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1 JOHDANTO 

 

Tämä on raportti taiteellisesta opinnäytetyöstä, jossa työskentelen rumpalin roolissa Erja Lyytisen 

”Another World”-albumilla. 

 

Talvella 2018 sain tilaisuuden soittaa rumpuraidat slidekitarasoitostaan tunnetun blues-rock-artisti 

Erja Lyytisen tulevalle albumille, jonka nimeksi tulisi Another World. Otin työn ilolla vastaan. Tilai-

suudesta tulikin opettava ja palkitseva prosessi, jonka satoa pyrin tässä raportissa aukaisemaan. 

Olen suunnannut raporttini rumpaleille, jotka ovat kiinnostuneet studiotyöskentelystä tai luovasta 

prosessista musiikin takana, mutta eivät omaa välttämättä paljon kokemusta aiheista. Näin ollen py-

rin raportissani avaamaan työskentelytapojemme lisäksi ajatusmaailmaani rumpuosuuksien sovitta-

misesta, sekä kertomaan luovasta prosessista ja taustoista kappaleiden takana siinä määrin, mitä 

olen ollut rumpalin roolissa niihin vaikuttamassa. Näiden aiheiden lisäksi tulen käsittelemään muun 

muassa käyttämääni kalustoa, studioon valmistautumista, sekä kerron yksityiskohtaisempia tietoja 

jokaisesta albumin kappaleesta erikseen.  

 

Tarkoituksenani on antaa selkeä kuva työskentelystäni ja siihen vaikuttaneista olosuhteista äänitys-

ten aikana, jotta lukija saisi ainakin sovellettavissa olevaa tietoa siitä, mitä rumpalina odottaa studi-

oon saapuessa. Toivon, että raportointini Another World-albumin studiosessioista olisi lukijalleen 

avartava ja inspiroiva teksti, joka toimisi ponnahduslautana mahdollisiin oivalluksiin studiotyöskente-

lystä, bändisoitosta tai rumpujen soittamisesta yleensä. 
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2 TAUSTATIETOJA ”ANOTHER WORLD” - ALBUMISTA 

 

2.1 Albumin tiedot 
 

”Another World” (Lyytinen, E. 2019. Bluesland B07PL9PXVD.) on albumikokonaisuus, joka julkaistiin 

kansainvälisesti huhtikuussa 2019. Albumin fyysiset CD- ja vinyyliversiot sisältävät kahdeksan kappa-

letta. Yhdeksäs kappale ”Without you” on saatavilla digitaalisena julkaisuna. Albumin on säveltänyt, 

sanoittanut ja tuottanut Erja Lyytinen. Levyn on miksannut Teksasissa Chris Bell ja sen on masteroi-

nut Hollywoodissa Grammy-palkittu Gavin Lurssen. 

 

2.1.1 Kappalelista 
 

1. Snake in the Grass 

2. Cherry Overdrive 

3. Another World 

4. Hard as stone 

5. Wedding day 

6. Miracle 

7. Torn 

8. Break my heart gently 

9. Without you (Sisältyy digitaaliseen versioon) 

 

2.1.2 Tekijänoikeuksien haltijat 
 

Tuohi Records. Helsinki. 

 

2.2 Taustaa äänityksistä 
 

Another world – albumi äänitettiin Sipoon maaseudulla sijaitsevalla E-studiolla vuoden 2018 aikana 

neljässä eri sessiossa, jotka kestivät kahdesta neljään päivää kerrallaan. E-studio valittiin, koska si-

jainti oli sopiva, siellä oli sopivat tilat eri soitinryhmille, tasokkaat äänityslaitteet sekä omistaja, joka 

pystyi osallistumaan äänityssession valmisteluun. Lisäetuna oli mahdollisuus yöpymiseen, saunomi-

seen ja ruuanlaittoon.  

 

Äänitykset jakautuivat helmikuulle, heinäkuulle, elokuulle ja syyskuulle. Äänityskerrat olivat pirstaloi-

tuneet kiireisen keikkakalenterin (keikkoja kertyi Erjalle koko vuodelle noin 130 ja itselleni noin 120 

ympäri Eurooppaa) ja äänitettävän materiaalin valmistumisen viivästymisen vuoksi. Näin ollen kap-

paleissa ei ollut varsinaista esituotantovaihetta, joista olisi voinut hahmottaa sen miltä ne kuulosta-

vat valmiina. Kappaleet sovitettiinkin muutamien harjoituskertojen perusteella studiossa soittoval-

miiksi. Varsinaista esituotantovaihetta kappaleille ei ollut. 
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Projektin pitkittymistä oli toisaalta hyötyä. Myöhemmissä sessioissa tuttu studioympäristö ja työs-

kentelytapojen sisäistäminen helpotti työskentelyä. Sessioiden välillä kappaleiden kypsyttely mie-

lessä toi työskentelyyn lisäsyvyyttä ja merkittävää oli (myös) ahkeran keikkailun tuottama soittajien 

ja soittamisen yhteen hitsautuminen. 

 

2.3 Työskentelytavoista ja äänityskokoonpanosta 
 

Studiosessiot alkoivat kaluston kokoamisella. Rumpusettini kasattiin isoimpaan ja korkeimpaan ääni-

tystilaan. Koskettimille oli oma, äänieristetty työtila päähuoneen vieressä, josta oli näköyhteys sekä 

päätilaan, että tarkkaamoon. Kitara- ja bassovahvistimille oli omat, pienemmät äänieristetyt huo-

neet. Äänityssessioiden rakentaminen käsitti soitinten valmistelun lisäksi instrumenttien mikityksen 

ja johdottamisen, mistä äänimiehenä toiminut Lauri Hämäläinen oli pääosin vastuussa. Rakentamis-

vaihe oli yllättävän aikaa vievää. Tavaroiden kantamisesta sisään ja rakentamisesta äänitysvalmiu-

teen meni keskimäärin 5 tuntia.  

 

Tyypillinen äänityspäivä alkoi aamiaisen jälkeen noin kello 10 aamulla, ja päättyi puolen yön aikoi-

hin. Katsoimme yöunien olevan tärkeä osa äänitysten onnistumista, joten jos esimerkiksi yöllä meni 

myöhään, kompensoimme tätä heräämällä hieman myöhemmin aamulla.  

 

Päivärytmi oli pääsääntöisesti seuraavanlainen: Käytimme kappaleen sovittamiseen ja pohjien äänit-

tämiseen sen valmiustasosta riippuen noin 2-4 tuntia kappaletta kohden. Joihinkin sävellyksiin saat-

toi kulua enemmänkin aikaa. 2-3 tunnin työskentelyn jälkeen pidimme yleensä tauon, mikä käsitti 

ruokailua tai kahvittelua. Ruuan valmistimme monesti itse, mihin oli hyvät valmiudet E-studiolla. 

Tämä vei toki osaltansa aikaa, mutta pyrimme jakamaan ruuanlaittovastuun niin, että sitä valmista-

vat he, joilla on vähiten tekemistä sillä hetkellä. Päivät olivat pitkiä, jatkuen monesti pitkälle yöhön, 

joten taukojen pitäminen oli oleellista työvirkeyden ylläpitämiseksi. Äänityspäivän päätteeksi saa-

toimme palkita itsemme saunomalla studion omassa puusaunassa, mikäli päivän työt oli saatu 

ajoissa tehtyä.  

 

Yöpyminen äänityspäivien välillä tapahtui studiolla, mihin siellä oli hyvät puitteet. Yöpyminen paikan 

päällä mahdollisti mielestäni hyvän luovan prosessin jatkumon. Studiolla, maalaisidyllin keskellä ol-

lessa, pystyi siis keskittymään täysin äänitysprosessiin arjen jäädessä taka-alalle. Näin säästyi myös 

aikaa, koska matkustukseen ei kulunut ylimääräisiä tunteja. 

 

Äänityskokoonpano koki sessioiden välillä pieniä muutoksia. Äänityksissä olivat aina läsnä Erja Lyyti-

nen (laulu, kitara), Tatu Back (basso), Iiro Laitinen (rummut) ja Lauri Hämäläinen (äänitystekniikka). 

Ensimmäisessä studiosessiossa koskettimissa oli Kasperi Kallio. Myöhemmissä vaiheissa Kasperin 

keskittyessä muihin musiikillisiin intresseihin tästä osastosta vastasi Erjan vakiomuusikko Harri Tait-

tonen. Perkussioiden päällesoitosta myöhemmässä vaiheessa vastasi Abdissa Assefa. Myöskin E-stu-

dion perustaja ja äänimies Jyri Riikonen auttoi meitä kasauksissa ja kävi eräässä vaiheessa korvaa-

massa muutaman tunnin Lauri Hämäläistä äänimiehen roolissa. 
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Työskentelytavat pysyivät sessioiden välillä pitkälti samoina. Pohjaraidat, jotka koostuivat bassosta 

ja rummuista, soitettiin kitaratriona tai kvartettina, jossa kosketinsoittimet olivat mukana. Soittajat 

olivat kosketinsoittajaa lukuun ottamatta samassa huoneessa, jotta näkö- ja kommunikointiyhteys 

säilyi. Kitaristi ja basisti olivat sijoiteltuna rummuista noin neljän metrin päähän vuotoäänien välttä-

miseksi rumpuraitaan. Erjalla oli myös demolaulumikrofoni, johon hän pystyi laulamaa hiljaisella ää-

nellä kappaleiden melodioita, mikä helpotti äänitysvaiheessa uusien kappaleiden rakenteissa pysy-

mistä.  

 

Pohjat soitimme siis niin sanotusti ”livenä” ja pyrimme kokonaisiin ottoihin. Muiden instrumenttien 

päällesoitto tapahtui sitten myöhemmässä vaiheessa näiden rumpu-bassoraitojen päälle. Joskus 

myös osa kosketinsoitinraidoista säästettiin. 

 

 Jokaisella muusikolla oli oma kuulokemonitorointi, josta pystyi kuunteluaan säätämään soitinkohtai-

sesti. Soitto tapahtui ”klikkiin” soittamalla, eli muusikot kuulivat metronomin antaman tempon kuu-

lokkeistaan läpi kappaleen. Käytimme metronomia useammasta syystä: kappaleet olivat uusia, joten 

soitto ei välttämättä olisi koko bändillä ollut tarpeeksi jämäkkää. Klikkiin soittamalla myöskin pienten 

virheiden korjailu tai paremman version valitseminen ja ”liimaaminen” aiemmasta otosta oli helpom-

min mahdollista. Joihinkin kappaleisiin rakensimme tempokartan, joka mahdollisti esimerkiksi hieno-

varaisen tempon kiihdyttämisen sitä kaipaavaan osaan, mutta samalla klikkiraidan tarjoamat kor-

jausedut säilyivät. 
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3 STUDIOSSA KÄYTETTY RUMPUKALUSTO 

 

3.1 Rummuista ja kalvoista 
 

Äänitykseen käytettiin omistamaani Kumu-merkkistä koivurunkoista rumpusettiä. Rumpusetti koostui 

neljästä tomista (mitat pienestä suurimpaan: 10”x 8”, 12”x 8”, 14”x 12”, 16”x14) ja bassorummusta 

(22”x16”). Virvelirumpuina toimivat kappalekohtaisesti Ludwig Supraphonic 14”x 5” tai studion ka-

lustoon kuuluva Gretch Chrome over Brass - malli. ”Without you” - kappaleen säkeistöissä käytettyä 

”läskiä” virvelisoundia varten valjastettiin niin ikään myös studiolta löytynyt Pearl-merkkinen New 

Sound-virvelirumpu. 

 

Lyöntikalvoina päätin käyttää Remo-merkkisiä kirkkaita Emperor tuplakerroskalvoja. Alakalvoiksi vali-

koituivat yksikerroksiset Remon Ambassador-kalvot. Kalvovalinnoillani tahdoin mahdollistaa sen, että 

tomisoundi olisi sopivan erottuva ja kirkas, mutta myös tarpeeksi soiva. Kumujen ominaisuus on var-

sinkin lattiatomeissa, että ne soivat pitkään. Tästä voi vireestä ja kalvovalinnoista riippuen seurata 

se, että liika sointi vie miksauksessa tilaa muilta soittimilta, on humiseva, ja/tai soundi on epäselvä 

ja hukkuu musiikin alle.  

 

Kirkkaat tuplakalvot lyöntipuolelle ja paksut yksikerroskalvot resonointipuolelle valitsemalla oli määrä 

hillitä hieman tätä soivuutta ja tehdä soundista tarpeeksi ”tuhti” ja selkeä. Kirkkaat, pinnoittamatto-

mat kalvot tarjoavat kokemukseni mukaan kovemman iskupinnan, jolloin kapulan iskuääni myös sel-

keytyy. Vertauskohteena voi käyttää vastaavaa valkeaa pinnoitettua kalvoa, jonka pinta on kar-

heampi, ja näin ollen hieman huokoisempi iskupinnaltaan, jolloin kapulan iskuäänikin on lievästi peh-

meämpi (Azzarto 2010). 

 

Vaikka käytinkin tuplakerroskalvoja, ne eivät olleet kuitenkaan niin paksut, että rumpujen herkkyys 

olisi matalassa vireessä kärsinyt. Paksumpi kalvo kun tarvitsee soitettaessa hieman enemmän voi-

maa soidakseen kunnolla (Azzarto 2010). Kumun rummuissa viisteet, siis pinta, jossa rummun runko 

ja rumpukalvo kohtaavat, ovat nykytrendien mukaan suhteellisen terävät. Terävät viisteet lisäävät 

rummun soinnin herkkyyttä ja samalla äänen pituuden kestoa. (Helanen 2000.) Näin ollen paksum-

matkin kalvot sopivat mielestäni kyseisten rumpujen kanssa hyvin yhteen, menettämättä sointiaan 

tai vaatiakseen ylenmääräisen paljon voimaa soidakseen. Tuplakerroskalvot sopivat mielestäni näihin 

äänityksiin myös kestävyytensä takia yksikerroskalvoja paremmin. 

 

Virvelirummuissa käytin perinteiseen tapaan Remon valkoista pinnoitettua Ambassador-kalvoa, joka 

on hyväksi havaittu vaihtoehto. Bassorummussa kalvona toimi Remon powerstroke 4 – kalvo, joka 

on tukeva kaksikerroskalvo ja sopiva rock-soittoon, jossa kaivataan jykevää, erottuvaa bassorumpu-

soundia. Tämän soundin aikaansaamiseksi käytimme bassorummun sisään sijoitettua rullattua pyy-

hettä, jonka päät olivat etu- ja takakalvoon kosketuksissa. Pyyhkeen käyttö selkeytti soundia poista-

malla ylimääräistä sointia ja alataajuista huminaa 
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3.1.1 Rumpujen vireistä 
 

Käytin rumpujen virityksessä apuna Tunebot-nimistä laitetta. Tällä välineellä pystyy mittaamaan esi-

merkiksi rumpukalvon vireen sen viritystappien kohdalta, mikä nopeuttaa prosessia huomattavasti. 

Vire on myös toisinnettavissa, mikä mahdollisti rumpujen vireen tarkastamisen ottojen välillä, sekä 

samaan vireeseen virittämisen eri sessioiden välillä.  

 

Henkilökohtaisesti pidän tomien matalista vireistä, joten pyrin virittämään ne mahdollisimman mata-

lalle, mutta kuitenkin niin että ne soivat puhtaasti. Koska tomeja on neljä, täytyy myös ottaa huomi-

oon niiden väliset intervallit, jotta ne soivat yhteen, eikä isoimman ja pienimmän tomin sävelkor-

keusero kasva liian isoksi. Jätän tomeissa lyöntikalvon alakalvoa löysemmälle.  

 

Sessioissa pääsääntöisesti käyttämäni Ludwig Supraphonic-virvelirummun virettä muunneltiin kappa-

lekohtaisesti. Yleensä kuitenkin pelkän yläkalvon vireen säätäminen johti hyvään lopputulokseen. 

Gretsch-virvelin tarkkoja viretietoja minulla ei ole tiedossa, mutta sovelsin siihen samantapaisia viri-

tystapoja, kuin Supraphoniciin. Pearlin New Sound-virvelin valmistelusta kerron myöhemmässä lu-

vussa tarkemmin.  

 

Erja Lyytinen oli lopullisen virvelisoundin päättämisestä vastuussa. Yleensä siis tarjosin erilaisia vi-

reitä, kunnes häntä miellyttävä ratkaisu löytyi. 

 

Bassorummun virittämisen toteutin tomien virittämisen kanssa samalla logiikalla. Tavoitteena oli hy-

vin matala vire, jossa lyöntikalvo on matalammassa vireessä kuin resonointikalvo. 

 

Oheisessa taulukossa (taulukko 1) olen listannut käyttämieni rumpujen vireet. 

 

TAULUKKO 1. Tunebot - virityslaitteen antamat lukemat (Hz) viritystappien kohdalta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumpu: Yläkalvon virelukema: Alakalvon virelukema: 

Tom 10’’  221Hz 272Hz 

Tom 12’’ 166Hz 225Hz 

Tom 14’’ 113Hz 160Hz 

Tom 16’’ 92Hz 135Hz 

Supraphonic 14”x 5” 322Hz, 299Hz, 266Hz 398Hz 

New Sound 14” x 6” 172Hz 322Hz 

Bassorumpu 22’’ 58Hz 82Hz 
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3.2 Symbaaleista 
 

Käytin äänityksissä Zildjian-merkkisiä K-sarjan symbaaleita. Ride-symbaali, Hi-hat ja crash-symbaalit 

olivat K-Dark custom sarjaa, jonka soundin voisi kuvailla olevan jotakin tumman ja kirkkaan väliltä.  

 Ride-symbaalina toimi 20-tuumainen K Dark custom ride, joka on paksuudeltaan noin keski-ohut 

(medium thin)-luokkaa. Kyseinen ride on musiikkityyliin ja omaan makuuni sopiva, koska siinä on 

selkeä soundi kapulan päällä soitettaessa, kupusoundi on kirkas ja erottuva, muttei liian kimeä, ja 

symbaali on myöskin ”crashattavissa”. Tämä termi tarkoittaa sitä, että kun symbaalia lyödään rum-

pukapulan ylemmällä kolmanneksella, sen reunat alkavat ”lepattamaan”, jolloin se syttyy soimaan 

crash-symbaalin tavoin. Paksuilla ride-symbaaleilla tämä ei ole mahdollista, vaan ääni on silloin pi-

kemminkin koliseva. Ohuemmat symbaalit toisaalta lähtevät helposti kovempaa soittaessa crashaan-

tumaan jo pelkästään kapulan päällä soittamalla, jolloin soundi saattaa kuulostaa suttuiselta ja huk-

kua musiikin sekaan. 

 

14-tuumainen Hi-hat, sekä 17- ja 18-tuumaiset crash-symbaalit olivat niin ikään myöskin K-dark cus-

tom sarjaa.  Symbaalit syttyvät helposti, tarkoittaen, että hiljempaakin soitettaessa niistä saa halu-

tunlaisen soundin.  Tarvittaessa ne tulevat kuitenkin muiden pauhaavien bändisoittimien yli. Pak-

sumpiin symbaaleihin taas tarvitaan enemmän voimaa syttyäkseen kunnolla, ja ohuet voivat jäädä 

muiden soitinten jalkoihin, sekä rikkoutua pidemmässä juoksussa helpommin kovempaa soittoa vaa-

tiessa. Äänitystilanteissa näillä ominaisuuksilla ei toki ole niin paljon väliä, vaan pikemminkin soundi 

ratkaisee.  

 

Näiden symbaalien lisäksi käytin K-custom hybrid-sarjan 20-tuumaista china-symbaalia, sekä K- cus-

tom special dry trash crashia, jonka soundia on muokattu rei’ittämällä se tietyllä tapaa koko pinta-

alalta. Soundi on lyhyt, kuiva ja ”likainen” muistuttaen jokseenkin esimerkiksi peltisen roska-astian 

kantta, ja sopii hyvin mausteeksi aksentteihin. Mainittakoon että, symbaali itsessään on ylimääräis-

ten reikien, sorvaamattoman pinnan, ja kuivan soundiprofiilin puolesta hyvin hiljainen symbaali, 

mutta äänitystilanteessa mikitettynä se toimi hyvin. Livetilanteessa kyseinen symbaali kuitenkin huk-

kuu äänekkään bändin sekaan ilman erityistä mikitystä. 

 

 Käytin myös kahta stack-symbaaleiksi kutsuttua viritelmää, joissa kaksi symbaalia pinotaan (stack = 

pino) päällekäin niin, etteivät ne ole tiivisti vastakkain, muttei myöskään liian irrallaan toisistaan. 

Lopputuloksena on hyvin lyhyt, kovaääninen staccato-aksentti. Stack-yhdistelminä käytin 10-tuu-

maista K-hybrid splash-symbaalia jonka päällä oli tarkoitukseen suunniteltu ohut, aaltoilevareunai-

nen Trashformer-symbaali. Toinen, isompi stack-kombinaatio koostui taas 16-tuumaisesta K- custom 

special dry trash crashista, sekä 14-tuumaisesta Trashformerista. 

 

Käyttämällä stack-symbaaleita, sekä rei’itettyä trash crashia halusin tietoisesti tuoda rumpuraidalle 

mausteeksi tämänhetkistä modernia soundimaailmaa, jollaista ei ole Erjan aikaisemmilla levyillä 

kuultu. Erjan kappalemateriaalikin oli hänen aikaisemmasta materiaalista poikkeavaa, vaikutteiltaan 
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rock- ja progressiiviseen musiikkiin nojaavaa, joten tällainen hienovarainen uudistaminen ei mieles-

täni ollut missään nimessä radikaalia. Kysesiä symbaaleita pyrin käyttämään hyvän maun rajoissa ja 

kappaleissa, joihin ne sopivat. Kuulijan päätettäväksi jää arvioida onnistuinko tässä asiassa. 
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4 STUDIOTYÖHÖN VALMISTAUTUMINEN 

 

4.1 Sessioihin valmistautumisesta 
 

Äänityssessioihin valmistautuminen oli vaihtelevaa, koska valmisteltavaa materiaalia ei aina ollut 

käytettävissä eikä harjoitteluun ollut aikaa keikkojen takia. Yleensä kappaleen sovitus sai lopullisen 

muotonsa vasta studiossa, ja monet komppiratkaisutkin hioutuivat vasta kuuntelemalla äänityksiä 

taukojen aikana. Materiaali ei ollut kuitenkaan täysin valmistelematonta. Suurinta osaa kappaleista 

oli soitettu harjoitussessioissa eri muodoissa useampiakin kertoja. Ajan salliessa harjoittelin kappa-

leita itsenäisesti metronomin avulla. 

 

Yleisesti ottaen on kuitenkin seikkoja, jotka on hyvä osata ennakkoon studioon mennessä. Kerron 

seuraavaksi omista valmistautumistavoistani ja myös oivalluksistani studiossa työskentelyn myötä. 

Huomionarvoista näissä on se, että olen harjoitellut joitakin asioista vuosia ennen, kuin edes tiesin 

meneväni studioon. Kaikki työskentely on kuitenkin tähdännyt tällaisia hetkiä varten, jotta olisin val-

mistautunut. 

 

4.1.1 Neuvoja valmistautumiseen 
 

On todennäköistä, että studiossa äänitys suoritetaan (mikäli sitä ei ole tehty koneella) niin sanotusti 

klikkiin. Nimitys tulee yksinkertaisesti metronomin ’klik’-äänestä. On siis tärkeä pystyä sulavasti soit-

tamaan metronomin kanssa (Drumhead Authority s.a.). Tähän on kasapäin erilaisia harjoitteita, 

joista luettelen muutamia.  

 

Studiossa muusikko kohtaa todennäköisimmin joko metronomin neljäsosa-, tai kahdeksasosapulssin. 

Runsas ja monipuolinen harjoittelu eri tempoissa näiden pulssien päälle on olennaista. Yksityiskohtia 

voi hioa soittamalla kuudestoistaosa-pulssin päälle, keskittyen kompin eri palasten tarkkaan suori-

tukseen.  

 

Suuremmassa mittakaavassa omaa ”sisäistä kelloa” voi virittää tarkemmaksi taas harventamalla 

metronomin iskuja. Neljäsosista siirrytään soittamaan komppeja puolinuottiklikin päälle. Kun tämä 

on hallussa, voi siirtyä kokonuottiin ja niin edespäin. Lopulta tavoitteena on soittaa kokonaisia kap-

paleita niin, että metronomista kuulee esimerkiksi vain yhden iskun kahden tahdin välein. (Treseler 

2015.) 

 

On myös eri asia soittaa yksin metronomin kanssa, kuin niin, että muu bändi on mukana. On siis 

hyvä pyrkiä harjoittelemaan kokonaisen bändi kera metronomiin soittamista samoin metodein kuin 

yksin soittamista. 

 

Mikäli soittaja on tottunut rumpusetin akustiseen soundiin, vaati kuulokkeista kuultu rumpujen ääni 

mahdollisesti totuttelua. Näin oli ainakin omalla kohdallani. Oikean kuuntelutasapainon löytäminen 

setin, sekä bändisoitinten osalta vie aikansa.  
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Oman soiton äänittäminen on tärkeässä osassa joka vaiheessa (Drumhead Authority. s.a.). Näin 

kuulee mahdolliset virheet, sekä äänitystilanteesta syntyvä paine ja oman soiton kuulemisen psyko-

loginen kynnys pienenee.  

 

Rumpujen viritys on tärkeässä roolissa. Ota selvää musiikkityyliin sopivista vireistä, ja kokeile niitä 

käytännössä. Kalvot kannattaa vaihtaa ja rummut esivirittää etukäteen ennen studiota, jos mahdol-

lista. Hienosäädön voi tehdä sitten studiossa. Näin säästyy paljon kallista studioaikaa. (Drumhead 

authority. s.a.) 

 

Henkilökohtaisesti käytin näitä metodeja jo esimerkiksi puolitoista vuotta ennen, kuin edes tiesin 

pääseväni soittamaan Erja Lyytisen albumille. Olin tällöin kuullut yhteiseltä tutultamme Tatu 

Backilta, että Erja olisi kiinnostunut soittamaan yhdessä. Päädyin ottamaan silloisen kahden uusim-

man albumin materiaalin haltuuni ja harjoittelin niitä yhä uudestaan, kunnes pystyin soittamaan jo-

kaisen kappaleen ulkoa kahden tahdin välein kuultavaan metronomin iskun kanssa, koska olin päät-

tänyt olevani valmistautunut, jos oikea hetki koskaan tulisi. 

 

Nyt, vielä paremmilla tiedoilla varustettuna, kuin ennen aikaani studiossa pyrkisinkin valmistautu-

maan jäljittelemällä studio-olosuhteita mahdollisimman tarkasti. 

 

4.2 Settibalanssista 
 

Rock-soittoon kuuluu yleensä olennaisesti kova äänenpaine ja monesti varsinkin symbaaleja soite-

taan kovaa. Kuitenkin jopa hieman vaiston vastaisesti, studiosoitossa ison rumpusoundin saamiseksi 

ei tarvitse välttämättä soittaa lujaa. Avain on oikeanlaisen äänitasapainon löytämisessä setin eri 

osien välillä. (Kippo s.a.) 

 

Studiossa työskennellessäni kävi selväksi, että symbaalien asettelulla on iso merkitys. Optimaalisinta 

olisi sijoitella ne mahdollisimman ylös, kauaksi kalvollisten rumpujen mikrofoneista. Lisäksi symbaa-

leja tulisi soittaa hiljempaa muuhun rumpusettiin nähden, ne kun ovat monesti yksi äänekkäimmistä 

ja dominoivimmista rumpusetin osista. Näin minimoidaan symbaaleista aiheutuvaa äänivuotoa mui-

hin mikrofoneihin. (Hämäläinen 2018.) 

 

Miksausvaiheessa kovalla kädellä soitettuja symbaaleita joudutaan yleensä myöskin laskemaan hiljai-

semmalle, koska ne peittävät muuta rumpusettisoundia. Koska symbaaleja äänitetään yleensä niin 

kutsutuilla overhead-mikeillä, jotka ovat osaltaan vastuussa myös muun rumpusetin soundista, tämä 

vaikuttaa olennaisesti koko setin soundiin vaimentavasti. Symbaaleja hiljempaa soittamalla syntyy 

siis pääsääntöisesti isompi soundi. (Huttunen 2019.) 

 

Rock-soitossa basso- ja virvelirumpu ovat korostetussa roolissa. Studiossa näitä tulisikin soittaa voi-

makkaasti aksentoiden. Erityisesti virvelirummun aksentit tulisi soittaa niin sanottuina rim-shotteina, 
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jossa kapulan varsi osuu rummun vanteeseen ja keskikohtaan yhtä aikaa. Myös tomeja täytyy soit-

taa pääsääntöisesti voimakkaasti. Näin saadaan rumpusoundiin tarpeeksi voimaa, iskevyyttä ja erot-

tuvuutta. (Kippo s.a.) (Huttunen 2019.) 

 

Tiivistettynä siis symbaaleja soitetaan muuhun rumpusettiin verrattuna hiljempaa kuin kalvollisia 

rumpuja. Toki kappaleen luonne määrittelee lopulta myös haettavan rumpusoundin.  

 

Albumin äänitysaikaan nämä asiat olivat itsellenikin osa oppimisprosessia, mihin sain neuvoja äänit-

täjältämme Lauri Hämäläiseltä. Haasteena oli myös pitää iskujen voimakkuus ja lyöntipaikka tasalaa-

tuisena koko kappaleen ajan. Hieman sivumpaan lyöty heikompi virvelin isku saattaa erottua muiden 

iskujen joukosta hyvinkin paljon. Tässäkin mielessä työskentely studiossa oli hyvin opettavaista. 

 

4.3 Ajatuksia rumpujen sovittamisesta 
 

Another world-albumia kuunnellessa kuulija ei välttämättä kiinnitä ensimmäisenä huomiota rumpu-

raitaan, saatikka mieti, että sen takana olisi erityisen kummempaa filosofiaa. Komppia seuraa filli ja 

filliä seuraa komppi, kunnes kappale loppuu, eikö niin? 

 

Äänitystilanteessa pyrkimykseni oli kuitenkin pitää tiettyjä seikkoja mielessäni. Erjan aikaisempi stu-

diomateriaali oli minulle tuttua, ja niillä rumputyöskentely on jämäkkää ja suureksi osaksi maltillista. 

Pyrin jatkamaan tätä linjaa, mutta samalla lisäämään soittoon energisyyttä, mitä Erjakin tuntui le-

vylle haluavan.  

 

Maltillisen soittamisen ja toisaalta energisyyden yhteensovittamisen pyrin ratkaisemaan ajattelemalla 

koko kappaleen mittaisia kaaria. Yksinkertaisena esimerkkinä voimme siis ajatella, että jos kappa-

leen komppauksen peruspulssi on kahdeksasosanuotteihin perustuva, silloin fillit kappaleen ensim-

mäisissä osissa perustuu suurimmilta osin kahdeksas- tai neljäsosiin, mahdollisesti kuudestoistaosiin. 

Kappaleen keskivaiheessa, mikäli musiikillisesti sopivaa, filleihin voi tarjota seuraavaa, tiheämpää 

nuottikerrosta, kuten sekstoleita. Kappaleen loppupuolella, intensiteetin sen salliessa, voi siirtyä fil-

leissä taas tiheämpään nuottikerrokseen, kuten 32.-osiin. Kappaleen aikana siis siirrytään maltilli-

sesta rytmiikasta tiheämpään, intensiivisempään rytmiikkaan loppua kohden. 

 

Ajatus on sinällään yksinkertainen, eikä mitään uutta. Kuitenkin näin rakentamalla sain fillisoittoon 

variaatiota ja säädeltyä osaltani kappaleen osien energisyyttä. Toki viimekädessä musiikki, sen in-

tensiteetti ja lopulta kokonaisuudesta syntyvä kuulokuva sanelee myös komppi- ja fillivalinnat. Mo-

net tämän albumin kappaleet kuitenkin tuntuivat rakentuvan tähän muottiin, eli kasvavan matalam-

masta intensiteetistä korkeampaan intensiteettiin loppua kohden. Rumpuraidankin on siis luonnol-

lista heijastella tällaista rakennetta. 

 

Soiton maltillinen puoli näkyy toivon mukaan komppien staattisuudessa ja vähäisessä koristelussa. 

Huomion täytyy kuitenkin ensisijaisesti olla itse artistissa. Näin ollen pyrin pysymään poissa laulume-

lodian, ja muiden soitinten tieltä. Fillejä pyrin soittamaan lähinnä taitekohdissa, jolloin kappaleen osa 
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vaihtuu esimerkiksi säkeistöstä kertosäkeeseen. Kappaleen loppua kohden saatoin tarvittaessa lisätä 

fillien ilmenemistiheyttä. 

 

Orkestraatiota käyttämällä pyrin luoma filleihin variaatiota: jos soitan ensimmäisen fillin virvelirum-

puun, ehkäpä seuraava onkin sitten tomeille soitettu, tai päinvastoin. Koitin olla toistamatta fillejä 

tarpeettomasti, mutta tämä ei aina toteutunut äänitystilanteen paineessa ja monien ottojen muisti-

kuvien sekoittuessa toisiinsa. 

 

Komppiratkaisuissa yritin käyttää mielikuvitustani siellä, missä mahdollista. Tyylilajin huomioon ot-

taen kompit eivät kuitenkaan voineet - tai tarvinneet - olla kovinkaan eksoottisia tai outoja. Yleensä 

ratkaisut ovatkin siis variaatioita perinteisestä beat-kompista. Esimerkkinä hieman erilaisesta ratkai-

susta nostaisin kuitenkin ”Torn”-kappaleen säkeistön kompin, jossa pyrin luomaan paljon käytetylle, 

pisteelliseen kahdeksasosaan perustuvalle rytmiikalle astetta tuoreempaa lähestymistapaa. 

 

Ajatusmaailmani albumin rumpuraidan suhteen voisi tiivistää näin: Pyrin luomaan geneerisen äänit-

teen sijaan mielenkiintoisen ja persoonallisen rumpuraidan, toivon mukaan musiikkia palvellen ja 

hyvän maun rajoja rikkomatta.  

 

Käsittelen aihepiiriä tarkemmin vielä myöhemmin kappalekohtaisesti, mikäli näen sille tarvetta. 
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5 STUDIOSSA 

 

5.1 Kohti studiota 
 

Helmikuussa 2018 Erja Lyytisen uusi kokoonpano (Erja Lyytinen, Kasperi Kallio, Iiro Laitinen, Tatu 

Back) oli vielä varsin nuori. Yhteissoittoa oli kertynyt syksyn aikana noin kuukauden kestäneen joulu-

kiertueen verran. Studiosta tällä kokoonpanolla oli aiempaa kokemusta yhden itsenäisyyspäivän 

ajalta, kun olimme käyneet äänittämässä edelliseltä albumilta tuttuja kappaleita taustanauhoiksi Ylen 

2018 uudenvuoden juhlalähetystä varten Sonic pump – studiolla Helsingissä. Toki äänityskokemusta 

oli kertynyt henkilökohtaisista aiemmista projekteista, mutta ei tämän tason kansainvälisistä julkai-

suista ja yhtä tasokkaassa studiossa. Täytyy myös muistaa, että Erjan aikaisempina rumpaleina oli 

toiminut kokeneita Suomen kärkikastin soittajia, kuten Rami Eskelinen, Miri Miettinen ja Kai Jokiaho. 

 

Tilanne oli siis itselleni monella tapaa uusi, eikä rumpalin pestin saappaatkaan olleet sieltä pienim-

mästä päästä täytettäviksi. Varsinkin ensimmäisissä sessioissa koin näiden seikkojen vaikuttavan 

soittooni. Paineet omasta onnistumisesta, äänitystilanteesta, tiukasta aikataulusta, ja artistin odotuk-

sista aiheuttivat jännitystä, mikä osittain saattoi vaikuttaa soiton laatuun. Vuoden aikana pidemmälle 

mentäessä yhteissoiton hioutuessa kiertueilla, työryhmän tutustuessa ja luottaessa toisiinsa parem-

min, sekä omien taitojen karttuessa tekeminenkin rentoutui studiossa. 

 

5.2 ”Without you” 
 

”Without you” oli ensimmäinen kappale, joka albumille äänitettiin helmikuussa 2018. Se julkaistiin 

nopealla aikataululla singlenä musiikkivideon kera pari kuukautta myöhemmin, mikä oli jo saavutus 

sinällään tiheän keikkailun lomassa. Loppujen lopuksi kappale ei päätynyt fyysiselle albumille mu-

kaan vinyylin 40 minuutin kapasiteetin vuoksi, mutta on saatavilla erikseen albumilla olevan lataus-

koodin kautta. Digitaalisissa julkaisuissa kappale on osa albumikokonaisuutta.  

 

Alun perin Erja ja Tatu olivat käyneet soittamassa ja sovittamassa ”Without you”- kappaletta toisen 

rumpalin, Jaakko Pöyhösen kanssa äänityksiä edeltävänä syksynä. Kappale perustui Erjan vanhaa 

demoon, joka oli täysin erilainen, kevyt soul-sovitus. Kolmetuntisissa harjoittelusessioissa kappale 

kokikin muodonmuutoksen raskaampaan suuntaan.  

 

Ensikosketukseni kappaleeseen olikin näistä sessioista peräisin oleva demoäänitys. Ennen äänityksiä 

kävimme soittamassa kappaletta triokokoonpanolla pariin otteeseen. Rakenteellisesti tässä vaiheessa 

kappale ei ollut saavuttanut vielä täysin lopullista muotoaan, vaikkakin oli jo pääpiirteittäin lähellä 

tulevaa studioversiota.  

 

Oman haasteensa toi myös se, että kappaleen demolla oli siitä toisen rumpalin, Jaakko Pöyhösen 

näkemys. Toteaisin olevamme hänen kanssaan tyyliltämme erilaisia rumpaleita. Vaikka siis yrittäisin 

kopioida hänen soittoaan, kuulostaisi se erilaiselta esimerkiksi nyanssien, lyöntitavan, soundin ja 
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pienten time-käsityksen erojen vuoksi (Astia-studio 2016). Demon perusteella muodostaa myöskin 

kappaleesta kuulokuvan, josta voi olla vaikea päästä eroon toisenlaista ratkaisua haettaessa. Harjoi-

tustilanteessa pyrin kuitenkin tuomaan omaa näkemystäni kappaleeseen, sekä kyselemään ja kuun-

telemaan artistin toiveita komppauksesta, mitä säilyttää ja mitä tehdä eri tavoin. 

 

5.2.1 Prosessista 
 

Studioon saapuessa kappale oli vielä osittain luonnosvaiheessa. Tämä tarkoitti siis, että sovitimme 

sitä soittokertojen välissä, kun kävimme studiotarkkaamossa kuuntelemassa äänitystä. Esimerkiksi 

pitemmästä, neljä tahtia kestävästä introsta (riffi, joka kuullaan myös kertosäkeissä) luovuttiin, ja 

jäljelle jäi tahdin mittainen maistiainen riffista bändin säestämien iskujen muodossa.  

 

Suurennuslasin alla oli myös kappaleen aloittava rumpufilli. Paljon käytettyjä vaihtoehtojahan olisi 

löytynyt vaikkapa yksinkertaisesta flam-iskusta tai 5-stroke-rollin ja tomeille orkestroitujen kuudes-

toistaosien kombinaatioista, mutta tällaisia ratkaisuja kuulee aloitusfilleinä hyvin usein. Halusin tar-

jota jotain persoonallisempaa ja silti toimivaa, jotta kappale olisi tunnistettavissa heti ensi-iskuista 

lähtien. Tarjosin siis filliksi sekstoli-pohjaista Ratamacue-tyyppista ratkaisua, joka jäi lopulta pienen 

miettimisen jälkeen äänitteelle. 

 

Ruuvasimme myöskin tempoa alaspäin. Olimme soittaneet kappaletta nopeampana versiona, mutta 

Erjan visio kappaleen albumiversiosta oli hitaampi. Päädyimme tempoon 82 bpm, mikä tuntuu oleva 

Erjalle monesti myös luontainen tempoalue, josta hän pitää. Hidastamalla tempoa kappaleeseen ha-

ettiin tiettyä kiireettömyyttä, raskautta ja ”isoutta”, jos näin voi asian ilmaista. Hitaampi tempo an-

taisi kappaleelle ikään kuin enemmän painoarvoa. 

 

Painoarvoa ja biisin tekstiinkin sopivaa urbaaniutta haettiin myös kappaleen molemmissa säkeis-

töissä kuultavalla ”läskillä” – virvelisoundilla. Käyttöön löytyi sopivasti studion oma Pearl New Sound 

– 14’’ x 6,5’’ – virvelirumpu. Pienen hakemisen ja virittelyn jälkeen päädyin virittämään yläkalvon 

hyvin matalaan vireeseen. Leikkasin myös mattoveitsellä vanhasta rumpukalvosta 14-tuumaisen, 

yksikerroksisen kalvopalan, jonka pistin virvelin päälle. Tämä mataloitti rummun ääntä entisestään ja 

lyhensi sen sointia. Lisäsin vielä pari palaa Moongel – nimistä kalvojen soinnin säätelyyn tarkoitettua 

ainetta (mikä muistuttaa koostumukseltaan hyvin paljon lapsille leluina myytäviä tahmeita ja venyviä 

limakäsiä) virvelin pintaan, minkä jälkeen lopustakin turhasta soinnista päästiin eroon.  

 

Virveli oli asemoituna Hi-hatin vasemmalle puolelle, mikä on yleinen paikka sijoittaa ”kakkosvirveli”. 

Tämän virvelin soundin myötä säkeistöihin haettiin hieman jopa konemaista, kertautuvaa soittota-

paa. Virvelin raskas soittotuntuma myös yksinkertaisti hyvällä tavalla lähestymistapaani komppauk-

seen. Kaikki muut kappaleen osat on soitettu ykkösvirvelinä toimineeseen Ludwigin Supraphonic:iin. 

 

Mielenkiintoinen muutos alkuperäiseen tapahtui toista kertosäettä edeltävässä pre-choruksessa. Alun 

perin tässä osassa oli Motown-kompin tyylinen, virveliin soitettuihin neljäsosiin perustuva komppi. 
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Tämä oli tietenkin looginen, kappaletta kasvattava jatkumo ensimmäiselle pre-chorukselle, jossa ky-

seinen komppi oli soitettu virvelin kanttiin. Eräässä otossa päätin kuitenkin kokeilla erilaista ratkai-

sua, ja soitinkin toiseen pre-chorukseen niin kutsuttua ”four-on-the-floor”-komppia, jossa beat-

komppi jatkuu, mutta bassorumpuun soitetaan neljäsosia.  

 

Useita ottoja myöhemmin olimme tarkkaamossa kuuntelemassa ja valikoimassa parasta ottoa (halu-

simme mahdollisimman eheän oton, mikäli mahdollista). Kun olimme valintamme tehneet, päätin 

vielä ehdottaa, että kokeilisimme etsiä aiemmista otoista tämän ”four-on-the-floor”-kohdan ja ko-

keilla sen toimivuutta kappaleen yhteydessä. Päädyimme siihen, että tämä komppi toimi paremmin 

alkuperäiseen ideaan verraten, tuoden enemmän energiaa osioon, ja päätimme jättää kompin lopul-

liseen versioon. Sovitustyö oli siis välillä varsin kokeellista, ja tämäkin ratkaisu perustui jokseenkin 

onnekkaaseen sattumaan. 

 

5.2.2 Haasteita 
 

Äänitystilanteessa soitto tapahtui ”klikkiin” soittamalla. Haasteeksi osoittautui pieni huojuminen var-

sinkin toisessa säkeistössä. Säkeistöissä koko bändi komppaa tasaisia kahdeksasosia, ja metronomin 

kanssa soitettaessa pienikin huojuminen voi aiheuttaa sen, ettei komppi enää kuulosta hyvältä. 

Osoittautui, että koko bändi vaikutti kiilaavan, eli kiihdyttävän tempoa, juuri tietyssä osassa toista 

säkeistöä ja sitten hidastavan takaisin metronomiin kiinni. Rumpalin näkökulmasta tämä aiheutti tie-

tenkin mieliharmia ja pettymystä, koska otin asiasta syyt niskoilleni. Onhan rumpalin tehtävä pitää 

pohja tasaisena. Toisaalta, olin myöskin tehnyt todella paljon erilaisia metronomiharjoitteita, joten 

tilanne oli mieltä askarruttava. 

 

Jälkeenpäin katsottuna katsoisin syiden jakautuvan useampaan osa-alueeseen: Ensimmäisten ääni-

tysten aikaan kokoonpano oli varsin nuori, eikä soitto ollut hitsautunut vielä hyvin yhteen, joten 

tästä luultavasti syntyi kollektiivisesti epävarmuutta. Oman kokemattomuuteni vuoksi en myöskään 

osannut hahmottaa kanssasoittajien rytminsoittotapoja. Kokemuksen myötä olen oppinut tuntemaan 

bändin muiden soittajien soittotapoja, sekä time-käsitystä, ja tämä on tuonut varmuutta myös 

omaan soittooni.  

 

Esimerkki: jos tiedostaa, että kanssasoittajalla on vaikkapa tapana kiilata, voi silloin omassa soitossa 

sitä kompensoida lähtemättä mukaan tempon kiihtymiseen. Tämä vaatii soittajalta itsevarmuutta, ja 

tietoisuutta siitä mitä ympärillä tapahtuu, sekä kykyä ikään kuin olla kuuntelematta liikaa toisen soit-

toa. Alkupään äänityssessioiden aikaan en vielä omannut tätä kokemusta ja tietoisuutta, joten olin 

itsekin helpommin rytmisesti vietävissä. Vei siis aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen bändisoitossa, 

sekä yksilöittäin, että ryhmänä. 

 

Toisekseen ”Without you” oli varsin tuore biisi, jota olimme soittaneet yhdessä vain parisen kertaa. 

Se ei myöskään ollut täysin valmis, vaan sitä sovitettiin lennosta studiosta. Monesti kappaleet tarvit-

sevat useampia soittokertoja vakiintuneella tavalla, että ne alkavat toimimaan rytmisesti kunnolla. 

Tässä vaiheessa meillä ei ollut ollut aikaa moiseen harjoitteluun.  
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Kolmanneksi studiotilanteen paine ja tilanteen tuoreus vaikutti varmasti ainakin omalta osaltani soit-

tosuoritukseen negatiivisesti. En jännityksen vuoksi mielestäni soittanut ensimmäisessä sessiossa 

sillä potentiaalilla, mikä minulla olisi ollut käytössä. 

 

5.2.3 Symbaaleista 
 

Näissä sessioissa käytin eri symbaaleita, kuin loppuvuoden äänityksissä. Budjettisyistä en ollut saa-

nut hankituksi uusia symbaaleita. Crasheina tällöin toimivat Zildjian K-custom hybrid – sarjan sym-

baalit, jotka ovat hieman kirkkaampia soundiltaan verrattuna Dark customeihin. Hi-hat oli K-sarjaa. 

Alun perin olin varannut äänitteelle myös K-sarjan ride-symbaalin, mutta koska se oli crashatessa 

liian äänekäs ja dominoiva, vaihdoin sen paljon ohuempaan Zildjian Constantinople-sarjan Hi-low 

mallin rideen. Vaikka kyseessä on hyvä ja laadukas ride, en ole täysin tyytyväinen sen soundiin tässä 

kappaleessa. Symbaali on mielestäni liian ohut ja tumma sopiakseen täysin kappaleen äänimaail-

maan. 

 

5.3 ”Another world” 
 

”Another world” oli toinen kappale, joka äänitettiin alun perin ensimmäisessä studiosessiossa. Tähän 

versioon ei oltu kuitenkaan missään vaiheessa tyytyväisiä rakenteellisesti tai soitannollisesti, joten se 

päätyi uudelleennauhoitettavaksi myöhempään sessioon. Tätä ensimmäistä versiota vaivasivat pit-

kälti samat asiat mitä ”Without you”-kappaletta: Liian vähän yhteissoittoa, eikä kappale ollut vielä 

valmis studioon mentäessä. Koska ”Without You” oli kuitenkin julkaisuaikataulussa kiireellinen, sen 

hiomiseen käytettiin enemmän aikaa, jotta lopputulos olisi tyydyttävä. ”Another Worldin” kohdalla 

kiirettä ei ollut.  

 

Tästä äänityksen lykkäämisestä katsoisin olleen hyötyä. Nyt oli aikaa kuunnella kappaletta, ja analy-

soida omaa soittoa: mikä toimii, mikä ei? Kerkesimme myös kiertueen aikana soittamaan kappaletta 

soundcheckeissä, jolloin pystyin harjoittelemaan sitä metronomin kanssa. Intensiivinen keikkailu oli 

myös hionut yhteissoittoa jämäkämmäksi ja tekeminen oli tietoisempaa. Äänimiehenä toiminut Lauri 

Hämäläinenkin huomasi parantuneen yhteissoiton kehumalla: ”Ihan eri meininki, kuin viime kerralla! 

Keikkaputki on selvästi tehnyt hyvää.”.  

 

”Another world” koki toisella äänityskerralla ”Without youn” tapaan rakenteellisia muutoksia. Kappa-

leesta haluttiin niin sanotusti ”löysät pois”. Intro riffi koki lyhennyksen kahdeksasta tahdista neljään 

tahtiin. Pre-choruksien viimeisistä tahdeista, siis juuri ennen kertosäkeeseen menemistä, leikattiin 

kaksi neljäsosaa pois. Tämä oli tuoreemman ja sujuvamman kuuloinen ratkaisu. Näin vältettiin myös 

turha viivyttely ennen kertosäettä.  

 

Suuri muutos tapahtui myös kappaleen loppupuolella, kun päätimme C-osan jälkeen soittaakin en-

simmäisen puoliskon viimeisestä kertosäkeestä ilman bändisäestystä. Tämä idea tuli puolisattumalta, 
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kun pistimme eräällä kerralla nauhoituksen poikki, mutta Erja ja Harri jatkoivat soittamista. Kokei-

limme ideaa ja totesimme sen tuovan kappaleeseen haluttua vaihtelua. 

 

5.3.1 Kompeista ja niiden sovituksesta 
 

Kappaleena ”Another World” on hyvin 80-luvun rock-henkinen, johon on sekoittunut hieman bluesia 

ja jopa progea. Näin ollen käytin esimerkiksi kertosäkeeseen komppireferenssinä Heart – bändin 

Alone-biisiä, jota olimme aikaisemmin Erjan kanssa soittaneet. ”Another worldin” Komppi onkin pe-

rinteinen neljäsosapainotteinen, riden kupuun soitettu rock-beat, jossa pyrin pitämään asiat suhteel-

lisen yksinkertaisena. Poimin bändin soittamat aksentit ja bassorummulla poimin välillä rytmejä lau-

lumelodiasta. 

 

Rumpuosien sovituksen kannalta pohdintaa kappaleessa aiheuttikin sen miettiminen, että mihin 

symbaaliin komppaisin minkäkin osan. Tässä nimenomaisessa kappaleessa eri osia on yllättävän pal-

jon, ja pyrin komppaus-, sekä soundivalinnoillani luomaan kontrastia näiden osien välille. 

 

 Introriffiin, jota olin kompannut ride-symbaaliin, Erja tahtoi rummuista omien sanojensa mukaan 

lisää ”sohjoa”. Itselläni meni hieman aikaan ymmärtää, että mitä hän termillään tarkoittaa. Lopulta 

aukinaisen Hi-hatin soundi oli vastaus tähän sohjoisuuteen. Säkeistöjen seesteisyyteen sopii taas 

suljettu hi-hat. Leijailevampaan, hieman pysähtyneeseen pre-chorukseen tuntui luonnolliselta siirtyä 

kepeämpään soundiin ride-symbaalille.  

 

Myös kertosäkeen loppupuolella Erjan laulaessa ”we survive”, tapahtuu kertosäkeessä selkeä muu-

tos. Halusin rummuilla korostaa tätä vaihdosta, joten vaihdan näihin tahteihin komppauksen aukinai-

seen hi-hatiin. Koska kappaleessa kuullaan tuplakertosäkeitä, tämä tuo myös sopivaa vaihtelevuutta 

komppaukseen kertosäkeiden välillä verrattuna siihen, että kaksi kertosäettä olisikin kompattuna 

kokonaan rideen samalla kompilla. 

 

Sinälläänhän nämä komppausvalinnat eivät ole mitään rakettitiedettä. Toimivan kokonaisuuden kan-

nalta asia vaatii kuitenkin joskus tarkempaa miettimistä.  

 

Komppauksen rytmiikan suhteen noudatin aiemmin käsittelemääni kasvamisen idean mallia. Esimer-

kiksi ensimmäisessä säkeistössä komppaus on väljää, virvelin aksentin osuessa tahdin joka neljän-

nelle iskulle, bassorummun poimiessa muun bändin soittamaan rytmiä. Sitä seuraavaan toiseen sä-

keistöön haluttiin lisää liikettä, joten lisäsin virvelin aksentin tahdin ensimmäisen neljäsosan neljän-

nelle kuudestoistaosalle. Tällä pienellä muutoksella komppi tuntuu ikään kuin heräävän eloon. Ker-

tosäkeistöä seuraavan kolmannen säkeistön energia haluttiin pitää korkeammalla, joten beat-pohjai-

nen komppi oli siihen toimiva ratkaisu. Pieniä elementtejä lisäämällä ja muuttamalla kappaleen eri 

osissa pyrin varmistamaan, ettei kappale jäisi polkemaan paikoilleen, vaan kasvaisi sopivassa tah-

dissa loppua kohden. 
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Ehkä eniten päänvaivaa aiheutti kuitenkin kitarasoolon jälkeen kuultava C-osa. Tarjosin tähän synko-

poidun riffin komppaukseen monen montaa vaihtoehtoa, funk-tapaisesta lähestymisestä rock-beat-

tiin, sekä pelkkää kuudestoistaosapohjaista hi-hat rytmiä, muttei mikään niistä tuntunut olevan kap-

paleentekijän mieleen. ”Riplaus” oli se termi, mitä hän halusi tähän osaan enemmän. 

 

Päädyin lopulta kuitenkin albumilla kuultavaan komppiratkaisuun, jossa poimin bassorummulla kita-

ran rytmiikkaa, hi-hat toimii shakerin roolissa soittaen kuudestoistaosia, ja virveli lyö aksentin tahdin 

joka neljännelle iskulle. Tomien aksentit ovat ikään kuin vastaus kitaran rytmiikalle. 

 

Tämä osa äänitettiin rumpujen osalta loppujen lopuksi punch-in ottona, eli valitsemamme valmiin 

oton päälle, koska emme olleet tyytyväisiä alkuperäiseen komppiratkaisuun. Muutaman kokeiluoton 

jälkeen lopullinen idea sai muodon, ja se editoitiin alkuperäiseen ottoon mukaan. Lisäsin tähän versi-

oon myös enemmän double-stroke-rolleja hi-hatin rytmiikkaan, siinä toivossa, että ne täyttäisivät 

”riplauksen” määreen. Todettakoon vain, etten vielä tähänkään päivään mennessä tiedä, mitä kysei-

nen termi tarkoittaa. 

 

Komppiratkaisut voivat nyt valmiin kappaleen ääressä tuntua jopa itsestäänselvyyksiltä. Luovan pro-

sessin aikana, biisin vasta hakiessa muotoaan, kokonaisuuden kannalta toimivien valintojen löytämi-

nen voi kuitenkin olla välillä haastavaa ja viedä aikaa. 

 

5.4 ”Snake in the grass” 
 

”Snake in the grass” on kappale, joka sai muotonsa Erjan vanhojen demonauhoitusten pohjalta. De-

moversio oli kuitenkin paljon pehmeämpi soul – tyyppinen sovitus ja halusimme viedä kappaletta 

rokimpaan suuntaan. Treenikämpällä jamittelun ja pohdinnan tuloksena riffiin lisättiin säröä ja sä-

keistöihin sovitettiin siinä kuultavat iskut. Studioon mentäessä kappale oli siis rakenteellisesti jo yllät-

tävän selkeä. 

 

Lopputulokseen en ole valitettavasti aivan tyytyväinen. Kappale oli äänitystilanteessa iskuineen hyvin 

tuore ja olisikin hyötynyt siitä, että sitä olisi vain soitettu enemmän.  Lopputulos ei ole mielestäni 

svengiltään aivan niin tiukka, kuin se on esimerkiksi nykyään useiden esitysten jälkeen. Albumiversi-

olle jäi myös pari pientä laiskempaa fillipaikkaa, jotka olisin mielelläni korjannut. Tätä ei kuitenkaan 

syystä tai toisesta koskaan tehty. Rumpuraita on kuitenkin kokonaisuudessa yksi, eheä otto. 

 

Joka tapauksessa, hain tähän raitaan inspiraatiota Eric Galesin musiikista ja pyrin omalla tavallani 

imitoimaan hänen albumeillaan soittavien rumpaleiden, Nick Hayesin ja Aaron Hoggartyn, lähesty-

mistapoja. Tämä kuuluu raidalla esimerkiksi suhteellisen runsaan fillailun, stack-peltien käytön, sekä 

joidenkin lineaaristen filli-ideoiden muodossa. 

 

Soundin puolesta tuotantopuoli tahtoi virvelirumpuun jotain napakkaa ja ”funkkia”. Koska Suprapho-

nicista ei tuntunut tarkoitukseen miellyttävää äänenlaatua löytyvän, päädyin kokeilemaan studion 

omaa metallista, valurautavanteista Gretsch-virvelirumpua. Tämä tuntui vastaavaan odotuksiin. 
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On vaikea sanoa virvelin tarkkaa virettä, koska hienoviritys tehtiin studiotarkkaamosta käsin. Viritin 

siis rumpua tietystä vireestä ylöspäin, kunnes tarkkaamossa oltiin soundiin tyytyväisiä. Arviolta ylä-

kalvo on kuitenkin noin keskivirettä ylempänä, eli noin medium-high-luokkaa ja alakalvo hyvin tiu-

kalla.  

 

Valmiissa kappaleessa erikoisuutena kuullaan soolo-osuuksia ja kitarafillailuja amerikkalaiselta Jenni-

fer Battenilta, kuka tunnetaan muun muassa kitaratyöskentelystään Michael Jacksonin ja Jeff Beckin 

kanssa. Jennifer nauhoitti omat osuutensa etänä kotonaan Yhdysvalloissa, ja hänen kitararaitansa 

liitettiin kappaleeseen Suomessa. 

 

5.5 ”Cherry overdrive” 
 

Alun perin ”Cadillac” – projektinimeä kantanut kappale sai alkunsa puolivahingossa. Olimme Erjan 

Lyytisen treeniksellä harjoituksissa, kun hän alkoi tapailla erästä Led Zeppelin - bändin riffiä. Alkupe-

räinen riffi ei tainnut muistua mieleen, mutta tästä syntyi jotain aivan muuta. Pienen bändi-jamitte-

lun jälkeen kappaleen rakenne alkoi jo hahmottua. 

 

Studiossa äänitysprosessi oli pitkälti samankaltainen kuin aiemminkin. Olimme soittaneet kappaletta 

vain parisen kertaa, joten aluksi pistimme äänityksen päälle ja soitimme muutaman kokonaisen oton 

nauhalle. Kuuntelutauoilla tarkkaamoissa ajatus kappaleesta selkiintyi ja komppisoittokin yksinker-

taistui toimivammaksi. Mietintää eniten aiheutti esimerkiksi intron riffi, jonka alun perin komppasin 

rideen, ja muiden soitinten tauotessa siirryin komppauksessa hi-hatille. Äänittäjämme kuitenkin eh-

dotti, että soittaisin koko osan kompaten hi-hatiin ja tämä osoittautuikin toimivaksi ratkaisuksi. 

 

Säkeistöjen komppimaailma on tarkoituksellisen junnaava ja raskas. Tarkkaamossa kappaleen ottoja 

kuunnellessa huomasin kuitenkin kaipaavani aina neljän tahdin välein toistuvalle kitaran rytmiselle 

kuviolle jotakin reaktiota kompissa. Päädyimme lisäämään äänitteellä kuultavat etuiskut kompin mu-

kaan. Tämä luo säkeistöjen rytmiikkaan sopivaa vaihtelua ja jännitettä, josta on taas miellyttävä pa-

lata säkeistön peruskomppiin. 

 

Haastavinta tässä vaiheessa kappaleen tekoprosessia oli se, että vaikka rakenne ja rytmiset elemen-

tit olivatkin valmiina, puuttui siitä vielä valmiit sanat, lopullinen laulumelodia ja pitkästä kitarasoolo-

osuudesta itse kitarasoolo. Etenkin kitarasoolon pohjan komppauksessa täytyi pitää asiat suhteelli-

sen yksinkertaisena, koska emme tienneet mitä sen päälle aiotaan soittaa, mutta toisaalta piti yrittää 

rakentaa komppausta niin, että se kasvaisi loogisesti soolon loppua kohden.  

 

Tätä osaa äänitimmekin useampaan kertaan rummuilla, jotta saimme sen toimimaan. Oli myös sinäl-

lään mielenkiintoista ja opettavaista huomata, että soitin näitä punch-in ottoja seesteisemmällä ot-

teella kuin alkuperäisellä otolla, minkä äänimiehemme Lauri minulle osoitti. Asia oli olennainen, 

koska rumpusoundi olisi voinut leikkauskohdissa muuttua häiritsevästi, jos uusi otto olisi soitettu hil-

jempaa kuin alkuperäinen otto. Tämä seikka vaati siis osaltaan keskittymistä. 
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Tällä raidalla kuulemme studion omaa metallirunkoista Gretsch-virvelirumpua, joka valurautavantei-

neen on soundiltaan kuivahko. Varsin kummempaa syytä virvelivalinnalle ei ollut. Se oli jäänyt pai-

koilleen edellisen kappaleen äänityksestä ja tuntui sopivan tähänkin biisiin, joten se sai jäädä. Soun-

diltaan siinä on jokseenkin 70-luvun havinaa, joten se sopinee samanhenkiseen kappaleeseen hyvin. 

 

5.6 ”Torn” 
 

”Torn” on rytmisessä mielessä albumin erottuvin kappale. Kappaleen vallitseva tahtilaji on 6/8, jossa 

A-osien säkeistöt vaihtuvat 4/4 -tahtilajiin. Tästä kappaleesta on tarjolla hyvä havainnollinen esi-

merkki rumpukompin muokkautumisesta alkuperäisestä ideasta lopulliseen versioon äänitysprosessin 

aikana. Hain tämän sävellyksen säkeistöihin inspiraatiota alun perin rumpukompista Eric Galesin 

kappaleessa ”Tonight (I’m leaving)” (Gales 2014. Rumpali: Lamar Carter), jonka säkeistön komppi 

menee näin: 

  

Tämän rumpukompin hi-hat rytmin inspiroimana rakensin ensimmäisen version kompista seuraavalla 

tavalla:  

 

 

  

Kuten näkyy, versioni on lähes identtinen sen innoittaneen kompin kanssa. Vain painotuksia on hie-

man muokattu. Harjoituksissa aloimme kuitenkin pohtimaan monissa albumin kappaleissa toistuvaa 

samankaltaista rytmiikkaa. Henkilökohtaisesti en yleensä pidä albumeista, joissa toistuvat samankal-

taiset ideat laulusta toiseen läpi levyn. Aloin siis pohtimaan, mitä asialle voisi tehdä. Päädyimme lo-

pulta Tatu Backin kanssa mietittyämme siirtämään aksentteja hieman harvinaisemmin tavattuun 

muotoon, jolloin virvelin aksentti siirtyi yhdellä pisteellisellä kahdeksasosalla eteenpäin: 
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Studiossa huomasin eräässä otossa soittavani välillä komppia eri tavalla ja mielestäni tämä tekemäni 

”virhe” kuulosti paremmalta kuin alkuperäinen idea. Päätin siis lennosta vaihtaa ideaa seuraavalla 

soittokerrolla tähän, albumille lopulta jäävään komppiversioon: 

 

 

 

Niin kuin nuottiesimerkeistä voi nähdä, kompin rytmiikka muuttui hyvinkin paljon prosessin aikana 

alkuperäisestä. Uudessa versiossa on kuultavissa hieman jopa cascara-rytmin vaikutteita. Uusi 

komppi oli motorisesti haastava soittaa äänitystilanteessa sen uutuuden vuoksi ja menikin muutama 

otto totutellessa siihen. Olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen. 

 

5.7 ”Miracle” 
 

Tämä kappale kuuluu myös studiossa lopullisen pohjaraitasovituksensa saaneisiin sävellyksiin. Studi-

oon mentäessä se oli rakenteellisesti ja kompillisesti pitkälti selvillä kitarasooloihin asti. Säkeistön 

komppiin tein kuuntelutaukojen perusteella pieniä muokkauksia lisäämällä siihen siinä kuultavat 

säännölliset hi-hatin avaukset tahdin toisen ja kolmannen iskun heikoille osille.   

 

Erjalla oli selvä visio siitä, että hän haluaa rakentaa tähän kappaleeseen pitkän kitarasoolo-osuuden. 

Ideoinnin tuloksena haimme vaikutteita Lyytisen aikaisemman albumin sävellyksestä ”Black ocean”. 

Tämän tuloksena päätimme viedä soolon aluksi puolitempoiseen rytmiikkaan, ja rakentaa siitä takai-

sin kappaleen alkuperäiseen beat-rytmiikkaan. Tästä syntyi kappaleelle mielestäni hyvä, dynaaminen 

kaari. 

 

5.7.1 Tempokartta 
 

”Miraclen” soolo-osuuksissa hyödynsimme tempokarttaa. Kitarasoolo-osion puolessa välissä kuulta-

vasta crescendosta lähtien ohjelmoimme klikkiraidan kiihtymään usean tahdin ajan 89bpm-luke-

masta tempoon 91bpm. Näin saimme kiihdytyksestä luonnollisen ja huomaamattoman kuuloisen, 

koska se tapahtuu liukuvasti ja hitaasti. Kappale siis päättyy 2bpm nopeampaan tempoon aloituk-

seen verrattuna. Päädyimme käyttämään tempokarttaa, jotta saisimme osasta energisemmän ja liik-

kuvamman. Aiemmat oton olivat hyvästä soitosta huolimatta kuulostaneet laiskoilta. Tämä johtunee 

siitä, että ihmiselle olisi luontaista kiihdyttää tempoa kyseisenlaisessa kohdassa, jos soitto tapahtuu 

ilman metronomia. 

 

5.7.2 Symbaalien sovituksesta 
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Jos kappaletta tarkastellaan symbaalien käytön osalta, soitan tässä kappaleessa ride-symbaalia sääs-

telleen. Kappaleen ensimmäisissä osissa ennen kitarasooloa komppaus tapahtuu hi-hatille. Dynaami-

nen vaihtelu syntyy lähinnä siitä, onko hi-hat enemmän kiinni, niin kuin säkeistöissä, vai raollaan, 

niin kuin kertosäkeistöissä.  

 

Kitarasoolon ensimmäisessä puolitempoisessa puoliskossa leijuva äänimaailma kaipasi ridesymbaalin 

kuulaampaa sointia. Crescendon jälkeen siirryn kuitenkin takaisin aukinaiselle hi-hatille, josta taas 

soolon lopussa sen huippukohdan lähestyessä pystyn vaihtamaan ridesymbaalille. Tästä kertosäkee-

seen siirtyessä siirryn komppaamaan aukinaiselle hi-hatille, jolloin kitarasoolon huippukohta mieles-

täni korostuu, mutta kertosäkeistön energiataso pysyy kuitenkin yllä. Näin suunnittelemalla pystyn 

pitämään komppauksen intensiteetin yllä loppuun asti, kun kertosäkeistö vielä kerrataan ja kappa-

leen huippukohta saavutetaan. Ridesymbaalin aksentoitu sointi kantaa kappaleen loppuun saakka. 

 

Pyrin siis miettimään kappaleen energiatasoja: Mistä osista löytyvät esimerkiksi kappaleen huippu-

kohdat, mistä rauhallisimmat ja missä osissa biisiä kasvatetaan. Soundiratkaisuilla pyrin kannattele-

maan näitä osia ja olemaan tietoinen mihin kappale on menossa, etten päädy niin sanotusti umpiku-

jaan kompillisesti. 

 

5.8 ”Hard as stone” 
 

”Hard as stone” on kappale, joka rakennettiin studiossa Erjan esittelemien ideoiden pohjalta val-

miiksi. Prosessi tapahtui taas siis pitkälti äänittämällä ja kuuntelemalla, ja näin ollen biisi rakentui 

pala palalta valmiiksi kappaleeksi. Kappale kasattiin valmiiksi ja äänitettiin muutamassa tunnissa. 

Kappaleen pohjia äänittäessä tiedossamme oli vasta lähinnä komppirytmiikka, harmonia ja jonkinlai-

nen laulumelodia. Melodiat ja kitaran solistiset osuudet ovat jälkikäteen sävellettyjä ja lisättyjä. 

Tästä johtuen pidin rumpuraidalla asiat yksinkertaisena, koska kokonaiskuva kappaleesta ei ollut 

täysin vielä hahmottunut.  

 

Kappale alkaa kohotahdilla kuudestoistaosa-pohjaisilla takapotkuilla, joiden on määrä luoda introon 

mystisyyttä kuulijalle. Koska tavallinen kuulija on tottunut kuulemaan lähinnä nuotteja tahdin vah-

voilla iskuilla, nuottien osuessa heti alussa kuudestoistaosien heikoille iskuille, voi syntyä kuulokuva, 

että ne olisivatkin kahdeksasosien vahvoilla iskuilla. Näin ollen kuulija saattaa kokea hetken aikaa 

kappaleen alussa, että komppi on hieman ikään kuin nyrjähtänyt. 

 

Kappaleen rakenne on varsin perinteinen loppupuolen ”doubletime” – irroittelua lukuun ottamatta, 

joten komppityöskentelykin heijastelee sitä. Pidättäytyneet säkeistöt soitan suljettuun hi-hatiin. Pre-

choruksessa, kitaran arpeggiokuvion myötä soundi ikään kuin avautuu, joten aukinainen hi-hat luo 

siihen osaltaan samankaltaista tunnelmaa. Kertosäkeeseen siirryn tuttuun tapaan ridelle, mikä luo 

osaltaan hieman kontrastia soundimaailmaltaan edellisen kaltaiseen osaan. 

 

Kitarasoolon alle halusin tarjota muusta kappaleesta poikkeavaa soundimaailmaa, ja kenties hieman 

”blues”-henkisyyttä soittamalla oikealla kädellä kuudestoistaosia virveli kanttiin. Nakuttava soundi 
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tiputtaa sopivasti musiikin intensiteettiä alemmaksi, antaen kitarasoololle tilaa. Soolon puolesta vä-

listä alkaen pyrin kasvattamaa komppausta kitaran mukana, lisäämällä vasemmalla jalalla soitetun 

avonaisen hi-hatin soundin mukaan.  

 

Kitarasoolon jälkeen koittaa osa, jossa valmisteellaan lähtöä tuplatempoon. Itse olisin tarjonnut tä-

hän osaan kuudestoistaosia soitettuna hi-hatiin fillien kera. Äänityshetkellä minua kuitenkin pyydet-

tiin jättämään hi—hat-osa pois ja vain fillailemaan, joten lopputulos jäi mielestäni hieman tyhjäksi. 

  

Lopun double-time beat-kompissa muutokset tapahtuvat taas lähinna riden komppaussoundissa. 

Kitaramelodiassa komppaan kevyemmin. Kertosäkeistöön mentäessä kupukomppi tuo rytmiikkaan 

tiettyä ryhtiä ja lopuksi, kun kertosäkeistö vielä kerrataan, tuo crashatun riden soundi lisää voimaa 

osioon. Jokainen soundivaihdos on ikään kuin uusi, isompi vaihde silmään. 

 

5.9 ”Wedding day” 
 

Tässä kappaleen syntytarinassa oli minulla ja basistillamme Tatu Backilla itse asiassa isompi rooli. Se 

sai alkunsa spontaanisti, kun olimme eräänä päivänä Tatun kanssa kahdestaan harjoittelemassa, ja 

aloimme soittamaan erästä Tatun bassoriffia nopeana shufflena. Jamittelumme aikana Erja saapui 

paikalle, ja tykkäsi kuulemastaan. Erja liittyi soittoon mukaan, ja uusi kappale alkoi ottaa muotoaan. 

Myöhemmin Erja vielä liitti kappaleeseen sanoitukset vanhojen luonnostensa pohjalta. 

 

”Wedding day”:sta äänitettiin studiossa kolme tai neljä versiota, joista valinta tehtiin lopulta kahden 

viimeisen oton väliltä, lähinnä urkuosuuksien perusteella, joista toinen oli hillitympi versio, ja toinen 

”Deep Purplemainen”, rouheampi versio. Lopulta hillitympi versio vei voiton. 

 

Komppisoiton puolesta kappale on sinällään yksinkertainen shuffle. Haastavan siitä tekee sen nopea 

tempo. Etenkin vasen käteni meinasi väsyä ottojen aikana, ja minun täytyi muistuttaa itseäni pysy-

mään rentona, jotta voisin soittaa loppuun saakka. Toki komppia olisi voinut helpottaa huomatta-

vasti jättämällä vasemman käden rytmiikasta kahdeksasosanuotit soittamatta tahdin ensimmäiseltä 

ja kolmannelta iskulta. Halusin kuitenkin haastaa itseäni, ja tiesin, että pystyn kompin soittamaan. 

 

Albumilla kuullaan tässä raidassa myös slide-kitarataituruudestaan tunnetun Sonny Landrethin soolo 

ja fillailuja, jotka hän äänitti Lafayettessa, Los Angelesissa. 

 

5.10 ”Break my heart gently” 
 

“Break my heart gently” oli viimeinen kappale, jonka äänitimme. Kyseessä on kitaravetoinen, hieman 

country-henkinen balladi, jonka kompista Erjalla oli selkeä visio. Tehtäväkseni jäi siis lähinnä löytää 

kappaleeseen sopivat soundit rumpusetistä.   
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Studion perkussiovarastosta löytyikin iso kehärumpu, jonka mukana oli hyvin pehmeä, porontaljai-

nen malletti. Kokeilin mallettia rumpusettiini ja totesimme sen toimivaksi ratkaisuksi. Sillä sai basso-

rummusta, sekä 16-tuumiasesta lattiatomista kappaleeseen sopivan hyvin pehmeän, lämpimästi soi-

van äänen, varsinkin hiljaa soittamalla. Tätä varten tarkkaamossa säädettiin mikkien herkkyyttä suu-

remmalle.  

 

 Koska halusimme säästää aikaa, soitin ensiksi tällä malletilla bassorumpuun muutaman tahdin ker-

tautuvan ”loopin”, joka monistettiin kappaleen keston pituiseksi. Tämän jälkeen lisäsin lattiatomin 

iskut bassorummun rytmin päälle. Tämän jälkeen loput bändistä alkoivat nauhoittaa osuuksiaan 

rumpuraidan päälle. Lopuksi kappaleeseen lisättiin vielä huopamalleteilla soitetut symbaali-swellit. 

Myös tässä kappaleessa kuullaan Sonny Landrethin soolosoitantaa. 

 

6 MIKSAUKSESTA 

 

Lopullinen päätösvalta albumin soundeista oli luonnollisesti Erja Lyytisellä. Olin kuitenkin aktiivisessa 

roolissa kertomassa mielipidettäni rumpujen soundeista. 

 

Niin kuin aiemmin on todettu, albumin miksasi Texasissa Chris Bell. Kommunikointi rumpujen mik-

sauksen suhteen tapahtuikin siis sähköpostin välityksellä. Chris lähetti meille miksaamansa version 

kappaleesta sähköpostitse, jonka perusteella annoimme sitten palautetta. Pääsääntöisesti olen tyyty-

väinen rumpusoundeihin, mutta kappaleiden välillä löytyy eroja. Ei ollut aina helppoa ilmaista täs-

mällisesti kirjoitetulla englannin kielellä, mitä rumpusoundilta halusi. Esimerkiksi ”Miracle” – kappa-

leen tomisoundiin tuli liikaa soivuutta viimeisen miksauksen myötä ja Another Worldin äänenlaatu jäi 

rummuissa hieman kolkoksi. Snake in the grass olisi kaivannut mielestäni hieman tummempaa soun-

dia tomeihin. 

 

Henkilökohtaisesti olen kaikista tyytyväisin ”Torn”- kappaleen soundeihin, varsinkin tomien osalta. 

Samankaltaista soundimaailmaa olisi toivonut muihinkin kappaleisiin. 

 

 Pääsääntöisesti täytyy kuitenkin soundin olevan siltikin hyvää. Kyse on pienistä sävyeroista. 

 

7 LOPUKSI 

 

Albumin äänittämiseen osallistuminen oli erittäin palkitseva ja opettavainen tilaisuus. Sain ensikäden 

kokemusta siitä, millaista on toimia ammattimaisessa ympäristössä. Tämä on vahvistanut ammatti-

taitoani muusikkona. Tieto- ja taitotasoni yhteissoitosta, settibalanssista, rumpusoundeista ja komp-

pauksessa on studiossa vietetyn ajan ansiosta nyt eri tasolla, kuin ensimmäisissä äänityssessioissa. 

Palaute omasta soitostahan on studiossa suoraa ja raa’an rehellistä: oman työn jäljen voi kuulla heti. 

Samalla on nälkä lisääntynyt tutkia mainitsemiani asioita lisää, jotta ensi kerralla voisi tehdä asiat 

vielä paremmin. Studiokokemuksesta on myö pedagogista hyötyä. 
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Studiossa työskennellessä on jatkuvan stressin ja paineen alaisena: Studioaika on kallista, ja tuloksia 

täytyy saada aikaan. Yhteen kappaleeseen ei siis voi käyttää liikaa aikaa. Siinä joutuukin opettele-

maan sietämään painetta, sekä omaa keskeneräisyyttä. Välillä jonkun on vain todettava, että tämä 

otto nyt tässä, se on tarpeeksi hyvä. Itselleni, välillä täydellisyyttä havittelevana luonteena, tämän 

oppiminen on ollut olennaista. Ja opettelu jatkuu. 

 

Olosuhteisiin nähden teimme kuitenkin mielestäni kokonaisuudessaan oikein hyvää jälkeä. Aikataulut 

olivat välillä hyvin tiukkoja, kappaleet keskeneräisiä ja äänitykset tapahtuivat runsaan keikkailun lo-

massa. Ottaen vielä huomioon, että Erja Lyytisellä on ollut aikaisemmin käytössään hyvin kokeneita 

musiikkialan ammattilaisia, ei suoritus ole mielestäni huono verrattain nuorilta ja ”kokemattomilta” 

muusikoilta. 
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LIITE 1:  

Linkkejä Another World -albumiin Spotify-palvelussa: 

 

Erja Lyytinen: Another World 

 

https://open.spotify.com/album/0IUB2G3NNaDt0NSSGgN4je?si=GC5xgTW2Qxi0zP7Teja9eg 

 

spotify:album:0IUB2G3NNaDt0NSSGgN4je 

 

QR-koodi albumiin Spotify-palvelussa:  

 

 

 


