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KAUPUNKI SATUNNAISINE HALYINEEN Ei OIC AANiIEOK-
selle ongelma, mutta se tarjoaa haasteita teoksen integ-
roimiselle ympiristiiiin. |os iiinen pitiii soida hiilyisissl
tilassa, on menetelmiii sen hallitsemiseen useita. Aanl-
taiteen ryhminlyttelyiden suunnittelu havainnollistaa
ongelman ydinkysymyksii, silld niyttelyarkkitehdin ko-
konaisvaltainen ote teoksiin ja tilaan on edellytys on-
nistuneelle kokonaisuudelle.

lidnitaiteen suunnittelutyiissd on tunnetrava dlnen
olemus ja kiyttlyt5rminen tilassa. Silmi katsoo yhteen
suuntaan, korva kuulee kaikkialta. Aini leviii joka
suuntaan ja voimakas iiiini peittii hiljaiset alleen. Niiyt-
telyarkkitehdin on huomioitava minkdlaiset teokset voi-
vat soida samassa tilassa ja miten viiliseinat, tekniikka
ja Slintli kohdistavat elementit kannattaa sijoinaa tilaan.
Joskus tehtiviii helpottaa se, jos linti voidaan kuun-
nella korvakuulokkeista. Tietyt teokset on vield syyti
sijoittaa omiin huoneisiinsa, varsinkin, jos ne ovat ko-
vaidnisiii, tai jos niihin liittyy esimerkiksi valosuunnit-
telu tai video, jotka vaativat himdriin tilan ympiirilleen.

|ulkiseen tilaan sijoitettavan iiini.teoksen tarkoituk-
sena ei ole kuormittaa ympiiristiji tai tuottaa ympiiristii-
saastetta. On taiteilijan harkinnan varassa, kuinka pal-
jon ilmatilaa han teokselleen antaa. Liihttjkohtaisesti
voidaan todeta, efta jos ympiristdssi on tilaa kinnykiin
signaalille tai puhelimeen puhujalle, on siinA silloin ti-
laa mycis idniteokselle.

Ainid voidaan soitraa ymplristiiiin hiljaa tai se voi-
daan suunnata tarkoin rajatulle alueelle esimerkiksi
suuntaavalla elementilli kuten lautasella, putkella tai

torvella. Piin ylipuolelle sijoitettu elementti ei vie lat-
tiatilaaja silli voidaan kohdistaa iini alaspiin suoraan
kuuntelijan korviin. Tillainen iinitoteutus on kuunnel-
tavissa esimerkiksi Oslon piiilentokentdn Gardermoen-
terminaalissa, jonne asennettiinvuonna 1998 Rynander/
SandbergTeamin (taiteilija Anna Karin Rynander ja in-
sin6,6,ri Per-OIof Sandberg) iini-installaatio Soundsho-
wer. Teokseen kuuluu u iiinisuihkua ja kun kuuntelija
menee "suihkun" alle, kuulee h5n erilaisia Hinid lauseis-
ta luonnoniiniin. (Rynander/Sandberg Team, http://
www.rynander.com/.)

Paul DeMarinisin interaktiivisessa dini-installaatios-
saRainDance (1998) iini rajautuu samalla tavalla kapeal-
le alueelle. Kdyttijii saa instrumentikseen ison sateen-
varjon, jolla hin voi soittaa iidnii ulkotilaan sijoitetun
suihkun alla. Ylhiilti tippuvat vesipisarat kantavat mu-
kanaan elektroniikalla tuotettua iiinivirihtelyi ja ve-
den iini tulee kuuluvaksi vasta pisaroiden osuessa sa-
teenvarjoon, joka toimii kaiuttimena. Aanikokemus on
henkild'kohtainen ja teos on helposti lihestyttiivi, silld
sen soittamiseen ei tarvita mitiiin muuta kuin sateen-
varjo. (Leopoldseder & Schiipf zoor: 98.)

Aanen leviimistl tilaan voidaan rajata niin, ettei
kuuntelija kuule iiniA muutoin kuin viemilli piinsi
:ilnielementin ldheisyyteen. Korvan herkistiiminen hil-
jaisille v5rihtelyille oli lihtcikohtana kuvataiteilija Sami
van Ingenin kanssa toteuttamassani Mixer-installaatios-
sa (zooz). Sen niiyttelytilana oli Tampere-talon galleria,
joka on avoin alue talon ala-aulassa. Koska iiiini ei voi-
nut soida tilassa lujaa, keksimme keinoja tuottaa useita
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hiljaisia eeniHhteita. Teoksen yhtenii elementtinii kiiy-
timme kolmea "iinikanuunaa", jotka soivat kokoonsa
nihden hiljaisesti. Aenikanuunoissa oli elementtini
r.5-tuumainen bassokaiutin, joka kiinnitettiin halkaisi-
jaltaan r5-tuumaisen ja reilun metrin pituisen mustan
PVC-putken p5ihin niin, etti kaiuttimen iini suuntau-
tui putken sisille. Kaksi iiiinikanuunaa asetettiin soi-
maan kukkaistutusten sekaan ja kolmas ikkunan viereen
lattialle, putki vinosti yliispiiin. Hiljaisesti hurisevan
matalan taajuuden saattoi kuulla vain lihelte putkien
suuaukkoja. Parhaiten sen kuuli, jos tyiinsi pi5nsi put-
ken sis5in. Samalla tilan muut eenet rajautuivat kuun-
telukokemuksen ulkopuolelle. Tilassa soi my6s rz isoa
(noin r,5 x 3 metrii) ruskeaksi ruostutettua metallile-
vyi, jotka riippuivat vaijereilla katosta ja viriihtelivit.
Teriislevyt saattoi viirihtelemidn levyjen keskelle ruu-
veilla kiinniteny kaiutin ja sen toistama idni. Neytte-
lytilan vieressi olevan kahvilan iiiinet loivat satunnais-
ta kontrapunktia Mixerin idnille, tosin posliinikupit ja

lautaset kolahtelivat yhteen huomattavasti terivimmin
kuin teoksen hurinat.

Paitsi hiljainen, niin diniteos voi oIIa myds tiiysin
aenet6n. Vuonna 1998 installoimme Sami van Ingenin
kanssa Luston metsimuseon ulkoseiniin Sdniteoksen
Free Zone. Avajaisissa kytkimme teoksen ja sen Siinige-
neraattorin kiyntiin, mutta mitaen ei kuitenkaan kuu-
lunut. Timli oli tarkoituksellista, sillii Free Zonenkonsep-
tiin kuului se, efte installaatio vahvisti ympiristiicin 3o
000-65 ooo hertsin ultraidnid. Teos siis tuottaa kyll5
i5nii, ne vain ovat ihmiskorvalle liian korkeita. Sen si-
jaan, ultraiinii aistimaan kykenevit eliimet ja hyiin-
teiset kylli kuulevat Free Zonen.

Lokalisoitu iini ja iSnimaisema

Kaikki diniteokset eivit kaipaa hiljaisuuna ympirilleen
ja toisinaan teoksen iiiniin ei ole tarkoituskaan kohdis-
taa tiydellisti huomiota. Aini voidaan lokalisoida, eli
paikallistaa, osaksi ympiristiii, jolloin iini liittyy val-
litsevaan hilykenttiiin, Iaajentaa tilan tai paikan ulottu-
vuuksia ja tuo siihen kerroksellisuutta. Kivelijdiden ar-
kirutiini voidaan rikkoa ja korvat avata tiirmiyttiimiillii
heidet ylaftAvessi tilanteessa idniteoksen kanssa. Teok-
sen iiini erottuu ympiristtista varsinkin silloin, jos se on

riitteven erilainen ja poikkeaa tilan dinistii.
Lytimisoittajana aloittanut avantgardisti Max Neu-

haus vaihtoi musiikin ja perkussiohilyt soiviin tilate-
oksiin ryhtyessiln iinitaiteilijaksi rg5o-luvun lopul-
la. Esimerkiksi kaduille, puutarhoihin ja portaikkoihin
iiiniteoksia installoineen Neuhausin tunnetuin teos on
Time Pieces -sarjaan kuuluva Times Square (1977). Teos
on sijoitenu nimensd mukaisesti Times Squarelle New
Yorkissa. Kadun hilinin keskelli kulkija kuulee oudos-
ti lydvdn kellon iiinimerkin. Neuhaus tarjoaa tilaan so-
pimattoman ianen kuultavaksi ilman suuria eleiti; ka-
dulla ei ole nihtivissd mitiSn vihjettii tai viestii, joka

kertoisi teoksen lisniolosta. (Neuhaus, "Times Squa-
re manuscript".)

Lokalisoidut iSnet aiheuttivat positiivisen hdirion nor-
maaliin arkirutiiniin tuomalla tilaan uuden ja oudon
iinielementin. Kulkija joko havaitsee oudon iiinen ja

seisahtuu kuulostelemaan sitd, tai hdn pitii iiintd esi-
merkiksi jonkinlaisena laitehiiricini ja jatkaa matkaa
eteenplin. Max Neuhaus toteaa Times S quaresta, efta mo-
net ohikulkijat luulivat teosta epekuntoisen koneen 5i-
neksi (Neuhaus, "Times Square manuscript").

Vuoden rg98 Tampere Biennale -nykymusiikkifes-
tivaalille toteutin audiovisuaalisen teoksen Transifions
(rg98), jota lthetettiin Tampere-talon sisiiseen tv-verk-
koon ja aulatilojen televisiomonitoreihin. Teoksen di-

,,
Silmti kotsoo yhteen suuntoon,

korvo kuulee koikkiolto."

net olivat Tampere-talon
omia linii ja teoksen vi-
deo talon turvakamera-
kuvaa. Aulatilan monito-
reista ihmiset saattoivat
seurata turvakameraku-
vaa; kiytiviiija sielli kul-
kevia ihmisiii vaihtuvista
kamerakulmista. Toisi-

naan kuvassa niikyi myiis katsoja itse. Transifionsissc
aanet soivat tilassa, josta ne eivdt alkujaan olleet perei-
sin. Esimerkiksi kiymiiliiiden ovet ja vesiSinet siirret-
tiin soimaan aulatilaan. Teos tehtiin luvallisesti, mutta
parin piivin jilkeen sain ilmoituksen, efte Trcnsitions
keskeytetiiin. Talon turvapdillikd,n mukaan "kriminaa-

linen aines" saattoi teoksen avulla selviniii talon turva-
jiirjestelmin aukkoja.
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Adnien sijaan ympiristd,6n voidaan lokalisoida myiis
iinimaisema. Tilliiin ympdristd6n ei upoteta yksittii
sid diniii vaan siihen siirretidn vieras idnimaisema ko_
konaisuudessaan. Siirretylli dinimaisemalla muutetaan
ympdristiin soiva profiili toiseksi. Ainimaisema "hiirit_
see" ;rmpiristd,n paikallista identiteettii kun kuulija aI_
tistuu vastaanottamaan iinii, joilla ei ole yhteytti pai_
kan arkitodellisuuteen ja siini tapahtuviin toimintoihin.

Esimerkiksi Bill Fontana on siirtlinyt iiniympdris_
tiijl reaaliajassa ' veereen" ympiristtid,n, jopa meren yli
toiseen maahan. Aeni-installaatiossa Wave Memories
(r9gg) Fontana loi meren yli yhteyden kahden paikan
vilille siirtien meren jylyn reaaliajassa Espanjan ran_
nikolta Cape Trafalgarilta keskelle Lontoot4 Trafalgar
Squaren vesilihteeseen. (Bill Fontana Sound Sculptures,
http://www.resoundings.org/.) pienessi mittakaavassa
sama idea nousi esiin Fontanan ympiristd,diniteokses_
sa Lanilscape Sculpture with Foghorns (r9gr). San Francis_
con rannikolla toteutetun teoksen kuuntelijat kivele_
vit kuuntelupisteessi kahdeksan kaiuttimen alta, joista
kukin toistaa reaaliajassa kahdeksaan eri kohteeseen si_
joitetun mikrofonin vdlitt5mii sumutorven dintii eri
puolilta lahtea Golden Gate -sillan liihistdlli. Kuunte_
lija voi kuulla yhti aikaa sumusireenin idnen eri akus_
tisista ympdristd,isti siirrettyni tihin kuuntelupistee_
seen. (Fontana 1990.)

Liikkrnakuuntelija

Aiinikiively (engl. SoundWalk) nousi kisitteend esiin iA_
nimaisematutkimuksen piiristi 1g7o-luvun alussa, jol_
Ioin se esiteltiin uutena ympiiristddinien havainnoin_
timenetelmini. Hildegard Westerkamp kirjoitti vuonna
rg74 SoundHerftage -lehdessi, end ,.[i]iniklvely 

on mi_
ki tahansa retkLjonka piltarkoituksena on ymparistOn
kuunteleminen. Ainikavely herkistii korvamme jokai_
selle ympdrilllmme olevalle dinelle, olimmepa missd
tahansa" (Westerkamp zou: 6).

Aenikevelyn aikana liikutaan ja keskitytliin kuunte_
lemaan ympiristiin eanie. Aenie voidaan samalla nau_
hoittaa ja merkiti niiden piirteit5 muistiin paperille.
Siiveltimisen historiassa Sinikdvely on erityinen ilmiii,
silli aiemmin teoksia ei ole tehty liikkuen nauhoitra_
malla. Yleensi mikrofonit sijoitetaan kiinteiisti paikal-

leen ja ne tallentavat ohikulkevia tapahtumia. Aanika_
velyssi sen sijaan sdveltiji kdvelee mikrofonin kanssa
ja nauhoittaa muuttuvia 5rmpirist6ji, akustiikkoja ja so_
siaalisia tilanteita.

Max Neuhausin listen vuodelta r96d on varhaisim_
pia iinikivelyteoksia. tfsfen-idnikiivelyyn osallistu_
neet kuunrelijat ohjattiin ensiksi bussiin ja matkus_
tajien kimmeniin leimattiin sana,,listen",,'kuuntele',.
Bussi kuljetti matkustajat tutustumaan erilaisiin 5ini_
ympdristdihin. Paikat olivat teollisuusiinivoittoisia alu-
eita kuten Edison-voimalaitos ja maanalainen. Seuraa_
van k5rmmenen woden aikana Neuhaus jlirjesti r5 listen
-iiinikivelyii eri kohteissa yhdysvalloissa ja Kanadassa.
(Neuhaus, hnp://www.max-neuhaus.info.)

Kartoitin vuoden 1997 apri[ipeivind Helsingin pai_
kallisia ilnii tekemiilli kaupungin keskustassa iidnikA_
velyn. April Foolin lihteeni oli kaupungin arkitodellisuus.
Suunnittelin kartan Hirelli nauhoitusreitir5 jonka kuljin
junalla, bussilla ja kivellen. Nauhoitus kesti noin tun_
nin. Matkan aikana tein havaintoja ja kirjasin ne yltis.
Studiossa tiivistin iiinikdvelytalleuteen z9 minuuttiin.
Teoksessa soi paljon tuttuja kaupungin iinil, muma
havaitsin iinikivelylli my6,s uusia idni_ilmid,iti, jotka
tunnistan vieli vuosienkin pdisti. Teoksessa on my6s
iinid, joita kaupungissa ei enii ole.

Aenikevelyt ovar ylleftavid silli kiveliji ei voi kos-
kaan tietii mitii seuraavan kadunkulman takana tapah_
tuu. YUettavien tapahtumien keskelle minut vei vuo_
den zooz iiHnikively Milanossa, josta valmistu i piazza
del Duomo: Demonstration Kiively ei pohjautunut reitti_
suunnitelmaan vaan vaelsin pitkin keskustan katuja.

Kesken itnikivelyn kuu-
lin etililtd ihmisten idnil

,, 
jahuutoja. Kiiinnflniiinii

Poitsi hiljoinen, niin dtiniteos 
kohti ja peadyin Il Duomo-

voi oro myiis tiiysin iiiinetiin.' n:i:iilt*ilHh:,'il
fatkoin nauhoittamista ja
taltioin ihmisten huutoja

ja megafonin pauhua ja lisiiksi kuvasin videokameral_
lani aukion tapahtumia. Teos on yksi osa kolmiosaises_
sa idnikdvelyteoksesta, jonka kaksi muuta osaa kdve_
lin Aleksanterinkadulla Helsingissi ja Oxford Streetilld
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Lontoossa. Lontoon iiiinitysmatkaan liittyi myiis Hyde

Parkin iinityssessio, jossa nauhoitin Speaker's Corne-

rin puhuj akorokkeella pidettivi5 puhe ita. Korokkeella

sana on vapaa, mutta juuri silloin kukaan ei puhunut'

Sananvapauden nimissi nauhoitin puhujakorokkeen

hiljaisuutta.
Kuuntelijoita voidaan viedii iinimaisemakivelyille

erilaisin menetelmin. Taiteilija voi esimerkiksi antaa

ohjeet henkiltikohtaiselle dlniklivelylle, johtaa iiniki-

velijdiden ryhmii eri ympiristdihin tai toteuttaa kol-

lektiivisen kuuntelutapahtuman. Mediataiteilija Juha
van Ingenin Audiola (rsgg/rsga) vie kuuntelijat yksitel-

len iiinikivelylle erilaisiin kaupunkiympiristiiihin' Ki-

veliji saa mukaansa kartan ja aurinkolasit, ja kartalle

merkityissd pisteissi hinen tulee kuunnella ympiiris-

tiin iinii. Pimentiivlt lasit katkaisevat nikiiirsykkeet
pois kokemuksesta. Teoksensa tekiji miiirittelee alaot-

sikossa: "readymade"-audio-installaatioksi ja "tee-se-

i1s6"-performanssiksi (Ingen r99a).
Aanitaiteilija Simo Alitalon Aurajoktsinfonfassa (zou)

kuuntelukokemus laajentuu kollektiiviseksi tapahtu-

maksi. Teoksessa soitetaan laivojen pilleji, kirkonkel-

loja, kuutta pelastuslaitoksen sireenii ja Arma Aboan

mustaruutitykkeji. Alitalo kerii Turun kaupungin kuu-

luvimmat signaali55net yhteen ja laaja avustajakunta

soittaa ne kuuluville yhdessS ulkoilmaesityksessd. (Au-

rajokisinfonia zou; Koutonen 2011; Norontaus zou.)

Kaupunki sisiltii mycis aisteiltamme piilossa olevia

ilmiiiita joita voidaan niin ikiin kuunnella iinikive-

$[a. Aanitaiteilija Christina Kubischin elektromagneet -

tisisso kdvelyissc kiiveliji saa mukaansa korvakuulokkeet
ja kartan, johon taiteilija on merkinnyt kaupungin kes-

kustasta kuuntelupaikat. NeissA ympiristiiissi kive-

liji voi kuunnella sihkiimagneettisten kenttien iinii,
joita tuottavat kauppojen varashiilyttimet, valaisimet,

pelihallin koneet, kauppojen ja tavaratalon valaistut

mainokset, radiolihetykset, raitiovaunut ja raidebus-

sit. (Kubisch zoo6.)

Ympehistiin ohiaamat eeniteokset

Luonnonolosuhteisiin reagoivia soivia installaatioita

rakennettiin jo r.95o-luvulla. Fredrikstadin lihettyvillii

Norjassa sijaitsee vtlonna 1968 valmistunut soiva veis-

tos Ode to the Light (Ode tit lyset), joka toimii maamerkki-

ni Storedalin sokeain kulttuurikeskukselle. 2o-metrisen

teoksen rakensivat siveltiji Arne Nordheim ja taiteili-

ja Arnold Haukeland. Veistoksen z8 kaiutinta toistavat

ympiristii6n Nordheimin elektronimusiikkia. Musii-

kin iiSniaiheet laittaa jirjestykseen tietokone, joka pi-

t5i huolen siit5, ettei yksikiin musiikkikatkelma toistu

uudestaan liian pian, ja myd,s siitii, efta auringonvalon

vaihtelu ohjaa musiikillisten aiheiden yhdistelyi. Va-

loisuutta teos "aistii" valokennoilla. Kiytinniissi valo

vaikuttaa iiiiniin siten, etta mite enemmin ulkona on

valoa, siti enemmdn musiikissa on aktiviteettia. Pime-

ydessl veistos soi hiljaa. (Storedal kultursenter, hrtq/ /

www.storedal.no / page / tzz 6g / .)

Muutamaa vuotta ennen Nordheim ja Haukelandin

teosta koettiin taidemaailmassa vield himmentSvim-

pi kineettinen soiva veistos, Liigessi sijaitseva Nicolas

Schdfferin monumentaalinen, 5z metrii korkea Cyber-

neticTower (196r), jonka tornissa on 66 kiintyviii peilii,

rzo viiriprojektoria seki valosihkd'kennoja ja mikrofo-

neja. Henri Pousseur on siveltinyt teosta varten elektro-

nisen kappaleen Trois visages de Liige, joka ohjataan tor-

niin monikanavaisesti ja siin muutoksia (limpiitilaa,

kosteutta, valoa) seuraten. Torni kSiintyilee niiden ele-

menttien tuottaman informaation vaikutuksesta. Pii-

visin torni kilpailee liikenteen melun kanssa ja iiisin se

tuottaa toisenlaista, kuunvalon synnyttdmii musiikkia.

(Schdfier, http: //www.olats.org/schoffer/indexe.htm.)
Uraauurtava hanke oli myiis siiveltijli David Behrma-

nin ja tyiiryhmln audiovisuaalinen installaatioprojek-

ti Cloud Music vuosilta $74-rg7g. Ympiristiistd impuls-

sinsa ottaneessa installaatiossa pilvien liikkeet ohjaavat

iinti. Kiytlnniisse teme toteutettiin siten, etti-instal-

laation videokamera kuvaa pilvien liikettd taivaalla ja

kameran kuvasignaali ohjataan erikoisvalmisteisen vi-

deoanalysaattorin lipi. Analysaattori liihettii pilvien

kuvaa videomonitoreihin ja samalla se skannaa ja ana-

lysoi pilvien liikettii. Skannauksen pohjalta laite gene-

roi videokuvasta kuusikanavaista jinniteohjausta jota se

iiihett5ii eenisyntetisaattorille. Musiikkilaitteisto "ais-

tii" jinnitteiden vaihtelut ja muuntaa ne harmonisiksi

kuluiksi ja dynaamisiksi vaihdoksiksi. Pilvien liikkeen

ohjaama iinellinen lopputulos soi kaiuttimista. (Watts,
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Behrman & Diamond r99z: r5z-r53')

Peter Richardsin ja George Gonzalezin WaveOrgania

soittaa puolestaan meri. Richards ja Gonzales rakensi-

vat teoksen vuonna 1985 San Franciscon sataman ran-

nalle. Teoksen putkikonstruktio ei tarvitse slhkiii silli

se saa kiytttienergiansa meren aalloista' Wave Organin

putkisto nousee meresta rantakivetykselle ja vahvistaa

aaltojen iiinii rannalla olevien kuuntelijoiden korviin'

Putkien paksuusja pituus vaikuttavat kuultavan 55nen

resonanssiin. Lisiksi iiineen vaikuttavat my6s laineh-

tivat aallot, jotka seki tytintavet etti imevit vette pois

putkistosta. Parhaiten iiinen kuulee viemiilli korvan li-

helle putkien suuaukkoa. (Richards & Gonzalez r99o')

Korva vastaanottaa iinii ilmavirihtelyjen kautta

mu$a menettii toimintakykynsi veden alla' Vedessi

ihminen aistii iinet piikatlon ja selkirangan kautta'

Aeniesityksen jirjestiminen pinnan alle on mahdol-

lista erityisell5 vedenalaisella iinikalustolla, jolla voi-

daan soittaa iinii niin meressi kuin uima-altaissakin'

Vesikonsertissa iinikokemus on erikoinen, silli iini

soi kirkkaasti mutta sen suuntaa on vaikea arvioida; ii-

ni tuntuu kuuluvan kaikkialta. Erlis vedenalaisista kon-

serteistani jirjestettiin Malmiissa vuonDa zoo4' Novi-

gator soi mereen vedenalaisista kaiuttimista ja yleisii ui

meressi. Konsertti tallennettiin vedenalaisilla mikro-

foneilla (hydrofoneilla) ja julkaistiin cd-levylli Kortal

Terriing, Sittemmin olin mukana amerikkalaisen valas-

tuntija fim Nollmanin vedenaluskonserteissa Saksas-

sa j a Yhdysvalloissa. Osa esityksisti oli kyipyliiisse osa

meren rannalla. Vedenalaisten konserttien pioneeri on

siiveltijii Michel Redolfi, joka tuli rg8o-luvulla tunne-

tuksi vesikonserteistaan ja Sonic Waters -iiinitteistSin

hat ART -levYmerkille.

Aiinitaiilettarni kaupallista ilinisuunnittelua?

zooo-luvulla musiikki soi taskukoossa' Mobiililaittei-

den merkkiiinet ja digitaaliset iinisignaalit valtaavat

arkiympiristdimme. Merkki- ja laitei5net ovat muut-

tuneet muutamassa vuosikymmenessi mekaanisista

digitaalisiksi. Digitaaliset aanet ovat symbolisia iiiiniii'

keinoiinii, jotka eivet synny laitteen mekaanisesta toi-

minnasta vaan ne on tuoteffu ja ohjelmoitu laitteeseen'

Toisinaan merkkiiinini soitetaan myiis ikonisia da'nid'

jotka j5ljittelevit menneen ajan analogisia koneiinii'

(Ikonen zou:8')
Mobiilitaitteet ovat henkiliikohtaisia, mutta niiden

iinisignaalit eivit sitd ole. Kaupallisen Sdnisuunnitte-

lun tuotokset levidvdt tehokkaasti iiniympiristiiiin' sil-

li yhi useampi kadunkulkija soittaa mobiililaitteitaan

juli<isessa titassa. Ilmatilassa kliydi5n "S5nisotai' ja soit-

toiiniksi valitaan tarkoituksella my6s irsyniviii Sinii'

liinisaasteen miiiri kasvaa siti muka kun mobiililait-

teiden ominaisuudet kehinyvit ja yhli voimakkaampia

ja erottuvampia iinisignaalejavoidaan singota ymparis-

itioo. uaiaa torhia iinii kutsutaan melusaasteen ohella

myiis ddnisdldksi (Ikonen zotr 26)'

Aenisuunnittelijan toimenkuva eliii muutoksessa sil-

li se on laajentunut elokuvan, radion, televisionja teat-

terin puitteista osaksi tuotesuunnittelua ja muotoilua'

liinisuunninelua tehdiin niin teknist€n laitteiden' ar-

kiesineiden kuin ruoankin suunnittelussa' Aeni' joka

lShtee auton ovesta, juomapullon kotkin sihahduksesta

tai aamiaismurojen taksahtelusta ei ole sathlman' vaan

suunnittelun tulosta'
Kaupallisen Ssnisuunnittelun ja iinitaiteen raja on

toisinaan hienovarainen. lg7o-luvun lopulla Brian Eno

sivelsi musiikkia lentokentilli soitettavaksi (Music For

Airports tg78) ia myiihemmin hin siirtyi tilasta laitteisiin

ja suunnineli teknologista kiyttiimusiikkia' Eno siivelsi

Windows gs -kiiyttiijirjestelmiille tyhyen kiynnistysii-

nen The Microso.,lt Soundin j a vuonna zoo6 soitto- ja hlily-

tysaanet Nokia 88oo Sirocco Editionille (Nokia zoo5)'

Microsoft ja Nokia halusivat luovan siveltiijin toteut-

tamaan heille iinisignaalit, koska myiis iinet kuuluvat

tuotteen designiin ja ovat osa tuotteen tunnistettavuutta'

Kun tiedekeskus Heureka tilasi minulta ddnitunnuksen

zo-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi vuodelle zoog' sain

A4-papetilla vinkkejl iiini-ideoista ja iinitunnuksen

penrsvaatimukset- Tunnuksessa tuli olla "oivaltamisen

iloa', siina tun kayftee "tieteen idnii" ja "oikean" inst-

rumentin tuli soittaa piiteema' Uusi Sinitunnus Heu-

reka! soi Heurekan tilaisuuksissa, tiede-esityksissi' ra-

diossa ja dvd-julkaisulla. Hanke oli poikkeuksellinen'

silld go sekuntia on formaani jonka sisilli en ollut tot-

tunut ty6skentelemiSn. Keston rajoissa oli kuitenkin

mahdollista rakentaa Sinisignaalin ja sf,veLaiheen si-
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seltanyt "miniatyyrikappale" - olihan se lihes kymme-

nen kertaa pidempi kuin Enon saama kestorajoite edel-

li mainituille ilinisignaaleille.
Tunnuksien ja metkkiiinien muutokset tapahtu-

vat vaivihkaa. Helsingin keskustan suojateiden valois-

sa piippaavat idnet ovat saaneet vdisryi kolkuttavien va-

roitusiiinien tielti' funa-asemilla ja junissa soi vuosien

ajan nelisivelinen vibrafonilla soitettu melodia, jonka

Olli Ahvenlahti sdvelsi VR:n huomiolineksi' zooo-lu-

vulla se korvattiin yksinkertaisella yksisiveliselli tun-

nuksella (Hakaoja zooS: a6)' Toisinaan uuden iinen

lanseerauksessa my6s epaonnistutaan. Tampereen kau-

punki kokeili linnunlaulua suojatievalojen merkkiiine-

ni, mutta kokeilu kesti vain hetken aikaa. Luonnollinen

iini todeniin ongelmalliseksi varsinkin niikiirajoittei-

sille, silli iini ei erotnlnut tarpeeksi selvisti ympiris-

tdn iinistd.

Julkisen tilan iini-installaatioiden huoltamisesta

Taiteen sihktiistymisesti huolimana sihkiiisiii Siinite -

oksia installoidaan valitettavan harvoin julkiseen tilaan,

vaikka taiteilijakunnalla olisikin asiaan kiinnostusta'

Teosidea pys5htyy usein jo teoksen tilaajiin, jotka pel-

kd5viit herkin elektroniikan olevan epivarmuustekiji,
joka tuo mukanaan vaivaa ja ongelmia. )ulkisessa tilas-

sa oleva elektroninen teos vaatiikin hieman enemmin

huoltoa ja huomiota kuin perinteinen kiviveistos, mut-

ta ongelmilta siistytiin, mikili teoksen installointi ja

huolto on suunniteltu huolella.
EduardTubinmonumenfti (zoo5) Tartossa on hyv5 esi-

merkki kestivisti ja yleistiystiivillisesti teoksesta, jo-

,,
Aani,loko liihtee outon ovesto'
juomopullon korkin sihohdukses-

to toi oomioismurojen roksohte-

lusto ei ole sottumon, voon

suunnittelun tulosto.'

ka istuintasoineen tarjo-

aa myiis leviihdYsPaikan
kaupungin keskustassa.
Kuvanveist5ji AiIi Vaht-

rapuun, arkkitehti Vero-

nika Valkin ja iiinisuun-
nittelija Louis Dandrelin
niiyttdvii monumentti ra-

kenneniin vuonna 2oo5
Tubinin roo-vuotisjuh-

lan kunniaksi Vanemuine-konserttitalon eteen' Mo-

numenttia voi soittaa lyiimilli kimmenelli sen isoja

pyiireiti mustia pintoja. Monumentti sislltili herkkii

Sinielektroniikkaa mutta teos on suunniteltu kest5miin

vaihtuvat siiiolosuhteet. Edelleen soi ja liikkuu myiis

Nordheimin ja Haukelandin veistos Ode to the Light' io-
ka on toiminut Norjassa Storedalin sokeain kulttuuri-

keskuksen pihalla vuodesta 1968.
Pysyvea teosta suunniteltaessa on huomioitava se, ku-

ka on vastuussa teoksen huollostaja kuinka usein teok-

sen toimivuus tarkistetaan. Julkistuksen jilkeen teok-

sella on elinaikaa mahdollisesti jopa vuosikymmenili'

Esimerkki eriisti teoskohtalosta on Kdpy, mobile, jon-

ka Reijo Perko ja Heikki Koivikko suunnittetvat Espoon

Dipoiiin vuonna 1958. Teoksessa kipy aukesi ja sulkeu-

tui napin painalluksesta. Ktipyyn kytkettiin mytis markan

kolikolla toimiva kolikkoautomaatti, joka laittoi teoksen

toimimaan ja kartutti samalla opiskelijoiden stipendi-

rahastoa. (Tiirr6,nen 1982.) Teoksen kineettiset toimin-

not kuitenkin pysihtyivit vuosien varrella, eiki Kdpy

enii nykyisin toimi.
Harvemmin julkinen iSniteos on haitaksi ympiris-

tiille, muna toisinaan hiiriijti voi tuottaa myiis vliirin

arvioitu iinenvoimakkuus. Turun yliopiston kampus-

alueelle sijoiteniin syyskuussa zooo Markus Copperin

Ylimaan spektroliitista valmistama veistos Big Bang Echo

(zooo). Teoksen antenni vastaanottaa kohinaa (alkuri-

jihdyksen heijastuksia), jonka Sinitekniikka vahvistaa

ympiristd,iin. Avaruudenkohina on monille tuttu ilmiii,

silli se kuuluu tavallisesta radiovastaanottimesta sil-

loin, kun asema ei ole kohdallaan. Big Bang Echon tapa-

uksessa iini soi todella kovaa, miki herinijo teoksen

julkistamistilaisuudessa paljon keskustelua' Taiteilija

oli varannut veistokselleen liikaa ilmatilaa ja mittauk-

sessa kohinan voimakkuudeksi laskettiin yli 85 desibe-

li5. Tyitte tekevi yliopistoviki koki idnen hdiritsevlnii,

joten teoksesta katkaistiin virta. Myiihemmin eanen ta-

so laskettiin hiljaisemmaksi ja teos kytkettiin uudestaan

pdille. Big Bang Echo ei enii hiirinnyt tyiintekijd'ita ja te-

osta voitiin tarkastella ilman terveyshaitan pelkoa' Ko-

hina ei sininsii ollut vastaanottajille ongelma, ainoas-

taan sen voimakkuus. (Turun yliopisto zooo')

Teknologia on hyvi tyiikalu mutta toisinaan se tuo

mukanaan ongelmia, jotka taiteilijan tulee ennakoida'

fos teoksessa on sihkiiii, liikkuvia elementtejli ja iSnti'
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esiin nousee kysymyksiijoihin on annettava vastaus'

Joutuuko teos luonnonvoimien armoille? Pitiisikii sih-

kiilaitteet eristee kosteudelta? Altistuuko teos tirinllle?

Saavatko ihmiset tulla sen liiheisyyteen tai jopa kosket-

taa teosta? Enti jos lapsi tarttuu teokseen kovakourai-

sesti, taijosjoku heittii teosta kohden esineen? Onko

vaararra, etti ihmiset kompastuvat kaapeleihin? Kuka

kytkee teoksen piille sihktikatkoksen sattuessa? Enti-

pijosjokin laitteen osa hajoaa, misti saadaan hankit-

tua tilalle uusi?
Suhtautuminen julkista taidetta kohtaan elii ja

muuttuu ajan my6tii. Joskus luvan saaminen teoksen

installoimiselle on helpompaa, toisinaan taas vaikeam-

paa. Kun vuonna 1997 installoin Kampin metroasemal-

ie eaniteoksenBitdscapeMusfc, oli HSL (silloinen HKL)

myiitemielinen ja teoksen toteuttaminen metrolaituril-

le onnistui ongelmitta. Seuraavana vuonna Yleisradion

iinisuunnittelija Eero Aro aikoi toteuttaa iiniteoksen

Kaisaniemen metroasemalle johtavaan Opintoputkeen'

mutta hanke sai punaista valoa. Lupaa ei mydnnetty' sil-

ie HSL oli tehnyt plitiiksen kieltea iianiteokset tilois-

saan. Syyn5 se, efta jotkut kulkijoista saattavat tuntea

olonsa ahdistuneeksi kuullessaan Sini5joiden lihde ei

ole nikyvissii' Arolle HSL mainitsi esimerkkini Kampin

metroasemalla edellisvuonna soineet lintuiinet, joiden

takia HSL sai puhelinsoittoja huolestuneilta matkustajil-

ta. (Aro zou.) KyseessS olivat iini-installaationi Birdsca-

pe MusicinlintuSiinet. Muutamassa vuodessa suhtautu-

minen julkiseen iidnitaiteeseen kuitenkin muuttui' silli

vuonna zoto Helsingin pS5rautatieaseman hallissa kuul-

tiin Pro Arte -saatiijn kutsuman Sinitaiteilija Susan Phi-

lipszin iiiniteos Kun piiivii laskee.

Julkiseen tilaan tehdyt teokset eivit saa satunnaisil-

ta ohikulkijoilta aina ymmirrysti' Osa ihmisisti ei ole

kiinnostunut taiteesta, eivitkli he halua olla kosketuk-

sissa sen kanssa. Tilasta ja teosluvasta piittivin tahon

on puntaroitava, millainen painoarvo annetaan mille-

kin mielipiteelle. Julkiset tilat ilman taideteoksia ovat

esteettisesti ankeita elinympiristiija' Teoksia tehdliAn

arjen vastapainoksi ja useimmat meisti kadunkulkijois-

ta avaisivat korvansa mieluummin iiniteokselle kuin

puuduttavalle liikennemelulle. Ympiiristiiiiniteos yl-

litti5 korvan ja suuntaa mielen kuuntelemaan ympii-

ristde totutusta poikkeavalla tavalla' Siiti iiinitaitees-

sa on kysymYs. r
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