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Äänitettynä kuunneltavan musiikin alukkeet ovat aina jollain tavalla käsiteltyjä 
haluttujen taiteellisten näkemysten mukaisesti. Tässä työssä tutkitaan äänen alukkeita 
sekä niiden muokkaustekniikoita nykyaikaisessa populaarimusiikin miksauksessa. 

Aluke on jokaisen luonnollisen äänen alussa esiintyvä muutaman kymmenen 
millisekunnin kestoinen hälyääni, joka erotetaan äänen tasaisesta vaiheesta. Yhtenä 
esimerkkinä alukkeista ovat puheessa käyttämämme konsonantit, mutta alukkeet 
vaikuttavat myös esimerkiksi instrumenttien tunnistettavuuteen. Työssäni tarkastelen 
lisäksi alukkeiden suhdetta äänen ymmärrettävyyteen. 

Tutkimustani taustoitan neljän suomalaisen populaarimusiikin miksaajan 
(Tuomas Kokko, Julius Mauranen, Jonas Olsson ja Arttu Peljo) teemahaastatteluilla. 
Näistä haastatteluista keräämääni tietoa syvennän helmikuussa 2015 tekemälläni 
etnografisella kenttätyöllä Jonas Olssonin Victory Audio -studiolla Kokkolassa. 

Nykyaikaisen populaarimusiikin miksauksessa alukkeita muokataan pääasiassa 
kompressiolla, taajuuskorjauksella, edellisten yhdistelmillä, kaiunta- ja viive-efekteillä 
sekä äänen säröttämisellä. 

Tutkimuksessani havaitsin, että äänen alukkeet ja niiden muokkaus vaikuttavat 
ääni-informaation ymmärrettävyyteen merkittävästi. Lisäksi aluke liittyy musiikin 
havaittuun rytmitykseen ja iskevyyteen sekä sisältää tietoa muun muassa äänen 
suunnasta ja etäisyydestä. 
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1. Johdanto 

 

Sidotuin silmin, pieninkin ääninäyte tarjoaa hämmästyttävää tietoa ympäristöstämme. 

(Rupert Neve; ks. Moylan 2007, xii.) 

 

Koska jokaisella luonnollisella äänellä on alku, tai atakki, ei normaalissa ympäristössä 

esiinny koskaan matemaattisen puhdasta sointia tai siniaaltoa. (Sonnenschein 2001, 69.) 

 

Oeo oaa aaeu, iä ueee uuoaii ia ooaea? Oletko koskaan ajatellut, miltä puheemme 

kuulostaisi ilman konsonantteja? Entä miltä maailmamme kuulostaisi, jos ainoa 

soittimemme olisi puhdas siniaalto? Näiden kahden esimerkin avulla on ehkä helpoin 

ymmärtää tutkimukseni keskeisin käsite – aluke (eng. transient ja onset). Jo 

vuosikymmenten ajan on tiedostettu, että alukkeet muodostavat tärkeän osan kuullun 

ymmärtämisestämme (esim. Grey 1975). Yksinkertaistettuna aluke on lyhyen aikaa 

soiva, usein voimakas, säveletön hälyääni ennen varsinaista jatkuvaa soivaa ääntä (esim. 

Bello et al. 2005). Yhtenä esimerkkinä näistä ovat puheessa käyttämämme konsonantit, 

jotka ovat puheen ymmärrettävyyden kannalta tärkeämpiä kuin vokaalit (esim. Alves et. 

al. 2010, 4). Vaikka vokaaleillakin on alukkeet, jotka erottuvat esimerkiksi sanojen 

alkaessa vokaalilla, usein vokaalin oma aluke korvautuu puheessa konsonantilla ja sen 

alukkeella. Toisena esimerkkinä alukkeesta on pianon kolahtava ääni, joka syntyy 

pianon vasaran iskeytyessä kieleen ennen varsinaista soivaa säveltä. Pianon tapaan 

myös muiden instrumenttien tunnistettava sointi perustuu tähän sävelettömään, usein 

vain sekunnin murto-osan kestoiseen hälyääneen (esim. Zaunschirm et al. 2012). 

 Äänen alukkeet liittyvät vahvasti kokemukseemme äänestä. Ääni kulkeutuu 

aivojemme tunteita käsittelevään mantelitumakkeeseen kahta reittiä. Näistä 

ensimmäinen on kemikaalien välityksellä toimiva tiedostamaton ja nopea, niin sanottu 

quick and dirty -reitti, ja toinen kuuloaivokuoren eli äänellisen muistimme kautta 

kulkeva tietoinen ja hitaampi reitti. Neurotieteessä on selvitetty, että ensimmäinen 

reaktiomme ääneen ei ole tietoinen, vaan tiedostamaton, evoluution muokkaama 

mantelitumakkeessa tapahtuva taistele tai pakene -reaktio. Äänihavainto kulkeutuu 

kemikaalien mukana välittömästi mantelitumakkeeseen ohittaen näin äänellisen 

muistimme, jolloin emme kykene heti tunnistamaan äänen aiheuttajaa. (Ks. esim. 

LeDoux ja Phelps 2008, 163.) Voidaankin ajatella, että alukkeet ovat niin lyhyitä ääniä, 

että ne kulkeutuvat ensin suoraan mantelitumakkeeseemme aiheuttaen taistele tai 
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pakene -reaktion. Vasta tämän jälkeen mantelitumakkeeseen kuuloaivokuoremme 

äänellisen muistin kautta saapuva tieto yhdistää alukkeen ääni-informaation johonkin 

aiemmin kuulemaamme ääneen (ibid.), ja kykenemme mahdollisesti tunnistamaan 

esimerkiksi soittimen sekä tilan akustisia ominaisuuksia alukkeen ääni-informaation 

avulla. Tunnettu äänen yksityiskohtiin perehtynyt tutkija Denis Smalley (1994, 37) 

kutsuukin tätä ”luonnollista taipumusta yhdistää ääniä niiden oletettuihin lähteisiin ja 

aiheuttajiin” source bondingiksi. Tutkimuskohteeseeni tämä neurotieteellinen tausta 

liittyy siten, että populaarimusiikin miksauksessa alukkeita muokataan usein 

aggressiivisemman ja voimakkaamman kuuloisiksi, jolloin myös mantelitumakkeemme 

reagoi herkemmin alukkeiden ääni-informaatioon. Tämä lienee yksi syy, miksi 

populaarimusiikki vangitsee keskittymisemme yhtä helposti kuin aamulla hälyttävä 

herätyskellon soitto. 

 

 

1.1. Tutkimuksen kohde, tausta ja tavoitteet 

 

Tässä pro gradu -työssä tutkin alukkeita, niiden ääni-informatiivisia tehtäviä sekä 

alukkeiden muokkausta nykyaikaisessa populaarimusiikin miksauksessa. Alukkeiden 

monista tehtävistä perehdyn erityisesti niiden vaikutuksiin äänen ymmärrettävyyden 

(eng. intelligibility) kannalta. Äänen ymmärrettävyyteen keskityn erityisesti 

tutkimustani varten tekemieni neljän miksausta ja alukkeita käsittelevän 

taustahaastattelun seurauksena. Näissä haastatteluissa miksauksen tärkeimmiksi 

tehtäviksi nousivat äänen ymmärrettävyys sekä mahdollisimman tehokas informaation 

välittäminen äänen avulla. 

Tutkimuksessani tarkastelen äänen ja erityisesti alukkeen sisältämän ääni-

informaation ymmärrettävyyttä akustemologian (ks. esim. Feld 1996, 97) tutkimusalaa 

mukaillen kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tarkastelen sitä, kuinka ymmärrettävästi 

ja selkeästi (eng. clarity) äänitteen sisältö välittyy kuulijalle, ja toiseksi sitä, mitä 

ymmärrettävää tietoa kuulija voi saada ääni-informaatiosta. Äänitteen sisällön 

ymmärrettävyyteen liittyy esimerkiksi sillä olevien soitinten ja sanoitusten selkeä 

erottuvuus, selkeys ja tunnistettavuus. Ääni-informaatioon taas sisältyy ymmärrettävää 

tietoa esimerkiksi soittimen akustisista ominaisuuksista ja äänen ensiheijasteista. Lisäksi 

ymmärrämme, kuuntelemme ja muokkaamme ääntä kulttuurillemme ominaisten 

tapojen, niin sanotun kulttuurisen kuulomme mukaisesti. Helmikuussa 2015 tekemäni 
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etnografisen tapaustutkimuksen avulla syvennän ja haastan tutkimuskirjallisuudesta ja 

tekemistäni neljästä ilmiötä taustoittavasta teemahaastattelusta muodostamaani 

”teoreettista” tietoa siitä, minkälaisin keinoin alukkeita muokataan konkreettisesti 

nykypäivän populaarimusiikin miksauksessa. 

Musiikintutkimuksellisesti alukkeen rooli äänen tunnistamisessa on tärkeä, sillä 

maailma on täynnä erilaisia ääniä ja soittimia, joiden ainutlaatuisuus perustuu juuri 

alukkeisiin. Lisäksi yhtenä lähtökohtana ja syynä mielenkiintooni alukkeita kohtaan on 

se, että viime vuosikymmeninä ääniteteollisuus on pyrkinyt äänitetyn musiikin yhä 

voimakkaampaan suhteelliseen yleissointiin, joka on johtanut niin sanottuun 

äänenvoimakkuussotaan (eng. loudness war; ks. esim. Deruty ja Tardieu 2014). Tämän 

seurauksena tunnistettavat ja rytmittävät alukkeet muuttuvat ja katoavat helposti 

dynamiikan kutistuessa äänitteillä. Äänenvoimakkuussota liitetään yleisesti 1990-

luvulla yleistyneiden digitaalisten tallennusmedioiden, kuten cd-levyn, tarjoamaan 

mahdollisuuteen nostaa äänitteen yleinen äänenvoimakkuus äänen masterointivaiheessa 

mahdollisimman voimakkaaksi erilaisten dynamiikkaa muokkaavien tekniikoiden 

avulla. Syitä tähän laajalti tutkittuun ilmiöön on monia, mutta yksinkertaisimmillaan 

kyse on psykoakustisesta ilmiöstä, jossa ihminen kokee äänenvoimakkuudeltaan 

suuremman äänen parempana ja vaikuttavampana kuin saman äänen hiljaisempana 

(Devine 2013, 164). Voidaan puhua jopa viime vuosikymmeninä tapahtuneesta 

kulttuurisesta muutoksesta (ibid.); kun 1970-luvulla ihmisten odotettiin keskittyvän 

musiikkiin, nykypäivänä musiikin tulisi kaapata kuulijan huomio (Matt Serletic; ks. 

Levine 2007, 15). Äänenvoimakkuussodassa on siis lopulta kyse äänen avulla 

saavutettavasta voimasta ja vallasta (vrt. esim. Johnson ja Cloonan 2009). Äänitteen 

suhteellista äänenvoimakkuutta nostettaessa alukkeiden aiheuttamia lyhyitä ja muun 

äänen seasta usein voimakkaampina erottuvia äänen ”piikkejä” joudutaan rajoittamaan 

ja vaimentamaan erilaisin tekniikoin. 

Äänenvoimakkuussodan ympärillä käytyä keskustelua vaivaa yleisen äänestä 

käydyn arkipäiväisen keskustelun tapaan vakiintuneen käsitteistön puute. Voidaan 

kuitenkin sanoa, että 1980-luvun puolivälistä vuoteen 2004 käydyn sodan syyt olivat 

aluksi esteettisiä ja muuttuivat lopulta äänitteiden mahdollisimman suuren 

äänenvoimakkuuden tavoitteluksi. Ennen äänenvoimakkuussotaa ääniteknologian 

tavoitteena oli tuottaa äänenlaadultaan hyviä ja alukkeet säilyttäviä laitteita ja äänitteitä. 

Sodan seurauksena ääntä ryhdyttiin käsittelemään runsaasti mahdollisimman suuren 

äänenvoimakkuuden tavoittelemiseksi. Yhdeksi syyksi sotaan mainitaan myös 
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digitaalisten äänityslaitteiden ja -ohjelmien (eng. digital audio workstation, DAW) 

nopeasti ja helposti saatavilla olevat äänenmuokkaustyökalut, joita miksaaja voi 

nykyään käyttää työssään lähes rajattomasti. Sodan vaikutuksesta äänitteiden 

yleisvoimakkuus on noussut, alukkeiden merkitys musiikissa on vähentynyt ja äänen 

”luonnollisuus” on jossain määrin kadonnut. Äänitteiden makrodynamiikka, eli 

hiljaisten (piano) ja voimakkaiden (forte) kappaleen osien suhde, on silti säilynyt 

muuntumattomana. (Deruty ja Tardieu 2014.) Tutkimuksessani en kuitenkaan käsittele 

äänenvoimakkuussotaa ja alukkeiden muokkauksen vaikutuksia siihen, vaan ilmiö on 

ennemminkin työni taustalla sekä yksi tutkimuskohteeni valintaan vaikuttaneista 

lähtökohdista. 

Näistä syistä ja lähtökohdista on mielekästä selvittää miten ja millaisia työkaluja 

suomalaiset miksaajat käyttävät alukkeiden muokkaamiseen juuri nyt. Tutkimukseni 

alkuvaiheessa suunnittelin perehtyväni erityisesti voimakkaita alukkeita ja ”iskevyyttä” 

(eng. punchiness, ks. esim. Zaunschirm et al. 2012) tuottaviin rumpuihin, joiden 

merkitystä populaarimusiikin rumpusointiin ja sen iskevyyteen myös kaikki 

haastateltavistani korostivat, mutta iloiseksi yllätyksekseni laulun alukkeet saivat 

haastateltavilta ehkä vielä enemmän huomiota osakseen. 

Miksausta ja esimerkiksi alukkeiden muokkauksen kaltaista äänenmuokkausta 

tutkittaessa olisi tärkeää ottaa huomioon, milloin äänenmuokkaus muuttaa alkuperäistä 

ääntä siten, että muokatun äänen voidaan ajatella olevan uusi, alkuperäisestä poikkeava 

ääni. Kysymys on kuitenkin erittäin laaja, ja en kykenekään asian tarkempaan 

pohdintaan pro gradu -työni rajoissa. Uskon silti, että tutkimukseni tarjoaa ajatuksia 

herättäviä näkökulmia kysymykseen. 

Oma kiinnostukseni alukkeisiin heräsi, kun tarkastelin erään kaksikymmentä 

vuotta sitten julkaistun populaarimusiikkikappaleen aaltomuotoa tietokoneavusteisesti 

(kuva 1, ylärivi). Kiinnitin huomiota erityisesti aaltomuodossa rumpuiskujen mukana 

esiin kohoaviin äänenvoimakkuuspiikkeihin, joita nykypäivän äänitetyssä musiikissa 

(kuva 1, alarivi) ei useinkaan ole havaittavissa, mahdollisesti juuri edellä mainitsemani 

äänenvoimakkuussodan vaikutuksesta. Kuitenkin yksittäiset rumpuiskut erottuvat 

nykymusiikin äänikuvasta ehkä jopa voimakkaampina, selkeämpinä ja terävämpinä kuin 

aiemmin. Myöhemmin minulle selvisi, että voimakkaasti limitoituja äänitteitä ei ole 

voitu tuottaa ennen vuotta 1990, koska siihen käytettyä teknologiaa, kuten brickwall-

limittereitä, ei ole ollut vielä saatavilla (Deruty ja Tardieu 2014, 48). Tämän 

seurauksena aloin pohtia, millä keinoin miksaajat saavat erilaiset alukkeet esiin muun 
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äänen seasta. Tutkimukseni voidaankin ajatella eräänlaiseksi sillanrakentajaksi 

tietotekniikan keinoin aluketta määrittelevien tutkimusten sekä alukkeiden 

käsittelijöiden näkemysten välille. 

Tekemässäni kuvassa (kuva 1) on kahden eri tanssimusiikkikappaleen ääntä 

kuvaavat aaltomuodot. Kuvan (kuva 1) ylärivin aaltomuodot ovat Donna Summerin 

kappaleesta I Feel Love (1977) ja alarivin kuvaajat ruotsalaisen sooloartisti Robynin 

kappaleesta Dancing on My Own (2010). Kuvan (kuva 1) vasemmanpuoleisen 

sarakkeen aaltomuodoissa näkyvät kappaleet kokonaisuudessaan ja oikeanpuoleisessa 

sarakkeessa kappaleiden viimeisten kertosäkeiden neljä ensimmäistä tahtia. Kuvan 

(kuva 1) oikeanpuoleisen sarakkeen aaltomuodoista käy hyvin ilmi se, miten 

rumpuiskujen mukana kohoavat äänenvoimakkuuspiikit erottuvat ylemmästä 

kuvaajasta, kun taas alemmasta ne vaikuttaisivat lähes kokonaan puuttuvan. 

Molemmissa kappaleissa on kuitenkin selkeästi havaittava neljäsosia korostava 

tasajakoinen niin sanottu four-on-the-floor -tanssimusiikkirytmi, jossa bassorumpua 

soitetaan tahdin jokaisella neljäsosalla. 

 

Kuva 1. Kuvassa on kahden eri kappaleen aaltomuotokuvaajat. Kuvan vasemmassa sarakkeessa ovat 

kappaleet kokonaisuudessaan ja oikeassa kappaleiden viimeisten kertosäkeiden neljä ensimmäistä tahtia. 

Ensimmäisellä rivillä on Donna Summerin I Feel Love (1977). Toisella rivillä on Robynin Dancing on My 

Own (2010). Oikeanpuoleisen sarakkeen aaltomuotokuvaajista käy selkeästi ilmi rumpuiskujen mukana 

kohoavien piikkien eroavaisuudet. 
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Tällaiset ääniaaltoja kuvaavat muodot ovat keskeisessä asemassa nykypäivän 

digitaalisessa äänenmuokkausympäristössä. Usein sanotaankin, että digitaalisissa 

ympäristöissä työskennellään korvien asemesta silmillä (ks. esim. Martin ja Carr 2011). 

Kuvaruudulla näkyvät visuaaliset ääniaaltojen kuvaajat saattavat hämätä kuulijaa, mutta 

taitava miksaaja osaa välttää näköaistimuksen aiheuttaman mahdollisen harhan ja 

keskittyä kuuloaistimukseensa. Samoin esimerkiksi kuvaruudulla ääniaaltojen 

kuvaajissa näkyvä rytminen virhe saattaa altistaa tämän virheen korjaamiselle, vaikka 

virhe ei varsinaisesti kuuluisikaan. Digitaalisen äänitysympäristön visuaaliset ärsykkeet 

linkittyvätkin vahvasti professori John Richardsonin kirjassaan An Eye for Music (2012) 

kuvailemaan neosurrealistiseen kulttuuriin, jossa monien nopeasti muuttuvien asioiden 

yhteinen summa luo yhtenäisyyden vaikutelman. Havaitun äänen ja siitä nähdyn kuvan 

yhtäaikainen kokemus vaikuttaa yhtenäiseltä, vaikka äänestä nähdyllä kuvalla ei sinänsä 

ole mitään tekemistä kuuloaistiin perustuvan taiteen kanssa. Samalla kuitenkin 

äänitysteknologioiden kehittyminen on mahdollistanut sen, että voimme keskittyä yhä 

pienempiin äänen osasiin (Zagorski-Thomas 2008, 198) – kuten alukkeisiin. 

Simon Zagorski-Thomas (2008) esittää teemoja, joita musiikkitieteen sisään 

tulisi entistä voimakkaammin nostaa osana pirstaloitunutta musiikkituotannon 

musiikkitieteen tutkimussuuntausta. Tämän tutkimussuuntauksen yhtenä tarkoituksena 

on kehittää työkaluja erilaisten teknologioiden avulla luodun musiikin tutkimukseen. 

Artikkelissaan ”The Musicology of Record Production” (2008, 189–190) Zagorski-

Thomas erittelee kuusi musiikintuotannon musiikkitieteeseen liittyvää teemaa, joista 

tutkimukseni linkittyy kahteen: 

 

1. Selkeys ja särö äänitteellä. Miksi pidämme tietynlaisesta säröstä? 

2. Millä tavoin teknologialla voidaan vaikuttaa havainnoituun äänen merkitykseen? 

 

Tutkimuksessani määrittelen populaarimusiikin ensinnäkin haastateltavieni 

tekemien musiikin miksaustöiden kautta, mutta myös yleisemmin Jari Muikun (2001, 

11) tavoin ”kaupalliseen menestykseen tähtäävään pop-, rock-, tanssi- ja 

iskelmämusiikkiin”. Haastateltavani erottivat populaarimusiikin piiristä jazzin, 

kansanmusiikin sekä klassisen musiikin. Miksauksella tarkoitan työssäni sitä äänitteen 

teon vaihetta, jossa kaikki äänityksen aikana tallennetut elementit yhdistetään 

yhtenäiseksi musiikkiesitykseksi. Miksaus onkin kuin tyhjä taulu maalaajalle, johon 

miksaaja määrittelee sointimaailman sekä yhdistää äänitetyt elementit pysyväksi, 



 

7 

draamankaareltaan haluamansalaiseksi kokonaisuudeksi pieniä yksityiskohtia 

muokkaamalla. (Zak III 2001, 141.) Miksauksessa käsitellään siis esimerkiksi 

äänitettyjen raitojen äänenvoimakkuuden suhteita toisiinsa nähden, muokataan 

yksittäisten raitojen äänenväriä, asetellaan soivat elementit haluttuihin kohtiin 

havaitussa kolmiulotteisessa äänikuvassa (ns. sound stage; Moylan 2007, 50) sekä 

käsitellään yksittäisiä raitoja erilaisilla tekniikoilla ja äänenmuokkauslaitteilla, kuten 

kaikulaitteilla ja dynamiikkaa muokkaavilla laitteilla. Yksittäisiä raitoja muokkaamalla 

miksaaja pyrkii luomaan mahdollisimman eheän kokonaisuuden, jonka sisältö välittyy 

kuulijalle retorisesti halutulla tavalla, mahdollisimman tehokkaasti, erottuvasti ja niin, 

että sen sisällöstä alukkeet erottuvat selkeästi. Hyvän miksauksen tulisi myös tavoittaa 

nykypäivän äänitetuotannon tekniset ja esteettiset vaatimukset sekä vastata 

käyttötarkoitustaan. Tällainen käyttötarkoitusta vastaava, funktionaalinen tuotantotapa 

(ks. esim. Zagorski-Thomas 2008, 205), voi olla esimerkiksi musiikin rytmi-

informaation korostaminen sen tanssittavuuden lisäämiseksi. Miksauksen työvaiheita 

käsittelen tarkemmin työni neljännessä luvussa. 

Tässä tutkimuksessa kysyn: Minkälaisin keinoin alukkeita muokataan 

nykyaikaisessa populaarimusiikin miksauksessa? Jotta voisin vastata tähän 

pääkysymykseen, pohdin myös alakysymyksiä: Mikä on aluke? ja Mitä tehtäviä 

alukkeilla on niin yksittäisissä äänissä kuin valmiiksi miksatussa musiikissa? 

Tekemissäni ilmiötä taustoittavissa tutkimushaastatteluissa nousi esille alukkeiden 

yhteys äänen ymmärrettävyyteen. Siksi kysyn lisäksi: Miten aluke ja sen muokkaus 

vaikuttavat äänen ymmärrettävyyteen? Ymmärrettävyydellä tarkoitan tässä esimerkiksi 

sitä, miten tunnistettavia äänitteen soittimet ovat, sekä siihen, mitä ääni-informaatiota 

itse alukkeet sisältävät? Tutkimukseni taustoittamista varten olen haastatellut vuonna 

2013 neljää suomalaista populaarimusiikin miksaajaa, jotka ovat aakkosjärjestyksessä 

Tuomas Kokko, Julius Mauranen, Jonas Olsson sekä Arttu Peljo. Näistä ilmiötä 

taustoittavista haastatteluista saatua tietoa syvensin tekemällä kahden päivän 

etnografisen tapaustutkimuksen yhden haastateltavani, Jonas Olssonin, Victory Audio -

studiolla. Kenttätyössä tarkastelen suomalaisen Herz-yhtyeen Kuriton kakara -albumin 

(2015) miksausprosessia. 

 

 

 

 



 

8 

1.2. Menetelmät ja aineisto 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa uutta tietoa alukkeiden käsittelystä suomalaisessa 

populaarimusiikin miksauksessa. Käyttämäni akateeminen- ja ammattikirjallisuus sekä 

toisiaan täydentävät tutkimusmetodit – teemahaastattelu, etnografinen tapaustutkimus 

sekä lähikuuntelu – yhdistettynä eri tieteenaloihin, kuten musiikkitiede, 

signaalinkäsittely, elektroniikka, neurotiede, psykologia sekä mediatutkimus, luovat 

monipuolisen tutkimuskokonaisuuden. Samalla pyrin esittelemään alukkeiden tärkeää 

roolia havaitussa äänessä ja lisäämään tietoisuutta tämän miksausprosessissa keskeisen 

ja valmiille äänitteelle olennaisen ilmiön teknisten ja taiteellisten muokkaustekniikoiden 

vaikutuksista havainnoituun ääneen. Pyrin myös selventämään alukkeen määritelmää, 

joka on tällä hetkellä varsin epämääräinen. Koska tutkin alukkeiden muokkausta 

musiikin miksauksessa, jätän tutkimukseni ulkopuolelle soittajan, soittimen, äänityksen 

ja masteroinnin vaikutukset alukkeisiin. 

Pro gradu -työni sijoittuu populaarimusiikin tutkimuksen, musiikkiteknologian 

ja kulttuurisen musiikintutkimuksen piiriin. Tämän piirin keskiöön sijoittuu jo esille 

nostamani musiikkiteknologian tutkija Simon Zagorski-Thomasin (2008) näkökulma 

musiikkituotannon musiikkitieteestä. Musiikkituotannon musiikkitieteen tarkoitus on 

kehittää työkaluja teknologian avulla tuotetun ja kulutetun musiikin tutkimukseen. 

Zagorski-Thomasin mukaan tuotannon ja teknologian tutkimus onkin osa laajempaa 

1900-luvun esityskäytäntöjen tutkimusta. (Zagorski-Thomas 2008, 189–190.)  

Vaikka rajaan työstäni pois niin sanotun klassisen musiikin, ovat monet 

populaarimusiikin miksauksessa käytetyt miksaustekniikat yleisesti käytössä myös 

klassisen musiikin miksauksessa. Populaarimusiikin tutkimus on kuitenkin työni 

keskiössä, sillä sekä haastateltavani, keräämäni tutkimusaineisto että käyttämäni 

kirjallinen materiaali sijoittuvat populaarimusiikin alueelle. Musiikkiteknologian piiriin 

voidaan laskea erilaisten teknologioiden ja tekniikoiden avulla tuotettu ja tutkittu 

musiikki. Lisäksi tutkimukseni keskiössä oleva miksaus on osa musiikin kulttuurillista 

kenttää ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös laajemmin ympäröivään 

kulttuuriin. Tärkeä tutkimusala tälle työlle on myös psykoakustiikka. Psykoakustiikka 

on psykologian tutkimushaara, joka ”tutkii miten kuulija havainnoi ääntä ja erittelee 

siitä saatavaa tietoa” (Gallagher 2009, 165). Psykoakustiikassa tutkitaan siis sitä, miten 

ja mitä ymmärrettävää tietoa äänestä havaitaan. Psykoakustiikan sovelluksia 

käytetäänkin laajasti hyväksi esimerkiksi musiikin miksauksessa, jossa kuulijaa 
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”hämätään” luomalla erilaisia tilaäänellisiä illuusioita kahden kaiuttimen avulla. 

Hyödynnän tutkimuksessani myös ammatillista äänitetuotantoa ja miksausta koskevaa 

kirjallisuutta. Lisäksi kartoitan ilmiötä sekä hankin syvällistä ja yksityiskohtaista 

empiiristä tietoa alukkeiden muokkauksesta jo mainitsemieni neljän teemahaastattelun 

avulla, joista saatua tietoa syvennän tekemälläni etnografisella tapaustutkimuksella. 

Katsonkin, että keräämäni aineisto on varsin kattava uskottavan pro gradu -työn 

suorittamiseen. 

Tutkimusaineistoni koostuu tutkimuskirjallisuudesta ja ammattikirjallisuudesta, 

neljästä tutkimushaastattelusta sekä etnografisen tapaustutkimuksen 

kenttämuistiinpanoista, äänitiedostoista, valokuvista, videosta, sähköpostikeskusteluista 

ja internet-sivustoista. Erityistä tässä työssä on eri tieteenalojen yhdistäminen sekä 

haastatteluiden ja tapaustutkimuksen tuottama uusi tieto. Tutkimuksessani heijastuu 

tieteellisten, taiteellisten sekä ammatillisten toimijoiden näkemykset tutkimukseni 

kohteesta. Koska ääntä kuvaileva sanastomme on epätarkka, vain sanallisiin lähteisiin 

perustuva äänen tutkimus jättäisi monia seikkoja tutkijan omien näkemysten varaan. 

Tekemäni kenttätyön avulla kirjallisten lähteiden sekä haastatteluiden tuottama tieto saa 

soivan muodon. Vertailemalla sanallisten lähteiden tuottamaa tietoa kenttätyössä 

havainnoimaani soivaan ainekseen pystyn muodostamaan tarkan käsityksen sanallisen 

ja havaitun äänen välisestä suhteesta. 

Aineistonkeruussa olen käyttänyt teemahaastattelumenetelmää ja 

tapaustutkimuksen yhteydessä etnografista kenttätyötä. Tutkimukseni taustahaastattelut 

toteutin maaliskuussa 2013 Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen kirjassaan 

Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö (2008) esittelemän 

teemahaastattelumetodin mukaisesti. Menetelmä muistuttaa yleisesti tunnettua 

puolistrukturoitua haastattelutyyppiä ja onkin tämän eräänlainen sovellus. 

Teemahaastatteluihin valmistaudutaan muotoilemalla hyvin laajoja kysymyksiä – 

teemoja – jotka mahdollistavat suhteellisen vapaan keskustelun teeman ympärillä 

pysyen kuitenkin tiiviisti haastattelun aiheessa (ibid.).  

Antropologi Clifford Geertzin (1973, 5) mukaan on tärkeää tutkia alan 

harjoittajia pelkkien teorioiden tarkastelun asemesta. Geertzin hengessä katsonkin, että 

tekemäni teemahaastattelut muodostavat eräänlaisen lähtökohdan ja taustan 

tutkimukselleni, jota syvennän helmikuussa 2015 toteuttamani etnografisen 

tapaustutkimuksen avulla. Alukkeiden muokkausprosessin havainnointi 

studioympäristössä mahdollistaa tutkimuskirjallisuudessa ja -haastatteluissa esiin 
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tulleiden ”teoreettisten” huomioiden tarkastelun alan harjoittajan jokapäiväisessä 

työskentelyssä. Näin teoriasta tulee helpommin ymmärrettävää. 

Esittelen ja analysoin tekemääni ja keräämääni kenttätyöaineistoa Geertzin 

(1973) tiheän kuvauksen (thick description) mukaisesti. Tiheässä kuvauksessa oleellista 

on itse tutkittavan lisäksi huomioida tapahtumien asiayhteys ja toimintaympäristö siten, 

että ulkopuolisen olisi helppo seurata tutkimuksen kulkua ja sen muodostamaa 

kokonaisuutta. Käyttämäni toisiaan täydentävät kenttämuistiinpanomenetelmät, kuten 

muistiinpanot, äänitteet, videot ja äänitiedostot, mahdollistavat tiheän kuvauksen 

mukaisen tutkimuksen. 

Useassa eri tutkimukseni vaiheessa myös lähikuuntelu oli merkittävässä osassa. 

Samalla uuden sekä vanhemman äänitetyn musiikin vertailu lähikuuntelemalla oli yksi 

tutkimukseni aihevalintaan vaikuttava tekijä. Työni yhteydessä lähikuuntelu tarkoittaa 

soivan aineksen lähilukua erilaisista näkökulmista sekä läheltä että kaukaa. Käytännössä 

olen työssäni kuunnellut kokonaisia musiikkikappaleita ja yksittäisiä äänitettyjä raitoja 

ennen miksausta, miksauksen aikana, miksauksen jälkeen sekä valmiita masteroituja 

kappaleita. Lähikuuntelussa olen keskittynyt erityisesti siihen, miten alukkeet kuuluvat 

ja vaikuttavat kokonaisääneen, sekä myös tietokoneavusteisesti siihen, millainen suhde 

visuaalisella ääniaallolla tai spektrogrammilla on havaittuun ääneen. Tutkimuksessani 

esiintyviä ääniesimerkkejä olen kuunnellut kerta toisensa jälkeen ja kokeillut niihin 

myös erilaisten äänenmuokkaustekniikoiden vaikutuksia, jotta ymmärtäisin paremmin 

alukkeiden vaikutuksia soivaan materiaaliin. 

Sekä teemahaastatteluiden että kenttätyön osalta on tärkeää ottaa huomioon oma 

sijoittumiseni äänitealalle ammattiin koulutettuna muusikkona, tuottajana, äänittäjänä ja 

miksaajana. Tutkimuksessani tulenkin pohtimaan itsereflektion ja itsensä 

kontekstualisoinnin merkitystä toisia alan ammattilaisia tutkittaessa. 

 

 

1.3. Haastatteluasetelma 

 

Tutkimustani ja aluke-ilmiön kartoittamista varten vuonna 2013 tekemäni haastattelut 

toteutin Hirsjärven ja Hurmeen (2008) esittelemän teemahaastattelun mukaisesti. 

Teemahaastattelun erottaa tavallisesta arkisesta keskustelusta se, että haastattelu tehdään 

ennalta suunnitellun teemarungon sisällä. Teemahaastattelussa on keskeistä tuoda esiin 

haastateltavien omat tulkinnat ja asioille antamat merkitykset. (Ibid., 47–48.) Teemoina 
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tekemissäni neljässä haastattelussa olivat järjestyksessään: historia, nykyhetki, miksaus, 

alukkeet sekä tulevaisuus. Haastattelupyynnöissäni kerroin haastateltaville vain ja 

ainoastaan tekeväni tutkimusta nykypäivän populaarimusiikin miksauksesta. Halusin 

siis jättää mainitsematta keskittyväni alukkeiden muokkaukseen. Itse 

haastattelutilanteessa odotin, kunnes haastateltavat itse mainitsivat sanan aluke, 

transientti tai atakki. Alukkeiden muokkauksen tärkeydestä populaarimusiikin 

miksaukselle kertoo se, että jokainen haastateltavistani nosti alukkeen esille itse jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa haastattelua. Vasta tämän jälkeen kerroin tekeväni 

tutkimusta erityisesti alukkeiden muokkauksesta syventyen jatkokysymyksissäni 

alukkeisiin. 

Haastatteluasetelmassa on hyvä ottaa huomioon, että olen koulutukseltani 

musiikkiteknologi ja työskennellyt studioissa useita vuosia. Yhtäältä alan tuntemukseni 

nopeutti haastattelutilanteita, koska ymmärsin ammattilaisten käyttämää termistöä sekä 

koin osaavani esittää oikeanlaisia kysymyksiä. Toisaalta taas oma asiantuntemukseni 

saattoi hämärtää kykyäni toimia ulkopuolisena tarkkailijana. Pyrin kuitenkin esittämään 

haastateltavilleni tarkentavia kysymyksiä, vaikka käsiteltävä asia olisikin ollut itselleni 

tuttu. Tällä tavoin pyrin vähentämään omien näkemysteni heijastumista 

haastattelutilanteissa ja -analyysissa. Haastatteluja analysoitaessa onkin mielestäni 

tärkeää muistaa kontekstualisoida itsensä sekä pyrkiä kriittiseen itsereflektioon. 

Haastattelut analysoin Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 142) ohjeen mukaisesti 

järjestelemällä kerätyn aineiston teemoittain. Pyrin helpottamaan eri teemojen 

kokonaisuuksien hallintaa sekä estämään pirstaloitumisen syntymistä (ibid.) jo 

haastatteluvaiheessa asettelemalla haastattelukysymykset valmiiksi eri teemojen alle. 

Varsin vähäinen haastateltavien määrä helpotti osaltaan tulosten analysointia. 

Tutkimustani varten oleellisimmat asiat poimin haastatteluaineistosta käyttämällä 

teemoihini liittyviä aiheita ja avainsanoja. Lopulta eri teemojen alle kerättyä 

haastatteluaineistoa oli helppo analysoida ja ymmärtää tutkimukseni näkökulmasta. 

Haastateltavikseni valitsin masteroija Jaakko Viitalähteen ystävällisellä 

avustuksella neljä suomalaista nykypäivän nuorehkoa populaarimusiikin miksaajaa. 

Kaikki heistä tosin tekevät myös äänitystä ja musiikin tuotantoa. Haastateltavia 

valitessani halusin eri populaarimusiikin genrejen parissa työskenteleviä tunnettuja ja 

tuntemattomampia miksaajia. Onnekkaasti sain kaikki pyytämäni miksaajat 

osallistumaan tutkimukseeni, mutta valitettavasti tutkimuksen suunnitteluvaiheessa en 

onnistunut löytämään yhtään naispuolista suomalaista miksaajaa. Jokaista 
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haastateltavaani yhdistää nuorena aloitettu bänditoiminta, sekä luovaan studiotyöhön 

tähtäävä koulutus. Koulutus ei kuitenkaan ollut yhdellekään haastateltavalleni 

pääasiallinen syy nykyiseen ammatinharjoittamiseen, vaan innostuksen työhön oli 

herättänyt ennemminkin jo aikaisemmin syttynyt intohimo musiikkia ja ääntä kohtaan. 

Esittelen seuraavassa haastateltavani aakkosjärjestyksessä. 

Tuomas Kokko työskentelee pääasiassa Jyväskyläläisessä Electric Fox 

Studiossaan. Kokko on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi seuraavien artistien kanssa: 

Swallow the Sun, Sumia, Sotajumala, Paha Kaksonen sekä Au Pair. Tuomas Kokko 

työskentelee niin sanotulla hybridi-kalustolla (sekä analogista että digitaalista 

tekniikkaa) pyrkien pitämään valtaosan prosessoinnista kuitenkin analogisena. 

Aktiivisesti Kokko on harrastanut sävellystä, laulamista sekä kitaran ja koskettimien 

soittoa jo noin 25 vuotta. Kipinän musiikin tuotantoon, äänitykseen ja miksaukseen 

Kokko kertoi saaneensa tehdessään äänitettä tunnetun suomalaisen musiikkituottaja Kai 

”Hiili” Hiilesmaan kanssa. Hiilesmaan ohella maininnan arvoisiksi ja oman 

tunnistettavan miksaussoinnin omaaviksi miksaajiksi Kokko mainitsee esimerkiksi 

Chris Lord-Algen, Tom Lord-Algen, Michael Brauerin, Brendan O'Brienin ja Andy 

Wallacen. Studiotyötä tehdessään Kokko uskoo jollain tapaa saavuttavansa ”oman 

soundin”, vaikka ei siihen tietoisesti pyrikään. (Kokko 2013.) 

Helsingissä sijaitsevassa Studio Kekkosessa toimiva Julius Mauranen on 

työskennellyt muun muassa Olavi Uusivirran, Vesa-Matti Loirin, Murmanskin sekä 

Vukin kaltaisten artistien kanssa. Mauranen miksaa hybridi-laitteistolla, mutta on 

keskittynyt Kokon tavoin analogisiin laitteisiin. Innostuksen studiotyöskentelyyn 

Mauranen sai Helsingin demostudiossa siviilipalvelusta suorittaessaan. Tämän jälkeen 

hän opiskeli Liverpool Institute of Performing Arts:n Sound Technology -linjan ja on 

työskennellyt aktiivisesti Suomessa paluunsa jälkeen vuodesta 2003. Miksauksissa 

Mauranen pitää erikoisempia ratkaisuja tekevien Nigel Goodrichin, Dave Fridmanin ja 

Tchad Blaken tyyleistä. Hän toivoo, että tulevaisuudessa äänitteiden yleinen 

äänenvoimakkuus kääntyisi laskuun ja jättäisi miksaajalle mahdollisuuden tehdä luovia 

valintoja dynamiikan suhteen. Mauranen on kuitenkin tyytyväinen siitä, että Suomessa 

miksaajan ei tarvitse genreytyä, kuten usein ulkomailla, vaan hän pystyy 

työskentelemään vaihtelevasti erilaisten musiikkityylien parissa. (Mauranen 2013.) 

Jonas Olsson työskenteli aiemmin Kokkolassa Victory Audio -studiollaan, mutta 

on sittemmin siirtynyt pääkaupunkiseudulle tunnettuun Ink Fish -studioon. Riffi-lehden 

mukaan Olssonia ”voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä uuden sukupolven rocktuottajista 
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Suomessa” (Nurmi 2009). Victory Audio -studiolla Olsson työskenteli niin digitaalisella 

kuin analogisellakin kalustossa. Hän on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Clark Kentin, 

Calliston, Pint And We Fallin, Herzin, Robinin sekä Absoluuttisen Nollapisteen kanssa. 

Myöskään Olssonille musiikkiteknologian koulutus Turun konservatoriossa ei ollut syy 

aloittaa musiikin tuotantotyötä, vaan innostus siihen alkoi jo 1990-luvun puolivälissä 

oman soittoharrastuksen sekä omien ja ystävien yhtyeiden äänittämisen kautta. 

Merkittäviä ja innostavia miksaajia ovat Olssonin mielestä esimerkiksi Mike Shipley, 

Chris Lord-Alge, Sherban Ghenea sekä ihmiset, joiden kanssa hän on saanut 

työskennellä, kuten muun muassa Jens Bogren, Mikko Raita, Jesse Vainio, Julius 

Mauranen sekä Arttu Peljo. Tulevaisuudelta Olsson toivoo esimerkiksi ”huikeita uusia 

[miksaus]työkaluja, jotka mahdollistavat keskittymisen enemmän kappaleen 

tunteeseen”. (Olsson 2013.) 

Fried Music -studioilla Helsingissä työskentelyhuonettaan pitävä Arttu Peljo on 

haastateltavistani ainoa, joka on keskittynyt pääasiallisesti digitaaliseen miksaukseen. 

Peljo on työskennellyt muun muassa Chisun, Egotripin, Jenni Vartiaisen, Eva & Manun 

sekä Laura Närhen musiikin parissa. Myös Peljon musiikkiura alkoi 1990-luvun 

puolivälissä eri yhtyeissä ja DJ:n työtä tekemällä. Myöhemmin hän hakeutui oman 

yhtyeensä äänitteen miksausprosessin seurauksena koulutuskeskus Salpauksen 

musiikkiteknologialinjalle Orimattilaan ja päätyi työharjoittelun kautta Fried Music -

studiolle. Merkittäviä nykypäivän miksaajia ovat Peljon mielestä Serban Ghenea, 

Manny Marroquin, Tony Maserati, Chris Lord-Alge sekä Tom Elmhirst. Hän ajattelelee 

miksauksen olevan ”ääretön määrä erilaisia esteettisiä valintoja, joista kokonaisuus 

muodostuu. Mistä tykkää ja mitkä asiat tuntuvat sillä hetkellä miellyttävän määrittelevät 

lopputuloksen”. Peljo ajattelee, että tulevaisuudessa miksauksen ammattilaisia tarvitaan 

erityisesti saattamaan nopeasti lisääntyneet kotistudioissa syntyneet teokset 

viimeistellyiksi äänitteiksi. Lisäksi hän haluaisi panostaa entistä enemmän 

kansainvälisiin markkinoihin ja epäileekin, että sitä varten täytyisi mahdollisesti 

muuttaa pois Suomesta. (Peljo 2013.) 
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1.4. Aiempi tutkimus 

 

[Teknologia] on muuttanut tavan, jolla kuuntelemme, esitämme sekä sävellämme 

musiikkia. (Katz 2004, 1.) 

 

Aluketta on tutkittu ennen kaikkea musiikkitieteen, teknisten tieteiden, kuten 

elektroniikan, fysiikan ja signaalinkäsittelyn sekä psykologian aloilla. Akustiikassa, eli 

ääntä fysiikan näkökulmasta tarkastelevassa tutkimuksessa ääni voidaan jakaa neljään 

ajalliseen osaan, jotka muodostavat niin sanotun ADSR-verhokäyrän: aloitus (eng. 

attack), päästö (eng. decay), pito (eng. sustain) ja vapautus (eng. release). Suuri osa 

tieteellisestä tutkimuksesta kohdistuu pito-vaiheeseen, koska se on usein ajallisesti 

pitkäkestoisin sekä soinniltaan pysyvin – toisin sanoen helpoimmin tutkittavissa oleva 

äänen osa. 

Erilaisten tietoteknisten sovellusten myötä alukkeiden tutkimus on kuitenkin 

lisääntymässä. Yhtenä sovelluskohteena alukkeiden tutkimukselle on esimerkiksi 

MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) musiikin tiedostonpakkausmenetelmä, koska alukkeiden 

tietotekninen ennustaminen ja pakkaaminen on vaikeampaa kuin pysyvämpien (eng. 

sustained) äänien (Thornburg 2005). Muita kohteita ovat ääni-informaation 

mahdollisimman selkeä välittäminen esimerkiksi puhelimissa, armeijan 

radiotiedonsiirrossa sekä lentokoneiden matkustamoissa. Alukkeiden rooli on tärkeä 

myös automatisoidussa musiikin nuotinnoksessa ja analyysissä, joissa ääni pyritään 

jakamaan kahteen osaan: alukkeisiin ja pito-vaiheeseen (Tan et. al. 2011, 2). 

Alukkeiden merkitys digitaaliselle äänelle on toki huomattu jo vuosikymmeniä 

sitten, mistä kertoo esimerkiksi musiikkilaitevalmistaja Rolandin vuonna 1987 

julkaisema lineaaris-aritmeettista synteesiä äänenmuodostuksessa hyödyntävä Roland 

D-50 -syntetisaattori. Syntetisaattorin ajatuksena oli yhdistää äänitetty aluke 

syntetisoituun pitovaiheen ääneen. Tällä menetelmällä soittimen elektroniset äänet 

olivat luonnollisemman kuuloisia kuin pelkästään synteettiset äänet, eivätkä lyhyet 

äänitetyt alukkeet rasittaneet liikaa laitteen muistipiirejä. Työssäni yhdistyykin 

esimerkiksi Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn tutkimuksen (Audio 

Research Team) ala sekä taiteellisesti saman informaation parissa työskentelevien 

miksaajien näkemykset. Musiikkiteknologinen tutkimus on painokoneesta lähtien ollut 

osa musiikkikulttuuria (Shuker 2013, 26), ja erityisesti populaarimusiikki on alati 

muuttuvan teknologian avulla tehtyä musiikkia. Esimerkiksi Serge Lacasse (2000) 
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onkin peräänkuuluttanut ”teknologisten parametrien huomioimista musiikkikappaleiden 

analyysissa”. Kuten Mark Katz (2004, 1) toteaa, teknologialla on ollut dramaattisia 

vaikutuksia niin musiikin kuunteluun, sen esitykseen kuin sävellykseenkin. 

Perehtymällä yksityiskohtaisesti alukkeiden nykyaikaiseen muokkaukseen koenkin 

jatkavani Katzin viitoittamalla tiellä, jossa teknologian kehitys muuttaa musiikkia ja sen 

kulutusta. 

Kirjassaan On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of 

Music (1954), jonka ensimmäinen saksankielinen painos julkaistiin jo vuonna 1863, 

tunnettu saksalainen fyysikko Herman von Helmholtz kirjoittaa äänen alun ja lopun 

merkityksistä kokonaisääneen. Tutkimuksessaan Helmholtz keskittyy kuitenkin 

musikaaliseen äänen pito-vaiheeseen, jättäen äänen alun ja lopun tutkimuksen vain 

lyhyeksi sivuhuomautukseksi. Myös Fritz Winckel (1967, 24–57) ja Robert Erickson 

(1975, 60–69) ovat kirjoittaneet alukkeista ja niiden vaikutuksista sointiväriin jo miltei 

puoli vuosisataa sitten. Alukkeiden vaikutuksia instrumenttien äänten tunnistamiseen on 

tutkinut jo sata vuotta sitten saksalainen Carl Stumpf (1926) ja myöhemmin esimerkiksi 

Ralph C. Thayer Jr. (1974) sekä John M. Grey (1975). 

Tutkimukseni kannalta tärkein alukkeen määritelmä löytyy tietoteknistä 

signaalinkäsittelytapaa tutkineiden Juan Pablo Bellon, Laurent Daudetin, Samer 

Abdallahin, Chris Duxburyn, Mike Daviesin ja Mark B. Sandlerin artikkelista ”A 

Tutorial on Onset Detection in Music Signals” (2005). Muita tietoteknisiä 

signaalinkäsittelytapoja alukkeiden tunnistamiseen ovat puolestaan käsitelleet muun 

muassa Paul Masri ja Andrew Bateman (1996), Harvey Thornburg (2005), Laurent 

Daudet (2006) sekä Markus Zaunschirm, Joshua D. Reiss ja Anssi Klapuri (2012). 

Äänen ja sen käsittelyn historiaa ovat tarkastelleet esimerkiksi Paul Théberge (1997) 

sekä Jonathan Sterne (2003), kun taas nykyaikaisempiin miksauskäytäntöihin ovat 

keskittyneet esimerkiksi Albin J. Zak III (2001) ja William Moylan (2007). Miksauksen 

ja musiikkiteknologian suhdetta havaittuun musiikkiin sekä musiikkianalyysiin on 

puolestaan tutkinut esimerkiksi Serge Lacasse (2000). Suomalaisesta 

miksauskirjallisuudesta voidaan mainita esimerkiksi Silja Suntolan (2004) sekä Jukka 

Laaksosen (2006) kirjat. Näiden lisäksi aihetta käsitellään myös alan lehdistössä (esim. 

TapeOp), lukuisissa blogeissa sekä äänenkäsittelyyn liittyvissä opaskirjoissa (esim. 

Owsinski 2006 ja 2008), joita seuraan musiikkiteknologin ammattini puolesta 

aktiivisesti. Nopeasti kehittyvää tutkimusaluetta varten on perustettu myös The Art of 

Record Production -internetsivusto, jossa alan yhteisö käy keskustelua 
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musiikintuotannon ja musiikkiteknologian ilmiöistä. Monitieteellisesti 

musiikkiteknologiaan perehtyy yhdysvaltalaisen Audio Engineering Societyn (AES) 

julkaisema vertaisarvioitu lehti Journal of Audio Engineering Society sekä AES:in 

julkaisemat vertaisarvioidut konferenssipaperit, joita käytän tutkimuksessani runsaasti 

hyödyksi.  

Tietojeni mukaan alukkeiden muokkaukseen keskittyvää tutkimusta ei ole 

olemassa. Äänitetuotantoa ja miksausta on kuitenkin tutkittu paljon erilaisilla 

haastattelumenetelmillä, mutta vain vähän etnografisin kenttätyömenetelmin. Tekemäni 

kenttätyö Jonas Olssonin miksaustyön parissa tuokin populaarimusiikin miksauksen 

tutkimukseen tärkeän, tuoreen näkökulman. 

 

 

1.5. Työn kulku 

 

Tutkimukseni jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä (luvut 1, 2 ja 3) keskityn 

kirjallisuudesta ja tekemistäni ilmiötä taustoittavista teemahaastatteluista löytyviin 

alukkeen määritelmiin, alukkeen vaikutuksiin äänen ymmärrettävyyden kannalta sekä 

alukkeiden muokkaustapoihin nykyaikaisen populaarimusiikin miksauksessa. Toisessa 

osassa (luku 4) syvennän tutkimusta tekemäni etnografisen tapaustutkimuksen avulla. 

Tapaustutkimus ja sen tiheä kuvaus kertovat laajemmin tutkittavasta ilmiöstä ja 

vahvistavat tutkimukseni ensimmäisen osan teoriapainotteista tietoa – toisessa osassa 

esittelemäni tapaustutkimus tuo ensimmäisen osan teorian käytäntöön. 

Pro gradu -työni etenee johdannon ja metodologian sekä aiemman tutkimuksen 

esittelyn kautta alukkeen ja sen funktioiden määrittelyyn (luvut 1 ja 2). Tämän jälkeen 

siirryn analysoimaan tekemissäni neljässä tutkimushaastattelussa esiin tulleita 

alukkeiden muokkaustekniikoita populaarimusiikin miksauksessa (luku 3). 

Tutkimukseni toisessa osassa (luku 4) esittelen ja analysoin tekemääni 

etnografista tapaustutkimusta Jonas Olssonin Victory Audio -studiolla Kokkolassa. 

Olsson toimi muutamaa vuotta aiemmin myös yhtenä haastateltavistani tekemissäni 

tutkimushaastatteluissa. Analyysissäni tarkastelen Herz-yhtyeen Kuriton Kakara -

albumin (2015) miksaustyötä ja tutkin mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia 

ensimmäisessä tutkimukseni osiossa esiintyneiden alukkeiden muokkaustapojen ja 

”teorioiden” välillä. Käytännössä siis ”testaan”, miten työni ensimmäisessä osassa esiin 

tulleet teoriat toteutuvat käytännössä. Itselleni aiemmin tuntematon yhtye ja sen albumi 
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valikoitui tutkimukseeni sattumanvaraisesti, koska kenttätyöhön varattuina päivinä 

Olsson työskenteli juuri kyseisen albumin miksaustyön parissa. 

Lopuksi (luku 5) teen yhteenvedon ja johtopäätöksiä käyttämäni 

tutkimuskirjallisuuden sekä keräämäni empiirisen materiaalin pohjalta. 
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2. Aluke ja sen ääni-informaatio 

 

2.1. Mikä on aluke? 

 

Alukkeen määrittely on hankalaa, kuten monissa varsinkin niiden digitaalista 

muokkausta käsittelevissä tutkimuksissa on todettu. Alukkeen luonnehdintaan ei 

olekaan yksiselitteistä määritelmää (Benetos et al. 2013, 414).  Yleisesti voidaan 

kuitenkin sanoa, että aluke on jokaisen luonnollisen äänen alussa esiintyvä 

(Sonnenschein 2001, 69) muutaman kymmenen millisekunnin kestoinen hälyääni, joka 

erotetaan äänen tasaisesta (eng. steady-state, sustain) vaiheesta. Varsinainen havaittu 

aluke on kuitenkin vielä monimutkaisempi ilmiö, joka koostuu alukkeen lisäksi myös 

sitä seuraavasta äänen tasaisemmasta vaiheesta (Schaeffer 1966; ks. Barthet et al. 2010, 

138–139). Seuraavissa kappaleissa esittelen alukkeen erilaisia määritelmiä sekä 

kirjallisuudesta löytyneiden tulkintojen mukaisesti että haastateltavieni omin sanoin. 

Tutkimuskirjallisuudessa äänen aluketta tarkoitettaessa käytetään monia erilaisia 

termejä. Sama pätee tosin muihinkin äänen kuultaviin elementteihin liittyviin sanoihin – 

tai ennemminkin niiden puuttumattomuuteen, kuten William Moylan (2007, 85) on 

todennut. Suomenkielinen sana aluke on melko laajasti käytetty termi, jonka käyttöä 

kuitenkin häiritsee sen viittaaminen myös esimerkiksi sävellyksen alkuosaan, kuten 

Julius Mauranen (2013) tekemässäni haastattelussa mainitsi. Muita laajasti esiintyviä 

suomen- ja englanninkielisiä termejä, joita käytin myös hakusanoina kirjallisuutta 

tutkiessani, ovat transient(ti), atakki (eng. attack), iskullinen aluke, onset, onset 

transient, onset transient distortion, starting transient, alku sekä iskuääni. Pyrin 

kuitenkin käyttämään työssäni suomenkielistä termiä aluke, koska se viittaa äänen 

alkuun transientin tarkoittaessa ”jotain, joka muuttuu” (d'Escriván 2012, 109). Äänessä 

muutoksia tapahtuu usein myös sen lopussa (Zaunschirm et al. 2012) sekä kahden eri 

nuotin välisessä sidotussa ja ilman taukoa soitetussa vaihdossa eli legato -esitystavassa 

(Kendall 1986, 192). Haastateltavani käyttivät kuitenkin usein sanaa transientti, enkä 

ole muuttanut sitä suoriin lainauksiin. 

Tutkimusta varten haastattelemani miksauksen ammattilaiset kuvailivat aluketta 

kestoltaan muutamien kymmenien millisekuntien kestoiseksi piikiksi, paukkeeksi, 

kärjeksi ja iskuääneksi. Kirjallisuudessa alukkeen käsitettä määritellään harvoin, mutta 

löytämissäni määritelmissä sitä luonnehditaan 
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• yhtäkkiseksi energiapurkaukseksi (Bello et al. 2005, 1); 

• hetkelliseksi voimakkaaksi piikiksi […] kuten tietyt konsonantit (Zak III 2001, 

224); 

• lyhytkestoisiksi ääniksi (Zaunschirm et al. 2012); 

• äkilliseksi muutokseksi voimakkuudessa, vaiheessa tai taajuudessa (Thornburg 

2005); 

• kohinaksi tai kaoottiseksi ääneksi (ibid.); 

• soittimen äänen alussa olevaksi lyhytkestoiseksi ja nopeasti varioivaksi alueeksi 

signaalin lyhyen aikavälin spektrissä, jossa äänen korkeat taajuudet voimistuvat 

äkillisesti (Rodet ja Jaillet 2001); 

• nopeaksi, toistumattomaksi ääniaalloksi, jonka piikki on voimakkaampi kuin 

keskimääräinen ympäröivä ääniaines (Gallagher 2009, 218); 

• (eng. onset / attack) aluke, alkuääni; (eng. transient tones) transientit, 

katkoäänet; äänen alukkeeseen liittyvä lyhytaikainen ilmiö (Ervola 2001, 216) 

• äänen osaksi, joka eroaa merkittävästi muun ääniaineksen (äänen runko) 

dynaamisesta muodosta, spektristä ja/tai spektrin verhokäyrästä (Moylan 2007, 

375) sekä 

• teräväksi kirkassointiseksi alukkeeksi (Lassfolk 2014, 70). 

 

Alukkeen kesto on lähteestä riippuen 20–30 millisekuntia (Moylan 2007, 9) tai 

jopa 30–130 millisekuntia (Zaunschirm et al. 2012). Jälkimmäisessä tutkimuksessa 

ajalla tosin tarkoitetaan myös äänen lopussa esiintyvää muutosta (eng. transient), joka 

on usein kestoltaan pidempi kuin äänen alussa oleva muutos. Alukkeen keston 

määritelmässä tulee ottaa huomioon myös lähes samaa tarkoittavat, mutta kolmella eri 

nimellä tunnetut ilmiöt: etuoikeusefekti, Haas-efekti ja ensimmäisen ääniaallon laki. 

1900-luvun puolivälissä havaitun ilmiön mukaan yli 30 millisekunnin päästä suorasta 

äänestä saapuvat heijasteet havaitaan erillisinä kaikuina (eng. echo) (ks. esim Toole 

2008, 73–80). Suoran äänen ja heijasteiden määrittyminen erillisiksi ääniksi riippuu 

kuitenkin itse äänestä. Lyhyillä naksahtavilla (klik) äänillä tämä aikaväli on vain noin 5 

millisekuntia, kun taas pidemmillä äänillä se voi olla jopa 40 millisekuntia. Tätä 

aiemmat heijasteet havaitaan suoran äänen kanssa samasta suunnasta saapuviksi ja ne 

sekoittuvat suoraan ääneen. (Wallach et. al. 1949, 335.) Suoraan ääneen sekoittuvat 

heijasteet luovat suoraan ääneen esimerkiksi tilan tuntua (Griesinger 2009, 2). Tarkat 
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tieteelliset etuoikeusefektin määritelmät eivät kuitenkaan vastaa arkielämän monella 

lailla vaihtelevia olosuhteita (Toole 2008, 80). Ilmiön määritelmän mukaan noin alle 30 

millisekunnin sisällä äänen alkupisteestä havaitut ensiheijasteet voidaan nähdä osana 

alukkeen ääni-informaatiota. 

Alukkeen äänellistä monimutkaisuutta sekä ilmiötä kuvaa professori Rolf 

Baderin (2006, 324) siitä luoma ”kaaosteoria”. Kaaosteorian mukaan äänen 

monimuotoisuutta, eli sen kaoottisuutta voidaan kuvata sekä matemaattisesti että 

psykoakustisesti. Matemaattisesti kaaos kuvataan jatkuvaksi Fourier-spektriksi eli 

valkoiseksi kohinaksi. Psykoakustisesti ääni on kaaos, kun sen harmoniset ylä-

äänirakenteet ovat niin voimakkaat, ettei äänestä voida enää havaita pysyvyyttä. (Ibid.) 

Nykyaikaisen digitaalisen äänen kannalta toimivin alukkeiden määritelmä löytyy 

kuitenkin alukkeiden digitaalista havaitsemista käsittelevästä artikkelista ”A Tutorial on 

Onset Detection in Music Signals” (Bello et al. 2005, 1–2). Tässä aluke (eng. transient) 

jaetaan kolmesta eri osasta: alkupiste (eng. onset), aloituskäyrä (eng. attack) sekä 

häipyminen (eng. decay), koostuvaksi äänen osaksi (kuva 2, ylempi kuva). Alkupiste on 

kohta, jossa alukkeen ääniaallon voidaan sanoa alkavan. Samalla alkaa myös alukkeen 

aloituskäyrä, joksi lasketaan aika, jolloin äänen voimakkuus kasvaa. Voimakkaimman 

piikin jälkeen alukkeen ääni siirtyy häipymisvaiheeseen, johon kuitenkin voi sisältyä 

vielä alukkeen ääni-informaatiota, kuten esimerkiksi ensiheijasteita. Näiden vaiheiden 

aikana muuttuva äänen spektri näkyy tekemästäni spektrogrammikuvaajasta (kuva 2, 

alempi kuva). Kuvaajasta (kuva 2) käy ilmi miten korkeat taajuudet vaimenevat 

nopeasti alukkeen jälkeen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että määritelmän (Bello et al. 

2005, 1–2) mukaisen alukkeen häipymisvaiheen aikana kokonaisääni ei välttämättä 

vaimene, vaan saattaa olla esimerkiksi vasta pitovaiheessa kokonaisäänen ADSR-

verhokayrässä. 
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0ms 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1sek 

              20kHz 

0Hz  
Kuva 2. Ylemmän kuvan aaltomuodossa sekä alemman kuvan spektrogrammissa näkyy teräskielisen 
akustisen kitaran A-sävel (220Hz) sormenpäällä keskivoimakkaasti soitettuna. Otos on äänitetty cd-
levytasoisesti (44100Hz, 16bit) laajakalvoisella kondensaattorimikrofonilla kahdenkymmenen 
senttimetrin etäisyydeltä kohtisuoraan kitaran 12. nauhan kohdalta. Esimerkin aluke kestää noin 75 
sekunnin tuhannesosaa (millisekunti). Aluke käynnistyy alkupisteestä ja sisältää koko aloituskäyrän 
keston sekä osan häipymisäänestä. Alemman kuvan spektrogrammista käy ilmi korkeiden taajuuksien 
sointi alukkeen aikana. Signaaliketjuun kuului: Martin -kitara, Elation KM901 -mikrofoni, Sytek 
MPX-4Aii -esivahvistin sekä Lynx Aurora 16 analogi-digitaali -muunnin.  
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2.2. Alukkeiden funktiot 

 

Oikea korva ottaa vastaan naksahtavia (klik) ääniä, vasen pidempään soivia 

musikaalisia ääniä. (2006, 15.) 

 

Alukkeisiin on tiivistynyt kokonaisäänen kannalta monia tärkeitä tehtäviä ja ehkä juuri 

siksi aivopuoliskomme ja kenties myös korvammekin ovat erikoistuneet poimimaan 

lyhyet äänet, kuten alukkeet, oikealla puolella ja pidempään soivat musikaaliset äänet 

vasemmalla (ks. esim. Sininger ja Cone-Wesson 2004). Alukkeiden sisältämään 

informaatioon viittaavat myös työni alussa olleet lainaukset äänityslaitevalmistaja 

Rupert Neveltä sekä äänisuunnittelija David Sonnenscheinilta. Aloitan tämän alaluvun 

erittelemällä alukkeiden sisältämää informaatiota, jonka jälkeen siirryn alukkeiden 

muokkaukseen käytettyjen luovien prosessien esittelyyn. 

Yksi varhaisimmista maininnoista alukkeiden vaikutuksista kokonaisääneen 

löytyy tunnetun saksalaisen fyysikko Hermann von Helmholtzin vuonna 1863 

kirjoittamasta tärkeästä teoksesta On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for 

the Theory of Music (1954). Kirjassa Helmholtz (ibid., 66) mainitsee, että ”monet äänen 

erityispiirteet liittyvät siihen, miten ääni alkaa ja loppuu”. Esimerkkinä niiden 

tärkeydestä Helmholtz näkee konsonanttien kuulumisen aakkosiin sekä kuvailee 

laajahkosti konsonanttien fysiologista muodostamista kehossa (ibid., 66). Helmholtz 

ymmärtää myös sen, että aluke vaikuttaa äänen ja soittimen tunnistettavuuteen (ibid., 

68). Tutkimuksessaan hän ei ehkä kuitenkaan aivan täysin pysty erittelemään alukkeen 

monia merkityksiä havaitussa äänessä. Alukkeiden merkityksiä hieman vähättelevään 

sävyyn kuvaileva Helmholtz keskittyykin äänen ”musikaaliseen osaan” (ibid., 68), eli 

tasaisesti jatkuvaan pito-vaiheeseen. Kuten myöhemmin tutkimuksessani osoitan, on 

myös alukkeella varsin huomattavia musikaalisia merkityksiä. 

Tutkimustani varten haastattelemani studioammattilaiset eivät ehkä 

haastattelutilanteen pikaisen luonteen takia kyenneet erottelemaan kaikkea tuntemaansa 

alukkeiden sisältämää informaatiota, mutta totesivat niiden kuitenkin olevan erittäin 

tärkeitä äänen kannalta. Tuomas Kokko (2013) huomioi, että ”transienttien säilyvyys 

pitää äänen musiikkina” ja eritteli selkeinä alukkeiltaan korostuneina ääninä 

virvelirummun iskun, sähköbasson ”klonk” -soittoäänen sekä radiossa käytetyn 

puheäänen tyylin. Heti perään hän kuitenkin lisäsi, että ”totta kai alukkeita on kaikissa 



 

23 

soittimissa, joissa on yläpäätä” (ibid.). ”Yläpäällä” tarkoitetaan tässä taajuusalueen 

korkeaa diskanttialuetta. 

Myös Julius Mauranen (2013) nosti ensimmäisenä aluke-esimerkkinä esiin 

rumpujen iskuäänet, mutta totesi lisäksi kaikissa instrumenteissa, kuten esimerkiksi 

kitaroissa, laulussa sekä pianossa olevan alukkeita. Esimerkkeinä laulun alukkeista 

Mauranen (ibid.) toi esiin tavut ja konsonantit ja totesi, että ”transienttien käsittely on 

todella iso juttu”. 

Jonas Olsson (2013) taas korosti heti laulun alukkeita sekä niiden vaikutuksia 

musiikin rytmiin; ”esimerkiksi Ramonesissa, mikä muu soitin soittaa synkooppia kuin 

laulu – ei mikään”. Olsson esitteli myös mielenkiintoisen ”ääriviivateorian”, jossa äänen 

aluke voidaan nähdä äänen ääriviivan alkupisteenä. Lisäksi hän mainitsi alukkeiden 

sekä lopukkeiden korostumisen tuovan esimerkiksi puheeseen selkeyttä. Tämän hän 

yhdisti niin sanottuun mainosmiespuheeseen, jonka tarkoituksena on esittää asia 

mahdollisimman vakuuttavasti. Sama pätee Olssonin mukaan muihinkin musiikin 

soittimiin. (ibid.) Palaan tähän ”ääriviivateoriaan” myöhemmin alukkeiden muokkausta 

käsittelevässä osassa. 

Arttu Peljo (2013) kuvaili alukkeiden vaikuttavan soitinten tunnistamiseen: 

”aluke määrittelee instrumentin soinnin”. Hän myös totesi, että suurimmat alukkeet 

tulevat rummuista, mutta toi esille myös alukkeiden tärkeyden laulamisessa: ”Jotkut 

laulajat pystyvät jo laulamaan siten, että aggressio ja transienttisuus tulee suusta 

lähtien”. Tällä hän viittasi siihen, että äänen miksausvaiheessa alukkeita ”voidaan 

käsitellä ja manipuloida hirveästi – ja niin tehdäänkin”. (ibid.) 

Kirjallisuudessa alukkeiden tärkeimmäksi funktioksi nousee Peljonkin (2013) 

esille nostama alukkeen vaikutus havaittuun instrumentin ja musiikin sointiin 

(Zaunschirm et al. 2012, 23; Daudet 2006, 1; Bello et al. 2005, 11; Zak III 2001, 127; 

Thayer Jr. 1974, 39; Harris 2009; Grey 1975, 8). Esimerkiksi jousisoittajat ovat 

erityisen tietoisia siitä, että alukkeen sointi vaikuttaa koko soitetun nuotin äänenlaatuun 

(Serafin ja Smith 2000, 1). Useissa tutkimuksissa on myös havaittu, että soittimen 

tunnistaminen sen äänestä hankaloituu, mikäli sen aluke poistetaan tai se vaihdetaan 

toiseksi (ks. esim. Thayer Jr. 1974, 45). Jokainen haastateltavista toi lisäksi esille sen, 

että myös puheen ymmärtäminen on vahvasti sidoksissa alukkeiden selkeyteen. 

Muita esiin nousevia alukkeiden funktioita ovat Kokonkin (2013) mainitsema 

alukkeen tuoma luonnollisuus ja elävyyden säilyminen äänessä (Laaksonen 2006, 348), 

alukkeiden tuottama iskevyys (eng. punchiness) musiikkiin (Zaunschirm et al. 2012, 30) 
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sekä alukkeiden tarjoama rytmi-informaatio (Daudet 2006, 1). Alukkeiden vaikutusta 

rytmiin lisää se, että ihminen kokee voimakkaamman alukkeen alkavan ennen 

hiljaisempaa tasaista pito-vaiheen (ns. steady-state) ääntä (Moylan 2007, 32). Tällöin 

voimakkaat alukkeet muodostavat ensisijaisen rytmin ja hiljaiset äänet jäävät taustalle 

vaikuttaen kuitenkin musiikin ”grooveen” tai ”svengaavuuteen”. Esimerkiksi nopeassa 

soitossa, kuten kitarasooloissa, lyhyiden äänten pito-vaihe saattaa jäädä kokonaan pois 

(Kitching 1987, 272). Lisäksi aluke sisältää tietoa äänen suunnasta (esim. Niewiarowicz 

1995 ja Greene 1999) ja havaitusta etäisyydestä (Zaunschirm et al. 2012, 30), koska 

äänen ensiheijasteet saapuvat noin 50 millisekunnin sisällä suoran äänen alkamisesta 

(alkupiste). Näistä ensiheijasteista havaitaan opittuihin muistoihin tallentuneita 

ympäristön piirteitä, kuten tilan koko, heijastavien pintojen kulmat, rakennusmateriaalit 

ja pintojen päällysteet. Parhaimmat akustikot voivat jopa määritellä alukkeiden 

perusteella tilan ovien ja ikkunoiden sijainnit. (Moylan 2007, 30–32.)  

Tallennettuun ääneen ensiheijasteet luovat illuusion huoneesta mikäli ne ovat 

10–50 millisekunnin sisällä äänen alkupisteestä. Tämän jälkeen alkavat ensiheijasteet 

taas muodostavat ääneen avaruutta (eng. spaciousness). (Griesinger 2009, 2.) Ihmisen 

kykyä tunnistaa ja arvioida huoneen kokoa äänen akustisten ominaisuuksien perusteella 

ei kuitenkaan tunneta vielä kovin hyvin (Hameed et. al. 2004, 1). 

Luonnolliset äänet, kuten puhe ja musiikki, perustuvat pääasiassa alukkeisiin 

(Niewiarowicz 1995). Samalla alukkeet sisältävät ja tarjoavat monenlaista ääni-

informaatiota. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan alukkeiden vaikutuksia äänen 

ymmärrettävyyteen kahden toisiaan täydentävän näkökulman kautta. 

 

 

2.3. Alukkeet ja ymmärrettävyys 

 

Musiikissa täytyy olla alukkeita, jotta se olisi kiinnostavaa. Konsonantit, eivät vokaalit, 

tekevät musiikista artikuloitua, ymmärrettävää ja liikuttavaa. (Chapline 2001, 5.) 

 

Äänen, kuvan ja kirjoituksen selkeys (eng. clarity) ja ymmärrettävyys (eng. 

intelligibility, understandability) on tärkeää informaation mahdollisimman tehokkaan ja 

käytännöllisen välittämisen kannalta. Äänen ymmärrettävyyttä tutkitaan paljon ja sen 

analysoimisen avuksi on kehitetty erilaisia akustiikan ja ymmärrettävyyden mittareita. 

Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi STI (Speech Transmission Index), C80, IACC, 
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LOC ja ISO3382. Muita äänen selkeyden ja ymmärrettävyyden yhteydessä käytettyjä 

käsitteitä ovat esimerkiksi signal-to-noise ratio (SNR) ja direct-to-reverberant ratio 

(D/R), joista ensimmäinen mittaa toivotun äänisignaalin ja melun keskinäistä suhdetta ja 

jälkimmäinen suoran äänen ja kaiunnan välistä suhdetta. Äänen selkeyden ja 

ymmärrettävyyden mittauksia käytetään hyväksi esimerkiksi puhelinten ja 

lentokoneiden äänentoiston suunnittelussa, armeijoiden radiokalustojen kehittämisessä 

sekä toimistojen ja esiintymistilojen akustisessa suunnittelussa. Äänen 

ymmärrettävyyden parantaminen pienemmällä energiankulutuksella on keskeisessä 

asemassa esimerkiksi avaruustekniikan sekä erilaisten akkukäyttöisten laitteiden, kuten 

matkapuhelinten, kehittelyssä. Lisäksi varsinkin länsimaissa nopeasti lisääntyvä 

ikääntyvien ja kuulovaurioisten ihmisten ryhmä tarvitsee tulevaisuudessa 

mahdollisimman helposti ymmärrettävää ääntä. Alukkeiden tutkimuksen näkökulmasta 

yksi tärkeimmistä ratkaisuista tähän on esimerkiksi alukkeiden, kuten konsonanttien, 

automaattinen tunnistaminen puheäänestä ja niiden muokkaaminen selkeämmiksi. 

Tutkimuksissa onkin havaittu, että esimerkiksi konsonanttien venyttäminen 50 

prosentilla helpottaa puheen ymmärrettävyyttä (Shobha et. al. 2009). 

Joseph Chapline (2001, 4) vertaa äänen pito-vaihetta puheen vokaaleihin ja 

aluketta konsonantteihin. Kuvailemassaan Massachusetts Institute of Technologyn 

(MIT) tekemässä tutkimuksessa hän kertoo samoista havainnostaan kuin monet ennen 

häntä – muusikoilla on vaikeuksia tunnistaa soitin ilman sen aluketta. Chaplinen 

kirjoituksessa on kuitenkin erityistä se, miten hän vertaa musiikin kielen 

ymmärrettävyyttä puheen kielen ymmärrettävyyteen. Chaplinen (2001, 4) mukaan 

kielen ymmärtämiselle tärkeimpiä eivät ole vokaalit, vaan konsonantit. Kärjistetysti 

voidaankin sanoa, että puheen konsonantit ja soitinten alukkeet muodostavat kielen ja 

musiikin ymmärrettävyyden ytimen. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että myös 

vokaaleilla on alukkeet, joiden olemassaoloa ja merkitystä puheen ymmärrettävyyteen 

ei pidä unohtaa. 

Äänen selkeys ja ymmärrettävyys liitetään usein vain puheääneen. Puheen 

selkeä artikulaatio tarkoittaakin esimerkiksi alukkeiden selkeää lausumista. 

Tutkimuksessani pohdin kuitenkin äänen ymmärrettävyyttä alukkeiden, musiikin ja 

miksauksen näkökulmasta. Onkin huomioitava se, että äänen selkeys ja ymmärrettävyys 

eivät tarkoita samaa asiaa. Selkeydellä (eng. clarity) tarkoitan tutkimuksessani sitä, 

kuinka selkeästi esimerkiksi puhe tai musiikin miksauksen eri instrumentit erottuvat 

muusta äänimateriaalista. Ymmärrettävyydellä (eng. understandability, intelligibility) 



 

26 

tarkoitan ensinnäkin sitä, kuinka ymmärrettävästi ja selkeästi äänitteen sisältö ja sen 

tarjoama informaatio välittyy kuulijalle, ja toiseksi sitä, mitä ymmärrettävää tietoa 

kuulija voi saada itse äänestä. 

Äänen ymmärrettävyyden tutkimukseen liittyy vahvasti Steven Feldin (1997) 

esittelemä akustemologian (eng. acoustemology) käsite. Akustemologia yhdistää 

akustiikan ja epistemologian alat teoretisoidakseen äänen avulla hankittua tietoa. 

Akustemologia siis tutkii mitä tietoa ääni sisältää ja miten se ymmärretään. (Feld 2015, 

1.) Tässä alaluvussa tarkastelen alukkeiden sisältämää ääni-informaatiota ja sen 

ymmärtämistä. 

Äänen, kuten muidenkin asioiden, ymmärtäminen on aina liitoksissa 

elämäämme kulttuuriin. Ruumiimme ovatkin eräänlaisia kulttuurin suodattimia, jotka 

määrittävät miten ja mitä kuulemme. Tämä kulttuuriseksi kuuloksi nimeäni ilmiö on 

kuitenkin erotettava siitä, miten varsinainen kuuloaistimme toimii. Kuuloaistimme 

toimii esimerkiksi siten, että emme pysty paikantamaan matalataajuuksisia ääniä, mutta 

samaan aikaan alkavan alukkeen tai korkeamman äänen avulla kuvittelemme matalan 

äänen samaan paikkaan niiden kanssa. Kulttuurinen kuulomme taas kykenee 

esimerkiksi ohittamaan kulttuurillemme ominaisen melun, kuten liikenteen melun, sekä 

ymmärtämään tunteita kuulemastamme puheesta äänen avulla, vaikka emme 

ymmärtäisikään itse kieltä. 

Samalla tavoin myös populaarimusiikin miksaaminen on liitoksissa kulttuuriin. 

Miksaaja havainnoi kuulemastaan äänestä genrelle ominaisia piirteitä ja tekee erilaisia 

taiteellisteknisiä kulttuurille ominaisia päätöksiä. Näihin päätöksiin vaikuttavat lisäksi 

sosiaalisen kentän, kuten yleisön, säännöt ja käytännöt esimerkiksi siitä, millaisia 

tehtäviä tietynlaisella musiikilla tietyssä kulttuurissa on (Zagorski-Thomas 2010, 263). 

Äänen ymmärrettävyyttä pohtiessani käytän apuna Floyd E. Toolen (2008) kirjan 

Sound Reproduction: Loudspeakers and Rooms ääni-informaatiota käsitteleviä 

esimerkkejä. Teoksessaan Toole (ibid., 73–93) käsittelee muun muassa äänen 

ensiheijasteita, eli suoran äänen jälkeen havaittuja, esimerkiksi huoneen seinien kautta 

”kimmonneita” ääniä niin äänitystilassa, äänitteellä kuin kuuntelutilassa. Äänen 

ensiheijasteet ovat noin 50 millisekunnin sisällä äänen alkupisteestä ja liittyvät näin 

olennaisesti tutkimukseeni – ensiheijasteiden sisältämä tieto muuttuu alukkeita 

käsiteltäessä, mutta myös alukkeet muuttuvat ensiheijasteita käsiteltäessä (ibid.). Lisäksi 

Toole (ibid., 76) esittää, että äänen ymmärrettävyys (eng. intelligibility) on yksi 

huomioonotettavista seikoista ääntä käsiteltäessä. 
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Toole toteaa, että äänen heijasteita on tutkittu jo useita vuosikymmeniä. Näiden 

tutkimusten mukaan pystymme paikantamaan äänilähteen kaikuisassakin tilassa äänen 

ensimmäisen, yleensä suoraan äänilähteestä tulevan, aallon perusteella. Tieteessä 

ilmiötä on päädytty kutsumaan etuoikeus- tai arvojärjestysefektiksi (eng. precedence 

effect). Etuoikeusefektissä ensimmäisenä havaitsemamme ääniaalto saa aivoissamme 

”etuoikeuden” myöhemmin saapuviin aaltoihin nähden paikantaessamme äänen 

tulosuuntaa. Ensimmäisen äänen saapumisen jälkeen kuultavista heijasteista 

ensimmäisten kuvittelemme saapuvan samasta suunnasta kuin ensimmäinen ääni. 

Seuraavista heijasteista saatamme jo erottaa eri tulosuuntia, mutta yhdistämme äänet 

silti ensimmäiseen ääneen. Vielä myöhäisemmät kaiut erotamme omina ääninään, mutta 

tulkitsemme ne silti ensimmäisen äänen kaiuiksi. (Toole 2008, 73.) Tällaista usean 

äänen fuusioitumista voidaan ajatella myös aiemmin työssäni esille tulleen John 

Richardsonin (2012) neosurrealismin käsitteen kautta. 

Edellä käytin sanoja kuten heijaste (eng. reflection), kaikuisa (eng. reverberant) 

ja kaiku (eng. echo). Kuten Toolekin mainitsee, on äänen kuvailemiseen käytetyssä 

sanastossa parantamisen varaa. Asiaa on yrittänyt korjata Toolen ohella myös William 

Moylan (2007) kirjassaan Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording. 

Sanaston määritteleminen ja sen tarkka käyttäminen vaativat kuitenkin erityistä 

huomiota ja usein pitkälle mietittyjä ja tarkasti mitattuja tutkimustuloksia käsiteltävästä 

aiheesta. Tästä syystä päädymme usein kuvailemaan ääntä varsin epätieteellisin termein. 

Esimerkiksi äskettäin lukemassani akateemisessa musiikkianalyysissä kuvailtiin 

kappaleen ”säröisiä bassotaajuuksia”. Esimerkkitapauksessa bassotaajuudet olivat 

kuitenkin varsin ”puhtaita”, mutta bassolinjan mukana soivat korkeampitaajuiset 

vahvasti särötetyt äänet loivat mielikuvan bassotaajuuksien säröisyydestä – samoin kuin 

yhdistämme äänen heijasteet suoraan ääneen (eng. direct sound) Denis Smalleyn (1994, 

37) source bonding -käsitteen mukaisesti. 

Sinänsä huolellista sanastoa käyttävissä miksausta käsittelevissä artikkeleissa 

viitataan usein äänen peittymiseen tai ”maskautumiseen” (eng. masking). Ilmiössä 

ajatellaan, että samoilla taajuus-, aika- ja/tai voimakkuusalueilla olevat äänet kilpailevat 

keskenään kuulijan huomiosta, kun toinen ääni peittää toisen äänen alleen. Kirjassaan 

Toole (2008, 73–76) kuitenkin esittelee Helmut Haasin jo vuonna 1949 tekemän 

tutkimuksen, jonka mukaan peittymistä tai äänten yhdistymistä niin sanotulla Haasin 

fuusioalueella ei tapahdu. Väitteiden mukaan noin 20 millisekuntia suoran äänen 

jälkeen havaitut äänet yhdistyisivät ensimmäiseen ääneen, mutta Toolen mukaan nämä 
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äänet ennemminkin tarjoavat lisäinformaatiota alkuperäisestä äänestä. Ainoa fuusioituva 

asia on ensiheijasteiden paikallistuminen ensimmäisenä kuultuun ääneen. (Ibid.) 

Tässä tutkimuksessa määrittelen äänen alukkeen kestoksi noin 20–30 

millisekuntia. Toolen (2008, 76–77) mukaan tähän lyhyeen hetkeen mahtuu siis itse 

alukkeen lisäksi myös äänen ensiheijasteita. Nämä ensiheijasteet eivät yleisen luulon 

mukaisesti vaikuta äänen ymmärrettävyyteen negatiivisesti peittämällä muita ääniä, 

vaan pikemminkin tarjoavat lisätietoja kuultavasta äänestä. Tämä lisätieto voi olla 

esimerkiksi tietoa kuuntelutilan koosta tai pintojen rakenteista tai se voi parantaa äänen 

eloisuutta ja runkoa sekä laajentaa äänen pääasiallisen lähteen aistittua kuulokuvaa. 

(Ibid.) Toisin sanoen, ymmärrämme äänestä useampia asioita heijasteiden vaikutuksesta. 

Lisäksi monet kokeneet kuuntelijat, kuten äänialan ammattilaiset, pystyvät erottelemaan 

äänen alukkeen sen kaiunnasta ja heijasteista (Messonnier ja Moraud 2011, 5). Kyky 

pilkkoa kokonaisääni pienempiin äänen osiin tarjoaa mahdollisuuden käsitellä ja 

ymmärtää havaintoa entistä tarkemmin. 

Äänen ymmärrettävyyttä pohdittaessa tulisikin ottaa huomioon tarkoitetaanko 

sillä sitä, kuinka helposti yksi ääni on ymmärrettävissä musiikin kokonaisuudesta eli 

kuinka hyvin se erottuu äänitteellä olevasta materiaalista, vai sitä, kuinka paljon 

ymmärrettävää tietoa ääni tarjoaa. Tutkimusta varten haastattelemani miksaajat 

tarkoittivat ymmärrettävyyden lisäämisellä ja maksimoimisella lähinnä sitä, miten 

yksittäiset soittimet ja laulu saataisiin mahdollisimman erottuvaksi soivasta 

kokonaisuudesta erilaisia äänenmuokkauskeinoja hyväksikäyttäen. Toinen näkökulma 

äänen ymmärrettävyyteen on se, kuinka paljon tietoa, eli ymmärrettävää, ääni sisältää ja 

tarjoaa kuulijalle. Oletan, että haastateltavani ovat ehkä asiaa tiedostamattaan 

vaikuttaneet myös siihen, kuinka paljon ymmärrettävää ääni tarjoaa. 

Kirjassaan Toole (2008, 73–86) esittelee erilaisia tutkimuksia, jotka on toteutettu 

vain ihmisäänellä kaiuttomassa huoneessa yhdellä tai kahdella kaiuttimella. 

Heijasteiden havaituilla vaikutuksilla saadaan näin luotua pohjaa tutkimukselle, mutta 

ne eivät vastaa varsinaisesti tosielämän tai musiikin äänikuvien (eng. sound stage) 

tilanteita. Toisaalta tutkimusten luoma pohja on käyttökelpoinen tulevia tutkimuksia tai 

tosielämän tilanteita varten. Miten saatua tietoa voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi 

musiikin miksauksessa? Yhtenä tärkeänä havaintona Toole (2008, 81) esittää, että 

ihminen on erittäin hyvin sopeutunut kuuntelemaan heijasteisissa, eli kaikuisissa 

ympäristöissä. Onkin tärkeää ottaa huomioon esimerkiksi se, että kuuntelemme yleensä 

musiikkia kaikuisissa ympäristöissä, jolloin äänitteelle tallentuneeseen kaiuntaan ja tilan 
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tuntuun sekoittuu myös kuunteluympäristömme kaiunta ja tilan tuntu (Messonnier ja 

Moraud 2011, 5). Ihminen kykenee siis ymmärtämään äänestä monia muun muassa 

ympäristöön liittyviä asioita. Toinen kysymys toki on, kuinka moni pystyy erittelemään 

ymmärtämäänsä tietoa kuulemastaan äänestä, ja lisäksi se, kuinka moni kykenee 

pukemaan kuulemansa selkeästi ymmärrettävään kieliasuun, jonka useat ymmärtäisivät 

samaan tapaan kuin esimerkiksi näköaistilla havaitut asiat. 

Floyd E. Toole (2008, 86–89) kuvailee myös musiikin, vaaleanpunaisen kohinan 

sekä lyhyiden äänten perusteella tehtyjä tutkimuksia. Nämäkin tutkimukset liittyvät 

pääasiallisesti etuoikeusefektiin ja heijasteiden vaikutuksiin havaittuun 

kuuloaistimukseen. Tutkimustuloksista käy ilmi, että musiikissa usein esiintyvissä 

pidempikestoisissa äänissä erillisten heijasteiden kuuleminen on vaikeampaa kuin 

esimerkiksi lyhytkestoisia ”äänen piikkejä”, kuten konsonantteja ja taukoja, sisältävässä 

puheessa. Tutkimusten mukaan äänen heijasteet kuitenkin värittävät ääntä, eli muuttavat 

sen sisältämien äänentaajuuksien suhteita sekä vaikuttavat tilan tunteeseen äänessä. 

Heijasteiden koetaan tekevän äänestä kolmiulotteisemman, eli syventävän äänen 

äänikuvaa ja tuovan ääneen ”runkoa” ja ”täyteläisyyttä” (eng. body ja fullness) (Toole 

2008, 88). Käytetystä sanastosta, kuten runko ja täyteläisyys, herää jälleen kysymys, 

mitä tällaisilla yksittäisillä sanoilla itse asiassa tarkoitetaan? 

Näistä erilaisia ääniä käyttävistä tutkimustuloksista voidaan Toolen (2008, 89) 

mukaan päätellä, että lyhyiden äänien etuoikeusefektin vaikutusaika on lyhyempi kuin 

pidempien äänien. Etuoikeusefektin vaikutusaika on kuitenkin usein alle 50 

millisekuntia, joten se voidaan helposti laskea myös osaksi äänen aluketta. Äänen 

alukkeen käsittely vaikuttaa siis myös äänen heijasteisiin ja niiden mukanaan tuomiin 

havaittaviin vaikutuksiin, kuten äänen kolmiulotteisuuteen ja äänen värittymiseen. 

Toisaalta alukkeita käsittelemällä voidaan muokata sen sisältämää tietoa esimerkiksi 

ymmärrettävämmäksi. 

Toole (2008, 161–162) esittää, että itse asiassa muutaman kymmenen 

millisekunnin sisällä suorasta äänestä saapuvat heijasteet parantavat puheen 

ymmärrettävyyttä; puheääni havaitaan voimakkaampana, koska heijasteet 

”summautuvat” eli yhdistyvät suoraan ääneen. Tällä perusteella musiikin miksauksessa 

mahdollisesti lisätyn lyhyen heijasteen, kaiunnan tai viiveen lisääminen suoraan ääneen 

parantaisi äänen ymmärrettävyyttä. Samalla ääneen tulisi myös lisää ymmärrettävää, 

koska äänestä voitaisiin tällöin havaita myös sen sisältämä tilavaikutelman ääni-

informaatio. Ja edelleen, koska vain muutaman kymmenen millisekunnin sisällä 
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suorasta äänestä saapuvilla heijasteilla on ymmärrettävyyttä parantava vaikutus, 

vaikuttaa heijasteisiin ja ymmärrettävyyteen myös mahdollinen alukkeiden käsittely 

musiikin miksauksessa. 

Ymmärrettävyyden kannalta tärkeä seikka äänessä on sen selkeys (eng. clarity). 

Toolen (2008, 163–167) mukaan selkeyteen esimerkiksi musiikissa vaikuttaa signaali-

kohina -suhde (eng. signal-to-noise ratio), signaalin musiikissa tarkoittaessa esimerkiksi 

laulua, ja kohinan taustalla soittavaa yhtyettä, joka häiritsee laulun ymmärrettävyyttä. 

Toole (2008, 163) esittää, että viiden desibelin suhde on hyvä, 15–20 desibelin ollessa 

lähes täydellinen laulun ymmärrettävyyden ja erottuvuuden kannalta. Levytetyssä 

musiikissa 20 desibelin ero laulun ja taustamusiikin suhteessa on kuitenkin niin suuri, 

että sellaista harvemmin populaarimusiikissa kuulee. Musiikin selkeyteen ja sen 

mukana äänenlaatuun sekä äänen nautittavuuteen voisi siis vaikuttaa vain se, että 

esimerkiksi laulu erottuu musiikista tarpeeksi selkeänä – ymmärrettävänä. Samoin kuin 

tätä tutkimusta varten haastattelemani Arttu Peljo (2013), olen myös itse äänittäjän ja 

miksaajan työssäni havainnut useasti asian olevan juuri näin. Kokemukseni mukaan 

muut soittimet voivat kuulostaa lähes miltä vain tai sotkeutua yhdeksi epäselväksi 

äänimassaksi, jos vain laulu erottuu muiden äänten seasta selkeästi. Mikäli laulu ei erotu 

muusta äänimassasta, ihmiset usein toteavat sen häiritsevän musiikista nauttimista, 

koska kuuntelija joutuu pinnistelemään erottaakseen laulajan äänen ja laulun sanat. 

Myös erikoisiksi koettujen efektien lisääminen lauluun on aiheuttanut samanlaisia 

reaktioita. Voidaankin pohtia, oliko 1960–1970 -luvuilla yleisesti käytetty musiikin 

stereomiksauksen tyyli sijoittaa laulu toiseen kaiuttimeen ja muut soittimet toiseen itse 

asiassa täydellinen ratkaisu musiikin ymmärrettävyyden kannalta? 

Populaarimusiikin miksauksessa laulun ymmärrettävyys musiikissa nousikin 

tärkeimmäksi seikaksi, jonka haastattelemani miksaajat mainitsivat. Sitä vahvistavat 

myös Toolen (2008, 164–169) esille tuomat, lähinnä elokuvaääntä käsittelevät 

tutkimukset, joissa dialogin selkeys ja kuuluvuus koettiin elokuvan immersiota, eli 

elokuvan maailmaan uppoutumista parantavana tekijänä. Musiikissa taas laulu nostetaan 

selkeästi kuuluviin, jotta lauletut sanat olisivat mahdollisimman selkeästi ymmärrettäviä 

(Zagorski-Thomas 2008, 205). Toisaalta yleisen äänenlaadun kannalta ”normaalin” 

kuuloaistin omaavat henkilöt kokivat, että taustamusiikki ja muut äänet parantavat 

äänenlaatua, kun taas heikentyneestä kuulosta kärsivät suosivat selkeää dialogia ja jopa 

määrittelivät selkeän dialogin tärkeimpänä yleiseen äänenlaatuun vaikuttavana tekijänä. 

(Toole 2008, 164–169.) Elokuvissa selkeyttä ja ymmärrettävyyttä auttaa varsinkin 
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monikanavaisessa äänentoistossa (esim. 5.1 surround) keskikaiuttimen varaaminen 

dialogille. Dialogia selkeyttää myös elokuvan mahdollinen tekstitys, samoin kuin 

musiikissa levyjen kansista luettavat sanoitukset. 

Alukkeilla on tärkeä tehtävä myös musiikin kokonaisuuden havainnoinnissa. 

Kitaran alukkeita tutkineen Rolf Baderin (2006, 331) mukaan aluke mahdollistaa eri 

sävelten erottamisen polyfonisessa soitossa. Yhtä aikaa soivien äänteen massasta olisi 

lähes mahdotonta erottaa eri säveliä ilman soittimen alussa esiintyvää aluketta, jonka 

lopulta kykenemme yhdistämään Denis Smalleyn (1994, 37) source bonding -käsitteen 

mukaisesti siitä jatkuvaan pidempikestoiseen pysyvään ääneen, eli varsinaiseen soivaan 

säveleen, vaikka se sekoittuisikin jälleen uusiin ääniin (Ibid.). Toisin sanoen alukkeet 

helpottavat polyfonisen musiikin ymmärrettävyyttä. 

Populaarimusiikin miksauksessa heijasteiden sekä Baderin (2006, 331) 

kuvaileman polyfonisen musiikin ymmärrettävyyden vaikutukset liittyvät tutkija Simon 

Zagorsky-Thomasin (2010, 253–254) näkemyksiin tanssimusiikista. Tanssimusiikin 

miksauksessa suositaankin Zagorsky-Thomasin (Ibid.) mielestä käytännöllistä 

miksausta (eng. functional mixing), missä käytetään ”kuivaa”, eli kaiutonta, 

rumpusointia, jotta musiikin tanssittavuuteen vaikuttava rytmi erottuisi mahdollisimman 

hyvin muun musiikin seasta. 

On yllättävää, että ensiheijasteet voivat jopa parantaa äänen ymmärrettävyyttä 

pelkkään suoraan ääneen verrattuna. Toisaalta on selvää, että olemme tottuneet 

kuulemaan ääntä, varsinkin puheääntä, heijasteisissa ympäristöissä ja näin ollen 

heijasteisen äänen kuuleminen ja ymmärtäminen on luonnollisempaa kuin suoran, 

kaiuttoman äänen. Jos vielä mietimme äänen ymmärrettävyyttä kaiken sen sisältämän 

tiedon pohjalta, ovat heijasteet tarjonneet elintärkeää tietoa selviytymisemme kannalta. 

Suoraan ääneen yhdistyvät heijasteet ovat tarjonneet meille tietoa esimerkiksi 

uhkaavista vaaroista, saaliseläimistä tai omista merkinantoäänistämme. Olemmekin 

usein taitavampia ymmärtämään kuulemiamme ääniä kuin edes pystymme 

kuvittelemaan. Näiden havaintojen saattaminen sanalliseen, ymmärrettävään, muotoon 

on taas toisaalta erittäin vaikeaa. 

Käsittelen tutkimuksessani pääasiallisesti alukkeiden muokkausta, mutta pyrin 

myös tarkastelemaan muokkauksen vaikutuksia äänen ymmärrettävyyteen. Kuten 

Toolen (2008) kirjasta käy ilmi, ovat äänen ensiheijasteet usein myös osana 

määrittelemääni aluketta. Näin ollen ensiheijasteiden tarjoama informaatio muuttuu 

alukkeen käsittelyn myötä ja voi vaikuttaa äänen ymmärrettävyyteen. Ymmärrettävyys 
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voi esimerkiksi muuttua siten, että heijasteiden tarjoama tieto vähenee ja näin ollen 

selkeyttää suoraa ääntä tai siten, että alukkeen käsittelyn myötä myös heijasteiden 

tarjoama tieto korostuu ja äänestä saatava tiedon määrä lisääntyy. Molemmissa 

tapauksissa äänen ymmärrettävyyden voidaan sanoa lisääntyvän, mutta eri tavoin. 

Toolen (2008) esittelemien tutkimusten ja ajatusten valossa onkin yhä 

tärkeämpää muistaa alussa mainitsemani tunnetun äänityslaitevalmistaja Rupert Neven 

sanat: ”Sidotuin silmin, pieninkin ääninäyte tarjoaa hämmästyttävää tietoa 

ympäristöstämme” (Rupert Neve; ks. Moylan 2007, xii). Musiikin analysoinnissa 

tulisikin pohtia entistä tarkemmin yhä lyhyempien äänien sekä teknologian (ks. esim. 

Lacasse 2000) vaikutusta esimerkiksi musiikin soivaan kokonaisuuteen. Tämän tulisi 

tapahtua erityisesti siksi, koska digitaalitekniikan myötä myös ääntä pyritään 

pakkaamaan yhä pienempään ja pienempään tallennustilaan poistamalla siitä taajuuksia 

tai ääninäytteitä (eng. sample), joita ihminen ei ehdottomasti tarvitse äänen sisältämän 

informaation ymmärtämiseen. Jotta kallisarvoista lähetyskaistaa voitaisiin säästää, 

samalla periaatteella toimivat myös puhelinten ja radion äänitekniikka. Onkin syytä 

pohtia, millaisia vaikutuksia näiden pienten ääninäytteiden poistaminen voi pitkällä 

aikavälillä aiheuttaa niin äänen ymmärtämisen kykyymme kuin äänelliseen 

kulttuuriimme. 

 

 

2.4. Yhteenveto 

 

Aluke on kymmenien millisekuntien kestoinen hälyääni jokaisen luonnollisen äänen 

alussa. Jo yli sata vuotta sitten saksalainen fyysikko Hermann von Helmholtz (1954, 66) 

tunnisti, että "monet äänen erityispiirteet liittyvät siihen, miten ääni alkaa ja loppuu" 

sekä sen, että äänen aluke vaikuttaa soittimen tunnistettavuuteen (ibid., 68). 

Tekemissäni ilmiötä taustoittavissa tutkimushaastatteluissa kävi ilmi, että alukkeet 

"pitävät äänen musiikkina" (Kokko 2013) ja että alukkeiden "käsittely [miksauksessa] 

on todella iso juttu" (Mauranen 2013). Alukkeet myös selkeyttävät musiikkia ja sen 

rytmiä (Olsson 2013) ja vaikuttavat populaarimusiikille ominaiseen aggressiiviseen 

sointiin (Peljo 2013). 

Alukkeilla on suuri merkitys akustemologian tutkimussuunnan kysymyksille 

siitä, mitä tietoa ääni sisältää sekä siitä, miten se ymmärretään. Äänen ymmärtämiseen 

ja ymmärrettäväksi muokkaamiseen liittyy olennaisesti myös kulttuurinen kuulomme, 
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eli se, mitä ja miten olemme oppineet kuuntelemaan. Alukkeeseen sisältyy myös äänen 

ensiheijasteita. Evoluution myötä olemme oppineet kuuntelemaan heijasteisissa 

ympäristöissä ja kykenemmekin ymmärtämään heijasteiden avulla esimerkiksi äänen 

tulosuuntaa ja -etäisyyttä. Ensiheijasteet myös selkeyttävät äänen ymmärrettävyyttä ja 

lisäävät äänen ymmärrettävää sisältöä. Ensiheijasteilla on siis äänen ymmärrettävyyttä 

lisäävä vaikutus. Lisäksi alukkeet vaikuttavat musiikin sisällön ymmärrettävyyteen. 

Alukkeet muodostavat musiikin rytmi-informaatiota ja mahdollistavat polyfonisen 

musiikin sävelten erottamisen (Bader 2006, 331). 

Äänen muokkauksen seurauksena alukkeiden ääni-informaatio ja 

ymmärrettävyys muuttuu. Alukkeiden muokkauksella voidaankin parantaa äänen 

ymmärrettävyyttä esimerkiksi erilaisissa ympäristöissä ja elektronisessa signaalin 

siirrossa, kuten seuraavassa luvussa käy ilmi. 



 

34 

3. Alukkeiden muokkaustekniikat populaarimusiikin miksauksessa 

 

3.1. Äänitteen ja ”luonnollisen” äänen erot 

 

Transienttien käsittely on iso juttu, koska kompressiolla transienttien muokkauksessa 

saa juttuja tulemaan eteen tai taakse – mitä kovempi tai selkeämpi transientti, sitä 

lähempänä [ääni on]. Epäselvä painuu syvemmälle. (Mauranen 2013.) 

 

[Aluke] on osa, joka antaa läsnäolon tuntua – kun se on puhdas. Mitä puhtaampi se on, 

sitä enemmän ääni kuulostaa siltä kuin se olisi kaiuttimien edessä, koska siinä on hyvä 

aluke. Mutta jos siinä on huono aluke, ääni vain pysyy kaiuttimissa. Se kuulostaa siltä 

kuin se tulisi niistä pienistä rei'istä. Se ei ikinä täytä tilaa kaiuttimien välissä. 

(Grundman; ks. Owsinski 2008, 196.) 

 

Edellä selvitin alukkeen vaikutuksia havaittuun ääneen sekä alukkeen sisältämää 

informaatiota. Nykyaikaisilla miksaustyökaluilla tämän informaation muokkaaminen 

ymmärrettävyydeltään halutunlaiseksi on tarkkaa kuuntelua vaativa taiteellinen prosessi. 

Ennen näiden prosessien esittelyä kerron kuitenkin lyhyesti äänitetyn äänen ja 

konserttisaleissa kuultavan länsimaisen taidemusiikin äänen eroista Robert Greenen The 

Absolute Sound -lehdessä julkaistun ”Why recorded music sounds too aggressive but 

doesn't have to” -artikkelin (1999) pohjalta. On tärkeää huomata, että alukkeiden 

käsittely ei ole aikojen kuluessa muuttunut pelkästään miksauksessa, vaan myös satojen 

vuosien aikana akustisten tilojen ja soitinteknologioiden kehityksen myötä. Muutokseen 

ovat vaikuttaneet esimerkiksi uudet musiikkityylit, uudenlaiset soitinten ja akustisten 

tilojen rakennusvälineet ja -materiaalit sekä teknologian ja tutkimuksen myötä 

kehittyneet analysointimahdollisuudet. Muutokseen on varmasti vaikuttanut myös 

ihmisten tarve jatkuvaan kehitykseen sekä erityisesti länsimaiselle kulutuskulttuurille 

ominainen tapa ”pakata” asioita mahdollisimman selkeään ja ymmärrettävään 

”pakettiin”. 

Greenen artikkelin (1999) mukaan ”tallennettu ääni on miltei aina kirkkaampaa 

ja alukkeiltaan korostetumpaa, aggressiivisempaa, kuin oikea asia [konserttisali]”. Tämä 

johtuu Greenen (ibid.) mukaan siitä, että salien pitkien kaiunta-aikojen vuoksi ”sali syö 

alukkeet”. Pitkä kaiunta-aika siis jatkuu alukkeiden ”päälle” ja estää näin tarkan 

informaation välittymisen kuulijalle. Samalla salien olosuhteet ovat kuitenkin saaneet 
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Greenen (ibid.) mukaan soitinvalmistajat muokkaamaan instrumenttejaan selkeämmiksi 

– niiden alukkeita korostaviksi. Greene (ibid.) toteaakin, että myös kaikki vanhoina 

alkuperäisinä pitämämme viulut ovat suurimmaksi osaksi kokeneet saman muutoksen. 

Mielenkiintoisesti professori Simon Emmerson (2007, 83) kuvailee, miten 1800-luvulla 

soitinten äänenmuodostusta standardoitiin puhtaammaksi ja hälyääniä, kuten alukkeita, 

pidettiin täydellisen soittimen ideaan kuulumattomina virheinä, lyömäsoittimille 

tyypillisinä äänen osina ja erillisinä alukkeina. Tämän soitinten selkeämmäksi ja 

alukkeiltaan aggressiivisemmaksi muuntumisen takia äänitteille usein läheltä 

äänitettyinä päätyvä sointi on Greenen (ibid.) mukaan ”aivan liian kirkasta”. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi kondensaattorimikrofonit saattavat 

”kuulla” alukkeet ”tarkemmin” kuin ihmiskorva. Äänen kompressiota tapahtuu myös 

korvan elimissä, jolloin äänitetyn musiikin terävien alukkeiden kompressointi olisikin 

tietyllä tavalla luonnollisempaa, kuin niin sanottu puhdas signaali. Tämän lisäksi 

äänitysteknologioiden muutos analogisesta digitaaliseen on vaikuttanut siihen, että 

alukkeiden aiheuttamia äänenvoimakkuuden nopeita muutoksia täytyy kontrolloida 

erilaisin tekniikoin. Analogisessa työskentely-ympäristössä alukkeet ovat vaimentuneet 

”automaattisesti” magneettisen äänentallennuksen ja muuntimien avulla (Martin ja Carr 

2011). Analogiset teknologiat toimivatkin äänisignaalin keskimääräisen 

äänenvoimakkuuden avulla, kun taas digitaaliset teknologiat keskittyvät äkillisten 

äänenpaineenmuutosten, niin sanottujen piikki-arvojen, tarkkailuun (ibid.). 

Tutkimustani varten tekemissäni neljässä haastattelussa toistui sama 

aggressiivisuuden määre, josta esimerkiksi Greene (1999) kirjoittaa, mutta tällä kertaa 

nimenomaan populaarimusiikissa toivottuna ja haettuna sointina. On kuitenkin tärkeää 

huomioida, että äänen aggressiivisuus ei kuvaile itse ääntä, vaan reaktiotamme tähän 

ääneen (Emmerson 2007, 2). Sekä Greenen että haastateltavieni ajatukset kertovatkin 

omalla tavallaan ”katzilaisesta” (Katz 2004) teknologian kehityksen mukana 

muuttuvasta musiikista ja sen kulutuksesta. 

 

 

3.2. Alukkeiden muokkaus kompressoimalla 

 

Jonathan Sternen (2003) mukaan olemme oppineet kuulemaan ja uskomaan sokeasti 

äänitteiden ja elokuvaäänen omaan realismiin erotuksena ”aidosta” soinnista. Tätä 

sokeaa uskoa käytetään hyväksi äänen muokkauksessa muovaamalla ääniä 
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psykologisesti vaikuttavammiksi. Samoin äänen ymmärrettävyys lisää ”tuotteen” 

käytettävyyttä. Siksi jo varhaisissa äänen tallenteissa tähdättiin mahdollisimman selkeän 

informaation tuottamiseen käyttämällä selkeän äänen lisäksi muun muassa sanojen 

riimittelyä, yleisiä lausahduksia (nykypäivänä esim. baby, baby, yeah) sekä useiden 

kuulijoiden tunnistamia ajankohtaisia uutisotsikoita. (ibid., 246–248.) 

Käytetyimmät keinot äänen informatiivisuuden lisäämiseksi alukkeita 

muokkaamalla ovat haastateltavieni mukaan erilaiset kompressioon, taajuuskorjaukseen 

sekä niiden yhdistelmiin liittyvät toimenpiteet. Kompressoinnissa ääntä muokataan 

siten, että tietyn kynnysarvon (eng. threshold) ylittäessään äänentaso laskee halutussa 

suhteessa (eng. ratio, yl. 2:1 – 20:1) määrätyn, yleensä millisekunneissa (sekunnin 

tuhannesosa), tai jopa mikrosekunneissa (sekunnin miljoonasosa), laskettavan aika-

arvon kuluessa (eng. attack) ja nousee vastaavasti takaisin alkuperäiseen tasoonsa 

halutun ajan päästä (eng. release) (ks. esim. Laaksonen 2006, 332–358). Sama voidaan 

tosin toteuttaa myös käsin äänentasoa säätämällä. Taajuuskorjauksessa taas haluttua 

äänen taajuusaluetta voidaan joko hiljentää tai voimistaa (ks. esim. Laaksonen 2006, 

316–331). 

Äänen kompressiota on esiintynyt jo ensimmäisistä äänitteistä 1900-luvun alusta 

lähtien. Suurimpana erona nykypäivään onkin se, että nykyäänitteillä kompressio on 

tarkasti hallittua. Sata vuotta sitten äänitetty ääni kompressoitui erilaisten 

teknologioiden sanelemina ja käytössä olleet tallennuslaitteet esimerkiksi säröttivät 

ääntä. Tämän lisäksi soitinkokoonpanoja jouduttiin muokkaamaan äänitteille sopivaan 

muotoon; jazz-äänitteillä kontrabasso jouduttiin korvaamaan tuuballa (Katz 2004, 45) ja 

rumpuja vaimentamaan peitteillä, jotta tallennusneula ei pomppaisi ulos levyn urasta 

(ibid., 91). 

Lauletussa musiikissa eniten informaatiota sisältää yleensä laulu ja erityisesti 

sanat. Haastateltavani pitivätkin laulua populaarimusiikin tärkeimpänä elementtinä, 

ennen rumpuja sekä bassoa. Arttu Peljon (2013) sanoin: 

 

Lauluun pitää kiinnittää paljon huomiota ja pyrkiä pitämään se siten, että biisiä ja 

tekstiä ja tarinaa on helppo kuunnella. Se on yksi miksaajan päätehtävistä, koska se, että 

saako sanoista selvää, on loppukäyttäjälle tärkeintä. Se on aika karua, mutta niin se on. 

Se, onko basarissa botnea, sillä ei ole mitään väliä. 
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Samoin Jonas Olsson (2013) painotti, että ”laulu on aina fokuksessa, miten 

kertsit lähtevät ja miten sanat tulevat esille. Työkalut muuttuvat, mutta nuo pysyvät.” 

Aiemmin mainitsin myös Olssonin ”ääriviivateoriasta”, jonka mukaan äänen tarkat 

”ääriviivat” lisäävät sen ymmärrettävyyttä. Olssonin (ibid.) mukaan: 

  

Kompressointi selkeyttää ja tuo äänen alukkeet esiin, samoin kuin klippaus ja limitointi 

masteroinnissa tuovat myös ääriviivoja esiin. Kaksi ääriviivoiltaan yhtä selkeää asiaa 

taistelevat samasta tilasta ja niistä on valittava tärkeämpi, yleensä laulu, jolloin toinen 

asia siirretään [äänikuvassa] muualle. 

 

Olssonin mainitsemilla ”klippauksella” ja ”limitoinnilla” tarkoitetaan äänen 

kompressoimista äärettömällä suhteella siten, että ääniaallon huippu leikkaantuu 

tasaiseksi muodostaen ääneen eräänlaista säröä. Äänen säröttämisestä kerron työni 

myöhemmissä osissa. 

Julius Maurasen (2013) mukaan ”transientteja pitää hallita, koska 's' ja muut 

konsonantit voivat nousta kohtuuttomasti ja kuulostaa inhottavalta ja hämärtää taimia, 

jos vaikka taustalaulut tulevat eri aikaan”. Lisäksi hän totesi, että ”jos kompressio on 

liian nopea, alukkeet voivat häipyä ja ei saa enää selvää, ymmärrettävyys katoaa”. 

Toisaalta taas Maurasen mielestä kompression erikoismuotoa, de-esseriä, käytettäessä 

”laulu voi muuttua sössötykseksi ja suuri osa ymmärrettävyyttä häviää”. (ibid.) De-esser 

tai toiselta nimeltään s-limitteri tai ”ässäkone” on kompressoriin perustuva tekniikka, 

jolla haluttua taajuusaluetta, s-limitterissä yleensä korkeita taajuuksia, voidaan 

kontrolloida (yl. hiljentää) muusta signaalista riippumatta (ks. esim. Laaksonen 2006, 

353). Korkeita taajuuksia siten käsittelemällä on mahdollista hiljentää s-kirjaimen 

aiheuttamaa usein ikävänkuuloista sihahdusta – aluketta. De-esserin haastateltavat 

mielsivät yleisesti kompressoriksi. Toisaalta k-kirjaimia Mauranen (2013) ”piirsi 

edellisessä miksauksessa alaspäin”, jolla hän tarkoitti hiljentävänsä lauluraidan tasoa 

aina laulajan laulaessa k-kirjaimen. Eri konsonanttien, jopa suoraan nauhalta, 

leikkaamista esimerkiksi ”s-vikaisilta” on esiintynyt ainakin 1950-luvulta lähtien 

(Muikku 2001, 285), samoin kuin äänen ”piikkien” tasoittamista manuaalisesti 

kappaleen soidessa (ibid., 295–296). 

Peljo (2013) kuitenkin muistutti, että alukkeet ”ovat laulussa tärkeitä, 

tietynlaisella kompressiolla saadaan korostettua konsonantteja ja tavujen kärkiä” (vrt. 

Olssonin 'ääriviivateoria'). Tämä taas vaikuttaa Peljon (ibid.) mukaan siihen, ”kuinka 
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agressiiviselta se kuulostaa”. Peljo korosti, että alukkeiden ”käsittely ja kompressointi 

on nykymusassa välttämätöntä, että sanoista voi saada selvää. Jos sinne laittaisi 

dynamiikaltaan muokkaamattoman lauluraidan mukaan, se ei kuulostaisi miltään, eikä 

sanoista saisi selvää”. Peljo totesi, että ”laulu pitää saada sellaiseen pakettiin, että se 

kuuluu”. (ibid.) 

Tuomas Kokko (2013) huomioi vielä, että ”esimerkiksi radio[puhe]äänessä 

ylikompressoitu ja yläkertaboostattu ääni tuo transientit hyvin esille” ja että 

taajuuskorjaimella tehty ”yläpään korostus tuo laulun konsonantit ja alukkeet esille”. 

Kokko (ibid.) kokeekin taajuuskorjaimen aiemmin mainitusti ”volumepotikkana, jolla 

voidaan nostaa tietyn taajuuden volumea, jolloin esimerkiksi transientteja saadaan 

korostettua” ja että ”myös eq-automaatiolla (eng. equalizer eli taajuuskorjain) voidaan 

nostaa transientteja esiin”. 

Alukkeita kompressoimalla muokatessa täytyy kuitenkin olla varovainen, ettei 

käsittelyllä ole negatiivisia vaikutuksia havaittuun musiikkiin. Varsinkin liiallinen 

kompressointi digitaalisilla limittereillä heikentää helposti havaitun äänen iskevyyttä ja 

vaikuttavuutta. Selkeimmin tämä ilmiö on havaittavissa radion kautta soitetussa 

musiikissa, jossa cd-levyä varten usein runsaasti limitoitua ääntä limitoidaan vielä 

uudestaan radiolähetystä varten. (Orban ja Foti 2001, 2.) 

 

 

3.3. Alukkeiden muut muokkaustekniikat 

 

Haastateltavista erityisesti Kokko (2013) ja Mauranen (2013) nostivat esille myös 

”equttamisen kompuraa vasten” alukkeita korostettaessa. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

ensin taajuuskorjaimella korostetaan huomattavan paljon äänen ylätaajuuksia, jonka 

jälkeen ”luonnoton” ääni kompressoidaan jälleen ”tasaiseksi”. Tuloksena on 

alukkeiltaan vahvasti korostunut ääni. Tätä ääntä voidaan haastateltavien mukaan 

sekoittaa sopivalla suhteella alkuperäiseen ääneen, jotta aluke saadaan korostettua 

kokonaisäänessä ”luonnollisemmalla” tavalla. Peljon (2013) mielestä esimerkiksi 

”perkussioiden body [runkoääni] voi olla miksauksen kannalta tärkeämpää kuin 

ensimmäinen ja piikikkäin transientti”. 

Syyt äänen taajuuskorjaukseen ovatkin muuttuneet ajan myötä. Siinä missä 

aiemmin taajuuskorjauksella pyrittiin korjaamaan huonolaatuisen äänitysteknologian, 

kuten mikrofonien, aiheuttamia muutoksia tallennettuun ääneen, käytetään erilaisia 
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taajuuskorjaimia nykyään miksauksen elementtien taajuusalueiden käsittelyyn siten, että 

jokainen yksittäinen elementti olisi sopivassa suhteessa muihin miksauksen 

elementteihin. (Hodgson 2010, 286.) Korkeiden äänentaajuuksien korostaminen 

taajuuskorjaimella on myös vakiintunut äänenmuokkauskeino äänen läheisyyden 

korostamiseksi (Zagorski-Thomas 2008).    

Toinen haastatteluissa esille tullut keino alukkeen sekä runko- ja tilaäänen 

keskinäisen suhteen muokkaukseen on niin sanottu rinnakkaiskompressointi. Siinä 

alkuperäinen ääni jaetaan kahdeksi, joista toinen säilytetään ennallaan, mutta toista 

kompressoidaan vahvasti. Lopulta kompressoitua ääntä sekoitetaan alkuperäiseen 

ääneen Maurasen (2013) sanoin ”tuuheuttamaan”, eli pienentämään äänen havaittua 

dynamiikkaa, mutta silti sen alkuperäisen soinnin ja alukkeet säilyttäen. Näin äänen 

havaittu informatiivisuus lisääntyy, koska alkuperäisen äänen lisäksi myös sen 

runkoääni sekä tilainformaatio tulevat paremmin esille. Samalla ajatuksella toimii myös 

muun muassa Tuomas Kokon (2013) käyttämä rumpumiksausmetodi, jossa ”tilasta 

haetaan rumpujen soundi ja lähimikeistä tuetaan attakit ja tuodaan touhu naamalle”. 

Rumpuäänityshuoneen kaiunnan hämärtämät alukkeet tuodaan siis esiin lähimikitetyistä 

yksittäisistä rummuista. Haastateltavat totesivat myös käyttävänsä harvoin, mutta 

kuitenkin tarpeen vaatiessa, lähimikitettyjen äänten asemesta tai rinnalla ”sampleja”, eli 

erikseen tallennettuja äänitiedostoja – tässä tapauksessa rummuniskuja. 

Joskus Arttu Paljon (2013) mukaan ”liiat transientit tuntuvat liian piikikkäiltä ja 

eivät istu miksaukseen […] ja pienentävät miksauksen yleisfiilistä”. Esimerkiksi 

tällaisissa tapauksissa Peljo (ibid.) ja Mauranen (2013) kertoivat käyttävänsä niin 

sanottua side-chain -kompressointitekniikkaa (ks. esim. Hodgson 2010, 290). 

Tekniikassa kompressorilaitteeseen syötetään kahta eri ääntä – toinen niin sanottu key-

ääni saa kompressorin reagoimaan, mutta kompressorin vaikutus kohdistuu vain toiseen, 

niin sanottuun slave-ääneen. Tällä tavoin Mauranen (ibid.) ja Peljo (ibid.) käsittelevät 

esimerkiksi samoilla taajuuksilla olevia, ja siten ”ääriviivoiltaan” ja erottuvuudeltaan 

kilpailevia, bassorumpua sekä bassoa. Bassorummun toimiessa key-äänenä, hiljenee 

slave-äänenä oleva basso halutun verran aina bassorumpua soitettaessa. Näin 

bassorummun alukkeen informaatio tulee paremmin esille ja korostaa havaittua rytmiä. 

Toisena esimerkkinä tekniikan käytöstä Mauranen (2013) mainitsi sen, että 

”laulu ohjaa kitaroiden tai koskettimien kompuraa”, jolloin laulun aikana kitarat tai 

koskettimet hiljenevät halutun verran luoden laululle lisää ”tilaa” soivaan musiikkiin. 

Kuultavana ”efektinä” tekniikkaa kertoi käyttävänsä Arttu Peljo (2013). ”Viime vuosina 
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'pumppausefekti' 4/4 bassorummun tahdissa on ollut kovasti muodissa, eli sitä on tullut 

käytettyä”, Peljo (ibid.) kertoi. Tässä tapauksessa esimerkiksi kaikki muut musiikin 

soivat ainekset hiljenevät bassorummun soidessa, kunnes nousevat taas alkuperäiselle 

tasolleen halutussa ajassa (kompressorin päästöaika) aiheuttaen musiikin 

äänenvoimakkuuden ”pumppaavuuden” bassorummun rytmiin. 

Markkinoilla on myös alukkeiden käsittelyyn erikoistuneita laitteita ja 

ohjelmistoja. Näitä ovat esimerkiksi haastatteluissakin esille nousseet Transient 

Designer (Sound Performance Lab, SPL) sekä Trans-X -plug-in (Waves inc.). 

Molempien toiminta perustuu kompressorien sekä taajuuskorjainten automaattiseen 

käsittelyyn. En kuitenkaan paneudu työssäni näihin tarkemmin, koska haastateltavani 

eivät laitteiden käytöstä puhuneet. Tällaisten erikoistyökalujen olemassaolo vahvistaa 

osaltaan sitä, että alukkeiden käsittely on tärkeää nykyaikaisessa miksaustyössä. 

Alukkeisiin vaikuttaa osaltaan myös äänentallennuksen historiassa aina tavalla 

tai toisella esiintynyt särö. Vuonna 1878 Thomas Edisonin tallennettua ensi kertaa ääntä 

(todistettavasti) fonografillaan (Sterne 2003, 1), on kuultu äänite luultavasti ollut niin 

säröinen, että lauseesta ”Mary had a little lamb” (ibid.) on vain vaivoin saatu selvää. 

Pidänkin suurimpana erona nykyaikaan sitä, että nyt säröä hallitaan ja käytetään luovaan 

toimintaan. Esimerkiksi Jonas Olsson (2013) mainitsee, että ”säröttämällä [äänen] 

ääriviivat tulevat vielä paremmin esille […] ja soundi selkenee ja tasoittuu” sekä lisää, 

että ”särö vaikuttaa [äänen] luonteeseen ja tunnesisältöön”. Tasoitettu ja sen vuoksi 

selkeä puhe onkin Olssonin mielestä ”vakuuttavampaa, koska paino tavuilla on hyvä ja 

lopukkeet korostuvat”. Siksi Olssonin ”mainosmiesteorian” mukaan tasaisempi ulosanti 

on vakuuttavampaa kuin äänenvoimakkuudeltaan vaihteleva. (ibid.) Toisaalta Mauranen 

(2013) mainitsee käyttävänsä kelanauhurin tuottamaa äänen säröttymistä myös 

alukkeiden ”pyöristämiseen”. Vähäisen äänen säröytymisen on havaittu lisäävän äänen 

ymmärrettävyyttä, koska säröytyminen korostaa äänen korkeita taajuuksia (ks. esim. 

Eargle 2005, 4). 

Ymmärrettävyyden lisäksi äänen säröttäminen muokkaa äänen havaittua 

tunnesisältöä. Särötetty ääni on äänenväriltään samankaltainen kuin voimakas huuto ja 

säröinen ääni havaitaankin tunnesisällöltään esimerkiksi aggressiiviseksi ja vihaiseksi. 

(Lacasse 2000; Zagorski-Thomas 2008, 195.) Tästä syystä pidämmekin hallitusta äänen 

säröttämisestä sopivassa kontekstissa. 

Aiemmin tutkimuksessani mainitsin, että aluke sisältää myös ensiheijasteiden 

ääni-informaatiota. Yhtenä alukkeiden muokkauskeinona voidaankin pitää 
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ensiheijasteiden lisäämistä puhtaaseen ääneen. Ensiheijasteiden lisääminen muokkaa 

alukkeen ja kokonaisäänen tilan vaikutelmaa, kokonaisäänen sisäisiä suhteita 

(vähemmän aluketta, enemmän soivaa ääntä), kokonaisäänen äänenväriä sekä 

kokonaisäänen sijaintia kolmiulotteisessa äänikuvassa (Messonnier ja Moraud 2011, 7). 

Liikaa korkeita äänentaajuuksia sisältävien ja liian nopeasti äänen alukkeen jälkeen 

alkavien ensiheijasteiden on kuitenkin todettu vähentävän havaitun kokonaisäänen 

selkeyttä ja ymmärrettävyyttä (Griesinger 2009, 3). Esimerkiksi akustisesti selkeyden 

kannalta hyvissä länsimaisen ”klassisen” musiikin konserttisaleissa äänen ensiheijasteet 

alkavat vasta 23 millisekunnin päästä äänen alkupisteestä. (Ibid., 6.) 

 

 

3.4. Aluke ystävänä ja vihollisena 

 

Transientit ovat ystävä ja vihollinen – kiva että niitä [alukkeita] on, mutta [niitä on] kiva 

ajaa myös nauhalle, jotta transientit pyöristyisivät ja esimerkiksi virveli ei kuulosta siltä 

[lähimikrofonista] kuin joku löisi kapulalla otsaan. (Mauranen 2013.) 

 

On tärkeää muistaa, että alukkeiden tarkka tallentuminen on ongelma niin analogisessa 

kuin digitaalisessakin äänitysteknologiassa (Moylan 2007, 296). Alukkeiden muokkaus 

on kuitenkin ”aina esteettistä”, kuten haastateltavani kertoivat. Arttu Peljo (2013) pohti 

vielä, että on ”vaikea erotella transienttien käsittelyn teknistä ja taiteellista syytä” ja että 

”tekniikka ei saisi ikinä mennä tekemisen tai biisin tai luomisen edelle – tekniikka on 

työkalu ja apuväline, jolla saavutetaan ja tehdään asioita”. Kuitenkin kaikessa 

nykypäivän populaarimusiikissa on havaittavissa Jonas Olssonin (2013) mukaan 

seuraavia alukkeita ja dynamiikkaa muokkaavia prosesseja: 

 

• nauhalle äänittäminen kaventaa dynamiikkaa 

• kaikki analogiprosessit säröttävät signaalia 

• kompressoreiden käyttö, joita saattaa olla kolme–neljäkin esimerkiksi 

bassorummussa 

• säröttäminen miksaamisessa 

• ryhmäkompressointi 

• masterkompressointi eli koko miksauksen stereokompressointi 

• miksauksesta jäävien ylimenevien piikkien klippaus masteroinnissa. 
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Kuten voidaan havaita, käytetään alukkeiden muokkaukseen pääasiassa 

kompressointiin verrattavia työkaluja. Haastateltavat puhuivat paljon myös alukkeiden 

ja niiden muokkauksen vaikutuksista kappaleen ”svengin” ja ”grooven” kannalta, mutta 

rajaan nämä mahdollisen jatkotutkimuksen piiriin kuuluvaksi. Tämä vahvistaa myös 

haastatteluissa esiin tullutta näkemystä siitä, että nykypäivän äänitetyn musiikin 

yleissoundi on kompression luoma soundi (vrt. esim. Zak III 2001, 124 ja Owsinski 

2006, 75–83). Tutkimus (Hjortkjær ja Walther-Hansen 2014, 40) osoittaakin, että 

kuulijat eivät havaitse, tai ymmärrä, voimakastakaan kompressiota yhtä herkästi kuin 

väitetään. Voidaan myös pohtia, onko tämän kompressiosoundin syntyyn vaikuttanut 

muuttunut musiikinkuuntelukulttuuri kannettavilla soittimilla hälyisissä paikoissa, joissa 

musiikin hiljaisemmat kohdat helposti hukkuisivat meluun? (Vrt. esim. Southall 2006.) 

Tärkeää on myös miettiä Julius Maurasenkin (2013) esille tuomaa ajatusta siitä, että 

kannettavien musiikkisoitinten akut riittävät pidempään, jos toistettava musiikki on 

valmiiksi mahdollisimman ”kovalla” eikä soittimen vahvistimen tarvitse olla kovin 

tehokas sitä toistaakseen. Eivät siis vain muusikot, kuten Paul Théberge (1997) on 

esittänyt, vaan myös musiikin kuuntelijat, ovat kuluttajina laitevalmistajien armoilla. 

Alukkeiden muokkaus nykyaikaisilla miksaustyökaluilla on tarkkaa kuuntelua 

vaativa taiteellistekninen prosessi. Tekemieni tutkimushaastatteluiden mukaan 

käytetyimmät keinot alukkeiden muokkaukseen ovat erilaiset kompressioon, 

taajuuskorjaukseen sekä niiden yhdistelmiin perustuvat toimenpiteet. 

Nykyaikaisessa populaarimusiikin miksauksessa pyritään mahdollisimman 

tehokkaaseen ja ymmärrettävään informaation välittämiseen. Tästä syystä miksauksessa 

alukkeita käsittelemällä, esimerkiksi sitä korostaen tai vaimentaen, äänestä muokataan 

"ääriviivoiltaan" mahdollisimman selkeä. Nykyaikaisessa miksauksessa käytetyillä 

työkaluilla ei pelkästään korjata äänityksessä tapahtuneita "virheitä" vaan pystytään 

myös vaikuttamaan äänen estetiikkaan. Tällaisista muokkausmahdollisuuksista löytyy 

lukuisia esimerkkejä tekemästäni etnografisesta tapaustutkimuksesta, jonka pariin 

siirryn seuraavaksi. 
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4. Tapaustutkimus: Alukkeita muokkaamassa 

 

Etnografisen tutkimuksen kohteena ovat ihmiset ja näiden muodostamat yhteisöt 

(Britannica.com 2015), kun taas ”etnomusikologia on kiinnostunut musiikkia tekevistä 

ihmisistä ja heidän ajatuksistaan” (Moisala 2013, 21). Lisäksi ”etnomusikologia tutkii 

myös uusien teknologioiden luomia musiikkimaailmoja kulttuureina, sosiaalisen 

merkityksenannon kenttinä” (ibid.). Oman kenttätyöni keskiössä onkin nimenomaan 

uusien teknologioiden myötä syntynyt ja jatkuvassa muutoksessa oleva 

”äänitysstudiomaailma”. Kuten antropologi Clifford Geertz (1973, 5) neuvoo, 

teorioiden ja löydösten rinnalla olisi tutkittava alan harjoittajia. Moisalan ja Seyen 

(2013, 33) toteamus siitä, että kenttätyö on tapauskohtaisesti tehty metodinen valinta, 

onkin varsin hyvin perusteltu omassa tutkimusasetelmassani. 

Keräämäni kenttätyöaineiston analysoin omien tutkimuskysymysteni 

näkökulmasta. Geertzin (1973, 5–10) kuvailemalla kenttätyön tiheällä (Lappalainen 

2007, 9) kuvauksella (thick description) sekä analyysillä pyrin esittelemään tutkimaani 

tapausta, sekä vastaamaan lopuksi esittämiini tutkimuskysymyksiin. Tapauksen tiheän 

kuvauksen tarkoituksena on esitellä kenttätyön sisältö siten, että tapahtuneet asiat 

kerrotaan asiayhteydessään, jotta lukijan olisi helppo seurata ja ymmärtää tapahtumien 

kulkua. Olen jakanut tapaustutkimuksen kolmeen osaan, joista ensimmäisessä esittelen 

tapauksen taustaa, toisessa kerron tapauksesta tiheän kuvauksen mukaisesti ja 

kolmannessa yhdistän tapaustutkimuksen löydökset työni aiempien lukujen 

muodostamaan teoreettiseen taustaan. 

Vaikka tekemieni neljän ilmiötä taustoittavan teemahaastattelun avulla sainkin 

kerättyä paljon tietoa siitä, miten suomalaiset populaarimusiikin miksaajat muokkaavat 

nykypäivänä alukkeita, koin tärkeäksi laajentaa saatua ”teoreettista” tietoa myös siihen, 

miten teoria näkyy ja ennen kaikkea kuuluu käytännössä. Tapaustutkimus kertookin 

syvemmin tutkittavasta ilmiöstä.  Tutkimuksessani olen useaan otteeseen maininnut, että 

käyttämästämme normaalista arkipäivän puhekielestä puuttuu tarkasti ääntä kuvaileva ja 

selkeästi ymmärrettävä sanasto. Tämä asettaa keräämäni puhekielisen 

haastatteluaineiston hankalasti tulkittavaksi jättäen monia asioita tutkijan oman 

analyysin varaan. Näistä syistä johtuen koin etnografisen tapaustutkimuksen 

toteuttamisen studioympäristössä mielekkääksi tavaksi syventää ja tarkentaa 

haastatteluiden sekä kirjallisuuden avulla kerättyä tutkimusaineistoa. 
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Tutkimustani varten otin yhteyttä Facebook-viestillä helmikuussa 2015 Jonas 

Olssoniin, joka toimi myös aiemmin haastateltavanani. Koenkin, että aiemmin 

tutkimushaastattelussa kerätty tieto siirtyi näin luontevasti käytäntöön eli miksaajan 

työhön. Henkilövalintaani vaikutti se, että olen opiskellut Olssonin kanssa samaan 

aikaan Turun konservatoriossa musiikkiteknologian oppiainetta. Tästä syystä 

etnografian perustutkimusmenetelmään, osallistuvaan havainnointiin tyypillisesti 

liittyvä pitkäaikainen oleskelu osana tutkittavaa yhteisöä oli ikään kuin tapahtunut 

luonnostaan opiskeluyhteisön kautta (Moisala ja Seye 2013, 31). Toivoin myös, että 

kenttätutkimusta harjoitellessani hänen työlleen mahdollisesti aiheuttamani haitta olisi 

pienempi, kuin täysin tuntemattoman henkilön työn seuraaminen. Kahden päivän 

kenttätyön jälkeen kävi kuitenkin ilmi, että tutkimukseni jopa hyödytti Olssonia. Hän 

mainitsi, että tutkimukselleni asetettu ajankohta helpotti häntä pysymään miksaukseen 

varatussa aikataulussa (KMP 2015). Myös tästä syystä on tärkeää ottaa huomioon se, 

että kenttätutkimus vaikuttaa myös tutkimuksen kohteeseen. Tutkimuksen kohteena 

oleva henkilö ei olekaan pelkkä informantti vaan ennemminkin yhteistyökumppani 

(Moisala ja Seye 2013, 36). 

 

 

4.1. Tapauksen kuvailu 

 

Tapaustutkimuksen ajankohta varmistui pian yhteydenottoni jälkeen helmikuussa. 

Sovimme, että matkustan Olssonin Victory Audio -studiolle Kokkolaan ja voin seurata 

hänen työtään kahden päivän ajan. Näiden kahden päivän aikana Olsson tulisi 

keskittymään aiemmin äänittämänsä Herz-yhtyeen 11 kappaletta sisältävään Kuriton 

Kakara (2015) albumin (kuva 3) miksaamiseen. 

Kuva 3. Kuriton Kakara -albumin kansikuva. Lähde: www.facebook.com/herzmusic. 
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Tutkimuksessani keskityn pääasiassa albumin kolmanteen kappaleeseen 

Murtumapiste. Valitsin tämän pääasialliseksi tutkimuskohteekseni, koska Olsson aloitti 

albumin miksaamisen tästä kappaleesta. Lisäksi tiesin omasta kokemuksesta, että 

miksaaja joutuu usein työskentelemään runsaasti projektin ensimmäisen kappaleen 

parissa, koska se yleensä määrittelee vahvasti koko albumin sointia ja miksaustyyliä. 

Miksausprojektin ensimmäisessä kappaleessa käytetyt miksausasetukset ovat myös 

helposti siirrettävissä albumin muihin kappaleisiin tarpeen vaatiessa. Näin kävi myös 

Kuriton Kakara -albumin miksauksessa ja siksi Murtumapisteeseen luodun yleissoinnin 

voidaankin nähdä heijastuvan albumin muihin kappaleisiin.  

Kenttätyön tiedonkeruuta varten valmistelin mukaani järjestelmäkameran, 

matkapuhelimen videonauhurin, pienen äänentallentimen, muistiinpanovälineet sekä 

usb-muistitikun mahdollisia Olssonilta saatavia ääni- ja kuvatiedostoja varten. Ennen 

studiolle saapumistani en tiennyt millaisen musiikin parissa Olsson tulisi 

työskentelemään, joten en voinut tutustua artistin aikaisempaan materiaaliin, mikäli 

sellaista olisi ollut saatavilla. Omakohtaisen miksauskokemukseni turvin uskalsin 

kuitenkin lähteä suorittamaan kenttätutkimusta turvallisin mielin ja tietoisena siitä, 

miten työ suurin piirtein tulisi etenemään. Oma kokemukseni alalta täytyi silti pitää 

koko kenttäjakson ajan kirkkaasti mielessä, jotta tutkimus säilyisi mahdollisimman 

objektiivisena. 

Kokkolassa sijaitseva Victory Audio on Jonas Olssonin keskikokoinen musiikin 

tuotantoon, äänitykseen ja miksaukseen soveltuva studio. Olsson on vastannut pääosin 

itse studion rakentamisesta ja rakennuttamisesta, mutta tärkeimpiä akustointia vaativia 

kohteita, kuten tarkkaamoa, varten hän turvautui alan ammattilaiseen. 

Kuva 4. Victory Audio -studion tarkkaamo. 
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Tarkkaamon (kuva 4) lisäksi studiossa on iso ja korkeahko, pääasiassa 

rumpuäänityksiin käytettävä keittiön yhteydessä oleva huone (kuva 5), pienempi 

tarkasti äänieristetty soitto- ja lauluhuone (kuva 6) sekä lyhyt äänitykseenkin soveltuva 

käytävä erilaisten soitinten ja laitteiden varastointiin. Soitto- ja lauluhuone on eristetty 

tarkkaamosta lasiseinällä (kuva 7) helpottamaan äänittäjän/tuottajan ja artistin välistä 

kommunikaatiota. Studion sisätilat vaikuttavatkin siltä, että työskentelystä olisi pyritty 

tekemään mahdollisimman helppoa ja nopeaa esimerkiksi siten, että useimmat studion 

soittimet ja laitteet ovat helposti saatavilla, ne on kytketty soittovalmiiksi sekä niiden 

eteen on aseteltu valmiiksi mikrofoni. Seinille nostetut äänitemyynnistä kertovat 

kultalevyt ovat yhtenä osoituksena Olssonin työurasta ja ammattitaidosta. 

 

Kuva 5. Victory Audio -studion iso keittiö ja soittohuone. Kuva on yhdistetty kahdesta valokuvasta. 

Kuva 6. Victory Audio -studion pienempi äänieristetty soittohuone. 
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Kuva 7. Victory Audio -studion tarkkaamon ja pienemmän soittohuoneen välinen lasiseinä, jonka avulla 

äänittäjä/tuottaja on yhteydessä artistiin. 

 

Omassa Victory Audio -studiossaan Olsson miksaa digitaalisesti tietokoneen 

plug-in -efekteillä, eli tietokoneella käytettävillä äänenmuokkaukseen tarkoitetuilla 

ohjelmilla, mutta käyttää myös analogista stereokompressoria sekä analogista 

summaajaa. Summaaja on eräänlainen mikseri, joka yhdistää siihen liitetyt äänisignaalit 

esimerkiksi stereoääneksi. Summaajaa käytetään yleensä sen tuoman 

sointivärivivahteen sekä aiemmin työssäni esiin tulleen analogisen säröytymisen takia. 

Samasta syystä Olsson äänitti vielä lopuksi valmiin miksauksen mikrofonietuasteen 

kautta. Kuuntelua varten hänellä on kahdet erilaiset lähikenttäkaiuttimet (kuva 8) noin 

0,5–2 metrin etäisyydellä sekä korvakuulokkeet. Miksatessaan Olssonin käsillään 

käyttämät työkalut ovat tietokoneen hiiri ja näppäimistö sekä kuuntelukaiuttimien ja 

niiden äänenvoimakkuuden säätöön tarkoitettu ohjausyksikkö. Suurin osa näkyvästä 

työstä tapahtuu siis tietokoneen kuvaruudulla. Oma sijaintini parhaan kuuntelupaikan 

vieressä ei ollut optimaalinen äänen tarkkailun kannalta, mutta kykenin seuraamaan siitä 

tarkasti Olssonin työskentelyä sekä kirjoittamaan muistiinpanoja hänen työskentelyään 

häiritsemättä. 

Äänen kriittisessä tarkastelussa tuleekin ottaa huomioon se, että kuulijan täytyy 

opetella kuuntelemaan uusissa olosuhteissa pystyäkseen analysoimaan kuulemaansa. 

Opettelu ja uudenlaisiin kuunteluolosuhteisiin tottuminen kestää jopa useita päiviä, ja 

siksi äänitysalan ammattilaiset pyrkivät työskentelemään itselleen tutulla välineistöllä 

itselleen tutussa huoneessa. Ääntä ja varsinkin sen pieniä yksityiskohtia tutkittaessa 

onkin yhtä lailla tärkeää, että tutkija valmistautuu tilanteen tuomiin haasteisiin ja pyrkii 

esimerkiksi sijoittumaan siten, että havaittu äänenlaatu olisi riittävä tutkimuksen 
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tarkoituksen kannalta. Tässä tutkimuksessa havaittu äänenlaatu ei ollut merkittävässä 

roolissa, koska tutkimukseni perustuu ennen kaikkea niihin keinoihin, joilla alukkeita 

muokataan. 

 

Kuva 8. Victory Audio -studion tarkkaamon kahdet tarkkailukaiuttimet. 

 

Kokkolalainen pop-yhtye Herz (kuva 9) on perustettu vuonna 2012. Sen 

kuusihenkisen jäsenistön instrumentaatiossa on niin sanottujen perinteisten soitinten, 

laulu, rummut, basso ja kitara, lisäksi koskettimet sekä koneet. (Herzmusic.com 2015.) 

Koneilla viitataan tässä tapauksessa luultavasti esimerkiksi erilaisiin syntetisaattoreihin 

sekä samplereihin. Suomenkielisen Kuriton Kakara -levyn (2015) sovituksissa voidaan 

nähdä yhdistyvän rock, pop ja elektronin tanssimusiikki sekä erilaiset tuotantotekniikat 

koneloopeista live-äänityksiin. Kuriton Kakara on yhtyeen ensimmäinen albumi. Ennen 

sitä yhtye on julkaissut kaksi singleä (Herzmusic.com 2015). 

 

Kuva 9. Herz -yhtyeen promootiokuva. Kuva: Ulla Nikula. Lähde: http://herzmusic.com/galleria. 
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Olssonin miksaustyöskentelyä analysoidessa täytyy ottaa huomioon se, että 

varsinaisen kenttätyön aikana tekemäni havainnointi oli haasteellista, koska Olsson 

työskenteli erittäin vauhdikkaasti. Hänen nopeaa ja tarkkaa hiirikättään seuratessa täytyi 

myös pohtia miksauksen ruumiillisuutta, eli sitä, miten miksaajan käsi, näköaisti ja 

kuuloaisti työskentelevät saumattomasti yhteen tietokoneen ohjainten ja ohjelmien 

kanssa. Kuvaruudulla tapahtuvien liikkeiden mukana vaihtuivat jatkuvasti myös 

musiikin äänenvoimakkuus sekä käytössä olevat tarkkailukaiuttimet. Olssonin tarkat 

kädenliikkeet toivat mieleeni kapellimestarin työskentelyn. Miksaaja voidaankin nähdä 

äänitetyn musiikin kapellimestarina, joka ohjaa pienillä kädenliikkeillään soivaa 

kokonaisuutta. Nopean työskentelyn lisäksi miksauksen seuraamista hankaloitti se, että 

Olsson ei kuunnellut kappaletta alusta loppuun kuin vasta miksauksen viimeisiä säätöjä 

tehdessään. Sen sijaan hän kuunteli vaihtelevan kestoisia pätkiä uudestaan ja uudestaan 

sekä vaihteli jatkuvasti kuuntelemiaan soitinryhmiä ja yksittäisiä raitoja. Ensimmäistä 

kertaa miksaustyöskentelyä seuraavalle tutkijalle tapahtuma saattaisikin helposti olla 

varsin ahdistava. Itse osasin jo varautua tällaiseen työtapaan ja ymmärsin melko usein 

Olssonin käyttämien työskentelytapojen ja tekniikoiden merkitykset. Kenttätyön 

edetessä kuitenkin huomasin, että sekä minun että Olssonin työ kävi helpommaksi ja 

tilanne rentoutui alkujännityksen kadotessa. Ensimmäisen miksattavan kappaleen 

aikana molemmat ehkä tunnustelivat ja hakivat omaa rooliaan tilanteessa. Varsinaisen 

tapauksen analyysin, johon siirryn seuraavaksi, teen käyttämällä hyväkseni tapauksesta 

tallentamaani tietoa, kuten muistiinpanoja, ääninauhoja, kuvia ja videoita sekä näiden 

avulla tekemiäni kaavioita. 

 

 

4.2. Tapauksen analyysi 

 

Tutkimustani varten matkustin maanantaina 9.2.2015 kello 11.30 Kokkolaan Jonas 

Olssonin Victory Audio -studiolle, missä hän oli valmistautumassa Herz-yhtyeen 

albumin Kuriton Kakara (2015) miksaukseen. Albumi on Olssonin tuottama ja 

äänittämä, joten hänellä oli kappaleiden lopullisista miksauksista jo melko tarkka ajatus. 

Tämän lisäksi työtä helpotti se, että Olsson tunsi kappaleiden materiaalin entuudestaan, 

eikä hänen tarvinnut enää tutustua erikseen kappaleiden sisältämiin ääniraitoihin, kuten 

hän mainitsi normaalisti tekevänsä ennen miksauksen aloittamista (KMP 2015). Olsson 

pystyikin aloittamaan kappaleiden miksaamisen niiden äänitysvaiheesta jääneiden 



 

50 

”raakamiksausten” päälle. Raakamiksaukseksi kutsutaan kappaleen työstön vaihetta, 

jossa sen raitoihin on jo haettu haluttua sointia erilaisilla työkaluilla ja efekteillä tai sen 

tarkoituksena on olla apuna kappaleen tuotanto- ja äänitysvaiheessa. Raakamiksausta 

kuuntelemalla tuotannon ulkopuolinen miksaaja pystyy myös arvioimaan millaista 

sointimaailmaa kappaleeseen on sitä äänitettäessä pyritty tuottamaan. 

Ennen miksauksen aloittamista Olsson esitteli minulle yhtyettä ja kertoi albumin 

äänitys- ja tuotantovaiheesta, jossa yhdisteltiin live-soittoa ja koodausta, eli tietokoneen 

avulla rakennettuja sampleja ja looppeja. Koska hän oli innokas aloittamaan 

työskentelyään, en pyytänyt häntä soittamaan minulle erikseen äänitettyjä raitoja. 

Äänitettyihin raitoihin tutustuminen olisi helpottanut omaa rooliani tutkijana, koska 

olisin siten ehkä kyennyt arvioimaan ja ennakoimaan paremmin Olssonin tekemää 

työtä. Tämä olisi samalla kuitenkin saattanut vaikuttaa tutkimuksen kohteen normaaliin 

työskentelytapaan ja mahdollisesti tutkimuksen tuloksiin. Samalla tallennusvälineistöä 

kasaillessani ymmärsin, että matkapuhelimeni videointitarkkuus ei tulisi riittämään 

tietokoneen kuvaruudulla tapahtuvien liikkeiden myöhempään tarkasteluun. Päätinkin 

videoida tapahtumaa vain lyhyissä mielenkiintoisilta vaikuttavissa tilanteissa. 

Tutkimuksen kannalta paras ratkaisu olisi ollut tallentaa tarkasti kaikki kuvaruudulla 

tapahtuneet miksaustoimenpiteet sekä digitaalinen ääni suoraan Olssonin laitteistosta. 

Näin olisin pystynyt tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin Olssonin toteuttamaa 

miksausta itse kenttätutkimusvaiheen jälkeen. 

Ennen miksausta Olsson kertoi valmistelleensa raitoja esimerkiksi leikkaamalla 

niistä ylimääräisen materiaalin pois ja yhdistelemällä monta samanaikaisesti soivaa 

samplea yhdeksi raidaksi. Usein eri soittimiin haetaan toivotunlaista sointia 

yhdistelemällä useita samanaikaisesti soivia ääniä halutunlaiseksi kokonaisuudeksi. 

Esimerkiksi rumpuiskuissa tämä saattaa tarkoittaa sitä, että yhden samplen tarkoitus on 

korostaa rumpuiskun aluketta ja toisen sen jälkisointia. Samplejen välisiä 

äänenvoimakkuussuhteita muuntelemalla havaittu rumpuisku pyritään muokkaamaan 

omaan tarkoitukseen sopivaksi. Havaitun äänen aluketta muokkaavien samplejen käyttö 

on tärkeä osa alukkeiden käsittelyä, asia, joka tuli ilmi jo tekemissäni ilmiötä 

taustoittavissa tutkimushaastatteluissa. Tutkimuksen kannalta olisikin ollut 

mielenkiintoista päästä tutustumaan myös lopullisissa sampleissa käytettyihin ääniin 

sekä niiden välisiin äänenvoimakkuusssuhteisiin. Työssäni keskityn kuitenkin 

miksaukseen, ja voidaankin ajatella, että kappaleen tuotannossa tehdyt valinnat eivät 

sisälly miksaukseen, vaan ovat verrattavissa esimerkiksi soittimen tai mikrofonin 
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sijainnin valitsemiseen. Erillisten samplejen lisääminen kappaleeseen sen 

miksausvaiheessa on kuitenkin yleistä. Albumia miksatessaan Olsson muokkasi vielä 

muutamien kappaleiden rumpuiskuja lisäämällä niihin joko aluketta tai jälkisointia 

muokkaavia sampleja. 

Kappaleen miksauksen Olsson aloittaa aina kuuntelemalla siitä tehdyn 

raakamiksauksen. Tällä kertaa Herz-yhtyeen Murtumapiste -kappaleen kuuntelu 

keskeytyi kuitenkin pian tärkeään puheluun. Yksityisyrittäjänä toimivan Olssonin onkin 

kyettävä keskittymään useita kertoja päivässä niin miksaukseen, kuin erilaisiin 

”häiriötekijöihin”, kuten työpuheluihin. Raakamiksauksesta Olsson havaitsi 

välittömästi, että rumpujen ja muidenkin soitinten jälkisoinnin tulisi olla pidempi, eikä 

kappaleessa jo olevaa ”hyvää saa sotkea liikaa” (KT 2015). Rumpujen jälkisointia hän 

pyrki muokkaamaan rinnakkaiskompressoimalla rumpuryhmän analogisella 

stereokompressorilla. Tässä tapauksessa rumpuryhmän rinnakkaiskompressointi 

tarkoittaa sitä, että Olsson määritti jokaisen rumpukanavan ohjautumaan tietokoneen 

ohjelmiston mikserissä yhteen stereokanavaan, jonka signaalia hän ohjaa halutun 

määrän analogiseen stereokompressoriin. Lopulta stereokompressorilla kompressoitua 

signaalia sekoitetaan haluttu määrä kompressoimattomaan signaaliin. Olssonin 

stereokompressori oli säädetty reagoimaan kolmen millisekunnin kuluttua signaalin 

ylittäessä määritellyn raja-arvon.  Kompressiosuhteeksi Olsson oli määritellyt 4:1 ja 

palautusajaksi sata millisekuntia. Kompressorin asetuksista voimme päätellä, että 

rumpujen alukkeet korostuvat voimakkaasti kolmen millisekunnin aikana, mutta 

vaimenevat kompression vaikutuksesta nopeasti. Samalla rumpujen suhteellinen 

jälkisointi kuitenkin voimistuu. Rumpujen havaitut ”napsahtavat” alukkeet toistuvat siis 

voimakkaimmin kompressoidusta signaalista ja samalla kompressoitu signaali lisää 

äänen jälkisointia havaitussa rinnakkaiskompressoidussa rumpusoinnissa. 

Rinnakkaiskompression välisiä suhteita Olsson muokkasi kuuntelemalla rumpuja sekä 

yksin että yhdessä muun äänitetyn materiaalin kanssa. Rumpujen alukkeiden 

korostaminen vaikutti lopullisessa miksauksessa siihen, että rummut erottuivat musiikin 

seasta selkeämmin ilman niiden yleisäänenvoimakkuuden nostaa.  

Kun Olsson jatkoi rumpujen miksausta, hän huomautti, että bassorumpu-, 

virvelirumpu- ja tom-tom -raitoja sekä rumpusetin yläpuolelta äänitettyjä raitoja ja 

rumpusettiä soitettaessa äänitettyä huonekaiuntaa on jo valmiiksi särötetty miksauksen 

raakaversiossa. Särön määrää sillä efektoimattomaan signaaliin on hallittu 

rinnakkaiskompressioon verrattavalla rinnakkaissärötyksellä. Tällä tavoin aluke säilyy 
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muuttumattomana, mutta samalla sen havaittu signaali muuttuu soinniltaan. Rumpujen 

säröttämisen syyksi Olsson kertoi ”piikikkyyden vähentämisen ja alukkeiden 

tasoittamisen, jotta äänityksessä ylikorostuneen alukkeen äänenvoimakkuuden suhde 

soittimen runkoääneen pienenisi. Samalla soittimen luonne tulee paremmin esille, ”eikä 

vaan pöks.” (KT 2015). ”Pöks” -sanalla Olsson viittasi esimerkiksi aiemmin työssäni 

esiin tulleeseen Julius Maurasen kommenttiin, jonka mukaan ”alukkeiltaan 

muokkaamaton virvelinisku kuulostaa siltä kuin joku löisi kapulalla otsaan” (Mauranen 

2013). Lisäksi Olsson mainitsi, että säröttäminen on samalla soinnillinen tyylikeino, 

joka ”muistuttaa vanhanajan levyistä” (KT 2015). Kokonaisuuden kannalta Olssonin 

mielestä oli kuitenkin tärkeää, että musiikissa on erilaisia kontrasteja selkeiden ja 

pyöristettyjen alukkeiden välillä. 

Puoli tuntia rumpuja miksattuaan Olsson siirtyi särötetyn bassokitararaidan 

muokkaamiseen. Basson käsittelyyn Olsson kertoi omaavansa vakiintuneen tavan jakaa 

signaali kolmeen eri mikserin kanavaan. Ensimmäisessä kanavassa Olssonilla oli 

muokkaamaton bassoäänitys, toisessa tätä signaalia oli kompressoitu ja kolmas ohjautui 

samanaikaisesti rumpujen kanssa reagoivaan stereokompressoriin. Basson ja rumpujen 

kompressoiminen yhdessä aiheuttaa tässä tapauksessa sen, että bassosignaali vaimenee 

rumpuiskujen aikaan, koska kompressoriin syötetty bassosignaali on hiljaisemmalla 

kuin rummut. Näiden kolmen bassokanavan keskinäisiä suhteita muokkaamalla Olsson 

pyrki jälleen säilyttämään alkuperäiset alukkeet, mutta samalla muokkaamaan havaittua 

ääntä äänenvoimakkuudeltaan tasaisemmaksi. Rumpuiskujen aikana vaimeneva basso 

aiheuttaa samalla aiemmin työssäni esillä olleen ilmiön, jossa havaittu pito-vaiheen 

ääni, tässä tapauksessa siis bassokitara, tuntuu alkavan voimakkaan alukkeen sisältävän 

rumpuiskun kanssa samanaikaisesti. 

Bassokitarasignaalin nopean muokkaamisen jälkeen Olsson siirtyi takaisin 

rumpujen miksaukseen ja lisäsi virvelirumpukanavaan alukkeen muokkaukseen 

tarkoitetun erikoistyökalun. Tällä kompressioon perustuvalla efektillä aluketta voi 

korostaa tai vaimentaa yhden säädön avulla. Olsson päätti korostaa hieman basson 

mukaantulon myötä vaikeammin erottuvaa virvelirummun aluketta. Samalla hän 

kuitenkin pohti, sopiiko alukkeeltaan korostetun virvelirummun sointi Murtumapisteen 

edustamaan genreen. Varmistuakseen asiasta, Olsson kuunteli kappaleen 

tuotantovaiheessa apuna käytettyä englantilaisen Suede -yhtyeen kappaletta Beautiful 

Ones (1996) ja oli tyytyväinen tekemäänsä ratkaisuun. Sueden kappaleesta Olsson sai 

kuitenkin ajatuksen lisätä virvelirumpuun lyhyen viive-efektin. Viive-efektin voidaankin 
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tässä tapauksessa ajatella korostavan aluketta, koska efektin vaikutuksesta aluke toistuu 

ja kuulija saa lisää aikaa havainnoida ja ymmärtää sitä. 

Virvelirummun viive-efektin muokkaamisen jälkeen Olsson siirtyi nopeasti tom-

tomien miksaamiseen ja korosti niiden ylätaajuuksia taajuuskorjain -plug-inilla. 

Aiemmin työssäni kerroin, miten ylätaajuuksien korostaminen selkeyttää äänen 

alukkeita sekä tuo ääntä äänikuvassa lähemmäs kuulijaa. Havaitsin tämän myös 

käytännössä, sillä ylätaajuuksien taajuuskorjauksen vaikutuksesta tom-tomien sointi 

vaikutti siltä, kuin niiden edestä olisi poistettu raskas verho ja niiden iskuäänien 

korostuminen vahvisti kappaleen rytmi-informaatiota. Nopean taajuuskorjauksen 

jälkeen Olsson korosti myös akustisen kitaran ylätaajuuksia ja siirtyi välittömästi 

lyömäsoittimien muokkaukseen. Murtumapisteessä lyömäsoittimina ovat shaker ja 

tamburiini. Olsson totesi, että tamburiinissa on ”usein liikaa piikkiä”, eli sen alukkeet 

ovat korostuneet suhteessa sen jälkisointiin. Tästä syytä Olsson päätyi lisäämään 

lyömäsoittimiin säröä, jotta niiden alukkeet vaimenisivat. Shakeriin Olsson lisäsi vielä 

pientä huonetta muistuttavan kaiunta-efektin, jonka aiemmin työssäni esitin 

muokkaavan aluketta, tehden puheäänestä selkeämmän ja tarjoavan ääneen lisää 

ymmärrettävää. Näiden lisäksi huonekaiuntaa muistuttava efekti aiheuttaa sen, että 

siihen liittyväksi havaittu ääni kuulostaa tulevan kauempaa kolmiulotteisessa 

äänikuvassa. 

Kappaleen ensimmäistä säkeistöä miksatessaan Olsson havaitsi, että voisi 

hankkia pitkään ajattelemansa plug-in -efektin. Tämän kaiuntaefektin hankkimiseen 

internetistä Olssonilla kului noin viisi minuuttia, minkä jälkeen hän jo lisäsi efektillä 

kaiuntaa säkeistön taustalla soivaan hip-hop -looppiin. Olsson vitsailikin, että ”aina 

uutta albumia miksatessa tulisikin ostaa uusi plugari” (KT 2015). Äänitysstudion 

jatkuva päivittäminen on tärkeää ja vahvistaa aiemmin mainitsemaani Paul Thébergen 

(1997) ajatusta siitä, että muusikot ovat kuluttajina laite- ja ohjelmistovalmistajien 

armoilla. 

Olsson muutti tasaisin väliajoin kuunteluäänenvoimakkuutta sekä tarkisti 

miksauksensa toimivuutta kaksilla eri kaiuttimilla. Pienemmistä kaiuttimista Olsson 

havaitsi, että virvelirummun sointi oli liian lyhyt. Ratkaisuna tähän hän lisäsi 

virvelirummun kanssa samanaikaisesti soivan pidempisointisen virvelisamplen. 

Samplea editoidessaan hän kuuntelutti samanaikaisesti minulle Mark Ronssonin 

albumia Uptown Special (2015), jonka avulla Olsson myös neutralisoi kuuloaistiaan, 



 

54 

aivan kuten viininmaistelijat neutralisoivat makuaistiaan leipäpaloilla eri viinilaatujen 

maistelun välillä. 

Kappaleen kertosäettä Olsson kuunteli ensimmäistä kertaa vasta reilun tunnin 

miksauksen jälkeen. Tämä saattoi johtua osittain siitä, että Olsson tunsi kappaleen hyvin 

ja osasi ennakoida miten säkeistöön tehty muokkaus sopisi kertosäkeen sointiin. 

Kertosäettä hiljaisella äänenvoimakkuudella kuunnellessaan Olsson totesi lisäksi, että 

”alukkeet ja niiden muokkauksen vaikutuksen erottuvat selkeämmin hiljaisella 

äänenvoimakkuudella kuunnellessa” (KT 2015). Tämä johtuu luultavasti siitä, että 

suurella äänenvoimakkuudella toistettu ääni kompressoituu kuuloelimissämme ja 

toisaalta siitä, että hiljaisuudessa kuuloaistimme herkistyy, jolloin pienet erot 

äänenvoimakkuudessa erottuvat selkeämmin. Hiljaisella kappaleen kertosäettä 

kuunnellessaan Olsson myös huomautti, että pitää virvelirummun soinnista ”nyt tosi 

paljon” (ibid.). Heti perään hän kuitenkin totesi, että ”voi olla että se muuttuu vielä” 

(ibid.). Tämä toteamus kuvastaa tutkimukseni alussa mainitsemaani tyhjää taulua, jolle 

miksaaja maalaa ääntä ohuin kerroksin (ks. esim. Zak III 2001, 141). Kappaleen 

lopullisen kuulokuvan pieniä yksityiskohtia sisältävä kokonaisuus hahmottuu 

miksaajalle vasta työn edetessä. 

Murtumapisteen kertosäkeistön muokkauksessa Olsson keskittyi viive-efektien 

lisäämiseen eri soittimiin. Hän kertoi, että ”delayn tarkoitus on usein lisätä soittimen ja 

kappaleen rytmi-informaatiota ja liittyy siten myös vahvasti alukkeisiin” (KT 2015). 

Viiveiden nopean muokkauksen jälkeen Olsson oli valmis ruokatauolle reilun 

puolentoistatunnin työskentelyn jälkeen. Tässä vaiheessa pyysin kappaleen 

miksauksesta välitallennusta (MIX0.5), jota pystyisin myöhemmin vertaamaan 

valmiiseen miksaukseen (MIX1) sekä lopulliseen yhtyeen hyväksymään miksaukseen 

(MIX2). 

Ruokaillessamme Olsson korosti taukojen merkitystä miksaajan työssä. Hän 

totesi, että ”tauko tekee aina hyvää [miksauksen lopputulokselle]” (KT 2015). Uransa 

alkuvaiheessa Olsson ei omien sanojensa mukaan ymmärtänyt tätä, vaan ”jos meni 

hyvin, niin ei tehnyt mieli pitää taukoja ja jos tuntui että miksaus ei suju, niin ei tehnyt 

mieli pitää taukoja” (ibid.). Murtumapisteen miksauksen Olsson totesi olevan ”niin 

hyvin paketissa, ettei siitä tarvitse ottaa stressiä” (ibid.). Hän sanoikin, että 

”vanhemmiten on oppinut luottamaan siihen, että kyllä se [valmis miksaus] sieltä tulee, 

eikä tarvitse pelätä että en osaa enää miksata” (ibid.). Uskon, että saman ajatuksen 

parissa kamppailevat lähes kaikki luovan työn tekijät ainakin jossain vaiheessa uraansa. 
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Lyhyen ruokatauon jälkeen pohdin, voiko tutkija tietää mitä äänen 

yksityiskohtaa miksaaja tietyssä hetkessä kuuntelee. Seuratessani Olssonin nopeaa 

työskentelyä, ymmärsin, että näin lyhyessä kahden päivän tutkimusjaksossa miksaajan 

ajatusten ennakointi ei ole mahdollista. Luulen kuitenkin, että pidempiaikaisella 

tutkimusjaksolla miksaajan työskentelytavat tulisivat niin tutuiksi, että tutkija kykenisi 

myös ennakoimaan informantin työskentelyä. Miksauksen etnografista tutkimusta 

voisikin jatkaa perehtymällä siihen, onko olemassa tiettyjä asioita, jotka ohjaavat 

miksaajan havainnoimia ja muokkausta kaipaavia äänen yksityiskohtia soivasta 

kokonaisuudesta. 

Heti tauon jälkeen Olsson aloitti lauluraitojen miksaamisen. Kuten tämän 

alaluvun alussa totesin, Olsson jatkoi miksausta tuotantovaiheessa tekemänsä 

raakamiksauksen päälle. Tästä syystä monet hänen tekemistään muokkauksista olivat 

varsin pieniä. Myös lauluraitoja oli muokattu jo raakamiksauksessa. Lisäksi laulu oli 

äänitetty alukkeisiin hitaasti reagoivalla dynaamisella mikrofonilla sekä kompressoitu jo 

äänitysvaiheessa. Dynaaminen mikrofoni ja kompressointi äänitysvaiheessa ovat 

vaikuttaneet äänen alukkeisiin, mutta niiden vaikutuksia on mahdoton arvioida musiikin 

miksausvaiheessa. Olsson kuitenkin jatkoi niiden muokkausta vakiintuneella tavallaan 

jakaa päälauluraita neljään mikserin kanavaan. Tällainen tekniikka voidaan myös nähdä 

eräänlaisena rinnakkaiskompression muotona. Muihin kanaviin ohjautuvaa lauluraitaa 

oli muokattu jo valmiiksi vireenkorjausohjelmalla, taajuuskorjaimella, limitterillä sekä 

monialuekompressorilla. Taajuuskorjaimella oli vaimennettu laulun matalia taajuuksia 

sekä korostettu korkeita taajuuksia. Laulun alukkeet siis korostuivat niin ylätaajuuksien 

korostamisen, kuin matalien taajuuksien vaimennuksen myötä. Limitteri reagoi 

lauluraidassa mahdollisesti oleviin äkillisiin äänenvoimakkuusspiikkeihin, jotta sen 

jälkeen signaaliketjussa oleva monialuekompressori ei reagoisi niihin liian 

voimakkaasti. Monialuekompressori taas vaimensi eri taajuuskaistoilta mahdollisesti 

liian kovaa tulevia signaaleja, vaikuttaen myös alukkeiden äänenvoimakkuuteen. Tämä 

muokattu signaali lähetettiin kanaviin, joissa ensimmäisessä oli kompressori, toisessa 

kompressori ja särötysefekti ja kolmannessa viive-efekti. Ensimmäistä kompressoitua 

rinnakkaiskanavaa Olsson syötti myös kolmeen niin sanottuun aux-efektikanavaan, 

joissa oli lyhyt kaiunta, pitkä kaiunta sekä viive-efekti. Erikseen jokaisen kaiuntaefektin 

alkamisaikaa (eng. pre-delay) tarkasti säätämällä Olsson muokkasi lisäksi sitä, 

sekoittuuko kaiunta alukkeeseen, vai alkaako kaiunta vasta alukkeen jälkeen. Lopullisen 

päälaulun soinnin Olsson siis muokkasi näiden, tekemässäni kaaviossa (kuva 10) 
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esiintyvien, seitsemän kanavan efektejä ja kanavien keskinäisiä 

äänenvoimakkuussuhteita muokkaamalla. 

Kuva 10. Päälaulun signaaliketju. Päälaulun havaittu signaali koostuu seitsemän eri kanavan 

rinnakkaiskäsitellystä signaalista. Päälaulun muokattu signaali oli ohjattu kolmeen rinnakkaiskanavaan. 

Lisäksi ensimmäinen muokattu rinnakkaiskanava oli ohjattu kolmeen aux-efektikanavaan. 

 

Eri ”rinnakkaiskanavissa” laulun alukkeet muokkaantuivat eri tavoin. 

Ensimmäisessä kompressoidussa kanavassa plug-inin kompression aloitusaika (eng. 

attack) oli säädetty noin sataan mikrosekuntiin, eli sataan sekunnin miljoonasosaan. 

Kompressori vaimensi siis laulun voimakkaimpia signaaleja, kuten alukkeita, nopeasti 

niiden alkamisen jälkeen suhteella 4:1. Tämän kanavan syöttäminen lyhyeen ja pitkään 

kaiuntaefektiin sekä viive-efektiin taas toi ääneen lisää ymmärrettävää, kuten aiemmin 

työssäni mainitsin. Lisäksi lyhyen kaiunnan on todettu selkeyttävän puheääntä ja 

pidentävän alukkeiden kestoa. Viive-efekti taas toistaa myös äänen alukkeet ja helpottaa 

näin alukkeiden ymmärrettävyyttä ja lisää samalla kappaleen rytmi-informaatiota. 

Kaiunta- ja viive-efektiketjun plug-init Olsson avasi valmiiksi tekemästään ja hyväksi 

havaitsemastaan esiasetustiedostosta, jota hän käyttää monissa miksauksissaan. 

Valmiiksi esiasetettuja efektejä Olsson kuitenkin muokkasi ja muokkaa aina 

kappalekohtaisesti. Tällaiset valmiiksi esiasetetut työkalut nopeuttavat miksausta ja 

säästävät miksaajan voimia luovaan työskentelyyn. 

Toisessa rinnakkaiskanavassa oleva kompressori oli asetettu samoihin säätöihin 

kuin ensimmäisen rinnakkaiskanavan kompressori, mutta sitä seurasi särötysefekti. 

Särötysefekti tasoitti kompressorin jälkeen tulevan signaalin äänenvoimakkuutta vielä 

lisää ja vahvisti samalla Olssonin mainitseman mainosmiesteorian mukaisesti äänen 

ääriviivoja. Äänen säröttäminen myös lisää äänen ymmärrettävyyttä siten, että kuulija 
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havainnoin äänen samalla tavoin kuin voimakkaan huudon. Toisen rinnakkaiskanavan 

tehtävä oli siis tehdä laulajan äänestä vakuuttavampi ja voimakkaampi. 

Kolmannessa rinnakkaiskanavassa oli vain viive-efekti. Tämän Olsson oli 

säätänyt kappaleen tempon mukaiseen kolmijakoiseen triolirytmiin. Tällaisen trioli-

viiveen Olsson kuvaili muistuttavan levykaikulaitteiden sointia, joka ei kuitenkaan ole 

soinniltaan niin ”dominoiva” (KT 2015). Trioli-viiveellä Olsson pyrkikin vaikuttamaan 

lähinnä havaittuun äänenväriin sekä laulun tilainformaatioon. 

Myöhemmin Olsson käytti rinnakkaiskanaviin muokattuja asetuksia myös 

muiden albumin kappaleiden päälaulun muokkauksen pohjana tehden niihin 

kappalekohtaisia muutoksia. Tällainen työskentelytapa korostaa albumin miksauksen 

ensimmäisen kappaleen asemaa ja tärkeyttä lopullisen albumin soinnin 

muodostumisessa. 

Päälaulun muokkauksen jälkeen kysyin Olssonilta kaiunnan ja viive-efektien 

merkityksestä laulun välittämän informaation selkeyden kannalta. Olsson arveli, että 

”vaikka kaiuton laulu saataisi teoriassa olla selkeämpi, ihmiset ovat tottuneet kuulemaan 

puheääntä kaikuisissa tiloissa ja siksi kaiutettu laulukin on psykologisesti selkeämpää” 

(KT 2015). Sama ajatus toistui myös aiemmin tutkimuksessani esittelemässä 

tutkimuskirjallisuudessa. Tästä voimme päätellä, että miksaaminen pohjautuu vankasti 

psykoakustisiin ilmiöihin. Olsson totesi, että ”vaikka miksauksessa kappaleen sisältö on 

tarkeintä, joskus miksauksen muodon täytyy nousta sisältöä tärkeämmäksi ja kyetä 

nostamaan sisältö ymmärrettäväksi” (ibid.). Visuaalisena esimerkkinä tästä hän 

mainitsee, että ”comic sans -fontilla kirjoitettu viesti ei välttämättä tunnu yhtä tärkeältä 

kuin toisella, erimuotoisella fontilla kirjoitettu viesti” (ibid.). Miksauksen tulisi siis 

esittää kappaleen sisältö kulttuurisesti ymmärrettävästi ja korostaa samalla sisällön 

merkittävyyttä erilaisia äänenmuokkauskeinoja hyväksikäyttäen.   

Seuraavaksi Olsson kävi nopeasti läpi kappaleen taustalaulukanavat. Näihin 

äänitysvaiheessa vahvasti kompressoituihin lauluihin Olsson lisäsi vain erilaisia 

kaiunta- ja viive-efektejä. Heti tämän jälkeen hän huomasi, että oli vaimentanut 

kappaleen sointiväristä hieman liikaa keskitaajuuksia ja päätyi hieman voimistamaan 

niitä eri soittimista. Olssonin ilmarumpalointi kappaleen rumpujen rytmiin tässä 

vaiheessa viittaisi siihen, että miksauksen tärkeimmät elementit ovat hänen mielestään 

hyvänkuuloisia. 

Tämän jälkeen Olsson palasi jälleen päälaulun muokkaukseen. Tähän vaiheeseen 

hän käytti melko kauan ja vaikutti erittäin keskittyneeltä. Laulun muokkauksen 
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keskeytti Olssonin huomio siitä, että päälaulun automaattista viritysohjelmaa täytyi 

säätää yksityiskohtaisesti. Tällä hän pyrki muokkaamaan automaattisen 

viritysohjelmiston toimintaa luonnollisemman kuuloiseksi. Olsson ei vaikuttanut 

tyytyväiseltä siihen, että joutui palaamaan laulun hienovireen säätämiseen, mutta totesi 

tämän kuitenkin lopulta ”helpottavan lopullisten miksausbalanssien löytymistä” (KT 

2015). Keskenään oikeassa vireessä olevien soitinten ja laulun miksaaminen on siis 

Olssonin mielestä helpompaa kuin hieman eri vireessä olevien soitinten. 

Laulun hienovirityksen jälkeen Olsson kuunteli nopeasti muutamia äänitteen 

tuotannon apuna käytettyjä referenssikappaleita sekä pätkiä itse Murtumapiste -

kappaleesta ja teki pieniä muutoksia eri kanaviin. Lisäksi hän oli sitä mieltä, että 

”bassorumpu ei kuulu tarpeeksi – lisää aluketta kehiin” (KT 2015). Tämän hän toteutti 

vähentämällä bassorummussa olevan säröefektin määrää, jolloin rummun alukkeen 

äänenvoimakkuus korostui suhteessa sen jälkisointiin. Referenssikappaleiden kuuntelun 

jälkeen Olssonin työskentely nopeutui entisestään ja hän lisäsi kappaleeseen viimeiset 

tähän asti vaimennettuina olleet raidat nostaen ensin soitinten äänenvoimakkuutta ja 

laskemalla sitä sen jälkeen haluamalleen tasolle. Tässä vaiheessa Olsson keskittyi 

viimeistelemään kappaleen pieniä yksityiskohtia ja huomasin, että hänen työskentelyään 

oli vaikeampi seurata ja ymmärtää. 

Viimeisen kerran Murtumapiste -kappaleen miksauksessa Olsson muokkasi 

alukkeita käyttäessään automaattista plug-in -ohjelmaa, joka samanaikaistaa, eli 

synkronisoi valitut kaksi ääniraitaa rytmeiltään samanlaisiksi. Ohjelma siis siirtää 

kahden eri ääniraidan alukkeet ja lopukkeet samanaikaisiksi sekä venyttää niiden välissä 

olevien pito-vaiheiden ääniä. Tällaista alukkeiden havaitsemiseen äänitiedostosta 

perustuvaa työkalua käytetään Olssonin mukaan yleensä videota ja ääntä yhdisteltäessä, 

kun esimerkiksi halutaan synkronisoida studiossa äänitetty elokuvadialogi kentällä 

tallennetun videon suun liikkeisiin. Tällä työkalulla Olsson synkronisoi osan kappaleen 

taustalauluraidoista. Työkalua voidaan kuitenkin käyttää myös esimerkiksi kahden 

erikseen äänitetyn samaa rytmiä soittavan kitaran, eli niin sanotun rytmikitaran 

synkronointiin. Taustalaulujen synkronointi tarkentaa taustalaulujen muodostamaa 

havaittua rytmikkyyttä ja selkeyttää laulujen ymmärrettävyyttä, jota esimerkiksi 

monesta taustalauluraidasta kuuluvat eriaikaiset konsonantit hämärtäisivät ja sotkisivat. 

Lopuksi Olsson kuunteli kappaletta alusta asti ensimmäiseen kertosäkeeseen 

saakka, teki sitten muutaman pienen muutoksen miksaukseen ja varmistui miksauksen 

toimivuudesta kuuntelemalla kappaleen alusta loppuun. Valmiin miksauksen 
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stereosignaalin Olsson ohjasi vielä kulkemaan analogisen stereomikrofonietuasteen 

kautta takaisin tietokoneelle. Tämän mikrofonietuasteen elektroniset piirit vaikuttivat 

hieman miksauksen sointiväriin sekä säröttivät ääntä analogisten laitteiden tapaan. 

Valmiin miksauksen Olsson lähetti yhtyeen jäsenille, jotka kommentoivat miksausta 

Olssonille. Kommenteissaan yhtye toivoi, että päälaulun ja etutom-tomin 

äänenvoimakkuutta nostetaan ja arvuutteli onko rumpujen ”läiskeen tiputtaminen vienyt 

fiilistä pois” (KS 2015). ”Läiskeen tiputtaminen” on hyvä esimerkki arkipäivän 

puhekielestä puuttuvista ääntä tarkasti kuvailevasta sanastosta. Tällaisten kommenttien 

perusteella, jotka saattavat perustua yhtyeen ja miksaajan aiemmin käymiin 

keskusteluihin, miksaajan täytyy kyetä päättelemään millaisia muutoksia miksaukseen 

toivotaan. Tarkoitetaankohan ”läiskeellä” juuri alukkeita? 

Ensimmäisen kappaleen miksaukseen Olsson käytti noin kolme ja puoli tuntia. 

Hän kuitenkin tiesi, että miksaukseen täytyy myöhemmin tehdä vielä muutamia pieniä 

muutoksia. Kahden noin kahdeksan tunnin työpäivän aikana Olsson miksasi yhteensä 

seitsemän kappaletta. Murtumapisteen jälkeisten kuuden kappaleen miksauksessa 

alukkeita ei enää muokattu tavoilla, jotka eroaisivat ensimmäisen kappaleen 

miksauksessa käytetyistä tekniikoista. Jonathan Sterne (2003, 92; ks Sirppiniemi 2007, 

31–32) määritteleekin ”tekniikan (engl. technique) opituksi taidoksi, sarjaksi toistettavia 

toimintoja, jotka toteutuvat rajatussa määrässä rajattuja konteksteja”. Sternen 

määritelmä vastaa tutkimukseni tilannetta, jossa alukkeiden muokkaukseen käytetyt 

tekniikat toistuivat kappaleesta toiseen. Tästä poikkeavia alukkeenmuokkaustekniikoita 

voidaan pitää jonkinasteisina erikoistapauksina. 

 

 

4.3. Yhteenveto 

 

Helmikuussa 2015 matkustin Kokkolaan kahdeksi päiväksi tarkkailemaan Jonas 

Olssonin miksaustyötä Herz-yhtyeen Kuriton Kakara -albumin (2015) parissa. 

Etnografisessa tapaustutkimuksessani tallensin myöhempää analyysiä varten 

kenttämuistiinpanoja, videoita, valokuvia, ääntä sekä Olssonilta saamiani miksauksen 

äänitiedostoja. Olssonin miksaustyössä tarkkailin erityisesti sitä, millaisin keinoin äänen 

alukkeita muokataan populaarimusiikin miksauksessa. Tutkimukseni aikana ja sen 

jälkeen tein havaintoja lähikuuntelemalla, analysoimalla äänen aaltomuotoja sekä 

poimimalla Olssonin kommentteja miksauksen aikana tekemistään huomioista. 
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Tapauksen kuvailussa ja analyysissäni pyrin Clifford Geertzin (1973, 5–10) esittämään 

tiheään kuvaukseen, jonka avulla ulkopuolisen lukijan olisi helppo ymmärtää 

miksauksen tapahtumat asiayhteydessään. Tässä alaluvussa teen yhteenvedon 

kenttätyön tärkeimmistä havainnoista ja tutkin lähikuuntelemalla sekä 

tietokoneavusteisesti Murtumapiste-kappaleen miksauksesta saamiani äänitiedostoja. 

Populaarimusiikin miksauksessa tapahtuva alukkeiden muokkaus on sidoksissa 

musiikin edustamaan genreen ja sovitukseen. Esimerkiksi nopeatempoiseen 

kappaleeseen ei välttämättä ”mahdu” pidempikestoisia alukkeita, vaan niitä joudutaan 

lyhentämään ja vaimentamaan kappaletta miksatessa erilaisin tekniikoin. Toisaalta taas 

lyhyisiin looppeihin ja sampleihin perustuvissa sovituksissa, kuten Kuriton Kakara -

albumin sovitukset, alukkeiden käsittely on ehkä helpompaa ja nopeampaa kuin niin 

sanotuissa live-äänitteissä, koska looppeihin ja sampleihin pohjautuvien kappaleiden 

miksauksessa ei tarvitse ottaa huomioon live-äänitteille tyypillisiä koko kappaleen ajan 

vaihtelevia alukkeita. Albumin tuotannossa live-muusikoita olikin käytetty samplejen 

tapaan (ks. esim. Zagorski-Thomas 2008, 196) siten, että muusikoiden soittamista 

äänitteistä oli tehty looppeja, joita oli usein korostettu erilaisilla sampleilla. Samoin 

albumin miksaukseen vaikutti jo tuotannossa päätetty genre. Koska näin oli tehty jo 

tuotantovaiheessa, äänityksessä ja miksauksessa käytettiin genrelle tyypillisiä, 

autenttisia, kulttuurillisesti rakentuneita äänitys- ja miksauskäytäntöjä (Zagorski-

Thomas 2008, 203). 

Herz -yhtyeen Kuriton Kakara -albumin (2015) miksauksessa Olsson käytti 

aiemmin luvussa kolme esittelemiäni sekä tutkimushaastatteluissani esiin tulleita 

alukkeenmuokkaustekniikoita, joita ovat 

 

• samplejen käyttö instrumentin soinnin muokkaamiseen 

• kompressointi 

• digitaalinen ja analoginen rinnakkaiskompressointi 

• särötys ja rinnakkaissärötys 

• basson alukkeen vaimennus kompressoimalla sitä samanaikaisesti 

äänenvoimakkuudeltaan voimakkaampien rumpujen kanssa 

• alukkeen muokkaus siihen tarkoitetulla työkalulla 

• aluketta toistavat viive-efektit 

• korkeiden taajuuksien korostaminen 
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• matalien taajuuksien vaimentaminen 

• erilaiset kaiuntaefektit sekä niiden alkamisajan muokkaus 

• limitointi 

• monialuekompressointi 

• kahden eri raidan ajallinen synkronointi 

• analogisen etuasteen aiheuttama analoginen särö. 

 

Huomioitavaa Olssonin miksaustavassa olivat erilaiseen 

rinnakkaismuokkaukseen perustuvat tekniikat. Rinnakkaismuokkaustekniikoiden avulla 

erilaisten efektien muovaama havaittu ääni pyritään säilyttämään ”luonnollisen” 

kuuloisena. Rinnakkaismuokkaustekniikat olivat myös Olssonille vakiintuneita 

työskentelytapoja, joiden avulla hän kykeni muokkaamaan musiikin soivia elementtejä 

nopeasti.  

Kokkolassa Victory Audio -studiolla tekemäni Jonas Olssonin miksaustyön 

etnografisen kenttätutkimuksen analyysin avuksi sain Olssonilta Murtumapiste -

kappaleen välimiksauksen (MIX0.5), miksauksen ensimmäisen version (MIX1) sekä 

Herz-yhtyeen palautteen perusteella muokatun valmiin miksauksen (MIX2). Näiden 

lisäksi Olsson tallensi minulle analyysiäni varten tietoja käyttämistään plug-in -

efekteistä sekä äänitiedostot bassorummusta, virvelirummusta ja laulusta ennen 

miksausta ja miksauksen ensimmäisen version (MIX1) jälkeen. 

Olssonin miksauksen jälkeen basso- ja virvelirumpu ovat selkeästi alukkeiltaan 

korostuneita niin kuunneltuina kuin niiden aaltomuotoja (bassorumpu kuvassa 11 ja 

virvelirumpu kuvassa 12) katsomalla. Suurin vaikutus tähän alukkeiden korostumiseen 

tulee Olssonin käyttämästä analogisesta rinnakkaiskompressiosta. Tämä alukkeiden 

korostuminen näkyy myös äänitiedostojen aaltomuodoista (kuva 11 ja kuva 12), joissa 

ylimmällä rivillä on alkuperäinen, muokkaamaton aaltomuoto, sen alapuolella 

miksauksen ensimmäisen version (MIX1) analogisen rinnakkaiskompression 

muokkaama signaali ja alimmaisena saman miksausversion (MIX1) signaali täysin 

muokattuna. Sekä basso- että virvelirummun muokattujen aaltomuotojen alkuun on 

kompression vaikutuksesta syntynyt terävä aluke, joka vastaa lähes täysin analogisesti 

rinnakkaiskompressoidun aaltomuodon kuvaa. Analogisen rinnakkaiskompression 

synnyttämän alukkeen havaitsee helposti myös ääniesimerkkejä kuuntelemalla. 
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Selkeämmin erottuvat alukkeet selkeyttävät kappaleen havaittua rytmiä ja lisäävät 

kappaleen rytmi-informaatiota. 

 

Kuva 11. Bassorummun aaltomuoto. Ensimmäisellä rivillä muokkaamaton signaali, toisella rivillä 

analogisen rinnakkaiskompression signaali ja kolmannella rivillä täysin muokattu bassorummun signaali. 

Aaltomuodoista käy ilmi analogisen rinnakkaiskompression aiheuttama alukkeen korostuminen. 

 

 

Kuva 12. Virvelirummun aaltomuoto. Ensimmäisellä rivillä muokkaamaton signaali, toisella rivillä 

analogisen rinnakkaiskompression signaali ja kolmannella rivillä täysin muokattu virvelirummun signaali. 

Aaltomuodoista käy ilmi analogisen rinnakkaiskompression aiheuttama alukkeen korostuminen. 

 

Muokkaamattoman lauluraidan ja miksauksen ensimmäisen version (MIX1) 

lauluraidoista (kuva 13) on havaittavissa samanlainen alukkeiden muutos kuin basso- ja 

virvelirummusta.  Laulun konsonantit ovat kuunneltuna sekä aaltomuotoa katsoessa 
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miksauksen ensimmäisessä versiossa (MIX1), joka näkyy kuvassa alarivillä, 

selkeämmin erottuvia kuin muokkaamattomassa lauluraidassa kuvan ylärivillä. 

Ensimmäisen miksausversion (MIX1) lauluraita on myös muuttunut aaltomuodoltaan 

tasaisemmaksi kuin muokkaamaton lauluraita, kuten käy ilmi vertailemalla 

aaltomuotokuvia (kuva 14) ensimmäisen kertosäkeen neljästä ensimmäisestä tahdista. 

Aaltomuotokuvan ylemmällä rivillä on kappaleen muokkaamaton lauluraita ja 

alemmalla ensimmäisen miksausversion (MIX1) lauluraita. Tämä vahvistaa työssäni 

aiemmin esillä olleen Olssonin ääriviivateorian, jonka mukaan äänen kompressio ja 

säröttäminen vahvistaa äänen ääriviivoja. Miksauksen ensimmäisen version (MIX1) 

särötetty ja dynamiikaltaan tasaisempi laulu kuulostaa myös ”vakuuttavammalta” ja 

selkeämmältä, eli Olssonin mainosmiesteorian mukaiselta. Laulun rinnakkaiskäsittely 

miksatessa on siis paitsi voimistanut alukkeita, myös selkeyttänyt sen ymmärrettävyyttä. 

Kuva 13. Lauluraidan alukkeiden korostuminen. Ensimmäisellä rivillä muokkaamaton signaali ja 

alemmalla muokattu signaali. Kuvasta käy ilmi muokkauksen vaikutukset laulun alukkeiden 

korostumiseen. 

Kuva 14. Lauluraidan ”ääriviivojen” korostuminen ja äänenvoimakkuuserojen tasoittuminen. 

Ensimmäisellä rivillä muokkaamaton signaali ja alemmalla muokattu signaali. Kuvasta käy ilmi 

signaalinmuokkauksen vaikutus laulun äänenvoimakkuuden tasoittumiseen. 

 

Valmista miksausta kuunnellessa (MIX2) niin alukkeiltaan kuin muutenkin 

miksauksessa muokatut soittimet erottuvat selkeästi. Miksatun kappaleen aaltomuodosta 

(kuva 15) sekä spektrogrammikuvaajasta (kuva 16) erottuvat erityisen selkeästi 
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rumpuiskujen synnyttämät korkeat piikit. Kappaleen aaltomuodosta eivät juurikaan 

erotu muiden soittimien alukkeet, mutta esimerkiksi laulun konsonantit havaitsee 

kappaletta kuunnellessa selkeästi. Konsonanttien erottumisen lisäksi kappaleen 

sanoituksen ymmärrettävyyttä lisää äänenvoimakkuudeltaan tasaisemmaksi 

kompressiolla ja säröllä muokattu laulun sointi. Kokonaisuutta kuunnellessa yksittäisiin 

raitoihin lisätyt efektit, kuten kaiunta, ovat lähes huomaamattomia. Kokonaisuudesta on 

kuitenkin havaittavissa yksi äänikuva, johon kappaleessa soivat soittimet ovat helposti 

sijoitettavissa. 

Kuva 15. Murtumapiste -kappaleen valmiin miksauksen (MIX2) aaltomuoto, josta rumpuiskujen mukana 

kohoavat alukkeet erottuvat selkeästi. 

Kuva 16. Murtumapiste -kappaleen valmiin miksauksen (MIX2) spektrogrammikuvaaja kappaleen 

ensimmäisestä säkeistöstä, josta rumpuiskujen mukana kohoavat alukkeet erottuvat selkeästi. 
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5. Tutkimustulokset 

 

Tutkimuksessani tarkastelin alukkeen muokkausta suomalaisessa populaarimusiikin 

miksauksessa 2010-luvulla. Tätä varten keräsin tietoa tutkimus- ja 

ammattikirjallisuudesta sekä alan lehdistä. Lisäksi tuotin uutta tietoa alukkeen 

muokkausmenetelmistä tekemilläni neljällä ilmiötä taustoittavalla tutkimushaastattelulla 

sekä kahden päivän etnografisella tapaustutkimuksella. Haastateltavinani vuonna 2013 

olivat tunnetut suomalaiset miksaajat Tuomas Kokko, Julius Mauranen, Jonas Olsson 

sekä Arttu Peljo. Kenttätyössä tutkin myös haastateltavanani toimineen Jonas Olssonin 

miksaustyötä Kokkolassa Victory Audio -studiolla helmikuussa 2015. 

Äänen alukkeella on monia erilaisia määritelmiä. Voidaan kuitenkin sanoa, että 

aluke on jokaisen luonnollisen äänen alussa esiintyvä muutamien kymmenien 

millisekuntien kestoinen hälyääni. Aluke voidaan lisäksi jakaa kolmeen osaan: 

alkupiste, aloituskäyrä ja häipyminen. Aluke ja ääni alkavat alkupisteestä, jonka jälkeen 

äänenvoimakkuus kohoaa aloituskäyrän aikana. Äänenvoimakkuuden maksimiarvon 

jälkeen aluke siirtyy häipymisvaiheeseen, johon voi vielä sisältyä alukkeen ääni-

informaatiota, kuten äänen ensiheijasteita. 

Äänen alukkeen merkitykset havaitulle äänelle on tunnistettu jo yli sata vuotta 

sitten. Tutkimuksessani esille nousseet alukkeen funktiot olivat: 

 

• alukkeen vaikutus äänen tunnistettavuuteen, 

• alukkeet tekevät äänestä musiikkia, 

• alukkeet selkeyttävät musiikkia, 

• alukkeet muodostavat musiikin rytmin, 

• alukkeet vaikuttavat populaarimusiikille ominaiseen aggressiiviseen sointiin, 

• alukkeet mahdollistavat polyfonisen musiikin seuraamisen, 

• alukkeeseen sisältyvä ensiheijasteiden ääni-informaatio kertoo äänen 

tulosuunnan ja etäisyyden, 

• alukkeisiin usein kuuluvat ensiheijasteet sisältävät myös ääni-informaatiota 

kuuntelutilan akustisista ominaisuuksista, 

• alukkeilla on suuri vaikutus äänen ymmärrettävyyteen. 
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Alukkeilla ja niiden muokkauksella on merkittävä vaikutus äänen 

ymmärrettävyyteen. Äänen ymmärrettävyys on tärkeässä asemassa niin 

populaarimusiikin miksauksessa kuin esimerkiksi erilaisessa elektronisessa 

signaalinlähetyksessä. Äänen ymmärrettävyyttä, eli sitä mitä ymmärrettävää ääni 

sisältää sekä sitä, miten ääni ymmärretään, tutkii akustemologian tutkimusala. Äänen 

ensiheijasteet helpottavat äänen ymmärrettävyyttä, sillä ihmiset ovat tottuneet 

kuuntelemaan ääntä heijasteisissa ympäristöissä evoluutionsa aikana. Samalla 

ensiheijasteet myös lisäävät äänen ymmärrettävää ääni-informaatiota. 

Ääni-informaation ymmärtäminen on sidoksissa elämäämme kulttuuriin. 

Alukkeiden muokkaus populaarimusiikissa perustuukin erilaisiin psykoakustisiin, 

neurologisiin sekä kulttuurisen kuulomme oppimiin havainnointimalleihin. Alukkeiden 

muokkauksen seurauksena alukkeiden sisältämä ääni-informaatio ja sen 

ymmärrettävyys muuttuvat. 

Alukkeiden käsittely suomalaisen populaarimusiikin miksauksessa 2010-luvulla 

on tärkeää. Syyt alukkeiden muokkaukseen ovat sekä taiteellisia että teknisiä. 

Haastattelemani miksaajat kuitenkin kokivat, että tekniikka ei saisi koskaan vaikuttaa 

miksauksen esteettisiin valintoihin. Tutkimuksessani esille nousseet nykypäivän 

populaarimusiikin miksauksessa käytetyt aluketta muokkaavat prosessit ovat: 

 

• miksauksen elementtien tallentaminen analogiselle magneettinauhalle, 

• analogiset laitteiden aiheuttama signaalin säröytyminen, 

• kahden eri raidan ajallinen synkronointi, 

• samplejen käyttö instrumenttien soinnin muokkaukseen, 

• kompressointi, 

• monialuekompressointi, 

• rinnakkaiskompressointi, 

• side-chain -kompressointi, 

• alukkeen vaimennus kompressoimalla sitä samanaikaisesti 

äänenvoimakkuudeltaan voimakkaamman signaalin kanssa, 

• limitointi ja klippaus, 

• korkeiden taajuksien korostaminen, 

• matalien taajuuksien vaimentaminen, 

• korkeiden taajuuksien korostaminen ennen kompressiota, 
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• särötys, 

• rinnakkaissärötys, 

• alukkeen muokkaus siihen tarkoitetulla erikoistyökalulla, kuten s-limitteri, 

• äänenvoimakkuuden säätö käsin tai automatisoidusti, 

• kaiuntaefekti sekä sen alkamisajan muokkaaminen, 

• viive-efekti, 

• valmiin miksauksen äänittäminen analogisen mikrofonietuasteen ja 

summaimen kautta, 

• masterkompressointi, eli koko miksauksen kompressointi. 

 

Lisäksi lopullisesta miksauksesta jää liian voimakkaiksi koettuja äänen piikkejä, joita 

limitoidaan tai klipataan masterointivaiheessa. 

Monien erilaisten työkalujen käyttö alukkeiden muokkaukseen heijastaa paitsi 

nykyaikaisen populaarimusiikin miksauksen monimuotoisuutta, mutta myös alukkeiden 

merkitystä soivalle äänelle ja sen ymmärrettävyyden muokkaamiselle. Monilla 

mainitsemistani tekniikoista vaikutetaan kuitenkin alukkeen lisäksi myös äänen muihin 

alueisiin, ja siksi käytetyn tekniikan vaikutus voi olla myös kompromissi alukkeen ja 

muun soivan aineksen välillä. 



 

68 

6. Lopuksi 

 

Yleissointi, jota olemme tottuneet kuulemaan suosikkilevyillämme, on kesytettyjen 

alukkeiden sointi. (Drury 2011.) 

 

Suurimmaksi osaksi kiinnostuksemme musiikkiin on alukkeiden varassa. (Chapline 

2001.) 

 

Alukkeet, eli jokaisen luonnollisen äänen alussa esiintyvät muutaman kymmenen 

millisekunnin kestoiset hälyäänet, ovat tärkeässä asemassa äänen ymmärrettävyyden 

kannalta. Siksi kysyin tutkimustani varten neljältä suomalaiselta populaarimusiikin 

miksaajalta (Tuomas Kokko, Julius Mauranen, Jonas Olsson ja Arttu Peljo) alukkeiden 

tehtävistä sekä niiden muokkaamisesta tämän päivän miksaustyössä. Lisäksi tutkin 

käytännön miksaustyötä Jonas Olssonin studiotyöstä tekemäni etnografisen 

tapaustutkimuksen avulla. Kävi ilmi, että alukkeet ovat Maurasen (2013) sanoin 

”valtavan iso juttu”, ei pelkästään alukkeiden sisältämän informaation takia, vaan myös 

yleisemmin soivalle ja havaitulle musiikille. Äänitettynä kuunneltavan musiikin (kuten 

populaarimusiikki usein on) alukkeet ovatkin aina jollain tavalla käsiteltyjä haluttujen 

taiteellisten näkemysten mukaisesti erilaisten luovien prosessien lopputuloksena. 

Haastateltavat kokivat alukkeiden muokkauksen esteettiseksi ja taiteelliseksi työksi. 

Alukkeiden muokkaukseen miksauksessa käytetään pääasiassa erilaisia 

kompressiomenetelmiä, niihin liitettävää äänen säröttämistä, taajuuskorjausta sekä 

kaiunta- ja viive-efektejä. 

Tutkimustani varten toteuttamassani etnografisessa tapaustutkimuksessa seurasin 

kahden päivän ajan haastateltavanani toimineen Jonas Olssonin miksaustyötä Herz-

yhtyeen Kuriton Kakara -albumin (2015) parissa. Tapaustutkimuksessa havainnoin 

haastatteluissa sekä tutkimus- ja ammattikirjallisuudessa esiintyneiden alukkeiden 

muokkaustekniikoiden käyttöä nykyaikaisessa miksaustyössä. Kenttätyön avulla 

kykenin tutkimaan antropologi Clifford Geertzin (1973, 5) ohjeen mukaisesti teorioiden 

ja löydösten ohella alan harjoittajaa. Tapaustutkimuksessani keskityin miksauksessa 

tapahtuneeseen alukkeiden muokkaukseen lähikuuntelemalla sekä analysoimalla 

keräämääni aineistoa tietokoneavusteisesti. Kenttätyössäni selvisi, että suomalaisen 

nykyaikaisen populaarimusiikin miksauksessa käytetään monia erilaisia työkaluja ja 
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tekniikoita. Näiden avulla lopullinen miksaus pyritään muokkaamaan mahdollisimman 

ymmärrettävään ja selkeään, mutta silti ”luonnollisen” kuuloiseen havaittuun muotoon. 

Haastatteluissa sekä kirjallisuudessa esiin tulleista alukkeen tehtävistä tärkein on 

sen vaikutus äänien ainutlaatuisiin sointeihin sekä samalla niiden tunnistamiseen. 

Alukkeen puhtauden ja olemassaolon myös koetaan säilyttävän äänen musikaalisena. 

Lisäksi aluke liittyy musiikin rytmitykseen ja iskevyyteen sekä pitää sisällään tietoa 

äänen suunnasta ja etäisyydestä. Alukkeiden muokkauksen tärkeimmäksi tehtäväksi 

voidaan sanoa äänen selkeyttäminen ja sen ymmärrettävyyden lisääminen. 

Välitetyn informaation selkeys ja ymmärrettävyys on tärkeää niin kirjoituksessa, 

puheessa, kuvassa kuin musiikissakin. Äänen ymmärrettävyyttä tutkii akustemologian 

tutkimusala, jossa perehdytään äänen ymmärrettävyyteen kahdesta eri näkökulmasta: 

miten selkeästi ääni ymmärretään ja mitä itse äänestä voi ymmärtää. Tutkimuksessani 

havaitsin, että äänen alukkeet ja niiden muokkaus vaikuttavat ääni-informaation 

ymmärrettävyyteen merkittävästi. Lisäksi äänen ymmärtämiseen on vahvasti sidoksissa 

myös kulttuurillemme ominainen kulttuurinen kuulo. 

Nykyaikaisen populaarimusiikin miksauksessa alukkeita muokataan 

haastateltavieni mukaan pääasiassa kompressiolla, taajuuskorjauksella, edellisten 

yhdistelmillä sekä äänen säröttämisellä. Erilaisina kompressioon perustuvina 

tekniikoina haastateltavat mainitsivat klippauksen, limitoinnin, s-limitoinnin, 

äänenvoimakkuusautomaation, rinnakkaiskompression sekä side-chain -

kompressoinnin. Yksittäisten taajuusalueiden korostamisen tai vaimentamisen lisäksi 

haastateltavat kertoivat käyttävänsä alukkeiden muokkaukseen ylätaajuuksien 

korostusta sekä taajuuskorjainautomaatiota. Kompressointia ja taajuuskorjausta 

yhdistelevinä tekniikoina haastatteluissa esiin nousivat taajuuskorjaaminen 

kompressoria vasten sekä erilaiset alukkeiden muokkaukseen tehdyt erikoistyökalut. 

Näiden lisäksi haastateltavat kertoivat käyttävänsä äänen säröttämistä alukkeiden 

muokkaamiseen miksauksen eri vaiheissa. 

Tekemässäni tapaustutkimuksessa selvisi, että suomalaisen populaarimusiikin 

alukkeiden muokkaukseen käytetyt tekniikat ovat vielä monimuotoisempia, kuin 

haastatteluissa oli ilmennyt. Lisäksi kenttätyö mahdollisti tutkimukseni ”teoreettisen” 

osion havainnoimisen tietokoneavusteisesti sekä lähikuuntelumenetelmällä. 

Luvun alussa ollutta Brandon Druryn (2011) mielipidettä nykymusiikin 

kesytetyistä alukkeista loiventaisin tutkimukseni valossa, koska haastattelujeni mukaan 

alukkeita myös korostetaan erilaisten esteettisten vaikutelmien aikaansaamiseksi. Onkin 
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havaittavissa, että musiikin rytmi-informaatiota, alukkeita ja selkeyttä korostavat 

äänenmuokkaustekniikat ovat nousemassa jälleen suosioon äänenvoimakkuussodan 

hiipuessa. Rytmiä korostava tuotantotyyli voidaankin nähdä funktionaalisena tapana 

tuottaa musiikkia. (Zagorski-Thomas 2008, 205.) Toisaalta varsinkin mp3-pakatuissa 

musiikkitiedostoissa alukkeet ovat käytössä olevalla teknologialla kesytettyjä – tai 

ainakin niistä jää puuttumaan alkuperäisellä pakkaamattomalla tiedostolla ollutta 

informaatiota. Tämä kuului selkeästi esimerkiksi vertailtuani lähikuuntelemalla 

suomalaisen pop-artisti Chisun kappaleen Ennustus (Albumilla kun valaistun 2011, co-

tuotanto, äänitys ja miksaus Arttu Peljo) Spotifyta varten pakattua versiota sekä 

pakkaamatonta masteroitua (96KHz, 24-bittistä) versiota Arttu Peljon Fried Music -

studion tarkkaamossa. Pakatun äänen alukkeet eivät olleet yhtä selkeitä kuin 

pakkaamattomassa ja pakattu ääni oli stereokuvaltaan selkeästi vajavaisempi erityisesti 

äänen kolmiulotteisuuden kannalta. 

Työni alussa totesin tutkimukseni linkittyvän kahteen Simon Zagorski-Thomasin 

(2008, 189) esittämistä kuudesta musiikintuotannon musiikkitieteeseen liittyvistä 

teemoista. Ensimmäinen teema koski selkeyttä ja säröä äänitteellä ja sitä, miksi 

pidämme tietynlaisesta säröstä. Tutkimuksessani kävi ilmi, että säröä on esiintynyt aina 

äänitteiden alkuajoista asti, mutta vasta nyt kykenemme hallitsemaan sitä. Äänitteiden 

säröytyminen on siis kulttuurisesti opittua. Lisäksi särö lisää äänen ymmärrettävyyttä ja 

vakuuttavuutta korostamalla äänen ”ääriviivoja” sekä lisää populaarimusiikille yleistä 

aggressiivista sointia. Äänitteen selkeys taas helpottaa ääni-informaation 

ymmärrettävyyttä. Tutkimuksessani selvisi, että lauletun musiikin ymmärrettävyys on 

vahvasti sidoksissa laulun selkeyteen. Laulun selkeys vuorostaan lisää musiikin 

immersiota, eli musiikin maailmaan uppoutumista. 

Toinen musiikintuotannon musiikkitiedettä käsittelevä teema oli, millä tavoin 

teknologialla voidaan vaikuttaa havainnoituun äänen merkitykseen. Tutkimuksessani 

ilmeni, että alukkeilla ja niiden muokkauksessa tehdyillä esteettisillä valinnoilla 

vaikutetaan äänen merkitykseen monin eri tavoin. Näitä ovat esimerkiksi 

 

• alukkeen muokkaus siten, että instrumentti ei ole enää tunnistettavissa, 

• konsonanttien poisto laulusta, 

• äänitteen iskevyyden muokkaus, 

• pyrkimys informaation selkeään välittämiseen, 
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• äänen muokkaus mahdollisimman ymmärrettäväksi, 

• äänen muokkaus vakuuttavammaksi, 

• äänen muokkaus aggressiivisemmaksi, 

• äänen tilainformaation muokkaus, 

• äänen muokkauksen vaikutukset sen sijaintiin kolmiulotteisessa äänikuvassa, 

• teknologian vaikutukset kulttuuriseen kuuloomme ja äänen merkityksiin, 

• käytännöllisen miksauksen vaikutukset, 

• alukkeiden muokkauksen vaikutus rytmi-informaatioon, sekä 

• äänen muokkaus psykologisesti merkittävämmäksi. 

 

Alukkeiden ja niiden teknologisen muokkauksen vaikutukset populaarimusiikin 

miksauksessa äänen havainnoituihin merkityksiin ovat moninaisia. Alukkeiden 

muokkauksen yhteydessä tulisikin ottaa huomioon, miten äänen havaitut merkitykset 

muuttuvat. Yleensä nämä muutokset ovat toivottuja, mutta ne saattavat myös helposti 

jäädä huomiotta. Populaarimusiikin miksaajalla onkin siis eräänlainen vastuu 

käsittelemänsä äänen havaituista merkityksistä sekä niiden mahdollisista muutoksista. 

Jatkotutkimuksissa olisi mielekästä perehtyä jo olemassa olevien haastattelujeni 

pohjalta alukkeiden muokkauksen vaikutuksiin miksauksen ja koko soivan musiikin 

kannalta, koska esille tulleet luovat prosessit vaikuttavat vahvasti myös koko soivaan 

kokonaisuuteen. Tutkimukseen olisi tärkeää ottaa mukaan myös vertailuaineistoksi 

erimaalaisista miksaajista koostuva otos – sekä erityisesti tuoda naisnäkökulmaa tällä 

hetkellä vahvasti miesvaltaiseen alaan. Ulkomaisten miksaajien työtapoja suomalaisiin 

vertaillen voisi myös tutkia, olemmeko jääneet miksaustavoiltamme pahasti ulkomaita 

jälkeen, vaikka Jari Muikun (2001, 312) mukaan ruotsalainen huippuäänittäjä peittelikin 

miksauspöydän parametreja vielä 1970-luvulla estääkseen suomalaista kollegaansa 

oppimasta hänen niksejään. Eri kulttuurikonteksteissa toimivia miksaajia tutkimalla 

olisi lisäksi mahdollista tarkastella niin sanotun kulttuurisen kuulon mahdollisia 

vaikutuksia miksausestetiikkaan. 

Teknologian kehitys on muuttanut ja muuttaa musiikkia sekä sen kulutusta (Katz 

2004). Tämän vaikutukset kuuluvat kaikessa äänitetyssä musiikissa sekä myös 

musiikkitieteessä, jonka tulisi entistä vahvemmin suuntautua Simon Zagorski-Thomasin 

(2008) esittelemään musiikkituotannon musiikkitieteeseen. Kaikki kuulemamme 

äänitetty musiikki on soinniltaan muokattua. ”Harvat edes pääsevät koskaan kuulemaan 
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mitään prosessoimatonta musiikkia enää”, kuten Jonas Olsson (2013) totesi (vrt. myös 

Sterne 2003, 216 ja Hodgson 2010, 284). Koen itseni onnekkaaksi, koska olen 

äänittäjän työssäni päässyt kokemaan miten ”alkuperäinen” prosessoimaton ääni eroaa 

valmiista masteroidusta tallennetusta äänestä. Osaltaan tämä vaikuttaa tietenkin myös 

itse musiikin tutkimukseen, sillä tutkijan olisi ensisijaisen tärkeää osata erottaa 

luonnollisen ja muokatun äänen väliset erot. Samalla musiikkitieteessä tulisi ottaa yhä 

enemmän huomioon myös perinteisen nuottikirjoituksen ulkopuolelle jäävä aines, jonka 

taiteellisteknisellä muokkauksella on valtavan suuri vaikutus kokemaamme ääneen. 

Onkin mielenkiintoista seurata ja kuulla, minkälaisia musiikkikulttuurisia vaikutuksia 

vahvasti muokatulla musiikilla on pidemmällä aikajänteellä. Täytyy muistaa, että 

pieninkin äännähdys pitää sisällään valtavasti tärkeää informaatiota, jota kenties emme 

edes osaa ymmärtää. 
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