laasanen 2001*, 5; Virtanen 2001*, 20. 

Äänipöydän tietty osa voi olla niin hyvälaatuinen, että uuden äänipöydän 
muut ominaisuudet eivät riitä syyksi luopua vanhasta. Soundtrack-studiossa 
päädyttiin 1980-luvun lopulla yhdistämään vanha API-äänipöytä uudemman 
digitaalisen äänipöydän kanssa. Äänittäjä Sepi Myllyrinne kertoo ratkaisustaan: 
”Monet tuottajat ovat kuitenkin mieltyneitä vanhaan API:n pöytään ja varsinkin 
sen korjaimia kehutaan. Niinpä linkkasimme systeemin niin, että on myös 
mahdollista tehdä äänitykset vanhalla pöydällä ja miksaukset uudella.” (Mäkinen 
1990, 37) 

Äänipöytien esivahvistimien (etuasteiden) laatu vaikuttaa äänen 
dynamiikkaan ja luonnollisuuteen. Vanhat mikrofonietuasteet säröytyivät 
helposti, ja äänittäjä joutui olemaan tarkkana niiden kanssa. Särön suhteen 
mikrofonietuasteet ovat kehittyneet paljon. Aheralle ja muille 1960-luvun 
äänittäjille särö oli osoitus ammattitaidon puutteesta. Äänentallennuslaitteet 
olivat tuolloin melko kehittymättömiä, ja laitteet säröytyivät tahattomasti. Tämän 
vuoksi säröä vierastettiin. Aheran mukaan on kuitenkin kahdenlaista säröä: 
hyvänlaatuista ja toisaalta repivää, jota Ahera koetti välttää. Scandian äänittäjänä 
Ahera oli varmaankin ensimmäisiä äänittäjiä Suomessa, joka joutui ottamaan 
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kantaa siihen, miten säröinen ääni tallennetaan. Suomessa ensimmäisiä vahvasti 
säröisiä äänitteitä olivat Scandialle levyttäneen The Renegades -yhtyeen levyt 
1960-luvun puolivälissä. Yhtyeen saundi säröineen tuli suoraan yhtyeen 
vahvistimista ja muista laitteista, eikä niitä käsitelty mitenkään. (Ahera 2002*, 
31, 37; Liuhala 2001*, 64) 

 
Ammattitason äänityslaitteita ei 1960-luvulla juurikaan voinut ostaa suoraan 
kaupasta, vaan monet laitteet olivat erikoisrakenteisia. Alpinkin äänipöytä oli 
studiota varta vasten rakennettu. Kun Alpin äänittäjä Jouko Ahera havaitsi 
äänipöydässä jonkin puutteen, hän kertoi siitä pöydän suunnittelijalle Ewan 
Englundille. Hän suunnitteli ja rakensi äänipöytään Aheran toivoman toiminnon. 
Ahera korostaa sitä, kuinka äänitysteknologia vielä 1960-luvulla haki muotoaan. 
Alalle ei ollut kehittynyt vielä suuria yhtiöitä ja sarjavalmisteisia pöytiä. 
Teollisuus ei vielä osannut ottaa huomioon niitä tarpeita, joita äänitystyötä 
tekevillä oli. Tämän vuoksi jotkut äänittäjät, esimerkiksi Joe Meek, 
suunnittelivat itse laitteita. (Ahera 2002*, 2) 

Monet yleisradioyhtiöt suunnittelivat melko pitkään omat laitteensa. 
Esimerkiksi 1970-luvulla Suomen Yleisradio suunnitteli radiotuotannossa 
tarvitsemansa uudet äänipöydät yhteistyössä Kajaani Oy:n kanssa (Ilmonen 
1996, 133). Yleisradioyhtiöiden monialainen toiminta asettaa äänipöydille 
erilaisia vaatimuksia kuin äänitetuotannossa. Radiotoiminnassa äänipöydän 
pitäisi soveltua valmiin ohjelman lähettämiseen, äänitetuotannossa taas musiikin 
taltioimiseen.  

Musiikkituotantoon tarkoitetut tehdasvalmisteiset äänipöydät olivat 1970-
luvulla vielä kalliita. Taitavat elektroniikkaharrastajat rakensivat itse äänipöytiä. 
Esimerkiksi 1970-luvulla Microvox-studion äänipöytä ja monet muut laitteet 
olivat melko kotikutoisia, mutta joka tapauksessa aivan toimivia. Microvoxin 
ensimmäinen mikseri oli viisikanavainen Uher, johon sai kytkettyä viisi 
mikrofonia. Microvoxin seuraava äänipöytä oli itse rakennettu. Valmiiseen 
äänipöytään ei olisi ollut varaa. (Juntunen 1997, 123-124) 

Finnvoxin äänipöydät vaihtuivat 1970-luvun puolivälissä, kun Juhani 
Loukovaara suunnitteli studioon uudet äänipöydät. Nämä lienevät viimeisiä 
Suomessa rakennettuja erikoisrakenteisia äänipöytiä. (Ahera 2002*, 2) 
Loukovaaran pöydät olivat käytössä pitkälle 1980-luvulle. Finnvoxin studio 
C:hen hankittiin SSL vuonna 1988, ja B-studion pöytä vaihdettiin 1990. Hemmin 
mukaan Loukovaaran suunnittelemat pöydät olivat perussaundiltaan hyviä. Niillä 
äänitetyillä äänitteillä on ”lämpöinen” saundi. (Hemmi 2001*, 4-5) 

Erikoisrakenteisten äänipöytien käyttäminen vaati totuttelua, eikä niitä varten 
ollut ohjekirjoja. Tämä kävi karulla tavalla ilmi myös Alppi-studiossa. Fazerin 
ostettua Scandian 1972 Alpin äänittäjä Jouko Ahera päätti siirtyä Finnvoxin 
palvelukseen. Alppiin tullut uusi äänittäjä oli hyvin kokenut, mutta Aheran 
ehdotuksesta huolimatta hän ei katsonut tarpeelliseksi ottaa vastaan Aheran 
tarjoamaa opastusta äänipöytään. Seurauksena oli pieni katastrofi, kun uusi 
äänittäjä ei sessiossa saanutkaan äänipöytää toimimaan. Alppiin hankittiinkin 
pian tämän jälkeen tehdasvalmisteinen äänipöytä. (Ahera 2002*, 43) 
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Alppiin tuli Studerin valmistama äänipöytä jonkin aikaa Finnlevy-kaupan 
jälkeen 1972. Studerin omien esitteiden mukaan tehdas valmisti ensimmäisen 
äänipöytänsä 1968. Alpin Studer-äänipöydässä oli kaksi kaikulähtöä. Liuhalan 
mukaan Studerin taajuuskorjaimet eivät olleet kovin hyvät, mutta ääni tuli 
pöydän läpi puhtaana. Myös Finnvoxissa oli 1970-luvulla alussa Studerin 
valmistama äänipöytä. Ahera ei mielestään tottunut Alpin ”custom”-äänipöydän 
jälkeen Finnvoxin Studer-pöytään. Hänestä Studerin saundi oli jotenkin 
”saksalainen” ja ”kihisevä”. (Ahera 2002*, 43-44; Liuhala 2001*, 21) 

Takomon ensimmäinen äänipöytä oli API-merkkinen, joka monien 
informanttien mukaan on vieläkin erittäin laadukas. Erityisesti API:n 
taajuuskorjaimia pidetään laadukkaina. (Louhivuori 2001*, 27; Virtanen 2001*, 
23) Tigerstedt piti API:n pöytää hyväsaundisena, mutta sen ongelmia olivat 
räsähtelevä taajuuskorjain ja miksausautomaation puute (mikä siihen tosin olisi 
ollut mahdollista asentaa). Miksausta helpotti kuitenkin se, että äänipöydässä oli 
viisi VCA-ryhmäliukua. (Sarhamaa 2001, 11) Sen avulla yksittäisiä kanavia 
voitiin linkittää ohjattavaksi yhdellä liukusäätimellä. 1980-luvulla Takomoon 
vaihdettiin SSL:n äänipöydät. Takomon SSL-äänipöytä on edelleen toiminnassa, 
nyt Finnvox-studiossa, joka osti Takomo-studion jäämistön 1990, kun Takomo 
päätettiin purkaa.  

Mikrofonit 

Kun ajattelee äänitysteknologiassa viime vuosikymmeninä tapahtunutta 
kehitystä, on hämmästyttävää, kuinka vanhat, jo 1960-luvulla käytössä olleet 
mikrofonit ovat edelleen arvossaan. Mikrofonit ovat siis kestäneet hyvin aikaa. 
Monet mikrofonimallit kuten Neumann ovat saavuttaneet ”vintage”-maineen. 

Suuri osa 1960-luvun laatumikrofoneista toimi putkiperiaatteella. 1960-
luvulla transistorit yleistyivät erilaisissa sähkölaitteissa, mutta niiden soinnilliset 
vaikutukset eivät aina olleet toivottuja. Putkilla sen sijaan on muusikoiden 
mielestä ääneen suotuisia vaikutuksia. Suureksi osaksi tämä johtuu siitä, että 
säröytyessään putki tuottaa harmonista säröä, joka korostaa äänen 
yläsävelsarjasta parillisia säveliä, esimerkiksi perussävelen oktaavia. Tämä 
kuulostaa konsonoivammalta kuin transistorin korostamat parittomat yläsävelet. 
(Kts. esim. Adolfsen 1996) 

Janne Louhivuori pitää monen 1960-luvulla tehdyn äänityksen hyvän saundin 
salaisuutena (tai joskus jopa pelastuksena) sitä, että tuolloiset mikrofonit olivat 
niin ”musikaalisia”. Vanhat putkimikrofonit ja etuasteet synnyttivät harmonista 
säröä, joka saattoi olla hyväksi äänelle. (Louhivuori 2001*, 26) Ne korostivat 
samalla hyvän saundin kannalta olennaisia yläsäveliä. Kun ääntä ei juurikaan 
voitu korjailla, olivat nämä oikealla tavoin toimivat mikrofonit hyvän 
lopputuloksen kannalta ratkaisevia.  

Vaikka putkimikrofonit ovatkin nykyisin arvokkaita keräilykappaleita, näin 
ei ole suinkaan ollut aina. Tom Vuoren aloittaessa uraansa Alpissa 1970-luvun 
puolivälissä putkimikrofoneihin suhtauduttiin hyvin halveksivasti. Niitä ei 
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käytetty, koska niitä pidettiin ”museotavarana”. Monet informantit mainitsivat 
mikrofoneista puhuessaan, kuinka Yleisradio taannoin uudisti 
mikrofonikalustoaan ja myi vanhoja putkimikrofoneja pois pilkkahintaan. 
Samantapainen tapaus oli tapahtua MTV:llä, missä päätettiin uusia 
editointiyksikköjen kompressorit. Vanhat mutta maineikkaat LA-4-kompressorit 
oltiin vähällä heittää roskiin uusien laitteiden tieltä. (Vuori 2002*, 4; Hyvärinen 
2002*, 64; Lahti 2002*, 18) 

Koska äänipöydän sisäänmenokanavia oli Alpin alkuaikoina rajoitetusti, ei 
myöskään mikrofoneja ollut kovin runsaasti. Tämän vuoksi Ahera pyrki 
valitsemaan ”all-around”-mikrofoneja. Hän suosi isokalvoisia mikrofoneja, joita 
voi käyttää lähes missä soittimessa vaan. Ne kestävät hyvin äänenpainetta, ja sen 
vuoksi äänittäjän ei tarvitse pelätä äänen säröytymistä. (Ahera 2002*, 38)  

Jotkut soittimet kannattaa äänittää stereona, jotta niiden luoma sointi tilassa 
tallentuisi nauhalle. Stereoäänitykseen tarvitaan vähintään kaksi mikrofonia. 
Kahden mikrofonin yhdistäminen stereopareiksi voi kuitenkin aiheuttaa 
vaihevirheitä (Laasanen 2001*, 47). Suuri parannus jousien ja akustisten 
pianojen äänittämiseen oli stereomikrofonin käyttöönotto. (Vuori 2002*, 3) 
Tigerstedt mainitsi, että eräs edistysaskel rumpujen äänityksessä 1980-luvulla oli 
uusi pienikokoinen Yamaha-mikrofoni. Pienen koon vuoksi sen saattoi asetella 
paremmin hi-hatin viereen niin, ettei virvelirummun ääni vuotanut siihen. Tämä 
paransi huomattavasti hi-hat-saundeja levyillä. 

Jouko Ahera siirtyi 1980-luvun alussa Finnvoxin palveluksesta äänittämään 
pääasiassa taidemusiikkia omalla studioautollaan. Aheran mukaan taidemusiikin 
äänityksessä mikrofonin osuus on huomattavasti tärkeämpi kuin 
populaarimusiikissa. Taidemusiikin äänityksessä keskeisin vaatimus 
mikrofonille on luonnollinen äänentoisto. Taidemusiikissa on suurempia 
dynaamisia vaihteluja ja hyvin hiljaisia osuuksia. Silloin mikrofonin kohina-
arvoilla on todella merkitystä. Populaarimusiikissa hiljaisuus ei ole niin tärkeää, 
koska musiikissa hiljaisia kohtia ei juuri tule. Mikrofonin huono laatu häviää 
muun kohinan sekaan. Aheran mukaan hyvässä mikrofonissa juuri hiljaisuus 
maksaa. (Ahera 2002*, 38) 

Kehittynyt äänitysteknologia on poistanut suureksi osaksi kohinan äänitteiltä. 
Ennen nauhakohinaan upposi myös virheitä, mutta nykyiset laitteet ovat 
armottomampia. Huono akustiikka kuuluu äänitteeltä. Ahera toteaa, että 
mikrofonivalinnoilla ja taajuuskorjaimilla voi vain värittää ääntä, mutta huonoa 
akustiikkaa ei voi poistaa. Sama pätee Aheran mukaan myös muuhun 
äänittämiseen. Jos lähtösaundi on huono, äänittäjä voi kyllä värittää sitä, mutta 
itse saundi pysyy huonona. Vaikka tekniikka onkin monessa asiassa mennyt 
eteenpäin, sillä ei voida korjata perusasioita. (Ahera 2002*, 49) Myös Tigerstedt 
korostaa hyvin äänitetyn äänen tärkeyttä: ”Hyvin äänittyä materiaalia voi 
jälkeenpäin muuttaa ja muokata paljonkin, huonosti äänitetty soundi rajaa 
mahdollisuuksia melkoisesti.” (Sarhamaa 2001, 14) 

Ahera on huomannut, että mikrofonin saundiin voi liittyä tunnelatausta. 
Ahera on esimerkiksi kokeillut äänipöydän vierekkäisissä kanavissa kahta eri 
mikrofonia, joilla on sama taajuusaluetoisto. Siitä huolimatta niillä on oma 
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perussävynsä. (Ahera 2002*, 38-44) Eri mikrofonit voivat toimia myös 
statussymboleina. Antti Hyvärisellä (2001*, 64) on karu kuvaus siitä, millainen 
nokkimisjärjestys laitteiden suhteen kansainvälisissä studiossa voi olla. 
Hyvärinen oli levyttämässä Marionin kanssa Lontoossa Beatles-äänityksistä 
kuuluisassa Abbey Road -studiossa. Samaan aikaan studiossa oli äänittämässä 
Paul McCartney. Vasta kun McCartney oli poistunut studiosta, haettiin 
kaukaisen Suomen tiimille McCartneyn juuri käyttämä vanha putki-Neumann-
mikrofoni. 

Nauhurit 

Yksi äänittäjän työn perusrajoitus on ollut se, että nauhalle on pitänyt saada 
mahdollisimman hyvä signaali ilman tarpeetonta kohinaa. Nauhurien tallentama 
taajuusalue ei ole tutkimusajanjakson aikana juurikaan muuttunut, mutta 
dynamiikka sen sijaan on kasvanut paljon. Dynamiikalla tarkoitetaan pienten ja 
suurten äänenvoimakkuuksien välistä suhdetta. Dynamiikalla voidaan tarkoittaa 
myös ääniteformaatin mahdollistamaa hyötysignaalia, eli kuinka monta desibeliä 
äänen yliohjautumisen ja ääniteformaatin pohjakohinan väliin jää. Kaikkien 
analogisten magneettinauhalla toimivien nauhureiden ongelmana on 
nauhakohina, joka johtuu nauhassa esiintyvistä häiriöistä. Signaali-kohina-
suhteella tarkoitetaan sitä eroa, joka jää pohjakohinan ja suurimman nauhalle 
tallentuvan äänenvoimakkuuden välille. Kohinan määrä kasvaa, mitä kapeampia 
nauhan raidat ovat. Saman levyisellä nauhalla toteutetussa 
neliraitanauhoituksessa on parempi signaali-kohina-suhde kuin saman levyisessä 
8-raitanauhoituksessa. Kaksiraitaäänityksissä nauhaa jouduttiin kopioimaan 
moneen kertaan. Moninkertaisissa äänityksissä kohina nousi jokaisella 
kopioinnilla 3 desibeliä (Romanowski 2001*, 14). 

Kohinaongelmaan kehitettiin ratkaisuksi erilaisia kohinanpoistojärjestelmiä. 
Ensimmäinen kohinanpoistojärjestelmänä oli Dolby A, joka tuli Suomessa 
käyttöön ilmeisesti 1960-luvun loppupuolella. Ainakin Finnvoxiin Dolby A 
hankittiin jo 1969. Dolby A:n haittapuolena oli se, että se muutti jonkin verran 
myös hyötysignaalia. Erityisesti se vaikutti korkeimpiin taajuuksiin, mutta ei 
kuitenkaan merkittävästi. (Vuori 2002*, 4; Ahera 2002*, 9; Hemmi 2001*,11)  

Myöhemmin kehitettyjä Dolby-järjestelmiä olivat Dolby S ja Dolby SR. 
MTV-studiossa Dolby SR -järjestelmään siirryttiin 1980-luvun puolivälissä, ja 
Finnvoxissa SR otettiin käyttöön 1987. Dolby SR:n tulo muutti ainakin Laasasen 
työskentelytapoja. Ensinnäkin soittimia ei enää tarvinnut kompressoida niin 
paljon kuin ennen sisäänsoittovaiheessa. Toiseksi Dolby SR:n tulo vaikutti kaiun 
käyttöön. Tallennettu ääni oli nyt niin puhdas, että nauhan kohinaa ja säröä ei 
tarvinnut ”peitellä” kaiun käytöllä. (Laasanen 2001*, 29-30, 43 Hemmi 2001*, 
11) 

Finnvoxissa käytettiin 1980-luvulla moniraitanauhana Agfan 468 -nauhaa. 
Nauhojen laatu on koko ajan parantanut. 1980-luvun jälkeen on tullut kaksi uutta 
nauhasukupolvea, joista kumpikin on nostanut dynamiikkaa 4-5 desibeliä. Dolby 
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SR:n käyttöönotto yhdessä parantuneen nauhalaadun kanssa oli Hemmin mukaan 
huikea esitysaskel äänenlaadulle. Analoginauha Dolby SR:llä on Hemmin 
mukaan parempi kuin 16-bittisenä koodattu digitaaliääni. (Hemmi 2001*, 11)  

Mainittakoon, että nauhakohinan karttamisesta on myös syntynyt sointi-
ihanne. Nauhalle äänitettäessä pyrittiin mahdollisimman kovaan äänitystasoon, 
jotta nauhakohina jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Hieman yliohjattuna ääni 
muuttui magneettinauhalla, ja tapahtui ns. nauhakompressio. Se supistaa äänen 
dynamiikkaa joihinkin soittimiin sopivalla tavalla. Tätä piirrettä ei nykyisissä 
digitaalisissa äänityslaitteissa ole, vaan yliohjattuna signaali säröytyy rajusti. 
Nauhakompressio onkin yksi tehokeino, jota vanhasta teknologiasta kaivataan. 

Täysin digitaalinen studio nauhureineen olisi ollut mahdollista perustaa jo 
1980-luvulla. Suomen oloissa se ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut järkevää. 
Tämä tulee hyvin ilmi Risto Hemmin kokemuksista Otarin 32-raitaisesta 
digitaalinauhurista, joka oli lainassa Finnvoxissa erään projektin yhteydessä 
vuonna 1987: ”Tuollaista melkein 300-kiloista pakettia tarvittiin kantamaan 
kuusi miestä, ja kun hintakin on reilusti yli miljoonan, ei meidän sitä kannata 
vielä ajatella. Nykyisellä Otarilla ja Dolby SR:llä päästään puolella hintaa lähes 
samaan.” (Liuhala 1987, 7)  

 
Microvox ei missään vaiheessa siirtynyt moniraitanauhureiden käyttöön, vaan 
siellä piti toimia kahden stereonauhurin ehdoilla, mikä 1960-luvulla oli ollut 
vielä aivan yleistä. Pohjat soitettiin stereona yhdelle nauhurille, ja tämän oton 
päälle alettiin soittaa päällesoittoja sukupolvi kerrallaan. Microvoxissa 
käytettyihin Revox-nauhureihin rakennettiin uudet äänitys- ja toistovahvistimet. 
Yleensä kaksiraitanauhureilla voitiin tehdä kolme kopioita, minkä jälkeen kohina 
ja äänenlaadun heikkeneminen alkoivat kuulua selvästi. Microvoxin Revoxeilla 
voitiin tehdä yli kymmenen kopiointia. (Juntunen 1997, 124)  

Jaakko Salon mielestä kaksiraitatekniikka alkeellisuudessaankin avasi aivan 
uusia mahdollisuuksia äänittämiseen. Salo jakoi äänitettävät soittimet kahteen 
osaan niiden sovituksellisen roolin mukaan. Osa soittimista soittaa dynaamisesti 
samankaltaisia osuuksia (rytmiosuus). Toisaalta osalla soittimista on fillaava 
tehtävä. Nämä kaksi elementtiä voitiin äänittää omille raidoilleen ja miksata 
myöhemmin. Kokonaisuutta voitiin hallita vielä jälkikäteen. (Salo 1998*, 70-71) 

Kun raitoja oli vähän, äänittäjän piti osata tehdä osaratkaisuja etukäteen. 
Joitakin osia orkesterista oli summattava jo varhaisessa vaiheessa. Äänittäjälle 
oli hyötyä siitä, että osasi miksata jo äänittämisen aikana. (Teittinen 1998*, 15-
16) Aherakin korostaa sitä, kuinka lopputulos ennen laulun lisäämistä oli 
”mielikuvituksen varassa”. Antti Hyvärinen arvelee, että basso ja rummut eivät 
kuuluneet 1960-luvun iskelmä-äänitteiltä, koska äänityksessä käytettiin 
kaksiraitatekniikkaa. Säestysosuus äänitettiin ensin, ja sen päälle lisättiin jouset, 
kuoro ja viimein solisti. Aina viimeksi äänitetty osuus jäi pinnalle ja taustat 
todellakin vain taustaksi. (Hyvärinen 2002*, 6; Ahera 2002*, 3) 

Microvoxissa piti koko sen toiminnan ajan toimia nauhoja kopioimalla. 
Kopioimalla äänittämisen ongelma oli myös se, että yksittäisiin saundeihin ei 
enää äänityksen jälkeen voinut tehdä muutoksia. Soittimien saundi, kaiun määrä 
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ja paikka stereokannalla määrittyi äänityksen yhteydessä. (Juntunen 1997, 124) 
Louhivuori ja Korpela toteavat, että Nurmikallio sai järjestelmänsä toimimaan 
yllättävän hyvin, vaikka äänitysmenetelmänä se oli tietysti uhkarohkea. Jokaisen 
oton jälkeen oli selvitettävä, oliko juuri äänitetyssä osuudessa virheitä. Niitä ei 
enää päässyt korjaamaan sen jälkeen, kun niiden päälle soitettiin lisää osuuksia. 
Kaksiraitaäänittäminen opetti tarkaksi studiossa. (Louhivuori 2001*, 4; Korpela 
2001b*, 19) Toisaalta esimerkiksi humppayhtyeille tällainen äänitystapa oli 
aivan riittävä. Aluksi soitettiin vain pohjat, sitten kertosäkeistön lauluosuudet ja 
lopuksi solistit. (Sivonen 2001*, 16) 

Veikko Samulin ensimmäisissä Alppi-sessioissa 1972 Lyrec-merkkinen 8-
raitanauhuri oli juuri tullut studioon. Tämä kuten muutama muu Alpin nauhuri 
hankittiin käytettyinä tanskalaisesta studiosta, kun siellä siirryttiin 
useampiraitaisiin nauhureihin. Kun Tom Vuori aloitti Alpissa 1975, siellä oli jo 
16-raitanauhuri. Seppo ”Paroni” Paakkunainen väittää, että hänen Nunnu-
levynsä (1971) olisi Suomen ensimmäinen 8-raitaäänitys. Toisaalta Finnvox-
studion kotisivuilla mainitaan, että studiossa olisi ollut 8-raitainen nauhuri jo 
1969. Vuonna 1975 Finnvoxiin hankittiin kaksi Ampex 16-raitanauhuria. 
Voidaan joka tapauksessa sanoa, että 1970-luvun alku oli 8-raitanauhureiden ja 
1970-luvun loppu jo 16-raitaisten nauhureiden aikaa. 24-raitaiset nauhurit tulivat 
studioihin 1980-luvun taitteessa. (Samuli 2002*, 5; Liuhala 2001*, 21; Vuori 
2002*, 4; Paakkunainen 1998*, 34; Hemmi 2001*, 5) 

Ahera äänitti neliraitakaudella kompin ”stereopakettina” kahdelle raidalle, 
jolloin jäljelle jäi kaksi raitaa. Kun nekin oli käytetty, piti nauhurin neljä raitaa 
siirtää (miksata) stereona toiselle nauhurille kahdelle raidalle, minkä jälkeen 
käytössä oli vielä kaksi raitaa. Neliraitakaudellakin jouduttiin siis kopioimaan 
nauhoja, mutta puolet vähemmän kuin kaksiraitanauhureiden aikaan. (Ahera 
2002*, 46) Samanlainen toimintatapa jatkui, vaikka raitamäärä kaksinkertaistui 
neljästä kahdeksaan. Dan Tigerstedt toimi 1970-luvulla kahdeksalla raidalla 
seuraavasti:  

”Tapana oli äänittää rummut kolmelle raidalle: virveli erikseen ja koko muu setti 
kahdelle raidalle, rumpujen lisäksi käytettävissä oli yksi bassoraita, yksi 
keyboardraita ja yksi kitararaita. Näiden pohjaraitojen jälkeen bändi lähti kotiin 
ja minä jäin yöksi välimiksaamaan, pohjat oli kaiutettava ja ekvalisoitava 
valmiiksi kahdelle raidalle. Seuraavana päivänä vapaille kuudelle raidalle tehtiin 
päällesoittoja ja lauluja.” (Sarhamaa 2001, 11)  

 
Kun Tigerstedt pääsi 8-raitanauhurin jälkeen äänittämään Takomon 24-

raitaisella nauhurilla, tuntui se aluksi suurelta määrältä. Tigerstedt tottui siihen 
kuitenkin nopeasti. Suuri osa raidoista meni rummuille, mutta välimiksauksia ei 
enää tarvinnut tehdä. (Sarhamaa 2001, 11) Ylipäänsä moniraitatekniikka muutti 
soittimien äänitysjärjestystä. Esimerkiksi puhaltimia alettiin jälkiäänittää vasta 
moniraitanauhureiden myötä. (Ahera 2002*, 19) 

Samoin kuin äänipöytien kanavien yhteydessä voitiin havaita, myöskään 
moniraitanauhureiden raitamäärä ei niiden lisääntymisestä huolimatta tuntunut 
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riittävän. Kun viimein oli saatu kahdeksan raitaa, alkoi Timo Lindströmin 
mukaan heti tuskailu raitojen vähyydestä. Vielä 16-raitanauhurien aikana 
raitapula oli edelleen ongelma. Raitapulan vuoksi jouduttiin äänitysvaiheessa 
tekemään välillä melko riskialttiita stereonippuja. Kun useita raitoja on 
yhdistetty esimerkiksi kahdelle raidalle, niitä ei voi enää muuttaa. Kun Finnvox 
siirtyi 24-raitanauhureihin vuonna 1982, voitiin useampia soittimia äänittää 
stereona ja tehdä enemmän tuplauksia. Tämä oli ollut mahdotonta aiemmin 
raitapulan vuoksi. Samulinkin mukaan raitapulaa on ollut aina, ja vasta viime 
vuosina (1990-luvun lopulla) siitä on päästy eroon. (Samuli 2002*, 43; 
Lindström 1998*, 23; Hemmi 2001*, 11; Laasanen 2001*, 18) 

Pekka Nurmikallio totesi haastattelussa 1976, että vallalla oli oikea 
”raitavillitys”. Uskottiin että lukuisilla raidoilla ja kalliilla laitteilla saataisiin 
aikaan parempaa jälkeä. Näin ei Nurmikallion mukaan ollut. (Nurmikallio 1976, 
30) Samoin Heikki Virtasen mielestä raitamäärä sinänsä ei ratkaise, kuinka hyvä 
äänite syntyy. Suomessa tehtiin hänen mukaansa 1960-luvulla hienoja äänitteitä 
vain neljällä raidalla. Jukka Teittisen mukaan joidenkin asioiden suhteen olisikin 
parempi, jos musiikki äänitettäisiin vähemmille raidoille ja melko valmiina jo 
äänitysvaiheessa. Kun lukuisia raitoja aletaan yhdistellä, syntyy ”hävikkejä”, ja 
lopputulos on huonomman kuuloinen. Kranckin suosima menetelmä oli äänittää 
musiikki sellaisena kuin studiossa soi. Tarkkaamossa ei enää tehdä korjailuja. 
Tämä olisi Kranckin mukaan ”viisaampi ja terveempi menetelmä.” (Kranck 
1998*, 38; Teittinen 1998*, 38; Virtanen 2001*, 9) Osittain oli varmaankin kyse 
vain uuden tekniikan suomista mahdollisuuksista, joista osa alalla toimijoista 
innostuivat. Esimerkiksi Teittinen (1998*, 35) pitää innostusta raitojen täyttöön 
vain esimerkkinä siitä, kuinka jotain uutta tekniikkaa ”hyökätään” käyttämään 
suin päin. 

Ehkä Nurmikallio ei ollut ihan väärässä. Humppamusiikki oli 1970-luvulla 
noussut suosituksi. Erkki Junkkarisen levyt myivät hyvin ja hänen 
vanavedessään monet muut humppa-artistit. Esimerkiksi Jaakko Salo oli sitä 
mieltä, näin yleisö osoitti mieltään liian monimutkaiseksi ja keinotekoiseksi 
muodostunutta musiikkituotantoa vastaan. Junkkarisen levyillä tuotanto oli hyvin 
yksinkertaista, ja levyt olisi voitu tehdä samankuuloisiksi jo 1960-luvun alussa. 
Salon mukaan Junkkarisen menestys todisti, että musiikki oli käynyt turhan 
”fiiniksi”. Kansa ilmoitti, että ”me halutaan tämä juttu suoraviivaisessa ja 
selkeässä muodossa.” (Allinniemi 1991, 21) Suureen menestykseen ei tarvittu 
uusinta tekniikkaa.  
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4.4. Miksaus 

Miksauksen kehitys 

Kaksiraitatekniikasta johtuen 1960-luvulla miksaus tapahtui oikeastaan jo 
äänittämisen yhteydessä. Äänittäjän oli pidettävä huoli siitä, että soittimien 
väliset äänenvoimakkuussuhteet olivat tasapainossa ja että niiden päälle voitiin 
vielä äänittää muiden soittimien osuuksia. Miksauksesta voidaan alkaa puhua 
vasta sitten, kun ääniraitoja alkoi olla enemmän kuin kaksi tai neljä. Vaikka 
raitoja tulikin enemmän 1970-luvun alussa, ei miksaus ollut vielä 
monimutkainen toimenpide.  

Janne Louhivuoren ensimmäisessä levytyksessä Finnvox-studiossa 1970-
luvun puolivälissä äänittäjä vain ”pyöräytti nauhan” kaksi kertaa läpi, ja näin 
miksaus oli valmis. Paljon ei varmaankaan ollut edes tehtävissä, koska studioissa 
oli vain vähän efektilaitteita, joilla ääntä voisi muokata. Louhivuoren 
mainitsemassa miksauksessa säädettiin vain balanssi ja panoroinnit kohdalleen. 
(Louhivuori 2001*, 1-2) Kiinnostavaa on kuitenkin Louhivuoren tuolloin 
kokema pettymys miksauksen suhteen. Jotkut muusikot ilmeisesti jo odottivat 
miksaukselta enemmän, kuin mitä tuolloin Suomessa oli tapana tehdä.  

Miksaukseen tarvittava aika kasvoi äänenmuokkauslaitteiden lisääntyessä. 
Miksauksesta alkoi samalla tulla yhä merkittävämpi osa äänitteen 
valmistusprosessia. Ääntä voitiin käsitellä huomattavasti monipuolisemmin kuin 
ennen. Moniraitaäänittämisen ansiosta soittimet olivat omilla raidoillaan ja 
toisaalta efektilaitteet yleistyivät pienemmissäkin studioissa 1980-luvun alusta 
lähtien.  

Äänittäminen ja miksaaminen aletaan huomioida erillisinä toimintoina 
suomalaisten iskelmälevyjen kansitiedoissa 1970-luvun lopulla. Esimerkiksi 
Fredin levy Joulu, joulu on taas (1977) on kansitietojen mukaan äänitetty ja 
miksattu eri studioissa. Äänitys on tehty MTV-studiolla (Harri Sutinen) ja 
miksaus Finnlevy-studiolla (Tom Vuori). 1980-luvulle tultaessa yhä useammin 
äänitys ja miksaus on mainittu erikseen, myös silloin, jos molemmat olisi tehnyt 
sama äänittäjä. Esimerkiksi Katri Helenan Mun sydämeni tänne jää -LP:n (1980) 
tiedoissa mainitaan erikseen, että sen on äänittänyt Tom Vuori Takomossa. Myös 
miksaus (Tom Vuori) on mainittu erikseen. 

Äänittäminen ja miksaus alkoivat myös erota toisistaan siten, että äänitys ja 
miksaus voitiin tehdä eri studioissa, kuten edellä on jo käynyt ilmi. Samulin 
mukaan Finnlevyllä oli jonkin aikaa erillinen pikkustudio, jossa vain miksattiin 
Alpissa äänitetyt kappaleet. Tähän pienempään studioon oli hankittu enemmän 
efektilaitteita. Ilmeisesti tämä studio oli kuitenkin vain väliaikainen, koska 
Finnlevyn Takomo-studio valmistui jo 1977. Samuli muisteleekin, että Kari 
Tapion 15 kesää -kappaletta (1977) miksattiin poikkeuksellisen pitkään, peräti 
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kokonainen päivä, koska Takomo-studio oli juuri aloittanut ja tekijät vaativat 
hieman totuttelua uusiin laitteisiin. (Samuli 2002*, 16)  

Miksaukseen ei vielä 1970-luvun lopullakaan varattu kovasti aikaa. Vuonna 
1979 Tapani Kansa vertasi tuolloista miksauskäytäntöä omaan toimintatapaansa: 
”Normaali LP-levy miksataan usein kolmessa päivässä, minä olen antanut 
viimeisen levyn viedä kaksi kuukautta. Lehdissä on kummasteltu, että T. Kansan 
levyjen teossa tuntuu riittävän ongelmia. Minä olen sitä mieltä, että levyssä 
johon paneudutaan vaikka pikkutarkkuutta hipoen on vähiten ongelmia.” 
(Hakasalo 1979, 128) Samaan suuntaan puhuu Kassu Halonen haastattelussa 
1984:  

”Joka vaiheeseen sitä pitäisi saada aikaa lisää [...] jos ajatellaan, että tehdään 
huolellisesti, ja käytetään vaikka kaksi viikkoa studioaikaa - mikä sekin on 
suhteellisen harvinaista - ja sitten miksataan kahdessa päivässä, niin se on ihan 
yhtä tyhjän kanssa. Lopputulos jää kumminkin huonoksi ja se on ihan sama 
missä vaiheessa se metsään menee.” (Alliniemi 1984, 4-5) 

 
Halosen mukaan 1970-80-luvuilla päivässä miksattiin useita kappaleita. 

Vertailukohdaksi voidaan ottaa Halosen viime aikainen tuotanto. Halonen oli 
haastatteluni aikoihin 2002 saanut juuri valmiiksi tuottamansa Dannyn levyn 
Nainen (2002). Siinä yhtä laulua kohden oli varattu yksi miksauspäivä. (Halonen 
2002*, 49) Antti Hyvärisen arvion mukaan suomalaisissa iskelmätuotannoissa 
miksataan nykyisin kaksi kappaletta päivässä, 3-5 tuntia kappaletta kohden. 
Hyvärisen mielestä yksi miksauksen ongelma on siinä, että sitä voisi jatkaa 
loputtomiin. Olisi oltava selkeä tavoite, jotta tietää milloin lopettaa. (Hyvärinen 
2002*, 55, 63) 

Iskelmätuotannoissa teosta miksaamaan tulivat ainakin äänittäjä ja sovittaja. 
Tuottajan osuudesta miksauksesta en saanut varmoja tietoja, mutta voisi olettaa, 
että tuottaja on käynyt ainakin hyväksymässä miksauksen. Sovittajan ja 
äänittäjän keskinäisessä työnjaossa äänittäjä oli enemmän toteuttaja, joka teki 
myös ehdotuksia. Sovittajan tai tuottajan oli pidettävä kokonaisuus kasassa. 
Kapellimestari-sovittajan rooli oli hoitaa laulatukset ja miksaus, ei itse 
äänittäminen. Äänittäjä hallitsi laitteet. Ei kuitenkaan aina, kuten Ronnie Kranck 
mainitsee. Joskus muusikot tai kapellimestarit halusivat itse miksata. He yrittivät 
aikansa, mutta lopulta siitä ei tullut mitään, ja he päästivät äänittäjän paikalleen. 
Kranckia harmitti se, että aikaa kului näin hukkaan. (Backlund 2001*, 17; 
Samuli 2002*, 43; Sivonen 2001*, 33; Korpela 2001a*, 32; Kranck 1998*, 37) 

Iskelmäsessioissa sovittaja/kapellimestari siis yleensä osallistui miksaukseen, 
tai ainakin oli paikalla, kun teosta miksattiin. Sovittajaa tarvittiin jo senkin 
vuoksi, että kaikki vapaat kädet olivat tarpeen säätöjä tehdessä. Kontrolloitavia 
äänipöydän kanavia alkoi olla paljon, kun kaikki äänilähteet (nauhurilta ja 
efektilaitteista tulevat) summattiin. Jos kanavia oli esimerkiksi 16, ei äänittäjä 
pystynyt enää yksin kaikkien säätöjen tekemiseen. Dan Tigerstedt kuvaa, 
millaista oli miksata hankalaa kappaletta ennen miksausautomaatiota: 
”Hankalimmat miksaukset ennen automaattia tehtiin koko bändin voimalla. Mä 
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olin mestarina siinä, ja jaoin kanavia, jotka oli merkattu - teippi vieressä ja 
viivoja siellä täällä. Mä istuin itse laulufeiderin kanssa, oli tekstilappu edessä, ja 
lähes joka sanan kohdalla oli db-luku.” (Tigerstedt 2002*, 41; Halonen 2002*, 
17; Litmanen 2001*, 20; Hyvärinen 2002*, 56) 

Miksausta helpottamaan tehtiin siis miksausohje, jollaisena saattoi toimia 
esimerkiksi laulun sanat sisältävä paperi. Äänipöytään merkittiin teipeillä 
liukusäätimien oikeat tasot kullakin kohdalla. Monen informantin mukaan ennen 
miksausautomaatiota säätöjen tekemiseen kului liikaa energiaa. Jokaisen 
miksaukseen osallistuvan oli muistettava tehdä siirtonsa oikeaan aikaan. 
Miksauksen piti onnistua kerralla, ja jos jostain syystä tuli virhe, jouduttiin 
kappaleen miksaaminen aloittamaan alusta. Näin kävi kuulemma hyvin usein. 
Tämän vuoksi miksausta piti harjoitella monta kertaa. (Samuli 2002*, 44)  

Jos miksaus oli kovin hankala, voitiin miksaus tehdä osissa siten, että teoksen 
osat miksattiin valmiiksi yksitellen. Valmiit osat leikattiin ja koostettiin 
yhtenäiseksi otoksi. Rumpujen iskut olivat hyviä kohtia leikata nauha, koska ne 
olivat selkeästi kuultavissa nauhoilta (Tigerstedt 2002*, 41). 
Nauhanleikkaaminen miksausvaiheessa ei kuitenkaan ollut yleistä. Tämä 
menettelytapa katosi, kun 1980-luvulla siirryttiin miksausautomaatioon. 
(Hyvärinen 2002*, 56; Halonen 2002*, 33)  

 
Huomattava helpotus monimutkaistuvaan miksaukseen oli uudempiin 
äänipöytiin saatava miksausautomaatio-ominaisuus. Sen avulla osa 
miksaustoiminnoista voitiin ohjelmoida etukäteen. Äänipöytä toisti halutut 
toiminnot jokaisella soittokerralla samalla tavoin. Ahera korostaa, että 
miksausautomaatio on helpottanut miksaamista. Kuten edellä kävi ilmi, joka 
kanavan eri säädöt piti kirjoittaa paperille muistiin. 16-raitanauhurin kanssa 
tähän kului paljon aikaa. (Ahera 2002*, 21)  

Miksausautomaatio tuli isoimpiin suomalaisstudioihin 1980-luvun puolivälin 
jälkeen. Finnvoxiin miksausautomaatio tuli 1984, kun C-studion äänipöytään 
hankittiin VCA-ohjatut liukusäätimet. Takomon ensimmäiseen API-äänipöytään 
olisi saatu automaatio, mutta sitä ei kuitenkaan tuolloin hankittu. 
Miksausautomaatio tuli Takomoon vuoden 1986 lopulla, kun Takomoon 
hankittiin SSL-äänipöytä. Siihenkin miksausautomaation olisi saanut jo 1970-
luvun puolivälissä. (Tigerstedt 2002*, 40; Hemmi 2001*, 14) 
Miksausautomaation mahdollisuudet olivat tosin vielä 1980-luvulla melko 
rajalliset. Aluksi miksausautomaatiolla voitiin säätää vain kanavan voimakkuutta 
ja sitä, onko kanava auki vai ei. (Tigerstedt 2002*, 41) Nykyisin on käytössä 
äänipöytiä, joihin voidaan tallentaa useiden eri sessioiden kaikki asetukset. 
Kesken jäänyttä työtä voi jatkaa milloin vain tarvitsematta aloittaa alusta.  

Aluksi ajateltiin, että miksausautomaatio nopeuttaisi miksausta. Kävikin 
päinvastoin, ja aikaa kului enemmän, koska miksausautomaatio tarjosi niin 
paljon uusia mahdollisuuksia. Miksauksiin saatiin aivan uudenlaisia 
yksityiskohtia ja voitiin työskennellä hyvin tarkasti. Ennen miksausautomaatiota 
jouduttiin tekemään erilaisia ratkaisuja. Vasta automaation jälkeen voitiin todella 
miksata ja keskittyä kuuntelemaan. Miksauksesta tuli nautittavaa, kun kaikkea ei 



 
 
 
 

202

tarvinnut koko ajan säätää käsin. Kuuntelu eikä nappuloiden kääntely on 
kuitenkin tärkein asia miksauksessa. (Tigerstedt 2002*, 41; Hyvärinen 2002*, 
56; Halonen 2002*, 49; Litmanen 2001*, 20; Hemmi 2001* 14; Samuli 2002*, 
44)  

Ilmeisesti miksausautomaatio ja nykyisin myös tietokoneiden käyttö 
musiikkituotannossa ovat selkeyttäneet miksauksia. Näin ainakin Esa Niemisen 
mukaan: ”Nykyään kun miksataan tietsikalla, jossa on niin mielettömät 
mahdollisuudet, niin ei tarvi enää arrata niin täyteen. […] Ennen aina valitettiin, 
että ’miks tää on niin täynnä, ei täältä saa kuulumaan mitään’, kun sellot ja 
pasuunat pauhasi samalla [miesääni]alueella. Käytäntö muuttui pikkuhiljaa.” 
(Nissilä 2003) 

Miksauksen teknisiä rajoituksia 

Esa Nieminen kertoi edellä, että sovituksissa oli joskus liian paljon elementtejä, 
joita ei sitten lopulta enää saatu esiin. Osittain tämä johtui sovittamisesta, mutta 
välillä oli varmasti kyse miksausvaiheen ongelmista. Sovittajan oli ehkä vaikea 
luopua ideoistaan. Jos sovittaja oli kirjoittanut monipuolisia elementtejä 
sovitukseensa, hän luonnollisesti halusi, että ne kuuluisivat myös miksauksessa. 
Aheran mielestä hedelmällisempi tapa sovittamisessa olisi kirjoittaa niin, että 
osuuden kuulee vasta sitten, kun se puuttuu, eikä niin, että se kuuluisi koko ajan. 
(Ahera 2002*, 25) 

Säestyksen ja solistin suhde on monen mielestä muuttunut viime aikoina. 
Säestys on nykyisin suhteessa laulajaan paljon kovempaa kuin ennen. Ahera 
myöntää, että solistin ja taustan voimakkuussuhteen ongelma saattaa olla 
sukupolvikysymys. Musiikkia tehdään nuoremmille ihmisille, jotka ovat 
oppineet kuuntelemaan musiikkia eri tavalla. He pystyvät erottamaan sanat 
voimakkaan säestyksen keskeltä. Ennen solistin ja taustan suhteeseen 
kiinnitettiin enemmän huomiota. Sanoista piti saada selvää. Aheran mielestä näin 
pitäisi olla jo pelkästään kunnioituksesta tekstintekijää kohtaan. Sivosen mukaan 
olennaista iskelmän miksauksessa oli se, että laulu kuuluu. (Ahera 2002*, 28; 
Samuli 2002*, 43; Sivonen 2001*, 33) 

Yksi selitys lauluäänen ja säestyksen epätasapainoon voi olla se, että 
miksauksen tekevä äänittäjä oppi kappaleen ulkoa, koska hän kuuli taustan ja 
solistin osuuden kymmeniä kertoja. Jouko Ahera tiedosti juuri tähän tottumiseen 
liittyvät vaarat. Jos taustan ja solistin suhteesta tuli kinaa sovittajan kanssa, 
Ahera pyysi Finnvoxin puhelinvaihteen hoitajan kuuntelemaan kappaletta. Jos 
tämä ei pystynyt kertomaan kappaleen tarinaa, oli tausta varmasti liian kovalla. 
Tuskin tavallinenkaan kuulija silloin ymmärtäisi sanoja. (Ahera 2002*, 25)  

 
Yksi äänittämisen ongelmista on pitää voimakkaasti vaihtelevat 
äänenvoimakkuuden tasot laitteiden kestämissä rajoissa. Vielä 1950-luvulla 
äänittäjän oli koko ajan elettävä soittajien mukana ja pyrittävä ennakoimaan 
voimakkaat ja hiljaisemmat osuudet. Äänenvoimakkuuden vaihteluja 
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rajoittamaan kehitettiin apuvälineitä kuten limitteri ja kompressori, joita tuli 
Suomessa käyttöön 1960-luvun lopulla. Limitteri ei päästä äänisignaalia 
nousemaan tietyn tason yli. Kompressori sen sijaan tasaa äänen kovimpien ja 
hiljaisimpien tasojen välistä eroa: hiljentää kovempia ja nostaa hiljaisimpia.  

Iskelmämusiikkilevyt piti miksata äänenvoimakkuuden vaihteluiltaan melko 
tasaiseksi, koska levyjen pitää kuulostaa hyvältä radiossa ja autossa. Hyvärinen 
muistelee, että kappaleen dynamiikan rajat mahtuivat 1970-80-luvuilla 10 
desibelin sisään. Halosen mukaan jossain vaiheessa oli muotia 
”yleiskompressointi”, jossa koko kappaleen dynamiikka määräytyi bassorummun 
iskujen mukaan. Tästä esimerkkinä Halonen mainitsee Boney M -yhtyeen 
tuotannon. Näitä Halonen kutsuu ”pumppaaviksi” miksauksiksi. (Sivonen 2001*, 
35 Hemmi 2001*, 14; Hyvärinen 2002*, 54; Halonen 2002*, 39)  

Kompressoinnin vaikutuksen voi huomata joistakin laulun äänteistä, jotka 
kompressoinnin seurauksena hieman vääristyvät. Fredin Uneen aika vaipuu -
kappaleessa (1974) laulajan k-konsonaatit ”paukkuvat”. Katri-Helenan Mikä 
meidän nyt on -laulussa (1972) kuulee voimakkaasti kompressoituja akustisia 
kitaroita. Rummutkin kuulostavat voimakkaasti kompressoiduilta. 
Kompressoinnin vaikutuksen bassoon havaitsee selvästi Katri-Helenan Tiedän 
sen -kappaleessa (1978), jossa basson ääni kompressoinnin seurauksena soi 
pitkään. Todella kompressoitu piano on kuultavissa Paula Koivuniemen Ei ei ei -
kappaleessa (1978). Toinen esimerkki tästä on Matin ja Tepon Nyt tunnen mitä 
rakkaus on (1975). 

Antti Hyvärinen kertoi, että 1960-70-luvuilla Raha-automaattiyhdistykselle 
tehtiin aivan oma miksauksensa jukeboksi-käyttöä varten. Oli nimittäin 
huomattu, että äänentasoltaan voimakkaampia levyjä myös soitettiin enemmän 
levyautomaateissa. Jukeboksien äänenvoimakkuutta ei voitu muuten säätää, joten 
levynkaiverruksessa äänitteelle saatu äänenvoimakkuus määritti sen, kuinka 
kovaa äänite soi jukeboksissa. RAY:ta varten kaiverruksessa käytettiin 
taajuuskorjaimia korkeiden ja matalien taajuuksien leikkaamiseksi, jotta singlelle 
saataisiin tarpeeksi voimakkuutta. (Hyvärinen 2002*, 53) 

Jori Sivosen mukaan äänitealalle kaupallisten paikallisradioiden aikana 
tulleella sukupolvella on aivan toisenlainen dynamiikkakäsitys kuin aiemmilla. 
Nuoremmat tekijät pyrkivät jo kotistudiotuotteissaan hyvin kapeaan 
dynamiikkaan. Tämän tuotteen he vievät masterointiin ja pyytävät, että tasoja 
vielä nostettaisiin. Halonen ei sen sijaan usko, että nykyään tehtäisiin 
tarkoituksella dynamiikaltaan kapeampaa musiikkia. Hemmin mukaan 
iskelmämusiikin masterkompressointi on ollut hyvin samanlaista viimeiset 20 
vuotta. Hemmin tullessa Finnvoxiin käytettiin Urein LA-4-kompressoreita - ja 
käytetään edelleenkin. Sen sijaan 1980-luvulla yleistyneitä Aphexin 
”dominatoreja” ei ole iskelmässä juuri käytetty. (Sivonen 2001*, 35; Halonen 
2002*, 39; Hemmi 2001*, 14) 

Tigerstedt on havainnut, että 1990-luvulla populaarimusiikin dynamiikka on 
aivan selvästi kaventunut. Se johtuu lähinnä siitä, että musiikin rooli kuulijoille 
on muuttunut. Musiikista on tullut enemmän osa ympäröivää äänimaisemaa. 
Musiikin kuunteluympäristö ei anna dynamiikalle mahdollisuuksia. 
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Hiljaisemmat äänet eivät enää yksinkertaisesti kuulu muun hälyn alta. (Sarhamaa 
2001, 15)  
 
Kaksiraitaiset ääninauhurit eli stereonauhurit tulivat Suomessa studiokäyttöön jo 
1950-luvun puolivälissä. Kuluttajille tarkoitettuja laitteita oli markkinoilla jo 
1960-luvun alussa. Kahden raidan avulla musiikki voitiin tallentaa stereona, 
mutta pitkälle 1960-luvulle asti äänitteet julkaistiin kuitenkin mono-muodossa. 
Viimein 1960-luvun kuluessa maailmalla ja Suomessakin siirryttiin 
valmistamaan stereolevyjä. Käännekohta Suomessa tuntuu olleen vuoden 1968 
tienoilla.  

1960-luvun loppu on siirtymävaihetta mono-LP-levyistä stereo-LP-levyihin. 
Esimerkiksi Dannyn LP (1969) sisältää sekä mono- että stereoäänityksiä. 
Kiinnostavaa on, että Dannyn aiemmalla LP:llä 1968 kaikki kappaleet olivat 
stereona. Myös Paula Koivuniemen ensimmäisen LP:n (1971) B-puoli sisältää 
mono-versioita. Nämä ovat ilmeisesti 1960-luvun singlejä, joissa on mukana isot 
soitinkokoonpanot. Niillä 1960-luvun LP-levyillä, joilla on mukana sekä mono- 
että stereoäänitteitä, korostuu näiden välinen ero. Esimerkiksi Fredin albumilla 
(1969) kontrasti monoversioiden ja uusien stereomiksausten välillä on suuri. 
Stereoäänentoistosta otetaan kaikki irti. Muillakin 1960-luvun stereolevyillä on 
tyypillistä, että soittimet on sijoitettu aivan eri laitoihin kuin korostamaan 
stereoefektiä.  

Kun ensimmäiset stereolevyt esiteltiin 1950-luvulla, stereota käytettiin 
lähinnä efektinä. Äänet ”hyppivät” kaiuttimesta toiseen (Gronow & Saunio 1990, 
368). Stereo oli tuolloin uutuus, ja sen antamista mahdollisuuksista haluttiin 
ottaa kaikki irti. Jouko Ahera muistaa, kuinka jotkut sovittajat halusivat 
stereolevyjen alkuvaiheessa soittimet selvästi erilleen, että stereovaikutelma 
tulisi varmasti esiin. Aheran mielestä tällaiset ratkaisut olivat luonnottomia ja 
niihin kyllästyi nopeasti. (Ahera 2002*, 45) 

Hyvä esimerkki ensimmäisten stereolevyjen hyvin laajasta stereokuvasta on 
Kirkan Okolona River Bottom Band (1968), jossa rummut on sijoitettu aivan 
oikealle ja puhallinsektiot laidoille. Tällaista stereokuvaa voi kutsua 
pistestereoksi. Se ei ollut tuolloin yksin suomalaisten äänitteiden ominaisuus. 
Esimerkiksi monet Beatles-äänitykset noudattavat 1960-luvun puolivälissä 
samanlaista miksaustapaa. Tällainen miksaustapa johtui äänittämisestä 
neliraitanauhureilla. Stereokuvan luomiseen tarvitaan vain kaksi raitaa. Siten jo 
kahdella raidalla soittimet olisi voitu sijoittaa eri kohtiin stereokantaa ja luoda 
uskottava illuusio soittimista tilassa. Neliraitanauhureilla sen sijaan pyrittiin 
äänittämään osuuksia vain yhdelle raidalle kerrallaan. Esimerkiksi 
säestyssoittimet saatettiin soittaa yhdelle raidalle. Miksauksessa tämä yksi raita 
piti vain sijoittaa johonkin kohtaan vasen-oikea-akselilla. Jouko Aheran mukaan 
1960-luvulla soittimien sijoittelu tällä tavoin oli uutta. Tuolloin ei ollut vielä 
kehittynyt selviä tapoja käyttää stereota. Jälleen voidaan verrata kehitystä 
Beatlesiin. Vasta Beatlesin viimeiseksi äänitetyllä Abbey Road -levyllä (1969) 
rummut on vain yhdessä kappaleessa äänitetty stereona, mikä nykyään on lähes 
vakiokäytäntö populaarimusiikkiäänitteillä. Suomalaisissa iskelmäsovituksissa 
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soittimien sijoittaminen stereokannalle näyttää vakiintuneen nykyisiin 
käytäntöihin vasta 1970-luvun puolivälissä, kymmenen vuotta ensimmäisistä 
stereolevyistä. 

Soittimien sijainti stereokannalla voi siis kertoa äänitysmenetelmistä. Monilla 
1960-luvun levyillä suuri osa säestyssoittimista on yhdellä kohtaa stereokantaa. 
Tällöin siis osa kompista on ilmeisesti äänitetty yhdelle raidalle. Kun käyttöön 
tulivat 8-raitanauhurit, stereokannelle saatiin lisää yksittäisiä äänilähteitä. Toki jo 
kahdellekin raidalle voi äänittää siten, että stereokanta täyttyy äänistä 
vasemmalta oikealle. Silloin soittimet sijoitetaan jo äänitettäessä mikserin 
panorointi-säätimen avulla haluttuun kohtaan stereokannalle. Panorointi-
säätimen avulla äänilähdettä voidaan pyörittää eri puolille stereokantaa. Tästä 
ensimmäisiä esimerkkejä on Dannyn I will wait for you (1968). Kappale alkaa 
wah-wah-kitaralla, jota panoroidaan vasemmalta oikealle ja takaisin. 
Myöhäisempi esimerkki tällaisesta panoroinnista on Fredin Lähemmäksi vielä 
(1978), jossa on klavinetti-cembalo-unisono, jota pyöritetään ympäri 
stereokantaa. 

1960-luvulla basso oli sijoitettu usein stereokannan jompaankumpaan laitaan. 
Ahera korostaa, että tuolloin stereon käyttöä vasta opeteltiin, ja tuntui aivan 
luontevalta sijoittaa basso näin. (Ahera 2002*, 47) Pian kuitenkin huomattiin, 
että tällä tavoin äänitteelle ei saatu kaiverretuksi tarpeeksi bassoa. Ongelma 
ratkesi, kun basso sijoitettiin keskelle stereokantaa. Ihmisen kuulo ei muutenkaan 
paikallista tarkasti matalia taajuuksia, joten on sama, mihin kohtaan stereokantaa 
basso sijoitetaan. Samaa pätee myös matalia taajuuksia sisältävään 
bassorumpuun. Kiinnostavaa on, että nyt CD:n aikakaudella kyseistä rajoitusta ei 
enää tarvitsisi huomioida. Basso ja bassorumpu tuntuvat kuitenkin vain tiukasti 
pysyvän keskellä stereokantaa populaarimusiikkiäänitteillä. Ilmeisesti 1970-
luvulta lähtien on siinä määrin totuttu basson sijaintiin, ettei muutosta hevin tule. 
Joka tapauksessa ääniteformaatin vaikutus miksaukseen tulee hyvin esiin basson 
ja vinyylilevyn tapauksessa. 

 
Iskelmätuotannoissa ja varmasti kaikelle vinyylilevyjä käyttävälle 
musiikkituotannolle oli tärkeää, ettei ns. vaihevirheitä päässyt syntymään. 
Vaihevirhe syntyy, kun äänessä on vastakkaisvaiheisia komponentteja, jotka 
summautuessaan kumoavat toisensa. Varttuneemmat lukijat saattavat muistaa 
Yleisradion radiolähetyksissä 1970-luvulla soitetun stereotestin, jossa 
vaihevirhettä havainnollistettiin.  

Vaihevirheet masternauhalla vaikeuttivat levynkaiverrusta. Ne myös 
huononsivat merkittävästi musiikin sointia, koska vaihevirheen seurauksena 
äänen taajuussisältö voi muuttua tai äänenvoimakkuus laskea. Tom Vuoren 
mukaan vaihevirheet olivat lähes ainoa asia, josta Vuorta kokeneemmat 
äänittäjät häntä nuorena äänittäjänä varoittelivat. Melko varma tapa saadaan 
aikaan vakava vaihevirhe oli esimerkiksi äänittää kaksi kertaa sama basso-osuus 
ja sijoittaa ne stereokannan eri laitoihin. Toinen vaihevirheiden synnyttäjä oli 
Hyvärisen mukaan taajuuskorjailu. Äärimmäisten taajuuskorjailujen vuoksi 
äänitteille syntyi joskus vaihevirheitä. (Vuori 2002*, 8; Hyvärinen 2002*, 60) 
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Vaihevirheet voitiin yleensä huomata normaalissa kuuntelussa. Erityisesti 
basson vaiheeseen piti kiinnittää huomiota. Helpoiten vaihevirhe huomattiin, kun 
musiikkia kuunneltiin välillä monona, eli vasen ja oikea kanava summattiin 
yhteen. Studiossa saattoi olla erillinen kaiutin monokuuntelua varten. Jos ääni 
monokuuntelussa tuntui heikolta tai vääristyneeltä, oli siinä melko varmasti 
vaihevirhe. Äänen vaihekäyttäytymistä voidaan tarkastella sitä varten 
suunnitellulla mittarilla ns. goniometrillä. Se näyttää visuaalisesti, jos ääni on 
vaihevirheessä. Finnvoxin 1970-luvun itserakennetuissa pöydissä oli goniometri 
(Hemmi 2001*, 16). Uusimmilla digitaalisilla äänipöydillä vaihevirheetkin 
voidaan korjata, kun joka äänikanavaan voidaan tarvittaessa lisätä viivettä, 
jolloin eri äänet saadaan keskenään samaan vaiheeseen (Mäkinen 1990, 37). 

Hyvä esimerkki äänen vaihekäyttäytymisen luovasta käytöstä on Katri 
Helenan levyttämä Kesän lapsi -kappale (1976). Kappaleen kertosäkeistössä 
koko vasemman kanavan vaihe käännetään. Tom Vuori pitää jonkinlaisena 
ihmeenä, että näin voimakas vaiheenkäsittely meni kaiverruksesta läpi. 
Kappaleen äänitti Vuoren mukaan Antti Joki, ja efekti saatiin aikaan Auto Phaser 
-nimisellä laitteella. Efektin käyttöä kyseisessä kappaleessa pidettiin tuolloin 
hyvin radikaalina. (Vuori 2002*, 12)  

 
Äänen taajuusalueet jaetaan yleensä kolmeen osaan: ylä- ja keskitaajuuksiin ja 
mataliin taajuuksiin. Eri taajuusalueiden keskinäistä voimakkuutta äänessä 
voidaan muuttaa taajuuskorjaimilla. Signaalista voidaan poistaa tai lisätä eri 
taajuuksia ja taajuusalueita. Taajuuskorjaimet eroavat sen mukaan, millaisia 
säätöjä niissä on. Yksinkertaisimmissa taajuusalue on kiinteä (esimerkiksi 100 
Hz), eli siis vain tiettyä taajuusaluetta voidaan joko vähentää tai korostaa. 
Hieman kehittyneemmissä taajuuskorjaimissa korjattava taajuusalue voidaan 
valita. Vielä yksi askel eteenpäin on ns. Q-arvo (kaistanleveys). Tällöin voidaan 
määrätä, kuinka laajalle taajuusalueelle valitun korjauskohdan ympärillä 
taajuuskorjailu vaikuttaa. 

Aheran mukaan 1960-luvun taajuuskorjaimissa oli samat ominaisuudet kuin 
nykyisissäkin, Q-arvoa lukuun ottamatta. (Ahera 2002*, 31) Finnvoxin 1970-
luvun äänipöydässä kaistanleveys oli vakio, noin oktaavin. Tämän vuoksi niillä 
ei voinut tehdä erityisen tarkkoja korjauksia kuten nykyaikaisilla korjaimilla. 
Joissakin äänipöydissä taajuuskorjaimen säädöt oli varustettu portaallisella 
kytkimellä. Näin oli esimerkiksi 1970-luvun Finnvoxin äänipöydissä. Tästä oli 
joskus haittaa, kun sopiva arvo olisi ollut kahden pykälän välissä. Myös 
Takomon API-äänipöydän taajuuskorjaimet olivat portaalliset. Ne alkoivat ajan 
kuluessa rätisemään. (Hemmi 2001*, 5; Tigerstedt 2002*, 40) 

Tommi Liuhala (2001*, 47) muistelee, että 1970-luvun Studerin 
äänipöydässä taajuuskorjaimien alueet olisivat olleet 80, 400, 1500 ja 6800 
hertsiä. Liuhalan haastattelusta ei käy ilmi, milliaiset korjaimet olivat kyseessä: 
olivatko ne hyllykorjaimia, päästö- tai estokorjaimia. Olennaista kuitenkin on, 
että ne eivät olleet Liuhalan mielestä kovin käyttökelpoisia - ainakaan rock- tai 
pop-musiikkiin. 80 ja 400 hertsiä ovat molemmat liian korkeita rajataajuuksia, 
6800 hertsiä taas liian alhainen. Ainoastaan 1500 hertsin korjain oli sopiva. 
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Äänipöydän suunnittelijat olivat ehkä ajatelleet toisenlaista musiikkia, tai sitten 
äänipöytien käyttäjiltä ei vielä kerätty palautetta, jotta olisi voitu kehittää 
paremmin käyttöön sopivat korjaimet. Alppi-studiossa oli kuitenkin hyvät 
mahdollisuudet taajuuskorjailuun, osaksi erillisten taajuuskorjaimien ansiosta 
(Vuori 2002*, 2). 

Jari Laasasen studiossa Kokkolassa 1980-luvun alussa oli Soundcraft 1624 -
äänipöytä. Siinä vain keskialueen korjain oli säädettävällä arvolla. 
Alipäästösuodin oli valinnasta riippuen joko 8 tai 16 kHz. Kiinteät arvot olivat 
ongelmallisia, sillä jos useassa kanavassa käytettiin samaa korjainta samalla 
tavoin, alkoivat taajuudet osua samaan kohtaan. Lisäksi 8 ja 16 kHz väli on 
oktaavi, jolloin ylempi on siis alemman kerrannainen. Soundcraftin pöydällä 
korkeiden taajuuksien lisäämiset kuulostivat Laasasen mielestä huonolta. 
Kohiseva nauhuri kuitenkin peitti hieman äänipöydän puutteita. Laasanen 
arvelee, että paremman kohinanpoistojärjestelmän, kuten Dolby SR:n kanssa, 
taajuuskorjaimien puutteet olisivat haitanneet vielä enemmän. (Laasanen 2001*, 
5) 

Microvoxin ensimmäisessä Uher-mikserissa ei ollut taajuuskorjaimia, joten 
Nurmikallio joutui sävyttämään ääntä erilaisin mikrofonivalinnoin ja asetteluin. 
Lisää sävytystä ääneen saatiin, kun mikrofonin päälle asetettiin froteepyyhe. 
Microvoxin seuraavassa itse rakennetussa äänipöydässä oli kymmenen kanavaa 
ja kaksialueinen taajuuskorjain (basso- ja diskanttisäätimet). Lisäksi oli käytössä 
parametrisiä taajuuskorjaimia, joissa taajuus ja kaistanleveys oli säädettävissä. 
Taajuuskorjaimia Nurmikallio sanoi käyttävänsä paljon, koska niitä tarvittiin 
tuolloisessa pop-musiikissa. (Nurmikallio 1976, 27-30; Juntunen 1997, 123-124) 

 
Iskelmätuotannoissa taajuuskorjailun suhteen oltiin 1960-luvulla hyvin 
varovaisia. Sillä yritettiin tehdä vain kosmeettisia muutoksia saundeihin, eikä 
ääntä pyritty muuttamaan täysin tunnistamattomaksi. (Ahera 2002*, 32) Yhtenä 
taajuuskorjailun virheenä Vuori piti esimerkiksi sitä, että bassorummusta 
leikattiin jo äänitysvaiheessa joitakin taajuuksia pois. Ajateltiin, että näitä 
taajuuksia ei kuitenkaan tarvittaisi. Tällaisia virheitä on hyvin vaikea enää 
jälkikäteen korjata. (Vuori 2002*, 5)  

Sen sijaan 1970- ja 80-lukujen taitteessa oli Laasasen mukaan yleistä poistaa 
taajuuksia soittimien keskialueilta. Tämä johtui ilmeisesti äänipöydistä ja muista 
äänityslaitteista johtuvasta säröstä. Liiallisesta keskialueen taajuuskorjailusta on 
se haitta, että silloin soittimien tunnistaminen vaikeutuu. Soittimien ominaisväri 
katoaa, ja lopulta kaikki soitimet kuulostavat samalle. (Laasanen 2001*, 40) 
Taajuuskorjailun avulla äänitteille voidaan luoda hyvin epätodellinen 
taajuusjakauma, joka ei vastaa sitä, miltä soittimet tietyssä tilassa oikeasti 
kuulostaisivat. Otto Romanowski otti tästä esimerkiksi basson. Tavallaan basson 
suuri määrä äänitteillä on luonnotonta, koska matalia taajuuksia sisältävät äänet 
ovat suurienergisiä ja niitä tavataan vain harvoin luonnossa. (Romanowski 
2001*, 14) 

Eri taajuusalueita on painotettu eri tavoin eri aikoina. Kun Samuli tuli alalle 
1970-luvun alussa, oli bassotoisto tärkeää. Jonkin vuoden päästä korkeiden 
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taajuuksien tavoittelemisesta tuli tärkeämpää. Äänitteisiin yritettiin saada 
mahdollisimman paljon ”kihinää”, mutta levynkaiverruksessa rajat tulivat 
vastaan. (Samuli 2002*, 48) Myös Juha Björninen huomasi, että aivan 1970-
luvun lopussa sekä Suomessa että maailmalla miksauksista tehtiin yhä 
kirkkaampia, siis pyrittiin lisäämään mahdollisimman paljon korkeita taajuuksia. 
Björninen arvelee tämän ilmiön liittyvän diskomusiikin tuolloiseen suosioon. 
(Björninen 2002*, 36) 

Janne Louhivuoren mukaan taajuuskorjailu iskelmätuotannoissa oli 
harvemmin tietoista tai perinpohjaisesti analysoitua. Oli kyllä esimerkiksi 
tiedossa, että Abba-yhtyeen äänitteillä oltaisiin ”raivattu” tilaa juuri sille 
taajuusalueelle, jolle Abban naissolistien laulu asettui. Suomen oloissa ohjeena 
oli pikemminkin ”mikä kuulostaa hyvälle”. Kyse oli enemmän ”hajuaistista” 
kuin analyysista. Louhivuoren mielestä äänittäjän tai tuottajan pitäisi kuulla 
analysoimattakin, jos jollakin taajuusalueella on ”tunkua”. (Louhivuori 2001*, 
25) 

Louhivuoren käsitys on, että taajuuskorjailun pitäisi olla pikemminkin 
vähentävää. Jos miksauksessa huomataan, että jollakin taajuusalueella on 
”tungosta”, sieltä pitäisi silloin poistaa taajuuksia. Esimerkiksi taajuusalue 120-
250 hertsiä sisältää ns. ”humuoktaavit”. Tältä alueelta voidaan yleensä poistaa 
vähän. Vanhoissa 1960-luvun äänityksissä Louhivuori on joskus kuulevinaan 
”humu-pekkaa” siis ko. taajuusalueen tukkoisuutta. Toisaalta tuolloiset 
mikrofonit ja esivahvistimet värittivät ääntä sopivasti, mitkä paransivat 
lopputulosta. (Louhivuori 2001*, 26) Esimerkkinä ”humupekka”-saundista 
käynee Dannyn Tunne hellin voimakkain (1968) -kappaleessa oikealla kuuluva 
kitarasaundi. 

Spektrianalysaattori (RTA - Real time analyziser) on laite, joka esittää 
visuaalisesti laitteeseen sisääntulevan signaalin taajuusjakauman. Laitteen 
näytössä vaaka-akselilla on ihmisen kuuloalueen kattamat taajuudet ja 
pystyakselilla kunkin taajuusalueen voimakkuus. Taajuusalueet on jaettu 
kapeampiin osiin, esimerkiksi terssin välein. Jokaisen taajuuskaistan 
voimakkuutta ilmaisee sen voimakkuuden mukainen valopylväs. 
Spektrianalysaattori kertoo äänittäjälle, mitä taajuuksia juuri kuultava ääni 
sisältää. Sen ansiosta äänittäjä ei ole pelkästään korviensa ja mahdollisesti 
puutteellisen monitorikuuntelun armoilla.  

RTA-laitteita alkoi tulla suomalaisiin studioihin 1980-luvun taitteessa. 
Sivonen muistelee, että RTA olisi ollut Takomo-studiossa alusta asti, siis 
vuodesta 1977 lähtien. Myös levykaivertamoissa käytettiin samanlaisia laitteita. 
Vuori kuitenkin korostaa, että RTA oli vain korvien tukena. Päätökset oli 
kuitenkin tehtävä sen mukaan, mikä kuulosti hyvältä. RTA vaikutti hyvän 
saundin luomiseen lähinnä siten, että sen avulla pystyttiin välttämään virheitä. 
RTA:sta nähtiin hyvin mahdolliset taajuuspiikit, esimerkiksi solistin voimakkaat 
s-ääneet. Lisäksi RTA:lla voitiin käännösiskelmää tehtäessä tarkastaa 
alkuperäisen ja tekeillä olevan taustan suhdetta toisiinsa. RTA:sta nähtiin, millä 
taajuusalueilla oli eroja. Louhivuoren mukaan analysaattorin tulo ei kuitenkaan 
vaikuttanut sovituksiin tai miksaukseen siten, että analysaattorista olisi katsottu 
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jokin vapaa taajuusalue ja siihen olisi sitten keksitty jotain täytettä. (Vuori 
2002*, 24; Liuhala 2001*, 40; Sivonen 2001*, 35; Hemmi 2001*, 25; 
Louhivuori 2001*, 26) 

Kassu Halonen sanoo, että RTA:ta on toki katseltu niin kauan, kuin niitä on 
ollut, mutta se ei saisi kuitenkaan liiaksi vaikuttaa. Halosen käsitys on, että kun 
musiikki kuulostaa hyvältä (mielellään vielä huonoilla laitteilla), on ihan sama 
mitä ”käppyrät” näyttävät. Myös Samuli on yrittänyt luottaa enemmän korviin 
kuin mittareihin. Jori Sivonen puolestaan on havainnut, että kun RTA:n näyttämä 
taajuuskäyrä on suora, musiikkikin useimmiten kuulostaa hyvältä. Romanowskin 
mukaan miksauksessa ei kuitenkaan kannattaisi pyrkiä jatkuvaan täyteen 
spektriin, koska tulos on vain tasapaksua. Parempi olisi, jos kappaleen aikana 
käydään eri taajuusalueita läpi. (Halonen 2002*, 35; Sivonen 2001*, 36; 
Romanowski 2001*, 21; Samuli 2002*, 48) 

Efektit ja niiden käyttö 

Kun ääntä muokataan jollain laitteella, puhutaan usein tietystä efektistä. Efekti-
sana voi siis tarkoittaa jotain laitetta, joka muokkaa ääntä tietyllä tavalla. 
Efektillä voidaan myös tarkoittaa sitä vaikutusta, mikä ääneen tulee tuon laitteen 
käytön myötä. Kuten jo luvusssa 1. kävi ilmi, aiemmin tietyn efektin tekemiseen 
tarvittiin esimerkiksi kaksi ääninauhuria, mutta nykyisin efektit saadaan 
erityisesti suunnitelluista laitteista. Uusimpien laitteiden sisällä on prosessori, 
joka on ohjelmoitu tekemään erilaisia signaalikäsittelytehtäviä sisääntulevalle 
signaalille. Musiikkiäänityksessä käytetään paljon erilaisia efektejä, mutta tässä 
yhteydessä esittelen vain niitä efektejä, joita käsittelemissäni suomalaisstudiossa 
käytettiin erityisesti iskelmätuotannossa.  

Musiikin äänitystapa ja käytettyjen raitojen määrä ei sinänsä vaikuta efektien 
käyttöön. Musiikki voidaan äänittää suoraan kaksiraitanauhalle niin, että 
tarvittavat efektit lisätään äänipöydässä ja valmis miksaus menee äänipöydästä 
suoraan nauhalle. Moniraitaäänitys toki helpottaa efektien käyttöä, koska päätös 
siitä, käytetäänkö tiettyä efektiä vai ei, voidaan jättää miksausvaiheeseen. Kun 
raitoja oli vähän, soittimen ääntä ei uskallettu äänittää valmiiksi efektoituna, 
koska mahdollisesti huonosti äänitettyä osuutta ei ehkä enää saataisi korjattua. 
Vaikka suoritus äänityshetkellä kuulostaisikin hyvältä, miksausvaiheessa se ehkä 
ei enää sopisi kokonaisuuteen.  

Bruno Korpelalla on kiintoisa näkemys siitä, kuinka muusikoiden ja 
studioiden efektivalikoimat eroavat Suomessa ja Yhdysvalloissa. Korpelan 
käsitys on, että Yhdysvalloissa juuri muusikot itse hankkivat uusia laitteita, 
joiden avulla he yrittivät tarjota palveluksiaan tuottajille. Yhdysvaltalaisissa 
studiossa ei siten ollut paljon laitteita, vaan muusikot ja tuottajat toivat omansa. 
Suomessa taas studiot pyrkivät hankkimaan uusia laitteita uusia asiakkaita 
haaliakseen. (Korpela 2001b*, 8)  

Muidenkin informanttien mukaan uusista laitteista tuli suomalaisille 
studioille markkinointikeino. Jo 1970-luvun alussa Suomen isoimmilla studioilla 
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oli hieman kilpailua siitä, millaisia laitteita niillä oli käytössä. (Vikstedt 1998*, 
156) Antero Päiväläinen viittaa humoristisesti siihen, että myös solistit alkoivat 
tulla tietoiseksi studiossa olevista laitteista: ”eiks teidän studiossa oo sitäkään XL 
56/8:aa, eihän tästä laulamisesta tuu muuten mitään…”. (Päiväläinen 1998*, 67) 
1970-luvulla uusista laitteista oli jo kehittynyt alalla sisäpiirivitsi. Tommi 
Liuhalan mukaan vitsailtiin pohjalaisittain äännetyllä lauseella ”Meirän taloon 
on hankittu uudet kepexit”. Lause viittaa Kepex-merkkiseen gate-laitteeseen. 
Nykyisin monen studion verkkokotisivuilla on hyvin tarkat listaukset studiossa 
olevista laitteista.  

Efektilaitteita oli vähän suomalaisissa studioissa ennen 1980-lukua. Risto 
Hemmin tullessa töihin Finnvoxiin vuonna 1979 oli siellä vain hyvin suppea 
efektivarustus. Hemmi toteaakin, että nykyisin nuoremmat studionkäyttäjät eivät 
hevin usko Finnvoxin tuolloista varustusta: levykaiku, pari kompressoria, 
muutama gate- ja viivelaite. Hemmin mukaan vasta 1980-luvulla studioihin alkoi 
kasvaa efektiräkkejä, jotka nyt kohoavat useiden studioiden äänipöytien 
ympärillä. (Hemmi 2001*, 1)  

Vasta 1980-luvulla efektejä oli markkinoilla jo paljon, ja ne olivat myös 
huomattavasti halvempia kuin aiemmin. Tästä on hyvä esimerkki yksi 
ensimmäisistä digitaalikaiuista, Lexicon 224, joka maksoi Hemmin (2001*, 6) 
mukaan markkinoille tulleessaan 50 000 markkaa. Jo muutama vuosi siitä 
markkinoille tuli lukuisia huomattavasti halvempia digitaalikaikuja ja -
efektilaitteita. Niiden laatu ei ehkä ollut aivan sama kuin Lexiconin, mutta 
huomattavasti parempi kuin esimerkiksi jousikaikulaitteiden äänenlaatu. 

 
Monien studioefektien kehitys on oikeastaan lähtenyt tarpeesta matkia jollain 
tavoin tilavaikutelmaa ja äänen jälkikaiuntaa. Yhdysvalloissa 1950-luvulla 
perustetut yksityiset studiot olivat usein pieniä, joten niiden saundi poikkesi 
huomattavasti suurempien levy-yhtiöiden suosimasta konserttihallirealismista 
(Kealy 1990). Pienissä studioissa kaikua pyrittiin jäljittelemään keinotekoisesti. 
Toinen kehityslinja studioefekteissä perustuu nauhuripohjaisten 
äänenmuokkaustapojen jäljittelyyn, kuten Julien (1999) on osoittanut (kts. luku 
1.4.).  

Musiikkiäänityksen yhteydessä täytyy tehdä ero kaiun ja viiveen välillä, 
vaikka näitä sanoja arkikielessä usein käytetään ristikkäin. Kyse on luonnossa 
usein samasta asiasta, mutta teknisesti nämä joudutaan toteuttamaan eri tavoin. 
Kaiku syntyy, kun ääni heijastuu jostakin pinnasta ja heijastunut ääni kuullaan 
uudelleen. Äänen ensimmäiset heijastukset, siis ne jotka kuullaan ensimmäisenä, 
kertovat paljon tilan koosta. Kaiulla tarkoitetaankin yleensä esimerkiksi kirkoille 
tyypillistä pitkää jälkikaiunta-aikaa. Yhtä heijastusta ei kuulla muita 
vahvempana, vaan heijastuksia tulee paljon eri puolilta suunnilleen yhtä 
voimakkaina. Joissakin olosuhteissa voi selvästi kuulla ainoastaan yhden 
voimakkaan heijastuksen, esimerkiksi läheisestä seinästä. Tämä ilmiö vastaisi 
viivettä. Viive-efektistä puhutaan, kun ääni kuuluu selvästi viivästyneenä niin, 
että sitä ei sekoita alkuperäiseen signaaliin.  
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Tilavaikutelman aikaansaamiseen käytetään kahdenlaisia laitteita. Toiset 
pyrkivät jäljittelemään ison tilan jälkikaiuntaa, jossa suoran äänen lisäksi 
kuullaan lukuisia heijastuksia. Sen sijaan viivelaitteilla suora ääni toistetaan 
sellaisenaan muutamia kertoja niin, että nämä kuullaan selvästi erillisinä.  

Jo 1950-60-luvuilla kaiun lisäämiseksi voitiin käyttää mekaanisia laitteita 
kuten jousikaikua tai levykaikua. Lisäksi Suomessa oli markkinoilla 
kiekkokaikuja. Sekä jousikaiku että levykaiku perustuvat samaan toimintatapaan. 
Sähköinen signaali muutetaan aluksi akustiseksi värähtelyksi joko jousen tai 
metallilevyn avulla ja takaisin sähköiseksi signaaliksi. Ääni ehtii heijastua 
jousessa tai levyssä monta kertaa ennen vaimenemistaan. Näin saadaan 
salityyppinen kaiunta. Molempien laitteiden mekaanisten rakenteiden vuoksi 
niiden säätömahdollisuudet ovat melko vähäiset. (Blomberg & Lepoluoto 1991, 
92-93). 

Kaikukammion toimintaperiaate on sangen yksinkertainen. Alkuperäinen 
signaali syötetään äänipöydän apulähdöstä kaikuiseen huoneeseen sijoitettuun 
kaiuttimeen. Kaiuttimesta tuleva ääni poimittiin huoneessa olevalla mikrofonilla 
ja johdettiin takaisin äänipöytään, jossa näiden kahden signaalin välistä suhdetta 
voidaan muutella. Tällainen kaikukammio oli käytössä jo PSO:n studiossa 1950-
luvulla (Ertama 2001*). Tommi Liuhalan (2001*, 53) mukaan PSO:n 
kaikukammio kuuluu hyvin esimerkiksi Seija Lampilan 1950-luvun äänityksistä. 
Toinen mahdollisuus kaikukammion toteuttamiseksi oli johtaa ääni kaikuisiin 
saleihin ja tallentaa ääni sieltä. 1970-luvun lopulla ja erityisesti 1980-luvulla 
kaikukammiomenetelmä tuli uudelleen ajankohtaiseksi. Jotkut äänittäjät alkoivat 
hyödyntää rumpujen äänityksessä esimerkiksi sellaisia studioiden tiloja, joita ei 
oikeastaan ole suunniteltu äänitykseen (porraskäytävät ym).  

Alppi-studio sai EMT-merkkisen levykaiun jo 1960-luvun alussa. Monessa 
studiossa tuntuu olleen juuri EMT:n valmistama levykaiku. Levykaikua 
käytettiin erityisesti lauluun ja jousiin. 1970-luvulla Alpissa oli ainakin EMT:n 
”kultapelti” ja AKG:n jousikaiku. Lisäksi oli käytössä vanha monipääkaiku, joka 
oli Vuoren mukaan aivan toimiva nauhakaikulaite, mutta iskelmätuotantoihin se 
oli liian ”far-out” (Vuori 2002*, 9).  

Toinen tapa lisätä ääneen tilan tuntua oli käyttää viivelaitteita. Aluksi ne 
toimivat ääninauhurin äänipäistä johtuvaan aikaeroon pohjautuen. Näin saatiin 
aikaan parin sekunnin viive. Esimerkiksi Echolette-kaikulaitteita mainostettiin 
Muusikko-lehdessä 1961 seuraavasti: ”Te tunnette jo KLEMT ECHOLETTEN, 
hämmästyttävän äänitehostelaitteen, joka tarjoaa orkesterillenne aivan uusia 
mahdollisuuksia kaiun, jälkikaiun ja trikkitehosteiden avulla. […] Jälkikaiun 
ajat: 0,1-3 sek.”  

 
Erilaiset kaikulaitteet antoivat äänittäjälle entistä suuremman mahdollisuuden 
kontrolloida lopulliselle äänitteelle tulevaa tilavaikutelmaa. Levyillä saattaa olla 
kaiun käytön suhteen omanlainen yleisilme. Esimerkiksi Dannyn Käärme -
levyllä (1972) on kuivempi saundi kuin aiemmin, kenties lähimikityksen vuoksi. 
Muutkin seikat voivat vaikuttaa: levyllä on funkin ja progressiivisen rockin 
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vaikutteita ja levy kuulostaa selvästi enemmän yhtyelevyltä. Levyllä soittaa 
ilmeisesti Dannyn kiertuebändin muusikoita. 

Kaiun määrä voi vaihdella yhden kappaleen sisällä eri soittimien välillä. 
Katri-Helenan Sunnuntaina me autoillaan (1971) -kappaleen miksauksessa 
jotkin soittimet (esimerkiksi puhaltimet) kuulostavat melko kuivilta, kun taas 
toisiin soittimiin on lisätty runsaasti kaikua. Kaiun käytöllä laulusaundiin 
saadaan erilainen perspektiivi tai etäisyys. Kirkan Love is all you really need -
kappaleen (1972) kertosäkeistö on hyvä esimerkki tästä. Sangen runsaasti kaikua 
kaikessa (laulussa ja soittimissa) on kuultavissa Fredin Vain sinusta elän -
kappaleessa (1974). Kaikua voidaan käyttää tehokeinona kappaleen 
lopetuksessa, kuten Dannyn Reggae Soul and Rock’n’roll -kappaleessa (1976), 
jonka loppuhäivytyksessä koko miksaus ”upotetaan” kaikuun. Toinen esimerkki 
tästä on Kirkan Sinä tahdot rakastaa (1972). Laulun lopettaessa siihen lisätään 
etäännyttävää kaikua. 

Katri-Helenan muutamalla ensimmäisellä levyllä voi hyvin havaita, kuinka 
laulusaundissa on tapahtunut paljon kehitystä parissa vuodessa. Erityisen hyvin 
tämä kuuluu Katri-Helenan ensimmäisellä LP-levyllä (Vaalea valloittaja, 1965), 
jossa kappaleet on koottu parin vuoden ajalta 1963-65. Esimerkiksi Poikien 
kuvat (1963) on laulusaundiltaan erilainen verrattuna muihin kappaleisiin. 
Erityisesti laulukaiku kuulostaa erilaiselta. Kenties PSO on luopunut 
kaikukammionsa käytöstä 1960-luvun puolivälin tienoilla tai äänitteet on tehty 
eri studiossa, jossa on ollut erilainen kaiuntuottomenetelmä? Solistin laulusaundi 
voi muuttua kesken kappaleenkin. Esimerkiksi Kirkan Tuo tyttö on mun (1980) 
kertosäkeistössä Kirkan ääni muuttuu ohuemmaksi verrattuna kappaleen alkuun. 

Yleensä laulun kaiuttamiseen käytettiin levykaikua, jos sellainen studiossa 
oli. Jousikaiku oli huokeampi eikä niin laadukas vaihtoehto. Joillakin äänitteillä 
on käytetty laulussa viivelaitetta. Ääninauhuriin perustuva viivelaite keksittiin 
1950-luvulla, ja sitä käytettiin paljon tuolloisilla rock’n’roll -levyillä. Niinpä siitä 
tuli leimallinen piirre tuolloisille levyille ja myös koko tyylisuuntaukselle. Vielä 
nykyisinkin nauhakaiku laulussa tuo helposti mieleen ensimmäiset rock’n’roll -
levytykset 1950-luvulta. Tähän perustuu Dannyn vuoden 1974 levy, Danny in 
beat (1974), jossa on paljon 1950-60-lukujen hittejä. Koko levyllä laulussa on 
paikoitellen 1950-luvun levytyksiä matkiva viivekaiku. Sillä pyrittiin ilmeisesti 
tekemään laulusaundista enemmän tyylinmukainen. Tämä on merkki siitä, 
kuinka tekninen laite oli tullut jo kiinteäksi osaksi musiikkityyliä. Joskus on 
vaikea kuulla, onko laulussa käytetty nimenomaan viivettä vai onko osuus 
laulettu useaan kertaan. Esimerkiksi Katri-Helenan Loppu tuskaa tuo aina -
kappaleessa (1976) ei-sanan toisto on tehty joko viiveellä tai sitten se on laulettu. 

Myöhemmin 1980-luvulla kaikulaitteita oli käytössä jo enemmän, ja ne olivat 
ominaisuuksiltaan monipuolisia. Tuolloin ei aina yksiselitteisesti voi sanoa, mikä 
kaikutyyppi on kyseessä. Digitaalisissa kaikulaitteissa voidaan erikseen 
määritellä, kuinka voimakkaina tilasta johtuvat ensiheijastukset kuuluvat ja 
kuinka kovaa ja kuinka kauan itse jälkikaiunta kuuluu. 
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Sähkökitaran rautalankasaundi tehtiin nauhakaikulaitteella, jolla tehtyä viivettä 
käytettiin 1960-luvulla myös muissa soittimissa. Rummun kanttilyönnissä on 
kuultavissa viive Dannyn Tuo onneton -kappaleessa (1969). Samoin Dannyn 
Alla sateen öisen (1969) jousipizzicatot on kaiutettu viiveen avulla. Viiveen 
käyttö selittyy tässä tapauksessa sillä, että laulun teksti käsittelee sadepisaroista. 
Kirkan Jos vain voit luottaa (1968) piano- ja kitara-arpeggiossa kuulu selvä 
viive, samoin rummun kanttilyönnissä. Fredin Vain sinusta elän (1974) viiveen 
käyttö kuuluu hyvin, ainakin mandoliineissa kuulostaa olevan runsaasti viivettä. 
Samalla levyllä kappaleessa Päivät kuin unta vain (1974) solistin osuuteen on 
lisätty lyhyt viive. Viive kuuluu usein helposti kappaleen lopussa, kun soitto 
loppuu. Esimerkkinä tästä voi mainita Matin ja Tepon Kai vielä muistat minut 
kerran (1972). Kappaleessa kuuluu lesliellä maustetut Hammondurut. Soiton 
loppuessa kuuluu siinä ollut viive. 

1970-luvulla viive voitiin tehdä jo analogiseen tai digitaaliseen teknologiaan 
perustuen. Sivosen mukaan Finnvoxiin tuli ensimmäinen digitaalinen viivelaite 
(Eventide Digital Delay) 1970-luvun puolivälin tuntumassa. (Sivonen 2001*, 49) 
Ensimmäisten digitaalisten viivelaitteiden ja 1980-luvun sämplereiden yhteinen 
ongelma oli tuolloisten muistipiirien kapasiteetti ja kalleus. Muistipiirien koko 
rajoitti laitteiden toimintaa, sillä muistiin ei saatu kuin lyhyitä näytteitä 
kerrallaan. Laitteissa oli alkuaikoina pienet muistit, koska muutaman sadan 
kilotavun muisti oli 1970-80-luvuilla huomattavan kallista. Digitaalisia viiveitä 
käytettiin 1970-luvulla paljon myös ulkomaisilla levyillä. Dan Tigerstedt (2002*, 
14) uskoo, että monilla ulkomaisilla 1970-luvun levyillä kuultava lyhyt 
lauluviive johtuu näistä digitaalisista viivelaitteista. Esimerkiksi Eventide-
viivelaitteessa maksimiviiveaika oli 50 millisekuntia. Suomessa tällaisen lyhyen 
viiveen käyttöä voi kuulla esimerkiksi Karma-yhtyeen levyttämällä Hyvää 
huomenta Suomi -kappaleella (1976). Lyhyen lauluviiveen käyttö oli 
jonkinlainen muoti-ilmiö (Samuli 2002*, 8). 

 
Yksi varhainen äänenmuokkauskeino oli muuttaa nauhurien nauhanopeutta. 
Tällä oli iskelmätuotannoissa kaksi tehtävää. Ensinnäkin sen avulla saatiin 
aikaan soinnillisia muutoksia ääneen. Toiseksi hitaammalla nauhanopeudella 
teknisesti hankalien osuuksien soittaminen oli helpompaa, koska myös musiikin 
tempo oli hitaampi. Ensimmäinen tunnettu esimerkki ensin mainitusta 
käyttötavasta Suomessa on jo 1960-luvun alusta, kun Eino Virtanen teki tunnetut 
Pikkuorava-levyt nauhanopeuksia muuttelemalla (Elo 1996, 80). Pikkuoravissa 
pyrittiin muuttamaan äänenväriä siten, että miehen ääni muuttui korkeammaksi. 
Vaikeutena oli, että ensimmäisissä nauhureissa ei ollut portaatonta nopeuden 
säätöä, vaan nopeus oli tiputettava suoraan puoleen normaalista.  

Toisesta käyttötavasta esimerkkinä Ahera mainitsee Dannyn Tuuliviirin 
(1968), jonka pianosoolo on äänitetty puolet hitaammalla nopeudella. (Ahera 
2002*, 16) Näin vaikea soolo-osuus voitiin soittaa virheettömästi. Samalla 
pianon saundi muuttui kapakkapianomaisemmaksi. Tuuliviirin lisäksi 
”tinttipianosaundi” on kuultavissa seuraavissa kappaleissa usein 
pianosoolosaundina: Katri-Helena: On Aleksanterilla häät (1968), Katri-Helena: 
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Herrat hyvät huomatkaa (1968) ja Kirka: Tahdon kotiin nukkumaan (1969). 
Tulee mieleen, että Jouko Ahera osasi varmasti hyvin tehdä tuon efektin ja sitä 
käytettiin mieluusti Alppi-studiossa tehdyissä äänitteissä. Katri-Helenan 
kappaleessa Kun kohdattiin (1974) on nopea kromaattinen pianojuoksutus, joka 
kuulostaa siltä, kuin se olisi tehty nauhanopeutta muuttamalla.  

 
Kun yhdistetään suora signaali ja sama signaali hieman viivästettyä, 
lopputuloksena äänessä kuullaan huojuntaa. Tämä ilmiö perustuu ns. 
kampasuodinilmiöön, jossa äänen vaihe-erot muuttavat äänen taajuussisältöä. Eri 
vaiheessa olevat äänet korostavat ja vähentävät vaiheesta riippuen äänen 
taajuusalueita.  

Yksi ensimmäisiä tapoja lisätä ääneen huojuntaa oli käyttää sähköuruille 
tarkoitettua leslie-kovaäänistä, jossa korkeat taajuudet ohjataan pyörivään 
torvikaiuttimeen. Pyörivästä liikkeestä johtuen äänen nopeus muuttuu suhteessa 
kuulijaan. Leslietä käytettiin erityisesti sähköurkujen kanssa, mutta sitä on 
käytetty paljon myös sähkökitarassa ennen kuin sähkökitaralle nimenomaan 
suunniteltuja pieniä efektilaitteita tuli markkinoille. Leslien käyttö on erityisen 
leimallista Hammond-uruille. Ilman leslietä Hammond-saundi on kuultavissa 
Kirkan Hey Jude -kappaleessa (1971). Leslien nopeutta (siis torvikaiuttimen 
pyörimisnopeutta) muutellaan selvästi Kirkan Apilan mesi -kappaleessa (1972). 
Räväkkä Hammond-soolo lesliellä löytyy Kirkan Tie Kairoon -kappaleessa 
(1977). Tällaista saundia iskelmälevyillä ei usein kuule.  

Eri nauhanopeuksilla äänittämistä voitiin käyttää eräänlaisen chorus-efektin 
luomiseen. Kun yksi kitara äänitettiin normaalilla nopeudella ja toinen hieman 
edellisestä poikkeavalla nopeudella, muodostui kitararaitojen välille muutaman 
hertsin ero. Tämä ero ”levensi” kitaroiden yhteissaundia. Antti Hyvärinen piti 
tärkeänä, että toinen kitara äänitetään hitaammalla nopeudella, jolloin kitaran 
vire nousee, kun raita toistetaan oikealla nopeudella. Akustisen kitaran sointi 
kuulostaa avoimelta, kun sen yläsävelet ovat ylävireisiä. Samaa keinoa voitiin 
käyttää myös kuorojen äänityksissä. Tämä vaati tietysti nauhureilta 
mahdollisuutta portaattomaan nauhanopeudenmuutokseen. (Tigerstedt 2002*, 
31; Hyvärinen 2002*; 67 Ahera 2002*, 23)  

Flanger-efekti tuli tunnetuksi Jimi Hendrixin ja muiden 1960-luvun 
psykedeelisten artistien käyttämänä. Flanger-efekti syntyy, kun samaa 
ohjelmamateriaalia soitetaan kahdella nauhurilla. Kun toista nauhuria hieman 
hidastetaan, joutuvat äänet eri vaiheeseen keskenään, jolloin ääneen syntyy 
huojuntaa. 1960-luvulla Suomessa samantapaista phasing-efektiä käytti ainakin 
Yleisradion äänitarkkailija Pekka Sirén, joka keksi sen toimintatavan vahingossa, 
vaikka soivana ilmiö olikin jo tuttu ulkomaisilta pop-levyiltä (Kuljuntausta 2002, 
594). Flangerin tai phaserin tapainen efekti on selkeästi havaittavissa Dannyn 
Maantieltä taloon -kappaleen (1972) introssa (rumpufilli). 

Rummut on kovaääninen soitin. Jos rumpusetin äänityksessä käytetään paljon 
mikrofoneja, on vuotojen vaara ilmeinen. Erityisen hankala oli hi-hatin ja 
virvelirummun välinen tasapaino. Kovaääninen virveli vuosi helposti hi-hat-
mikrofoniin. Yksi mahdollisuus estää vuotamista oli käyttää gate-nimistä laitetta. 
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Gate päästää lävitseen vain tarpeeksi voimakkaat äänet. Esimerkiksi rumpujen 
tomeja ei yleensä soiteta koko kappaleen ajan (verrattuna esim. hi-hatiin), mutta 
silti tomeihin asetetut mikrofonit ovat koko ajan päällä ja aiheuttavat vuotoa. 
Kun äänipöydässä kanaviin asetetaan gate, mikrofonien poimima ääni pääsee 
läpi vain, kun itse tomiin lyödään. Kanava pysyy muun ajan hiljaa. Tällä tavoin 
gatet paransivat rumpujen ja eri soittimien erottelua. Gatejen käytöllä oli 
haittapuolensa. Gate reagoi ääneen hieman liian hitaasti, jolloin äänen 
tunnistukselle tärkeä aluke jää puuttumaan.  

Tarkkaamokuuntelu 

Onnistuneeseen kuunteluun studiossa vaikuttavat tarkkaamotilan akustiset 
ominaisuudet ja käytössä olevat kaiuttimet. Tarkkaamon seinäheijastukset voivat 
muuttaa paljon ääntä. Tarkkaamon kuunteluolosuhteita voidaan parantaa 
taajuuskorjaimilla, mutta ääneen tulee tällöin kuitenkin pieniä muutoksia. 
Liuhalan mukaan Takomo-studiossa kuunteluun jouduttiin aluksi tekemään 
paljon korjauksia, mikä johtui tuolloin käytetyistä kaiuttimista. 1980-luvulla 
uusien kaiuttimien myötä Takomon tarkkaamo alkoi soida paljon paremmin. 
(Liuhala 2001*, 57) 

Studioissa käytettiin kuunteluun aluksi vain isoja studiokäyttöön 
suunniteltuja kaiuttimia. Alpissa oli 1970-luvun alussa Lockwood-kaiuttimet. 
Finnvoxissa 1970-luvulla käytettiin JBL:n isoja kaiuttimia, jotka Hemmin 
mukaan olivat äänentoistollisesti vaatimattomat verrattuna nykyisiin kaiuttimiin. 
Finnvoxiin hankittiin vuonna 1979 Westlaken kaiuttimet, jotka olivat käytössä 
yli kymmenen vuotta, kunnes suomalaiset Genelec-kaiuttimet tulivat 
ykköskaiuttimiksi. (Hemmi 2001*, 15; Liuhala 2001*, 56) Yksi usein mainittu 
kaiutinmerkki oli Urei. Laasasen studiossa Kokkolassa oli ”hirveän kuuloiset” 
Urein kaiuttimet, joilla oli kuitenkin Laasasen mielestä hyvä tehdä töitä. Jos 
musiikki kuulosti niillä hyvältä, se kuulosti hyvältä varmasti muuallakin. 
(Laasanen 2001*, 31) 

1960-70-luvulla kuunteluongelmat johtuivat usein siitä, että tarkkaamotilat 
olivat aivan liian pienet, ja tähän pieneen tilaan sijoitettiin vielä liian isot 
kaiuttimet. Esimerkiksi Alpin tarkkaamoon mahtui juuri ja juuri kolme miestä. 
Tilanahtautta pahensivat isokokoiset Lockwood-kaiuttimet. Tilaahan ei ollut 
rakennettu alunperin studioksi vaan elokuvateatteriksi, ja Alpin tarkkaamo oli 
siinä tilassa, jossa pidettiin elokuvaprojektoreita. Isojen kaiuttimien ja pienen 
tarkkaamotilan ongelmat tulivat hyvin esiin silloin, kun gate-laitteita käytettiin 
sisäänsoittovaiheessa. Koska Alpin tarkkaamo oli sangen pieni ja suuret 
tarkkailukaiuttimet lähellä äänipöytää, oli vaikea kuulla kunnolla lopputulosta, ja 
tällöin gate saattoi vääristää ääntä. Liuhalan mukaan myös joillakin ulkomaisilla 
1970-luvun levyillä voi kuulla samat gate-vaikutukset kuin suomalaisillakin 
levyillä. (Liuhala 2001*, 21, 55; Teittinen 1998*, 21) 

1980-luvun aikana siirryttiin käyttämään lähikenttämonitorointia. Tällöin 
pienet mutta laadukkaat kaiuttimet sijoitetaan lähelle miksauspistettä. 
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Lähikenttämonitoroinnissa on käytetty Geneleciä ja Yamahan NS-10-kaiuttimia. 
Tavoitteena oli kuunnella suoraan samankaltaisissa olosuhteissa kuin kotona. 
Hemmin mukaan nykyisissä studioissa saattaa olla neljät kaiuttimet: isot 
seinässä, pari lähikenttämonitoriparia ja vielä pienet Auratonet. (Hemmi 2001*, 
15) Erilaisilla kaiuttimilla pyritään varmistamaan, että musiikki kuulostaisi 
hyvältä erilaisissa kuunteluympäristöissä. Esimerkiksi Halosen tavoite 
äänilevytuottajana on tehdä hyvänkuuloista musiikkia eri tasoisiin laitteisiin. 
Musiikin on kuulostettava hyvältä niin monoradiossa kuin laadukkaammassa 
stereolaitteistossa. (Kupias 1999) 

Vielä lähemmäs kuluttajien kuunteluolosuhteita päästiin käyttämällä pieniä ja 
laadultaan kehnoja kaiuttimia. Harvalla iskelmälevyn ostajalla on kuitenkaan 
käytössään hifi-tasoisia laitteita. Pieniä kaiuttimia kutsutaan 
referenssikaiuttimiksi. Niillä voitiin vertailla saundia isoihin kaiuttimiin 
verrattuna. Pienet kaiuttimet saattoivat paljastaa jotain asioita, joita isoista ei 
kuullut. Studioissa käytettiin esimerkiksi autoradiokaiuttimia, joilla 
kuuntelemalla voitiin saada hieman käsitystä siitä, miten keskivertokuulija 
äänitteen kuulee. Antti Hyvärinen arvelee, että pieniä kaiuttimia alettiin käyttää 
miksauksen apuna 1970-luvun puolivälistä lähtien. Lisäksi miksausta kuunneltiin 
kuulokkeilla. Finnvoxin 1970-luvun äänipöytiin oli rakennettu pienet kaiuttimet, 
mutta niitä käytettiin Hemmin mukaan vähän. 1980-luvun alkupuolella tulivat 
käyttöön pienet Auratone-kaiuttimet, jotka olivat ensimmäinen merkittävä 
referenssimonitori. (Hemmi 2001*, 15; Liuhala 2001*, 55; Hyvärinen 2002*, 55)  

Kassu Halosen mielestä studiokaiuttimien pitäisi olla vielä Auratonea 
huonompia. Halosen mukaan jokin laulu saattaa kuulostaa naurettavalta 
studiokaiuttimissa, mutta toimia todella hyvin autoradiossa. Tasapainoilu näiden 
kahden ääripään välillä on hankalaa. (Halonen 2002*, 36) On kyse siitä, kenelle 
miksaus on tarkoitettu. Laadukkaiden kaiuttimien vuoksi musiikki saattoi 
kuulostaa hyvältä studiossa, mutta kotilaitteilla saundi saattoi olla pettymys. Oli 
tärkeää saada varmuus siitä, että äänite soisi hyvin myös halvemmilla laitteilla. 
Tämän vuoksi miksauksesta tehtiin kopio C-kasetille, ja se kuunneltiin eri tilassa 
ja eri laitteilla. Miksausta kuunneltiin eri ympäristöissä, esimerkiksi kotona ja 
autossa. (Samuli 2002*, 43; Korpela 2001a*, 15; Liuhala 2001*, 55) Jos miksaus 
kuulosti hyvältä autossa, se kuulosti hyvältä myös muissa olosuhteissa.  

Isot kaiuttimet olivat kuitenkin hyödylliset varsinkin sisäänsoittovaiheessa. 
Niillä mahdolliset häiriötekijät erottuivat selkeämmin. Esimerkiksi vaihevirheet 
kuulee Liuhalan mukaan paremmin isoilla kaiuttimilla kuin 
lähikenttämonitoreilla. Miksauksessa lähikenttämonitorien etu oli puolestaan 
siinä, että tarkkaamotilan ongelmat hävisivät. (Liuhala 2001*, 58-59) 
Lähikenttämonitoroinnissa tila ei vaikuta yhtä paljon kuin isoilla kaiuttimilla 
kuunnellessa.  

Jari Laasanen on huomannut, että toisia äänittäjiä häiritsee enemmän 
kaiuttimien taajuusvaste kuin kaiuttimen vaihekäyttäytyminen. Jotkut äänittäjät 
vaativat, että kaiuttimien taajuusvasteen pitää olla aivan suora. Laasaselle 
taajuusvaste taas ei ole niin tärkeää kuin vaihetoisto. Laasasta häiritsevät 
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esimerkiksi kolmen elementin kaiuttimissa jakotaajuuksista johtuvat pienet 
vaihevirheet. (Laasanen 2001*, 30) 

Ilmeisesti 1970-luvulla musiikkia kuunneltiin tarkkaamossa todella kovaa. 
Kovaa kuuntelemista perusteltiin sillä, että näin mahdolliset ”piikit” (korostumat 
eri taajuusalueilla) tulisivat helpommin esille. Hyvärisen mielestä kovaa 
kuuntelemisen haittapuolena oli kuitenkin se, että silloin kaikki kuuluu hyvin. 
Kun kovaa miksattua musiikkia kuunnellaan hiljaa, voidaan yllättäen huomata, 
että esimerkiksi basso onkin liian hiljaisella. Hyvärisen mukaan nykyään 
kuunnellaan huomattavasti hiljempää ja vain ajoittain kovaa. (Hyvärinen 2002*, 
55; Samuli 2002*, 7) 

Miksatessa samaa laulua kuunnellaan lukuisia kertoja ja kenties vain lyhyitä 
pätkiä kerrallaan. Kun tätä jatkuu tarpeeksi pitkään, kuulijoiden korvat väsyvät ja 
tarkkaavaisuus herpaantuu. Väsymyksestä saattoi aiheutua vakavia virheitä 
lopulliseen miksaukseen. Kun kappaletta on kuunnellut pitkään, saattaa siihen 
tottua niin, että kuulee asioita, joita siellä ei enää ole. Esimerkiksi basso saattaa 
puuttua miksauksesta täysin, mutta tuntikausia miksanneet eivät huomaa sen 
puuttuvan. (Hyvärinen 2002*, 55)  

Näiden virheiden välttämiseksi kehitettiin erilaisia varmistuskeinoja. Joskus 
miksaus jätettiin kesken illalla, ja sitä jatkettiin aamulla, koska äänittäjän ja 
sovittajan korvat olivat jo sen verran puutuneet jatkuvaan kuunteluun. (Samuli 
2002*, 43) Hyvärinen mainitsi haastattelussa ”kahviotto”-periaatteen. Kun 
kappaletta oli jonkin aikaa miksattu ja se alkoi kuulostaa valmiilta, äänittäjä ja 
sovittaja lähtivät kahville. Tämän jälkeen miksaus kuunneltiin ikään kuin uusin 
korvin. Eräs tapa oli myös se, että aluksi äänittäjä miksasi yksin pari tuntia, ja 
sitten sovittaja liittyi mukaan. Sovittaja kuuli tuolloin heti mahdolliset virheet, 
joita äänittäjä ei enää huomannut. (Hyvärinen 2002*, 63) 

Levynkaiverrus 

Kun miksaus oli saatu valmiiksi, päästiin varsinaisesti siirtämään musiikki 
halutulle ääniteformaatille. Kaksi tärkeintä ääniteformaattia 1970- ja 80-luvuilla 
olivat LP-levy ja C-kasetti. Valmis miksaus lähettiin levykaivertamoon, jossa 
masternauhasta tehtiin levymuotti. 1970- ja 80-luvuilla levykaivertamoon meni 
vain yksi masternauha, jonka pohjalta tehtiin vinyylilevy- ja C-kasettiversiot. 
Kasettimasteriin tehtiin hieman eri säädöt kuin mitä vinyylilevylle käytettiin. 
Sovittajat ja äänittäjät tuntuivat olleen enemmän kiinnostuneita levyversiosta 
eikä niinkään C-kasettiversiosta. Hyvärisen mukaan kukaan sovittaja ei ollut 
kiinnostunut singeleistä, vaan LP-levy oli se tuote, johon kiinnitettiin huomiota. 
LP:lle tallentunut musiikki oli tosin jo muuttunut siitä, mitä se oli master-
nauhalla. Levykaiverruksen yhteydessä tehtiin usein koelevyjä, joiden avulla 
voitiin tarkistaa, että levylle tuli haluttu saundi. (Hyvärinen 2002*, 53; Hemmi 
2001*, 13; Samuli 2002*, 48; Kuusamo 2001; Laasanen 2001*, 45) 

Finnvox oli yksi niistä harvoista paikoista Suomessa, joissa kaiverrettiin 
levyjä. Hemmin mukaan Finnvoxin kaivertamo oli hyvätasoinen 1980-luvun 
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alussa. Kaiverruslaitteena oli Neumann WMS-70, joka oli laadultaan maailman 
huippuluokkaa. Levykaiverrustekniikassa ei enää 1980-luvulla tapahtunut 
juurikaan mullistuksia. Jotkut ulkomaiset kaivertamot siirtyivät käyttämän 
metallikaiverrusta, jolloin aihio on lakan sijasta metallia. Näin äänen transientit 
(ajallisesti lyhyt laajakaistainen ääni) saatiin paremmin tallennettua. Finnvoxissa 
levyt kaiverrettiin lakalle loppuun saakka. Kaiverruksen hoitivat Finnvoxissa 
erikseen levykaivertajat. Äänittäjät saattoivat antaa ohjeita kaivertajille. (Hemmi 
2001*, 379) 

Suomalaista levykaiverrusta, ei välttämättä juuri Finnvoxin kohdalla, 
pidettiin kuitenkin ongelmana. Laasanen jopa väittää, että kaiverruksessa 
äänittäjän työ meni usein pilalle. Vaikka Suomessa oli hyvät laitteet, Ruotsissa 
tehdyt kaiverrukset kuulostivat paremmilta. Suomessa tehdyissä kaiverruksissa 
oli usein vikana se, että äänitteen korkeat ja matalat taajuudet menivät särölle. 
Kaiverruksen laatua pyrittiin parantamaan siten, että äänittäjä tai tuottaja lähti 
mukaan seuraaman kaiverrusta. Sitä ennen levynkaivertajat olivat toimineet 
oman makunsa mukaan. (Hyvärinen 2002*, 53; Laasanen 2001*, 45) Toisaalta 
1980-luvulla levypuristamoiden työn laatu monissa muissakin maissa heikkeni 
(Gronow & Saunio 1990, 484). 

LP-levy ääniteformaattina asetti rajoituksia levylle tallentuville korkeille ja 
matalille taajuuksille. Matalat taajuudet vievät tilaa levyllä, koska niille pitää 
kaivertaa leveämpi ura. Tämän vuoksi paras mahdollinen bassotoisto olisi 
aiheuttanut sen, että levyn kokonaissoittoaika olisi jäänyt liian pieneksi. Tämän 
vuoksi 1980-luvulla yleistyivät ns. maxi-singlet, joihin voitiin kaivertaa 
enemmän bassoa (Gronow & Saunio 1990, 509). Yleensä iskelmä-LP:n puolisko 
kesti noin 20 minuuttia. Hemmin mukaan 20 minuuttia kestävälle levynsivulle 
saatiin bassoa mahtumaan kuitenkin tarpeeksi. Levylle saadaan vielä enemmän 
bassoa, jos matalimmat taajuudet (noin 150-200 hertsistä alaspäin) toistetaan 
monona, ”monotetaan”. (Liuhala 2001*, 41; Laasanen 2001*, 45; Hemmi 2001*; 
17) Joskus äänittäjä saattoi varoittaa sovittajaa, että hänen sovitukseensa 
suunnittelemat äänet olivat liian matalia, joten ne eivät kuulostaisi hyvältä 
kaiverruksen jälkeen (Korpela 2001a*, 15). 

Äänittäjät olivat varovaisia myös korkeiden taajuuksien suhteen. Erityisen 
ongelmallisia olivat s-äänteet, joka Hemmin mukaan suomenkielessä on hyvin 
vahva. Jos laulajan äänestä haluttiin tehdä kirkkaampi, piti nostaa korkeita 
taajuuksia, mutta samalla myös s-äänteiden taso nousi. S-äänteen säröytyminen 
johtui siitä, että kiihtyvyys levyurassa kasvoi niin suureksi, ettei neula pystynyt 
seuraamaan. Iskelmäsovituksissa oli toki muitakin korkeita taajuuksia tuottavia 
soittimia, kuten rumpujen symbaalit. Ne olivat kuitenkin taustalla, eivätkä 
erottuneet niin selvästi kuin kaiken yläpuolelle miksattu laulu. (Vuori 2002*, 6-
7; Hemmi 2001*, 26) Joillakin kuulemillani äänitteillä laulusaundi kuulosti 
välillä hyvin tummalta verrattuna sovituksessa kuuluviin muihin soittimiin. 
Esimerkiksi Katri-Helenan Kun katsot minuun (1975) laulajan ääni on huomiota 
herättävän pehmeä. Lauluäänen korkeat taajuudet tuntuvat puuttuvan verrattuna 
esimerkiksi heleään mandoliiniin. Ehkä kyse on taiteellisesta päätöksestä tai 
ehkä s-äänteen tasoa on koetettu madaltaa jyrkällä taajuuskorjailulla. 
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Vaikka masternauhalla musiikki olisi kuulostanut hyvältä, saattoi käydä niin, 
että yksittäinen s-äänne ei kuitenkaan mennyt läpi kaiverruksesta. Tämän vuoksi 
koko kappaleen äänenvoimakkuutta jouduttiin laskemaan kaiverruksessa, tai 
sitten taajuuskorjailtiin tuo kappaleen yksi kohta uudelleen. S-äänteitä 
tasoittamaan kehitettiin ns. s-limitteri. Ne tulivat käyttöön 1980-luvun alussa. 
Niitä käytettiin lähinnä miksaus- ja kaiverrusvaiheessa. (Liuhala 2001*, 40; 
Vuori 2002*, 6-7 Hemmi 2001*, 26)  

Miksatessa voitiin ajatella, että osa korkeimmista taajuuksista karsiutuisi joka 
tapauksessa kaiverruksessa. Tämän vuoksi korkeita taajuuksia saatettiin joskus 
lisätä varmuuden vuoksi. Joskus tällainen ”varman päälle” tehty korkeiden 
taajuuksien lisäys menikin läpi kaiverruksessa. Näin kävi eräälle Hyvärisen 
sovittamalle levylle. Koko levylle jäi liikaa korkeita taajuuksia, mikä on jäänyt 
harmittamaan Hyväristä. (Hyvärinen 2002*, 67) 

Tom Vuoren mukaan 1970-lukujen LP-levyjen ”pehmeä saundi” johtuu juuri 
kaiverruksen ongelmista. Levylle ei saatu kaikkia niitä taajuuksia, joita sinne 
olisi haluttu. Vuori uskoo, että jos vanhat äänitteet pääsisi miksaamaan uudelleen 
nykyajan laitteilla ja standardeilla, saisi vanhoistakin paljon paremman kuuloisia. 
(Vuori 2002*, 34) Vinyylilevy oli myös siinä mielessä armelias ääniteformaatti, 
että se peitti osan virheistä. Tämä kävi ilmi, kun vanhoista äänitteistä tehtiin 
uusia CD-levy-versioita. Risto Hemmi kertoo: ”Tarkkaan kuuntelemalla huomaa, 
että joidenkin nauhojen miksauksissa on selviä mokia - sellaisia, joita ei LP-
levyltä kuullut, mutta CD-levyltä kuulee. Ennen ei oltu niin tarkkoja.” 
(Kangastalo 1990, 61) 

Kun CD:t tulivat markkinoille 1980-luvulla, niiden saundia aluksi 
vierastettiin, koska sitä pidettiin liian kirkkaana. Esimerkiksi Tom Vuori (2002*, 
34) on havainnut, että digitaalisessa äänessä korkeat taajuudet jostain syystä 
hieman lisääntyvät. CD:stä tuli iskelmämusiikin kannalta merkittävä 
ääniteformaatti vasta 1990-luvulla. CD-levyllä ei ole rajoituksia sen suhteen, 
kuinka paljon bassoa levylle saa. CD-levyille on voitu laittaa oktaavia 
matalampia bassoja kuin aiemmin vinyylilevyille. Nyt esimerkiksi viisikieliset 
bassot ja syntetisaattoribassot pääsevät oikeuksiinsa. Nykyisin myös s-äänteet 
voidaan äänittää niin, että ne kuulostavat hyviltä, eikä äänittäjän tarvitse pohtia 
sitä, menevätkö ne kaiverruksesta läpi. (Hemmi 2001*, 17-26; Laasanen 2001*, 
45; Sivonen 2001*, 35) 

4.5. Musiikkiteknologinen tavaramaailma 

 
Steve Jonesin mukaan suuri osa musiikin ja teknologian välisestä 
vuorovaikutuksesta tapahtuu sävellyksen ja sen realisaation (siis äänityksen) 
aikana. Äänittäjän rooli on tärkeä populaarimusiikissa, koska hän on mukana 
realisoimassa sävellystä päättämällä, mitä teknologiaa käytetään ja kuinka sitä 
käytetään. Toki myös se, mitä äänittäjä saa (esimerkiksi) nauhalle tallentumaan, 
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täytyy ensin säveltää käsillä olevan teknologian rajoitusten mukaan. (Jones 1992, 
6-7, 9) Holger Larsenin artikkeli Att överlista mediet (1998) kertoo juuri siitä, 
kuinka äänittäjä joutuu voittamaan tallennusformaatin ”vastuksen” ja 
tallentamaan musiikin ääniteformaatin antamissa rajoissa. 

Tutkimusajanjaksolla äänittäjillä on ollut suomalaisessa iskelmätuotannossa 
kaksi tällaista teknistä vastusta: ääninauhan ominaisuudet ja vinyylilevyn 
rajoitukset. Vakavin ääninauhan ongelmista oli nauhakohina, jota tuli 
kopiointien vuoksi erityisesti kaksiraitatekniikan aikana. Microvox-studio 
ratkaisi ongelman rakentamalla uudet etuvahvistimet nauhureihinsa. Syntyi 
innovaatio, jonka tavoitteena oli vähentää nauhakohinasta aiheutuvia ongelmia. 
Se on myös esimerkki siitä, että teknologia ei aina tule ylhäältä päin, ja siitä, 
kuinka innovaatio voi pidentää olemassa olevan tekniikan käyttöikää. Uusien 
esivahvistimien avulla Microvox pystyi toimimaan pidempään 
kaksiraitanauhureilla, kun muissa studiossa alkoi olla jo 16-raitaisia nauhureita. 
Samalla tavoin isommissa studioissa eri kohinanpoistojärjestelmät paransivat 
moniraitanauhureiden äänenlaatua ja pidensivät niiden käyttöikää, kun 
digitaalisista nauhureista alkoi tulla niille varteenotettava kilpailija 1980-90-
lukujen taitteessa. 

Tässä tullaan kysymykseen, milloin kannattaa omaksua innovaatio, eli 
milloin innovaation omaksumisesta on suurin mahdollinen suhteellinen etu. 
Innovaation omaksuminen ei saisi maksaa liikaa suhteessa siihen, mitä sen voi 
odottaa tuottavan. Siirtyminen digitaaliseen äänittämiseen oli 1980-luvulla 
tällaisten pohdintojen kohde. Suomessa digitaalisen nauhurin käyttöönoton ja 
omaksumisen edullisuus ei vielä tuolloin toteutunut. Digitaaliseen äänittämiseen 
siirryttiin vasta 1990-luvun puolella ja ainakin Suomessa erilaisilla laitteilla, kuin 
mitä 1980-luvulla oli tarjolla. Sen sijaan digitaaliset efektilaitteet halpenivat jo 
1980-luvun lopulle tultaessa. Tuolloin oltiin tilanteessa, jolloin lähes kaikilla oli 
varaa omaksua digitaaliset ja samalla hyvin monipuoliset efektilaitteet. Studiot 
ovat paikka, jossa ”paavot” todella tulivat kehiin.  

Kysymys teknisten laitteiden käytöstä musiikkituotannossa on olennainen osa 
äänitysestetiikkaa. Jari Muikku (1994, 153) kuvaa lisensiaatintyössään 
havainnollisella kaaviolla äänentallennuksen mahdollisuuksien kasvua. 
Äänentallennuksessa on aluksi paljon teknisiä rajoituksia ja vain vähän 
mahdollisuuksia. Äänentallennustekniikan kehittyessä mahdollisuudet kasvavat 
ja rajoitukset vähenevät. Mitä enemmän teknisiä mahdollisuuksia tulee, sitä 
vaikeampi on valita, mitä niistä käytetään. Vasta kun teknisiä mahdollisuuksia 
on tarpeeksi, tulevat mukaan äänitysesteettiset ratkaisut. Tavaramäärän 
kasvaessa myös vaihtoehdot lisääntyvät.  

”Äänitysesteettiset ratkaisut” ovat hyvin pitkälle sama kuin mitä 
innovaatioiden diffuusioteorioissa nimitetään suhtautumiseksi edeltäviin 
käytäntöihin ja normeihin. Luvussa 2 esittelin joidenkin äänittäjien kritiikkiä 
moniraitasovittamista kohtaan. Äänittäjien kritiikki tuntui kohdistuvan 
muuttuvaa musiikin tuotantotapaa kohtaan, ei niinkään kehittyvän 
äänentallennustekniikan äänenlaatua parantaviin puoliin. Iskelmämusiikin 
sovittamiseen liittyvät edeltävät käytännöt olivat liian vahvoja, jotta muutos olisi 
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mennyt läpi helposti. Äänittämiseen liittyvät edeltävät käytännöt ja normit 
koskevat enemmän sitä, millaiseen lopputulokseen äänityksessä pyritään: 
konserttitunnelman tavoitteluun vai uusien äänimaailmojen luomiseen.  

Paul Théberge pitää moniraitanauhuria vain yhtenä teknisenä laitteena 
laajemmassa teknisessä ympäristössä, moniraitastudiossa. Moniraitastudio 
koostuu erilaisista akustisista tiloista ja lukuisista laitteista, joita ovat esimerkiksi 
mikrofonit ja nauhurit. Moniraitastudiossa toteutuu joustava mutta samalla 
rationaalinen (musiikillinen) työnjako ja eri teknisten käytäntöjen jako. 
Miksauksesta on tullut niin monimutkaista, että usein aivan eri äänittäjät 
miksaavat, ja miksauskin voi tapahtua muussa studiossa, kuin missä itse äänitys 
tehtiin. (Théberge 2001, 10) 

Äänitettäessä signaaliketju voi olla hyvinkin pitkä, esimerkiksi mikrofoni, 
esivahvistin, kompressori, taajuuskorjain, kaikulaite, nauhuri. Kullakin 
laitetyypillä on oma kehityshistoriansa, joissa kehitys tuntuu kulkeneen kovin 
erilaisessa tahdissa. Joidenkin informanttien mielestä mikrofonit tuntuvat 
saavuttaneen kehityksensä huipun jo 1960-luvulla. Sen jälkeen ei ole tullut 
mitään mullistavaa uutta mikrofonityyppiä tai teknologista ratkaisua. Monissa 
muissa laitteissa on tapahtunut huomattavaa teknistä kehitystä.  

Studioiden kasvava tavaramäärä heijastuu hyvin äänipöytien kehityksessä. 
Uudet keksinnöt ja parannukset ovat olleet vastauksia äänityksessä koettuihin 
ongelmiin. Äänipöytiin rakennettiin erilaisia laajennuksia uusien käyttötapojen 
vaatimuksesta. Äänikanavien määrän kasvaessa tuli mahdolliseksi käyttää 
enemmän mikrofoneja ja äänittää soittimet lähempää. Moniraitanauhurien 
kasvava raitamäärä johti uuteen tärkeään laajennukseen, miksausautomaatioon.  
 
Moniraitaäänityksen, miksausautomaation ja efektilaitteiden myötä ääntä voitiin 
muokata entistä tarkemmin. Stephen Struthersin mukaan äänityksissä 
äänenmuokkausten tavoitteena on täydellisyys. Täydellisyys ei ole kuitenkaan 
absoluuttinen ominaisuus vaan subjektiivinen käsitys siitä, mitä on äänitetty ja 
mihin on pyritty. Struthersin mukaan äänitysestetiikka muodostuu täydellisyyden 
ideasta ja äänitystekniikoista, joilla se saavutetaan. (Struthers 1987, 246, 254) 
Jari Muikku on osittain Sturthersin käsitystä vastaan:  

”Täydellisyyden käsite ei ole yhteneväinen teknisen täydellisyyden kanssa. 
Monissa tapauksissa tietoisesti äänitys- tai esitysteknisesti ’virheellinen’ otto voi 
olla taiteellisen kokonaisuuden kannalta sopivampi kuin virheetön tallennus. 
’Täydellisyys’ äänitteen yhteydessä ei siis merkitse teknistä täydellisyyttä vaan 
äänitteen luojien intentioiden sanelemien ratkaisuiden vastaavuutta tavoiteltuun 
taiteelliseen lopputulokseen” (Muikku 1994, 44).  

 
Äänitteen tekninen täydellisyys onkin kiinnostava ja moniulotteinen teema. 

Ensinnäkin Muikun toteamus sopii hyvin siihen, kuinka Dan Tigerstedt pohti 
haastattelussani äänentallennuksen kehitystä 1900-luvulla. Vuosikymmeniä 
äänittämisen tavoitteena oli saavuttaa mahdollisimman luonnollinen saundi. 
Tämä hifi-laatuinen ääni saavutettiin 1980-luvun loppuun mennessä. Mutta siitä 
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eteenpäin luonnollisuuden tavoittelua ei enää pystytty jatkamaan. Muodostunut 
tilanne piti jotenkin purkaa, ja näin syntyi Lo-Fi-ilmiö (Low Fidelity). Siinä on 
pyrkimyksenä äänittää huonolaatuinen ääni mutta kuitenkin korkealuokkaisesti. 
Tigerstedtin esimerkki Lo-Fi-äänityksestä on rikkinäisen kitaravahvistimen 
saundi, joka on kuitenkin äänitetty hyvin. (Tigerstedt 2002*, 44) Lo-Fi-
äänityksessä huonolaatuinen saundi sopii kuitenkin hyvin taiteelliseen 
lopputulokseen. Esimerkkejä tästä en tavannut iskelmälevyiltä, toisaalta en 
kuunnelutkaan enää 1990-luvun iskelmä-äänitteitä, jolloin ilmiö Tigerstedtin 
mukaan syntyi. 

Tekninen täydellisyys on sidoksissa tallennusformaatin ominaisuuksiin. 
Nämä ominaisuudet, puutteineenkin, muodostavat käsityksen hyvästä saundista. 
Esimerkiksi LP-levyllä oli joitakin teknisiä rajoitteita, jotka määräsivät, kuinka 
sille saatiin tallennetuksi musiikki parhaalla mahdollisella tavalla. LP:n ”pehmeä 
saundi” on yksi esimerkki siitä, kuinka tekniset puutteet voivat muodostua sointi-
ihanteiksi. Nyt digitaaliäänen aikakaudella puhutaan LP:n ”pehmeästä 
saundista”, mikä muodostui vain siksi, että vinyylille ei voitu tallentaa kaikkia 
taajuuksia siten kuin olisi haluttu. Suhtautuminen äänitteen täydellisyyteen 
saattaa siis muuttua. Tallennusformaatin puutteet saattoivat olla äänittäjälle jopa 
hyödyllisiä, sillä puutteet peittivät jotkin äänitysvirheet. Lisäksi osa äänipöytien 
tai taajuuskorjaimien huonosta vaikutuksesta ääneen hukkui nauhakohinan 
sekaan. 

Eräs äänitteen tekniseen täydellisyyteen liittyvä seikka on studion 
tarkkaamokuuntelun kehittyminen. Studioissa 1970-luvulla käyttöön tulleet 
referenssikaiuttimet ovat merkki siitä, kuinka äänite pyrittiin sovittamaan 
ensinnäkin tiettyyn tallennusformaattiin, ja toiseksi myös äänitteen 
potentiaalisille omaksujille, heidän käyttämiinsä laitteisiin ja 
kuunteluolosuhteisiin. Iskelmän miksaamisessa ei siis pyritty saundiin, joka olisi 
ideaali studiossa, vaan saundiin, joka toimisi eri kuunteluympäristöissä. 
Studioiden tarkkaamoissa siirryttiin 1980-luvulla käyttämään isojen kaiuttimien 
sijaan pienempiä, lähikenttämonitorointiin suunniteltuja kaiuttimia. Voi vain 
pohtia, miten äänitteiden laatuun onkaan vaikuttanut se, kuinka kuuntelu 
studiossa on muuttunut?  

Pohdinnan arvoinen aihe on myös se, muuttivatko kehittyvät laitteet myös 
äänitysestetiikkaa takaisin akustisempaan suuntaan? On kiinnostavaa, että juuri 
1980-luvulla studiotilaa alettiin jälleen arvostaa, ainakin joidenkin soittimien 
äänittämisessä. Samoihin aikoihin varsinkin kalliimmat kaikulaitteet olivat jo 
niin kehittyneitä, että niillä voitiin luoda hyvin monipuolisia tilojen elektronisia 
jäljitelmiä. Kun tilaa saatiin digitaalisilla laitteilla jäljiteltyä melko uskottavasti 
(realistisemmat kaikualgoritmit kaikulaitteissa), niin ehkä samalla äänittäjät 
huomasivat uudelleen studion akustisten ominaisuuksien merkityksen. Näin 
simuloitu ääni nostaa alkuperäisen arvoa: huomataan alkuperäisen ääni-ilmiön 
monipuolisuus, jota simulaatio ei voi tavoittaa. Voisiko simulaatio toimia 
toisinpäin? 
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Innovaatioiden diffuusioteorian mukaan tieto innovaatioista leviää 
kommunikaatiokanavia pitkin. Yksi olennainen kommunikaatiokanava 
iskelmätuotannossa olivat ulkomaiset äänitteet. Äänittäjä oli yhdessä sovittajan 
ja muusikoiden kanssa ratkaisemassa kysymystä, miten käännösiskelmistä 
saatiin alkuperäisen kuuloisia. Alan Durant väittää, että uusi teknologia tuo 
muutoksia muusikoiden käsitteisiin ja tapaan ajatella musiikista. On 
muodostumassa uudet tavat ”lukea” ja ”kirjoittaa” musiikkia. Durant käyttää 
tästä esimerkkinä sitä, millaisia käsitteitä ja nimityksiä syntetisaattoreiden 
saundeista käytetään. Nimet voivat ensinnäkin kuvata äänen sointikuvaa (esim. 
ohut, pehmeä). Toinen tapa on nimetä saundit esiintyjien ja tyylien mukaan. Jotta 
osaisi valita kymmenien saundien joukosta oikean, on tunnettava hyvin musiikin 
historiaa teknisten seikkojen sijaan. (Durant 1990, 187-189) Durantin 
mainitsema jälkimmäinen tapa puhua musiikista sopii hyvin äänittäjien ja 
sovittajien väliseen yhteistyöhön iskelmätuotannoissa. Ohjeena äänittäjälle toimi 
usein sovittajan mukanaan tuoma äänilevy tai sitten viittaus tunnettuihin 
kappaleisiin. 

Studiossa tapahtuneen laitekehityksen tiivisti mielenkiintoisella tavalla Jouko 
Ahera. Jo Aheran studiouran aikana efektilaitteita alkoi olla niin paljon, että 
niihin perehtymiseen ei ollut aikaa. Toisaalta vaikka jotain laitetta olisi osannut 
käyttää hyvin, niin sessioissa ei ollut aikaa hyödyntää kaikkia laitteiden 
mahdollistamia hienosäätöjä. Ahera toteaa: ”[K]un olit etsinyt sieltä jonkun 
kivan efektin, niin sitä sä käytit melkein aina. Maailma on mennyt siinäkin taas 
eteenpäin. Tänä päivänä kaikki efektilaitteet… niissä on valmiita ohjelmia, että 
voit nopeasti nappia painamalla löytää näitä.” (Ahera 2002*, 7) Aheran 
kommentista näkyy hyvin se, kuinka saundien muokkaus on tullut helpommaksi. 
Flanger-efektiin ei enää tarvita kahta ääninauhuria, jos sellaisia nyt edes 
studiossa enää olisikaan. Olennaista tässä on se, kuinka vakiintuneita laitteiden 
käyttötapoja ja efektejä pyritään tuotteistamaan. Äänen tuotto- ja 
muokkaustapojen tuotteistaminen on mahdollistaa sen, tietyt saundit eivät ole 
enää sidoksissa tiettyyn paikkaan tai aikaan.  

Musiikkiteknologian kehityssykli 

Holger Larsen (1998) esittelee muutamia äänittäjiä ja tuottajia, jotka ovat jollain 
tavoin uudistaneet populaarimusiikin äänitystä 1950-luvulta lähtien. 
Tutkimukseni kannalta kiinnostavaa on, että Larsen erottaa toisistaan itse 
laitteista johtuvat muutokset musiikkituotantoon ja toisaalta laitteiden uusista 
käyttötavoista seuranneet muutokset. Musiikkiteknologiaa ja sen käyttöä 
varsinkin populaarimusiikin tuotannossa käsittelevässä tutkimuksessa on hyvin 
oleellista muistaa innovaation olemuksen kaksinaisuus eli innovaation laite- ja 
ohjelmisto-ominaisuudet.  

Larsenin huomio koskee juuri tätä eroa. Laitteilla on vakiintuneita 
käyttötapoja, mutta ne saattavat muuttua. Laite säilyy ulkonaisesti 
muuttumattomana, mutta sen käyttötavan muutoksen seurauksena laitteeseen 
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liittyy nyt uutta informaatiota. Uusien käyttötapojen seurauksena syntyy 
esimerkiksi uusia saundi-ihanteita. Ajan myötä alkuperäisen laitteen käyttö 
näiden uusien saundi-ihanteiden tavoittelussa koetaan vaikeaksi ja kömpelöksi, 
tai sitten laitteiden ikääntymisen ja kulumisen vuoksi laitteita ei ole enää 
tarpeeksi käytössä. Tällöin syntyy tarve uudelle laitteelle, jolla saundi-ihanne 
olisi helpommin saavutettavissa. Esimerkiksi suurikokoisen leslie-kaapin käyttö 
on keikkamuusikon kannalta ongelmallista, kuten Agents-kitaristi Esa Pulliainen 
kertoo:  

”[…] käytin viime älpeellä Leslie-kaappia ja tykkäsin kovasti sen soinnista. 
Meinasin hankkia sellasen mutta roudarit pani mut heti järjestykseen että saatana 
et sellasta pesukonetta hommaa sinne auton perälle. Niin mä sitten ostin pienen 
choruksen, millä voi vähän jäljitellä Leslien soundia, vaikka ei sillä lähelle 
pääsekään.” (Nuutinen 1988, 27)  

 
Nykyisin markkinoilla on tietysti myös nimenomaan leslie-kaapin 

simulointiin tarkoitettuja laitteita. Pulliaisen kertoma on esimerkki siitä, kuinka 
efektit tuotteistetaan. Efektien käyttö helpottuu, ne ovat helposti kaikkien 
saatavilla ja samalla käytettävissä olevien saundien määrä kasvaa. 
Musiikkiteknologian kehitys ei liity vain syntetisaattoreihin, vaan myös 
”perinteiseen” soittimeen, kuten juuri sähkökitaraan. 

Yllä kuvattua saundi-ihanteen syntyä voi havainnollistaa kaaviolla, jossa 
saundi-ihanteen eri vaiheet otetaan huomioon. Ensimmäisen luvun lopussa 
esittelin Rogersin teoksesta muokatun kaavion innovaation käyttöönoton eri 
vaiheista (kts. Liite 1). Rogersin malli on abstrakti ja sovellettavissa kaikenlaisiin 
ilmiöihin. Samankaltaisen kaavion musiikkiteknologian kannalta on esittänyt 
Olivier Julien (1999) artikkelissaan, jota myös esittelin luvussa 1.4. Julienin 
kaavio perustuu konkreettiseen esimerkkiin yhden laitteen, ääninauhurin, 
käyttötavan muutoksista. Julienin mukaan tuplaus-käytäntö oli siis 
moniraitanauhureiden käytön uudistamista. Yleisemmin on kyse siitä, että 
musiikkiteknologiset laitteet saavat uusia käyttötapoja. Lopulta näitä uusia 
käyttötapoja varten kehitetään massatuotantoon soveltuvia laitteita. Esitän alla 
Julienin kaavion. 

 
[Liite 2: Julienin kaavio] 

 
Alla olevassa kaaviossa olen yhdistänyt Rogersin ja Julienin kaaviot. 

Kaavion yläosa pohjautuu Rogersin malliin, alaosa Julienin esittämiin ideoihin. 
 
[Liite 3: Musiikkiteknologisten innovaatioiden kehityssykli populaarimusiikissa] 
 

Kaavion iso ympyrä kuvaa sosiaalista järjestelmää, joka omaksuu 
innovaation ja johon innovaatiolla on tiettyjä seurauksia. Sosiaalinen järjestelmä 
on tässä tapauksessa iskelmämusiikin parissa toimivat suomalaiset sovittajat, 
studiomuusikot ja äänittäjät. Pienempi ympyrä kuvaa musiikkiteknologisia 
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tuotteita valmistavaa teollisuutta. Se on yhteydessä kaavion kolmanteen 
elementtiin, joka kuvaa perustutkimusta. Teollisuus on osittain itsenäinen 
sosiaalisesta järjestelmästä, mutta kuuntelee sieltä tulevia toiveita. Teollisuus 
seuraa myös perustutkimuksessa tehtyjä tutkimustuloksia ja suunnittelee niiden 
pohjalta uusia tuotteita. Esimerkiksi Thébergen mukaan laitevalmistajien ja 
muusikoiden suhde on molemminpuolinen. Teollisuus reagoi muusikoiden 
tarpeisiin, mutta toisaalta muusikot yrittävät pysyä tekniikan kehityksen perässä. 
(Théberge 1997, 4) 

Yksi kaavion muuttuja on aika, jonka kulumista olen kuvannut T-symboleilla 
(T1-T4). Kaaviossa vasemmalla, kohdassa T1, nähdään innovaatio 
alkuperäisessä muodossaan. Innovaatio voi olla tuote, esimerkiksi soitin, jota 
ryhdytään levittämään mainostamalla ja muilla keinoin. Sosiaalinen järjestelmä 
saa ensimmäisen käsityksensä innovaatiosta. Tätä seuraa Rogersin esittämät 
innovaatio-päätös-prosessin vaiheet. Kaaviossa oikealla, ajankohdassa T2, 
innovaatio on omaksuttu ja alkaa vaihe, jossa sen käyttömenetelmät vakiintuvat 
ja innovaatio sopeutetaan edeltäviin käytäntöihin. Tässä vaiheessa ovat edelleen 
tärkeitä innovaation koetut ominaisuudet, kuten yhteensopivuus aiempien 
käytäntöjen kanssa ja innovaation yksinkertaisuus. Myös innovaation 
muokkaaminen (re-invention) on merkittävä tekijä innovaation käytön 
vakiintumisessa.  

Innovaation käytön myötä saattaa syntyä uusia käyttötapoja. Voisi sanoa, että 
näin on syntynyt ideamuotoinen innovaatio. Tämä tilanne on kaaviossa alhaalla, 
kohdassa T3. Ideamuotoisen innovaation toteuttamisen tarpeesta alkaa 
teknologisen innovaation kehittely, kunnes lopulta on jälleen syntynyt uusi 
markkinoille tuotava tuote. Esimerkiksi laulun tuplaamisen helpottamiseksi 
kehitettiin aluksi erilaisia menetelmiä ja lopulta teknisiä laitteita, jotka 
tuotteistettiin ja palautettiin takaisin muusikoiden muodostamaan sosiaaliseen 
järjestelmään, nyt teknologisina innovaatioina (kts. Julienin kaavio). Laitteiden 
uudet käyttötavat eli ideamuotoiset innovaatiot johtavat siis innovaation 
tuotteistamiseen. Musiikkiteknologinen innovaatio tai tuote syntyy näin 
laitteiden käyttäjien, teollisuuden ja perustutkimuksen tuloksena. Uuden 
innovaation synnyssä aiemman innovaation laite- ja ohjelmistoelementin 
välisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys.  

Vintage-ilmiö 

Mika Pantzarin mukaan innovaatiokirjallisuuden yksi pysyvimmistä harhoista on 
oletus, että uudet tuotteet korvaisivat vanhan: ”Kirja tuhoaa puhutun sanan, 
elokuva hävittää kirjan, video korvaa elokuvateatteriesityksen jne.” (Pantzar 
2000, 237) Edellä esittämässäni kaaviossa olisi otettava huomioon myös se, että 
joskus vanha laite jääkin käyttöön ja sitä korvaamaan tai jäljittelemään tullut 
laite ei otakaan sen paikkaa. Vanhalle laitteelle keksitään uusi merkitys tai 
tehtävä musiikissa. Tuotteiden nopea vaihtuvuus takaa, että halpoja käytettyjä 
malleja on jatkuvasti saatavissa. Uusista laitteista huolimatta myös vanhoilla 
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laitteilla on innokkaat käyttäjänsä, mikä liittyy autenttisuuteen: oikea saundi 
syntyy vain tietyillä laitteilla. Laite ei siis välttämättä menetä käytettävyyttään 
vanhetessaan.  

Ns. vintage-soitin tai -laite nousee tietyssä musiikkityylissä standardiksi tai 
klassikoksi. Näillä soittimilla tai laitteilla on oma huomiota herättävä saundinsa, 
jota jotkut musiikkityylit vaativat. Tällaista soitinta tai laitetta eivät enää syrjäytä 
uudet, teknisesti kenties paremmat soittimet, vaan se jää käyttöön joko 
sellaisenaan tai nykyisin yhä useammin digitaalisena jäljitelmänä. Vintage-
laitteita ovat esimerkiksi eräät putkikompressorit ja -mikrofonit, tietyt 
sähkökitarat ja vahvistimet, analogiset syntetisaattorit, 1970-luvun sähköpianot, 
kuten Rhodes ja Wurlitzer. Jotkut informanttien mainitsemat 1980-luvun laitteet 
ovat myös säilyttäneet käyttökelpoisuutensa. Jopa aikanaan iskelmätuotannon 
kannalta ”kökkö” Roland-808 -rumpukone on nyt trendikäs teknomusiikissa. 
Iskelmämusiikissa esimerkki vintage-saundista voisi olla 1980-luvulla uudelleen 
yleistynyt rautalankakitarasaundi.  

Vintage-laitteet kertovat siitä, että kaikki muusikot eivät miellä 
musiikkiteknologian kehitystä täysin suoraviivaisena evoluutiona, jossa uusi on 
aina parempi. Vintage-maineen saavuttaakseen soittimessa tai laiteessa on 
ominaisuus, joka on merkittävä käytön kannalta tai tietyn musiikkilajin kannalta. 
Innovaatioteorian näkökulmasta on kyse siitä, että uuden innovaation (soittimen) 
suhteellinen etu ei ole tarpeeksi suuri vanhaan verrattuna. Vanhassa on jotain, 
mitä uusi ei voi korvata. Yksi syy vintage-asemaan on tällaisissa laitteissa 
käytetyt elektroniset komponentit, kuten elektroniputket tai tietty 
transistorityyppi. Vintage-asemassa on olennaista myös käsityön osuus tuotteen 
valmistuksessa. 

Yksi selitys vintage-aseman muodostumisessa liittyy jakoon esteettinen - 
tekninen täydellisyys. Vintage-soittimessa ei ole oleellista se, että se olisi 
teknisesti hyvälaatuinen. 1960-luvun nauhakaikulaitteet ovat varmasti 
kohisevampia kuin nykyiset digitaaliset efektilaitteet, mutta tästä ei ole laitteelle 
haittaa, pikemminkin päinvastoin. Yksi osa vintage-ilmiön syntyä on 
uudelleentulkinta, jossa laitteiden teknisistä puutteista tuleekin saundiin 
positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Ne ovat esteettisesti täydellisiä tiettyjä tyylejä 
varten. Teknologian historian kannalta laitteen tekninen heikkous olisi ”tekninen 
viivästymä” (reverse salient). Kun tämä heikkous tulkitaan uudessa tilanteessa 
positiiviseksi piirteeksi, reverse salientista tulee forward salient (McSwain 
2002). Tällä tavoin ”tekninen viivästymä” kääntyy positiiviseksi piirteeksi, jolla 
on toivottava vaikutus saundiin.  

Vintage-ilmiötä voi selittää innovaatioiden diffuusioteorian muokkaaminen-
käsitteen avulla (re-invention). Populaarimusiikissa on usein ollut pakko 
muokata teknologiaa jollain tavoin, koska muusikoiden käytössä ollut laitteisto 
on ollut teknisesti kehittymätöntä. Toisaalta myös suurissa 
musiikintutkimuslaitoksissa, joilla on yleensä ollut käytössään teknisesti parhaat 
laitteet, saattaa tapahtua samankaltaisia virheiden uudelleentulkintoja: 
virheellinen ääni koetetaankin taiteellisesti merkittävänä (kts. esim. Born 1995, 
182-183).  
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Hyvä esimerkki teknologian muokkaamisesta populaarimusiikissa on kitaran 
säröytymisen hyväksyminen. 1950-luvun kitaravahvistimet särkivät äänen 
helposti. Tämän puutteen kanssa oli vain totuttava elämään, kunnes 1960-luvulla 
keksittiin, että itse asiassa äänen säröytyminen olikin hyvänkuuloista ja 
toivottavaa. Säröilmiön vähentämiseksi kehitetyt uudet vahvistimet eivät enää 
olleetkaan tarpeellisia kaikkien muusikoiden käytössä. 1960-luvun lopulta 
lähtien kehitettiin myös äänen säröyttämiseen suunniteltuja efektilaitteita. Näin 
alun perin ideamuotoinen innovaatio (särön tulkinta positiivisena 
saundielementtinä) oli saatu tuotteistettua.  

Eri musiikinlajeja tuntuu erottavan se, kuinka niissä suhtaudutaan 
innovaation muokkaamiseen. Iskelmässä toisin kuin esimerkiksi rock-musiikissa 
ei ilmeisesti tapahdu yhtä usein teknisten rajoitusten uudelleentulkintaa. 
Tällaisiakin viitteitä haastatteluaineistossani löytyi. Eräs oli ”synabrassi”: 
analogisilla syntetisaattoreilla tehty brassijäljitelmä olikin tarpeeksi kiinnostava 
aivan omana itsenäisenä saundinaan. Toinen kiinnostava piirre erityisesti 
suomalaisessa iskelmämusiikissa oli 1970-80-lukujen mekaanisuuden 
simulaatio. Käytössä olevia laitteita käytettiin hieman eri tavalla uuden saundi-
ihanteen tavoittamiseksi. 

Luvussa 1.4. viittasin siihen, kuinka paljon 1900-luvulla on kehitetty uusia 
soittimia, mutta kuinka vähän niistä on todella jäänyt käyttöön. On hyvin vaikea 
ennustaa, millaiset soittimet lopulta jäävät elämään. Tällaisten soittimien pitää 
jollain tavalla hankkia itsenäinen asema, mutta kaikki riippuu siitä, antaako 
soittimen tekninen rakenne siihen mahdollisuuden? Käyttäjän on voitava 
muokata innovaatiota omiin tarkoituksiinsa sopivaksi tai sitten innovaatiolla 
täytyy olla tarpeeksi suuri etu puolellaan verrattuna uusiin innovaatioihin. Jos 
laite on teknisesti tarpeeksi yksinkertainen, sitä on helpompi muokata. 
Sähkökitaraan voi helposti vaihtaa mikrofonin tai kaulan, mutta syntetisaattorin 
prosessoria on vaikea mennä vaihtamaan. Kun laite on yksinkertainen käyttää, se 
tarjoaa ehkä muitakin käyttötapoja kuin sen, mikä sille oli alun perin suunniteltu.  
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5. Iskelmän kriisit 

Yksi haastatteluissani toistunut aihe oli suomalaisen iskelmän kriisi. 
Ensimmäisissä haastatteluissani se tuli puheeksi kysymättä, ja lopulta otin aiheen 
esille kaikkien informanttien kanssa. Kriisi-sanan etymologia on tutkimusaiheeni 
kannalta kiinnostava. Kriisi-sana tulee kreikan kielen sanasta krisis, joka 
merkitsee ratkaisua. Muita sanakirjamerkityksiä ovat mm. käänteentekevä 
muutos, vaarallinen taitekohta, taudin käänne (Aikio ja Vornanen 1989). Ehkä 
puhe iskelmän kriisistä tuo esille tällaisen käännekohdan suomalaisen 
musiikkikulttuurin muutoksessa. Iskelmän kriisiä ovat käsitelleet mm. Bruun & 
al (1997, 386), Kotirinta (2004, 332-334) ja Kurkela (2003a, 603). He esittelevät 
osittain samoja syitä kriisiin kuin minäkin jatkossa. Kotirinta kuvaa lisäksi 1990-
luvun ylituotannon vaikutusta iskelmän yleisen arvotuksen laskuun.  

Itse ajattelin iskelmän kriisiajaksi erityisesti 1980-luvun alkua. Toisaalta 
informanttien puheista voi saada sen kuvan, että kriisejä olisi ollut useita. 
Esimerkiksi Veikko Samuli muisteli, että kriisistä olisi puhuttu punkin tulon 
yhteydessä, siis ilmeisesti jo 1970-luvulla. Kassu Halosen mukaan 1990-
luvullakin puhuttiin iskelmän kriisistä: ”Silloinhan oli kuumimmillaan tää 
keskustelu, kun rupesin tekemään [Jari] Sillanpään debyyttialbumia. Silloin 
puhuttiin just iskelmän kriisistä. Mä sanoin, että siinä on sellainen näyttö, 253 
000 kopiota myytiin sitä levyä, niin se siitä kriisistä.” (Halonen 2002*, 45; 
Samuli 2002*, 51) 

Informanteilla oli kriisiin erilaisia suhtautumistapoja. Toisaalta joidenkin 
mielestä mitään kriisiä ei ole ollutkaan, vaan kyse on ollut vain iskelmän 
tekijöiden kriisistä. Tätä näkökulmaa puolusteltiin sillä, että iskelmälevyt ovat 
aina kuitenkin myyneet hyvin. Esimerkiksi Samulin mukaan iskelmät ovat aina 
soineet ja soivat edelleen. Halosen mielestä iskelmän kriisistä puhutaan aika 
ajoin: ”Kun ei muuta keksitä, aletaan puhua iskelmän kriisistä.” Välillä on vain 
ollut huonompia säveltäjiä ja välillä parempia, mutta ostajat eivät ole iskelmää 
hylänneet. Toinen Halosen selitys kriisipuheeseen on se, että aina ei ole tarjolla 
tarpeeksi hyviä solisteja. Esimerkiksi Jari Sillanpään kaltaisia artisteja Halonen 
sanoo tulevan hyvin harvoin. Juha Björnisen mielestä iskelmän ”kriisit” ovat 
vain ajattelutapojen ja tyylien muutoksia. Mitään yksittäiseen vuoteen sijoittuvaa 
kriisiä Björninen itse ei osaa sijoittaa. Ehkä hieman leikillään Björninen 
sanookin, että kriisi iskelmämusiikissa on ”pysyvä tilanne”. (Björninen 2002*, 
44; Samuli 2002*, 5; Halonen 2002*, 45, 52) 

Tuntuu kuitenkin siltä, että iskelmän kriisi useimmiten sijoitetaan 1980-luvun 
alkuun. Esimerkiksi Antti Hyvärinen määritteli iskelmän ”kultakauden” alkavan 
noin vuonna 1963 ja loppuvan 1980-luvun alkuun. Samoin Jori Sivonen 
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myöntää, että 1980-luvulla hänestäkin tuntui hetken, että suomalainen iskelmä 
olisi ”kuollut”. Sivosen mukaan lopulta oli kuitenkin kyse yksittäisen levy-
yhtiön, Finnlevyn tuotantopäämääristä. Finnlevy panosti esimerkiksi Gringos 
Locos -yhtyeeseen ja Dingon vanavedessä tulleisiin bändeihin. Kuitenkin 1980-
luvun lopulla Vexi Salmen perustama Flamingo-yhtiö sai suuria 
myyntimenestyksiä esimerkiksi Kirkan levyillä. Tämä Sivosen mukaan todistaa, 
ettei iskelmä suinkaan kuollut. (Sivonen 2001*, 15; Hyvärinen 2002*, 75) 
Iskelmän kriisi 1980-luvulla koski levy-yhtiöitä eri tavoin sen mukaan, millainen 
asema iskelmätuotannolla oli kunkin yhtiön tuotantoprofiilissa. Jos jonkin suuren 
levy-yhtiön iskelmätuotanto olikin vaikeuksissa, samaan aikaa esimerkiksi Poko-
yhtiö menestyi hyvin Suomirock-yhtyeillään. Iskelmän kriisi oli siten joillakin 
yhtiöillä suurempi kuin toisilla.  

Yksi selitys eri aikakausien iskelmän kriiseihin voisi olla se, että 
iskelmämusiikki jää hetkeksi jonkin muun populaarimusiikin tyylisuuntauksen 
alle. Vaikuttaa siltä, että iskelmän kriisistä puhutaan aina silloin, kun nuorisolle 
suunnattu popmusiikki saa hetkeksi myös varttuneemman levyjä ostavan yleisön 
huomion. Tällaisia ilmiöitä ovat 1970-luvun lopun punk ja uusi aalto, 1980-
luvun bändit kuten Dingo, Yö ja Eppu Normaali ja 1990-luvun menestykset 
Taikapeili ja Kaija Koo. Dingon, Yön ja Eppu Normaalin menestys 1980-luvulla 
kertoo myös siitä, että Suomi-rockista tuli iskelmän kaltaista yleismusiikkia. 
Dingon ja Yön 1980-luvun tuotantoa kuunnelleessa voi myös miettiä, onko siinä 
lopulta paljon eroa iskelmään, varsinkin jos kiinnitetään huomio melodisiin ja 
harmonisiin rakenteisiin. Musiikillisista yhtäläisyyksistä huolimatta iskelmän ja 
rock-musiikin tuottamisessa on erilaiset tuotantokulttuurinsa (Muikku 2001, 
257). 

Dingon menestyksellä oli vaikutuksia iskelmätuotantoon. Yhtyeen menestys 
sai muutkin levy-yhtiöt metsästämään omaa Dingoaan. Hetken aikaa levy-
yhtiöitä kiinnosti Suomi-rock iskelmän sijaan. Korpelan (2002b, 12) mukaan 
tämä näkyi siten, että uusille iskelmälaulajakyvyille ei enää tehty LP-levyjä 
kokeilumielessä, pelkästään että nähtäisiin, kuinka se menestyy. Myös Heikki 
Laurila korostaa sitä, kuinka äänilevytuotanto oli 1990-luvulla muuttunut entistä 
enemmän varman päälle toimimiseksi verrattuna 1970-luvun hurjiin vuosiin: 
”Nykyisin [1990-luvulla] on sellainen tilanne, että äänilevytuottajan pitää olla 
taloudellisesti aika varma tuotteestaan, että se kannattaa ylipäätään tehdä. 60- ja 
70-luvuilla äänilevyjä tehtiin urakalla, melkein kuin ässäarpoja! Sitä on ehkä 
vaikea kuvitella, mutta se oli hurjaa touhua.” (Vänttinen 1993, 12) 

Dingo muutti myös käsitystä siitä, millaista iskelmän pitäisi olla. Korpelan 
mukaan ”tavallaan mökeltyi se koko iskelmän saundiajatus silloin. Sen jälkeen 
se meni niin sekaisin, että kaikki sai alkaa tehdä sellaisia iskelmiä kuin halusi. Ei 
ollut enää Finnlevyn määräämää kymmentä käskyä, miten kunnon iskelmätuote 
tehdään.” Korpela muistaa keskustelleensa tuolloin Jaakko Salon kanssa 
tilanteesta. Salo oli uskonut, että muutaman vuoden kuluttua tilanne palaa 
iskelmän kannalta takaisin vanhaan. (Korpela 2002b, 12) 

Jari Muikku on esittänyt, että 1980-luvun iskelmän kriisi perustuu 
ääniteteollisuuden toimintaan. Lisäksi äänitetuotanto oli kasvanut koko 1970-
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luvun, ja 1980-luvulle tultaessa alalla oli jo ylituotantoa. Äänilevyalan hyvät ajat 
eivät yksinkertaisesti voineet jatkua loputtomiin. Toinen äänitekaupan 
pysähtymisen syy 1980-luvun alussa oli Muikun informanttien mukaan 
kotimaisen iskelmätuotannon laadun heikkeneminen. Iskelmätarjonta 
samankaltaistui osittain uusien soittimien kuten syntetisaattoreiden ja 
rumpukoneiden myötä. (Muikku 2001, 217-219) Eräs tekijä iskelmän kriisiin 
voisikin olla musiikkiteknologian käyttö ja sen samankaltaistava vaikutus 
iskelmämusiikkiin. Tarkastelen myöhemmin tässä luvussa teknologian 
vaikutusta iskelmän kriisiin tarkemmin, mutta se ei ollut ainoa syy iskelmän 
samankaltaistumiseen.  

 
Yksi syy iskelmän samankaltaistumiseen oli varmasti se, että iskelmätuotannossa 
käännösiskelmistä alettiin hiljalleen luopua. 1980-luvulla ulkomaisten 
ammattisäveltäjien ja hittien sijaan levytettiin yhä enemmän täysin kotimaisin 
voimin tehtyjä kappaleita. Korpela mainitsi haastattelussani, kuinka sävellyksiä 
alkoi tuolloin tulla maakuntien harrastelijasäveltäjiltä. Tämän vuoksi 
sävelaineiston aiemmasta kansainvälisyydestä johtunut monipuolisuus väheni ja 
pinnalle pääsi kotimainen, yksinkertaisempi ”tilitysiskelmä”. Käänne ulkomaisen 
ja kotimaisen tuotannon välillä näkyy esimerkiksi 1980-luvun Finnhits-levyillä. 
Vesa Kurkela on todennut, kuinka vielä 1970-luvulla Finnhitsit koostuivat 
suureksi osaksi ulkomaisista käännöshiteistä, mutta 1980-luvun alun kokoelmat 
sisältävät lähinnä kotimaisia originaalisävellyksiä. (Kurkela 2003a, 607) 

Bruno Korpelan mukaan erityisesti 1980-luvun alussa iskelmät alkoivat tulla 
kaavamaisemmiksi. Tämä kehitys on edelleen jatkunut. Heikki Virtasen mielestä 
koko populaarimusiikin tarjonta on yksipuolistunut, jos verrataan nykyistä 
tilannetta esimerkiksi 1960-lukuun, jolloin ”musiikkikulttuurin hyväksikäyttö 
populaarimusiikissa oli laajempaa. Jos kuuntelee vanhempaa, 60-luvun 
levytuotantoa, käytettiin isoja bändejä, hienoja sointivärejä, yllättäviä 
sointuratkaisuja. Niiden kuuleminen tämän päivän iskelmässä on hyvin 
harvinaista.” (Virtanen 2001*, 27) Samoin Tommi Liuhala arvelee, että koko 
1990-luvun ajan iskelmätuotanto on ”trivialisoitunut” melodian ja harmonian 
suhteen. Uudemmilta tekijöiltä puuttuu usein ”kontrapunktinen vaisto”. Mutta 
Liuhala myöntää, että jos yleisö kuitenkin ostaa, on uudessakin iskelmässä jokin 
muu viehätyksensä. (Korpela 2001a*, 10; Liuhala 2001*, 61)  

Tämä viehätys saattaa liittyä musiikin tanssittavuuteen. Yksi syy iskelmän 
yksinkertaistumiseen voi olla se, että iskelmämusiikin tehtävä on muuttunut 
1990-luvulla laulelmallisesta tyylistä tanssimusiikin suuntaan. Suomi on 
tavallaan jakautunut siten, että Kehä kolmosen pohjoispuolella paikallisradioissa 
soi ”jalalle sopiva”, tanssittava iskelmämusiikki (Korpela 2002b, 12). Pirkko 
Kotirinta on jakanut nykyisen iskelmän kahteen osaan. Toinen osa on pop-
iskelmää ja toinen perinteisempää, juuri tanssilavoille suunnattua musiikkia. 
Antti Hyvärinen näkee tässä tanssillisuuden korostamisessa uhan: ”[e]i voi 
kieltää, että esimerkiksi orkesterien tanssittavat iskelmälevyt 
samankaltaisuudellaan tuhoaa toisensa ajan myötä. Erot on liian pieniä. Sama 
sähkökitarasaundi, sama urkusaundi, sama tapa laulaa, tietyt 3-4- 
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perusrytmiratkaisua, joita on hyvä tanssia. Ei näin voi tietysti ikuisesti jatkua.” 
(Hyvärinen 2002*, 75; Kotirinta 2004, 369)  

Musiikin pinta- ja syvärakenteen konflikti 

Näyttää siltä, että melodia ja toisaalta sointiväri musiikin rakenne-elementteinä 
nähdään tosilleen vastakkaisina. Aihetta on laajemmassa musiikinhistoriallisessa 
kontekstissa käsitellyt Paul Théberge (1997, 186-312). 1900-luvulla kehitetyt 
sähköiset soittimet ja äänityslaitteet ovat antaneet paljon mahdollisuuksia 
musiikin sointivärin muokkaamiseen. Barry Truax (2001, 231) puhuu 
syntetisaattorien yhteydessä sointirakennuksesta. Perinteisesti säveltäjä (tai 
sovittaja) on käyttänyt niitä saundeja, joita on saatavilla. Syntetisaattorien 
käyttöä voisi pitää eräänlaisena soitinrakennuksena. Vaikka säveltäjä (tai 
sovittaja) ei rakennekaan itse syntetisaattoria, hän voi kuitenkin luoda sillä 
haluamansa sointivärin.  

Taidemusiikissa epäiltiin jo 1950-60-lukujen vaihteessa, että sointivärin 
lisääntynyt käyttö vähentää musiikin muiden parametrien merkitystä (esim. 
Kokkonen 1963). Säveltäjä Einojuhani Rautavaara toteaa samaan suuntaan 
elektronisesta musiikista kirjoittaessaan: ”[…] suurenmoisten äänten löytäminen 
ei ole säveltämistä. Se on vasta soitinrakennusta. Tämä tuntui usein jäävän 
huomaamatta [Ylen] kokeilustudion eteviltä pojilta. Seurauksena sitten kuultiin 
Ylen ohjelmissa ylen ikävystyttäviä ’sävellyksiä’ ylen merkillisistä tai kauniista 
äänistä.” (Rautavaara 1989, 272-273) 

Eräät informanttini 1980-luvun iskelmämusiikista puhuessaan viittasivat 
samanlaiseen ilmiöön. Heidän mukaansa ”saundi” (esimerkiksi uusien 
syntetisaattoreiden käyttö) korvasi sävellykset. Aineistossani sointivärin 
hallitsevuus negatiivisena tekijänä iskelmäsovittamisessa tuli monesti esiin. 
Esimerkiksi Jori Sivonen luonnehti 1980-luvun käännösiskelmiä: ”Se oli aika 
pitkälle sitä että musiikillisesti aika simppeleitä asioita mutta kiehtovia 
saundeja.” (Sivonen 2001*, 55) Saundit tuntuivat siis olevan pinnalla myös 
kansainvälisessä viihdemusiikissa. Muutenkin uusien syntetisaattoreiden äänet 
olivat jo itsessään niin hyvän kuuloisia, että ”…ei tarvinnut kuin [soittaa] 
kolmisoinnun niin kuulosti hyvältä. Se oli lähtökohta levyn tekemiseen.”. 
(Hyvärinen 2002*, 22) Kirjan alussa mainitsin, kuinka Kassu Halonen piti 
tavoitteenaan tuottaa ajattomia levyjä. Uskon että myös Halosen tavoite tuottaa 
ajattomia levyjä liittyy siihen, että sävelmää ei saisi pelastaa sovituskikoilla tai 
muodikkailla saundeilla.  

Toisaalta kyse ei ole pelkästään uudesta teknologiasta ja vain 1980-luvun 
ilmiöstä. Luvussa 2 käsittelin 1970-luvun moniraitasovittamista ja sen 
aikaansaamaa tekstuurin muutosta. Toiseksi hyvällä sovituksella tai erikoisella 
soitinnuksella on ennenkin voitu pelastaa köyhä melodia. Jaakko Salo toteaa 
1950-luvun lopun haastattelussa, kuinka melodia ja sovitus ovat usein kääntäen 
verrannollisessa suhteessa toisiinsa: ”Mitä köyhempi ja mitäänsanomattomampi 
sävelmä, sitä enemmän täytyy sovituksen tukea sitä.” Yhtenä keinona tällaisessa 
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tapauksessa Salo pitää turvautumista esimerkiksi ”ihmeellisiin” 
soitinyhdistelmiin tai ”erikoislaatuiseen rytmiryhmään”. Salo kuitenkin korostaa, 
että sovitus on vain ”kehys”. Hyvä teksti ja melodia ovat ratkaisevampia. 
(Maunola 1959, 5) 

 
Edellä esitettyjä käsityksiä voidaan tulkita siten, että musiikkia tarkastellaan 
kahdella tasolla, pinta- ja syvärakenteena. Pintarakenteeseen kuuluvat 
esityskäytännöt, yhtyeiden kokoonpanot ja näistä muodostuva musiikin 
sointiväri. Syvärakenteeseen kuuluvat melodia, harmonia, muoto ja tekstuuri. 
Syvärakenteen osat ovat Pekka Jalkasen (1989) mukaan musiikin autonomisinta 
aluetta, joka muuttuu vain hyvin hitaasti.  

Ehkä iskelmän 1980-luvun kriisissä onkin kyse musiikin pintarakenteen ja 
syvärakenteen välisestä konfliktista. Tällaisia pinta- ja syvärakenteen konflikteja 
on tapahtunut ennenkin suomalaisen populaarimusiikin historiassa. Esittelen alla 
kaksi esimerkkiä. Jalkanen kuvasi väitöskirjassaan, kuinka pienet muutokset 
vaikuttivat jazzmusiikin akkulturoitumisessa Suomeen 1920-luvulla. ”1920-
luvun kuulijan kannalta […] pieni pintatason muutos, uutuussoitimet ja -
kappaleet, muotitanssit ja intohimoinen samaistumishalu angloamerikkalaiseen 
esikuvaan riittivät tuolloin mullistamaan populaarimusiikin arvomaailman.” 
(Jalkanen 1989, 20) Jalkanen toteaa, että musiikin syvärakenteessa muutosta ei 
kuitenkaan tapahtunut.  

Vesa Kurkela (2003b) on tarkastellut 1960-luvun pop-musiikin sointivärin 
muutosta. Vaikka populaarimusiikin sointiväri tuolloin muuttuikin, Kurkelan 
mukaan pop-kappaleiden melodiset ja harmoniset ominaisuudet säilyivät 
muuttumattomina. Tästä on hyvä esimerkki 1960-luvun alun rautalankamusiikki, 
jossa tutut sävelmät soitettiin uusilla saundeilla.  

Sekä Jalkasen että Kurkelan kuvaamisessa tapauksissa muutokset tapahtuivat 
siis musiikin pintarakenteessa, mutta syvärakenne (harmonia ja melodia) 
pysyivät muuttumattomina. Sen sijaan 1980-luvun alun iskelmämusiikissa on 
kyse siitä, että koneita hyödyntäen tehdyssä musiikissa musiikkiteknologia alkaa 
vaikuttaa syvärakenteen alueella. Vaikka musiikinteknologia oli muuttanut 
musiikin tekotapoja jo aiemminkin, vasta 1980-luvun alussa käytetty teknologia 
alkoi vaikuttaa enemmän syvärakenteen elementteihin, erityisesti melodiaan ja 
harmoniaan. Edellä kerroin, miten musiikkiteknologia vaikutti iskelmien 
säveltämiseen. Sävellysprosessin perinteinen tekotapa muuttui, kun ensin tehtiin 
kompit ja melodia viimeiseksi. Samalla teknisten laitteiden vaikutuksesta 
pintarakenne, sointivärin merkitys korostui. 1980-luvulla iskelmämusiikin 
syvärakennetta käsiteltiin kuin pintarakennetta. 

Syntetisaattorit olivat 1980-luvun suurimpia uudistuksia iskelmän 
soitinnuksessa. Thébergen mukaan syntetisaattoreilla ja muilla digitaalisilla 
soittimilla on ollut suuri vaikutus soittajiin ja heidän musiikillisen käytäntönsä 
käsitteellistämiseen. Muusikot pääsevät käsiksi äänen mikrotasolle, ja tämä 
vaikuttaa suhtautumiseen musiikin perinteisempiin käytäntöihin. Muusikon 
huomio kiintyy toisaalle kuin perinteisiin musiikillisiin muotoihin, kuten 
melodiaan, rytmiin ja harmoniaan. (Théberge 1997, 186) 
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Pohjimmiltaan on kyse teknologian vaikutuksesta luovuuteen, mikä on vanha 
kiistojen aihe. Hannu Salmen mukaan tekniikan mentaalihistoriasta voidaan 
erottaa pitkiä kehityslinjoja. Esimerkiksi kirjapainotaidon leviämisen myötä 
tekniikan historiaan on liittynyt ”pelko persoonallisuuden ja luovuuden 
häviämisestä”. Tämä kielteinen reaktio on koskettanut myös myöhempiin 
audiovisuaalisiin viestintävälineisiin, elokuvaan, televisioon ja videoon. (Salmi 
1996, 194)  

Syksyllä 2003 järjestettiin Tennispalatsin taidemuseossa Game over -
näyttely, jossa esiteltiin neljän viime vuosikymmenen parhaita pelihalli-, 
konsoli- ja kämmenpelejä. YLEn TV-uutisissa esitettiin 18.9.2003 juttu 
näyttelystä. Jutussa tutkija Jyrki Kasvi totesi, että pelien juonet eivät ole 
kehittyneet samaan tahtiin kuin pelien toteuttamisessa käytetty teknologia. 
Kasvin mukaan pelintekijät haluavat ensiksi hyödyntää tekniikan mahdollistamat 
keinot, mutta samalla he eivät keskity niin paljon pelin sisältöön. Tässä voidaan 
nähdä selviä yhtäläisyyksiä musiikin luomiseen 1980-luvulla, jolloin koneet 
ottivat hetkeksi vallan. Uusi teknologia antaa niin paljon uusia mahdollisuuksia, 
että ne ovat ainakin tekijöiden mielestä kiinnostavia itsessään. 

Iskelmän konservatiivisuus  

Ensimmäisissä tutkimussuunnitelmissani lähdin siitä, että iskelmämusiikissa 
lähes kaikki muu on ollut muuttumatonta paitsi musiikin sointiväri. Monet 
muutkin ovat pitäneet iskelmämusiikin yhtenä ominaispiirteenä sen 
muuttumattomuutta (esim. Jalkanen 1992, 15-16). Tuttu yleistys on se, että 
viihdemusiikkia pidetään tuttuun turvautuvana, kun taas taide luo uutta. Iskelmä 
on tavallaan aina ajastaan jäljessä, melko konservatiivinen musiikkimuoto. 
Kuulijoita ei voi hätkähdyttää samalla tavoin kuin rockissa tai popissa, joissa 
jonkin rohkean ”saundikoukun” käyttö voi olla kaupallisesti kannattavaa ja jopa 
välttämätöntä, jotta kappale nousisi esiin kilpailijoidensa joukosta.  

Iskelmämusiikin kriitikko voisi väittää, että iskelmää leimaa 
epäinnovatiivisuus, ainakin melodisten ja harmonisten keinovarojen suhteen. 
Iskelmämusiikki tulee varmaankin aina olemaan tonaalista. Myös iskelmän 
saundissa voi nähdä epäinnovatiivisia piirteitä, mitkä johtuvat taloudellisista 
syistä. Informanttieni mukaan iskelmätuotannoissa on ollut jatkuvasti kiire, joten 
keksintöihin, kokeiluihin ja kehittelyyn ei ole juuri jäänyt aikaa. 
Epäinnovatiivisuus näkyy myös siinä, kuinka musiikkiteknologia on valjastettu 
jäljittelemään muita soittimia, ei tosin yksin iskelmämusiikissa. Tämä näkyy 
hyvin jousi- ja puhallinsaundien jäljittelyssä. On sama, kuuluuko iskelmälevyltä 
oikeat soittimet tai niiden sämplet. Olennaista on, että turvauduttiin tuttuihin 
saundeihin. Suomi-iskelmissä jouset ja puhaltimet roikkuvat edelleen mukana, 
tosin yleensä digitaalisina jäljitelminä. 

Aikuisille suunnattu iskelmä on jo olemassa olevien ”koukkujen” ja 
sovituskeinojen jäljittelyä. Sovituselementin pitää olla yleisölle jollain tavoin 
tuttu ennen kuin sitä voidaan käyttää. Tästä on hyvä esimerkki Veikko Samulin 
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jalostama kitaran oktaavisaundi, joka tuli kuulijoille tutuksi ulkomaiselta 
äänitteeltä. Toisaalta jos iskelmässä on mukana jokin saundi-innovaatio, voivat 
kappaleen muut rakenteet olla silti melko perinteisiä. Esimerkiksi Tahdon olla 
sulle hellän introssa kuullaan päälleäänityksillä tehty kitarasaundi. Se soittaa 
kuitenkin suomalaisille tuttua mollimelodiikkaa. 

Toinen esimerkki iskelmän konservatiivisuudesta on syntetisaattoreiden tulo 
iskelmään. Katri-Helenan aikuisille suunnatuilla levyillä niitä ei juurikaan kuule 
vielä 1970-luvulla. Sen sijaan syntetisaattoreita voitiin käyttää lastenlevyillä jo 
hyvin varhain, kuten Katri Helenan Kakarakestit-levyllä (1973). Tuolla levyllä 
ne ovat mukana monessa kappaleessa. Katri-Helenan myöhemmällä, aikuisille 
suunnatulla iskelmälevyllä Paloma blanca (1975) vain parissa kappaleessa 
käytetään syntetisaattoreita. Olisi houkuttelevaa mutta tietysti kahden levyn 
perusteella aivan liian rohkeaa päätellä, että innovaatio tulee käyttöön ensin 
innovaatiivisissa musiikinlajeissa: lastenlevyillä ja progressiivisessa rockissa. 
Kakarakestit-levyllä on myös paljon äänitehosteita, konkreettisia ääniä. 
Iskelmälevyillä niitä ei juuri kuule - paitsi satunnaisesti humoristisessa käytössä. 
Tämän valossa voisi ajatella, että lapset ovat ilmeisesti musiikillisesti ”tabula 
rasa” verrattuna kaavoihin kangistuneisiin aikuisiin.  

Jori Sivosen kaltaisia uudet musiikkiteknologiset innovaatiot omaksuvia 
konesovittajia voi pitää iskelmän uudistajina. Mutta samanlainen uudistaja 1980-
luvun tilanteessa oli Agentsin Esa Pulliainen, joka teki vanhoista musiikillisista 
aineksista uudenlaisen yhdistelmän. Aiemmin lainasin Gronowia ja Sauniota 
(1990), jotka luonnehtivat äänitysestetiikkaa akselilla realismi-romantiikka. Tällä 
tavoin tarkasteltuna suomalaisen iskelmän ”romantiikkaa” olisi juuri 1980-luvun 
alun koneiskelmä eli aiemmin kuulemattomien äänimaisemien rakentelu. Topi 
Sorsakoski ja Agents olisi askel taaksepäin soinnillisesti, mutta siinä uutta oli eri 
musiikkityylien yhdistely. 
 
Se että iskelmän kriisiä selitettäisiin vain laitteiden käytöllä, olisi esimerkki 
äärimmäisestä teknologisesta determinismistä. Siinähän oletetaan, että jokin 
tekninen innovaatio muuttaa vääjäämättömästi yhteiskuntaa tai kulttuuria. 
Teknologisessa determinismissä suositaan yksinkertaistavia väittämiä kuten 
”Kirjapainotaidosta seurasi protestanttinen uskonpuhdistus 1500-luvulla” 
(Karvonen 1999). Tähän tutkimukseen sovellettuna voitaisiin muodostaa monia 
tällaisia väittämiä, joissa musiikkikulttuurin muutoksen alkusyynä pidetään 
jotain teknologista innovaatiota: ”Moniraitaäänitys rapautti perinteisen 
sovitustaidon”, ”sekvensserit tekivät musiikista hengetöntä”, 
”syntetisaattorisaundit tuhosivat musiikin melodian”, ”sämplerit veivät 
muusikoiden työpaikat”. Näiden lauseiden takaa kuultaisi myös kriittinen asenne 
musiikkiteknologiaa kohtaan.  

Raymond Williams on kritisoinut teknologista determinismiä siitä, että siinä 
syy-seuraus-suhteet on käännetty päälaelleen. Teknologiselle determinismille on 
tyypillistä, että siinä jokin väline nähdään syynä. Se mitä ennen esimerkiksi 
historiankirjoituksessa on pidetty syynä (kuten yhteiskunnalliset tarpeet ja 
päätökset), nähdäänkin teknologian vaikutuksina. Williams sen sijaan pitää 
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teknologiaa enemmänkin seurauksena kuin syynä. (Williams 1975, 127-130 
Karvosen 1999 mukaan) 

Teknologisen determinismin lisäksi on myös muita ”determinismejä”, kuten 
ekonominen ja biologinen determinismi. Niissä yhteiskunnan muutosten syy 
löytyy nimen mukaan joko taloudellisista rakenteista tai esimerkiksi geeneistä. 
(Karvonen 1999) Suhtautumista musiikkiteknologiaan voi tarkastella myös 
ekonomisen determinismin näkökulmasta. Tällöin viime kädessä talousseikat, 
tuotannon tehostaminen ja voitontavoittelu, ovat ohjanneet suomalaista 
iskelmätuotantoa. Aiemmin siteeraamassani Raimo Vikströmin kirjoituksessa 
tulee hyvin esiin paitsi se, kuinka teknologia huonontaa musiikkia (”emulgoitu 
musiikki”), myös syyt teknologian käyttöön (”rahanhimo on ylivoimaisesti 
tärkein tuotantotekijä”). 

Mutta toisaalta juuri taloudelliset syyt usein estävät syntetisaattoreiden 
luovemman käytön. Barry Truax (2001, 233) toteaa, kuinka digitaaliset 
syntetisaattorit voisivat olla hyvin luova ja musiikintekoa muuttava elementti, 
mutta tämän teknologian käyttö lähinnä perinteisten musiikintekotapojen 
jäljittelyyn on osoitus siitä, kuinka niiden luova potentiaali on minimoitu ja 
kaupallinen tuottavuus maksimoitu. Näin ajatellen talous olisi syy teknologian 
”väärään” käyttöön. Syntetisaattorit ovat käytössä vain muiden soittimien 
korvaajina, eivät itsenäisinä soittimina. Voidaan havaita esteettinen konflikti. 
Toisaalta teknologian käyttö omana luovana elementtinään, toisaalta teknologian 
käyttö vain kustannusten minimoijana. Innovaatioiden diffuusioteorian mukaan 
innovaatio saatetaan omaksua väärällä tavalla. Jos otetaan hyvin myönteinen 
kanta musiikkiteknologian luoviin mahdollisuuksiin, voitaisiin väittää, että 
esimerkiksi syntetisaattorit jäljittelytehtävässään olisi omaksuttu väärin käyttöön. 

Muutosvastarinta 

Ehkä täyssähköiset iskelmät eivät myyneet, jos käytössä kuului olleen liikaa 
tekniikkaa? Voitaisiinko löytää raja, miten paljon tekniikkaa voi käyttää, jotta 
yleisö voi tuotteen vielä hyväksyä. Itse asiassa aika monessa menestysiskelmässä 
on mukana jokin soinnillinen innovaatio: Katri-Helenan Kesän lapsi -kappaleen 
phaser-efekti ei kartoittanut ostavaa yleisöä, Armin ja Dannyn Tahdon olla sulle 
hellä toi viimeistään särökitaran iskelmän valtavirtaan melodiseksi elementiksi, 
Kake Randelinin Avaa hakas menestyi, vaikka sen melodia syntyi 
sävellysprosessissa viimeiseksi ja kappaleen taustat tehtiin koneilla. Se sai 
vuoden myydyimmän iskelmän Emma-palkinnon. Yleisö ei siis ainakaan aluksi 
suhtautunut kielteisesti musiikkiteknologisiin uudistuksiin. Vesa Kurkela (2003a, 
610) on huomauttanut, kuinka Avaa hakas -kappaleessa on lopulta aika paljon 
tuttua ja sopivasti uutta, jotta iskelmäyleisö saattoi ottaa sen omakseen. Ehkäpä 
juuri kappaleen tuolloin tuoreena koettu sähköisyys yhdessä kertosäkeen 
kiistämättömän tarttuvuuden ohella olivat osatekijöitä sen menestyksessä. 
Ainakin vähän aikaa 1980-luvulla uudella tekniikalla tehdyt levyt myivät, ja 
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niillä oli yleisön yleisön hyväksyntä. Ilmeisti kuitenkin jokin raja ylittyi, sillä 
1980-luvun kenties suurin iskelmäilmiö nojasi vanhaan estetiikkaan. 

Musiikin historiasta on tuttua, kuinka aika ajoin vanhoihin populaarimusiikin 
tyyleihin perustuvat kertaustyylit nousevat uudelleen suosituksi. Suomeen 1960-
luvulla tulleiden uusien afroamerikkalaisten musiikkivaikutteiden vastapainoksi 
syntyivät kertaustyylit, kuten 1960-luvun tango ja 1970-luvun humppa. 1980-
luvulla Topi Sorsakosken ja Agentsin menestyksen myötä suomalaisessa 
iskelmässä kierrätykseen tulivat 1950- ja 60-lukujen pop-hitit. Topi Sorsakosken 
ja Agentsin onnistui yhdistää rautalanka ja tango, jotka vielä 1960-luvulla 
koettiin vastakkaisina. Vesa Kurkela (2003a, 610) pitää Sorsakosken ja Agentsin 
musiikkia kertaustyylinä, joka kuitenkin samalla loi aivan uutta musiikkia 
elvyttämällä vanhoja tyylejä ja saundeja.  

Molemmissa suomalaisen populaarimusiikin historian yleisesityksissä juuri 
Agentsin kitaravoittoinen saundi ja 1980-luvun iskelmän uusi konesaundi 
asetetaan toisilleen vastakkaisiksi siten, että Agentsin kitarasaundi on näistä 
parempi. Pirkko Kotirinta (2004, 332) kirjoittaa: ”Baddingia säesti näillä levyillä 
Agents-yhtye, ja kitaravoittoiset taustat poikkesivat aikakauden konemenosta 
edukseen.” Vesa Kurkela (2003a, 610) puolestaan toteaa: ”Sen [Ikkunaprinsessa] 
vanhakantainen ja konstailematon sointi erottui edukseen radion ja 
levyautomaattien iskelmätarjonnasta, joka alkoi olla konetaustojen kyllästämää.” 
Miksi juuri konetaustat ovat niin huonolaatuisia? Ja kuinka rautalankakitarasta 
tuleekin 1980-luvulla arvostettu, kun se vielä 1960-luvulla oli humpuukisoitin 
(kts. esim. Bruun & al 1997, 61-71).  

Toisaalta pitää muistaa, että myös rautalankasaundi on teknologian 
muokkaama. Sekin saatiin aikaan erilaisilla laitteilla: Fender Stratocaster-
kitaroilla, Fender-vahvistimilla ja nauhakaikulaitteilla. Muusikkojen Liiton 
Raimo Vikström on huomauttanut, kuinka juuri rautalankakitaran synty oli 
käännekohta soitinteollisuuden vallan kasvussa musiikkituotannossa:  

”[…] rautalankakitara oli se soitin, joka mitä ilmeisemmin aloitti elävän 
musiikin kannalta tuhoisaksi muodostuvan kehityksen. Soitinteollisuus ja -
kauppa saivat rautalanka-aikakauden myötä tilaisuuden, jonka ne ovat käyttäneet 
sangen täysimääräisesti hyväksi. Tanssi- ja viihdemusiikki on puhdistettu 
akustisista äänistä lähes kokonaan ja alistettu sähkövirrasta riippuvaiseen 
asemaan. Soitinalan teollisuutta ja kauppaa ei yksin voi soittaa sormella, ovathan 
kehitykseen olleet vaikuttamassa muusikotkin.” (Vikström 1982, 3) 

 
Rautalankakitara ja syntetisaattorit ovat tietysti eri aikakausien tuotteita. 

Rautalankakitarasaundin synty ajoittuu 1950-60-lukujen vaihteeseen, 
kaupallisten syntetisaattorien aikaisintaan 1970-luvulle. Suomen oloissa 
rautalankakitarasaundi tuli takaisin muotiin viimeistään 1980-luvulla, 20 vuotta 
ensimmäisen kukoistuskauden jälkeen. 2000-luvun alussa ensimmäisten 
kaupallisten syntetisaattoreiden markkinoille tulosta on kulunut jo yli 30 vuotta. 
Suomi-iskelmässä syntetisaattorit ovat olleet voimakkaasti esillä 1980-luvun 
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alusta lähtien. Lähes jokaisella tanssiyhtyeellä tuntuu nykyisin olevan jokin 
syntetisaattori tai ainakin miditetty haitari - siis haitari, jossa on MIDI-liitäntä.  

Syntetisaattori on hyvin yleinen soitin, mutta sillä ei tunnu vielä olevan 
samanlaista symbolista arvoa kuin rautalankakitaralla. Esa Pulliainen on 
esimerkiksi todennut, kuinka rautalankakitara on isänmaallinen soitin ja että 
rautalankamusiikki on ”isänmaan puolesta syntetisaattoreita vastaan” (Bruun & 
al 1997, 390; Suutari 2000) Pulliaisen väitettä visualisoi Topi Sorsakosken ja 
Agentsien In beat -levyn kansi (1986), jossa yhtye on lavalla soittamassa 
Suomen lippu takanaan. Vastaavia kommentteja syntetisaattorista voi vielä 
odotella. Kuka on kuullut väitettävän, että esimerkiksi DX7 olisi isänmaallinen 
soitin? 

Topi Sorsakosken ja Agents-yhtyeen suuri menestys 1980-luvulla tuo 
mieleen antropologiassa käytetyn vasta-akkulturaatiokäsitteen. 
Akkulturaatiotutkimuksissa on nimittäin todettu, että arvokkaimmaksi koettu osa 
kulttuuria muuttuu hitaimmin. Akkulturaatiossa tapahtuvaa kulttuurinmuutosta 
voidaan myös vastustaa. Yhteisön jäsenet saattavat pitää joitakin kulttuurin 
piirteitä niin arvokkaina, että niistä ei helposti luovuta. Tällöin puhutaan vasta-
akkulturaatiosta. Vasta-akkulturaatioon liittyy usein jonkin perinteisen 
kulttuuripiirteen korostaminen, jopa manierismi. Vasta-akkulturaatioon kuuluva 
manierismi toteutuu musiikissa esitystavan tasolla (Jalkanen 1989). Kertoman 
mukaan 1960-luvulla tangoksi riitti, kunhan rock-bändi vain soitti jotain 
tangorytmillä. Yhtyeen kokoonpanolla ei siis ollut väliä kunhan rytmi oli oikea. 
1970-luvun humppayhtyeissäkin käytettiin sähköurkuja haitarin rinnalla tai 
sijaan. Näihin kertaustyyleihin ei siis liittynyt jonkin soittimen tai laitteen 
merkityksen ylikorostamista. Rytmi ja ilmeisesti tanssittavuus olivat tärkeämpiä. 
1980-luvulla Topi Sorsakoski ja Agents puolestaan yhdistivät kaksi suomalaisen 
populaarimusiikin (ainakin iskelmäyleisön mielestä) ilmeisen arvokkaaksi 
koettua keinovaraa: Olavi Virran lauluäänen ja rautalankakitaran saundin. 
Suomalaisessa iskelmämusiikissa yleistyneiden koneiden vastapainoksi nousi 
1960-luvun rautalankasaundi. Agents-yhtyeen tunnistettavin piirre on varmasti 
juuri Esa Pulliaisen rautalankakitara. Yhtyehän on säestänyt myös muita laulajia 
kuin Sorsakoskea.  

Luvussa 1.4. esittelin joitakin yhtymäkohtia antropologian akkulturaatio-
käsitteen ja innovaatioiden diffuusioteorian välillä. Edellä kuvaamani vasta-
akkulturaatiokäsitettä voi verrata innovaatioiden diffuusioteoriaan. Rogers 
toteaa, että sosiaaliseen järjestelmään ei saisi tuoda innovaatioita liian nopeassa 
tahdissa. Jos tahti on liian nopea, sosiaalinen järjestelmä ei ehdi sopeutua 
innovaatioiden tuomiin muutoksiin. (Rogers 2003, 453)  

Kenties juuri 1980-luvun alun suomalaisessa iskelmätuotannossa oltiin 
tällaisessa tilanteessa, kun markkinoille tuli lukuisia mikroprosessoriin 
perustuvia uusia laitteita, kuten rumpukoneita, polyfonisia syntetisaattoreita ja 
sekvenssereitä. Nämä kaikki loivat suurta innostusta joidenkin sovittajien 
parissa. Eikä vain Suomessa vaan myös kansainvälisillä äänitteillä voi kuulla 
tuolloisten innovaatioiden roimaa (yli)käyttöä. Tällainen uutuudenviehätys on 
yleinen ilmiö teknologisten innovaatioiden alkuvaiheessa. Toisin kuin 1980-
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luvun syntetisaattorit, rautalanka-musiikki edusti jatkuvuutta suomalaisessa 
populaarimusiikissa. 
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6. Innovaatioiden omaksuminen  

6.1. Diffuusio ääniteaineiston perusteella 

Tässä luvussa tarkastelen, milloin jotkut haastatteluaineistossa mainitut 
innovaatiot tulevat kuuluviin ääniteaineistossani. Kuvaan soitinvalikoimaa myös 
yleisesti. Pyrin ottamaan esiin sellaisia piirteitä, jotka ovat todellisia 
innovaatioita tai jotka kertovat epäsuorasti jonkin toisen innovaation tulemisesta 
markkinoille. 

Levyjä kuunnellessani pyrin löytämään ajalleen yleisiä sovitus- ja 
äänitysratkaisuja. Helsingin yliopiston kirjastossa kuuntelin levyjä artisti 
kerrallaan. Näin pystyin vertaamaan levyjä keskenään, esimerkiksi millaisia 
eroja kahden peräkkäisen albumin välillä oli. Täytin jokaisesta levyn kappaleesta 
lomakkeen, johon merkitsin yleistietojen (nimi, esittäjä, sovittaja, ym.) lisäksi 
sovituksessa käytetyt soittimet, niiden saundiin liittyviä täsmennyksiä ja 
soittimien sijainnin stereokannalla. Uskoin, että äänitteen tilavaikutelman 
kuvaaminen visuaalisesti selkeyttäisi aineiston analyysia. Joissakin kappaleissa 
on esimerkiksi niin monta kitararaitaa, että niiden sijoittaminen lomakkeessa eri 
sarakkeisiin vasen-oikea-akselilla helpotti soittimien tunnistamista.  

Käyttämälläni kuuntelulomakkeella on lukuisia rajoituksia. Ensinnäkään se ei 
kerro, kuinka suuri rooli soittimella kappaleessa oikeastaan on. Iskelmissä 
soitinvalikoima yleensä vaihtelee kappaleen eri osissa. Esimerkiksi jouset tulevat 
mukaan usein vasta kappaleen loppuvaiheessa. Toiseksi lomakkeessa käytetty 
soittimien luokitus perustuu hyvin pitkälle niihin mahdollisuuksiin, jotka 
suomalaisessa iskelmämusiikkituotannossa 1970-luvulla olivat käytössä. Tämä 
oli kuitenkin tietoinen valinta. Käyttämäni lomake on tosiaan yksinkertainen 
täyttää vielä 1970-luvun äänitteiden kanssa, mutta lomakkeen täyttäminen 
vaikeutuu huomattavasti 1980-luvulle tultaessa. On vaikea kuulla, mitä kaikkia 
soittimia äänitteellä on käytetty. Syntetisaattoriraitoja on paljon ja niitä on vaikea 
erottaa toisistaan. Olennaista kannaltani oli kuitenkin se, että mitä vaikeammaksi 
lomakkeen täyttäminen tuli, sitä varmempi saatoin olla siitä, että sovituksissa 
todella oli tapahtunut suuria muutoksia. 

Jatkossa tässä luvussa kuvaan prosenttiluvuilla joidenkin piirteiden yleisyyttä 
kunakin vuonna julkaistuilla LP-levyillä. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, 
kuinka suppea aineisto ollut on käytössä. 1960-luvun puolelta mukana on vain 
yksi tai kaksi LP:tä vuotta kohden. Aineiston suppeus ja sen tulkinnalliset vaarat 
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korostuvat vuoden 1979 kohdalla, jolloin on mukana vain kaksi LP-levyä 
(Danny ja Armi, Katri Helena). Tällöin Dannyn ja Armin levyn sovittajan 
Veikko Samulin kädenjälki korostuu muiden sovittajien kustannuksella. Samuli 
käytti tuolloin jo runsaasti jousikoneita tai polyfonisia syntetisaattoreita, mikä 
nostaa näiden osuutta kohtuuttomasti suhteessa muuhun tuotantoon.  

Aineiston suppeudesta huolimatta joidenkin piirteiden tulo- ja katoamisaika 
äänitteillä saadaan paremmin havainnollistettua. Olennaista ei ole lukujen 
suuruudet vaan pitkät kehityslinjat: jokin innovaatio on havaittu ensimmäisen 
kerran tiettynä vuonna. Esitän vielä taulukossa 2 analysoitujen kappaleiden 
lukumäärän vuotta kohden. 

Taulukko 2. Artistien tuotannosta analysoidut kappaleet vuosina 1965-1980. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Yht 

Yhteensä 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 634 
 
Käyttämäni taulukkorakenne selvenee taulukon 3 avulla. Ylhäällä 

vasemmalta oikealle näkyvät vuosiluvut ajanjaksolla 1965-1980. Ensimmäisessä 
sarakkeessa vasemmalta on tarkasteltavan piirteen nimi, kuten monoäänitteiden 
lukumäärä tuona vuonna analysoiduilta levyiltä. Kullekin piirteelle on varattu 
kaksi riviä. Ensimmäisellä rivillä näkyy kaikilta tutkituilta äänitteiltä löydetyt 
piirteen esiintymät eli lukumäärä. Toinen rivi on prosenttiluku, joka kuvaa sitä, 
kuinka monessa äänitteessä suhteessa tuolta vuodelta analysoimiini äänitteisiin 
tietty piirre esiintyy.  

Taulukko 3. Monoäänitteiden osuus LP-levyillä. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Mono 13 14 12 12 25 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 kpl 

 100 100 100 43 56 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 

 
Taulukosta 3 näkyy, kuinka murros monolevyistä stereolevyihin tapahtui 

1970-luvun taitteessa. Vuoden 1971 neljä mono-äänitettä ovat peräisin Paula 
Koivuniemen LP-levyltä. Vuoden 1973 ainoa monomerkintä on Fredin LP:ltä.  

 
Jaoin soittimet kuuntelulomakkeessa kymmeneen osaan: laulu, jouset, 
puhaltimet, vaimentuvat kosketinsoittimet, jatkuvakestoiset kosketinsoittimet, 
akustiset kitarat, sähkökitarat, basso, perkussio ja lisäksi oma kohtansa 
luokittelujen ulkopuolisille äänille. Esittelen seuraavassa kaikista kymmenestä 
osasta tehdyt yleiset havainnot. Mahdollisuuksien mukaan olen maininnut 
teoksia, joissa analysoitavat ilmiöt ovat hyvin kuultavissa. 
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Laulu  

Laulu on kuuntelemillani levyillä aina hyvin selvästi kuuluvissa. Solistin laulu 
on sijoitettu aina keskelle stereokantaa. Käytäntö on yleinen nykyisinkin, koska 
laulun kuuluminen halutaan varmistaa kaikissa olosuhteissa.  

Joskus solistin lauluosuus on tuplattu. Tämä käytäntö on hyvin yleinen 
varsinkin Fredin levyillä. Yleensä solistin tuplaus on unisonossa, mutta varsinkin 
Fredillä on paljon tuplauksia, joissa hän laulaa terssiä melodialle. Tunnettu 
esimerkki Fredin laulutuplauksista on Kolmatta linjaa takaisin (1968). Toinen 
hyvä esimerkki on Fredin Tänään huipulla (1974), joka kuulostaa siltä, kuin 
solisti olisi tuplattu monta kertaa. Solistin tuplaus voi olla eri kohdalla 
stereokantaa kuin varsinainen lauluosuus, kuten Katri-Helenan Kai laulaa saan 
(1971). Tuplauksen seurauksena laulajan ääni saattaa kuulostaa siltä, kuin 
lauluosuus olisi äänitetty pienessä tilassa. Katri-Helenan Salaliitto-kappaleessa 
(1972) laulu on tuplattu tai sitten lauluun on lisätty pieni viive, jota on vielä 
levitetty stereokannalla. Kuulijalle tulee kuitenkin vaikutelma pienestä tilasta. 
Taulukossa 4 esitän kaksi lauluun liittyvää muuttujaa: solistin tuplauksen ja 
kuoron yleisyyden äänitteillä.  

Taulukko 4. Solistin tuplaus ja kuoron käyttö äänitteillä. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Tuplaus 1 0 2 1 12 5 17 15 18 17 16 12 7 2 5 kpl 

 8 0 17 4 27 14 24 31 50 29 26 17 10 8 10 % 
Kuoro 0 3 0 12 23 11 18 27 21 37 37 41 59 18 40 kpl 

 0 21 0 43 51 31 25 56 58 63 61 59 84 75 83 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 

 
Solistin tuplaus tuntuu olleen vain tehokeino, jolla ei yritetty korvata 

taustakuoron tehtävää. Tosin kuoro-osuuskin tuplattiin usein, ja osuudet 
saatettiin sijoittaa hieman eri kohtiin laulajan ympärille. Tuplaamalla pienikin 
kuoro (kaksi naista ja kaksi miestä) kuulostaa suuremmalta. Yksi 1976-77 muoti-
ilmiöistä tuntuu olleen voimakkaasti kaiutetun naisäänen käyttö melodisena 
elementtinä. Tällainen on kuultavissa esimerkiksi kappaleissa Danny: Elämän 
maku (1976), Katri-Helena: Ystäväin (1976) ja Fredi: Liian vähän aikaa (1977). 

Kuoron käyttö levyillä on säännöllistä kaikilla artisteilla. Varmaankin solistin 
tuplauksen vähentymiseen vaikuttaa se kiinnostava piirre, että 1970-luvun 
lopulla kuorosta tulee äänitteillä huomaamattomampi. Sen tehtäväksi tulee nyt 
tukea enemmän laulusolistia kuin olla selkeästi havaittavissa oleva itsenäinen 
yksikkönsä. Tämä on selvästi kuultavissa Paula Koivuniemen Vie minut pois -
LP:llä (1980). 
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Jouset ja puhaltimet 

Yleensä jouset soittavat iskelmä-äänitteillä sektiona, mutta tietysti myös 
yksittäisiä jousisoittimia esiintyy. En pyrkinyt tarkasti selvittämään 
jousisektioiden koostumusta. Välillä jouset oli jaettu stereokannalle matalien ja 
korkeiden jousien mukaan. Esimerkiksi sellot voivat olla toisella puolella ja 
”pikkuviulut” toisella. Merkitsin kuuntelulomakkeeni jouset-kohtaan myös 
jousisektion sähköiset jäljitelmät (jousikoneet, syntetisaattorit ja sämplereiden 
jousisämplet). Mielestäni jousisaundin aitouden selvittämisen sijaan oli 
olennaisempaa, että sovituksessa on pyritty jollain tavalla saamaan aikaan 
jousisointi, vaikka keinotekoisestikin.  

Taulukko 5. Jousisektion ja sähköisten jousijäljitelmien yleisyys äänitteillä. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Jousisektio 3 1 5 12 20 18 27 19 23 29 36 43 51 8 27 kpl 
 23 7 42 43 44 50 38 40 64 49 59 62 73 33 56 % 

Sähköjouset 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 4 2 12 4 kpl 
 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 2 6 3 50 8 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 

 
Taulukosta 5 näkyvät ne tapaukset, joissa jouset soittavat sektiona. En ole siis 

merkinnyt yksittäisiä jousisoittimia. Jousisektion käyttö on koko ajanjaksolla 
ollut hyvin yleistä. ”Sähköjouset” (eli jousisektion sähköiset jäljitelmät) 
yleistyvät 1970-luvun puolivälistä lähtien. Vuoden 1979 suuri prosenttiluku on 
aineiston suppeudesta johtuma vääristymä, josta mainitsin edellä. Kuuntelemani 
artistit olivat hyvin suosittuja ja suurten levy-yhtiöiden listoilla. Luultavasti 
heidän levyillään jousisektiot pysyivät mukana pidempään verrattuna 
pienempien levy-yhtiöiden tuotteisiin. 

Puhallinsektiot on myös usein jaettu stereokannalle. Tämä saattaa johtua 
siitä, että puhallinsektio on tuplattu äänitysvaiheessa ja eri otot on sijoitettu eri 
puolille stereokantaa. Toinen syy jakoon perustuu puhallinsektion soittimien 
erilaisiin äänenväreihin ja tehtäviin sovituksissa. Sangen yleinen käytäntö on, 
että matalat puhaltimet kuten pasuunat tai baritonisaksofoni kuuluvat 
stereokannan toiselta laidalta. Korkeammat puhaltimet, trumpetit ja muut 
saksofonit on sijoitettu toiseen laitaan. Sovituksesta riippuen puhaltimien välille 
saadaan vuoropuhelu, joka toteutuu ensinnäkin taajuuden suhteen: matalat 
soittavat pohjasävelen ja korkeat napakoita akordeja. Toiseksi tapahtuu rytminen 
vuorottelu matalien ja korkeiden puhaltimien välillä. Matala puhallin soittaa 
soinnun pohjasävelen ja korkeampi sektio soittaa soinnun. Stereokannan 
hyödyntämisen vuoksi äänitteen luoma tila tulee elävämmäksi 
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Taulukko 6. Puhallinsektioiden yleisyys äänitteillä. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Puhallinsektio 2 4 9 20 24 19 25 11 9 16 30 27 20 2 12 kpl 
 15 29 75 71 53 53 35 23 25 27 49 39 29 8 25 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 

 
Taulukossa 6 ilmenee puhallinsektioiden yleisyys levyillä. Taulukossa ei näy 

yksittäisiä puhaltimia, joita levyillä esiintyi kyllä useammin kuin pelkkä 
sektionäkymä antaisi ymmärtää. Yritin löytää merkkejä sähköpuhaltimista, mutta 
niitä ei ollut kuin muutama (epävarma) tapaus tällä ajanjaksolla, joten en 
taulukoi niitä. 

Kosketinsoittimet 

Kosketinsoittimet voi jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, miten ne 
hyödyntävät sähköä.  

1) Ensimmäisenä ovat ilman sähköä toimivat akustiset kosketinsoittimet 
kuten piano ja cembalo. Varsinkin piano on ollut keskeinen iskelmäsovituksissa. 
Pianosaundia saatettiin joskus muokata iskelmälevyilläkin rajusti. Katri-Helenan 
Sunnuntaina me autoillaan (1971) -kappaleessa kuullaan hyvin erikoinen 
pianosaundi, joka on säröinen ja lisäksi soitettu ilmeisesti leslien läpi. Kuulostaa 
siltä, että pianon leslie vuotaa rumpupelteihin, joiden saundi sen seurauksena 
huojuu. Fredin levyttämässä Vasten auringon siltaa -kappaleessa (1975) pianoon 
tehty voimakas taajuuskorjailu, joka saa pianon kuulostamaan ”puhelinmaiselta”. 
Myös cembalo oli mukana varsin usein varsinkin 1960-luvulla. Sellainen oli 
hankittu ainakin Alppi-studioon. Esimerkiksi Kirkan ensimmäisellä Alpissa 
äänitetyllä LP:llä (1969) cembalo esiintyy neljällä kappaleella 17:sta. 

2) Toinen osa kosketinsoittimia ovat ne, joissa äänen syntymekanismi on 
akustinen, mutta ääni vahvistetaan sähköisesti. 1970-luvun sähköpianoissa 
(Rhodes, Wurlitzer) oli lyhyet kielet ja vasaramekanismi. Sähköpianossa jokaista 
kieltä varten oli mikrofoni, joka poimi värähtelevän kielen äänen. 1980-luvulla 
markkinoille tuli sähköpianoja, joissa enää käytetty kieliä. Soittimien 
pianosaundi perustui äänisynteesiin tai sitten ne toistivat etukäteen äänitettyjä 
näytteitä, sämplejä, akustisesta pianosta. Sähköpianolla oli kätevä imitoida 
kelloja, kuten esimerkiksi Fredin Sata kelloa -kappaleessa (1973). 1980-luvulla 
yleistyy käytäntö, jolloin pyöreäsointinen sähköpiano toimii ”mattosoittimena”, 
esimerkiksi Katri-Helenan Tunnen tuoksuvan yön (1980). Klavinetti perustuu 
sähköpianon mekanismiin, mutta kielet ja äänenkesto ovat lyhyemmät. 
Aineistoni levyistä Kirkan Nykyaikaa-levyllä (1972) kuulee ensimmäisen kerran 
klavinettia. Soitin yleistyi erityisesti 1970-luvun diskobuumin myötä.  

3) Kolmanneksi on kosketinsoittimia, joiden äänenmuodostus on täysin 
sähköinen. Sähköurut ovat tyypillinen esimerkki tällaisesta soittimesta. 
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Suomessa oli sähköurkuja jo 1930-luvulla (Kuljuntausta 2002), mutta 
suomalaisiin äänitysstudioihin hankittiin sähköurkuja vasta 1950-luvun puolella. 
Erkki Ertaman (2001*) mukaan PSO:n studioon hankittiin sähköurut jo vuonna 
1953. Erityisesti 1960-luvun puolivälin jälkeen sähköurkuja kuulee äänitteillä 
taajaan. Suomalaisissa 1960-luvun musiikkilehdissä mainostettiin useita malleja. 
Iskelmälevyillä kuulee joko Hammond-tyyppisiä urkuja tai sitten Vox- tai 
Farfisa-mallisilla kannettavilla sähköuruilla tehtyjä saundeja. Nämä kaksi eri 
urkusaundia on kuultavissa Katri-Helenan Poikien kuvat -kappaleessa (1965), 
jossa soitetaan Farfisa-tyyppisellä urulla ja sen lisäksi Hammondilla leslien 
kanssa. Dannyn ensimmäisellä LP-levyllä (1966) on kuultavissa paljon Farfisa- 
tai Vox-tyyppisiä sähköurkuja.  
 
Edellä mainitusta kolmijaosta poiketen jaoin kosketinsoittimet omassa 
kuuntelulomakkeessani kahteen osaan sen suhteen, kuinka niiden tuottama ääni 
käyttäytyy ajassa.  

1) Luokitteluni ensimmäinen osa sisältää kosketinsoittimet, joiden ääni 
vaimenee luonnollisesti. Tällaisia soittimia iskelmälevyillä ovat piano ja 
cembalo. Uudemmista soittimista tähän ryhmään kuuluvat elektroakustiset 
kosketinsoittimet kuten sähköpianot ja klavinetti.  

2) Toinen osa kosketinsoittimista on sellaisia, joiden ääni jatkuu urkumaisesti 
niin pitkään kuin kosketinta painetaan. Tällaisia soittimia ovat sähköurut, 
jousikoneet ja syntetisaattorit. Syy käyttämääni jakoon johtuukin juuri 
syntetisaattoreista. Varsinkin 1980-luvulla syntetisaattoreilla soitettiin niin paljon 
muita kosketinsoittimia jäljitteleviä osuuksia, että näin sain eri saundien 
jäljittelysuhteet pidettyä esillä. Esimerkiksi 1980-luvun äänitteitä kuunnellessa ei 
voi enää tietää, tuleeko esimerkiksi cembalo-saundi aidosta soittimesta vai 
syntetisaattorista.  

Taulukko 7. Luonnollisesti vaimentuvien kosketinsoittimien yleisyys. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Piano 2 7 2 15 25 13 21 28 21 27 34 29 42 6 24 kpl 

 15 50 17 54 56 36 30 58 58 46 56 42 60 25 50 % 
Sähköpiano 0 0 0 0 0 0 11 8 15 13 12 32 15 6 16 kpl 

 0 0 0 0 0 0 15 17 42 22 20 46 21 25 33 % 
Klavinetti 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 3 7 14 2 0 kpl 

 0 0 0 0 0 0 4 0 3 5 5 10 20 8 0 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 

 
Esitän taulukossa 7 kolmen luonnollisesti vaimenevan kosketisoittimen 

yleisyyden. Piano on hyvin usein mukana sovituksissa. Sähköpiano näyttää 
tulleen mukaan iskelmä-äänitteille vasta 1970-luvun alkupuolella, vaikka malleja 
oli myynnissä jo 1960-luvun puolella. Wurlitzer-sähköpianoa mainostettiin 



 
 
 
 

245 
 

Muusikko-lehdessä jo 1960-luvun alussa. Klavinetti on ollut melko yleinen 1970-
luvun lopulla. 

Sähköisistä kosketinsoittimista esitän vielä sähköurkujen ja 
syntetisaattoreiden yleisyyden. Sähköurkujen tapauksessa en ole tehnyt eroa 
Hammondin tai muiden sähköurkujen välillä. Taulukon 8 kohta ”Leslie” viittaa 
leslie-kaiuttimen käyttöön. Taulukon viimeisestä sarakkeesta voidaan nähdä, 
kuinka syntetisaattori yleistyy. Sarakkeessa näkyy kaikki ne kappaleet, joissa 
syntetisaattori esiintyy. Kyseessä on tällöin saundi, joka ei selvästi jäljittele 
jotain olemassa olevaa soitinta. Tämän vuoksi jos syntetisaattori esimerkiksi 
soittaa yhdessä basson kanssa tai yksin basso-osuutta, olen merkinnyt sen 
taulukkoon 11 muiden bassojen kanssa. 

Syntetisaattorit taulukoin myös tarkemmin sen mukaan, kuinka monta eri 
syntetisaattorisaundia yhdessä kappaleessa esiintyy. Jos kappaleessa kuuluu vain 
yksi syntetisaattoriraita olen merkinnyt sen kohtaan ”Syn. 1-saundi”. Kaksi 
saundia olen merkinnyt kohtaan ”Syn. 2-saundia”. Tämän jälkeen taulukossa on 
tapaukset, jossa syntetisaattorilla soitetaan kolmea tai useampaa saundia.  

Taulukko 8. Sähköurkujen ja syntetisaattorien yleisyys. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Sähköurut 3 5 4 4 6 14 21 8 5 16 13 9 11 2 5 kpl 
 23 36 33 14 13 39 30 17 14 27 21 13 16 8 10 % 

Leslie 0 0 0 0 0 0 5 1 1 5 7 1 2 0 1 kpl 
 0 0 0 0 0 0 7 2 3 9 11 1 3 0 2 % 

Syn. 1-saundi 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 9 10 6 8 14 kpl 
 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 15 14 9 33 29 % 

Syn. 2-saundia 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 2 0 4 4 2 kpl 
 0 0 0 0 0 0 0 10 0 7 3 0 6 17 4 % 

Syn. 3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 kpl 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 % 

Synt. yht. 0 0 0 0 0 0 1 6 1 10 11 10 10 13 17 kpl 
 0 0 0 0 0 0 1 13 3 17 18 14 14 54 35 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 

 
Taulukosta 8 saadaan selville se, kuinka paljon enemmän ja 

monipuolisemmin syntetisaattori alkaa olla esillä sovituksissa. Aluksi 
sovituksissa on vain yksi saundi, mutta syntetisaattorilla tuotettujen äänien osuus 
näyttää lähtevän kasvuun 1970-luvun lopulla. 

Kitarat 

Akustisten kitaroiden käyttö iskelmäsäestyksissä on ollut hyvin yleistä koko 
tutkimusajanjakson aikana. Välillä äänitteillä oli hyvin vaikka erottaa akustinen 
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kitara ja hi-hat (tai jokin perkussiosoitin, kuten shaker) toisistaan. Ehkä siihen oli 
tietoisesti pyrittykin - akustinen kitara vahvistaa tällöin sovitusten sointupohjaa, 
mutta toimii myös samalla perkussiivisena elementtinä. Tästä on hyvä esimerkki 
Fredin levyttämä Filmi päästä päähän suukotellaan (1974), jossa hi-hat, shaker 
ja akustiset kitarat ovat ikään kuin oma rytminen elementtinsä.  

Taulukko 9. Akustisten kitaroiden yleisyys äänitteillä ja niiden sijainti stereokannalla. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Akustinen 1 5 3 5 21 9 23 21 15 20 30 38 48 13 38 kpl 

 8 36 25 18 47 25 32 44 42 34 49 55 69 54 79 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 

Laidoissa 0 0 0 1 0 1 8 7 3 2 3 6 27 11 28 kpl 

 0 0 0 20 0 11 35 33 20 10 10 16 56 85 74 % 

N 8 36 25 18 47 25 32 44 42 34 49 55 69 54 79 kpl 

 
Taulukossa 9 näkyy, kuinka paljon akustinen kitara esiintyy äänitteillä. En 

tehnyt tässä eroa nylon- tai teräskielisten kitaroiden välillä. Joskus oli hyvin 
vaikea erottaa tiheästä sovituksesta, kumpi ylipäänsä oli kyseessä. Yksi paljon 
käytetty sovituskeino oli asettaa kaksi akustista kitaraa stereokannan laitoihin. 
Taulukon 9 alempi sarake kuvaa tämän piirteen yleisyyttä (prosenttiluku on 
laskettu akustisen kitaran esiintymistä). Tämä sovituskeino on tullut muotiin 
vasta 1970-luvulla. Ilmeisesti lisääntyneet äänitysraidat ovat antaneet tähän 
mahdollisuuden. 

Sähkökitara sai entistä suuremman roolin iskelmäsovituksissa 1970-luvun 
lopulla. ”Puhtaana”, ilman efektejä ja säröä, sähkökitaraa kuullaan usein 
iskelmien komppiraidoilla soittamassa lyhyitä, teräviä iskuja. Sähkökitaran 
sointia muokkaavat erilaiset efektilaitteet. 1970-luvun puolivälissä kitaristille oli 
tarjolla kymmeniä eri versioita muutamista perusefekteistä. Informantit puhuivat 
”pyöritys”-efektistä, jolla he tarkoittivat chorusta, flangeria ja phaseria. 1960-
luvulla kehitettiin kireä ja hälyinen fuzz-särö, joka tehtiin samannimisillä 
pedaaleilla. Toiseksi särö voitiin tehdä vahvistinta yliohjaamalla tai erityisillä 
äänensärkijöillä, joilla pyrittiin jäljittelemään vahvistinsäröä.  

Taulukko 10. Sähkökitaran ja joidenkin efektityyppien esiintyminen äänitteillä. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Sähkökitara 10 12 11 20 36 32 53 31 31 46 41 46 56 18 27 kpl 

 77 86 92 71 80 89 75 65 86 78 67 67 80 75 56 % 
Fuzz 0 1 0 3 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 kpl 

 0 7 0 11 11 3 9 2 0 2 0 0 0 0 0 % 
Särö 0 1 0 1 2 4 6 5 7 10 5 14 25 11 9 kpl 

 0 7 0 4 4 11 9 10 19 17 8 20 36 46 19 % 
Pyöritys 0 0 0 0 0 0 4 1 2 6 3 6 8 3 6 kpl 
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 0 0 0 0 0 0 6 2 6 10 5 9 11 13 13 % 
Wah-wah 0 0 0 2 5 0 7 6 1 9 9 7 4 1 0 kpl 

 0 0 0 7 11 0 10 13 3 15 15 10 6 4 0 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 

 
Taulukossa 10 näkyy, kuinka yleisesti sähkökitara esiintyy äänitteillä. 

Taulukosta ilmenee myös muutamien sähkökitarassa käytettyjen efektityyppien 
käytön yleisyys. Tein eron fuzz-tyyppisen karkean särön ja vahvistimessa aikaan 
saadun pehmeämmän särön välillä. Fuzzin käyttö häviää 1970-luvun puolivälissä 
ja on sitä ennenkin harvinaista. Toinen särötyyppi yleistyy samoihin aikoihin. 
Vuoden 1979 korkea luku johtuu vain Danny-levystä, jolla särökitaraa kuullaan 
”samulisaundista” johtuen paljon. 

”Pyöritys”-sarakkeeseen olen yhdistänyt kolme eri efektiä (chorus, phaser, 
flangeri). Näitä oli välillä vaikea erottaa toisistaan, mutta kuitenkin selvästi 
kuuli, että sähkökitaran ääntä oli jollain tavoin muutettu. Nämä efektit 
ilmaantuvat hieman ennen 1970-luvun puoliväliä ja jäivät käyttöön. Wah-wah oli 
iskelmässä diskokauden muoti-ilmiö, eikä sitä enää kuule 1980-luvun 
iskelmälevyillä. Rockmusiikissa sen sijaan wah-wah oli 1980-luvulla ja on 
edelleen hyvin käytetty efekti. 

 
Beat-iskelmälevyillä akustista bassoa ei enää juuri käytetty, sillä sähköbasso oli 
oleellinen osa popyhtyesaundia 1960-luvun alusta asti. Vain harvoin 
iskelmäsovituksissa kuullaan kahta bassoa. Paula Koivuniemen Peili -
kappaleessa (1975) on ilmeisesti kaksi sähköbassoa, joista toisella on enemmän 
sooloileva rooli. 

Joissakin sovituksissa bassoa tuplaa jokin puhallinsoitin. Katri-Helenan 
varhaisilla levyillä on dixieland-tyyppisiä, puhallinvoittoisia sovituksia. Näissä 
sovituksissa bassoa tuplaa tuuba. Yleisempi käytäntö varsinkin beat-henkisissä 
iskelmissä on baritonisaksofonin käyttö basson kanssa. Tuolloin bassolinja on 
tarkasti kirjoitettu, jotta basisti ja saksofonisti voivat soittaa samat äänet. Joskus 
pianistin vasen käsi tuplaa samalla tavoin bassoa. Katri-Helenan ensimmäisellä 
LP:llä Vaalea valloittaja (1965) baritonisaksofoni-basso -unisonot ovat yleisiä. 
1970-luvulta lähtien basso voitiin tuplata syntetisaattorin kanssa.  

Taulukko 11. Eri bassotyyppien esiintyminen äänitteillä. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Sähköbasso 6 1 10 23 43 34 69 47 36 56 61 69 68 22 47 kpl 

 46 7 83 82 96 94 97 98 100 95 100 100 97 92 98 % 

Akustinen b. 7 9 1 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 kpl 
 54 64 8 14 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 % 

”Synabasso” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 kpl 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 13 2 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 
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Taulukossa 11 näkyy ensin sähköbasson yleisyys äänitteillä, mikä onkin 

erittäin korkeaa luokkaa. Akustisen basson käyttö hiipuu 1970-luvulle tultaessa. 
1970-luvun lopun äänitteillä voi jo kuulla syntetisaattorin bassoa tukemassa. 

Perkussiot ja muut elementit 

Rumpusetti oli vakiintunut nykyiseen muotoonsa viimeistään 1950-luvulla. 
Suurin muutos iskelmä-äänitteillä eri soittimien äänityksessä ja miksauksessa on 
nähtävästi tapahtunut rumpujen kohdalla.  

Jossain iskelmälevytyksissä vielä pitkälle 1970-luvun puolella kaikki 
rumpusetin osat ovat yhdellä kohtaa stereokantaa, eli todennäköisesti rummut on 
äänitetty vain yhdelle raidalle. 1970-luvulla tuli mahdollisuus äänittää rumpuja 
omille raidoilleen. Rumpusetin eri osat voitiin miksauksessa hajottaa 
stereokannalle. Tätä mahdollisuutta alleviivaa se, kuinka tomifillit ”kiertävät” 
koko stereokannan esimerkiksi oikealta vasemmalle.  

Yksi kehityspiirre on rumpujen yleinen kuuluvuus sovituksessa. 1960-luvulla 
rummut ovat usein vielä melko taustalla. 1970-luvun alussa rummut ovat 
selvemmin esillä miksauksessa, mutta rumpusaundit kuulostavat melko ohuilta. 
Vaikuttaa siltä, että rumputomien matalat keskitaajuudet olisi leikattu kokonaan 
pois. Tämä muuttuu 1970-luvun lopulla, kun tomien saundit alkavat olla todella 
ison kuuloisia. Myös bassorummun saundi tuntuu kasvavan taajuudessa 
kumpaankin suuntaan, sekä alas että ylös. Diskon myötä bassorumpusaundiin 
lisätään korkeita taajuuksia, jolloin bassorummun äänen aluke kuuluu 
selvemmin.  

Mikä fiilis -kokoelmalevyn (2002) toimittajat väittävät levylehtisessä, että 
Rolf Bergström ja Pyhimykset -yhtyeen esittämä Rokkibaby (Rock your baby, 
1974) olisi yksi ensimmäisistä Suomessa levytetyistä diskokappaleista. Se on 
aineistoni perusteella myös ensimmäisiä kappaleita, jossa rumpukone on selvästi 
esillä. 1970-80-lukujen taitteessa tuli ensimmäisiä tarpeeksi uskottavan kuuloisia 
rumpukoneita, kuten Linn, joka perustui jo sämpletekniikkaan. 1980-luvulta on 
paljon sovituksia, joissa ei edes yritetä matkia perinteisen rumpusetin saundeja, 
vaan rumpusaundit ovat tietoisen sähköisiä. 1980-luvulla tuli käyttöön sähköisiä 
rumpusettejä (mm. Simmons). Niissä perinteiset rummun osat oli korvattu 
anturin sisältävillä kalvoilla, jotka ohjasivat erillistä äänilähdettä.  

Taulukko 12. Rumpusetin ja sähkörumpujen esiintyminen äänitteillä. 

 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Rumpusetti 11 13 12 25 41 31 65 44 34 56 61 66 70 20 46 kpl 
 85 93 100 89 91 86 92 92 94 95 100 96 100 83 96 % 

Settihaj. 0 0 0 0 1 2 12 6 5 17 12 21 32 15 12 kpl 
 0 0 0 0 2 6 17 13 14 29 20 30 46 63 25 % 
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Sähkörummut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 kpl 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 2 % 

N 13 14 12 28 45 36 71 48 36 59 61 69 70 24 48 kpl 
 

Taulukossa 12 kohta ”rumpusetti” tarkoittaa, että rummut soittavat 
kappaleessa jotain rumpukomppia. Mukana on hi-hat tai symbaali, virveli ja 
bassorumpu. Muita yksittäin esiintyviä perkussioita en ole tähän taulukkoon 
merkinnyt. Rumpujen yleisyys käy hyvin ilmi. Taulukon seuraava sarake 
”settihaj.” ilmaisee sen, onko rumpusetin eri osat äänitteellä sijoitettu eri puolille 
stereokantaa. Käytäntö alkaa yleistyä 1970-luvun puolivälin jälkeen. Toisaalta 
vaikka koko rumpusetti olisikin yhdellä kohtaa stereokantaa, silti tamburiini on 
usein sijoitettu eri kohtaan stereokantaa jo 1970-luvun alussa. Taulukon 
viimeiseen sarakkeeseen ”Sähkörummut” merkitsin, jos kyseessä oli selvästi 
sähköisesti tuotettu perkussioääni. Tästä orastavasta kehityssuunnasta näkyy 
viitteitä 1970-luvun lopulla.  

Melodisia perkussiosoittimia, kuten kellopeliä ja vibrafonia, käytettiin usein 
unisonossa jonkin toisen soittimen kanssa luomaan näin syntyvälle 
yhdistelmäsoinnille kirkas aluke. Sangen yleinen yhdistelmä oli cembalo ja 
huilu, kuten Kristina Hautalan levyttämässä kappaleessa Kun kello käy (1968). 
Dannyn LP:llä (1969) keskinen sovitusidea on kellopelillä tai cembalolla tehty 
kirkas aluke muille soittimille. 

Ulkomusiikillisia tehosteääniä on käytetty iskelmä-äänitteillä satunnaisesti 
koko tutkimusajanjakson ajan. Tunnettu esimerkki on Danny Kesäkatu (1966), 
jonka väliosaan on liitetty kaupungin ääniä. Fredin Roskisdyykkärin balladissa 
(1965) on myös naturalistisia tehosteita. Katri-Helenan Salaliitto-kappaleessa 
(1972) lopussa kuuluu puhetehosteita, jolloin äänessä ikään kuin monta solistia. 
Matin ja Tepon Nyt valvotaan -kappaleessa (1972) kuullaan kovalla kahvilan 
ambienssia.  
 
Iskelmämusiikin sovituselementit voi edellä esitetyn perusteella jakaa kolmeen 
luokkaan: säilyvät, väistyvät ja uudet elementit. Selvästi voidaan huomata 
joitakin säilyviä sovitusratkaisuja, johon uusi teknologia ei tunnu vaikuttavan - 
ainakaan tällä tarkastelujaksolla. Tällaisia säilyviä elementtejä ovat esimerkiksi 
sovitusten peruskokoonpano: rummut, sähköbasso, sähkökitara, akustiset kitarat 
ja kuoro. Jousiakin voisi pitää tietyin varauksin säilyvänä elementtinä. Niiden 
sointi tuotettiin ehkä yhä enemmän täysin sähköisesti, mutta silti pyrittiin 
nimenomaan jousisaundiin. Väistyviä piirteitä olisivat eräät sähkökitaran efektit 
kuten fuzz ja wah-wah. Jotkut uudet soittimet käväisevät käytössä ja katoavat 
kuten klavinetille näyttää käyneen. Jotkut sovitusratkaisut hylätään tyystin kuten 
basson tuplaaminen torvien kanssa - yleinen piirre vielä 1960-luvulla ja 1970-
luvun alussa. Sen sijaan bassoa aletaan tuplata syntetisaattorin kanssa, mikä on 
täysin uusi idea. Muita täysin uusia elementtejä ovat sähkökitarassa käytetty 
vahvistinsärö, oktaavikitara, synteettisesti tuotetut jousisaundit, syntetisaattorin 
käyttöön tulo ja sillä soitettujen raitojen kasvu sovituksissa. 
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Olen yllä maininnut paljon asioita, jotka tuntuivat tyypillisiltä 
sovitusratkaisuilta iskelmälevyillä. Aineistosta voi vastapainoksi mainita kaksi 
levyä, jotka ovat iskelmälevyiksi epätyypillisiä. Matin ja Tepon Ota kiinni… -LP 
(1975) on hämmästyttävä heidän myöhempään tuotantoonsa nähden. Levyllä on 
paljon sellaisia saundeja ja sovitusideoita, joita voisi kuvitella kuulevansa vain 
progressiivisen rockyhtyeen levyillä. Esimerkiksi kuulemistani kappaleista 
yllättävin lopetus on varmasti kappaleessa Nyt tunnen mitä rakkaus on (1975). 
Lopussa säestys häivytetään kokonaan ja vain laulu jää kuuluviin, mutta säestys 
nostetaankin vielä uudestaan esiin. Levyllä myös monet kitarasaundit ovat hyvin 
kekseliäitä verrattuna muihin tuon ajan iskelmälevyihin. Toinen sovituksellisesti 
”rohkea” iskelmälevy on Paula Koivuniemen Leikki riittää (1975), joka on myös 
paikoitellen progressiivisen rockin sävyttämä. Erityisesti kuorosaundi on 
poikkeava muihin kuuntelemaani levyihin nähden. Kuorot ovat kaikissa 
kappaleissa selvästi kuultavissa ja hyvin kaikuisia. 

Mutta miten musiikkiteknologian käyttö iskelmässä eroaa muista 
populaarimusiikin lajeista, kuten rockista ja popista? En kuunnellut 
systemaattisesti suomalaisia rock-levytyksiä iskelmämusiikkiaineiston rinnalla. 
Voidaan kuitenkin verrata yhtä merkittävää suomalaista rock-levytystä 
suomalaiseen iskelmätuotantoon. Yksi varhaisimpia ja samalla tunnetuimpia 
suomirock-levyjä on Blues Section -yhtyeen ensialbumi vuodelta 1967.28  

Blues Sectionin levyllä voi kuulla aikakauden rock-musiikille tyypillisiä 
tehokeinoja kuten takaperin äänitys, viiveet, kitaran aggressiiviset särösaundit, 
nauhalenkit, äänitehosteet ja ”virheiden” jättäminen mukaan äänitteelle: levyn 
tuottaja Otto Donner antaa soittajille tempon Call me on your telephonen alussa. 
Levy äänitettiin Finnvox-studiolla, joka oli myös keskeinen studio iskelmä-
äänityksissä. Nämä kaikki tehokeinot olisivat siis olleet teknisesti toteutettavissa 
Suomessa jo 1967. Kuitenkaan näitä tehokeinoja ei juuri kuule iskelmälevyillä, 
lukuun ottamatta kitaran säröä. Voidaan siis helposti löytää joitakin tyylipiirteitä, 
joita ei ole omaksuttu iskelmämusiikkiin. Iskelmätuotannossa vaikuttaa 
”esteettinen muuri”, jonka yli ideat eivät enää nouse. Iskelmä näyttää olleen 
teknologisesti realistisempi tyylisuuntaus kuin rock tai pop.  

Iskelmämusiikkiin on tullut vaikutteita muista populaarimusiikinlajeista tai 
muoti-ilmiöistä. Mutta ovatko innovaatioiden leviämissuunnat välttämättä 
yksisuuntaisia, rockista/popista iskelmään? Ehkä 1980-luvun tapauksessa 
voidaan puhua iskelmän ”rokittumisesta” vai onko pikemminkin niin, että 
suomirock tuli enemmän iskelmän kaltaiseksi. Iskelmä ei valikoinut 
vaikutteitaan aivan kaikista musiikeista. Punk-rock ei jättänyt soivia jälkiä 
suomalaiseen iskelmään. Yllättäen 1970-luvun heavy-rockista joitakin 
vaikutteita tihkui, kuten säröisten sähköurkujen ja kitaroiden käyttö. 

                                                
28 Kuuntelin levyn CD-version (Love Records lrcd 003), jossa on kaksi kappaletta enemmän 

kuin alkuperäisellä LP:llä. Näiden kappaleiden levytysvuosi on kuitenkin sama. 
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6.2. Diffuusioteoria 

Kirjan ensimmäisessä luvussa esittelin soveltuvin osin innovaatioiden diffuusiota 
koskevan teorian. Sisältölukujen lopussa olen viitannut diffuusioteoriaan ja 
siihen, kuinka se selittää tutkimusajanjaksolla tapahtuneita muutoksia. Tässä 
vaiheessa voidaan katsoa, kuinka hyvin yleinen diffuusioteoria lopulta sopii 
musiikkiteknologisten innovaatioiden omaksumisen selittämiseen. Pohdin myös 
sitä, millä tavoin diffuusioteorian soveltamisesta olisi hyötyä populaarimusiikin 
tutkimukselle yleisesti. 

Yksi ydinkysymys diffuusiotutkimuksessa on se, tutkitaanko ihmistä 
(innovaation omaksujaa) vai itse innovaatioita ja sen ominaisuuksia. Tähän 
tutkimukseen soveltaen: tutkitaanko tietyn musiikin tuottamiseen koottua 
sosiaalista järjestelmää (sen jäseniä) vai musiikkiteknologisia innovaatiota 
itsessään, jolloin otetaan huomioon niiden laite- ja ohjelmistokomponentit. 
Aluksi käsittelen tutkimusajanjaksolla esiteltyihin innovaatioihin liittyviä 
ominaisuuksia. Tämän jälkeen tarkastelen innovaatioita ja iskelmämusiikin 
sosiaalista järjestelmää. 

Innovaation ominaisuudet 

Innovaatio on esine tai idea, jonka mahdollinen omaksuja kokee uutena. Teorian 
kannalta kiinnostavaa ei ole se, kuinka uusi tai hyödyllinen innovaatio 
tosiasiallisesti on. En ole pyrkinyt selvittämään, milloin jokin innovaatio on 
keksitty tai milloin se on tullut markkinoille. Olennaista on se, miten se tuli 
suomalaiseen iskelmätuotantoon ja miten iskelmämusiikin ammattilaiset siihen 
suhtautuivat. Tutkimuksessa olen kuvannut useita teknologisia innovaatioita 
suomalaisessa iskelmämusiikkituotannossa. Teknologisissa innovaatioissa on 
kaksi komponenttia: laitepuoli ja ohjelmisto-osa. Tämä jako näkyy hyvin 
aineistossani. Uusien laitteiden myötä on myös syntynyt uusia työmenetelmiä ja 
ideoita, esimerkiksi äänitysmenetelmiä ja sovituskäytäntöjä. Näitä voi pitää 
ideamuotoisina innovaatioina. Ideamuotoiset innovaatiot voivat muuttua 
teknologisiksi innovaatioiksi, musiikkiteknologisiksi tuotteiksi. 

Diffuusioteorian mukaan ideamuotoisilla innovaatioilla on hitaampi 
diffuusionopeus kuin laiteinnovaatioilla. Tämä johtuu siitä, että ideamuotoiset 
innovaatiot ovat huonommin havaittavissa verrattuna esimerkiksi teknisiin 
laitteisiin. Musiikintuotannossa tämä käsitys ei ole aivan paikkaansa pitävä. 
Äänite voi välittää nopeasti paljon ideamuotoisia innovaatioita. 1960-70-luvun 
Suomessa populaarimusiikkia ei soitettu radiossa ja televisiossa siinä määrin 
kuin nykyisin, mutta ainakin suurimmat kansainväliset hitit rantautuivat tänne 
sangen nopeasti. Käännösiskelmän sovitusidea levisi tällä tavoin nopeasti 
äänitteiden avulla - ainakin iskelmämusiikin ammattilaisten saataville. Tässä 
tapauksessa ideamuotoinen innovaatio levisi nopeammin kuin se väline, jolla se 
saadaan aikaiseksi. Suomen oloissa kaikkia laitteita ei edes koskaan saatu tänne 
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asti käyttöön tai ainakin niiden omaksumisessa oli viive. Ideamuotoinen 
innovaatio joka tapauksessa omaksuttiin ja se koetettiin toteuttaa eri tavoin kuin 
alkuperäisessä levytyksessä (esimerkiksi mekaanisuuden tavoittelu). 

Diffuusiotutkimuksissa tarkastellaan sitä, milloin innovaatio on levinnyt 
yhteisöön sataprosenttisesti. Musiikkiteknologian kannalta diffuusioteoriaa olisi 
kiinnostavaa soveltaa eri musiikkityylien vertailuun. Kun tunnetaan 
musiikkiteknologian laitehistoria ja myös tyylipiirteiden historiaa, voidaan 
tarkastella eri musiikkityylien innovatiivisuutta. Tarvitaan kuitenkin laajempaa 
ääniteaineistoa eri tyyleistä tämän kysymyksen selvittämiseen. Tässä käytettyä 
iskelmäaineistoa olisi täydennettävä esimerkiksi suomalaista rockmusiikkia ja 
vanhaa tanssimusiikkia sisältävillä aineistoilla. Tämän luvun alkupuolella 
esittelin joidenkin sovituskäytäntöjen ja soittimien esiintymistä iskelmä-
äänitteillä tutkimusajanjakson aikana. Nämä piirteet voivat muodostaa 
yksinkertaisen lähtökohdan eri musiikkilajien vertailulle. 

Innovaatio voidaan omaksua pelkästään sen tuoman statuksen vuoksi. 
Tällainen omaksuminen on tyypillistä tietyille, yleensä varhaisille omaksujille. 
Tämäkin kysymys olisi kiinnostava, jos tutkittaisiin eri musiikinlajien suhdetta 
uusiin laitteisiin. Jossakin musiikinlajissa uusilla laitteilla saattaakin olla 
statusfunktio. 1980-luvun iskelmän koneita suosivassa sovittamisessa näkyy 
tämä ilmeni selvästi. Toisaalta jossakin bluesin kaltaisessa musiikissa 
innovaatioiden omaksuminen olisi todennäköisesti paljon hitaampaa. Tavallaan 
tällaista innovaatioiden leviämistä sivuavat tutkimukset äänilevytutkimuksen 
alueella. Joissakin tutkimuksissa on väitetty, että varsinkin populaarimusiikin 
tuotannossa uudet ideat tulevat pienistä levy-yhtiöistä ja etenevät sitten 
suurimpiin. Tällä tavalla ajatellen pienet yhtiöt omaksuisivat innovaatiot 
nopeammin antamalla levytyssopimuksen uusille yhtyeille. Suuremmat yhtiöt 
seuraisivat jäljessä jalostaen innovaatiot (omaleimaiset yhtyeet) 
menestystuotteiksi. Tätä käsitystä on tosin kritisoitu (kts. aiheesta Muikku 2001, 
20-22). 

Tuotteen status muuttuu sen suhteen, mikä sen suunniteltu käyttäjäryhmä on. 
Musiikkiteknologian kannalta olennaista on kehitys, jossa aiemmin vain pienille 
piireille tarkoitetut tuoteryhmät lopulta päätyvät myös harrastajien käsiin. 
Omassa aineistossani tämä näkyi siten, että syntetisaattorit ja sämplerit tulivat 
tavallisen kuluttajan saataville viimeistään 1980-luvulla, tietokoneet ja niiden 
sekvensseriohjelmat 1990-luvun alussa.  

 
Innovaation leviämisen nopeuteen vaikuttavat innovaation koetut ominaisuudet, 
joita Rogersin (2003) teoksessa esitetään viisi. Rogersin mukaan näistä viidestä 
suhteellinen etu ja yhteensopivuus ovat parhaat selittämään innovaation 
omaksumisen nopeutta. Nämä kaksi olivat käyttökelpoisimpia myös tämän 
tutkimuksen kannalta, vaikka tarkoitus ei ollutkaan selvittää nimenomaan 
leviämisnopeutta. Nämä koetut ominaisuudet kertoivat paljon siitä, kuinka 
helppoa yksilön on tietty innovaatio omaksua. 

Innovaatio voi olla omaksujalle hyödyllinen taloudellisista tai sosiaalisista 
syistä. Nämä syyt näkyvät suhteellisen edun eri alalajeissa, joita ovat 
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taloudellisen voiton tavoittelu, omaksumisen edullisuus, epämukavuuden 
väheneminen, sosiaalinen arvonanto, ajan ja vaivan säästö ja välitön hyöty. 
Nämä kaikki tulevat hyvin esiin aineistossa, lukuun ottamatta sosiaalista 
arvonantoa. Uuden laitteen hankkiminen saattoi tosin olla mainoskeino studiolle. 
Pikemminkin joihinkin innovaatioihin suhtauduttiin hyvin varauksellisesti, sillä 
ne horjuttivat perinteistä tuotantorakennetta. Joidenkin uusien laitteiden avulla 
voitiin tuottaa musiikkia ilman, että tarvittiin aiemman kaltaista 
ammattiosaamista. Nyt tarvittiin uudenlaisia taitoja, joita ei ehkä aluksi osattu 
arvostaa. 

Luvussa 1.3 esittelin perustarpeet, joita täyttämään musiikkiteknologiaa 
käytetään. Nämä kolme perustarvetta, tehokkuus, laatu ja luovuus, sopivat hyvin 
yhteen suhteellisen edun eri alalajien kanssa. Tehokkuuteen liittyvät suoraan 
taloudellisen voiton tavoittelu ja ajan ja vaivan säästö. Joillakin muusikoilla 
saattoi olla tämä motiivi koneiden tullessa käyttöön. Omaksumisen edullisuus on 
näkynyt varsin hyvin musiikkiteknologiassa, varsinkin sellaisissa laitteissa, jotka 
ovat olleet riippuvaisia nopeasti kehittyvästä ja samalla halventuvasta 
teknologiasta. Innovaation luonne muuttuu ajan kuluessa samalla kuin 
omaksumisen edullisuuskin. 

Suhteellisen edun alalajeista epämukavuuden väheneminen ja ajan sekä 
vaivan säästö liittyy monen musiikkiteknologisen laitteen keksimiseen. 
Aineistossani on lukuisia esimerkkejä tästä. Innovaation omaksumisella on aina 
seurauksia. Yksi diffuusioteorian väittämä on, että mitä teknologisempi 
innovaatio, sitä todennäköisempää on, että se tuottaa lukuisia seurauksia, sekä 
odotettuja että odottamattomia. Tämän voi huomata selvästi aineistossani. 
Vaikka osa laitteista omaksuttiin tuotantoa tehostamaan ja kustannuksia 
säästämään, äänitteen tuottamisen kustannukset kohosivatkin. Tällä tavoin uusi 
teknologia liittyy innovaation omaksumisen suhteelliseen etuun. Onko kuitenkin 
halvempaa tehdä perinteisillä laitteilla ja menetelmillä kuin käyttää aikaa uuden 
laitteen omaksumiseen? Tämä kysymys vaikuttaa joidenkin innovaatioiden 
leviämiseen varsinkin iskelmämusiikin kaltaisen tuotannon kohdalla. 

Innovaatio voi olla yhteensopiva tai yhteensopimaton sosiokulttuuristen 
arvojen, aiemmin esitettyjen ideoiden tai omaksujan innovaatioon kohdistamien 
tarpeiden kanssa. Aiemmin esitettyjen ideoiden kanssa yhteensopimaton 
innovaatio vaatii kokonaan uuden arvopohjan tai oppijärjestelmän opettelun. 
Tämän vuoksi yhteensopimattomuus hidastaa innovaation leviämistä. 
Iskelmätuotannon kannalta tämä ei välttämättä ollut ongelma, sillä sessioihin 
voitiin aina palkata uusia työntekijöitä, jotka olivat sisäistäneet uusien 
innovaatioiden vaatiman arvomaailman. 

Innovaatio voidaan omaksua väärin, jos omaksujat näkevät innovaatiossa 
paljon yhteneväisyyttä johonkin vanhaan ideaan. Tämä seikka tuli jossain määrin 
esiin sähköisten kosketinsoitinten yhteydessä. Kun yksi uusi idea on omaksuttu, 
saattaa se saada aikaan muiden ideoiden omaksumisen. Voisi sanoa, että niiden 
sovittajien, jotka olivat hyvin tottuneita moniraitatyöskentelyyn, oli myös 
helpompi omaksua kotistudiolaitteet ja kotona tai työhuoneella työskentely. 
Teknologisten innovaatioiden kannalta yhteensopivuuden tavoittelu aiempiin 
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laitteisiin on sangen selvää. Syntetisaattori varustettiin tutulla koskettimistolla ja 
lopulta myös tutuilla, akustisia soittimia jäljittelevillä saundeilla. Sekvensseri oli 
päältäpäin katsoen kuin pieni nauhuri.  

Muut kolme innovaation koettua ominaisuutta monimutkaisuus, kokeiltavuus 
ja havaittavuus ovat myös jossain määrin relevantteja musiikkiteknologisten 
innovaatioiden omaksumisen selittämisessä. Innovaation monimutkaisuus on 
monissa tapauksissa este omaksumiselle. Mitä monimutkaisempi laite oli 
teknisesti, sitä tärkeämmäksi tuli tämän monimutkaisuuden hälventäminen 
laitteiden selkeiden käyttöliittymien avulla - kuten juuri sekvensserin 
tapauksessa. 

Kokeiltavuus ja havaittavuus toteutuivat erityisesti studioissa. 
Syntetisaattoreiden tulon alkuaikana studioihin hankituilla syntetisaattoreilla oli 
etulyöntiasema muihin malleihin verrattuna. Kokeiltavuus vähentää innovaatioon 
kohdistuvaa epävarmuutta. Kun sovittajat ja muusikot saivat itse kokeilla 
syntetisaattoreita studiossa, näiden ominaisuudet kävivät tutuiksi ja tietämys 
laitteesta kasvoi. Tämä yhdessä laskevien hintojen kanssa helpotti myöhemmän 
innovaatiopäätöksen tekemistä. 

Joistakin ideoista tai innovaatioista on helpompi kertoa ja ne ovat paremmin 
havaittavissa kuin toiset. Jonkin konstailemattoman humppaäänitteen 
kuulleessaan on vaikea tietää, onko sen äänittämisessä käytetty 
moniraitanauhuria vai yksinkertaista stereonauhuria. Sen sijaan jonkin efektin 
käyttö, kuten wah-wah-pedaali, on helpommin havaittavissa. Kuuntelijalle 
voitiin levynkannessa kertoa, mitä hienoja laitteita äänitteen teossa oli käytetty. 
Tapa korosti tietyn laitteen (innovaation) merkitystä levynteossa. Joidenkin 
1980-luvun rock-levyjen kannesta voi lukea, että niiden äänityksessä ei olla 
käytetty syntetisaattoreita. En löytänyt tällaista iskelmälevyn kantta. 

Re-invention-käsitteellä tarkoitetaan sitä, että innovaation käyttäjä muokkaa 
innovaatiota paremmin omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Tämä käsite on hyödyllinen 
populaarimusiikin tutkimuksen kannalta. Musiikkiteknologia määrittyy 
populaarimusiikissa koko ajan uudelleen. Innovaatioiden odottamattomat 
seuraukset luovat vaihtoehtoisia käyttötapoja. Suomalaisessa iskelmämusiikissa 
kovin radikaaleja keinoja olemassa olevien laitteiden muokkaamiseen ei 
syntynyt.  

Sosiaalinen järjestelmä 

Organisaation ilmapiiri vaikuttaa huomattavasti innovaatioiden diffuusioon. 
Hyvin muodollisissa organisaatioissa voidaan pakottaa sen jäsenet omaksumaan 
jokin innovaatio, minkä seurauksena tällaiset organisaatiot vaikuttavat nopeilta 
omaksumaan innovaatioita. Toisaalta hyvin epämuodollisissa organisaatioissa 
kommunikaatio on vapaampaa ja tieto innovaatiosta voi levitä nopeammin. 
Haastatteluaineistoni perusteella suomalainen ääniteteollisuus, ainakin 
studiotyöskentelyn tasolla, on ollut varsin epämuodollinen työympäristö. 
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Ainakin informanttieni paikoin värikäs kielenkäyttö antaa tällaisen vaikutelman. 
Kommunikaatiolla ei ollut hierarkioiden tuomia esteitä.  

Tieto innovaatiosta leviää kommunikaatiokanavia myöten, joita ovat 
joukkotiedotusvälineet ja henkilökohtainen viestintä. Tiedon leviäminen 
omaksujalta toiselle on sitä tehokkaampaa, mitä enemmän omaksujat ovat 
samankaltaisia keskenään. On helpompi välittää tietoa, kun molemmat jakavat 
saman arvo- ja käsitejärjestelmän. Voi tosin olla, että informantti ei edes halua 
välittää tietoa omaksumastaan innovaatiosta. Jari Muikun haastatteluissa kävi 
ilmi, että 1970-luvulla jotkut äänittäjät salailivat taitojaan.  

Äänittäjiä voisi pitää myös muulla tavoin tärkeinä kommunikaatiokanavina 
tai muutosagentteina29 iskelmätuotannossa. Työssään äänittäjät näkivät paljon 
erilaisia toimintatapoja studiossa, esimerkiksi miten eri sovittajat toimivat ja 
millaisia saundeja eri musiikinlajeissa tarvittiin. He saattoivat suositella 
sovittajalle ratkaisuja, joita muut sovittajat olivat tehneet, tai laitteita, joita 
muissa sessioissa oli käytetty. Tällä tavoin äänittäjät toimivat vaikutteiden 
levittäjinä. 

Päätös innovaation omaksumisesta tapahtuu eri kokoisissa yksiköissä. 
Yksinkertaisimmillaan vain yksi henkilö tekee päätöksen, omaksuuko hän jonkin 
innovaation vai ei. Iskelmämusiikintuotannossa yksilöllisen innovaatiopäätöksen 
voi tehdä muusikko, sovittaja ja jossain määrin äänittäjä. Muusikko voi miettiä, 
kannattaako hänen hankkia uusi soitin vai odottaa sen hinnan laskua. Investointi 
voi olla tosin pienikin, esimerkiksi yksinkertainen efektilaite. Sovittaja voi valita, 
millaisen työskentelytavan hän valitsee. Tehdäkö sovitus melko valmiiksi kotona 
koneilla vai kirjoittaako perinteiseen tapaan nuotit tai komppilaput soittajille 
studioon. Äänittäjä voi pohtia, käyttääkö hän uutta laitetta vai ei. Mutta hänen on 
vaikeampi itsenäisesti päättää, millaisia laitteita studioon hankitaan. Kun päätös 
tehdään organisaatiossa, päätökseen vaikuttaa useampi henkilö. Äänittäjä 
työskentelee studiossa, jonka taustalla saattaa olla yhteyksiä levy-yhtiöön. Levy-
yhtiö voi määrätä, mihin laitteisiin investoidaan ja kuinka suuren budjetin studio 
saa käyttöönsä.  

 
Diffuusiotutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka kauan yksilöllä menee tietyn 
innovaation omaksumiseen. Omaksumisnopeutta varten on kehitetty viisi 
kategoriaa nopeasta omaksujasta hitaimpaan. Teorian mukaan omaksujan 
henkilökohtaisilla ominaisuuksilla (kuten sosioekonomisella asemalla) on suuri 
merkitys siinä, mihin omaksujakategoriaan hän kuuluu. Omassa tutkimuksessani 
en kartoittanut informanteista tällaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia. En usko, 
että niillä olisi suuresti merkitystä musiikkiteknologisten innovaatioiden 
omaksumisessa. Se onko joku on informanteista innovaattori ja joku toinen 
vitkastelija, selittyy enemmän heidän musiikillisilla mieltymyksillään ja yleisellä 
teknisellä pätevyydellä.  

                                                
29 Muutosagentit ovat ammattilaisia, jotka yrittävät edistää innovaation omaksumista. 

Muutosagentti tietää tekniikasta yleensä enemmän kuin hänen asiakkaansa. Tämän vuoksi he 
puhuvat keskenään ikään kuin eri kieltä, mikä voi johtaa tehottomaan kommunikaatioon. 
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Iskelmämusiikin tuotannossa toimi henkilöitä, jotka olivat tulleet alalle eri 
aikoina ja eri ikäisinä. Aluksi sovittajien musiikillinen tausta oli usein 
jazzvoittoinen, mutta myöhemmin alalle tuli pop- ja rockmusiikilla aloittaneita 
tekijöitä. Se, millaista musiikkia omaksujat olivat soittaneet ja harrastaneet, 
vaikuttaa siihen, kuinka helposti ja onnistuneesti he voivat omaksua 
ideamuotoisia innovaatioita, kuten joitakin sovitusratkaisuja, tiettyjen soittimien 
käyttötapoja ja saundeja. Eri musiikinlajeissa on erilainen suhde 
musiikkiteknologian käyttöön musiikin luomisessa. Jazz ei ollut ainakaan ennen 
1970-luvun fuusiojazzia teknologian läpitunkemaa. Rock ja pop sitä vastoin ovat 
aina olleet enemmän riippuvaisia aikakautensa musiikkiteknologiasta: uusista 
soittimista, efekti- ja äänityslaitteista. 

Toinen seikka on se, kuinka paljon omaksujat tunsivat musiikkiteknologisia 
laitteita, niiden mahdollisuuksia ja toimintatapoja. Kukin ammattiryhmä joutui 
opettelemaan hieman erilaisia laitteita. Ennen 1980-lukua kaikki sovittajat olivat 
myös muusikoita, harvat kuitenkaan äänittäjiä. Vasta 1980-luvun uudet koneet 
mahdollistavat ei-muusikkotaustaiset sovittajat ja myös sen, että sovittajat 
pystyivät itse äänittämään ainakin osia kappaleesta. Joidenkin sovittajien ”soita 
jotain” -ohje syntetisaattorin soittajalle on merkki siitä, kuinka vieras tämä soitin 
oli vielä sovittajalle. Sanonta ”paavot kehiin” antoi samalla tavoin vapaat kädet 
äänittäjälle kuorruttaa sovitus jollakin efektilaitteella hieman kiinnostavamman 
tai ajankohtaisemman kuuloiseksi.  

Studiomuusikot ja studioiden henkilökunta ovat tärkeitä innovaatioiden 
varhaisina omaksujina. Haastatteluissani mainittiin studio-orientoituneita 
soittotekniikoita ja hyvän studiomuusikon ominaisuuksia. Tekstini käsitteli 
muutenkin studiosoittoa palvelevia innovaatioita, kuten klikki. Sain vain jotakin 
viitteitä siitä, kuinka tällaiset ennen kaikkea studioon suunnitellut innovaatiot 
soveltuivat konserttikäyttöön tai päinvastoin. Konserteissa on huonon 
äänentoistolaitteiston vuoksi voitu käyttää laitteita, joilla oli puutteita 
studiokäyttöä ajatellen. Kitaran särö on ollut sointi-ihanne, joka on tuotu 
konserttilavoilta studioon. Uudella teknologialla oli selviä etuja myös konsertteja 
ajatellen. Varsinkin transistorien mahdollistama laitteiden pienentyminen auttoi 
myös keikkailevia muusikkoja. Konsertteihin saatiin kosketinsoittimia kuten 
sähköurut, sähköpianot ja klavinetit. Syntetisaattorit alkoivat värittää 
tanssiyhtyeiden sovituksia 1980-luvulla. 

Uuden teknologian omaksuminen muusikoilla voi olla kilpailuvaltti, sillä 
uudet saundit saattavat olla vaatimus työn jatkumiselle studiossa. Uusi 
teknologia vaatii välillä huomattavaa perehtymistä ja mahdollistaa pitkälle 
menevän erikoistumisen. Toisaalta innovaation ei tarvitse olla teknisesti kovin 
monimutkainen, mutta silti se voi vaatia erikoistumista. Vielä 1960-luvun alussa 
sähkökitara oli vielä melko uusi soitin Suomessa. Siksi sovittajien oli vaikea 
löytää studiotyöhön sen todellisia ja monipuolisia osaajia. Myöhemmin 
sähkökitarankin tavallaan monimutkaistui siihen suunniteltujen efektilaitteiden 
vuoksi. Syntetisaattoreiden varustaminen tehdassaundeilla teki siitä 
yksinkertaisemman käyttää, jolloin aluksi tarve saundien ohjelmointiin ja tämän 
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seurauksena asiantuntemus äänisynteesistä vähenivät. Varhaisilla omaksujilla on 
edelläkävijän etu innovaation monimutkaisuudesta huolimatta.  

Sovittajien kannalta merkittävin innovaatio ajanjaksolla oli uuden 
studiotyöskentelyn tehokkuus. Tehokkuuden taloudelliseen säätelyyn laadittiin 
uusi työehtosopimus 1974, joka otti huomioon muuttuneen tuotantotavan 
muusikon kannalta. Moniraitaäänitys oli aluksi tuotannollinen innovaatio, mutta 
ajan mittaan se vaikutti myös saundeihin. Toki moniraidalla voi tehdä vanhan 
kuuloistakin musiikkia, kuten Pauli Granfeltin sovittamat Erkki Junkkarisen 
1970-luvun myyntimenestykset todistavat. Iskelmä saattoi kuulostaa vanhalta, 
vaikka se olisikin tehty uusilla koneilla. 

Innovaatioiden leviämisen kannalta olennaista on, kuka tekee sovitukset, 
ketkä muusikot valitaan sessioon ja missä studiossa äänite tehdään. Tässä 
mielessä levy-yhtiöt ovat olennaisia päättäjiä. Ne kuitenkin rahoittavat toiminnan 
ja siten myös tekevät valintoja. Eri levy-yhtiöillä on saattanut olla hyvin 
erilainen suhde teknologiaan. Esimerkiksi Love Records -yhtiö satsasi joihinkin 
artisteihinsa lähettämällä heidät Tukholman studioihin, jotka vielä 1970-luvun 
puolivälissä olivat teknisesti hieman suomalaisia edellä.  

Äänitetuotannon kasvu 1970-luvulla oli osaltaan edellytys 
musiikkiteknologisten innovaatioiden leviämiselle. Levy-yhtiöillä oli paljon 
rahaa uuteen tuotantoon ja studiotunteihin. Äänitetuotannon kasvun taustalla oli 
myös tekninen innovaatio, C-kasettisoitin. Se oli innovaatio, joka mahdollisti 
suuremman tuotannon. C-kasetti oli kätevä formaatti sekä tuottajille että 
kuluttajille. Levy-yhtiöiden kannalta niiden valmistus oli halpaa ja helppoa. 
Kuluttajan kannalta se oli käyttövarma. 

Innovaation uutuusaspekti tulee tärkeäksi yleisön kohdalla. Levy-yhtiöiden 
on seurattava yleisön mieltymyksiä. Hyväksyykö yleisö uudella tekniikalla 
tuotetun iskelmäartistin levyn? Huomaako yleisö lopulta mitään uutta 
musiikissa? Jotkut sovittajat epäilivät, kuuliko tavallinen kuluttaja lopulta 
tuotannossa käytettyjä hienouksia. Toisaalta yleisölle tarjottiin myös vanhojen 
kappaleiden uusia versioita, joissa korostettiin nimenomaan uuden teknologian 
käyttöä. Täten uuden teknologian omaksumiseen voi liittyä myös muotiaspekti. 
Kirka julkaisi vanhat hittinsä uusina sovituksina ja ajanmukaisilla saundeilla 
vuonna 1989. Silmiini on osunut myös 1980-luvun alussa julkaistuja LP-levyjä, 
jotka sisältävät 1950-luvun iskelmiä ”stereokaiutettuna”. Vanhaa haluttiin näin 
pintapuolisesti uudistaa. 

Laajimpana musiikkiteknologisten innovaatioiden omaksumisyksikkönä 
voidaan siis pitää iskelmämusiikin sosiaalista järjestelmää, johon voi laskea 
mukaan paitsi iskemämusiikin parissa työskentelevät ammattilaiset myös 
iskelmämusiikkia kuluttavan yleisön. Iskelmämusiikin ammattilaiset ja yleisö 
yhdessä muodostavat oman osakulttuurinsa. Yleisö on innovaation 
hyväksymisessä viimeinen lenkki. Innovaation leviämistä jarruttaa tehokkaasti 
se, mitä yleisö ei halua kuulla eikä siis ostaa. Kun yleisö on (ostopäätöksellään) 
hyväksynyt innovaation, se on mennyt koko ketjun läpi, tuottajalta kuluttajalle. 
Yleisö osaltaan päättää, millaisia innovaatioita sosiaaliseen järjestelmään 
voidaan tuoda. 
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Diffuusioteorian mukaan yhteisön normit saattavat olla esteenä innovaation 
omaksumiselle ja sen mukanaan tuomille muutoksille. Iskelmäyhteisössä 
vaikuttivat tietyn normit iskelmämusiikin sovittamisessa ja tuotannossa. 
Iskelmän yksi tärkeimmistä esteettisistä normeista näyttää olleen realismi. Tämä 
esti tiettyjen innovaatioiden, jotka jo rock-musiikissa oli toteutettu, siirtymisen 
iskelmään. Rockissa puolestaan joidenkin innovaatioiden omaksumista on 
jarruttanut autenttisuuden vaatimus, esimerkiksi käsitys, jonka mukaan 
syntetisaattoreilla tehty musiikki on elotonta ja kylmää. Tietyn innovaation 
leviämiseen ja omaksumiseen vaikuttaa monia muitakin seikkoja kuin vain 
omaksujan henkilökohtaiset ominaisuudet tai innovaatio itsessään. 
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7. Jälkisanat  

Aivan kirjan alussa esittelin Kassu Halosen ajatuksia ajattomasta saundista. En 
tuossa kohtaa esittänyt ilmiselvää vastakysymystä. Halosen suosima 
putkisaundikin on joskus ollut uusi, muodikas ja liittynyt johonkin aikaan. Miksi 
se nyt tuntuu ajattomalta, ainakin Halosen mielestä? Kannattaa aluksi tarkentaa, 
mitä ajattomuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan. Musiikissa ajaton voi 
tarkoittaa kappaletta tai levytystä, joka soi vuosikymmenestä toiseen. Tällainen 
ajaton kappale on toisin sanoen ”ikivihreä”. Toiseksi ajaton varsinkin Halosen 
sitaatin yhteydessä tarkoittaa kappaleen sitä ominaisuutta, että on vaikea kuulla, 
miltä vuosikymmeneltä äänite on. Tällöin kappaleen saundi on ajaton. Mutta 
miten saundista ylipäänsä tulee tällä tavoin ajaton? 

Ikivihreät levytykset soivat vuodesta toiseen radiossa. Näiden levytysten 
saundi pysyy kuulijoille tuttuna, eivätkä ne pääse unohtumaan. Mutta tarvitaan 
myös soittimia ja laitteita, jotka jäävät käyttöön eivätkä nurkkaan pölyyntymään 
parin vuoden käytön jälkeen. Juuri tällaisilla aikaa kestävillä, toistuvasti käytössä 
olevilla soittimilla ja laitteilla saadaan aikaan ajaton saundi eikä ajalleen 
tyypillisiä ja nopeasti vanhentuvia ”korneja” saundeja. Esimerkiksi 
rautalankasaundin aikaansaamiseen käytetään vanhaa ääninauhurin pohjautuvaa 
tekniikkaa, joka on vakiintunut käyttöön. Syntetisaattorisaundit sen sijaan eivät 
tunnu vakiintuvan yhtä helposti, koska mallit vaihtuvat niin usein. On toki 
poikkeuksia, kuten DX7:n kirkas sähköpianosaundi, joka löytyy edelleen ainakin 
Yamahan sähköpianoista.  

Soitin sinänsä ei ole useinkaan ratkaiseva, vaan pikemminkin sen soittotapa. 
Hammond-urkuja käytettiin kirkoissa korvaamaan pilliurkuja, mutta viimeistään 
1960-luvulta lähtien sitä on soitettu aivan erilaisella, leslie-kaapin ja särön 
kyllästämällä saundilla. Tätä saundia kuulee toistuvasti aivan tuoreillakin 
levytyksillä, eikä se enää liity selvästi mihinkään tiettyyn vuosikymmeneen. 
Kuulija voi vain arvailla, onko saundi tehty oikealla Hammondilla vai jollakin 
mallintavalla tietokoneohjelmalla. Tietyn soittimen ajattomuuden syntyyn tuntuu 
liittyvän juuri saundin jäljittely, simulointi jollain toisella laitteella.  

Saundista on tullut ajaton, kun sen jäljittelyyn on keksitty jokin keino tai kun 
saundin toteutustapa on vakioitu, jolloin se saadaan aikaan helposti ja 
virheettömästi. Esimerkiksi moderni efektilaite on eräänlainen populaarimusiikin 
soiva historiateos. Näihin laitteisiin kerätään kumuloituvasti eri 
populaarimusiikin tyyleissä tarvittavia efektejä. Uusimmat laitteet sisältävät 
viime aikojen suurimpien hittien efektit mutta myös paljon menneisyydestä 
tuttuja saundeja, esimerkiksi Hammond-uruissa käytetyn leslie-kaiuttimen 
jäljitelmiä.  
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Soittimen ajattomuus liittyy juuri edellä kuvaamaani vintage-ilmiöön. Vaikka 
uusimmat laitteet, kuten kitaravahvistimia mallintavat efektilaitteet ja 
syntetisaattorit, sisältävät paljon vanhoja esikuvia jäljitteleviä saundeja, uusissa 
laitteissa jää usein puuttumaan jotain, millä itse saundiin voi vaikuttaa. Flanger-
efektin viiveaikaa voidaan uusissa efektilaitteessa säätää millisekunnin 
tarkkuudella. Monelle käyttäjälle olisi kuitenkin helpompaa, jos efektin voisi 
tehdä kuten se alkuperin saatiin aikaan kahden nauhurin avulla: toisen nauhurin 
kiekkoa jarrutettiin hieman kädellä. Kun saundin toteutustapa on mallinnettu ja 
vakioitu, jää usein puuttumaan sattumanvaraisuus tai jokin muu saundille 
ominainen piirre. Sattumanvaraisuus voidaan tietysti ohjelmoida laitteeseen. 

Simuloitu soitin ei ole samalla tavoin itsenäinen kuin sen alkuperäinen 
mallikappale. Soittimien itsenäisyyteen vaikuttaa äänenmuodostuksen yhteys 
soittajan ja soittimen välillä. Thébergen mukaan esimerkiksi sähkökitarassa 
saundi on yhtä riippuvainen soittajan henkilökohtaisesta tyylistä ja tekniikasta 
kuin soittimen äänenmuodostusmekanismin piirteistä. Vaikka syntetisaattoreilla 
saisikin aikaan rajattomasti ääniä, monet muusikot ovat silti kiinnostuneempia 
siitä, onko soittimessa jo valmiiksi mielenkiintoisia saundeja. Ollaan siis 
kiinnostuneempia valmiiden saundien hankkimisesta ja muokkaamisesta kuin 
niiden valmistamisesta itse. Thébergen mukaan harvemmin puhutaankin 
syntetisaattoreiden soittajien soittotyyleistä. (Théberge 1997, 186-187) 
Kärjistetysti sanoen rautalankakitaristi käyttää koneita (sähkökitara, vahvistin, 
nauhakaiku), mutta näyttää hallitsevan niitä enemmän kuin nappia painavan 
syntetisaattorin soittaja. 

Olennaista saundien simuloinnissa ja tuotteistamisessa on se, että näin 
saundit tulevat kaikkien käyttöön. Tällä tavoin teknologia samankaltaistaa 
musiikkia. Jos joka studiossa on samanlainen efektilaite, voidaan helposti tuottaa 
keskenään samankaltaisia saundeja. Toisaalta erilaisia saundeja on näiden 
efektilaitteiden vuoksi niin paljon käytettävissä, että periaatteessa voidaan luoda 
loputtomasti uudenlaisia saundiyhdistemiä. Esimerkiksi syntetisaattoreita 
voidaan soittaa samanaikaisesti yhdistämällä ne MIDIllä toisiinsa, eikä laitteiden 
alkuperäistä saundia enää helposti tunnista. Jäljittelevien laitteiden vuoksi tietty 
saundi on kuitenkin toteutettavissa ja kuultavissa missä vaan. Sen yleistymisen 
vuoksi sitä ei enää osata liittää tiettyyn aikakauteen. Kuinka moni 1980-luvulla 
syntyneistä suomalaisista assosioi Esa Pulliaisen rautalankakitaran juuri 1960-
lukuun vai pikemminkin lapsuutensa päiviin 1980-luvulla, Topi Sorsakosken 
suurimman suosion päiviin? 
 
Kirjani alussa kirjoitin siitä, kuinka teknologia jättää jälkensä musiikkiin, mutta 
en täsmentänyt, mihin tarkkaan ottaen ”teknologian jälki” musiikissa kohdistuu. 
Kassu Halonen tuntui tarkoittavan sitä, kuinka teknologia vaikuttaa musiikin 
saundiin. Tämä olisi vain musiikin pintarakenteen muutos, mutta edellä olen 
tuonut esiin myös sen, kuinka teknologian käyttö voi vaikuttaa musiikin 
syvärakenteeseen (melodia, harmonia, rytmi, tekstuuri). 

Olen muutaman vuoden ajan kuunnellut paljon tutkimusajankohdan 
kotimaisia iskelmä-äänitteitä. Levyjä kuunnellessani jotkin iskelmäsovittamisen 
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tyylipiirteet ja levyjen soinnilliset ominaisuudet tulivat niin tutuiksi, että välillä 
pystyin melko hyvin ajoittamaan äänilevyn tuotantoajankohdan vain saundin 
perusteella. Näitä aikakauden saundin tunnusomaisia piirteitä ja niihin 
vaikuttaneita teknisiä laitteita olen kirjassani kuvannut. Mutta mitä enemmän 
levyjä kuuntelin, sitä enemmän tunnun menettäneen jotain varhaisista 
kuuntelukokemuksistani. Poikkeavat tai erikoisen kuuloiset saundit eivät 
pomppaa esiin kuten ennen. Nyt huomaan, että aluksi kuuntelin levyjä ikään kuin 
virheitä etsien. En kunnolla ottanut huomioon, että minun mielestäni 
kummalliseen saundiin on aikanaan tietoisesti pyritty ja että saundi-ihanteet ovat 
muuttuneet. Vaikka olen ennenkin kuunnellut paljon 1960-70-lukujen 
populaarimusiikkia, havaitsin, että minulle normaali on kuitenkin yleensä 1990-
luvun tai 2000-luvun saundi. Tämä saundikäsitys ohjasi levyjen kuunteluani, 
kunnes olin tarpeeksi uppoutunut 1960- ja 70-lukujen iskelmäsaundiin. 

Eräät informanttini totesivat, että vanhoissa studioissa oli positiivisella 
tavalla omat saundinsa. Sama ajatus studioiden omasta saundista tuli myös 
minulle mieleen, mitä pidemmälle kuuntelu-urakassani pääsin. Vielä 1970-luvun 
puolivälin äänitteillä saattoi olla huomaavinaan eroja eri studioiden ja äänittäjien 
välillä, mutta 1980-luvun iskelmälevyjen suhteen en enää tällaiseen erotteluun 
pystynyt. Yhtä suuria soinnillisia eroja kuin vaikkapa vuosien 1973 ja 1978 
välillä ei enää ota korvaan.  

Iskelmän saundi tuntui jotenkin neutralisoituneen 1980-luvulla. Esittelin 
edellä Dan Tigerstedtin näkemyksen, jonka mukaan jo 1990-luvun alkuun 
mennessä musiikkiäänityksessä ollaan siirrytty ”hifi-aikaan”. Äänitysteknologian 
vaikutus on nykyisin läpinäkyvämpää kuin ennen. Voi kysyä, tuleeko nykyisten 
iskelmä-äänitteiden saundiin enää samankaltaista teknologiasta johtuvaa 
aikakauden jälkeä kuin ennen. Signaaliketju on nykyisin alusta loppuun 
teknisesti virheetön, lähimikitys eliminoi studiotilan vaikutuksen, kaikulaitteet 
matkivat luonnollisia tiloja erehdyttävän tarkasti, äänite ei enää vääristy 
tallennus- eikä jakelumediassa - ainakaan yhtä paljon kuin ennen. Merkittävät 
vanhat vintage-kosketinsoittimet, kitaravahvistimet ja orkesterisoittimet ovat 
saatavilla luonnollisen kuuloisina mallinnuksina. Jos iskelmän introssa soi 
yksinään Rhodes-sähköpiano, ei voi heti sanoa, miltä vuodelta äänite on. Ehkä 
kahdenkymmenen vuoden päästä, kun olen saanut enemmän ajallista 
perspektiiviä, kuulen selvästi 2000-luvun alun saundin.  

Musiikin kuuntelijana olen kuitenkin iloinen, että ”ajattomien” levyjen 
tuottaminen on ollut tähän asti ja on ehkä edelleenkin niin vaikeaa. Vintage-
ilmiön yhteydessä käsittelemäni teknisen virheen positiivisen tulkinnan voi 
laajentaa koskemaan myös äänitteen saundia. Kaikkine teknisine puutteineen 
vanha äänite on ainakin informatiivinen. Tämä käy hyvin ilmi Ossi Runnen 
kertomuksesta. Runne ehdotti kerran Toivo Kärjelle, että Kauko Käyhkön 1940-
50-lukujen taitteessa levyttämä Kaksi vanhaa tukkijätkää tehtäisiin uusiksi 
uudella tekniikalla. Kärki kyseenalaisti uuden version. Hänen mukaansa kappale 
edusti aikakauttaan ja kuulosti siltä, miltä sen pitikin kuulostaa. Runne jatkaa:  
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”Jonka jälkeen se valkeni mullekin. Näinhän tää asia itse asiassa on. Äänilevy 
kuvastaa omaa aikakauttaan. Nyt kun kuuntelee omia soitteitaan 50-luvulta, kun 
soitin soololevyjä, niin ensin tuskastuu, että on tää aika hirveätä. Mutta sitten 
tulee tää ajattelutapa mieleen, että hetkinen: näin tää oli silloin. Näin tää saundi 
oli. Ei paremmasta tiedetty ja näin soitettiin. Tää edustaa sitä aikakautta ja 
näinhän sen pitää ollakin. Koska näin jälkeenpäin kuunnellessa tää antaa 
perspektiiviä tälle musiikille ja tälle äänitteelle.” (Runne 1998*, 98-99) 

 
Uskon myös, että äänittämisen tekninen täydellisyys on poistanut musiikista 

jotain hyvin olennaista. Teknologinen jälki on oleellinen elementti 
musiikkiteosta siinä missä soitinnuksen ja soinnutuksen tyylisidonnaiset muoti-
ilmiöt. Äänitteen teknologinen jälki voi olla nykykorvin kuultuna koominen ja 
korni, mutta se on kuitenkin kiinnostava. Sillä on oma esteettinen arvonsa.  
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Fredi - Kolmatta linjaa takaisin 1968. Fredi. Fazer finnlevy sflp 9500 
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Katri-Helena - On Aleksanterilla häät 1968. Paikka auringossa. Top voice top-lp 

507  
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Katri-Helena - Vain muisto jää 1979. Katson sineen taivaan. Scandia slp 668 
Katri-Helena - Ystäväin 1976. Lady love. Scandia slp 641 
Kikka - Mä haluun viihdyttää -LP 1989. Axr axrlp 1003  
Kirka - Apilan mesi 1972. Nykyaikaa. Scandia slp 573  
Kirka - Hei kuka 1978. Anna & Kirka. Delta delp 16  
Kirka - Hetki lyö 1967. Kirka. Scandia hslp 114 
Kirka - Hey Jude 1971. Saat kaiken. Scandia hslp 129  
Kirka - Jos vain voit luottaa 1968. Kirka. Scandia hslp 114 
Kirka - Kahden hullun matka 1985. Älä sano ei. Cbs records 26535  
Kirka - Love is all you really need 1972. Nykyaikaa. Scandia slp 573 
Kirka - Okolona River Bottom Band 1968. Kirka. Scandia hslp 114 
Kirka - Sinut haluan vain 1978. Anna & Kirka. Delta delp 16 
Kirka - Sinä tahdot rakastaa 1972. Nykyaikaa. Scandia slp 573 
Kirka - Soitin vaan kun taas sua kaipaan 1985. Älä sano ei. Cbs records 26535 
Kirka - Surun pyyhit silmistäni 1988. Surun pyyhit silmistäni. Flamingo fgcd 12 

( cd ) 
Kirka - Tahdon kotiin nukkumaan 1969. Kirka. Scandia hslp 114 
Kirka - Tie Kairoon 1977. Kirka kaksi puolta. Delta delp 12  
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Kirka - Tuo tyttö on mun 1980. Kirka. Cbs records 85432  
Kirka - Vain luoja tietää sen 1980. Kirka. Cbs records 85432 
Kirka - Varrella virran 1973. Rautaa ja kettinkiä. Scandia slp 587  
Kirka - Älä sano ei -LP 1985. Cbs records 26535 
Kirka - Spell-LP 1987. Flamingo fgl 4007  
Kristina Hautala - Kun kello käy 1968. En koskaan. Fazer finnlevy 0630-15551-

2 (cd)  
Laurila, Heikki 2003: Sadoin kitaroin. Heikki Laurila. Warner Music Finland 

Oy. WEA 5050466-1280-2-7 
Markku Aro - Ensi kertaa 1981. Mikä fiilis! 2002. Warner Music Finland Oy. 

WEA 0927-46810-2. (CD) 
Markku Aro - Etsin kunnes löydän sun 1976. Finnhits 5. Fazer finnlevy 0630-

14180-2 (cd)  
Markku Aro - Keskiyön aikaan 1977. Huipulla 13. Scandia slp 904  
Matti ja Teppo - Hei Hei 1973. Kissankultaa. Safir saflp 1000  
Matti ja Teppo - Kai vielä muistat minut kerran 1972. Matti & Teppo. Fazer 

finnlevy sflp 9524  
Matti ja Teppo - Laula kanssain 1976. Cara mia. M & T mtlp 05  
Matti ja Teppo - Nyt tunnen mitä rakkaus on 1975. Ota kiinni. M & T mtlp 01  
Matti ja Teppo - Nyt valvotaan 1972. Matti & Teppo. Fazer finnlevy sflp 9524 
Matti ja Teppo - Sait mitä hait 1977. Sait mitä hait. M & T mtlp 08  
Paula Koivuniemi - Ei ei ei 1978. Sinulle vain. Blue master special spel 336 
Paula Koivuniemi - Kapteeni aika 1978.  
Paula Koivuniemi - Kaupungin illassa yksin 1971. Paula Koivuniemi Sävel sälp 

675  
Paula Koivuniemi - Kulkea saan sateenkaareni päähän 1979. Aikuinen nainen. 

Fazer finnlevy 0630-17407-2 (cd) 
Paula Koivuniemi - Meren taa 1980. Vie minut pois. Polydor 2311007 
Paula Koivuniemi - Peili 1975. Leikki riittää. Blue master special spel 315  
Paula Koivuniemi - Sua vasten aina painautuisin 1978. Sinulle vain. Blue master 

special spel 336  
Paula Koivuniemi - Taas tuuli soi 1978. Sinulle vain. Blue master special spel 

336 
Paula Koivuniemi- Tummat silmät ruskea tukka 1980. Vie minut pois. Polydor 

2311007  
Rolf Bergström ja Pyhimykset - Rokkibaby 1974. Mikä fiilis! 2002. Warner 

Music Finland Oy. WEA 0927-46810-2. (CD) 
Taiska - Ei voittajaa 1981. Oma tie. Fazer finnlevy fl 5102  
Topi Sorsakoski ja Agents - In beat -LP 1986. Parlophone 062-1384911  
Vicky Rosti - Kun Chicago kuoli 1975. Finnhits 3. Fazer finnlevy 0630-14178-2 

( cd ) 
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Televisio- ja video-ohjelmat 

Äänilevymuistoja. (TV-dokumentti). Yleisradio, Taideohjelmat 1992. 
Käsikirjoitus Pekka Gronow. 

Muut lähteet 

Alasuutari 2003: Luento kvalitatiivisista menetelmistä Tampereen yliopiston 
jatko-opiskelijoille 27.1.2003. Muistiinpanot. 

Sävel soi syömmessäin - Suomalainen äänilevy 100 vuotta. Juhlavuoden näyttely 
10.10.2001 - 23.2.2002 Kansalliskirjaston Galleriassa (Näyttely kertoi 
suomalaisen äänilevyn vaiheista alkaen varhaislevytyksistä 1901 nykypäivään 
asti).  
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Sanasto 

Oheiseen sanastoon olen kerännyt tekstissä esiintyviä musiikkiteknologiaan 
liittyviä sanoja. Normaalilla testityypillä ovat yleisesti hyväksytyt ja käyttöön 
jääneet sanat. Lainausmerkkeihin olen laittanut informanttien haastatteluista 
peräisin olevia, lähinnä puhekielisiä sanoja. Kursiivilla olen merkinnyt 
englanninkielisiä sanoja, joille ei vielä ole muodostunut selkeää käännöstä 
suomeen. 
 
Additiivinen synteesi 

Äänisynteesin muoto, jossa ääni syntetisoidaan lisäämällä eri 
taajuuselementtejä yhteen, esimerkiksi eri taajuuksisia siniaaltoja. 

Aikakoodi 
Signaali, jonka avulla studion eri laitteet voivat toimia 
tahdistettuina toisiinsa. Esimerkiksi rumpukone käynnistyy 
samalla, kun ääninauhurin toisto aloitetaan. 

Akustiikka 
Usein sanalla tarkoitetaan vain tietyn tilan ominaisuuksia siellä 
soivan äänen kannalta. Sanalla tarkoitetaan myös ääntä koskevaa 
tiedettä.  

Analoginen äänentallennus 
Ääni tallennetaan sähköjännitteen muutoksiksi siten, että jännitteen 
muutokset vastaavat täysin alkuperäistä signaalia. Vrt. digitaalinen 
äänentallennus. 

Apulähtö (aux) 
Äänipöydän ulostulo, jonka avulla äänipöydän kanavan signaali 
voidaan ohjata ulos äänipöydästä esimerkiksi kaikulaitteeseen. 

Atakki (attack) 
Joissakin efektilaitteessa attack-säädöllä määritellään, kuinka 
nopeasti efekti alkaa vaikuttaa sisääntulevaan signaaliin. 
Sähköuruissa attack-säädin lisää äänen alkuun terävän alukkeen. 

”B-cover” (tai ”coverin cover”) 
Pienen levy-yhtiön tuottama käännösiskelmä, joka on toteutettu 
vaatimattomammin kuin suuren levy-yhtiön tuottama versio 
vastaavasta kappaleesta.  

CD-levy (Compact Disc) 
1980-luvun alussa markkinoille tullut digitaalinen äänitallenne. 
Digitaalinen informaatio luetaan levyltä optisesti. CD-äänessä 
näytteenottotaajuus on 44,1 KHz ja näytteen tarkkuus on 16-bittiä. 
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Chorus 
Efekti, joka saa äänen kuulostamaan hieman suuremmalta ja 
tukevammalta. 

Kontrolleri (Controller) 
Syntetisaattoreissa ääntä voidaan muokata reaaliaikaisesti erilaisilla 
säätimillä (kontrollereilla). Soittaja voi itse määrittää, mitä äänen 
parametriä kontrolleri muokkaa. 

DAT (Digital Audio Tape) 
1980-luvulla kehitetty digitaalinen äänentallennusjärjestelmä, jossa 
digitoitu ääni tallennetaan nauhalle.  

Delay kts. viive 
Demo 

Muusikon tekemä harjoitusnauha, joka äänitetään yleensä 
kotioloissa tai harjoitustilassa. 

Desibeli 
Signaalin suhteellista voimakkuutta kuvaava mittayksikkö, joka on 
havainnollinen äänenvoimakkuutta ja tehoa kuvaavissa 
mittauksissa. 

Digitaalinen äänentallennus 
Äänentallennustapa, jossa ääni muutetaan numeeriseen muotoon. 
Äänestä otetaan sekunnissa tietty määrä näytteitä. Tämä määrää 
sen, kuinka suureen taajuustarkkuuteen päästään. Se kuinka monta 
arvoa näyte voi saada, määrittää äänen dynaamisen alueen.  

Dolby 
Ääninauhurien kohinanpoistojärjestelmiä tuottaneen yhtiön nimi, 
joka on vakiintunut tarkoittamaan kohinanpoistojärjestelmiä myös 
yleisesti.  

Dynaaminen mikrofoni 
Mikrofonityyppi, jossa äänenpaine liikuttaa magneettista kelaa. 
Dynaamiset mikrofonit kestävät yleensä enemmän äänenpainetta 
mutta ovat epäherkempiä kuin kondensaattorimikrofonit. 

Dynamiikka 
 Äänenvoimakkuuden vaihteluväli. 

Editointi 
Äänen muokkaaminen. Analogisen äänittämisen kaudella 
editoinnilla tarkoitettiin ääninauhan leikkaamista. 

Efekti 
Ainakin kaksi merkitystä. 1) Laite joka muokkaa ääntä jollakin 
tavoin. 2) Se vaikutus, jonka tietty laite tekee äänen sointiväriin. 

Efektipedaali 
Erityisesti kitaristeille suunniteltu efektilaite, joka voidaan kytkeä 
päälle ja pois jalalla. Efektipedaaleina on saatavissa monia erilaisia 
efektityyppejä kuten chorus, phaser, flanger, sustain tai särö. 

EQ (equalizer) kts. taajuuskorjain 
Esivahvistin 
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Äänipöydän kanavan vahvistin, jolla säädetään äänipöytään tulevan 
signaalin taso sopivalle voimakkuudelle. Esivahvistimen tekninen 
laatu voi vaikuttaa suuresti äänenlaatuun. 

”Feideri” 
Liukusäädin äänipöydässä, jolla säädetään äänikanavan 
voimakkuutta. 

Flangeri 
Kun alkuperäinen signaali ja sen muutaman millisekunnin 
viivästetty kopio yhdistetään, tapahtuu ääntä muuttava 
kampasuodinilmiö eli tietyt taajuusalueet heikkenevät ja toiset 
vahvistuvat. Flanger-efekti perustuu tähän ilmiöön. Flangerissa 
viiveaikaa voidaan ohjata matalataajuusoskillaattorilla, jolloin 
äänessä tapahtuu koko ajan muutosta. 

FM-synteesi 
Äänisynteesi joka perustuu taajuusmodulaatioon. Signaalia 
moduloidaan toisella signaalilla, jolloin alkuperäinen signaali 
muuttuu. Menetelmällä saadaan helposti aikaiseksi hyvin 
monimutkaisia aaltomuotoja. 

Fuzz 
1960-luvulla tunnetuksi tullut sähkökitaran efektilaite, vrt. esim. 
Rolling Stones: Satisfaction. Toisin kuin vahvistinsärö fuzz 
säröyttää äänen hyvin voimakkaasti. 

Gate 
Laite, joka ei päästä signaalia lävitseen ellei sen voimakkuus ole 
tarpeeksi suuri. Gate estää esimerkiksi mikrofonien aiheuttamaa 
vuotoa. Liian hitaasti reagoivan gaten vuoksi osa äänen alukkeesta 
voi jäädä kuulumatta. 

Hertsi (Hz) 
Yksikkö, joka ilmaisee kuinka monta värähdystä sekunnissa 
tapahtuu.  

Jousikaiku 
Jälkikaiuntaa simuloiva efektilaite. Jälkikaiunnan tapainen ääni 
saadaan, kun signaali johdetaan metalliseen jouseen ja poimitaan 
sen toisesta päästä. 

Jousikone (tai viulukone) 
Erityisesti 1970-luvulla käytetty sähköinen kosketinsoitin, jolla 
pyrittiin jäljittelemään jousisektion sointia. 

Kaiku 
Yleensä sanalla tarkoitetaan huoneen jälkikaiuntaa: kuinka kauan 
kestää, kunnes ääni vaimenee tietyssä tilassa. Kaiku-sanalla 
voidaan myös viitata useisiin jälkikaiuntaefektin tuottaviin 
laitteisiin. 

Kaikukammio 
Menetelmä jälkikaiunnan aikaansaamiseksi. Ääni ohjataan 
huoneeseen sijoitettuihin kaiuttimiin. Huoneessa on mikrofonit, 
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jotka poimivat kaiuttimista kuuluvan äänen, johon huoneen 
jälkikaiuntaominaisuudet myös vaikuttavat. Tämä ääni yhdistetään 
äänipöydässä alkuperäiseen ääneen halutussa suhteessa. 

Kaiutin 
Sähköakustinen muunnin, joka muuntaa sähköjännitteen vaihtelun 
ilmanpaineen vaihteluksi. Kaksi päätyyppiä ovat passiivinen ja 
aktiivinen kaiutin. Passiivinen kaiutin vaatii toimiakseen erillisen 
vahvistimen. Aktiivikaiutin sisältää itsessään vahvistimen. 

Kerrannaiset 
Värähtelevän kappaleen, kuten kielen, perustaajuuden lisäksi 
syntyvät kokonaislukusuhteiset taajuuskomponentit.  

Klikki 
Muusikoille esimerkiksi kuulokkeisiin syötettävä säännöllinen 
äänisignaali, jonka avulla soittaja voi soittaa tarkasti tietyssä 
tempossa. Samantapainen kuin metronomi. 

Kohinanpoisto 
Magneettinauhalla kuuluu aina kohinaa, joka johtuu nauhan 
valmistuksessa käytettyjen magneettisten ainesosien 
ominaisuuksista. Tätä kohinaa poistamaan on kehitetty erilaisia 
menetelmiä, jotka vähentävät kohinaa ja siten kasvattavat nauhan 
signaali-kohina -suhdetta. 

Kompressori 
Laite jolla tasataan signaalin voimakkuuden vaihteluja. Heikoimpia 
tasoja voidaan nostaa ja voimakkaampia hiljentää. Tällainen 
tasoitettu signaali voidaan äänittää nauhalle suuremmalla tasolla. 

Kondensaattorimikrofoni 
Mikrofonityyppi jossa ohut metallikalvo ja elektrodi muodostavat 
yhdessä kondensaattorin. Toimiakseen kondensaattorimikrofoni 
tarvitsee erillisen sähköjännitteen. Kondensaattorimikrofonit ovat 
yleensä herkempiä kuin dynaamiset mutta ne eivät aina kestä yhtä 
suuria äänenpaineita. 

”Kuiva ääni” 
Äänitystapa, jossa pyritään minimoimaan huoneen akustiikan 
kuuluminen äänessä esimerkiksi asettamalla mikrofoni lähelle 
äänilähdettä tai käyttämällä väliseiniä. ”Kuivana” äänitetty ääni 
voidaan jälkikäteen kaiuttaa efektilaitteita käyttämällä.  

Kuuloalue 
Ihmisen kuuloalue on 20-20000 Hz. Ihmisen kuulokynnys riippuu 
huomattavasti äänen taajuussisällöstä. Ihmisen kuulo on 
tarkimmillaan taajuusalueella 2000-5000 Hz, jota kutustaan 
preesens-alueeksi. 

Leslie 
Erityisesti sähköurkujen kanssa käytetty kaiutintyyppi, joka tekee 
ääneen pyörivän vaikutelman. Leslie toimii siten, että korkeat 
taajuudet ohjataan kaiuttimen sisässä pyörivään torvikaiuttimeen.  
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Levykaiku (tai peltikaiku) 
Laite jolla tehdään jälkikaiuntaefekti. Ääni johdetaan metallilevyyn 
ja poimitaan sen toisesta päästä. 

Levynkaiverrus 
Vinyylilevyn valmistuksessa on useita vaiheita. Aluksi 
masternauhasta kaiverretaan levymatriisi, josta tehdään edelleen 
metallinen vastakappale. Tästä metallilevystä puristetaan 
varsinaiset levyt. 

Limitteri 
Laite joka rajoittaa sisääntulevan signaalin tasoa. Signaalin taso ei 
pääse nousemaan määrättyä tasoa korkeammaksi.  

Lähimikitys 
Kun mikrofoni asetetaan lähelle äänilähdettä, mikrofoni poimii 
vain soittimen suoran äänen eikä juurikaan äänitystilan pinnoista 
saapuvia äänen heijastuksia.  

Masternauha 
Stereonauha, joka valmistuu moniraitanauhan miksauksen 
tuloksena. 

Masterointi 
Äänitteen soinnillinen viimeistely ennen sen siirtoa ja monistusta 
eri tallennusformaateille. 

”Mattosaundi” 
Syntetisaattorilla soitettu jousimainen saundi, jolla täydennetään 
sovitusta soittamalla sointuja keskialueella.  

Mellotron 
1960-luvulla kehitetty kosketinsoitin, jossa äänilähteenä toimivat 
sitä varten erityisesti äänitetyt ääninauhat. Jokainen kosketin ohjasi 
yhtä ääninauhaa, jolle oli tallennettu jonkin soittimen ääni. 
Beatlesin Strawberry Fields Forever -kappaleen introssa kuullaan 
Mellotronin huilun ääntä. 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 
Digitaalinen tiedonsiirtostandardi, joka julkaistiin 1983. MIDIn 
avulla voidaan yhdistää erilaisia soittimia ja laitteita valmistajasta 
riippumatta sekä tallentaa ja muokata soittotapahtumia 
virheettömästi. 

Mikrofoni 
Laite joka muuntaa äänenpaineen muutokset sähköjännitteen 
vaihteluksi. Sähkökitaran pick up -mikrofoni muuttaa 
magneettikentän muutokset sähköjännitteen vaihteluiksi. 

Miksaus 
Eri äänilähteiden (moniraitanauhalle tallennettu materiaali, efektit, 
synkronoidut laitteet) yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi 
masternauhalle. 

Miksausautomaatio 
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Äänipöytiin rakennettu toiminta, minkä avulla kaikki äänipöydässä 
tehdyt säädöt saadaan muistiin ja toistettua jokaisella soittokerralla 
samalla tavoin.  

Mikseri kts. äänipöytä 
Modulointi 

Signaalin muuttaminen muuntamalla sitä toisella signaalilla. 
Mono 

Äänentoistojärjestelmä, jossa käytetään vain yhtä äänikanavaa. 
Monofoninen 

Yksiääninen. Ensimmäiset syntetisaattorit olivat monofonisia eli ne 
pystyivät soittamaan vain yhden äänen kerrallaan. Vrt. polyfoninen. 

Multitimbraali 
Syntetisaattori, joka toistaa monia eri sointivärejä yhtä aikaa.  

Nauhakaiku 
Ääninauhurin tekniikkaa hyödyntävä kaikulaite. Ääninauhurissa 
äänitys- ja toistopäät ovat pienen etäisyyden päässä toisistaan. Jos 
ääninauhurin äänitys- ja toistopään signaalit toistetaan yhtäaikaa, 
kuullaan pienestä aikaerosta johtuva viive-efekti. 
Nauhakaikulaitteessa voi olla useita äänipäitä, joilla voidaan säätää 
haluttu viiveaika. 

Nauhakohina 
Ääninauhan metallikerroksen häiriöistä johtuva kohina. 

Nauhakompressio 
Kun ääninauhalle ohjataan signaali tarpeeksi kovaa, ääninauhalle 
tallentuva ääni vääristyy siten, että äänen dynamiikka hieman 
kutistuu. Tätä voidaan käyttää tehokeinona esimerkiksi rumpujen 
äänityksessä. 

”Paavo”  
Studioammattilaisten yleisnimitys efektilaitteille. 

Phaser 
Efekti, jonka toimintaperiaate perustuu äänen pienten vaihe-erojen 
muutokseen. 

Pitch Bend  
Säädin syntetisaattorissa, jolla voidaan portaattomasti joko nostaa 
tai laskea äänentaajuutta. 

Polyfoninen 
Moniääninen. Tässä kirjassa polyfonisuus viittaa syntetisaattorin 
ominaisuuteen soittaa yhtä aikaa monta ääntä yhdellä sointivärillä 
(vrt. multitimbraali).  

”Presenssi” 
Äänenlaatu, joka tuntuu olevan lähellä kuulijaa. Preesens-alue on 
ihmisen kuuloalueella oleva taajuuskaista, jonka ihminen kuulee 
erityisen hyvin. 

Progressiivinen rock (myös ”proge”) 
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1960-luvulla syntynyt ja erityisesti 1970-luvun alussa kukoistanut 
tyylisuuntaus, jonka tunnusmerkkejä olivat kappaleiden pitkät ja 
monimutkaiset rakenteet, virtuoottiset soittajat ja uudet sointivärit. 

”Putki” 
Putki-sanalla tarkoitetaan elektroniputkea. Sitä käytettiin 1900-
luvun alkupuoliskolla erilaisten sähköisten laitteiden 
rakentamisessa. Erityisesti kitaravahvistimissa se on edelleen 
käytetty elementti. 

”Pyöritys” 
Informanttien yhteisnimitys kolmelle sähkökitarassa käytetylle 
efektille chorus, phaser ja flanger. 

Q-arvo 
Joissakin taajuuskorjaimissa voidaan määrittää, kuinka laajalle 
taajuusalueelle korjain vaikuttaa. Q-arvoa säätämällä taajuusaluetta 
voidaan kaventaa tai leventää. 

Remasterointi 
Äänitteen uudelleen julkaisun yhteydessä siihen tehtävät 
soinnilliset korjaukset. 

RTA (Real Time Analyziser) 
Laite joka laskee useiden taajuuskaistojen energiamäärän 
reaaliaikeisesti. Taajuuskaistojen energiamäärä näytetään 
palkkeina, joiden korkeus vastaa ko. taajuuskaistan energiamäärää. 

Rumpukone 
Laite jossa on rumpujen ja perkussiosoittimien synteettisiä tai 
sämpättyjä ääniä. Rumpukoneilla ohjelmoidaan tahdin tai kahden 
mittaisia rumpukomppeja, joita yhteen liittämällä voidaan rakentaa 
koko kappaleen rumputausta. 

Rumpukoppi 
Pieni äänieristetty tila studiossa. Rummut voidaan äänittää siinä 
niin, että niiden ääni ei kantaudu muille soittimille tarkoitettuihin 
mikrofoneihin. 

Saundi 
Sanalla on useita merkityksiä. 1) Jonkin soittimen sointiväri. 2) 
Jollekin yhtyeelle, laulajalle tai tietylle musiikkityylille ominainen 
sointiväri. 3) Syntetisaattoriin tallennettu äänenväri. 

Sekvensseri 
Sekvensserillä ohjataan sähköisiä soittimia kuten rumpukoneita tai 
syntetisaattoreita. Ne taltioivat ohjauskäskyjä: mikä sävelkorkeus 
soitetaan, kuinka kauan, millä voimakkuudella jne. Sekvensserille 
tallennetut käskyt voidaan ohjata mihin tahansa laiteeseen, mikä 
vain on yhteensopiva sekvensserin kanssa.  

Signaali-kohina-suhde 
Dynaaminen alue, joka jää nauhakohinan (ja laitteista tulevan 
kohinan) ja toisaalta signaalin yliohjautumisen väliin.  

”Skrätsäys” 
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LP- tai singlelevyn soittotapa, jossa soittaja liikuttelee levyä 
levylautasella edestakaisin kädellä ohjaten. Oikeastaan kyseessä on 
sämpäyksen tapainen soittotekniikka, missä voidaan käyttää mitä 
tahansa levylle tallennettua ääntä uuden teoksen äänimateriaalina. 

S-limitteri 
Taajuuskorjain, jolla voidaan vaimentaa tarkasti s-konsonantin 
taajuusaluetta. Liian voimakkaat s-konsonantit saattoivat aiheuttaa 
vaikeuksia levynkaiverruksessa. 

Spektri 
 Äänen taajuusjakauma. 
Stereo 

Äänentallennusmuoto, jossa tarvitaan kaksi äänikanavaa. Kahden 
kanavan avulla voidaan luoda illuusio tilasta. 

Stereokanta 
Kahden äänikanavan muodostama ääninäyttämö akselilla vasen-
oikea. 

Subtraktiivinen synteesi 
Synteesimenetelmä jossa ääni saadaan aikaiseksi suodattamalla 
ääneksiä pois alkuperäisestä runsaasti osasäveliä sisältävästä 
äänestä. 

Sustain 
Efekti joka saa äänen kestämään pidempään. Myös se osa soittimen 
äänestä, joka alkaa heti äänen alukkeen jälkeen ja kestää niin 
pitkään kuin soittimen annetaan soida. 

”Synabasso” 
Syntetisaattorilla soitettu basso-osuus. Syntetisaattorin saundi ei 
tällöin välttämättä pyri lainkaan jäljittelemään sähköbasson 
saundia. 

”Synabrassi” 
Syntetisaattorilla soitettu puhallinsektion osuus. Saundissa ei 
välttämättä pyritä oikean puhallinsektion realistiseen jäljittelyyn, 
vaan synteettisen kuuloinen lopputulos voi olla toivottava. 

Syntetisaattori 
Soitin joka muodostaa äänen käyttämällä jotain 
äänisynteesimenetelmää. 

Sämpleri 
Laite joka tallentaa lyhyen näytteen äänestä muistiin. Näytettä 
voidaan toistaa ohjaamalla sämpleriä esimerkiksi MIDI-
komennoilla. 

Sämpläys 
Sämplerissä käytettyjen ääninäytteiden valmistaminen ja 
muokkaaminen. Useinkaan ääninäyte ei ole valmis käytettäväksi 
sellaisenaan, vaan sitä on esimerkiksi lyhennettävä. Kun näyte 
”luupataan”, sitä voidaan toistaa niin kauan kuin halutaan. 

Särö 
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Yliohjautumisesta johtuva signaalin vääristyminen. Alun perin 
epätoivottu äänitysvirhe, mutta varsinkin 1960-luvulta lähtien 
tarkoituksellinen äänenmuokkauskeino. 

Taajuuskorjain 
Laite jolla muokataan äänen taajuussisältöä. Esimerkiksi kaikki 
taajuudet tietyn taajuusarvon alapuolelta voidaan kokonaan poistaa. 

”Tehdassaundit” (preset) 
Syntetisaattorin muistipaikkoihin valmiiksi ohjelmoidut saundit. 
Tehdassaundeja voi hankkia erikseen myytävillä muistikorteilla. 

Transistori 
1940-luvun lopulla kehitetty puolijohdekomponentti, jota voidaan 
käyttää esim. vahvistimena. Transistori korvasi sitä edeltäneet 
elektroniputket monissa elektroniikkalaitteissa. 

Tuplaus 
Moniraitaäänityksen mahdollistama tehokeino. Esimerkiksi solistin 
osuus voitiin äänittää kahteen kertaan, jolloin lopputulos kuulosti 
hieman tukevammalta kuin vain yksittäinen otto.  

Työasema 
Syntetisaattori, jossa on mukana sekvensseri ja mahdollisesti myös 
sämpäysominaisuus. Tällaisella laitteella voi soittaa ainakin osan 
iskelmässä tarvittavista soittimista.  

Wah-wah 
Erityisesti sähkökitarassa käytetty jalalla ohjattava efekti. Efektin 
nimi on onomatopoeettinen: nimitys jäljittelee sitä vaikutusta, 
jonka efekti tekee sähkökitaran äänelle. Teknisesti wah-wah -efekti 
on kaistasuodin, joka korostaa kapeaa taajuuskaistaa. Efektiä 
käytetään usein siten, että ääntä muutetaan kappaleen rytmin tai 
tempon mukaisesti. 

Vaihevirhe 
Soinnilliset vääristymät, mitkä johtuvat siitä, että sama signaali on 
toisessa äänikanavassa ajallisesti hieman edellä ja toisessa 
kanavassa jäljessä.  

Viive 
Kahden tai useamman äänen aikaeroihin perustuva efektityyppi. 
Ihminen erottaa kaksi ääntä toisistaan, jos niiden välinen aikaero 
suurempi kuin n. 30-40 ms. Efektiä, joka hyödyntää tätä suurempia 
aikaeroja, voidaan kutsua viiveeksi. Lyhyempiä aikaeroja (esim. 5-
20 ms) hyödyntäviä efektejä ovat mm. chorus, phaser ja flanger. 

Vintage 
Laite tai soitin, joka on saavuttanut tietyn musiikkityylin 
toimijoiden keskuudessa arvostetun ja keskeisen aseman. Vintage-
laitetta ei enää välttämättä valmisteta tai sen uudemmissa versioissa 
on tehty muutoksia, joita käyttäjät pitävät huonompina vanhempiin 
versioihin verrattuna.  

Vinyylilevy 
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Vinyyli on materiaali, josta LP-levyjä valmistettiin 1950-luvulta 
lähtien. Sanalla tarkoitetaan usein LP-levyä. 

Viulukone kts. jousikone 
”Vuotaminen” 

Kun käytössä on paljon mikrofoneja samassa tilassa, poimivat 
nämä mikrofonit osittain samaa ääntä. Vuotamisen seurauksena 
mikrofonien välittämä sointiväri vääristyy. 

Äänipöytä 
Laite johon kytketään studion eri äänilähteet. Jokaiselle 
äänilähteelle on oma kanavansa. Äänipöydässä ääntä voidaan 
muokata eri tavoin: sen voimakkuus voidaan sovittaa toisiin 
äänilähteisiin sopivaksi, ääneen voidaan lisätä efektejä ja sen 
taajuussisältöä voidaan muuttaa. Äänipöydästä ääni voidaan ohjata 
edelleen esimerkiksi nauhureille. 
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Liite 1. Innovaatio-päätös-prosessi 
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Liite 2. Julienin kaavio 

 
Lähde: Julien, Olivier 1999: The diverting of musical technology by rock 

musicians: the example of double-tracking. Popular Music Vol 18/3. Cambridge 
University Press. s. 363. 
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Liite 3. Musiikkiteknologisten innovaatioiden 
kehityssykli populaarimusiikissa 
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Abstract 

 
“Paavot kehiin” [“Roll out the sound effects!”]. Music Technology in Finnish 
Popular Music Production from the 1960’s to the 1980’s. 

   
“Paavot kehiin” is a humorous phrase used by Finnish studio musicians. It 

refers to digital signal processors that are used in music production to alter the 
sound of an instrument electronically. The phrase is related to the two main 
topics of this study. One aim of the study is to describe the change of the sound 
(or timbre) of Finnish popular music. The second aim is to study the role of 
music technology in the Finnish popular music production. 

The introductory chapter deals with the methodological and theoretical 
approaches of the dissertation. The main sources of information are interviews, 
records and Finnish music magazines. The interviews were made with arrangers, 
studio musicians and audio engineers. The record material includes LP records 
of six popular Finnish artists. The theoretical frame of reference is the diffusion 
of innovations theory developed by Everett Rogers.  

Chapters 2, 3 and 4 are devoted to the role of music technology in Finnish 
popular music production from the 1960’s to the 1980’s. Popular music 
production is viewed from three angles: arranging, playing in a studio and music 
recording. Several technological innovations are presented (e.g. synthesizers and 
multitrack recording).  

Some informants felt that the quality of Finnish popular music declined in the 
1980’s. They thought that the new electronic sound of music was covering the 
melody and harmony of songs.  

The fifth chapter concentrates on this “crisis” of Finnish popular music in the 
1980’s. 

The sixth chapter has two parts. The first part shows the results of the 
musical analysis in which 634 songs were analysed in detail. The analysis shows 
which instruments and recording methods are common and which elements are 
only of a temporary nature during the chosen period.  

The second part of the sixth chapter is a summary of the previous chapters. 
The diffusion of innovations theory is applied to explain the change in the 
Finnish music production. Some innovations diffused quite rapidly. They were 
used to rationalise production methods. It was quite common in the 1970’s to 
produce Finnish versions of international hits. Therefore music professionals 
followed international trends in music technology. The most interesting part of 
the theory is the “perceived attributes of innovation” as Rogers calls them. These 



 
 
 
 

297 
 

five attributes explain why some innovations were so readily adopted and why 
some other innovations never made their way into popular music production. 

In the seventh chapter the author reflects his own experiences after listening 
analytically to hundreds of songs from different decades. Some thoughts about 
the way the music technology makes a “timeless sound” in popular music 
impossible are presented. 




