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1. JOHDANTO 

 

Uuden äänikäyttöisen teknologian yleistyminen tulee todennäköisesti muuttamaan 

kuluttajamarkkinoita voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Erilaisten ääniassistenttien1 

käyttöönoton myötä kuluttajat siirtyvät tekemään ostoksia ääniympäristöihin. (Mari & Mandelli 

2020, 1.) Teknologisen kehityksen ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten aiheuttamat 

seuraukset liiketoiminnalle ja markkinointikäytäntöihin ovat puhuttaneet markkinointialaa jo 

pitkään. Myös akateeminen maailma on herännyt muutokseen (esim. Mari & Mandelli 2020). 

 

Tämä pro gradu -työ on tapaustutkimus Mastercardin äänibrändistä. Mastercard on yksi 

ääniympäristöihin siirtymisen edelläkävijöistä, koska maksupalveluita tarjoavana 

teknologiayrityksenä se on huomioinut kuluttajien siirtymisen ääniympäristöihin jo ennakkoon. 

Mastercardin äänibrändi on poikkeuksellisen laaja ja muodostaa keskeisen elementin yrityksen 

markkinointikokonaisuudessa. Mastercardin äänibrändin julkistus helmikuussa 2019 sai suurta 

mediahuomiota markkinointialan julkaisuissa. Tämä tutkimus selvittää, millainen Mastercardin 

äänibrändin arkkitehtuuri on. Toinen tutkimuksen pääkysymyksistä on, mitä brändiviestejä 

Mastercardin äänibrändin perusosa, eli ydinmelodia, välittää ja miten nämä viestit ilmenevät 

sovituksellisissa ratkaisuissa. Pro gradu -työn rajallisen luonteen vuoksi tarkan musiikillisen 

analyysin ulkopuolelle rajataan äänilogo, Acceptance-ääni, musiikkiyhteistyöt, 

maksutapahtumista kertovat videot ja muut kuin vuonna 2019 ilmestyneet ydinmelodian 

versiot. 

 

Tutkimus käsittelee digitalisaatiota ja markkinointialan ennakoimia muutoksia 

markkinointikäytännöissä, joita johtava brändi- ja markkinointitutkija Kevin Lane Keller 

(2009, 139) ennusti tapahtuvaksi teknologisen kehityksen myötä jo yli kymmenen vuotta sitten. 

Mastercard (2019a) julistaa vastaavansa äänibrändillään markkinointikäytäntöjen muutokseen. 

Kansainvälisenä maksupalveluiden tarjoajana Mastercard hakeutuu ääniympäristöön, mihin 

kuluttajat ovat parhaillaan siirtymässä. Tämä tutkimus huomioi myös äänibrändäyksen osana 

elämys- ja aistimarkkinointia sekä äänibrändäyksen historian, mutta ne käsitellään lyhyesti. 

Muut äänibrändit eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin eikä Mastercardin äänibrändiä verrata 

muihin äänibrändeihin. 

 

 
1 Kuten Amazon Alexa, Google Assistant ja Siri  
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Tässä pro gradu -työssä yhdistyy musiikintutkimus ja kauppatieteellinen tutkimus. Työn 

lähestymistapa on tapaustutkimus, joka nojautuu musiikkitieteellisiin ja 

markkinointitutkimuksen teorioihin. Tämä pro gradu -työ kuuluu musiikkitieteellisen- ja 

musiikkianalyyttisen tutkimuksen, markkinointi- ja bränditutkimuksen sekä 

äänibrändäystutkimuksen piiriin. Tutkimuksen aikana selvisi, että äänibrändäystutkimuksen ala 

on pirstaleinen ja siltä puuttuvat yhtenäiset käsitteet ja periaatteet. Alalla ei edes vielä ole 

virallista nimeä (Gustafsson 2015, 20–21). Koska teknologinen kehitys on kasvattanut myös 

äänibrändäyksen suosiota, nostaa tämä pro gradu -työ esille musiikintutkimuksen keskeisyyden 

äänibränditutkimukselle. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa ei ole tuotettu valmista teoreettista viitekehystä äänibrändin 

analysoinnille, ja siksi sellainen luotiin tätä tutkimusta varten tässä pro gradu -työssä. Lisäksi 

tiettävästi aikaisempia esimerkkejä kokonaisten äänibrändiarkkitehtuurien tutkimuksesta ei ole. 

Äänibrändäyksen tutkimusalalla myös musiikillinen tutkimus on jäänyt vähälle huomiolle. 

Tähänastisessa kirjallisuudessa äänibrändejä on käsitelty lähinnä kuvailevasti tai 

yksinkertaisesti tutkien, mutta varsinaisia empiirisiä tutkimuksia ei ole vielä tehty (Mas 2019, 

127). Tässä yhteydessä teoreettista viitekehystä ja tutkimuksen metodologiaa käsitellään vain 

lyhyesti, koska luku 3 kertoo viitekehyksen luomisesta tarkemmin. 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu neljästä teoriasta. Ensimmäinen on 

Jacksonin (2003) kontaktipistemalli, jota on täydennetty Minsky & Faheyn (2017) 

määrittelemillä lisäkontaktipisteillä. Tämä malli toimii Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurin 

rakenteen analysoinnin pohjana. Toinen teoria on Minsky & Faheyn (2017) audio DNA, joka 

soveltuu sekä äänibrändiarkkitehtuurin rakenteen kuvaamiseen että ydinmelodian 

musiikillisten ilmaisujen analysointiin. Kolmas on Kilianin (2009) äänibrändielementtien 

arviointiin soveltuva painopistelista, joka soveltuu Mastercardin äänibrändin lähtökohtien 

arviointiin. Neljäs on Jacksonin (2003) äänibrändin äänten kolmijako, jota käytetään 

Mastercardin äänibrändin musiikillisten ominaisuuksien luonnehdintaan. Ydinmelodian 

musiikillisten piirteiden analyysiin kuuluu audio DNA:n ja äänten kolmijaon lisäksi perinteinen 

musiikkianalyysi. Koska aiemmasta äänibränditutkimuksesta puuttuu tämän pro gradu -työn 

tutkimusaiheen kannalta oleellinen termi äänibrändiarkkitehtuuri, se luotiin teoreettista 

viitekehystä varten (ks. luku 3). 
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Tämä tutkimus nojautuu markkinointi- ja äänibrändäystutkimuksessa tuotettuun tietoon, 

erityisesti Bronner & Hirtin (2009) toimittamaan Audio Branding: Brands, Sounds and 

Communication -, Minsky & Faheyn (2017) Audio Branding: Using Sound to Build Your Brand 

- ja Jacksonin (2003) Sonic Branding: An Introduction -teoksiin, koska ne antavat tietoa 

äänibrändiarkkitehtuurin ja äänibrändin luomisesta ja rakenteesta. Ne edustavat Gustafssonin 

(2015, 22) määrittelemää strategisen brändinhallinnan ja äänibrändäyksen 

kirjallisuuskategoriaa ja tarjoavat tietoa äänibrändäyksen käytännöistä. 

 

Bronner & Hirtin (2009) toimittama Audio Branding: Brands, Sounds and Communication -

teos koostuu äänibrändäyksestä kertovista artikkeleista, jotka on jaettu teemoittain. Artikkelien 

kirjoittajat ovat pääosin markkinoinnin tutkijoita ja äänibrändäyksen ammattilaisia. Yksi heistä 

on Karsten Kilian, joka on brändistrategiaan, äänibrändäykseen, moniaistilliseen viestintään ja 

elämysmarkkinointiin erikoistunut markkinoinnin tutkija (Kilian 2009, 261). Tämä tutkimus 

hyödyntää erityisesti Kilianin (2009) artikkelia From Brand Identity to Audio Branding, joka 

esittelee lähtökohtia äänibrändiarkkitehtuurin kartoittamiseen ja äänibrändielementtien 

arviointiin soveltuvan painopistelistan. Kilian (2009, 41) tarjoaa myös 

äänibrändiarkkitehtuurimallin, joka perustuu musiikin käyttöoikeuksien ja äänielementtien 

määrittelyn tarkkuuden laajuudelle.2 Sitä ei kuitenkaan käytetä tämän tutkimuksen 

äänibrändiarkkitehtuurin analyysin pohjana, koska malli ei anna tietoa äänibrändien käytöstä 

tai ota kantaa niiden musiikillisiin ominaisuuksiin. Joidenkin teoksen muiden artikkelien 

lähdeviittauksissa oli puutteita, ja niitä on siksi käytetty lähinnä rikastamaan Minsky & Faheyn 

(2017) ja Jacksonin (2003) tuottamaa tietoa äänibrändäyksestä tässä pro gradu -työssä. 

 

Minsky & Faheyn (2017) ja Jacksonin (2003) teokset ovat laajalle yleisölle suunnattuja 

markkinoinnin ja äänibrändäyksen teorioille perustuvia äänibrändäyksen oppaita. Ne ovat 

kuitenkin hyödyksi tälle tutkimukselle, koska ne ehdottavat mahdollisia viitekehyksiä 

äänibrändiarkkitehtuurin analysoimiseen, kuten esittelevät teoriat äänibrändin luomisesta ja 

strategisesta käytöstä. Laajalle yleisölle suunnatun kirjallisuuden käyttämistä tukee myös se, 

että äänibrändäyksen tutkimusalalla sovelletaan äänibrändäyksen ammattilaisten tuottamia 

teorioita ja menetelmiä. Käytäntö tuli ilmi tätä pro gradu -työtä varten tehdyn aiemman 

tutkimuksen kartoittamisen yhteydessä. 

 

 
2 Esimerkiksi äänilogo on tarkasti määritelty ja yksinoikeudella yrityksen käytössä. Musiikkiyhteistyöt taas ovat 

laajemmin määriteltyjä ja luonteeltaan yhteistoiminnallisia (Kilian 2009, 41). 
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Minsky & Faheyn (2017) teos Audio Branding: Using Sound to Build Your Brand esittelee 

audio DNA:lle perustuvan teorian, joka toimii sekä Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurin 

rakenteen että ydinmelodian musiikkianalyysin pohjana tässä työssä. Minsky & Faheyn (2017) 

teos on suunnattu markkinoinnin alan ammattilaisille ja se esittelee strategisen 

äänibrändäysprosessin, joka antaa työkaluja äänibrändistrategian toteuttamiseen äänibrändin 

luomisesta sen julkaisuun ja ylläpitoon asti. Kirjan tekijät soveltavat erilaisia markkinoinnin ja 

brändäyksen teorioita äänibrändäysprosessinsa perustana. Kirjan esipuheen on kirjoittanut 

Philip Kotler, joka on yksi markkinoinnin tutkimuksen johtavista kansainvälisistä tutkijoista. 

Laurence Minsky on Communication and Media Innovation -osaston apulaisprofessori 

Columbia Collegessa Chicagossa ja brändäyksen ja markkinoinnin ammattilainen (Minsky & 

Fahey 2017, ix). Colleen Fahey on myös samalta alalta ja erään kansainvälisen 

äänibrändäysyrityksen Yhdysvaltojen toimipisteen Managing Director (emt.). 

 

Daniel M. Jacksonin (2003) Sonic Branding: An Introduction -teos on vanhahko, mutta sen 

tarjoama kontaktipisteteoria on edelleen käyttökelpoinen äänibrändiarkkitehtuurin 

hahmottamisessa. Jacksonin (2003, xiii, xix) tausta on myynti- ja markkinointialalla ja hän on 

tehnyt elämäntyönsä Iso-Britannian ensimmäisessä äänibrändäysyrityksessä. Hänen teoksensa 

pohjana toimivat brändäyksen teoriat, joita vasten hän peilaa äänibrändäystä ja sen 

luomisprosessia (emt. xiv). Moniaistillisen markkinoinnin pioneeritutkija Bertil Hultén (et al. 

2009, 70) viittaa teoksessa Sensory Marketing Jacksoniin ”tutkija”. Jacksonin (2003) Sonic 

Branding: An Introduction -teos on usein viitattu lähde äänibrändäyksen tutkimuksessa. 

 

Teoreettisen viitekehyksen ja metodiikan ulkopuolelta tämän tutkimuksen lähteitä ovat 

brändäyksen, markkinoinnin ja äänibrändäyksen tutkimusalojen tieteelliset artikkelit ja 

aiheeseen liittyvät musiikintutkimukset. Erilaisia teknologian ja markkinoinnin alan 

verkkojulkaisuja on käytetty lähteinä alaluvussa 2.2 Mastercardin taustatietojen ja alaluvun 

2.1.5 markkinoinnin tämänhetkisten suuntausten selvittämisessä. Ne tarjoavat tälle 

tutkimukselle ajankohtaista tietoa alasta. Lähteiden luotettavuuteen on kiinnitetty erityistä 

huomiota: lähteiksi on pyritty valitsemaan vain suuria ja tunnettuja palveluntarjoajia tai 

julkaisuja teknologian ja markkinoinnin alalta. Niiden tarjoamaa tietoa ei myöskään tulkita 

kirjaimellisesti vaan tarkastellaan lähteinä, jotka kertovat alalla vaikuttavista suuntauksista. 
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Tämä on aineistolähtöinen tutkimus, joka keskittyy Mastercardin äänibrändiin. 

Päätutkimusaineistona käytetään Mastercardin verkkosivuilla ja YouTube-kanavalla 

helmikuussa 2019 julkaistuja videoita, jotka olivat osa äänibrändin julkistusta. Mastercard on 

myöhemmin julkaissut samoilla kanavilla lisää versioita, mutta nämä uudet videot huomioidaan 

vain äänibrändiarkkitehtuurin rakenneanalyysissä eikä niiden musiikillinen analyysi kuulu 

tähän tutkimukseen. Äänibrändin äänilogo, Acceptance-ääni, artistiyhteistyöt ja 

äänibrändäyksen julkistuksen yhteydessä julkaistut maksutilannevideot huomioidaan 

äänibrändiarkkitehtuurin rakenneanalyysissä, mutta näistä elementeistä ei tehdä varsinaista 

musiikkianalyysiä. Mastercard käyttää myös muiden videoidensa taustalla erilaisia äänibrändin 

versioita, mutta niitä ei huomioida tässä tutkimuksessa. 

 

Ydinmelodian analyysin ensisijainen aineisto on Mastercardin verkkosivuilla julkaistu 

videomuotoinen lehdistötiedote, jolla Mastercardin äänibrändin perusosa, eli ydinmelodia3, 

esiteltiin ensimmäisen kerran. Ydinmelodiasta johdettujen versioiden analyysin aineisto on 

samalla videokanavalla julkaistut seitsemän videota. Ne ovat Mastercard Soundscape ja sen 

neljä maantieteellistä variaatiota, Cape Town, Dubai, Mumbai ja Bogota, sekä sen kolme 

tunnelmaversiota, Operatic, Cinematic ja Playful.  

 

Äänibrändiarkkitehtuurin analyysin ensisijainen aineisto on aiemmin mainitut videot sekä 

erilaiset tiedotteet ja uutiset, joita Mastercard on julkaissut digitaalisilla kanavillaan, kuten 

verkkosivuillaan ja YouTube-kanavallaan. Lisäksi tutkimusaineistoon kuuluu erilaisia 

Mastercardin äänibrändiin liittyviä markkinointialan verkkojulkaisuja, kuten artikkeleita ja 

blogikirjoituksia. Nämä yleiset julkaisut antavat tälle tutkimukselle olennaista lisätietoa 

Mastercardin äänibrändin lähtökohdista, julkaisusta ja tarkoituksesta. 

 

Mastercardiin liittyviä markkinointialan verkkojulkaisuja käytetään myös ydinmelodian 

analyysissä. Koska tutkimusaihe on uusi, eikä aiempaa tutkimusta Mastercardin äänibrändistä 

vielä ole, yleiset julkaisut tarjoavat tietoa, jota ei muuten olisi voinut saada.  Niiden käytössä 

on huomioitu lähdekriittisyys, koska erilaiset julkaisut ja haastattelut äänibrändistä kuuluivat 

Mastercardin markkinointiin ja itse äänibrändin julkistaminen oli suuri mediatapahtuma. 

Tämän takia on todennäköistä, että uutisoinnin antama vaikutelma on tarkoituksella 

yksipuolisen positiivinen eikä se edusta realistista kuvaa äänibrändäysprosessista. 

 
3 Core Melody. Suomennos: S. Laurila 
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Ottaen huomioon ääniympäristön markkinointikäytäntöjen uuden suuntautumisen 

äänellisyyteen, tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa musiikintutkimukseen ja kauppatieteelliseen 

tutkimukseen. Tämän työn tarkoitus on ymmärtää Mastercardin äänibrändiä osana 

markkinointitapojen muutosta, selvittää Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurin rakenne sekä 

eritellä musiikillisia keinoja haluttujen brändiviestien ilmaisussa. Lisäksi tämä tutkimus liittää 

musiikkitieteen ja musiikintutkimuksen osaksi äänibrändäyksen tutkimusalaa ja korostaa niiden 

käyttökelpoisuutta. 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen kulku on seuraava: luku 2 käsittelee tämän tutkimuksen 

lähtökohtia ja luo aiheen ajankohtaisuutta tukevan viitekehyksen kertoen digitalisaatiosta, 

brändäyksestä ja markkinoinnin moniaistillisuudesta. Lisäksi siinä selitetään brändäyksen ja 

markkinoinnin alaan liittyvää termistöä. Luvussa 2 kuvataan myös Mastercardia yrityksenä ja 

äänibrändiä osana sen brändimuutosta. Luvun lopuksi on aiempaa äänibrändäyksen tutkimusta 

avaava kirjallisuuskatsaus. Luku 3 esittelee tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

luomisen ja tutkimuksen metodologian. Luku 4 sisältää äänibrändiarkkitehtuurin rakenteen ja 

sen perusosan, eli ydinmelodian, analyysin. Lisäksi analyysiin kuuluu ydinmelodiasta 

johdettujen pidempien versioiden musiikkianalyysi. Luvun 5 pohdinta päättää tämän pro gradu 

-työn. 
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Tämä luku kertoo tämän pro gradu -tutkimuksen lähtökohdista ja perustelee aiheen 

ajankohtaisuuden. Ensimmäinen alaluku käsittelee brändejä ja brändäystä digitalisaation 

aikana. Siinä kuvaillaan markkinoinnissa tapahtunutta muutosta ja syitä elämysmarkkinointiin 

siirtymiselle. Lisäksi siinä kerrotaan moniaistillisen markkinoinnin piiriin kuuluvasta 

äänibrändäyksestä. Luvun toinen alaluku kuvaa Mastercardia yrityksenä ja sen 

brändiuudistusta. Luvun kolmas alaluku käsittelee äänibrändäyksen tutkimusta sekä Suomessa 

että ulkomailla. 

 

 

2.1 Brändit, digitalisaatio ja moniaistillisuus 

 

Digitalisaatio ja siihen liittyvä teknologinen muutos, äänenkäyttöä tukevien laitteiden 

yleistyminen, muuttunut kuluttajakäyttäytyminen ja äänipalveluiden nopea kasvu vaikuttavat 

brändeihin ja brändäykseen. Seuraavat alaluvut määrittelevät tämän tutkimuksen kannalta 

tärkeitä termejä ja kertovat äänibrändäyksen taustalla vaikuttavista ilmiöistä. 

 

2.1.1 Brändi, brändäys ja markkinointi 

 

Termillä brändi on useita merkityksiä. Vaikka brändeistä on paljon tieteellistä tutkimusta, 

termille ei ole muodostunut vain yhtä määritelmää (Maurya & Mishra 2012, 122). Brändillä 

voidaan viitata esimerkiksi tietyn tuotteen tai palvelun nimeen tai tavaramerkkiin, mutta myös 

sidosryhmien uskomuksiin ja odotuksiin kyseisen tavaramerkin tuotteista tai niitä tarjoavasta 

yrityksestä (Barwise 2003, xii). Brändi voi siten olla ”nimi, termi, design, symboli tai muu 

piirre, joka yksilöi myyjän tuotteen tai palvelun toisten myyjien tuotteista tai palveluista”4 

(American Marketing Association, 2017). Monia brändin määritelmiä yhdistää ajatus siitä, että 

brändi on abstrakti asia, joka lopulta on olemassa vain ihmisten mielissä. Tämä tutkimus 

hyödyntää sidosryhmien uskomuksiin ja odotuksiin viittaavaa brändin määritelmää (vrt. 

Jackson 2003, 96; Minsky & Fahey 2017, 204; Kotler 2017 ks. Minsky & Fahey 2017, xi). 

 

 
4 Suomennos: S. Laurila 
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Kauppatieteellisen alan tutkijat Maurya ja Mishra (2012, 123) ovat tuottaneet tälle 

tutkimukselle hyödyllisen määritelmän tuomalla yhteen aiemmin tuotettuja määritelmiä ja 

analysoimalla niitä Chernatory & Rileyn (1998, ks. Maurya & Mishra, 123) teorian avulla. Siinä 

brändi määritellään kahdentoista teeman kautta, joita ovat muun muassa brändi logona, 

persoonallisuutena, arvojärjestelmänä ja arvon lisääjänä (emt.123). Brändi voidaan nähdä 

näiden teemojen kautta sekä kuluttajan että yrityksen näkökulmasta, mutta Maurya & Mishra 

(2012, 128) painottavat myös muiden sidosryhmien näkökulmien huomioimista. Tutkimuksen 

lopputuloksena he ehdottavat brändille seuraavanlaista määritelmää: 

Brändit ovat firman ehdollista, aineetonta ja laillista pääomaa. Ne viestivät yrityksen 

arvoa kaikille sidosryhmille. Nämä arvot voivat vaihdella toiminnallisten ja 

psykologisten assosiaatioiden välillä. Sidosryhmän vuorovaikutus sekä keskenään 

että yrityksen kanssa vaikuttaa brändin antamaan viestiin eri kontaktipisteiden ja 

vuorovaikutuksen kautta.5 (Maurya & Mishra 2012, 128) 

 

Kuitenkaan Maurya & Mishran (2012, 128) mielestä pelkkä erillisille teemoille perustuva 

analyysi ei riitä kuvaamaan brändin monimuotoisuutta ilmiönä, joten he laajentavat brändin 

määritelmän tarkoittamaan arvomittarina6 toimimista brändin sidosryhmille, joskin arvon 

merkitys on subjektiivinen ja se vaihtelee sidosryhmien välillä. He korostavat, että brändi 

konseptina on dynaaminen ja siihen vaikuttavat sosiaaliset (kulttuuriset), taloudelliset, 

poliittiset, teknologiset ja lailliset tekijät aina maantieteellisen sijaintiin asti (emt. 128). Usein 

brändit yhdistetään kaupallisuuteen, mutta on hyvä huomata, että osa maailman 

tunnistetuimmista ja vaikuttavimmista brändeistä, kuten Punainen Risti, ovat voittoa 

tavoittelemattomia (Clifton 2003, 2). 

 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät brändiin liittyvät termit ovat brändi-identiteetti ja 

brändipersoonallisuus. Brändi-identiteetti tarkoittaa niitä mielikuvia, joihin brändi yhdistetään. 

Brändi-identiteetti koostuu muun muassa yrityksen kulttuurista, visiosta ja persoonallisuudesta 

ja sitä ilmaistaan muun muassa logossa, brändiviesteissä, teoissa, tuotteissa, pakkauksissa 

(Mindrut et. al 2015, 395). Brändipersoonallisuudella taas viitataan niihin ihmisen 

persoonallisuuden piirteisiin, joihin brändi yhdistetään ja jotka usein ovat pitkäkestoisia ja 

selvästi erottuvia (Aaker 1997, 347–348). Äänibrändäyksen musiikillisessa ilmauksessa 

käytetään sekä brändi-identiteetistä että -persoonallisuudesta johdettuja piirteitä (Minsky & 

 
5 Suomennos: S. Laurila 
6 Suomennos: S. Laurila 
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Fahey 2017, 3, 85). Sekä brändi-identiteettiin että brändipersoonallisuuteen vaikuttavat 

yrityksen ydinarvot (Mindrut et al. 2015, 396), joihin Mastercardin kohdalla tutustutaan 

tarkemmin luvun 4 analyysin yhteydessä. 

 

Brändäys on ”tuotteiden ja palveluiden varustamista brändin voimalla”7 (Kotler & Keller 2016, 

323). Brändäyksen tavoitteena on muodostaa kohteestaan vahvoja, haluttuja, ainutlaatuisia ja 

mieleenpainuvia assosiaatioita. Vaikka brändäys on perinteisesti yhdistetty tuotteisiin ja 

palveluihin, brändäyksen kohde voi olla mikä tahansa, kuten ihminen, paikka tai idea. (Keller 

1998.) On kuitenkin tärkeää huomata, että mielikuva brändistä ei ole koskaan täysin 

organisaation hallittavissa vaan siihen vaikuttaa organisaation ja sidosryhmien välinen 

vuorovaikutus ajan kuluessa eri konteksteissa (Maurya & Mishra 2012, 128). 

 

American Marketing Association (2017) määrittelee markkinoinnin olevan ”toimintoja, 

instituutioita ja prosesseja yleensä arvoa tuottavien tarjoamien luomiseen, viestimiseen, 

toteuttamiseen ja vaihtamiseen asiakkaille, osakkaille, partnereille ja yhteiskunnalle.”8 

Yritykset käyttävät markkinointia keinona kasvattaa brändin tunnettuutta ja yhdistää brändiin 

haluttuja assosiaatioita (Keller 1998). Markkinointiviestinnän avulla yritys pystyy rakentamaan 

dialogia ja yhteyksiä sekä kuluttajien keskuudessa että välillä. Markkinointiviestintä voi olla 

sekä suoraa että epäsuoraa. Sen avulla yritys voi saada brändinsä assosioitumaan esimerkiksi 

muihin ihmisiin, paikkoihin, tapahtumiin, brändeihin, kokemuksiin, tuntemuksiin ja asioihin, 

sekä luoda kokemuksia ja yhteisöjä sekä verkko- että muissa ympäristöissä. Teknologinen 

muutos vaikuttaa kuitenkin viestintäympäristöön ja asettaa markkinointiviestinnälle haasteita. 

(Keller 2009, 141–142.)  

 

2.1.2 Digitalisaation tuomat haasteet 

 

Digitalisaatio vaikuttaa yhteiskuntaan, yksilöön ja liiketoimintaan (Dufva & Dufva 2018, 17; 

Tihinen & Kääriäinen 2016, 76). Digitaaliset teknologiat ovat kietoutuneet nyky-yhteiskunnan 

rakenteisiin monin eri tavoin ja niillä on suuri rooli yhteiskunnassa (Berry 2016, ks. Dufva & 

Dufva 2018, 18). Yhteiskunnan välttämättömät toiminnot, kuten pankkitoiminta, sähköverkon 

hoito sekä terveys- ja muiden henkilökohtaisen tietojen käsittely, ovat yhä riippuvaisempia 

 
7 Suomennos: S. Laurila 
8 Suomennos: S. Laurila 
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digitaalisista teknologioista. Ne ovat erottamaton osa myös yksilön jokapäiväistä elämää ja 

niiden käytön ennustetaan kasvavan entisestään. (Dufva & Dufva 2018, 17.) Kansainvälistä 

markkina- ja kuluttajatilastotietoa tarjoava Statista-tietokanta (2019) ennustaa IoT-laitteiden 

määrän kasvavan voimakkaasti ja nousevan noin 75 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. IoT, eli 

Internet of Things, tarkoittaa internetiin yhteydessä olevia laitteita, jotka voivat lähettää ja 

vastaanottaa dataa. Tässä yhteydessä ne tarkoittavat tavallisia kodin esineitä ja laitteita, joilla 

on IP-osoite ja jotka voivat olla yhteydessä toisiinsa joko suoraan tai pilvipalvelun kautta. 

(Berte 2018, 118, 127.) Digitaalisuus on niin perustavanlaatuinen osa nykyistä elämää ja niin 

kutsuttua digitaalista taloutta, että puhutaan jopa siirtymisestä aiemmasta digitaalisesta 

aikakaudesta uuteen postdigitaaliseen maailmaan (Berry 2014 ks. Dufva & Dufva 2018, 18). 

 

Brändäyksen käytäntöihin digitalisaatio tuo sekä mahdollisuuksia että haasteita teknologioiden, 

viestintäkanavien, markkinoiden vaatimusten ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten myötä 

(Olsen 2018, 75). Eräs mahdollisuuksista liittyy viestintään yritysten, brändien ja kuluttajan 

välillä. Digitalisaatioon kuuluva viestintäteknologioiden kehittyminen ja online-ympäristöt 

ovat tuoneet yritykset ja brändit lähemmäs kuluttajaa. (Salkovska, Batraga & Zilina 2017, 544.) 

Digitaalisen ajan haaste on erottautuminen ja kuluttajan tavoittaminen. Johtava brändi- ja 

markkinointitutkija Kevin Lane Keller (2009, 142–143) näkee vahvat, halutut ja uniikit 

brändiassosiaatiot keinona erottua laajalla ja pirstoutuneella mediakentällä, jossa kuluttajalla 

on valta valita miten ja milloin hän altistuu kaupalliselle sisällölle. Faktapohjaisen tiedon sijaan 

hän painottaa ajatusten, tunteiden, oletusten ja kokemusten yhdistämistä brändin herättämiin 

mielikuviin (emt. 143).  

 

2.1.3 Elämysmarkkinointi ja moniaistillisuus  

 

Yksi johtavista markkinoinnin ja brändäyksen tutkijoista Bernd Schmitt (1999; 53–54) arveli 

jo kaksi vuosikymmentä sitten, että informaatioteknologinen muutos ja yhä pienemmät ja 

halvemmat tietokonetekniikkaa sisältävät laitteet tulevat tarjoamaan kuluttajille pääsyn 

erilaisiin sisältöihin missä ja milloin vain. Hänen mukaansa perinteisen markkinoinnin 

käytännöt eivät enää vastanneet muuttuvan ympäristön vaatimuksiin. Muutos perinteisen 

markkinoinnin käytännöistä elämysmarkkinointiin on suuri: rationaalisten päätöksentekijöiden 

sijaan kuluttajat nähdään rationaalisina, mutta tunteellisina olentoina, joiden oletetaan etsivän 

elämyksiä. Elämysmarkkinoinnin perusolettamus on, että tunnekokemus, käsitys tuotteesta ja 

sen luoma mielihyvä ovat nykykuluttajalle tärkeitä, joten perinteinen persoonaton 
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markkinointitapa, jossa keskitytään tuotteen ominaisuuksiin kuten hintaan tai laatuun, on 

riittämätön (Hultén 2017, 1; Schmitt 1999; 57).  Kokemusmarkkinointi ”keskittyy kuluttajan 

kokemuksiin, näkee kulutuksen holistisena kokemuksena, tunnistaa tunteelliset ja rationaaliset 

syyt sen takana ja käyttää monivivahteisia metodologioita”9 (Schmitt 1999, 59–60). Yksi sen 

menetelmistä on moniaistillinen markkinointi (emt. 61). 

 

Moniaistillisen markkinoinnin pioneeritutkijan Bertil Hulténin (2011, 268–269) mukaan 

aistikokemusten strateginen käyttö on tehokasta brändin mielikuvan luomisessa ja se vahvistaa 

kuluttajan kokemaa positiivista tunnetta brändistä, koska se tekee brändikokemuksesta 

yksilöllisemmän ja siten tuo brändin lähemmäs kuluttajaa. Aistien huomioiminen tukee 

tavoitetta luomalla syvemmän yksilön elämäntyyliin, luonteenpiirteisiin ja sosiaaliseen 

kontekstiin liittyvän brändikokemuksen (Hultén 2015 ks. Hultén 2017, 2). Hänen mukaansa 

positiivinen vaikutus säilyy, vaikka kaikkien viiden aistin sijaan käytettäisiin vain yhtä (Hultén 

2011, 268). Luonteeltaan moniaistillinen brändäys on enemmän pitkäaikainen strategia kuin 

lyhytkestoinen bisnestaktiikka (emt. 265). 

 

Elämys- ja moniaistillinen markkinointi tulevat tavallista markkinointia lähemmäs kuluttajaa: 

ne eivät jää vain tuotteen kuvailun tasolle vaan pyrkivät vaikuttamaan kuluttajan 

tunnekokemukseen. Vaikka elämys- ja aistimarkkinoinnin aikomukset kuulostavat jaloilta – 

pyrkiväthän ne ottamaan kuluttajan yksilöllisesti huomioon ja vastaamaan tämän 

henkilökohtaisiin tarpeisiin – tulee muistaa, että markkinatalous pääasiallisesti luo kuluttamisen 

tarpeita. Eri aisteille annettavat vihjeet ovat hienovaraisempia kuin perinteisen markkinoinnin 

keinot, joten lopulta raja oman mielihalun ja markkinointimetodein luodun mielihalun ja sen 

tyydyttämisen välillä voi olla häilyvä. Tämä etiikkaan ja mahdolliseen manipulaatioon liittyvä 

keskustelu tunnistetaan myös äänibrändäyksen tutkimusalalla (mm. Bradshaw & Holbrook 

2008 ks. Gustafsson 2015, 23; Gustafsson 2005 ks. Gustafsson 2015, 23). 

  

 
9 Suomennos: S. Laurila 
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2.1.4 Äänibrändäys 

 

Äänibrändäys10 on äänen systemaattista käyttöä, joka perustuu brändin identiteettiin, visioihin, 

arvoihin, lupaukseen ja persoonallisuuteen. Sen piiriin kuuluvat kaikki brändiin liittyvät äänet. 

(Minsky & Fahey 2017, 3–4.) Äänibrändäyksessä musiikkiin liitettävien merkitysten avulla 

välitetään viestejä ja mielikuvia sekä vahvistetaan niitä (Spehr 2009, 27). Äänibrändäystä 

käytetään suunnitelmallisesti niissä kontaktipisteissä, joissa vuorovaikutus yrityksen ja 

sidosryhmien välillä on mahdollista (Minsky & Fahey 2017, 3–4; Jackson 2003, 9). 

Äänibrändiarkkitehtuurin osia ovat äänilogo, jingle, brändilaulu, brändin ääni, äänisymboli, 

brändin äänimaisema, yrityslaulu (Bronner 2009, 78–82) sekä tuoteäänet (Kilian 2009, 44). 

Yrityslaulu on osista vähiten tunnettu: sitä eivät mainitse Minsky & Fahey (2017) eikä Jackson 

(2003). Klassinen ehdollistumisteoria olettaa, että musiikilla ja äänillä voi herättää suoraan 

brändiin yhdistyviä tunteita. Ne vaikuttavat käsityksiin esimerkiksi brändin uskottavuudesta, 

luotettavuudesta ja brändimielikuvasta. (Hultén 2017, 6.) 

 

Äänilogot kestävät noin 0.5–3 sekuntia ja niissä käytetään abstrakteja akustisia sekvenssejä. 

Niiden tarkoitus on tarjota akustinen vihjaus brändistä. Jinglet kestävät maksimissaan viisi 

sekuntia ja ne koostuvat useimmiten brändin nimestä tai sloganista laulettuna. Ne sisältävät 

mieleen jäävän musiikillisen koukun tai kertosäkeen. (Kilian 2009, 44.) Brändilaulut ovat 

musiikkikappaleita, joista usein tulee brändin tavaramerkki (Bronner 2009, 80). Brändin ääni 

on konkreettinen puhujaääni, jota yritys käyttää brändiviestinnässään. Sen valintaan 

(äänensävy, sukupuoli jne.) vaikuttaa yhteensopivuus muun brändin kanssa (emt. 81). 

 

Äänisymboleita voidaan käyttää osana muita äänibrändielementtejä. Niiden alkuperä on usein 

tavallisen elämän äänimaisemassa ja ne vihjailevat tuotteen ominaisuuksista, kuten esimerkiksi 

Coca-Colan käyttämä pullon avaamisesta syntyvä ääni. (Kilian 2009, 45; Bronner 2009, 81.) 

Brändin äänimaisemat ovat ääniä ja musiikkia, joita voi käyttää niin digitaalisten kuin muiden 

ympäristöjen taustalla sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Yrityslauluja käytetään 

lähinnä sisäisessä viestinnässä ja niiden tarkoitus on vahvistaa henkilöstön samaistumista 

 
10 Sonic branding, audio branding, sonic branding, acoustic branding, sound branding, brand 

sound, corporate sound, sound mark, sound identity, acoustic identity, muzak, elevator music, 

piped music, background music, foreground music, soundscape, audiovisual identity, sound 

studies ja sonic design (Gustafsson 2015, 22). 
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yritykseen. Ne ovat yleisempiä Japanissa ja Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. (Bronner 2009, 

82.) Tuoteäänet ovat konkreettiseen tuotteeseen, sen muotoiluun ja pakkaukseen liittyviä ääniä. 

Ne muodostavat olennaisen osan brändikokemusta. Niiden piiriin kuuluvat myös 

elintarvikkeiden äänet ja laitteiden käyttöön liittyvät äänet. (Kilian 2009, 44–45.) 

 

Äänibrändäys perustuu kuuloaistille. Ihminen analysoi kuuloaistin välittämää informaatiota 

kaiken aikaa ja usein tiedostamattomasti. Meluisassa ympäristössä ihminen pystyy 

keskittymään tiettyihin ääniärsykkeisiin, mutta samalla havainnoimaan ympäristöään. 

(Raffaseder 2009, 98.) Yleinen uskomus on, että äänellinen ärsyke on visuaalista välittömämpi 

ja voimakkaampi (Hultén 2017, 6).  

 

Brändin identiteetin ja arvojen välittämisessä on korostettu näköaistin ja visuaalisuuden 

merkitystä (Hultén 2011, 265–266). Siinä missä brändäyksen visuaalisen suunnittelun 

tutkimuksen juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun ja graafisen suunnittelun opetus aloitettiin 

1970-luvulla, äänisuunnittelu on huomioitu ammatillisesti ja koulutuksellisesti vasta 2000-

luvulla (Schulze 2009, 17). Äänibrändäyksen juuret ulottuvat 1920-luvulle, jolloin musiikkia 

alettiin käyttää kaupallisissa tarkoituksissa. Kaupallisen radion myötä musiikin käyttö 

monipuolistui ja yritykset alkoivat tehdä yhteistyötä bändien ja orkesterien kanssa. 1940- ja 

1950-luvuilla äänenkäyttö muuttui tieteellisemmäksi ja sillä haluttiin vaikuttaa myös ihmisten 

olotiloihin. Esimerkiksi pilvenpiirtäjien rakentamisen yhteydessä keksittiin hissimusiikki 

rentouttamaan ihmisiä pitkän hissimatkan aikana. 1950-luvusta alkaen yritykset tekivät yhä 

enemmän artistiyhteistyötä ja niiden lopputuloksena julkaistuista levyistä tuli 

myyntimenestyksiä. 1960-luvulla alkoi 1990-luvulle kestänyt vaihe, jossa yritykset käyttivät 

oman musiikkinsa sijaan jo lisensoituja kappaleita. 2000-luvun äänibrändäyksen suuntauksena 

oli paluu oman musiikin käyttöön. (Jackson 2003, 12–15). Yritysten ääni-identiteettien synty 

ajoittuu noin 1950-luvulle (Schulze 2009, 17). 

 

Länsimainen elokuvamusiikki on vaikuttanut äänibrändäyksen musiikilliseen kieleen (Jackson 

2003, 1, 16, 22–23). Jacksonin (2003, 22) mukaan elokuvissa on ilmaistu suurta eri tunnetilojen 

kirjoa musiikin ja äänen avulla jo 1940-luvulta lähtien. Näitä yleisesti ymmärrettyjä 

musiikillisia ilmauksia hyödynnetään myös äänibrändäyksessä (Jackson 20013, 16, 23; Minsky 

& Fahey, 2017, 7, 88). Tämä musiikillinen mielikuvia herättävä katalogi on laajentunut 

entisestään elokuva- ja viihdeteollisuuden myötä (DeNora 2000, 13). 
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Schulze (2009, 32) muistuttaa, että lopulta äänien käsitteelliset ja luovat käyttötavat ovat 

vuosisatojen ajan kestäneen prosessin tulosta. Hänen mukaansa esimerkiksi kellot ovat jo 

tuhansia vuosia vanha keksintö ja niiden soitolla on monia merkityksiä. Toinen vastaava 

merkityksellinen ääni on fanfaari, jota on esimerkiksi käytetty monissa Euroopan ja Aasian 

muinaiskulttuureissa. Vielä nykyäänkin kellojen käyttöyhteyksiä ovat instrumentit, 

herätyskellot, ajastimet, hälytysäänet ja rukouskutsut ja fanfaareita kuullaan esimerkiksi 

monien uutislähetysten aluksi. (Emt. 28–29.) 

 

Kilianin (2009, 37) mukaan äänen ensisijainen tehtävä on auttaa brändin tunnistamisessa ja 

erottamisessa se muista, koska ääni brändielementtinä linkittyy suoraan brändi-identiteettiin. 

Toissijaisesti ääntä voi käyttää myös brändin viestin rikastamiseen (emt. 37). Minsky & Fahey 

(2017, 5) näkevät äänibrändillä kaksi roolia: ensimmäinen on brändikokemuksen ja valittujen 

viestien välittäminen ja toinen musiikin funktionaalinen rooli. Myös Jackson (2003, 31–32) ja 

DeNora (2000, 16–17) mainitsevat musiikin vaikutukset ihmisen tunteelliseen ja fyysiseen 

olotilaan. Musiikilla on mahdollista vaikuttaa ihmiseen käytökseen, kokemukseen ajankulusta 

ja käsitykseen itsestä, toisista ja tilanteesta (DeNora 2000, 17). Sillä voi saada odotuksen 

tuntumaan lyhyemmältä ja se voi rauhoittaa, lisätä tapahtuman jännitettä, selventää mainoksen 

tarinaa (Minsky & Fahey 2017, 5) ja vaikuttaa päätöksentekoon (Kilian 2009, 43). 

 

2.1.5 Ajankohtaisuus 

 

Markkinointialan erilaisissa julkaisuissa moniaistillisuuden, kokemuksellisuuden ja 

äänibrändäyksen teemat ovat tällä hetkellä suosittuja. Aiempien alalukujen havaintoja tukee, 

että yhdysvaltalainen talouslehti Forbes (2020) on nostanut aistimarkkinoinnin ja äänihakujen 

suosion kasvun vuoden 2020 markkinointitrendien joukkoon. Jo Keller (2009, 141–142) 

mainitsee teknologisen ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten vaikutukset markkinoinnin 

kohderyhmien tavoittamiseen. Sama jo yli kymmenen vuotta sitten alkanut muutos näyttäisi 

vaikuttavan markkinointialalla edelleen: esimerkiksi Forbesin kirjoittaja Sachs (2019) esittää, 

että markkinoinnin kohderyhmiä on entistä vaikeampi tavoittaa erilaisten mainosblokkereiden, 

mainosvapaiden ympäristöjen ja maksullisten mainoksettomien palveluiden takia, mikä luo 

painetta markkinoinnin muutokselle ja tarpeen uusille markkinointikeinoille. 
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Voittoa tavoittelemattoman digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan organisaatio IAB (2019) 

esittää, että äänipalveluiden kulutuksen ja ruuduttomien palveluiden tarjoaminen olisi kasvussa. 

Samaa havaintoa tukee maailmanlaajuisen konsulttiyritys Deloitten (2020) tutkimus, jonka 

mukaan esimerkiksi äänikirjojen ja podcastien markkinat kasvavat muuta media- ja viihdealan 

markkinaa nopeammin. Äänenkäytön kasvun arvellaan johtuvan äänikäyttöisen teknologian 

yleistymisestä. (IAB 2019). Yhä useammalla ihmisellä on käytössään äänikäyttöisiä laitteita, 

joita ovat muun muassa älykaiuttimet, -autot, -televisiot, -kellot, äänikirjat ja pelikonsolit. Myös 

ääniassistenttipalveluiden, kuten Sirin, Google Assistantin ja Alexan, käyttö on yleistymässä. 

(Emt.). Toisaalta äänikäyttöisen laitteen omistaminen ei tarkoita, että kuluttajat välttämättä 

käyttäisivät puheentunnistuksella toimivia palveluita. Deloitten (2018) tutkimuksen mukaan 

keskimäärin vain noin yksi neljäsosa älypuhelimen omistajista oli tietoinen laitteensa 

puheentunnistusominaisuudesta. 

 

Myös tieteellinen tutkimus tukee havaintoja äänipalveluiden yleistymisestä ja 

äänimarkkinoiden kasvusta. Tekoälyavusteisen markkinoinnin tutkijat Alex Mari ja Andreina 

Mandelli (2020) ovat tutkineet teknologista muutosta ja äänimarkkinoiden kasvua yritysten ja 

erityisesti yritysjohtajien näkökulmasta. Äänimarkkinat koetaan markkinoinnillisena ja 

brändinhallinnallisena vallankumouksena, joka tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia 

yrityksille (emt. 16).  

 

Vuoden 2020 koronaviruspandemia vaikuttaisi lisänneen median kulutusta. Tilastotietoja 

digitaalisesta mediasta ja markkinoinnista tarjoavan eMarketerin (2019) arvioiden mukaan 

yhdysvaltalainen käytti vuonna 2019 päivässä 12 tuntia ja 9 minuuttia median parissa, josta 6 

tuntia ja 35 minuuttia käyttäen digitaalista mediaa. Vuonna 2020 keskimääräinen 

mediankulutus oli jo 13 tuntia 35 minuuttia (eMarketer 2020). Siinä missä vuonna 2019 äänen 

kulutus oli kasvussa (eMarketer 2019), vuonna 2020 sen kulutuksen nousun uskotaan taantuvan 

hetkellisesti vähentyneen työmatkaliikenteen ja taloudellisen taantuman takia (eMarketer 

2020).  
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2.2 Mastercard, brändiuudistus ja äänibrändi 

 

Tämä alaluku perustelee Mastercardin valikoitumista tämän tutkimuksen kohteeksi. Alaluvun 

ensimmäinen osio kertoo Mastercardista yrityksenä ja kuvaa sen viime vuosien aikana 

toteuttamaa laajaa brändiuudistusta, johon myös äänibrändi kuuluu. Alaluvun toinen osio 

käsittelee Mastercardin äänibrändiä ja sen luomisprosessia. Luku antaa kuvan Mastercardin 

poikkeuksellisen mittavista toimista, jotka liittyvät elämysmarkkinointiin ja teknologisen 

muutoksen ennakointiin. 

 

2.2.1 Yritys ja brändiuudistus 

 

Mastercard on vuonna 1966 perustettu yhdysvaltalainen teknologiayritys, joka toimii 

maksamisen toimialalla. Se tarjoaa erilaisia maksamisen ratkaisuja ja palveluita niin 

kuluttajille, rahoituslaitoksille, vähittäiskaupalle, viranomaisille kuin liikealalle yli 210 maassa. 

(Mastercard 2020q; Forbes.) Mastercard digitalisoi maksuja ja pyrkii vähentämään perinteisten 

maksutapojen, kuten käteisen ja shekkien, käyttöä (Interbrand 2019). Se on maailmanlaajuisen 

maksamisen verkoston palveluntarjoaja, joka käsittelee vuoden aikana verkossaan miljardeja 

maksutapahtumia yli 150 eri valuutassa. (Mastercard 2013; Mastercard 2020d). 

 

Mastercard kuuluu kolmen maailman suurimman luottokorttien ja maksamisen sekä 

maksamisen verkoston palveluntarjoajien joukkoon Visan ja American Expressin ohella 

(Meola 2019). Digitaalisen maksamisen alalla uskotaan olevan potentiaalia suureen kasvuun, 

koska tällä hetkellä vain noin 15 prosenttia kaikista maailman maksutapahtumista tehdään 

digitaalisesti. Ala myös muuttuu jatkuvasti, sillä useat digitaalisia teknologiapalveluita 

tarjoavat suuryritykset, kuten Apple, Samsung, Google ja Facebook, ovat liittyneet maksamisen 

alan kilpailuun omilla maksupalveluillaan. (Interbrand 2019.) Forbesin maailman 

arvokkaimpien brändien listauksessa Mastercard oli sijalla 43 vuonna 2019 (Swant 2019) ja 38 

vuonna 2020 (Swant 2020). 

 

Mastercardin ensisijaisia asiakkaita ovat pankit, vähittäiskauppa ja viranomaiset, jotka tuottavat 

maksupalveluitaan Mastercardin avulla. Markkinoinnissaan Mastercard kuitenkin panostaa 

loppuasiakkaiden, eli asiakkaidensa asiakkaiden, tavoittamiseen. (Interbrand 2019.) Viime 

vuosien aikana Mastercard on uudistanut brändiään ja pyrkinyt muuttamaan yleistä harhaluuloa 

siitä, että se olisi vain luottokorttiyritys (Whateley 2019). Olennainen osa brändimuutosta on 
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ollut vuonna 2013 tapahtunut siirtyminen elämysmarkkinointiin (Whateley 2019; Monllos 

2020). Yksi brändiuudistuksen näkyvimpiä osia on ollut Mastercard-tekstin poistaminen 

brändin logosta ja äänibrändin julkaiseminen (Whateley 2019). Mastercard on myös avannut 

ravintoloita ja luonut kaksi logon ympyröiden värejä toistavaa macaron-leivosta (Rajamannar 

2020). Logouudistuksen myötä Mastercard liittyi harvalukuisten symbolisten brändien 

joukkoon, joita ovat muun muassa Apple ja Nike. Mastercardin oma tutkimus (Stalzer 2019a) 

väittää, että 80 prosenttia ihmisistä tunnistaa Mastercardin logon ilman tekstiä. Mastercardin 

(emt.) mukaan logo muutettiin tekstittömäksi, jotta sitä voitaisiin käyttää erilaisissa 

digitaalisissa ympäristöissä sekä pienikokoisilla näytöillä. 

 

2.2.2 Mastercardin äänibrändi 

 

Mastercardin äänibrändi julkaistiin helmikuussa 2019 (Stalzer 2019b). Äänibrändin kehitystyö 

kesti yli kaksi vuotta ja siihen osallistui monien eri alojen asiantuntijoita, kuten 

musiikkitieteilijöitä, laulajia, artisteja, musiikkitoimistoja, neurologeja, psykologeja, 

neurotutkijoita, muusikoita ja säveltäjiä (Lachut 2019; Parker 2019; Alsever 2019). 

Kehitystyön apuna käytettiin tutkimusryhmien lisäksi tekoälyä, jolla analysoitiin erilaisia 

musiikkitietokantoja (Alsever 2019). 

 

Yli kahdentuhannen erilaisen version joukosta valittiin pitkän valintaprosessin jälkeen melodia, 

josta johdettiin äänibrändiarkkitehtuurin perustana toimiva ydinmelodia ja arkkitehtuurin muut 

osat, kuten äänilogo ja maksun hyväksymisääni (Alsever 2019; Edmiston 2019; Lachut 2019). 

Nämä elementit muodostavat kolme äänibrändiarkkitehtuurin lopullisista kymmenestä 

kerroksesta (Adams 2020). Äänibrändin vakiinnuttamisen jälkeen äänibrändiarkkitehtuuri on 

tarkoitus avata niin, että sen ensimmäisessä vaiheessa Mastercardin omat työntekijät ja 

myöhemmin yrityksen ulkopuoliset tahot, kuten pienet yritykset tai sosiaalisen median 

käyttäjät, voisivat esimerkiksi luoda oman maksuäänen ja näin osallistua äänibrändin 

rakentamiseen (Gwynn 2019). 

 

Mastercardin äänibrändistä vastanneen Raja Rajamannarin11 (2019) mukaan Mastercard pyrkii 

äänibrändillään vastaamaan digitalisaation ja muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen haasteisiin. 

Hänen mukaansa äänibrändillä mahdollistetaan brändin läsnäolo ääniympäristöissä ja 

 
11 Chief Marketing & Communications Officer and President, Healthcare Business, Mastercard 



18 

 

erilaisissa digitaalisissa laitteissa (emt.). Lehtiartikkelien mukaan yksi äänibrändin funktioista 

on luoda turvaa ja toimia vahvistuksena onnistuneelle maksutapahtumalle ympäristöissä, jotka 

eivät tue visuaalisuutta (Lachut 2019; Mastercard 2020a). Mastercard (Christie 2020) 

väittääkin, että sen teettämän tutkimuksen mukaan 77% kuluttajista luottaa äänen sisältävään 

maksuympäristöön enemmän kuin ilman ääntä. 

 

Mastercardin äänibrändi julkaistiin suurieleisesti. Yhdysvalloissa julkistus tapahtui Grammy 

Awardsien yhteydessä Los Angelesissa ja Euroopassa The BRIT Awardseissa Lontoossa ja 

Mobile World Congressissa Barcelonassa. Lisäksi Yhdysvalloissa äänibrändi otettiin käyttöön 

Mastercardin The Sensory Lab -nimisessä kokeellisessa vähittäiskauppaympäristössä Fred 

Segal -nimisessä ostoskeskuksessa. (Stalzer 2019b.) Fred Segal on yhdysvaltalainen 

luksusmuotia myyvä yritys, jonka asiakkaisiin on kuulunut maailman suurimpia tähtiä jo 

vuosikymmenten ajan, ja jolla on kulttimaine osana Los Angelesin popkulttuuria. (Fred Segal; 

Licence Global 2019). Myös yhdysvaltalaisen Linkin Park -yhtyeen keulahahmo Mike Shinoda 

ja amerikankuubalainen artisti Camila Cabello olivat näyttävästi esillä osana julkaisukampanjaa 

(Stalzer 2019b). 

 

Mastercardin äänibrändin käyttö alkoi mainoksista ja on vähitellen laajentunut muihin 

kontaktipisteisiin. Tavoitteista kunnianhimoisin on Acceptance-äänen käyttöönotto 

maksupäätteissä ympäri maailman. (Lachut 2019.) Tällä hetkellä se on kuultavissa jo 36 

miljoonassa maksupäätteessä (Adams 2020). 

 

 

2.3 Äänibrändäyksen tutkimus 

 

Tämä alaluku käsittelee äänibrändäyksen tutkimusta sekä Suomessa että ulkomailla. Suomessa 

tieteellistä tutkimusta on tuotettu jonkin verran erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Suomen ulkopuolella tieteellistä tutkimusta äänibrändäyksestä on tehty erityisesti osana muita 

tutkimussuuntauksia, kuten markkinointitutkimusta. Seuraaviin alalukuihin on koottu 

olennaisia tähän pro gradu -työhön liittyviä tutkimuksia. 
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2.3.1 Tutkimus Suomessa 

 

Suomessa äänibrändäyksen tieteellinen tutkimus keskittyy lähinnä pro gradu -opinnäytetöihin, 

joihinkin tieteellisiin artikkeleihin, väitöskirjoihin ja lisensiaatintutkielmiin sekä 

ammattikorkeakouluissa tehtyihin opinnäytetöihin. Useimmat tutkimuksista on tehty 

brändäyksen ja markkinoinnin näkökulmasta ja niissä on selvitetty musiikin vaikutuksia ja 

välittämiä viestejä kuluttajan kannalta. Musiikkitieteellisiä tutkimuksia, joissa tutkittaisiin 

äänibrändiä kokonaisuudessaan tai analysoitaisiin varsinaisia musiikillisia piirteitä 

musiikkianalyysin avulla, ei tähän mennessä ole tehty. Suomalaisten ammattikorkeakoulujen 

äänibrändäykseen liittyviä opinnäytetöitä ei huomioida tässä tutkimuksessa niiden suppeuden 

takia. Tämä alaluku esittelee lyhyesti vähäisen suomalaisen äänibrändäykseen liittyvän 

tutkimuksen. 

 

Anna S. Mattila ja Jochen Wirtz (2001) ovat tutkineet ympäristöstä saatujen ärsykkeiden 

vaikutusta ostokokemukseen työssään Congruency of Scent and Music as a Driver of Instore 

Evaluations and Behaviours. He muuntelivat kenttätutkimuksessaan 

vähittäiskauppaympäristön haju- ja musiikkiärsykkeitä ja tulivat tulokseen, että kun ympäristön 

tuoksu ja musiikki ovat yhteneväisiä stimuloivalta tasoltaan, kuluttajat kokevat ostoympäristön 

positiivisemmaksi ja tuntevat suurempaa tyytyväisyyttä kuin jos haju- ja musiikkiärsykkeet 

eivät vastaa toisiaan. (Emt. 273.) Mattila ja Wirtz (2001) eivät analysoineet tutkimuksessaan 

musiikin äänellisiä piirteitä. 

 

Anni Ranta (2005, 257) on selvittänyt artikkelissaan Kulutuksen soivat kulissit taustamusiikin 

muutosta erityisten liiketilan äänimaisemassa ja tavaratalojen ja ostoskeskusten taustaäänenä. 

Tutkimus sijoittuu aikaan, jossa instrumentaalisen taustamusiikin tilalla alettiin käyttää 

ajankohtaista laulettua populaarimusiikkia. Ranta tulee tulokseen, että 2000-luvulle tultaessa 

vastuu äänimaisemien luomisesta siirtyi kauppiailta äänimainontaan erikoistuneille yrityksille, 

joiden valitsema äänimaailma vastasi sen hetkisen kulutusyhteiskunnan radionomaista 

äänikulissia. (Emt. 274.) Rannan tutkimukseen ei kuulu taustamusiikin äänellisten piirteiden 

analysointia. 

 

Pirkko Martti (2013) on tutkinut Äänen retoriikka lastenmainoksissa. Musiikki, äänitehosteet 

ja puheen ei-kielelliset elementit vaikuttamisen välineinä -väitöskirjassaan lastenmainoksien 

äänimaisemia. Tutkimus keskittyy mainosten musiikillisiin piirteisiin, ääniefekteihin ja puheen 
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ei-kielellisiin elementteihin sekä sukupuolen ilmaisuun mainosmusiikin piirteiden kautta. 

Martti analysoi tutkimuksessaan musiikillisia ominaisuuksia kuten tempoa (emt. 133), 

tuotemusiikin kategoriaa (laulettu, instrumentaali, muu) (emt. 140) ja moodia (duuri, molli) 

(emt. 155). Tutkimustulokset osoittavat muun muassa, että pojille osoitettujen mainosten 

pääasiallinen sävellaji on molli ja tyttöjen duuri (emt. 189). Lastenmainosten äänimaisemat ovat 

vahvasti sukupuolittuneita eikä mainoksilla myydä ainoastaan tuotteita vaan myös 

sukupuoliroolien ideologiaa (emt. 191). 

 

Kaarina Kilpiö (2005) on selvittänyt Kulutuksen sävel. Suomalainen mainoselokuvan musiikki 

1950-luvulta 1970-luvulle -väitöskirjassaan suomalaisen mainosmusiikin historiaa. Pirkko 

Martti (1998) on tutkinut Näkymätöntä musiikkia? Mainoselokuvan auditiiviset viestit -

lisensiaatintutkielmassaan mainoselokuvamusiikkia kommunikaatioprosessina ja määrittänyt 

sille kahdeksan erilaista tehtävää. Lisäksi hän tarkastelee muun muassa markkinointiviestinnän 

ja mainonnan tavoitteita ja keinoja, sekä musiikin vastaanottamista ja kokemista. 

 

2.3.2 Tutkimus muualla 

 

Vaikka äänibrändäyksen ja moniaistillisen markkinoinnin tutkimus Suomen ulkopuolella on 

huomattavasti laajempaa, varsinaista musiikintutkimusta ja brändätyn musiikin musiikillisille 

piirteille perustuvaa tutkimusta on löydettävissä hyvin vähän. Tiettävästi tutkimuksia 

kokonaisiin äänibrändiarkkitehtuureihin tai niiden musiikillisiin piirteisiin liittyen ei ole. 

Äänibrändäyksen tutkimuksessa musiikillista tutkimusta on sivuttu esimerkiksi jinglejen ja 

äänilogojen tutkimuksen yhteydessä. Äänibrändäyksen tutkimuskenttä on laaja, mutta 

hajanainen ja siltä puuttuu yhtenäisyys tutkimusalana (Gustafsson 2015, 20–21). Äänibrändäys 

yhdistetään vahvasti markkinointitutkimuksen alaan ja aiheen kirjallisuus on painottunut 

myynnin teemoihin äänibrändäyksen harjoittajan näkökulmasta (emt. 21). 

 

Brunerin (1990) tutkimus Music, Mood and Marketing on tärkeä äänibrändäyksen 

tutkimusalalla, koska se toimi suunnannäyttäjänä tutkimukselle musiikin systemaattisen käytön 

hyödyistä markkinoinnissa. Siinä korostetaan musiikin kykyä vaikuttaa ihmisen 

käyttäytymiseen välittämällä tunteita ja vaikuttamalla ihmisen mielialaan. (Emt. 94). Artikkelin 

julkaisu sijoittuu aikaan, jolloin markkinointikäytännöissä alettiin ottaa yhä enemmän 

huomioon ihmisen tunne-elämä. Teos kokoaa sitä aiempien tutkimusten tiedon musiikista 
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markkinoinnissa yhteen, sivuaa musiikillisia piirteitä sekä niiden mahdollisia vaikutuksia ja 

herättämiä mielleyhtymiä ja ehdottaa lisätutkimusaiheita. (Emt. 94, 100.) 

 

Vaikka paljon siteeratun Brunerin (1990) tutkimuksen ja Clara Gustafssonin (2015) Sonic 

branding: A Consumer Oriented Literature Review -tutkimuksen välillä on 25 vuotta, 

Gustafssonin (2015, 20–21) mukaan äänibrändäys tutkimusalana kärsii edelleen 

hajanaisuudesta ja siltä puuttuvat yhtenäiset käsitteet ja periaatteet. Gustafssonin (2015) 

tutkimus äänibrändäyksestä on tiettävästi ensimmäinen täysin kuluttajanäkökulmasta koottu 

kirjallisuuskatsaus äänibrändäyksen tutkimuksen historiassa. Tutkimuksessa käydään läpi 

teoreettisia, empiirisiä ja äänibrändäyksen strategisesti painottuneita tutkimuksia 

kuluttajanäkökulmasta (emt. 21). Siinä kootaan yhteen aiemman äänibrändäyksen tutkimuksen 

tuloksia ja ehdotetaan lisätutkimusaiheita. Gustafsson (2015, 23) luokittelee tähänastisen 

tutkimuskirjallisuuden viiteen kategoriaan: äänitutkimus, kuluttajatutkimus, 

musiikkisosiologia, strateginen brändinhallinta/äänibrändäys ja kuluttajakäytös. Gustafssonin 

tutkimus on tärkeä askel äänibrändäyksen tutkimusalan yhtenäistämiseksi, mutta siinä ei 

huomioida musiikintutkimuksen merkitystä tärkeänä osana tulevaisuuden 

äänibrändintutkimusta. 

 

Martin Herzogin (et al. 2020) tutkimuksessa Towards a Common Terminology for Music 

Branding Campaigns otetaan tärkeä askel äänibrändäyksen käytäntöjen yhtenäistämiseksi. 

Siinä ei vastata Gustafssonin (2015) toiveeseen äänibrändäyksen tutkimusalan 

yhtenäistämisestä, mutta se standardisoi äänibrändäyksen ammattilaisten käytössä olevaa 

sanastoa. Artikkeli esittelee monikielisen terminologian, eli MBET:in12. Tässä terminologiassa 

yhdistyvät markkinointitutkimuksen, musiikkipsykologian ja populaarimusiikin tutkimuksen 

semanttiset käsitteet ja äänibrändäyksen ammattilaisten kokemukset, mutta siinä ei huomioida 

kuluttajanäkökulmaa. (Emt. 195–196.) Tutkimus selkeyttää termien käyttöä, sillä 

markkinointiammattilaisten käyttämä musiikkiterminologia voi erota 

äänibrändäysammattilaisten ja musiikkia tarjoavien yritysten terminologiasta. Standardisoitu 

sanasto tarjoaa työkalun yrityksen brändiviestinnällisten tavoitteiden sanoittamiseen ja niiden 

ilmaisua tukevan musiikin löytämiseen. Se edesauttaa sekä markkinoinnin ja äänibrändäyksen 

ammattilaisten että musiikkia tarjoavien yritysten yhteistyötä. (Emt. 177.) Tutkimus sanoittaa 

 
12 Music Branding Expert Terminology 
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haluttujen brändi-identiteetin piirteiden ilmaisussa käytettyä musiikkia, mutta se ei sisällä 

varsinaista musiikintutkimusta.  

 

Yksi vähälukuisia musiikintutkimusta sivuavia äänibrändäyksen tutkimuksia on Sonic Logos: 

An Experimental Design on Sound Features and Brand Personality. Mas (2018) selvitti 

artikkelissaan mitkä brändipersoonallisuuden piirteet ja koehenkilöiden itse raportoimat tunteet 

liitettiin erilaisiin äänilogojen musiikillisiin ominaisuuksiin kokeessa, jossa manipuloitiin 

äänilogojen voimakkuutta, sävelkorkeutta ja tempoa. Tutkimus on äänibrändäyksen 

tutkimusalalla tärkeä, koska empiirisen ja kokeellisen tutkimuksen vähäisen määrän takia 

toistaiseksi on epäselvää, miten erilaiset äänien piirteet toimivat brändin arvojen välittämisessä. 

Tutkimustulosten mukaan äänilogojen raportoiduissa tunnereaktioissa on eroja, esimerkiksi 

hitaita ja äänitasoltaan nousevia äänilogoja pidettiin hieman miellyttävimpinä kuin nopeita ja 

äänitasoltaan hiljeneviä äänilogoja, mutta lisätutkimusta äänen prosessoinnista ja sen 

vaikutuksista tarvitaan laajempaa brändäyksen käytäntöihin vietävää teoriaa varten. (Emt. 125–

127.) 

 

Yksi äänibrändäykseen ja -markkinointiin liittyvä suuntaus on musiikillisen sopivuuden13 

tutkimus. Siinä käsitellään merkitysten luomista musiikin avulla, niiden sopivuutta brändin 

kannalta ja lopulta brändikokemuksen luomista (Gustafsson 2015, 25). Julie Winther (2012) 

selvitti poikkimodaalisessa pro gradu -työssään Sound Brand Fit äänilogon, visuaalisen logon 

ja brändin yhteensopivuutta äänibrändäyksen kontekstissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

äänilogot voivat tukea brändiviestiä, lisätä siihen merkityksiä tai heikentää sitä. Yllättävä tulos 

oli, että logojen tunnistaminen oli vähäistä silloin, kun äänilogot esitettiin ilman 

brändikontekstia. (Emt. 1.) Wintherin tutkimus ei sisällä varsinaista musiikintutkimusta. 

 

Tämä kirjallisuuskatsaus tukee havaintoa, että äänibrändäyksen tutkimus Suomen ulkopuolella 

on runsaslukuista mutta hajanaista. Varsinaista musiikkitieteellistä tai musiikintutkimuksellista 

tutkimusta on toistaiseksi vain vähän. Tämä pro gradu -työ sijoittuu tärkeälle alueelle, josta 

tarvitaan lisätutkimusta, ja muistuttaa musiikintutkimuksen ja musiikkitieteellisen tutkimuksen 

tärkeydestä äänibrändäyksen tutkimusalalla. Seuraavassa luvussa kerrotaan tämän tutkimuksen 

tutkimusmenetelmistä. 

  

 
13 Musical fit. Suomennos: S. Laurila 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Koska aiemmissa äänibrändäyksen tutkimuksissa ei ole esitetty valmista teoreettista 

viitekehystä äänibrändiarkkitehtuurin rakenteen tai ominaisuuksien analysointia varten, se 

koottiin tähän pro gradu -tutkimukseen useasta eri äänibrändäyksen ja markkinoinnin teoriasta. 

Lisäksi luotiin uusi käsite äänibrändiarkkitehtuuri kuvaamaan tätä äänibrändäyksen 

kokonaisuutta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu neljästä teoriasta, joita kuvataan 

tässä alaluvussa. 

 

 

3.1 Arkkitehtuurin määritelmiä 

 

Termi äänibrändiarkkitehtuuri ei ole virallinen tieteellinen termi eikä sitä käytetä 

äänibrändeihin liittyvän tutkimuksen yhteydessä alan kirjallisuudessa. Se luotiin tätä tutkimusta 

varten kuvaamaan äänibrändin ja sen osien muodostamaa kokonaisuutta, koska jo olemassa 

olevat termit arkkitehtuuri ja brändiarkkitehtuuri eivät vastanneet tämän musiikillisesti 

suuntautuneen tutkimuksen tarpeisiin. Mastercard itse käyttää äänibrändistään termejä sonic 

brand architecture ja comprehensive sound architecture (Stalzer 2019b), mikä puoltaa uuden 

termin käyttöä ja tarvetta sen luomiselle. 

 

Sanalla arkkitehtuuri on erilaisia merkityksiä, joista tavallisin on ”rakennustaito tai -tiede”14 

(Merriam-Webster 2020: arkkitehtuuri) tai ”rakennusten suunnittelun ja rakentamisen taito ja 

harjoittaminen”14 (Cambridge Dictionary 2020: arkkitehtuuri). Laajemmassa merkityksessä 

arkkitehtuuri tarkoittaa ”monimutkaista tai tarkasti suunniteltua jonkin asian rakennetta”14 

(Lexico 2020: arkkitehtuuri) tai ”yhtenäistävää tai yhtenäistä rakenteen muotoa”14 (Merriam-

Webster 2020: arkkitehtuuri). Bränditutkimuksen yhteydessä käytettävällä termillä 

brändiarkkitehtuuri on useita merkityksiä, joista yksi on “brändiportfolion järjestävä rakenne, 

joka erittelee brändin rooleja ja brändien välisten suhteiden luonnetta” 14 (Rajagopal & Sanchez 

2003, 233–234, 236). 

 

 

 
14 Suomennos: S. Laurila 
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Kuten termien selityksistä käy ilmi, termin arkkitehtuuri laaja merkitys kuvaa kokonaisuuksia 

ja rakenteita, mutta siitä johdettu termi brändiarkkitehtuuri taas ei sellaisenaan vastaa tämän 

tutkimuksen tarpeita. IT-alalla arkkitehtuurilla tarkoitetaan ”systeemin suunnittelua ja 

rakennetta, joka määrittää sen, mitä laitteistoja siihen voidaan liittää ja mitkä ohjelmistot 

toimivat siinä”15 (Cambridge Dictionary 2020). Tämä selitys antaa arkkitehtuuri-termille tämän 

tutkimuksen kannalta tärkeän lisämerkityksen myös jälkeenpäin liitettävien osien sopivuudesta 

kokonaisuuteen. Uusi termi äänibrändiarkkitehtuuri kuvaa siis tässä tutkimuksessa äänibrändin 

tarkasti suunniteltua rakennetta, johon liitetyt osat, niin nykyiset kuin uudetkin, muodostavat 

yhdessä toimivan kokonaisuuden. 

 

 

3.2 Kontaktipisteet ja äänibrändiarkkitehtuuri 

 

Ensimmäinen tutkimuksen äänibrändiarkkitehtuurin rakenteen hahmottamiseen käytetyistä 

teorioista perustuu kontaktipisteille (Jackson 2003). Tässä yhteydessä kontaktipiste tarkoittaa 

mitä tahansa paikkaa, niin fyysistä kuin digitaalista, jossa brändi ja sidosryhmä voivat kohdata. 

Myös Minsky & Fahey (2017) määrittelevät teoksessaan kontaktipisteitä, mutta toisin kuin 

Jackson (2003), he eivät hahmota äänibrändiarkkitehtuurin rakennetta niiden kautta. Siinä 

missä Kilian (2009, 37) jakaa äänibrändiarkkitehtuurin elementit niiden tärkeyden mukaan 

kahteen luokkaan, Jackson (2003, 5) ja Minsky & Fahey (2017, 128, 22) pitävät kaikkia 

kontaktipisteitä samanarvoisina, joiden tärkeys riippuu yrityksen tarpeista.  

 

Jacksonin (2003, 6) teoriassa kontaktipisteet hahmotetaan suhteessa sidosryhmään, joka on 

mallin keskellä. Sidosryhmiä ei erotella toisistaan, vaan kaikki kuuluvat samaan kategoriaan. 

Teorian olettamus on, että kaikille sidosryhmille viestitään samalla lailla. Todellisuudessa 

brändiviestintä voi kuitenkin vaihdella sidosryhmien mukaan, kuten loppuasiakkaiden tai 

yrityksen omien asiakkaiden, tai maan tai maanosien mukaan. Tämä pro gradu -työ seuraa 

Jacksonin (2003) teoriaa eikä erottele sidosryhmiä toisistaan, vaikka todellisuudessa jokaiselle 

sidosryhmälle voisi olla tarpeen muodostaa oma äänibrändiarkkitehtuuri. 

  

 
15 Suomennos: S. Laurila 
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Jacksonin (2003, 5–6) kontaktipisteteoriaan sisältyy 14 kontaktipistettä. Ne ovat yritysfilmi, 

tapahtumat, CD-ROM, internet, työtilat, konferenssit, työympäristö, puhelun jonotusaika, 

radio, tv, puhelinpalvelun äänivalikko, elokuva, vähittäiskauppa ja juhlat. Määritellyt 

kontaktipisteet paljastavat teknologian kehittymisen melkein 20 vuoden aikana, mutta osin 

vanhentuneista kontaktipisteistään huolimatta teoria voi edelleen toimia pohjana 

äänibrändiarkkitehtuurin hahmottamiselle. Jackson (2003, 8) ei esimerkiksi merkinnyt mobiilia 

teoriansa kontaktipisteeksi, mutta uskoi sen merkityksen kasvavan tulevaisuuden 

brändiviestinnässä. 

 

Tämä pro gradu -työ päivittää Jacksonin (2003) kontaktipisteteorian ajan tasalle Minsky & 

Faheyn (2017) määrittelemien lisäkontaktipisteiden avulla. Päivitetty malli (ks. kuva 1) koostuu 

kymmenestä kontaktipisteestä: audiovisuaalinen tuotanto, internet, sosiaalinen media, mobiili, 

media, ympäristö, tapahtumat, puhelin, tuotteiden äänet ja ladattavat materiaalit. 

 

Kuva 1: Päivitetty kontaktipistekartta. Kuva: S. Laurila 
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Audiovisuaalinen tuotanto -kontaktipiste laajentaa Jacksonin (2003, 6) yritysfilmi-

kontaktipisteen koskemaan kaikkea yrityksen tuottamaa audiovisuaalista materiaalia, koska 

nykyaikaiset yritykset tuottavat kanaviinsa erilaisia videoita, ohjeita, asiakaskertomuksia, 

tuote-esittelyitä, uutisia, rekrytointivideoita ja niin edelleen Minsky & Fahey (2017, 67–68). 

 

Uuden mallin internet-, sosiaalinen media- ja mobiili-kontaktipisteet ovat osittain päällekkäisiä. 

Esimerkiksi sosiaalisen median, internetin ja tapahtumien sisältöjä voi kuluttaa myös mobiilisti. 

Toisaalta audiovisuaalinen tuotanto -kontaktipisteen sisältöjä voi kuluttaa kaikissa edellä 

mainituissa kontaktipisteissä. Mobiiliteknologia edustaa yhtä nopeimmin kasvavista 

markkinoinnin viestintäalustoista ja se mahdollistaa palveluiden käytön missä ja milloin 

tahansa (Rohm et al. 2012, 486). Sosiaalinen media on tuonut brändiviestintään sekä 

mahdollisuuksia että haasteita. Toisaalta sosiaalinen media tarjoaa suoran kanavan 

vuorovaikutukselle sidosryhmien kanssa, mutta toisaalta kamppailu kuluttajien huomiosta 

muiden sisällöntuottajien joukossa tuo yritykselle lisäkuluja (Holt 2016, 4–5). 

 

Media-kontaktipiste kattaa perinteiset mediat ja yhdistää televisio-, radio- ja elokuva-

kontaktipisteet (Jackson 2003, 6; Minsky & Fahey 2017, 72; Kilian 2009, 43). Perinteisesti 

televisio on ollut suosittu brändiviestinnän kanava (Jackson 2003, 6). Sekä televisiomainonta 

että elokuvat tarjoavat mahdollisuuden myös tuotesijoittelulle (Jackson 2003, 5; Kilian 2009, 

43–44). 

 

Ympäristö-kontaktipisteessä yhdistyvät vähittäiskauppa-, toimitila- ja muut ympäristöt -

kontaktipisteet (Jackson 2003, 6–7; Minsky & Fahey 2017, 73–74). Erilaisissa ympäristöissä 

äänibrändäyksen funktio on vaikuttaa sidosryhmän kokemukseen ympäristön äänien kautta. 

Esimerkiksi liiketiloissa sillä voi olla suuri rooli asiakaskokemuksen luomisessa (Jackson 2003, 

7). Minsky & Fahey (2017, 73–74) huomioivat asiakaskokemuksen parantamisen myös 

vähittäiskauppaympäristön ulkopuolella, kuten parkkipaikoilla, käytävillä, eteisissä ja muissa 

vastaavissa usein vähemmälle huomiolle jäävissä tiloissa.  

 

Tapahtuma-kontaktipisteessä yhdistyvät tapaamiset-, konferenssit-, tapahtumat-, messut-, 

juhlat-, lehdistötilaisuudet- ja uusien tuotteiden julkistustilaisuudet -kontaktipisteet (Jackson 

2003, 6; Minsky & Fahey 2017, 68–71, 73). Erilaisissa tilaisuuksissa äänibrändäyksen funktio 

on parantaa osallistujien kokemusta, kuten korostaa ja muotoilla tapahtuman kulkua (Minsky 

& Fahey 2017, 66, 68–69, 204). 
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Puhelin-kontaktipiste sisältää puhelinpalveluiden jonotusmusiikin ja puhelinpalveluissa 

käytetyn puheäänen (Jackson 2003, 6; Minsky & Fahey 2017, 67). Minsky & Fahey (2017, 67) 

pitävät jonotusmusiikkia tärkeänä asiakaskokemuksen kannalta, koska sillä odotusajan voi 

saada tuntumaan lyhyemmältä. Puhelinpalveluiden ääni edustaa brändin ääntä ja sen valinta 

tulisi tehdä huolella (Jackson 2003, 132–133). 

 

Tuotteiden äänet -kontaktipiste kattaa tuotteiden, laitteiden ja laitteistojen, sekä pakkausten 

äänet (Minsky Fahey 2017, 71, 74; Kilian 2009, 44–45). Jackson (2003, 5) mainitsee tuotteiden 

äänisuunnittelun, mutta ei huomioi sitä teoriassaan. Minsky & Fahey (2017, 71) korostavat 

tämän kontaktipisteen tärkeyttä, koska sekä kotiympäristö että julkiset ympäristöt ovat täynnä 

erilaisia piippauksia ja signaaleita. Tuotteiden äänten suunnittelulla on esimerkiksi mahdollista 

parantaa asiakaskokemusta tai helpottaa sovellusten ja laitteiden toimintojen ymmärtämistä 

(emt. 71, 74). 

 

Ladattavat materiaalit -kontaktipiste korvaa Jacksonin (2003, 6) CD-ROM -kontaktipisteen. 

Sen perusfunktio, eli tiedon jakaminen ja säilyttäminen, on sama kuin aiemmin, mutta kattaa 

nykymuodossaan tiedon jakamisen ja välittämisen kanavat. Ladattavat materiaalit -

kontaktipisteeseen kuuluvat myös soittoäänet (Minsky & Fahey 2017, 69). 

 

 

3.3 Audio DNA ja äänibrändiarkkitehtuuri 

 

Minsky & Faheyn (2017) audio DNA:lle pohjautuva teoria hahmottaa äänibrändiarkkitehtuurin 

rakennetta musiikillisten piirteiden pohjalta. Se on valittu tämä tutkimuksen toiseksi 

pääteoriaksi, koska se täydentää Jacksonin (2003) kontaktipisteteoriaa, joka ei huomioi 

äänibrändin musiikillista rakennetta. Se soveltuu myös Mastercardin äänibrändin ydinmelodian 

analyysin teoreettiseksi lähtökohdaksi. Teoria perustuu audio DNA:lle, joka on tarkasti 

määritelty äänibrändin lähtökohta (Minsky & Fahey 2017, 65). 

 

Audio DNA on lyhyt musiikkikappale, joka pohjautuu brändin perusolemukselle (Minsky & 

Fahey 2017, 203). Brändin arvojen, vision, lupausten ja persoonan määrittely on tärkeä osa 

audio DNA:n luomisprosessia, mutta siinä huomioidaan myös visuaalinen ohjeistus ja 

strategiseen brändäysprosessiin kuuluvat muut toimet (emt. 122, 85, 65). Audio DNA sisältää 
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tarkasti määritellyt musiikilliset elementit, joilla brändiviestejä ilmaistaan (emt. 65, 203). Audio 

DNA:ta ei käytetä sellaisenaan, vaan se sisältää melodian, joka toimii äänibrändiarkkitehtuurin 

perusosana (emt. 65–66; vrt. Mastercardin ydinmelodia).  

 

Äänityylioppaaseen16 kootaan graafisen ohjeistuksen tapaan kaikki äänibrändissä käytetyt 

audio DNA:lle pohjautuvat äänibrändielementit ja tarkat ohjeet niiden käytöstä (Minsky & 

Fahey 2017, 129, 203). Visuaalisen logon tapaan äänilogoa ei useimmiten saa muuttaa, mutta 

muuten äänibrändi sallii erilaisten versioiden tekemisen tunnelmien, mielialojen, 

musiikkigenrejen ja maantieteellisen sijainnin mukaan (emt. 88–89). 

 

 

3.4 Muut metodit 

 

Tämä alaluku kertoo tässä pro gradu -työssä käytetyistä muista teorioista. Ne ovat Jacksonin 

(2003, 38) äänten kolmijako ja Kilianin (2009, 41) äänibrändielementtien arviointiin soveltuva 

painopistelista. 

 

Jackson (2003, 38) jakaa äänibrändäyksen äänet kolmeen eri tyyppiin: ihmisääneen, 

ympäristöääniin ja ääniefekteihin, sekä musiikkiin. Niistä jokaisella on erilainen rooli 

äänibrändäyksessä. Ihmisäänen piiriin kuuluvat kaikki ihmisen tuottamat äänet kuten itku, laulu 

ja puhe. Ne ovat tärkeä osa äänibrändäystä, koska ihmiset viestivät sanojen ja äänen avulla. 

(Emt. 38.) Ympäristöäänet ovat taas ympäristössä kuultavia ääniä, jotka eivät ole ihmisperäisiä 

eikä niitä voi tunnistaa tuotetuiksi millään instrumentilla. Niihin kuuluvat muun muassa 

eläinten, säätilojen ja koneiden äänet. (Emt. 40.) Siinä missä ympäristöääniä käytetään 

enemmän taustaääninä, ääniefektit ovat yksittäisiä ääniä, kuten esimerkiksi aseen laukaukset 

tai ovikello (emt. 42). Musiikkia sen sijaan voi käyttää sekä itsekseen että pohjana, jossa voi 

yhdistää tämän kolmijaon kaikki äänityypit (emt. 43).  

 

Kilian (2009, 37) luokittelee äänibrändielementtejä kuuden kriteerin painopistelistan avulla. 

Listassa on paljon yhteneväisyyksiä Kellerin (2008, 142) brändielementtien valintalistan 

kanssa. Siinä missä Keller (2008, 142) hyödyntää listaansa brändielementtien, kuten 

brändinimien, verkko-osoitteiden, hahmojen ja sloganien valintaan, Kilianin (2009, 41) 

 
16 Suomennos: S. Laurila 
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painopistelista on suunnattu äänibrändin musiikillisten elementtien arviointiin. 

Tärkeysluokassa ensisijaiset brändielementit ovat suoraan yhteydessä brändi-identiteettiin, 

jolloin niitä käytetään muista brändeistä erottumiseen ja toissijaiset lähinnä rikastavat brändi-

identiteettiä (Keller 2008, 143). Kilianin (2009, 41) painopistelistan kolmen ensimmäistä 

kriteeriä ovat ensisijaisia ja kolme jälkimmäistä toissijaisia. Ne ovat: 

 

1) muistettavuus (mieleen palautus ja tunnistaminen) 

2) relevanssi (assosiaatiot ja niiden sopivuus) 

3) sympatia (viehätysvoima ja estetiikka) 

4) siirrettävyys (tuotevalikoima ja kulttuurit) 

5) sopeutuvuus (media ja kulunut aika) 

6) suojeltavuus (luokittelu ja maantieteellinen käyttöalue)17 

 

Kilianin (2009, 37–38) mukaan ensisijaisia brändielementtejä ovat tuotteiden äänet, äänibrändi 

ja brändin nimi. Toissijaisia brändielementtejä ovat puolestaan esimerkiksi ympäristöäänet ja 

musiikkiyhteistyöt (emt.). Jacksonista (2003) ja Minsky & Faheysta (2017) poiketen Kilian 

(2009, 38) lukee myös brändin nimen ja brändin sloganin niiden semanttisen ja foneettisen 

merkityksen takia äänibrändäyksen piiriin. Tässä pro gradu -työssä ei oteta huomioon tätä 

äänibrändillistä ulottuvuutta eikä oteta kantaa Mastercardin nimen tai sloganin musiikillisiin 

piirteisiin. 

  

 
17 Suomennos: S. Laurila 
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4. ÄÄNIBRÄNDIN ANALYYSI 

 

Tässä luvussa analysoidaan Mastercardin äänibrändiä musiikillisista ja rakenteellisista 

lähtökohdista. Alaluku 4.1 selvittää Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurin rakenteen perustuen 

sekä kontaktipisteille että audio DNA:lle (ks. alaluvut 3.2 ja 3.3). Sen jälkeen alaluku 4.2 

käsittelee Mastercardin äänibrändin taustalla vaikuttavia lähtökohtia ja brändiviestien 

pääteemoja. Lähtökohdat selvitetään Kilianin (2009) brändielementtien arviointiin soveltuvan 

painopistelistan avulla (ks. alaluku 3.4) ja brändiviestien pääteemat johdetaan Minsky & 

Faheyn (2017) audio DNA -mallin mukaisesti yrityksen arvoista, visiosta ja muista brändi-

ilmauksista (ks. alaluku 3.3). Kyseisten brändiviestien musiikillisia ilmauksia tutkitaan 

musiikkianalyysin keinoin alaluvussa 4.3 ja analyysi laajennetaan ydinmelodian variaatioihin 

alaluvussa 4.4. 

 

 

4.1 Mastercardin äänibrändiarkkitehtuuri 

 

Tämä alaluku kuvaa Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurin rakennetta ensin kontaktipisteiden 

ja sitten musiikillisten ominaisuuksien kautta. Äänibrändiarkkitehtuurin selvittäminen tuottaa 

tärkeää perustietoa Mastercardin äänibrändin käytöstä ja äänibrändin rakenteesta. Mastercard 

itse luonnehtii äänibrändiään kokonaisvaltaiseksi ääniarkkitehtuuriksi18 (Stalzer 2019b; Adams 

2019). Sana comprehensive tarkoittaa kokonaisvaltaista, tyhjentävää, täydellistä ja kattavaa 

(MOT: comprehensive 2020). Kokonaisvaltainen voi viitata sekä äänibrändin laajuuteen että 

sen tuottamaan moniaistilliseen brändikokemukseen. 

 

4.1.1 Kontaktipisteet 

 

Mastercardin käyttämät kontaktipisteet on merkitty kontaktipistekarttaan (ks. kuva 2). 

Äänibrändin esittelyn yhteydessä julkaistun lehdistötiedotteen mukaan Mastercard pyrkii 

äänibrändillään kattamaan mahdollisimman monet kontaktipisteet, joissa se voi olla 

vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa (Mastercard 2019a). 

 

 
18 Comprehensive sound architecture. Suomennos: S. Laurila 
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Kuva 2: Mastercardin kontaktipistekartta. Kuva: S. Laurila 

 

Audiovisuaalinen tuotanto -kontaktipiste sisältää yrityksen audiovisuaalisen tuotannon. 

Kyseinen kontaktipiste liittyy tiiviisti internet-, mobiili- ja sosiaalinen media -

kontaktipisteisiin. Mastercard käyttää äänibrändiään monipuolisesti ja laajasti sosiaalisen 

median kanaviensa, kuten LinkedIn-, Twitter-, Facebook- ja Instagram-sivujensa 

audiovisuaalisessa tuotannossa (Mastercard 2020q–t). Lisäksi musiikki on näkyvässä roolissa 

Mastercardin verkkosivujen etusivulla (Mastercard 2020p). Monet lehtiartikkelit mainitsevat 

Mastercardin hyödyntävän äänibrändiään mainostuksessa (Lachut 2019; B&T Magazine 2019; 

Parker 2019; Alsever 2019). Mobiili-kontaktipiste kattaa Mastercardin sovellukset, joita ovat 

monien maksamissovellusten lisäksi esimerkiksi Global Events -, Nearby App - ja The Space 

Cinema -sovellukset (Google Play 2020, Google Play 2019, Mastercard 2020b, Mastercard 

2019p). 

 

Media-kontaktipisteeseen kuuluvat televisio, radio ja elokuva. Vaikka Mastercardin 

markkinoinnin pääpiste on elämysmarkkinoinnissa, televisio on sille yhä tärkeä viestintäalusta 

(Hickman 2018). Suomessa Mastercardin ydinmelodia on kuultavissa ainakin UEFA 

Champions Leaguen jalkapallo-otteluiden mainostauoilla. Radio on yksi Mastercardin 

viestintäalustoista muun muassa hyväntekeväisyyden ja yleisötapahtumien yhteydessä 

(Randrianasolo & Rahfaldt 2018, Mastercard 2019q), joten todennäköistä on, että sitä 
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hyödynnetään myös Mastercardin mainonnassa. Kilian (2009, 43) mainitsee elokuvat 

mahdollisuutena tehdä tuotesijoittelua äänen avulla. Mastercard tekee yhteistyötä Venetsian 

elokuvajuhlien kanssa (Mastercard 2020f), mutta tiettävästi äänimuotoista tuotesijoittelua ei ole 

vielä tapahtunut. 

 

Ympäristö-kontaktipisteeseen kuuluvat muun muassa vähittäiskaupan ja toimitilojen 

ympäristöt. Lehtiartikkelien mukaan Mastercardin äänibrändiä hyödynnetään muun muassa 

yhtiön hisseissä, toimistojen taustamusiikkina ja julkisissa tiloissa (Alsever 2019) sekä 

Mastercardin sponsoroimissaan tapahtumissa ja laitoksissa, kuten Carnegie Hallissa (Warc 

2019). 

 

Tapahtuma-kontaktipiste kattaa monenlaiset tapahtumat, tapaamiset ja sponsoroinnin. 

Lehtiartikkelien mukaan Mastercardin äänibrändi on esillä muun muassa B2B- ja B2C-

tapahtumissa ja messuilla (Alsever 2019; Parker 2019). Brändiuudistuksen myötä Mastercard 

panostaa sponsoroitiin (Interbrand 2019) ja sen sponsorointikohteita tällä hetkellä ovat UEFA 

Champions League, The Olivier Awards, The Brit Awards, Disneyland Paris (Mastercard 

2020h), Australian Open (Parker 2019), The Grammy Awards (Lachut 2019) ja Carnegie Hall 

(Warc 2019). 

 

Puhelin-kontaktipisteeseen kuuluvat puhelinpalveluiden jonotusmusiikki ja puhelupalveluiden 

äänivalikossa käytetty puheääni. Lehtiartikkelin mukaan Mastercardin äänibrändiä käytetään 

yhtiön puhelinpalveluiden odotusmusiikissa (Lachut 2019). Koska Mastercardin äänibrändi on 

tarkasti suunniteltu kokonaisuus, todennäköisesti myös äänivalikon puheääni on huolella 

valittu. 

 

Tuotteiden äänet -kontaktipisteeseen kuuluvat laitteiden ja laitteistojen äänet sekä perinteisissä 

että digitaalisissa ympäristöissä. Lehtiartikkeleiden mukaan Mastercardin äänibrändissä on 

huomioitu maksupäätteiden ja maksutapahtumien äänet sekä sovellusten äänet molemmissa 

ympäristöissä (Alsever 2019; Parker 2019). Esimerkiksi maksutapahtumasta kertova 

Acceptance-ääni on käytössä jo 36 miljoonassa maksupäätteessä (Adams 2020). Mastercardin 

äänibrändi on läsnä myös soittoäänissä (Mastercard 2020u), jotka kuuluvat Ladattavat 

materiaalit -kontaktipisteeseen. 
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4.1.2 Audio DNA 

 

Äänibrändiarkkitehtuurikartta (ks. kuva 3) sisältää Mastercardin äänibrändin osat, jotka on 

julkaistu Mastercardin verkkosivuilla ja YouTubessa helmikuun 2019 ja syyskuun 2020 

välisenä aikana. Mastercardin audiovisuaalisessa tuotannossa on käytetty myös muita erikseen 

julkaisemattomia versioita, mutta ne on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Harmaalla 

taustavärillä ja paksummilla ääriviivoilla on merkitty osat, jotka kuuluvat tämän tutkimuksen 

tarkan analyysiin piiriin. Viisto viivasto tarkoittaa, että kyseisessä osassa käytetään ihmisääntä. 

Musiikkikappaleisiin on merkitty niiden sävellajit ja tempomerkinnät. Pieni nuotti oikeassa 

alalaidassa kertoo, että kyseinen osa sisältää ydinmelodian. Vastaavasti pieni luottokortin kuva 

kertoo, että osa sisältää maksutapahtuman hyväksymistä ilmaisevan Acceptance-äänen. 

 

 

Kuva 3: Mastercardin äänibrändiarkkitehtuuri. Kuva: S. Laurila 
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Yllä olevassa äänibrändiarkkitehtuurikartassa ilmaistu äänibrändiarkkitehtuurin rakenne on 

koottu pohjautuen Minsky & Faheyn (2017) audio DNA:lle. Kaikki äänibrändiarkkitehtuurin 

osat perustuvat tarkkaan määritetyille lähtökohdille ja pääteemoille, joista kerrotaan tarkemmin 

alaluvussa 4.2. Vaikka Mastercardin audio DNA on vain yrityksen itsensä tiedossa, 

äänibrändäysprosessin mukaisesti ydinmelodia on siitä johdettu (Minsky & Fahey 2017, 65). 

Ydinmelodia on äänibrändiarkkitehtuurin osa, jolle koko Mastercardin äänibrändi perustuu 

(Stalzer 2019b). Sen johdannaisia ovat Mastercard Soundscape ja sen versiot. Lisäksi 

äänibrändiarkkitehtuuriin kuuluu äänilogo, hyväksytystä maksutapahtumasta kertova 

Acceptance-ääni, Acceptance-ääntä ja eri maksutapoja esittelevät videot, musiikkiyhteistyöt 

sekä instrumentaalia ja laulettua taustamusiikkia sisältävä muu musiikki. 

 

Alaluvussa 3.4 esitellyn Jacksonin (2003, 38) äänibrändäysäänten kolmijaon mukaan valtaosa 

Mastercardin äänibrändistä kuuluu musiikkikategoriaan. Varsinaisia ääniefektejä ovat vain 

Acceptance-ääni (Mastercard 2019b) ja äänilogo (Mastercard 2020a: 00:34–00:35). Artist Loft- 

(Mastercard 2019k), Boutique- (Mastercard 2019l), Coffee Shop- (Mastercard 2019m), 

Restaurant- (Mastercard 2019n) ja Taxi-videot (Mastercard 2019o) perustuvat 

ympäristöäänille. Niissä luodaan videon nimen mukainen äänimaisema, esitellään Mastercardin 

tarjoamia maksamisen tapoja ja ne päättyvät maksutapahtuman onnistumisesta kertovaan 

Acceptance-ääneen. Jacksonin (2003, 43) mukaan ääniefektejä ja ihmisääntä voi yhdistää 

brändimusiikkiin. Playfulissa (Mastercard 2019j) Acceptance-ääni muodostaa tärkeän osan 

kappaleen sovitusta. Mastercardin äänibrändiarkkitehtuuriin ei kuulu pelkkää ihmisääntä 

sisältäviä osia. Brändin konkreettinen puhujaääni (Kilian 2009, 41, 43; Jackson 2003, 131) voisi 

olla Mastercardin ainoa ihmisääntä sisältävä äänibrändin osa, mutta se on jätetty tästä 

tutkimuksesta pois pro gradu -työn rajallisuuden takia. 

 

Mastercardin äänibrändin musiikkikappaleista noin puolet sisältävät ihmisääntä. Toistaiseksi 

instrumentaalia musiikkia on vähän enemmän, mutta vaikuttaisi siltä, että ihmisääntä sisältävän 

brändimusiikin määrä olisi kasvamassa Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurissa. Talvella 2009 

julkaistuista Mastercard Soundscapen (Mastercard 2019g) versioista Cape Town (Mastercard 

2019d), Operatic (Mastercard 2019i) ja Cinematic (Mastercard 2019e) sisältävät ihmisääntä, 

mutta vain Operaticissa se on kappaleen pääosassa. Bogotá (Mastercard 2019c), Dubai 

(Mastercard 2019f), Mumbai (Mastercard 2019h) ja Playful (Mastercard 2019j) ovat 

instrumentaalikappaleita. 
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Talvella 2020 Mastercard julkaisi useita laulua sisältäviä musiikkikappaleita. Niistä tärkein on 

Mastercardin ensimmäinen single, Merry Go Round (Mastercard 2020o), yhteistyössä 

ruotsalaisen artistin Nadine Randlen kanssa (Mastercard 2020g). Kappale kuuluu 

musiikkialbumiin, jonka Mastercard aikoi julkaista vuoden 2020 aikana (emt.), mutta 

koronavirusepidemia on siirtänyt sen julkaisuajankohtaa (Adams 2020). Musiikkisinglen 

yhteydessä julkaistiin myös kuusi taustamusiikkikappaletta (Mastercard 2020i–n), joista kolme 

sisältää laulua. 

 

 

4.2 Lähtökohdat ja brändiviestien pääteemat 

 

Tämä alaluku käsittelee Mastercardin äänibrändin lähtökohtia ja brändiviestien pääteemoja. 

Ensin määritetään Mastercardin äänibrändin lähtökohdat Kilianin (2009, 41) painopistelistan 

avulla. Sen jälkeen tutkitaan Mastercardin brändiviestinnän pääteemoja Minsky & Faheyn 

(2017, 65, 24–27, 122) audio DNA:n ja äänibrändäysprosessin mukaisesti.  

 

Ensimmäinen painopiste on muistettavuus, johon liittyy muistaminen ja tunnistaminen. 

Monissa lehtiartikkeleissa eniten toistuvia teemoja Mastercardin äänibrändiin liittyen ovat 

mieleen jäävyys, muistettavuus ja brändiin yhdistyminen (Sachs 2019, Rooney 2020, Alsever 

2019, Lachut 2019). Mastercard (2019a) pitää äänibrändiään visuaalisen logonsa vastineena. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Mastercard haluaisi äänibrändinsä olevan yhtä välittömästi 

tunnistettavissa kuin visuaalisen logonsa. 

 

Painopistelistan toiseen kohtaan, eli relevanssiin, kuuluvat brändiin liittyvät assosiaatiot ja 

niiden sopivuus. Lehtiartikkeleissa esiin nousseita teemoja ovat muun muassa Mastercardin 

luotettavuus toimijana ja Mastercardin tarjoamien palveluiden turvallisuus (Interbrand 2019; 

Lachut 2019). Esimerkiksi Mastercardin teettämässä tutkimuksessa väitetään, että kuluttajat 

kokivat maksuympäristön turvallisemmaksi, kun maksutapahtumaan yhdistettiin ääni (Christie 

2020). Näihin ja Mastercardin äänibrändin välittämiin muihin brändiviesteihin palataan 

myöhemmin tässä alaluvussa. 

 

Kolmas painopiste on sympatia, joka liittyy brändielementin houkuttelevuuteen ja estetiikkaan. 

Lehtiartikkeleissa mainittuja Mastercardin äänibrändiin liittyviä teemoja ovat miellyttävyys, 

neutraalius ja yksinkertaisuus. Mastercardin äänibrändin melodia ei artikkelien mukaan saanut 
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olla niin monimutkainen, että se olisi muuttunut häiritseväksi ja dominoinut tilannetta liikaa, 

vaan sen tuli olla miellyttävä ja pysyä lintujen laulun tapaan taustalla. (Alsever 2019; Rooney 

2019.)  

 

Painopistelistan neljäs ja viides kohta ovat osin päällekkäisiä. Ne ovat siirrettävyys ja 

mukautuvuus, ja niihin kuuluu muunneltavuus eri tuotteissa, kulttuureissa, välineissä ja ajassa. 

Minsky & Faheyn (2017, 27, 91, 88) mukaan äänibrändäystä voi hyödyntää brändin 

uudistumis- ja muuntumistarpeissa, mutta myös luoda eri tilanteisiin, markkinoille ja 

musiikkigenreihin sopivia versioita. Mastercard on kansainvälinen yritys, joka lehtiartikkelien 

mukaan tekee äänibrändistään erilaisia versioita tavoittaakseen kohderyhmänsä paremmin 

olinpaikasta, iästä ja musiikkimausta riippumatta (Sachs 2019, Rooney 2019). Toisin sanoen 

Mastercardin motiivina on tarjota eri kohderyhmilleen musiikillisia samaistumisen kohteita. 

 

Kuudes painopiste on suojeltavuus, johon liittyy brändielementtien luokittelu ja 

maantieteellinen näkökulma. Äänibrändäyksen yhteydessä tämä painopiste liittyy erityisesti 

tekijänoikeuksiin. Kun äänibrändi perustuu varta vasten brändiä varten tehdylle musiikille, se 

on ainoastaan kyseisen yrityksen käytössä. Lisensoitua musiikkia voi käyttää kuka tahansa ja 

lisäksi se voi assosioitua kyseisen musiikin aiempiin käyttöyhteyksiin, kuten elokuviin tai 

sarjoihin (Minsky & Fahey 2017; 5, 66). Mastercardin äänibrändin luomisprosessiin kuului 

ydinmelodian uniikkiuden selvittäminen (Alsever 2019). 

 

Äänibrändäyksessä käytetyt musiikilliset ilmaukset johdetaan brändin perusolemuksesta, 

visiosta, missiosta, arvoista, lupauksesta ja persoonallisuudesta (Minsky & Fahey 2017, 3, 26). 

Brändin perusolemuksen tai lupauksen voi myös tiivistää joko pariin sanaan tai lyhyeen 

lauseeseen, jotka toimivat lähtökohtana äänibrändin luomiselle ja audio DNA:lle (Minsky & 

Fahey 2017, 24–27). Koska äänibrändin taustalla vaikuttavat tarkat avainsanat tai -lauseet ovat 

vain Mastercardin tiedossa, tässä työssä viestinnällisiä pääteemoja etsitään yrityksen arvoista, 

visiosta, missiosta ja muusta viestinnästä. Niiden perusteella Mastercardin neljä pääteemaa ovat 

1) jatkumo menneisyydestä tulevaisuuteen ja liike eteenpäin 2) turvallisuus ja luottamus 3) 

yhdistävyys ja kumppanuus 4) intohimo. Jotkut brändielementeistä, kuten arvot, kuuluvat 

useaan pääteemakategoriaan, ja osa vain yhteen, kuten visio. Huomionarvoista on, että 

Mastercardin kotisivujen viestinnälliset painotukset vaihtelevat maanosan mukaan. Esimerkiksi 

Mastercardin Yhdysvaltojen visiosivun sisältö eroaa Mastercardin Iso-Britannian visiosivun 
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sisällöstä. Tämä tosin voi johtua myös brändiuudistuksen keskeneräisyydestä. Olennaista on 

kuitenkin se, että sivustojen viestit eivät ole ristiriidassa keskenään. 

 

Ensimmäiseen pääteemaan, eli jatkumoon menneisyydestä tulevaisuuteen ja liikkeeseen 

eteenpäin, kuuluu ajatus juurista (Mastercard 2020e) ja perinnöstä (Pentagram), joiden 

vastakohdat ovat modernius (Pentagram) ja digitaalisuus (Mastercard 2020e). Digitaalisuus on 

läsnä sekä Mastercardin tarkoituksessa yrityksenä että visiosivulla (emt.). Huomiota herättävin 

viesti on kuitenkin Mastercardin Yhdysvaltojen visiosivujen yläreunan ”Always moving 

forward” (emt.). Se kiteyttää ensimmäisen pääteeman pääviestin ja antaa sille selkeän suunnan: 

aina eteenpäin. 

 

Toinen pääteema on turvallisuus ja luottamus. Lehtiartikkelien mukaan Mastercard korostaa 

luottamusta, turvaa ja turvallisuutta maksupalveluiden tarjoajana (Interbrand 2019; Lachut 

2019). Turvallisuuden teeman tärkeydestä kertoo, että se on sidottu Mastercardin 

yritystarkoitukseen (Mastercard 2020e) ja missioon (Mastercard 2020c). Luottamus puolestaan 

on Mastercardin arvoista ensimmäinen (emt.). Sitä ilmennetään myös brändin visuaalisessa 

ilmeessä. Mastercardin brändipäivityksen yhteydessä tehdyn logomuutoksen värivalinnoilla 

tavoiteltiin läpinäkyvyyden tuntua (Pentagram). 

 

Kolmas pääteema on yhdistävyys ja kumppanuus. Yhdistävyys ilmenee Mastercardin 

tarkoituksessa yrityksenä (Mastercard 2020e) ja kumppanuus arvoissa (Mastercard 2020c). 

Tähän pääteemaan liittyy myös Mastercardin sidosryhmilleen antama hyöty ja arvon 

tuottaminen (Mastercard 2020e, Mastercard 2020c). Mastercardin visuaalisessa logossa 

yhdistävyyttä ja kumppanuutta ilmaistaan lomittain menevillä ympyröillä (Pentagram). 

 

Neljäs pääteema on intohimo. Intohimo on sidottu Mastercardin tarkoitukseen yrityksenä 

(Mastercard 2020e) ja sen visioon, joka on ”A world beyond cash” (Mastercard 2018). 

Intohimon teema on myös näkyvä osa Mastercardin markkinointia. Se alkoi Priceless-

kampanjalla kaksikymmentä vuotta sitten ja sen jatkumoon kuuluvat Priceless possibilies - ja 

Start something priceless -markkinointikampanjat, joista viimeksi mainittu on uusin. Se alkoi 

tammikuussa 2018 ja sen teemana on rohkaista ihmisiä tavoittelemaan unelmiaan Mastercardin 

avulla. (Mastercard 2018.) Intohimon teema nousee esiin myös monissa Mastercardia 

koskevissa lehtiartikkeleissa (Interbrand 2019; Whateley 2019; Christie 2020; Lachut 2019). 

Lisäksi intohimoon liittyvä optimismi mainitaan yhtenä Mastercardin brändi-identiteetin 
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piirteistä (Businesswire 2020; Gianatasio 2020). Visuaalisessa logossa optimismia ilmaistaan 

värivalinnoissa. Logon ympyrämuodot taas edustavat sallivuutta ja saavutettavuutta. 

(Pentagram.) 

 

Taulukkoon (ks. kuva 4) on koottu Mastercardin äänibrändin lähtökohdat ja pääviestit. 

Mastercardin äänibrändin lähtökohdissa korostuvat Kilianin (2009) kuudesta painopisteestä 

muistettavuus, siirrettävyys ja mukautuvuus, mutta myös relevanssi ja sympatia. Niiden 

perusteella Mastercardin äänibrändin lähtökohtana on olla helposti muistettava, yksinkertainen, 

muunneltava ja välittää halutut viestit brändistä. 

 

 

Kuva 4: Mastercardin äänibrändin lähtökohdat ja pääteemat. Kuva: S. Laurila 

 

Kilianin (2009) listan brändiviestien välitys -kategoriaan kuuluu neljä viestinnällistä 

pääteemaa, jotka johdettiin Minsky & Faheyn (2017) audio DNA:n mukaisesti. Ne ovat 

vahvasti sidoksissa Mastercardin käyttämiin ilmaisuihin itsestään yrityksenä. Jokainen 

teemoista (liike, turva, yhdistävyys, intohimo) on osa sen yritystarkoitusta ja kolmea niistä 

(turva, yhdistävyys, intohimo) ilmennetään myös visuaalisessa logossa. Pääteemoista neljättä, 

eli intohimoa, toteutetaan pääosin markkinoinnissa ja sille perustuvia markkinointikampanjoita 

on useita. Mastercardin visuaalisen brändipäivityksen toteuttaneen yrityksen mukaan 

Mastercard haluaa brändinä viestiä yksinkertaisuutta, yhdistettävyyttä, saumattomuutta ja 

moderniutta, mutta sisällyttää viestiin myös ajatuksen yrityksen juurista (Pentagram), mikä 

täsmää brändistä löydettyihin pääteemoihin. 
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4.3 Ydinmelodian analyysi 

 

Ydinmelodia19 (ks. kuva 5; Mastercard 2019a: 1:04–1:17) on Mastercardin äänibrändin 

perusyksikkö, joka esiintyy perusmuodossaan tai vähän muunneltuna lähes kaikissa 

Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurin osissa ja jolle äänibrändiin kuuluva melodinen 

materiaali perustuu. Koska äänibrändi on brändin äänellinen vastine (Minsky & Fahey 2017, 

91; Mastercard 2019a) ja äänibrändäysprosessissa audio DNA johdetaan brändin 

perusolemuksesta (Minsky & Fahey 2017, 3, 27; Jackson 2003, 129), tämän tutkimuksen 

musiikkianalyysi perustuu oletukselle, että Mastercardin ydinmelodiassa ilmaistaan alaluvussa 

4.2 määriteltyjä lähtökohtia ja pääteemoja. 

 

 

Kuva 5: Mastercardin ydinmelodia. Nuotinnos: S. Laurila 

 

Useissa lehtiartikkeleissa mainitaan Mastercardin äänibrändin yhteydessä earwormit, eli 

korvamadot (esim. Alsever 2019), jotka myös Jackson (2003, 10) mainitsee jinglejen helposti 

muistiin jäävien melodioiden yhteydessä. Tässä tutkimuksessa kyseisten mainintojen katsotaan 

korostavan Kilianin (2009, 41) ensimmäistä painopistettä (muistettavuus) eikä tarkoittavan, että 

ydinmelodia olisi korvamato. Analyysissä kuitenkin otetaan huomioon, että Mastercardin 

äänibrändin kehittämistä edelsi laaja-alainen musiikillinen ja monitieteellinen tutkimus (ks. 

alaluku 2.2.2). Tästä syystä ydinmelodian luomisessa on voitu käyttää hyödyksi tutkimusta 

esimerkiksi musiikillisten hittien tai korvamatojen piirteistä. 

 

Mastercardin ydinmelodia kestää noin kolmetoista sekuntia ja on tunnelmaltaan neutraali ja 

miellyttävä. Sen pääosassa on yksinkertainen kymmenen sekuntia kestävä varsinainen melodia. 

Ydinmelodiassa on käytetty sekä akustisia että digitaalisia soittimia: melodia on toteutettu 

viululla ja näppäilyllä akustisella kitaralla, ja digitaalisilla soittimilla on säestävä rooli. 

Soinniltaan äänimaailma jää vähän ohueksi, koska siitä puuttuvat syvät bassoäänet ja täyteläiset 

soinnut. Ydinmelodia ei yhdisty mihinkään tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin, vaan voisi olla 

 
19 Core Melody, suom. S. Laurila 
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tyylinsä perusteella länsimaisen populaarimusiikin periaattein sävellettyä musiikkia ihan mistä 

päin maailmaa tahansa. 

 

4.3.1 Harmonia 

 

Ydinmelodian harmonia on yksinkertainen ja noudattaa käytännössä yhtä populaarimusiikin 

suosituista sointukuluista. Se on sävellajiltaan G-aeolinen ja sen harmonia on i-III-VI-III-VII(-

i), eli Gm-Bb-Eb-Bb-F(-Gm). Ainoan pienen poikkeuksen tähän populaarimusiikin kadenssiin 

(i-VI-III-VII) tekee se, että ydinmelodiassa kuudennen asteen sointua edeltää kolmannen asteen 

sointu. Sointukulku I-III-VI puolestaan on yksi länsimaisen taidemusiikin peruskadensseista. 

Tässä yhteydessä kyseinen kadenssi tulkitaan G-aeoliseksi i-III-VI, tai vaihtoehtoisesti 

kolmannen ja kuudennen asteen sointujen katsotaan olevan lainoja G-duurista. Kuulokuvan 

perusteella sävellaji on mollipohjainen selvästi erottuvan toonikan takia, mutta koska valtaosa 

soinnuista on duurimuotoisia, harmonia säilyttää positiivisen ja optimistisen tunnelman. Monet 

populaarimusiikin kappaleet noudattavat tätä suosittua sointukulkua (i-VI-III-VII), kuten 

Coldplayn The Scientist, The Cranberriesin Zombie, Adelen Hello ja Eagle Eye Cherryn Save 

Tonight (Singing Simplified 2019). Sointukulkua i-VI-III on yleisempää käyttää 

duurisävellajissa.  

 

Musikaaliset koukut ovat helposti muistettavia ja erottuvia fraaseja, joihin voi liittyä toisteisuus 

(Monaco & Riordan 1980 ks. Burns 1987, 1). Lisäksi harmonialle ominainen piirre on, että 

kappale on mahdollista tunnistaa pelkkien soitettujen sointujen perusteella ilman melodiaa 

(Burns 1987, 4). Mastercardin ydinmelodian sointukulku on yksinkertainen ja lyhyt. Se on 

harmonia, jota voisi toistaa uudelleen ja uudelleen (ks. Mastercard Soundscape 4.4.1). Koska 

länsimainen populaarimusiikki ja sen vaikutteet ovat levinneet käytännössä jokaiselle 

mantereelle länsimaisten tv-sarjojen, elokuvien ja musiikin mukana (Minsky & Fahey 2017, 7; 

Jackson 2003, 16), ydinmelodian populaarimusiikista tuttu harmoniakierto todennäköisesti 

tunnistetaan jollain tasolla ympäri maailman. Tunnistaminen ei välttämättä ole tietoista, mutta 

kappale voi kuulostaa tutulta. 

 

Mastercardin ydinmelodian tapauksessa harmonia, jonka sointukierto on ennakoitavissa eikä se 

sisällä mitään outoa tai yllättävää, voi ilmaista turvallisuutta. Assosiaatiota vahvistavat 

sointujen rauhalliset vaihdot, jotka tapahtuvat pääosin tahdin välein, poikkeuksena kaksi 

sointua sisältävä neljäs tahti. Tunnettu sointukulku voi myös tuoda Mastercardin ydinmelodian 
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lähemmäs kuulijoitaan ja tehdä äänibrändistä houkuttelevamman: sekä kuulija että Mastercard 

jakavat yhteisen musiikkikokemuksen tutulta kuulostavan musiikin muodossa. Yhteisen 

kokemuksen jakaminen viittaa myös neljänteen pääteemaan (intohimo), joka korostaa 

intohimoa yksilölle tärkeitä asioita kohtaan. 

 

4.3.2 Melodia 

 

Ydinmelodian melodia on yksinkertainen ja koostuu viidestä pentatoniseen g-molliasteikkoon 

kuuluvasta sävelestä. Pentatoninen asteikko löytyy laajalti maailman musiikkikulttuureista. 

Ydinmelodia muodostaa fraasin, joka koostuu neljästä säkeestä a-b-a-c (ks. kuva 6). Melodian 

keskiössä on kolme säveltä b, c ja d, joilta melodia päätyy a-säkeessä alas g:lle ja b-säkeessä 

ylös f:lle. Melodian suunta on voimakkaasti alaspäin säkeessä a ja ylöspäin säkeessä b, mikä 

muodostaa vahvan kuulokuvan G-molli- ja Bb-duurisoinnuista, jotka sijaitsevat vastaavassa 

järjestyksessä, eli G-molli alempana ja Bb-duuri ylempänä. Nämä kaksi säettä muodostavat 

säeparin, jota voisi toistaa loputtomiin. Melodia kuitenkin päättyy kolmannen säkeen jälkeen 

päätyessään takaisin g:lle ja jäljelle jää vain c-säkeen muuttuva harmonia ennen paluuta 

toonikalle. 

 

Kuva 6: Mastercardin ydinmelodian säkeet. Nuotinnos: S. Laurila 

 

Pentatoninen asteikko on sävelkulku, joka on ollut yleinen maailmanlaajuisesti jo tuhansien 

vuosien ajan. Todennäköisesti Mastercard on valinnut pentatonisen asteikon ydinmelodiansa 

perustaksi juuri siitä syystä, että se soveltuu kansainväliseen käyttöön. Lisäksi pentatoninen 

asteikko mahdollistaa erilaisten variaatioiden tekemisen, koska viittä säveltä sisältävää 

melodiaa voi käytännössä jatkaa miltä tahansa kyseisen asteikon säveleltä. Pentatonisuus liittyy 

muunneltavuuden teemaan, jota käsitellään alaluvussa 4.4 ydinmelodiasta johdetun Mastercard 

Soundscapen eri versioiden analyysin yhteydessä. 
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Pentatonisen asteikon käyttäminen voi helpottaa melodian muistamista, koska se on 

yksinkertainen ja siinä on vain viisi säveltä. Lisäksi Mastercardin ydinmelodian rakenteessa on 

voitu huomioida myös muita muistamista tukevia musiikillisia piirteitä. Williamson & 

Müllensiefenin (2012, 7) mukaan pitkät äänet ja pienet intervallihypyt tekevät melodioista 

helpommin laulettavia ja lisäävät todennäköisyyttä sille, että melodiasta tulisi niin sanottu 

korvamato. Mastercardin ydinmelodia on yksinkertainen ja se on helppo laulaa: jokainen säe 

alkaa aina b:ltä ja päätyy joko g:lle tai f:lle. Melodian intervallit ovat pieniä ja melodia liikkuu 

ainoastaan asteittain joko kolmen kokosävelaskeleen alueella tai hyppää pienen terssin alas- tai 

ylöspäin. Laulamista helpottavat myös jokaisen säkeen selvä suunta ja melodian pieni ambitus. 

Ydinmelodian säkeet tähtäävät harmonian kannalta olennaisille pitkille äänille ja melodia 

pysyy pienen septimin alueella. 

 

Jabukowskin (2016, 130) mukaan melodiat, joiden rakenne noudattaa tyypillisiä yleisiä 

melodiamuotoja, muistetaan paremmin kuin melodiat, jotka eivät niitä noudata. Länsimaisessa 

musiikkiperinteessä yksi tyypillinen melodiamuoto on kaari, jossa melodia ensin nousee ja 

sitten laskee, kuten Tuiki tuiki tähtönen (Jabukowski 2016, 130; Durham University Earworms 

Project 2016). Tätä melodiamuotoa käytetään lastenlaulujen ohella yleisesti myös 

populaarimusiikissa (Durham University Earworms Project 2016). Mikäli melodian muoto ei 

kuulu tavallisimpiin melodiamuotoihin, melodian nopea liike sen ääripisteiden välillä voi lisätä 

sen muistamista (Jabukowski 2016, 130). Mastercardin ydinmelodian b- ja a-säkeiden melodia 

muodostaa kaaren. Vaikka ydinmelodian ensimmäisen a-säkeen melodia on laskeva, b-säkeen 

melodia nousee ylös ja laskee sieltä seuraavan a-säkeen aikana. Lisäksi jokaisen säkeen aikana 

tapahtuu suunnanvaihdos melodian toista ääripäätä kohti. Nämä suunnanvaihdokset voivat 

ainakin teoriassa vaikuttaa Mastercardin ydinmelodian muistamista tukevasti, koska ne 

helpottavat melodian seuraamista ja tekevät siitä mielenkiintoisemman. 

 

Ääripäiden välillä kulkeva melodia ja sen rytmin kohotahtisuus luovan vahvan tunteen 

liikkeestä, jonka voi tulkita viittaavan Mastercardin visioon ”Always moving forward”. 

Liikkeen tuntua lisää myös kitaran näppäilty taustakuvio ydinmelodian ensimmäisessä ja 

toisessa säkeessä. Taustakuvion melodiarakenne, jossa melodia hyppää soinnun perusääneltä 

ensin kvintille ja sieltä saman kvintin kautta aina soinnun oktaaville asti (ks. Liite 1: Mastercard 

Soundscapen intro) yhdistettynä rytmikuvioon, joka toistaa vuorotellen synkooppia ja triolia, 

on vahva liikkeen ilmaus. 
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Mastercardin ydinmelodialla voi ajatella ilmaistavan myös yhdistävyyttä ja turvallisuutta. 

Melodia, jossa on käytetty laajasti tunnettua asteikkoa ja melodiamuotoa, symboloi 

yhdistävyyttä, koska se voi kuulostaa monista kuulijoista tutulta. Harmonian tavoin 

yksinkertainen ja neutraali melodia voi viitata myös turvaan, koska se on ennakoitavissa eikä 

sen melodinen materiaali sisällä mitään yllättävää tai poikkeavaa. 

 

4.3.3 Rytmi ja tempo 

 

Mastercardin ydinmelodian rytmissä korostuu toisteisuus ja liikkeen tuntu. Jokaisessa 

melodiasäkeessä on rytmimotiivi, joka alkaa kohotahdilla, sisältää kolme 16-osanuottia ja 

päätyy pitkälle sävelelle, joka on pituudeltaan yhtä 16-osanuottia vaille kolme kokonaista iskua. 

Ydinmelodian rytmi ilmaisee liikettä ja se viittaa Mastercardin visioon ”Always moving 

forward”. Ydinmelodian sovituksessa on kuitenkin rytmiikkaa neljässä tasossa: melodiassa, 

bassossa, yksittäisinä iskuina ja taustaäänissä. Melodian rytmimotiivi on liikkuva ja sitä 

korostaa kohotahdeilla alkava selkeäsuuntainen melodia. Liikkeen tuntua voimistaa taustalla 

oleva synkooppia ja triolia vuorotteleva rytmi, joka kuuluu selkeästi kahden ensimmäisen 

säkeen aikana. Lisäksi jokaisen tahdin ensimmäisen synkoopin viimeisellä 16-osalla on 

erillinen aksentoitu isku, joka eteenpäin vievyyden sijaan korostaa melodian pitkiä ääniä ja 

rauhallista peruspulssia. Ydinmelodian aikana taustaäänissä puolestaan tapahtuu accelerando, 

kun taustaäänien liike nopeutuu säe säkeeltä. 

 

Jabukowskin (2017, 130) mukaan on viitteitä siitä, että tyypilliset korvamatomelodiat olisivat 

tavanomaisia melodioita nopeampia. Mastercard ei kuitenkaan vaikuta hakevan 

tempovalinnallaan parempaa muistettavuutta vaan tekee sen toisteisuuden avulla: ydinmelodian 

toistuva ja säännöllinen rytmikuvio jää helposti mieleen. Rauhallisella tempolla voidaan 

ilmaista sen sijaan turvallisuutta. Ydinmelodian tempovalinta on rauhallinen, noin 70 iskua 

minuutissa. Se on adagio, eli hidas ja kiireetön. Rauhallinen tempovalinta välittää viestin 

levollisuudesta, joka voi assosioitua turvallisuuden tunteeseen. Vaikka Mastercardin 

ydinmelodialla ei ehkä tavoitella fysiologisia muutoksia, rauhallinen tempovalinta saattaa 

teoriassa vaikuttaa kuulijaan rauhoittavasti. 
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4.3.4 Instrumentaatio 

 

Ydinmelodiassa yhdistyvät akustinen ja digitaalinen sointimaailma. Lopputulos kuulostaa 

neutraalin länsimaiselta, mutta ei yhdisty mihinkään tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin. 

Soittimien roolijako on selkeä: melodiassa käytetään pääosin akustisia ja säestyksessä 

elektronisia soittimia. Ydinmelodian sointimaailma on ohut, koska siitä puuttuvat syvimmät 

bassoäänet ja valtaosa äänistä kuuluu keskirekisteriin tai sen yläpuolelle. Myöskään varsinaiset 

rytmisoittimet, kuten rummut, eivät kuulu sen sovitukseen. 

 

Ydinmelodian äänimaailma kasvaa säe säkeeltä. Ensimmäisen säkeen instrumentaatioon 

kuuluvat vain viululla ja näppäillyllä kitaralla soitettu melodia, elektroninen vaimeahko 

sointuääni ja keskirekisteristä soitettu kitara. Toisessa säkeessä äänimaailma laajenee ja säkeen 

pitkällä äänellä kuullaan bassoääni vahvistamassa synkooppien kahta ensimmäistä ja trioleiden 

ensimmäistä iskua. Lisäksi näiden korostettujen iskujen aikana elektroninen soitin vahvistaa 

sointuääntä. Kolmannessa säkeessä äänimaailma laajenee, kun elektroninen sointuääni 

voimistuu ja alkaa liikehtiä enemmän. Kolmannen säkeen aikana myös kirkas ksylofoni tai muu 

vastaava melodinen lyömäsoitin aloittaa taustamelodian, joka vie neljännen säkeen läpi ja kohti 

uuden fraasin alkua. 

 

Melodian soitinyhdistelmä, eli viulu ja akustinen kitara, ei ole tyypillinen soitinyhdistelmä 

länsimaisen taidemusiikin eikä populaarimusiikin perinteessä. Akustinen kitara ei kuulu 

orkesterisoittimiin ja sitä käytetään useimmiten soolosoittimena tai säestävässä roolissa. Viulu 

taas on orkesterisoitin, jolla kantava ja kirkas ääni. Molemmilla soittimilla on pitkä historia 

sekä taide- että kansanmusiikin perinteessä. Sointiyhdistelmänä viulu ja näppäilty akustinen 

kitara muodostavat ainutlaatuisen sointivärin. Viulun ääni on selvästi melodian pääväri, johon 

akustinen kitara tuo keveyttä irtonaisella artikulaatiollaan. Epätyypillinen soitinyhdistelmä 

vähentää assosioitumista varsinkin länsimaisen taidemusiikin perinteeseen. Kolmas 

ydinmelodiassa selvästi erottuva akustinen soitin on ksylofoni tai muu vastaava melodinen 

lyömäsoitin, joka erottuu kirkkaudellaan muista instrumenteista. 

 

Ydinmelodian sovituksessa on käytetty myös elektronisia soittimia. Elektronisen soittimen, 

joka todennäköisesti on kosketinsoitin, ääniefektit ja äänenvoimakkuus lisääntyvät 

ydinmelodian jokaisessa säkeessä. Rytmikäs synkooppia ja triolia toistava taustamelodia on 

todennäköisesti toteutettu sähköistetyllä kitaralla ja se toimii basson korvaajana ensimmäisten 
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kahden säkeen aikana. Kolmannesta säkeestä alkaen sovitukseen kuuluu matalampia 

bassoääniä, mutta varsinainen basso tulisi mukaan vasta seuraavan fraasin alussa. 

Ydinmelodian sovitukseen kuuluvat yksittäiset iskut ovat elektronisia ääniefektejä. 

Ydinmelodiassa käytetyt elektroniset soittimet ovat varsin tyypillisiä länsimaisen 

populaarimusiikin instrumentteja. 

 

Ydinmelodian instrumentaatiolla luultavasti ilmaistaan ennen kaikkea Mastercardin 

ensimmäistä pääviestiä, eli yrityksen historiaa ja tulevaisuutta. Tämän tulkinnan mukaisesti 

melodian akustiset soittimet, eli viulu ja näppäilty akustinen kitara, ilmaisevat Mastercardia ja 

sen juuria. Elektroniset soittimet, joiden määrä ja äänenvoimakkuus kokonaissoinnissa 

voimistuvat säe säkeeltä, edustavat kuluvaa aikaa ja digitaalisuutta. Neutraali ja miellyttävä 

akustisia ja elektronisia instrumentteja yhdistävä sointiväri voi ilmaista myös saumattomuutta. 

Ydinmelodian sisällä tapahtuva crescendo ja instrumentaation laajeneminen puolestaan 

ilmaisevat intohimoa. 

 

Bassoäänten puuttuminen tekee ydinmelodian sointiväristä ohuen, mikä voi ilmaista myös 

visuaalisessa logossa huomioitua läpinäkyvyyttä. Vaikka ydinmelodian bassoäänet madaltuvat 

ja voimistuvat säe säkeeltä, ne eivät muodosta selkeästi erottuvaa bassolinjaa. Toisaalta 

ydinmelodian sovituksen bassoäänten vähyys voi johtua myös siitä, että ydinmelodian 

toivotaan toistuvan kaikenlaisissa kaiuttimissa. Vaikka monissa nykylaitteissa on kaiutin, 

niiden äänentoistossa voi olla puutteita. Painotus sovituksen ylä- ja keskirekisterin ääniin 

varmistaa Mastercardin ydinmelodian soveltuvuuden monenlaisiin laitteisiin. 

 

4.3.5 Yhteenveto 

 

Mastercardin ydinmelodian analyysissä selvitettiin alaluvussa 4.2 määriteltyjen äänibrändin 

lähtökohtien ja pääteemojen musiikillista ilmaisua. Analyysin tulokset on koottu taulukkoon 

(ks. kuva 7) tämän alaluvun loppuun. Analyysistä selviää, että Kilianin (2009, 41) 

painopisteistä muistaminen ja mieleen jäävyys toteutetaan melodian, rytmin ja harmonian 

rakenteen avulla. Niissä käytetään laajalti tunnettuja musiikillisia elementtejä, kuten 

mollipentatonista asteikkoa ja länsimaisen populaarimusiikin tunnetuksi tekemää sointukiertoa. 

Lisäksi vahva toisteisuus sekä melodiassa, rytmissä että harmoniassa tukee melodian 

muistamista. Ydinmelodia noudattaa myös tyypillistä melodiamuotoa ja sisältää vain pieniä 

intervallihyppyjä ja pitkiä ääniä, mitkä osaltaan voivat tukea muistamista. 
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Äänibrändin musiikilliseen estetiikkaan liittyvä yksinkertaisuus toteutetaan melodian, rytmin, 

harmonian ja instrumentaation avulla. Ydinmelodia koostuu käytännössä viidestä äänestä, 

kohotahtisesta rytmimotiivista, tunnetusta sointukierrosta ja neutraalista instrumentaatiosta. 

Yksinkertaiset musiikilliset ainekset tukevat myös muunneltavuutta, koska erityisesti 

mollipentatoninen asteikko ja tunnettu sointukierto soveltuvat käytettäviksi monissa 

maantieteellisissä sijainneissa. Mollipentatoninen asteikko mahdollistaa myös melodian 

varioinnin, koska viittä säveltä sisältävää melodiaa voi käytännössä jatkaa miltä tahansa 

kyseisen asteikon säveleltä. Yksinkertainen rytmin rakenne ja instrumentaatio tukevat myös 

muunneltavuutta variaatioiden lähtökohtina (vrt. länsimaisen taidemusiikin perinteen teema ja 

variaatiot). Muunneltavuuden teemaa syvennetään seuraavassa alaluvussa 4.4. 

 

Brändiviestinnällisistä pääteemoista ensimmäistä, eli jatkumoa menneisyydestä tulevaisuuteen 

ja liikettä eteenpäin, ilmaistaan melodian, rytmin ja instrumentaation avulla. Selkeäsuuntainen 

melodia ja kohotahtinen rytmi luovat yhdessä vahvasti eteenpäin suuntautuvan liikkeen. 

Ajallista jatkumoa ja digitaalisuutta ilmaistaan instrumentaation akustisilla ja elektronisilla 

soittimilla. 

 

Pääteemoista toista, eli turvallisuutta ja luottamusta, ilmaistaan rauhallisella tempovalinnalla ja 

sointuvaihdoksilla, mutta myös sointukierrolla ja melodialla. Toiseen pääteemaan liittyvää 

läpinäkyvyyttä ilmaistaan instrumentaation ohuudella. Kolmannen pääteeman yhdistävyyden 

ja kumppanuuden ilmaisut toteutetaan epätyypillisen instrumentaation sekä laajasti tunnetun 

asteikon ja harmonian avulla. Neljännen pääteeman intohimo välittyy säe säkeeltä kasvavan 

dynamiikan ja rytmisen liikkeen tunnun kautta, mutta muuten sen ilmaisu on vähäistä 

Mastercardin ydinmelodian musiikillisissa ratkaisuissa. Vaikuttaa siltä, että intohimon teema 

liittyykin enemmän markkinointiin ja koko äänibrändin luomiseen kuin itse musiikkiin. 
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Kuva 7: Koonti Mastercardin ydinmelodian analyysin tuloksista. Kuva: S. Laurila 

 

 

4.4 Ydinmelodian muunneltavuus 

 

Tämä alaluku tutkii Mastercardin ydinmelodian muunneltavuutta. Kuten alaluvussa 4.3 

kerrottiin, ydinmelodian musiikillisista piirteistä erityisesti mollipentatoninen asteikko ja 

populaarimusiikista tunnettu harmonia toimivat muunneltavuuden lähtökohtina, mutta myös 

yksinkertainen rytmimotiivi ja instrumentaatio tukevat sitä. Alaluku syventää Mastercardin 

äänibrändin musiikkianalyysiä tutustumalla ydinmelodian variaatioihin ja tutkimalla niiden 

eroavaisuuksia. Ensimmäinen analyysikohde on Mastercard Soundscape, joka on Mastercardin 

ydinmelodian pitkä versio. Sen jälkeen analysoidaan Mastercard Soundscapen seitsemän 

variaatiota, joista neljä on nimetty maantieteellisen sijainnin (Cape Town, Dubai, Mumbai, 

Bogota) ja kolme kappaleen välittämän tunnelman (Operatic, Cinematic, Playful) mukaan. 
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4.4.1 Mastercard Soundscape 

 

Mastercard Soundscape (Mastercard 2019g; ks. liite 1) on ydinmelodian laajennettu versio. Sen 

rakenne (ks. kuva 8) on jonomainen ja koostuu kuudesta fraasista, joista fraasi A on käytännössä 

Mastercardin ydinmelodia ja fraasi B ainoa siitä poikkeava osa, vaikka perustuukin 

ydinmelodialle. 

 

 

Kuva 8: Mastercard Soundscapen muotorakenne. Kuva: S.Laurila 

 

Mastercard Soundscape alkaa neljän tahdin introlla A, jossa esitellään ydinmelodian 

sointukierto. Ydinmelodian sovituksen mukaisesti introssa käytetään korkeahkoa kitaraa, joka 

toistaa synkooppia ja triolia sisältävää rytmikuviota, ja jokaisen tahdin ensimmäisen synkoopin 

toisella 16-osanuotilla on aksentoitu isku. Mastercard Soundscapen toisessa A-fraasissa 

kuullaan ydinmelodia, jonka ainut ero jo analysoituun ydinmelodiaan on se, että sointukierron 

i-III-VI-III-VII toiseksi viimeinen III-asteen sointu Bb-duuri on korvattu Gm-soinnulla, mikä 

muuttaa harmonian hetkellisesti i-III-VI-i-VII -muotoon. Tämä harmoniamuutos on 

yksittäinen, eikä sitä tapahdu Mastercard Soundscapen muissa A:lle perustuvissa fraaseissa. 

 

Kolme A’-fraasia eroavat A-fraasista siten, että niiden neljännessä säkeessä melodia ei taukoa 

alkuperäisen ydinmelodian tapaan vaan muodostaa uuden melodiakulun d-f-c, joka toimii 

siltana fraasien välillä. Se saa fraasit asettumaan tiiviimmin peräkkäin ja tekee liikkeestä 

jatkuvampaa, koska uuden fraasin melodia alkaa välittömästi edellisen jälkeen. Kolmen A’-

fraasin välillä on pieni ero: ensimmäinen niistä on kestoltaan ydinmelodian mittainen, eli neljä 

tahtia, ja kaksi jälkimmäistä viiden tahdin mittaisia. Viides lisätahti sisältää ydinmelodian a-

säkeen, joka toimii fraasin lopetuksena ennen B-fraasin alkua ja Mastercard Soundscapen 

lopussa. Koska lisätahdillinen A’-fraasi eroaa tahtia lyhyemmästä A’-fraasista vain yhden a-

säkeen verran, niitä ei eroteta toisistaan eri merkinnöin. 
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Mastercard Soundscapen sisällä tapahtuu sovituksellisin keinoin toteutettu crescendo ja 

accelerando. Introna toimiva ensimmäinen A-fraasi on dynamiikaltaan kaikista hiljaisin ja 

sovitukseltaan yksinkertaisin sisältäen pelkän kitaran ja yksittäiset aksentit. Sitä seuraava A-

fraasi on jo aiemmin analysoitu ydinmelodia, jossa esitellään Mastercardin äänibrändin 

musiikilliset peruselementit. Ensimmäisessä A’-fraasissa sointimaailma laajenee bassolla, 

elektronisilla rummuilla ja akustisella pianolla. Niistä erityisesti rummut lisäävät liikkeen 

tuntua eteenpäin. Toinen A’-fraasi muistuttaa ensimmäistä, mutta piano siirtyy korkeampaan 

rekisteriin ja muuttuu liikkuvammaksi. Liikkeen ja dynamiikan kasvu loppuu hetkellisesti 

saman fraasin viidennessä lisätahdissa: ennen toonikalle päätymistä tapahtuu diminuendo, ja 

instrumentaation soittimista jäljelle jäävät vain basso ja kosketinsoitin. Tähän asti basso on ollut 

liikkuva, mutta nyt sen rooli on pidätellä liikettä pysymällä kahden tahdin ajan ensimmäisellä 

asteella. 

 

B-fraasi on Mastercard Soundscapen fraaseista pisin ja kestoltaan kuusi tahtia. Se on 

luonteeltaan hieman vähemmän liikkuva kuin A:lle perustuvat fraasit, mutta niihin verrattuna 

intensiivisempi ja melodisempi. B-fraasi on ainoa, joka ei sisällä ydinmelodiaa alkuperäisessä 

muodossaan. Fraasin melodia kuitenkin perustuu ydinmelodialle: se koostuu samoista kolmesta 

sävelestä (b, c ja d), joiden jälkeen tapahtuu hyppy aivan kuten ydinmelodiassa. Ensimmäinen 

melodiahyppy suuntautuu ylös g2:lle ja sen jälkeen f2:lle, mutta kolmannella kerralla asteittain 

laskevan ylä-äänen melodia rikotaan melodiahypyllä alaspäin g1:lle. Sitä seuraa koko 

Mastercard Soundscapen ainoa asteittainen melodiakulku ylöspäin, jonka crescendo lisää 

fraasin intensiteettiä ennen päätymistä lopettavan säkeen kautta takaisin toonikalle. B-fraasi on 

ainoa, jossa luovutaan hetkellisesti pentatonisuudesta: ensimmäisen kerran niin tapahtuu 

melodian käydessä es-sävelellä ennen asteittaista melodiakulkua ylöspäin ja toisen kerran 

asteittaisessa melodiakulussa, joka kulkee a-sävelen kautta. 

 

Myös B-fraasin instrumentaatio eroaa A-pohjaisista fraaseista: akustinen piano korvaa siinä 

ydinmelodian viulun ja näppäillyn akustisen kitaran. Soitinvaihdos muuttaa sointiväriä ja 

korostaa B-osan erilaisuutta. Muutos noudattaa kuitenkin ydinmelodiasta tuttua jakoa akustisiin 

ja elektronisiin soittimiin ja niiden rooleihin. B-fraasin taustalla ovat Mastercard Soundscapen 

muista fraaseista tutut rummut, basso ja koskettimet. Rumpujen rytmi ja liikkuva basson 

melodia palauttavat eteenpäin vievän liikkeen, mutta melodian ydinmelodiaa hitaammat aika-

arvot vähentävät liikkeen tuntua. B-fraasin intensiteetti nousee sen loppua kohti ja samalla 

instrumenttien määrä kasvaa. Toisen säkeen aikana jouset soittavat pitkää melodialinjaa ja 
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kolmannessa säkeessä näppäilty akustinen kitara palaa kaksintamaan melodiaa pianon kanssa. 

Pianon rooli melodiasoittimena vähenee säe säkeeltä ja B-fraasi päättyy A-pohjaisten fraasien 

sointimaailmaan. 

  

Viimeinen A’-fraasi on Mastercard Soundscapen fraaseista voimakkain, liikkuvin ja 

soinniltaan täyteläisin. Sen aikana kaikki kappaleen sovituksen instrumentit soittavat yhdessä. 

Muihin A’-pohjaisiin fraaseihin verrattuna taustalla olevien äänten voimakkuus kasvaa selvästi. 

Akustisen kitaran rooli melodian soinnissa vähenee ja jousisoitinten lisääntyy. B-fraasin 

melodian pääosassa ollut akustinen piano palaa säestävään rooliin, mutta aiempaa 

nopealiikkeisemmällä kuviolla. Kuulokuvan perusteella melodia ja säestys tuntuvat sulautuvan 

yhteen. Tätä havaintoa tukee jousisoitinten kasvanut rooli, jonka myötä melodian ja säestyksen 

ero hämärtyy. Aiemmin selkeästi taustalla olleiden jousisoitinten äänenvoimakkuus kasvaa ja 

hetkittäin ne kaksintavat erityisesti ydinmelodian pitkiä ääniä. Tämä fraseerauksen 

muuttuminen korostaa yhteensulautumista. Muut Mastercard Soundscapen A-pohjaiset fraasit 

ovat ilmavampia ja hengittävämpiä, koska melodiafraasien välille jää selkeä hengitystauko. 

Viimeisessä A’-fraasissa taustan jousisoittimet venyttävät edellisen melodiafraasin aina 

seuraavan alkuun asti, mikä saa ne yhdistymään toisiinsa. Kappaleen lopuksi tapahtuu äkillinen 

diminuendo ja sen päättää ydinmelodian a-säe. 

 

Kuten jo aiemmin tässä alaluvussa todettiin, Mastercard Soundscape on Mastercardin 

ydinmelodian laajennettu versio. Tämän alaluvun lopussa olevaan taulukkoon (ks. kuva 9) on 

koottu Mastercard Soundscapen musiikkianalyysin tulokset. Ne tukevat ydinmelodian 

analyysin tuloksia musiikin peruselementtien ja niiden välittämien viestien osalta. 

Merkittävimmät uudet huomiot liittyvät Mastercard Soundscapen muotorakenteeseen ja 

muotorakenteen sisäisiin musiikillisiin tapahtumiin.  

 

Mastercard Soundscapen muotorakenne on jonomainen ja sen sisällä tapahtuu crescendo ja 

accelerando. Siinä missä ydinmelodiassa vain harva musiikillinen elementti ilmaisee neljättä 

pääviestiä, eli intohimoa, Mastercard Soundscapessa sitä kuvaa muotorakenteen sisäinen 

intensiteetin kasvu, jonka laajeneva instrumentaatio, nopeutuvat rytmiset aika-arvot ja kasvava 

dynamiikka toteuttavat. Myös melodian fraseeraus muuttuu kappaleen aikana. Alussa se on 

ilmavaa ja ilmaisee toisen pääteeman mukaisesti läpinäkyvyyttä. Kappaleen lopussa fraasit 

sidotaan tiiviimmin yhteen, jolloin melodian ja säestyksen roolit hämärtyvät, mikä ilmaisee 

kolmannen pääviestin mukaisesti saumattomuutta ja yhdistävyyttä. Mastercard Soundscapen 
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jonomainen muotorakenne on yksinkertainen, mutta toisteisuus helpottaa muistamista ja tarjoaa 

pohjan muunneltavuudelle. 

 

 

Kuva 9: Koonti Mastercard Soundscapen musiikkianalyysin tuloksista. Kuva: S. Laurila 

 

4.4.2 Variaatioiden analyysi 

 

Mastercard Soundscapelle perustuvia versioita on seitsemän. Niistä neljä on nimetty 

maantieteellisen sijainnin (Cape Town, Mumbai, Dubai ja Bogotá) ja kolme käyttöpaikan tai 

kappaleen luonteen mukaan (Operatic, Cinematic, Playful). Kansainvälisyys ja 

kontaktipisteiden kattaminen ovat lehtiartikkeleissa usein mainittuja syitä Mastercardin eri 

versioiden luomiselle (Alsever 2019; Sachs 2019; Rooney 2019; Mastercard 2019a). Jotkut 

artikkelit mainitsevat myös Mastercardin halun sulautua eri musiikkikulttuureihin ja -genreihin 

erilaisten versioiden avulla (Sachs 2019; Rooney 2019). Tämä alaluku tutkii Mastercard 

Soundscapen versioiden eroja erityisesti muuntelun näkökulmasta. Kaikkien versioiden 

muotorakenne ja tärkeimmät variaatiokohtaiset erot on koottu muotorakennekarttaan (ks. liite 

2). 

 

Mastercard Soundscapen versioita yhdistää Priceless-markkinointikampanja, jonka 

perusideana on tarjota elämyksiä Mastercardin maksupalveluiden ja -korttien käyttäjille 

(Mastercard 2018). Sen piiriin kuuluu Priceless Cities -ohjelma, joka toimii tietyissä 

kaupungeissa ympäri maailman. Mastercard Soundscapen versioista Cape Town, Dubai ja 
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Bogotá ovat myös Priceless Cities -kaupunkeja. (Priceless Cities.) Mumbai tai mikään muu 

intialainen kaupunki ei kuulu tähän ohjelmaan. Mastercardilla on kuitenkin toimipisteitä 

Intiassa ja yrityksen mukaan maa on sille tärkeä työllistymiskeskus (Mastercard 2016). 

 

Sekä Cape Town, Dubai, Mumbai että Bogotá vaikuttaisivat viittaavan yleisesti afrikkalaiseen, 

arabi-, intialaiseen ja latinalaisamerikkalaiseen musiikkiin. Mastercardin motiivina on 

todennäköisesti ollut tehdä Afrikan, arabimaiden, Intian ja Latinalaisen Amerikan markkinoille 

sopiva versio Mastercard Soundscapesta. Erään lehtiartikkelin mukaan Mastercardilla olisi 

myös Shangai-niminen Kiinan markkinoille suunnattu versio (Sachs 2019), mutta sitä ei ole 

julkaistu muiden versioiden tapaan Mastercardin julkisilla kanavilla. Mastercardilla on 

Euroopassa eniten Priceless Cities -kaupunkeja (Priceless Cities), mutta varsinaista Mastercard 

Soundscapen eurooppalaista versiota ei tiettävästi ole julkaistu. Mastercard Soundscapen 

voidaan katsoa edustavan länsimaista musiikkia, joka kattaa Pohjois-Amerikan, Euroopan ja 

Australian. 

 

Erään lehtiartikkelin mukaan Mastercardin maantieteelliset versiot ovat kappaleita, joihin on 

lisätty eri musiikkikulttuurien piirteitä. Niiden tarkoitus on välittää paikallisen musiikin 

tunnelma ja tuoda Mastercard siten lähemmäs kuulijaa. (Sachs 2019.)  Minsky & Faheyn (2017, 

88–89) mukaan äänibrändiä on mahdollista muunnella tarpeen mukaan, kuten sovittaa se eri 

maantieteellisiin sijainteihin käyttämällä kyseisen kulttuurin musiikillisia piirteitä tai 

viittauksia perinteiseen musiikkiin. Myös Kilian (2009, 40) mainitsee stereotyyppisen musiikin 

käytön yrityksen alkuperästä viestimisen yhteydessä. Stereotypioiden käyttö on kuitenkin 

ongelmallista ja se pitää kyseenalaistaa. 

 

Mastercard vaikuttaa ilmaisevan kappaleidensa nimien mukaisia maantieteellisiä sijainteja ja 

tunnelmia stereotypioiden avulla. Se herättää ristiriidan Mastercardin aikomusten (ks. Sachs 

2019) ja variaatioiden toteutuksen välillä: keille stereotypioita sisältävät kappaleet lopulta on 

suunnattu, paikallisille ihmisille vaiko muille luomaan stereotyyppinen mielikuva kyseisestä 

paikasta? Voiko stereotypioita toistava musiikki herättää positiivisia mielleyhtymiä kyseisen 

musiikkikulttuurin jäsenissä? On myös epäselvää, että pyrkiikö Mastercard kaupungeittain 

nimetyillä versioilla ilmaisemaan kyseisen musiikkikulttuurin musiikkia yleensä vai pelkästään 

kyseisen maan musiikkia. Molemmissa tapauksissa stereotypioiden käyttö pelkistää 

musiikillista ilmaisua ja voi toistaa haitallisia oletuksia. Muutamat stereotyyppiset piirteet eivät 
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koskaan voi ilmaista kokonaisen mantereen musiikillista rikkautta tai edustaa kokonaisen 

mantereen tai musiikkikulttuurin musiikkia. 

 

Mastercard Soundscapen versioiden analyysi painottuu erityisesti muotorakenteen ja 

sovituksellisten erojen havaitsemiseen. Kuten muotorakennekartasta (ks. liite 2) näkee, suurin 

osa versioista mukailee Mastercard Soundscapen alkuperäistä muotorakennetta, sävellajia ja 

tempomerkintää. A:lle perustuvien fraasien määrä, intron pituus ja B-fraasin muutokset 

muodostavat suurimmat muotorakenteelliset erot. 

 

Cape Town 

 

Cape Town (Mastercard 2019d) on lähtökohdiltaan hyvin Mastercard Soundscapen kaltainen. 

Ne jakavat saman sävellajin ja tempomerkinnän, eli g-mollin ja 70bpm, mutta Cape Townin 

lopussa on yksi A’-fraasi enemmän. Cape Townin ydinmelodian rytmiä ja sävelkulkua on 

varioitu: melodian rytmi on alkuperäistä terävämpi ja säkeiden suunta alaspäin. Poikkeuksena 

on A’-fraasien välissä oleva melodiakulku, joka suuntautuu ylöspäin. Cape Townin melodialla 

on ydinmelodian tapaan selkeät suunnat alas- ja ylöspäin, mutta varioiden. Cape Town on 

Mastercardin maantieteellisistä versioista ainoa, jossa on käytetty ihmisääntä. 

 

Cape Town alkaa Mastercard Soundscapen tapaan kitarantyyppisellä kielisoittimella soitetulla 

introlla. Alkuperäisestä poiketen sitä säestävät pitkät ja matalasävyiset soinnut. Tunnelmaltaan 

intro on rauhallinen: vaikka kitaralla soitettu rytmikuvio on energinen, pitkään kestävät soinnut 

matalasta äänirekisteristä hidastavat eteenpäin suuntautuvaa liikettä. Ensimmäisessä A-

fraasissa on rytmiltään ja soinniltaan terävä ydinmelodia. Se on toteutettu puisella melodisella 

lyömäsoittimella, joka erottuu selvästi bassovoittoisesta sointiväristä. Taustan hymisevät ja 

toisteiset miesäänet korostavat variaation bassopainotteista äänimaailmaa. Käsien yhteen 

lyönnit korostavat rytmikkyyttä ja voivat ilmaista Minsky & Faheyn (2017, 87) mukaan 

esimerkiksi yhteistyötä tai yhtenäisyyttä. 

 

Variaation sisäinen rauha vaihtuu energiseen liikkeeseen ensimmäisessä A’-fraasissa, kun 

instrumentaatio laajenee erilaisilla rytmisoittimilla ja pianolla. Liikkeen tuntu nopeutuu toisessa 

A’-fraasissa, kun ihmisäänet jäävät pois ja pianon rooli korostuu aiempaa nopeammalla 

melodiakuviolla. Mastercard Soundscapen tapaan aistittu liike rauhoittuu juuri ennen B-fraasia, 

kun suurin osa rytmisoittimista hiljenee ja jäljelle jää vain basson rytmikuvio yksittäisten 



54 

 

rumpujen iskujen kanssa. Cape Townin B-fraasin äänimaailmaa hallitsevat sähkökitaralla 

toteutettu Mastercard Soundscapen B-fraasin melodia ja rytmikkäät bassot. Energisyys palaa 

välittömästi Cape Townin seuraavassa A’-fraasissa, jossa muista fraaseista poiketen kaikki 

muut paitsi rytmisoittimet ja melodia hiljenevät. Kyseistä keinoa käytetään tyypillisesti 

populaarimusiikin kappaleiden lopussa energian nostattamiseksi. Viimeinen A’-fraasi sisältää 

kaikki kappaleessa kuullut instrumentit yhdessä korostuneiden rytmisoitinten ja käsien yhteen 

lyöntien kanssa. 

 

Cape Townin sovituksessa korostetaan rytmikkyyttä. Siinä ei käytetä polyrytmiikkaa, mutta 

siinä on monta rytmikerrosta. Rytmikkyys on huomioitu melodiassa, bassossa, hymisevissä 

miesäänissä, käsien taputuksissa ja rytmisoitinten korostuneessa käytössä. Introa ja B-fraasia 

edeltävän A’-fraasin loppua lukuun ottamatta käsien taputukset ovat läsnä jokaisessa fraasissa. 

Vastakohtana koko versiota hallitsevalle rytmikkyydelle toimii akustinen piano, jonka kirkkaus 

saa sen erottumaan bassopainotteisesta äänimaailmasta. 

 

Cape Townista puuttuu Mastercard Soundscapen digitaalisuus. Cape Townissa käytetään 

joitain elektronisia soittimia, mutta huomattavasti vähemmän kuin alkuperäisessä versiossa. 

Sen sijaan version äänimaailmassa hyödynnetään stereotyyppisiä afrikkalaiseen musiikkiin 

viittaavia piirteitä, eli melodista lyömäsoitinta, rytmisoittimia ja korostunutta rytmikkyyttä. Ne 

yhdistyvät länsimaiselle populaarimusiikille tyypillisiin soittimiin, eli pianoon, sähkökitaraan, 

bassoon ja koskettimiin. 

 

Dubai 

 

Myös Dubai (Mastercard 2019f) muistuttaa lähtökohdiltaan Mastercard Soundscapea. Dubain 

tempomerkintä on vähän nopeampi, noin 73bpm, eikä sen B-fraasissa ole melodiaa. Dubaissa 

käytetään ydinmelodiaa sen alkuperäisessä muodossa ilman variaatiota rytmissä tai 

sävelkuluissa. Mastercard Soundscapen ja Cape Townin tunnelmaan verrattuna Dubai on 

luonteeltaan kevyempi ja herkempi, mutta myös ketterämpi. 

 

Dubain sointimaailma on kuiva, mitä korostaa sekä alun rytmikuvion että ydinmelodian 

staccatomainen ja irtonainen artikulaatio. Sointimaailmaa hallitsevat erilaiset näppäillyt 

kielisoittimet, jotka sijoittuvat äänialaltaan keskirekisteriin ja sen yläpuolelle. Myös 

ydinmelodian soittimen kuulokuva on näppäiltävä kielisoitin. Se voi olla ud, joka on 
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arabimusiikissa suosittu eräänlainen lyhytkaulainen luuttu (Farraj & Shumays 2019, 16, 18). 

Muita sovituksen kielisoittimia ovat säestyksen viulut ja sellot. Dubain bassorekisteri on 

soinniltaan melko ohut. 

 

Dubain muotorakenteen sisällä tapahtuu crescendo kuten Mastercard Soundscapessa. Kappale 

alkaa yhden kielisoittimen hiljaisella introlla. Ensimmäisessä A-fraasissa kuivan 

sointimaailman vastapainoksi esitellään melodiset ja herkät jousisoittimet, jotka ovat 

olennainen osa kappaleen sovitusta sen loppuun asti. Liikkeen tuntu kasvaa ensimmäisessä A’-

fraasissa, kun instrumentaatio laajenee lyömäsoittimilla ja bassolla, jotka ovat Mastercard 

Soundscapeen ja Cape Towniin verrattuna ilmavammat ja hiljaisemmat. Dubain B-fraasissa 

sisäinen liike hidastuu Mastercard Soundscapea voimakkaammin, koska fraasin melodia on 

korvattu säestävillä jousisoittimilla. Viimeisen A’-fraasin dynamiikka on kappaleen 

voimakkain ja liikkeen tuntu nopein instrumentaation täydentyessä uusilla soittimilla, kuten 

jollakin länsimaisen taidemusiikin traditioon kuulumattomalla puhallinsoittimella, ja säestävien 

jousisoitinten liikkeen nopeutuessa. 

 

Vaikka Dubain instrumentaatiossa korostetaan akustisia soittimia, sen sointimaailma on Cape 

Townia digitaalisempi elektronisista ääniefekteistä ja rytmisoittimista johtuen. Cape Townin 

tapaan Dubain melodiassa on stereotyyppinen arabialaiseen musiikkiin viittaava soitin. 

Viimeisen A’-fraasin instrumentaatioon kuuluu myös puhallinsoitin, joka poikkeaa 

länsimaisesta musiikkitraditiosta. Kappaleen säestys kuulostaa tyypilliseltä länsimaisen 

populaarimusiikin kappaleelta, joka hyödyntää länsimaisen taidemusiikin soittimia. 

Mumbai 

 

Mumbai (Mastercard 2019h) on maantieteellisistä versioista hitain, noin 65bpm, ja sen sävellaji 

on Mastercard Soundscapen sävellajia puolisävelaskelta matalampi, eli fis-molli. Se on 

versioista myös lyhyin ja koostuu kolmesta A’-fraasista ja lyhennetystä B-osasta. Muista 

maantieteellisistä versioista poiketen Mumbain muotorakenteen sisällä ei tapahdu intensiteetin 

kasvua eikä aistitun liikkeen nopeutumista. Siitä puuttuu myös muille versioille tyypillinen 

synkooppia ja triolia toistava taustarytmi. Mumbain melodia sisältää maltillista improvisatorista 

muuntelua. 
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Mumbain tunnelma on rauhallinen ja sointimaailma bassovoittoinen. Sovituksessa painottuvat 

keskirekisterin ja sen alapuoliset äänet. Mastercard Soundscapea puolisävelaskelta 

matalamman sävellajin kokonaissointi on pehmeä, mitä kappaleen artikulaatio korostaa. 

Kuulokuvassa painottuu levollisuus eikä Mumbai sisällä muille versioille tyypillistä 

energisyyttä tai eteenpäin vievää liikettä. 

 

Kappale alkaa suoraan A’-fraasilla. Version instrumentaatio muistuttaa Cape Townia ja 

Dubaita: länsimaiselta populaarimusiikilta kuulostavan kappaleen melodiassa on intialaiseen 

musiikkiin viittaava stereotyyppinen soitin. Sovitus on muita versioita yksinkertaisempi ja 

siihen kuuluvat rytmisoittimet, basso ja hiljainen kosketinsoitin. Toisessa A’-fraasissa basso 

aloittaa vuoropuhelun melodian kanssa ydinmelodiaan viittaavilla sävelkuluilla. Fraasin aikana 

myös melodia vapautuu ja varioi säkeiden loppuja improvisatoriseen tyyliin. 

 

Mumbain B-fraasi on kestoltaan muiden versioiden B-fraaseja lyhyempi, vain neljä tahtia. 

Mastercard Soundscapen tapaan kappaleen sisäinen liike hidastuu kyseisen fraasin aikana, kun 

rytmisoittimet jäävät pois ja harmonia pysyy neljän tahdin ajan paikallaan toonikalla. Fraasin 

melodiassa kirkas kosketinsoitin ja näppäilty kielisoitin vihjailevat ydinmelodian sävelkuluista 

ja elektroniset efektit lisääntyvät. Viimeisessä A’-fraasissa, joka on käytännössä ensimmäinen 

A’-fraasi kerrattuna, kappaleen rauhallinen energia palaa, mutta se ei kasva. 

 

Mumbain sointimaailmaan kuuluu digitaalisuus, vaikka akustiset soittimet ovatkin pääroolissa. 

Cape Townin ja Dubain tapaan viittaukset valittuun musiikkikulttuuriin jäävät pinnallisiksi ja 

intialaisesta musiikista kertoo lähinnä melodian soitinvalinta. 

 

Bogotá 

 

Bogotá (Mastercard 2019c) on maantieteellisistä versioista energisin ja nopein. Sen 

tempomerkintä on noin 83bpm. Vaikka Mastercard Soundscapeen verrattuna sen sävellaji on 

vain yhtä kokosävelaskelta ylempänä, eli a-mollissa, sävellajimuutos kirkastaa kappaleen 

yleissointia. Bogotá on maantieteellisistä versioista ainoa, jossa ei ole elektronisia soittimia tai 

ääniefektejä. Mastercard Soundscapen kokonaismuotoon verrattuna Bogotán intro on 

lyhyempi ja siinä on yksi A:lle perustuva fraasi vähemmän. Muista maantieteellisistä versioista 

poiketen melodian rytmiä ja sävelkulkuja varioidaan laajasti ja kappale sisältää ydinmelodialle 

perustumattomia melodioita. 
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Bogotán sovitukseen kuuluu kitaroiden, basson ja rumpujen lisäksi monia perkussioita, 

puhaltimia ja piano. Kappaleen rytmi kuulostaa salsalta eikä sen sisällä tapahdu erityistä 

liikkeen tunnun tai intensiteetin tiivistymistä kappaleen loppua kohden. Sovitus sisältää 

latinalaisamerikkalaiselle musiikille stereotyyppisiä piirteitä, kuten clave-rytmin ja maracasit. 

Kappaleen kaksi ensimmäistä A’-fraasia ovat toistensa kaltaisia, mutta jälkimmäisen melodiaan 

kuuluu voimakasta variointia. 

 

Bogotán B-fraasi poikkeaa Mastercard Soundscapen B-fraasista melodian osalta. Bogotán A’-

fraaseja hallitsevat puhallinsoittimet hiljenevät ennen B-fraasin alkua ja näppäilty akustinen 

kitara aloittaa vuoropuhelun huilumaisen puhaltimen kanssa uutta melodista materiaalia 

sisältävillä melodioilla. Musiikin välittämä energia säilyy, mutta sointimaailma muuttuu 

hetkellisesti herkemmäksi. Puhallinsoittimet tulevat mukaan B-fraasin lopun crescendossa, 

joka vie kohti viimeistä A’-fraasia. Mastercard Soundscapen tapaan Bogotán dynamiikka on 

voimakkain kappaleen lopussa, mutta ero ei ole merkittävä sen muihin A’-fraaseihin verrattuna. 

Lähinnä Bogotán viimeinen A’-fraasi sisältää kaikki sovituksessa käytetyt soittimet ja pianon 

säestys muuttuu rytmikkäämmäksi. Kappale loppuu latin jazz -tyyliä muistuttavaan laajaan 

sointuun. 

 

Kuulokuvan perusteella Bogotán sovitukseen on panostettu muita maantieteellisistä versioita 

enemmän. Vaikka siinä käytetään latinalaisamerikkalaiseen musiikkiin viittaavia 

stereotyyppisiä piirteitä, muutokset ulottuvat melodiaan, rytmiin ja muotorakenteeseen asti. 

Muista maantieteellisistä versioista poiketen Bogotán viittaukset valittuun musiikkikulttuuriin 

jäävät vähemmän pinnallisiksi eikä se kuulosta länsimaiselta populaarimusiikilta.  

Operatic 

 

Vaikka Operatic (Mastercard 2019i) ja Mastercard Soundscape jakavat saman sävellajin ja 

tempomerkinnän, eli g-mollin ja 70bpm, ne ovat tunnelmaltaan hyvin erilaisia. Operatic on 

Mastercard Soundscapeen verrattuna hyvin viipyilevä ja rauhallinen. Sovituksen rubato 

fraseeraustapa ja pitkät melodialinjat saavat kappaleen kuulostamaan Mastercard Soundscapea 

huomattavasti hitaammalta. Instrumentaation pääroolissa on lauluääni ja sovituksesta puuttuvat 

sekä elektroniset että lyömä- ja rytmisoittimet. Operaticin sovituksessa rytmisoittimet on 

korvattu jousisoitinten pizzicatolla. Mastercard Soundscapen tapaan kappaleen intensiteetti ja 
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liikkeen tuntu kasvavat loppua kohden, mutta alkuperäisestä versiosta poiketen Operaticin 

fraasit muodostavat pitkän crescendon, joka huipentuu kappaleen lopettavaan B-fraasiin. 

 

Operaticin intro alkaa levollisella jousiorkesterilla, jonka kaunista melodiaa säestävät 

näppäillyt bassoäänet. Melodia poikkeaa ydinmelodiasta eikä se esiinny muissa Mastercard 

Soundscapen versioissa. Ensimmäisen A-fraasin dynamiikka on introa voimakkaampi ja sen 

melodia on sovitettu kirkkaalle sopraanoäänelle, jota säestävät jousisoitinten huokailut ja 

pizzicatot. Toisessa A’-fraasissa laulun muuttuminen moniääniseksi ja jousisoitinten 

säestyskuvion tiheneminen voimistaa kappaleen dynamiikkaa ja nopeuttaa liikkeen tuntua. 

Uudet mies- ja naislauluäänet painottavat ydinmelodian ytimen kolmea säveltä (b, c, d) 

jousisoitinten kanssa. Koko kappaleen kestävä crescendo jatkuu kolmannen A’-fraasin aikana 

ja sopraanomelodian rekisteri laajenee korkeampaan äänialaan. Melodian ylä-äänen laskeva 

melodialinja on lainattu Mastercard Soundscapen B-fraasin alusta. Operaticin kolmas A’-fraasi 

päättyy subito pianoon ja jäljelle jäävä yksittäinen jousiääni pianissimossa pysäyttää kappaleen 

sisäisen liikkeen täysin. 

 

Operaticin B-fraasi on Mastercard Soundscapen muotorakenteesta poiketen kaikista 

voimakkain. Se alkaa päättäväisen sopraanoäänen fortella, jota säestää moniääninen kuoro. 

Jousisoitinten rekisteri nousee ja ne muodostavat sopraanoäänelle vastamelodian. Samalla 

myös muiden jousisoitinten säestyskuvio voimistuu ja korostaa liikettä. Crescendo kestää koko 

B-fraasin ajan ja kappale päättyy loppuhuipennuksen jälkeen sopraanoäänen subito pianoon. 

 

Myös Operaticin musiikillisissa ilmauksissa hyödynnetään stereotyyppisiä piirteitä Mastercard 

Soundscapen maantieteellisten versioiden tapaan. Versio antaa kuvan tyypillisestä länsimaisen 

taidemusiikin tradition oopperakappaleesta, johon kuuluu suuria dynamiikan vaihteluita ja 

rubato fraseeraustapa. Sovituksen orkesterikokoonpanosta puuttuvat puhallinsoittimet. 

Mastercard Soundscapen versioista Operatic on tunteikkain. 

 

Cinematic 

 

Cinematic (Mastercard 2019e) on Mastercard Soundscapen versioista mahtipontisin. Se on 

käytännössä yhtä nopea kuin alkuperäinen versio, mutta kuulostaa hitaammalta suuresta 

äänimassasta ja voimakkaista iskuista johtuen. Kappaleen sävellaji on sama kuin Bogotássa, eli 

a-molli, mutta kappaleen välittämä mielikuva päinvastainen ketterään Bogotáan verrattuna. 
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Muotorakenteeltaan Cinematic on versioista kaikista rikkonaisin: se koostuu käytännössä 

pitkästä introsta ja kahdesta A’-fraasista, joiden välissä on hyvin lyhyt B-fraasi. Se on myös 

versioista ainoa, jossa tapahtuu modulaatio. Cinematicin sovitukseen kuuluu ihmisääntä ja 

ydinmelodian rytmiikan variointia. 

 

Vaikka Cinematicin dynamiikka on kappaleen alusta todella voimakas, se noudattaa 

Mastercard Soundscapen voimistuvaa ja kiihtyvää kokonaismuotoa. Kappaleen intro alkaa 

vaskisoitinten fortissimolla, joka esittelee ydinmelodian ensimmäinen säkeen melodian. 

Muuten introsta puuttuu varsinainen melodia, mutta siinä korostuvat orkesterin 

sointuvaihdokset ja voimakkaat iskut. Intron sointimassan yläpuolella trumpetti vihjailee 

ydinmelodiasta ja elektroniset äänet lisäävät osan energisyyttä ketterällä liikkeellään. 

Orkesterin voimakkaat iskut tiivistyvät intron loppua kohden ja muodostavat ensimmäistä A’-

fraasia kohti vievän crescendon. 

 

Ensimmäinen A’-fraasi alkaa suuren orkesterin täydellä voimalla. Sovitus koostuu 

vaskisoitinten melodiasta ja jousisoitinten voimakkaita iskuja sisältävästä säestyksestä. 

Fanfaarimaiset trumpetit melodian pitkien äänten aikana korostavat kappaleen juhlavaa ja 

majesteetillista tunnelmaa. Fraasista puuttuvat intron sovitukseen kuuluneet ketterät ja 

elektroniset äänet. Ensimmäinen A’-fraasi päättyy diminuendoon, jota seuraa B-fraasiksi 

tulkittava arpeggio ylöspäin. Se on sovitettu kuorolle ja aloittaa välittömän voimakkaan 

crescendon, jonka orkesterisoittimet, tiheneväiskuiset lyömäsoittimet ja äänimassan 

yläpuolella nopean asteikkomaisen melodiakulun ylöspäin tekevä elektroninen ääni 

huipentavat. 

 

Operaticin toisen A’-fraasin aloittaa välitön kokosävelaskeleen modulaatio ylöspäin 

fortefortissimossa. Modulaatio ylöspäin on yksi populaarimusiikissa käytetyistä tyypillisistä 

keinoista kasvattaa intensiteettiä kappaleen lopussa. Ensimmäiseen A’-fraasiin verrattuna 

toinen A’-fraasi on dynamiikaltaan entistä voimakkaampi ja siinä on laajempi instrumentaatio. 

Melodian sovitukseen kuuluvat vaskisoitinten lisäksi jousisoittimet ja B-fraasissa mukaan tullut 

kuoro. Kappaleen sisäistä liikettä nopeuttaa voimakas ja tiheä rytmikomppi. Suuren 

sointimassan yläpuolelle palaavat ensimmäisestä A’-fraasista tutut trumpetti ja nopeasti 

liikehtivä elektroninen ääni. Vaikka toisen A’-fraasin dynamiikka on jo todella voimakas, 

kappaleen lopussa tapahtuu uusi crescendo. Operatic päättyy kuoron, puhallinsoitinten ja 

lyömäsoitinten toistamaan ydinmelodian ensimmäiseen säkeeseen portatossa. 
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Myös Cinematicin sovitus sisältää musiikillisia stereotypioita, joiden avulla se luo mielikuvan 

mahtipontisesta elokuvamusiikista. Kappale on muita Mastercard Soundscapen versioita 

suoraviivaisempi ja määrätietoisempi, ja lisäksi sen fraseeraus on kulmikkaampaa. 

Voimakkaasta dynamiikastaan ja rikotusta muotorakenteestaan huolimatta se toteuttaa 

Mastercard Soundscapen sovituksellista kokonaismuotoa. 

 

Playful 

 

Playful (Mastercard 2019j) sisältää lyhyemmän B-fraasin ja yhden ylimääräisen A’-fraasin 

Mastercard Soundscapeen verrattuna. Se on versioista nopein, noin 94bpm, ja sen sävellaji e-

mollissa poikkeaa eniten alkuperäisestä sävellajista. Luonteeltaan Playful on nimensä 

mukaisesti nopealiikkeinen ja ketterä. Sen sovitukseen kuuluu ainoastaan elektronisia soittimia 

ja ääniefektejä. Lisäksi se on versioista ainoa, jonka harmoniassa on neli- ja viisisointuja. 

Rytmin kolmimuunteisuus vaikuttaa ydinmelodian fraseeraukseen, mutta muuten melodiaan ei 

kuulu variointia. 

 

 

Playfulin intro on dynamiikaltaan kappaleen hiljaisin. Se esittelee latinalaisamerikkalaista 

musiikkia hyödyntävän rytmikuvion, jolle koko kappaleen rytmiikka perustuu. Intron 

puolivälissä instrumentaatio laajenee bassolla. Olennainen osa kappaleen sovitusta on 

Mastercardin Acceptance-äänelle perustuva elektroninen ja nopealiikkeinen ääni, joka esiintyy 

koko kappaleen ajan jokaisella melodian pitkällä äänellä. Ensimmäisessä A’-fraasissa 

kappaleen dynamiikka voimistuu, kun instrumentaatio laajenee lyömäsoittimilla, elektronisilla 

kitaroilla ja kosketinsoittimilla. Niillä on toisiaan muistuttava sointi ja siksi niitä on vaikea 

erottaa toisistaan. Toinen A’-fraasi muistuttaa ensimmäistä, mutta sen bassosointi on syvempi. 

 

Playfulin B-fraasi hyödyntää Mumbain B-fraasin sovituksellisia ratkaisuja. Molemmat versiot 

poikkeavat Mastercard Soundscapesta siten, että kohdan harmonia pysyy neljän tahdin ajan 

toonikalla ja melodiassa toistuu ydinmelodian sävelille perustuva kuvio. Mastercard 

Soundscapen tapaan Playfulin sisäinen liike hidastuu B-fraasissa, mikä johtuu basson ja 

rytmisoitinten puuttumisesta. Playfulin energia palautuu aiemmalle tasolle kappaleen kahden 

viimeisen A’-fraasin ajaksi. Sovituksellisesti niissä on muita Playfulin A’-fraaseja enemmän 

erilaisia rytmisiä ja ääniefektein toteutettuja leikkisiä yksityiskohtia, mutta muuten fraaseissa 
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ei tapahdu erityistä liikkeen tai intensiteetin tiivistymistä. Kappale päättyy varioituun 

Acceptance-ääneen. 

 

4.4.3 Yhteenveto 

 

Mastercard Soundscapen analyysi keskittyi erityisesti kappaleen muotorakenteen ja 

sovituksellisten ratkaisujen selvittämiseen. Analyysistä kävi ilmi, että Mastercard Soundscape 

noudattaa ydinmelodian sovituksellisia ratkaisuja ja laajentaa niitä. Käytännössä Mastercard 

Soundscape on ydinmelodian pidennetty versio, joka on muotorakenteeltaan jonomainen ja 

jonka sisällä tapahtuu sovituksellisin keinoin toteutettu crescendo ja accelerando. 

 

Mastercard Soundscapen versioiden analyysi pyrki selvittämään erityisesti eroja versioiden 

muotorakenteen ja sovituksen välillä. Analyysistä selvisi, että valtaosa versioista noudattaa 

Mastercard Soundscapen muotorakennetta. Suurimmat erot variaatioiden välillä löytyvät 

introsta, A:lle perustuvien fraasien määrästä, B-fraasista ja sovituksesta. Variaatiokohtaiset erot 

on koottu taulukkoon (ks. kuva 10). Variaatiokohtaiset muotorakenteet on koottu 

muotorakennekarttaan (ks. liite2). 

 

 

Kuva 10: Koonti Mastercard Soundscapen variaatioiden eroista. Kuva: S. Laurila 

 

Variaatioiden rakenneanalyysistä selvisi, että Mumbai on versioista ainoa, jossa ei ole 

minkäänlaista introa, Bogotán intro on vain kahden tahdin mittainen ja Cinematicin intro 

muodostaa lähes kolmasosan koko kappaleesta. Muiden versioiden introt mukailevat 

Mastercard Soundscapen introa, mutta Operaticin ja Playfulin introt sisältävät alkuperäisestä 

poikkeavaa melodista materiaalia. 
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Myös B-fraasien väliltä löytyi eroja. Ainoastaan Cape Townin ja Operaticin B-fraasit ovat 

yhteneväisiä Mastercard Soundscapen B-fraasin kanssa. Cinematicin B-fraasi on kaikista 

lyhyin ja käytännössä muutaman iskun kestävä hengähdys A’-fraasien välillä. Dubain, 

Mumbain ja Playfulin lyhennetyt B-fraasit taas eivät sisällä alkuperäistä melodiaa eivätkä 

harmoniaa. Bogotán B-fraasi on yhteneväinen vain muodoltaan Mastercard Soundscapen B-

fraasin kanssa: fraasi alkaa hiljaisemmalla dynamiikalla ja voimistuu loppua kohden. Bogotán 

B-fraasi ei myöskään sisällä alkuperäistä melodiaa ja sen harmoniassa on muutoksia. 

 

Kaikkien muiden versioiden, paitsi Mumbain ja Operaticin kokonaismuodon sisällä tapahtuu 

Mastercard Soundscapen mukainen crescendo ja accelerando. Mumbai on versioista ainoa, 

jossa dynamiikan kasvua tai liikkeen nopeutumista ei tapahdu ollenkaan. Operatic taas 

poikkeaa kyseisestä muotokaavasta siten, että sen B-fraasi on kaikista voimakkain ja lopettaa 

kappaleen. 

 

Valtaosa Mastercard Soundscapen versioista noudattaa instrumentaation jakoa akustisiin ja 

elektronisiin soittimiin. Useimmissa versioissa akustisilla soittimilla on tärkeä rooli 

ydinmelodian ilmaisussa. Elektronisia soittimia tai ääniefektejä käytetään pääosin vain 

säestyksessä tai sovituksellisissa yksityiskohdissa. Playful on versioista ainoa, jossa on vain 

elektronisia soittimia, ja Bogotá ja Operatic taas ainoita, joissa on vain akustisia soittimia. 

Instrumentaation laajuus ja monimutkaisuus vaihtelevat version mukaan. Cape Town, Dubai ja 

Mumbai ovat versioita, jotka kuulostavat lähinnä länsimaiselta populaarimusiikilta, joiden 

melodian soitinnuksessa on hyödynnetty kyseiseen musiikkikulttuuriin viittaavaa 

stereotyyppistä soitinta.  

 

Vaikka Minsky & Fahey (2017, 88–89) suosittelevat välttämään audio DNA:sta johdetun 

melodian muuntelua, Mastercard Soundscapen versioista vain Dubai ja Operatic sisältävät 

ydinmelodian alkuperäisessä muodossaan. Sekä Bogotán että Cinematicin melodian rytmiä ja 

melodiakulkuja on varioitu. Lisäksi ne sisältävät uutta ydinmelodialle perustumatonta 

melodista materiaalia, jota ei käytetä muissa versioissa. Cape Townin melodiassa on 

alkuperäistä ydinmelodiaa terävämpi pisteellinen rytmi. Mumbai taas noudattaa muuten 

alkuperäistä ydinmelodiaa, mutta se sisältää maltillista improvisatorista muuntelua erityisesti 

säkeiden lopuissa. Playfulissa ydinmelodian rytmi on kolmimuunteinen, mikä vaikuttaa 

melodian fraseeraukseen. 
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Master Soundscapen variaatiot ilmaisevat erilaisia tunnelmia ja mielikuvia, jotka luodaan sekä 

instrumentaatiolla että tempo- ja sävellajimuutoksilla. Versioilla haetaan toisistaan poikkeavia 

karaktäärejä. Playful on täysin elektroninen ja samalla nopein ja iloisin kappale. Sen vastakohta 

on täysin akustinen ja luonteeltaan rauhallinen Operatic. Myös Bogotá on täysin akustinen 

kappale, mutta se välittää toisenlaista energiaa ja iloa kuin Playful. Iloisten ja nopeiden 

versioiden vastakohta on Cinematic, joka on versioista mahtipontisin ja voimakkain. Myös 

Cape Townissa korostetaan rytmikkyyttä, mutta se on ketterämpi ja liikkuvampi kuin 

massiivinen ja hidasliikkeinen Cinematic. Dubaissa yhdistyvät sekä kevyt rytmikkyys että 

kauniit pitkälinjaiset jouset, mikä saa sen sijoittumaan nopeiden ja energisten sekä hitaiden ja 

rauhallisten versioiden väliin. Mumbai on versioista rauhallisin, eikä siinä esiinny liikettä 

eteenpäin tai intensiteetin kasvua. 

 

Mastercard Soundscapen variaatioiden erilaisia karaktäärejä luodaan pääosin musiikillisten 

stereotypioiden avulla. Stereotypiat toimivat erilaisten tunnelmien ja tilanteiden ilmaisussa: 

esimerkiksi oopperalaulaja länsimaiselta taidemusiikilta kuulostavalla säestyksellä yhdistyy 

oopperaan ja jykevä orkesteri kulmikkaalla fraseerauksella elokuvamusiikkiin. 

Maantieteellisten sijaintien ilmaisu stereotypioilla sen sijaan on ongelmallista. Kaiken 

kaikkiaan Mastercard Soundscapen versioiden analyysi osoittaa, että ydinmelodian 

musiikillinen rakenne mahdollistaa erilaisten variaatioiden luomisen, eli se täyttää neljännen 

lähtökohdan eli muunneltavuuden vaatimuksen. 

  



64 

 

5. PÄÄTELMÄT 

 

Tämän pro gradu -työn tavoitteena oli selvittää Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurin rakenne 

ja analysoida Mastercardin brändiviestien musiikillista ilmaisua. Tarkoitusta varten luotiin 

neljästä markkinoinnin ja äänibrändäyksen teoriasta viitekehys, joka toimi 

äänibrändiarkkitehtuurin ja ydinmelodian analyysin pohjana. Äänibrändiarkkitehtuurin 

rakennetta tarkasteltiin sekä käyttötapojen että musiikin näkökulmista. Ydinmelodian 

analyysissä selvitettiin Mastercardin brändiviestinnän pääviestien musiikillista ilmaisua. 

Musiikkianalyysi laajennettiin ydinmelodian variaatioihin, joita tutkittiin erityisesti 

muunneltavuuden näkökannalta. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että äänibrändiarkkitehtuuri on laaja brändiviestinnällinen kokonaisuus, 

jonka musiikillinen ilmaisumuoto on tarkkaan suunniteltu. Käytetyt metodit täydensivät 

toisiaan: teoreettisen viitekehyksen avulla tämä tutkimus pystyi kuvaamaan Mastercardin 

äänibrändiä kokonaisuutena ja syvensi ymmärrystä sen takana vaikuttaneesta prosessista sekä 

tehdyistä valinnoista. Mastercardin äänibrändiarkkitehtuurin rakenneanalyysi osoitti, että 

äänibrändin käyttö on laajaa ja kattaa monia kontaktipisteitä (vrt. Jackson 2003). 

Kontaktipisteille perustuva teoria ei kuitenkaan huomioi eroja sidosryhmien tai 

maantieteellisen sijainnin välillä, joten sen antama tieto jää lähinnä kuvaukseksi äänibrändin 

käytön laajuudesta. Mahdollista on myös, että siitä puuttuu kontaktipisteitä ja käyttöyhteyksiä. 

Tarkempaa ja syvällisempää tietoa äänibrändin käytöstä olisi saanut tutkimalla erikseen 

jokaista kontaktipistettä20, mutta pro gradu -työn suppeuden ja Mastercardin kansainvälisyyden 

vuoksi se ei ollut tässä tutkimuksessa mahdollista. 

 

Audio DNA:lle perustuva rakenneanalyysi osoitti, että ydinmelodia ja sen muunnokset 

esiintyvät koko äänibrändiarkkitehtuurissa (vrt. Minsky & Fahey 2017). Koska osa 

äänibrändielementeistä, kuten äänilogo ja Acceptance-ääni, rajattiin tarkan musiikkianalyysin 

ulkopuolelle, niiden väitettyä ydinmelodialle perustumista ei todennettu itse vaan tieto saatiin 

Mastercardin äänibrändiä koskevista aineistoista. Audio DNA:n rajoite on, että se ei huomioi 

äänibrändin muita ei-musiikillisia ääniä, kuten tuotteen pakkauksen ääniä tai itse tuotteiden 

ääniä, toisin kuin Kilianin (2009) äänibrändiarkkitehtuurimalli. Tämän tutkimuksen kannalta 

tällä ei ollut merkitystä, koska tutkimus rajattiin vain musiikillisiin ääniin. Kuitenkin ei-

 
20 Esimerkiksi soittamalla Mastercardille ja tutkimalla käytettyä äänivalikko- ja jonotusääntä. 
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musiikilliset äänet ovat tärkeä osa äänibrändäystä, joten niidenkin sijoittuminen yrityksen koko 

äänibrändiarkkitehtuurikarttaan tulisi huomioida. 

 

Ydinmelodian analyysissä selvisi, että sen musiikillisten valintojen taustalla vaikuttavat monet 

kriteerit. Musiikin peruselementit (melodia, rytmi, harmonia) toteuttavat muistamiseen ja 

muunteluun liittyviä vaatimuksia. Ydinmelodian melodia on lyhyt ja melodian pohjana käytetty 

pentatoninen asteikko tunnetaan maailmanlaajuisesti. Ydinmelodian rytmimotiivi on toistuva 

ja sen harmoniassa on länsimaisen populaarimusiikin suosittu kadenssi. Nämä valinnat tukevat 

toisteisuutta, mikä näkyy myös Mastercard Soundscapessa, jonka muotorakenne koostuu 

käytännössä toistetusta ydinmelodiasta. 

 

Tämä tutkimus osoitti, että brändiviestien ilmaisussa ydinmelodian instrumentaatiolla ja 

sovituksella on suuri rooli, mutta brändiviestejä ilmaistaan myös musiikin elementtien 

rakenteen avulla. Esimerkiksi ydinmelodian rytmin kohotahtisuus viittaa eteenpäin vievään 

liikkeeseen, mutta liikettä eteenpäin ilmaistaan myös muotorakenteen sisäisellä accelerandolla. 

Analyysin tulokset tukevat audio DNA:n perusajatusta musiikin välityksellä ilmaistuista 

brändiviesteistä, jotka perustuvat yrityksen visioon, missioon, arvoihin, brändi-identiteettiin ja 

-persoonallisuuteen (ks. Minsky & Fahey 2017). Audio DNA -teoria ei kuitenkaan huomioi, että 

äänibrändin luomiseen ja käytettyihin musiikillisiin ilmauksiin vaikuttavat myös muut kriteerit, 

kuten tämä tutkimus osoitti Kilianin (2009) painopistelistan avulla. 

 

Musiikkianalyysi osoitti, että instrumentaation rooli on suuri erityisesti ydinmelodiasta 

johdettujen pitkien versioiden eri karaktäärien luomisessa. Sovituksellisena apukeinona 

käytetään myös maltillista musiikillisten peruselementtien muuntelua, kuten ydinmelodian 

rytmityksen tai sävelkulkujen variointia. Musiikkianalyysistä selvisi myös, että Mastercard 

Soundscapen versioiden sovitukselliset keinot perustuvat pitkälti stereotypioille. Kuten 

analyysissä jo todettiin, stereotyyppisten musiikkipiirteiden käyttö on kuitenkin ongelmallista 

erityisesti Mastercard Soundscapen maantieteellisten versioiden yhteydessä ja herättää 

kysymyksen, keille kyseinen versio lopulta on tarkoitettu. 

 

Mastercardin variaatioiden analyysi kuvaa ydinmelodian soveltuvuutta muunteluun. Se ei 

kuitenkaan kerro, että säilyvätkö ydinmelodian välittämät brändiviestit myös variaatioissa ja 

miten sovitukselliset erot niitä muuttavat. Miksi Mumbai on versioista lyhyin ja miksei siinä 

ilmaista digitaalisuutta eikä liikettä? Miksi Operaticin melodian laulaa naissopraano? Miksi 
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Cape Towniin valittiin miesäänet? Miksei ihmisääntä käytetä kaikissa versioissa? Miksi 

Dubaissa painotetaan digitaalisuutta mutta Bogotássa ei? Mitä Mastercardin brändiviestejä eri 

versiot ilmaisevat? On paljon vastaamattomia kysymyksiä, joiden selvittäminen vaatisi 

lisätutkimusta. 

 

Tähän tutkimukseen kuului brändäyksen nykyhetkestä kertovan viitekehyksen luominen. 

Johdannossa esitettiin väite kuluttajamarkkinoiden ja -käyttäytymisen mahdollisesta 

voimakkaasta muutoksesta. Väitettä perusteltiin myöhemmin kertomalla digitalisaation ja 

teknologisen kehityksen aiheuttamista muutoksista, joihin brändäyksen ja markkinoinnin alat 

valmistautuvat. Tutkimusprosessin aikana odotuksen teema nousi toistuvasti esiin. 

 

Kävi ilmi, että digitalisaation odotetaan aiheuttavan suuria yhteiskunnallisia muutoksia jo 

lähitulevaisuudessa (ks. alaluku 2.1.2). Näiden muutosten odotetaan muuttavan myös 

brändäyksen ja markkinoinnin käytäntöjä – onhan näitä digitalisaation seurauksia ennustettu jo 

yli kymmenen vuotta sitten (ks. Keller 2009). Myös Mastercard odottaa 

kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja on julkaissut laajan äänibrändin sitä ennakoiden 

(Mastercard 2019a). Äänibrändäyksen merkityksen odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa – 

mutta sen suurta tulemista on todellisuudessa odotettu jo yli kymmenen vuotta (Gustafsson 

2015, 20), ehkä jopa kolmekymmentä (ks. Bruner 1990). 

 

Olisiko odotuksen aika jo ohi? Ainakin kuluttajien siirtyminen ääniympäristöihin voi olla 

lähempänä kuin koskaan ennen, vaikuttaahan äänenkäyttöä tukevien laitteiden määrä kasvavan 

ihmisten arjessa (ks. 2.1.5). Jää kuitenkin nähtäväksi, tapahtuuko teknologinen muutos niin 

nopeasti kuin ennustetaan, siirtyvätkö kuluttajat oikeasti käyttämään laitteiden äänitoimintoja 

(ks. Deloitte 2018) ja millainen rooli äänibrändäyksellä tulevaisuuden brändäyksessä ja 

markkinoinnissa tulee lopulta olemaan. Ehkä odottamisen sijaan pitäisi toimia, mikä puolestaan 

liittyy vahvasti jatkotutkimusaiheisiin. 

 

Tämän tutkimuksen yllättävin löytö oli äänibrändäyksen tutkimusalan hajanaisuus (Gustafsson 

2015, 20). Mikäli merkkeihin äänenkäytön yleistymisestä uskoo, äänibrändäyksen 

tutkimusalan pitäisi järjestäytyä pian ja musiikkitieteen ja musiikintutkimuksen pitäisi olla siinä 

mukana. Tämä tutkimus osoitti, että äänibrändäyksen musiikillinen tutkimus on tärkeää, sillä 

jo pelkästään tavanomaisen musiikkianalyysin avulla saatiin paljon uutta tietoa tutkittavasta 
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kohteesta. Ensimmäinen ja tärkein askel olisi koota Gustafssonin (2015) tapaan kaikki 

äänibrändäyksen musiikilliset tutkimukset yhteen. 

 

Toinen yllättävä löytö oli tämän tutkimuksen uraauurtava luonne. Tiettävästi muita 

äänibrändiarkkitehtuurin rakennetta tai äänibrändiarkkitehtuurin musiikillisia ominaisuuksia 

käsitteleviä tutkimuksia ei ole, vaikka äänibrändejä on paljon.21 Mastercardin äänibrändin 

laajuus on poikkeuksellinen, mutta se ei ole ainoa yritys, joka käyttää äänibrändäystä suuressa 

mittakaavassa. Muita yrityksiä ovat muun muassa Absolut, Clarion Hotels, Coca-Cola, 

Mitsubishi, Heineken, SAS, Oriflame (Lusensky 2010 ks. Gustafsson 2015, 21), Starbucks 

(Dominus 2006 ks. emt.) ja Nike (Fulberg 2003, ks. emt.). Jos ja kun äänibrändäyksen merkitys 

kasvaa ja äänibrändiarkkitehtuureista tulee entistä laajempia, standardimuotoisen 

äänibrändiarkkitehtuurimallin luominen tämän tutkimuksen viitoittamana palvelisi alan 

toimijoita. 

 

Musiikkitieteellinen tutkimus ja musiikintutkimus voivat siis hyödyttää äänibrändäyksen 

tutkimusalaa monella tapaa. Äänibränditutkimus on erinomainen erimerkki siitä, miten 

humanistinen ja kauppatieteellinen tutkimus voivat hyötyä toistensa osaamisesta uudistuvalla 

tutkimuskentällä. Sekä musiikintutkimus että äänibrändäys jakavat musiikin merkitysten 

tärkeyden: mitä musiikilla halutaan sanoa ja miten se toteutetaan. Musiikkitieteellisellä 

tutkimuksella ja musiikintutkimuksella on pitkä perinne musiikin merkitysten tutkimisesta ja 

näiden merkityksien ilmaisemisesta sanallisesti. Ne kattavat niin käytännön tiedot 

instrumentaatiosta aina musiikin semioottisiin merkityksiin asti. Siksi musiikintutkimuksen 

pitäisi olla mukana, kun äänibrändäyksen tutkimusalalla määritellään alan termistöä ja muita 

käytäntöjä. Kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin tutkimus, jossa pyrittiin luomaan sanasto 

kuvaamaan musiikilla ilmaistavia viestejä äänibrändäyksen harjoittajien työn helpottamiseksi 

(ks. Herzog et al. 2020). Musiikkitieteellisellä tutkimuksella olisi myös annettavaa 

vastaavanlaiseen sanaston kehittämiseen. 

 

Vaikka Mastercardin äänibrändin esittelyn yhteydessä kerrottiin äänibrändin luomista 

edeltäneestä monialaisesta tutkimustyöstä, analyysiluvussa huomattiin ongelmia muiden 

kulttuurien musiikillisten stereotypioiden käyttöön liittyen. Musiikkitieteellisellä tutkimuksella 

on laaja tuntemus maailman musiikkikulttuureista, niiden käyttämistä musiikillisista 

 
21 Tässä listassa on vuoden 2020 sata parasta äänibrändiä: http://michelea3.sg-host.com/best-audio-brands-

ranking/ 
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ilmauksista ja käytännöistä osana maiden historiaa. Musiikkitieteellisen tutkimuksen 

hyödyntäminen voisi auttaa vähentämään vastaavanlaisia ongelmia tulevaisuudessa. 

 

Tämä tutkimus tuotti hyvää perustietoa Mastercardin äänibrändistä, sen rakenteesta ja 

brändiviestien ilmaisusta musiikillisin keinoin. Tutkimus toimii muistutuksena 

musiikkitieteellisen tutkimuksen tärkeydestä äänibrändäyksen tutkimusalalla ja ehdottaa 

konkreettisia toimia alan yhtenäistämisen ensiaskeleiksi. Äänibrändäys on ajankohtainen aihe 

ja tarjoaa myös muita jatkotutkimusaiheita. 

 

Mastercardin äänibrändi laajenee jatkuvasti ja siihen kuuluu useita osia. Yksi 

jatkotutkimusaiheista olisi jatkaa tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajattujen äänibrändin osien 

tutkimusta, kuten Mastercardin populaarimusiikkikappaleiden ja muiden ydinmelodiasta 

johdettujen versioiden analyysiä. Musiikillisen tutkimuksen voisi laajentaa koskemaan myös 

Mastercardin kaikkea audiovisuaalista materiaalia, joissa käytetään erikseen julkaisemattomia 

versioita äänibrändistä22. Olisi mielenkiintoista myös tietää, miten Mastercardin äänibrändi on 

muuttunut äänibrändin julkaisun myötä: millainen oli aiempi äänibrändi ja mitä piirteitä siitä 

säilytettiin uutta luodessa? 

 

Tutkimusprosessin aikana huomattiin, että Mastercardia ja äänibrändäystä koskevissa 

julkaisuissa toistuvasti mainittiin musikaaliset hitit ja korvamadot Mastercardin ydinmelodian 

yhteydessä. Äänibrändäyksen musiikintutkimusta voisi syventää esimerkiksi 

korvamatotutkimuksen, hittimusiikin tutkimuksen, elokuvamusiikin tutkimuksen ja 

musiikkisemiotiikan näkökannasta. On olemassa myös uudehko musiikintutkimuksen suunta, 

hit music science, joka tutkii musiikkia tietojenkäsittelytieteellisin menetelmin. Myös muita 

äänibrändejä ja niiden äänibrändiarkkitehtuureja voisi tutkia ja verrata keskenään. 

 

Tutkimusprosessissa kävi ilmi, että Mastercardin viestintä äänibrändiin liittyen on hyvin 

positiivista. Mastercard näkee äänibrändinsä tarjoavan ratkaisun kuluttajakäyttäytymisen ja 

markkinoinnin muutokseen (Mastercard 2019a). On kuitenkin tärkeää miettiä, missä määrin 

äänibrändissä on kyse suuresta markkinointikampanjasta, jolla Mastercard asettaa itsensä 

positiiviseen valoon suuren muutoksen edelläkävijänä. Varsinkin erilaiset äänibrändiin 

 
22 Esimerkiksi Mastercardilla UEFA Champions Leaguelle oma versio. 
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kuuluvat artistiyhteistyöt ja populaarimusiikkikappaleiden julkaisu ovat puhdasta 

markkinointia. 

 

Äänibrändäyksen yhteydessä tulee muistaa myös eettiset kysymykset. Mastercardin 

äänibrändiarkkitehtuuri sisältää populaarimusiikkia, jossa viitataan suoraan ydinmelodiaan. 

Epäselvää on, että onko tällainen musiikkikappale maksettu mainos vai ei, ja miten se tulisi 

ilmoittaa kappaleen yhteydessä. Ääniympäristön muutos herättää kysymyksiä myös siitä, että 

onko brändeillä oikeus soluttautua ihmisten henkilökohtaiseen tilaan ja kotiin äänibrändäyksen 

keinoin siitä ilmoittamatta ja henkilön sitä erikseen hyväksymättä. 

 

Vaikka Mastercardin äänibrändi on toteutettu poikkeuksellisen suurella mittakaavalla, 

äänibrändäystä voi käyttää myös pienimuotoisemmin. On myös hyvä miettiä äänibrändin 

tarvetta ylipäätään yrityksen ja brändin kannalta. Suurimmalle osalle yrityksistä 

todennäköisesti riittäisi, että ääntä ja musiikkia käytettäisiin yhdenmukaisemmin esimerkiksi 

yrityksen audiovisuaalisessa tuotannossa. Esimerkkejä pieniin muutoksiin löytyy muun muassa 

Jacksonin (2003) ja Minsky & Faheyn (2017) kirjoista. Äänibrändäys antaa yrityksille paljon 

uusia mahdollisuuksia, mutta se ei korvaa toimivia brändäys- ja markkinointikäytäntöjä, joiden 

tulee olla jo itsessään tehokkaita. 
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