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Sanasto 
 

dBFS (Decibel Related to Full Scale) Digitaalisen äänen äänenvoimakkuuden 

mittaamisen tapa, jossa säröytymätön maksimiarvo on 0 dBFS. Nollaan 

dBFS:ään verrattuna äänenvoimakkuuden ollessa -6 dBFS, koettu äänenvoi-

makkuus puolittuu. (Hänninen 2015, 11.) 

 

Bittisyvyys Digitaalisen audion bittisyvyys määrittelee sen, kuinka monella eri 

äänenvoimakkuudella audiota voidaan taltioida. Mitä suurempi bittisyvyys on, 

sitä tarkemmin voidaan approksimoida analogisen äänen käytännössä rajatto-

man pieniä äänenvoimakkuuden vaihteluita. Esimerkiksi yleisesti käytetty 16-

bittinen syvyys mahdollistaa noin 65 tuhatta eri äänenvoimakkuutta, kun 32-bitti-

nen audio mahdollistaa jo yli 4,2 miljardia eri äänenvoimakkuutta. (Brown 2021.) 

 

DAW, Digital Audio Workstation DAW on audion taltiointiin, editointiin ja pro-

sessointiin tarkoitettu tietokoneohjelmisto (Kefauver & Patschke 2007, 133). 

 

Ekosysteemi Tietotekniikan kontekstissa ekosysteemi tarkoittaa päätelaittei-

den, palveluiden ja ohjelmistojen muodostamaa yhtenäistä kokonaisuutta. Yhte-

näisyyden tarkoitus on yhtäältä helpottaa käytettävyyttä eri päätelaitteiden vä-

lillä, koska käyttäjäkokemus on yhtenäinen, ja toisaalta maksimoida käyttäjän 

riippuvuus saman valmistajan tuotteisiin ja palveluihin. (Talin 2021.) 

 

Firmware Firmware on ohjelmisto, jota ei säilytetä massamuistissa, vaan emo-

levyllä erillisellä mikrosirulla. Firmwaressa säilytetään järjestelmälle kriittiisiä lait-

teisto- ja käynnistysasetuksia. (PC Magazine 2022.) 

 

Häviöllinen pakkaus Audion häviöllinen pakkaus tarkoittaa sitä, että alkuperäi-

nen äänidata pakataan tietyillä algoritmeillä, jotka hävittävät informaatiota alku-

peräisestä äänidatasta. Yleensä näin tehdään, kun tavoitellaan mahdollisimman 

pieniä tiedostokokoja. Digitaalisen äänen liiallinen pakkaaminen ilmenee useina 

erilaisina artefakteina, esimerkiksi diskanttitaajuksien epämiellyttävänä kihinänä 

tai puuttumisena, äänen alukkeiden epämääräisyytenä tai yleisenä puuroutumi-

sena. (Corbett 2012.) 



 

 

Häviötön pakkaus Audion häviötön pakkaus säilyttää alkuperäisen äänen 

identtisenä, mutta pienentää silti tiedostokokoa. Yksinkertaistettuna tämä toimii 

siten, että pakkausalgoritmi analysoi audionäytteitä ja niiden perusteella ennus-

taa tulevan audionäytteen. Sen jälkeen tämä ennustettu näyte korjataan vastaa-

maan alkuperäistä dataa, ja tämän korjatun näytteen viemä tila on huomatta-

vasti pienempi kuin alkuperäinen. (Dawson 2021.) 

 

Masterointi Masterointi on äänen taltioinnissa ja sen saattamisessa julkaista-

vaksi viimeinen etappi, jossa hienosäädetään taajuuksia ja viimeistellään yleis-

äänenvoimakkuus sekä äänen dynamiikka esitysalustalle asiaankuuluvaksi 

(Mäkelä 2002-2003, 222-223). 

 

Metadata Nimensä mukaisesti metadata on tietoa tiedosta. Audiotiedostoihin 

voidaan tallentaa esimerkiksi tekijä, muita tekijänoikeustietoja tai äänitteen geo-

lokaatiodataa. Kaupallisessa musiikissa metadataan tallennetaan usein myös 

tyylilaji, raidan kesto, sekä tarkat osallistujatiedot. (Chupin 2021.) 

 

Näytteenottotaajuus Digitaalisen audion näytteenottotaajuus määrittelee sen, 

kuinka laaja on audion mahdollinen taajuusalue. Yleisesti ottaen terveen kuulon 

taajuusalarajana pidetään 20 hertsiä ja taajuusylärajana noin 20 kilohertsiä. Tä-

män taajuusalueen ulkopuolelle jääviä taajuuksia kutsutaan yleisesti infra- ja ult-

raääniksi. (Fitzpatrick & Mooney 2018, 282.) Koska ääniaallolla on positiivinen 

ja negatiivinen huippu, siitä täytyy ottaa näyte vähintään kaksi kertaa yhden aal-

lon aikana: yksi positiivisessa ja toinen negatiivisessa vaiheessa. Tämä liittyy 

kuulon taajuusylärajaan siten, että kattaakseen koko ihmisen kuuloalueen ää-

nestä tulee ottaa näyte ainakin 40 tuhatta kertaa sekunnissa, eli tässä tapauk-

sessa näytteenottotaajuus olisi 40 kilohertsiä. Yleisesti käytössä olevat näyt-

teenottotaajuudet 44,1 kHz ja 48 kHz ovat ikään kuin varmistuksena sille, että 

audion mahdolliset vääristymät sijoittuvat kuuloalueen ulkopuolelle. (Brown 

2021.) 

 

Plug-in Audiokäytössä plug-in tarkoittaa DAW:n sisällä käytettävää erillistä oh-

jelmaa, jolla luodaan tai modifioidaan ääntä useilla eri parametreillä ja kontrol-



 

leilla. Usein nämä plug-init jäljittelevät reaalimaailmassa olemassa olevia lait-

teita sekä ulkoasultaan että toiminnallisuudeltaan. (Collins 2003, 2.) 

 

Proximity effect, lähivaikutus (ei vakiintunutta suomennosta) Yksinkertaistet-

tuna ”proximity effect” tarkoittaa sitä, että tietyntyyppisillä mikrofoneilla äänitettä-

essä bassotaajuudet korostuvat tallenteessa verrattuna äänilähteen tuottamiin 

bassotaajuuksiin sitä enemmän, mitä lähempänä mikrofoni sijaitsee ääniläh-

dettä (Shure 2021). 

 

Spektrogrammi Audiokontekstissa spektrogrammi on kuvaaja, joka näyttää ho-

risontaalisella akselilla kuluneen ajan ja vertikaalisella akselilla äänen voimak-

kuuden eri taajuuksilla, ollen näin helposti tulkittavissa oleva visuaalinen audion 

ilmentäjä. (Apple 2022a.) 

 

Valenssi Psykologiassa valenssilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna ärsykkeen 

aikaansaamaa reaktiota. Ärsyke koetaan eri tavoin miellyttäväksi tai epämiellyt-

täväksi, ja tämä taas ohjaa yksilön käyttäytymistä. (Forssell 2004.)
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1 Johdanto 

 

Kehittyneissä maissa jokapäiväiseen elämäämme kuuluvat olennaisena osana 

kymmenet, ellei jopa sadat digitaaliset äänisignaalit. Aivan tavalliseen työpäi-

vään kuuluvat herätyskellon ääni, joka oletettavasti kuuluu älypuhelimesta tai on 

muutoin digitaalisesta äänilähteestä peräisin, mikroaaltouunin, kahvinkeittimen, 

tai vaikkapa induktiolieden merkkiäänet, liikennevalojen näkövammaisia avus-

tava signaali, ja erilaiset sähköpostin, pikaviestimien ja kokousohjelmistojen 

merkkiäänet. 

 

Digitaalisen äänen lisäksi meitä ympäröi myös koko joukko muuta rakentamat-

tomasta ympäristöstä poikkeavaa ääntä, joka liittyy usein infrastruktuuriin. Ur-

baanin ympäristön äänimaisema täyttyy liikenteen hälystä, ilmanvaihdon kohi-

nasta ja tietokoneiden tuulettimien hurinasta. Kaikki tämä edellä mainittu tarkoit-

taa sitä, että on erittäin haastavaa suunnitella käyttöjärjestelmään äänimai-

sema, joka on yhtäältä selkeä ja huomiota herättävä, mutta toisaalta myös mah-

dollisimman vähän ärsytystä herättävä, sillä ääniä kuunnellaan vuosien saa-

tossa vähintään tuhansia kertoja. 

 

Yksi äänisuunnittelijan tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että kuulijan huo-

mio kiinnittyy ääniärsykkeen motivoimana sinne, minne sen toivotaan kiinnitty-

vän. Päädyin tekemään opinnäytteeni käyttöjärjestelmän äänisuunnittelusta, 

koska minua kiehtoo usein minimalismi audiovisuaalisessa mediassa, ja juuri 

minimalismia käyttöjärjestelmän ääni edustaa: käyttöjärjestelmän äänisuunnit-

telu on erityisen haastavaa, koska tietokoneen on tarvittaessa oltava täysin käy-

tettävissä myös ilman minkäänlaista ääntä.  

 

Niin kauan kuin järjestelmän osaset toimivat jouhevasti, tietokoneen käyttäjä py-

sähtyy verrattain harvoin pohtimaan, miksi jokin ratkaisu on sellainen kuin se 

on. Useimmiten pohdinta liittyy konkreettisiin seikkoihin, kuten tietokoneen ja 

oheislaitteiden muotoiluun tai näytön resoluutioon.  Ääni- ja varsinkin graafinen 

suunnittelu otetaan pääsääntöisesti itsestäänselvyyksinä. Täytyy kuitenkin 
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muistaa, että vaikka tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän kokonaisuus huomi-

oon ottaen käyttöliittymä ja sen mahdollistama käyttäjäkokemus ovat pieni osa 

kokonaisuutta, ovat nämäkin tietoisia ratkaisuja ryhmältä alansa ammattilaisia, 

joilla on ollut painavat syyt ratkaisuihinsa. 

 

Applen ekosysteemin äänimaisema on yhtenäinen päätelaitteiden välillä, ja 

tämä on loogisesti yhtenevää Applen ekosysteemin kokonaisuuden kanssa: 

kaikki laitteet, palvelut ja näiden käyttäjäkokemukset on suunniteltu niin, että 

siirtyminen päätelaitteelta toiseen olisi käyttäjälle mahdollisimman yksinkertaista 

(Apple 2022b). Äänimaisema on ekosysteemin yhtenäisyyden lisäksi huomatta-

van omanlaisensa verrattuna muuhun kodinelektroniikan tuottamaan ääneen: 

lyhyen tutustumisperiodin jälkeen käyttäjä tuskin erehtyy luulemaan tietoko-

neensa tai iPhonensa äänisignaaleja minkään muun laitteen tuottamaksi.  

 

Ennen tähän opinnäytetyöhön syventymistä olin tottunut käyttämään useita Ap-

plen käyttöjärjestelmiä sekä työssä että vapaa-ajalla alkaen vuonna 2001 jul-

kaistusta versiosta 9.2, joka oli silloin käytössäni olevan studion äänitystietoko-

neen ensisijainen käyttöjärjestelmä. Olin kuitenkin tottunut käyttämään tietoko-

netta käytännössä aina järjestelmä-äänet hiljennettynä: koin ne lähinnä häiriöte-

kijöinä. Tätä taustaa vasten aloin pohtia, mihin modernin käyttöjärjestelmän 

ääntä tarvitaan, ja miksi se on sellaista kuin se on. Tämän lisäksi halusin selvit-

tää, onko käyttäjäkunnassa jokin erillinen käyttäjäsegmentti, jolle käyttöjärjestel-

män ääni olisi erityisesti suunnattu. Nämä ovat ne keskeiset tutkimuskysymyk-

set, joihin tämä opinnäytetyö pyrkii tarjoamaan vastauksia. 

 

 

2 Skeuomorfismi 

 

2.1 Skeuomorfismin alkuperäinen määritelmä 

 

Sana skeuomorfismi liittyy alkuperäisessä merkityksessään arkeologiaan, ja sitä 

kautta vanhan arkkitehtuurin teknologisiin ja materiaalisiin ratkaisuihin. Skeuo-

morfi on rakennelma, esine tai muu suunniteltu asia, joka toistaa edeltäjälleen 
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välttämättömiä teknologisia ja materiaalisia ratkaisuja, mutta jotka eivät ole ny-

kyisen kokonaisuuden toiminnallisuuden kannalta välttämättömiä. (Basalla 

1988, 107.) 

 

Arkkitehtoninen esimerkki skeuomorfismista on Englannin Coalbrookdalessa 

Severn-joen yli rakennettu maailman ensimmäinen suuri valurautainen silta, 

joka valmistui 1779. Tätä ennen suuret sillat oli rakennettu joko puusta tai ki-

vestä. Vaikka silta onkin valurautainen, sen palkit on liitetty toisiinsa puuarkki-

tehtuurissa ja -kalusterakentamisessa käytetyin lohenpyrstöliitoksin. Kyseinen 

liitostapa ei ole millään tavoin välttämätön valurautaisten palkkien yhteenliittämi-

sessä, vaan kyseessä on aikaisemmasta rakennustekniikasta periytynyt tekno-

logia. Kyseessä on siis skeuomorfi. Vielä tässä vaiheessa skeuomorfismissa oli 

kyse käytännön tarpeesta. Vaikka materiaalit kehittyivätkin, rakennusteknologia 

ja insinööritaito eivät kehittyneet niiden kanssa rinta rinnan. (Basalla 1988, 107; 

Historic England 1997.) 

 

2.2 Skeuomorfismi myöhemmin 

 

Skeuomorfismi ilmenee reaalimaailmassa nykyisin lukuisin eri tavoin. Lasia, 

metallia ja etenkin muovia voidaan nykyteknologialla muotoilla lähestulkoon mi-

hin tahansa päivittäistavaran tarvitsemaan muotoon. Koska esine voi olla muu-

takin kuin pelkästään funktionaalinen, siihen voidaan sijoittaa myös esteettisesti 

miellyttäväksi koettuja elementtejä.  

 

Myös käsite nostalgia liitetään usein skeuomorfismiin. Illinoisin yliopiston apu-

laisprofessori Jamie L. Jonesin mukaan skeuomorfismi luo jatkuvuutta vanhan 

ja uuden maailman välillä. Jos emme tarkkaile ilmiötä aktiivisesti, tämä jää 

meiltä usein tiedostamatta, mutta kuitenkin se herättää miellyttäväksi koettuja 

nostalgian tunteita. (Jones 2017, 5.) 

 

Etenkin 1970-luvulla suosiossa olivat erilaiset puujäljitelmät, joilla somistettiin 

muun muassa kodinelektroniikkaa, huonekaluja ja autojen kojelautoja. Ilmiössä 

on kyse skeuomorfismista, koska jäljitelmillä pyritään jäljentämään oikean puun 
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väriä ja pintakuviointia, vaikka varsinaista käytännön tarvetta näille materiaa-

leille ei olekaan. Materiaaliratkaisulla pyritään sen sijaan luomaan tuttuuden ja 

nostalgian tunteita (Jones 2017,5). 

 

Aivan viime vuosina yleistyneenä esimerkkinä mainittakoon sähköautojen nou-

dattelema, polttomoottoriautoista tuttu muotokieli. Käytännössä jokaisen sähkö-

auton keulassa on ilmanottosäleikkö, vaikka niissä ei polttomoottorin toiminnalle 

välttämätöntä jäähdytintä olekaan (Torchinsky 2011). Jopa sana ”hevosvoima” 

voidaan tulkita skeuomorfiksi jäänteenä ajasta, jolloin vaunua veti moottorin si-

jaan hevonen (Judah 2013). 

 

Skeuomorfista suunnittelua näkee siis päivittäin jokapäiväisessä elämässämme. 

Näitä arkielämässämme ilmeneviä skeuomorfeja ei useinkaan noteeraa ilman, 

että asiaan kiinnittää erityistä huomiota, koska nykyään skeuomorfisen esineen 

tai suunnittelun funktio on tuoda tuttuuden tunnetta ja helpottaa näin ympäris-

tössä toimimista tuttuuden kautta.  

 

2.3 Skeuomorfismi digitaalisessa ympäristössä 

 

Sekä ammattimaisesti että kotioloissa luodussa audiovisuaalisessa mediassa 

luodaan nostalgian tunnetta skeuomorfismin keinoin. Useat TV-tuotantoyhtiöt ja 

mainostoimistot käyttävät jälkituotannossaan VHS-kaseteilta näyttävää ja kuu-

lostavaa rakeisuutta ja huojuntaa, vaikka materiaali olisikin kuvattu moderneilla 

digitaalisilla kameroilla. Kuluttajien puhelimissa olevissa kameroissa ja kuvien 

jakoon perustuvissa sosiaalisissa medioissa on kymmeniä suotimia, jotka objek-

tiivisesti tarkasteltuna huonontavat kuvanlaatua. Kuvanlaatu ei kuitenkaan ole 

olennaista, vaan kuvan ”vanhentaminen” ja sitä kautta nostalgian tunteiden he-

rättäminen.  

 

Käyttöjärjestelmän poistettavan datan kansion ikoni on roskakori, vaikka sen ei 

toiminnallisuudeltaan tarvitsisi olla sitä. Kyseessä on skeuomorfi, jonka on tar-

koitus helpottaa järjestelmän käytettävyyttä reaalimaailmasta tutulla esineellä. 

Tämän esineen alkuperäinen merkitys on poistettavien esineiden väliaikainen 
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säilytys, kunnes ne tuhotaan kokonaan, joten roskakori-ikoni on johdonmukai-

nen ja looginen valinta sen toiminnallisuutta ajatellen.  

 

Käyttöjärjestelmän graafisena elementtinä skeuomorfismi oli näkyvimmillään 

2010-luvulla. Applen iPhonen iOS -käyttöjärjestelmä toi skeuomorfisen graafi-

sen suunnittelun suuren yleisön tietoisuuteen. Käytännössä kaikki iOS:n graafi-

set elementit vuoden 2007 iOS 1:stä vuoden 2012 iOS 6:een asti olivat skeu-

omorfisia (Oliveri 2020).  

 

iOS:n skeuomorfismia voidaan katsoa olleen kahta erilaista. Sen lisäksi, että ka-

lenteri-applikaation ikoni näytti paperiselta seinäkalenterilta, tai että kello-appli-

kaation ikoni oli seinäkellon näköinen toimivine viisareineen, Applen skeuomor-

fismille oli tunnusomaista myös valon ja tekstuurin käyttäminen sekä syvyyden 

illuusion luominen heittovarjoja käyttämällä (Cunningham 2013.) 

 

Erityisesti monet audio-ohjelmistojen plug-init noudattelevat käyttöliittymissään 

skeuomorfista suunnittelua (kuva 1). Kompressoreissa signaalia mittaavat virtu-

aaliset VU-mittarit, ohjelmistosyntetisaattoreissa vedetään virtuaalisia johtoja, ja 

käytännössä jokaisessa efektiplug-inissä käännetään virtuaalisia potentiomet-

rejä (Shimazu 2021). Vaikka skeuomorfismi sekä graafisen että käyttöliittymä-

suunnittelun tyylinä vanhentunut (Oliveri 2020; Joutjärvi 2016, 34), audio-ohjel-

mistoissa tyyli on edelleen erittäin näkyvä, ellei jopa dominoiva.  
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Kuva 1. Tyypillinen reaalimaailman kompressori sekä kompressori-plugin skeuomorfisella graafisella käyt-

töliittymällä. Ylhäällä esikuva, Teletronix LA-2A:n etupaneeli ja alhaalla Waves Audio CLA-2A:n graafinen 

käyttöliittymä. Ylempi kuva: kmraudio.com, alempi kuva: oma kuvakaappaus. 

 

Skeuomorfismi on alkuperäisessä merkityksessään konkreettisia rakennelmia 

tai esineitä koskeva käsite (Basalla 1988, 107). Digitaalisessa ympäristössä on 

tarkempaa puhua visuaalisten metaforien käytöstä (Joutjärvi 2016, 27–28). Esi-

merkiksi roskakori-ikoni ei ole konkreettinen roskakori, vaan metafora todelli-

sesta esineestä. Sama koskee vaikkapa tallennusta edelleen joissakin ohjelmis-

toissa merkitsevä 3,5 tuuman diskettiä esittävä ikoni, vaikka kyseinen tiedon tal-

tiointiin käytetty formaatti on ollut vanhentunutta teknologiaa jo vuosikymmeniä.  

 

Tietokoneiden graafisen suorituskyvyn kasvaessa, ensimmäinen System 1:n 

mustavalkoinen, pikselöitynyt roskakori-ikoni alkoi myöhemmissä iteraatiois-

saan vuosien mittaan muistuttaa yhä enemmän ja enemmän oikeaa valokuvaa 

oikeasta roskakorista. Tästä johtuen nykykontekstissa ja -teknologialla esimer-

kiksi roskakori-ikonia, tai tallennusfunktiota esittävää levykettä jäljittelevää iko-

nia voidaankin pitää visuaalisen metaforan skeuomorfeina, koska graafisena 

elementtinä ne lähestyvät todellisen maailman vastineitaan (Joutjärvi 2016, 28).  
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Estetiikan ja nostalgian lisäksi skeuomorfisuudella on myös käytännön merki-

tystä digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisen maailman skeuomorfisuudessa 

on kyse siitä, että käyttäjälle luodaan vanhan maailman mielikuvien kautta 

helppo tie uuden teknologian omaksumiseen (Jones 2017, 5). 

 

2.4 Skeuomorfinen ääni 

 

Aivan kuten skeuomorfi visuaalisessa kontekstissa jäljentää jotakin reaalimaail-

man vastinetta, sama koskee myös skeuomorfista ääntä. Tästä klassinen esi-

merkki on iPhone-älypuhelimen, ja samalla myös koko Applen ekosysteemin 

kameran ääni, joka on taltioitu Canon AE-1 -järjestelmäkameran sulkimesta 

(Fingas 2018). Kyseiselle äänelle ei ole minkäänlaista käytännön tarvetta, 

koska iPhonessa tai muussakaan Applen ekosysteemin laitteessa ei ole mekaa-

nista suljinta. Kuten muutkin skeuomorfit, ääni on sidottu kuvan ottamisen yh-

teyteen ollakseen tuomassa tuttuuden tunnetta valokuvaustilanteeseen ja var-

mistaakseen käyttäjälle kuvan ottamisen onnistumisen myös auditiivisesti. 

 

Toisin kuin visuaalinen skeuomorfi, joka jäljittelee vaikkapa valon heijastusta 

kellolasissa tai nahkaisen muistikirjan kansitekstuuria, skeuomorfinen ääni on 

pääsääntöisesti ollut taltiointihetkellä oikeaa, olemassa olevaa ääntä. Käyttöjär-

jestelmän kameran ”suljinäänellä” on alkupiste, konkreettinen kameran mekaa-

ninen suljin, josta ääni on taltioitu ja myöhemmin mekanisoitu käyttöjärjestelmän 

käyttöön.  

 

Taltioidun, olemassa olevan äänen lisäksi toinen skeuomorfisen äänen mahdol-

listaja etenkin viime vuosina on ollut enenevässä määrin tietokoneella luodut 

äänet. Samoin kuin tietokoneiden graafinen suorituskyky on kasvanut eks-

ponentiaalisesti muutamassa vuosikymmenessä, myös tietokoneiden audiolait-

teisto kokeneiden ammattilaisten käsissä kykenee tuottamaan ääntä, josta ei 

voi enää tunnistaa, onko kyseessä taltioitu ”oikea” ääni vai tietokoneohjelmalla 

tuotettu simulaatio oikeasta äänestä. Nykyään monet puhesyntetisaattorit kuu-

lostavat niin erehdyttävästi ihmisääneltä ainakin englannin kielellä, että voidaan 
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hyvin väittää kyseessä olevan skeuomorfi, joka jäljittelee oikeaa, olemassa ole-

vaa ihmisääntä.  

 

Toisenlaisesta illuusiosta on kyse, kun teknologian kehittyessä skeuomorfista 

ääntä tarvitaan jäljittelemään edellisen teknologiasukupolven tuomaa tuttuuden 

tunnetta. Eräät autovalmistajat sisällyttävät moderneihin autoihin keinotekoista 

äänimaisemaa ja jopa ”tehokkaan” polttomoottorin ääntä, jota on joko äänitetty 

oikeista polttomoottoriautoista tai jopa kehitetty tietokoneilla tyhjästä (Harwell 

2015). Kyse ei ole pelkästään sähkömoottoreista, vaan myös nykyaikaisista, 

energiatehokkaista polttomoottoreista, joiden hiljaisuuden ainakin amerikkalai-

set autovalmistajat pelkäävät karkottavan potentiaaliset ostajat (Harwell 2015). 

 

Yleisimmin audiovisuaalisen median kokijalle luodaan mielikuva siitä, että kuva 

ja ääni vastaavat toisiaan. Toisin sanoen se, mitä kuvassa tapahtuu, korreloi 

äänimaailman kanssa. Kyse on kuitenkin illuusiosta: käytännössä kaikki kuulo-

kuva tehdään jälkituotannossa. Esimerkiksi oikeassa elämässä luunmurtuma ei 

kuulosta juuri miltään, koska luuta ympäröi ääntä absorboiva pehmytkudos. Elo-

kuvassa luunmurtuma saadaan ”tuntumaan” kokijasta erityisen pahalta äänittä-

mällä vaikkapa sellerin katkeamista ja liittämällä kyseinen ääni kuvaan asian-

mukaiseen tilanteeseen (Ament 2009, 94). Tässä tapauksessa sanan varsinai-

sessa merkityksessä kyse ei ole skeuomorfisesta äänestä, koska luunmurtu-

man autenttinen ääni ei ole elokuvan ääniraidalla. 

 

Skeuomorfisen äänen tulee siis lähtökohtaisesti olla yhteydessä siihen assosioi-

tuun alkuperäiseen toimintoon tai tapahtumaan, olipa ääni sitten oikeasta ääni-

lähteestä äänitettyä tai keinotekoisesti tuotettua. Kameran suljinäänen tulee 

kuulostaa kameran suljinääneltä, eikä esimerkiksi roskakorin kolahdukselta, 

vaikka viimeksi mainittu olisikin autenttisesti äänitetty kolahdus. 
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3 MacOS:n historiaa 

 

3.1 MacOS ennen OS X:ää 

 

Ensimmäinen Apple-tietokoneille tarkoitettu käyttöjärjestelmä, versionimeltään 

System 1, julkaistiin tammikuussa 1984. System 1 oli ensimmäisiä kaupallisesti 

menestyneitä graafisia käyttöliittymiä, ja se oli esiasennettuna Applen 

Macintosh 128k -tietokoneeseen. (Mesa 1997-1998a.) 

 

Ennen graafista käyttöliittymää henkilökohtaisia tietokoneita käytettiin tekstipar-

serilla. Verrattuna keskivertokäyttäjälle vaikeaselkoisiin tekstikomentoihin ja 

määrätietoista opettelua vaativaan syntaksiin, graafinen käyttöliittymä yksinker-

taisti ja selkeytti tietokoneen perustoimintoja. Useat näistä perustoiminnoista 

ovat olleet jo näistä ajoista asti skeuomorfisia, osaltaan helpottamassa tietoko-

neen käyttöä ja selkeyttämässä ikonien toimintoja. Esimerkiksi nykyäänkin käy-

tössä oleva roskakori-ikoni poistetuille tiedoille on edelleen käytössä toiminnal-

taan identtisenä. Tosin tietokoneiden grafiikkasuorituskyvyn kasvaessa pikselöi-

tynyt, mustavalkoinen roskakori alkoi enenevässä määrin muistuttaa oikean ros-

kakorin kuvaa. System 1:n muita skeuomorfeja ovat esimerkiksi Notepad, joka 

tunnetaan nykyisin samalla nimellä, tai suomeksi nimellä Muistiinpanot (Mesa 

1997-1998a). Applikaation ulkoasu jäljittelee reaalimaailman muistivihkoa. Sa-

moin Calculator- eli Laskin-applikaation käyttöliittymä jäljittelee reaalimaailman 

taskulaskinta (Mesa 1997-1998b). 

 

Vaikka itse käyttöjärjestelmä käyttöliittymineen olikin graafisesti skeuomorfinen, 

äänen osalta itse käyttöjärjestelmä oli mykkä. System 1:n ainoa järjestelmä-ääni 

on tietokoneen käynnistyksen yhteydessä soitettava diagnostiikkapiippaus, joka 

ilmaisee käyttäjälle sen, että käynnistys sujuu suunnitellusti ilman virheitä (Win-

dows Expert 2020). 

 

Tietokoneiden nopea kehittyminen 1980-luvulla johti myös Mac OS:n kehittymi-

seen sekä käyttölogiikan, grafiikan että äänenkin osalta. Lokakuussa 1987 jul-

kaistu System 5 oli Applen ensimmäinen käyttöjärjestelmä, jonka käynnistys-
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ääni oli polyfoninen eli moniääninen verrattuna aiempien System 1–4:n monofo-

niseen piippaukseen. System 5 oli myös ensimmäinen Applen käyttöjärjes-

telmä, johon sisällytettiin tietokoneen ”kaatumista” osoittava ääni. (Windows Ex-

pert 2020). Musiikillisessa mielessä tämä kaatumisääni on ylöspäin nouseva 

duurikolmisointu, joka perinteisessä länsimaisessa musiikissa assosioituu laa-

tusanoihin ”iloinen” tai ”kirkas” (Cook 2022). Vaikka tietokoneen kaatuminen ei 

tapahtumana ole iloinen, on kyseisen kaatumisäänen valinta kuitenkin perustel-

tua. Käyttäjälle kokemus on oletettavasti jonkin verran siedettävämpi verrattuna 

vaikkapa yksittäiseen monofoniseen piippaukseen.  

 

Toukokuussa 1991 julkaistu System 7, joka päivityksen 7.6 myötä nimettiin ny-

kyiseen nimeensä Mac OS (Apple 2012), oli ensimmäinen Applen käyttöjärjes-

telmä, joka sisälsi skeuomorfista ääntä (Windows Expert 2020).  Ääniefektit si-

sältävät esimerkiksi lapsen naurua, lehmän ammuntaa ja koiran vinkulelun. 

Nämä eivät kuitenkaan olleet sidoksissa käyttöjärjestelmän spesifisiin toimintoi-

hin, kuten esimerkiksi nykyään roskakorin tyhjennys soittaa roskakorin tyhjen-

nys -äänen, vaan käyttäjä sai itse valita yhden ja saman huomioäänen kaikille 

järjestelmän huomiota vaatineille toiminnoille suppeahkosta listasta. 

 

MacOS 9.x -sarja oli viimeinen Applen käyttöjärjestelmäperhe, jonka käyttäjät 

yleisesti ovat nimenneet ”Classic”-käyttöjärjestelmiksi erotuksena ensimmäi-

seen Applen moderniksi luettuun käyttöjärjestelmään OS X (Version Museum 

2022). Toiminnallisuudeltaan ja äänisuunnittelultaan 9.x -sarja on huomattavan 

yhtenevä versioihin 7.x ja 8.x verrattuna. Toukokuussa 2002 Applen silloinen 

toimitusjohtaja Steve Jobs ilmoitti teatraalisin menoin, että Apple hylkää 9.x-sar-

jan kehittämisen ja siirtyy kehittämään uutta, modernia käyttöjärjestelmää 

(Michaels 2002). 

 

3.2 OS X ja myöhemmät käyttöjärjestelmät 

 

OS X on toistaiseksi Applen pisimmän ajan kehittämä ja tukema käyttöjärjestel-

mäsarja. Maaliskuussa 2001 julkaistu Mac OS X 10.0 Cheetah oli ensimmäinen 

yleisesti julkaistu OS X:n versio (Siracusa 2001), ja viimeinen 10.x -sarjan jul-
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kaisu oli lokakuussa 2019 julkaistu 10.15 Catalina (Loyola 2019/2022). 18 vuo-

den kehityssyklin aikana käyttöjärjestelmälle tapahtui luonnollisesti paljon sekä 

toiminnallisesti, graafisesti että äänellisesti. Versio 10.0 oli graafiselta ilmeeltään 

kohtuullisen selkeä ja tyyliltään lähellä flat designia, vaikka grafiikassa oli myös 

skeuomorfisia elementtejä: roskakori oli roskakori ja kovalevyn ikoni konkreetti-

sen kovalevyn kuva (Apple Wiki 2022a). 

 

Versioon 10.6 Snow Leopard mennessä OS X:n graafinen skeuomorfismi saa-

vutti lakipisteensä. Valikkopalkit jäljittelivät kiiltävää metallia, kaikilla ikoneilla oli 

kuvitteellinen valonlähde ja varjo, ja jopa ikkunan sulkemis-, pienennys- ja suu-

rennuspainikkeet simuloivat läpikuultavaa, valaistua lasihelmeä. (Apple Wiki 

2022b.)  

 

Versioon 10.15 Catalina tultaessa skeuomorfisesta, metallisesta ja kiiltävästä 

ilmeestä luovuttiin. Vaikka roskakori oli edelleen roskakori, yleinen ilme oli huo-

mattavasti vähäeleisempi. (Apple 2019.) 

 

Äänen osalta OS X erosi 9.x -sarjaan verrattuna siten, että ensimmäistä kertaa 

käyttäjän valittavissa olevan virheäänen lisäksi käyttöjärjestelmässä oli myös 

tiettyihin toimintoihin sidottuja ääniä. Vielä nykyäänkin Applen koko ekosystee-

missä käytössä ovat viestin lähetys- ja saapumisäänet olivat ensimmäisen ker-

ran osa Applen äänimaisemaa versiossa 10.0 (Windows Expert 2020). 

 

Vuonna 2020 julkistettu Big Sur oli monelta osin selvä pesäero aiempiin 10.x     

-käyttöjärjestelmiin, ja tätä viesti jo osaltaan versionumero 11. Edellinen siirtymä 

uuteen versionumeroon versiosta 9.x versioon 10.x oli tapahtunut jo 19 vuotta 

sitten, vuonna 2001.  

 

Big Surin graafinen ilme uudistettiin OS X:n viimeiseksi jääneestä flat designista 

kohti uutta ilmettä, jota on nimitetty ”neumorfismiksi” (Hodgkins 2020). Neumor-

fismissa on piirteitä sekä flat designistä että skeuomorfismista: ikoneissa ei si-

muloida pintamateriaaleja, mutta niissä on silti nähtävissä valon saapuminen 
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kuvitteellisesta tulosuunnasta, sekä näin ollen myös varjojen lankeaminen vas-

takkaiseen suuntaan (Koloskus 2020). 

 

Myös äänisuunnittelu uudistui, ja valtaosa järjestelmä-äänistä uudistettiin 10.x   

-sarjasta (Windows Expert 2020). Tämäkin lienee osaltaan ollut tietoinen etäi-

syyden ottaminen Applen taholta edelliseen käyttöjärjestelmäsukupolveen, ja 

yksi keino lisää viestittää siitä, että kyseessä oli täysin uusi teknologia sekä 

käyttäjäkokemus. Applen käyttäjissä tämä aiheutti verrattain äänekästä muutos-

vastarintaa, ja foorumeilla yleinen konsensus oli se, että 10.x -sarjan äänet tulisi 

saada takaisin (Apple 2020). Muutosvastarinta liittyy skeuomorfiseen ääneen si-

ten, että skeuomorfismin tehtävä on herättää tuttuuden tunnetta ja helpottaa 

käytettävyyttä. Big Surin uudistetussa äänisuunnittelussa käyttäjiltä vietiin vuo-

sien ajan tutuksi tullut ja totuttu äänimaailma. Vaikka suuri osa äänestä oli vielä-

kin skeuomorfista, se ei ollut käyttäjäkunnalle ”vanhaa tuttua” skeuomorfista.  

 

 

4 Työssä käytetyt ohjelmistot 

 

4.1 Logic Pro X 10.7.0 

 

Logic Pro X on Applen kehittämä musiikin äänitys-, miksaus- ja tuotanto-ohjel-

misto. Käytin Logicia pääasiassa Big Surin musiikillisiksi laskettavien äänien 

analysointiin, koska Logic tunnistaa soivien äänten nuottinimet erittäin tiheäs-

täkin massasta luotettavasti ja tarkasti.  

 

Opinnäytetyöni vaatimiin tehtäviin olisi soveltunut käytännössä mikä tahansa 

moderni DAW (Digital Audio Workstation) -ohjelmisto, mutta Logic oli minulla jo 

valmiiksi hankittuna sekä töiden että harrastusten takia, ja tunnen kyseisen oh-

jelmiston mielestäni erinomaisesti. Logicin käyttöliittymä ja -logiikka noudattavat 

Applen ekosysteemille tyypillistä yhtenäisyyttä. Näppäinkomennot ja käyttöliit-

tymä ovat samankaltaisia Final Cut -videoeditointiohjelmiston ja Motion-liikegra-

fiikkaohjelmiston kanssa.  
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4.2 iZotope RX 8 Advanced 

 

RX 8 on äänen jälkituotantoon tarkoitettu ammattitason ohjelmisto, jolla voidaan 

korjata, restauroida, editoida ja analysoida ääntä monin eri tavoin. Tämän työn 

osalta tarvetta varsinaiseen editointityöhön ei tosin ollut, ja käytinkin RX 8:aa 

pääasiallisesti sen spektrogrammi-näkymässä, joka näyttää visuaalisesti sen, 

millä voimakkuudella ääni soi eri taajuusalueilla.  

 

RX8 kertoo myös luotettavasti ja nopeasti äänen tekniset ominaisuudet ja mah-

dollisen metadatan. Big Surin ääniä analysoidessani käytin spektrogrammin li-

säksi erityisesti RX8:n loudness control -moduulia, joka kertoo äänitiedoston 

dBFS-arvon kymmenyksen tarkkuudella. 

 

 

5 MacOS:n audiotiedostomuodot 

 

5.1 Yleistä tiedostomuodoista 

 

Big Surin järjestelmä-äänet ovat kolmessa eri formaatissa. Varsinaiset järjestel-

män huomio- ja varoitusäänet ovat joko .caf- tai .aif-formaateissa. Applen 

ekosysteemille yhteiset soittoäänet ovat .mp4-formaatissa, mutta käyttävät 

.m4r-tiedostopäätettä. Tämän lisäksi ekosysteemille yhteinen Viestit- tai Messa-

ges-applikaatio käyttää .caf- tai m4r-formaatteja. 

 

Käyttöjärjestelmän kontekstissa äänen teknisillä ominaisuuksilla ei kuitenkaan 

ole tietokoneen käyttäjälle varsinaista merkitystä: suurin osa Big Surin äänistä 

on maksimissaan muutaman sekunnin mittaisia signaaliääniä, ja usein ne ovat 

jopa monofonisia. Näin ollen pakatun ja pakkaamattoman äänen viemän tilan 

ero ei ole merkittävä, varsinkin kun otetaan huomioon, että kotitietokoneidenkin 

massamuistien kokoluokat ovat nykyään useimmiten jo teratavuja.  

 

Tilankäytöllä on merkitystä mobiililaitteissa, joiden massamuistit ovat edelleen 

pienimmillään joitakin kymmeniä gigatavuja. Big Surin kanssa samana vuonna 
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julkaistun iPhone SE:n tallennustila oli pienimmillään 64 gigatavua (Apple 

2020a). Koska Applen äänet ovat yhtenevät kaikissa ekosysteemin laitteissa, 

puhelimia varten koko-optimoidut audiotiedostot ovat läsnä myös tietokoneissa.  

 

5.2 .caf-tiedostomuoto 

 

.caf (Core Audio Format) on Applen oma säiliömuotoinen audiotiedostofor-

maatti, joka on suunniteltu toimimaan erityisesti Applen oman Core Audio -raja-

pinnan kanssa. .caf-tiedostomuodolla on useita etuja: 64-bittisenä formaattina 

sillä ei ole käytännössä kokorajoitusta, toisin kuin Applen itsekin yleisesti käyttä-

millä .aif- ja .mp4-tiedostoilla, joiden kokorajoitus on neljä gigatavua. .caf-for-

maatti tukee rajatonta määrää audiokanavia sekä useita metadata-ominaisuuk-

sia, kuten tekstiä, sijaintimerkintöjä, instrumenttitietoja, sekä kommentointeja 

editointia varten. (Apple 2011.) 

 

Applen iOS-mobiilikäyttöjärjestelmä on tukenut .caf-formaattia vuoden 2012 iOS 

5 -versiosta lähtien (Fileinfo 2022a). Näin ollen .caf-tiedostojen käyttö noudattaa 

Applen ekosysteemille tyypillistä yhtenäisyyttä.  

 

5.3 .aif-tiedostomuoto 

 

.aif-, tai joissain tapauksissa .AIFF (Audio Interchange Format File) -tiedosto-

muoto on Applen peliyhtiö Electronic Artsin .iff (interchange format file) -tiedos-

tomuodon pohjalta kehittämä audiotiedostomuoto (Library of Congress 2021). 

Aif-tiedostomuoto ovat pakkaamaton, ja sen yleisin näytteenottotaajuus ja bitti-

syvyys ovat CD-tasoiset 44,1 kHz ja 16 bittiä (FileInfo 2022b). 

 

Sekä .iff- että .aif-tiedostomuodot kehitettiin helpottamaan tiedonsiirtoa tietotek-

nologiayritysten välillä. Ennen näitä formaatteja yleisesti standardoitua genee-

ristä tiedostoformaattia ei ollut olemassa (Morrison 1985/1988).  
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5.4 .m4r-tiedostomuoto 

 

Applen ekosysteemille yhteisissä soittoäänissä käytetty .m4r-tiedostomuoto on 

häviöllistä AAC (Advanced Audio Coding) -pakkausta käyttävä formaatti. AAC-

pakkaus suunniteltiin .mp3-tiedostomuodon korvaavajaksi, ja siihen verrattuna 

.m4r on näytteenottotaajuudeltaan sekä bittisyvyydeltään kehittyneempi Bran-

denburg 1999, 11).  

 

.m4r-tiedostojen pakkausalgoritmi on huomattavan tehokas verrattuna moneen 

muuhun vastaavaan. Esimerkiksi .mp3-tiedostoon verrattuna samoilla asetuk-

silla pakattu audiotiedosto on kooltaan jopa 50 prosenttia pienempi. (Branden-

burg 1999, 11.)  

 

Soittoäänissä häviöllisen pakkauksen käyttäminen on perusteltua, koska varsi-

naista tarvetta häviöttömälle pakkaukselle ei ole. Valtaosa puheluista puhutaan 

puhelimella sen sijaan, että käytössä olisi äänentoistolaitteistoon kytketty tieto-

kone. Esimerkiksi iPhone 5:n kaiutin pystyy toistamaan ääntä vain noin 150–  

16 000 hertsin välisellä alueella (Pons 2014). Näin ollen pakkaamattoman CD-

tasoisen ääniformaatin käyttäminen olisi ainoastaan tilan hukkaan heittämistä 

ilman mainittavaa hyötyä. 

 

 

6 Big Surin käynnistysääni 

 

Applen käyttöjärjestelmissä käynnistysääni soitetaan käytännössä välittömästi 

tietokoneen käynnistämisen jälkeen, ja vasta tämän jälkeen näytölle aletaan 

piirtää informaatiota käynnistämisen edistymisestä. Näin ollen se on käyttäjälle 

ensimmäinen signaali siitä, että koneen käynnistyssykli on aloitettu.   

 

Poiketen muista järjestelmä-äänistä Big Surin käynnistysääni on tallennettu tie-

tokoneen firmwareen, johon pääsy ei ole edes pääkäyttäjän ulottuvissa, joten 

analyysia varten äänitin äänikorttini ulostulosignaalin käynnistyksen yhteydessä. 

Tässä tapauksessa alkuperäisen äänen bittisyvyydestä, näytteenottotaajuu-
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desta tai muistakaan teknisistä ominaisuuksista ei ole tietoa, koska äänittämäni 

äänen ominaisuudet riippuvat äänikorttini asetuksista, vaikka äänitys tapahtuikin 

digitaalisesti. Lienee kuitenkin syytä olettaa, että stereoäänen ollessa hyvin vä-

hän tilaa vievää verrattuna esimerkiksi videosisältöön, käynnistysääni on talti-

oitu niin tarkasti kuin mahdollista. 

 

Käynnistysäänen säveltäjä, Applen silloinen äänisuunnittelija Jim Reekes, on 

sanonut, että käynnistysääni on suunniteltu eräänlaiseksi ”makuhermojen puh-

distajaksi”. Macintosh Quadra 900:n ollessa suunnitteluvaiheen lopussa kone 

kaatui edelleen paljon, ja silloinen käynnistysääni ei ollut lainkaan Reekesin 

mieleen. Niinpä hän sävelsi pehmeämmän, rauhallisemman signaalin, joka toi-

misi ikään kuin rauhoittajana sekä Applen insinööreille että myöhemmin loppu-

käyttäjille. (CNBC 2021, López 2021.) 

 

Quadra 900:n jälkeen Macin käynnistysääni on pysynyt pienin muutoksin sa-

mankaltaisena ja helposti tunnistettavana (Nobel Tech 2021). Huomionarvoista 

on, että alkaen vuoden 2016 käyttöjärjestelmästä 10.12 Sierra, tietokoneen 

käynnistysääntä ei sisällytetty käyttöjärjestelmään lainkaan, ja vuoden 2019 

10.15 Catalinassa käyttäjän tuli halutessaan saattaa ääni kuuluviin Terminal-ap-

plikaation kautta (Loyola 2020). Onkin oletettavaa, että Big Surin myötä käyn-

nistysääni tehtiin jälleen oletusarvoisesti kuuluvaksi osana Applen kuluttajille 

myymää mielikuvaa kaikin puolin uudesta, sofistikoituneemmasta käyttäjäkoke-

muksesta verrattuna aiempiin 10.x -sarjan käyttöjärjestelmiin.  

 

Musiikillisessa mielessä käynnistysääni on yksinkertainen duurikolmisointu, 

vaikka sen kattama taajuusalue onkin laaja. Huomionarvoista on se, että käyn-

nistysääni on äänenvoimakkuudeltaan suurimmillaan alle 500 hertsin taajuuk-

silla (kuva 2). Näin ollen on oletettavaa, että säveltäjä Reekesillä ei ole ollut tar-

vetta optimoida ääntä kuulostamaan parhaalta mahdolliselta tietokoneen pie-

nistä kaiuttimista. Asia on pikemminkin päinvastoin, vaikuttaa nimenomaisesti 

siltä, että ääni on optimoitu kuulostamaan parhaalta laadukkaaseen äänentois-

tolaitteistoon kytkettynä.  
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Käynnistysäänessä on mielenkiintoista myös se, että yli 15 kilohertsissä ei ole 

lainkaan ääni-informaatiota (kuva 2).  Tämä ei johdu MacOS:n teknisisistä ra-

joitteista, vaan luultavasti pikemminkin Reekesin käyttämästä äänityslaitteis-

tosta, joka hyvin suurella todennäköisyydellä on ollut äänityksen aikaan analo-

gista.  

 

 
Kuva 2. MacOS Big Surin käynnistysääni izoTope RX8:n spekrogramminäkymässä. Audioinformaatiota ei 

ole 15 kilohertsin yläpuolella, ja valtaosa äänen massasta on alle 500 hertsin taajuudella. Oma kuvakaap-

paus. 

 

Käynnistysäänessä käytetty instrumentti on Korg Wavestation EX -syntetisaat-

tori (Pettitt 2018). Ääni on stereofoninen, ja sitä voisi luonnehtia kvaliteetiltaan 

sanalla ”huokoinen”. Äänensävyn valinta, tonaliteetiksi valittu duurisointu ja 

ylätaajuuksien puuttuminen vaikuttavat osaltaan siihen, että Reekesin tavoitte-

lema rauhoittava vaikutus välittyy käyttäjälle käynnistyksen yhteydessä. Duurito-

naliteetti assosioituu länsimaisissa kuuntelijoissa yleisimmin sanoihin ”ilo”, ”on-

nellisuus” ja muihin positiivisiin valensseihin (Lahdelma 2017, 47–48). 
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7 Järjestelmän huomio- ja varoitusäänet 

 

7.1 Yleistä huomio- ja varoitusäänistä 

 

Jäjestelmän huomio- ja varoitusäänet sijaitsevat kansiossa Sys-

tem/Library/Sounds. Kaikki nämä äänet ovat bittisyvyydeltään 24-bittisiä ja nii-

den näytteenottotaajuus on 48 kilohertsiä. Tiedostomuoto on kaikissa tapauk-

sissa .aif.  

 

Ääniä on yhteensä neljätoista kappaletta, ja näistä 14:stä käyttäjä voi valita mie-

leisensä äänen, joka soi vaikkapa silloin, kun painetaan aktiivisessa applikaati-

ossa tukematonta pikanäppäintä. Esimerkiksi käytännössä kaikissa MacOS:n 

ohjelmissa oletuspikanäppäinyhdistelmä tallennukselle on command-S, mutta 

itse Finderissa, eli MacOS:n tiedostonhallintaohjelmassa tätä näppäinkomentoa 

ei ole. Niinpä Finderin ollessa aktiivisena näppäinyhdistelmä command-S soit-

taa tämän käyttäjän valitseman huomioäänen. 

 

Merkillepantavaa on se, että kaikissa neljässätoista tapauksessa tiedostojen 

varsinaiset nimet eroavat niistä, jotka käyttäjälle esitetään tietokoneen järjestel-

mäasetuksissa (kuva 3, kuva 4). 

 

 
Kuva 3. Big Surin huomio- ja varoitusäänitiedostojen nimet System/Library/Sounds -kansiossa. Oma kuva-

kaappaus. 
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Kuva 4. Big Surin huomio- ja varoitusäänien nimet järjestelmäasetuksissa. Oma kuvakaappaus. 

 

Nämä äänet ovat kaikki synteettisiä, vaikka ne aiheuttavatkin mielleyhtymiä 

skeuomorfiseen ääneen. Esimerkiksi Submarine.aiff/Submerge -ääni luo mieli-

kuvan sukellusveneen kaikuluotaimesta. Ääni on ”vedenalaisen” kuuloinen ok-

taavihyppy alaspäin. Ääniefekti ja sen luoma mielikuva lienevät tuttuja kaikille 

populaarikulttuurin kuluttajille, jotka ovat nähneet elokuvan tai televisio-ohjel-

man, jossa edes kursorisesti käsitellään sukellusveneitä. 

 

Sosumi.aiff/Sonumi -virheääntä lukuun ottamatta yksikään Big Surin huomio- tai 

varoitusääni ei ole virheääni sanan tyypillisessä mielessä, vaikka käyttäjän valit-

sema ääni soitetaankin tilanteissa, joissa käyttäjäkomento on virheellinen. Tyy-

pillinen virheääni alleviivaa usein virhetilannetta ja aiheuttaa helposti epäonnis-

tumisen tai muita epätoivottuja tuntemuksia käyttäjässä työtehoa, tuottavuutta ja 

työhyvinvointia ajatellen. Esimerkiksi Microsoft Windows 10:n virheääni on mur-

rettu mollikolmisointu (Gold 2020). Mollikolmisointuun taas assosioidaan surun 

ja kaipauksen kaltaisia käsitteitä (Lahdelma 2017, 48). 

 

7.2 Sosumi.aiff/Sonumi -huomioääni 

 

Sosumi ansaitsee erityishuomion MacOS:n äänisuunnittelussa. Vaikka tämä 

ääni onkin ainoa selkeästi dissonoiva Big Surin huomio- ja varoitusäänistä, huo-
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mionarvoista ei niinkään ole itse äänen kvaliteetti, vaan pikemminkin sen kieh-

tova tarina. Ääni itsessään on hyvin tavanomainen, muutaman sekunnin kym-

menyksen mittainen virhesignaali, joka on aavistuksen dissonoiva (riitasointui-

nen), ja näin tehokas kiinnittämään käyttäjän huomion.  

 

”Sosumi” on homofonia fraasista ”so sue me”, ”no haasta minut oikeuteen”. 

Lingvistiikan kontekstissa homofonia tarkoittaa samalla tavalla lausuttavia sa-

noja tai fraaseja, vaikka kirjoitusasu onkin erilainen (Kortmann 2020, 155-156). 

Verrattuna 10.x -sarjan käyttöjärjestelmiin Big Surin järjestelmäasetuksissa ää-

nen nimi on Sonumi, ”so new me”.  

 

”So sue me” -nimen takana on populaarimusiikkiyhtye Beatlesin jäsenten perus-

taman levy-yhtiön Apple Corps:n ja Applen vuosia käymä oikeuskiista. Oikeu-

den päätöksellä Apple (tietokoneyhtiö) ei saanut osallistua pääasiallisesti mu-

siikkiin osallistuvaan liiketoimintaan, ja vastavuoroisesti Apple (levy-yhtiö) ei 

saanut osallistua informaatioteknologiaan. (BBC 2006.) 

 

Sosumi-ääni itsessään ei ole juurikaan erityinen, mutta sen voidaan tarkkaan ot-

taen katsoa olevan musiikillista sisältöä; onhan kyseessä klusteri ksylofonilla 

soitettuja ääniä, jotka voidaan löyhästi ottaen tulkita musiikiksi. ”Sosumi” onkin 

äänisuunnittelija Reekesin turhautunut, mustan huumorin sävyttämä kannanotto 

lakiteknisten seikkojen absurdismiin (Reekes 2020–2021). 

 

 

8 Big Surin skeuomorfiset äänet 

 

8.1 Yleistä 

 

Big Surin toimintoihin sidotut äänet (kuvankaappauksen otto, roskakorin tyhjen-

nys, jne.) sijaitsevat kansiossa /System/Library/ Components/ 

CoreAudio.component/Contents/SharedSupport/SystemSounds. Kansioon 

pääsy ja sen muokkaus edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia. Alakansiot on 
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jaoteltu toimintojen mukaan kansioihin accessibility, dock, facetime, finder, ink, 

siri, system ja telephony.  

 

Tarkemman analysoinnin ulkopuolelle jäivät kansiot siri ja telephony. Ensiksi 

mainittu sisältää kolme erittäin lyhyttä, Siri-käyttöaputoimintoon sidottua signaa-

lia. Signaali muodostuu kahdesta nopeasti peräkkäin toistetusta melodiaää-

nestä. Ensimmäinen ääni soitetaan, kun Siri aktivoituu. Toinen soitetaan silloin, 

kun komento on ymmärretty, ja kolmas silloin, kun Sirin käyttö perutaan. Siri on 

Applen puheentunnistukseen perustuva käyttöaputoiminto, joka voi esimerkiksi 

hakea tietoa internetistä, tehdä kalenterimerkintöjä tai avata ja sulkea applikaa-

tioita (Apple Insider 2022).  

 

Telephony-kansiossa sijaitsevat äänitaajuuspuhelimen näppäinäänet ja muut 

signaalit, kuten esimerkiksi varattu-piippaus. Tietokoneen käyttäjälle näillä ää-

nillä ei ole merkitystä, mutta koska äänet ja niiden tiedosto- ja kansiorakenne 

ovat Applen kaikissa laitteissa identtiset, sisältyvät nämä äänet myös Big Suriin. 

 

8.2 Accessibility eli käyttöapuäänet 

 

8.2.1 Yleistä käyttöapuäänistä 

 

Kansion accessibility alla sijaitsevat Big Surin käyttöaputoimintoihin liittyvät ää-

net. Nämä äänet muokkaavat hiiren ja näppäimistön toimintoja. Näppäimistön 

toimintoja muokkaavat kirjoitusavustuksen äänet edustavat skeuomorfista ääni-

suunnittelua. Näppäimistöön sidotut äänet ovat peräisin oikeasta kirjoitusko-

neen näppäimistöstä, ja niiden toiminnot vastaavat mahdollisuuksien puitteissa 

kirjoituskoneen toimintoja.  

 

Hiiren toimintoihin liittyvät äänet eivät sen sijaan ole skeuomorfisia. Toisin kuin 

reaalimaailmassa voidaan kirjoituskoneen toiminnallisuuden ajatella olevan tie-

tokoneen näppäimistön vastine, tietokoneen hiirellä vastaavaa asiaa tai esinettä 

ei ole. Hiireen sidottuja ääniä on kaksi, ja ne molemmat ovat synteettisiä. Kun 

järjestelmäasetuksissa poistetaan hiiren painikkeet käytöstä, soitetaan Mouse 
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Keys OFF -ääni. Se on neljän säveltasoltaan nopeasti laskevan naksauksen 

sarja. Vastaavasti Mouse Keys ON taas soittaa samat naksahdukset, mutta sä-

veltasoltaan nousevana. 

 

MacOS:ssä on ääneen sanelun lisäksi myös kaksi erilaista fyysistä kirjoitus-

avustuksen tapaa: näytölle piirrettävä virtuaalinäppäimistö, jota käytetään hii-

rellä, ja varsinaiseen näppäimistöön liittyvät avusteet. Jälkimmäiseen liittyy vielä 

kaksi erillistä käyttöaputoimintoa: Sticky Keys, eli yhden sormen näppäimet, ja 

Slow Keys, eli hitaat näppäimet. Sticky Keys mahdollistaa shift-, command- ja 

option-näppäinten käytön niitä kerran painamalla, sen sijaan että ne tulisi pitää 

pohjassa, ja Slow Keys aktivoi käyttäjän määritettävissä olevan viiveen näppäi-

men painalluksen ja sen varsinaisen aktivoinnin välillä (Apple 2022c.) 

 

Kaikki accessibilty-äänet ovat kuulokuvan perusteella peräisin mekaanisen kir-

joituskoneen eri toiminnoista, mutta tietoa koneen merkistä tai mallista ei löyty-

nyt. Audiotiedostojen metatiedot eivät sisällä käyttöönottopäivämäärää lukuun 

ottamatta mitään muuta informaatiota, joten tähän työhön alkuperäinen ääni-

lähde jäi selvittämättä. Tähän työhön äänireferenssinä käytettiin kahta eri me-

kaanista kirjoituskonetta.  

 

Äänet ovat teknisesti laadukkaita ja häiriöttömiä, ja niissä on aistittavissa hie-

man bassoa korostavaa proximity effectiä, joten ne on äänitetty fyysisesti lä-

heltä äänilähdettä. Tätä tulkintaa korostaa myös äänten ”kuivuus”, eli niissä ei 

ole kuultavissa minkäänlaista tilaa. Jonkinlaista huonetilan kuulokuvaa eli huo-

nekaikua olisi tallentunut äänitteelle, mikäli mikrofoni olisi ollut kauempana ääni-

lähteestä. 

 

8.2.2 Slow Keys, 1st Key Pressed.aif ja Slow Keys, Key Registered.aif -

näppäimistöäänet 

 

Slow Keys, 1st Key Pressed -ääni on minkä tahansa kirjoituskoneen näppäimis-

töllä painetun kirjain- tai numeronäppäimen tuottama ääni, kun taas Key Reg-

istered on Enter- eli rivinvaihtonäppäimen ääni. Slow Keys, 1st Key Pressed -
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ääni soitetaan, kun tietokone on havainnut näppäimen painalluksen. Slow Keys, 

Key Registered taas soitetaan, kun käyttöjärjestelmä kirjoittaa valitun merkin 

käyttäjän määrittelemän aikaviiveen jälkeen. Vaikka molemmat äänet ovat näp-

päinääniä, Enter-näppäimen äänen käyttö sidottuna viivästettyyn merkin piir-

toon varmistaa äänien riittävän erilaisuuden niin, että äänisignaalien osalta 

edellä mainitut toiminnot ovat käyttäjälle selkeitä sekä ennen kaikkea toisistaan 

riittävästi erottuvia. 

 

8.2.3 Sticky Keys MODIFER.aif -näppäimistöääni 

 

Tiedostonimessä oleva ”modifer”-sana on väärin kirjoitettu. Oletettavasti tiedos-

tonimessä tulisi olla sana ”modifier” eli ”muunnin”.  

 

Sticky Keys MODIFER -äänen äänilähde on mekaanisen kirjoituskoneen Caps 

Lock -näppäin. Äänivalinta on sikäli oivallinen, että tämä toiminto aiheuttaa ker-

tapainalluksella jonkin muunninnäppäimen päälle jättämisen, aivan samoin kuin 

Caps Lock jättää kirjoituskoneesta versaalikirjasimet päälle ilman shift- eli vaih-

tonäppäimen painamista. Näin ollen toiminnolla ja siihen sidotulla äänellä on 

looginen yhteys. 

 

8.2.4 Sticky Keys OFF.aif ja Sticky Keys ON.aif -näppäimistöäänet 

 

Sticky Keys on käyttöaputoiminto, joka mahdollistaa muunninnäppäinten yksit-

täiset painallukset verrattuna normaalitilanteeseen, jossa niitä tulee pitää poh-

jassa. Näin esimerkiksi dokumentin nimellä tallennukseen liittyvä shift-com-

mand-W-näppäinkomento voidaan suorittaa yhtä näppäintä kerrallaan paina-

malla. 

 

Stick Keys OFF- ja ON-äänissä kuuluu kirjoituskoneen paperinohjaintela, kun 

se lasketaan paperirullan päälle. Ääni on verrattain voimakas, ja kuulostaa siltä, 

että alkuperäistä äänitettä tehtäessä tela on laskettu ylimääräistä voimaa käyt-

täen. Kyseessä on äänisuunnittelun osalta oltava tarkoituksellinen ratkaisu. Näi-
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hin ääniin verrattuna valtaosa Applen äänimaisemasta on hienovaraista, ja 

tämä ääni eroaa intensiteetillään muusta Big Surin äänisuunnittelun estetiikasta. 

 

8.2.5 Sticky Keys Stuck.aif -näppäimistöääni 

 

Sticky Keys Stuck -äänen alkuperä äänilähteessä eli kirjoituskoneessa on jumi-

tilanne, joka tapahtuu, kun yhden kirjasinvarren jo ollessa alas painettuna pai-

netaan toista, risteävää kirjasinvartta ohjaavaa näppäintä. Itse ääni on hyvin ly-

hyt metallinen kolahdus. 

 

Sticky Keys Stuck -ääni soitetaan, jos Sticky Keys -näppäinavusteen ollessa toi-

minnassa muunninnäppäimiä pidetään silti pohjassa. Näin käyttöjärjestelmä 

muistuttaa näppäinavusteen aktiivisuudesta. 

 

8.3 Dock eli telakka 

 

8.3.1 Yleistä Dockista 

 

Dock eli telakka on MacOS:n yksi tärkeimmistä käyttöliittymäominaisuuksista. 

Oletusarvoisesti Dock on ruudun alareunassa sijaitseva palkki, johon käyttäjä 

voi sijoittaa haluamiensa ohjelmien ja tiedostojen pikakuvakkeet. Dockissa si-

jaitsevat myös roskakori, verkkoselaimen ladatut tiedostot sekä avoinna olevat 

ohjelmat ja tiedostot. 

 

Dock ei varsinaisesti sisällä dataa, vaan se toimii oikotienä MacOS:n useimmin 

käytettyihin ominaisuuksiin. Varsinaiset kansiorakenteet, tiedostot ja ohjelmat 

sijaitsevat Unix-pohjaiselle käyttöjärjestelmälle tyypillisesti melko vaivalloisen 

polun päässä. Esimerkiksi kuvakirjastoni varsinainen hakemistopolku on  

Macintosh HD/users/käyttäjänimeni/pictures. Tämä kansio jakaantuu vielä 

alikansioihin päivämäärien mukaan. Graafisen käyttöliittymän mahdollistamat 

pikakuvakkeet ovat siis yksi Dockin tärkeimmistä ominaisuuksista. 
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8.3.2 Drag to trash.aif -roskakoritoiminnallisuus 

 

Drag to trash.aif on erittäin lyhyt signaali, jota voi luonnehtia onomatopoetialla 

”risahdus”. Ääni soitetaan mitä tahansa dataa siirrettäessä kansiorakenteista tai 

työpöydältä roskakoriin. Kuulokuvan perusteella äänilähteenä on ollut 

sellofaanin tai vastaavan materiaalin rutistamisesta kuuluva ääni.  

 

Voidaan kysyä, millainen ääni objektista kuuluu, kun se vedetään roskiin, ja 

näin kyseenalaistaa tämän äänen skeuomorfismi. Ääni kuitenkin herättää popu-

laarikulttuuristakin tutun mielikuvan paperin rutistamisesta ja roskiin heittämi-

sestä, joten äänivalinta on perusteltu. 

 

8.3.3 Poof item off dock.aif -roskakoritoiminnallisuus 

 

Poof item off dock.aif soitetaan, kun käyttäjä siirtää käyttöjärjestelmän Dock-

palkista applikaation tai tiedoston pikakuvakkeen roskakoriin. Vaikka tämä ääni 

onkin autenttinen, äänitetty ääni, se haastaa skeuomorfisen äänen määritelmää 

siinä mielessä, että tiedoston siirtämiselle käyttöjärjestelmän alapalkista ei ole 

olemassa reaalimaailman vastinetta. Jos kuitenkin graafisessa 

skeuomorfismissa hyväksytään ajatus siitä, että kyseessä voi olla myös 

metafora (Joutjärvi 2016, 27–28), lienee syytä olettaa, että sama pätee myös 

skeuomorfisessa äänessä. 

 

Ääniefekti itsessään on kohtuullisen tavanomainen ilman viuhahdus jonkin esi-

neen liikkuessa nopeasti ilmakehän molekyylien ohitse. Tällöin nopeasti ohime-

nevät paikalliset paine-erot aiheuttavat ääneen kuultavia ilmavirtauksia (Choi 

2012). Ääni ei kuulosta juurikaan jälkikäsitellyltä, lukuun ottamatta tavanomaista 

normalisointia, eli äänenvoimakkuuden lisäämistä halutun amplitudin saavutta-

miseksi, tai mahdollisesti äänekkään analogisen äänitysmedian vaatimaa kohi-

nanpoistoa. Äänessä soi kuitenkin huomattavan voimakkaasti bassotaajuuksia, 

joten on syytä olettaa, että äänitetty esine on ollut kohtuullisen kookas. Esimer-

kiksi ohut vitsa, naru, tai muu vastaava esine tuottaa vastaavasti äänen, jota voi 
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myös luonnehtia ”ohueksi”, eli valtaosa sen tuottamasta sivallusäänestä sijoittuu 

ylä- tai keskitaajuusalueille. 

 

Luonnehdinnaltaan ”paksumman” äänen valinta tälle toiminnolle luo eräänlaista 

painoarvoa ja jopa konkreettisen painon tuntua, etenkin kuunneltuna bassotois-

toon kykenevästä äänentoistolaitteistosta. Tietokoneen omista kaiuttimista kuul-

tuna ääni luonnollisesti ohenee, koska bassotaajuudet tarvitsevat diskanttitaa-

juuksia suuremman kaiutinelementin, mutta pysyy niistäkin kuultuna selkeänä ja 

tunnistettavana. 

 

8.4 Finder 

 

8.4.1 Yleistä Finderistä 

 

Finder on MacOS:n tiedostonhallintaohjelma, ja se on ensimmäinen käynnistet-

tävä ohjelma kun tietokone ja MacOS käynnistetään. Kaikki ohjelmien käynnis-

tämiseen ja sulkemiseen sekä tiedostoihin tai kansioihin liittyvät toiminnot suori-

tetaan Finderissa.  

 

Käytännössä Finder on käyttäjälle helposti hahmotettava pintakerros itse käyttö-

järjestelmästä. Varsinainen tietokoneen toiminnallisuus tapahtuu toisaalla,  

Finder tuo toiminnot ainoastaan näkyväksi ja kuultavaksi käyttäjälle. 

 

8.4.2 Empty trash.aif -roskakoritoiminnallisuus 

 

Empty trash -äänen vaihtaminen OS X:stä aiheutti Applen käyttäjäkunnassa eri-

tyisen paljon eripuraa (Apple 2020b). Big Surin roskakorin tyhjennys -ääni on 

hyvin yksinkertainen rapsahdus, joka oletettavasti jäljittelee paperiarkin rusenta-

mista. Ääni on hyvin kevyt, ja pelkästään kuulokuvalla arvioituna sillä ei ole ko-

vinkaan paljon painoarvoa. 

 

Verrattuna OS X:n (Windows Expert 2020) roskakorin tyhjennys -ääneen, var-

sinkin ajatellen kuinka lopullisesta toiminnosta on kyse, toiminnolle valittu ääni 
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vaikuttaa Big Surissa huomattavan vähäeleiseltä. OS X:n vastaava ääni oli ”pai-

navan” kuuloinen, bassotaajuuksia sisältävä rusennus, joka alleviivasi käyttä-

jälle toiminnon merkittävyyttä.  

 

8.4.3 Move to trash.aif -roskakoritoiminnallisuus 

 

Move to trash.aif on Big Surin äänistä ainoa, jossa stereofonista ääntä on käy-

tetty hyvin tehokkaasti herättämään käyttäjän huomio. Ääni, vaikkakin lyhyt sel-

lainen, kiertää kuulokuvassa alkaen keskeltä käyden stereokuvassa molem-

missa ääripäissä, ja palaten lopuksi keskelle. Äänen sisällössä on kaksi ele-

menttiä: ensimmäinen signaali on huomattavan samanlainen viuhahdus kuin 

edellä mainittu ”Poof item off dock” -ääni. Jälkimmäinen, merkitsevämpi ääni on 

kuulokuvan perusteella peräisin metallisesta korista, jossa stereofoninen ääni 

herättää mielikuvan roskakoriin hetkeksi pomppimaan jäävästä esineestä. 

 

Äänelle annettu erityinen huomioarvo liittynee myös sen funktioon. Tiedoston tai 

kansion siirtäminen roskakoriin ei vielä poista dataa pysyvästi, mutta käyttäjälle 

on hyvä tähdentää, näin on mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtumassa. Teori-

assa datan pysyvä poistaminen olisi mahdollista, koska oletusarvoisesti Big Sur 

tyhjentää roskakorissa 30 päivää olleet tiedot (Apple 2021). Tästäkin syystä on 

perusteltua, että tämä ääni poikkeaa Big Surin muusta äänimateriaalista ikään 

kuin erityisenä huomion herättäjänä. Verrattuna Empty trash -ääneen, jossa on 

aina kyse käyttäjän omasta päätöksestä, Move to trash herättää käyttäjän huo-

mioimaan se mahdollisuus, että käyttöjärjestelmä saattaa tehdä lopullisen pois-

tamisen käyttäjän puolesta 30 päivän kuluttua.  

 

Move to trash.aif soitetaan myös niissä Applen omissa sovelluksissa, joissa on 

mahdollista siirtää dataa sovelluksesta suoraan käyttöjärjestelmän roskakoriin. 

Ainakin DAW-ohjelmisto Logic Pro ja videoeditointiohjelmisto Final Cut tukevat 

tätä toimintoa, ja media-alan ollessa kyseessä on Applen taholta 

käyttäjäystävällistä varmistaa myös äänisignaalilla, että suoritettu toiminto on 

käyttäjän tarkoituksella valitsema.  
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8.5 Ink-kirjoituksentunnistamiseen liittyvät äänet 

 

Kansion Ink alla on viisi ääntä, jotka liittyvät Applen Inkwell-kirjoituksentunnista-

misteknologiaan. Neljä niistä on erilaisia piirtoääniä, kynän kärjen rahinaa pape-

ripintaa vasten, ja viides on tavanomainen hiiren klikkaus.  

 

Inkwell oli kirjoituksentunnistusteknologia, joka oli käytössä MacOS:n versiosta 

OS X 10.2, versioon 10.14 Mojave asti. Mojave oli viimeinen MacOS:n versio, 

joka tuki 32-bittisiä applikaatioita, joten 32-bittistä Inkwelliä ei enää tuettu 64-bit-

tisestä MacOS 10.15 Catalinasta lähtien (Apple 2018). 

 

Ink-äänet, kuten valtaosa Applen ekosysteemin äänistä, ovat nykyisin käytössä 

myös muissakin päätelaitteissa. Nykyinen Applen kirjoituksentunnistusteknolo-

gia on nimeltään Scribble. Erikoista kyllä, esimerkiksi iPadilla tai iPhonella muis-

tiinpanojen käsinkirjoitukseen ei ole sidottu ääntä, mutta piirtopöytää ja tietoko-

netta käyttäen kirjoitusäänet soitetaan. Vaikka ääniä onkin ainoastaan neljä, ne 

ovat uskottavia dynamiikaltaan ja nopeudeltaan: hidas viivan veto aiheuttaa ma-

talan ja pitkän rahinan, nopeat perättäiset viivat kuten suuressa E-kirjaimessa 

tuottavat lyhyitä, teräviä vetoja. Kirjoittamisesta seuraavaa äänenvoimakkuutta 

kontrolloidaan myös dynaamisesti, eli käsin kirjoittamisen intensiteetti ja piirto-

pöytään käytetty paine vaikuttavat äänenvoimakkuuteen asianmukaisesti. 

 

Kirjoitusäänet ovat kuulokuvan perusteella joko jälkikäsitelty ekvalisaattorilla ja 

kompressorilla sisältämään hyvin voimakkaita alataajuuksia, tai kyseessä voi 

olla myös niin sanottu ”proximity effect”. Toki nämä eivät ole toisiaan poissulke-

via, ja aivan yhtä hyvin kyseessä voi myös olla näiden kahden vaihtoehdon yh-

distelmä.  

 

8.6 System eli järjestelmä-äänet 

 

Kansion System alla on kolme skeuomorfista ääntä, joiden kaikkien toiminnalli-

suus liittyy kuvan ottamiseen. Näiden äänien alkuperäinen lähde on Canon   
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AE-1 -järjestelmäkamera, ja nämä kolme ääntä ovat identtisiä kaikissa Applen 

ekosysteemin laitteissa (Pettitt 2018). 

 

Shutter.aif ja Grab.aif ovat keskenään identtisiä. Edellinen näistä soitetaan ku-

vaa otettaessa järjestelmän sisäisellä web-kameralla. Tätä toimintoa Applen 

omista sovelluksista tukevat ainakin Photo Booth ja FaceTime. Jälkimmäinen 

taas soitetaan, kun otetaan ruudunkaappaus koko ruudusta. Screen capture.aif 

taas soitetaan, kun otetaan ruudunkaappaus osasta ruutua. Tässäkin äänessä 

soi sama järjestelmäkameran suljinääni, mutta sen lisäksi äänessä on kahden 

äänen nouseva melodia jollain ksylofonin kaltaisella soittimella. Näiden kahden 

melodiaäänen intervalli on nouseva kvintti. Kvintti on länsimaisessa 12-säveljär-

jestelmässä oktaavin jälkeen konsonoivin eli sopusointuisin intervalli (Fred 

2015), joten tässä äänessä soiva pieni melodia on sopiva valinta merkitsemään 

onnistunutta ruudunkaappausta. 

 

 

9 Tulokset 

 

Valtaosa Big Surin skeuomorfisesta äänestä on liitoksissa käyttöaputoimintoihin 

ja toimintoja varmistaviin ääniin. Datan poisto tuottaa äänen, joka kuulostaa ros-

kan heittämiseltä roskakoriin, ja näppäimistön käyttö kuulostaa näppäimistöltä. 

Tärkeimmät toiminnot ovat kuulokuvaltaan yksiselitteisiä, ja tämä on ollut yksi 

Applen äänisuunnittelun lähtökohdista (Verweij 2017). 

 

MacOS:n skeuomorfinen ääni toteuttaa skeuomorfisen suunnittelun periaatteita. 

Alkuperäisestä arkkitehtonisen merkityksen käytännön pakosta poiketen, sekä 

nykyisessä reaalimaailmassa että digitaalisessa ympäristössä skeuomorfismin 

ensisijainen merkitys on käyttäjämukavuuden maksimointi. Useimmiten digitaa-

lisessa maailmassa maksimaalinen käyttäjämukavuus, johon kuuluu olennai-

sena osana myös toimintojen yksiselitteisyys, saavutetaan nostalgian ja siitä 

seuraavien mielikuvien kautta (Jones 2017, 5). 
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Osaa skeuomorfisista äänistä muutettiin merkittävästi versioista 10.x versioihin 

11.x Big Sur. Vaikka roskakorin toiminnallisuuksiin liittyvät äänet ovat edelleen 

skeuomorfisia siinä mielessä, että ne kuulostavat reaalimaailman roskakorilta, 

muutos sai aikaan sen, että osalle Applen pitkäaikaisista käyttäjistä äänisuunnit-

telu ei enää toteuttanut skeuomorfismille olennaisia nostalgian ja tuttuuden tun-

teita (Apple 2020b). Käyttöjärjestelmän kontektissa skeuomorfisen äänisuunnit-

telun uudistaminen on siis tietoinen riski. 

 

Big Surin äänisuunnittelun teknisistä seikoista mainittakoon se, että äänien 

masteroinnissa ei äänenvoimakkuuden osalta ole juurikaan johdonmukaisuutta. 

Vaikka osassa äänistä on selkeästi kuultavissa jälkiprosessointia, ja digitaalinen 

ääni yleisestikin vaatii sitä, ei tiedostoja ole yhdenmukaistettu äänenvoimakkuu-

den osalta. Järjestelmä-äänien äänenvoimakkuusmaksimit vaihtelevat pienim-

mästä arvosta -24,5 dBFS suurimpaan arvoon -3,3 dBFS. Kyseessä on niin 

merkittävä äänenvoimakkuusero, että tämä ei ole voinut jäädä Applen ääni-insi-

nööreiltä huomaamatta kehitysvaiheessa, ja asia olisi ollut luultavasti rutiinin-

omaista korjata jonkin päivityksen yhteydessä. Big Sur 11.0.1:n eli ensimmäisen 

julkisen version marraskuussa 2020 ja 11.5:n julkaisujen välillä heinäkuussa 

2021 olisi ollut runsaasti tilaisuuksia sitoa äänenvoimakkuuksien korjaus osaksi 

muita päivityksiä. Kyse ei ole myöskään siitä, että järjestelmäkriittiset huomioää-

net olisi masteroitu äänekkäämmiksi kiinnittämään käyttäjän huomiota tehok-

kaammin, vaan äänenvoimakkuuden hajonta on täysin satunnaista äänitiedos-

tosta ja -kansiosta toiseen. Osaltaan tätä tosin selittää se, että osa äänistä pe-

riytyy MacOS:n aiemmista versioista identtisinä, mutta on silti huomionarvoista, 

että ääniä ei ole edes uudelleenmasteroitu äänenvoimakkuuden osalta yhte-

neväisiksi. 

 

Skeuomorfismi-ilmiön osa-alueet ovat ajankohtaisuudeltaan erilaisia. Graafisen 

suunnittelun ja äänisuunnittelun skeuomorfisuus ovat ikääntyneet huomattavan 

eri tavoin. Yleinen konsensus on se, että skeuomorfinen grafiikka on ainakin 

käyttöjärjestelmäsuunnittelussa vanhentunut ja ei-toivottu ilmiö, ja vallalla on ny-

kyään yksinkertaisempi flat design -suuntaus (Oliveri 2020; Joutjärvi 2016, 34). 
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Skeuomorfinen ääni sen sijaan ei ole muuttunut vanhentuneeksi, ja sitä käyte-

tään edelleen kaikessa audiovisuaalisen median äänisuunnittelussa. 

 

 

10  Pohdinta 

 

Lähetin tätä työtä varten sähköpostia Apple Ab:n Suomen maajohtaja Klaus 

Kotkalle tiedustellakseni, voisinko ladata työssä käsittelemäni ääniefektit johon-

kin pilvipalveluun työn lukijaa varten. En saanut vastausta. 

 

Skeuomorfisen suunnittelun avainkohdista ehkä tärkein on tuttuuden tai nostal-

gian tunteen aiheuttaminen kokijalle. On mielenkiintoista ajatella, että 2020-lu-

vulla graafisen suunnittelun ollessa taas enemmän suuntautunut flat designiin, 

skeuomorfinen grafiikka voi aiheuttaa jopa ”meta-nostalgiaa”: pintakerroksessa 

on tuttuuden tunne 2010-luvulta, jolloin skeuomorfinen suunnittelu oli pinnalla 

lähes kaikessa digitaalisessa ympäristössä, ja syvemmällä myös skeuomorfin 

alkuperäinen lähde, olipa se sitten kalenteri, nahkakantinen muistikirja tai roska-

kori. 

 

Applen äänisuunnittelija Hugo Verweij:n mukaan yksi Applen äänisuunnittelun 

kulmakivistä on yksiselitteisyys. Käyttäjän on ehdottoman varmasti tunnistettava 

sekä äänen alkuperä että sen tarkoitus. (Verweij 2017.)  

 

Yksiselitteisyyden mielessä Big Sur, ja laajemmin myös koko Applen ekosys-

teemi on onnistunut. Äänisignaalit, ja näin ollen signaaleihin liittyvät applikaatiot, 

ovat helposti tunnistettavia toisistaan. Vaikka tietokoneeni on kytketty verrattain 

laadukkaaseen äänilaitteistoon, esimerkiksi saapuneen sähköpostin signaaliää-

nestä ei voi erehtyä, vaikka päätelaite olisikin tietokoneen sijasta puhelin tai tab-

letti, joiden äänentoistokapasiteetti on huomattavasti heikompi. 

 

Käyttöjärjestelmän on oltava täysin käytettävissä myös ilman ääntä. Niinpä voi-

daankin sanoa, että Big Surin äänimaisema ei ole missään mielessä välttämät-

tömyys, vaan pikemminkin käyttäjäkokemusta täydentävä käyttöjärjestelmän 
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osa. Alkaessani totutella käyttöjärjestelmään äänien kera, käytettyäni ensin  

MacOS:aa vuosia äänettömänä, osa äänistä tuntui yhdentekeviltä. Tästä mainit-

takoon esimerkkinä vaikkapa ”Poof item off dock”, joka toimintona on sellainen, 

että sen tekeminen vahingossa on ainakin minulle mahdotonta. Kirjoitan tätä 

kuitenkin ääneen ja ammatikseni äänen tekemiseen suuntautuneena ihmisenä, 

ja vieläpä sellaisena, jolle tietokoneiden käyttö on arkipäivää, ja ollut sitä jo joi-

takin vuosikymmeniä. Jos yritän tarkastella Big Surin ääniä objektiivisesti, sen 

sijaan, että koen subjektiivisesti jonkin äänen yhdentekeväksi, pystyn kuvittele-

maan Big Surin äänille tärkeän funktion, ja se on käyttäjäystävällisyys. Vaikka 

käyttäjä ei tarvitsisikaan varsinaisia käyttöapu- ja helppokäyttötoimintoja, on pe-

rusteltua ilmoittaa toimintojen onnistumisista tai epäonnistumisista myös auraa-

lisesti. 

 

En ole varma, millaisen konkreettisen käyttöavun Big Surin käyttöapuäänet tuo-

vat henkilölle, jolla on fysiologisia, hahmotuksellisia tai muunlaisia haasteita tie-

tokoneen näppäimistön käytössä, enkä myöskään halua lähteä arvailemaan 

sellaista asiaa, johon minulla neurotyypillisenä ja fyysisesti haasteettomana ei 

ole minkäänlaista näkökulmaa. 

 

Big Surin äänisuunnittelun tulkinnallisten, käyttäjäkokemuksellisten ja taiteellis-

ten seikkojen lisäksi on syytä pitää mielessä, että Applen liikevaihto oli Big Sur 

11.5:n julkaisussa kolmannella vuosineljänneksellä 81,4 miljardia Yhdysvaltain 

dollaria (Statista 2022). Tähän verraten on huomionarvoista se, että ääneen on 

jätetty tai unohdettu suorastaan amatöörimäisiltä vaikuttavia ominaisuuksia, eri-

tyisesti luvussa 9 mainittu äänenvoimakkuuksien satunnainen vaihtelu tiedos-

tosta toiseen. En mielelläni käyttäisi sanaa ”virhe”, koska uskoakseni tällä rat-

kaisulla on jokin perusteltavissa oleva syy, mutta käyttäjänä minulle tämä syy 

jää hämärän peittoon. Tosin täytyy myös todeta, että käyttäjäkokemuksen kan-

nalta keskiverrolle käyttäjälle tällä seikalla ei luultavasti ole juurikaan merkitystä, 

eikä äänenvoimakkuuden vaihtelu missään nimessä ”pilaa” Big Surin käytettä-

vyyttä. 
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Tätä kirjoittaessa MacOS on jo päivitetty versioon 12 Monterey (Apple 2022d). 

On hankalaa kuvitella, että käyttöjärjestelmän ääni kokisi lähitulevaisuudessa 

yhtä mullistavan muutoksen kuin se teki vaikkapa System 1:stä OS X:n siirty-

essä; käyttöjärjestelmän äänimaailma kehittyi yksittäisestä monofonisesta piip-

pauksesta polyfoniseen musiikkiin ja autenttisista äänilähteistä taltioituun skeu-

omorfiseen ääneen verrattain lyhyessä ajassa. Tuskin, ainakaan käyttöjärjestel-

män kontekstissa, vaikkapa monikanavaääni yleistyisi niin laajaan käyttöön, että 

se syrjäyttäisi stereoäänen lähitulevaisuudessa. Toisaalta virtuaalinen tilaääni 

voisi olla käyttöjärjestelmän käytettävyyttä helpottava tekijä. Kyseinen teknolo-

gia on jo olemassa Applen uusinta M1-siruteknologiaa hyödyntävissä tietoko-

neissa (Apple 2022d). Virtuaalinen tilaääni tarkoittaa kuulokkeisiin syötettävän 

äänen muokkaamista päänseurantaa käyttäen siten, että pään asento vaikuttaa 

kuultavan äänen havaittuun tulosuuntaan.  

 

Visuaalinen ja auraalinen skeuomorfismi ilmiöinä ovat ikääntyneet eri tavoin. 

Uskoakseni kyse on ainakin osittain siitä, että reaalimaailmassakin visuaaliset 

suuntaukset muuttuvat huomattavasti nopeammin kuin auraaliset. Vaikkapa vir-

taavan veden kohina kuulostaa käytännössä samanlaiselta riippumatta siitä, 

onko kyseessä luonnontilainen vai vesivoiman käyttöön valjastettu koski. 

 

Onnistunut skeuomorfinen äänisuunnittelu tuottaa nostalgian tunteita (Jones 

2017,5). Tähän tavoitteeseen päästäkseen käyttäjällä tulee kuitenkin olla koke-

mus tai mielikuva alkuperäisestä äänilähteestä. Näin ollen on oletettavaa, että 

Big Surin skeuomorfinen ääni on ainakin osittain suunnattu varttuneemmalle vä-

estölle. Mekaaniset kirjoituskoneet ovat nykyään jäänteitä menneestä maail-

masta, ja nuoremmille sukupolville kirjoituskoneen äänimaisema voi olla vieras. 

Tällöin skeuomorfisen äänen tavoittelemaa nostalgian tunnetta ei pääse synty-

mään. 

 

Valtaosassa audiovisuaalista mediaa yksi äänisuunnittelun tehtävistä on syven-

tää immersiota.  Olipa kyseessä sitten elokuva (Ament 2009, 105) tai interaktii-

vinen media (Sinclair 2020, 8; Moffat, Selfridge & Reiss 2020, 276), median ko-

kijan läsnäolon ja uppoutumisen tuntua pyritään maksimoimaan. Tähän verrat-
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tuna käyttöjärjestelmän äänisuunnittelun funktio on erilainen. Järjestelmän huo-

mioäänet pyrkivät uppoutumisen sijaan havahduttamaan käyttäjän ja kiinnittä-

mään huomion poikkeustilanteeseen. Näin ollen on hyvä, että käyttäjä voi halu-

tessaan kytkeä Big Surin käyttöjärjestelmä-äänet pois päältä kokonaan. Ylimää-

räinen häiriöksi koettu ääni voi helposti sotkea tehokkaan työskentelyn eli niin 

kutsutun flow-tilan (Sander 2021). 

 

Tulevaisuuden käyttöjärjestelmissä skeuomorfiselle äänelle voi olla aivan toi-

senlainen tilaus kuin nykyään. Koska skeuomorfismin funktio digitaalisessa ym-

päristössä on luoda tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta, tulevaisuudenkin käyt-

töliittymä voisi epäilemättä hyötyä skeuomorfisesta äänestä. Useat akateemikot 

ja IT-alan toimittajat ennustavat, että nykyisen kaltainen hiireen ja näppäimis-

töön perustuva käyttöliittymä tulee katoamaan tulevaisuudessa, ja niiden tilalle 

tulee esimerkiksi 3D-tilaan, päälle puettavaan teknologiaan tai jopa holografiaan 

perustuvia käyttöliittymiä (Myers, Hudson & Pausch 2000, 24; Chendvankar 

2020). Jos esimerkiksi holografisesta käyttöliittymästä puuttuu kokonaan taktiili-

nen palaute, ääni voi olla yksinkertaisin keino tuoda käyttäjälle turvallisuuden, 

tuttuuden tai jopa konkretian tunnetta. 

 

Henkilökohtaisesti pystyn edelleen käyttämään MacOS:aa ongelmitta ilman jär-

jestelmä-ääniä, mutta tämä on ilman muuta kohtuullisen harjaantuneen käyttä-

jän subjektiivinen kokemus. Tosin tätä opinnäytetyötä tehdessäni totuin myös 

joidenkin toimintojen auditiivisiin varmistuksiin. Erityisesti Logic Prolla tai Final 

Cutilla ääni- tai videoeditointia tehdessäni totuin datan poistamisen audiovar-

mistukseen. Big Surin käyttöjärjestelmä-ääni on olennainen osa käyttäjäkoke-

musta, ja ennen kaikkea se helpottaa tietokoneen käyttöä tehden toiminnoista 

yksiselitteisiä. 
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