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JOHDANTO
Tämä opas on tarkoitettu nauhatonta bassoa soittaville tai sen soittamista aloitteleville muusikoille sekä opettajille ja oppilaitoksille opiskelumateriaaliksi. Esimerkkitehtävien vaativuustaso edellyttää perustaitoja sähköbasson soitossa.
Opas sisältää oleelliset tiedot nauhattoman basson ominaisuuksista ja esittelee
yleisimpiä nauhattomalle bassolle tyypillisiä soittotekniikoita. Tekniikoiden ymmärtämisen ja oppimisen avuksi oppaasta löytyy sanallisen informaation lisäksi ääni- ja
nuottiesimerkkejä. Ääninäytteet ovat oleellisia, sillä pelkästään nuottien avulla on
vaikea yksiselitteisesti esittää ja ymmärtää, minkälaiselta soiton tulisi kuulostaa.
Näytteet tarjoavat myös mahdollisuuden löytää uusi mielenkiintoinen musiikkikappale, soittaja ja levy. Oppaan lopusta löytyy lista tunnetuista nauhattoman basson
soittajista ja levyistä, joita kannattaa kuunnella. Toivon, että tämä opas toimii innoittajana niin neuvojensa, esimerkkiensä kuin kuunteluvinkkiensä osaltakin.
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NAUHATON BASSO
Ensimmäiset nauhattomat bassot syntyivät käyttäjiensä kekseliäisyydestä jonkin
aikaa ensimmäisten nauhallisten sähköbassojen ilmestymisen jälkeen. Ensimmäisenä tunnettuna nauhattoman basson soittajana pidetään The Rolling Stones –
yhtyeen Bill Wymania. Bill osti ensimmäisen sähköbassonsa vuonna 1961, mutta
hänen pettymyksekseen basso kuulosti kaamealta. Kielet särisivät, koska nauhat
olivat niin kuluneet. Nauharemontin yhteydessä Bill ihastui basson soundiin nauhattomana, ja käyttikin bassoa usealla Rolling Stonesin levyillä. Muun muassa tunnettu
kappale Paint It Black on soitettu kyseisellä bassolla. Ensimmäinen sarjatuotantona
valmistettu nauhaton basso oli Ampeg AUB-1, jota alettiin valmistaa vuonna 1965.
Nauhaton basso oli kuitenkin varsin tuntematon soitin siihen asti, kunnes Jaco Pastorius teki sen tunnetuksi 1970-luvun puolivälissä.
1980-luvun popmusiikissa nauhaton basso oli isossa roolissa. Työllistetyin tuon ajan
nauhattoman soittajista oli walesilainen Pino Palladino. Hänen mainioita bassolinjoja voi kuulla muun muassa Paul Youngin, Elton John, Gary Numanin ja Joan Armatradingin levyillä. Muita saman ajan ja genren tunnettuja nauhattoman taitajia
olivat mm. Bakithi Kumalo, Gordon Sumner, Tony Levin, Larry Klein ja Mick Karn.
90-luvun puoleen väliin mennessä musiikki- ja mainosmusiikkimaailma oli saanut
tarpeekseen nauhattomasta basson soundista. Sitä oli yksinkertaisesti käytetty liian
paljon. Sen suosio säilyi kuitenkin basistien keskuudessa, ja silloin tällöin sitä kuulee
taas levyilläkin. Tämän ajan tunnetuimmat nauhattoman basson taitajat löytyvät
muualta kuin popmusiikin parista. Mm. Gary Willis ja Les Claypool ovat mielenkiintoisia ja suositeltavia, joskin haastavia tutustumiskohteita. Suomalaisia tutustumisen
arvoisia lähivuosina nauhatonta bassoa levyillä soittaneita ovat mm. Lauri Porra,
Jaan Wessman ja Eerik Siikasaari.
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RAKENNE
Nauhaton basso on muuten kuin tavallinen bassokitara, mutta kuten nimikin kertoo, siitä puuttuu otenauhat. Nauhattomia bassoja tehdään sekä nauhamerkkien
kera että ilman. Bassoissa, joissa ei ole nauhamerkkejä, on yleensä kuitenkin otelautamerkit kaulan sivussa. Valmistajien käytäntö merkkien sijainnista tosin vaihtelee. Toisissa bassoissa merkit ovat siinä kohdalla, missä nauhakin olisi, toisissa taas
siinä missä nauhallisissakin eli keskellä nauhaväliä.
Nauhallisessa bassossa pieni notko kaulassa on suotavaa, jotta ensimmäinen asema soi puhtaasti, eikä kielet rämise vasten ensimmäistä nauhaa. Nauhattomassa
tätä ominaisuutta ei ole, joten sen kaula saa olla mahdollisimman suora. Suoralla
kaulalla ja otelaudalla on helpompi saada aikaan nauhalliselle bassolle ominainen hieman nariseva äänensävy koko otelaudan alueelta.
Otelauta pyritään yleensä valmistamaan kovasta puulajista, jotta se kestäisi mahdollisimman hyvin kielten aiheuttamaa kulumista. Tällaisia puulajeja on mm. eebenpuu ja pau ferro. Jos otelauta on hieman pehmeämpää materiaalia, esimerkiksi ruusupuuta, se voidaan päällystää jollakin kovalla suoja-aineella. Oli otelauta
eebenpuuta tai epoksipäällysteistä ruusupuuta, se kuluu käytössä vähitellen. Se
voidaan kuitenkin hioa tasaiseksi useita kertoja. Otelaudan kulumista voi hidastaa
käyttämällä hiottuja kieliä (engl. flatwound), joiden tasainen pinta on hellävaraisempi, kuin normaalien pyöreästä langasta (engl. roundwound) punottujen kielien
karhea pinta. Kielten valinta vaikuttaa tosin myös äänenväriin. Hiotut kielet kuulostavat tummemmilta ja niiden tuottama ääni soi lyhyemmän aikaa, minkä vuoksi
ne ovat parhaimmillaan kontrabassomaista ääntä haettaessa. Roundwoundkielet taas kuulostavat enemmän modernilta nauhattomalta.
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SÄÄDÖT

Hienovireen säätö
Jotta nauhattoman basson soittaminen vireessä olisi mahdollisimman helppoa,
tulee basson mensuuri säätää kohdalleen. Toimenpide kannattaa tehdä aina kieltenvaihdon sekä suurien ilmankosteuden ja lämpötilan muutosten yhteydessä.
Mensuuri säädetään tallapalojen sijaintia muuttamalla. Kahdennentoista nauhamerkin kohdalta löytyvä huiluääni pitäisi olla samassa vireessä, kuin ääni joka saadaan painamalla kahdennetoista nauhamerkin kohdalta. Jos painettava ääni on
liian korkea suhteessa huiluääneen, pitää kieltä pidentää eli ruuvata satularuuvia
vastapäivään. Jos ääni on liian matala, tulee toimia päinvastoin.
Bassossa, jossa on apunauhat, kannattaa säätö tehdä siten, että vire on kohdallaan sormen ollessa aivan nauhamerkin kohdalla. Toinen vaihtoehto on tehdä
säätö niin, että vireessä oleva ääni saadaan siitä kohdasta, mistä nauhallisellakin
painettaisiin eli hieman nauhan alapuolelta. Bassossa, jossa ei ole mitään apumerkkejä, intonaation säätämisen avuksi voi käyttää mittaa. Kahdennentoista
apumerkin paikan voi löytää halutessaan melko tarkasti mittaamalla. Jos bassosi
skaala on esimerkiksi 34 tuumaa, löydät oktaavin huiluäänen sen puolesta välistä.
Mittaa siis 17 tuumaa satulasta, tee siihen merkki esimerkiksi teipillä ja toimi säätöjen kanssa muuten kuten edellä mainittiin.

5

VIIVALLA. Vire on kohdillaan painettaessa
viivan päältä.

VÄÄRIN. Apuviivojen puolesta välistä painettaessa, tai kaukana niistä, ei virettä voi
saada kohdilleen koko kaula alueelta.

NAUHALLINEN. Nauhallisella bassolla selkeimmän soundin saa aikaan painamalla
heti nauhan takaa tai jopa hieman sen
päältä.

KUTEN NAUHALLINEN. Kielen pituus on säädetty niin, että vireessä oleva ääni löytyy
samasta kohtaa, kuin viereisessä kuvassakin.

VINKKI 1. Jos haluat päästä kieltenvaihdon yhteydessä mahdollisimman vähillä
säädöillä, käytä aina samanlaisia kieliä kuin edeltävät. Silloin hienovire on parhaassa tapauksessa kohdallaan kieltenvaihdon jälkeenkin.

Kielten korkeus
Kielen korkeus tulisi säätää niin, että jokainen ääni voi soida mahdollisimman pitkään. Liian matalalla olevat kielet osuvat otelautaan ja aiheuttavat äänien liian
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aikaisen sammumisen tai epäpuhtaan särisevän äänen. Liian korkealla olevia kieliä on raskaampi soittaa ja korkeus vaikeuttaa myös vireenhallintaa. Suosittelen
säätämään kielet mahdollisimman lähelle otelautaa. Silloin soittaminen on kevyempää ja ääni syttyy helpommin.

OMINAISUUDET
Nauhattoman basson äänensävy on monivivahteinen. Parhaimmillaan se on hyvin
miellyttävä ja muistuttaa ihmisääntä. Sama ominaisuus kuitenkin vaikeuttaa hieman sen erottuvuutta yhtyesoitossa. Eniten nauhattoman erottuvuuteen bändikontekstissa vaikuttaa sen nauhallista bassoa pehmeämpi äänen aluke1.
Nauhaton basso ei ole tasavireinen soitin, kuten esimerkiksi nauhallinen basso, kitara ja piano. Nauhattomalla bassolla voi soittaa myös luonnonvireessä. Kuitenkin
useimmiten sillä soitetaan ympäristössä, jossa muut tai jokin muista soittimista on
tasavireinen. Nauhattoman basson soittajalta edellytetäänkin hyvää vireen hahmotuskykyä, jotta hän pystyy mukautumaan muiden soittimien vireeseen.

SOITTOTEKNIIKKA
Nauhattoman basson soittajalle hyvä perustekniikka on todella tärkeää. Hyvä tekniikka nauhallisella ja nauhattomalla bassolla ei eroa juurikaan toisistaan, mutta
huono tekniikka kuuluu varmemmin nauhattomalla soitettaessa. Nauhallisessa
bassossa nauhat antavat otelautakäden sijoittumisvirheitä anteeksi. Varsinkin
alemmissa asemissa, joissa sävelten välimatkat ovat pidemmät, joutuu nauhattoman basson soittajan tekniikka kovalle koetukselle.

Aluke on se erittäin lyhyt aika, joka kuluu ennen kuin ääni ehtii muodostaa oman spektrinsä. Soittimen tunnistus riippuu usein alukkeesta.
1
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OTELAUTAKÄSI
Vireessä olevien äänien tuottaminen nauhattomalla bassolla on haastavaa. Otelautakäden sormien tulee olla juuri sävelen tuottamiseen vaadittavan kohdan
päällä otelaudalla. Pelkästään sekään ei kuitenkaan riitä jatkuvan vireessä olevan
soiton tuottamiseen. Parhaalta kuulostavan ja vireessä olevan äänen aikaansaamiseksi käden olisi parasta pysyä avoimessa asennossa ja sormien olla hallitussa
asennossa kielien päällä. Parhaiten tämä onnistuu sormenpäiden ollessa kohdistettuna kohtisuoraan kieliä kohden.
Poikkeuksena edelliseen voidaan pitää tilannetta, jossa halutaan saada pehmeämpi ääni aikaan. Silloin sormenpään pehmeämmän keskiosan käyttäminen
on hyödyksi. Oleellisinta on kuitenkin toimia tarkoituksenmukaisesti ja pyrkiä tuottamaan mahdollisimman hyvälaatuinen ja kontrolloitu ääni.

Harjoitus 1: Hämähäkkiharjoitus

Tämä harjoitus auttaa parantamaan otelautakäden tekniikkaa ja on suosittu
lämmittelyharjoitus kitaristien ja basistien keskuudessa. Harjoitusta suoritettaessa
otelautakäden asentoon pitää kiinnittää suuri huomio. Sen on pysyttävä avoimes-
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sa asennossa. Jokainen sormi tulee pyrkiä pitämään koko ajan sitä vastaavan
nauhavälin kohdalla. Siis silloinkin, kun sormi ei ole soittovuorossa.
Harjoitus kannattaa alusta lähtien pyrkiä soittamaan mahdollisimman hyvässä vireessä. Aluksi voit tarkistaa jokaisen äänen viritysmittarilla. Siitä on hyötyä harjoitukselle siinäkin mielessä, että se tulee tehtyä varmasti tarpeeksi hitaasti. Mitä nopeammin soitat, sitä helpommin jää virheasento ja huono vire huomaamatta.
Jos kätesi kipeytyy harjoituksen aikana, pidä tauko ja tutkaile oliko soittoasennossasi parantamisen varaa. Esimerkiksi ranne saattaa olla huonossa asennossa. Hyvässä soittoasennossa keskisormi on kohtisuora jatke ranteelle. Käsi saattaa kipeytyä harjoitus oikein tehtynäkin. Tämä käden väsymisestä johtuva kipu vähenee,
kunhan käsi tottuu avoimeen asentoon ja vahvistuu.

OIKEIN. Ranne on suorassa
ja kämmen otelaudan suuntaisesti.

VÄÄRIN. Ranne on vinossa.
Näin käy usein etenkin alaasemista soitettaessa.

VÄÄRIN. Ranne on suorassa,
mutta kämmen ei ole otelaudan suuntaisesti. Nimetön ja pikkusormi eivät yletä
otelaudalle.

NÄPPÄILYKÄSI
Näppäilykädellä on suuri vastuu selkeän äänen tuottamisessa. Tärkeintä on tuottaa selkeitä ja kontrolloituja näppäilyjä, jotka ovat keskenään tasapainossa. Varsin

9
kevyt ote on paras, koska silloin soitto on rennompaa ja ergonomisempaa, ja soittajalle jää enemmän varaa nyansseihin2.
Vahvempaa aluketta ja erottuvampaa soundia haettaessa auttaa lähempää tallaa näppäily. Jos taas haussa on pehmeämpi ja kontrabassomaisempi soundi,
kannattaa siirtyä näppäilemään lähempää otelautaa tai jopa sen päältä. Harjoitellessa kannattaa pyrkiä löytämään mahdollisimman monta erilaista soundia pelkästään näppäilykäden paikkaa, voimaa ja tekniikkaa vaihdellen.
Hyviä ja käyttökelpoisia näppäilykäden tekniikoita tavallisen sormilla näppäilyn
lisäksi ovat palm mute ja plektrasoitto sekä näiden yhdistelmä. Palm mute –
tekniikassa näppäilykäden kämmensyrjällä vaimennetaan kielien sointia kielten
päältä tallan vierestä. Näin aikaansaatu ääni on pehmeä ja nopeammin sammuva ja muistuttaa siksi hieman kontrabassoa. Peukkubassotekniikkaakin on onnistuneesti käytetty esimerkiksi levytyksillä You Can Call Me Al ja Come Back And
Stay.

VINKKI 2. Herkimmissä soolomelodialinjoissa voi koettaa käyttää esimerkiksi nimetöntä tarpeeksi pehmeän soundin aikaansaamiseksi.

INTONAATIO
Yksi nauhattoman basson soittajalle eniten työtä teettävä haaste on vireessä soittaminen eli intonaatio. Nauhattomaan bassoon siirrytään usein nauhallisesta sähköbassosta. Oikein viritettynä ja säädettynä nauhallisen basson jokainen ääni on
vireessä. Nauhattomalla bassolla ainoat paikallaan ja vireessä pysyvät äänet löytyvät vapailta kieliltä.
Jotta voidaan sanoa, että jokin ääni on epävireessä, tarvitaan toinen ääni vertailukohdaksi. Nauhattoman basson harjoittelussa onkin tärkeää, että harjoittelun

2Nyanssi

on vivahde tai äänenvoimakkuuden vaihtelu.
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aikana soittoa verrataan tasaisin väliajoin vapaaseen kieleen, vireessä olevaan
toiseen soittimeen, viritysmittariin tai vaikkapa komppinauhaan.
Erityisen hyvää harjoitusta intonaatiolle on yhtyesoitto, jossa omaa virettä pitää
verrata koko ajan toisiin soittimiin. Yhtyesoittoa olisi hyvä äänittää, koska usein soittaessa keskittyminen ohjautuu muuhunkin kuin oman soittimen vireen kuunteluun.
Soittaessa saattaa luulla olevansa vireessä, mutta jälkeenpäin kuuntelu paljastaa
puutteet.

Harjoitus 2: Asteikko vapaata kieltä apuna käyttäen

Tämä harjoitus on yksinkertainen asteikkoharjoitus, jossa joka toinen ääni on vapaa
E-kieli. Vapaa kielen käyttö helpottaa vireenhallintaa, koska jokaista ääntä voi verrata sävellajin toonikaan3.
Tee harjoitus aluksi hitaasti, jotta jokainen ääni on varmasti vireessä. Harjoituksesta
saa muokattua monia versioita. Voit laajentaa sen kattamaan kaksi oktaavia tai
vaikkapa koko otelaudan. Asteikkona voit käyttää jotain muutakin asteikkoa. Voit
esimerkiksi käydä kaikki duurin moodit läpi samalla periaatteella. Silloin tosin vapaa kieli ei ole toonika, vaan jokin muu asteikon sävelistä.

3

Toonika on duuri- ja molliasteikon ensimmäinen sävel, perussävel.
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Harjoitus 3: Terssiharjoitus vapaata kieltä apuna käyttäen

Tämäkin harjoitus perustuu duuriasteikkoon. Tarkoituksena on havainnollistaa, ettei
asteikkosoittoa tarvitse tehdä aina samalla tylsällä tavalla. Tässäkin virettä verrataan koko ajan vapaaseen kieleen, joka on jälleen sävellajin toonika. Koeta tehdä
sama harjoitus myös a-mollissa.

INTERVALLIT
Intervallit4 ovat yksi musiikin oleellisimmista perusyksiköistä. Niistä muodostetaan
soinnut ja sitä kautta musiikin harmonia. Intervalliharjoitukset ovat tärkeitä perusharjoituksia asteikkoharjoitusten ohella. Ne parantavat perustekniikkaa, intonaatiota ja otelaudan tuntemusta.

Intervalli tarkoittaa kahden peräkkäisen tai samanaikaisen sävelen välistä etäisyyttä sekä
niiden välistä suhdetta kuvaavia ominaisuuksia.
4
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Intervallit soivat kaikista selkeimmin ja voimakkaimmin silloin kun ne ovat vireessä.
Tämä johtuu siitä, että silloin niiden yläsävelsarjat soivat vireessä. Mitä paremmassa
vireessä intervalli on, sitä vähemmän äänet huojuvat keskenään. Helpoiten tämä
on kuultavissa priimissä ja oktaavissa, ja seuraavaksi kvinteissä ja kvarteissa. Muiden intervallien kanssa hyvän vireen muodostaminen on vaikeampaa, mutta keskittyneellä harjoittelulla oppii tunnistamaan ja muodostamaan vireessä olevan intervallin.

VINKKI 3. Soittimen rakenteesta johtuen jokin intervalli saattaa olla vaikeaa saada
vireeseen. Mieti saisiko saman intervallin soitettua, jostain muusta paikasta otelaudalla. Jos olet esimerkiksi soittanut intervallin muodostavat äänet G- ja D-kieliltä,
koeta siirtää samat äänet A- ja D-kielille.

Harjoitus 4: Blackbird
CD, raita 1

Harjoitus perustuu Jaco Pastoriuksen tekemään versioon The Beatles –yhtyeen
kappaleesta Blackbird. Harjoitus muistuttaa harjoitusta 3. Tässäkin pohjaäänenä
pysyy suurimman osan ajasta vapaa a-kieli. Harjoitus on vaativa kappaleen oikeassa tempossa. Varsinkin kuudestoistaosien soittaminen, samaan aikaan näppäilykädellä kielten yli hyppien, on haastavaa. Harjoitus kannattaa aloittaa niin hitaassa tempossa, että kaikki äänet tulevat varmasti soitettua oikein. Kun kappale on
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huolellisen harjoittelun jälkeen siirtynyt lihasmuistiin, voi tempoa nostaa tekniikan
suomin mahdollisuuksin.

Harjoitus 5: Unquity Road
Tämä harjoitus hyödyntää Pat Methenyn Unquity Road –kappaleen basso- ja kitaralinjoja. Kappaleen muuttuva tahtilaji saattaa aluksi tuntua hankalalta, mutta ensiksi onkin oleellisinta keskittyä tuottamaan oikeat äänet hyvässä vireessä. Soita
vapaassa tempossa ääni kerrallaan harjoitusta läpi ja etsi itsellesi sopivat sormitukset.
Mieti, mitä ääniä melodiassa on suhteessa sointuihin.

CD, raita 2
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Harjoitus 6: Get Here
CD, raita 3 (02:18)

Tämä harjoitus toimii esimerkkinä siitä, miten hienosti intervalleja ja sointuja voi
käyttää bassolinjan värittämiseen. Niiden käytössä kannattaa olla säästeliäs, koska
basson pääasiallinen tehtävä on luoda pohja harmonialle ja melodialle. Sitä paitsi
tehokeinojen liiallinen käyttö heikentää niiden tehokkuutta.

VIBRATO
Paljon käytetty ja nauhattomalle bassolle erinomaisesti sopiva tehokeino on vibrato. Se tuo parhaimmillaan persoonallisuutta soittoon ja lisää syvyyttä tulkintaan.
Jotta vibrato toimisi tehosteena, sitäkin kannattaa käyttää säästeliäästi. Joka äänessä käytetty tai liian nopea ja laaja vibrato kuulostavat huonoilta.
Nauhattomuus antaa mahdollisuuden monipuoliseen vibratoon. Voit käyttää sekä
pientä sormenpään yli keinumista että sormen suurtakin liukumista kielellä edes
takaisin. Voit aloittaa vibraton heti äänen sytyttyä tai voit toimia kuten monet laulajat, ja tehdä vibraton vasta äänen loppuun. Pieni vibrato värittää mukavasti
soundia, iso toimii efektinä.
Vibrato-tekniikan merkintätapa notaatioissa:
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Harjoitus 7: Erilaiset vibratot
Kuuntele eri laulajia ja instrumentalisteja ja koeta matkia heidän vibratojaan.

VINKKI 4. Vibratoa käytettäessä pieni epävireisyys jää helposti huomaamatta. Tästä syystä virettä harjoiteltaessa on syytä soittaa ilman vibratoa.

BEND
Bend eli venytys on sukua vibratolle, koska sitä tehtäessä operoidaan myös vireen
vaihteluilla. Venytys tehdään venyttämällä kieltä poikkisuunnassa otelautaan
nähden. Nauhattomalla on vaikeampi ja raskaampi venyttää kuin nauhallisella.
Nauhallisessa bassossa kieli painuu nauhaa ja nauhattomassa otelautaa vasten.
Otelautaa vasten kieltä on raskaampi liikuttaa, koska kontaktipinta on suurempi ja
materiaali vähemmän luistavaa. Lisäksi on vaikeampi saada aikaan kunnon työntöote, koska sormea ei saa kielen alle. Tämä joudutaan korvaamaan suuremmalla
voiman käytöllä. Voimalla painettu ja samalla otelautaa vasten liukuva kieli aiheuttaa varsin suurta kulumista otelaudan pintaan. Siksi venytyksen runsasta käyttöä
kannattaa harkita.
Bend-tekniikan merkintätapa notaatioissa:

SLIDE
Paljon käytetty tyylikeino on myös slide eli liuku. Liuku tehdään yleensä yhdistämään kaksi ääntä toisiinsa. Jotta kahden äänen yhdistävä slide onnistuisi ja kuulos-
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taisi hyvältä, tulee liu’utus tehdä määrätietoisesti. Ensimmäisen äänen tulee kuulua
selvästi aluksi ja liu’un tulee päättyä määrätietoisella liikkeellä vireessä olevaan
toiseen ääneen. Tärkeintä on, ettei liuku pysähdy välillä mihinkään ei-toivottuun
ääneen. Liu’ussa voi olla myös määriteltynä vain kohde- tai lähtöääni.
Slide-tekniikan merkintätapa notaatioissa:

Harjoitus 8: Visions of China
CD, raita 4

Tämä harjoitus perustuu Japan-yhtyeen kappaleen Visions of China bassolinjaan.
Yhtyeen basisti Mick Karn oli taitava käyttämään liu’utuksia. Varsinkin tahdissa
kolme oleva tuplaliu’utus on haastava. Aloita harjoittelu soittamalla hitaasti, ja
keskity siihen että liu’un aloitus- ja lopetusäänet ovat vireessä.

17

Harjoitus 9: A Remark You Made
CD, raita 5 (04:13)

Jaco Pastoriuskin oli taitava käyttämään slide-tekniikkaa. Weather Report –
yhtyeen A Remark You Made –kappaleen hienon tunnelman säilyttäminen vaatii
onnistunutta liu’utusta. Erityisesti ääni, johon liuku päättyy, tulee olla täydellisessä
vireessä. Pienikin epävire siinä paljastuu helposti, koska basso on niin solistisessa
roolissa tässä kappaleessa.

Harjoitus 10: Diamonds On The Soles Of Her Shoes
CD, raita 6 (01:52)

Tässä harjoituksessa tehdään liuku samanaikaisesti kahdella äänellä, jotka muodostavat kvartti-intervallin. Suurin huomio tulee kiinnittää siihen, että ääni, johon
päädytään, on vireessä. Tämän hienon bassolinjan on soittanut Bakithi Kumalo, ja
se löytyy Paul Simonin Graceland-levyltä. Samalla levyllä on muitakin hienoja
kappaleita, joissa Bakithi käyttää nauhatonta bassoa.
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HAMMER-ON JA PULL-OFF
Hyvin yleisiä otelautakäden tekniikoita ovat myös hammer-on ja pull-off. Ne ovat
siinä mielessä samanlaisia, että kummassakin kieli saadaan soimaan otelautakäden avulla.
Hammer-on –tekniikassa haluttu ääni saadaan aikaan lyömällä otelautakäden
sormella kieltä vasten. Mitä voimakkaammin lyödään, sitä voimakkaampi ääni
syntyy. Hammer-on –tekniikkaa käytetään usein legato-soittamiseen, jolloin jokin
ääni on jo valmiiksi soimassa ja seuraava ääni yhdistetään siihen tekemällä hammer-on. Hammer-on –tekniikka on oleellinen apu nopeasti soitettaessa, koska silloin oikean käden ei tarvitse näpätä jokaista ääntä.
Hammer-on –tekniikkaa voi käyttää myös lyhyen sliden korvikkeena tai vaihtoehtona. Jos tehdään esimerkiksi hammer-on nimettömälle, ensimmäinen ääni otetaan etusormella, jonka jälkeen keskisormella tehdään hammer-on ja siitä edelleen nimettömällä hammer-on. Liikettä tehtäessä sormia voi myös vähän liu’uttaa,
jolloin soundi on hyvin lähellä slidea. Hammer-on –tekniikassa on kuitenkin slideen
nähden se hyöty, että sillä saadaan päädyttävään ääneen vahvempi aluke ja
ääni on myös varmemmin vireessä.
Pull-off –tekniikassa ääni saadaan aikaan vetämällä otelautakäden sormi pois kielen päältä. Jos kieli ei ole valmiiksi soimassa, tarvitsee noston aikana vetää hieman
kieltä, jotta ääni saadaan syttymään.
Hammer-on ja pull-off –tekniikoita vuoroteltaessa saadaan aikaiseksi trilli.
Hammer-on –tekniikan merkintätapa notaatioissa:
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Pull-off –tekniikan merkintätapa notaatioissa:

Trilli-tekniikan merkintätapa notaatioissa:

Harjoitus 11: A Remark You Made
CD, raita 5 (00:36)

Tässä on hyvä esimerkki hammer-on –tekniikan käytöstä. Melodiapätkä on
Weather Reportin kappaleesta A Remark You Made. Basistina on Jaco Pastorius.
Voit käyttää normaalia hammer-on –tekniikkaa tai myös edellä mainittua kahden
hammer-on –lyönnin yhdistämistä.
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Harjoitus 12: New York Minute
CD, raita 7 (00:37)

Tässä harjoituksessa on sekä hammer-on että pull-off –tekniikkaa. Varsinkin sävelrypäs, jossa on kuudestoistaosatrioli, on yksinkertainen mutta maukas blues-filli, jota
voi käyttää monenlaisissa kappaleissa. Etsi sormitus, jolla saat soitettua fillin mahdollisimman sujuvasti. Kuuntele tarkkaan, miten Pino Palladino tekee sen esimerkkiäänitteellä ja pyri samaan sujuvuuteen.
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LUKU- JA KUUNTELUVINKKEJÄ
KIRJOJA
Bailey, Steve: Fretless Bass.
Brunell, Bunny: Fretless Bass. A Hands-On Guide Including Fundamentals,
Techniques, Grooves, and Solos.
Jisi, Chris: The Fretless Bass.
Appleman, Rich & Viola, Joseph: Chord Studies For Electric Bass.
Towey, Dan: Jaco Pastorius: A Step-by-Step Breakdown of the Styles and
Techniques of the World's Greatest Electric Bassist.
The Essential Jaco Pastorius. Julkaisija Hal Leonard.
Milkowski, Bill: Jaco: The Extraordinary and the Tragic Life of Jaco Pastorius,
"The World's Greatest Bass Player"

LEVYJÄ
Weather Report: Heavy Weather. Basistina Jaco Pastorius.
Jaco Pastorius: Jaco Pastorius, Invitation, Word of Mouth. Basistina Jaco Pastorius.
Joni Mitchell: Hejira, Shadows and Light, Mingus. Basistina Jaco Pastorius.
Pat Metheny: Bright Size Life. Basistina Jaco Pastorius.
Paul Young: No Parlez. Basistina Pino Palladino.
Paul Young: Secret Of Association. Basistina Pino Palladino.
Emma Salokoski Ensemble: Kaksi mannerta. Basistina Lauri Porra.
Tango for Four: Tango for Four, Tango for Four No. 2. Basistina Jaan Wessman.
Paul Simon: Graceland. Basistina Bakithi Kumalo.
Pearl Jam: Ten. Basistina Jeff Ament.
Pat Metheny Group. Blue Asphalt. Basistina Mark Egan.
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KAPPALEITA
Call Me. Go West –yhtyeen levyltä Go West. Basistina Pino Palladino.
Get Here. Oleta Adamsin levyltä Music for Lovers. Basistina Pino Palladino.
Sledgehammer. Peter Gabrielin levyltä So. Basistina Tony Levin.
Every Little Thing She Does Is Magic. Policen levyltä Ghost In The Machine.
Basistina Gordon Sumner.
Nikita. Elton Johnin levyltä Ice On Fire. Basistina
The One. Elton Johnin levyltä The One. Basistina Pino Palladino.
Runaway Train. Elton Johnin levyltä The One. Basistina Pino Palladino.
Too Shy. Kajagoogoo-yhtyeen levyltä White Feathers. Basistina Nick Beggs
Hurt In Your Heart. John Martynin levyltä Late Night John. Basistina John Giblin.
Breathing. Kate Bushin levyltä Never For Ever. Basistina John Giblin.
The Necessary Blonde. Tribal Tech –yhtyeen levyltä. Primal Tracks.
Basistina Gary Willis.
You. Bunny Brunelin levyltä Touch. Basistina Bunny Brunel.
The Sun Don’t Lie. Marcus Millerin levyltä The Sun Don’t Lie. Basistina Marcus Miller
Friends And Strangers. Dave Grusinin levyltä Mountain Dance.
Basistina Marcus Miller
Lover Man. McCoy Tynerin levyltä The Quartets. Basistina Marcus Miller.
Lasta ei saa tukuttaa. Liisa Tavin levyltä Liisa Tavi. Basistina Raimo Salmiheimo.
Avainkaulalapsi. Maaritin levyltä Nykyajan lapsi. Basistina Heikki Virtanen.
Punaista ja makeaa. Popeda-yhtyeen levyltä Svoboda. Basistina Jaan Wessman.
New York Minute. Don Henleyn levyltä The End Of Innocence.
Basistina Pino Palladino.
The Boys of Summer. Don Henleyn levyltä Building The Perfect Beast.
Basistina Larry Klein
Tears in heaven. Eric Claptonin levyltä Rush. Basistina Nathan East.
The Promise. Arcada-yhtyeen levyltä So Red The Rose. Basistina Mark Egan.
Bob. Primus-yhtyeen levyltä Pork Soda. Basistina Les Claypool.
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1

Johdanto

Opinnäytetyöni on opas nauhattoman basson soittajille. Se koostuu tämän raportin
lisäksi oppaasta ja liiteäänitteestä. Raporttiosa toimii myös opettajan oppaana.
Tarkoituksenani on valmistaa nauhattoman basson opiskelun avuksi monipuolinen
materiaalipaketti,

joka

tarjoaa

lisätietoa

kyseisestä

instrumentista

ja

auttaa

kehittymään sen hallinnassa. Opas kertoo lyhyesti nauhattoman basson historiasta ja
rakenteesta, sekä esittelee tärkeimpiä nauhattoman basson ilmaisukeinoja ja soittimen
estetiikan kannalta keskeisimpiä soittajia. Opas on suunnattu ensisijaisesti soittajille,
jotka hallitsevat jo sähköbasson soiton perusteet. Se toimii myös apupakettina
opettajalle, joka ei ole erikoistunut nauhattoman bassoon.
Tavoitteenani on, että oppaan avulla opiskelijan soittotekniikka ja soittimelle tyypilliset
ilmaisukeinot kehittyvät. Oppaassa esitellään keskeisimmät tekijät, joita vaaditaan
hyvään äänenmuodostukseen ja monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun. Sanallista
informaatiota täsmentävät nuotti- ja äänite-esimerkit. Äänite-esimerkkien tarkoituksena
on myös lisätä innostusta instrumentin soittamiseen. Soittimen rakennetta käsitellään,
jotta soittaja ymmärtää keskeiset säätötoimenpiteet ja niiden vaikutukset ja tärkeyden.
Idean työhön sain omista kokemuksistani. Aloittaessani nauhattoman basson soiton
minulla olisi ollut käyttöä tämän kaltaiselle paketille. Jouduin käyttämään paljon aikaa
perustietojen sekä hyvien esimerkkilevyjen ja soittajien etsimiseen. Tein oppaan
auttaakseni muita selviytymään tiedonhausta vähemmällä vaivalla.

1.1

Materiaalin rajaus ja työtavat

Teososa I sisältää materiaalia, jota minulle on kertynyt oman harjoitteluni tuloksena
vuosina 2005–2011. Tarkoitukseni ei ollut tehdä kaikenkattavaa opasta, koska hyvin
suuri osa perustekniikasta on samaa nauhallisella kuin nauhattomalla bassolla.
Mielestäni oli tärkeää tuoda esiin asiat, jotka nauhattomalla tehdään toisin.
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Työhön ryhtyessäni minulla oli jo joistain esimerkkikappaleista transkriptiot olemassa.
Suurimpaan osaan tein ne kuitenkin opinnäytetyöprosessin aikana. Osasin jo ennestään
soittaa esimerkeiksi valitsemani bassolinjat, mikä helpotti nuotintamista. Jouduin
kuitenkin tarkistamaan äänitteiltä, että muistin linjat oikein. Transkriptioiden teon
apuna käytin Amazing Slow Downer –tietokoneohjelmaa, jolla saa hidastettua
kuunneltavaa musiikkia. Jossain tapauksissa sen tarjoamasta mahdollisuudesta
sävellajin muuttamiseen oli myös hyötyä. Bassotaajuudet ovat levyillä usein epäselviä,
ja sävellajin noston myötä äänistä voi saada paremmin selvää.
Transkriptioiden nuotintamisen tein Sibelius-nuotinnusohjelmalla. Sen käyttö oli minulle
varsin tuttua jo ennestään, joskin ilmaisukeinojen merkintätapoihin tarvitsin lisätietoja.
Avuksi löysin Nono Söderbergin vuonna 1994 tekemän Rockroots-kitara-teoksen. Siitä
löytyi kattavasti erilaisia kitaralle ominaisia, ja siten myös bassolle sopivia,
ilmaisukeinoja termeineen ja merkintätapoineen.

1.2

Olemassa oleva opetusmateriaali

Nauhattomalle bassolle on olemassa muutamia hyviä opetuskirjoja. Steve Bailey, Chris
Jisi sekä Bunny Brunell ja Josquin des Prés ovat tehneet Fretless Bass –nimiset teokset.
Steve Baileyn 1991 sekä Bunny Brunellin ja Josquin des Présin 2002 ilmestyneet kirjat
ovat keskenään varsin samantyyppiset. Molemmat käsittelevät aluksi asteikko- ja
intervalliharjoituksia intonaation ja soittimen hallinnan parantamiseksi. Sen jälkeen
kummassakin edetään ilmaisukeinoja käsitteleviin harjoituksiin. Brunellin ja des Présin
kirjassa on lisäksi sitä varten sävellettyjä esimerkkikappaleita. Kumpaankin kirjaan
sisältyy myös äänite, mikä onkin mielestäni soitto-oppaissa hyvin toivottava apuväline.
Uusin kirjoista, Chris Jisin teos vuodelta 2008, keskittyy esittelemään tärkeimpiä
nauhattoman basson soittajia. Kirjan mielenkiintoa lisää se, että osaa soittajista on
haastateltu kirjaa varten. Esittelyiden ohessa on transkriptioina katkelmia soittajien
luomista tunnetuista bassolinjoista.
Nauhattoman

basson

opetusmateriaaliksi

soveltuu

myös

erittäin

monilukuinen

nauhalliselle sähköbassolle suunnattu opaskirjo. Oikeastaan kaikki niistä sopivat
mainiosti nauhattomallekin, kunhan muistetaan aina harjoituksia tehtäessä ottaa hyvä
vire huomioon.
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Vaikka hyvää opetusmateriaalia löytyykin, sitä saisi olla enemmän ja se saisi
monipuolisempaa. Lisäksi toivoisin, että soitto-oppaita tehtäisiin enemmän suomeksi tai
ainakin suomennettaisiin. Suurin osa opiskelijoista ymmärtää englantia, mutta
vieraskielinen opetusmateriaali ammattitermeineen jää kuitenkin helposti vähemmälle
lukemiselle tai sitä voidaan pahimmassa tapauksessa tulkita väärin.
Jos työtäni vertaa kolmeen edellä mainittuun oppaaseen, sen on ikään kuin yhdistelmä
niistä

kaikista.

Oppaani

käsittelee

alussa

nauhattoman

basson

soittamisen

perustekniikkaa ja sen jälkeen ilmaisukeinoja tunnettuja bassolinjoja esimerkkeinä
käyttäen.

2

Nauhaton basso

Nauhattoman sähköbasson ajatellaan olevan nauhallisen sähköbasson ja kontrabasson
välimuoto. Sitä on fyysisesti yhtä kevyt soittaa kuin tavallista sähköbassoa, mutta sillä
on mahdollista soittaa luonnonvireessä kuten kontrabassolla. Yhteneväisyyksistä
huolimatta se on kuitenkin selkeästi oma ainutlaatuinen soitin ja se tarjoaa soittajalleen
paljon mielenkiintoisia haasteita.

2.1

Historia

Nauhaton basso on instrumenttina varsin nuori. Ensimmäisen sarjavalmisteinen
nauhaton oli 1965 valmistettu Ampeg AUB-1 (Ashton 2006, 46). Nauhaton basso oli
kuitenkin melkoinen harvinaisuus 70-luvulle asti. Ensimmäinen ja ehkä tärkein
nauhattoman basson esiintuoja oli Jaco Pastorius. Hänen uniikista soittotyylistään, niin
soololevyillään kuin muun muassa Pat Methenyn, Joni Mitchellin ja Weather Reportin
levyillä, muodostui yksi nauhattoman basson ja yleensäkin modernin sähköbasson
tärkeimmistä kulmakivistä.
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Nauhaton basso oli tärkeässä roolissa 1980-luvun popmusiikissa. Vuosikymmenen popsoundiin kuului olennaisena osana syntetisaattorit, sähkörummut ja nauhaton basso.
Ehkä tunnetuin ja työllistetyin tuon ajan nauhattoman basson soittajista oli walesilainen
Pino Palladino. Nauhattoman basson esiintuloon vaikutti paljon tuottajat, jotka antoivat
sille paljon tilaa levytyksillä. Palladinon läpimurtokappale nauhattomalla bassolla oli
Paul Youngin versio Marvin Gayen Wherever I Lay My Hat -kappaleesta. Palladino
kertoo itsekin hämmästyneensä, miten kovalla basso oli äänitteen lopullisessa versiossa
(Jisi 2008, 22). Musiikkityylin sisäinen soundimieltymys auttoi siis luomaan perustan
nauhattoman basson suosion jatkumiseen ja vankistumiseen. Nauhaton basso tuli 90luvun alkupuoliskoon mennessä niin suosituksi ja käytetyksi, että sen ääneen
kyllästyttiin ja sen käyttö popmusiikissa loppui lähes tyystin.
Piti 80-luvun musiikkia kuinka naiivina tai pinnallisena hyvänsä on myönnettävä, että
siihen mahtui todella paljon hienoja bassoraitoja. Ja mielestäni esimerkiksi Pino
Palladinon nauhattomalla bassolla oktaaveri-efektilaitteen kera soitetuista bassolinjoista
on otettu paljon vaikutteita myöhempien aikojen syntetisaattoribassolinjoihin. Joskin
Palladino itsekin kertoo yhden suurimmista vaikutteistaan olleen Stevie Wonderin
levyjen syntetisaattoribassoraidat (Jisi 2008, 22).

2.2

Ominaisuudet

Nauhattoman basson ääni on herkkä ja monivivahteinen. Nauhatonta pidetään usein
lisävarusteena sähköbasistin soitinarsenaalissa samaan tapaan kuin vaikkapa 5-kielistä
bassoa. Sitä käytetään luontevimmin akustishenkisessä musiikissa, koska sen
ominaissoundi on lähempänä kontrabassoa, kuin nauhallisen sähköbasson. Se on
kuitenkin hyvin taipuvainen monentyyliseen musiikkiin. Nauhattoman bassoon rikkaalla
äänenvärillä saa luotua monipuolisuutta tulkintaan. Ja se auttaa soittimen teknisen
haastavuuden ohella tekemään yksinkertaisistakin harjoituksista mielenkiintoisia.
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3

Käsitteet

Seuraavassa esittelen työni kannalta oleellista terminologiaa.

Bend-tekniikassa (suom. venytys) otelautakäden sormella venytetään kieltä, jotta
äänen korkeus saadaan nousemaan (Söderberg 1994, 5).

Hammer-on –tekniikassa (suom. nauhaisku)

ääni saadaan syttymään lyömällä

otelautakäden sormella kieli otelautaa vasten (Söderberg 1994, 5).

Intonaatio-termillä voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa:
1. Sävelkorkeuden

valinta,

säilyttäminen

ja

mukautus.

Tulee

kyseeseen

laulettaessa ja soitettaessa sellaisia soittimia, joilla ei ole valmiiksi viritettyjä
sävelkorkeuksia. (Otavan iso musiikkitietosanakirja 1979, 100.)
2. Joskus puhutaan hieman hämäävästi intonaation säädöstä, kun tarkoitetaan
soittimen kielien pituuden hienosäätöä (Otavan iso musiikkitietosanakirja 1979,
100). Muita termejä tälle tapahtumalle on hienovireen ja mensuurin säätö.

Mensuuri (engl. scale lenght, scale) tarkoittaa vapaan kielen värähtelevää pituutta
(Otavan iso musiikkitietosanakirja 1979, 210). Yleisin mensuuri sähköbassoissa on 34
tuumaa.

Pull-off

–tekniikassa

(suom.

irtinykäisy)

ääni

saadaan

syttymään

vetämällä

otelautakäden sormi pois kielen päältä (Söderberg 1994, 5).

Slide (suom. liuku) muodostetaan soittamalla ensimmäinen ääni ja liu’uttamalla sama
sormi kieltä pitkin toiselle äänelle. On myös mahdollista, että vain toinen äänistä on
määritelty. (Söderberg 1994, 5.)

Soundi on lainasana englanninkielestä. Se on nykyään hyvin yleinen puhekielen
musiikkitermi. Suomenkielisiä vastineita sille on sointi, äänenväri ja sointiväri.
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4

Materiaalin esittely

Oppaan harjoitukset pohjautuvat kolmea ensimmäistä harjoitusta lukuun ottamatta
tunnettuihin musiikkikappaleisiin, joissa on jokin nauhattoman basson oleellinen
ilmaisukeino toteutettu esimerkillisesti. Mielestäni paras tapa opetella ilmaisukeinoja, ja
musiikkia yleensäkin, on kuunnella ja matkia olemassa olevia hyviä tulkintoja. Pelkän
sanallisen selityksen ja nuottikuvan avulla on hankala ymmärtää pieniä ja tarkkoja
yksityiskohtia. Matkimisen tarpeellisuutta tukee myös ajatus, että luodakseen uutta ja
omaa, on hyödyksi, ellei jopa välttämätöntä, hallita aikaisemmin luotuja toimintatapoja
(Hakkarainen, Kai, Lonka, Kirsti & Lipponen, Lasse 2004, 298).
Harjoitteissa on otettu tarkasteluun vain pieni osa kappaleista. Jotta oppilas voisi
parhaiten hahmottaa opeteltavan asian funktion ja sen sijoittautumisen kappaleseen,
suosittelen kuuntelemaan esimerkkiäänitteet kokonaisuudessaan.
Harjoituksia tehtäessä on tärkeää pitää koko ajan tarkkailun alla äänenväriä ja ilmaisua
olipa kyseinen harjoitus sitten helppo tai vaikea. Siten saadaan lisättyä mielenkiintoa ja
haastavuutta muuten helpoilta tuntuviin harjoituksiin, eikä vahingossakaan pääse
muodostumaan hätiköivää ja huolimatonta harjoitustapaa.
Ilmaisukeinoja käytettäessä on oleellista muistaa basson funktio musiikissa. Sen on
tarkoitus määritellä harmonian pohja ja siten luoda merkitys melodialle. Ilmaisukeinoja
tuleekin käyttää vain tilanteissa, joissa niille on tilaa ja silloinkin siten, ettei basson
pääasiallinen tehtävä keskeydy häiritsevästi.
Harjoitusmateriaalin transkriptiot löytyvät liitteenä olevasta opasosiosta. Seuraavaksi
esittelen harjoitukset ja selvitän, mihin niitä tehtäessä tulee kiinnittää huomiota.

4.1

Harjoitus 1: Hämähäkkiharjoitus

Hämähäkkiharjoituksen alkuperäisestä kehittäjästä ei ole selvyyttä. Se on varsin
yleinen lämmittelyharjoite kitaristien ja basistien keskuudessa ja siitä on hyvin monia
eri versioita. Oppaassa olevat harjoitukset olen itse oppinut Jakke Leivon bassotunneilla
vuonna 2007.
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Harjoituksen

näennäinen

yksinkertaisuus

saattaa

aiheuttaa

epäluulon

sen

hyödyllisyydestä. Se on kuitenkin paljon moniulotteisempi, kuin mitä alkuvaikutelma
antaa olettaa. Se vahvistaa oikein tehtynä otelautakäden oikeaa soittoasentoa ja sen
sormien itsenäisyyttä. Se auttaa myös parantamaan otelauta- ja näppäilykäden
yhteistyötä ja samanaikaisuutta, joka on hyvän äänenmuodostuksen keskeinen tekijä.

4.2

Harjoitus 2: Asteikko vapaata kieltä apuna käyttäen

Tämä harjoitus auttaa kehittämään intonaatiota, koska joka toinen soitettava ääni on
samassa vireessä pysyvä vapaa kieli. Tällaisessa näennäisen helpossa harjoituksessa
on syytä keskittyä viimeisteltyyn lopputulokseen. Äänien tulee hyvän vireen lisäksi olla
oikean mittaisia ja suorituksen tulee olla muutenkin ehyt.
Harjoitus käsittää vain yhden oktaavin. Onkin suositeltavaa yhden oktaavin sujuessa
laajentaa harjoitus kattamaan kaksi oktaavia tai vaikkapa koko otelauta. Kun harjoitus
sujuu hyvin duuriasteikolla, voi saman tehdä myös duuriasteikon moodeilla ja eri
molliasteikoilla.

4.3

Harjoitus 3: Terssiharjoitus vapaata kieltä apuna käyttäen

Harjoitus on periaatteeltaan samankaltainen kuin harjoitus 2. Vapaa kieli auttaa
vireenhallinnassa. Harjoituksen yhteydessä kannattaa käydä läpi duurin sointuasteet tai
ainakin duuriasteikosta muodostuvat terssit.
Koska tässä harjoituksessa tarvitaan näppäilykädellä kielten yli hyppelyä, tulee
harjoittelu

aloittaa

hitaasti.

Äänien

pitää

olla

samanmittaisia

ja

yhtä

kovia

voimakkuuksiltaan. Kun harjoitus sujuu hyvin, sitä kannattaa soveltaa eri asteikoille
samoin kuin edellistäkin harjoitusta.

4.4

Harjoitus 4: Blackbird

Harjoitus perustuu Jaco Pastoriuksen The Beatles –yhtyeen Blackbird-kappaleesta
tekemän version bassolinjaan. Harjoituksessa on samanlaisia teknisiä haasteita kuin
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harjoituksessa 3. Tässäkin käytetään paljon A-duuriin pohjautuvia terssejä ja vapaata
A-kieltä. Ja myös tässä on vaativaa kielten yli hyppelyä näppäilykädellä.
Harjoitus on vaativa soittaa kappaleen alkuperäisessä tempossa. Nopeassa tempossa
soittaessa saattaa helposti antaa itselleen anteeksi pieniä virheitä, koska ne kestävät
niin vähän aikaa. Hyvään lopputulokseen päästäkseen on harjoitusta syytä soittaa niin
hitaasti, että saa sen soitettua ehjästi ja oikein. Tempoa voi sitten nostaa sitä mukaa,
kun soittotekniikka sallii.

4.5

Harjoitus 5: Unquity Road

Tämän harjoituksen melodia on Pat Metheny Trion levyllä Bright Size Life olevan

Unquity Road –kappaleen a-osan bassolinja. Harjoitus auttaa parantamaan vireen ja
soittimen hallintaa. Siitä löytyy vapaita kieliä, jotka auttavat vireessä pysymistä, ja siinä
on myös näppäilykädelle haastavia kielen yli hyppimisiä. Hieno melodia saa harjoittelun
kuulostamaan musiikilta ja motivoi siten toistoihin.
Harjoituksen alkuvaiheessa kannattaa analysoida bassolinjan melodian suhdetta
kappaleen sointuihin, koska tässä kappaleessa basso toimii aktiivisesti myös harmonian
ilmentäjänä. Alussa on syytä kiinnittää huomiota myös hyvän sormituksen löytämiseen.
Kun hyvä sormitus on löytynyt, se kannattaa painaa muistiin toistamalla sitä tarpeeksi
monta kertaa tarpeeksi hitaassa tempossa.

4.6

Harjoitus 6: Get Here

Tämän harjoituksen melodia löytyy Oleta Adamsin levyttämän kappaleen Get Here
bassolinjasta. Yksi kappaleella soittavan Pino Palladinon hienoimmista tavaramerkeistä
on sointujen käyttö. Tässä balladissa ne värittävät hienosti pianosoolon loppua.
Vaikeusastetta lisää se, että soinnusta toiseen liu’utaan ja sen aikana sormitusta pitää
muuttaa. Ennen kuin sointuja alkaa yhdistelemään kannattaa ne harjoitella huolellisesti
erikseen.
Kiinnitä huomiota myös bassolinjaan kokonaisuudessaan. Siitä löytyy valtava määrä
tulkinnallisia ja ilmaisullisia vivahteita. Bassolinja on siinä mielessä täydellinen, että se
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kulkee käsi kädessä solistin suorituksen kanssa ja sen jokainen ääni on hyvän ja
tarkkaan harkitun kuuloinen ja vireessä.

4.7

Harjoitus 7: Erilaiset vibratot

Vibrato on monelle instrumentille ominainen ilmaisukeino. Esimerkiksi laulajien
keskuudessa sitä käytetään paljon. Toisilla laulajille se tulee luonnostaan lähes joka
ääneen ja toiset tekevät sen enemmän suunnitellusti paikkoihin, joihin se heidän
mielestään sopii. Yleisin paikka, jossa vibratoa käytetään, on pitkään soivan äänen
loppupuoli.
Kuuntelemalla ja matkimalla eri instrumentalisteja voi kehittää omaa vibratosoittoaan.
Nauhattomalle bassolle parhaita matkimisen kohteita oman soittimensa taitajien ohella
voisivat olla puhallinsoittajat ja laulajat, koska heidänkin instrumenteillaan pystyy
tekemään laajoja ja monisävyisiä vibratoja.
Vertailemalla erityylisten laulajien vibratoja keskenään saa kuvan, miten monenlaisia
vibratoja voi olla olemassa. Erilaisten kappaleiden melodiaosuuksien soittaminen laulunomaiseen tulkintaan pyrkien on hyvä tapa kehittää vibratosoittoa. Kannattaa kokeilla
lyhyitä, laajoja, nopeita ja hitaita vibratoja. Pitää kuitenkin muistaa, että musiikkia
esitettäessä ei mitään tehokeinoa kannata käyttää liikaa. Ilmaisukeinojen tietoisesti
käyttämättä jättäminenkin on tehokeino.

4.8

Harjoitus 8: Visions Of China

Harjoitus pohjautuu Japan-yhtyeen kappaleen Visions Of China intron ja a-osan
bassolinjaan. Linjan luoja Mick Karn omasi uniikin soittotyylin, joka sisälsi paljon ääniä
yhdistäviä liu’utuksia.
Tämä harjoitus on valittu ensisijaisesti slide-harjoitukseksi. Varsinkin jälkimmäinen
liuku, jossa samanlainen slide toistetaan kaksi kertaa, on vaativa. Liukuihin osallistuvat
äänet ja ennen kaikkea äänet, joihin niistä päädytään, pitää saada hyvään vireeseen.
Myös äänten pituudet tulee muistaa huomioida. Nuotit, joiden päällä on pisteet, ovat
staccato-ääniä eli ne soitetaan lyhyinä.
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4.9

Harjoitus 9: A Remark You Made

Tämä harjoitus pohjautuu Weather Report –yhtyeen kappaleeseen A Remark You

Made. Tarkastelussa on kappaleen loppupuolella esiintyvä kohta, jossa Pastorius
käyttää slide-tekniikkaa. Kyseisessä kohdassa basso on solistin roolissa, joten pienikin
virhe, kuten epävireisyys, paljastuu helposti.
Vaikka harjoitus on ensisijaisesti valittu slide-tekniikkaa varten, huomionarvoinen on
myös fraasin ensimmäisen äänen hieno aluke, joka saadaan aikaan hammer-on –
tekniikan avulla.

4.10 Harjoitus 10: Diamonds On The Soles Of Her Shoes
Tämäkin harjoitus sisältää erinomaisen liu’utuksen. Harjoitus on ote Paul Simonin
kappaleen Diamonds On The Soles Of Her Shoes bassolinjasta. Sen on soittanut EteläAfrikasta kotoisin oleva basisti Bakithi Kumalo.
Sliden haastavuutta tässä harjoituksessa lisää se, että se tehdään kvartti-intervallilla.
Kvartti-intervalli on onneksi varsin helppo tehdä. Sen äänet ovat viereisillä kielillä samassa kohtaa otelautaa, joten sen saa aikaan käyttämällä vain yhtä otelautakäden
sormea. Sormen pitää kuitenkin olla koko sliden ajan oikeassa asennossa, jotta
intervallin muodostavien äänien vireet muuttuvat samanaikaisesti samassa suhteessa.

4.11 Harjoitus 11: A Remark You Made
Harjoituksen melodia on Weather Report –yhtyeen A Remark You Made –kappaleen aosan alussa oleva bassolinja. Se sisältää Jaco Pastoriuksen esimerkillistä hammer-on –
tekniikkaa. Hammer-on –tekniikalla soitetuissa äänissä selvästi erilainen aluke ja
soundi.
Tätä harjoitusta tehdessä on hyvin suositeltavaa kuunnella ja matkia äänitettä. Pyri
mahdollisimman samankaltaiseen soundiin etenkin hammer-on –kohdissa. Vahvemman
hammer-on –soundin ja äänen alukkeen saa aikaan kahdella peräkkäisellä hammer-on
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–suoritteella. Olen selittänyt kyseisen tekniikan oppaan kohdassa hammer-on ja pulloff.
4.12 Harjoitus 12: New York Minute
Tämän harjoituksen melodia löytyy Don Henleyn New York Minute –kappaleen intron
bassolinjasta. Harjoitus on mukana ensisijaisesti sen takia, että se sisältää hienon pulloff ja hammer-on –tekniikoita yhdistävän sävelkuvion.
Kuuntele esimerkkilevyltä kuinka sujuvasti Pino Palladino soittaa tarkastelun alla olevan
kuvion. Sävelet soljuvat äänestä toiseen ja kaikki niistä kuuluvat selvästi, vaikka vain
kuvion ensimmäinen ääni näpätään soimaan.

5

Oppimisen haasteet

Suurimpina haasteina ilmaisukeinojen harjoittelussa, ja harjoittelussa yleensäkin, koen
harjoitellun asian ymmärtämisen ja laaduntarkkailun. Ei ole tietenkään järkevää eikä
mielekästä lähteä harjoittelemaan pieniä yksityiskohtia ylitarkasti, jos soittimen
hallinnan perusteetkin ovat vielä työn alla. Mielestäni kuitenkin aina harjoitellessa olisi
syytä keskittyä myös vivahteisiin ja yleensäkin siihen, miltä soitto kuulostaa.
Esimerkiksi asteikkoa soitettaessa ei pidä tyytyä siihen, että saa soitettua oikeat
sävelet, vaan suorituksen tulee olla myös ehjä ja kuulostaa hyvältä. Laaduntarkkailun
puute harjoituksessa siirtyy yllättävän helposti muuhunkin soittoon.
Olen kokenut opettajan työssäni paljon tilanteita, joissa oppilas osaa mielestään hyvin
harjoitellun asian, mutta todellisuudessa soitto kuulostaa huonolta. Opettajan on syytä
silloin huomauttaa asiasta ja tarpeen tullen havainnollistaa tapahtunut esimerkiksi
äänittämällä soittoa. Soittaessa on vaikea tarkkailla objektiivisesti omaa soittoa. Äänitys
paljastaa usein suuriakin eroavaisuuksia luullun ja kuullun välillä. Hyvin onnistuneita
harjoituksiakin kannattaa kuunnella, ettei oppimistilanne pääse vääristymään virheiden
etsimiseksi.
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6

Pohdinta

Tekemäni opas nauhattomalle bassolle sisältää materiaalia, joka on osoittautunut
omalla kohdallani toimivaksi ja motivoivaksi. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki
voisivat kokea sen yhtä hyödylliseksi. Kappaleet ja niihin pohjautuvat harjoitukset ovat
joka tapauksessa hyviä ja oleellisia nauhattoman basson estetiikan hallitsemisen ja
monipuolisen soittotaidon kehittämisen kannalta. Ne ovat esimerkkejä siitä, miten
ammattilaiset ovat tehneet ja tekevät asioita. Ne auttavat sisäistämään ilmaisullisia
keinoja, joista on hyötyä omaa tulkintaa kehitettäessä.
Vaikkei tästä oppaasta löydy kaikkea, se antaa kuitenkin hyvän lähtökohdan ja
suunnan löytää itselleen lisää sopivia esikuvia ja vaikutteita. Esikuvat ja heidän
aikaansaama innostus on ainakin omalla kohdallani ollut suurin harjoitusmotivaation
lähde. Jos edes joku löytää tekemäni oppaan avulla uutta innostavaa tekemistä, työni
on onnistunut.
Koska oppaani esimerkkiäänitteet ovat kaupallisilta levyiltä, ei niiden käyttö liitteenä
muussa kuin koulumme sisäisessä käytössä ole mahdollista tekijänoikeudellisista syistä.
Toisaalta kaikki äänitteistä löytyvät helposti levykaupoista tai esimerkiksi Spotifynimisen tietokoneohjelman kautta. Oppaan lukija voi siis helposti kuunnella niitä tai
halutessaan hankkia omaksikin. Jos jatkan työtä tulevaisuudessa ja tarjoan sitä
julkaistavaksi, yksi vaihtoehto voisi olla esimerkkikappaleiden itse säveltäminen ja
esittäminen. Toisaalta niin toimiessa rajaisin yhden tärkeimmäksi kokemistani
harjoittelun apukeinoista, eli esikuvien matkimisen, pois käytöstä.
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Liite 1. Ääniteliite (cd-levy painetun opinnäytetyön liitteenä).
1. Blackbird
2. Unquity Road
3. Get Here
4. Visions Of China
5. A Remark You Made
6. Diamonds On The Soles Of Her Shoes
7. New York Minute

