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ka eivät kuitenkaan ole esteenä kuuntelukävelyn käyttämiselle työkaluna ammattilais-

tuotannoissa. Opinnäytetyössä käsitellään myös kuuntelukävelyyn liittyvää tekniikkaa 

ja muita harjoituksia, sekä haastatteluiden perusteella esille nousseita kuuntelukävelyn 

kehitysmahdollisuuksia.  
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The research subject of the thesis was the utility of the listening walk from the sound 

designer’s viewpoint. The listening walk is traditionally used as a tool for soundscape 

research and for soundscape art.  The purpose was to find out if it is possible to utilize 

sound walking in designing the sounds for movies, television series and radio plays. The 

thesis focuses on the strengths and weaknesses of the three previously mentioned as-

pects. 

 

The foundation of the thesis is based on three different interviews of Finnish sound de-

signers each with their own field and focus in sound designing. The interviews and the 

views of the sound designers give the basis of the suitability of the listening walk as a 

tool in sound designing. With the interviews, a short listening walk was carried out 

through which the interviewees reflected their own experiences on the matter. In addi-

tion to the interviews, extensive soundscape research, literature about sound design as 

sources were also used.  

 

The most important objective of the thesis was to find a way to help the initial creation 

of the sound design with a concrete tool. The focus at the university of applied sciences 

is specifically in the teaching of technical aspects and the creative side of the work can 

easily be overlooked. There was also a personal educational aim to increase the thesis 

writer’s own understanding of what it takes to accomplish a good sound design. 

 

According to the research listening walk can be used as a tool for sound design in the 

productions of domestic radio plays, movies and television series. In addition the inter-

views brought up some challenges concerning the listening walks, which however do 

not obstruct their use as tools in professional productions. The technology and exercises 

related to the listening walks are also covered in the thesis. The thesis also includes im-

provement prospects in the sound walks that came up in the interviews. 

Key words: listening walk, sound design, sound walk, soundscape 
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1 JOHDANTO 

 

Käsittelen opinnäytetyössäni kuuntelukävelyä uudenlaisena työkaluna rikkaan ja moni-

muotoisen äänisuunnitelman luomiseksi. Maailmamme on täynnä ääniä, eikä korvamme 

lakkaa kuulemasta, vaikka me lakkaisimmekin kuuntelemasta. Äänisuunnittelijan työssä 

kuuloaisti on luonnollisesti tärkein, mutta useimmiten pelkkä kuuleminen ei riitä. Ääni-

suunnittelijan pitää osata myös kuunnella. Miten omaa kuuntelua voisi harjoittaa, jotta 

siitä saisi kaiken mahdollisen hyödyn irti?  

 

Ammattikorkeakoulussa meille opetetaan monia käytännöllisiä työkaluja, joilla voimme 

äänittää ja muokata ääntä. Minut kuitenkin yllätti, miten meille ei juurikaan esitelty 

suunnittelullisia työkaluja. Pienen tutkimisen jälkeen havahduin siihen, miten vähän 

minulla oli työkaluja oman kuunteluni harjoittamiseen. David Sonnenschein, tunnettu 

elokuvien äänisuunnittelija, mainitsee kirjassaan Sound Design (2001), että äänisuunnit-

telijan tärkein ominaisuus onkin osata kuunnella ja ymmärtää kuulemaansa. (Sonnen-

schein 2001, 182).  

 

Maailma on täynnä ääniä ja vastaanotamme niitä jatkuvasti. Suurin osa ääni-

informaatiosta menee kuitenkin meiltä niin sanotusti ’ohi korvien’. Ääniä tietoisesti 

havainnoimalla emme vain kartuta omaa sisäistä ”äänikirjastoamme”, vaan ääni itses-

sään pitää sisällään valtavasti informaatiota. Äänimaisematutkija Heikki Uimonen tii-

vistää tekstissään: ”Ääniympäristöä aktiivisesti kuuntelemalla on kuitenkin mahdollista 

tarkastella äänten jokapäiväisiä merkityksiä, niiden kulttuurista ja historiallista kerros-

tuneisuutta sekä tehdä ääniympäristön laadullista arviointia” (Uimonen 2011, 44.) 

 

Erilaisia kuuntelukävelyitä hyödynnetään monilla eri aloilla aina säveltämisestä psyko-

logiaan. Kuuntelukävelyä on alun perin kehitetty äänimaiseman tutkimuksen käyttötar-

koituksiin. Kanadalainen äänimaisematutkimuksen isä R. Murray Schafer tiivistää mie-

lestäni hyvin, että jokainen äänimaisema on yksilöllinen (Schafer 1994, 26). Tutustut-

tuani Schaferin teokseen The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of 

the World (1994) aloin pohtimaan miten pystyisin hyödyntämään äänimaisemantutki-

muksen näkökulmaa ja sen työkaluja äänisuunnittelussa. Kyseinen teos on kiistatta vai-

kuttanut äänitaiteen kehittymiseen myös Suomessa, esimerkiksi Harri Huhtamäen tuot-

tamiin radiotöihin. 
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Äänimaisematutkimus on kuitenkin valtava aihe, jonne upposin aina vain syvemmälle 

mitä enemmän sitä tutkin. Lopulta päätin rajata aiheeni koskemaan ainoastaan kuunte-

lukävelyä työkaluna kotimaisissa elokuva-, tv- ja kuunnelmatuotannoissa, sillä itselläni 

on kokemusta kaikilta mainitulta osa-alueilta. Olen haastatellut kolmea suomalaista ää-

nialan ammattilaista työhöni liittyen. Eero Aro tarkastelee kuuntelukävelyä kuunnelman 

äänisuunnittelijan näkökulmasta, Minna Hellmanilla on puolestaan kotimaisen päivit-

täissarjan näkökulma. Kotimaisen elokuvatuotannon näkökulma on Jukka Nurmelalla. 

He kertovat näkemyksiään siitä, miten kuuntelukävelyä voisi hyödyntää työkaluna ny-

kypäivänä kotimaisissa elokuva-, tv- ja kuunnelmatuotannoissa. Analysoin näitä näke-

myksiä eri työnkuvien lähtökohdista. Omien kokemuksien pohjalta pystyn vertailemaan 

omia ajatuksiani haastattelemieni ammattilaisten käsityksiin. Halusin valita opinnäyte-

työhöni juuri nämä kolme näkökulmaa, sillä ne jakavat tarpeeksi samoja samoja piirtei-

tä, jotta niitä pystyy hyvin vertailemaan, mutta samalla ne ovat tarpeeksi erilaisia erojen 

löytämiseen.  

 

Ensimmäisenä käyn läpi tutkimuksen käsitteistöä, jonka jälkeen selvennän mitä tarkoi-

tan, kun puhun kuuntelukävelystä työkaluna. Tämän jälkeen pureudun tarkemmin teke-

miini haastatteluihin. Haastatteluihin jälkeen kerron tarkemmin haastatteluiden perus-

teella syntyneistä tutkimustuloksista. Viimeisessä kappaleessa on yhteenveto ja omia 

pohdintojani aiheesta.  
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2 KÄSITTEET 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi opinnäytetyöhöni liittyvät tärkeimmät käsitteet. Keskei-

simpänä ovat äänikävely ja kuuntelukävely, jotka eivät ole synonyymeja toisilleen toisin 

kuin arkikielessä niitä yleensä käytetään. On siis hyvä pitää mielessä niiden sävyerot. 

(Schafer 1994, 212.) Lisäksi tärkeitä aiheeseen liittyviä käsitteitä ovat binauraalinen 

äänitys, äänimaisema ja akustinen ekologia. Olen valinnut edellä mainitut käsitteet, 

koska ne ovat yleisiä ammatillisissa piireissä, mutta ovat niiden lisäksi leviämässä myös 

muun kansan tietoisuuteen erilaisten uusien kulttuuripalveluiden, esimerkiksi ääniluon-

tokävelyiden, kautta. 

 

2.1 Kuuntelukävely ja äänikävely 

 

Kuuntelukävely (listening walk) jakaa paljon yhteisiä piirteitä äänikävelyn kanssa. Ka-

nadalaisen äänikävelyä teoksissaan käyttävän taiteilija ja tutkija Andra McCartneyn 

mukaan kuuntelukävelyn ja äänikävelyn suurin ero syntyy siinä, että äänikävelyn aikana 

osallistujia rohkaistaan tuottamaan ääntä kun taas kuuntelukävelyn aikana osallistujia 

pyydetään olemaan puhumatta. Yleisesti kuitenkin käytetään enemmän käsitettä äänikä-

vely kuuntelukävelyn sijaan viitatessa yleisillä paikoilla tehtäviin hiljaisiin kävelyihin. 

(McCartney 2010.) 

 

Hiljaisuus kävelyillä on perusteltua. Osallistujia pyydetään yleensä olemaan hiljaa käve-

lyn aikana useista syistä. Korvat kuulevat selkeimmin taajuudet, joilla ihmisääni liik-

kuu. Tämä johtaa helposti siihen, että huomio kiinnittyy puheeseen muiden äänien kus-

tannuksella. Ihmiset keskittyvät ennemmin kieliin, joita he ymmärtävät, jonka vuoksi 

muut äänet joutuvat huomiokentän ulkopuolelle helposti. Lisäksi hiljainen ryhmä kiin-

nittää muiden ympärillä olijoiden huomion itse kuunteluun. (McCartney 2010.) Myös 

saksalainen opettaja ja äänipedagogi Lena Dietze puhuu hiljaisuuden tärkeydestä kuun-

telukävelyillä. Hänen mukaansa kuuntelukävelyillä on tärkeää olla puhumatta kahdesta 

syystä. Ensinnäkin puhuessa ei pysty kuuntelemaan kunnolla huomion herpaantuessa 

kuuntelusta. Toiseksi, puhuessa ihminen analysoi ja tulkitsee kokemaansa, jota Dietzen 

mukaan pitäisi välttää. Keskipiste kuuntelukävelyssä pitäisi olla kuuntelemisessa ja ko-

kemisessa. (Dietze 2000, 20.) Tavoitteena onkin siis olla yhdessä yksin, niin sanotusti 

omien ajatuksiensa kanssa. Kuuntelukävelyn jälkeen voi omia kokemuksia kuitenkin 

peilata kaverin kautta. 



8 

 

 

Äänikävely (soundwalk) on luova tutkimuksellinen harjoitus, johon kuuluu kuuntelua ja 

joskus myös äänitystä. Äänikävelyssä, kuten kuuntelukävelyssä liikutaan kävelyvauhtia 

valituissa ympäristöissä. Äänikävely yhdistää tavallisen kävelyn ja arkipäiväiset äänet, 

jonka avulla huomio on helpompi kiinnittää usein sivuutettuihin tapahtumiin ja proses-

seihin. (McCartney 2010.) 

 

McCartneyn mukaan äänikävely on paikan tutkimista kävellen, jolloin kuuntelu on pää-

asiallinen informaation lähde. Äänikävelyä käytetään tutkiviin ja tutkimuksellisiin käyt-

tötarkoituksiin. Äänikävelyn voi äänittää ja se voi tapahtua myös ohjatusti. Äänikävely 

tarjoaa ihmisille tavan, joka voi avartaa kulttuurillisia, poliittisia ja sosiaalisia merkityk-

siä jokapäiväisistä äänistä. (McCartney 2012, 1.) 

 

Termiä äänikävely käytettiin ensimmäisen kerran 1970-luvulla R. Murray Schaferin 

johdolla Maailman äänimaisemaprojektissa (World Soundscape Project, WSP) Van-

couverissa. McCartneyn mukaan äänikävelyt voivat tapahtua kaupunki- tai maalaisym-

päristössä, erämaassa tai kaikkialla näiden välissä. Äänikävely voidaan tehdä yksin tai 

ryhmässä. Äänitetty äänikävely voidaan sijoittaa uudelleen samaan paikkaan tai kääntää 

muuhun muotoon jälkikäsittelyn avulla. (McCartney 2010.) Mainittakoon listaan vielä 

erikseen ympäristön kuuntelu (listening of environment) puolestaan viittaa erilaisiin 

muihin kuunteluharjoituksiin, joita yleensä tehdään paikallaan pysyen.  

 

2.2 Binauraalinen äänitys 

 

Kuuntelukävelyiden tallentaminen on joskus aiheellista ja binauraalisella äänitysteknii-

kalla tallennettu äänite on autenttisin vaihtoehto kuuntelukävelyn tallentamiseen. Bi-

nauraalinen tarkoittaa ”kaksikorvaista kuulemista”. Binauraalisessa äänityksessä ääni-

informaatio muodostuu oikeaan sekä vasempaan korvaan tulevan äänen taajuuden, amp-

litudin ja vaiheen eroista. Mikäli signaalia ei muokata, se vaatii toistovälineeksi vähin-

tään stereokuulokkeet.  

 

Useimmat binauraaliset äänitykset tehdään keinopäällä (artificial head), joka on tehty 

täysikasvuisen aikuisen pään mittojen mukaan. Siinä pyritään toistamaan mittojen ja 

yksityiskohtien lisäksi ihon pehmeys ja luun kovuus, jotta ääni saataisiin tallennettua 

mahdollisimman samankaltaisena, kuin oikea ihminen sen kuulisi. (Maijala 1996, 5.) 
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Binauraalisen äänityksen voi tehdä myös äänittäjä itse asettamalla binauraaliset mikro-

fonit korviin, silmälaseihin tai vaatteisiin.(McCartney 1999, 31.) Useimmat kuuntelukä-

velyt äänitetään juuri tällä tekniikalla.  
 

 

Kuva 1. DPA 4060 lavalier mikrofonit. (Georgiev, 2013.) 

 

2.3 Äänimaisema ja akustinen ekologia 

 

Äänimaisema (soundscape) on termi, jolla viitataan kuunneltuun tai kuultuun ääniym-

päristöön. Äänimaisema voi olla luonnonympäristö, mutta myös keinotekoiset ääniym-

päristöt voivat olla äänimaisemia. (Schafer 1994, 275.) Äänimaisema on vuorovaikut-

teinen kenttä jopa silloin, kun siitä erotellaan eri äänitapahtumat omiksi osikseen. Ääni-

en keskenäisen vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen ja selvittäminen on uskomatto-

man paljon vaikeampaa, kuin yksittäisten äänien käsittely ja leikkely laboratorio-

olosuhteissa. Äänimaisematutkimus on kuitenkin tärkeä ja tutkimuksellisesti uusi aihe-

piiri. (Schafer 1994, 131.) 

 

Akustisen ekologian tutkimus on ääniympäristön tai äänimaiseman ja siellä elävien or-

ganismien vuorovaikutuksen tutkimusta (Schafer 1994, 271). Akustisen ekologian tut-

kimus ei erottele tiettyjä akustisia alueita koko maailmamme akustisesta järjestelmästä, 

vaan erikoisimpiakin alueita tutkitaan osana tuota järjestelmää. Se vuorostaan on moni-

tasoisesti yhteydessä kaikkien elävien luonnolliseen, sosiaaliseen ja kulttuurilliseen käy-

tökseen heidän elinympäristössään. (Westerkamp 2000, 3.) 
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3 KUUNTELUKÄVELY TYÖKALUNA 

 

Andra McCartney on apulaisprofessori viestinnän laitoksella Concordia yliopistolla, 

jossa hän opettaa muun muassa ääniteoriaa. McCartney on tehnyt uraa ääni- ja kuunte-

lukävelyiden parissa, ja häneen viitataankin usein äänikävelytaiteilijana. McCartneyn 

artikkelissa Meaningful Listening through Soundwalks (2012) hän kuvailee, miten pai-

kat paljastavat erilaisia äänellisiä näkökulmia riippuen siitä, milloin kuuntelukävely 

tehdään. Jos kuuntelukävelyitä toistetaan päivittäin tai viikoittain, tai vuorokauden tai 

vuodenaika vaihtuu, voi jokaisella kuuntelukerralla havaita jotain uutta ja erilaista sa-

masta paikasta. Toistamalla kuuntelukävelyitä kuuntelija voi huomata paikkojen hieno-

varaiset äänelliset ominaisuudet perinteisten elementtien lisäksi, jolloin kuuntelukoke-

muksesta saattaa löytää syvempiä, rikkaampia ja rytmillisempiä merkityksiä. Usein täl-

laiset merkitykset tulevat esille vasta tuntien aktiivisen kuuntelun jälkeen. (McCartney 

2012, 3.) 

 

Tavalliset arkipäivän äänimaisemat koostuvat usein äänistä, jotka koetaan mielenkiin-

nottomiksi, staattisiksi tai häiriöääniksi. Näitä arkipäivän ääniä pidetään yleensä epä-

musikaalisina tai epäkiinnostavina, vaikka niissä on tärkeää tietoa ääniympäristöstä ja 

näin ollen potentiaalia uudelle musikaaliselle oivallukselle. Kuuntelukävelyt ja muut 

arkipäivän kuunteluharjoitukset ovat reitti äänen merkitykseen ja oivallukseen. (Mc-

Cartney 2012, 2.) 

 

3.1 Kuuntelukävelyn käyttötapoja 

 

Kuuntelukävelyä voidaan käyttää äänisuunnittelullisena työkaluna, vaikka se alun perin 

suunniteltiin ympäristöntutkimuksen työkaluksi. Kanadalainen säveltäjä ja akustisen 

kommunikaation tutkija Barry Truax käyttää kuuntelukävelyä oivaltamisen ja inspiraa-

tion lähteenä.. Kuuntelukävelyä harrastetaan myös rentoutus- ja kuntoutustarkoituksissa 

ilman muuta päämäärää kuin oman mielen virkistyminen.  

 

Myös äänitaide on saanut osansa kuuntelukävelystä. Suomessa oli vuonna 2011 yhteisö-

taideprojekti ’Turku kuuntelee’, jossa etsittiin mm. merkityksellisiä äänimaamerkkejä. 

(Turku kuuntelee, 2011.) Kuuntelemalla näistä paikoista nauhoitettuja äänitteitä ääni-

suunnittelija voi saada uusia ajatuksia ja ideoita äänimaisemien rakentamiseen elokuvis-

sa. Tällaisten tallenteiden tekeminen on mielestäni merkittävää, sillä yksikään äänimai-
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sema ei ole ikuinen. Inspiraatiota äänisuunnitteluun voi hakea myös tällaisten projektien 

parista. Myös Internetistä löytyvältä Youtube -videosivustolta löytyy äänikävelyivideoi-

ta monilta eri tekijöiltä ja eri näkökulmista. Videoista voi löytyä monia mielenkiintoisia 

näkökulmia äänimaisemointiin.  

 

Toinen äänikävelyä käyttävä tutkimus- ja taideprojekti on Soundwalking Interactions. 

Projektin päämäärä on tutkia äänikävelyä nostaa yleistä tietoisuutta erilaisista merkittä-

vistä paikoista ja niiden historiasta. Suurin osa äänikävelyistä järjestetään tutkimusryh-

män jäsenien toimesta Montrealin kaupungissa, mutta niitä toteutetaan myös ympäri 

Quebecia sekä kansainvälisesti. Soundwalking Interactions yrittää laitteistojen avulla  

laajentaa äänikävelyn määritelmää. Se myös yrittää laitteistotyöskentelyllä luoda entistä 

läheisempää suhdetta liikkumiselle ja kuuntelulle. (Soundwalking Interactions.)  

 

3.2 Kuuntelukävelyn suunnittelu 

 

Ennen kuuntelukävelyllä lähtöä tulee miettiä omia tavoitteitaan ja motiivejaan kävelyn 

tekemiselle. Onko tarkoituksena hakea ratkaisua ja innoitusta johonkin tiettyyn ongel-

maan vai onko ajatuksena tehdä kuuntelukävely pelkästään kokemusmielessä ja korvien 

puhdistuksena? Mikäli tavoitteet ovat tarkkaan määritelty voi ottaa mukaan tarvittaessa 

kevyet muistiinpanovälineet, esimerkiksi pieni muistio tai sanelukone. On hyvä myös 

miettiä millaista tietoa ja havaintoja kävelyltä haluaa kerätä. Onko tavoitteena esimer-

kiksi saada konkreettisia vastauksia äänisuunnitelmaan vai kenties pohtia äänien sy-

vempää, kulttuurillista merkitystä? Molemmat näkökulmat ovat äänisuunnittelullisesti 

tärkeitä, vaikka ne voivat vastata samaan kysymykseen täysin eri tavalla.  

 

Äänien tutkimista ja havainnoimista helpottaa, jos ääniä pystyy jaottelemaan tai 

kategorisoimaan jollain perusteella. Monet tutkijat ja äänisuunnittelijat ovat jakaneet 

ääniä ryhmiin monin eri perustein. Onko tavoitteena esimerkiksi saada konkreettisia 

vastauksia äänisuunnitelmaan vai kenties pohtia äänien syvempää, kulttuurillista merki-

tystä? Molemmat näkökulmat ovat äänisuunnittelullisesti tärkeitä, vaikka ne voivat vas-

tata samaan kysymykseen täysin eri tavalla. Tärkeintä on löytää se oma näkökulma.  

 

3.3 Esimerkkejä äänen jaottelusta 
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Ääntä itsessään on tutkittu paljon, eikä ole tarkoituksenmukaista käydä läpi kaikkia teo-

rioita opinnäytetyössäni. On kuitenkin hyvä osata muutamia eri näkökulmia äänen jaot-

teluun kuuntelukävelyä varten. Äänen jaottelu voi helpottaa ja selkeyttää kuuntelukäv-

lyllä äänten erottelemista toisistaan. Samalla kuuntelukävelijä voi paremmin pystyä ja-

kamaa ääniä erilaisiin kategorioihin ja näin saada selkeyttä omaan kuuntelukävelyko-

kemukseensa. Opinnäytetyössäni haluan nostaa esille kaksi näkökulmaa äänen jaotte-

luun. David Sonnenschein puhuu äänen jaottelusta hyvin käytännönläheisesti, pääasias-

sa elokuvaäänen kautta. R. Murray Schaferin näkökulma puolestaan liittyy äänimaise-

matutkimukseen. Kumpikaan näistä näkökulmista ei ole kuuntelukävelyn kannalta pa-

rempi toista, vaan ne molemmat tarjoavat vain erilaiset lähtökohdat tarkastella kuunte-

lukävelyä. 

 

Sonnenschein jakaa elokuvien äänet kolmeen ryhmään sen perusteella, miten katsojan 

huomio niihin kiinnittyy. Ensimmäisenä ovat äänet, joita kuuntelemme aktiivisesti, esi-

merkiksi dialogi. Toisena ovat äänet, jotka tukevat ympäristöä ja tapahtumia, jotka kuu-

luvat, mutta eivät vaadi aktiivista tarkkailua. Kolmantena ovat taustaäänet, joita emme 

huomaa, mutta jotka läsnäolollaan ovat tärkeä osa elokuvan luotua todellisuutta, ja näin 

vaikuttaa alitajuntaamme. (Sonnenschein 2001, 195.) Tämä jaottelu on hyvin käytän-

nönläheinen ja liittyy vahvasti äänisuunnittelulliseen näkökulmaan. Kuuntelukävelyn 

kannalta tärkeimpiä ovat ympäristö- ja tapahtumaäänet sekä taustaäänet. 

 

R. Murray Schafer puolestaan erottelee kirjassaan The Soundscape: Our Sonic Envi-

ronment and the Tuning of the World (1994) äänimaisemassa kolme äänten ryhmää: 

Perusääni (keynote sound) on äänimaiseman taustaääni, johon ei yleensä kiinnitetä ak-

tiivisesti huomiota. Se on tietyllä paikalle ominainen äänien kirjo, esimerkiksi meri tai 

pohjolan tuuli. Perusääni syntyy paikan maantieteestä ja ilmastosta. Sound signals eli 

äänisignaalit ovat ääniä, joita kuuntelemme aktiivisesti. Äänisignaaleja (sound signals) 

on lukemattomia, mutta joillakin äänisignaaleilla on erityismerkitys. Eri yhteiskunnissa 

on erilaisia äänisignaaleja, joita jokainen kuulee ja jotka pitää huomioida, esimerkiksi 

kellot, pillit, torvet ja sireenit. Äänimaamerkit (soundmarks) ovat jollekin seudulle tär-

keitä ääniä. Maamerkkinä voi olla esimerkiksi keskellä kaupunkia oleva puro. (Schafer 

1994, 9-10). Tällainen lähestymistapa on enemmän yhteiskunnallinen, ja liittyy vahvasti 

äänelliseen kommunikaatioon (acoustic communication). Mielenkiintoisinta äänisuun-

nittelullisesti ovat Schaferin jaottelussa äänelliset maamerkit. Ilman aktiivista havain-
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nointia tällaiset maamerkit jäävät usein huomaamatta. Samalla ne ovat kuitenkin ääniä, 

jotka toimivat ääniympäristön perustana, ja joita ilman äänimaisema ei olisi sama.  

 

Mielestäni erilaisten äänten jaotteluiden avulla äänisuunnittelija pystyy erottelemaan 

äänellisesti hyvinkin rikkaasta äänimaisemasta niitä elementtejä, jotka tekevät siitä mie-

lenkiintoisen, ja joilla on äänellisiä erityismerkityksiä kyseiselle äänimaisemalle. Kan-

nattaa myös ennen kuuntelukävelylle lähtöä miettiä mistä lähtökohdista äänimaisemaa 

haluaa kuunnella. Sonnenscheinin näkökulma on pelkistetympi, ja vastaa mielestäni 

suoremmin äänisuunnittelullisiin kysymyksiin. Schaferin jaottelussa puolestaan ääni-

suunnittelu kannalta pidän mielenkiintoisimpana äänimaamerkkejä, jotka ovat kulttuu-

rillisesti ja historiallisesti merkittäviä ja saattavat usein jäädä huomaamatta Sonnen-

scheinin näkökulmasta. Ne voivat kuitenkin olla hyvin merkittävä osa rikasta ja moni-

muotoista äänisuunnittelmaa.  

 

3.4 Kuuntelukävelyiden tallentaminen 

 

Uimosen mukaan suurin osa ääni-informaatiosta jää tarkkaavaisen havainnoinnin 

ulkopuolelle. (Uimonen 2011, 1). Edes kuuntelukävelyllä ei ole mitenkään mahdollista 

havaita ja lokeroida kaikkia kuulemiaan ääniä. Tällöin avuksi kannattaa ottaa joko nau-

huri tai esimerkiksi muistiinpanovälineet. Andra McCartneyn mukaan kuuntelukävelyn 

äänittäminen kannattaa, sillä äänitteen kuuntelu myöhemmin antaa uutta ja erilaista oi-

vallusta ja ymmärrystä äänimaisemasta. (McCartney 1999, 29.)   

 

Kuuntelukävelyiden tallentaminen on melko yksinkertaista, jos pitää mielessä muutamat 

avainseikat. Ensimmäisenä tulee vastaan kaluston koko, jossa kannattaa korostaa käy-

tännöllisyyttä. Kaluston tulee olla kevyt, pienikokoinen ja huomaamaton. Lisäksi olisi 

hyvä, jos kalustoa pystyisi operoimaan myös kokematon käyttäjä. (Kytö, Remy & Ui-

monen 2012, 91.) 

 

Kuuntelukävelyiden äänittäminen ei vaadi erityistä tekniikkaa. Tämä riippuu tietenkin 

laadusta ja tavoitteista, joihin kävelyllä pyritään. Äänitystä varten voi pelkkä pieni tas-

kunauhuri, esimerkiksi Zoom H2 tai Zoom H4n, olla täysin riittävä. Lisäksi äänityslait-

teiston pieni koko tarjoaa muita etuja. Pieni taskunauhuri on helppo ja kevyt kuljettaa 

mukana. Näin kävely on helppo tallentaa myöhempää tarkastelua ja säilytystä varten. 
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Stereoäänitys tarjoaa tiettyjä etuja monoon nähden juuri paremman tilan- ja paikantun-

nun takia. Binauraalinen äänitys on myös yksi mahdollisista äänitysvaihtoehdoista. Mi-

käli kuuntelukävelyillä syntyneitä äänitteitä aikoo käyttää myöhemmin, esimerkiksi 

soittaessa sitä ohjaajalle havainnointimateriaalina, on syytä panostaa laatuun jonkin ver-

ran. Itse äänitin tehdyt kuuntelukävelyt Zoom H2 –nauhurilla. 

 

Kuuntelukävelyitä on mahdollista äänittää myös monikanavaäänityksinä jolloin taas 

vaadittavan laitteiston koko kasvaa. Vaadittavista laitteista tulee helposti iso ja kömpelö 

kokonaisuus, joka voi olla hankala käsitellä sekä ulkonäöltään huomiota herättävä. Vas-

tineeksi saa tietenkin monikanavatallenteen, joka antaa entistä paremman tilan- ja pai-

kantunnun. Laitteita valitessakin on tärkeintä miettiä omia tarkoitusperiään ja sitä, mitä 

haluaa kuuntelukävelyltä. Jokaisen kävelyn äänittäminen ei ole tarkoituksenmukaista.  

 

Jos tarkoituksena on kuitenkin säilyttää äänitetyt tallenteet pitkään ja käyttää niitä use-

ampaan kertaan myöhemmin kannattaa panostaa kunnon äänityskalustoon. Tällöin mo-

nikanavatallenne maksaa vaivansa takaisin. Ääniympäristön toistaminen spatiaalisesta 

nauhoitteesta luo tilan mahdollisimman autenttisesti. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

ääniympäristöstä otettu nauhoite ei koskaan vastaa täydellisesti kokemusta paikan pääl-

lä. (Kytö, Remy & Uimonen 2012, 85.) 

 

Kuuntelukävelyn tallentamisen kannalta on tärkeää pysähtyä hetkeksi miettimään myös 

formaattia, jolla kuuntelukävely on tarkoitus toistaa. Monikanavaäänitys takaa stereoää-

nitystä paremman tilan- ja paikantunnun, mutta läheskään kaikilla ei ole valmiuksia 

toistaa monikanavatallenteita. Ihannetapauksessa formaatti on avoin kaikilla tasoilla, 

joka mahdollistaa alasmiksauksen (down-mixing) korkealaatuisesta lähdemateriaalista 

heikompaan. Yleisimpiä tällaisia heikompia formaatteja ovat MP3 Surround, DTS ja 

AAC. (Kytö, Remy & Uimonen 2012, 89.) 

 

Hiljaisessa äänimaisemassa kehon omat äänet korostuvat. Mikrofonin paikalla on myös 

merkitystä kuuntelukävelyn äänittämisessä, sillä hiljaisessa äänimaisemassa esimerkiksi 

omat hengitysäänet tarttuvat helposti mikrofoniin, mikäli se on lähellä suuta. Mikrofo-

nin voi kiinnittää myös esimerkiksi omaan vyöhön, jolloin nauhurille tallentuu erilainen 

kuuntelukävelykokemus. Vyöllä olevassa mikrofonissa askelten äänet kuitenkin koros-

tuvat, joten kannattaa miettiä millaiseen maastoon ja millaisilla jalkineilla kuuntelukä-
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velylle lähtee. (McCartney 1999, 31.) Vaatteiden valinnassa kannattaa suosia kahise-

mattomia materiaaleja, joissa on mukava liikkua.  

 

On hyvä muistaa, että kokemusten ylöskirjoittaminen voi muuttaa niiden merkitystä ja 

tunnelmaa, sillä kirjoitettu kokemus on aina epäsuora. Mitä pidempi aika kokemuksen 

ja kirjoittamisen välillä on, sitä todennäköisemmin mielessä tapahtuu valikointia. Ha-

vaintojen kirjaaminen ylös on joka tapauksessa ensiarvoisen tärkeää. Jos kävelyn aikana 

jaksaa kirjata ylös paljon ääniä, niitä pystyy myöhemmin vielä työstämään. Kävelyn 

jälkeen ylöskirjoitetut sanat voidaan jakaa kategorioihin esimerkiksi niiden herättämien 

tunnetilojen ja merkitysten perusteella. Tällä tavalla äänisuunnittelijalle syntyy nopeasti 

kuva siitä, millaisia tunteita ja merkityksiä mikäkin ääni hänessä herättää. 
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4 HAASTATTELUT 

 

Haastattelin opinnäytetyötäni varten kolmea suomalaista äänisuunittelijaa, jotka toimi-

vat äänisuunnittelijoina eri aloilla. Eero Aro vastasi kysymyksiin kuunnelmantekijän 

näkökulmasta, Minna Hellman kotimaisen tv-tuotannon näkökulmasta ja Jukka Nurme-

la puolestaan edusti elokuvien ja dokumenttien näkökulmaa.  

 

Haastattelu koostui kahdesta osasta. Ensimmäisellä haastattelukerralla teimme yhdessä 

haastateltavan kanssa kuuntelukävelyn. Kävelyt sijoittuivat Tampereelle ja Helsinkiin, 

keskusta-alueille. En suunnitellut etukäteen tarkkoja reittejä vaan pidin mielessäni pää-

piirteittäin minne halusin suunnata. Haastateltavat eivät saaneet minkäänlaista etukä-

teisohjeistusta kuuntelukävelyn tekemiseen. Kävelyt kestivät noin 15 minuuttia ja ne 

taltioitiin. Kävelyn jälkeen keskustelimme kävelystä vapaamuotoisesti noin 30 minuut-

tia. Keskustelut taltioitiin. 

 

Tein toiset haastattelut noin viikon kuluttua ensimmäisestä ja niiden kesto oli noin 45 

minuuttia. Haastatteluissa noudatin etukäteen laatimieni kysymysten (LIITE 1) sarjaa ja 

vastaukset taltioitiin.  

 

4.1 Eero Aro ja kuunnelmat 

 

Eera Aro on suomalainen yrittäjä, joka keskittyy työssään pääasiassa vanhojen äänittei-

den digitointiin, restaurointiin ja puhdistukseen. Lisäksi Aro kirjoittaa artikkeleita, tekee 

radio-ohjelmia ja vähän opetustöitä. Erilaisista töistä huolimatta hänen ammatti-

identiteettinsä on äänisuunnittelija. Kävimme Aron kanssa kuuntelukävelyllä 15.2.2013 

Helsingin keskustassa.  

 

Aro kuvaili tunnelmiaan kuuntelukävelyn jälkeen hyväksi, sillä tarkkaavainen kuuntelu 

on hänelle normaalia ja osa arkipäivää. Hän ei ottanut mitään tavoitetta kyseiselle kuun-

telukävelykerralle. Aro kuitenkin täydentää, että hän tekee suurpiirteisiä tavoitteita itsel-

leen ennen kuuntelukävelylle lähtöä, mikäli kuuntelukävelyn tarkoitus on olla työväli-

neenä jollekin työlle. Aro tällöin yleensä hakee äänimassasta jotain tiettyä ääntä tai tie-

tyn tyyppistä ääntä. Tekemällämme kuuntelukävelyllä hän kiinnitti huomiota mm. tyh-

jäkäynnillä olevaan diesel-autoon, josta lähtevä ääni oli saman sukuinen kuin ääni, jota 

hän tarvitsee juuri omassa projektissaan. (Aro, haastattelu 15.2.2013.) 
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Aro kertoo, että hänellä on työnalla oleva projekti aina mielessä eikä koe tarpeelliseksi 

lähteä erikseen kuuntelukävelylle, ainakaan kaupungissa. Kuuntelukävelyllä hänen 

huomionsa kiinnitti myös pysäköintiautomaatti, joka piti erikoisen kovaa surinaa. Muu-

ten Aro ei huomannut mitään tavallisesti poikkeavaa, vaikka hän kuunteli tarkkaavaises-

ti. Kaikki oli hyvin tavallista, juuri sellaista kuin helmikuisessa Helsingissä kuuluu olla. 

Kuuntelu on Arolle niin arkipäiväinen työkalu, että hänellä on paremminkin vaikeuksia 

olla kuuntelematta tarkkaavaisesti. (Aro, haastattelu 15.2.2013.) 

 

Aro mainitsi haastattelussa myös jonkin verran akustisesta ekologiasta, jonka tutkimi-

seen kuuntelukävelyä voidaan myös käyttää. Kuuntelukävely alkoi Helsingin keskustas-

sa Aleksanterinkadun risteyksestä, jossa oli kävelykatu. Aro itse on muuttanut Helsin-

kiin silloin, kun kävelykatua ei vielä ollut. Hän muistelee, miten katu on muuttunut pal-

jon hiljaisemmaksi autojen ja raitiovaunujen siirryttyä muualle. Lisäksi Aro kiinnitti 

huomiota kävelykadun lämmitykseen. Kävelykadulla ei ollut tippaakaan lunta tai jäätä, 

joten ihmisten askeleet ja matkalaukut kuulostivat aivan samalta kuin kesäisessä Hel-

singissä, vaikka oli helmikuu. Lintujakin kuuntelukävelyllä kuului vasta Erottajan jäl-

keen, vaikka joskus Esplanadin puisto oli Aron sanoin ’ihan maaseutua’. ”Sillä tavalla 

se ihminen on itse rakentamalla aiheuttanut ympäristön muuttumisen myös äänellisesti,” 

Aro kommentoi. (Aro, haastattelu 15.2.2013.) 

 

Keskusteltaessa kuuntelukävelytekniikoista Aro kertoo, että ei ole koskaan opetellut 

niin sanotusti ’oikeaa tekniikkaa’. Oikealla tekniikalla hän tarkoittaa kuuntelun aikana 

äänien jaottelua, esimerkiksi tausta- ja lähiääniin. Hän kuvailee enemmin kuuntelevansa 

äänimassaa kokonaisuutena, vaikka myöntääkin varmasti osaavansa tietoisesti jaotella 

ääniä, mikäli vain yrittäisi. (Aro, haastattelu 15.2.2013.) 

 

Aro on kehitellyt myös kuuntelukävelytekniikan, jossa yhdistellään kahta eri ääniympä-

ristöä. Idea tähän lähti, kun hän oli bussissa ja kuunteli samalla joitain omia äänityksi-

ään kuulokkeilla. Hän yllättyi, kun bussin ääniympäristö sekoittui äänitteessä kuuluvaan 

ääniympäristöön, jolloin ei voinut enää olla varma mikä ärsyke tuli mistäkin. Tästä in-

toutuneena Aro kävi itse ensin äänittämässä kuuntelukävelyn binauraalisesti, jonka jäl-

keen hän laittoi ihmiset kävelemään omavalintaisissa paikoissa kuulokkeet korvilla. 

Näin kaksi kuuntelukävelyä sekoittuivat toisiinsa niin, että kävelijä ei voinut olla ihan 

varma mikä ääni oli nykyhetkestä ja mikä äänitteeltä. (Aro, 15.2.2013.) 
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Aron kehittelemässä tekniikassa äänitys kannattaa nimenomaan tehdä korvamikrofo-

neilla tai keinopäämikrofnilla, jolloin avaruudellinen tila tulee kuulijalle mahdollisim-

man realistisesti. Tavallisella stereo- tai monoäänityksellä ääni tulee ikään kuin kuulijan 

pään sisältä kuulokkeilla kuunneltaessa, joka omalla tavallaan on myös pelottavaa. Se ei 

kuitenkaan anna samaa vaikutusta, kuin jos ääni tuntuu tulevan jostain kaukaa ulkopuo-

lelta eikä sitä kuulijan aistit oikein pysty selittämään. Vaikuttavuutta lisää varmasti se, 

jos äänitetty paikka ja kuuntelukävelyn paikka ovat mahdollisimman erilaiset. Aro kui-

tenkin huomauttaa, että tällainen tekniikka on vaativa suoritus, joka vie resursseja ja 

aikaa. Työkaluina pystyy kuitenkin käyttämään myös muiden äänittämiä kuuntelukäve-

lyitä, joita on tarjolla esimerkiksi Internetissä. (Aro, haastattelu 15.2.2013.) 

 

Yhtenä kuuntelukävelyharjoituksena Aro mainitsi myös kuuntelukävelyn kaverin kans-

sa. Toinen kävelijöistä laittaa silmät kiinni ja antaa toisen johdattaa. Ihmisen pyrkimys 

on aina selittää ympäristöään. Kuitenkin, jos näköaisti viedään pois äänien selitykset 

voivat johtaa mielenkiintoisiin päätelmiin. Tämä harjoitus sopii hyvin esimerkiksi koh-

tauksen suunnitteluun, joka tapahtuu kuvitteellisessa paikassa. (Aro, haastattelu 

15.2.2013.) 

 

Aro toteaa haastattelussa: ”Äänen kanssa työskentely on mun mielestä kuin aikakoneen 

käyttämistä” (Aro, haastattelu 15.2.2013.) Ensimmäisen kerran Aro kuuli kuuntelukäve-

lystä lukiessaan 1980-luvulla R. Murray Schaferin kirjan Our Sonic Environment and 

the Tuning of the World. Sieltä Arolle tarttuivat mukaan ne käsitteet ja elementit, joita 

tarkkaillaan ja kuunnellaan ja joihin kiinnitetään huomiota. Perusteet kuuntelukävelylle 

tuli siis äänimaisematutkimuksen kautta, jonka jälkeen Aro alkoi itse soveltamaan opit-

tuja asioita. Hänelle syntyi kokonaan uusi ympäristön kuuntelun näkökulma. (Aro, haas-

tattelu 22.2.2013.) 

 

Alkuvaiheessa Aro ei tavannut muita, jotka olisivat käyttäneet samaa tekniikkaa. Hänen 

opettajansa Yleisradion ammattiopiston äänitarkkailijakoulutuksessa kuitenkin opetti 

paljon kuulohavainnoista ja havaintopsykologiasta. Opettajan kautta Aro tutustui R. 

Murray Schaferin kirjaankin. Jotenkin Aro kuitenkin koki vielä siinä vaiheessa kirjan 

etäiseksi, sillä sen suhteuttaminen omaan asuinpaikkaan tuntui hankalalta. Nykyäänkään 

Aro ei tee mitenkään määrätietoisesti tai suunnitelmallisesti. Muutaman kerran hän on 

opetusmielessä laittanut muita kävelemään, jonka jälkeen havainnot on purettu yhdessä.  
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 (Aro, haastattelu 22.2.2013.) 

 

Luontoäänet ovat Aron mielestä haastavia käyttää projekteissa, sillä se riippuvat aina 

siitä millaista projektia ollaan tekemässä. Fiktiolla ja dokumentilla on erilainen realis-

min taso, joka on luontoääniä tehdessä tärkeää pitää mielessä. Esimerkkinä Aro mainit-

see linnut. Aina löytyy joku lintuasiantuntija, joka tunnistaa heti, jos työssä on käytetty 

ympäristöön sopimatonta lintua. Muissakin äänissä se saattaa olla uskottavuusasia, mut-

ta kaikki riippuu kerronnan tasosta. Ainahan projektin voi tehdä vaikkapa humoristises-

ti. Pääperiaate on kuitenkin se, että tietää ensin sen mihin pyrkii ja mitä tunnelmaa pyr-

kii rakentamaan. Sen jälkeen tietää mitä ovat ne elementit, joista kokonaisuutta voi läh-

teä rakentamaan. Aron mukaan työtä joutuu aina muokkaamaan, hakemaan ja vääntä-

mään, välillä aika paljonkin. (Aro, haastattelu 22.2.2013.) 

 

4.2 Minna Hellman ja tv-sarjat 

 

Minna Hellman työskentelee tällä hetkellä YLE:n Uusi Päivä tv-sarjan äänisuunnitteli-

jana. Hänen työtehtäviin kuuluu koko äänen tuotantoprosessi aina kenttä-äänityksestä 

äänen jälkitöihin. Kävimme Hellmanin kanssa kuuntelukävelyllä Tampereella, Pyynikin 

alueella 23.2.2013.  

 

Hellman kertoi kävelyn jälkeen tehdyssä haastattelussa, että kuuntelukävely tuntui mie-

lenkiintoiselta. Hän yritti koko ajan miettiä kävelyä työn kannalta; mitä hän hyötyisi 

siitä omassa työssään. Hänelle tuli mieleen aikarajoitteet mieleen ja kävelyn käytännön-

läheisyys, sillä kuuntelua tekee koko ajan vapaa-ajalla. (Hellman, haastattelu 

23.2.2013.) 

 

Hellmanin ensimmäinen kuuntelukävelykokemus oli Tampereen ammattikorkeakoulus-

sa hänen ollessaan siellä opiskelijana. Koulun vuosikurssilla tehtiin kaupungissa kuun-

telukävely. Hän kertoo miten välillä tulee kuunneltua, esimerkiksi koiran kanssa ulkoil-

lessa, mutta muuten hän ei ole tehnyt minkäänlaisia kuuntelukävelyitä tai -harjoituksia 

kouluaikojen jälkeen. Kuuntelemalla hän on kuitenkin löytänyt ratkaisuja äänisuunni-

telmallisiin ongelmiin, vaikkakin sattumalta. (Hellman, haastattelu 2.3.2013.) 

 

Hellmanin mielestä kuuntelukävely on hyödyllinen tekniikka äänisuunnittelussa, aina-

kin joiltain osin. Hänen mielestään tekniikka on erityisen hyödyllinen, jos äänisuunnit-
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telija on jossain oudossa paikassa, jota ei etukäteen tunne. Hellman kuitenkin huomaut-

taa, että hänellä ei ole kovin paljoa vertailukohta, sillä ei ole tehnyt muuta kuin Uusi 

Päivä -tv-sarjaa. (Hellman, haastattelu 2.3.2013.) 

 

Fiktiivisistä paikoista keskustellessamme Hellmanin mukaan äänisuunnittelu lähtee ku-

vasta. Tietenkin äänellä voi tuoda jotain kuvan ulkopuolista lisää, mutta silloin äänen 

pitää kuitenkin selittyä  jotain muuta kautta, esimerkiksi ympäristöön kuuluvuuden 

kautta. (Hellman, haastattelu 2.3.2013.) 

 

4.3 Jukka Nurmela ja elokuvat sekä dokumentit 

 

Jukka Nurmela on suomalainen freelancer-äänisuunnittelija ja äänittäjä. Nykyään hän 

pääasiassa äänittää ja tekee äänen jälkitöitä dokumentteihin, tv-sarjoihin ja mainoksiin. 

Nurmela työskentelee myös musiikin parissa jonkun verran. Nurmelan kanssa kävimme 

kuuntelukävelyllä Tampereen keskustassa, 9.3.2013.  

 

Haastattelussaan Nurmela kuvaili kuuntelukävelyä virkistäväksi kokemukseksi, johon 

hänellä liittyi selvästi paljon Tampere-nostalgiaa. Hän kiinnitti erityisesti huomiota sisä- 

ja ulkotilojen vaihteluihin kävellessä tilasta toiseen. Mieleenpainuvimpia ääniä Nurme-

lalle olivat mm. harmonikan soittaja ja Siperia-kauppakeskuksen tunneli, jota hän ku-

vaili ’järkyttävän hiljaiseksi’ verrattuna muuhun Siperiaan. (Nurmela, haastattelu 

9.3.2013.) 

 

Nurmela mainitsi huomioineensa myös Koskikeskuksen kovan metelin. Hänen mieles-

tään Tampere oli äänellisesti miellyttävä kaupunki haastattelupäivänä, erilainen verrat-

tuna Helsinkiin, jossa ei keskustassa ole koskea tai isoa tehdasta. Keskustellessamme 

aiheesta lisää Nurmela mainitsi tavallaan ulkoistaneensa kuuntelukävelyn. Haastattelun 

jälkeen hän oli menossa katsomaan työkaveriaan, joka on pitkään tehnyt töitä sisätilois-

sa studiossa. Nurmelan mielestä kyseinen työkaveri pitäisi viedä ulos hetkeksi kuunte-

lemaan ihan muita juttuja. Nurmelalle tuli siis kävelystä mieleen lähinnä henkilökohtai-

sia mielleyhtymiä, ei mitään missä olisi pitänyt olla nauhuri mukana. (Nurmela, haastat-

telu 9.3.2013.) 

 

Ensimmäisen kerran Nurmela kuuli kuuntelukävelystä ollessaan Tampereen ammatti-

korkeakoulussa opiskelijana. Myös erilaisten kurssien yhteydessä hän on käynyt kuun-
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telukävelyillä. Muutamina harvoina hetkinä Nurmela on päättänyt lähteä ihan erikseen 

kävelemään ja kuuntelemaan jonnekin. (Nurmela, haastattelu 14.3.2013.) 

 

Nurmela ei koe vieneensä kuuntelukävelyitä kovin pitkälle, esimerkiksi äänten katego-

riointia hän ei tee mitenkään tietoisesti. Muutamia juttuja hän myöntää kokeilleensa, 

mutta niissä ei ole mitään suurta tutkimustyötä taustalla. Hän ei myöskään ole syste-

maattisesti tallentanut kuuntelukävelyitä, muutamia demoja ja testejä lukuun ottamatta. 

(Nurmela, haastattelu 14.3.2013.) 

 

Kuuntelukävelyiden tallentaminen on Nurmelan mielestä hyvä idea, mutta hän huo-

mauttaa, että töiden jälkeen harvoin löytyy siihen intoa. Hän kuitenkin olisi kiinnostunut 

tallentamaan kävelyitä enemmän, mikäli hänellä olisi enemmän vapaa-aikaa tai jos hän 

olisi toisella alalla. (Nurmela, haastattelu 14.3.2013.)  

 

Kaiken kaikkiaan kokemuksena Nurmelalle jäi mieleen erityisesti keskustelu kävelyn 

jälkeen siitä, miten helposti jotkin asiat menevät vain ohi korvien. Hänen mielestään se, 

mitä itse kuuntelukävelyllä kuului, ei ollut mitenkään mullistavaa. Joskus on kuitenkin 

valaisevaa kuunnella tuttuakin ympäristöä. Ulkomaat ovat Nurmelalle kuitenkin iso 

poikkeus, josta pitäisi aina pyrkiä ottamaan kaikki hyöty irti, erityisesti jos on mahdolli-

suus käydä eksoottisissa ja erikoisissa kohteissa. (Nurmela, haastattelu 14.3.2013.) 

 

4.4 Yhteenveto kuuntelukävelykokemuksista 

 

Kaikki haastateltavat osallistuivat kuuntelukävelyyn avoimin mielin, ja omien sanojensa 

mukaan kokivat tilanteen miellyttäväksi ja ajatuksia herättäväksi. Viikon tauko haastat-

teluiden välillä oli hyvä ratkaisu, sillä viikon aikana kuuntelukävelykokemusta pystyi 

ajattelemaan enemmän omassa rauhassa. Ensimmäisellä haastattelukerralla keskustelu 

pysytteli lähes kokonaan haastateltavien omissa kokemuksissa. Toisella haastatteluker-

ralla haastateltavat pystyivät analysoimaan viikon takaisia havaintojaan ja keskustele-

maan niiden mahdollisista vaikutuksista omiin työtehtäviinsä.  

 

Kuuntelukävelyillä haastateltavien huomion kiinnittivät erityisesti äänet, jotka olivat 

tavallisesta poikkeavia, esimerkiksi omituista ääntä päästävä pysäköintiautomaatti. Li-

säksi huomio kiinnittyi ääniin, joilla oli jokin merkitys haastateltavien työn alla olevissa 

projekteissa. Mitään suuria oivalluksia ei kuuntelukävelyillä syntynyt, osittain varmasti 
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erittäin tutun ääniympäristön takia. Erityisen uusia ääniä tai tilanteita ei kohdattu, vaan 

kaikki kuuntelukävelyt tuntuivat hyvin tavanomaisilta. Kuitenkin esimerkiksi Jukka 

Nurmela myönsi, että joskus myös tuttujen äänimaisemien kuuntelu on hyödyllistä.  
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5 AINEISTON ANALYYSI 

 

Tässä kappaleessa syvennyn tarkemmin kuuntelukävelyn käyttötapoihin käytännön ta-

solla. Käyn yksitellen läpi kuuntelukävelyn työkalullisuutta haastateltavien näkökulmis-

ta sekä analysoin itse aineistoa. Lisäksi käsittelen kuuntelukävelyn käyttöön äänisuun-

nittelussa liittyviä haasteita ja esittelen muutamia erilaisia kuuntelukävelyharjoituksia. 

 

5.1 Kuuntelukävely kuunnelmanteossa 

 

Elokuvien, televisiosarjojen ja kuunnelmien tarinat tapahtuvat aina tietyssä ajassa ja 

paikassa. Luonnollisesti aika ja paikka vaikuttavat siihen, millaisia ääniä ja äänimaise-

mia tarinasta pitäisi löytyä. Aron mukaan kaikki ääni riippuu täysin siitä, mitä ollaan 

tekemässä. Tarvittaessa voi turvautua aina takaisin käsikirjoitukseen, ja ohjaajan kanssa 

töitä on tehtävä samaan suuntaan. (Aro, haastattelu 15.2.2013.)  

 

Äänet valikoituvat Aron töihin taiteilijan vapaudella unohtamatta kuitenkaan suuntaa ja 

tyyliä, jonne työtä halutaan viedä. Jos työssä on esimerkiksi dialogia, niin tämä dialogi 

tähtää aina johonkin suuntaan, vaikkakin kohtaus kerrallaan. Silloin äänisuunnittelijan 

on rakennettava äänet tukemaan sitä, mitä kohtauksella yritetään kertoa ja mitä ohjaaja 

haluaa kertoa. Aron mielestä homma menee ihan metsään, jos äänisuunnittelija yrittää 

tuoda mukaan jotain, joka on ihan täysin ristiriidassa ohjaajan suunnan kanssa. (Aro, 

15.2.2013.) 

 

Aron mukaan kohtaus on helppo viedä haluttuun suuntaan, kun käytetään mielikuvien 

pohjalta syntyviä elementtejä. Esimerkkinä Aro kertoo liikenteen matalan jyrinän, joka 

aiheuttaa uhkaavan ja pelottavan mielikuvan. Äänen nouseva voimakkuus voi taas ker-

toa äänen lähestymisestä. Jos ääni liikkuu jossain taajuusasteikolla, niin liikenteen ää-

nen voi korvata jollain muulla jyrisevällä äänellä ja auttaa kerrontaa sillä haluttuun 

suuntaan. (Aro, 15.2.2013.) 

 

Aron mukaan äänisuunnitelma tapahtuu juuri mielikuvien avulla. Äänen ei tarvitse vält-

tämättä olla autenttinen, kunhan se luo oikein mielikuvan ja tunnelman. Äänimassasta 

Aro sanoo seuraavaa: ” -- jos sä otat ja tallennat autenttisen, oikean ääniympäristön niin 

siellä on niin paljon tavallaan ylimääräistä, että sen mielikuvan rakentamiseen ei tarvita 

niitä kaikkia ääniä” (Aro, haastattelu 15.2.2013).  Siksi Aron mielestä onkin parempi 
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rakentaa äänimaisema paljon vähemmistä äänistä. Ohjenuoraksi Aro antaa maagisen 

luvun seitsemän, jonka jälkeen äänet alkavat muuttua massaksi ja kuulojärjestelmämme 

alkaa valikoida ja ryhmitellä asioita. Silloin äänisuunnittelijan on parempi Aron mieles-

tä lähestyä asiaa mielikuvien kautta. Millä elementeillä äänisuunittelija saa aikaan halu-

tun mielikuvan?  Kuulijalle tai katsojalle on tärkeämpää syntynyt mielikuva kuin tiukka 

realismi. Realistinen äänimaisema voi kuulostaa tukkoiselta, koska siellä on liian suuri 

määrä erilaisia äänilähteitä. (Aro, haastattelu 15.2.2013.)  

 

Aron mielestä kuuntelukävely on hyödyllinen työkalu äänisuunnittelijan työssä. Hyö-

tyinä hän pitää sitä, että äänisuunnittelijan on hyvä tietää millaisia ääniä erilaisissa ym-

päristöissä oikeasti on. Silloin äänisunnittelija pystyy itse luomaan ne erillisistä elemen-

teistä johonkin juttuun, mitä on tekemässä. Aron mielestä kannattaa ensin teoriassa tun-

tea se, millaisia on olemassa, ennen kuin niitä käyttää. Äänisuunnittelijan pitää pystyä 

erittelemään maailmaa äänen osalta ja aktiivisesti tunnistaa ympäristön äänet. Miten 

äänisuunnitelija osaisi käyttää jotain ääntä tietoisesti, jos hän ei tietoisesti tiedä äänen 

olevan olemassa? Kokeilemalla äänisunnittelija voi aina yrittää kaikkia vaihtoehtoja, 

mutta Aron mielestä tietoinen, aktiivinen kuuntelu on vain suorempi reitti lopputulok-

seen. On parempi tehdä äänityö tietoisesti niin, että tietää jo millaista ja minkä taajuista 

ääntä tarvitsee halutun vaikutelman aikaansaamiseksi. (Aro, haastattelu 22.2.2013.) 

 

5.2 Kuuntelukävely päivittäissarjan teossa 

 

Jukka Kaitala on suomalainen äänisuunnittelija Yleisradiolla. Kaitala oli yhtenä puhuja-

na moniosaisessa ”Ruudun takaa” -seminaarissa. Kaitalan mukaan päivittäissarjan ääni-

suunnittelu alkaa käsikirjoituksen vastaanottamisesta ja lukemisesta. Ensimmäisellä 

lukukerralla hän merkitsee käsikirjoitukseen äänellisesti tärkeitä kohtia, joita varten 

tarvitsee keskustella tai tehdä erikoisjärjestelyitä. (Kaitala 2010.) 

 

Tärkeässä osassa päivittäissarjan esituotantovaiheessa on Kaitalan mukaan ennakkotut-

kimuspäivät, jolloin mennään paikkoihin, joissa sarjaa tullaan kuvaamaan. Kaitalan 

mielestä on tärkeää, että äänisuunnittelija on aktiivisesti mukana tutkimassa kuvauspai-

kat muun muassa mahdollisten häiriöäänien tai suurien mahdollisuuksien varalta. (Kai-

tala 2010.) Samalla äänisuunnittelija voi myös tutkia kuvauspaikkojen äänimaisemia 

innoitusta hakien.  
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Minna Hellmanin mukaan suurin määrääjä tv-sarjan äänisuunittelussa on kuva. Kentällä 

äänitettyä materiaalia kuunnellessa taustalla on usein autoja ja muita ääniä, jotka usein 

katkeavat hassusti kuvaleikkauksen takia. Silloin Hellmanin on laitettava lisää autojen 

ääniä, ja riippuen paikasta myös muita tunnistettavia elementtejä, esimerkiksi lintuja. 

(Hellman, haastattelu 23.2.2013.) 

 

Tv-sarjan äänitöitä tehdessään Hellman työskentelee aika paljon valmiiden sävelien ja 

äänipankista löytyvien valmiiden äänien kanssa. Hän valikoi ääniä äänipankista sen 

perusteella, että mitä kuvassa näkyy ja missä paikassa ollaan. Tv-sarjoissa on kuitenkin 

paljon samoja lokaatioita, joten uuden luominen on turhaa, aikaa vievää ja usein tarpee-

tonta, jos työssä ollaan jatkuvasti samoissa lokaatioissa. (Hellman, haastattelu 

23.2.2013.) 

 

Äänellisesti tv-sarjoissa dialogin välittäminen on tärkeintä. On muistettava, suurin osa 

tv-sarjoista toistetaan kotivastaanottimilla, jotka voivat vaihdella laadultaan suurestikin. 

Ensisijaisesti on siis varmistettava, että dialogi erottuu selkeästi vastaanottimesta riip-

pumatta. (Kaitala 2010.) Myös Hellman on sitä mieltä, että äänisuunnittelijan ei ole tar-

peellista näprätä ääniä liian pikkutarkasti, sillä televisioäänen dynamiikka ei ole kovin 

suuri. (Hellman, haastattelu 2.3.2013.)  

 

Tekniikasta puhuttaessa Kaitala nostaa esille myös Zoom-nauhurin, joka on kooltaan 

pienintä hänen ammattikäytössä olevaa kalustoa. Zoom-nauhurilla Kaitala nauhoittaa 

muun muassa erilaisia tilojen äänipohjia, juuri laitteen pienen koon ja huomaamatto-

muuden takia. Kaitalan mukaan nauhuri on hänellä käytännössä aina mukana, sillä hän 

kuuntelee myös vapaa-ajallaan aktiivisesti ympäristöään. Joskus hänelle tulee vastaan 

tiloja tai ääniympäristöjä, jotka kuulostavat jollain tavalla mielenkiintoiselta, jolloin 

hänen on helppo tallentaa ne myöhempää tarkastelua tai käyttöä varten. Kaitalan mieles-

tä Zoom-nauhuri soveltuu hyvin erilaisten äänimaisemien tallentamiseen niin, että niitä 

voi myöhemmin käyttää päivittäisdraaman jälkitöissä materiaalina. (Kaitala 2010). 

 

Kaitalan mukaan iso osa kotimaisesta päivittäissarjojen tekemisestä on tekniikkaa ja 

teknistä osaamista. Samalla kuitenkin pitäisi vielä hallita draamallinen osaaminen, jossa 

pitää tietää miten vaikuttaa katsojaan ja aiheuttaa tunnetiloja. Ei myöskään sovi unoh-

taa, että draamasarjassa äänen puolella musiikki on vahvin tunnelmaa luova elementti. 
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Musiikki heti kuuluessaan vaikuttaa katsojaan tunnetasolla ja se on eniten vaikuttava 

äänellinen tekijä draamasarjoissa. (Kaitala 2010). 

 

5.3 Kuuntelukävely elokuvanteossa 

 

Elokuvien tapahtumapaikoilla on jokaisella oma akustinen ympäristö, jota voisi nimittää 

myös kohtauksen äänimaisemaksi. Elokuvassa yleensä äänisuunnittelija luo äänimaise-

man omien havaintojensa ja mieltymystensä perusteella. Musiikkitieteilijä Susanna Vä-

limäki kertoo kirjassaan elokuvan äänimaisemasta, joka on parhaimmillaan syvästi vai-

kuttava ja mieleenpainuva. Elokuvan kokeminen ja muisteleminen voi olla hyvinkin 

akustista. Tietty äänimaisema voi parhaassa tapauksessa muodostua koko elokuvan 

symboliksi. (Välimäki 2008, 7.) Esimerkkinä tällaisesta on kuuluisa sadekohtaus Juras-

sic Park -elokuvasta vuodelta 1993. Kohtauksessa henkilöt istuvat puiston epäkuntoisis-

sa kiertoajeluautoissa ja tyrannosaurus rex tekee ensiesiintymisensä ryhmälle. Kohtauk-

sen äänimaisemaa dominoi piiskaava sade, jonka dynamiikka vaihtelee sen mukaan 

ollaanko autojen sisällä vai ulkopuolella. Dinosauruksen uhkaavat askeleet jyrisevät 

painostavasti.  

 

Elokuvan ääniraita laaditaan suurimmaksi osaksi tai kokonaan elokuvan jälkituotanto-

vaiheessa. Äänimateriaalia käytettäväksi on yleensä vain kuvauspaikalla äänitetty dialo-

gi, sekä joitain yksittäisiä ääniaineksia kuvauspaikalta. Äänisuunittelijan on siis pystyt-

tävä luomaan kokonainen äänten maailma studiossa. Susanna Välimäki korostaa kirjas-

saan Miten sota soi? (2008) äänisuunnittelun merkitystä seuraavin sanoin: ”Äänisuun-

nittelu ei ole harmitonta äänellistä kuvittamista vaan hienosyinen ja voimakas drama-

turgian lähde ja kerronnan keino, joka tehokkaimmillaan lataa elokuvaan huimia merki-

tyssyvyyksiä pienillä yksityiskohdillaan, joita tietoisen kuuntelun on vaikea edes huo-

mata ilman erityistä keskittymistä” (Välimäki 2008, 37). On siis perusteltua panostaa 

hyvään äänisuunnitteluun elokuvaa tehdessä. 

 

Äänisuunnitelman tekemiseen voi panostaa juuri kuuntelukävelyllä. Nykyään Jukka 

Nurmela käyttää kuuntelukävelyä lähinnä kuvauspaikkojen etsinnässä (location scou-

ting), jota hän joutuu välillä tekemään todella paljon. Juuri äänisuunnittelullisesta näkö-

kulmasta Nurmela ei koe tehneensä kuuntelukävelyitä, mutta hän myöntää joutuvansa 

aktiivisesti kuuntelemaan paikkoja, esimerkiksi dokumentteja varten. Muuten kuuntelu-

kävelyä ei ole paljon työssä näkynyt. (Nurmela, haastattelu 14.3.2013.) 
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Elokuvan äänisuunnittelija voi hyödyntää kuuntelukävelyä parhaiten nimenomaan 

suunnitteluvaiheessa. Kuuntelukävelyn avulla voidaan erityisesti kiinnittää huomiota 

elokuvien ambienssiääniraitojen rakentamiseen, mutta kuuntelukävely tekniikkana so-

veltuu myös muunlaiseen äänisuunnitteluun. David Sonnenschein kertoo kirjassaan tar-

kemmin mitä tarkoitetaan ambienssiäänellä. Ambienssin tärkein tehtävä on luoda ääni-

maisema, joka auttaa luomaan illuusion siitä, että kaikki kohtaukset ovat linjassa samas-

sa jatkumossa. (Sonnenschein 2001, 36.) Jukka Nurmelan kanssa tehdyllä kuuntelukä-

velyllä keskityimme juuri nopeisiin äänimaiseman vaihdoksiin, joita tapahtuu mennessä 

tilasta toiseen. Sonnenschein painottaakin juuri ambienssien merkitystä siirtymäkohdis-

sa. Kuvan ulkopuolelta tuleva ääni voi paljastaa katsojalle jotain seuraavasta kohtauk-

sesta ennen tähän virallisesti siirtymistä. Tämä auttaa luomaan kohtauksien välille jat-

kuvuutta ja yhtenäisyyttä, jotta koko elokuva tuntuisi eheältä kokonaisuudelta. (Sonnen-

schein 2001,29.) 

 

Miksi elokuvan äänisuunnittelijan olisi hyvä tehdä kuuntelukävelyitä? Sonnenscheinin 

mukaan äänisuunnittelijana pelkkä korvien avaaminen äänimaisemia kuunnellessa aut-

taa luomaan rikkaita ja monimuotoisia ambiensseja eli tausta- ja ympäristöääniä. On 

tarkoituksenmukaista erotella mahdollisimman monia eri ääniä ääniympäristöstä, sekä 

pistää merkille erilaiset muutokset paikan ja suunnan vaihteluissa. Monesti siirtymä-

kohdat ovat tärkeitä elokuvankerronnan kannalta. (Sonnenschein 2001, 188). Äänien 

välille erojen tekeminen onnistuu parhaiten, kun tietää millaisia perusäänien erilaisilla 

paikoissa on. Ei ole sattumanvaraista millaisia ääniä äänisuunnittelija valitsee ambiens-

siraidoilla käytettäväksi. 

 

Nurmelan mielestä kuuntelukävely on hyödyllinen tekniikka äänisuunnittelijan työssä. 

Jos kaikki kuuntelisivat aktiivisemmin, sujuisi ammatillinen yhteiselo varmasti hel-

pommin ja yksinkertaisemmin. On niin helppoa olla huomaamatta asioita, jotka myö-

hemmin tulevat esille ammatillisina ongelmina, koska yksinkertaisesti huomio oli kiin-

nittynyt muuhun tai ei huomannut kuunnella aktiivisesti juuri sillä hetkellä. Haittapuolia 

tekniikassa ei Nurmelan mielestä ole, vaikka mainitseekin ajan. (Nurmela, haastattelu 

14.3.2013.)  

 

Nurmela ei pidä kuuntelukävelyissä tekniikkaa hirveän tärkeänä, ellei ota alusta asti sitä 

mukaan tavoitteisiin. Zoom-taskunauhuri käy hänen mukaansa oikein hyvin, ja jos ääni-
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tykseen haluaa panostaa niin voi satsata vaikka ulkoiseen mikrofoniin. Kovin pitkälle 

Nurmela ei kuitenkaan suosittele tekniikkaa vietäväksi, sillä se helposti syö pois pää-

painon kuuntelulta. Nurmela mainitsee erityisesti binauraalisen äänityksen yhtenä hyvä-

nä vaihtoehtona, sillä kuuntelukävely kokemuksena on hyvin henkilökohtainen. (Nur-

mela, haastattelu 14.3.2013.)  

 

5.4 Haasteet 

 

Alla on kaavio, jonka laadin tehtyjen haastatteluiden perusteella. Jokaisessa haastatte-

lussa esitin samat kysymykset samassa järjestyksessä. Valmiiseen kaavioon laitoin ylös 

mielestäni haastatteluiden tärkeimmät kysymykset sekä haastateltavien vastaukset ilman 

perusteluita. Kaaviosta on helposti nähtävissä, että vastauksissa tuli vain pieniä eroja.  

 

 Aho/ Kuunnelmat Hellman/Tv-sarjat Nurmela/Elokuvat 

Oletko aikaisem-

min kuullut kuun-

telukävelystä? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Sopiiko kuuntelu-

kävely nykyisiin 

työtehtäviin? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Oletko aikaisem-

min tehnyt kuunte-

lukävelyä ammatil-

lisista syistä? 

En En Kyllä 
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Onko kuuntelukä-

vely hyödyllinen 

tekniikka ääni-

suunnittelijalle? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Mitä haittoja 

kuuntelukävelyssä 

on? 

Aika Aika Ei haittoja 

 

KAAVIO 1. Tiivistetyt haastatteluvastaukset. 

  

Kuten kaaviosta näkyy kaikki haastateltavat olivat jossain elämänsä vaiheessa törmän-

neet kuuntelukävelyharjoituksiin ja tiesivät pääpiirteittäin mistä oli kyse. Kaikki haasta-

teltavat olivat saaneet ensimmäisen kosketuksen kuuntelukävelyyn juuri koulutusaika-

na. Ensikosketus oli kuitenkin ollut hyvin pintapuolinen, ja esimerkiksi kuuntelukävelyn 

mahdollinen hyödyllisyys omassa työskentelyssä jätettiin huomioimatta. Heille kuunte-

lukävely tuntui irralliselta osalta ilman kunnollista kosketuspohjaa sen tarjoamaan am-

matilliseen hyötyyn.  

 

Kaikkien haastattelijoiden mielestä kuuntelukävelyä voi soveltaa heidän nykyisiin työ-

tehtäviin, erityisesti suunnitteluvaiheessa. Vaikka kaikilla haastateltavilla oli kokemusta 

kuuntelukävelystä, heistä vain Jukka Nurmela oli käyttänyt kuuntelukävelyä aikaisem-

min työkaluna omassa ammatissaan. Kaikkien haastateltavien mielestä tekniikka on 

kuitenkin hyödyllinen äänisuunnittelijan työssä. Mikä siis saa äänisuunnittelijan sivuut-

tamaan kuuntelukävelyn äänisuunnittelullisena työkaluna saatavilla olevasta tiedosta ja 

henkilökohtaisesta halusta huolimatta?  

 

Kuuntelukävely ei ole täysin ongelmaton työkalu. Päällimmäisenä huolena kaikilla 

haastattelemillani äänisuunnittelijoilla oli juuri resurssien riittävyys. Aikataulut pyritään 

laatimaan mahdollisimman tehokkaasti ja edullisesti, jolloin isolle etukäteistyölle jää 

hyvin vähän tai ei ollenkaan aikaa. Motivaationa kuuntelukävelyn tekemiselle ei usein-

kaan ole myöskään raha, sillä useimmiten saman palkan saa huolimatta siitä, paljonko 

etukäteisvaivaa suunnitteluvaiheessa nähdään. Ainoaksi motivaation lähteeksi voikin 

jäädä vain ammattiylpeys, jota testataan usein hyvinkin kiireellisillä aikatauluilla. 
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Kuuntelukävelyn tekeminen vaatii hieman aikaa ja panostusta, sillä ilman kunnollista 

ennakkosuunnittelua voi halutut tulokset jäädä uupumaan. Reitti kannattaa suunnitella 

etukäteen, ainakin pääpiirteittäin. Tällä tavoin on helpompi saada haluamiaan tuloksia ja 

vertailla niitä omiin ajatuksiin ennen äänikävelyä. Lisäksi näkisin ongelmana tiedon 

huonon saatavuuden ja pirstaleisuuden. Tietoa ja tutkimuksia aiheesta on saatavilla, 

mutta niiden tavoittaminen on pienen vaivan takana. Nykypäivän kiireisessä työrytmis-

sä on harvoin aikaa alkaa perehtymään asiaan.  

 

Eero Aro mainitsee kuuntelukävelyn haitoiksi juuri ajan, jota kuuntelukävelyn tekemi-

nen aina vie. Lisäksi hän nostaa esille hyvän kysymyksen, jota on syytä pohtia ennen 

kuuntelukävelylle lähtöä. Jos käyttää kuuntelukävelyä jonkin teoksen suunnittelussa, 

niin millä perusteilla paikka pitäisi valita? Äänisuunnittelullisena työkaluna Aron mie-

lestä olisi fiksua kehittää kuuntelukävelyä suuntaan, jossa äänisuunnittelija kirjoittaa 

ylös muistiin havainnoimiaan ääniympäristöjä. Hänen mielestään havaintojen säilömi-

nen olisi tärkeää. Äänittäminen käy, mutta äänitteiden läpikäyminen on hidasta. Aro 

suosittelee, että mikäli haluaa äänittää kävelyt jollain tavalla, niiden sisällön myös litte-

roisi jonnekin ylös. Tämä mahdollistaisi sen, että olisi olemassa jo joku valikoima, jos 

tulee eteen tilanne, jossa tarvitsee jotain tiettyä. Äänitteet ja muistiinpanot ikään kuin 

auttaisivat asioiden palauttamisessa muistiin. (Aro, haastattelu 22.2.2013.) Tällainen 

suunnitelma helpottaa äänisuunnittelijan työtä varmasti pitkällä tähtäimellä, mutta vaatii 

aluksi paljon aikaa ja resursseja.  

 

Minna Hellman mainitsee kuuntelukävelyn haitaksi myös ajan, jota tv-tuotannoissa on 

harvoin ylimääräistä. Hänen mielestään tekniikka kuitenkin sopisi nykyisiin työtehtä-

viin, mikäli aikarajoitukset eivät olisi niin tiukat. Jos olisi mahdollisuus, niin Hellman 

kyllä kuuntelisi ja miettisi mielellään vähän enemmän. Kokonaisuuden kuitenkin näkee 

monesti vasta, kun juttu on jo leikattu ja tulee äänen jälkityövaiheeseen, jolloin sitä ei 

pysty paljoa etukäteen suunnittelemaan.  

 

Kuuntelukävelyn äänittämistä ja muistiinpanojen tekemistä kaikki haastattelijat pitivät 

yhteisesti hyvänä ajatuksena, vaikka se vie paljon resursseja. Pitkällä tähtäimellä tarkat 

muistiinpanot ja järjestelmällinen äänittäminen voi olla hyvinkin hedelmällistä, koska 

äänisuunnittelijan ei enää aina tarvitse poistua työskentelytilasta hakemaan kuuntelukä-

velystä saatavaa inspiraatiota.  
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5.5 Erilaisia kuuntelukävelyharjoituksia 

 

Barry Truax ehdottaa äänimaiseman mallintamisen aloittamista kuuntelukävelyllä tavoi-

tellussa ääniympäristössä suoraan studiossa työskentelyn sijaan. Truaxin mukaan kuun-

telukävelyllä on parasta pelkästään kuunnella ilman häiritseviä äänityslaitteita. Hänen 

mielestä useinkaan tehdyt toistot eivät vähennä kuuntelukävelyn tehoa, sillä jokainen 

kävelykerta on uniikki. Onkin viisasta käydä samalla alueella kuuntelukävelemässä eri 

vuorokauden- ja vuodenaikoina, sillä jokainen kerta on yksi äänisiivu ympäristön koko 

äänimaisemaa. Truaxin mukaan äänityslaitteisto kannattaa ottaa mukaan vasta useam-

man samassa ympäristössä tapahtuneen kävelykerran jälkeen, jolloin kävelijän on hel-

pompi tallentaa ääniympäristössä halutut äänet. (Truax 2012.) 

 

Eero Aro kertoi haastattelussaan myös ideastaan, jossa on kaksi kuuntelukävelyä pääl-

lekkäin. Tässä ideassa Aro kuunteli kuulokkeilla linja-autossa omia äänityksiään, jolloin 

oman äänitteen äänet sekoittuivat ympäristöstä kuuluviin oikeisiin ääniin. Kokemuksen 

jälkeen Aro alkoi pohtimaan kahden ääniympäristön yhdistämistä oikean maailman ti-

lanteeseen, erityisesti jos on käytössä keinopää- tai binauraaliset kuulokemikrofonit. 

(Aro, 15.2.2013.) Tekniikkavalintaa harjoitukselle Aro perustelee seuraavanlaisesti: 

”Koska jos sä äänität tavallisen stereo- tai monoäänityksen niin se äänihän tulee niin 

kuin pään sisältä, joka on kanssa toisella tavalla pelottavaa, mutta jos se tuntuu tulevan 

jostain tuolta kaukaa niin aistit ei oikein osaa selittää sitä” (Aro, haastattelu 15.2.2013). 

Aro korostaa myös, että mielenkiintoisimman lopputuloksen saamiseksi kannattaa käve-

lyt suorittaa mahdollisimman eroavissa ympäristöissä. (Aro, haastattelu 15.2.2013).  

 

Aro itse kokeili ideaansa niin, että hän kävi itse ensin kävelemässä korvamikrofonien 

kanssa. Kävelyn jälkeen hän pani ihmiset kävelemään itse valitsemissaan ympäristöissä 

kuulokkeet päässä. Aro kuitenkin huomauttaa, että teknisesti idea on melko vaativa. 

(Aro, haastattelu 15.2.2013). Minulla itsellänikin oli mahdollisuus kokeilla Aron kehit-

telemää ideaa käytännössä. Kävellessä oli melkein mahdotonta erottaa äänet tulivat ym-

päristöstä ja mitkä kuulokkeista.   

 

Vaikka Sonnenschein itse ei puhu suoranaisesti kuuntelukävelyistä, mainitsee hän kir-

jassaan äänimaiseman analysoinnin tärkeyden. Hän ehdottaa mm. kuvauspaikan äänit-

teiden kuuntelua ja niiden perusteella ambienssiraitojen rakentamista. (Sonnenschein 

2001, 161). Äänisuunnittelijan on osattava tunnistaa äänimaisemasta avainelementit, 
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jotka kuuluvat juuri kyseiseen äänimaisemaan, ja pystyttävä hyödyntämään omia ha-

vaintojaan äänimaiseman keinotekoisessa rakentamisessa. 

 

Kuuntelukävelylle on mahdollista lähteä myös ryhmässä. McCartneyn mukaan tällöin 

on järkevää, että kuuntelukävelyllä on selkeä vetäjä, joka antaa vinkkejä erilaisiin kuun-

telutekniikoihin sekä johtaa keskusteluita. Ryhmissä tapahtuvat kuuntelukävelyt rohkai-

sevat yleensä runsasta kokemusten jakamista keskustelun muodossa kuuntelukävelyn 

jälkeen. (McCartney 2012, 1.) 

 

Kuuntelukävelylle on mahdollista osallistua myös silmät kiinni, jolloin tarvitaan avusta-

ja johdattamaan kävelijää eteenpäin. Dietzen mukaan sokkona kulkeminen vahvistaa 

kuuntelukävelykokemusta. (Dietze 2000, 20.) Olen itse ollut kuuntelukävelyllä silmät 

kiinni, ja olen huomannut sen herkistävän kuuloaistia. Näköaistin puuttuminen voi kui-

tenkin myös häiritä kuuntelua, varsinkin jos avustajaan on vaikea luottaa tai maasto on 

vaikeakulkuinen. Dietzen mukaan on kuitenkin mahdollista kuuntelukävelyllä yksin 

ollessa pysähdellä hetkeksi ja sulkea silmät paikalla pysyen. (Dietze 2000, 20.) 

 

Ääniä kuvailtaessa joudumme kuitenkin turvautumaan kielelliseen ilmaisuun. Joskus 

käykin tilanne, jolloin äänisuunnittelija yrittää kuvata jotakin ääntä tai tunnelmaa ohjaa-

jalle, ja tämä saakin täysin erilaisen mielikuvan selityksestä. Schafer mainitsee kirjas-

saan kirjallisen tarkkuuden äänien havainnoinnissa. Hänen mukaansa me voimme havai-

ta ainoastaan ne asiat, jotka pystymme nimeämään. (Schafer 1994, 34.)  

 

Jos kuulemme äänen näkemättä äänilähdettä alamme automaattisesti mielessämme yh-

distää sitä sopivaan äänilähteeseen. Sokkonakin kuunnellessa haluamme tulkita ja selit-

tää kuulemiamme näennäisesti irrallisia ääniä loogisesti. Akustinen tila on ilman näkö-

aistin rajoituksia, eli tarkka äänilähteen suunnan havaitseminen vaikeutuu. Samalla kui-

tenkin ympäröivä tilamme avartuu, sillä pystymme havaitsemaan helpommin ääniä 

kaikkialla ympärillämme ilman rajattua näkökenttää, joka myös ohjaa kuuloaistimme 

suuntautumista. Kuuloaistimme on pallomainen, suuntautumaton, kaikki ympäröivä ja 

kietoo kuuntelijan äänellä, joka on olemassa vain hetken ilman mennyttä tai tulevaa. 

(Ferrington 2001, 3.) 

 

Aikaisemmin tuli jo esille, että kuuntelukävelyä kannattaa kokeilla myös eri vuorokau-

denaikoina. Esimerkiksi useat päivällä tapahtuvan kävelyn häiriötekijät puuttuvat yöllä, 
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jolloin on hyvä aika tehdä äänityksiä. Pimeyden turvin visuaalisuuden merkitys vähe-

nee. Pimeydessä kuuntelukävelijä keskittyy vähemmän siihen mitä näkee ja enemmän 

siihen mitä kuulee. (Gabriele 2001, 25.) 

 

Erilaisten kuuntelukävelyharjoitusten rajoitteena onkin ainoastaan oma mielikuvitus. 

Eniten kuuntelukävelystä saa varmasti irti kokeilemalla erilaisia harjoituksia, yksi ker-

rallaan. Erilaisiin tilanteisiin sopii erilaiset harjoitukset, eivätkä kaikki pidä kaikista har-

joituksista. Kokeilemalla löytää omat suosikkinsa ja huomaa millaiset harjoitukset sopi-

vat omiin työtehtäviin parhaiten.  
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6 YHTEENVETO JA TULOKSET 

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että kuuntelukävely soveltuu työkaluksi heidän 

nykyisiin työtehtäviinsä sen haasteista huolimatta. Lisäksi kaikki haastateltavat olivat 

yksimielisiä siitä, että kuuntelukävely on hyödyllinen yleisesti äänisuunnittelijan työssä. 

Haastatteluissa korostui paljon aktiivisen kuuntelun tärkeys, jota esimerkiksi opiskelu-

aikana ei juurikaan painotettu. On tärkeää myös ymmärtää kuulemansa. Onneksi itseään 

pystyy harjoittamaan kuuntelijana, vaikkakin se vaatii hieman aktiivista ponnistelua.  

 

Kuuntelukävely ei ole ainoa tapa kehittää omaa kuuntelua, eikä se sovellu jokaiseen 

tilanteeseen. Tärkeämpää on etukäteen asettaa tavoitteet, ja valikoida soveltuvin tek-

niikka niiden mukaan. Pelkästään jo kuuntelukävelyllä on useita vaihtoehtoja liittyen 

esimerkiksi äänitystekniikaan ja muistiinpanoihin. Resurssien salliessa pitäisi rohkeasti 

kokeilla uusia asioita. Järjestelmällisyys on valttia, jos kuuntelukävelyitä aikoo esimer-

kiksi äänittää tai niistä aikoo tehdä muistiinpanoja. Pelkät irralliset äänitystiedostot eivät 

jälkikäteen ilman henkilökohtaisia muistiinpanoja ole juurikaan hyödyksi. Äänitetty ja 

myöhemmin toistettu kuuntelukävely ei koskaan korvaa alkuperäistä, itse koettua tilan-

netta.  

 

Kuuntelukävely toimii erinomaisesti juuri kohtiin, jolloin pitää miettiä, mikä ääni oike-

asti on korostamisen arvoinen. Äänelliseen keskiöön pitäisi pystyä nostamaan ääni, joka 

on samanaikaisesti mielenkiintoinen ja tukee tarinaa sekä tunnelmaa. Kuuntelukävelyllä 

äänisuunnittelija pystyisi mielessään erittelemään ääniä, juuri kiinnostavuuden periaat-

teella: mikä ääni kuuluu olennaisesti tähän äänimaisemaan? Ajatuksena on löytää ää-

niympäristöstä merkityksellisiä ääniä, joita äänisuunnittelija korostaa omassa keinote-

koisessa ääniympäristössään. Äänillä tehdään siis samaa mitä valaisija, eli haluttuja ää-

niä siirretään ”valoon ja varjoon” tarinan mukaan. 

 

Kuuntelukävely ei pelkästään lisää äänisuunnittelijan äänipankkia, vaan Uimosen sano-

jen mukaan ääniympäristöä aktiivisesti kuuntelemalla voi oppia paljon äänten jokapäi-

väisistä merkityksistä (Uimonen 2011, 44). Maailmassa ei myöskään koskaan ole täysin 

äänetöntä. Usein puhummekin hiljaisuudesta, kun olemme ympäröity miellyttävillä, 

matalilla ja harvoilla äänillä. David Sonnenschein kertoo kirjassaan että kuvaamme 

usein hiljaisuutta elokuvissa tietyillä äänillä. Tällaisia ääniä voivat olla esimerkiksi kello 

tikitys tai vesipisarat. (Sonnenschein 2001, 125.) Kuuntelukävelyä voikin soveltaa myös 
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hiljaisuuden äänien tutkimiseen. Monilla äänisuunnittelijoilla on varmasti mielessä jo 

valmiiksi millaisia ääniä hiljaisuudesta löytyy, mutta olisi varmasti virkistävää hankkia 

omia kokemuksia ja uusia näkökulmia, jotta aina ei toistaisi vanhaa.  Monet kirkot, mu-

seot ja kirjastot luonnehditaan hiljaisiksi. Millaisia ääniä oikeastaan hiljaisuudesta löy-

tyy?  

 

Ääniympäristömme on muuttunut aikojen saatossa. Emme voi astua ovesta ulos ja 

kuunnella 1800-luvun Lontoon äänimaisemaa. Se, miltä ennen on kuulostanut, on pal-

jon arvailujen varassa. Aikakauden kirjailijat ja runoilijat teoksillaan voivat antaa vihjei-

tä tekstiensä kautta. Historiankirjat voivat kertoa meille millaisia esineitä ja koneita on 

ollut, mutta esimerkiksi edellä mainitut perusäänet ja äänimaamerkit voivat jäädä puut-

teellisiksi. On myös muistettava, että historiankirjoitus on subjektiivista eli kirjoittajan 

itse kokemiaan ääniä, joita hän pyrkii kuvaamaan tekstissään eikä se koskaan vastaa itse 

hankittua kokemusta.  

 

Elokuvat, päivittäissarjat ja kuunnelmat voivat olla irrallaan todellisuudesta, jolloin 

myös äänisuunnittelijan on osattava luoda äänimaisemia, joita ei ole olemassa tai joihin 

on mahdotonta päästä, esimerkiksi vieras planeetta tai sotatanner. Tällöin äänisuunnitte-

lija joutuu luottamaan omaan mielikuvitukseensa äänimaisemaa luodessa. 

 

Äänisuunnittelijan työssä käyttämät äänet lähtevät kuitenkin aina äänisuunnittelijasta 

itsestään ja hänen omista kokemuksistaan. Äänien kuuntelu esimerkiksi vilkkaan kau-

pungin keskustassa silmät suljettuina ja mielikuvitus avoinna voi äänisuunnittelija irrot-

tautua siitä, mikä ääni oikeasti on ja keskittyä siihen mitä mielikuvia ääni hänessä herät-

tää. Näitä saatuja havaintoja ja kokemuksia äänisuunnittelija pystyy hyödyntämään luo-

dessaan jo kadonneita tai täysin utopistisia ääniä. 

 

Kuuntelukävely on joustava ja edullinen tekniikka, joka taipuu työkaluksi monenlaisiin 

ongelmatilanteisiin. Liian helposti äänisuunnittelija voi jäädä yksin työtilaansa ongel-

man tai vaikean asian kanssa. Suomessa myös työryhmät ovat pieniä, jolloin ei välttä-

mättä ole toista ammattilaista lähettyvillä, jonka kanssa pallotella ideoita. Ei myöskään 

ole epätavallista, että äänisuunnittelija ei ole koskaan esimerkiksi käynyt kuvauspaikalla 

ja saa ensimmäisen kosketuksen työn ääniin vasta leikkauspöydällä. Jukka Nurmelan 

mukaan pieni liikunta tai niin sanottu ’happihyppely’ voi myös virkistää mieltä, jolloin 

on hyvä poistua studiosta.  
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Pelkkä ympäristön havainnointi tai kuuntelu ei kuitenkaan riitä hyvän äänimaiseman 

luomiseen, vaan äänisuunnittelijan on pystyttävä hyödyntämään omaa ja muiden tietoa 

ja näiden avulla luomaan uusia kokonaisuuksia. Tiedostaminen onkin tärkeä osa kuunte-

lukävelyn työkalullisuutta. Kuuntelukävelyn tarkoituksena ei ole myöskään suoraan 

kertoa millainen äänellinen taustamaisema työssä pitäisi olla, vaan enemmän tutkia ja 

havainnoida millaisia elementtejä äänimaisemista löytyy. Kuuntelukävelyllä kuultuja 

ääniä ei tarvitse yrittää hyödyntää sellaisenaan, vaan niistä voi pelkästään hakea inspi-

raatiota.  

 

Minulle tuli myös eräs oivallus liittyen suomalaisen äänisuunnittelijan rooliin keskustel-

lessani kerran opettajani kanssa. Hän sanoi mielestäni osuvasti, että termi äänisuunnitte-

lija pitää sisällään sanan suunnittelu. Se on kuitenkin helppo unohtaa tiukkojen aikatau-

lujen ja budjettien ristitulessa. Suomessa työryhmät ovat pieniä, jolloin äänen leikkaaja 

ja äänisuunnittelija saattavat olla sama henkilö. Todellinen suunnittelu syntyy etukäteen, 

mielellään yhdessä ohjaajan, kuvaajan ja säveltäjän kanssa. Taustatyö, kokeilut ja uu-

delleen yrittäminen ovat osa suunnitteluprosessia. Ei pitäisi pyrkiä tekemään valmista, 

vaan kokeilla rohkeasti erilaisia juttuja. Haastatteluiden perusteella olen vakuuttunut, 

että monet äänisuunnittelijat haluaisivat panostaa enemmän suunnitteluvaiheeseen re-

surssien niin salliessa. 

 

Turrumme helposti päivittäin kohtaamiimme äänimaisemiin. Vaikka äänisuunittelussa 

ei yleensä ole tarkoituksenmukaista tavoitella realismia, on kuitenkin muistettava, että 

erilaisten kuuntelukokemusten kautta rikastutamme pään sisäistä äänikirjastoamme jat-

kuvasti. Uskon, että omien kuuntelukokemusten ja siellä koettujen tunteiden kautta pys-

tymme paremmin vaikuttamaan myös muiden tunteisiin. Jos ääni ei omassa itsessä herä-

tä mitään, miksi sen pitäisi tehdä sitä jossakin toisessa? 

 

Lähtökohtaisesti ajattelin kuuntelukävelyn soveltuvan paremmin kuunnelmien kuin elo-

kuvien tai päivittäissarjojen tekoon juuri kuvan puuttumisen takia. Yllätyksekseni huo-

masin, että samat lainalaisuudet pätevät kaikkiin kolmeen äänisuunnittelun osa-

alueeseen. Tutkimustuloksissa ja aineistoanalyysissä kuuntelukävely ei soveltunut yh-

tään paremmin tai huonommin yhteenkään arvioituun äänisuunnittelun osa-alueeseen. 

Kuvan mukana olo ei siis rajoita tai vapauta äänisuunnittelijaa, sillä käsikirjoitus ja oh-

jaajan mielipide ovat kuitenkin se tärkein ohjenuora, jota seurata.  
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Kuuntelukävely ei kuitenkaan sovi kaikille, tai kaikkiin tilanteisiin. Jokaisella ihmisellä 

on oma tapansa työskennellä, eikä ole mitään tekniikkaa tai harjoitusta, joka takaa oiko-

tien onneen. 

 

Onnistunut äänisuunitelma ei riipu pelkästään yksittäisistä osista, vaan katsoja tai kuuli-

ja tarkastelee tuotosta aina kokonaisuutena. Äänisuunnitelmaa tehdessäkään ei siis pidä 

unohtaa eheän kokonaisuuden tavoittelua, ja aina on pidettävä mielessä se, että ääni-

suunnitelman ja äänien tavoitteena on palvella aina tarinaa.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko ja kysymykset. 

Ensimmäinen tapaamiskerta: 

1.     Kuuntelukävely, 15min. Lokaatio haastattelupaikan läheltä. Kävelyt äänitettiin. 

2.     Vapaamuotoista keskustelua aiheesta kävelyn jälkeen. Keskustelut äänitettiin.  

a.     Miltä äänikävely tuntui? 

b.     Millaisiin asioihin kiinnitit huomiota? 

c.     Mitä ajatuksia kävely sinulle herätti, jos mitään? 

Toinen tapaamiskerta: 

1.     Uudelleen tapaaminen noin viikon kuluttua edellisestä. Keskustelut äänitettiin. 

 Haastattelukysymykset: 

1.     Taustatiedot (ammattinimike, työnantaja ja nykyiset työtehtävät) 

2.     Oletko aikaisemmin kuullut kuuntelukävelystä? Milloin, missä? 

3.     Oletko aikaisemmin itse käynyt kuuntelukävelyllä jossain muodossa? Jos 

niin missä yhteydessä ja miten? 

4.     Oletko aikaisemmin tehnyt kuuntelukävelyä ammatillisista syistä? Jos 

niin missä yhteydessä ja miten? 

5.     Olisiko kuuntelukävely mielestäsi hyödyllinen teknikka äänisuunnitteli-

jan työssä? Mitä mahdollisia hyötyjä siinä näkisit? 

6.     Sopisiko kuuntelukävely mielestäsi työkaluksi nykyisiin työtehtäviisi?  

7.   Tuliko sinulle viikon aikana lisää ajatuksia tehdystä lyhyestä kuuntelu-

kävelystä? 


