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1 Johdanto

Valitsin aiheekseni pitkän pohdinnan tuloksena adaptiivisen musiikin 
roolin interaktiivisen tarinan kerronnassa. Tarkemmin sanottuna aihe 
muotoutui vasta itse kirjoitusprosessin aikana juuri tuohon sanalliseen 
muotoon. Tutkimustyötä aloittaessani työn aiheena oli virallisesti inter-
aktiivisuuden aiheuttamat ongelmat multimedian yhteyteen musiikkia 
sävellettäessä. Työn edetessä varmistuin kuitenkin hiljalleen siitä, että 
tarinan yhteyteen säveltämisestä ei voida puhua käsittelemättä aihetta 
myös interaktiivisen tarinan kerronnan kannalta.

Alun perin valitsin aihepiirin osittain siksi, koska se tuntui luon-
nolliselta päätökseltä opiskelulleni Helsingin ammattikorkeakoulu 
Stadiassa. Opiskeluja aloittaessani kiinnostuin interaktiivisuudesta ja 
olen siksi mahdollisimman monen projektin yhteydessä pyrkinyt tut-
kimaan aihetta käytännössä. Näihin projekteihin olen myös aina yrittä-
nyt salakuljettaa musiikin luomisen intohimoani, joka on lapsuudesta 
saakka ohjannut valintojani. Kiinnostukseni keskittyminen musiikin 
ympärille on saattanut joskus vaikuttaa yksisilmäiseltä pyrkimykseltä 
tunkea musiikkia joka paikkaan. Myös sellaisiin, joissa sitä ei välttämät-
tä tarvita. 

Olen ehkä juuri tuon itsepäisyyteni ansiosta päässyt tutkimaan ää-
nen ja erityisesti musiikin käyttäytymistä hyvin monenlaisissa tilanteis-
sa, joissa käyttäjä on tärkeässä roolissa. Säveltäjän roolin vastapainona 
medianomikoulutukseeni kuuluneet käsikirjoitusopinnot ovat mah-
dollistaneet musiikin kertovan roolin tarkastelemisen myös varsinaisen 
tarinan kirjoittajan näkökulmasta.

Aihe vaikutti myös hyvältä suunnanvalinnalta tulevaisuudensuun-
nitelmiini nähden. Siinä voisin yhdistää kaksi kiinnostuksen kohdettani 
tulevaisuudenvisioon uudenlaisesta säveltäjän ammatista. Klassisella sä-
veltämisellä on vahvat teoreettiset juuret, mutta ne kuitenkin keskittyvät 
suurelta osin itsenäisten musiikkiteosten säveltämiseen. Toki tarinoiden 
yhteyteen säveltämistä on ollut käytännössä aina olemassa muun muassa 
teatterin, oopperan ja myöhemmin elokuvan yhteydessä. 

Interaktiivisissa tarinoissa tuo yhteys kuitenkin korostuu. Käyt-
täjään mukautuvan rakenteen päälle ei enää voida suoraan sijoittaa 
lineaarista sävellystä. Tarina ja musiikki on solmittava yhteen useista 
kohdista. Opinnäytetyöni tärkein tavoite on määritellä tapa, jolla nuo 
kerronnalliset solmukohdat tarinassa ja siihen mukautuvassa musiikis-
sa voidaan löytää. Interaktiivisen tarinan yhteyteen säveltäminen vaatii 
siis musiikin alistumista vain yhdeksi tarinankerronnan tavaksi.

Suomalaisen peliteollisuuden vuosituhannen vaihteen jälkeinen 
kasvu lupaa hyvää interaktiivisten tarinoiden ja sitä kautta adaptiivisen 
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musiikin kysynnälle. Tietokonepelit eivät ole missään nimessä ainoa 
formaatti, jossa tarvitaan käyttäjän ja tarinan yhteispeliä silmällä pitäen 
räätälöityä musiikkia. Esimerkiksi verkkopalveluiden äänikerronnalle 
on olemassa jo tekniset valmiudet, mutta uraauurtavat palvelut odotta-
vat vielä tekijäänsä.

Kipinä musiikin kertovan roolin tutkimiseen syntyi keväällä 2003 
toteutetun Monoid-teoksen toisessa esityksessä. Tilanteessa oli konk-
reettisesti havaittavissa, miten paljon musiikilla olisi voinut olla vaiku-
tusmahdollisuuksia kyseisen teoksen kerronnassa, joka on visuaalisesti 
varsin minimalistista. Huomasin myös miten vähän olin niitä asioita 
todellisuudessa pohtinut säveltäessäni teoksen musiikkia. 

Sävellystapani on pohjautunut aikaisemmin itsenäisiä sävellyksiä 
tehdessä rakentuneelle näkemykselle, jota olen sittemmin sovelta-
nut interaktiivisiin projekteihin. Tulevia projekteja varten tarvitsisin 
jonkinlaisen lähtökohdan nimenomaan interaktiivisiin tarinoihin 
liittyvään säveltämiseen. Sen avulla ainakin olennaisimpien musiikin, 
tarinankerronnan ja käyttäjän välisen yhteispelin asettamien vaati-
musten pitäisi tulla otetuksi huomioon. Interaktiiviseen ääneen liittyvä 
kirjallisuus keskittyy valitettavan suurelta osalta pelkkään teknisten 
yksityiskohtien määrittelyyn. Sekin on tietysti tarpeellista, mutta ei 
tarjoa minkäänlaista apua näiden kerrontaan liittyvien ongelmien rat-
kaisemiseen.

Lähestyn tutkimusaihetta kolmen varsin erilaisen tapauksen kautta, 
joista etsin olennaisia tekijöille ja nimenomaan säveltäjälle päänvaivaa 
aiheuttaneita seikkoja. Tarkastelen tapauksia toisaalta käsikirjoittajan 
tai dramaturgin näkökulmasta, toisaalta säveltäjän oman työprosessin 
kannalta. Esitän pohdintoja myös käyttäjän kannalta, vaikka todellisen 
käyttäjätutkimuksen tekeminen tapauksista jääkin opinnäytetyön laa-
juuden ulkopuolelle.

Tapauksista kahdessa olen itse ollut mukana sekä käsikirjoitus- että 
sävellysprosessissa. Työprosessissa sisällä oleminen on edellytys pätevien 
havaintojen tekemiselle siitä, minkä vuoksi analysoin tapauksia juuri 
omasta tekijän näkökulmastani. Etsin työprosessin ongelmille syitä ja 
ratkaisuja aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Pohjana tarkastelulle 
käytän tapausten lisäksi tietokonepeleihin säveltämiseen keskittyviä ar-
tikkeleita, joita kuitenkin on olemassa valitettavan vähän. Kolmannen 
tapauksen analysointi perustuu käyttäjän näkökulmaan.

Vaikka käsittelenkin musiikin yhdistämistä interaktiiviseen tarinaan 
ja sitä kautta myös säveltämistä, en kuitenkaan pyri sanelemaan sitä mi-
ten säveltäjän tulisi työnsä toteuttaa. Tavoitteeni on luoda lähtökohta 
jonka pohjalta säveltäjä voisi omaa ammattitaitoaan hyödyntäen tehdä 
työnsä interaktiivisen tarinakerronnan kannalta paremmin. Opinnäy-
tetyöni laajuus siis loppuu siihen, mistä säveltäjän luova prosessi alkaa ja 
intuitio joka tapauksessa valtaa tilaa järkiperäiseltä ajattelulta. 
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En myöskään heitä verkkoani interaktiiviseen musiikkiin liittyvään 
valtavaan ohjelmistojen ja laitteiden virtaan. Työni laajuus kasvaisi yli-
suureksi, jos haluaisin käsitellä edes sen teknologian, joka adaptiivisen 
musiikin säveltäjän on ehdottoman olennaista tuntea. Onneksi teknisiä 
yksityiskohtia ja teknologiaa käsittelevää kirjallisuutta on kuitenkin 
tarjolla paljon jo ennestäänkin.

Esittelen kaksi lähtökohdiltaan erilaista ajattelutapaa adaptiivisen 
musiikin ja interaktiivisen tarinan yhdistämisessä. Tarkastelen ongel-
maa toisaalta tarinan rakenteen näkökulmasta, toisaalta tarinan mik-
rotason elementtien kautta. Lisäksi määrittelen adaptiivisen musiikin 
rakenne-elementit eli ne rakennuspalikat, joiden avulla musiikin sol-
miminen tarinaan konkreettisesti tapahtuu. 

Uskon, että tekemistäni havainnoista on apua sekä säveltäjille että 
käsikirjoittajille interaktiiviseen tarinankerrontaan liittyvien pulmien 
ratkaisemisessa. Toivon myös, että opinnäytetyöni voisi tarjota hedel-
mällisiä pohdiskelun aiheita musiikin roolista kertojana niillekin, jotka 
eivät ole varsinaisesti interaktiivisesta musiikista tai säveltämisestä kiin-
nostuneita.
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2 Interaktiiviseen tarinaan säveltäminen

2.1 Interaktiivisuus

Interaktiivisuus on sana, joka on yleistynyt arkikieleen Internetin käy-
tön tultua osaksi suomalaista yleissivistystä. Verkkoviestintäyritysten 
mainostekstit pursuavat tuon sanan toinen toistaan hämärämpiä käyt-
töyhteyksiä. Sanan aiheuttaman mielikuvan painoarvo on ohittanut sen 
todellisen merkityksen painoarvon, jos sillä todellista yksiselitteistä mer-
kitystä on koskaan ollutkaan. Interaktiivisuus nähdään tuotteen omi-
naisuutena, adjektiivina, joka yksinkertaisesti nostaa sen arvoa. Sanaa 
tyrkytetään eri yhteyksissä milloin tarkoittamassa rakenteen epälineaa-
risuutta, milloin viestinnän kaksisuuntaisuutta, milloin jotain triviaalia 
teknistä yksityiskohtaa. Joskus jopa törmää teksteihin, joissa interaktii-
visuudesta tehdään jotain selittämätöntä ja mystistä, joka pystytään saa-
vuttamaan vain kokemuksen ollessa laadullisesti korkeatasoinen.

Interaktiivisuus on sanana kärsinyt infl aatiota sen käytön yleistymi-
sen myötä. Tahdon kuitenkin käyttää sitä opinnäytetyöni yhteydessä, 
sillä epämääräisestä merkityksestään huolimatta se on ainoa yleiskie-
len käsite, jolla käsittelemiäni tarinoita voidaan kuvata. Olisin voinut 
käyttää määritelmältään niinkin tarkkaa käsitettä kuin ergodisuus, 
jolla tarkoitetaan hyper- tai kybertekstin lukukokemukseen sisältyvää 
kokemuksen kannalta olennaista työtä. Työ, jonka lukija joutuu teke-
mään voidakseen tulkita tekstiä, muodostuu olennaiseksi osaksi koko 
käyttäjän kokemusta. (Aarseth 1998, 1–9.) Koska opinnäytetyöni tavoite 
on tuottaa apuvälineitä interaktiivisten tarinoiden tekijöille tutkijoiden 
sijaan, päätin kuitenkin pitäytyä interaktiivisuuden käsitteessä. 

Tämä yleisesti tunnettu sana on riittävä ohjaamaan ajatuksia halua-
maani suuntaan. Työn tavoitteen kannalta olisi pikkuasioihin takertumis-
ta puhua käsitteen ilmeisistä ongelmallisuuksista, kuten siitä, voidaanko 
tietokoneeseen ja tarkemmin ennalta kirjoitettuun tarinaan ylipäätään 
olla kirjaimellisesti vuorovaikutteisessa yhteydessä. Toisin sanoen, en näe 
käyttäjän ja tarinan suhdetta kahden tasavertaisen yksilön suhteena, mi-
hin vuorovaikutteisuuden käsitteen voitaisiin väärinymmärrettynä tulki-
ta viittaavan. Lukijan suhde kirjaan kuvaa tilannetta paremmin.

En siis ota osaa loputtomaan keskusteluun siitä, mitä interaktiivi-
suudella tulisi tarkoittaa, vaan määrittelen sen työni tarkoitusperiin 
sopivaksi. Tarkoitan interaktiivisuudella yksinkertaisuudessaan sitä, että 
tarinan käyttäjällä tai lukijalla on mahdollisuus vaikuttaa tarinaan eli 
tarkemmin tarinan kulkuun tai pelkkään tarinan käyttötapaan. Määri-
telmän mukaan siis yksinkertainen hyperteksti, jossa käyttäjä voi valita 
lukemiensa tekstipalasten järjestyksen, on interaktiivinen.
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2.2 Epälineaarisuus ja lineaarisuus

Interaktiivisuuden käsitettä käytettäessä monesti tarkoitetaan joko pel-
kästään tai muiden merkitysten lisäksi kerronnan epälineaarisuutta, jon-
ka tässä irrotan interaktiivisuudesta erilliseksi asiaksi. Epälineaarisuus ja 
interaktiivisuus eivät missään tapauksessa ole sama asia, sillä kerronta voi 
olla epälineaarista ilman määritelmäni mukaista interaktiivisuuttakin. 

Quentin Tarantinon elokuva Pulp Fiction – Tarinoita väkivallasta (Pulp 
Fiction, 1994) on esimerkki epälineaarisesta kerronnasta, joka ei sisällä 
interaktiivisuutta. Lineaarinen kerronta etenee tarinan tasolla ajallisesti 
järjestyksessä eli ensimmäisestä tapahtumasta kohti viimeistä. Pulp 
Fictionin kerrontatapa on kohtausten järjestäminen tarinan kannalta 
ajallisesti epäjärjestykseen eli epälineaarisesti tai tarkemmin sanottuna 
epäjaksottuvasti (nonsequential). Toki kokemus on katsojan kannalta 
loppukädessä ajallisesti lineaarinen, mutta kuten Aarseth osuvasti huo-
mauttaa, koko ihmisen olemassaolo on ajallisesti lineaarista (Aarseth 
1998, 46). Toisin sanoen, jokainen inhimillinen kokemus on menneisyy-
teen päin katsottaessa ajallisesti lineaarinen.

Tarkoitan epälineaarisuudella siis sitä, että tarinan tai kertomuksen 
taso on epälineaarinen, ei käyttäjän kokemuksen taso. Epälineaarisessa 
kerronnassa siis tarinan tasolla oleva aika ei välttämättä etene lineaa-
risesti. Epälineaarinen tarina voi myös sisältää vaihtoehtoisia etenemis-
suuntia, vaikka kerronnan ajallinen eteneminen olisikin lineaarista. 
Tämä määritelmä ei tee tietokonetta välineenä käyttävistä kertomuksis-
ta millään tavalla perinteisiä välineitä käyttäviä epälineaarisempia.

2.3  Tarina, kertomus ja interaktiivinen tarina

Klassisen narratologian mukaan kertomus ja tarina ovat eri asioita. Ge-
netten teorian mukaan kertomuksesta voidaan löytää kolme erillistä 
tasoa, jotka ovat kertomus (narrative), kerronta (narrating) ja tarina (story). 
(Eskelinen 2002, 9.) Yksinkertaistettuna kertomus on siis tarina, joka on 
kerrottu. Kertomuksessa on aina olemassa kertoja, joka kertoo tarinaa 
tarinaelementtien avulla. Nämä elementit esittelen tarinalähtöisen ajat-
telutavan yhteydessä. 

Kerrontatilanne on se tilanne, jossa tarinan kerronta tapahtuu. 
Interaktiivisissa tarinoissa voi olla kerrontatilanteiden lisäksi myös 
pelitilanteita, draamatilanteita ja performanssitilanteita, joiden eroista 
enemmän esimerkkitapausten esittelyn yhteydessä. Eskelisen mielestä 
erityisesti pelitilanteen ja kerrontatilanteen välinen ero on olennainen. 
Peleissä tulkitsemme voidaksemme toimia, kun taas (ergodisessa) kir-
jallisuudessa toimimme voidaksemme tulkita. (Eskelinen 2002, 90.) 



10

Kertomustilanteessa, interaktiivisessa tai ei, käyttäjän tavoite siis on 
tulkita tekstiä ja muodostaa sen avulla ajatuksia. Pelitilanteessa käyttä-
jän tavoite on pelkästään toimia. Eskelisen määritelmä pelitilanteesta ei 
varmasti pyrikään kattamaan tietokonepelejä kokonaisuuksina tai jos 
se siihen tähtää, se epäonnistuu surkeasti. Kuten Newman huomaut-
taa, digitaaliset pelit sisältävät hyvin strukturoituja ja segmentoituja 
kokemuksia (Newman 2002). Tällä hän tarkoittaa sitä, että nykyaikaiset 
tietokonepelit koostuvat yleensä eriasteisista kerrontatilanteista ja peli-
tilanteista, jotka ovat selkeästi erillään toisistaan. Esimerkkinä tämän 
hetken tietokonepeleissä yleinen tapa sijoittaa selkeiden pelitilanteiden 
väliin selkeästi kertovia elokuvallisia välikohtauksia (cut-scene). 

Peleistä puhuessani tarkoitan yleisesti kaikkia digitaalisia pelejä, 
olivat ne sitten tarkemmin määriteltynä multimediaa, tietokonepelejä, 
konsolipelejä tai muita käsitteen alle mahtuvia pelien muotoja. Peliti-
lanteesta puhuessani tarkoitan Eskelisen määritelmää.

Opinnäytetyössäni käsittelen interaktiivisia tarinoita, tarkemmin 
sanottuna interaktiivisten tarinoiden kerrontaa. Niillä tarkoitan teok-
sia, joiden tavoitteena on antaa käyttäjälle jotain pelkkää pelitilannetta 
suurempaa. Interaktiivisessa kertomuksessa siis tarinankerronta on 
pelitilanteen toimintaa tärkeämmässä roolissa. Pelitilanteen toiminta 
voi jopa olla yksi tarinankerronnan elementti, mistä kerron tarkemmin 
tarinalähtöisen ajattelutavan yhteydessä. Ajattelu pohjaa uskooni siitä, 
että tietokonepelit ja multimedia voisivat olla kerronnaltaan syvällisiä, 
niin kuin esimerkiksi elokuva ja kirja voivat olla. Siltikin, vaikka tilanne 
ei tämän hetken tietokonepelitarjonnan valossa siltä näyttäisi. 

2.4 Musiikki ja säveltäminen

Jotta voisin määritellä, mitä tarkoitan säveltämisellä opinnäytetyöni 
yhteydessä, joudun astumaan niinkin fi losofi selle alueelle kuin musiikin 
käsitteen määrittelyyn. Vastauksen löytäminen kysymykseen siitä, mikä 
on musiikkia ja mikä ei, on liian laaja aihe kymmenen opintoviikon 
opinnäytetyössä kattavasti käsiteltäväksi. Annan kuitenkin muutamia 
esimerkkejä, jotka rajaavat musiikin määritelmäni tässä yhteydessä 
olennaiseen laatikkoon.

Käsite musiikki ei sisällä arvoa, vaikka usein saatamme tokaista tuo 
ei ole musiikkia kuultuamme jotain, mikä ei muistuta sitä, mitä olemme 
tottuneet musiikkina kuuntelemaan. Mennessämme konserttiin, jossa 
frakkiin pukeutunut mies sahaa moottorisahalla fl yygelin palasiksi, 
tulemme väistämättä ainakin ajatelleeksi musiikin määritelmää. Tässä 
yhteydessä määrittelen edellisen tapauksen musiikiksi, sillä tarinan 
kerronnassa koen rajoittavat määritelmät vain kahlitseviksi. Musiikki 
ei ole vain melodiasta, rytmistä, äänenväristä, harmoniasta, rakenteesta 
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ja tekstuurista koostuva kokonaisuus. Musiikki ei ole myöskään vain 
Schopenhauerin määritelmän mukaista ”aritmeettisten lukusuhteiden 
saattamista välittömäksi aistihavainnoksi” (Mute 1998). 

Konkreettinen musiikki (musique concrète) on nimitys musiikille, 
jossa käytetään jokapäiväisestä elämästä nauhoitettuja, todellisia, konk-
reettisia ääniä. Termin otti käyttöön 1940-luvun loppupuolella ranska-
lainen säveltäjä Pierre Schaeffer. Itse ilmiö tosin on vanhempaa perua. 
(Bonds 2003, 574.) Tuulen suhina voi olla musiikkia, mutta se ei ole sitä 
välttämättä. Siitä tulee musiikkia täsmälleen siinä vaiheessa, kun sävel-
täjä tai kuulija sanoo sen olevan musiikkia. 

Elokuvan äänimaailma jaetaan yleisesti kolmeen osaan: dialogi, 
tehosteet ja musiikki. Elokuvan yhteydestä jako on ajautunut myös 
multimedian ja pelien äänikerrontaan. Interaktiivisen tarinan yhtey-
dessä musiikista puhuttaessa on siis olennaista määritellä musiikki si-
ten, että se ei sisällä dialogia ja tehosteita. Jaan Eduardo Reck Mirandan 
näkemyksen, jonka mukaan ”musiikki on ääniä järjesteltynä tilassa ja 
ajassa” (Miranda 2001, 1), sillä varauksella, että musiikki ei ole dialogia 
eikä tehosteita. Siitä, missä vaiheessa tuulen suhina on tehoste ja missä 
vaiheessa musiikkia, voitaisiin väitellä loputtomiin. Opinnäytetyöni yh-
teydessä määrittelen jaon säveltäjän mielivaltaisesti tekemäksi. Kuulija 
muodostaa joka tapauksessa oman käsityksensä asiasta, sen tarkemmin 
teoreettisia määrittelyjä kumartelematta.

Musiikin lisäksi myös säveltäminen on käsite, jolla ei ole arvoa. Tu-
lin siihen lopputulokseen eräänä iltana muutama vuosi sitten selates-
sani epämääräisten, keskeneräisten musiikkikappaleiden kokoelmaani. 
Olin siihen päivään asti kertonut harrastuksiani kyselleille ihmisille 
tekeväni musaa. Jos joku olisi jatkanut lausettani sanomalla eli siis sävellät, 
olisin varmasti vastannut ei kai nyt sentään ja vaihtanut puheenaihetta. 
Tämä johtuu siitä, että olen kasvanut kulttuurissa, jossa sanaa säveltä-
minen käytetään yleensä vain klassisesta musiikista tai korkeakulttuu-
riksi laskettavasta taidemusiikista puhuttaessa. Olin suoraan sanottuna 
pelännyt käyttää sanaa omaan musiikkiin viitatessani. Nykyään näen 
säveltämisen yksinkertaisuudessaan prosessina, jonka lopputuloksena 
syntyy musiikkikappale. Prosessi koostuu tietoisista tai tiedostamatto-
mista valinnoista. Nämä valinnat ohjaavat kappaleen muodostumista 
kokonaisuudeksi, jonka alku- ja loppuhetken välissä tapahtuu jotain.

2.5 Adaptiivinen musiikki

Adaptiivinen musiikki (adaptive music) on interaktiivisesta musiikis-
ta käytettävä nimitys, jolla tarkoitetaan musiikkia, joka mukautuu 
tarinaan ja käyttäjän toimintaan. Molempia termejä käytetään eri-
tyisesti tietokonepelien musiikista puhuttaessa. Päädyin käyttämään 
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ensimmäistä, koska se kuvaa paremmin näkemystäni musiikin optimaa-
lisesta roolista interaktiivisessa tarinassa. Määrittelen tässä adaptiivisen 
musiikin tarkemmin opinnäytetyöni yhteyteen sopivaksi ja sidon sen 
yhteyteen myös muutamia lähdeaineistossa interaktiivisesta säveltämi-
sestä puhuttaessa käytettyjä termejä, joita ei missään ole tarkemmin 
määritelty. Kaikkia näitä määrittelemiäni termejä kutsun opinnäyte-
työssäni yhteisesti nimellä adaptiivisen musiikin rakenne-elementit.

Erityisesti on korostettava, että adaptiivisesta musiikista puhuessani 
tarkoitan enemmänkin tarinaan mukautuvaksi sävellettyä musiikkia kuin 
musiikkia, jonka tietokone musiikkialgoritmilla generoi. Tällaisen genera-
tiivisen musiikin tuottamiseen ei välttämättä tarvita säveltäjää lainkaan. 
Adaptiivisesta musiikista puhuessani tarkoitan siis ihmisen säveltämää 
musiikkia, jota musiikkialgoritmi enintään varioi. Tietokone ja ohjausjär-
jestelmä ovat siinä siis säveltämisen apuvälineitä, eivät säveltäjän korvike. 
Mikään ei kuitenkaan estä soveltamasta määritelmiä myös generatiivisen 
musiikin yhteydessä niissä kohdissa, joissa ne ovat siihen sopivia.

Termi musiikkisegmentti pohjaa käsitteellisesti IA–SIG-järjestön 
(Interactive audio special interest group) interaktiivisen sävellystyöryh-
män (ICWG) laatimaan interaktiiviseen säveltämiseen liittyvien sanojen 
sanakirjaan. Sen mukaan segmentti on mikä tahansa ajassa soiva loogi-
nen joukko ääni-informaatiota. Eri segmentit voivat soida yhtäaikaises-
ti. Raita taas on looginen osa ääni-informaatiosta yksittäisen segmentin 
sisällä. (ICWG Lexicon 1996.) Laajennan myös segmentin määritelmää 
opinnäytetyöhöni paremmin soveltuvaksi. 

Tarinan yhteydessä soivan musiikin jakaminen segmentteihin poh-
jaa yleiseltä ajattelutavaltaan Bernard Herrmannin tapaan rakentaa 
musiikki elokuvaan. Herrmannin voidaan sanoa olevan yksi elokuvan 
historian merkittävimmistä elokuvasäveltäjistä. Hänen tapansa säveltää 
pohjautui pieniin moduuleihin pitkien lineaaristen melodiakaarien 
sijaan, joita ennen häntä oli totuttu elokuvamusiikissa käyttämään. 
(Saarela 2000, 34.) Voisi olettaa, että Herrmann käytti säveltämisessään 
lähtökohtana epälineaarista ajattelutapaa, sillä hän kokosi elokuvamu-
siikkinsa moduuleista, joilla ei kenties ollut sävellysvaiheessa lainkaan 
keskinäistä järjestystä.

2.5.1 Adaptiivisen musiikin rakenne-elementit

Adaptiivinen musiikki koostuu musiikkisegmenteistä, jotka on järjestelty in-
teraktiologiikan määräämällä tavalla tilassa ja ajassa. Tilassa järjestämi-
sellä tarkoitan yhtäaikaisesti soivien segmenttien järjestämistä toisiinsa 
nähden. Musiikkisegmenteille voi interaktiologiikan määrääminä ajan-
kohtina tapahtua interaktiologiikan määräämiä segmenttimuutoksia tai 
siirtymiä toisiin musiikkisegmentteihin.
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Musiikkisegmentti on musiikin looginen osa ajassa, mutta sillä ei vält-
tämättä ole ennalta määrättyä kestoaikaa. Musiikkisegmentti voidaan 
jakaa raitoihin, jotka ovat yhtä aikaa soivia segmentin loogisia osia, mutta 
segmentti voi koostua myös yksittäisestä äänestä tai sisältää pelkkää hil-
jaisuutta. Se missä kulkevat segmenttienväliset rajat, riippuu siitä, mit-
kä musiikin osat ovat säveltäjän kannalta olennaisesti erillisiä toisistaan. 
Tämä siksi, että segmenttijaon on tarkoitus olla säveltäjän ajattelua 
helpottava työkalu.

Siirtymä on musiikillinen tapahtuma, jolla kaksi toisistaan erillistä 
musiikkisegmenttiä sidotaan yhteen ajassa. Se pitää sisällään kaiken 
sen, mitä sekä lähdesegmentille (soiva segmentti) että kohdesegmentille (seg-
mentti johon siirrytään) tapahtuu, kun soitettava musiikkisegmentti 
vaihtuu toiseksi. Siirtymässä voidaan käyttää myös siirtymäsegmenttiä, 
joka on lähdesegmentin ja kohdesegmentin väliin sijoitettava erillinen 
musiikkisegmentti. Siirtymäsegmentin käyttötarkoitus voi olla esimer-
kiksi edesauttaa siirtymän saumattomuutta. 

Segmenttimuutos on musiikkisegmentin sisällä tapahtuva muutos, joka 
syntyy interaktiologiikan määräämällä tavalla. Segmentissä luonnostaan, 
ilman interaktiologiikan vaikutusta tapahtuva muutos, esimerkiksi melo-
diaan sisältyvä sävelten vaihtuminen toiseksi ei ole segmenttimuutos. Jos 
sen sijaan esimerkiksi käyttäjän toiminta on syynä siihen, että kyseisen 
melodian yksi sävel muuttuu toiseksi, on kyseessä segmenttimuutos. 

Interaktiologiikka on säännöstö, jonka mukaan adaptiivisessa musiikissa 
tapahtuvat muutokset laukaistaan. Ohjausjärjestelmä, joka voi olla esimer-
kiksi tietokoneohjelma, tulkitsee interaktiologiikan määräämällä ta-
valla käyttäjän toimintaa, interaktiivisen tarinan eri tarinaelementtien 
tiloja tai muiden erikseen määriteltyjen muuttujien tiloja. Säännöstön 
mukaan päätetään, mitkä toimet ja muutokset aiheuttavat musiikissa 
siirtymän segmentistä toiseen tai segmenttimuutoksen.

Otetaan esimerkiksi virtuaalinen jazz-yhtye, jossa soittaa kolme soit-
tajaa. Käyttäjällä on tiettyjä vaikutusmahdollisuuksia yhtyeen soittoon. 
Musiikkisegmentti on yhtyeen soittama osittain improvisoitu kappale, 
jonka pituus saattaa vaihdella suurestikin soittokertojen välillä. Raita 
1 on kaikki se, mitä laulaja laulaa kappaleen keston aikana. Raita 2 on 
kaikki se, mitä rumpali soittaa. Raita 3 on kaikki se mitä pianisti soittaa. 
Jazz-yhtyeen soittaessa sikermää1, jossa kolmen eri teeman välissä on aina 
improvisaatiojakso, koko kappaletta voidaan ajatella esimerkiksi kolmena 
musiikkisegmenttinä. Tällöin yksi segmentti sisältää sekä teeman että 
improvisaation. Toinen vaihtoehto on ajatella sitä kuutena segmenttinä, 
jolloin teemat ja improvisaatiojaksot ovat kaikki toisistaan erillisiä seg-

1 Sikermä (medley) on useista erillisistä sävellyksistä tai eri sävellysten osista yhteen-
koottu musiikkikappale, jossa yhdestä sävellyksestä siirrytään toiseen saumatto-
masti. Saumattomuus saadaan aikaan esimerkiksi kahden sävellyksen osan välille 
vartavasten sävelletyllä välikkeellä.
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menttejä. Käyttäjän valinnan aiheuttama teeman vaihtuminen impro-
visaatiojaksoksi tai toiseksi teemaksi on siirtymä. Käyttäjän aiheuttama 
laulajan laulutyylin vaihtuminen taas on segmenttimuutos.

Teema ja improvisaatiojakso voisi olla olennaista ajatella erillisinä 
segmentteinä silloin, jos käyttäjä voi hyppiä eri osien välillä eli siirtyä 
teemasta improvisaatioon tai johonkin toiseen teemaan. Jos käyttäjä ei voi 
millään tavalla vaikuttaa yksittäisten soittajien soittoon, vaan vain koko 
kappaleen osarakenteeseen, segmentin ajatteleminen erillisinä raitoina 
ei ole olennaista. Eri soittajien soittamat teemat voidaan myös määritellä 
joko erillisiksi segmenteiksi tai raidoiksi yhden segmentin sisällä. Jos käyt-
täjä voi käskeä laulajaa laulamaan teemaa 1 muiden soittajien soittaessa 
teemaa 2 tai 3, voi olla järkevää ajatella lauluteemoja erillisinä segment-
teinä ennemmin kuin raitoina koko jazz-yhtyeen mittakaavassa olevien 
segmenttien sisällä. Tämä sen takia, että tällöin laulu on loogisesti muus-
ta musiikista erillään oleva osa, jonka ajallinen sijoittuminen on erillään 
muiden soittajien soittosegmenttien sijoittumisesta.

2.5.2 Musiikkisegmentin kolme tyyppiä

Jaan musiikkisegmentit kolmeen alakategoriaan. Musiikkisegmentit ja 
raidat niiden sisällä voivat olla joko staattisia tai dynaamisia. Dynaaminen 
segmentti tai raita voi lisäksi olla joko multistaattinen tai dynaaminen. Staat-
tinen segmentti tai raita on sellainen, jonka sisällä ei missään vaiheessa 
tapahdu segmenttimuutoksia, eli ainoastaan sen alkuhetki ja siirtymä 
toiseen segmenttiin ovat interaktiologiikasta riippuvaisia. Multistaattiset 
ja dynaamiset segmentit ja raidat taas ovat sellaisia, joiden sisällä voi ta-
pahtua muutoksia käyttäjästä tai tarinasta johtuen. 

Sävellystyötä ajatellen staattisen ja dynaamisen segmentin ero on 
järkevää määritellä toisaalta käyttäjän vaikutuspaikkojen, toisaalta 
interaktiologiikan ja ohjausjärjestelmän älykkyyden mukaan. Vaiku-
tuspaikat eli käyttötilanteet ja käyttötavat (vaikuttamisen syyt), joilla 
käyttäjä voi vaikuttaa segmentin musiikkiin, on määriteltävä. Samoin 
on tiedettävä mitä vaikutusmahdollisuuksia ohjausjärjestelmä sallii, eli 
mitä käyttäjän vaikutuspaikoissa on konkreettisesti tehtävissä musiikki-
segmenteille. Jos näitä asioita ei tiedetä, säveltäjä todennäköisesti tekee 
paljon turhaa työtä suunnitellessaan hienoja musiikillisia vaikutuksia, 
joita ei interaktiologiikan tai ohjausjärjestelmän köyhyyden takia tai 
niiden käyttötilanteeseen sopimattomuuden takia voida toteuttaa. Kun 
vaikutuspaikat ja todelliset vaikutusmahdollisuudet tiedetään, voidaan 
miettiä, millä musiikillisilla keinoilla mihinkin käyttäjän toimiin ja ta-
rinassa tapahtuviin muihin muutoksiin reagoidaan. 

Toisin sanoen on tiedettävä, osaako ohjausjärjestelmä muuttaa 
MIDI-tiedostossa olevan yksittäisen sävelen korkeutta ja voimakkuutta 
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vai osaako se peräti muuttaa koko melodian sävellajin duurista molliin. 
Tai osaako se muuttaa aaltotiedoston2 soittonopeutta portaattomasti vai 
pelkästään käynnistää ja pysäyttää sen. On myös tärkeää tietää, salliiko 
interaktiologiikka musiikin muuttamisen silloin, kun pelaaja heilauttaa 
miekkaansa vasemmalle yläviistoon vai antaako se musiikille mahdolli-
suuden muuttua vain pelaajan siirtyessä huoneesta toiseen.

Ohjausjärjestelmän köyhyyttä voidaan kiertää, jotta saataisiin 
enemmän musiikillisia keinoja käyttöön. Tässä kohtaa nousee esille 
multistaattisen ja dynaamisen segmentin ero. Sellaiset käyttäjän mu-
siikilliset muutoskeinot, joita ohjausjärjestelmä ei osaa toteuttaa yksit-
täiselle musiikkitiedostolle, on sävellettävä useaksi erilliseksi tiedostoksi 
eli yhdeksi multistaattiseksi segmentiksi.

Tällainen useista vaihtoehtoisista tiedostoista koostuva segmentti 
voisi olla virtuaalisen jazz-yhtyeemme laulajan ääni. Oletetaan, että 
käyttäjän valittavissa olisi joko humppaversio tai tasarytminen versio 
soitettavasta kappaleesta. Nykyään on jo olemassa sovelluksia, joilla 
MIDI-muotoisesta melodiasta ja tekstinä olevista sanoista voidaan syn-
tetisoida laulua, mutta niiden käyttäminen adaptiivisen musiikin oh-
jausjärjestelmässä ei välttämättä ole vielä mahdollista. Ohjausjärjestel-
män köyhyys aiheuttaa siis sen, että humpparytminen ja tasarytminen 
laulutapa on äänitettävä erillisiksi aaltotiedostoiksi, joista valitaan yksi 
aina kulloinkin soitettavaksi käyttäjän tekemän valinnan mukaisesti. 

Pianistin kyseessä ollessa voitaisiin käyttää tavallista dynaamista seg-
menttiä, joka sisältää vain yhden, tasarytmisesti soitetun MIDI-tiedoston. 
Ohjausjärjestelmämme osaisi muuttaa tämän soiton tasarytmisestä 
humpaksi ja takaisin käyttäjän tekemän valinnan mukaan. Multistaattinen 
segmentti on siis sellainen, joka koostuu useasta vaihtoehtoisesti soitetta-
vasta äänitiedostosta. Dynaaminen segmentti on sellainen, joka koostuu yh-
destä äänitiedostosta, jonka soittoon voidaan sisäisesti vaikuttaa.

Segmenttien ja raitojen staattisiksi, multistaattisiksi tai dynaami-
siksi määrittelemisen tehtävä on helpottaa sävellystyötä. Käytännössä 
suurin apu määrittelystä on usein se, että musiikkia tuotettaessa tiede-
tään suoraan, mitkä segmenttimuutokset kannattaa toteuttaa aaltotie-
dostoiksi ja mitkä MIDI-tiedostoiksi. Jos määrittelyä ei tehdä, joudutaan 
sävellystyössä arvailemaan ja toimimaan sen mukaan kumpi tiedosto-
muoto tuntuu intuitiivisesti luontevammalta. Huonoimmassa tapauk-
sessa tilanteeseen paremmin sopivan muodon mahdollisuudet jäävät 
käyttämättä, koska valittiin mutu-tuntumalla se toinen. Molemmilla 
tiedostomuodoilla on siis hyvät ja huonot puolensa, jotka sopivat eri 
lailla eri tilanteisiin. (Ks. MIDI vai aaltomuoto, luku 6.1.) 

2 Tarkoitan aaltotiedostolla (wave-fi le) musiikkitiedostoa, joka on tallennettu aalto-
muotoiseen formaattiin (esim. WAV tai MP3). Aaltotiedosto sisältää äänen konkreet-
tisena äänisignaalina. (Ks. MIDI vai aaltomuoto, luku 6.1.)
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3 Esimerkkitapausten esittely 

Esittelen tässä osiossa esimerkkitapaukset, joita käytän myöhemmin 
havainnollistavina esimerkkeinä. Tapaukset ovat toimineet tutkimus-
prosessin ytimenä ja niistä tehdyt havainnot ovat olleet adaptiivista mu-
siikkia käsittelevien artikkelien lisäksi koko kirjoitustyön perusta. 

Tapaukset on valittu niiden selkeästi erilaisten tavoitteiden vuoksi. 
On selvää, että kolmea tapausta tutkimalla ei saada aikaan kattavaa 
analyysiä interaktiivisten tarinoiden ja musiikin kaikista mahdollisista 
yhdistelmistä. Määrä on kuitenkin riittävä sävellystyön sudenkuoppien 
tarkastelemiseen useammasta kuin yhdestä näkökulmasta.

Esittelen tässä teokset lähinnä kerronnallisen rakenteensa kautta. 
Niiden adaptiiviseen musiikkiin liittyviin yksityiskohtiin syvennyn 
myöhemmin. Luokittelen tapaukset käyttäen Eskelisen nelijakoa, sillä 
se osoittaa teosten kerronnan erilaisuuden. Hänen mukaansa teoksissa 
esiintyvät tilanteet voidaan jakaa kertomuksiin, draamaan, perfor-
mansseihin ja peleihin. Kertomus- ja draamatilanteet sisältävät tarinan, 
joka on joko kerrottu tai näytelty. Performanssitilanteet sisältävät tari-
nan elementtejä eli tapahtumia ja niihin liittyviä olioita, mutta ne eivät 
muodosta tarinaa. Pelitilanteelle ominaista on pelivälineen keskeinen 
rooli. (Eskelinen 2001.)

3.1 Monkey island 2 -seikkailupeli ja iMuse

The secret of monkey island 2 – LeChuck’s revenge (Lucasarts 1991) oli ensimmäi-
nen seikkailupeli, jossa käytettiin Lucasartsin patentoitua iMuse-järjes-
telmää adaptiivisen musiikin soittamiseen. Peli kuuluu point and click 
-seikkailupelien lajityyppiin, joiden kehityksen voidaan sanoa alkaneen 
joko ensimmäisestä tietokoneseikkailupelistä tai jo aiemmin esiintyneis-
tä lautapeleistä. William Crowtherin 70-luvun alussa ohjelmoima peli 
nimeltä Adventures oli ensimmäinen tietokoneseikkailupeli (Aarseth 
1997, 99). 

Point and click -pelien käyttöliittymälle on ominaista se, että pe-
laajahahmon toimintaa ohjataan valitsemalla ensin alapalkissa olevasta 
sana- tai ikonilistasta toiminta (walk to, give, open, close, talk to jne.) 
ja sen jälkeen valitsemalla ruudulla näkyvästä ympäristöstä toiminnan 
kohde. Pelimaailma on useimmiten jaettu ”huoneisiin”, joiden välillä 
kulkeminen tapahtuu jonkinlaisen linkin, esimerkiksi oven tai metsän 
reunassa näkyvän polun kautta. Monkey island 2:ssa pelaajan tarkoitus 
on ratkaista erilaisia arvoituksia liikkumalla huoneista toisiin, keskuste-
lemalla pelihahmojen kanssa, keräämällä esineitä ja tekemällä erilaisia 
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toimintoja. Tietyt toiminnat ja keskustelut, useimmiten liittyen jostain 
kerättyyn tai saatuun esineeseen, aiheuttavat tarinan etenemisen. Pe-
laajahahmolle avautuu silloin mahdollisuus päästä uusiin paikkoihin, 
keskustella uusien hahmojen kanssa ja niin edelleen.

Termi iMuse tulee sanoista: interactive music streaming engine. 
iMuse on kaikessa yksinkertaisuudessaan järjestelmä, joka soittaa MIDI-
muotoisia tai aaltomuotoisia musiikkitiedostoja. Adaptiivisuus suhtees-
sa tarinaan ja pelaajaan saadaan syntymään erityisillä komennoilla, 
kuten jump tai loop, joilla musiikki siirtyy sulavasti pisteestä toiseen 
esimerkiksi silloin, kun pelaaja kävelee huoneesta toiseen. iMuse-järjes-
telmän ansiosta Monkey island 2:ssa on taustamusiikki, joka keskeytyy 
ainoastaan muutamassa poikkeuskohdassa, mutta on silti jokaisessa 
huoneessa erilainen. (Gilbertz.)

MI2:n määritteleminen joko peliksi, kertomukseksi tai draamaksi 
on vaikeaa. Siitä puhutaan selkeästi pelinä, mutta periaatteessa kerto-
jan ja narrateen tai ainakin draaman esittäjien voidaan ajatella olevan 
olemassa. Pelivälineen tarkka määrittely tuottaa ainakin itselleni vaike-
uksia. MI2 on tyyppiesimerkki Newmanin mainitsemista peleistä, jotka 
sisältävät monenlaisia toisistaan erillisiä tilanteita (Newman 2002). Jos-
kus pelaajan tehtävä on toimia enemmän tulkitsijana ja ottaa vastaan 
informaatiota tarinan kulusta. Joskus taas voi kulua pitkiäkin aikoja, 
ennen kuin varsinainen tarina etenee, kun pelaaja keskittyy johonkin 
juonen kannalta merkityksettömään toimintaan.

Eskelinen pyrkii ehdottomasti ja lopullisesti erottamaan tietokone-
pelit ja kertomukset toisistaan. Hän väittää, että tietokonepeleissä tarina 
on vain koriste, jonka tarkoitus on nostattaa pelin myyntituloja. (Eske-
linen 2001.) Monkey island 2 on hyvä esimerkki pelistä, jossa tarina on 
suuressa roolissa. Siinä on selkeästi kaksi eri tilannetta. Pelaajan eteen 
asetetaan jatkuvasti arvoituksia ratkaistavaksi. Hänen tulee keksiä ar-
voitukseen ratkaisu, jotta peli etenee ja seuraava arvoitus nousee esiin. 
Eskelisen näkemyksen mukaan tämä toiminta on pelin tarkoitus ja toi-
minnan edetessä avautuva tarina on vain koriste, mutta olisiko MI2 yhtä 
arvostettu peli, jos ei se sisältäisi tätä tarinaa. On olemassa suuri joukko 
pelejä, jotka keskittyvät arvoitusten ratkaisemiseen ilman minkäänlais-
ta kehystarinaa. Osa niistä on varmasti jopa yleisesti tunnetumpia kuin 
MI2. Väitän kuitenkin, että Lucasartsin tavoitteena on ollut luoda pelaa-
jalle kokemus, jossa tarinan viihdyttävyys ja arvoitusten ratkaisemisen 
tuoma tyydytys ovat vähintään yhtä tärkeässä roolissa. 

Ilmeistä on, että moni pelaaja valitsee seikkailupelin pelkän arvoi-
tuspelin sijaan juuri tarinan viihdyttävyyden takia. Tarinaa tietoko-
nepelissä ei siksi voida yleistää vain ”ei kiinnostavaksi lahjapaperiksi”, 
toisin kuin Eskelinen väittää. Tietenkin on olemassa paljon sellaisia 
pelejä, joissa tarinan rooli on toimia selkeästi pelitilanteena ilman sen 
suurempaa tulkinnan tarkoitusta. On kuitenkin julkeaa väittää, että 
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siihen rajoittuu kerronnallinen syvyys, joka tietokonepeleillä ylipäätään 
voidaan saavuttaa.

3.2 Symphony-musiikkipeli

Symphony – The solar sound system on cd-romin muotoon tehty musiikkipeli. 
Se tehtiin syksyllä 2000 Stadian käyttöliittymäsuunnittelu-opintojak-
soon liittyen. Suunnittelu ja toteutus kesti kaksi kuukautta, ja suurin 
osa ajasta kului toiminnallisuuksien ohjelmointiin. Peli toteutettiin 
Macromedian Director 8 -sovelluksella. Musiikki tuotettiin käyttämällä 
moniraitaohjelmistoa, rumpusekvensseriä ja ohjelmistopohjaisia synte-
tisaattoreita.

Pelissä pyritään ohjaamaan eräänlaisen aurinkokunnan olemassa-
oloa. Tämä aurinkokunta on taustalla soivan musiikin symboli. Ruu-
dulla on maksimissaan neljä planeettaa, jotka kiertävät tyhjää keskus-
pistettä ellipsinmuotoisilla kiertoradoilla. Käyttäjä voi ohjata jokaisen 
planeetan pyörimisliikkeen suuntaa, nopeutta sekä kiertoradan etäi-
syyttä keskustasta. Planeettojen liikkeellä on suora vaikutus musiikkiin. 
Musiikin jokaista neljää instrumenttiraitaa symbolisoi yksi planeetta. 
Planeettojen etäisyys keskustasta vaikuttaa kutakin planeettaa vastaa-
van soittimen äänenvoimakkuuteen ja planeettojen yhteenlaskettu 
pyörimisnopeus rumpuraidan intensiivisyyteen. Yksittäisen planeetan 
eli soittimen teemaa voi myös muuttaa valitsemalla erityisestä valikosta 
olevista vaihtoehdoista soitettavan osan. Jokaiselle soittimelle voi saada 
lisää osavaihtoehtoja keräämällä ohitse kiitäviä meteoriitteja.

Symphony on kolmesta valitsemastani tapauksesta ainoa, joka voi-
daan yksiselitteisesti määritellä peliksi. Se ei sisällä edes päälle liimattua 
kehyskertomusta, kuten valtaosa nykypäivän peleistä. Mielenkiintoista 
tässä on se, että pelin suunnitteluvaiheessa tavoitteena oli saada aikaan 
jotain pelkkää ruudun tasolla tapahtuvaa peliä suurempaa. Tavoitteena 
oli luoda peli, jossa pelaajan tarkoituksena olisi toimia, jotta hän voisi 
tulkita jonkinlaista pelin syvempää merkitystä. Vaikka tavoite epäon-
nistui, se tarjoaa mahdollisuuden hedelmälliselle pohdiskelulle. 

3.3 Monoid-videoroolipeli

Monoid toteutettiin Stadiassa keväällä 2003 järjestetyn interaktiivinen 
video -jatkokurssin lopputyönä. Teos tai pikemminkin esitys keskittyy 
yhden henkilöhahmon kuvaamiseen. Esitystilanteessa yleisöä rohkais-
taan kommunikoimaan seinälle heijastetun videokuvan kanssa. Kuvassa 
näkyy valvontakameran kuvakulmasta ankea tutkimushuone, jossa 
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ulkoavaruudesta tullut humanoidi, Monoid, liikkuu, elehtii ja ilmehtii. 
Katsojia kehotetaan tutkimaan Monoidin käyttäytymistä ja reaktioita. 
Esityksen toinen kertova taso on äänimaailma, joka kuvaa toisaalta 
olennon sielunmaisemaa ja tunnetiloja, toisaalta vihjailee ja muistuttaa 
äänitehosteilla yleisön epämääräisestä päämäärästä. 

Esitystilanne toteutetaan teknisesti kolmella tietokoneella, joita 
ohjaa kaksi henkilöä. Videopätkiä pyörittävänä moottorina toimii Pet-
ri Kolan ohjelmoima Happening Controller. Sen avulla kuvaleikkaaja 
ohjaa yhdellä tietokoneella olevalla Flash-pohjaisella3 käyttöliittymällä 
toista tietokonetta, joka varsinaisesti hoitaa videopätkien pyörittämisen 
ja heijastamisen seinälle. Kolmas kone toimii musiikin ja äänitehos-
teiden ohjauskoneena, jolla äänileikkaaja valitsee kulloinkin soivan 
taustamusiikin, atmosfäärimusiikin ja erikoistehosteet sekä simuloi 
foley-artistia käynnistämällä yksittäisiä synkronitehosteita4 Monoidin 
toimien mukaan, mikäli ehtii.

Tuotantovaiheessa Monoid luokiteltiin interaktiiviseksi elokuvaksi, 
vaikka siinä ei juuri ole elokuvallisia elementtejä. Parempi luokittelu 
saattaisi olla videoroolipeli, vaikka sekään ei kuvaa sen yleisön mukaan 
muuttuvaa luonnetta. Eskelisen nelijakoa soveltaen, Monoid-esitys voi 
sisältää sekä performanssitilanteita, pelitilanteita, draamatilanteita että 
kertomustilanteita. Sen määritteleminen pelkästään joksikin näistä 
olisi harhaanjohtavaa, sillä esityksen idea määrittyy parhaiten juuri sii-
nä seikassa, että yleisö itse rakentaa teoksen näistä elementeistä. Toisin 
sanoen, yleisö itse toiminnallaan tekee nämä erilaiset tilanteet. 

Jos yleisö ei reagoi avaruusolennon toimintaan millään tavalla, 
esitys on selkeästi performanssi. Se koostuu toisiinsa vain peräkkäisen 
järjestyksensä puolesta liittyvistä tapahtumista jotka eivät muodosta ta-
rinaa. Tarina siitä tulee vasta siinä vaiheessa, kun yleisö aiheuttaa jollain 
toiminnallaan muutoksen olennon tunnetilassa. Se tuleeko tarinasta 
kertomus vai draama, riippuu yksinkertaisesti yleisön tavasta toimia.

Kerrontatilanteessa yleisön joukosta voi nousta esiin kanssakerto-
jia, jotka yrittävät selvittää avaruusolennon tarinaa kyselemällä siltä 
kysymyksiä. Esimerkiksi oletko ulkoavaruudesta, onko kotiplaneettasi Mars tai onko 
kotiplaneetallasi kauniita naisia. Niihin se yleensä vastaa nyökyttelemällä tai 
pudistelemalla päätään. Sekä myönteiset että kielteiset vastaukset ra-
kentavat yleisön mieliin muodostuvaa tarinaa siitä, miksi Monoid on 
ajautunut tutkimuslaboratorio viiteen yleisön tutkittavaksi. Yleisön jä-
senten esittämät kysymykset voivat tehdä heistä myös draamatilanteen 
3 Macromedian Flash-sovellus on verkkomultimedian tuottamiseen tarkoitettu 
ohjelmisto, jolla on yksinkertaista tehdä graafi sia käyttöliittymiä myös muihin tar-
koituksiin.
4 Synkronitehosteilla tarkoitetaan elokuvaäänen yhteydessä näyttelijöiden liikkeisiin 
liittyviä äänitehosteita, kuten esimerkiksi askeleita tai vaatteiden kahinaa. Synkroni-
tehosteet hoitaa yleensä niihin erityisesti vihkiytynyt foley-artist. (Saarela 2000, 30.)
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kanssaesiintyjiä. He asettavat itsensä usein huomaamattaan osaksi tari-
naa ja nimenomaan sen esiintyjiksi esimerkiksi pyrkimyksillään pilkata 
avaruusolentoa tai antaa itsestään älykäs vaikutelma. 

 Selkeästi pelilliset tilanteet syntyvät kahdesta leikistä, joita Monoid 
voi yleisön kanssa leikkiä. Kivi, paperi ja sakset sekä Arvaa kummassa kädessä va-
littiin esitykseen mukaan lähtökohtana pyrkimys tehdä osallistuminen 
yleisölle helpommaksi. Ne tuskin ovat kovin suorassa roolissa yleisön 
kokemuksen rakentumisessa, mutta niitä ei määrittelyssä voida silti 
unohtaa. Periaatteessa mahdollinen on myös tilanne, jossa yleisö itse 
ottaisi esille jonkin pelin tai leikin Monoidin kanssa kommunikoinnin 
välineeksi. Tällöin pelitilanteen rooli olisi huomattavasti tärkeämpi.
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4 Rakennelähtöinen ajattelutapa

4.1 Yksinkertaistettu epälineaarisen rakenteen malli

Lähden tarkastelemaan epälineaarista säveltämistä yksinkertaistetusta 
mallista. Monkey island 2:ssa pelaajalla on koko pelin ajan samat rajalli-
set toimintavaihtoehdot ja tarinan rakenne on jaettu selkeästi erillisiin, 
yhden tai useamman ruudun kokoisiin huoneisiin. Pelin interaktiolo-
giikka toimii siten, että jokaisessa huoneessa tiettyjä pelaajan toimintoja 
on määritelty laukaisemaan pelin etenemisen ja usein myös muutoksen 
musiikissa. Tarina etenee siis ainoastaan siten, että käyttäjä tekee oikean 
valinnan. Toisaalta musiikki muuttuu myös huoneen vaihtuessa toiseksi 
tai joskus huoneen sisällä eri henkilöiden kanssa keskusteltaessa. Tällai-
set pelintilan muutokset muodostavat joukon valintapisteitä. Yksinker-
taistettuna pelaajalla on tietty määrä etenemisvaihtoehtoja jokaisessa 
valintapisteessä. Yksi valintapiste voisi olla seuraavanlainen: Pelaaja voi 
kävellä pohjoisessa, etelässä tai idässä olevaan huoneeseen, keskustella 
kahden eri henkilön kanssa tai käyttää hallussaan olevaa avainta lukit-
tuun arkkuun. Suoritettuaan jonkin näistä musiikin kannalta ratkaise-
vista liikkeistä, hänellä on taas tietty määrä suuntia edettävänään. 

Säveltäjä voi harvoin ennalta tietää, minkä valinnan käyttäjä tulee 
missäkin valintapisteessä tekemään. Tämä arvaamattomuus aiheuttaa 
sen, että sävellettäessä ei voida käyttää lineaarisesti etenevää musiik-
kikappaletta, jos musiikin halutaan olevan kertovaa. Mikään ei tieten-
kään estä käyttämästä lineaarista kappaletta, mutta silloin musiikki jää 
väistämättä irralliseksi tarinasta.
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Kuvio 1.  Esimerkki yksinkertaisesta epälineaarisesta rakenteesta

4.2 Haarautuminen ja yhdistelmien eksponentiaalinen  
 lisääntyminen

Epälineaarisessa rakenteessa etenemissuunta vaihtelee käyttäjän valin-
tojen mukaan, eli käyttäjän kulkema reitti siis haarautuu. Yksi tapa sä-
veltää musiikki kuvion 1 rakenteeseen voisi olla säveltää jokaista kahden 
valintapisteen välille muodostuvaa lineaarista jaksoa varten erillinen 
musiikkisegmentti. Esimerkkinä segmenttien roolista pisteestä A pis-
teeseen B edettäessä musiikin intensiteetti voisi kasvaa ja A:sta C:hen 
edettäessä taas pienentyä. Tässä yksinkertaistetussa mallissa jokaisessa 
valintapisteessä on vain muutama etenemisvaihtoehto, joten yhteensä 
segmenttejä tarvittaisiin vain kolmetoista. 

Mallin vaakasuuntaisen pituuden (teoksen laajuuden) tai etenemis-
suuntien määrän (käyttäjän toimintamahdollisuudet) kasvaessa tarvit-
tavien segmenttien määrä kasvaa kuitenkin eksponentiaalisesti. Tämä 
aiheuttaa yhdistelmien määrän räjähtämisen (combinatorial explosion), 
jonka mm. Kurt Harland mainitsee yhdeksi interaktiivisen musiikin 
ilmiselvistä ongelmista (Harland 2000). Toisin sanoen, kun lähdetään 
säveltämään jokaisen valintatilanteen välille erillistä musiikkiseg-
menttiä, on musiikilliset valintapisteet joko jätettävä minimiin, jolloin 
segmenttien määrä pysyy kohtuullisena tai sitten on turvauduttava 
jonkinlaiseen sävellystyön rationalisointiin. Monimutkaisissa interaktii-
visissa tarinoissa jälkimmäinen voi olla ainoa vaihtoehto. Esittelen myö-
hemmin yhtenä sävellystyön rationalisoinnin keinona tarinalähtöisen 
ajattelutavan (ks. luku 5).
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4.3 Luuppi, toisteisuus ja varioiminen

Monkey island 2:lle on tyypillistä, niin kuin seikkailupeleille yleensä, että 
kahden valintapisteen välillä saatetaan olla kahdesta sekunnista moneen 
kymmeneen minuuttiin. Toiminnan ajallinen arvaamattomuus aiheut-
taa siis toisen epälineaarisuuden ongelman. Jos halutaan että musiikin 
jatkuvuus säilyy, erilliset musiikkisegmentit eivät voi olla pituudeltaan 
staattisia, eli niillä ei voi olla alku- ja loppukohtaa. Tähän ongelmaan 
löydettiin jo iMuse-systeemin ajalla ratkaisuksi musiikkisegmentin 
luuppaaminen. Yksittäinen musiikkisegmentti joudutaan siis tekemään 
esimerkiksi siten, että sen loppu ja alku ovat yhteensopivia. Tällöin sitä 
voidaan kierrättää uudestaan ja uudestaan niin kauan kuin pelaajalla 
menee seuraavan valintapisteen ohittamiseen.

Luuppaaminen tuo mukanaan toisteisuuden ongelman. Harland 
mainitsee jokaisen tietokonepelejä pidempään pelanneen havaitseman 
seikan. Vaikka musiikkikappale olisi kuinka hyvä, sen kuunteleminen 
alkaa pidemmän päälle muodostua sietämättömäksi useamman tun-
nin pelisessiossa, jos ei siinä ole havaittavissa minkäänlaista muutosta 
(Harland 2000). Clark havainnollistaa osuvasti tekstianalogialla, kuinka 
luuppaamisen väistämättä mukanaan tuoma toisteisuus voi muuttaa 
musiikkikappaleen puuduttavaksi, kun sitä kierrätetään tarpeeksi mon-
ta kertaa (Clark 2001). Siis siinäkin tapauksessa, vaikka musiikkikappale 
yhdellä kuuntelukerralla kuulostaisi kuinka hienolta ja vaihtelevalta.

Perinteisestä säveltämisestä toisteisuuden ongelmaan löytyy valmis 
ratkaisu – teeman varioiminen. Muuttamalla musiikkisegmenttiä edes 
hieman jokaisen soittokerran jälkeen saadaan kahdenkymmenenkin 
peräkkäisen soittokerran muodostamassa kokonaisuudessa olevaa sel-
keää rakennetta rikottua. Periaatteessa varioimisella voidaan jokainen 
soittokerta saada kuulostamaan niinkin erilaiselta, että pelaaja ei huo-
maa kiertoa tapahtuvan ollenkaan. Jotta tähän päästäisiin, joudutaan 
väistämättä turvautumaan segmentin sisäiseen dynaamisuuteen. Yksi 
varioimisen tapa voisi olla säveltää etukäteen useita erilaisia melodia-
kulkuja jokaiselle soittimelle ja käskeä ohjelmallisen algoritmin vaih-
della soitettavaa melodiaa ja kenties sen muita ominaisuuksia jonkinas-
teisella satunnaisuudella.

Toisteisuuden ongelma voidaan välttää myös siten, ettei yksinkertai-
sesti käytetä luuppaamista. Valintapisteiden välillä voisi esimerkiksi olla 
lyhyt musiikkipätkä, joka soi vain kohtauksen alussa. Tämän jälkeen 
seuraavaan valintapisteeseen asti olisi hiljaista tai äänimaailma voisi 
keskittyä ei-musiikillisiin ääniin. 

Toisteisuutta voidaan kiertää myös käyttämällä algoritmia, joka sä-
veltää musiikkia lennossa niin paljon ja niin suurella vaihtelevuudella 
kuin on tarpeen, mutta silloin ei puhuta enää adaptiivisesta, vaan gene-
ratiivisesta musiikista.
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4.4 Siirtymä

Tietokonepelimusiikki ei ole ensimmäinen tarinan yhteydessä soivan 
musiikin muoto, jossa lineaarisuuden ongelmien kanssa on jouduttu 
kamppailemaan. Mykkäelokuvan aikana musiikin elokuvaan soitti 
usein teatterissa paikan päällä ollut orkesteri. Musiikki oli varsinkin 
mykkäelokuvan alkuaikoina koottu valmiiden sävellysten kohtauksista 
toisaalta niiden ajallisen sopivuuden ja toisaalta tunnelman perusteella. 
Orkesterinjohtaja sävelsi yleensä näitä toisistaan erillisiä kohtauksia yh-
distämään välikkeen, joka mahdollisti musiikin ajallisen ja musiikillisen 
jatkuvuuden. (Juva 1995, 21–32.)

Periaatteessa sama tehtävä tulee vastaan interaktiiviseen tarinaan 
musiikkia tekevälle säveltäjälle. Siirtymän toteuttaminen kahden mu-
siikkisegmentin välille voi olla yksinkertainen tehtävä, mutta interak-
tiivisessa tarinassa yksittäisestä segmentistä saatetaan joutua siirtymään 
epälineaarisen rakenteen johdosta mihin tahansa useista toisista mu-
siikkisegmenteistä. 

4.4.1 Siirtymän muoto

Jos musiikkisegmentit ovat kovin erilaisia toisiinsa verrattuna, jolloin 
ensimmäinen segmentti ei sovi yhteen seuraavan segmentin kanssa, voi 
siirtymän saumaton toteuttaminen olla hankalaa. Tai ainakin se voi vaa-
tia paljon sävellystyötä, kuten mykkäelokuvan aikakaudella. 

Tietokonepelien alkuaikoina käytettiin usein kahta tapaa vaihtaa 
musiikkisegmentti toiseksi, joita tuskin voi siirtymiksi edes kutsua. 
Yksi tapa oli jättää segmenttien välille pätkä hiljaisuutta siten, että en-
simmäinen segmentti soi loppuun, jonka jälkeen hetken hiljaisuuden 
jälkeen toinen segmentti alkaa. Pelkkä hiljaisuuden käyttö välikkeenä 
tekee teoksen kerronnasta erittäin nykivää, varsinkin, jos sitä käytetään 
vain teknisesti helppona siirtymän keinona. Hiljaisuuden käyttö ker-
rontakeinona on täysin toinen asia, ja silloin tällöin käytettynä hiljai-
suus on hyvä tehokeino ilman kertovaa puoltaankin. 

Toinen alkuaikojen tapa oli tehdä hyppyleikkaus eli yksinkertaisesti 
aloittaa jälkimmäisen segmentin soitto alusta vaihdoskohdassa riippu-
matta siitä, mihin kohtaan edellinen jäi. Hyppyleikkauksen onnistu-
nut käyttö vaatii leikkauksen ajallista synkronisointia. Jos esimerkiksi 
toistuva rytmi- tai melodiakuvio katkeaa ohi iskun, kuulija huomaa 
välittömästi tapahtuneen vaihdoksen. Jokainen aloittelevakin dj tai 
videoleikkaaja tietää, että musiikkikappaleiden välinen vaihdos pitää 
toteuttaa synkronissa siten, että perkussioinstrumenttien rytmi jatkuu 
tasaisesti ja tempo pysyy suurin piirtein samana. 
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Väitän, että tällainen epämusikaalinen hyppyleikkaus voi pahim-
millaan hetkellisesti tuhota käyttäjän immersiokokemuksen5 eli vetäis-
tä hänet ulos pelistä tarkastelemaan peliä teoksena ja sen huonoa, hyp-
pivää äänitoteutusta. Ilmiö on sama kuin silloin, kun joku keskeyttää 
sinut kirjaa lukiessasi. Keskeytyksen jälkeen menee hetki, ennen kuin 
pääset takaisin sisälle kirjaan ja unohdat ympäröivän todellisen maa-
ilman. Musiikkisegmenttien välinen siirtymä olisi siis syytä toteuttaa 
mahdollisimman saumattomasti, paitsi jos hyppyleikkausta halutaan 
jostain syystä käyttää tehokeinona.

Symphony-tapauksessa käytetään siirtymien muotona yksinker-
taista hyppyleikkausta, mutta se tapahtuu aina samassa kohdassa sekä 
täsmällisesti synkronissa kulloinkin soivan osan (musiikkisegmentti) 
kierrettyä täyden kierroksen. Siirtymä on saumaton, sillä muutos ta-
pahtuu osien välissä, missä kaikkein jyrkimmät muutokset tapahtuvat 
yleisimmin musiikissa. 

Siirtymän sulavampaan toteuttamiseen on monia keinoja. Yk-
sinkertaisin ja siksi luultavasti myös käytetyin tapa on ristiinhäivytys 
(cross-fading). Tilanteessa, jossa staattisesta musiikkisegmentistä pitää 
siirtyä toiseen, ensimmäisen segmentin äänenvoimakkuus lasketaan 
hiljalleen nollaan, ja samanaikaisesti jälkimmäisen äänenvoimakkuus 
nostetaan ylös. Whitmore toteaa, että kokonaisten segmenttien ristihäi-
vyttämisen käyttö ainoana siirtymän tapana on kuitenkin köyhä rat-
kaisu, joka synnyttää musiikillisen vastineen visuaaliselle diashow’lle 
(Whitmore 2003).

Monimutkaisempi tapa toteuttaa siirtymä on säveltää musiikkiseg-
mentit siten, että niiden välinen siirtymä on täysin saumaton. Tämä 
sävellystyö voidaan tehdä etukäteen, jolloin joudutaan säveltämään jo-
kaista mahdollista siirtymää varten erikseen oma segmentti. Eri siirty-
mät voidaan ajatella tällöin matriisina6, jossa voidaan liikkua esimerkik-
si eri tunnetilojen välillä. Tämä voi olla työläs urakka, jos mahdollisia 
haarautumia yhdestä segmentistä on monia.

Ratkaisuna yhdistelmien liian suureen määrään voidaan käyttää 
morfausta (morphing), jossa erillinen algoritmi muuttaa peli- tai esitys-
tilanteessa soivan segmentin loppua siten, että se sopii saumattomasti 
yhteen seuraavaksi tulevan kanssa. Algoritminen morfaus tuottaa on-
gelmia siinä vaiheessa, kun segmentit sisältävät useita raitoja materiaa-
lia, joka ei välttämättä noudata samaa yksiselitteistä musiikkiteoreettis-
ta kaavaa. Tällöin algoritmin täytyisi olla hyvin monimutkainen, jotta 
se osaisi aavistaa, millainen vaihdos kuulostaa kuulijasta luonnolliselta 

5 Immersiokokemuksella tarkoitan sellaista interaktiivisen tarinan käyttökokemus-
ta, jossa käyttäjä uppoutuu tarinaan niin vahvasti, että unohtaa ulkopuolisen maail-
man olemassaolon. (Ks. esim. Murray 2000, 97–125.)
6 transition matrix (Harland 2000)
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tai sopii säveltäjän ehkä monimutkaiseenkin ideaan äänten välisestä 
harmoniasta ja millainen ei. 

Mykkäelokuvien orkesterinjohtajalta voidaan lainata kolmas tapa 
toteuttaa siirtymä. Tarkoitusta varten sävelletään erillisiä välikkeitä eli 
siirtymäsegmenttejä, joita asetetaan kahden segmentin väliin, jotta siir-
tymästä tulee sulava. Siirtymäsegmentit voisivat olla esimerkiksi niin 
neutraaleja, että ne sopivat yhteen huomattavasti useampien segment-
tien kanssa kuin varsinaiset musiikkisegmentit. Siirtymäsegmenttien 
käyttö on hyvin yleistä myös radiokuunnelmien äänisuunnittelussa, 
jossa pelkän äänen avulla täytyy havainnollistaa kuulijalle paikan ja 
äänimaiseman vaihtuminen toiseksi. 

Neljäs vaihtoehto voisi olla siirtymän toteuttaminen siten, että mu-
siikkisegmenttien sisällä olevien raitojen vaihtumista porrastettaisiin. 
Vaihdoksessa voitaisiin käyttää esimerkiksi ristiinhäivytystä. Harland 
näkee siirtymän toteuttamisen vaihtoehtona myös sen, että muutos it-
sessään on musiikkisegmentin sisällä tapahtuva raitojen lisääntyminen 
tai väheneminen.7 Itse luokittelen sen musiikilliseksi muutokseksi, sillä 
sen vaikutus ulottuu ainoastaan yksittäisen musiikkisegmentin sisäl-
le. Siirtymäkin voidaan kyllä toteuttaa samaa periaatetta noudattaen 
esimerkiksi hiljentämällä lähdesegmentin raitoja porrastetusti samaan 
aikaan, kun kohdesegmentin raitoja nostetaan esiin porrastetusti.

Erilaisiin tilanteisiin sopivia ratkaisuja siirtymän toteuttamiseen on 
varmasti lukemattomia. Siirtymien suunnittelu ja toteuttaminen on tär-
keä osa adaptiivisen musiikin säveltäjän luovaa työtä, jossa voidaan aina 
löytää uusia ideoita kokeiltavaksi. Yritys määritellä ne kattavasti olisi ken-
ties enemmän säveltäjän luovuutta häiritsevä kuin auttava toimenpide.

Jaan tässä yhteydessä siirtymät kahteen kategoriaan. Luonnollinen siirty-
mä tarkoittaa siirtymää, jossa segmenttien välinen vaihdos on sävelletty 
niiden sisälle etukäteen (pre-rendered) tai lennossa algoritmilla (game-
rendered). Luonnollinen siirtymä on aina saumaton, paitsi jos sitä ei sä-
veltäjä sellaiseksi ole tarkoittanut tai on sen tekemisessä epäonnistunut. 
Luonnollisen siirtymän toteuttaminen vaatii kuitenkin paljon työtä joko 
säveltämisen tai ohjelmoinnin muodossa. Pakotettu siirtymä on taas vaihdos, 
jossa segmentistä siirrytään toiseen ilman, että niiden sisäistä rakennetta 
muutetaan. Se on aina kompromissi, joka yritetään useimmiten toteuttaa 
siten, että siirtymä olisi mahdollisimman lähellä saumatonta.

Musiikinteorian kannalta ajateltuna luonnollisen siirtymän toteut-
taminen voi tuntua yksinkertaiselta. Teoreettisesti sävellajista toiseen 
siirtyminen on puhdasta matematiikkaa. Siirtymien toteuttaminen 
onkin yksinkertaisinta silloin, jos musiikkisegmentit noudattavat jotain 
matemaattisesti hahmotettavaa säännöstöä tai ne ovat hyvin samankal-
taisia keskenään. Toisaalta voidaan ajatella, että jos ei ole säännöstöä, 

7 layering (Harland 2000)
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ei voida myöskään rikkoa mitään sääntöä. Kyse on kuitenkin käyttäjä-
lähtöisestä ajattelusta. Olennaista on, havaitseeko käyttäjä muutoksen 
tietoisesti vai tiedostamattaan. Jos halutaan, että musiikissa tapahtuva 
muutos suorastaan herättää käyttäjän, voidaan käyttää radikaalejakin 
siirtymiä. Jos muutoksen halutaan menevän käyttäjän havaintokapasi-
teetin ohitse tiedostamattomaan, täytyy musiikissa tapahtuvan muu-
toksen olla hienovarainen ja saumaton.

4.4.2 Siirtymän pituus ja viive

Sen lisäksi, mihin musiikkisegmenttiin siirrytään ja miten se tehdään, on 
olennaista pohtia myös, kuinka kauan siirtymä kestää ja missä vaiheessa 
segmenttien välinen siirtymä alkaa. Pitkäkestoisilla siirtymillä voidaan 
saada aikaan niin saumattomia segmentinvaihdoksia, että käyttäjälle 
syntyy vaikutelma yhtenäisestä, hengittävästä musiikista, jossa ei tapah-
du havaittavia hyppyjä paikasta toiseen, mutta joka kuitenkin jollain ta-
valla adaptoituu käyttäjän toimiin. Lyhytkestoisen siirtymän tekeminen 
saumattomasti vaatii useimmiten ainakin pientä siirtymän viivyttämistä. 
Toteuttamalla siirtymä vasta seuraavassa musiikillisesti perustellussa 
vaihdoskohdassa häiritsevän hyppyleikkauksen syntyminen vältetään. 
Toisaalta taas siirtymän pitkä viive voi tehdä käyttäjän toiminnan ja mu-
siikin muuttumisen välisen suhteen havaitsemisen vaikeammaksi.

Pitkäviiveisen ja / tai pitkäkestoisen siirtymän käyttö on ongelmal-
lista esimerkiksi pelaajan liikkeisiin reagoivan musiikin yhteydessä, 
mistä Harland puhuu paljon. Nopeissa tilanteissa ei välttämättä ole ai-
kaa odottaa neljää tahtia musiikissa, jotta muutos olisi sulava. Pelaajan 
hyppyyn liittyvä segmenttimuutos täytyy toteuttaa silmälläpitäen sitä, 
miten nopea hyppy on. Jos musiikki muuttuu vasta silloin, kun pelaaja 
on jo pudonnut maahan, muutos on melko hyödytön. (Harland, 2000.)

Symphony-tapauksessa pitkän viiveen käyttö osoittautui ongelmak-
si. Symphonyn musiikki kiertää neljää osaa lukuun ottamatta rum-
pusegmenttiä, joka ei tässä yhteydessä ole olennainen. Yhden kierron 
sisällä osien järjestys ja pituus on aina seuraavanlainen: A (16 tahtia) – B

1
 

(8 tahtia) – C (16 tahtia) – B
2
 (8 tahtia). Täyden kierron jälkeen palataan 

aina takaisin A-osaan. Pelaaja voi säätää jokaisen osan jokaiselle soitti-
melle erilaisen melodian. Käyttäjän tekemä soittimen melodian muutos 
voi tapahtua ainoastaan kahdeksan tahdin välein olevassa vaihdoskoh-
dassa. Jos pelaaja vaihtaa esimerkiksi A-osan melodiasoitinta A-osan 
yhdeksännen tahdin soidessa, hän huomaa (tai ei huomaa) todellisen 
muutoksen vasta rakenteen käytyä läpi A-osan lopun, kaikki kolme 
muuta osaa, minkä jälkeen se palaa takaisin A-osaan ottaen vasta nyt 
käyttöön käyttäjän valitseman uuden melodian. Yksi tahti kestää noin 
kolme sekuntia, joten toiminnan ja muutoksen välinen viive on siis 
maksimissaan kaksi minuuttia (40 tahtia · 3 s).
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Koko projektin toteuttamisen kipinä oli tutkia interaktiivisuutta 
multimediateoksessa, jossa musiikki näyttelee pääosaa. Minua oli kieh-
tonut ajatus käyttöliittymästä, jossa ruudulla siirreltävien objektien 
liike saisi aikaan hienovaraista, tuskin havaittavaa, mutta kuitenkin 
oleellista muutosta musiikissa. Ideointivaiheessa oli selvää, että musii-
kin muutos ei saisi olla niin suuri, että käyttäjä kiinnittäisi siihen erityi-
sesti huomiota. En siis halunnut, että tietynlaisesta toiminnasta seuraisi 
suoraan vastaava muutos musiikissa. 

Tällä tavoittelin ajatusta siitä, että teos ei toimisi käyttäjän palveli-
jana, vaan enemmänkin tasavertaisena tai korkeampiarvoisena yksilö-
nä, jonka kanssa käyttäjä kommunikoi. Käyttäjä ei saisi kyetä ennalta 
aavistamaan toimintansa vaikutusta musiikkiin, toisin kuin jukebox-
sovelluksissa, joista en ainakaan itse ollut löytänyt muuta sisältöä kuin 
soitettavan musiikin. Symphonyssa oli siis ideointivaiheen tavoitteena 
saada käyttäjälle aikaan itsenäisesti ajattelevan teoksen vaikutelma. 
Tarkoitus oli luoda maailma, joka olisi käyttäjää suurempi ja jossa hän 
tuntisi olevansa jonkin isomman kokonaisuuden armoilla.

Teoksen testausvaiheessa lähtökohdan ongelmallisuus paljastui. Mu-
siikin ja toiminnan epäsuora yhteys toteutui varsin hyvin, sillä mikään 
käyttäjän yksittäinen hiirenliike ei aiheuta musiikissa tai äänissä havait-
tavaa muutosta. Mainitsemani viive toiminnan ja musiikin muuttumi-
sen välillä muodostui kuitenkin ongelmaksi sen takia, että käyttäjälle ei 
varsinaisella toiminnan tasolla ollut asetettu mitään järkevää tarkoitusta 
tai tavoitetta. Ideointivaiheessa olin ajatellut, että musiikin ja toiminnan 
välisen yhteyden muodostaman arvoituksen ratkaisu olisi riittävä tavoite, 
mutta käyttäjien kommenteista havaitsi selvästi, että se ei ollut kovin kiin-
nostava arvoitus kenenkään muun kuin säveltäjän itsensä kannalta. Koska 
toiminnan ja musiikin välisestä yhteydestä ei annettu tarpeeksi selviä vih-
jeitä, ne jäivät käytännössä irrallisiksi toisistaan.

Jos käyttäjän halutaan havaitsevan jokin muutos, on siitä annettava 
lähes välitön palaute. Symphonyssa käyttäjä havaitsee ainoastaan pla-
neettojen liikkeessä tapahtuvan visuaalisen muutoksen, sillä planeetat 
reagoivat käyttäjään varsin nopeasti. Liikkeen nopeudessa tai suunnassa 
tapahtuu välitön muutos pelaajan yrittäessä liikuttaa niitä. Muutos mu-
siikissa jää kuitenkin havaitsematta, joten käyttäjän kokemus pelistä jää 
pelkän kaksiulotteisen ruudun tasolle. Jos äänimaailmassa olisi havait-
tavissa selkeä muutos toiminnan seurauksena, kokemukseen tulisi uusi 
ulottuvuus – jotain mitä visuaalisesti ei voi havaita. Tällöin käyttäjälle 
syntyisi myös vaikutelma siitä, että musiikki on adaptiivista.

Symphonyssa siirtymän pitkä viive estää siis käyttäjää havaitsemasta 
musiikin muuttumista. Koska musiikin ja toiminnan välinen keskus-
telu on koko pelin ainoa päämäärä, kokemus jää oikeastaan täysin 
järjettömäksi. Siirtymän keston aiheuttama ongelma olisi voitu korjata 
esimerkiksi sitomalla myöhemmin tuleva muutos johonkin visuaali-
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seen symboliin. Tulevan soitinmelodian valinta olisi voinut aiheuttaa 
ruudulla näkyvän symbolin muuttumisen toiseksi, joka olisi sitten 
ruvennut esimerkiksi vilkkumaan siinä vaiheessa, kun muutos musii-
kissa todellisuudessa tapahtuu. Pitkä siirtymä ei siis automaattisesti ole 
huono ratkaisu.

4.5 Järjestys ja kehityskaari

Sävellyksen rakenne on sen selkäranka. Perinteinen klassinen säveltä-
minen pohjautuu hyvin vahvasti ennalta määrättyjen rakenteen muo-
tojen käytölle. Esimerkiksi sonaattimuoto ja fuugan muoto perustuvat 
siihen, että asiat tapahtuvat tietyssä ennalta määrätyssä järjestyksessä. 
Järjestys mahdollistaa sen, että sävellyksen kehityksessä on havaittavis-
sa selkeä kaari, mitä yleisesti pidetään yhtenä vaatimuksena sille, että 
musiikin voidaan sanoa olevan hyvin tehtyä. Osajärjestyksen ennalta 
määrääminen ja siten kehityskaaren rakentaminen voi aiheuttaa on-
gelmia epälineaarisuuteen perustuvassa musiikissa. Epälineaarisuus on 
lähtökohdallisesti järjestystä rikkova kerronnan tapa.

Epälineaarisesta rakenteesta huolimatta kehityskaari voi olla staat-
tinen koko teoksen tasolla, jolloin kehityskaari on myös musiikin kan-
nalta mahdollista toteuttaa. Tällä tarkoitan sitä, että käyttäjän valitse-
masta reitistä huolimatta tarinan kehityskaari noudattaa samaa linjaa. 
Symphonyn osarakenne olisi hyvin voinut mahdollistaa kehityskaaren 
käytön. Pelissä selviytyminen perustuu siihen, että pelaaja pystyy pitä-
mään planeettojen koko ajan joko kasvavat tai pienenevät kiertoradat 
ruudun sisäpuolella. Jos planeetan kiertoradan säde pienenee nollaan 
tai kasvaa liian isoksi, planeetta tuhoutuu. Tämän tehtävän vaikeusaste 
kasvaa pelin edetessä kasvamis- ja pienenemisliikkeen nopeuden kiih-
tymisellä. Käytännössä tehtävä muodostuu mahdottomaksi nopeuden 
kiihdyttyä tarpeeksi suureksi. Kun pelaaja ei saa enää planeettoja hal-
littua ja ne kaikki tuhoutuvat, siirtyy peli lopputekstiruutuun, jossa on 
oma musiikkinsa.

Pelissä on siis olemassa ainakin periaatteen tasolla kehityskaari, jota 
musiikki ei tosin noudata muuten kuin dramaattisella muutoksella 
pelitilanteen atmosfäärisestä musiikkityylistä lopputekstiruudun fun-
kahtavaan improvisointiin. Varsinaisessa pelitilanteessa soivan musiikin 
kaikki neljä osaa ovat tasa-arvoisia keskenään. Klassinen tapa ajatella 
kehityksen rakennetta on rakenteen jakaminen jaksoihin: esittely-
kehittely-kliimaksi-purku. Tuon rakenteen löytäminen kokonaisuu-
dessaan Symphonysta vaatisi aika kaukaa haettua ajattelua. Kliimaksi 
on löydettävissä (lopputeksteihin siirtyminen), mutta siihen johtavaa 
kehittelyä ei ainakaan musiikin osalta voida sanoa olevan olemassa 
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lainkaan. Esittelyksi voidaan juuri ja juuri määritellä se, että käyttäjä 
tuo planeetat yksi kerrallaan ruudulle. Lopputekstien yhteydessä soivan 
musiikkisegmentin määritteleminen purkujaksoksi olisi sanan väärin-
käyttöä. Segmentissä kun ei tapahdu minkäänlaista havaittavaa kehitys-
tä tai purkautumista.

Se että musiikki noudattelee käyttäjän valitsemaa reittiä, tekee 
musiikista osittain adaptiivista suhteessa käyttäjään. Se ei kuitenkaan 
pelkästään riitä adaptiivisuuden saavuttamiseen suhteessa tarinaan. 
Säveltäminen interaktiiviseen tarinaan ei siis ole pelkkää musiikkiseg-
menttien järjestämistä käyttäjän kulkureitin mukaan tiettyyn järjes-
tykseen siten, että kuulija ei havaitse segmenttien vaihdosta, jollei niin 
haluta. Interaktiivisessa tarinassa musiikki harvoin yksinään kertoo 
tarinaa. Teoksen kerronta tapahtuu useiden kerrontakanavien kautta, 
joiden painoarvo saattaa vaihdella. 



31

5 Tarinalähtöinen ajattelutapa

5.1 Kerronnan jakautuminen interaktiivisessa tarinassa

Tarkoitukseni ei ole saada aikaan kattavaa määritelmää erilaisista inte-
raktiivisen tarinan kerronnan tavoista. Tarinalähtöisen ajattelutavan 
pohjustamiseksi on kuitenkin hyödyllistä jakaa kerronta osiin, jotta 
voidaan nähdä musiikin sijoittuminen eri kerronnan muotojen jouk-
koon. Käytän kerronnan yksittäisistä muodoista sanaa kerrontakanava. 
Shannonin ja Weaverin välineen käsite on lähellä tätä määritelmää 
(Fiske 1992, 35–37). Käytän kuitenkin käsitettä kerrontakanava välttääk-
seni väärinymmärryksiä, koska käytän myös sanaa väline tarkoittamaan 
fyysistä esinettä, jota jollain tavalla käytetään tai potentiaalisesti tullaan 
käyttämään.

Sanan kerrontakanava käyttäminen sisältää oletuksen siitä, että 
kaikilla näillä kanavilla tapahtuva viestintä on kerrontaa. Jotta tarinaan 
liittyvä viestintä olisi kerrontaa, on viestintätilanteessa Chatmanin 
määritelmän mukaan oltava havaittavissa tai piilotettuna kolme erillis-
tä henkilöä tai henkilöryhmää: kertojat, narrateet ja henkilöt (Eskeli-
nen 2002, 64). Interaktiivisten tarinoiden suunnittelun ja toteuttamisen 
näkökulmasta pohdittaessa kertojaa voidaan ajatella enemmän sym-
bolisena käsitteenä kuin todellisena henkilöitymänä. Tämä perustuu 
oletukseen siitä, että säveltäjä, äänisuunnittelija, käsikirjoittaja, visuaa-
linen suunnittelija tai muu suunnittelija ajattelee valintoja tehdessään 
aina loppukädessä mitä hän haluaa käyttäjälle kertoa.

Jos oven sulkemisesta syntyvä ääni kertoo käyttäjälle sen, että joku 
kuulee oven sulkeutuvan, tilanne on kerrontaa. Jos visuaalisesti havait-
tavasta oven sulkeutumisesta kuuluvalla äänellä halutaan painottaa sitä, 
millä tavalla henkilö oven sulkee, on tilanne kerrontaa. Jos taas ääni 
kertoo pelkästään oven sulkeutumisesta, ilman mitään taka-ajatusta, 
tilanne ei ole kerrontaa. Teoksen kokonaisuuden kannalta ajateltuna 
tällainen tilanne on kuitenkin täysin turha ja irrallinen. Tällaisten mer-
kityksettömien viestien käyttö ei ole järkevää. Aristoteleen näkemystä 
tarinan juonesta pidetään riittämättömänä käsiteltäessä esimerkiksi 
hypertekstifi ktiota (Eskelinen 2002, 7). Hänen ajatuksensa olennaiseen 
keskittymisen ehdottomasta tärkeydestä tarinankerronnassa on silti 
edelleen pätevä, myös musiikin kyseessä ollessa.

Joskus näennäisesti merkityksettömältä tuntuva viestikin voi olla 
merkityksellinen. Hiirenpainalluksesta syntyvä kilahdus (kertoja) 
kertoo käyttäjälle (kuulija) sen, että tietokone (narratee) on vastaan-
ottanut käyttäjän viestin. Viestin kertomistavan ja viestin tärkeyden 
suhde kuitenkin joskus unohtuu. Multimedian ja verkkosivujen 
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äänisuunnittelijoilla on vielä tällä hetkellä kiusallinen taipumus käyt-
tää koko kuuloaistin potentiaali pelkästään tämän yksinkertaisen vies-
tin kertomiseen. Useimmiten sama asia kerrotaan vielä visuaalisestikin. 
Sama kuin käyttäisi haulikkoa pelkästään hyttysten hätistelyyn hirvi-
metsällä.

5.1.1 Aistit ja aistikapasiteetti

Viestintä voidaan jakaa kanaviin vastaanottajan aistien mukaan. Kaikki 
informaatio, jonka vastaanottaja saa, kulkee jonkin aistikanavan läpi. 
Esimerkiksi musiikki on selkeästi yhden aistin avulla kuulijalle välittyvä 
viestinnän muoto. Musiikin yhteyteen liittyy kuitenkin lähes aina myös 
muiden aistien kautta välittyvää informaatiota. Soittajien ja kapellimes-
tarin eleet ja ilmeet kertovat aina jotain. Kevyen musiikin konserteissa 
taas äänenvoimakkuus on usein niin kovalla, että bassorummun iskut 
tuntuvat kuulijan rinnassa voimakkaan ilmanpaineen vaihtelun aihe-
uttamana jyskeenä. Teknoluolissa tanssivan yleisön ja savukoneiden 
erittämät tuoksut ympäröivät kuulijaa. Näillä tekijöillä on epäilemättä 
suuri vaikutus esitystilanteen kuulijalle aiheuttamaan kokemukseen, 
mutta ne eivät kuitenkaan ole musiikkia. Niistä puhutaankin yleensä 
ulkomusiikillisina tekijöinä.

Liian usein elokuvista ja peleistä yleisesti puhuttaessa keskitytään 
käsittelemään vain niiden näköaistin kautta välittyvää sisältöä. Tämän 
perusteella voisi ajatella, että näköaistin ja muiden aistien välillä ei ole 
olennaista eroa, mikä ei pidä paikkaansa. Periaatteessa haju-, maku-, 
tunto- ja kuuloaisti voisivat olla yhtä vahvasti hyödynnettävissä inter-
aktiivisissa tarinoissa. Sensoround ja Odorama ovat esimerkkejä epäon-
nistuneista kokeiluista haju- ja tuntoaistien ottamisesta mukaan eloku-
vien kerrontaan. Dykhoff näkee epäonnistumisten syyksi näiden uusien 
aistitekniikoiden aiheuttaman häiriön elokuvan katsomiskokemukselle 
eli havaintokapasiteetin riittämättömyyden kaiken käsittelemiseen. 
(Dykhoff 2003.) 

Monoid-tapauksen suunnittelussa olisi ollut mielenkiintoista pohtia 
muiden aistikanavien hyödyntämismahdollisuuksia. Esitystilanteen in-
tiimi luonne olisi mahdollistanut monenlaisia kokeiluja. Harvassa teok-
sessa on mahdollista päästä niin lähelle yleisöä, että kaikkien aistien 
hyödyntäminen olisi käytännössä mahdollista. Kuuloaisti ja näköaisti 
ovat ainoat aistikanavat, joita voidaan hyödyntää lähes jokaisessa inter-
aktiivisessa tarinassa. Jätän siksi muiden aistien käsittelemisen opinnäy-
tetyöni laajuuden ulkopuolelle.

Keskustelun painottumisella visuaaliseen ulottuvuuteen on syyn-
sä. Näköaisti on aisteista ylivoimaisesti hallitsevin. Tutkimusten mu-
kaan ihmisen kokonaisaistikapasiteetti jakautuu siten, että näkö- ja 
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kuuloaistien välittämän informaation määrän suhde on luokkaa 100:1 
(10 000 000 b/s : 100 000 b/s). Ihmisen tajunnan informaationkäsittelyky-
ky on niihin suhteutettuna valtavan pieni, suurimmankin tutkimustu-
loksen mukaan vain noin 40 b/s, minkä suhde kokonaisaistikapasiteet-
tiin on 1:275 000. (Dykhoff 2003.) Totuus on se, että ihminen ei havaitse 
kaikkea minkä näkee, eikä rekisteröi kaikkea minkä kuulee. 

Tämä valtava suhde-ero herättää ajattelemaan ihmisen havainto-
kapasiteetin rajallisuutta. Vaikka luvut eivät puhukaan siitä, tulee väis-
tämättä mieleen, miten paljon esimerkiksi elokuvien viestimästä infor-
maatiosta menee niin sanotusti toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. 
Elokuva on taidemuoto, jota tehdään usein suurella tuotantoryhmällä. 
Luovat ratkaisutkin jaetaan useimmiten monen henkilön vastuulle. 
Elokuvaan on mahdollista liittää määrättömästi hiottuja yksityiskohtia, 
joilla pyritään tekemään siitä parempi kuin muista. Yksi henkilö ei yk-
sinkertaisesti pysty hallitsemaan niistä jokaista. Ehkä hyvien elokuvien 
viehätys perustuu juuri siihen, että yhdellä katselukerralla niistä avau-
tuu vain kokonaisuuden murto-osa. Informaatiota tulee silmiin ja kor-
viin niin paljon, että katsoja ei pysty millään käsittelemään kaikkea ja 
antautuu elokuvan vietäväksi. Myöhemmillä katselukerroilla tarjoutuu 
aina uusia löytämisen elämyksiä, kun uudet yksityiskohdat kasvattavat 
muistissa olevaa kokemusta vielä suuremmaksi.

Toisaalta voi kysyä, kannattaako ahtaa niin paljon informaatiota sa-
maan pakettiin, jos suurin osa siitä menee kuitenkin hukkaan. Eikö olisi 
parempi pyrkiä pelkistetympään kerrontaan, jossa pyritään pitämään 
huolta siitä, että kaikki oleellinen informaatio menee varmasti käyttäjän 
havaintokynnyksen yli? Onko olennaisempaa pyrkiä lähemmäs pelkis-
tettyä vai ylitsevyöryvää kerrontaa? Oikeaa vastausta tuskin on, mutta 
teosta suunniteltaessa kysymystä on syytä pohtia. Yksittäisen kohtauksen 
mittakaavassa voi olla hyvinkin ratkaisevaa, kumpaa lähestymistapaa käy-
tetään. Kummassakin tapauksessa on kuitenkin selvää, että tätä havain-
tokapasiteettia ei kannata käyttää hukkaan täyttämällä kerronnan tilaa 
täysin turhilla tai aiheen vierestä puhuvilla viesteillä. Ne mahdollistavat 
aina sen, että käyttäjä jättää jotain olennaista havaitsematta keskittyes-
sään johonkin muuhun, joka olikin merkityksetöntä.

Käyttäjän havaintokapasiteettiin epäilemättä vaikuttavat lukematto-
mat olosuhteet. Esimerkiksi esitys- tai pelitilannetta häiritsevät ulkoiset 
tekijät, kuten huono valaistus tai liikenteen melu. Näistä voidaan kui-
tenkin säveltäjän näkökulmasta unohtaa sellaiset, joihin ei voida inter-
aktiivisen tarinan suunnitteluvalinnoilla vaikuttaa. Erityisesti interak-
tiivisten tarinoiden yhteydessä on pohdittava sitä, mikä on motoristen 
ja kognitiivisten toimintojen vaikutus havaintokapasiteettiin. Ilmeisesti 
ajattelu voi häiritä havainnointia. Jokainen on varmasti joskus bussissa 
huomannut unohtaneensa nousta oikealla pysäkillä pohdittuaan jotain 
asiaa intensiivisesti. 
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Monoid-esityksessä äänileikkaajan roolissa oleminen vaati saman-
aikaisesti havaintokyvyn ylläpitämistä ja monipuolista motorista toi-
mintaa, mikä osoittautui ongelmalliseksi. Äänileikkaajalla on kahden 
erityyppisen musiikin lisäksi kahdenlaisia äänitehosteita ohjattavanaan. 
Atmosfääritehosteiden rooli on toisaalta toimia harkittuina nipistyk-
sinä8 eli muistuttaa yleisöä tavoitteistaan introssa puhuneen tutkijan 
äänellä silloin, kun tilanne alkaa karata käsistä. Toisaalta satunnaisilla 
sähköisillä rätinöillä ja suhinoilla luodaan tuntua ympäristöstä ja siitä, 
että kaikki ei ole kohdallaan.

Synkronitehosteiden tarkoituksena taas on alleviivata kuvassa ole-
van Monoidin joitain olennaisimpia fyysisiä toimintoja ja tuoda niihin 
luonnotonta ja epäinhimillistä sävyä. Esimerkiksi karikatyyrimäinen, 
matala jousen ääni bojojojoinggg, jota soitetaan, kun Monoid pomppii 
paikallaan. Esitystilanteessa ilmeni, että synkronitehosteiden käyn-
nistämiseen ei äänileikkaajalla yksinkertaisesti jää aikaa. Musiikin ja 
atmosfääritehosteiden valintaan tarvitaan jatkuvaa yleisön toiminnan 
analysointia, mikä ei onnistu samaan aikaan synkronitehosteiden vaa-
timan kuvan tapahtumien analysoinnin kanssa.

Ratkaisuna edelliselle olisimme voineet leikata synkronitehosteet 
valmiiksi videopätkien ääniraidalle, jolloin niiden yksittäiseen liikkee-
seen liittyvä kertovuus olisi saatu hiottua maksimiinsa ja epäinhimillinen 
tunnelma saatu onnistumaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut ottaa erityi-
nen foley-artisti mukaan leikkaajaryhmään, jolloin synkronitehosteiden 
käyttömahdollisuuksille olisi jäänyt enemmän liikkumavaraa. Foley-
artisti olisi voinut tehdä ratkaisuja kohtauksen kokonaisuuden kannalta 
painottamalla vain jotain tiettyjä liikkeitä. Tämä olisi ollut kenties raken-
tavampaa esitykselle ominaisessa erikoisessa tilanteessa, jossa koko esitys 
on oikeastaan keskustelua leikkaajaryhmän ja yleisön välillä.

Kerronnan kannalta on oleellista pohtia myös aistien keskinäisiä ero-
ja. Walter Murch kiteyttää kuuloaistin eroavuuden muista aisteista hyvin 
siihen, kuinka ennen syntymän hetkeä jokainen ihminen elää noin yh-
deksän kuukauden ajan pelkästään kuuloaistin varassa äidin kohdussa ol-
lessaan. Syntymä tuo mukanaan äkillisesti neljä uutta aistia kilpailemaan 
kuuloaistin roolista aistien kuningattarena. (Murch 2000.) Asia ei ehkä ole 
näin yksinkertainen, sillä sikiöllä on kenties kyky aistia valoa äidin ihon 
läpi sekä tuntea ympärillään olevan nesteen lämpö ja raajojensa liikkeet 
siinä. Kuulon rooli ennen syntymää on kuitenkin ilmiselvästi hallitsevin, 
sillä äänen kautta sikiö saa monipuolisimmat havaintonsa ulkomaailmas-
ta. Kuulo on tutkitusti myös ensimmäinen aisti, joka ihmisellä kehittyy. 
Kenties osittain juuri tästä äänen merkityksestä elämämme alkuvaiheissa 
johtuu sen ilmeinen kyky herättää tunteita.

8 Nipistys (pinch) on Syd Fieldin määrittelemä yleensä kahdesti toistuva kohta elo-
kuvan rakenteessa, jossa jonkinlaisella takaumalla muistutetaan katsojaa tarinan 
lähtökohdista, henkilöiden motiiveista jne. (Asikainen 2004).
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5.1.2 Semioottiset kanavat eli merkkijärjestelmät

Aina ei ole järkevää käsitellä viestintää aistikanavina. Shannonin ja Wea-
verin viestinnän malli kertoo, että kaikki merkityksiä tuottamaan pyr-
kivä viestintä käyttää erityisiä merkkijärjestelmiä eli koodeja (Fiske 1992, 
86). Nämä järjestelmät eivät ole välttämättä aisteista riippuvaisia. Esi-
merkiksi verbaalista tekstiä voidaan välittää kolmen aistikanavan kautta. 
Verbaalisella tekstillä tarkoitan sanojen muodostamaa merkkijärjestel-
mää, josta on muodostunut ihmisten välisen viestinnän pääasiallinen 
kehittynyt koodi. Sen avulla voidaan viestiä hyvinkin monimutkaisia 
merkityksiä, toisin kuin pelkillä rajoittuneilla merkkijärjestelmillä, ku-
ten ilmeillä tai pään liikuttelulla. 

Ihminen on kehittänyt itselleen monia erilaisia järjestelmiä, jotta 
samoja merkkejä voidaan välittää myös tilanteissa, joissa puheella vies-
timinen on vaikeaa tai mahdotonta. Niistä esimerkkejä ovat kirjoitus, 
viittomakieli, Morsen aakkoset ja sokean kirjoitus. Yleisimmin käytössä 
olevien verbaalisen tekstin välitysjärjestelmien yhteydessä käytetään 
myös rajoittuneita koodeja, joilla korostetaan verbaalisen tekstin merki-
tyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi puheessa esiintyvät intonaatio (kaikki 
puheen äänensävyyn liittyvät seikat), ilmeet, eleet, kosketukset ja etäi-
syys (kuinka lähelle kuulijaa puhuja tulee). Nämä kaikki voidaan jakaa 
edelleen osiin. Semioottisia kanavia on siis jo pelkästään puheen merk-
kijärjestelmän sisällä lukemattomia. 

Toisin kuin puheella, musiikilla ei ole selkeästi yksiselitteisiä mer-
kityksiä. On kyseenalaista, voidaanko lainkaan puhua merkkijärjestel-
mästä musiikin yhteydessä, sillä merkitykset ovat hyvin vahvasti kuuli-
jakohtaisia. Musiikin yhteydessä onkin aina tietoisesti tai tiedostamatta 
sovellettu muita merkkijärjestelmiä, jotta merkityksiä voitaisiin jollain 
tavalla kontrolloida. Orkesterin patarummun ukkosta tai tykinlauka-
usta muistuttava ääni ja pikkolohuilun linnunlaulua muistuttava ääni 
ovat esimerkkejä siitä. Samaan merkkien imitointiin liittyy myös lähes 
jokaisen elokuvaäänisuunnittelijan todeksi väittämä seikka: matalat, 
voimakkuudeltaan kasvavat ja korkeudeltaan nousevat äänet herättävät 
katsojassa tunteen odottavasta vaarasta. On spekuloitu, että se johtuisi 
ihmisen geeneihin tallentuneesta jäänteestä kivikauden ajoilta. Nope-
asti lähestyvä iso eläin, joka aiheuttaa matalan, voimakkuudeltaan kas-
vavan ja korkeudeltaan nousevan9 äänen, oli aina suorassa yhteydessä 
hengenvaaraan. Spekulaation mukaan äänestä olisi siis muodostunut 
merkki, joka symbolisoi vaaraa.

9 Äänen korkeuden nousu sen aiheuttajan lähestyessä johtuu Doppler-ilmiös-
tä (Rossing 1990, 42–44).
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 Puhe on erittäin vanha ja monipuoliseksi kehittynyt merkkijärjes-
telmä. Sen ei-verbaalisten keinojen soveltaminen tai lainaaminen musii-
killiseen kerrontaan voisi tarjota hedelmällisiä ideoita, minkä jokainen 
Jimi Hendrixin wahwah-kitaran ystävä varmasti allekirjoittaa. Sitä voisi 
hyödyntää paitsi uusien musiikillisten ratkaisujen löytämisessä, myös 
kuulijan kannalta merkitysten rakentamisessa mielleyhtymien avulla. 

5.1.3 Kerrontakanavat

Kerrontakanavajako (ks. kuvio 2) ei pyri olemaan tieteellisesti kattava. 
Se on kooste elokuvaääneen, multimediaan ja narratologiaan liittyvistä 
käsitteistä nimenomaan tekijän näkökulmasta. Jaon tarkoitus on hah-
motelmanomaisesti selventää lukijalle omaa näkemystäni eri kerronnan 
muotojen liittymisestä toisiinsa interaktiivisissa tarinoissa. Kuvio keskit-
tyy käsittelemään vain kahden aistin kautta kulkevia kerrontamuotoja. 
Jätän kolmen muun aistin käsittelyn opinnäytetyöni laajuuden ulko-
puolelle, vaikka se olisi mielenkiintoinen pohdinnan aihe. Viiden aistin 
kuvaaminen vaatisi myös ehdottomasti kolmiulotteisen mallin, jotta eri 
aistien etäisyys kerrontakanavista hahmottuisi. 
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Kerrontakanavat eivät ole ehdottoman erillisiä toisistaan. Varsinkin vi-
suaalisella puolella on ilmiselviä päällekkäisyyksiä, mutta annan täyden 
vapauden kuvion muokkaamiseen lukijan tarpeiden mukaan. Käyttäjän 
kokemus on myös tarkoituksella jaettu varsin mustavalkoisesti kognitii-
viseen ja emotionaaliseen puoleen, millä haluan korostaa sekä ajatusten 
että tunteiden herättämisen tärkeyttä minkä tahansa teoksen yhteydes-
sä. Seuraavassa määrittelen, mitä tarkoitan kuuloaistin kautta välittyvil-
lä kerrontakanavilla.

Musiikki on ääntä järjesteltynä tilassa ja ajassa, mutta ei tehosteita tai 
puhetta. Pistetehosteet ovat ääniä, joiden tarkoitus on korostaa tarinan ta-
solla esiintyvää tapahtumista tai toimintaa. Ei-diegeettiset tehosteet ovat ääniä, 
joiden aiheuttajia ei tarinan tasolla ole olemassa. Tätä termiä ei ylei-
sesti käytetä, sillä ei-diegeettisiä tehosteita ei esimerkiksi elokuvassa 
useinkaan esiinny. Interaktiivisessa tarinassa tilanne voi kuitenkin olla 
toinen. Atmosfääritehosteet ovat ääniä, jotka kuuluvat jossain tarinan tilassa 

Kuvio 2.  Kerrontakanavien suhteet toisiinsa ja käyttäjään. (Kuvio on kooste multimediaan, elokuva-
ääneen ja narratologiaan liittyvistä käsitteistä.)
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tai paikassa ilman erityistä toimintaa tai tapahtumista. Diegeettinen musiikki on 
musiikkia, jolla on tarinan tasolla muilla aisteilla havaittava äänilähde 
tai -lähteitä. Äänilähde voi olla joko esine, henkilö tai väline. Väline on esine, 
jolla on käyttötarkoitus, eli tarinan henkilöt voivat käyttää sitä. Puhe on 
verbaalista tekstiä, jonka tarinaan kuuluva tai kuulumaton henkilö on pu-
humalla saattanut aisteilla havaittavaan muotoon. Tarinaan kuuluvasta 
puheesta käytetään yleensä termiä dialogi. Puhe voi olla myös kirjoitusta, 
jos sillä nimenomaan kuvataan puhumisella synnytettyä verbaalista tekstiä. 
Verbaalista tekstiä voi esiintyä myös kirjoituksena tai muunlaisena symbolien 
ketjuna, olettaen, että sillä on suora yhteys verbaaliseen merkkijärjes-
telmään eli kieleen.

5.1.4 Musiikki kertojana

Kuvio 2 pyrkii havainnollistamaan kerrontakanavien suhteiden lisäksi 
myös näkemystäni siitä, että musiikki on toisaalta vain yksi monista 
erilaisista kerronnan muodoista ja toisaalta kerrontakanava siinä missä 
näytteleminen, kuvakerronta tai kirjoituskin. Elokuvaäänen parissa 
työskentelevien yleinen mielipide on, että elokuvan teossa keskitytään 
yleensä liikaa ajattelemaan pelkkää kuvakerrontaa. Joillain vakavan 
musiikin parista elokuvaan siirtyvillä säveltäjillä voi olla taipumusta 
unohtaa kuvakerronta ja keskittyä ajattelemaan asioita pelkän musiikin 
kannalta, jolloin mennään auttamattomasti vikaan. Toisaalta liian tar-
kalle kuvan mukailemiselle on jopa oma käsitteensä. Mickey-mousing 
-termillä tarkoitetaan animaation alkuaikojen tapaa korostaa ruudulla 
visuaalisesti näkyviä tapahtumia ”ruuduntarkalla musiikillisella myö-
täelämisellä” (Saarela 2000, 21). Yleinen konsensus elokuvasävellyksen 
piirissä on nykypäivänä se, että eri kerrontamuodoilla ei tulisi korostaa 
samoja asioita paitsi siinä tapauksessa, että mickey-mousingia halutaan 
käyttää tarkoituksellisena tehokeinona. 

Tarinankerrontaa yleisellä tasolla katsottaessa musiikin rooli on siis 
olla yksi kertoja muiden joukossa. Kerrontaa voisi ajatella näytelmäimp-
rovisaationa, jossa jokainen kertoja vuorotellen muutamalla lauseella 
jatkaa yhteistä tarinaa edellisen kertojan lauseiden määrittämään suun-
taan. Hyvä kertoja ei puhu muiden päälle, vaan yrittää löytää kerrot-
tavasta tarinasta uuden näkökulman. Hän kertoo aina jotain sellaista, 
jota kukaan toinen kertoja ei ole vielä osannut tai älynnyt tuoda esille. 
Hyvä kertoja ei myöskään sooloile liikaa ja vie tarinaa johonkin täysin 
toiseen suuntaan kuin muut kertojat. Muuten käy niin, että hän päätyy 
kertomaan omaa tarinaansa ja muut kertojat sitä tarinaa mitä kuulijat 
seuraavat. Kaikkien kertojien kannalta kyse on hienovaraisesta balans-
sista tarinan uuteen suuntaan laajentamisen ja olemassa olevan tarinan 
terävöittämisen välillä.



39

Säveltäjä ei tarinaa varten säveltäessään ole yksin päättämässä 
yleisesti kerrontaan liittyvistä asioista. Sen takia jo teoksen käsikirjoi-
tusvaiheessa säveltäjän tulisi olla mukana miettimässä kerronnallisia 
painotuksia tai vaihtoehtoisesti käsikirjoitustiimissä pitäisi olla musiik-
kieditoija (ks. esim. Saarela 2000, 216), joka osaa ajatella myös musiikin 
potentiaalia kerrontakanavana. Muuten voi käydä niin, että käsikirjoitus 
tehdään painottaen kuvan, tekstin, näyttelemisen ja kenties äänitehos-
teiden roolia, mutta musiikki unohdetaan kokonaan, jolloin säveltäjän 
on vaikeampaa sitoa musiikki järkevällä tavalla tarinaan.

Symphony-tapauksen kohdalla musiikin rooli kertojana epäonnistui. 
Tarkemmin sanottuna, siinä musiikilla ei ole lainkaan kertovaa roolia. 
Suunnittelussa ei mietitty pelin eri kerrontakanavia ja niiden keskinäisiä 
rooleja, mikä on osaltaan syynä siihen, että Symphonyn pelaaminen ei 
yksinkertaisesti ole kiinnostavaa. Jaan tässä Symphonyn kerrontakanavat 
kahteen tasoon, koska keskityn käsittelemään musiikin roolia. Siitä on 
toki löydettävissä useampiakin visuaalisia kerrontakanavia. 

Ensimmäinen taso on käyttöliittymän tai ruudun taso, joka on sa-
malla kuvitteellisen aurinkokunnan fyysinen taso. Aurinkokunnalla ei 
ole toista tasoa sen takia, että käyttäjä ei missään vaiheessa peliä saa mi-
tään vihjeitä siitä, että näin olisi. Ideointivaiheessa pelin tarkoituksena 
oli luoda maailma, josta käyttöliittymä olisi vain fyysinen ilmentymä. 
Lopputuloksena oli kuitenkin se, että se mitä käyttäjän edessä ruudulla 
on, onkin kaikki mitä koko aurinkokunnasta on olemassa. Tämä johtuu 
kenties siitä, että teos toteutettiin ”väärin päin” eli lähtemällä rakenta-
minen käyttöliittymästä kohti ideaa, eikä ideasta kohti käyttöliittymää.

Toinen taso on musiikin taso. Kuten aikaisemmin mainittiin, se jää 
irralliseksi käyttöliittymän eli toiminnan tasosta musiikissa tapahtuvan 
muutoksen suuren viiveen takia. Käyttöliittymän ja musiikin välinen 
yhteys jää siten epäselväksi, ja käyttäjä ei pahimmillaan havaitse sitä ole-
van lainkaan olemassa. Musiikilla ei ole yhteyttä mihinkään muuhun-
kaan. Vaikka käyttöliittymän ja musiikin suhde olisi selvinnyt käyttä-
jälle, olisi pelissä silti vain kaksi tasoa: musiikin taso ja käyttöliittymän 
taso, joilla on symbolinen suhde toisiinsa.

Kuvio 3. Kerronnan tasot Symphonyssa.
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Jotta musiikilla olisi ollut jotain merkitystä, olisi sen pitänyt olla alistei-
nen jollekin suuremmalle. Sen olisi pitänyt kertoa jostain. Kun musiikki 
toimii kertojan roolissa, optimaalitilanteessa se antaa käyttäjälle jotain 
sellaista informaatiota, jota mikään muu kerrontakanava ei välitä. Sa-
moin siis käyttöliittymätason olisi kerrottava jotain sellaista, mitä musii-
kin taso ei kerro. Kuvio 4 esittää mallin, jossa musiikki ja käyttöliittymä 
ovat molemmat alisteisessa suhteessa pelin ideaan. Symphonyssa se voisi 
olla jonkinlainen aurinkokunnan äly, jonka toiminnasta sille alisteiset 
tasot välittävät tietoa käyttäjälle. Musiikin taso voisi siis kertoa aurin-
kokunnan henkisistä tapahtumista ja käyttöliittymän taso sen fyysisistä 
tapahtumista.

Kuvio 4. Parempi vaihtoehto Symphonyn kerronnalle.

Alkuaikojen tietokonepeleissä ei kerronnan tasoja mietitty. Musiikkia 
laitettiin pelin taustalle ainoastaan sen takia, että se kuulostaa hyvältä 
ja on viihdyttävää. En sano, että siinä olisi itseisarvollisesti jotain pahaa, 
mutta niin tekemällä jätettiin yksi erinomainen kerronnan kanava 
käyttämättä. Onneksi tilanne on koko ajan muuttumassa parempaan 
suuntaan. On tietysti myös pelejä, jotka on tehty sisällöttömiksi viih-
dykkeiksi ja toimivat sellaisina varsin hyvin.

5.1.5 Musiikin sisäiset kerrontakanavat

Myös musiikin sisällä voidaan ajatella olevan kerrontakanavia. Kuviossa 
5 olevista musiikin elementeistä jokainen voidaan ajatella yhdeksi ker-
tojaksi. Kuvio ei ole kattava määritelmä kaikista mahdollisista tavoista 
jakaa musiikki elementteihin, mutta se sisältää termit, joita musiikkia 
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mikrotasolla analysoitaessa käytetään. Kun ajatellaan kokonaisen mu-
siikkikappaleen rakennetta, musiikkia analysoidaan makrotasolla. Sil-
loin voidaan puhua rakenteen muodosta tai kehityskaaresta, jotka ovat 
yhtälailla tärkeitä musiikin elementtejä. Nämä makrotason elementit 
eivät kuitenkaan ole käytännöllisiä, kun ajatellaan musiikkia kertojana 
mikrotasolla.

Musiikkia määriteltäessä usein esitetään tasa-arvoisina yksittäi-
sen äänen, musiikin mikrotason ja musiikin makrotason elementte-
jä. Weinberger esimerkiksi jakaa musiikin vain neljään elementtiin: 
korkeus, harmonia, melodia ja rytmi (Weinberger 1999, 61–80). Koen 
harhaanjohtavana luokitella yksittäisen äänen mittakaavaan kuulu-
va korkeus samalle tasolle harmonian ja melodian kanssa, jotka ovat 
yhden tai useamman äänen korkeusvaihteluista rakentuvia muotoja. 
Musiikin elementtejä käytetään myös yleisesti tarkoittaen eri tilanteissa 
samalla termillä eri asioita. Määrittelen seuraavassa tavan, jolla musii-
kin elementit ja niiden keskinäiset suhteet opinnäytetyöni yhteydessä 
on tulkittava.

Kuvio 5. Musiikin elementtien suhteet äänen ominaisuuksiin10.

Harmonia on muoto tilaulottuvuudessa eli yhtäaikaisesti soivien äänten 
tasolla. Melodia on muoto aikaulottuvuudessa eli ajassa peräkkäin ase-
teltujen äänen korkeusvaihteluiden tasolla. Rytmi on peräkkäin asetel-
tujen äänten ja taukojen (ääni, jolla ei ole voimakkuutta) kestoaikojen 
välisistä suhteista koostuva muoto aikaulottuvuudessa. Balanssi on tilassa 

10 Rossing esittää neljä ominaisuutta, joita yleensä käytetään kuvaamaan ääntä. 
Voimakkuus (loudness), korkeus (pitch), kesto (duration) ja äänenväri (timbre) 
ovat subjektiivisia määreitä, joista jokainen on useamman todellisen fysikaalisen 
parametrin summa. Äänenväri on määritelty siksi ominaisuudeksi, jolla kaksi 
ääntä joilla on täsmälleen sama korkeus ja voimakkuus voidaan erottaa toisistaan. 
(Rossing 1990, 80.)
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järjestettyjen äänten keskinäisten voimakkuussuhteiden muoto. Dy-
namiikka on aikaulottuvuudessa tapahtuvien voimakkuusvaihteluiden 
muoto. Tekstuuri ja soundi ovat molemmat äänenvärin muotoja, toinen 
tilassa, toinen ajassa. Soundin käsitettä käytetään kevyen musiikin yh-
teydessä varsin yleisesti, mutta en ole ainakaan törmännyt sen tarkkaan 
määritelmään. Käsitykseni mukaan se yhdistetään yleisesti yksittäisen 
äänen ominaisuuksista nimenomaan äänenväriin.

Viestillä on aina sisältö ja muoto. Se mitä kerrotaan, on sisältö. Se 
miten sisältö kerrotaan, on muoto. Musiikki voidaan jakaa sisältöön ja 
muotoon esimerkiksi lähtien yksittäisen äänen elementeistä. Äänen 
korkeus ja kesto muodostavat sen sisällön, äänenväri ja voimakkuus 
sen muodon. Tämä ajattelu pohjaa klassiseen nuottikirjoitusmalliin 
musiikista, jossa musiikin sisältö visualisoidaan partituurissa viivastolla 
olevina nuotteina. 

Muodon suhteen partituurissa on yleensä muutamaan sanaan puet-
tuja mainintoja siitä, miten sävellys on soitettava sekä aksenttimerkin-
töjä tärkeimmissä painotusta vaativissa kohdissa. Periaatteessa kuiten-
kin äänenvärin ja voimakkuuksien vaihtelut ovat soittajan tulkintaa, 
kun taas korkeuden ja keston vaihtelut on säveltäjä tarkasti määritellyt. 
Äänten kestonvaihteluiden suhteen soittajalla on pientä tulkinnanva-
raa, mistä osaksi muodostuu soittajan oma soittotyyli. Keston varioimi-
selle on kuitenkin määrätty selkeät rajat nuottien keston kvantisoidulla 
jakamisella (neljäsosanuotti, puolinuotti, kokonuotti jne.). Kuvion 5 
suhteiden mukaan siis tilassa ja ajassa järjesteltyjen äänien tasolla ryt-
mi, harmonia ja melodia muodostaisivat sisällön. Samoin balanssi, dy-
namiikka, tekstuuri ja soundi muodostaisivat muodon.

Barthes määrittelee sisällön ja muodon laajemmin denotaatioksi 
ja konnotaatioksi, mikä sisältää myös viestin suhteen vastaanottajan 
muistiin. Tietyssä kulttuurissa eläminen muodostaa käytännössä saman 
kulttuurin jäsenille yhteisiä, stereotyyppisiä tapoja ajatella asioita. Näitä 
merkityskokonaisuuksia hän kutsuu myyteiksi. (Fiske 1992, 112–121.) 
Musiikissa denotaation ja konnotaation merkitys on selvä. Yksittäisen 
ihmisen suhtautuminen musiikkiin on epäilemättä hyvin kulttuurisi-
donnaista, minkä osoittaa jo pelkästään valtava ero länsimaisen ja itä-
maisen musiikin estetiikassa.

5.2 Tarinalähtöinen ajattelutapa ja johtoaihetekniikka

On selvää, että interaktiivisessa tarinassa musiikin pukeminen kertojan 
vaatteisiin voi olla hedelmällistä teoksen yhtenäisyyden ja tarinan terä-
vyyden kannalta. Kun säveltäjä on päättänyt lähteä kertomisen polulle, 
hän joutuu ensimmäisenä miettimään, mitä ottaa matkalle mukaan. 
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Richard Wagnerin lähtökohta oopperan säveltämiseen perustui joh-
toaiheeseen (leitmotif), joka on yksinkertaistettuna johonkin tarinan 
elementtiin liittyvä musiikillinen teema. Esimerkiksi johonkin tarinan 
henkilöön, paikkaan tai abstraktiin ideaan sidotaan tietty melodia, jota 
sitten kehitellään ja varioidaan tarinan kasvaessa ja kääntyillessä. Joh-
toaiheesta on tullut elokuvasäveltämisen myötä myös pelisäveltämisen 
yhteydessä kenties käytetyin klassinen metodi. Tähän syynä lienee sen 
soveltuvuus epälineaarista ajattelua vaativaan säveltämiseen. 

Johtoaihetekniikan toimivuus perustuu oletettavasti ihmisen ky-
kyyn tunnistaa ja muistaa musiikissa esiintyviä kuvioita kuten rytmil-
lisiä muotoja ja melodioita. Näiden kuvioiden rakentuminen kuulijan 
päässä erillisiksi kokonaisuuksiksi perustuu hahmontunnistukseen. 
Tämä psykologian käsite voidaan jakaa kolmeen eri määreeseen, jotka 
ovat läheisyys (proximity), samankaltaisuus (similarity) ja jatkuvuus 
(good continuity). (Deutsch 1999, 301.) 

Johtoaihe on musiikillinen kuvio, jonka kuulija havaitsee yhtenäiseksi 
hahmoksi ensimmäisellä kerralla sen kuullessaan, muttei välttämättä 
tietoisesti rekisteröi tuota havaintoa. Kuvion toistaminen uudestaan eri ti-
lanteissa yhdistyy kuulijan muistissa tuohon ensimmäisellä kerralla kuul-
tuun kuvioon. Kuviota voidaan kyllä varioida, mutta muutos ei saa olla lii-
an dramaattinen, jotta hahmontunnistuksen periaate toimii. Näin kuulija 
yhdistää kuulemansa kuvion aikaisemmin kuulemaansa samankaltaiseen 
muotoon ja samalla myös muuhun kyseisessä tilanteessa saamaansa aisti-
informaatioon, kuten elokuvan kohtaukseen. 

Tämä musiikillisen kuvion ja muun aisti-informaation yhdisty-
minen toisiinsa perustuu ihmisen aistien samanaikaisuuteen.11 Tämä 
johtuu siitä, että todellisessa maailmassa jokaisella tuoksulla, äänellä, 
näkymällä, fyysisellä tuntemuksella ja maulla on yhteys johonkin 
olemassa olevaan, josta todennäköisesti on samanaikaisesti havaitta-
vissa ilmentymiä useiden aistien välityksellä. Ihminen on siis tottunut 
yhdistämään kuulemansa äänen näkemäänsä kuvaan äänen aiheutta-
jasta tai tarkemmin sanottuna kuulemansa äänen ja näkemänsä kuvan 
ajatukseensa äänen aiheuttajasta. Musiikillinen kuvio voidaan sitoa jo-
honkin elokuvan tai pelin päähenkilöistä toistamalla ja varioimalla sitä 
uudelleen ja uudelleen henkilön näkyessä kuvassa. Katsoja tai pelaaja 
oppii yhdistämään musiikillisen kuvion henkilöön, niin kuin henkilöl-
le ominaisen puheäänen tai kävelytyylinkin.

Johtoaihetekniikan erinomainen soveltuvuus juuri pelisäveltämi-
seen ja samalla interaktiiviseen tarinaan säveltämiseen yleisesti johtuu 
kuitenkin jostain muusta. Kyse on lähtökohtaisesta erosta lineaarisen ja 

11 Aistien samanaikaisuus on vapaa suomennos Michel Chionin käsitteestä 
synchresis (ks. Chion).
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epälineaarisen ajattelutavan välillä. Lineaarisen ajattelumallin mukaan 
musiikki nähdään aistikokemuksena, joka alkaa tiettynä hetkenä ja 
kestää jonkin aikaa, minkä jälkeen se päättyy. Ajattelutapa on yleinen, 
koska kuulijan näkökulmasta ajateltuna kokemus on aina ajallisesti 
lineaarinen riippumatta siitä, onko teoksen rakenne tai osien järjestys 
lineaarinen vai epälineaarinen. Kokemus on lineaarinen myös riippu-
matta siitä, voiko hän navigoida teoksen sisällä vai ei. Tämä johtuu siitä 
yksinkertaisesta seikasta, että kokemusta taaksepäin katsottaessa aika 
on aina lineaarista.

Rakennelähtöisen ajattelutavan yhteydessä esitelty yksinkertaistettu 
epälineaarisen rakenteen malli pohjaa myös lineaariselle ajattelutavalle. 
Mallissa on helppo nähdä joukko erilaisia etenemisvaihtoehtoja, joi-
hin voidaan ajatella soimaan lineaarinen taustamusiikki. Rakenne on 
vielä jossain määrin hahmotettavissa, sillä reittien haarautumia ei ole 
kovin useita. Lineaarisuuteen perustuva rakennelähtöinen ajattelutapa 
aiheuttaa kuitenkin päänvaivaa siinä vaiheessa, kun yritetään nähdä esi-
merkiksi koko Monkey island 2:n rakenne samanaikaisesti. Peli oli aika-
naan vallankumouksellinen, sillä siinä on iMuse-järjestelmän ansiosta 
jokaisessa huoneessa oma musiikkisegmenttinsä. Useissa huoneissa on 
tämän lisäksi vaihtoehtoisia musiikkisegmenttejä eri henkilöille puhut-
taessa. Rakenteen hahmottaminen visuaalisesti ei onnistu enää ilman 
seinänkokoista tyhjää tilaa ja pinoa Post-it -lappuja. 

Kun siirrytään tarkastelemaan Monoid-tapausta, rakennelähtöi-
nen ajattelu on väistämättä unohdettava. Pelkästään yhden yleisön 
jäsenen kaikkien mahdollisten reaktioiden ja toimintavaihtoehtojen 
listaaminen yhdessä pisteessä esityksen kestokaarella on mahdotonta. 
Silloinkin, jos unohdetaan yleisö kokonaan, tarvittavat laskutoimituk-
set muodostuvat tähtitieteellisiksi. Seitsemän perustunnetilaa ja yli sata 
erilaista kuvasegmenttiä tekevät yhteensä liian monta nollaa sisältävän 
yhdistelmien lukumäärän. Tällaisten laajojen teosten hahmottamiseen 
soveltuu paremmin tarinalähtöinen ajattelutapa, joka perustuu mu-
siikin ja tarinan kiinnekohtien hakemiseen mikrotasolta massiivisen 
rakenneverkoston sijaan.

5.3 Tarinan ja musiikin sidoskohta eli fokus

Monoidin kaltaista tapausta ei siis ole järkevää ajatella rakenteen kan-
nalta. Parempi tapa näin monisäikeisissä teoksissa on lähteä lineaaristen 
polkujen verkoston sijaan etsimään yhtymäkohtia tarinan mikrotasolta. 
Johtoaihetekniikka tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden. Rakenteen 
sijasta teosta ajatellaankin joukkona erilaisia kerronnan aiheita. Tari-
nankerronta tapahtuu näiden tarinaelementtien avulla, käytännössä 
sijoittelemalla niitä käyttäjän eteen erilaisten kerrontakanavien kautta 



45

sen mukaan, missä kohdassa tarinan rakennetta satutaan olemaan. 
Näiden elementtien väliset suhteet muodostavat konkreettisen tarinan. 
Kun ajatellaan tarinaa elementteinä, jotka esitetään käyttäjälle kuvina, 
musiikkina, näyteltyinä tapahtumina ja niin edelleen, tarinan epämää-
räinen, massiivinen rakenneverkko voidaan unohtaa, oli se sitten lineaa-
rinen tai epälineaarinen. 

Narratologian mukaan tarina muodostuu tapahtumien (events) ja 
niihin liittyvien olioiden (existents) yhdistelmästä. Tapahtumat voidaan 
jakaa toimintaan (actions) ja tapahtumiseen (happenings). Toiminnalla 
on aina selvä suhde tarinan henkilöihin, toisin kuin tapahtumisella. Oli-
ot taas voidaan jakaa henkilöihin (characters) ja lavasteisiin (settings). 
Lavasteet voidaan erotella esineisiin (objects), lavasteisiin ja välineisiin 
(equipment). Väline on pelitilanteelle ominainen lavaste. Se on esine, 
jolla on toiminnallinen käyttötarkoitus. (Eskelinen 2001.) Lavasteiden 
avulla muodostetaan käyttäjälle mielikuva paikasta, johon tapahtumat 
sijoittuvat. Tapahtumien järjestyminen tiettyyn järjestykseen niiden ja 
tarinan olioiden välisten suhteiden mukaan taas muodostaa tarinan-
kerronnan juonen.

Interaktiivisessa tarinassa käyttäjä voi osittain hylätä pelkän lukijan 
tai katsojan roolin, jolloin hänestä tulee osa tarinaa, yleensä tarinaan 
kuuluva henkilö tai pelaajahahmo. Aarseth jakaa käyttäjän roolin 
neljään käyttötapaan, jotka ovat tulkitseva (interpretative), luotaava 
(explorative), muokkaava (confi gurative) ja kirjoittava (textonic) (Aar-
seth 1997, 60–67; suom. Eskelinen 2002, 18). Toisin sanoen, käyttäjä voi 
vaikuttaa tarinaan joko hetkellisesti (muokkaava) tai pysyvästi (kirjoit-
tava). Tulkitseva ja luotaava käyttötapa eivät sisällä tarinaan vaikutta-
mista, vaan ovat olemassa olevan tarinan eritasoista käyttämistä. 

Ryan jatkaa Aarsethin aloittamaa käyttäjän roolin määrittelyä 
hyödyntäen käyttötapojen lisäksi toistakin Aarsethin seitsemästä ky-
bertekstin ominaisuudesta – perspektiiviä. Ryanin mukaan interak-
tiivisuudesta voidaan nostaa esille neljä ”interaktiivisuuden strategista 
muotoa”, jotka muodostuvat kahdesta binääriparista: sisäinen/ulkoinen 
(internal/external) ja luotaava/ontologinen (exploratory/ontological). 
Käyttäjän suhde interaktiiviseen tarinaan olisi siis tämän määritelmän 
mukaan joko sisäinen-luotaava, ulkoinen-luotaava, sisäinen-ontologi-
nen tai ulkoinen-ontologinen. (Ryan 2001.) 

Interaktiivisuuden muoto on sisäinen-luotaava silloin, kun käyttäjä 
on osa tarinaa eli esimerkiksi sen henkilöhahmo, mutta ei voi vaikut-
taa siihen, vaan toimii tarkkailijan roolissa. Hänellä voi olla kyllä toi-
mintamahdollisuuksia, mutta ne eivät vaikuta millään tavalla tarinan 
kulkuun. Sisäinen-ontologinen muoto on sellainen, jossa käyttäjä on 
osa tarinaa ja voi myös muuttaa sen kulkua omalla toiminnallaan. Ul-
koisessa-luotaavassa muodossa käyttäjä ei ole osa tarinaa eikä voi siihen 
vaikuttaakaan. Tällöin käyttäjän kokemus on lähimpänä perinteisiä 
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kerronnan muotoja. Tällainen voisi olla esimerkiksi hyperteksti, jossa 
käyttäjä voi valita, missä järjestyksessä tekstipalaset lukee. Viimeisessä 
interaktiivisuuden strategisessa muodossa, joka on ulkoinen-ontologi-
nen, käyttäjä toimii jumalankaltaisena oliona, joka ei ole osa tarinaa, 
mutta voi kuitenkin vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

Interaktiivisen tarinan kerronnan osana olevan adaptiivisen musii-
kin kannalta ajateltuna kaikki nämä interaktiivisuuden muodot ovat 
olennaisia. Ontologiset muodot tuottavat enemmän päänvaivaa, sillä 
niissä käyttäjän vaikutusmahdollisuudet tarinaan synnyttävät enem-
män rakennelähtöisen ajattelutavan valintapisteitä. Mitä suuremmat 
vaikutusmahdollisuudet käyttäjällä on, sitä monimutkaisemmaksi sä-
vellysprosessi voi muodostua. Toisaalta säveltäjän ja musiikin mahdolli-
suudet tarinankerronnassa kasvavat ontologisissa muodoissa huomatta-
vasti luotaaviin verrattuna. Luotaavien muotojenkin yhteydessä joudu-
taan ajattelemaan epälineaarisesti sävellystyötä, mutta työ ei vaadi niin 
monimutkaista ajattelua. Vaikka tapahtumien järjestys ei ole välttämät-
tä selvillä, niiden luonne ja suhde olioihin on ennalta määrätty. 

Kaikki nämä esitellyt tarinaelementit ovat sellaisia, jotka voidaan 
sitoa musiikin fokukseksi. Käyttäjä henkilöhahmona, käyttäjän tarinaan 
liittyvä toiminta tai käyttäjän vaikutuksesta johtuvat tapahtumat voivat 
myös olla fokuksena, sillä niistä tulee osa tarinaa eli tarinaelementtejä. 
Musiikilla voidaan siis kertoa mistä tahansa tapahtumasta, toiminnas-
ta, niihin liittyvästä tai liittymättömästä henkilöstä (käyttäjä tai muu 
henkilö), paikasta (lavasteet), esineestä tai välineestä. Fokuksella tarkoitan 
opinnäytetyössäni sitä tarinan elementtiä, johon musiikki käyttäjän 
kannalta yhdistyy. Monkey island 2:ssa huoneesta toiseen mentäessä 
vaihtuvan musiikin fokuksia ovat mitä ilmeisimminkin juuri huoneet, 
sillä musiikin muuttuminen tapahtuu juuri sillä hetkellä, kun pelaaja 
astuu huoneesta toiseen. Fokus on siis tarinan tasolla oleva solmukohta, 
johon jokin adaptiivisen musiikin rakenne-elementti voidaan sitoa. 

5.3.1 Olio fokuksena

Aina ei ole ilmiselvää, mihin kohtauksessa esiintyvään henkilöön, paik-
kaan tai esineeseen katsoja tai pelaaja musiikin luonnostaan yhdistää. 
Yhdistyminen on epäselvää varsinkin Monkey islandin kaltaisessa ta-
pauksessa, jossa henkilöt, esineet ja paikat esiintyvät useimmiten vain 
yhdessä ja samassa kohtauksessa. Jos jollain pelin NPC-hahmoista12 olisi 

12 NPC-hahmoilla tai -henkilöllä (non player character) tarkoitetaan pelin henki-
löitä, jotka eivät ole pelaajia. Pelaajilla taas tarkoitetaan ihmisen hallinnassa olevia 
pelin henkilöitä.



47

kyky omatoimisesti siirtyä paikasta toiseen, tähän hahmoon liittyvä 
musiikillinen tapahtuma tulisi pelaajalle ilmeiseksi siinä vaiheessa, kun 
pelaaja kuulisi saman musiikillisen tapahtuman eri paikoissa hahmon 
tavatessaan.

Musiikin fokuksen luonnollista syntymistä on syytä pohtia adaptiivi-
sen musiikin roolia suunniteltaessa, sillä säveltäjän tekemät fokusoinnit 
ovat aina keinotekoisia. Käyttäjän päässä pelitilanteessa tapahtuva musii-
kin ja muiden kerrontakanavien kautta tulevan informaation yhdistymi-
nen ei ole tahdonalainen eikä varmasti useimmiten edes tiedostettu pro-
sessi. Jos käyttäjä yhdistää soivan musiikin huoneessa olevan kukan sijasta 
koko huoneeseen, vaikka säveltäjä on ajatellut kukkaa musiikkisegmentin 
fokuksena, käyttäjän kannalta fokus on silti huone. On mielenkiintoista 
pohtia, millaisia vaikutuksia käyttäjässä voitaisiin saada aikaan musiikilli-
seen fokukseen liittyvillä huijauksilla, kuten sillä, että kohtauksessa taka-
alalla oleva kukkaruukku tipahtaa ja samanaikaisesti musiikki muuttuu 
esimerkiksi samanlaiseksi kuin viereisessä huoneessa.

5.3.2 Tapahtuma fokuksena

Symphony-tapauksen kerronnan tasojen irrallisuus voidaan nähdä 
myös musiikin fokuksen puuttumisena. Musiikilla ei sävellystyön ai-
kana ollut fokusta, johtuen siitä, että en säveltäjänä ajatellut musiikin 
mahdollisia fokuksia lainkaan. Tein vain musiikkia ilman sen kummem-
paa kerronnallista taka-ajatusta. 

Symphonyssa musiikille ei myöskään välttämättä pelaajan puo-
lelta luonnollisesti synny fokusta, sillä sen suhde toimintaan on niin 
irrallinen. Jos pelaaja sattuu huomaamaan esimerkiksi sen seikan, että 
nopeuttamalla ja hidastamalla planeettojen pyörimisliikettä rumpu-
taustan intensiteetti muuttuu, tilanne on toinen. Rumputausta on 
Symphonyn nopeimmin käyttäjän toimintaan reagoiva musiikkiseg-
mentti. Jos pelaaja osaa yhdistää musiikissa tapahtuvan muutoksen toi-
mintaansa, sille syntyy fokus. Kyse on käyttäjän näkökulmasta nimen-
omaan musiikissa tapahtuvan muutoksen fokuksesta eikä musiikkiseg-
mentin fokuksesta. Säveltäjän näkökulmasta voidaan taas ajatella, että 
planeettojen pyöriminen on rumpusegmentin fokus ja siinä tapahtuva 
muutos on osa sen musiikillisen kerronnan muotoa. 

Fokus voidaan määritellä suhteessa kaikkiin adaptiivisen musiikin 
muihin rakenne-elementteihin, myös segmenttimuutokseen tai siir-
tymään, joiden fokuksena toimivat kenties parhaiten tapahtuminen ja 
toiminta niiden tapahtumallisesta luonteesta johtuen. Olennaista on se, 
ajatellaanko planeettojen pyörimisen ja musiikin suhteessa olevan tär-
keämpää juuri musiikin muuttuminen vai nopeuden ja rumputaustan 
intensiteetin suhde.
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5.3.3 Viitteelliset fokukset ja todellinen fokus

Musiikillinen kerronta siis tapahtuu jonkin yksittäisen tarinaelementin 
eli fokuksen kautta. Fokuksen määritteleminen ei kuitenkaan yksinään 
riitä siihen, että musiikin ja tarinan suhde olisi musiikillista kerrontaa. 
Kertomuksessa kertoja kertoo narrateen kautta tarinaa, mutta narratee 
ei ole kerronnan lopullinen kohde. Elokuvassa päähenkilön kodista 
paikkana kuvalla kerrottaessa kerrotaan useimmiten todellisuudessa 
päähenkilöstä itsestään.

Sama voi tapahtua myös musiikin toimiessa kertojana. Päähenkilön 
koti toimii tällöin musiikillisen kerronnan fokuksena, mutta se on vain 
välikappale musiikin ja sen todellisen kerronnan kohteen eli päähenki-
lön välillä. Tämänkaltaisissa tapauksissa musiikin fokus jakautuu kah-
teen osaan. Käytän todellisesta kerronnan kohteesta nimitystä todellinen 
fokus ja kerronnan välikappaleena toimivasta tarinaelementistä nimitys-
tä viitteellinen fokus. Elokuvan päähenkilön kotia näytettäessä viitteellisenä 
fokuksena on siis koti tai lavasteet, joilla se on rakennettu ja todellisena 
fokuksena on päähenkilö itse.

Viitteellisen ja todellisen fokuksen ero ei ole olennainen elokuvan 
kohtauksessa, jossa on näkyvissä sekä päähenkilö että hänen kotinsa. 
Olennainen siitä tulee siinä vaiheessa, kun katsoja voi havaita pelkäs-
tään viitteellisen fokuksen ja todellinen fokus on piilotettu. Elokuvan 
päähenkilöstä voidaan kertoa silloinkin, kun päähenkilö ei jostain 
syystä esiinny kohtauksessa. Tarinassa voi myös olla useampia samaan 
todelliseen fokukseen liittyviä viitteellisiä fokuksia. Päähenkilön koti, 
auto ja kesämökki voisivat kaikki olla viitteellisiä fokuksia, joilla on 
sama todellinen fokus eli päähenkilö. 

Silloin kun samaan todelliseen fokukseen liittyviä viitteellisiä fo-
kuksia on useampia, voidaan käyttää toistoa, jotta käyttäjä tunnistaa 
eri tarinaelementtien suhteen yhteen ja samaan todelliseen fokukseen. 
Nämä fokusten erilaiset keskinäiset suhteet eri tilanteissa muodostuvat 
tärkeäksi asiaksi interaktiivisessa tarinassa. Tilanteen mukaan viitteelli-
nen fokus ja todellinen fokus voivat olla milloin samassa tilassa, milloin 
hyvinkin kaukana toisistaan. Jos käyttäjällä on mahdollisuus liikkua in-
teraktiivisen tarinan kenties suurenkin maailman sisällä, useita samaan 
todelliseen fokukseen liittyviä viitteellisiä fokuksia käyttämällä voidaan 
kerrontaa keskittää olennaisiin asioihin. Todellinen fokus voi olla myös 
abstrakti idea eli tarinaelementti, jota ei konkreettisesti ole olemassa. 
Tällöin se väistämättä tarvitsee viitteellisen fokuksen, josta musiikki 
voidaan sitoa tarinaan. Elokuvasäveltämisessä musiikkia sidotaan usein 
abstrakteihin ideoihin eli tarinan teemoihin, kuten päähenkilön kasvu-
tarinaan tai päähenkilöiden väliseen ristiriitaan.

Esimerkiksi tarinassa, joka kertoo helsinkiläisten nuorten elämäs-
tä, Helsingin katukuvaan liittyvällä musiikilla voitaisiin kertoa jostain 
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muusta kuin kaduista fyysisenä paikkana. Musiikin todellinen fokus ei 
välttämättä ole selkeästi mikään tarinaelementtikään, eli kyseessä on 
enemmänkin abstrakti idea. Tällöin kerronnassa mennään monimut-
kaisen konnotaation puolelle, jolloin ei aina voida olla varmoja siitä, 
tulkitsevatko kaikki kerronnan samalla tavalla. Tarinan kontekstista 
irrotettuna videokuva Helsingin kaduista ja siihen liittyvä musiikki voi-
daan tulkita lukemattomilla tavoilla tai jättää tulkitsematta kokonaan.

Tarinan tarkoituksena voisi olla kuvata niillä yhteiskunnan ja yksi-
lön välistä ristiriitaa. Ilmiselvää on, että kun todellisena fokuksena käy-
tetään abstraktia ideaa, on samaa ideaa toistettava useissa yhteyksissä, 
jotta katsojan tulkinnan oikeellisuutta voidaan edes jollain tavalla hal-
lita. Tämä puhuisi sen puolesta, että kun interaktiivisessa tarinassa käy-
tetään abstraktia ideaa musiikillisen kerronnan todellisena fokuksena, 
viitteellisiä fokuksia tulisi olla paljon, jotta asia tulee varmasti selväksi. 
Toistoa voidaan varmistaa myös käyttämällä viitteellisiä fokuksia, jotka 
esiintyvät tarinassa usein, kuten esimerkiksi yleisiä tapahtumia. 

Todellisena fokuksena voi siis olla abstrakti idea tai tarinaelement-
ti. Väitän kuitenkin, että katsojaa tai pelaajaa eivät kiinnosta niinkään 
tarinassa sivuosaa näyttelevät elottomat esineet tai paikat, vaan se, mitä 
ne kertovat niitä tärkeämmässä osassa olevista tarinan henkilöistä tai 
yhteisöistä. Tämän perusteella voisi olettaa, että musiikin todelliseksi 
fokukseksi eivät sovellu kovin hyvin esimerkiksi jossain huoneessa ole-
vat yksittäiset esineet. 

Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, jossa paikka tai esine on niin tär-
keässä roolissa osana tarinaa, että se esitetään pelaajalle tai katsojalle 
itsenäisenä oliona eikä alisteisessa suhteessa johonkin tarinan henki-
löön. Kenties tässä vaiheessa astuu kuvaan ihmiselle ominainen tapa 
antropomorfi soida asioita eli inhimillistää elottomia kohteita. Esineestä 
tai paikasta tulisi tällöin siis itsestään tarinan roolihenkilö. Tällaisia 
mahtiesineitä on satujen ja myyttien historia pullollaan. Usein ne jopa 
kuvataan itsenäisinä, ajattelevina olentoina. Samoin tärkeillä paikoilla 
on myyttisissä tarinoissa usein jonkinlainen henki tai sielu.

Joka tapauksessa todellisen fokuksen on oltava tarinan kannalta 
tärkeä elementti, jotta kerronta olisi olennaisuuksiin keskittyvää. Koska 
tarinankerronnalla on aina päämäärä, on todelliset fokukset valittava 
sen mukaan. Pelkän musiikin kannalta ajateltuna todellisen fokuksen 
valitseminen voi tuntua vaikealta. Kun ajatellaan kerrottavaa tarinaa 
ja sitä, mitä katsojalle tai käyttäjälle todellisuudessa halutaan missäkin 
tilanteessa sanoa, tehtävästä tulee kuitenkin helppo. Kun tiedetään, 
mitkä elementit tarinassa toimivat musiikin viitteellisinä fokuksina ja 
mitkä todellisina, musiikkisegmenttien, segmenttimuutosten ja siirty-
mien sijoittaminen tarinaan sujuu luonnollisesti. 

On ehdottoman olennaista muistaa, että musiikkia ei voida 
pakkosyöttää kuulijan korviin määrättömästi. Kerrontaa on siis 



50

priorisoitava siten, että samanaikaisesti ei yritetä kertoa kovin monesta 
asiasta musiikin, eikä muidenkaan kerrontakanavien kautta. On muis-
tettava, että käyttäjä pystyy havaitsemaan ja käsittelemään vain tietyn 
määrän vastaanottamastaan informaatiosta. Interaktiivisessa tarinassa 
fokukset voitaisiin priorisoida siten, että se musiikkisegmentti, seg-
menttimuutos tai siirtymä soitetaan, jonka todellinen fokus on tärkeys-
järjestyksessä korkeimmalla.

En puutu keskusteluun siitä, mitkä elementit ovat hyviä ja mitkä 
huonoja musiikin kerronnan todellisiksi fokuksiksi. Säveltäjän intuitio 
on olemassa sitä varten. Asetan kuitenkin pohdittavaksi sen seikan, 
onko järkevää reagoida musiikilla tarinan kannalta epäoleelliseen käyt-
täjän toimintaan. Jos käyttäjä on täysin irrallaan tarinasta, eli interaktii-
visuuden strateginen muoto on sisäinen-luotaava tai ulkoinen-luotaava 
ja käyttäjälle annetaan silti mahdollisuus vaikuttaa musiikkiin, sen ker-
ronnallinen tavoite voi kenties hämärtyä.

5.4 Funktio

Pelkkä viitteellisten ja todellisten fokusten määrittelykään ei riitä ker-
ronnan kattavaan pohdintaan. Fokusten määritteleminen vastaa kah-
teen kysymykseen, eli minkä kautta kerrotaan ja mistä kerrotaan. Yhtä 
olennaista on kuitenkin selvittää myös se, mitä kerrotaan. Viitteelliset 
fokukset ovat välikappaleita, joiden avulla kerronnan funktio saadaan 
esiin. Musiikin funktio on se, mitä todellisesta fokuksesta halutaan kertoa.
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Kuvio 6. Musiikillisen kerronnan fokusten ja funktion suhde.

Monoid-tapauksessa musiikilla on yksi funktio. Se kertoo Monoid-
avaruusolennon tunnetiloista, siis määrittelee Monoidia henkilönä. 
Äänimaailma jakautuu selkeästi neljään osaan, joista musiikkia on kah-
denlaista. Atmosfäärimusiikki kuvastaa Monoidin kullakin hetkellä val-
litsevaa tunnetilaa. Yksittäiset atmosfäärimusiikkisegmentit on nimetty 
mielialojen mukaisesti. (5-Ease, 2-Tension-Up, 1-Tension-Down, 6-Sad-
ness jne.) Kaikkien eri segmenttien fokus on sama eli avaruusolento. 
Segmenttien fokus ei jakaudu kahteen, sillä viitteellinen ja todellinen 
fokus olisivat molemmat sama tarinaelementti. Kaikilla segmenteillä on 
myös sama funktio eli avaruusolennon tunnetilan kuvaaminen. Tun-
netilat olisi voitu myös jakaa erillisiin kategorioihin esimerkiksi seuraa-
vasti: suhtautuminen yleisöön, suhtautuminen itseen, suhtautuminen 
tilanteeseen ja niin edelleen. Tällöin segmenteillä voisi olla eri funktio, 
mutta sama fokus.

Monoidissa on myös musiikkisegmenttejä, joilla on sekä viitteelli-
nen että todellinen fokus. Tutkimushuoneen todellista ääntä jäljittelee 
kolme huminasegmenttiä (7-hum-neutral, 8-hum-alert, 9-hum-psycho-
tic), jotka ovat kaikki eri kohdassa rentoutuneisuuden ja jännityksen 
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välisellä tunnetila-asteikolla. Huminasegmentit käyttävät siis viitteelli-
senä fokuksena tutkimushuonetta eli paikkaa, jossa Monoid konkreet-
tisesti on koko teoksen ajan. Kerronnan todellinen fokus on kuitenkin 
tutkimushuoneen sijaan avaruusolento, sillä kaikkien musiikkiseg-
menttien funktio on kertoa Monoidin tunnetiloista. Tarkennettuna, 
erityisesti huminasegmenttien funktio on kertoa avaruusolennon joko 
neutraalista tai jännittyneemmästä tunnetilasta. Niillä on siis sama ta-
voite kuin muillakin musiikkisegmenteillä, mutta ne vain tekevät teh-
tävänsä toisen tarinaelementin välityksellä.

Toinen Monoidin musiikkityyppi on rytmimusiikki, jonka alun pe-
rin oli tarkoitus heijastaa yleisön toimintaa. Jos se käyttäytyisi vihamie-
lisesti, soitettaisiin vihamielistä musiikkia ja toisinpäin. Testausvaiheessa 
ilmeni kuitenkin, että rytmimusiikkia ja atmosfäärimusiikkia oli vaikea 
erottaa toisistaan niiden soidessa yhtä aikaa, vaikka taajuusalueita oli 
jaettu niiden kesken. 2–5 kHz alue oli lähes pelkästään rytmimusiikin 
käytössä. Bassotaajuudet ja yli 8 kHz taajuudet taas olivat enemmän at-
mosfäärimusiikin käytössä. 

Säveltäjänä olisin voinut määritellä erityyppisen musiikin esiinty-
misen ajassa niin, että molemmat musiikkityypit eivät soisi päällekkäin 
ainakaan kovin usein. Musiikkien yhdistyminen oli kuitenkin sen 
verran kiehtova ilmiö, että intuitiivisesti päätin yrittää käyttää sitä hyö-
dyksi ja unohtaa kokonaan rytmimusiikin roolin yleisön kollektiivisen 
mielialan peilinä. Tämän kakofonisen keinon käytöstä tuli siksi erään-
lainen hienosäädin atmosfäärimusiikin varsin raa’an tunnetilajaon peh-
mentämiseksi. Esitystilanteessa atmosfäärimusiikki ikään kuin kaappaa 
tilanteen haltuunsa, ja sen päällä soiva rytmimusiikki tuo kokonaisuu-
teen lisämaustetta segmentistä riippuen lähinnä rumpujen säksättävän 
rytmin muodossa. Taajuudeltaan korkeat rummuniskut ovat lähes ai-
noita ääniä, jotka rytmimusiikin kokonaisuudesta tulevat selvästi esiin. 

Rytmi- ja atmosfäärimusiikin eri tavoitteiden aiheuttama ongelma 
nostaa esiin jälleen kysymyksen siitä, kannattaako yhdellä kerronta-
kanavalla yrittää kertoa samanaikaisesti useita asioita. Toisin sanoen, 
kannattaako yhdelle musiikkisegmentille määrittää useampia todellisia 
fokuksia tai funktioita. On myös kyseenalaista, kannattaako funktiol-
taan erillisiä musiikkisegmenttejä soittaa yhtä aikaa. Intuitiivinen nä-
kemykseni on, että tällöin kerronnasta voi tulla epäselvää, ja käyttäjän 
tekemän tulkinnan ennustaminen ja ohjaileminen muodostuu mah-
dottomaksi. Rytmimusiikkia olisi kyllä voitu käyttää yleisön mielialan 
peilinä, mutta ei samaan aikaan atmosfäärimusiikin toimiessa Monoi-
din sielunmaiseman välittäjänä.

Tunnetilajaon toteuttaminen oli sävellysprosessissa pulmia tuottava 
tehtävä. Jouduin pitkään pohtimaan, miten kuvata ulkoavaruudesta 
tulleen olennon tunteita, ja tähtäisinkö inhimillisiin tunteisiin vai kes-
kittyisinkö etsimään jotain yliluonnollisia tai ihmisyydestä erottautuvia 
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tunnelmia. Päädyin helpoimpaan ratkaisuun ja lähdin rakentamaan 
tunnetiloja maista–mausta-menetelmällä: ensin improvisoin nauhalle 
mielivaltaisia ääniä pyrkien samalla löytämään tavoitellun tunteen 
mielessäni. Sen jälkeen kuuntelin nauhoitettua materiaalia säätäen 
soittoa, soitinvalintoja, soitinten äänenväriä, efektointia yms. tavoitel-
lun mielikuvan saavuttamiseksi. Prosessi on tehokas säveltäjän omien 
tunnetilojen ja mielikuvien löytämisen ja kuvaamisen välineenä. Jos 
kuitenkin ajatellaan säveltämisen lopullista tarkoitusta eli tunnetilojen 
kuvaamista esityksen yleisölle, se on ongelmallinen. 

Kun tarkoituksena on saattaa yleisö tiettyyn mielentilaan, joutuu 
säveltäjä tekemään työtään empiirisemmällä otteella. Se mikä yhdelle 
ihmiselle aiheuttaa tietyn mielikuvan, ei välttämättä aiheuta sitä toisille. 
Toisaalta se, mikä suurimmalle osalle ihmisiä aiheuttaa samankaltaisen 
mielikuvan, ei välttämättä aiheuta sitä kaikille. Tällaisessa yhteydessä 
säveltäjän olisikin hyvä pyrkiä löytämään mielikuvat mahdollisimman 
yleisistä assosiaatioista. Esimerkkinä kenties yleispätevin länsimaisessa 
kulttuurissa käytetty seikka on mollin ja duurin käyttö. Mollisävella-
jilla kuvataan yleensä melankolisuuteen viittaavia tunnetiloja, kun taas 
duurisävellajilla päästään lähemmäs iloisuutta ja vaikutelmaa siitä, että 
kaikki on hyvin. Laajemmin ajateltuna myös konsonanssilla ja disso-
nanssilla on länsimaisessa musiikissa selkeästi erilaisia tunteita herättä-
vä vaikutus. 

Yleisten assosiaatioiden käyttö saattaa tosin muodostua sekin ongel-
maksi. Lähes jokaisessa tämän hetken elokuvassa käytetty pelkillä ään-
teillä laulettu, varsinaista tekstiä sisältämätön kuorolaulu esimerkiksi 
pomppaa esille häiriten ainakin henkilökohtaista elokuvakokemusta-
ni. Musiikin säveltäminen tarinaan on tasapainoilua kahden ääripään 
välillä. Mitä varmempi ja yleispätevämpi assosiaatio, sitä enemmän 
käytetty se on. Rajusti mustavalkoistettuna musiikista tulee siis joko 
kerronnaltaan ennustettavaa ja musiikillisesti tylsää tai kerronnaltaan 
epäluotettavaa ja musiikillisesti mielenkiintoista.

5.4.1 Adaptiivisen musiikin rakenne-elementit ja musiikin funktio

Elokuvan äänisuunnittelun arvostettu ammattilainen Randy Thom ja-
kaa äänimaailman roolin kuuteentoista tehtävään, joista mikä tahansa 
voi kuulua myös musiikille elokuvan aikana (Thom 1999). Henkilön 
määrittäminen, jota olen pääasiallisesti käyttänyt esimerkeissäni, on 
hänen mukaansa siis vain yksi monesta mahdollisesta musiikin ker-
ronnallisesta funktiosta. Taulukossa 1 on havainnollistettu näiden teh-
tävien mahdollista sijoittumista tarinalähtöiseen ajatteluun. Taulukko 
on oman pohdintani tulosta, joten sen tieteellistä luotettavuutta ei ole 
millään lailla todistettu. Säveltäjän mielipide tehtävien soveltuvuudesta 
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ja käyttäjän havainto musiikin tehtävästä todellisessa käyttötilanteessa 
eivät välttämättä ole lainkaan yhtäläisiä. Tämä on mielenkiintoinen on-
gelma, mutta sen ratkaiseminen vaatii kokonaan oman tutkimuksensa.

Thomin määritelmän mukainen tehtävä toimii tarinalähtöisessä 
ajattelussa musiikin funktiona liittyen johonkin adaptiivisen musiikin 
rakenne-elementtiin todellisen fokuksen ja mahdollisesti viitteellisten 
fokusten kautta. Tehtävistä vain muutama näyttäisi olevan sellaisia, 
jotka voidaan liittää ainoastaan yhdenlaiseen fokukseen. Muille voidaan 
löytää useita mahdollisia kiinnekohtia tarinasta, tarkemmin joko oliois-
ta tai tapahtumista.

Tehtävien yhteyden rakenne-elementteihin on tarkoitus olla lähin-
nä suuntaa antava. Periaatteessa mitä tahansa rakenne-elementtiä käyt-
tämällä voidaan toteuttaa sama musiikillinen tapahtuma. Eri rakenne-
elementtien soveltuvuudessa eri tehtäviin näyttäisi kuitenkin olevan 
jonkinlaista jakautumista. Siirtymien ja segmenttimuutosten käyttö 
soveltuisi taulukon mukaan parhaiten lyhytkestoisiin ja selkeästi muu-
toshakuisiin tehtäviin, kun taas musiikkisegmentti kokonaisuudessaan 
soveltuisi paremmin pitkäkestoisiin ja pysyviin tehtäviin.
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Äänimaailman tehtävät / Musiikin funktio
Viitteelli-
nen fokus

Todellinen 
fokus

Rakenne- 
elementti

tunnelman (mood) ehdottaminen, tunteen (fee-
ling) herättäminen

o, t o, t ms

kerrontanopeuden (pace) asettaminen o, t o, t ms

maantieteellisen paikan indikoiminen lavaste o, t ms

historiallisen aikakauden indikoiminen o, t o, t ms

juonen selventäminen (clarify) o, t o, t ms, sm, s

henkilön määrittäminen o, t henkilö ms

muuten erillisten ideoiden, kuvien tai hetkien 
yhdistäminen toisiinsa

o, t o, t ms, sm, s

realismin korottaminen tai vähentäminen o, t o, t ms, sm, s

epäilyttävyyden (ambiguity) korottaminen tai 
vähentäminen

o, t o, t ms

huomion kiinnittäminen yksityiskohtaan tai pois-
päin siitä

o, t o, t sm

ajassa tapahtuvan muutoksen indikoiminen o, t o, t s

kohtausten tai kuvien välisten jyrkkien muutosten 
pehmentäminen

o, t o, t ms, sm, s

siirtymän korostaminen dramaattisen vaikutuksen 
aikaansaamiseksi

o, t o, t sm, s

akustisen tilan kuvaileminen lavaste o, t ms

hätkähdyttäminen tai rauhoittelu o, t o, t ms, sm, s

toiminnan liioittelu tai välittäminen (mediate) t o, t sm

o = olio, t = tapahtuma, ms = musiikkisegmentti, sm = segmenttimuutos, s = siirtymä

Taulukko 1. Thomin äänimaailman tehtävien suhde adaptiivisen musiikin rakenne-elementteihin.
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Thomin kuusitoista äänimaailman tehtävää osoittavat hyvin, miten 
moninaisia vaikutuksia käyttäjään tai katsojaan musiikilla voidaan ta-
voitella. Vaikka en kyseenalaistakaan Thomin ammattitaitoa elokuvan 
äänisuunnittelijana, epäilen kuitenkin, että nuo kuusitoista tehtävä-
vaihtoehtoa ovat vain jäävuoren huippu musiikillisen kerronnan mah-
dollisuuksissa. Epäilyn puolesta puhuisi jo se seikka, että noista tehtävis-
tä vain muutama on selkeästi sidoksissa johonkin tiettyyn fokukseen. 

5.4.2 Funktion luonne

Funktion käsitteen epämääräisyyttä selventääkseni esitän funktion 
luonteelle neljä erilaista kategoriaa. 

Funktion havaittavuusaika tarkoittaa sitä, kuinka kauan funktioon 
liittyvä adaptiivisen musiikin rakenne-elementti on kerrallaan havait-
tavissa. Se riippuu käytännössä muun muassa ohjausjärjestelmästä, 
todellisen fokuksen ja viitteellisten fokusten luonteesta sekä käyttäjän 
toiminnasta. Havaittavuusaika siis kertoo sen, kuinka kauan funktioon 
liittyvä musiikkielementti soi, mutta sen määrittely voi olla vaikeaa, 
koska siihen vaikuttavat monet tekijät. Karkeasti jaettuna funktion ha-
vaittavuusaika voi olla joko pitkäkestoinen, lyhytkestoinen tai kestoltaan vaihteleva. 

Pysyvyys tarkoittaa sitä, onko funktion vaikutuksen käyttäjään tarkoi-
tus olla pysyvä, muuttuva vai hetkellinen. Pysyvä funktiovaikutus jää voimaan 
funktion havaittavuusajan loputtua eli esimerkiksi fokuksena toimivan 
olion häivyttyä kuvasta, jolloin sen luonteesta kertova musiikkiseg-
mentti lakkaa soimasta. Interaktiivisen tarinan yksittäisen kohtauksen 
kannalta pysyvä funktio tulee siis ensimmäisen esiintymiskertansa 
jälkeen olemaan aina voimassa. Vaikka olio häipyy kuvasta, sen luonne 
pysyy aina samana, eli funktio on pysyvä. Muuttuva vaikutus jää myös 
voimaan havaittavuusajan loputtua, mutta ei pysyvästi. Toisin sanoen 
muuttuva vaikutus voi muuttua edelleen ja on voinut olla jotain muu-
ta ennen kohtausta, jossa kulloinkin ollaan. Hetkellinen vaikutus taas 
loppuu funktion havaittavuusajan loppuessa. Segmenttimuutos, joka 
kertoo pelaajahahmon hyppäämisestä, on funktioltaan hetkellinen.

Toistuvuudella tarkoitetaan käytännössä sitä, onko funktio tarinan 
mittakaavassa ainutkertainen vai toistuva. Toistuva funktio voi olla joko sa-
tunnaisesti tai säännöllisesti toistuva. Tietyn musiikkisegmentin viitteellisenä 
fokuksena voisi olla esimerkiksi jokin paikka, jossa pelaajahahmo voi 
käydä milloin tahansa pelin aikana. Musiikin funktio voisi olla paikan 
omistajan (todellinen fokus) luonteen selventäminen. Tällöin funktio 
olisi satunnaisesti toistuva, sillä pelaajan paikkaanmenemisajankohtia 
ja -kertojen määrää ei voida ennalta aavistaa.

Kausaalisuus tarkoittaa sitä, onko funktion suhde adaptiivisen mu-
siikin rakenne-elementtiin suora vai epäsuora. Jos rakenne-elementti on 
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sidottu viitteelliseen fokukseen, kausaalisuus on epäsuora. Jos taas ra-
kenne-elementti on sidottu todelliseen fokukseen tai fokus on jakautu-
maton, kausaalisuus on suora.

Monoidissa atmosfäärimusiikkisegmenttien (4-doubt, 5-ease, 6-
sadness, 7-hum-neutral, 8-hum-alert, 9-hum-psychotic) funktiona on 
määritellä tarinan päähenkilön tunnetiloja ja samalla herättää jonkin-
lainen tunne myös yleisössä, mikä toivottavasti johtaisi reaktioon. Kaik-
kien näiden musiikkisegmenttien funktio on luonteeltaan muuttuva 
ja satunnaisesti toistuva, sekä niiden havaittavuusaika on kestoltaan 
vaihteleva. 

Funktio on muuttuva tunnetilojen vaihtelun ilmiselvästi muuttu-
van luonteen vuoksi. Tunnetilat vaihtelevat eivätkä jää voimaan muu-
tuttuaan toiseksi. Funktio on satunnaisesti toistuva, koska tunnetilan 
vaihtuminen ei ole ennalta aavistettavissa, vaan riippuvainen esitysti-
lanteen kulusta. Havaittavuusaika riippuu myös esitystilanteen kulusta, 
joten se on kestoltaan vaihteleva.  Kausaalisuus on suora segmenteissä 
4-doubt, 5-ease ja 6-sadness. Muissa se on epäsuora, sillä huminaseg-
mentit yhdistyvät viitteelliseen fokukseen, jona toimii tutkimushuone.

Jos tietyllä musiikkisegmentillä tai siirtymällä haluttaisiin selventää 
sitä, että Monoid kuolee kesken esityksen, olisi funktio pysyvä. Tämä 
tietysti olettaen, että tarinan Monoid-rodulla on käytettävissään vain 
yksi elämä. Funktion havaittavuusaika riippuisi tällöin siitä, kuinka 
kauan musiikkisegmentti tai siirtymä soi. Luultavasti se olisi siis edel-
leen vaihteleva. Funktio olisi myös ainutkertainen siinä tapauksessa, 
että Monoidin kuolemaan liittyvää musiikkisegmenttiä tai siirtymää 
soitetaan vain kerran.

Funktion luonteen määritteleminen on olennaista sen takia, että 
tiedetään suurin piirtein millä musiikillisilla keinoilla funktio kannat-
taa toteuttaa. Kun keinot tiedetään, voidaan päättää, mitä adaptiivisen 
musiikin rakenne-elementtiä sen toteuttamiseen kannattaa käyttää. 
Ilmeisesti segmenttimuutos ja siirtymä olisivat omiaan luonteeltaan 
muuttuvien ja hetkellisten funktioiden toteuttamiseen, sillä niiden 
luonne on lähempänä muutosta. Musiikkisegmentti taas voisi soveltua 
paremmin luonteeltaan pysyvien ja havaittavuusajaltaan pitkäkestois-
ten funktioiden toteuttamiseen, koska se ei välttämättä sisällä lainkaan 
muutosta.

Dynaamisen segmentin, multistaattisen segmentin, staattisen seg-
mentin, siirtymän ja segmenttimuutoksen tarkemman soveltuvuuden 
eriluonteisten funktioiden toteuttamiseen jätän säveltäjän oman poh-
dinnan varaan. Neljän eri funktion luonnekategorian muodostamia yh-
distelmiä on laskemani mukaan 81 erilaista, joten vaihtoehtoja riittää.
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5.4.3 Käyttäytymisen muutos fokuksena ja funktiona

Paikkojen, esineiden ja henkilöiden tavoin tapahtuminen, toiminta ja 
niihin liittyvä musiikki useimmiten kertovat tapahtumaan liittyvistä 
henkilöistä samanaikaisesti toimien tarinaa eteenpäin vievinä element-
teinä. Tapahtumien merkitys tarinassa muodostuu siitä, miten ne vai-
kuttavat niissä osallisena oleviin henkilöihin. Tarinan kannalta on oleel-
lista, miksi henkilö toimii jonkin tapahtuman jälkeen eri tavalla kuin 
ennen sitä. Tapahtumien ja toiminnan aiheuttamaa vaikutusta eli niistä 
johtuvaa muutosta tarinan henkilöiden käyttäytymisessä kutsun tässä 
käyttäytymisen muutokseksi.

Säveltäjän on olennaista pohtia sitä, miksi musiikki muuttuu, eli 
mikä on muutoskohtaa edeltävän ja seuraavan musiikin eroavuuden 
syy. Symphonyssa rumpusegmentin intensiivisyys kertoo siitä, miten 
nopeasti planeetat pyörivät – mitä nopeampaa, sitä intensiivisempää. 
Pelin kannalta kenties olennaisempaa on kuitenkin se, että musiikki 
muuttuu intensiivisemmäksi nimenomaan siksi, että pelaaja on no-
peuttanut planeettojen pyörimistä tai päinvastoin. Käyttäjälle tehdään 
tällöin havainnolliseksi tapahtunut käyttäytymisen muutos. 

Muutoksen kertominen musiikilla ei ehkä ole tarpeellista siinä 
tilanteessa, jos se on visuaalisesti tai muuten jo havaittavissa, kuten 
Symphonyssa. Entä jos Symphonyn musiikki ja käyttöliittymä kertoisivat-
kin jostain suuremmasta, vaikka aurinkokunnan älystä, kuten aiemmin 
pohdittiin? Voisi olla, että planeettojen liikuttelu käyttöliittymän tasolla 
ei aiheuttaisi selvää visuaalista liikkeen nopeuden muutosta, mutta se ai-
heuttaisikin jonkinlaisen reaktion aurinkokunnan älyn mielenliikkeissä. 
Pelaajan häiritessä planeettojen luonnollista toimintaa, aurinkokunnan 
älyn suhtautuminen pelaajaan esimerkiksi muuttuisi vihamielisemmäksi. 

Tässä tapauksessa rumpusegmentissä tapahtuvalla segmenttimuu-
toksella olisi kerronnallisempi funktio. Se kertoisi pelaajalle kuulo-
aistin kautta sen, että aurinkokunnan älyn suhtautuminen siihen on 
muuttunut. Koska visuaalista muutosta ei olisi havaittavissa, segment-
timuutos ei yhdistyisi käyttöliittymään, vaan nimenomaan musiikin ja 
käyttöliittymän takapiruna toimivaan aurinkokunnan älyyn. Tässäkin 
tapauksessa musiikilla on kaksi funktiota. Toisaalta rumpusegmentti 
kertoo aurinkokunnan älyn suhtautumisesta pelaajaan neutraali–viha-
mielinen-asteikolla. Toisaalta rumpusegmentissä tapahtuva segmentti-
muutos kertoo aurinkokunnan älyn suhtautumistavan muuttumisesta. 
Molemmat funktiot ovat olennaisia, ja vaikka niiden ero saattaisi tun-
tua hienovaraiselta, ne ovat toisistaan erillisiä. 

Niiden linkki musiikkiin on myös toisistaan erillinen. Ensimmäi-
nen funktio (suhtautumistavan selventäminen) yhdistyy musiikkiseg-
menttiin fokuksenaan aurinkokunnan äly. Toinen funktio (käyttäy-
tymisen muutoksen kuvaileminen) yhdistyy segmenttimuutokseen 



59

fokuksenaan aurinkokunnan älyn käyttäytymisen muutos. Tällöin siis 
funktio ja fokus vaikuttaisivat olevan hyvin lähellä toisiaan. Niissä on 
kuitenkin olennainen ero. Funktio on käyttäytymisen muutoksen ku-
vaileminen, fokus on käyttäytymisen muutos. Musiikin funktio siis on 
se, mitä käyttäjälle muutoksesta kerrotaan ja fokus on käyttäytymisen 
muuttuminen tapahtumana.

Pelkkä käyttäjän jokaisesta hiirenpainalluksesta syntyvä reaktioää-
ni, jota käyttöliittymissä usein käytetään, ei kerro mainitusta käyttäyty-
misen muutoksesta. Sekunnin pituisen kilahdusäänen jälkeen tilanne 
palaa entiselleen. Jos tuota samaa ääntä on käytetty kaikissa muissakin 
hiirenpainallustilanteissa, ei se kerro käyttäjälle mitään kyseisen tilan-
teen eroavuudesta. Symphonyssa planeettojen liikuttamisesta syntyvä 
lyhyt karjahdusääni ei kertoisi aurinkokunnan älyn suhtautumisen 
muutoksesta, vaan siitä, että aurinkokunnan äly on havainnut pelaa-
jan toiminnan. Jos sen sijaan musiikissa tapahtuu selvästi havaittava 
pitkäkestoinen muutos, kuten esimerkiksi osan vaihtuminen tai inten-
siteetin dramaattinen nousu, varsinainen käyttäytymisen muutos tulee 
käyttäjän tietoon. 

Reaktioääni kertoo käyttäjälle, että hänen lähettämänsä viesti on 
vastaanotettu. Pitkäkestoinen muutos äänimaailmassa taas kertoo käyttä-
jälle, että toisessa päässä oleva henkilö tai keinoälyn illuusio on prosessoi-
nut viestin ja muuttaa käyttäytymistään sen johdosta. Toisaalta lyhyellä 
reaktioäänelläkin voitaisiin kuvata käyttäytymisen muutosta siinä tapa-
uksessa, että se olisi ainutlaatuinen ja käytössä vain kyseisen muutoksen 
yhteydessä. Tämä menee osittain käyttöliittymäsuunnittelun puolelle, sil-
lä periaatteessa tuo palaute voidaan antaa mitä tahansa muutakin kerron-
takanavaa käyttäen, joten säveltäjän on se otettava huomioon vain siinä 
tapauksessa että musiikkia päätetään siihen tarkoitukseen käyttää.

Monoid-tapauksessa taas musiikillisten muutosten ja toisaalta myös 
segmenttien välisten siirtymien funktio on kertoa tarinan päähenkilön 
eli Monoid-avaruusolennon tunnetiloissa tapahtuvista muutoksista. 
Atmosfäärimusiikkisegmentit 2-Tension-Up ja 1-Tension-Down toimi-
vat siirtymäsegmentteinä, funktionaan Monoidin hitaasti tapahtuvan 
jännitystilan muutoksen kuvaileminen. Niiden olennainen sisältö, mu-
siikin muuttuminen, kertoo tarinan tasolla tapahtuvasta päähenkilön 
käyttäytymisen muutoksesta. 

Yleisön kannalta on huomattavan eri asia, puhutaanko siitä, minkä 
vaikutuksen jokin yksittäisen yleisön jäsenen kommentti on saanut ai-
kaan Monoidissa vai siitä, mikä tunnetila avaruusolennolla kulloinkin 
on. Pelkät mielivaltaisessa järjestyksessä vaihtuvat tunnetilat eivät Mo-
noidissa kerro yleisöä kiinnostavaa tarinaa, vaan se, mikä niiden vaihtu-
miseen on syynä. Käyttäytymisen muutos on siis tärkeä kerronnallinen 
elementti, jonka kuvailemista musiikilla on syytä pohtia varsinkin 
tarinan kannalta olennaisissa käännekohdissa.
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5.5 Tarinalähtöisen ajattelun makrotaso

Yksittäisten tarinaelementtien lisäksi tarinassa tarvitaan myös jonkinlai-
nen muutos alun ja lopun välillä. Tarina koostuu tapahtumista ja niihin 
liittyvistä olioista. Noiden tapahtumien keskinäiset suhteet ja järjestys 
muodostavat tarinan punaisen langan eli juonen. Aristoteleen mukaan 
tarina (tragedia) vaatii tiettyjä muutoksia tarinassa, jotta se olisi niin 
sanotusti hyvin tehty. Yksi tällainen muutos on käänne. Harva meistä 
pitää tarinaltaan hyvänä elokuvaa, jossa ei tapahdu käännettä.

Helsingin sanomien sarjakuvasivu on hyvä esimerkki käänteen 
merkityksestä. Kolmen kuvan strippi on mielenkiintoinen pelkistys 
tarinasta ja juonesta, joka ei voi olla kovin monimutkainen. Sivu sisältää 
useita kolmen kuvan strippejä, joiden joukossa on paljon nykyaikaista 
sarjakuvaa sekä Aku Ankka. Aku Ankka -stripit tuntuvat usein joten-
kin kömpelöiltä verrattuina tämän päivän sarjakuvataiteilijoiden strip-
peihin. Tämä voisi johtua siitä, että niiden juoni on yleensä seuraavan-
lainen: Jotain tapahtuu, minkä johdosta jotain muuta tapahtuu. Aku 
tarvitsee maitoa – Aku menee kauppaan – Aku kävelee maitohyllylle ja 
ostaa maitoa. Se täyttää varsin hyvin tarinan määritelmän, mutta ei ole 
kovin kiinnostava sellainen. Paremmin tehty tarina, joskin edelleen-
kin kömpelö, voisi olla seuraavanlainen: Aku tarvitsee maitoa – Aku 
menee kauppaan – Oluthyllyn ohi kävellessään Aku unohtaa maidon 
ja ostaakin olutta. Voi olla, että suuri osa vanhojen strippien kömpelyy-
destä johtuu myös aikaeroon liittyvistä seikoista, kuten siitä, että tietyt 
käänteet, jotka aikanaan ovat toimineet hyvinkin, ovat muodostuneet 
nykypäivän ihmisille niin itsestään selvyyksiksi, että ne eivät aja asiaan-
sa tarinassa enää. Esimerkki kertoo kuitenkin käänteen merkityksestä 
tarinassa. 

Sama pätee musiikkiin. Itsenäisessä musiikkiteoksessa kolme yksit-
täistä kuviota muodostavat kyllä musiikkikappaleen, mutta eivät kovin 
kiinnostavaa sellaista. Ainakaan siinä tapauksessa, että ne ovat kovin 
samankaltaisia. Sävellajin-, soittimen-, tyylilajin- ja temponvaihdokset 
ovat esimerkkejä musiikissa tapahtuvista käänteistä. Periaatteessa mu-
siikki koostuu lukemattomista erikokoisista käänteistä. Näistä toiset 
ovat dramaattisempia ja aiheuttavat kuulijalle havaittavan tunteen 
musiikin muuttumisesta. Tällaisia dramaattisempia käänteitä käyte-
tään usein osien vaihtuessa, jolloin ainakin osittain halutaan katkaista 
yhteys edelliseen osaan. Hienovaraisemmat käänteet sitoutuvat ihmisen 
hahmontunnistuksen kautta yhteen edeltävän kuvion kanssa, minkä 
johdosta ihminen ei osaa hahmottaa niitä käänteiksi. 

Dramaattisen ja hienovaraisen käänteen eroon perustuu taustalle 
tarkoitetun atmosfäärimusiikin (ambient music) idea. Atmosfäärimusii-
kin tarkoitus on pysyä kuulijan huomaamattomissa, mikä saavutetaan 
pitämällä käänteet mahdollisimman hienovaraisina, jotta ne eivät herä-
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tä kuulijaa havaitsemaan musiikin olemassaoloa eli kuvaannollisesti ni-
pistä häntä kesken kirjan lukemisen. Elokuvasäveltämisen alalla yleinen 
konsensus tuntuisi olevan, että elokuvassa olevan musiikin tulee olla 
useimmiten mahdollisimman taustalla pysyttelevää. Samaa ajatteluta-
paa tuntuu esiintyvän pelimusiikin piirissä.

Hienovaraisia muutoksia käyttävällä atmosfäärimusiikilla tuntuisi 
olevan interaktiiviseen tarinaan säveltäjän kannalta kaksi erinomaista 
ominaisuutta. Toisaalta taustamusiikki on omiaan tarinankerronnan 
välineenä, joka onnistuu säilyttämään katsojan immersiokokemuksen. 
Toisaalta musiikkisegmenttien välillä tapahtuvien muutosten hienova-
raisuus helpottaa huomattavasti siirtymien saumatonta toteuttamista. 
Myös Harland mainitsee sen seikan, että mitä samankaltaisempia mu-
siikkisegmentit ovat, sitä helpommin ne sulautuvat yhteen. Hän myös 
toteaa, kuinka pelimusiikin säveltäjä helposti huomaa päätyvänsä 
tekemään yhtä tonaalisesti samankaltaista musiikkikappaletta tämän 
johdosta. (Harland 2000).

Musiikin tonaalinen samankaltaisuus on jollain tasolla hyvä asia, 
kuten edellä mainitsin. Näen kuitenkin musiikin samankaltaistumisen 
ongelmana tarinankerronnan kannalta. Harland puolustaa tonaalista 
tasapäistymistä sillä, että pelisäveltäjä ei ole tekemässä radiohittiä, vaan 
orkestroimassa tunnelmaa. Omasta mielestäni tunnelmien rakentamisen 
kannalta paras mahdollinen keino ei kuitenkaan ole pyrkiä samankaltai-
suuteen, vaan päinvastoin korostaa eri tunnelmia vahvoilla kontrasteilla. 
Mitä tulee siirtymien toteuttamisen helppouteen, tarkoitusta varten voi-
daan käyttää pitkäkestoisia siirtymiä tai erillisiä siirtymäsegmenttejä, jos 
siirtymän sulavuus on tarinankerronnan kannalta oleellista. 

En näe myöskään, että tarinan kannalta perustellut dramaattiset 
muutokset välttämättä tuhoavat käyttäjän immersiokokemusta, mikä 
voidaan huomata kauhuelokuvien kerronnassa. Siinä mielessä Harland 
on kyllä oikeassa, että jos halutaan säilyttää sama tunnelma esimerkiksi 
jonkin tietyn pelialueen sisällä, samankaltaisuus on hyvä asia. Ajatel-
laan esimerkkinä tyypillistä fi rst person shooter -lajityypin peliä. Pelaa-
jan (hyvä) laskeutuessa päävastustajan (paha) hallitsemaan viemäriver-
kostoon, alueella soivan atmosfäärimusiikin tulee olla tunnelmaltaan 
yhtenäistä, jotta pelaaja ei saa ristiriitaisia viestejä alueen tunnelmasta ja 
sitä kautta päävastustajan luonteesta. Kontrastin teho kerrontakeinona 
korostuu kuitenkin siinä vaiheessa, kun tarkastellaan pelaajan siirty-
mistä pois tuolta pelialueelta. Kun pelaaja nousee viemäristä takaisin 
maanpinnalle, musiikin tunnelman on muututtava dramaattisesti tai 
koko viemärialueen tunnelman rakentaminen on ollut turhaa. Jos 
maan pinnallakin on edelleen suurin piirtein samanlainen tunnelma, 
pelaaja ei pysty erottamaan tunnelmia toisistaan, jolloin kerronnasta 
tulee epäselvää ja ristiriitaista. 

Tässä yksinkertaistetussa esimerkissä hyvän ja pahan pelialueen 
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eroissa on kyse koko tarinalähtöisen ajattelun ymmärtämisen olen-
naisuudesta. Jos säveltäjä ajattelee pelkästään musiikin fokusta eli sitä, 
mikä tarinaelementti on yhteydessä musiikkiin, hän saattaa päätyä 
säveltämään sekä hyvälle että pahalle pelialueelle samankaltaiset mu-
siikit. Jos pelin toiminta keskittyy pelkästään vastustajien tappamiseen, 
olisi hyvin lajityypille ominaista, että viemäriverkosto ja maanpäällinen 
alue ovat molemmat synkkiä tunnelmaltaan. Maanpäällisen alueen 
dramaattinen erottaminen tunnelmaltaan viemäriverkostosta koros-
taisi pahan alueen synkkyyttä. Mitä hienovaraisempi tuo ero on, sitä 
lähempänä toisiaan hyvä ja paha tässä kärjistetyssä esimerkissä ovat. Ti-
lanne voidaan kuitenkin välttää ajattelemalla etukäteen myös musiikin 
funktiota tässä yhteydessä eli sitä, mihin henkilöön tai henkilöitymään 
fokukseen kohdistuva kerronta kimpoaa ja toisaalta, mitä halutaan yli-
päätään kertoa.

Tarinalähtöisen ajattelun makrotaso on siis myös otettava huo-
mioon. Tarinan kokonaisuuden kannalta ei ole riittävää, että säveltäjä 
pohtii kerrontaa pelkästään yksittäisten henkilöiden tasolla tyyliin: 
tämä henkilö on sellainen, että tuollainen musiikki kuvaa häntä hyvin. 
Yksittäiset elementit on myös suhteutettava tarinan kokonaisuuteen, 
kuten aikaisemmassa esimerkissä. Jos kerronta perustuu pahan ja hy-
vän kaksintaisteluun, pahan ja hyvän täytyy erottua toisistaan, jotta 
kerrontaan syntyy niiden välinen ero. Voglerilainen elokuvakerronnan 
ajattelutapa perustuu sankarin matkaan hyvän ja pahan maailman vä-
lillä. Sankari lähtee seikkailuun hyvästä maailmasta pahaan maailmaan 
noutamaan eliksiiriä, jolla jokin hyvän maailman autuuden rikkonut 
ongelma saadaan ratkaistua (Asikainen 2004). Näin vahvasti hyvän ja 
pahan kontrastiin perustuva kerronta yksinkertaisesti kuolee, jos mu-
siikki ei korosta sitä tunnelmien eroavuudella.

Yksittäisten funktioiden ja niihin liittyvien adaptiivisen musiikin 
rakenne-elementtien kannalta ajateltuna tarinalähtöisen ajattelun 
makrotason huomioonottaminen vaatii funktioiden priorisointia. 
Funktiot on luokiteltava sen mukaan, mikä on tarinan kannalta ker-
ronnallisesti merkittävää ja mikä pienemmässä roolissa. Musiikkiseg-
mentti, jonka jakamattomana fokuksena toimii pelin päävastustaja, on 
oltava tärkeysjärjestyksessä korkeammalla kuin johonkin yleiseen paik-
kaan liittyvä musiikkisegmentti, jonka pelaaja voi kuulla lähes milloin 
tahansa pelin aikana. Päävastustajaan liittyvää musiikkia on soitettava 
paikkaan liittyvän musiikin sijaan silloin, kun päävastustaja on pelaa-
jan kanssa samassa paikassa. Paitsi tietysti silloin, kun pelaajan ei haluta 
tietävän päävastustajan paikallaoloa. 

Priorisointi on otettava huomioon paitsi ohjausjärjestelmän to-
teuttamisessa, myös säveltäjän sävellysprosessissa. Funktioltaan 
ainutkertaisten ja tarinan kannalta merkittävien musiikkisegment-
tien, segmenttimuutosten ja siirtymien on oltava tarinan kannalta 
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pienemmässä roolissa olevia musiikkipalasia dramaattisempia tai musii-
killisesti suurempia. Priorisointia tällä tavalla käyttämällä voitaisiin pe-
riaatteessa saada aikaan musiikin asteittainen kasvaminen kohti tarinan 
dramaattisia käänteitä, kuten päävastustajan kohtaamista.

5.6 Fokus ja funktio ohjausjärjestelmässä

Elokuvaan musiikkia sävellettäessä musiikkipaikkojen merkitseminen 
elokuvan aikajanalla riittää mainiosti, jotta elokuvan ääniraidan lopul-
lisessa miksauksessa tiedetään mihin kohtaan mikäkin musiikkikappale 
sijoitetaan. Interaktiivisten tarinoiden rakennelähtöisessä ajattelussa 
sitomiskohdat voidaan ajatella Monkey islandin tyyliin huoneina, joista 
toiseen siirryttäessä uusi musiikkisegmentti käynnistetään. Monimutkai-
sissa interaktiivisissa tarinoissa rakenne ei kuitenkaan aina ole hahmo-
tettavissa. Tarinalähtöinen ajattelutapa antaa mahdollisuuden musiikin 
sitomiseen interaktiiviseen tarinaan siten, että tarinan rakenne voidaan 
unohtaa. Tarinalähtöinen ajattelu ja säveltäminen monimutkaiseen in-
teraktiiviseen tarinaan vaativat kuitenkin omanlaistaan lähtökohtaa oh-
jausjärjestelmän toteuttamiseen ja interaktiologiikan määrittelemiseen. 

Fokuksen ja funktion yhdistäminen interaktiologiikkaan voisi toi-
mia esimerkiksi siten, että paikat, esineet, henkilöt ja ennalta määrätyt 
tapahtumat indeksoitaisiin erityiseen fokustietokantaan (ks. kuvio 8). 
Jokaisella tarinaelementillä voisi olla oma indeksinsä, jolloin jokaiselle 
voitaisiin määrätä oma musiikkielementtinsä. Adaptiivisen musiikin 
rakenne-elementit voitaisiin merkata fokuselementtinsä indeksillä tie-
tokantaan, jotta ohjausjärjestelmä tietää käynnistää niistä oikean kul-
lakin hetkellä. Fokukset voitaisiin priorisoida tietokannassa siten, että 
jos pelitilanne sisältää useampia indeksoituja fokuksia, niistä ainoastaan 
tarinan kannalta tärkeimpään liittyvä adaptiivisen musiikin rakenne-
elementti soitetaan.

Esimerkkinä voidaan ajatella aikaisemmin esiteltyä kuvitteellista 
peliä, jossa sankari seikkailee viemäriverkostossa tuhoten eteensä tu-
levia vastustajia. Viemäriverkostossa olevilla tarinan kannalta erityisillä 
paikoilla voisi olla oma indeksoitu musiikkisegmenttinsä. Viemäriver-
koston vähemmän tärkeillä paikoilla, kuten käytävillä voisi olla yksi pri-
orisoinniltaan matala musiikkisegmentti. Koska segmentillä on monia 
viitteellisiä fokuksia, se soi hyvin usein. Segmentti on siis sävellettävä 
siten, että siihen ei kyllästy helposti. 

Pelissä harvemmin vastaantulevilla erityisen vaikeilla vastustajilla 
voisi myös olla omat musiikkisegmenttinsä. Segmentit voisi olla priori-
soitu siten, että normaalitilanteessa soitetaan paikkaan liittyvää musiik-
kisegmenttiä, mutta vaikean vastustajan liikkuessa lähistöllä siihen in-
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deksoitu musiikkisegmentti alkaisi soida, koska se on tarinan kannalta 
olennaisempaa. Segmenttien välillä tapahtuva siirtymä voisi olla riippu-
vainen vastustajan etäisyydestä, esimerkiksi seuraavasti: mitä lähempä-
nä pelaajaa vastustaja on, sitä lähempänä loppuaan siirtymä on.

Viemäriverkoston paikkoihin indeksoidut musiikkisegmentit voi-
sivat myös olla dynaamisia segmenttejä. Tietyt segmenttimuutokset 
paikkaan liittyvässä segmentissä, kuten tiettyjen instrumenttien äänen-
värit tai voimakkuudet voisi olla indeksoitu vaikeaan vastustajatyyppiin 
liittyviksi. Tietyn tyyppiset segmenttimuutokset voisivat olla myös ylei-
sesti indeksoitu johonkin toimintaan liittyväksi siten, että muutos voisi 
tapahtua minkä tahansa dynaamisen segmentin sisällä.

Toinen tapa liittää musiikki tarinaan voisi olla funktion tai todelli-
sen fokuksen käyttäminen indeksoinnin kohteena (ks. kuvio 7). Tällöin 
päävastustajan (todellinen fokus) luonteesta (funktio) kertova adaptii-
visen musiikin rakenne-elementti voisi olla liitetty kaikkiin tarinaele-
mentteihin (viitteelliset fokukset), joilla päävastustajan luonteesta halu-
taan kertoa. Tällöin kaikki todelliselta fokukseltaan yhtenevät henkilöt, 
paikat ja esineet olisi indeksoitu samalla numerolla. Sama musiikkiseg-
mentti, segmenttimuutos tai siirtymä soisi aina silloin, kun jokin sen 
viitteellisistä fokuksista eli jokin paikka, esine tai henkilö on lähistöllä 
tai pelaajan näköpiirissä. 

Yhtälailla tapahtumat ja toiminta voitaisiin indeksoida tietokantaan. 
Harland esittelee tapoja liittää musiikissa tapahtuvia muutoksia pelaa-
jan jatkuvasti tekemiin toimintoihin kuten juoksemiseen ja tappami-
seen. Tällaisen tarinan kannalta triviaalien tapahtumien musiikillisen 
korostamisen sijaan voitaisiin indeksoida esimerkiksi pelkästään tari-
nan kannalta käänteentekeviä tapahtumia ja toimintoja joko siten, että 
kerronnalliselta funktioltaan samankaltaiset tapahtumat laukaisisivat 
samankaltaisen muutoksen tai siten, että jokaiselle tapahtumalle olisi 
erikseen määrätty oma adaptiivisen musiikin rakenne-elementtinsä. 
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Kuvio 7. Adaptiivisen musiikin rakenne-elementin sitominen todellisen fokuksen ja funktion kautta 
tarinaan.

Kuvio 8. Adaptiivisen musiikin rakenne-elementin sitominen viitteellisten fokusten kautta tarinaan.

Periaatteessa mikä tahansa segmenttimuutos, staattinen segmentti, 
multistaattinen tai dynaaminen segmentti, siirtymäsegmentti, siirtymän 
muoto, kesto tai viive jne. voitaisiin sitoa mihin tahansa viitteellisenä 
tai todellisena fokuksena toimivaan tarinaelementtiin. Mahdollisuudet 
ovat teoriassa rajattomat. 

Sävellystyön määrään voidaan vaikuttaa sillä, sidotaanko adaptiivi-
sen musiikin rakenne-elementit tarinaan viitteellisten vai todellisten 
fokusten kautta. Niiden luonteiden erilaisuuden vuoksi todellisia fokuk-
sia on oletettavasti tarinassa huomattavasti vähemmän kuin viitteellisiä. 
Liittämällä rakenne-elementit todellisiin fokuksiin viitteellisten sijaan, 
voitaisiin siis vähentää sävellystyön määrää huomattavasti. Tällöin kai-
killa viitteellisillä fokuksilla olisi yhteisen todellisen fokuksen lisäksi ol-
tava myös yhteinen funktio, mikä ei välttämättä aina ole käytännöllistä. 
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Musiikin sitominen todellisen fokuksen sijaan viitteellisiin fokuksiin 
antaa myös huomattavasti enemmän varaa eri kerronnallisten näkö-
kulmien käytölle ja jättää tilaa musiikilliselle monimuotoisuudelle. 
Säveltäjän on siis syytä pohtia tilannekohtaisesti, käytetäänkö tarinan ja 
musiikin solmukohtana viitteellisiä vai todellisia fokuksia.
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6 Erityisesti huomioitavia 
 teknisiä seikkoja

6.1 MIDI vai aaltomuoto

Digitaalisessa musiikin tallennuksessa ja toistamisessa käytetään kahta 
lähtökohtaisesti erilaista tallennustapaa, joiden periaatteet säveltäjän on 
tunnettava. Tallennusmuodoilla on hyvät ja huonot puolensa ajatellen 
adaptiivisen musiikin toistoprosessia ja kerrontaa, joten käytettävän tal-
lennusmuodon valinta on olennainen osa sävellysprosessia.

Ensimmäinen tallennustapa on aaltomuotoinen tallennus. Aaltotie-
dosto sisältää äänen konkreettisena äänisignaalina, joka on muunnettu 
ensin ilman värähtelystä sähköiseen muotoon jännitteen vaihteluksi 
esimerkiksi mikrofonilla. Tämän jälkeen se on muutettu esimerkiksi 
äänikortin AD-muuntimella tietokoneen ymmärtämään digitaaliseen 
muotoon eli biteiksi.

Aaltotiedosto sisältää siis äänen suurin piirtein sellaisena kuin se 
on tallennushetkellä mikrofoniin tai muuhun äänentallennuslaittee-
seen kulkeutunut. Varsinaisen nauhoitetun äänen lisäksi aaltotiedosto 
sisältää tallennukseen käytetyn analogisen äänityslaitteiston laadusta 
riippuen erilaisia häiriöääniä, kuten suhinaa, rätinää ja poksahteluja. 
Huonolaatuinen analoginen äänityslaitteisto aiheuttaa nauhoitetussa 
äänessä myös selvästi havaittavia vääristymiä, kuten korkeiden taajuuk-
sien katoamista tai s-äänteiden ylikorostumista puheessa. Aaltotiedos-
ton sisältämä ääni voi olla myös kokonaan digitaalisesti tuotettu, jolloin 
tietyn äänen aikaansaamiseen tarvittava aaltoliike on laskettu mate-
maattisesti. Kokonaan digitaalisesti tuotetussa äänessä ei analogisesta 
nauhoituksesta syntyneitä vääristymiä ja häiriöääniä ole. 

Tallennettu tai digitaalisesti tuotettu aaltotiedosto pakataan 
yleensä erityisellä pakkausalgoritmilla, jotta se saataisiin mahtumaan 
pienempään tiedostokokoon siirron helpottamiseksi. Pakattaessa sen 
äänenlaatu kuitenkin laskee pakkaustehosta ja -menetelmästä riippuen. 
MP3-pakkaus on tällä hetkellä käytetyin menetelmä sen takia, että aal-
totiedoston koko saadaan pienennettyä noin kymmenesosaan alkupe-
räisestä ilman selvästi havaittavia muutoksia äänenlaadussa. Pakattuja 
aaltotiedostomuotoja ovat esimerkiksi MP3, WMA, OGG, RA (Realau-
dio) ja SWA (Shockwave audio). Pakkaamattomia aaltotiedostomuotoja 
taas ovat esimerkiksi WAV, AU ja AIFF.

MIDI-tiedosto sisältää aaltomuotoisen äänen sijaan pelkkää mu-
siikillista metainformaatiota, minkä johdosta se on aaltotiedostoa 
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huomattavasti pienempikokoinen. ”MIDI 1.0 on vuonna 1983 syntynyt 
musiikkilaitevalmistajien sopimus sähköisten musiikkilaitteiden väli-
sestä tiedonsiirrosta ja sen muodosta. MIDI on yhteinen kieli sille, mi-
ten jokin laite tuottaa, siirtää tai muokkaa äänen synnyttämiseen tar-
vittavaa ohjaustietoa” (Kenttämies). Yksinkertaistettuna MIDI-tiedosto 
voi sisältää esimerkiksi MIDI-koskettimistolla soitetun melodian nuotit. 
MIDI-tiedosto koostuu useista kanavista, jotka sisältävät yhteisellä aika-
janalla eri kohdassa olevia MIDI-viestejä. 

Tyypillisimpiä MIDI-viestejä ovat note-on ja note-off komennot, 
joilla yksittäinen sävel saatetaan soimaan ja katkaistaan. MIDI-kosket-
timistolla tallennetun melodian MIDI-informaatio siis sisältää jokaista 
koskettimeniskua kohti tarkan alkuhetken (note-on) sekä tarkalleen 
sen hetken, kun sormi on koskettimelta nostettu (note-off). Kosket-
timen painamisajan lisäksi se sisältää koskettimen korkeuden (pitch) 
ja iskun voimakkuuden (velocity). Lisäksi se voi sisältää monenlaista 
ohjausinformaatiota, jolla voidaan vaikuttaa instrumentin äänenväriin, 
ohjata erilaisia efektejä, vaihtaa instrumenttia, vaihtaa tempoa yms.

MIDI-tiedoston sisältämän metainformaation muuttaminen konk-
reettiseksi ääneksi tapahtuu esimerkiksi kotitietokoneen äänikortilla 
olevassa MIDI-piirissä General MIDI (GM) -standardin mukaan, joka 
määrittelee yhteiset pelisäännöt eri instrumentteihin viittaamiseksi. 
Standardi määrittelee 128 erilaista instrumenttia, erityisiä tehosteää-
niä ja yleisen rumpuäänipankin joihin viitataan aina samalla program 
change -komennolla. Sen avulla äänikortin MIDI-piiri osaa soittaa juuri 
sitä instrumenttia, jonka säveltäjä haluaa kuulijan kuulevan. Periaat-
teen tasolla hyvälaatuista GM–soitinpankkia toistamiseen käytettäessä 
orkesterisävellyksen sisältävä MIDI-tiedosto voisi siis kuulostaa samalta 
kuin oikean sinfoniaorkesterin soittamana. 

Käytännössä näin ei kuitenkaan ole, sillä esimerkiksi puhallin- ja 
jousisoitinten soittajat ohjaavat instrumenttiaan hyvin monilla hieno-
varaisilla tavoilla, jotka kaikki vaikuttavat havaittavasti soivaan ääneen. 
Kaikkien näiden ohjauskäskyjen tallentaminen MIDI-informaatioksi, 
puhumattakaan niiden jälkeenpäin toisintamisesta, on osoittautunut 
ainakin tähän mennessä ylivoimaiseksi haasteeksi. Nyrkkisääntönä 
voidaan pitää seuraavaa: mitä monipuolisemmin ohjailtava akustinen 
soitin, sitä vaikeampi se on saada kuulostamaan oikealta MIDI-soitti-
mena. Esimerkiksi pianonsoittajan kontrolli instrumenttiinsa on niin 
rajallista, että sen imitoiminen MIDI-informaation avulla onnistuu 
kohtalaisen hyvin, kalliissa MIDI-laitteissa jopa niin hyvin, että kuulija 
ei eroa huomaa. 

Kotitietokoneiden äänikorttien suhteen tilanne on kuitenkin 
vielä toinen. Eri äänikorttien MIDI-soittimet saattavat kuulostaa ää-
nenväriltään hyvinkin erilaisilta, ja niiden keskinäiset äänenvoimak-
kuuserot saattavat vaihdella niin paljon, että säveltäjän tarkoittama 
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hienovarainen soitinbalanssi ja siten pahimmillaan koko musiikin tun-
nelma menee pilalle. MIDI-muotoisen musiikin ennustettavuus on siis 
huono. Ennustettavuudella tarkoitan sitä, kuulostaako musiikki käyttä-
jän korviin siltä, miltä säveltäjä sen haluaa kuulostavan. Äänenväriltään 
kotitietokoneiden äänikorttien MIDI-instrumentit usein kuulostavat 
”Anttilan sähköurkuosastolta” eli kömpelöiltä yrityksiltä matkia akus-
tisia soittimia. Nämä seikat tunnustetaan yleisesti MIDI-tallennus-
muodon suurimmaksi ongelmaksi kotitietokoneita varten musiikkia 
sävellettäessä.

MIDI Manufacturers Association on lähtenyt taisteluun tätä ennus-
tettavuusongelmaa vastaan. Se julkaisi 1997 DLS (level 1) -määrittelyn 
(Downloadable samples), joka mahdollistaa sävellykseen liittyvien omi-
en instrumenttiäänten ja samplejen tallentamisen MIDI-informaation 
yhteyteen, jotta MIDI-soitinpankkien erilaisuuden ongelmasta päästäi-
siin eroon. DLS-yhteensopiva laite tai ohjelma osaa automaattisesti la-
data äänikortin MIDI-soitinpankkiin cd-romille tai vaikka Internet-pal-
velimelle tallennetut DLS-samplet. (DLS Specifi cation 1997.) Järjestelmä 
ei ole kuitenkaan tähän päivään mennessä vielä muodostunut yleiseksi 
standardiksi, vaan se vaatii käyttäjältä DLS-yhteensopivan laitteen, jol-
laista ei jokaisella kotikäyttäjällä voida olettaa olevan.

Uusin askel taistelussa on XMF-formaattiperhe (Extensible Music 
Format), joka tällä hetkellä etenee versiossa 1.01. Formaatin määrittelyn 
tavoitteena on luoda avoin standardi, jolla kaikki MIDI-informaation 
ennustettavaan ja laadukkaaseen toistoon tarvittavat elementit kootaan 
yhteen tiedostoon. (XMF Specifi cation 2003.) XMF-formaatin mahdolliset 
hyödyt tulevat säveltäjän käytettäviksi kuitenkin vasta tulevaisuudessa jos 
silloinkaan, sillä formaattia ei tällä hetkellä vielä tueta lainkaan.

Yhteenvetona kahdesta lähtökohdaltaan erilaisesta musiikin tal-
lennuksen muodosta: aaltotiedosto sisältää konkreettista ääntä, kun 
taas MIDI-tiedosto sisältää toimintaohjeet MIDI-laitteelle konkreettisen 
äänen tuottamiseen. Interaktiiviseen tarinaan musiikkia sävellettäessä 
tallennusmuotojen hyvät ja huonot puolet on tunnettava, jotta osataan 
käyttää kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivaa muotoa. Tilanteessa, 
jossa käyttäjän laitteistokokoonpanoa ei tunneta, kuten Symphony-cd-
romin tapauksessa, saatetaan joutua tekemään ratkaisu pelkästään sen 
perusteella, että lopputulos olisi kaikilla käyttäjillä samanlainen. Monoi-
din kaltaisessa tapauksessa, jossa esitystilanteessa musiikin toistamiseen 
käytettävä laitteisto tunnetaan etukäteen, voidaan valinnoissa keskittyä 
musiikin kerronnallisuuden ja sävellysprosessin sanelemiin ratkaisuihin.

Lähdettäessä tarkastelemaan tallennusmuotojen keskinäistä pa-
remmuusjärjestystä eri tehtävissä, on muistettava se seikka että minkä 
tahansa MIDI-tiedoston sisältämä ääni-informaatio voidaan tallentaa 
aaltotiedostoksi. Aaltotiedostoa ei kuitenkaan saada käännettyä takai-
sin MIDI-tiedostoksi, ilman että ääni-informaatiota katoaisi prosessissa. 
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MIDI-tallennuksen ominaisuudet pelkkää musiikin sisällön (rytmi, 
harmonia ja muoto) tallennusta ajatellen ovat ylivertaiset aaltomuo-
toiseen tallennukseen verrattuna yksinkertaisesti sen takia, että näitä 
sisällöllisiä ominaisuuksia voidaan muokata jälkeenpäin. 

Musiikin muodon (balanssi, dynamiikka, tekstuuri ja soundi) kan-
nalta taas päästään parempaan lopputulokseen aaltomuotoisessa tal-
lennuksessa. MIDI-instrumenttien lisäksi voidaan käyttää myös akus-
tisia instrumentteja, joita käytettäessä balanssin, soundin ja tekstuurin 
mahdollisuudet ovat ylivertaisia MIDI-instrumentteihin nähden, kuten 
aiemmin mainitsin. Oletuksena on tietysti, että säveltäjällä on käytet-
tävissään muusikoita, jotka osaavat näitä instrumentteja soittaa. Aalto-
muotoisessa tiedostossa musiikin elementtejä ei voida muokata jälkeen-
päin yhtä hyvin kuin MIDI-muotoisessa.

Olennaisinta tiedostojen eroissa interaktiivisen tarinan säveltäjän 
kannalta on kuitenkin sävellysprosessin sijaan toistoprosessi. Toisin 
sanoen se miltä musiikki kuulostaa siinä vaiheessa, kun se kantautuu 
käyttäjän korviin. Toistoprosessi voidaan jakaa kahteen ominaisuuteen. 
Muokattavuus ohjausjärjestelmässä tarkoittaa sitä, miten hyvin musii-
kin elementtejä voidaan kontrolloida ohjausjärjestelmällä interaktiivi-
sen tarinan todellisessa esitystilanteessa. Toistojäljen ennustettavuus 
taas tarkoittaa sitä, kuulostaako musiikki käyttäjän korvissa samalta 
kuin se sävellettäessä kuulosti säveltäjästä, eli toistaako ohjausjärjestel-
mä kaikki musiikin elementit säveltäjän tarkoittamalla tavalla.

Taulukoissa 2 ja 3 on havainnollistettu tiedostomuotojen hyviä ja 
huonoja puolia musiikin elementtien kannalta. Niiden eroista voidaan 
tehdä se johtopäätös, että MIDI-tiedoston muokattavuus ohjausjär-
jestelmässä on parempi lukuun ottamatta tekstuuria ja soundia. Aal-
totiedoston yleinen ennustettavuus taas on parempi. Nämä erot ovat 
kriittisiä adaptiivisessa musiikissa nimenomaan segmenttimuutosten 
ja siirtymien kannalta. Kun päätetään mihin musiikin elementteihin 
vaikuttavia segmenttimuutoksia ja siirtymiä aiotaan käyttää, voidaan 
taulukoita katsomalla arvioida sitä, kumpi tiedostomuoto toimii parem-
min tehtävässä. 

Ennustavuuden ja muokattavuuden tärkeysjärjestys riippuu kuiten-
kin tilanteesta, sillä muokattavuuden ongelmaa voidaan jonkin verran 
kiertää käyttämällä multistaattisia musiikkisegmenttejä. Toisin sanoen 
segmenttimuutos, jolla vaikutetaan musiikin tekstuuriin tai soundiin 
voidaan tehdä useana vaihtoehtoisena aaltotiedostona, jolloin MIDI-tie-
doston ongelmallisuus näiden elementtien kannalta saadaan ratkaistua.
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MIDI-tiedoston 
ominaisuus

Rytm
i

Balanssi

D
ynam

iikka

Tekstuuri

Soundi

H
arm

onia

M
elodia

muokattavuus 
ohjausjärjestelmässä + + + - - + +

toistojäljen 
ennustettavuus + - - - - + +

säveltäjän luovat 
mahdollisuudet + + + - - + +

Taulukko 2.  MIDI-tiedoston ominaisuudet musiikin elementtien kannalta.

Aaltotiedoston 
ominaisuus

Rytm
i

Balanssi

D
ynam

iikka

Tekstuuri

Soundi

H
arm

onia

M
elodia

muokattavuus 
ohjausjärjestelmässä - - + - - - -

toistojäljen 
ennustettavuus + + + + + + +

säveltäjän luovat 
mahdollisuudet + + + + + + +

Taulukko 3. Aaltotiedoston ominaisuudet musiikin elementtien kannalta.

6.2 Ohjausjärjestelmän toteuttaminen

Ohjausjärjestelmän toteuttaminen ja interaktiologiikan suunnittelu ei-
vät ole välttämättä säveltäjän toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä interak-
tiivisen tarinan tuotantoprosessissa, mutta ne liittyvät niin olennaisesti 
adaptiivisen musiikin kerrontamahdollisuuksiin, että säveltäjän tai vä-
hintään jonkun musiikin kerronnallisuuden miettimiseen keskittyneen 
henkilön, kuten musiikkieditoijan, tulisi olla läsnä ohjausjärjestelmän 
suunnittelussa ja käytettävien ohjelmistojen valinnassa. 

Ohjelmistovalinta on kriittinen paikka, sillä tällä hetkellä markkinoil-
la on varsin vähän interaktiivisen musiikin ohjaamiseen tarkoitettuja jär-
jestelmiä. En syvenny ohjelmistoihin tarkemmin, mutta mainitsen kaksi 
olennaisinta joihin säveltäjän ehdottomasti kannattaa tutustua. Micro-
softin DirectMusic (Windows) sekä Cycling 74:n MAX/MSP (Windows ja 
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Mac) on tehty erityisesti interaktiivisen musiikin ohjaamista silmälläpitä-
en. DirectMusic on rakennettu tietokonepeleihin tarkoitettua adaptiivista 
musiikkia varten. MAX/MSP taas soveltuu paremmin käytettäväksi myös 
Monoidin kaltaisissa esityksissä, joissa tietokone on lähinnä ohjausjärjes-
telmässä käytettävä apuväline todellisen käyttöliittymän sijaan. 

Yleisemmin multimedian ohjaamiseen tarkoitettuja järjestelmiä on 
lukemattomia ja niilläkin voidaan toteuttaa adaptiivisen musiikin ohjaus-
järjestelmiä. Niissä on tosin usein omat rajoitteensa, kuten mahdollisuus 
toistaa ainoastaan aaltotiedostoja tai luuppaustoiminnon puuttuminen. 

Taulukossa 4 esitän muutamia tärkeitä tehtäviä, joita hyvin toteu-
tetun ohjausjärjestelmän tulisi vähintään kyetä tekemään sekä MIDI- 
että aaltotiedostoille, jotta adaptiivisen musiikin rakenne-elementtejä 
voitaisiin hyödyntää. Dynaamisten segmenttien segmenttimuutosten 
ohjaamiseen tulisi tietysti olla huomattavasti monipuolisemmat keinot, 
jotta niiden käyttäminen olisi ylipäätään järkevää. Taulukko pohjaa 
IA–SIG-järjestön Verkkoäänityöryhmän (Web Audio Working Group) 
laatimaan raporttiin, jossa määriteltiin interaktiiviselle verkkoäänelle 
suositeltavat muokkaustoimintomahdollisuudet (WAWG report 2002). 
Sitä on tässä laajennettu adaptiivisen musiikin rakenne-elementtien 
mahdollistamilla uusilla toiminnoilla.

Käynnistys (play)
Keskeytys (stop)
Pysäytys (pause)
Uudelleenkäynnistys (unpause)
Vaiennus (mute)
Uudelleenkäynnistys (unmute)
Panorointi (pan)
Luuppaus (loop)

• Päälle (loop on)
• Pois päältä (loop off)

Siirtymä (transition)
• Kohdesegmentti (target segment)
• Viive (delay)
• Kesto (duration)
• Tyyppi (type)

o Ristiinhäivytys (cross-fade)
o Morfaus (morph)
o Hyppy eli ristiinhäivytys, jossa kesto on 0 (jump)
o Epäsuora eli välikkeen käyttö
o Jne.

Segmenttimuutos (alteration)
• Multistaattinen segmentti

o Soitettavan tiedoston valinta
• Dynaaminen segmentti

o Ei minimivaatimusta, mitä monipuolisempi sen parempi

Taulukko 4. Minimivaatimukset hyvälle ohjausjärjestelmälle musiikkisegmentin ohjaamiseen.
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6.3 Adaptiivisen musiikin säveltäminen osana projektia

Tarinalähtöisen ajattelutavan avulla dynaamisuusvalinnat voidaan ra-
tionalisoida, jolloin kallisarvoista aikaa ei tuhlata tarinan kannalta epä-
olennaiseen tekniseen kikkailuun. Dynaamisuusvalintojen tekeminen 
olisi järkevintä sijoittaa mahdollisimman alkuvaiheeseen koko projektin 
elinkaarella. Käytännössä valintoja ei voi kuitenkaan tehdä, ennen kuin 
tarinan käsikirjoitus on niin yksityiskohtaisella tasolla, että voidaan 
pohtia, mitkä tarinaelementit on olennaista sitoa musiikkiin. 

Tarina on katsottava elementti kerrallaan läpi ja rajattava se, mitkä 
tarinaelementit toimivat adaptiivisen musiikin rakenne-elementtien 
viitteellisinä ja todellisina fokuksina ja voidaanko joitakin funktioltaan 
tai todellisilta fokuksiltaan samoja rakenne-elementtejä yhdistää. Näin 
saadaan selville kokonaisuudessaan tarvittavien rakenne-elementtien 
määrä. Kun se tiedetään, voidaan rakenne-elementtien keskinäisen 
tärkeysjärjestyksen perusteella ja funktioiden luonteiden perusteella 
määritellä, missä tarvitaan staattisia segmenttejä, missä dynaamisia tai 
multistaattisia, missä segmenttimuutoksia ja siirtymiä. Lisäksi voidaan 
päättää, millainen ohjausjärjestelmän pitää olla, jotta segmenttimuu-
tokset ja siirtymät saadaan toteutettua.

Jos suunnittelussa todetaan välttämättömäksi toteuttaa niin suu-
riasteinen dynaamisuus, että sen vaatima sävellystyömäärä kasvaisi 
mielettömäksi, joudutaan todennäköisesti turvautumaan monimut-
kaisempien musiikillisten algoritmien käyttöön. Niiden ohjelmointiin 
on varattava oma aikansa. Dynaamisuusvalinnat vaikuttavat siis ratkai-
sevasti myös ohjausjärjestelmän ohjelmointityömäärään. Dynaamisten 
ominaisuuksien lisääminen jälkeenpäin jo ohjelmoituun järjestelmään 
voi vaatia enemmän työtä kuin aikataulussa tai budjetissa on varaa, pu-
humattakaan uusien musiikillisten algoritmien toteuttamisesta.

Ennen sävellystyön aloittamista jokaisen multistaattisen segmentin 
vaihtoehtoisten tiedostojen määrä on lyötävä lukkoon, sillä se vaikuttaa 
suoraan sävellystyön määrään. Jokaisen dynaamisen segmentin jokainen 
käyttäjän toimiin adaptoituva elementti on tiedettävä etukäteen, tai aina-
kin ohjausjärjestelmän ja interaktiologiikan säveltäjälle asettamien rajo-
jen on oltava selvillä. Niin säveltäjä osaa varautua kokeilemaan jokaisen 
elementin kohdalla, että muutosvaihtoehtojen skaalan jokaisessa kohdas-
sa sävellys kuulostaa juuri siltä miltä hän sen haluaa kuulostavan. 

Dynaamisuusvalintojen lukkoon lyöminen hyvissä ajoin projek-
tin suunnitteluvaiheessa on edellytys sille, että sävellystyölle voidaan 
laatia aikataulu. Koska aikaa on aina rajallisesti, dynaamisuusvalinnat 
joudutaan siis suhteuttamaan aikataulun asettamiin kehyksiin.  Koska 
melko tarkka sävellystyön aikataulu voidaan laatia jo suunnittelu-
vaiheessa, musiikin dynaamisuutta voidaan sovitella sen rajoihin jo 
etukäteen. Tällöin sävellystyö saadaan toteutettua sille koko projektin 
aikataulussa varatussa ajassa siten, että työn laatu kärsii aikataulun ra-
joituksista mahdollisimman vähän.
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7 Johtopäätökset

Olisi röyhkeää väittää, että olen opinnäytetyössäni löytänyt jotain uutta 
musiikista, sillä musiikkia on ollut käytännössä yhtä kauan kuin ihmi-
sellä on ollut kuuloaisti. Opinnäytetyöni tavoite onkin ollut musiikin 
sijaan määritellä lähtökohta interaktiiviseen tarinaan säveltämiselle ja 
toisaalta tarkastella adaptiivisen musiikin mahdollisuuksia interaktiivi-
sen tarinan kerronnassa.

En siis ole yrittänytkään lähteä pohtimaan säveltäjän kannalta 
loppujen lopuksi olennaisimpia kysymyksiä: miten sävellän, mitä musiikillisia 
keinoja käytän tavoitteeni saavuttamiseksi. Koska säveltäminen ei ole tiedettä 
eikä toivottavasti sitä tule koskaan olemaankaan, olen tarkoituksella 
jättänyt tämän ikuisesti ratkeamattoman ongelman säveltäjän itsensä 
pohdittavaksi. Intuitio on säveltäjän tärkein työkalu ja tarinalähtöisen 
ajattelutavan tai adaptiivisen musiikin rakenne-elementtien kaltaiset 
määrittelyt voivat toimia korkeintaan auttavina tekijöinä säveltämisen 
kiistattoman mystisessä prosessissa.

Kun ajatellaan koko interaktiivisen tarinan tuotantoprosessia, nämä 
auttavat tekijät voivat kuitenkin osoittautua koko projektin pelastajiksi, 
sillä niiden avulla voidaan jossain määrin ennustaa sävellystyön mää-
rää ja sitä kautta työhön kuluvaa aikaa. Tämä ei ole lainkaan itsestään 
selvää siinä tapauksessa, jos sävellysaikataulu hahmotellaan pelkästään 
sen mukaan, kuinka monta kohtausta tarinassa on tai kuinka pitkiä kes-
toltaan musiikkisegmenttien pitää olla, mikä riittää esimerkiksi eloku-
vasävellyksen yhteydessä vallan mainiosti. Kun interaktiivisen tarinan 
yhteydessä sovelletaan elokuvasta peräisin olevaa ajattelua, käy helposti 
niin, ettei aikaa jää dynaamisten elementtien toteuttamiseen kunnolla. 
Tällöin musiikista ei tule tarinaan ja käyttäjän toimiin mukautuvaa. 
Tarinalähtöisen ajattelumallia ja adaptiivisen musiikin rakenne-ele-
menttejä käyttämällä tuo ongelma voidaan ratkaista.

Tarinalähtöistä ajattelumallia voitaisiin hyvin soveltaa myös muihin 
kerrontakanaviin kuin musiikkiin. Sitä käyttämällä koko tarinan käsi-
kirjoittamisessa voitaisiin kenties välttyä turhilta eri kerrontamuotojen 
päällekkäisyyksiltä, johon televisiossa, Internetissä ja jopa elokuvissa 
liian usein törmää. Mikä estää sitomasta tarinassa olevaan fokukseen 
musiikkisegmentin lisäksi myös videosegmenttiä?

Adaptiivisen musiikin rakenne-elementtijako tarjoaa varmasti he-
delmällisiä uusia ideoita säveltäjille ja musiikin tuottajille myös itsenäis-
ten musiikkiteosten yhteydessä. Sen lähtökohta musiikin rakenteeseen 
on kenties sovellettavissa myös musiikkiohjelmistojen suunnitteluun. 
Voin hyvinkin kuvitella kaupallisen sävellys- tai dj-ohjelmiston, joka 
hyödyntäisi rakenne-elementtiajattelua tämänhetkisten ohjelmistojen 
musiikkisegmenttien tasolle jäävää tapaa paremmin.
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Opinnäytetyöni on epäilemättä kuitenkin vain pieni askel adaptii-
visen musiikin maailmaan. Esimerkiksi jo siirtymästä irrallisena mu-
siikillisena elementtinä olisi voinut löytää vähintään toisen opinnäyte-
työn verran kirjoitettavaa. Musiikin kerronnallisessa funktiossa riittäisi 
pohdittavaa kirjasarjan verran. Funktion käsittelyä olisin ehdottomasti 
halunnut jatkaa, jos rajallinen aikani olisi vain siihen riittänyt. Joskus 
on kuitenkin osattava lopettaa ja jättää areena lukijoille. 

Henkilökohtaisesti olin yllättynyt siitä, kuinka yksityiskohtaiselle 
tasolle tutkimusprosessi suurpiirteisen aihevalintani johdatti. Idean al-
kuvaiheissa tavoitteeni oli löytää muutama säveltämiseen liittyvä ongel-
ma ja analysoida niitä. Silloin en vielä nähnyt mielessäni näiden ongel-
mien yhdistymistä kokonaisuudeksi. Olen myös yllättynyt siitä, miten 
uudella tavalla ajattelen musiikkia tänä iltana kirjoittaessani päätän-
täosiota. Kun vertaan tätä hetkeä siihen, mikä näkemykseni oli kolme 
kuukautta sitten aloittaessani tutkimusprosessia, voin vain toivoa, että 
olen saanut oman oppimisprosessini jokaisen olennaisen vaiheen tähän 
tekstiin projisoitua. En väitä ymmärtäväni musiikkia paremmin, mut-
ta uskon löytäneeni tarpeeksi hyvät perustelut sille, miksi musiikkia 
kannattaa käyttää hyväksi esimerkiksi juuri interaktiivisten tarinoiden 
yhteydessä ja miksi se kannattaa tehdä huolella. Jos opinnäytetyöni on-
nistuu saamaan muissa saman vaikutuksen aikaan, olen tyytyväinen.
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