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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkielmassa tutkin erään in-ear-kuulokkeen taajuusvasteen vaikutusta neljän 

suomalaisen trap-musiikkikappaleen äänenväriin. Sovellan kahta spektrianalyyttisiä 

kuvaajaa, spektrin keskipistettä ja pitkäaikaista keskiarvospektriä, tarkastellessani in-ear-

kuulokkeen taajuusvasteen aiheuttamia vaikutuksia musiikkiaineiston kirkkauteen, 

kappaleiden eri taajuusalueiden voimakkuuteen sekä kappaleissa esiintyvien yksittäisten 

instrumenttien ja instrumenttiryhmien äänenvärin muutoksiin. Tulkitsen kappaleiden ja 

instrumenttien spektrin muutoksia verraten niitä musiikintuotanto-oppaissa esitettyihin 

instrumenttien taajuusalueiden ja äänenvärin yhteyteen liittyviin käsitteisiin. 

 

Arvioidakseni in-ear-kuulokkeen taajuusvasteen vaikutusta kappaleiden äänenväriin 

tutkin ensin, millaisilla taajuusalueilla kappaleissa esiintyvät yksittäiset instrumentit 

sijaitsevat. Tämän jälkeen käsittelen musiikkiaineiston kappaleet sekä erään in-ear-

kuulokkeen että erään stereokaiutinparin taajuusvasteella. Vertaamalla keskenään 

taajuusvasteiden vaikutuksia musiikkiaineistosta luotuihin spektrianalyyttisiin kuvaajiin, 

tarkastelen, millä tavoin in-ear-kuulokkeiden taajuusvaste vaikuttaa musiikkiaineiston 

äänenväriin. 

 

Tutkielman aluksi käsittelen in-ear-kuulokkeiden ja kaiuttimien taajuusvasteiden 

syntymekanismeja sekä taajuusvasteiden ominaisimpia piirteitä. Akustiikan, 

äänentoistoteknologiateollisuuden ja kuuloketutkimuksen havaintoihin perustaen 

tarkastelen, miten äänentoistovälineiden taajuusvaste syntyy ja miten in-ear-kuulokkeiden 

käyttöympäristön taajuusvaste eroaa stereokaiutinparin toistamasta taajuusvasteesta. 

 

In-ear-kuulokkeella1 (myös nappikuuloke, engl. insert-earphone, in-ear-monitor, IEM) 

tarkoitan korvakäytävän suulle tai sen sisään asetettavaa kuuloketta, joka joustavasta 

                                                 
1 Erilaisille kuulokkeita kuvaaville englanninkielisille termeille ei ole muodostunut vakiintuneita suomenkielisiä 

vastineita, jonka vuoksi käytän tässä esitelmässä englanninkielisiä termejä. Seuraan tässä esitelmässä Rämön (2014) ja 

Lorhon (2009) tutkimuksissaan noudattamaa Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n esittämää termistöä koskien 

erilaisia kuuloketyyppejä. 
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materiaalista valmistetun kärkiosan avulla sulkee korvakäytävän ilmatiiviiksi. 

Suomenkielistä termiä ”nappikuuloke” käytetään myös toisenlaista korvakäytävän suulle 

asetettavista kuulokeista. Tällainen niin kutsuttu intra-concha-kuuloke (engl. myös 

earbud) eroaa kuitenkin in-ear-kuulokkeesta siten, että sen kärkiosa roikkuu vapaasti 

korvalehden kuorikossa (engl. concha) eikä sulje korvakäytävää ilmatiiviiksi. 

 

Musiikinkuuntelijana kiinnitän huomiota musiikin äänenväriin – siihen miltä soittimet 

kuulostavat, millainen on kappaleen yleinen äänenväri, ja millaisiin äänenvärillisiin 

valintoihin musiikintekijät ovat päätyneet.  Kuulokkeiden jälleenmyyjänä olen kokeillut 

monenlaisia in-ear-kuulokkeita ja havainnut joidenkin kuulokkeiden vaikuttavan musiikin 

äänenväriin merkittävästi. 

 

Joitain in-ear-kuulokkeita käyttäessäni koen, etten kuule kappaleen äänenväriä sellaisena 

kuin se on ”tarkoitettu kuultavaksi”. Esimerkiksi trap-musiikin bassotaajuudet saattavat 

kuulostavat ylikorostuneilta, hi-hatit ja virveli tunkkaiselta ja räppääjän ääni liian 

kaukaiselta. Musiikintuottajat ovat kiinnostuneita tuottamansa musiikin toistoon 

käytettyjen laitteiden taajuusvasteesta ja testaavat usein tuottamiensa äänitteiden 

toimivuutta äänenlaadultaan erityyppisillä äänentoistovälineillä (Katz 2002: 77, 81). 

Tämän tutkimuksen tulokset voivatkin kiinnostaa suomalaisia musiikintuottajia. 

 

Musiikkikappaleen äänenväri voi jo itsessään kantaa musikaalisia merkityksiä. (Moylan 

2007: 21.) Äänenväri onkin merkityksellinen musiikillisen ilmaisun keino (emt: 46). 

Äänenväri (engl. timbre, texture, tone colour) on laaja-alainen käsite. Sillä voidaan 

tarkoittaa yksittäisen soitinäänen ominaista äänenlaatua, joka erottaa soittimen muista 

soittimista (Rossing 2002: 135). Äänenvärillä voidaan viitata myös kaikkien 

musiikkiäänitteessä olevien äänten ominaisuuksien – niin spektraalisten kuin ajallisten ja 

avaruudellisten – muodostamaan kokonaisuuteen. 

 

Taajuusvasteen merkitys äänentoistoteollisuudessa sekä musiikin äänenvärin 

tutkimuksessa on olennainen. Toolen (2008) mukaan ”taajuusvaste on audiolaitteen 

yksiselitteisesti tärkein ominaisuus” (emt: 372, 418). Taajuusvasteen on havaittu olevan 



 3 

myös kuulokkeilla kuunnellun musiikin äänenvärin kannalta välineen tärkein ominaisuus 

(Olive ym. 2017, Welti ym. 2016, Temme ym. 2014, Gabrielsson 1991). 

 

Musiikin tuotantoportaan käytäntöä ohjaavaksi standardiksi on kuitenkin aikojen saatossa 

muodostunut se, että musiikki kuulostaisi mahdollisimman hyvältä toistettuna kaiuttimilla 

hyvin akustoidussa huoneessa (Olive ym. 2013a: 11, Owsinski 2006: 16, Izhaki 2012: 89). 

Osana nykyaikaista mobiilia elämäntapaa (ks. Gopinath ja Stanyek 2014) on 

musiikinkuuntelu siirtynyt kuitenkin kasvavissa määrin ulos musiikinkuuntelijoiden 

kodeista joukkoliikennevälineisiin, liikuntapaikkoihin ja toimistoihin, joissa 

musiikinkuunteluvälineinä toimivat pääosin erilaiset kuulokkeet (Lepa ja Hoklas 2015: 

1260). In-ear-kuulokkeet ovatkin maailman tämän hetken myynnillisesti voimakkaimmin 

kasvava kuuloketyyppi (Olive ym. 2016: 1). 

 

Trap-musiikki2 on 2010-luvulla Atlantassa Yhdysvalloissa syntynyt, pop-musiikin 

valtavirtaan noussut hiphopin alagenre, joka on peräisin Yhdysvalloista, Atlantan 

kaupungista. Trap-musiikki on noussut noin 15 vuodessa kansainvälisesti yhdeksi 

hiphopin ja pop-musiikin suosituimmista musiikkityyleistä (Burton 2017a: 94). Trap-

musiikin lyyriset teemat pyörivät suurelta osin huumeiden ympärillä, ja termi trap (suom. 

ansa) viittaakin paikkaan, jossa valmistetaan, käytetään ja välitetään huumeita (Burton 

2017a: 83). 

 

Trap-musiikin lyyrinen ja äänellinen alkuperä huumeisista asunnoista, kaduista ja 

klubeista kuuluu myös 2010-luvun suomalaisessa trap-musiikissa. Vaikka 

yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ympäristö ei ole synnyttänyt Suomessa vastaavanlaista 

musiikillista äänimaailmaa, on huojuvien yläkroppien ja painavien silmäluomien välistä 

katsova muusikko trap-musiikin äärellä musiikillisesti samalla aaltopituudella 

maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 

 

                                                 
2 Trap-musiikkia hiphopin alagenrenä ei tule sekoittaa samannimiseen ja samoihin aikoihin syntyneeseen 

pääosin instrumentaaliseen elektronisen tanssimusiikin genreen, vaikka tyylit jakavatkin joitain samoja 

musiikillisia piirteitä. 
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Kuten monet ulkomaalaiset musiikkigenret trapia ennen, on trap levinnyt maailmalla 

kopioitavaksi niin musiikillisten kuin ulkomusiikillisten elementtien, kuten muodin, 

puhetavan ja päihdekulttuurin osalta. Vaikka suuri osa suomalaisista musiikintekijöistä 

trap-kappaleiden takana tuskin jakaa yhdysvaltalaisten trap-artistien samaa sosio-

historiallista taustaa edes pääpiirteittäin, on trap-musiikin äänimaailmassa jotain, joka 

vetoaa niin atlantalaiseen kuin suomalaiseen artistiin. 

  

Ajalla, jolloin musiikki ja muut kulttuuriset vaikutteet leviävät muun muassa Youtuben 

opetus- ja trap-tuotantojen behind the scenes -videoiden kautta parhaimmillaan 

reaaliajassa, leviävät myös musiikintuotantoon liittyvät tekniset ja esteettiset periaatteet. 

Näin ollen kuka tahansa, jolla on internetyhteys, läppäri ja musiikintuotanto-ohjelma, 

pystyy seuraamaan, kopioimaan ja muovaamaan kansainvälisiä musiikkitrendejä missä 

päin maailmaa tahansa. Käytän tässä tutkimuksessa aineistona neljän suomalaisen artistin 

kappaleita. Kappaleet ovat DJ Ibusalin Välitila, Kingfishin Koko kesä, Kevin Tandun 

Suomen Guccimane ja Kuben Tönap. 

 

Suomalaisessa äänentoistokulttuurissa seurataan länsimaista huipputeknologiaa, joskaan 

ei passiivisena omaksujana vaan aktiivisena osallistujana. Esimerkiksi iisalmelainen 

kaiutinvalmistaja Genelec, Aalto-yliopiston virtuaaliakustiikkajärjestelmä sekä hiljattain 

avattu G Livelab -musiikkiklubi pyrkii viemään suomalaista ääniosaamista maailmalle. 

Suomessa arvostetaankin tarkkaa ja laadukasta äänentoistoa, mutta äänenlaadultaan 

epätarkat laitteet, kuten matkakaiuttimet, matkapuhelimen kaiuttimet sekä in-ear-

kuulokkeet antavat suomalaiselle trap-musiikin äänelliselle todellisudelle mitä 

moninaisimpia esiintymismuotoja. 

 

Trap-musiikin äänenväriä ovat tutkimuksissaan tarkastelleet Burton (2017a) ja Exarchos 

(2016).  Muut trap-musiikkia tarkastelleet tutkimukset ovat käsitelleet muun muassa rotua 

ja sukupuolta (Racine 2018), maskuliinisuutta (Balaji 2009) sekä Atlantan 

kulttuurihistoriaa (Vaught ja Bradley 2017). Suomenkielistä tutkimusta trap-musiikista tai 

hiphop-musiikin äänenväristä toistaiseksi ole.  
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Suomessa hiphop-tutkimus on nuori tieteenala. Suomalaista hiphop-musiikkia 

käsittelevissä tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa rap-tekstejä (mm. Sykäri 2014, 

Westinen 2012) sekä hiphop-artistin identiteettiä (mm. Westinen 2017, Westinen ja 

Lehtonen 2017). Pro gradu -tasoa korkeampaa musiikkianalyyttistä tutkimusta 

suomalaisesta hiphopista ei selvitykseni mukaan ole tehty. Runsas hiphopia käsittelevien 

pro gradujen määrä kuitenkin vihjaa hiphopin kenties yleistyvän suomalaisen akateemisen 

tutkimuksen aiheena. Suomessa akateeminen kiinnostus hiphop-kulttuuriin onkin 

synnyttänyt jo nimeä Hip Hop in Finland: Genres and Generations kantavan hiphop-

tutkimuksen tutkimusverkoston3. 

 

Käytännössä tässä tutkimuksessa tarkasteltavana musiikkina toimisi mikä vaan äänitetty 

musiikki; tutkimuksen tarkastelun keskiössä ovat ennen kaikkea in-ear-kuulokkeiden 

taajuusvasteen vaikutukset musiikin äänenväriin. Valitsin tämän tutkimuksen 

musiikilliseksi esimerkiksi trap-musiikin ennen kaikkea oman kiinnostuksen ja trap-

musiikin tuntemuksen perusteella. 

 

Voidaan kohtuudella olettaa, että trap-musiikkia kuunnellaan maailmalla suurissa määrin 

juuri in-ear-kuulokkeilla. Onko sattumaa, että in-ear-kuulokkeet ja trap-musiikki ovat 

yleistyneet ja nousseet valtavirran musiikinkuluttajien suosioon suunnilleen samoihin 

aikoihin? Onko trap-musiikin äänenvärillinen estetiikka syntynyt in-ear-kuulokkeiden 

suosion ohjailemana? Tämän yhteyden osoittaminen edellyttäisi kattavaa tutkimusta trap-

tuottajien käyttämistä ja heidän tuottamansa musiikin oletetuista loppukuluttamisen 

äänentoistovälineistä. Todennäköisesti in-ear-kuulokkeiden ja trap-musiikin äänenvärin 

estetiikan yhteys ei ole näin suoraviivainen. Tämän tutkielman tavoitteena ei ole vastata 

edellä mainittuihin kysymyksiin, mutta ne ovat kuitenkin ohjanneet minua tämä 

tutkimuksen aiheen äärelle.  

 

 

                                                 
3 https://hiphopfinland.com/ 

https://hiphopfinland.com/
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Tutkielman aluksi tarkastelen ja vertailen keskenään in-ear-kuulokkeiden ja kaiuttimien 

taajuusvasteiden ominaispiirteitä sekä taajuusvasteiden syntymekanismeja (luku 2). 

Luvussa 3 esittelen tutkimusaineistooni kuuluvat taajuusvasteet ja musiikkiaineiston sekä 

äänenvärin tulkitsemiseen käyttämäni spektrianalyyttisiä kuvaajia ja musiikintuotanto-

oppaissa esitettyjä äänenvärin kuvaamiseen käytettyjä termejä. Tämän jälkeen tutkielmani 

etenee tutkimusprosessissa käytettyjen menetelmien ja niillä tuotettujen tulosten 

analyysiin (luku 4). Luvussa 6 esitän tutkimukseni johtopäätökset. 

 

Haluan kiittää DJ Ibusalia, Jussi Mikkosta, Henri Pitkästä, Santeri Jortikkaa, Satria 

Sutisnaa sekä Kai Lassfolkia avusta pro gradu -työssäni. 
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2 ÄÄNENTOISTOVÄLINEIDEN TAAJUUSVASTE VAIKUTTAA 

MUSIIKIN ÄÄNENVÄRIIN 
 

 

 

Kaiuttimet ja kuulokkeet ovat sähköakustisia muuntimia, jotka muuntavat sähkövirran 

vaihtelun ilmanpaineen vaihteluksi. Niiden käyttötarkoitus on saattaa 

musiikkitallenteeseen, kuten digitaaliseen äänitiedostoon tai analogiseen vinyylilevyyn 

tallennettu musiikkiäänite korvin kuultavaan muotoon. Ne eivät kuitenkaan toimi 

tehtävässä yksin, vaan ovat osa monivaiheista musiikkitallenteen toistoketjua yhdessä 

muun muassa vahvistimien, kuunteluhuoneiden ja digitaalisten tiedostojen siirtoon 

käytettyjen pakkausalgoritmien kanssa. 

 

Musiikkisignaalin matka äänilähteestä ihmisen tärykalvolle on musiikin äänenvärin 

kannalta kriittinen vaihe. Kuunnellessa musiikkia kaiuttimilla musiikkisignaalin spektri 

muuttuu signaalin siirtyessä kaiuttimen kalvolta kuunteluhuoneen tai muun tilan kautta 

ihmisen korvakäytävään ja tärykalvolle. Spektrin muutokset taas vaikuttavat musiikin 

äänenväriin. 

 

In-ear-kuulokkeita käytettäessä musiikkisignaali siirtyy kuulokkeesta suoraan 

korvakäytävään. Ääniaalto käyttäytyy korvakäytävän pienessä, ilmatiiviiksi suljetussa 

Kuva 1: Silikonikärkiset in-ear-kuulokkeet (oikealla) ja kovamuoviset intra-concha-kuulokkeet (vasemmalla) 

(Harrison 2014). 
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kammiossa eri tavalla kuin huoneessa (Hiipakka 2010a: 269). Musiikkisignaalin matka 

äänilähteeltä tärykalvolle on siis erilainen in-ear-kuulokkeita kuin kaiuttimia käytettäessä. 

Tämän seurauksena in-ear-kuulokkeet ja kaiuttimet tuottavat kuulijan korvaan samasta 

kappaleesta spektriltään erilaisen signaalin. Onko siis niin, että kaiuttimia käyttävä 

musiikintuottaja ja in-ear-kuulokkeita käyttävä musiikinkuuntelija kuulevat saman 

kappaleen äänenvärin erilaisena? 

 

Tässä luvussa esittelen in-ear-kuulokkeiden ja kaiuttimien taajuusvasteen äänenvärin 

yhteyteen liittyvää tutkimusta. Tarkastelen laitteiden taajuusvasteiden syntyyn vaikuttavia 

tekijöitä sekä laitteiden optimiin taajuusvasteeseen eli niin kutsuttuun tavoitevasteeseen 

liittyvää tutkimusta. In-ear-kuulokkeiden ja kaiuttimien taajuusvasteiden 

syntymekanismeja tarkastellen voidaan ymmärtää, millä tavoin ja mistä syistä in-ear-

kuulokkeiden ja kaiuttimien taajuusvasteet poikkeavat toisistaan. Laitteiden 

tavoitevasteen tutkimuksen tarkastelu taas näyttää, miten kyseisten äänentoistolaitteiden 

optimit taajuusvasteet ja markkinoilla olevien laitteiden taajuusvasteet eroavat toisistaan. 

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteet vastaavat 

harvoin in-ear-kuulokkeiden tavoitevastetta. 

 

 

2.1. Äänentoistovälineen taajuusvaste äänenvärin kuvaajana 

 

Kuunnellessamme tallennettua musiikkia kuuntelemme jokaisen taiteellisen valinnan ja 

jokaisen äänen signaaliketjussa olevan teknologisen välineen kumulatiivisia vaikutuksia. 

(Toole 2008: 18.) 

 

Yllä oleva lainaus pitkän uran kaiutin- ja huoneakustiikantutkimuksen parissa tehneeltä 

Floyd Toolelta nostaa esiin äänentoistovälineiden ja muiden teknologisten laitteiden 

vaikutuksen musiikkiin. Yleisimpien arkikäytössä olevien kuluttajatason 

äänentoistovälineiden vaikutus niillä toistettavaan musiikkiin kohdistuu suurimmaksi 

osaksi musiikin äänenlaatuun ja voimakkuuteen. Musiikkiäänite siis säilyttää ennallaan 

suurimman osan muista musikaalisista elementeistään (kuten rakenteen sekä rytmiset että 

melodis-harmoniset elementit) riippumatta siitä, millä laitteella äänite toistetaan. 
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Taajuusvaste kuvaa systeemin syöte- ja ulostulosignaalin eroja. Taajuusvaste kuvaa siis 

systeemin, ei signaalin ominaisuuksia. Taajuusvaste kertoo, millä tavalla signaalin 

sisältämien taajuuksien voimakkuus on muuttunut, kun signaali on kulkenut jonkin 

systeemin läpi. Systeemi on taajuusvasteeltaan lineaarinen, mikäli se toistaa laitteeseen 

syötetyn signaalin muuttamatta signaalia. Kuulokkeet ja kaiuttimet ovat pääsääntöisesti 

epälineaarisia systeemeitä eli niiden läpi kulkeneen signaalin taajuussisältö poikkeaa 

laitteeseen syötetystä signaalista. Taajuusvasteen kuvaajien avulla päästään käsiksi 

äänentoistovälineiden aiheuttamiin muutoksiin musiikkisignaalin spektrissä. Usein 

graafisena kuvaajana esitettävä taajuusvaste kertoo ulostulevan signaalin taajuuksien 

voimakkuuden muutoksen suhteessa syötesignaaliin (kuva 2). (White ja Louie 2005: 165–

166.) 

 

 

Kuvassa 2 esitetyn Sennheiser Momentum M2-IEi -in-ear-kuulokkeen taajuusvaste ei ole 

tasainen. Kuvaajasta näkee, miten kuuloke korostaa alle 1 sekä 5–10 kilohertsin 

taajuuksia. Kuvaajasta ei kuitenkaan voi päätellä, onko kuulokkeen taajuusvaste 

taajuuksia korostava vai heikentävä, sillä desibeliasteikossa ei ole ilmoitettu paikkaa, 

jossa kuulokkeen taajuusvaste ei vaikuttaisi signaaliin. Sillä onko taajuusvasteen 

resonanssit korostumia vai heikentymiä ei ole kuitenkaan väliä, koska kuulokkeen 

aiheuttamat vaikutukset musiikin äänenväriin riippuvat ennen kaikkea taajuusalueiden 

suhteellisista, ei absoluuttisista voimakkuuksista. 

Kuva 2: Sennheiser Momentum M2-IEi -in-ear-kuulokkeen taajuusvaste mitattuna GRAS RA0045 -

mittalaitteella (Olive ym. 2016: 2, kuva 2).  
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American National Standards Institute (ANSI) käyttää äänenväristä määritelmää, jonka 

mukaan "äänenväri on se kuulohavainnon osa, jonka perusteella kuulija kykenee 

erottamaan kaksi ääntä toisistaan, ja joka ei ole äänenkorkeus, voimakkuus tai kesto". 

ANSI:n määritelmä lisää äänenvärin muodostuvan äänen spektrin ominaisuuksien lisäksi 

spektrin aaltomuodon, äänenpaineen, spektrin taajuussijainnin sekä äänen ajallisten 

ominaisuuksien perusteella. (Rossing 2002: 135.) Schouten lisää äänenväriin vaikuttavan 

myös äänen tonaalisten ja kohinankaltaisten äänten suhde, spektrin ja signaalin ajallinen 

verhokäyrä sekä niiden ajalliset muutokset ja signaalin alukkeen laatu (Williams 2015: 

41–42). 

 

Koska äänenväri ei ole mitattavissa samaan tapaan kuin esimerkiksi äänen korkeus, kesto 

tai voimakkuus, perustuu keskustelu äänenväristä usein subjektiivisen havainnon 

subjektiiviseen sanallistamiseen. Vaikka äänenvärin tulkitsemiseksi ei ole tarjolla 

objektiivista mitta-asteikkoa, on joidenkin ääntä kuvailevien kielellisten termien nähty 

korreloivan tiettyjen äänen fyysisten ominaisuuksien kanssa (ks. Sandell 

1995, Disley ym. 2006, Schubert ja Wolfe 2006).  

 

Äänentoistovälineiden laadun tutkimuksessa operoidaan yleensä ”äänenlaadun” (engl. 

sound quality) käsitteellä, joka kattaa äänenvärin lisäksi myös muita äänellisiä elementtejä 

(Williams 2015: 42). Vaikka äänenlaadun ja äänenvärin käsitteet ovat hyvin lähellä 

toisiaan, eroavat ne toisistaan käyttöyhteydeltään ja niiden arviointiin käytettäviltä 

attribuuteiltaan. Äänenlaadun arviointi on tyypillisesti arvottavaa ja se tapahtuu asteikolla 

hyvä–huono suhteessa johonkin tavoiteltuun äänenlaatuun (ks. Olive ym. 2013a). 

Äänenvärin arviointi on tyypillisemmin kuvailevaa ja tapahtuu useimmin muista 

modaliteeteista lainattujen attribuuttien, kuten kirkas–tumma, terävä–pehmeä, paksu–

ohut (ks. Gabrielsson ja Sjögren 1979: 1029–1031) avulla. 

 

Eräs tapa nauttia musiikin äänenväristä liittyy musiikintekijän taiteellisiin valintoihin. 

Taiteellisista valinnoista syntyvä nautinto syntyy taiteilijan, kuten muusikon, 

musiikintekijän, -tuottajan, miksaajan tai masteroijan äänenväriin liittyvien taiteellisten 

valintojen havaitsemisesta. Siitä huolimatta, että musiikinkuuntelua tapahtuu päivittäin 
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maailmanlaajuisesti äänenlaadultaan mitä erilaisimmilla äänentoistovälineillä, on 

musiikin äänenlaatu ja -väri monelle musiikinkuluttajalle tärkeä musiikillinen ominaisuus, 

jonka nauttimiseen käytetään runsaasti ajallisia ja taloudellisia resursseja.  

 

Esimerkiksi TR-808:n bassorumpuääni on trap-musiikin suosion räjähdettyä 2010-luvulla 

saanut äänenvärillisesti mitä moninaisimpia ilmaisumuotoja. Taiteilijan valintoihin 

liittyvä nautinto voi siis syntyä tilanteessa, jossa kuulija kiinnittää huomionsa 

nimenomaan musiikintekijän valintaan miksata bassorumpuääni tietyllä tapaa, eikä 

niinkään sen lopulliseen äänenväriin. Kuulija voi tulkita valinnan esimerkiksi rohkeaksi 

poikkeamaksi perinteisistä TR808:n bassorummun miksauskäytännöistä tai tyylitajuiseksi 

perinteiden kunnioittamiseksi. 

 

Äänentoistovälineen ”vääränlainen” taajuusvaste voi estää kuulijaa tavoittamasta 

taiteilijan äänenvärillisiä valintoja. Toole esittää, että ihminen kykenee erottamaan 

kuulohavainnostaan niin äänentoistovälineen kuin ympäristön heijastusten ja resonanssien 

aiheuttamat muutokset musiikin äänenväriin (emt: 176–178). Toolen mukaan ihminen 

kykenee erottamaan äänentoistovälineen aiheuttamat virheet kappaleen tuotannollisista ja 

taiteellisista valinnoista jopa kappaleista, joista meillä ei ole aiempaa tietoa tai joista 

emme edes erityisemmin nauti (Toole 2008: 24).   

 

Mikäli musiikinkuulijan tavoitteena on kuulla musiikki mahdollisimman tarkasti siten 

kuin se on tarkoitettu kuultavaksi, on äänentoistovälineen tuottaman taajuusvasteen 

vastattava äänitteen tuotannossa käytetyn äänentoistovälineen taajuusvastetta (ks. Olive 

ym. 2013b: 2). Esimerkiksi äänitetuotannon parissa pidetään standardina tasaisen 

taajuusvasteen omaavien kaiuttimien käyttöä (Izhaki 2012: 73–92, Owsinski 2006: 72–

80). Mikäli musiikintekijät ovat musiikin tuotantovaiheessa toistaneet musiikin tasaisen 

taajauusvasteen omaavilla kaiuttimilla hyvin akustoidussa tarkkaamossa, kuulostaa sama 

musiikki äänenväriltään hyvin erilaiselta, kun se kuunnellaan in-ear-kuulokkeilla.  

 

Tämän luvun alussa esitetty lainaus tiivistää äänentoistolaiteteollisuuden, 

musiikintuottajien ja musiikin kuluttajien yhdessä muodostaman, musiikin havaittua 
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äänenlaatua koskevan epäjohdonmukaisuuden. Floyd Toole (2008) kutsuu tätä 

”hämmennyksen kehäksi” (engl. circle of confusion). Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei 

äänentoisto- ja tallennusteknologian tuotantoporras, äänitetuotantoteollisuus eivätkä 

musiikin loppukuluttajat noudata yhteisiä äänentoistovälineiden ja kuunteluympäristöjen 

taajuusvastetta määritteleviä standardeja. Tämän seurauksena niin äänitetuotannossa 

käytettävät äänentallennus ja -toistovälineet ja äänitteiden jälleentoistossa käytettävät 

äänentoistovälineet värittävät musiikkia eri tavoin. (emt: 18–20.)  

 

Selvästikään musiikin kuluttajien näkökulmasta äänentoistovälineiden taajuusvasteen 

standardien puutteella ei ole tuhoavaa vaikutusta musiikin kuunteluun. Musiikkia 

kuunnellaan joka tapauksessa mitä moninaisimmilla laitteilla niiden epätasaisesta 

äänenlaadusta välittämättä (ks. Breebaart 2017: 1, Lepa ja Hoklas 2015: 1253–1254). 

Musiikin äänenlaadusta ja -väristä kiinnostuneille ja siitä nautintoa saaville standardien 

puute tuottaa kuitenkin epäedullisen tilanteen. Erilaisten äänentoistovälineiden 

taajuusvasteen syntymekanismien ja välineiden käyttöympäristöjen akustiikan tuntemus 

voi auttaa ymmärtämään, miten äänentoistovälinet saattavat vaivihkaa vaikuttaa musiikin 

äänenväriin, ja miten vaikutuksiin pystyy suhtautumaan ja vaikuttamaan. 

 

 

2.2. Kaiuttimien ja in-ear-kuulokkeiden käyttöympäristöjen taajuusvasteet 

 

Tässä luvussa tarkastelen kaiuttimien ja in-ear-kuulokkeiden käyttöympäristöjen 

aiheuttamia vaikutuksia käyttöympäristöjen taajuusvasteeseen. Käyttöympäristöllä 

tarkoitan yhdessä äänentoistolaitteen ja ääntä kuljettavan ympäristön muodostamaa 

systeemiä. Kaiuttimien käyttöympäristö muodostuu kaiuttimista ja huoneesta, ja in-ear-

kuulokkeen käyttöympäristö in-ear-kuulokkeesta ja korvakäytävästä. Viitatessani tässä 

tutkielmassa kaiuttimien tai in-ear-kuulokkeen taajuusvasteeseen viittaan niiden 

käyttöympäristön taajuusvasteeseen ellen toisin mainitse. 

 

Koska kaiutin-, huone- ja kuulokeakustiikasta on kirjoitettu lukuisia yleisesityksiä (esim. 

Borwick 2012, Toole 2008, Everest 2001), en pyri käsittelemään käyttöympäristöjen 



 13 

kaikkia mahdollisia vaikutuksia äänenväriin. Tarkastelen sen sijaan niitä merkittävimpiä 

tekijöitä, joiden osalta kaiuttimien ja in-ear-kuulokkeiden käyttöympäristöjen 

taajuusvasteet eroavat toisistaan. 

  

Äänentoistovälineen taajuusvastetta mitattaessa taajuusvasteen mittaustulokset riippuvat 

mittauspaikasta ja -ympäristöstä. Kaiuttimien taajuusvastemittaukset tehdään yleensä 

mikrofonilla kaiuttomassa huoneessa joidenkin metrien päässä kaiuttimesta (esim. 

Gabrielsson ym. 1991, Olive ym. 2013b). Kuulokkeiden taajuusvasteen mittaukset taas 

tehdään yleensä ihmiskorvaa simuloivilla keinopäillä ja -korvilla (esim. Hiipakka 2010a, 

Fleischmann ym. 2012, Olive ym. 2013c) tai oikeilla ihmisillä (esim. Møller 1995c, 

Hiipakka 2012). 

 

Kaiuttomassa huoneessa tehty kaiuttimen taajuusvasteen mittaustulos kertoo, kuinka 

kaiuttimen toistama signaali vastaa sille syötettyä signaalia, muttei ota huomioon 

musiikinkuuntelijan ruumiin tai kuunteluhuoneen resonanssien vaikutuksia ihmiskorvin 

havaitun signaalin äänenväriin. Toisin kuin kaiuttimien taajuusvastetta mitattaessa, 

pyritään in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteen mittauksissa ottamaan huomioon myös 

kuulijan korvan vaikutukset signaalin taajuusvasteeseen (Lorho 2009: 2). Kuulokkeiden 

taajuusvasteen mittaustulosten voi siis olettaa olevan lähempänä todellista äänihavaintoa. 

Kaiuttimien ja kuulokkeiden taajuusvasteet eivät kuitenkaan ole tästä syystä suoraan 

vertailukelpoisia. 

 

 

2.2.1. Kaiuttimien käyttöympäristön taajuusvaste 

 

Stereokaiutinparin tyypillisiä käyttöympäristöjä ovat pienet huoneet, kuten kotitalouden 

olohuoneet tai studioiden tarkkaamot. Tyypillisessä tarkkaamossa ääni kulkee suljetun 

tilan periaatteiden mukaisesti, jossa ääni noudattaa sekä vapaan kentän (engl. free field) 

että kaikuisan kentän (engl. reverberant sound field) akustisia käyttäytymistapoja (Everest 

ja Pohlmann 2009: 27). 
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Rossing (2002) esittää, että tarkkaamoiden on oltava akustisesti täysin neutraaleja 

ympäristöjä (emt: 585). Huoneissa syntyvät akustiset ilmiöt voivat kuitenkin aiheuttaa 

merkittäviä muutoksia äänen taajuussisältöön. Merkittävimmät kaiuttimilla toistetun 

musiikkisignaalin spektriin vaikuttavat tekijät ovat kaiuttimien taajuusvaste ja 

kaistanleveys, kuulijan sijainti suhteessa kaiuttimiin, huoneen akustiset ominaisuudet sekä 

kuulijan anatomia. Tarkastelen seuraavaksi näiden tekijöiden vaikutusta tyypillisessä 

kuunteluhuoneessa stereokaiuttimilla kuunnellun signaalin spektriin sekä sitä, miten näitä 

vaikutuksia on äänitetuotanto-oppaissa ehdotettu kontrolloitavaksi. 

 

Monet äänitetuotannon oppaat esittävät suosituksia koskien äänitetuotannossa 

käytettävien kaiuttimien kaistanleveyttä ja taajuusvastetta. Esimerkiksi Owsinski (2006: 

78) kehottaa miksausoppaassaan käyttämään äänitteiden miksausprosessissa tasaisen 

taajuusvasteen omaavia studiomonitoreja. Izhaki (2012: 79) sen sijaan huomauttaa 

omassa oppaassaan, että tasainen taajuusvaste ei välttämättä ole äänen laadun tae ja 

korostaa kaiuttimen kaistanleveyden merkitystä. Izhakin mukaan kaikki tyypilliset 

studiomonitorit pystyvät tuottamaan taajuuksia ihmisen kuuloalueen ylärajaan saakka (20 

kHz), mutta rajoittuvat alapäästä tyypillisesti noin 45–55 hertsiin (emt: 74). 

 

Myös monet kuluttajakäyttöön suunnitellut kaiuttimet kykenevät tuottamaan suhteellisen 

tasaisen taajuusvasteen. Vaikka äänitetuotannon oppaissa ammattilaiskäyttöön 

tarkoitettujen kaiuttimien optimiksi taajuusvasteeksi on suositeltu tasaista taajuusvastetta, 

eivät markkinoilla olevat kaiuttimet useinkaan vastaa tätä tavoitetta. Erityisen haastavaa 

ammattilaiskäytössä oleville kaiuttimille näyttää olevan matalien bassotaajuuksien 

toistaminen. (Toole 2008: 410–415.) 

 

Ammattimaisissa tarkkaamoissa esiintyvien taajuusvasteiden varianssi paljastuu Anetin 

ja Mäkivirran (2001) tutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin tarkkaamoiden akustisten 

haasteiden koskevan erityisesti juuri bassokaistaa. 160 mitatun tarkkaamon bassoalueen 

taajuusvasteen vaihteluväli oli 24 desibeliä ja diskanttialueella keskimäärin 5 desibeliä 

(Toole 2008: 20). Kotistudioiden yleistyessä 2000-luvulla musiikintuotantotilojen 

akustiikan varianssi on saattanut kasvaa tästä entisestään (ks. Auvinen 2016: 6). 
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Kaiuttimen käyttöympäristöön niin tarkkaamoissa kuin kotitalouksissa liittyy ajatus 

kuulijan kiinteästä sijainnista suhteessa kaiuttimiin ja huoneen pintoihin. Tällaista optimia 

kuuntelupistettä kutsutaan englanniksi sweet spotiksi (Everest ja Pohlmann 2009: 359). 

Optimissa kuuntelupisteessä huoneen heijastusten ja seisovien aaltojen vaikutus yhdessä 

kaiuttimien sijoittelun kanssa on minimaalinen. Koska kaiuttimen taajuusvaste 

tärykalvolta mitattaessa riippuu kaiuttimien ja korvien suhteellisesta kulmasta, on kuulijan 

pään kulman suhteessa kaiutinpariin oltava muuttumaton eli kuulijan pään on pysyttävä 

paikallaan. Miksaajan työskennellessä tarkkaamossa tai hifiharrastajan kuunnellessa 

musiikkia kotonaan vaatimus pään liikkumattomuudesta saattaakin jossain määrin 

toteutua. 

 

Kaiuttimen suuntaavuudella viitataan kaiuttimen tapaan levittää sen toistamaa ääntä eri 

suuntiin (White ja Louie 2013: 113–114). Kapea-alaisesti suuntaavien kaiuttimien 

taajuusvaste muuttuu radikaalisti mittauspisteen poiketessa pääherkkyyssuunnasta (engl. 

on-axis), kun taas laaja-alaisesti suuntaavat kaiuttimet levittävät ääntä tasaisemmin 

laajemmalle alueelle. Kaiuttimien suuntaavuudesta johtuen kaiuttimet suunnataankin 

kuunteluhuoneissa tyypillisesti osoittamaan suoraan kuulijan päätä kohti (Owsinski 2006: 

73, Izhaki 2012: 86). 

 

Stereokaiuttimien tyypillisenä suuntakulmana kuulijan päähän nähden on pidetty ± 30° 

kulmaa kuulijan kehon frontaalitasolla eli katseen suunnan molemmin puolin (Izhaki 

2012: 86, Everest ja Pohlmann 2009: 341, Toole 2008: 276–277, Owsinski 2006: 73). 

Izhaki ja Owsinski esittävät kumpikin, että kaiuttimien etäisyys toisistaan tulisi olla sama 

kuin niiden etäisyys optimista kuuntelupisteestä (Izhaki 2012: 86, Owsinski 2006: 72). 

Näin ollen kaiutinpari ja kuulijan pää muodostavat yhdessä tasasivuisen kolmion. Lisäksi 

kaiuttimien tulisi olla samalla korkeudella sekä keskenään että kuulijan pään kanssa 

kuulijan istuessa optimissa kuuntelupisteessä (Everest ja Pohlmann 2009: 342). 

 

Kaiuttimien suuntaavuuden sekä kaiuttimien ja pään kulman merkitys johtuu ihmisen 

kehon, ennen kaikkea pään ja ulkokorvan vaikutuksista signaalin spektriin. Pään 

siirtofunktio eli HRTF (engl. head-related transfer function) viittaa ihmisen kehon, pään 
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sekä korvan anatomian aiheuttamaan signaalin spektrin muutokseen signaalin matkalla 

äänilähteestä korvaan. Toisin sanoen HRTF kuvaa äänen taajuuksien amplitudin muutosta 

äänen lähtöpisteen ja korvan suhteen. (Xie 2013: 77–78.) Ihmisen keho siis korostaa ja 

vaimentaa tärykalvolle saapuvia taajuuksia riippuen äänilähteen ja kuulijan pään kulmasta 

(Møller 1995b: 310, kuva 14). 

 

Kaiuttimilla kuunnellessa korvakäytävä on avoin ja käyttäytyy niin sanotun 

neljännesaaltoresonaattorin tavoin. Tilavuudeltaan keskimääräisen korvakäytävän 

luonnollinen resonanssitaajuus syntyy noin 3 kilohertsin paikkeille. (Rämö 2014: 19.) 

Resonanssi johtuu kehon, pään, korvalehden, kuorikon, korvakäytävän ja tärykalvon 

tiettyjä taajuuksia korostavasta kumulatiivisesta vaikutuksesta, jossa voimakkaimpana 

resonanssin aiheuttajana toimivat korvakäytävä ja tärykalvo yhdessä (Staab 2014) (kuva 

3). HRTF-vaste on lisäksi riippuvainen äänilähteen ja kuulijan pään kulmasta. 

Stereokaiutinparin ja kuulijan pään ± 30° kulma tuottaa HRTF-vasteen korostuman noin 

2–3 kilohertsin alueelle. (Møller 1995b: 310, kuva 14.) 

 

 

Myös kuunteluhuoneen mittojen, muotojen ja pintojen perusteella syntyvien heijastusten 

ja seisovien aaltojen synnyttämät resonanssit ja antiresonanssit vaikuttavat kaiuttimien 

Kuva 3: HRTF-vaste mitattuna 45° asteen kulmasta saapuvasta äänestä. Suurimmat yksittäiset korostumat saa aikaan 

korvakäytävä ja tärykalvo sekä korvalehden kuorikko (lat. concha). Pään ja korvalehden aiheuttamat korostumat ovat 

pieniä verrattuna edellä mainittuihin. Keho korostaa taajuuksia alle 1000 hertsissä ja vaimentaa noin 1.5 kilohertsin 

taajuuksia. (Staab 2014.) 
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kuunteluympäristön taajuusvasteeseen. Resonansseja esiintyy kaiken muotoisissa ja 

kokoisissa huoneissa ja niiden määrät ovat laskettavissa jopa sadoissa (Toole 2008: 201, 

205). Matalan taajuuden resonanssit ovat korkeiden taajuuksien resonansseja helpommin 

havaittavissa (emt: 199, Everest ja Pohlmann 2009: 360–361).  

 

Seisova aalto syntyy kaiuttimesta suoraan kulkevan äänen ja äänen heijasteen törmätessä 

toisiinsa taajuudella, jonka aallonpituuden puolikas tai puolikkaan monikerta sama kuin 

huoneen kahden pinnan välinen etäisyys. Ilmiö saa aikaan niin kutsuttuja huonemoodeja, 

joiden seurauksena tietyn taajuuden äänenpaine vaihtelee paikasta riippuen. (Toole 2008: 

201.) Tyypillisten kuunteluhuoneiden koon vuoksi seisovien aaltojen korvin kuultavat 

vaikutukset tapahtuvat lähinnä bassotaajuuksilla (Toole 2008: 197). Seisoven aaltojen 

aikaansaamien matalien taajuuksien resonanssien suhteellinen äänenvoimakkuus voi 

vaihdella huoneissa jopa yli 30 desibeliä (emt: 215). Kapeakaistaiset matalat resonanssit 

aiheuttavat myös lyhyiden transienttiäänesten “soimista” (engl. ringing), kuten 

bassorummun kumisevalta kuulostavan boom-ilmiön. (emt: 199.) 

 

Myös kuunteluhuoneessa esiintyvät heijastukset vaikuttavat äänen spektriin, mutta niiden 

merkitys havaitun äänenvärin kannalta on verrattain pieni. Huoneessa ääniaalto ei kulje 

esteettömästi, vaan törmää hyvin nopeasti sen pintoihin. Ääniaalto kimpoaa pinnasta 

jatkaen matkaansa pintojen absorboidessa osan aallon energiasta. (Rossing 2002: 526.) 

Kuunteluhuoneessa kuulijan korvaan saapuu siis suoraan äänilähteestä saapuvan 

ääniaallon lisäksi useita samaisen äänen heijastuksia. 

 

Heijastuessaan ääniaallon vaihe kääntyy (Rossing 2002: 42). Mikäli kuulijan korvaan 

saapuva suora ääni ja heijastus sisältävät samoja taajuuksia, kyseiset taajuudet joko 

vahvistuvat tai heikentyvät riippuen aaltojen suhteellisesta vaiheesta. Tätä ilmiötä 

kutsutaan kampasuodinilmiöksi (emt: 559–560) ja se aiheuttaa äänen värittymistä (emt: 

585). Täydellinen tuhoava kampasuodinilmiö tapahtuu, kun kaksi amplitudiltaan 

identtistä siniaaltoa ovat täysin vastakkaisissa vaiheissa (θ=0°, θ=180°). Tällöin aaltojen 

huiput ja pohjat eliminoivat toisensa. Mikäli toisen aallon vaihe on kääntynyt kokonaan 

ympäri, tuplaavat päällekkäiset aallot niiden tuottaman äänenpaineen (Toole 2008: 142). 
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Toole (2008) esittää, ettei universaalia optimia kuunteluhuonetta, jossa kaikki edellä 

esitellyt äänenlaatuun vaikuttavat tekijät olisi kontrolloitu, ole olemassa. Kuunteluhuone, 

kaiuttimet ja kuulija muodostavat yhdessä niin kompleksisen akustisen ympäristön, että 

yhtä optimia, kaikille saman kuuloista kuunteluympäristöä ei ole mahdollista rakentaa. 

(emt: 207–208.) Toolen (2008: 155) mukaan kaikki resonanssit eivät myöskään ole 

automaattisesti haitallisia, ovathan resonanssit myös musikaalisten äänten 

”rakennuspalikoita”: kapeakaistaiset resonanssit tuottavat sävelkorkeuksia 

leveäkaistaisten resonanssien vaikuttaessa äänen laatuun ja väriin. Tietyt musiikkityylit 

saattavat jopa kuulostaa paremmalta tietynlaisia heijastuksia tuottavassa huoneessa 

(Everest 2001: 387). 

 

 

2.2.2. In-ear-kuulokkeiden käyttöympäristön taajuusvaste 

 

Wersényiv (2010) luonnehtii in-ear-kuulokkeiden erityisiksi ominaisuuksiksi niiden 

tuottaman verrattain alhaisen äänenpaineen sekä kyvyn eristää ulkoisia ääniä ja tuottaa 

hyvin matalia taajuuksia. Nämä ominaisuudet ovat Wersényivin mukaan seurausta in-ear-

kuulokkeiden erityisestä tavasta kytkeytyä korvaan kuulokkeiden pehmeiden silikonisten 

kärkiosien avulla. (emt: 1.)  

 

In-ear-kuulokkeiden käytössä esiintyy monia akustisia ilmiöitä, joita kaiuttimilla käytössä 

ei esiinny. In-ear-kuulokkeet estävät avoimeen korvaan syntyvän luonnollisen 

neljännesaaltoresonanssin syntymisen. Korvakäytävän suulle asetettava in-ear-kuuloke 

sulkee korvakäytävän, jolloin korvakäytävästä muodostuu molemmista päistä suljettu 

putki. Tällainen putki käyttäytyy puoliaaltoresonaattorin tavoin. Puoliaaltoresonanssi saa 

aikaan resonanssitaajuuksia, jotka ovat riippuvaisia korvakäytävän pituudesta. 

Esimerkiksi 22mm pitkän ja 7mm halkaisijaltaan olevan korvakäytävän ensimmäinen 

puoliaaltoresonanssi 35° C:n lämpötilassa syntyy noin 7.2 kilohertsin paikkeille. In-ear-

kuulokkeiden sulkema korvakäytävä tuottaa siis epäluonnollisia resonanssitaajuuksia. 

(Rämö 2014: 19–20.)   
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Puoliaaltoresonanssin synnyttämän epäluonnollisen resonanssitaajuuden lisäksi in-ear-

kuulokkeen oma resonanssitaajuus saattaa aiheuttaa muutoksia niillä toistettavan 

signaalin spektriin. Kuulokkeen oma resonanssi eli ominaisresonanssi voi olla 

voimakkuudeltaan suurempi kuin puoliaaltoresonanssin aiheuttama resonanssi. Hiipakan 

työryhmä (2010a) havaitsi tutkimuksessaan in-ear-kuulokkeen ominaisresonanssin olevan 

10 desibeliä voimakkaampi kuin puoliaaltoresonanssin synnyttämä resonanssi. Kun 

heidän tutkimuksessaan havaittu puoliaaltoresonanssi korosti 8–9.5 kilohertsin taajuuksia 

noin 15 desibeliä, korosti in-ear-kuulokkeen ominaisresonanssitaajuus taajuuksia noin 6 

kilohertsin paikkeilla 25 desibeliä. (emt: 278, kuva 22.) 

 

In-ear-kuulokkeella suljettu korvakäytävä käyttäytyy painekammion tavoin. Gidon 

tutkimusryhmä (2011) kutsuu tätä ilmiötä termillä trapped volume insertion gain tai 

TVIG4. TVIG on seurausta musiikillisen ääniaallon tavasta käyttäytyä tilavuudeltaan 

pienessä, suljetussa korvakäytävässä. Ihmisen keskimääräinen korvakäytävän pituus on 

noin 27 millimetriä, joka on lyhyempi kuin suurin osa ihmisen kuuloalueella olevien 

taajuuksien aallonpituudesta. Tästä syystä vain murto-osa tyypillistä musiikillista 

ääniaaltoa pystyy esiintymään korvassa, jonka vuoksi ääniaalto ei kykene saavuttamaan 

paineensa huippuja. (emt: 1–12.) 

 

Tästä seuraa kaksi ilmiötä. Ensinnäkin äänenpaine korvassa käyttäytyy staattisen paineen 

tavoin. Äänenpaine korvakäytävässä ei siis värähtele kuten vapaassa kentässä, vaan 

käyttäytyy kuten tasainen paine. Toiseksi tasainen äänenpaine kuitenkin värähtelee 

erittäin nopeasti kuulokkeen kaiutinkalvon liikkeiden mukaisesti. Tämän värähtelyn 

seurauksena basso- ja keskitaajuuksien äänenpaine nousee merkittävästi aina 2–3 

kilohertsiin asti. Äänenpaineen voimistuminen alle 100 hertsin voi olla 20–40 desibeliä. 

TVIG:n aiheuttama äänenpaine laskee matalilta taajuuksilta verrattain tasaisesti kohti 

korkeampia taajuuksia (kuva 4). (emt: 1–12.) 

                                                 
4 Vapaasti suomennettuna ”suljetun tilan liitäntävahvistus”. 
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Suljetun tilan liitäntävahvistuksen aiheuttama vaikutus in-ear-kuulokkeiden 

taajuusvasteeseen on kuitenkin olennainen in-ear-kuulokkeen toimintamekanismin 

kannalta. Ilman matalien taajuuksien voimistumista in-ear-kuulokkeiden tuottama 

äänenpaine ei riittäisi millään luomaan edes kohtuullista musiikin kuunteluun tarvittavaa 

äänenpainetta. Myös ihmisen kuulon herkkyys on matalilla taajuuksilla useita kymmeniä 

desibelejä keskitaajuuksia heikompi (ISO 2003). Voikin sanoa, että in-ear-kuulokkeiden 

toiminta perustuu TVIG:n aiheuttamalle äänenpaineen voimistumiselle. Ilmiön 

kääntöpuolena on kuitenkin korvan väsyminen ja mahdollisten kuulovaurioiden 

syntyminen (Gido ym. 2011: 11), jotka voivat vaikuttaa musiikin havaittuun äänenväriin. 

 

TVIG-ilmiön syntyminen ja voimakkuus riippuvat kuulokkeen ja korvakäytävän suun 

välisestä ilmatiiviydestä. Huonon tiivistyksen seurauksena erityisesti matalan taajuuden 

ääniaallot karkaavat korvakäytävästä eivätkä täten voimistu (emt: 12). Matalien 

taajuuksien vuoto on in-ear-kuulokkeiden äänentoiston kannalta yleinen, kiusallinen ja 

kuulokkeilla kuunnellun musiikin kannalta haitallinen ilmiö. Optimin tiivistyksen 

ylläpitäminen todellisessa musiikinkuuntelutilanteessa, esimerkiksi kuulijan liikkuessa, 

Kuva 4: Kuva osoittaa suljetun tilan liitäntätävahvistuksen aiheuttaman äänenpaineen voimistumisen taajuuteen 

nähden. Kuvaajasta havaitaan äänenpaineen voimistuvan sitä enemmän, mitä matalammasta taajuudesta on 

kyse. Ilmiö ulottuu aina 3 kilohertsiin asti. (Gido ym. 2011: 12.) 
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on hankalaa. Vuodon minimointi onkin olennainen osa kuulokkeiden suunnitteluprosessia 

(Welti 2016: 9). 

 

Käytännössä vuoto heikentää merkittävästi matalien taajuuksien äänenpainetta suhteessa 

korkeampiin taajuuksiin. Oliven tutkimusryhmä (2016) havaitsi, että in-ear-kuulokkeen 

huonosta tiivistyksestä saattaa seurata jopa 30 desibelin äänenvoimakkuuden heikennys 

noin 200–500 hertsin alapuolella. Niin ikään huono tiivistys saattaa aiheuttaa noin viiden 

desibelin korostuman 200 ja 1000 hertsin välille. (emt: 4.) Gido ym. (2011: 13) havaitsivat 

puutteellisen tiivistyksen vaikuttavan in-ear-kuulokkeen tuottamaan signaaliin jopa 2000 

hertsin korkeudella. 

 

Breebaart (2017) mittasi tutkimuksessaan erityyppisten kuulokkeiden taajuusvasteen ja 

jälleenmyyntihinnan suhteesta 93 in-ear-kuulokkeen taajuusvasteen (kuva 5). Over-ear- 

ja supra-aural-kuulokkeiden5 taajuusvasteisiin nähden in-ear-kuulokkeet tuottivat 

keskimäärin voimakkaimman äänenpaineen alle 100 hertsin alueella. Lisäksi Breebartin 

mittaamien in-ear-kuulokkeiden diskanttialueella esiintyy runsaasti jyrkkiä, 10 desibelin 

korostumia ja heikentymiä. Myös bassokaistaltaan voimakkain ja heikoin in-ear-kuuloke 

oli muiden kuuloketyyppien voimakkainta ja heikointa bassokaistaa voimakkaampi. 

                                                 
5 Over-ear-kuulokkeella (engl. myös circum-aural) tarkoitetaan korvalehden sisäänsä sulkevaa tai osin sen 

päällä lepäävää suurempaa kuuloketta. Supra-aural-kuulokkeella tarkoitetaan korvalehden päälle 

asetettavia kuulokkeita (ITU-T 2009: 2–4.) 

Kuva 5: Vasemmalta oikealle over-ear-, in-ear-ja supra-aural-kuulokkeiden keskimäärinen taajuusvaste (musta 

käyrä), vaihteluväli (harmaa alue) sekä keskimääräinen poikkeama taajuusvasteen keskiarvosta (RMSD) koko 

taajuusalueella sekä alle 100 hertsin (Breebaart 2017: 141). 
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Breebaart päättelee tämän johtuvan juuri in-ear-kuulokkeiden tavasta tiivistää 

korvakäytävä ilmatiiviiksi. (emt: 141.)  

 

Eräs merkillepantava huomio koskee in-ear-kuuloketutkimuksissa esitetyissä in-ear-

kuulokkeiden taajuusvasteen mittaustuloksissa lähes poikkeuksetta esiintyvää 

resonanssihuippua 2–4 kilohertsin välillä.  Tällainen resonanssi on havaittavissa 

Breebaartin (2017), Oliven tutkimusryhmän (2016, 2017), Hiipakan (2010, 2011, 2012), 

Wersényivin (2010), Gidon (2011) sekä Rämön (2014) esittämissä mittaustuloksissa. 

Myös useassa Tyll Hertsensin InnerFidelity-sivustolle6 lataamissa in-ear-kuulokkeiden 

taajuusvasteissa on havaittavissa saman tyyppinen korostuma (InnerFidelity 2018a, luettu 

15.3.2018). Tutkimuksissa käytetyt kuulokkeet ovat kuluttajamarkkinoilta saatavia 

kuulokkeita, joiden hintaluokka vaihtelee noin 10 dollarista yli 1000 dollariin.  

 

Resonanssi muistuttaa avoimen korvan HRTF:n aikaan saamaa resonanssia juuri samalla 

alueella. In-ear-kuulokkeet kuitenkin estävät korvakäytävän synnyttämän luonnollisen 

resonanssitaajuuden synnyn (Rämö 2014: 20) eikä in-ear-kuulokkeiden resonanssi 2–4 

kilohertsin alueella voi siis johtua avoimen korvakäytävän aikaan saamasta resonanssista.  

 

Tutkimuksissa ei mainita tämän resonanssin alkuperää ja jääkin kyseenalaiseksi, mistä 2–

4 kHz:n alueen resonanssi johtuu. Hiipakka (2010a) mainitsee tutkimuksessaan 

tuottamien taajuusvasteiden 6 kHz:n resonanssihuipun olevan tutkimuksessa käytettyjen 

kuulokkeiden ominaisresonanssitaajuus. Saattaa olla, että muissa tutkimuksissa 

käytettyjen in-ear-kuulokkeiden ominaisresonanssitaajuus on matalampi ja esiintyy 2–4 

kHz:n alueella. Toinen selitys saattaisi olla, että kuulokevalmistajat ovat ottaneet 

luonnollisen resonanssitaajuuden puuttumisen huomioon kuulokkeen kaiutinelementin 

suunnittelussa ja korostaneet tietoisesti tätä taajuuskaistaa. 

 

 

 

                                                 
6 InnerFidelity.com on kuulokkeiden arviointiin ja niiden akustiikkaan keskittynyt sivusto, joka tuottaa ja 

ylläpitää useiden satojen kuulokkeiden taajuusvastemittauksia. 
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2.2.3.  Kaiuttimien ja in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteiden vertailu 

 

Kaiuttimien ja in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteiden mittausteknisistä syistä johtuvan 

suoran vertailukelvottomuuden vuoksi pyrin vertailemaan laitteiden taajuusvasteita ottaen 

huomioon sekä in-ear-kuulokkeiden että kaiuttimien tuottaman musiikkisignaalin koko 

matkalta äänilähteeltä tärykalvolle. Todellisessa musiikinkuuntelutilanteessa – niin 

kaiuttimilla kuin in-ear-kuulokkeilla kuunnellessa – tärykalvo on se piste, joka 

vastaanottaa äänisignaalin. Lisäksi tämän tutkimuksen aineistona käyttämäni in-ear-

kuulokkeen taajuusvastemittauksessa on käytetty mittauslaitetta, joka mallintaa ihmisen 

tärykalvon sijaintia (Olive ym. 2017: 3). 

 

Muistettakoon, että in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteen mittaustuloksiin vaikuttaa aina 

mittalaitteen synnyttämät resonanssit. Taajuusvasteiden kuvaajista onkin hankalaa, ellei 

mahdotonta, tulkita yksinomaan kuulokkeen tuottamaa taajuusvastetta. Kuulokkeen 

itsensä tuottamalla taajuusvasteella on kuitenkin vaikutuksensa laitteen tuottamaan 

taajuusvasteeseen. Tämä laitteiden itsensä tuottaman taajuusvasteen vaikutus onkin 

kaiuttimien ja in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteen muodostumisen yhdistävä tekijä. 

Toinen tekijä on laitteiden tuottama taajuuskaistan leveys.  

 

Huoneen akustisista ilmiöistä eritoten seisovat aallot ja heijastukset aiheuttavat kaiuttimen 

kuunteluympäristön taajuusvasteeseen resonansseja ja antiresonansseja (Toole 2008: 201, 

Rossing 2002: 526). Myös kuulijan pään sijainti suhteessa huoneen mittoihin ja 

kaiuttimiin vaikuttaa kaiuttimien käyttöympäristössä syntyvään taajuusvasteeseen 

(Møller 1995b). In-ear-kuulokkeiden käyttöympäristöstä puuttuvat kaikki edellä mainitut 

taajuusvasteeseen kaiuttimien käyttöympäristössä vaikuttavat tekijät, jonka lisäksi 

kuulokkeiden käyttö saa aikaan ilmiöitä, joita kaiuttimien käyttöympäristössä ei ilmene. 

Ensinnäkään in-ear-kuulokkeiden tuottama signaali ei kulje kuulijan korvaan huoneen 

kautta, jolloin heijastukset ja seisovat aallot eivät vaikuta sen taajuusvasteeseen. Sen 

sijaan in-ear-kuulokkeiden akustisena ympäristönä toimii kuulijan korvakäytävä.  
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Korvassa taajuusvasteeseen eivät vaikuta seisovat aallot eivätkä heijastukset, vaan 

suljetun tilan liitäntävahvistus (Gido ym. 2011), joka voimistaa erityisesti alle 1000 kHz:n 

taajuuksia jopa kymmeniä desibelejä. Myöskään pään sijainnilla ja kulmalla suhteessa 

äänilähteeseen ei ole merkitystä, sillä in-ear-kuulokkeiden tapa kytkeytyä kiinni 

korvakäytävään ei aiheuta signaalin vasteeseen pään liikkeistä johtuvia muutoksia. 

 

Niin ikään pään siirtofunktion vaikutukset korvakäytävää lukuun ottamatta ovat in-ear-

kuulokkeita käytettäessä poissa, sillä kuulijan ylävartalo, pää eikä korvalehdet ole 

signaalin tiellä. Myös avoin korvakäytävä, jonka aikaan saama resonanssi voimistaa 

merkittävästi korkeita keskitaajuuksia, on in-ear-kuulokkeita käytettäessä suljettu. 

Suljettu korvakäytävä sen sijaan synnyttää resonanssin, joka korostaa matalia 

diskanttitaajuuksia (Rämö 2014: 20). Lisäksi vuoto, joka heikentää matalien taajuuksien 

toistoa, on yksinomaan kuulokkeiden taajuusvasteeseen vaikuttava tekijä (Olive ym. 

2016). Taulukko 1 summaa näiden kahden laitteen yhdistävät ja erottavat vaikutukset 

laitteiden käyttöympäristöjen taajuusvasteeseen. 

 Kaiuttimet In-ear-kuulokkeet 
Laitteiden itsensä tuottama taajuusvaste x x 

Taajuuskaistan leveys x x 

Akustisen ympäristön vaikutukset   

- Seisovat aallot x  

- Heijastukset x  

- Suljetun tilan liitäntävahvistus 

(TVIG) 
 x 

Resonanssit   

- Neljännesaaltoresonanssi (2–4 kHz) x (x) 

- Puoliaaltoresonanssi (8–10 kHz)  x 

Pään sijainti suhteessa äänilähteeseen x  

Matalien taajuuksien vuoto  x 

 

Taulukko 1: Kaiuttimien ja in-ear-kuulokkeiden käyttöympäristöjen 

taajuusvasteeseen vaikuttavat tekijät 
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2.3. In-ear-kuulokkeiden taajuusvaste käytännössä 

 

 

In-ear-kuulokkeiden monenlaisten taajuusvasteiden tarkastelun voi aloittaa 

tarkastelemalla in-ear-kuulokkeen ”tavoitevastetta” Äänentoistovälineiden optimin 

taajuusvasteen, niin kutsutun tavoitevasteen tutkimus on ajankohtainen tutkimusaihe. 

Kaiuttimien tavoitevasteeseen liittyvää tutkimusta ovat tehneet muun muassa Olive (2011, 

2012) sekä Oliven tutkimusryhmä (2013c). Kuulokkeiden tavoitevasteeseen liittyvää 

tutkimusta ovat tehneet muun muassa Theile (1986), Møllerin tutkimusryhmä (1995b), 

Lorho (2009), Fleischmannin tutkimusryhmä (2012), Olive ja Welti (2012, 2015), Oliven 

tutkimusryhmä (2013a, 2013b, 2013c, 2016, 2017) sekä Weltin (2016) ja Temmen (2014) 

tutkimusryhmät. 

 

Äänentoistovälineen tavoitevasteella on kaksi tavoitetta. Ensiksi sen on tarkoitus saattaa 

äänentoistovälineellä toistettava musiikki kuulijalle äänenväriltään mahdollisimman 

miellyttävänä (Olive 2013a: 2). Toiseksi tavoitevasteen on tarkoitus ehkäistä osaltaan 

hämmennyksen kehän syntyä (emt: 11). Jälkimmäisen ajatuksen taustalla elää seuraava 

olettamus: mikäli äänitetuottajat tietäisivät, minkälaisin taajuusvastein heidän 

musiikkiaan toistetaan, pystyisivät he ottamaan huomioon musiikinkuuntelijoiden 

käyttämien äänentoistovälineiden vaikutukset musiikin äänenväriin jo äänitteiden 

tuotantovaiheessa (Olive ym. 2013c: 2.) 

 

Oliven tutkimusryhmä (Olive ym. 2013a, 2013c) on havainnut, että over-ear-

kuulokkeiden ja kaiuttimien tavoitevasteet muistuttavan pitkälti toisiaan (Olive ym. 

2013a: 11, Olive ym. 2013c: 14). Koehenkilöille mieluisin over-ear-kuulokkeiden 

tuottama taajuusvaste ei siis ole tasainen, vaan korostunut noin 3 kilohertsin kohdalta. 

Korostuma muistuttaa avoimen korvakäytävän aiheuttamaa resonanssia. Havainto tukee 

tutkijoiden esittämää hypoteesia siitä, että stereoäänitteet on tehty kuulostamaan hyvältä 

kaiuttimilla kuunneltuna, jonka vuoksi äänitteet kuulostavat hyvältä sellaisissa 

kuulokkeissa, jotka simuloivat kaiuttimilla kuuntelua (Olive ym. 2013a: 11). 
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Kuvassa 6 on esitetty Oliven tutkimusryhmän (2013c) sekä Oliven ja Weltin (2015) 

tutkimuksissa havaitsemat over-ear-kuulokkeiden tavoitevasteet yhdessä Oliven 

tutkimusryhmän (2013c) tutkimuksessa havaitseman kaiuttimien taajuusvasteen kanssa. 

Kaiuttimien taajuusvaste on mitattu kuunteluhuoneessa (ks. Olive ym. 2013c: 3) 

taajuusvasteeltaan tasaiseksi taajuuskorjatulla stereokaiutinparilla ihmisen tärykalvon 

sijaintia mallintavasta mittauspisteestä (DRP, engl. eardrum reference point). Vaste 

vastaa sellaista taajuusvastetta, joka syntyy hyvin akustoidussa studiotarkkaamossa 

tasaisen taajuusvasteen omaavilla kaiuttimilla toistettuna. Sekä over-ear-kuulokkeiden 

että kaiuttimien taajuusvasteissa on havaittavissa korostuma noin 1–10 kilohertsin välillä, 

jonka korkein huippu noin 3 kilohertsin kohdalla on korostunut noin 20 desibeliä.  

 

 

Kuva 6: Over-ear-kuulokkeiden tavoitevasteen tuottamat DRP:stä mitatut taajuusvasteet tutkimuksista Olive ja Welti 

(2014) (punainen), Olive ym. (2013c) (musta), ja kaiuttimen tuottama taajuusvaste tutkimuksesta Olive ym. (2013c) 

(vihreä) (Olive ja Welti 2015: 10). 

 

Olive tutkimusryhmineen (2016: 1) lähestyi in-ear-kuulokkeiden tavoitevasteen 

tutkimusta kysymällä vastaako in-ear-kuulokkeiden tavoitevaste over-ear-kuulokkeiden 

tavoitevastetta. Vaikka in-ear-kuulokkeiden tavoitevastetta koskevat tutkimukset ovat 

vielä osin kesken (Olive ym. 2016: 8), ovat ne tähän mennessä osoittaneet koehenkilöiden 

toistuvasti arvioivan in-ear-kuulokkeille miellyttävimmäksi taajuusvasteeksi vasteen, 

joka muistuttaa over-ear-kuulokkeiden tavoitevastetta (Olive ym. 2017: 6, Olive ym. 

2016). Kuvassa 7 esitetään in-ear-kuulokkeen tavoitevaste (Olive ym. 2016: 4). 
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Kuten kuvasta 6 näkyy, muistuttaa over-ear-kuulokkeiden tavoitevaste kaiuttimien 

optimissa kuunteluympäristössä syntyvää taajuusvastetta. Myös in-ear-kuulokkeen 

tavoitevaste on saman tyyppinen (kuva 7). Näyttää siis siltä, että niin over- kuin in-ear-

kuulokkeilla kuuntelussa mieluisimmaksi taajuusvasteeksi osoittautuu vaste, jossa 

esiintyy avoimen korvakäytävän aiheuttamaa resonanssia muistuttava resonanssi noin 3 

kilohertsin paikkeilla. Tämän on oletettu edelleen johtuvan siitä, että kyseisenlainen vaste 

simuloi sellaista kuunteluympäristöä, jota varten stereoäänitteet ovat pääsääntöisesti 

tuotettu (Olive ym. 2013b: 2, Fleischmann ym. 2012: 1, Møller ym. 1995: 218). 

 

 

In-ear-kuulokkeet pystyvät tyypillisesti toistamaan erittäin matalia taajuuksia, jopa 

kuuloalueen alapuolella olevia infraääniä. (Gido 2011: 15.) Suljetun tilan 

liitäntävahvistuksesta johtuen nämä matalat taajuudet korostuvat. In-ear-kuulokkeet 

tunnetaankin niiden korostuneesta bassokaistastaan. Useiden kuulokevalmistajien 

tarjoamien tuotetietojen mukaan in-ear-kuulokkeiden taajuuskaista ulottuu ihmisen 

kuuloalueen yli myös kuuloalueen yläpäästä. Creative ilmoittaa heidän EP-630-in-ear-

Kuva 7: In-ear-kuulokkeiden tavoitevaste (Olive ym. 2016) (sininen) verrattuna kahteen over-ear-kuulokkeen 

tavoitevasteeseen (Olive ym. 2013a, (musta) Olive ja Welti 2015, (punainen)) (Olive ym. 2016: 7). 
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kuulokkeensa taajuuskaistan ulottuvan välille 6 Hz–23 kHz (Creative 2018). Sennheiserin 

MOMENTUM in-ear-kuulokkeen taajuuskaistan leveydeksi ilmoitetaan valmistajan 

sivuilla 17 Hz–22 kHz (Sennheiser 2018). 

 

Kaupallisissa yhteyksissä ilmoitetut tekniset selosteet kuitenkin oletettavasti kaunistelevat 

todellisuutta.  Vaikka in-ear-kuulokkeiden taajuuskaista ulottuisikin ihmisen kuuloalueen 

yläpuolelle, voi taajuusvaste näillä alueilla olla epätasainen. Sennheiser MOMENTUM 

in-ear-kuulokkeen tuottama taajuusvaste osoittautuu Oliven työryhmän (2016: 2) 

mittauksessa putoavan 10–20 kHz:n alueella 30 desibeliä. Toisaalta Weltin työryhmä 

(2016) uskoo, että koska ihmisen kuulon herkkyys on korkeilla taajuuksilla matalia 

heikompaa, ei äänentoiston tarkkuus yli 12 kHz:n ole yhtä tärkeää kuin tätä matalampien 

taajuuksien (emt: 9). 

 

Markkinoilla vallitseva in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteiden todellisuus on kaukana in-

ear-kuulokkeiden tavoitevasteesta. In-ear-kuulokkeiden käyttöympäristössä syntyvä 

taajuusvaste riippuu kuitenkin monesta tekijästä, eikä ole olemassa vain yhdenlaista in-

ear-kuulokkeen taajuusvastetta. Esimerkiksi InnerFidelity.com-sivuilla olevissa in-ear-

kuulokkeiden taajuusvasteissa on havaittavissa mittavia eroja eri kuulokkeiden tuottamien 

taajuusvasteiden välillä (Inner Fidelity 2018a). Myös Oliven (2016, 2017) sekä Weltin 

(2016) työryhmien tutkimuksissa esitetyt usean in-ear-kuulokkeen taajuusvasteet 

osoittivat poikkeavan alle 1 kHz:n alueella toisistaan jopa 10 desibeliä ja 1–10 kHz:n 

alueella lähes 20 desibeliä. 

 

Oliven tutkimusryhmä (2016) mittasi viidentoista kuluttajamarkkinoilla olevan in-ear-

kuulokkeen taajuusvasteen ja vertasi sitä in-ear-kuulokkeen tavoitevasteeseen (kuva 8). 

Oliven työryhmä esittää, että tyypillisten in-ear-kuulokkeiden taajuusvaste tuottaa vain 

harvoin kuulijoiden mielestä äänenlaadultaan parhaan tuloksen. (emt: 2016: 8.) 
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Kuva 8: Viidentoista in-ear-kuulokkeen taajuusvaste (musta) verrattuna in-ear-kuulokkeen tavoitevasteeseen (sininen) 

(Olive ym. 2016: 8). 

 

Kuvasta 8 nähdään, miten in-ear-kuulokkeiden tavoitevasteeseen verrattuna monet 

markkinoilla olevat in-ear-kuulokkeet korostavat merkittävästi alle 1 kilohertsin 

taajuuksia. Erityisesti 100–1000 hertsin välinen alue on monen in-ear-kuulokkeen 

taajuusvasteessa ylikorostunut suhteessa in-ear-kuulokkeen tavoitevasteeseen. Niin ikään 

monen in-ear-kuulokkeen taajuusvasteessa esiintyy resonanssi noin 3 kilohertsin 

kohdalla, missä sijaitsee myös in-ear-kuulokkeen tavoitevasteen resonanssi. Monen 

kuvassa 8 esitetyn in-ear-kuulokkeen resonanssi tällä alueella kuitenkin poikkeaa 

sijainniltaan tai voimakkuudeltaan tavoitevasteen resonanssista. Lisäksi kaikkien in-ear-

kuulokkeiden taajuusvasteissa näkyy ylimääräinen resonanssi 5–6 sekä 7–9 kilohertsin 

paikkeilla. Tämä korostuma on todennäköisesti puoliaaltoresonanssin aiheuttama. 

Resonanssin monikerrat näyttävät 10 kilohertsin alueella epätasaiselta reilusti yli 10 

desibelin suuruisten resonanssihuippujen ja -pohjien vuoksi.  

  

Vaikka kuvasta 8 huomataan, että in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteiden eroavan 

toisistaan, on niistä kuitenkin havaittavissa enemmän yhteisiä kuin erottavia piirteitä. 

Nämä piirteet, eli bassokaistan merkittävän voimakas ja taajuusalueeltaan laaja korostuma 

yhdessä puoliaaltoresonanssin kanssa kuitenkin erottavat tyypillisen in-ear-kuulokkeen 

taajuusvasteen optimista kaiuttimen taajuusvasteesta. 
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On kuitenkin kyseenalaista, missä määrin optimin taajuusvasteen tuottavan 

äänentoistovälineen voi odottaa tuottavan äänenlaadultaan parhaan tuloksen kaikenlaisilla 

musiikkisisällöillä. Kuten äänentoistovälineiden taajuusvasteet poikkeavat toisistaan, 

poikkeavat toisistaan myös musiikkiäänitteiden taajuussisällöt esimerkiksi genrestä, 

musiikin äänitysvuodesta tai taiteellisista valinnoista riippuen. Esimerkiksi kaiuttimet, 

joilla kuunneltu pop-musiikki saa kaiuttimien äänenlaatua arvioivien koehenkilöiden 

mielestä parhaat pisteet, ei pärjääkään enää vertailussa, kun samoilla kaiuttimilla 

kuunnellaan pianomusiikkia. Äänentoistovälineen äänenlaadun arviointi riippuu siis myös 

sillä toistettavan musiikin taajuussisällöstä. (Gabrielsson 1991: 714.) 

 

Onkin epävarmaa, millä tavalla ja kuinka tarkasti edellä käsitellyissä tutkimuksissa 

esitettyjen taajuusvasteiden ja tavoitevasteiden mittaustulokset vastaavat suuremman 

populaation mieltymyksiä ja kuulohavaintoa. Tämän tutkimuksen kannalta in-ear-

kuulokkeiden taajuusvasteiden (Olive ym. 2017) sekä in-ear-kuulokkeen tavoitevasteen 

(Olive ym. 2016) vertaaminen ihmisen kuulohavaintoa yleisesti edustaviksi vasteiksi jää 

siis osin kyseenalaiseksi. Voidaan kuitenkin olettaa, että edellä mainituissa tutkimuksissa 

on pyritty mallintamaan ihmisen kuulohavaintoa mahdollisimman tarkasti – onhan 

tavoitevasteen tutkimusten tavoitteena ollut luoda koko äänentoistoteknologian 

palvelukseen taajuusvasteen standardi. 

 

Miksi in-ear-kuulokkeet ovat niin suosittuja, vaikka in-ear-kuulokkeiden tyypillinen 

taajuusvaste poikkeaa selkeästi Oliven tutkimusryhmän havaitsemasta in-ear-

kuulokkeiden tavoitevasteesta? Ehkä suuri osa musiikinkuuntelijoista ei kiinnitä huomiota 

musiikin äänenväriin tai eivät välitä sen muutoksista. Jotkut musiikinkuuntelijat saattavat 

myös toistaa suurimman osan kuuntelemastaan musiikkista ääntä värittävillä laitteilla, 

jolloin äänenväriä vähemmän vääristävien laitteiden toistama musiikki saattaa kuulostaa 

heidän mielestään epäluonnolliselta. 

 

In-ear-kuulokkeiden suosiossa saattaa olla kyse Toolen (2008: 171–180) esittämästä 

ihmisen kyvystä sopeutua äänentoistovälineen taajuusvasteen tuottamiin poikkeamiin 
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musiikin äänenvärissä. Toole tulkitsee sopeutumisen johtuvan ihmisaivojen kyvystä 

havaita tietyn äänilähteen olevan sama, vaikka äänilähde liikkuisi suhteessa kuulijan 

päähän ja siten tuottaisi erilaisen HRTF-vasteen (emt: 171). Ihmisaivot ikään kuin 

kompensoivat havaitun äänen spektrin muutokset, jolloin havaittu äänenväri pysyy 

muuttumattomana (emt: 38).  

 

Äänentoistovälineen aiheuttamaan äänenvärin muutokseen sopeutumista voi 

havainnollistaa tilanteella, jossa ihminen kuuntelee samaa äänitettä perätysten kahdella eri 

äänentoistovälineellä. Laitetta vaihdettaessa niiden äänenvärin erot ovat havaittavissa 

hetken ajan, mutta lyhyen sopeutumisajan jälkeen musiikin äänenvärissä esiintyvät 

poikkeamat näiden kahden äänentoistovälineen välillä eivät ole kuulijalle enää selkeästi 

havaittavissa. 

 

On mahdollista, että ihminen sopeutuu samalla tavalla äänentoistovälineen 

taajuusvasteeseen kuin hän adaptoituu eri suunnista tulevien äänten äänenväriin, ja 

kykenee näin ”kuuntelemaan äänentoistovälineen läpi”. Uskoakseni äänentoistovälineen 

tai äänitteen äänenväriin vaikuttavan tekijän aiheuttamiin muutoksiin sopeutuakseen on 

kuulijan kuitenkin omattava, tai ainakin uskottava omaavansa7, vaadittavat ennakkotiedot 

kuvitellakseen, miltä äänenvärin pitäisi kuulostaa. 

 

Sopeutuakseen ihminen tarvitsee jonkinlaista tietoa siitä, mihin sopeutua. Ilman näitä 

tietoja ei kuulija pysty erottamaan äänentoistovälineen aiheuttamia äänenvärin muutoksia 

musiikkitallenteeseen itseensä kuuluvista äänenvärillisistä seikoista. Miten muuten 

musiikinkuuntelija voisi tietää milloin lakata sopeutumasta? Myös 

äänentoistoteollisuuden tarve tavoitevasteelle viittaa siihen, ettei alalla uskota kaikkien 

kykenevän sopeutumaan äänentoistovälineiden aiheuttamiin äänenvärillisiin muutoksiin. 

 

On siis kyseenalaista, missä määrin ja kuinka pitkälle äänitetuotantoketjussa ihminen 

kykenee sopeutumaan äänenvärin poikkeamiin ja mistä pisteestä ketjua sopeutuminen 

                                                 
7 Gregory Currie ja Ian Ravenscroft kirjoittavat teoksessaan Recreative Minds (2002), että 

uskomuksemme perustuvat aiemmin koetuista havainnoista muodostuneelle uskomusjärjestelmälle. 
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alkaa. In-ear-kuulokkeen taajuusvasteen aiheuttamat äänenvärilliset vaikutukset koko 

musiikintuotannon ja -kuuntelemisen signaaliketjussa ovat vain pieni osa kuulijan 

havaitseman äänenvärin kumuloituneita tekijöitä. Kuten Toole luvun 2.2 alussa esitetyssä 

lainauksessaan toteaa, on tallennettuun musiikkiin kumuloitunut useiden taiteellisten ja 

teknologisten valintojen aiheuttamia äänenvärillisiä vaikutuksia. Ennen esimerkiksi 

äänitteen lataamista suoratoistopalvelun palvelimelle äänitteen äänenväriin on vaikuttanut 

todennäköisesti ainakin masteroijan, miksaajan, äänittäjän sekä muusikon tekemät 

valinnat. Sopeutuuko kuulija myös näihin valintoihin? 

 

Keskustelu äänenvärillisiin muutoksiin sopeutumisesta johtaa meidät väkisin 

musiikkipsykologian pariin. Musiikkipsykologian keinoin olisi mahdollista tutkia, missä 

määrin Toolen esittämää sopeutumista tapahtuu. Minkä suuruiseen muutokseen signaalin 

spektrissä musiikinkuulija pystyy sopeutumaan? Minkä suuruinen muutos ei jää 

huomaamatta? Tarvitaanko sopeutumiseen tai muutosten huomaamiseen jonkinlaisia 

ennakkotietoja kuunnellun musiikin äänenväristä? 

 

Joidenkin kuvassa 8 esitettyjen in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteet poikkeavat in-ear-

kuulokkeiden tavoitevasteesta siinä määrin, etteivät ne voi jäädä musiikin äänenväriin 

huomiota kiinnittäville ja äänenvärin liittyvistä taiteellisista valinnoista nautintonsa 

saavilta huomiotta. Seuraavissa luvuissa tarkastelen äänenvärillisten muutosten 

tutkimiseen käyttämääni aineistoa ja menetelmiä. Sovellan näitä tutkiessani, millä tavoin 

in-ear-kuulokkeen taajuusvaste vaikuttaa neljän suomalaisen trap-musiikkikappaleen 

yleiseen ja instrumenttikohtaiseen äänenväriin.  
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA KUVAAJAT ÄÄNENVÄRIN 

TULKITSEMISEKSI 

 

Tässä luvussa esittelen in-ear-kuulokkeen taajuusvasteen aiheuttamien äänenvärillisten 

muutosten tutkimiseen käyttämäni aineiston sekä muutosten tulkitsemiseen käyttämäni 

kuvaajat. Luvussa 3.1 esittelen tutkimuksessa soveltamani taajuusvasteet ja luvussa 3.2 

käyttämäni musiikkiaineiston. Luvussa 3.3 tarkastelen äänenvärin muutoksien 

tarkastelemiseen soveltamani kuvaajia, joita ovat spektrin keskipiste (3.3.1), 

pitkäaikainen keskiarvospektri (3.3.2) sekä miksausoppaissa taajuuskaistojen ja 

äänenvärin luonnehdintaan käytetyt käsitteet (3.3.3.). 

 

 

3.1. Taajuusvasteet 

 

Tässä tutkimuksessa soveltamani in-ear-kuulokkeen taajuusvaste on Oliven 

tutkimusryhmän (2017) in-ear-kuulokkeiden äänenlaadun arviointimenetelmää 

tarkastelleessa tutkimuksessa äänenlaadultaan huonoimmaksi arvioidun in-ear-

kuulokkeen taajuusvaste (emt: 6). Kahdeksan taajuusvasteen joukosta huonoimmaksi 

arvioidusta taajuusvasteesta käytettiin tutkimuksessa nimeä HP6 (kuva 9). Käytän tässä 

tutkimuksesta kyseisestä taajuusvasteesta samaa nimeä HP6. 

Kuva 9: Oliven tutkimusryhmän (2017) tutkimuksessa äänenlaadultaan huonoimmaksi arvioitu in-ear-

kuulokkeen taajuusvaste (sininen).  Taajuusvasteesta käytettiin nimeä HP6. Punainen käyrä viittaa HP6-

vasteen poikkeamaan suhteessa in-ear-kuulokkeen tavoitevasteeseen. (Olive ym. 2017: 4.) 
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HP6-taajuusvaste muistuttaa suurelta osin kuvassa 8 esitettyjen kaupallisten in-ear-

kuulokkeiden taajuusvasteiden piirteitä. Ilmeisimpänä HP6:n ja kuvan 8 in-ear-

kuulokkeiden taajuusvasteiden yhdistävänä tekijänä on alle 1 kilohertsin alueella oleva 

loiva, mutta magnitudiltaan suuri korostuma. HP6:n taajuusvaste korostaa bassotaajuuksia 

tuottamalla noin 16 desibelin korostuman 20 ja 900 hertsin välille.  Lisäksi sekä kuvan 8 

in-ear-kuulokkeet että HP6 aiheuttavat resonansseja noin 2–4 sekä 5–8 kilohertsin 

alueelle. HP6-vaste korostaa myös ylempiä keskitaajuuksia 3 kHz:n kohdalta noin 12 ja 5 

kHz:n kohdalta noin 14 desibeliä. Noin 6–7 kHz:n välillä taajuusvaste on heikentynyt 1 

kHz:n voimakkuuteen nähden noin 1 desibelin, jonka jälkeen noin 9 kHz:n kohdalla oli 

jälleen noin 5 desibelin piikki.  

 

Oliven tutkimusryhmän (2017) tutkimuksessa HP6-vastetta sovellettiin virtuaalisesti. 

Kyseinen taajuusvaste on ensin mitattu oikeasta in-ear-kuulokkeesta, jonka jälkeen 

mitattu taajuusvaste on virtuaalisesti simuloitu jonkin toisen in-ear-kuulokkeen kautta. 

Tutkimusraportista ei käy ilmi, minkä kuulokkeen taajuusvaste HP6 on, mutta raportista 

selviää sen kuitenkin olevan jonkin kaupallisesti saatavilla olevan kuulokkeen 

taajuusvaste. (emt: 3.) Breebartin (2017) tutkimuksen esittämään havaintoon halvempien 

kuulokkeiden tavasta voimistaa bassotaajuuksia kalliimpia kuulokkeita enemmän nojaten 

voidaan olettaa, että HP6-vaste on jonkin halvemman hintaluokan in-ear-kuulokkeen 

taajuusvaste. 

 

Äänenlaadultaan huonoimmaksi arvioidun taajuusvasteen soveltamisessa on riskinsä, sillä 

on mahdoton sanoa millä tarkkuudella kyseinen taajuusvaste edustaa maailmalla 

käytettävien in-ear-kuulokkeiden tyypillistä taajuusvastetta. HP6-vaste muistuttaa 

kuitenkin pääpiirteittäin kuvan 8 viidentoista kaupallisen in-ear-kuulokkeen 

taajuusvasteen yleisimpiä piirteitä korostuneen bassokaistan ja ylempien keskitaajuuksien 

ja diskanttitaajuuksien resonanssien vuoksi.  HP6-vaste antaa siis äärimmäisen esimerkin 

in-ear-kuulokkeen mahdollisista vaikutuksista in-ear-kuulokkeella toistettavan musiikin 

äänenväriin. Se ei edusta ”tyypillistä in-ear-kuulokkeen taajuusvastetta”, koska sellaista 

ei ole, mutta vasteessa esiintyvät selkeästi ne piirteet, jotka erottavat in-ear-kuulokkeiden 
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käyttöympäristön taajuusvasteen kaiuttimien käyttöympäristön taajuusvasteesta. HP6-

vasteen soveltamisen hyötynä on se, in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteiden tyypilliset 

vaikutukset tulevat herkemmin esiin. 

 

On huomautettava, että HP6-vasteen arviointi huonoimmaksi taajuusvasteeksi (Olive ym. 

2017) perustuu koulutettujen musiikinkuuntelijoiden mieltymysten keskiarvoihin, eikä 

siten välttämättä vastaa suuremman populaation mieltymyksiä. Yksittäisten henkilöiden 

tavoitevasteen arvioiden on havaittu vaihtelevan iän, sukupuolen ja kuuntelukokemuksen 

mukaan, jonka lisäksi vaikuttavina tekijöinä voivat toimia myös henkilön kuulon laatu tai 

musiikilliset mieltymykset (Olive ja Welti 2015: 11).  

 

In-ear-kuulokkeen taajuusvasteen aiheuttamien muutosten tulkitsemiseksi niillä toistettua 

musiikkisignaalia on verrattava kaiuttimilla toistetun signaalin spektriin. Vertaan in-ear-

kuulokkeen taajuusvasteen vaikutuksia optimaalisessa kuunteluhuoneessa tapahtuvaan 

tasaisen taajuusvasteen omaavan stereokaiutinparin tuottamaan signaaliin mitattuna 

tärykalvolta. Tällainen taajuusvaste löytyy Oliven tutkimusryhmän (2013c: 13) 

tutkimuksesta (kuva 6). Oliven työryhmän (emt) tutkimuksessa mitattiin 

taajuusvasteeltaan tasaiseksi taajuuskorjatun, ± 30° kulmaan asetetun stereokaiutinparin 

tuottama taajuusvaste 3.5 metrin päästä (emt: 3). Mittauspisteenä käytettiin korvakäytävää 

mallintavan mittalaitteen DRP:tä (Olive ja Welti 2015: 10). Käytän tästä taajuusvasteesta 

nimeä HRTF-vaste. 

 

Tämä taajuusvaste toimii tässä tutkimuksessa esimerkkinä tyypillisestä tarkkaamosta, 

jossa äänentoistovälineenä toimii tasaisen taajuusvasteen omaava stereokaiutinpari, 

kuunteluhuoneen vaikutukset taajuusvasteeseen ovat minimoitu ja suurimman 

resonanssin taajuusvasteeseen aiheuttavat korvalehti ja -käytävä. Taajuusvaste edustaa 

siis oletusarvoisesti sellaista taajuusvastetta, jollaisena musiikkisignaali tyypillisesti 

havaitaan musiikin tuotantovaiheessa. Toisin sanoen HRTF-vasteella käsitellyn musiikin 

taajuussisältö on sellainen, jollaisen musiikin tekijät (artisti, miksaaja, masteroija) 

tyypillisesti kuulevat. 
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HP6- että HRTF-vasteiden käyrät on esitetty graafisesti kuvassa 10. Molempien vasteiden 

niin kutsuttu baseline on 0 dB:n kohdalla. Baseline on kohta taajuusvasteessa, jossa 

systeemi ei vaikuta signaaliin lainkaan. Kummankin vasteen resonanssit ovat 

suurimmaksi osaksi 0 dB:n yläpuolella eli vasteiden vaikutus signaaliin on lähes 

kauttaaltaan taajuuksien äänenpainetta voimistava. Vain HP6 vaste alittaa baselinen noin 

7.5 kHz:n kohdalla noin 2 dB:n verran. 

 

 

 

3.2. Musiikkiaineisto 

 

2010-luvun jälkipuoliskolla trap on yksi Suomen kuunnelluimmista musiikkityyleistä. 

Esimerkiksi yhdysvaltalaisen hiphop-artisti Post Malonen trap-kappale Rockstar vietti 

vuonna 2017 kuusi viikkoa Suomen suoratoistetuimpien kappaleiden kärjessä (IFPI 

2018). Huhtikuussa 2018 suoratoistopalvelu Spotifyn Aitoa suomiräppiä -soittolistan 80 

kappaleesta lähes puolet olivat trap-kappaleita (Spotify 2018).  

 

Kuva 10: Tutkimuksessa käytetyt HP6- ja HRTF-vasteet. Käyrät on tulostanut Audacity-äänitysohjelman 

Equalizer-liitännäisestä (ks. luku 3.2.2.) viedyn datan pohjalta Santeri Jortikka. 
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Instrumentaatioltaan trapissa korostuvat ”syntetisoitujen vaski- ja jousisoitinten sekä 

muiden elektronisesti tuotettujen äänten käyttö, mutkikkaat 808-rumpukoneen rytmit sekä 

synkät ja eeppiset melodia- ja harmoniamotiivit” (Exarchos 2016: 31). Bassotaajuudet 

ovat erityisen tärkeitä trap-musiikissa. TR-808-rumpukoneen sävelkorkeudellisesta ja 

alukkeen jälkeen pitkään soivasta bassorumpuäänestä on muodostunut genrelle 

leimallinen ja tunnistettava sointi (Burton 2017a: 83). Trapin tunnistaa myös 

kompleksisista triolirytmeistä, joita käytetään erityisesti hi-hatien ja räppien rytmiikassa 

(Burton 2017a: 79). 

 

Suomalaisessa trap-musiikissa on sovellettu pitkälti edellä mainittuja musikaalisia 

keinoja. Suomalaisten trap-artistien ja trap-tyylisiä kappaleita julkaisseiden artistien, 

kuten Kuben, Cledoksen, IBE:n, Kingfishin, Pajafellan, Tippa-T:n (nyk. TIPPA), Viewin, 

Eevil Stöön, DJ Ibusalin, Kevin Tandun, PastoriPiken, Yeboyahin, AK:n ja Graciaksen 

kappaleet muistuttavat instrumentaatioltaan ja äänimaailmaltaan yhdysvaltalaista trap-

musiikkia. 

 

Tutkimusaineistona käyttämieni kappaleiden valinnassa seurasin Burtonin (2017a) ja 

Exarchoksen (2016) esittämiä trap-musiikin musiikillisten elementtien ja instrumenttien 

esiintymistä. Valintaan vaikutti myös kappaleiden korkealaatuisen digitaalisen tiedoston 

saatavuus. Valitsin aineistoksi lopulta neljä kappaletta, jotka ovat DJ Ibusalin Välitila, 

Kingfishin Koko kesä, Kevin Tandun Suomen Guccimane ja Kuben Tönap.  

 

Neljästä artistista Kube on julkaissut selvästi eniten trap-tyylistä musiikkia. Häntä 

pidetäänkin yhtenä suomalaisen trap-musiikin pioneereista. Myös Kingfishin tuotanto 

edustaa suurimmaksi osaksi trap-genreä, mutta hänen julkaisumääränsä on huomattavasti 

Kubea suppeampi. Sekä Kuben kappale Tönap että Kingfishin kappale Koko Kesä ovat 

saaneet videopalvelu YouTubessa useita satojatuhansia katselukertoja. Kevin Tandu ja DJ 

Ibusal ovat sen sijaan julkaisseet myös muun tyylistä hiphopia. Tandun kappale Suomen 

Guccimane ja DJ Ibusalin Välitila edustavat kuitenkin instrumentaatioltaan ja 

rytmiikaltaan trap-genreä. Myös Tandun kappaleen nimi Suomen Guccimane viittaa 
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yhdysvaltalaisartisti Gucci Maneen, joka on yksi trap-musiikin kansainvälisesti 

nimekkäimmistä artisteista. 

 

Latasin kappaleet Koko Kesä ja Suomen Guccimane häviöttömässä digitaalisessa FLAC-

formaatissa musiikin suoratoistopalvelu TIDAL:sta, jonka jälkeen konvertoin ne WAV-

formaattiin Audacity-äänitysohjelmalla. Kuben kappaleen Tönap tallensin analyysia 

varten tietokoneelle alkuperäiseltä CD-levyltä. DJ Ibusalin kappaleen Välitila sain 

tutkimusta varten sähköpostitse WAV-formaatissa suoraan kappaleen miksaajalta. 

 

Eristin kappaleista neljän tahdin pituisen osan kohdasta, jossa esiintyi kaikki trap-musiikin 

yleisimmät instrumentit. Efektinomaisia yksittäisiä lyhyitä ääniä ei huomioitu. Näytteet 

olivat pituudeltaan 7–9 sekuntia. Kaikki kappaleet olivat WAV-formaatissa ja niiden 

näytteenottotaajuus oli 41 400 hertsiä ja bittisyvyys 16 bittiä.  Kappaleet oheistietoineen 

on esitetty taulukossa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taajuuskaistaltaan leveää ja spektriltään tiheää signaalia kuunnellessa äänen peittoilmiö 

(ks. Oxenham 2013) ja ihmisen kuulon taajuusriippuvainen herkkyys (ks. ISO 2003) 

saattavat vaikuttavat äänen kirkkauden muutoksen erottelukykyyn. Sandell (1995) 

puhuukin havaitun äänenvärin tutkimuksessa käytettävien ärsykkeiden yksityiskohtien 

tärkeydestä: hän painottaa, että ärsykkeiden on muistutettava todellisia musiikillisia ääniä, 

ja että ärsykkeiden on oltava keskenään kontrolloitu niiden äänellisten ominaisuuksien 

suhteen, jotka saattavat vaikuttaa havaitun äänenvärin arviointiin (emt: 217). Myös 

Gabrielssonin tutkimusryhmä (1991) epäilee, että musiikillisen äänen jatkuva 

Artisti Kappale Julkaisuvuosi Näyte eristetty kohdasta 
(min:sek) 

DJ Ibusal Välitila 2018 1:36–1:43 

Kevin 
Tandu 

Suomen 
Guccimane 

2017 1:03–1:10 

Kingfish Koko Kesä 2016 1:39–1:47 

Kube Tönap 2015 0:51–0:59 
 

Taulukko 2: Musiikkiaineisto 
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muutoksellisuus (esimerkiksi äänenvärin, äänenvoimakkuuden ja äänenkorkeuden 

muutokset) saattaa vaikuttaa pitkien näytteiden äänenvärin arviointiin (emt: 718). 

 

Tässä tutkimuksessa käyttämäni kappaleista eristetyt näytteet ovat äänenväriltään, 

äänenvoimakkuudeltaan ja tekstuuriltaan yhdenmukaisia suhteessa kappaleiden eri 

osuuksiin. Oletan näytteiden pituuden olevan tarpeeksi pitkä, jotta kuulijalle ehtii 

muodostua käsitys ja kokemus yksittäisten instrumenttien sekä kappaleen kokonaisesta 

äänenväristä, muttei liian pitkä, jotta musiikin rakenteelliset äänenvoimakkuuden tai 

instrumentaation muutokset vaikuttaisivat näytteistä tehtyihin LTAS- ja spektrin 

keskipisteen kuvaajiin. 

 

DJ Ibusalin kappaleesta Välitila sain käyttööni artistin, miksaajan ja tuottajan luvalla 

äänitteestä kahdeksan erillistä raitaa, jotka sisälsivät kappaleesta eristettyjä yksittäisiä 

instrumentteja tai instrumenttiryhmiä. Yksi raidoista oli kappaleen master-versio 

sellaisena kuin kappale on julkaistu. Seitsemän muuta raitaa sisälsivät erikseen kappaleen 

instrumentit sellaisena kuin ne oli erikseen miksattu. Eristin raidasta hh erilleen hi-hat- ja 

crash-soitinten osuudet ja analysoin ne erikseen. Kaikkiaan analysoin kappaleesta 

yhdeksän eri raitaa. Välitilan raitojen sisältö on esitetty taulukossa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäisen raidan 
nimi 

Analysoidun näytteen 
instrumentit 

acapella räpit 

adlibit adlibit 

hh 1. hi-hat (kiinni, avoin) 
2. crash, hi-hat 

snaret neljä eri virveliääntä ja 
clap 

sub_bd bassorumpu 

noise efektinomaista kohinaa 

melodia pad-syntetisaattori ja 
kello 

001_välitila kaikki instrumentit 
(master) 

 
Taulukko 3: Kappaleesta Välitila saadut 

alkuperäiset ja käsitellyt instrumenttiraidat.  
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3.3. Kuvaajat äänenvärin tulkitsemiseksi 

 

Sovellan tässä tutkimuksessa spektrin keskipisteen ja pitkäaikaisen keskiarvospektrin 

kuvaajia tarkastellen niiden avulla in-ear-kuulokkeen taajuusvasteen vaikutuksia 

musiikkiaineiston kirkkauteen ja kappaleiden spektriin. Spektrianalyysin tuottamien 

tulosten yhdistäminen musiikin äänenvärillisiin ominaisuuksiin on aina jossain määrin 

subjektiivista. Yhdistääkseni spektrianalyysin objektiiviset tulokset äänenvärin 

subjektiivisiin käsitteisiin käytän tässä tutkielmassa hyödykseni musiikintuotanto-

oppaissa esitettyjä periaatteita musiikin erilaisten taajuussisältöjen ja äänenvärillisten 

attribuuttien tulkitsemiseksi. 

 

Spektrianalyysi soveltuu äänenvärin tutkimukseen sen objektiivisen luonteen vuoksi. 

Musiikintutkimuksessa spektrianalyysia käytetään muun muassa äänen 

taajuussisällöllisten, rytmisten, harmonisten, rakenteellisten ja sävelkorkeuteen liittyvien 

aspektien tarkastelemiseen. Kai Lassfolk on kirjoittanut kattavan yleisesityksen 

spektrianalyysistä musiikintutkijan käytössä (Lassfolk 2013, 2014). 

 

Spektrianalyysia äänenvärin tutkimuksessa käytettäessä on muistettava, että digitaalisen 

äänitiedoston magnitudispektrinä esitettävän taajuussisällön kuvaaja ei vastaa 

ihmiskorvaan saapuvan signaalin magnitudispektriä. Suoraan digitaalisesta 

äänitiedostosta muodostetusta magnitudispektristä ei voida vetää suoria johtopäätöksiä 

musiikin havaitusta äänenväristä, sillä kuvaaja ei ota huomioon huoneakustiikan ja 

ihmisen fysiologian aiheuttamia vaikutuksia signaalin spektriin. Tämän tutkimuksen 

nimenomainen tarkoitus on ottaa huomioon in-ear-kuulokkeiden ja kaiuttimien 

käyttöympäristöjen taajuusvasteet musiikin havaittua äänenväriä analysoidessa. 
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3.3.1. Spektrin keskipiste 

 

Kirkkaus on yksi äänenväriä luonnehtivista sanallisista attribuuteista. Sen on havaittu 

korreloivan spektrin keskipisteen (engl. spectral centroid) kanssa (Sandell 1995, Schubert 

ja Wolfe 2006, Wun 2014). Spektrin keskipiste on se taajuus, jonka ylä- ja alapuolella on 

sama määrä energiaa (Tzanetakis 2002: 295 Peeters 2004: 13, Schubert ja Wolfe 2006). 

Äänen havaitun kirkkauden ja spektrin keskipisteen suhdetta ovat tutkineet muun muassa 

Sandell (1995), Schubert ja Wolfe (2006) sekä Wun (2014) että Wunin (2014) 

tutkimusryhmät. Kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa spektrin keskipisteen 

havaittiin korreloivan äänen havaitun kirkkauden kanssa; mitä korkeampi spektrin 

keskipiste on, sitä kirkkaammaksi ääntä luonnehditaan. 

 

Wunin tutkimusryhmä (2014) käytti kahta eri soitinääntä tarkastellessaan koehenkilöiden 

kykyä erottaa toisistaan alkuperäinen ja spektrin keskipisteeltään manipuloitu näyte. Noin 

puolet tutkimuksen koehenkilöistä havaitsi kahdeksan prosenttiyksikön muutokset äänten 

spektrin keskipisteessä, kun –24% ja +40% muutokset olivat havaittavissa 75 prosentille 

koehenkilöistä. (emt: 579.) Tutkimuksessa ei raportoitu käytettyjen koehenkilöiden 

aiempaa kokemusta vastaavanlaisten äänten laatujen ja niiden muutosten arvioinnista, 

mutta tutkimuksen tuloksista voi päätellä pienten äänenvärillisten muutosten 

havaitseminen olevan haastavaa ja vaativan harjaantumista8. 

 

Äänentoistovälineiden vaikutusta äänen havaittuun kirkkauteen tutkinut Gabrielssonin 

tutkimusryhmä (1991) viittaa kirkkauden havainnon liittyvän energian suhteelliseen 

jakautumiseen korkeiden ja matalien taajuuksien välillä. Tutkimuksessa havaittiin 

spektrin korkeampien taajuuksien suhteellisen energian korreloivan havaitun kirkkauden 

kanssa (emt: 711). Tutkimuksessa käytettiin ärsykkeenä 1 minuutin pituisia, eri genrejä 

edustavia musiikkikappaleita (emt: 707), kun muissa edellä mainituissa tutkimuksissa 

käytetyt ärsykkeet olivat lyhyitä, korkeintaan muutaman sekunnin mittaisia yksittäisistä 

soitinääniä tai soitinpareista koostuvia ärsykkeitä. 

                                                 
8 Vrt. esim. Oliven tutkimusryhmien (Olive ym. 2013c, Olive ym. 2016) tutkimuksissaan käyttämiin 

koehenkilöihin, jotka olivat suorittaneet äänenlaadun kuulonvaraiseen tarkasteluun kehitetyn 

koulutusohjelman. (Olive ym. 2013c: 7, Olive ym. 2016: 6)  



 42 

3.3.2. Pitkäaikainen keskiarvospektri 

 

Spektrin laatua pitkällä aikavälillä voidaan tarkastella niin kutsutun pitkäaikaisen 

keskiarvospektrin (engl. long term average spectrum, LTAS)9 avulla (esim. (Pestana 

2016, Elowsson ja Friberg 2017). LTAS siis ilmoittaa nimensä mukaisesti signaalin 

keskimääräisen taajuussisällön. LTAS-kuvaajaa voidaan käyttää pitkien näytteiden, 

esimerkiksi kokonaisen kappaleen tai useista kappaleesta koostuvan aineiston 

keskimääräisen spektrin rakenteen tarkasteluun (Elowsson ja Friberg 2017). 

 

Musiikintutkimuksessa LTAS-kuvaajia on hyödynnetty muun muassa 1950–2010-

lukujen populaarimusiikin spektrin muutosten (Pestana ym. 2013) sekä eri 

populaarimusiikkigenrejen LTAS:n ja rytmi-instrumenttien äänenvoimakkuuden suhteen 

tutkimuksessa (Elowsson ja Friberg 2017). Sekä Pestanan tutkimusryhmä (emt: 1) että 

Elowsson ja Friberg (2017: 2) näkevät LTAS-vasteiden tuottavan musiikin tuotanto- ja 

miksausportailla hyödynnettävää tietoa.  

 

 

3.3.3. Taajuuskaistojen nimet ja äänenvärin luonnehdinnat 

miksausoppaissa 

 

Musiikin miksausoppaissa käytetään sanallisia attribuutteja kuvaamaan tiettyjen 

taajuusalueiden äänenväriä. Esimerkiksi kirkkauden nähdään linkittyvän tietyn 

taajuusalueen kanssa (Izhaki 2012: 211). Tulkitsen ja artikuloin tässä tutkimuksessa in-

ear-kuulokkeen taajuusvasteen aiheuttamia äänenvärillisiä muutoksia Roey Izhakin 

(2012) ja Bobby Owsinskin (2006) miksausoppaissa esitettyjen kappaleiden kokonaista 

sekä yksittäisten instrumenttien taajuusalueita koskevien äänenväriin liittyvien 

attribuuttien avulla. 

 

                                                 
9 LTAS:ään viittaavat suomenkieliset tekstit ovat käyttäneet suomennoksena pääsääntöisesti termiä 

”pitkäaikaiskeskiarvospektri” (esim. Rantala 2000). Termi on mielestäni liian pitkä, jonka vuoksi käytän 

tässä työssä termiä ”pitkäaikainen keskiarvospektri”. Viittaan siihen kuitenkin pääsääntöisesti käyttäen 

englanninkielistä lyhennettä ”LTAS”.  
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Oppaissa käytettyjen termien ei ole tieteellisesti osoitettu olevan yhteydessä tietynlaisen 

äänenvärin havainnon kanssa. Oppaissa käytetty ”ammattislangi” on kuitenkin 

musiikintuotannon todellisuudessa elävä ilmiö, jonka kautta äänitetuottajat, kuten 

miksaajat ja masteroijat sekä muut äänenväristä keskustelevat sanallistavat tiettyjä 

äänenvärillisiä karaktäärejä. In-ear-kuulokkeen taajuusvasteen aiheuttamien 

objektiivisten ja taajuusspesifien muutosten kääntäminen ammattislangiksi tämän 

tutkimuksen kontekstissa muistuttaa siis tapaa, jolla musiikintuottajat sanallistaisivat 

kyseisiä äänenvärillisiä ilmiöitä.  

 

Äänitealalla musiikin taajuuskaista on tapana jakaa noin kolmesta seitsemään eri 

taajuusalueeseen. Yksinkertaisimmillaan taajuusalueita on kolme: matalat taajuudet eli 

bassoalue, keskialue ja korkeat taajuudet eli diskanttialue. Nämä alueet ovat kuitenkin 

jaettavissa vielä kapeampiin alueisiin. 

 

Owsinski jakaa bassoalueen kahteen osaan, kun Izhaki jakaa bassoalueen kolmeen. 

Molempien määritelmässä bassokaista ulottuu 250 hertsiin. Sekä Owsinski että Izhaki 

jakavat keskitaajuudet kahteen osaan: alempiin ja ylempiin keskitaajuuksiin. Alemmat 

keskitaajuudet ulottuvat molempien mukaan 250 Hz:stä 2 kHz:iin. Owsinskin mukaan 

keskitaajuudet loppuvat 4 kHz:n kohdalle, josta alkaa niin kutsuttu ”preesens-alue” (engl. 

presence) 4–6 kHz:n alueella. Izhaki ei käytä tästä taajuusalueesta omaa termiään, vaan 

ulottaa luokittelussaan ylemmät keskitaajuudet 6 kHz:iin asti. Owsinski kutsuu yli 6 kHz:n 

taajuuksia briljanssi-alueeksi (engl. brilliance). Izhaki kutsuu tätä aluetta ”korkeiksi 

taajuuksiksi”. (Owsinski 2006: 24, Izhaki 2012: 209.) 

 

 

Izhaki (2012: 221) esittää kaavion avulla, millaisin termein tiettyjen taajuusalueiden yli- 

tai alikorostumista kuvataan. Termit kohdistuvat kokonaisen kappaleen, ei yksittäisten 

instrumenttien äänenväriin. Hän kuvaa alle 100 hertsin alueella tapahtuvia korostumia 

termein ”kumiseva” (engl. boomy) ja ”mutainen” (engl. muddy), 200–1000 Hz:n alueen 

korostumia termillä ”laatikkomainen” (engl. boxy). 1 kHz:n molemmin puolin tapahtuvaa 

korostumaa termein ”tööttäävä” (engl. honky) ja ”nasaali” (engl. nasal) ja 2–10 kHz:n 

alueen korostumia termein ”karhea” (engl. harsh) ja ”suhiseva” (sibilant). 
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Vastaavasti alle 100 Hz:n alikorostumista hän kuvaa termein ”aneeminen” (engl. anemic), 

”ohut” (thin), reilun 100 Hz:n alikorostumista termillä ”nynny” (wimpy) sekä yli 1 kHz:n 

alueen alikorostumista termein ”etäinen” (distant), ”tumma” (dark) ja ”tylppä” (dull). 

Kirkkauden (engl. brightness) Izhaki yhdistää 2 kHz:iä korkeampien taajuuksien sopivaan 

äänenvoimakkuuteen. Ääni on hänen mukaansa kirkas, kun tämän alueen 

äänenvoimakkuus ei ole liian voimakas tai hiljainen. Izhaki korostaa, ettei termejä ole 

standardoitu, ja että taajuuskaistat ovat suuntaa antavia. (emt: 211.) 

 

Owsinski (2006: 24 ja 32) ja Izhaki (2012: 246–253) käsittelevät myös joidenkin 

instrumenttien eri äänenvärin osa-alueiden sijoittumista musiikin taajuuskaistalle. 

Taulukkoon 5 on koostettu Owsinskin ja Izhakin esittämiä bassorummun, hi-hatin, 

virvelin, basson ja lauluäänen eri taajuusalueisiin yhdistämiä äänenvärillisiä attribuutteja. 

Edellä mainitut soittimet ovat käytössä myös trap-musiikissa, joskin ne ovat pääasiassa 

rumpukoneen tuottamia synteettisiä vastineita. Trapissa usein esiintyvä melodia-

/harmoniasoittimen ääni on tuotettu syntetisaattorilla, samplaamalla tai tehty 

luonnollisesta soitinäänestä vahvasti taajuussuodattamalla manipuloimalla eikä siten 

esiinny Owinskin tai Izhakin luettelossa.  

 Bassotaajuudet Alempi keskialue Ylempi keskialue Korkeat 
taajuudet 

(Akustinen) 
bassorumpu 

fundamental, 
power, impact, 
boom, bottom 

flat, hollowness attack, point click 

Hi-hat clang clang crispiness shimmering, 
sparkle 

Virveli body, fatness body, point crispiness, 
presence 

crispiness, 
presence, snap 

Basso(kitara) fundamental, 
power, impact, 
boom, bottom 

clarity, attack presence, attack, 
snap 

hiss 

Laulu body, thickness, 
warmth, 
muddiness, 
fullness, boom 

fundamental, 
body, thickness, 
warmth, 
muddiness, 
intelligibility, 
boom 

intellegibility, 
presence, clarity, 
sibilance 
 

shimmering, air 
 

 

Taulukko 5: Miksausoppaissa esitetyt instrumenttikohtaiset äänenvärit eri taajuuskaistoilla 
(Owsinski 2006: 24 ja 32, Izhaki 2012: 246–253). 
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4 TUTKIMUSPROSESSI 

 

Tässä tutkimuksessa tutkin in-ear-kuulokkeen taajuusvasteen aiheuttamia äänenvärillisiä 

muutoksia käsitellen valitsemani musiikkinäytteet HP6- ja HRTF-vasteella. Muutosten 

havaitsemiseen sovelsin kahta spektrin keskipisteen ja pitkäaikaisen keskiarvospektrin 

kuvaajia ja muutosten tulkitsemiseen Izhakin (2012) ja Owsinskin (2006) 

musiikintuotanto-oppaassa käytettyjä musiikin äänenväriin liittyviä termejä. 

 

Jotta taajuusvasteiden aiheuttamia muutoksia kappaleiden kokonaiseen ja niiden 

yksittäisten instrumenttien äänenväriin olisi mahdollista tarkastella, analysoin ensin 

musiikkinäytteiden instrumenttien taajuuskaistan leveyden kuulonvaraisesti käyttäen 

apuna Logic-äänitysohjelman reaaliaikaista spektrogrammia. Tarkoituksenani oli luoda 

pohja HP6- ja HRTF-vasteiden resonanssien aiheuttamien muutosten tarkastelemiseksi. 

Sen jälkeen ekvalisoin näytteet HP6- ja HRTF-vasteilla Audacity-äänitysohjelman 

taajuuskorjainliitännäisellä. Loin taajuusvastein käsitellyistä näytteistä erilaisia graafisia 

kuvaajia MATLAB-tietokoneohjelman ja siihen liitetyn IoSR-lisätyökalun (Hummersone 

2017) avulla. Vertasin lopuksi keskenään HP6- ja HRTF-vasteen tuottamia kuvaajia ja 

tulkitsin HP6-vasteen tuottamia äänenvärillisiä muutoksia miksausoppaiden käsitteiden 

avulla. 

 

Esittelen seuraavaksi tutkimuksessa käyttämäni menetelmän musiikkiaineiston 

instrumenttien taajuuskaistojen leveyden tarkastelemiseksi, aineiston käsittelemiseksi 

kaiuttimen ja in-ear-kuulokkeen taajuusvasteilla sekä menetelmän LTAS- ja spektrin 

keskipisteen kuvaajien laskemiseksi. Jatkan esittelemällä käsittelemättömissä 

musiikkinäytteissä esiintyneiden instrumenttien äänenväriä ja niiden taajuuskaistojen 

leveyksiä, jonka jälkeen tarkastelen taajuusvasteilla käsiteltyjen musiikkinäytteiden 

äänenvärin muutoksia. 
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4.1. Menetelmä aineiston instrumenttien taajuuskaistojen leveyden tarkasteluun  

 

Menetelmänä kuulonvarainen analyysi valikoitui ennen kaikkea aineiston luonteen 

ohjailemana. Yksittäisten instrumenttien taajuuskaistan tarkastelu olisi luotettavinta 

näytteistä, joissa esiintyy vain yksi instrumentti. Tällaiset raidat olivat kuitenkin 

käytettävissä vain DJ Ibusalin Välitila-kappaleesta. Tarkastelin näiden raitojen 

taajuussisältöä LTAS-kuvaajien avulla. Muiden näytteiden instrumenttien taajuuskaistaa 

tarkastelin alkuperäisestä äänitteestä kuulonvaraisesti ja reaaliaikaisen spektrogrammin 

avulla. 

 

Suoritin kuulonvaraisen analyysin Helsingin yliopiston musiikkitieteen studion B-

tarkkaamossa. Tarkkaamo on äänitys- ja tutkimuskäyttöön rakennettu akustoitu huone, ja 

se vastaa pinta-alaltaan keskikokoista tarkkaamoa, joskin se on tyypillistä tarkkaamoa 

korkeampi. Huoneen pinnat olivat suurelta osin päällystetty akustiikkalevyillä, mutta 

huoneessa esiintyviä seisovia aaltoja tai heijastuksia ei tutkimuksessa kontrolloitu.  

 

Toistin näytteet iMac-tietokoneella käytetyllä Logic Pro X 10.4-äänitysohjelmalla. 

Fireface USB -äänikorttiin johdettu signaali kulki kaiuttimiin Mackie 1604 VLZ4 -

mikserin kautta. Signaaliketjussa oleva SM Pro Audio M-Patch 2 -äänilähdevalitsimen 

äänenvoimakkuus oli asetettu -20 desibeliin. Kappaleet toistettiin Genelec 8531A-

kaiuttimilla, joiden taajuusvasteen on ilmoitettu olevan 32 Hz – 34 kHz (Genelec 2018). 

Kaiuttimet oli asetettu noin 30° kulmaan päähäni nähden. Asetuksilla pyrin saavuttamaan 

kohtuullisen äänenpaineen, jolla kaikki instrumentit ovat selkeästi kuuluvissa, mutta joka 

ei ole liian kova aiheuttaakseen kipua tai korvien väsymistä. Tarkemmat tiedot 

kuuntelujärjestelmästä olen esittänyt liitteessä 1.  

 

Käytin instrumenttien taajuuskaistan rajojen tarkasteluun kahta Logic Pro X:n Single 

Band EQ -kaistasuodatinta, joista toinen oli asetettu Low Cut ja toinen High Cut -tilaan. 
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Single Band EQ:n vaimennuskulma (engl. slope) oli 48dB/oktaavi10 ja Q-arvo 0.7111. 

Tarkastelin kaistasuodatetun signaalin spektriä Logic Pro X:n sisäänrakennetun Channel 

EQ -taajuuskorjainliitännäisen avulla. Liitännäisen näytteen resoluutio oli 8192 Fourier-

pistettä. Channel EQ:n Analyzer Mode:ksi valitsin tilan RMS (engl. root mean square). 

Analyzer Decay määrittelee reaaliaikaisen spektrogrammin tuottaman vasteen vaipumisen 

nopeuden. Käytin Analyzer Decayn arvoja 0–30 dB/s. Nopeampien vaimennusnopeuksien 

avulla pystyin tarkastelemaan lyhyiden äänien, kun hitaampien nopeuksien avulla 

tarkastelin pidempien soitinäänten spektriä. 

 

Yksittäisten instrumenttien taajuuskaistan ylä- ja alarajan etsimiseksi leikkasin raidan 

ylempiä ja alempia taajuuksia Single Band EQ:lla, kunnes instrumentti lakkasi 

kuulumasta. Joidenkin instrumenttien taajuusaluetta oli mahdollista tarkastella myös 

Channel EQ:n spektrogrammissa näkyvien osaäänespiikkien tai transienttien aiheuttaman 

spektrogrammin liikkeen kautta. Channel EQ:n spektrogrammista havaitsin, että jotkin 

instrumentit sisälsivät energiaa vielä kuulonvaraisen rajan ulkopuolella. Mikäli rajan 

ulkopuolella esiintyvä energia ei tuottanut asetetulla äänenpainetasolla korvin havaittavaa 

ääntä, en ottanut tätä osuutta huomioon. Välitilan yksittäisten raitojen spektriä tarkastelin 

sekä Logicin Channel EQ:n spektrogrammilla että MATLAB-tietokoneohjelmalla 

käytetyn IoSR-lisätyökalun (Hummersone 2017) avulla. 

 

Kuulonvarainen analyysi perustuu omiin subjektiivisiin havaintoihini eivätkä analyysin 

tulokset ole siksi yleistettävissä tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kaiuttimien tuottamaa 

äänenpainetta ei mitattu, ympäristön ääniä ei kontrolloitu eikä oman kuuloni herkkyyttä 

tutkittu. Lisäksi Single Band EQ -liitännäinen ei mahdollistanut instrumenttien 

taajuuskaistojen absoluuttisten sijaintien määrittelyä liitännäisen slope- ja Q-arvojen 

                                                 
10 Vaimennuskulma kertoo, kuinka paljon liitännäinen hiljentää asetetun arvon ylittäviä alkavia oktaaveja. 

48 dB/oktaavi on kyseisen liitännäisen vaimennuskulman korkein arvo ja se hiljentää signaalin taajuuksia 

48 desibeliä per oktaavi. 
11 Q-arvo määrittelee taajuuskorjaimella käsiteltävän taajuuskaistan leveyden. Käytännössä low ja high cut 

-tyyppiset taajuussuodattimet suodattavat kaikki asetetun arvon ylittävät tai alittavat taajuudet, jolloin Q-

arvon määrittelemällä taajuuskaistan leveydellä ei ole merkitystä. Jotkin Q-arvot kuitenkin korostavat 

taajuuksia suodattimen arvon kohdalla. Q-arvo 0.71 ei aiheuttanut korostumia analysoitavaan signaaliin. 
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liukumavarasta johtuen, sillä liitännäisen ilmoittaman taajuusleikkurin arvo ei ilmoita 

instrumenttien taajuuskaistan selviä rajoja. 

 

 

4.2. Menetelmä aineiston käsittelemiseksi kaiuttimen ja in-ear-kuulokkeen 

taajuusvasteella 

 

Vertaillakseni in-ear-kuulokkeen ja kaiuttimen taajuusvasteen aiheuttamia äänenvärillisiä 

muutoksia ekvalisoin musiikkinäytteet HP6 ja HRTF-vasteilla. Koska käytössäni ei ollut 

HP6- ja HRTF-taajuusvasteiden raakadataa, jolla olisin voinut replikoida taajuusvasteet 

identtisesti, kopioin taajuusvasteet silmämääräisesti Audacity-äänitysohjelman 

Equalization-liitännäisellä. Liitännäisen käyttöjärjestelmä mahdollisti taajuusvasteiden 

käyrien piirtämisen käsin. Kuvassa 11 esitän HP6-taajuusvasteen Audacityn Equalization-

liitännäisen käyttöliittymässä. 

 

 

Kuva 11: Audacity-äänitysohjelman Equalization-taajuuskorjain. Kuvassa on HP6-taajuusvasteen (Olive ym. 

2017) mukaan muodostettu ekvalisaatiokäyrä. 
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HP6-vasteen bassokaistan korostaminen 16 desibelin verran aiheutti signaaliin digitaalista 

säröä. Tämän vuoksi laskin kaikkien näytteiden äänenpainetasoa 20 desibeliä ennen 

taajuuskorjausta. Replikoin taajuusvasteet 20 Hz:stä 10 kHz:iin. En käsitellyt 10 kHz:ä 

korkeampia taajuuksia enkä ota niitä analyysissani huomioon. Rajaus johtuu in-ear-

kuulokkeiden taajuusvasteen mittauksen epätarkkuudesta 10 kHz:ä korkeammilla 

taajuuksilla (Welti 2016: 4). Tämä alue on erittäin herkkä mittalaitteiston, 

mittauspisteiden ja mittausympäristön akustiikan pienimpienkin muutosten aiheuttamille 

resonansseille.  

 

 

4.3. Menetelmä LTAS-kuvaajan ja spektrin keskipisteen laskemiseksi 

 

Laskin ja tulostin HP6- ja HRTF-taajuusvasteella käsiteltyjen musiikkinäytteiden 

pitkäaikaiset keskiarvospektrit (LTAS) ja spektrin keskipisteet graafisesti MATLAB-

tietokoneohjelman liitettyillä IoSR- (Hummersone 2017) ja Statistics and Machine 

Learning -lisätyökaluilla. Sekä LTAS-käyrän että spektrin keskipisteen laskenta perustui 

IoSR-lisätyökaluun sisältyviin iosr.dsp.ltas- ja iosr.auditory.perceptualCentroid-

funktioihin. IoSR-työkalu analysoi musiikkiaineistosta vain vasemman kanavan. Tämän 

tutkimuksen tarpeisiin muokattu funktio laski LTAS-kuvaajan ja spektrin keskipisteen 

erikseen, mutta tulosti arvot samaan kuvaajaan. 

 

iosr.dsp.ltas-funktio laski LTAS-käyrän analyysi-ikkunoiden spektritiheyden keskiarvon 

pohjalta. Ikkunan pituus oli 4096 näytettä ja ikkunoiden päällekkäisyys 50%. Ikkunat 

olivat painotettu Hann-funktiolla. Nämä olivat iosr.dsp.ltas-funktion oletusarvot. 4096 

näytteen ikkunan pituudella saavutin sopivan bassoalueen taajuuksien erottelukyvyn. 

Tasoitin LTAS-kuvaajien käyrät lisäksi 1/6-oktaavin tasoitusfunktiolla. Näin sain 

tasoitettua spektrissä mahdollisesti esiintyvät terävät piikit, jolloin erityisesti 

korkeammilla taajuusalueilla esiintyvän energian tarkastelu helpottui. 

 

Spektrin keskipisteen laskenta perustui iosr.auditory.perceptualCentroid-funktiolle, joka 

laskee nimensä mukaisesti spektrin havainnollisen keskipisteen. Funktio painottaa 
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analysoitavan äänitiedoston oletusarvoisesti mel-asteikolle, mutta mahdollistaa 

tulostamisen myös lineaarisesti perustuen perinteiselle spektrin keskipisteen esitystavalle 

(Hummersone 2017). Tulostin spektrin keskipisteen lineaarisesti. Analysoitavan ikkunan 

pituus oli 2048 näytettä ja ikkunoiden päällekkäisyys 50%. Ikkunat olivat painotettu 

Hamming-funktiolla. Nämä olivat iosr.auditory.perceptualCentroid-funktion oletusarvot. 

On huomautettava, että spektrin keskipistettä laskiessa musiikkinäytteestä analysoitiin 

signaalin koko taajuuskaista (20–22 100 Hz). Näytteet käsiteltiin taajuusvasteilla 

kuitenkin vain 10 kHz:iin saakka.  

 

 

4.4. Tulokset 

 

Esittelen ensin luvussa 4.4.1. esitellyn menetelmän mukaisesti havaitsemieni 

instrumenttien taajuuskaistojen leveyksiä ja niiden yhteyttä instrumenttien äänenväriin. 

Tämän jälkeen tarkastelen HP6- ja HRTF-taajuusvasteiden aiheuttamia muutoksia 

vasteilla käsiteltyjen musiikkinäytteiden äänenvärissä (luku 4.4.2.). 

 

 

4.4.1. Aineiston instrumenttien taajuuskaistan leveys 

 

Yleisimpiä aineiston kappaleissa esiintyneitä instrumentteja olivat räpit, ad lib, hi-hat, 

virveli, pad- tai lead-syntetisaattori, kellosoitin sekä basson transientti- ja basso sustain-

osuus12. Termillä ”räpit” viittaan artistin räppäämään raitaan, jossa esiintyy kappaleen 

pääasiallinen lyyrinen sisältö13. Ad libit (lat. ad libitum, suom. ”mielen mukaan”, 

”vapaasti”) ovat pääasiallisen vokaaliraidan taustalla ja väleissä esiintyviä lyhyitä 

huudahduksia. 

                                                 
12 Sustain viittaa äänen verhokäyrän pitkään soivaan osuuteen ennen äänen vaimenemista.  

Englanninkielisen termin ”sustain” suomenkielinen käännös on ”sointi”. Termi ”sointi” viittaa suomen 

kielessä myös äänenlaatuun ja -väriin. Epäselvyyden välttämiseksi käytän tässä työssä bassorummun 

pitkään soivasta osuudesta englanninkielistä termiä ”sustain”. 

13 Tätä instrumenttia kuvaavat vaihtoehtoiset termit ovat ”laulu”, ”lauluraita”, ”vokaalit” tai 

”vokaaliraita”. Näytteissä ei kuitenkaan esiinny sellaista selvästi sävelkorkeudellista ja rytmitettyä 

ihmisääntä, jota voisi kutsua lauluksi. ”Vokaalit” on lainasana englanninkielisestä termistä ”vocals” ja on 

liian puhekielinen käytettäväksi tässä työssä. 
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Trap-musiikissa paljon käytetty TR-808-bassorumpu toimii trapissa usein sekä 

bassorumpuna eli lyhyenä perkussiosoittimena että sävelkorkeudellisena ja pidempään 

soivana bassosoittimena. Jaoin analyysia varten kappaleiden bassoraidan niiden lyhyen 

perkussiomaiseen transienttiosaan (kuvassa 12 BASSO, TRANS.) ja sävelkorkeudelliseen 

ja pidempään soivaan sustain-osaan (kuvassa 12 BASSO, SUS.). Syntetisaattori ja 

kellosoittimet täyttivät kappaleissa trap-musiikille tyypillisesti melodia- ja 

harmoniasoitinten funktioita. Kappaleessa Tönap ei ollut pehmeää pad-syntetisaattoria. 

Sen sijaan kappaleessa käytettiin matalaa ja äänenväriltään terävää lead-tyyppistä 

syntetisaattoria. Kellosoitin esiintyi vain kappaleissa Välitila ja Tönap.   

 

Vaikka kuulonvaraisen analyysin kautta havaittujen instrumenttien taajuuskaistat ovatkin 

arvioita, ei instrumenttien taajuuskaistojen absoluuttisilla leveyksillä ole tämän 

tutkimuksen kannalta suurta merkitystä. Koska soveltamissani HP6- ja HRTF-

taajuusvasteissa ei esiinny kapealle taajuuskaistalle osuvia teräviä piikkejä, tarjoavat 

suurpiirteisetkin taajuuskaistojen rajat tarpeeksi tarkan tuloksen tarkastellakseni 

taajuusvasteiden vaikutusta instrumenttien äänenväriin. 

 

Kuvassa 12 esitän kaikkien analysoitujen musiikkinäytteiden yleisimpien instrumenttien 

keskimääräisen taajuuskaistan (harmaansävyiset laatikot) sekä HP6- (oranssi) ja HRTF-

vasteet (sininen). Räppien kaistanleveys ulottui keskimäärin 240 Hz:stä 10 kHz:iin. 

Räppien äänenväri muistutti luonnollista puheääntä. Vaikka räppejä on epäilemättä 

kompressoitu ja ekvalisoitu, ei niissä ollut kuultavissa äänenväriä muokkaavia efektejä. 

Ad libien alin kuultava taajuus oli keskimäärin 530 hertsiä ja korkein kuultava taajuus 

keskimäärin 3.6 kilohertsiä. Ad libien äänenväri oli räppeihin verrattuna huomattavasti 

epäluonnollisempi ja efektoitu. Niistä puuttui puheäänelle luonnolliset matalat ja korkeat 

taajuudet ja ne kuulostivat tummilta ja etäisiltä. 
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Kuva 12: Analysoitujen musiikkinäytteiden yleisimpien instrumenttien keskimääräinen taajuuskaista (harmaansävyiset 

laatikot) sekä HP6- (oranssi) ja HRTF-vasteet (sininen). 

 

Kaikkien kappaleiden räppien matalin kuultava taajuus oli räppien sävelkorkeuden 

perustaajuus. Räppien taajuussijainti riippui matalien taajuuksien osalta räppääjän äänen 

sävelkorkeudesta. Matalimmillaan se oli DJ Ibusalilla kappaleessa Välitila (100 Hz) ja 

korkeimmillaan Kingfishillä kappaleessa Koko Kesä (370 Hz). Ad libien taajuuskaista 

sijaitsi kaikissa kappaleissa selkeästi räppien taajuuskaistan ääripäiden sisäpuolella. 

Artistien itsensä esittämät räppejä täydentävät ja kommentoivat ad libit erottautuivat 

räpeistä juuri äänenvärinsä ansiosta. Ad libit eivät olleet äänenväriltään yhtä kirkkaat ja 

ne tuntuivat sijaitsevan ”etäämmällä” räppeihin nähden. 

 

Samoin voi luonnehtia kappaleiden pad-syntetisaattoreita. Niiden kapea, keskitaajuuksilla 

sijaitseva taajuuskaista saa ne kuulostamaan siltä, kuin ne kuuluisivat räppien ”alta”. Pad- 

tai lead-syntetisaattoreiden ja kellosoitinten keskimääräinen taajuussijainti oli 

keskitaajuuksilla 340 Hz:n ja 4 kHz:n välillä. Niin ikään hi-hatit sekä hi-hatia 

taajuuskaistalla hieman alempana soiva virveli kuulostivat olevan ad libien ja padien 

”päällä”. Hi-hatit sijaitsivat taajuuskaistalla keskimäärin noin 3.9 ja 10 kHz:n välillä. 
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Virvelin matalin kuultava taajuus oli keskimäärin 1.4 kHz:ä ja sen korkein ääni ulottui yli 

10 kHz:n.  

 

Ainoana bassotaajuuksille ulottuvana soittimena oli bassorummun transientti- ja sustain-

osat. Transientit alkoivat keskimäärin 10 Hz:stä ulottuen 1.7 kHz:iin. Transienteista 

havaittu energia 10 Hz:n kohdalla saattoi johtua spektrogrammin ikkunoinnista, joka ei 

ole tarkimmillaan näin matalilla taajuuksilla. Todellisuudessa basson transientin energia 

ei siis välttämättä ulottunut näin matalalle. Sustainin taajuuskaista alkoi keskimäärin 40 

Hz:stä ulottuen 210 Hz:iin. Sävelkorkeudellisen bassosoittimen eli basson sustain-

osuuden keskimääräinen taajuuskaista on kapea (n. 40–210 Hz). 

 

Sustainin matalin taajuus toimi analysoiduissa kappaleissa eräänlaisena pedaaliäänenä 

soittaen pääosin kappaleen sävellajin I-asteen pohjasäveltä. Sustainin matalimmat 

taajuudet ulottuvat Owsinskin ja Izhakin termein sub- tai low bass -alueelle eli alle 60 

hertsin. Nämä siniaaltoon perustuvat ja särötetyt matalat bassoäänet sisältävät 

perustaajuuden lisäksi yhdestä hieman alle kymmenen kuultavissa olevaa osasäveltä. 

Bassosoittimen korkeammat osasävelet olivat äänenpaineeltaan kuitenkin merkittävästi 

matalia osasäveliä heikompia. Kun Välitila-kappaleen bassosoittimen perustaajuuden (C2 

= 32.70 Hz) ja viidennen osasävelen (E = 163.5 Hz) äänenpaineen ero oli 28 desibeliä, oli 

perustaajuuden ja seitsemännen osasävelen (Bb = 229 Hz) äänenpaineen ero jo 50 

desibeliä. Kiinnostavaa oli, että Välitilan basson sustain-osuus sisälsi vain parittomia 

osasäveliä. 

 

Instrumenttien taajuuskaistat limittyivät huomattavasti. Eniten taajuuskaistaltaan 

limittyviä instrumentteja sijaitsi ylemmillä ja alemmilla keskitaajuuksilla (n. 250 Hz – 6 

kHz). Tällä alueella sijaitsi kaikissa kappaleissa taajuuksia räpeistä, ad libeista, hi-hatista, 

virvelistä, kellosoittimesta, pad- ja lead-syntetisaattorista sekä basson transientista. Tämän 

linkin14 (liite 2) takaa löytyvässä kuvassa esitän kaikkien musiikkinäytteiden yksittäisten 

instrumenttien taajuussijainnit sekä HP6- ja HRTF-taajuusvasteet. 

                                                 
14 Olen ladannut kooltaan ja resoluutioltaan suuret kuvat Zenodo.org-sivustolle (ks. 

http://about.zenodo.org/). Kuvaajien tarkastelu selaimella mahdollistaa kuvien lähemmän tarkastelun. 

Kuvat löytyvät myös tämän työn Liitteet-osiosta. 

https://zenodo.org/record/1242777/files/Kaikkien%20kappaleiden%20instrumenttien%20taajuussijainti%20seka%CC%88%20HRTF-%20ja%20HP6-ka%CC%88yra%CC%88t.png
https://zenodo.org/record/1242777/files/Kaikkien%20kappaleiden%20instrumenttien%20taajuussijainti%20seka%CC%88%20HRTF-%20ja%20HP6-ka%CC%88yra%CC%88t.png
http://about.zenodo.org/
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Vain bassoinstrumentti sijaitsi koko kuultavissa olevan taajuuskaistan bassoalueella 

verrattain itsenäisesti. Yksittäisten kappaleiden instrumenttien taajuussisällön analyysi 

kertoo, että basson sustain-osuuden kuultavissa olevan taajuuskaistan kanssa limittyi 

basson transient-osuuden lisäksi ainoastaan räpit ja pad-syntetisaattori kappaleessa 

Välitila ja räpit sekä piano kappaleessa Suomen Guccimane. Bassokaistalla (< 250 Hz) 

sijaitsi myös joidenkin kappaleiden pad-syntetisaattorien matalimmat taajuudet. 

 

Jaoin yksittäiset instrumentit myös instrumenttiryhmiin ja tarkastelin ryhmien sijainteja 

taajuuskaistalla. Instrumenttiryhmien eli räppien (räpit ja adlibit), perkussioiden (hi-hat, 

virveli, clap, crash), sointu- ja melodiasoittimien (pad- ja lead-syntetisaattorit sekä kellot) 

ja bassosoittimen (basson transientti ja sustain) taajuussisällöt jakaantuvat melko selvästi 

omille alueilleen. On muistettava, ettei instrumenttien energia jakaudu tasaisesti koko 

niiden kuultavalle taajuuskaistalle. Esimerkiksi räppien, bassosoittimen ja 

syntetisaattorien äänenvoimakkuus heikentyy kohti korkeampia taajuuksia. 

Perkussiosoittimet sisältävät energiaa myös keskitaajuuksilla, mutta niiden 

voimakkaimmat ja korvin kuultavat taajuudet sijaitsevat pääosin 1 kilohertsin yläpuolella.  

 

Tämän linkin (liite 3) takaa avautuvassa kuvassa on esitettynä Välitilan sekä 

kuulonvaraisesti että spektrogrammin avulla havaittujen instrumenttien taajuuskaistat. 

Välitilan raitojen spektrin kuvaajista havaitsin, että monet instrumentit sisältävät energiaa 

alueilla, joilla oma kuulohavaintoni ei sitä enää havainnut. Instrumenttien 

spektrogrammista havaittava kuulohavaintoni ulkopuolella sijainnut energia oli kuitenkin 

voimakkuudeltaan kuulohavaintoni sisäpuolella olevaa energiaa huomattavasti 

heikompaa ja peittyi luultavasti muiden samalla alueella olevien soitinten alle. 

 

Myös kuvassa 13 esitetyt Välitila-kappaleen instrumenttiryhmien LTAS-kuvaajat 

havainnollistavat instrumenttien energian epätasaista jakautumista. Kuva on tuotettu 

kappaleesta saatujen erillisten instrumenttiraitojen pohjalta. Niissä näkyy siis 

instrumenttien todellinen, ei vain kuulonvaraisesti havaittu taajuussisältö. 

 

https://zenodo.org/record/1242773/files/Va%1Alitila%20-%20LTAS%2C%20spektrin%20keskipiste%20%28HRTF%20%26%20HP6%29_Instrumenttien%20taajuussijainti.png
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Instrumenttien taajuuskaistojen limittymisestä huolimatta musiikkiaineiston instrumentit 

näyttävät taajuuskaistoiltaan jakautuvan 20 Hz:n ja 10 kHz:n välillä kolmeen osaan: 

bassoalueella sijaitsevat pääasiassa basson transientti- ja sustain-osuudet, 

keskitaajuuksilla pääasiassa räpit ja ad libit, syntetisaattorit ja kellosoittimet ja ylemmillä 

keskitaajuuksilla pääasiassa hi-hat sekä virvelin, räppien ja syntetisaattoreiden ylimmät 

taajuudet. Jako ei ole täysin selvärajainen, sillä instrumenttien taajuudet limittyvät 

toisiinsa huomattavissa määrin. 

 

Kuvasta huomataan, kuinka bassorummun transientin energia ulottuu voimakkaana aina 

20 kHz:iin asti. Bassosoittimen äänenpainetaso putoaa matalien keskitaajuuksien kohdalla 

kuitenkin jopa 50 dB, jolloin suurin osa bassosoittimen energiasta sijaitsee bassoalueella. 

Vastaavasti perkussiosoitinten energia sijaitsee pääosin ylemmillä keskitaajuuksilla, 

vaikka taajuussisältö ulottuu alas aina 20 Hz:iin asti. Näiden ääripäiden väliin jäävät 

Kuva 13: Dj Ibusalin Välitila-kappaleen instrumenttiryhmien LTAS-kuvaaja. 



 56 

selvästi sekä räpit ja ad libit, että pad- ja kellosoitin. Räppien matalat osasävelet ovat 

huomattavasti voimakkaampia kuin pad- ja kellosoitinten samalla taajuusalueella 

sijaitsevat matalimmat taajuudet. 

 

 

4.4.2. HP6- ja HRTF-vasteiden vaikutus musiikkiaineiston äänenväriin 

 

Vertasin HP6- ja HRTF-vastein käsiteltyjen musiikkinäytteiden LTAS-kuvaajia 

käsittelemättömistä näytteistä tekemiini kuvaajiin. Näin pystyin tarkastelemaan, mihin 

instrumentteihin taajuusvasteiden aiheuttamat muutokset ovat kohdistuneet. 

Taajuusvastein käsiteltyjen näytteiden LTAS-käyriä vertailemalla havaitsin, millä 

taajuusalueilla energia on lisääntynyt ja millä vähentynyt. Tarkastelemalla, minkä 

instrumenttien taajuuskaistat sijaitsevat LTAS-spektriltään muuttuneilla alueilla, päättelin 

mihin soittimiin ja millä tavoin taajuusvasteet ovat vaikuttaneet soitinten äänenväriin. 

 

Spektrin keskipisteen muutoksen avulla tarkastelin koko musiikkikappaleen kirkkauden 

muutosta. Saman näytteen eri taajuusvasteella käsiteltyjen versioiden spektrin 

keskipisteen sijainnin poikkeamat viittaisivat eri taajuusvasteiden vaikuttavan musiikin 

havaittuun kirkkauteen. Koska musiikkinäytteet oli ekvalisoitu HP6- ja HRTF-vasteilla 

vain 10 kilohertsiin asti, en ottanut instrumenttien taajuuskaistan 10 kilohertsiä ylittävää 

osuutta huomioon. Taajuusvasteiden äänenvärillisten vaikutusten kuvailuun sovelsin 

luvussa 3.3.3. esittämääni Owsinskin ja Izhakin miksausoppaissa käyttämää termistöä.  

 

Vertaamalla HRTF- ja HP6-taajuusvasteilla käsiteltyjä LTAS-kuvaajia tarkastelin, mitkä 

musiikkiaineiston taajuusalueet ovat korostuneet ja mitkä heikentyneet (linkki 3, liite 4) 

Taajuusvastein käsiteltyjen näytteiden pitkäaikaisista keskiarvospektreistä oli 

havaittavissa merkittäviä eroja. HRTF-vasteeseen verrattuna HP6-vaste korostaa 

bassotaajuuksia huomattavasti. HP6-taajuusvasteen alibassoalueelta aina 1 kHz:iin 

ulottuva 16 dB:n korostus voimistaa näytteiden 550 Hz:ä alempia taajuuksia 

maksimissaan 16 dB:ä. 

 

https://zenodo.org/record/1242781/files/Kaikkien%20kappaleiden%20HRTF-%20ja%20HP6-vasteilla%20ekvalisoitujen%20LTAS%20ja%20spektrin%20keskipiste%2C%20seka%CC%88%20instrumenttien%20taajuussijainnit.png
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Näytteiden voimakkuuksien erot kapenevat kohti 550 Hz:ä, jossa molempien vasteiden 

tuottamat LTAS-kuvaajat risteävät. Tässä kohdassa taajuuksien voimakkuus on sama. 550 

Hz:n ja 4.5 kHz:n välillä HP6-vasteella käsitelty signaali sen sijaan on HRTF-vasteella 

käsiteltyä signaalia heikompi (max. 10 dB). Noin 5 kHz:n kohdalla vasteet risteävät 

jälleen. Tätä ylemmillä taajuuksilla HP6-vasteella käsitelty signaali on jälleen HRTF-

vasteella käsiteltyä signaalia noin 5–10 desibeliä heikompi. 

 

HRTF-vasteen vaikutus musiikkiaineiston taajuussisältöön näkyy LTAS-käyrän 

jakautumisessa dynaamisesti kolmeen erilaiseen osaan. Korostunutta bassoaluetta seuraa 

verrattain tasainen alue keskitaajuuksilla, jota seuraa vaimeneva diskanttialue. Tämä 

LTAS-kuvaajan jakautuminen kolmeen osaan sopii aiemmin esitettyyn havaintoon 

musiikkiaineiston instrumenttien taajuussisällön jakautumisesta niin ikään basso-, 

keskitaajuus- ja diskanttialueisiin. HP6-vasteella käsitelty musiikkinäytteiden LTAS:ssa 

ei ole havaittavissa samankaltaista taajuusalueiden jakautumista kolmeen osaan. HP6-

vasteen LTAS viettää suhteellisen tasaisesti alaspäin 25 desibeliä alibassokaistalta aina 5 

kHz:iin asti, jota korkeammat taajuudet heikkenevät jyrkässä kulmassa 20 desibeliä 10 

kilohertsiin asti.  

 

Yksittäisten kappaleiden LTAS-kuvaajissa on havaittavissa samankaltaisuutta kaikista 

näytteistä tulostettujen keskimääräisten LTAS-kuvaajien kanssa. Esimerkiksi Kingfishin 

kappaleen Koko Kesä (linkki 4, liite 5) osoittaa HP6-vasteella käsiteltyjen näytteiden 

korostavan 20–550 Hz:n aluetta 16 dB:ä, heikentävän 550 Hz:n – 5 kHz:n sekä 6.5 kHz:n 

ylittäviä taajuuksia noin 10 dB:ä. Vastaavanlaiset erot ovat havaittavissa kaikissa 

analysoiduissa musiikkinäytteissä.  

 

Havaitsin eroja myös HRTF- ja HP6-taajuusvastein käsiteltyjen näytteiden spektrin 

keskipisteissä. Kaikkien HRTF-vasteella käsiteltyjen musiikkinäytteiden spektrin 

keskipiste asettuu keskimäärin 4.1 kHz:n paikkeille. HP6-vasteella käsiteltyjen näytteiden 

keskimääräinen spektrin keskipiste asettuu noin 2.8 kHz:iin. Prosenttiyksiköissä tämä 

muutos on 7.7%. HP6-vasteella käsiteltyjen näytteiden spektrin keskipiste on siis 

alempana kuin HRTF-vasteella käsiteltyjen näytteiden spektrin keskipiste. Tämä viittaisi 

https://zenodo.org/record/1242783/files/Koko%20Kesa%1A%20-%20LTAS%2C%20spektrin%20keskipiste%20%28HRTF%20%26%20HP6%29_Instrumenttien%20taajuussijainti.png
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siihen, että HP6-vasteella käsitellyt näytteet ovat vähemmän kirkkaita kuin HRTF-

vasteella käsitellyt näytteet. 

 

Ylipäätään HP6-vaste voimisti musiikkiaineiston matalia ja heikensi korkeita taajuuksia. 

Kaikkien HRTF-vasteella käsiteltyjen musiikkinäytteiden signaalin keskiarvoinen 

taajuusalueen dynaaminen skaala eli signaalin voimakkaimman ja hiljaisimman taajuuden 

ero on 20 Hz – 10 kHz:n alueella noin 39 dB. HP6-vasteella käsiteltyjen 

musiikkinäytteiden dynaaminen skaala on 65 dB:ä, joka on 16 dB:iä korkeampi kuin 

HRTF-vasteella käsiteltyjen näytteiden dynaaminen skaala.  Tämänkaltaisen dynaamisen 

skaalan kasvusta seuraa, että bassoalueen taajuudet korostuvat ylempien taajuuksien 

kustannuksella, jolloin kappaleiden äänenväri ikään kuin menettää tasapainonsa. 

 

Kuvassa 14 on esitetty Välitila-kappaleen HRTF- ja HP6-vasteeilla käsiteltyjen 

instrumenttiryhmien LTAS-kuvaajat. Silmiinpistävimpänä HP6-vasteen aiheuttamana 

muutoksena kuvassa näkyy bassosoittimen (transientti ja sustain) voimakas, noin 16 

desibelin korostuma. HP6-vaste korostaa siis bassosoittimen alle 200 hertsin alueella 

olevia voimakkaimpia taajuuksia merkittävästi. Liiallinen bassosoittimen alataajuuksien 

korostaminen saa sekä basson sustain- että transientti-osuuden kuulostamaan kumisevalta. 

Bassosoittimen transientin taajuudet ulottuvat kuitenkin 10 kHz:iin asti, mutta sen energia 

200 Hz:n yläpuolella on niin vähäistä, että soittimen ääni peittyy tällä alueella muiden 

soitinten alle. HP6-vaste vaikuttaa siis bassosoittimen transientin äänenväriin ennen 

kaikkea bassoalueella. 

 

HP6-vaste korostaa myös räppien ja ad libien matalia taajuuksia. Kuvassa 14 räppien ja 

ad libien muodostama LTAS on esitetty samalla viivalla. Viiva osoittaa näiden kahden 

instrumentin voimakkaimpien taajuuksien ulottuvan alimmillaan aina 100 hertsiin asti. 

Matalilla taajuuksilla sijaitsee kuitenkin yksinomaan vain räppien matalat taajuudet ad 

libien olennaisimman energian sijaitessa korkeammalla, noin 1 kilohertsin paikkeilla. Tätä 

matalampien taajuuksien voimakkuus laskee alaspäin mentäessä jyrkästi yli 40 desibeliä. 
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HP6-vaste korostaa räppien 100–400 hertsin välillä sijaitsevia matalimpia taajuuksia jopa 

14 dB. HP6-vasteen HRTF-vasteetta heikompi korostuma 2–4 kHz:n alueella taas 

heikentää räppien taajuuksien voimakkuutta tällä alueella. Räppien taajuussisältö siis 

korostuu matalilla taajuuksilla ja heikentyy 2–4 kHz:n alueella. HP6-vaste näyttää siis 

heikentävän puheäänen kaltaisen räp-äänen ymmärrettävyyttä, jonka lisäksi se muokkaa 

räppien äänenväriä etäiseksi, tummaksi ja vaimeaksi. Lisäksi matalien taajuuksien 

suhteellinen korostuminen aiheuttaa räpeille mutaisuutta. (ks. taulukko 5.) 

 

Kuva 11: Välitila-kappaleen instrumenttiryhmien taajuussisällöt HRTF- (viiva) ja HP6-taajuusvastein (katkoviiva) 

käsiteltynä. 

Ad libien voimakkaimmat taajuudet sijaitsevat 1 kHz:n tienoilla. Ad libien sekä ala- että 

yläpäästä taajuussuodatettu ihmisääni kuulostaa jo valmiiksi epäluonnolliselta. HP6-

vasteen vaikutuksen ad libien matalimpiin taajuuksiin voi katsoa edelleen lisäävään ad 

libien ohuutta ja ylempien taajuuksien heikentymisen lisäävän entisestään ad libien 

tummuutta. HP6-vasteen matalia taajuuksia korostava vaikutus ei kykene tuomaan ad 

libeihin niistä tuotantovaiheessa suodatettuja taajuuksia takaisin, jonka vuoksi ad libien 

äänenväri jää siis HP6-vasteen vaikutuksesta huolimatta epäluonnolliseksi.  
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Kappaleen pad-syntetisaattorista, kellosoittimesta ja kohinasta15 muodostuvan 

instrumenttiryhmän voimakkain taajuussisältö sijaitsee noin 100 Hz:n ja 4 kHz:n välillä. 

Instrumenttiryhmän taajuudet korostuvat HP6-vasteen vaikutuksesta noin 100–300 Hz:n 

kohdalta ja heikentyvät 800 Hz:n – 4 kHz:n kohdalta suhteessa HRTF-vasteella 

käsiteltyyn taajuussisältöön. Instrumenttiryhmän äänenväri muuttuu siis alempien 

taajuuksien osalta mutaisemmaksi ja ylempien taajuuksien osalta etäisemmäksi ja 

tummemmaksi. 

 

On huomattava, että edellä mainittu instrumenttiryhmä sisältää kaksi äänenväriltään hyvin 

erilaista soitinta. Pad-syntetisaattori ja kohina ovat äänenväriltään tummia ja spektriltään 

tiheitä. Kellosoitimen äänenväri taas on kirkas ja siinä esiintyvät selvärajaiset osaäänekset 

sijaitsevat taajuusakselilla selkeästi padin äänenvärin kannalta olennaista taajuusaluetta 

korkeammalla. Näiden soitinten analysoiminen yhdessä oli kuitenkin välttämättömyys, 

sillä tutkimusta varten toimitettu raita sisälsi nämä molemmat soittimet.  

 

Perkussioinstrumenttiryhmään kuuluvan hi-hatin ja virvelin sekä näitä kahta 

pidempikestoisen, mutta yhtä korkealla soivan crash-symbaalin pääasiallinen 

taajuussisältö sijaitsee diskanttialueella. HP6-vaste aiheuttaa instrumenttiryhmän 

äänenvoimakkuuden heikentymistä lähes koko niiden taajuussisällön alalta. Virvelin 

äänenväri muuttuu tämän heikentymisen myötä etäisemmäksi ja tylpäksi. Hi-hatien 

äänenväri muuttuu niin ikään tylpäksi. Vaikka niin Owsinski eikä Izhaki esittele crashin 

äänenväriin liittyviä attribuutteja, voi hi-hatin ja crash-symbaalin suhteellisen 

samankaltaisesta äänenväristä päätellä myös crash-symbaalin äänenvärin muuttuvan 

tylpäksi. 

 

Tutkimuksessa käytettyjen muiden kappaleiden instrumenttien taajuuskaistojen sijainnit 

vastaavat pitkälti Välitila-kappaleen instrumenttien taajuuskaistojen sijainteja. Yllä 

esitetyn analyysin tulokset ovat siis sovellettavissa myös muihin kappaleisiin. Ainoastaan 

Välitilan räppien taajuuskaista poikkeaa huomionarvoisesti muiden kappaleiden räppien 

                                                 
15 Analysoin efektimäisen kohinaäänen padin ja kellon kanssa sen vuoksi, että sen äänenväri muistutti 

kaikista kappaleissa esiintyneistä instrumenteista eniten padin äänenväriä eikä siten sopinut 

äänenlaadultaan muihin instrumenttiryhmiin. 
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taajuuskaistasta, sillä DJ Ibusalin ääni on ainoa, joka ulottuu selkeästi bassokaistalle asti. 

Näin ollen HP6-vaste vaikuttaa räppeihin on eniten Välitila-kappaleessa. Sekä Kuben, 

Kevin Tandun että Kingfishin äänten perustaajuudet sijaitsevat alemmilla 

keskitaajuuksilla, joihin HP6-vaste ei vaikuta yhtä voimakkaasti. 

 

Kappaleissa Välitila ja Tönap esiintyvien kellosoitinten korvin kuultava taajuussisältö 

ulottuu 5 kilohertsiin asti. HP6-vasteen heikentymä tällä alueella aiheuttaa lähinnä koko 

instrumentin äänenvoimakkuuden suhteellista heikentymistä säilyttäen instrumentin 

äänenvärin suurimmilta osin ennallaan. Joissakin näytteissä esiintyy myös soittimia, joita 

Välitilassa ei esiinny. Kappaleessa Koko Kesä esiintyvä sireeni sijaitsee taajuusalueeltaan 

1.5–10 kHz:n välillä. Tämän soittimen äänenväri on hyvin kalpea ja koostuu 

todennäköisesti selvärajaisista ylä-ääneksistä. HP6-vaste ei juurikaan vaikuta soittimen 

äänenväriin, mutta hiljentää sen äänenvoimakkuutta alemmilla taajuuksilla sijaitseviin 

soittimiin nähden. 

 

Kappaleessa Suomen Guccimane soi hyvin matala pianon D♭2-sävel (34.5 Hz). Sen 

matalat perustaajuudet sekoittuvat kappaleen bassosoittimen sustainin saman sävelen 

kanssa ja on vaikea sanoa, missä pianon alimmat taajuudet alkavat ja sustainin ylimmät 

taajuudet loppuvat. Kuulostaa kuitenkin siltä, että pianon alimmat taajuudet ovat 

suodatettu pois. Selkeästi pianolle kuuluvat taajuudet havaitsin kuulonvaraisesti 400–

1000 Hz:n välillä. Tällä alueella HP6-vaste ei juurikaan vaikuta signaaliin, joten pianon 

äänenväri säilyy kutakuinkin ennallaan.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkimuksessa vertailin in-ear-kuulokkeen ja kaiuttimen käyttöympäristössä 

syntyvän taajuusvasteen aiheuttamia vaikutuksia neljän suomalaisen trap-

musiikkikappaleen äänenväriin. In-ear-kuulokkeen taajuusvastetta edusti Oliven 

tutkimusryhmän (2017) tutkimuksessa huonoimmaksi in-ear-kuulokkeen taajuusvaste 

HP6. Kaiuttimien käyttöympäristön taajuusvastetta eli niin kutsuttua HRTF-vastetta 

edusti Oliven tutkimusryhmän (2013c) tutkimuksessa tärykalvolta mitattu tasaisen 

taajuusvasteen omaavan stereokaiutinparin tyypillisessä kuunteluhuoneessa tuottama 

taajuusvaste. 

 

Näillä taajuusvasteilla käsittelin yhteensä neljästä suomalaisesta trap-musiikkikappaleesta 

irrotettua noin 7–9 sekunnin pituista näytettä. Vertailin käsitellyistä näytteistä tuotettuja 

spektrianalyyttisiä kuvaajia pitkäaikaisen keskiarvospektrin, spektrin keskipisteen sekä 

näytteiden yleisen ja niiden sisältämien instrumenttien äänenvärin muutosten osalta. HP6-

vaste aiheutti merkittäviä muutoksia kappaleiden yleiseen ja instrumenttikohtaiseen 

äänenväriin.  

 

In-ear-kuulokkeen ja kaiuttimien erilaiset taajuusvasteet vaikuttivat analysoitujen 

kappaleiden äänenväriin eri tavalla. In-ear-kuulokkeen taajuusvaste eli HP6-vaste aiheutti 

muutoksia niin kappaleiden yleiseen kuin yksittäisten instrumenttien äänenväriin. HP6-

vaste korosti bassotaajuuksia ja matalia keskitaajuuksia aina 550 hertsiin asti ja vaimensi 

tätä korkeampia taajuuksia. HP6-vaste myös kasvatti signaalin dynaamista skaalaa 16 

dB:ä voimistaen matalia taajuuksia ja heikentäen korkeampia taajuuksia. Niin ikään vaste 

madalsi spektrin keskipisteen sijaintia 7.7%. 

 

Instrumenttikohtaisesti HP6-taajuusvaste vaikutti voimakkaimmin kappaleiden 

bassosoittimeen korostaen sen äänenvoimakkuutta suhteessa muihin soittimiin 

vaikuttamatta kuitenkaan olennaisesti sen äänenväriin. Vaste korosti räppien matalia ja 

heikensi niiden korkeita taajuuksia tehden räppien äänenväristä mutaisemman, tumman ja 

heikentäen niiden ymmärrettävyyttä. Ad libeihin taajuusvaste vaikutti pääosin 
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taajuuksilla, jotka eivät ole ad libien äänenvärin kannalta olennaisimpia. Pad- ja lead-

syntetisaattoreihin vaste vaikutti tummentamalla niiden äänenväriä ja aiheuttamalla niihin 

mutaisuutta. Hi-hat ja virveli kuulostivat HP6-vasteella käsiteltynä etäisemmiltä ja 

tylpiltä. 

 

Instrumentin äänenvärin muuttumisen kannalta olennaista on, sijaitseeko instrumentin 

taajuussisältö alueilla, joissa HRTF- ja HP6 vasteet poikkeavat merkittävästi toisistaan. 

Esimerkiksi bassosoittimen taajuusalue sijaitsee yksinomaan matalalla bassokaistalla. 

HP6-vasteen vaikutuksesta sen suhteellinen äänenvoimakkuus nousee, mutta äänenväri 

säilyy verrattain ennallaan. Sen sijaan esimerkiksi räppien taajuussisältö ulottuu 

bassotaajuuksilta aina korkeille keskitaajuuksille. Tällä välillä HP6-vaste aiheutti räppien 

bassokaistalla sijaitsevien taajuuksien korostumista, ylemmällä keskialueella taajuuksien 

heikkenemistä alemmilla keskitaajuuksilla sijaitsevien taajuuksien säilyessä suhteellisen 

muuttumattomina. 

 

HP6-taajuusvasteen vaikuttaessa vain yksittäisen instrumentin äänenvoimakkuuteen 

kappaleen kokonaisäänenväri muuttuu. Mikäli esimerkiksi bassosoittimen 

äänenvoimakkuus kasvaa suhteessa ylemmillä taajuuksilla sijaitsevien soitinten 

äänenvoimakkuuteen, muuttuu kappaleen kokonaisäänenväri bassovoittoisemmaksi sekä 

kappaleen spektrin että bassosoittimen hallitsevuuden osalta. HP6-vasteen korostuma 

bassoalueella aiheutti juuri kyseisenlaisen efektin. Niin ikään HP6-vasteen HRTF-

vasteeseen nähden heikommat yläkeskitaajuudet vaikuttivat kappaleiden 

kokonaisäänenvärin tummenemiseen tältä alueelta, jonka lisäksi joidenkin osin kyseisellä 

taajuusalueella sijainneiden yksittäisten instrumenttien äänenväri muuttui. 

 

In-ear-kuulokkeen taajuusvaste laski spektrin keskipistettä. In-ear-kuulokkeen 

taajuusvasteen aiheuttama spektrin keskipisteen muutos viittaa musiikin havaitun 

kirkkauden heikentymiseen.  HP6- ja HRTF- vasteiden spektrin keskipisteiden sijainnit 

poikkesivat 7.7%. Tämän suuruinen kirkkauden muutos on havaittavissa, mikäli ihmisen 

kuulohavainto käyttäytyy samalla tavalla kahden samankaltaisen soitinäänen ja 

spektriltään tiheän trap-musiikin kirkkautta arvioidessa. Luotettavampien tulosten 
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esittämiseksi in-ear-kuulokkeiden taajuusvasteen aiheuttamien kirkkauden muutosten 

tutkimusta olisi jatkettava kuuntelututkimuksin. 

 

Tutkimuksessa käyttämäni menetelmä on osin rajoittunut ja puutteellinen. Aineiston 

suppeuden ja kuulonvaraisen analyysin subjektiivisuuden vuoksi tutkimuksen tulokset 

eivät ole yleistettävissä koskemaan kaikkien kaiuttimien tai in-ear-kuulokkeiden 

käyttöympäristöä eikä kaikkia suomalaisia trap-kappaleita. Myös havaitsemani 

instrumenttien taajuuskaistat ovat arvioita. Koska myös tutkimuksessa sovelletut 

Owsinskin (2006) ja Izhakin (2012) esittämät taajuuskaistojen nimekkeet ovat 

subjektiivisia ja karkeita, ei instrumenttien taajuuskaistan absoluuttisilla arvoilla ole 

kuitenkaan suurta merkitystä. 

 

Epätarkkuutta taajuusvasteiden äänenvärillisten vaikutusten analyysiin on saattanut 

aiheuttaa myös musiikkiaineiston käsittely Audacity-ohjelman Equalization-

liitännäisellä. Silmämääräisesti piirretyt taajuusvasteet eivät ole vastanneet täysin muista 

tutkimuksista sovellettuja HRTF- ja HP6-vasteita, vaan mallintavat vasteita karkeasti. 

Lisäksi äänenvärin ja sen muutosten analyysissä huomioin vain 20 Hz:n ja 10 kHz:n 

välisen taajuuskaistan. Yli 10 kHz:n taajuuksia ei siis ole otettu huomioon. Alueella 

sijaitsee kuitenkin kokonaisen oktaavin verran hyvin korkeita taajuuksia ja on musiikin 

äänenvärin kannalta tärkeä.  

 

Tutkimuksessa käytetty in-ear-kuulokkeen taajuusvaste oli arvioitu Oliven 

tutkimusryhmän tutkimuksessa äänenlaadultaan huonoimmaksi in-ear-kuulokkeen 

taajuusvasteeksi (Olive ym. 2017: 4). Tämänkaltaisen erityisen huonoksi arvioidun 

taajuusvasteen soveltaminen tämän tutkimuksen käyttöön ei mahdollista tutkimuksen 

havaintojen yleistämistä koskemaan kaikkia in-ear-kuulokkeita. Toisaalta vaste on 

todellisen markkinoilla olevan in-ear-kuulokkeen taajuusvaste ja sen ominaispiirteet ovat 

in-ear-kuulokkeille yleisiä (ks. kuva 8). 

 

Koska käsittelin näytteet taajuusvasteilla vain 10 kHz:iin saakka, mutta laskin spektrin 

keskipisteen musiikkinäytteiden koko taajuuskaistan ei spektrin keskipisteen arvo vastaa 
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täydellisesti HRTF- ja HP6-vasteiden tuottamaa spektrin keskipistettä. Aineiston spektrin 

keskipiste eroaa myös melkoisesti Pestanan tutkimusryhmän (2013) ilmoittamista 

yhdeksän musiikkigenren keskimääräisestä spektrin keskipisteestä, jossa useita eri 

musiikkigenrejä käsittävän aineiston keskimääräinen spektrin keskipiste oli alle 1 kHz.  

 

Spektrin keskipisteen laskemiseen vaikuttavat kuitenkin useat parametrit, joiden mukaan 

keskipisteen sijainti voi saada samastakin näytteestä useita erilaisia arvoja. Spektrin 

keskipisteiden absoluuttinen sijainti ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen varsinaista 

dataa, sillä tarkastelu kohdistuu ennen kaikkea spektrin keskipisteen muutokseen. 

Muutokset ovat havaittavissa niin koko musiikkiaineiston keskimääräisessä kuin 

yksittäisten kappaleiden spektrin keskipisteessä.  

 

Musiikkiaineisto poikkesi myös pituudeltaan, instrumentaation ja spektrin tiheydeltä sekä 

taajuuskaistan leveydeltä Wunin sekä Schubertin ja Wolfen spektrin keskipisteen ja 

kirkkauden yhteyttä tarkastelleiden tutkimusten ärsykkeistä. Edellä mainittujen 

tutkimusten ärsykkeet koostuivat kahdesta yksittäisestä soitinäänestä, kun tämän 

tutkimuksen kohteena on kokonaisten musiikkikappaleiden äänen kirkkauden muutokset. 

En kuitenkaan näe, että spektriltään tiheämpien musiikkikappaleiden kirkkauden 

muutosten mittaaminen tai havaitseminen olisi yksittäisten soitinäänten kirkkauden 

muutosten erottamista vaikeampaa. 

 

Oikeastaan kirkkauden muutoksen havaitseminen spektriltään tiheästä ja 

taajuuskaistaltaan leveästä materiaalista voi olla jopa helpompaa, sillä in-ear-kuulokkeen 

taajuusvasteen resonanssien vaikutus kohdistuu tällaisessa tapauksessa suurempaan 

määrään taajuuksia. Myös Schubert ja Wolfe esittävät spektrin keskipisteen soveltuvan 

sen laskentatavan helppouden vuoksi myös kompleksisempien ja ambitukseltaan 

suurempien signaalien kirkkauden arviointiin. 

 

Aineiston niukkuudesta ja tutkimusmenetelmän puutteellisuudesta huolimatta 

tutkimuksen tulokset havainnollistavat joitain in-ear-kuulokkeen trap-musiikkiin 

aiheuttamia äänenvärillisiä vaikutuksia. Lisäksi Välitila-kappaleesta toimitetut 
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yksittäisten instrumenttien raidat mahdollistivat ainakin kyseisen kappaleen 

instrumenttien taajuussisällön tarkemman analyysin ilman edellä mainittujen muuttujien 

vaikutusta. Välitilan instrumenttien taajuuskaistojen sijaintien yleistäminen koskemaan 

muun tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston ja muun suomalaisen trap-musiikin 

instrumenttien taajuuskaistoja on jokseenkin epävarmaa. Vaikka musiikkiaineiston 

kuulonvaraisen arvioinnin perusteella aineiston instrumenttien taajuuskaistat asettuivatkin 

kutakuinkin samoille alueille, ei taajuuskaistojen kuulonvarainen arviointi ole aukoton 

tutkimusmenetelmä. 

 

On mielenkiintoista, että in-ear-kuulokkeet ovat niin suosittuja, vaikka in-ear-

kuulokkeiden tyypillinen taajuusvaste poikkeaa selkeästi Oliven tutkimusryhmän 

havaitsemasta in-ear-kuulokkeiden tavoitevasteesta. Tämä saattaa viitata siihen, että suuri 

osa musiikinkuuntelijoista ei kiinnitä huomiota musiikin äänenväriin tai eivät välitä sen 

muutoksista. Toisaalta äänenvärin muutoksiin sopeutuminen, kuulijan kokemus ja muistot 

jonkin tietyn kappaleen äänenväristä tai kyky tietoisesti ”kuunnella äänentoistovälineen 

läpi” voivat helpottaa erilaisten äänentoistovälineiden tuottamasta äänenväristä 

nauttimista.  
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7 LIITTEET 
 

Liite 1. Musiikinkuuntelujärjestelmä 

 
Kuuntelujärjestelmän osa Laitteen nimi Laitteen parametrit Parametrien arvot 

  
 

 

Tietokoneohjelma Logic Pro X 10.4 Master Volume 0 dB 

  Stereo Out  0 dB 

Kaiuttimet Genelec 8531A  Gain 0 dB 

  Taajuusvaste (32 Hz – 35 kHz) 

Tietokone iMac (27-inch, Late 2013)   

Ohjelmistoversio macOS Sierra (Version 10.12.6)  
 

Äänikortti Fireface USB Channel: AN 1/2 Gain 0 dB 

Mikseri Mackie 1604 VLZ4 Channels 9–10, Gain U (0 dB)  

  Pan Hard L/R 

  Fader U (0 dB)  

  CR/Phones 0° 

  Main Mix -20 dB 

Switcheri SM Pro Audio M-Patch 2  -20 dB 

Kaistasuodin Single Band EQ, Logic Pro X 10.4 Slope 48 dB/Oct 

  Q Factor 0,71 

Spektrogrammi Channel EQ, Logic Pro X 10.4 Gain 0 dB 

  Analyzer Mode Peak 

  Analyzer Resolution Resolution high (8192 points) 

  Analyzer Decay 2–30dB/s 

  Analyzer Mode:  RMS 

  Analyzer Resolution: Resolution high (8192 points) 

  Analyzer Decay 0dB/s 
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Liite 2. Kaikkien kappaleiden instrumenttien taajuussijainti sekä HRTF- ja HP6-käyrät 
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Liite 3. Välitila - LTAS, spektrin keskipiste (HRTF ja HP6), instrumenttien taajuussijainti 
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Liite 4: Kaikkien kappaleiden HRTF- ja HP6-vasteilla ekvalisoitujen LTAS ja spektrin 

keskipiste, instrumenttien taajuussijainnit 
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Liite 5: Koko Kesä - LTAS, spektrin keskipiste (HRTF ja HP6), instrumenttien 

taajuussijainti 
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