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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa käsitteet metallimusiikki sekä metalli viittaavat musiikkiin, joka 

luetaan englanninkielisessä termistössä ”metal”, sekä joskus ”heavy metal” -käsitteiden 

alle.  

Metallimusiikki on musiikillinen genre ja sillä on tunnistettava soundi ja oma 

säännöstönsä, jonka avulla voidaan määrittää, onko jokin musiikki metallia vaiko ei 

(Weinstein, 2009, s. 6). 

Idean tutkimukseeni sain vaihto-opiskellessani Berliinin Teknillisessä yliopistossa 

”Analyse von Populärmusik” -nimisellä kurssilla. Osana kurssisuoritusta oli pitää 

neljänkymmenenviiden minuutin pituinen esitelmä vapaavalintaisesta populaarimusiikin 

ilmiöstä. Pitkäaikaisena metallimusiikin harrastajana itselleni oli selvää, että tulisin 

pitämään esitelmäni jollain tapaa metallimusiikkiin liittyen. Aloitin työstämään esitelmääni 

otsikolla ”What makes metal heavy?” ja ensimmäisenä ajatuksenani oli lähestyä kysymystä 

tutkimalla mitä metallista oikeastaan voi ottaa pois, niin että musiikkityyli ei vaihdu? 

Missä kulkee tuo raja, joka määrittää, onko jokin musiikki metallia, vaiko esimerkiksi folk-

, pop- tai rock-musiikkia?  

Samalla oli luontevaa lähestyä kysymystä myös kulttuurillisesta näkökulmasta, sillä 

metallimusiikin ympärille rakentuu hyvin vahva yhteisö, johon kuuluu tietynlaisia 

pukeutumis- ja käytösnormeja. Tämä metalliyhteisö vaikutti kokemuksieni perusteella 

olevan hyvin merkittävässä asemassa määrittämässä sitä, onko jokin musiikki hyväksyttyä 

metallipiireissä.  

Tutkimuksessani aion selvittää piirteitä, jotka erottavat metallimusiikin muusta 

populaarimusiikista sekä musiikillisesti, että kulttuurillisesti.  

Tutkimuksessa perehdytään siis jotakin musiikkityyliä – tässä tapauksessa 

metallimusiikkia – ja sen ympärille rakentuvaa kulttuuria määrittäviin piirteisiin. 

Metallimusiikin ominaispiirteitä ja metallikulttuurin ilmiöitä on toki tutkittu jo useamman 

vuosikymmenen ajan, mutta metallin ja muun populaarimusiikin välistä rajaa on aina 

pidetty häilyvänä. 
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Berger (1999) määrittelee metallimusiikin olevan yhden genren sijaan useiden eri genrejen 

ryhmä, joissa esiintyy yleensä särökitaroita, yksilöllistä virtuositeetin esittelyä ja 

monimutkaisia kappalerakenteita. (Berger, 1999, s. 312.) 

Tutkimukseni ei pyri tarkasti rajaamaan mikä musiikki on metallia ja mikä ei, vaan 

löytämään ja tutkimaan tekijöitä, jotka selittävät miksi jokin musiikki on metallia, tai osa 

metallikulttuuria. Tutkimuksessa tutkitaan siis myös kappaleita ja yhtyeitä, joita ei 

sellaisenaan pidetä metallimusiikkina, mutta jotka ovat syystä tai toisesta ovat kytköksissä 

metallimusiikkiin.  

Tutkimusongelmana on siis: ”Mikä erottaa metallimusiikin muusta populaarimusiikista 

musiikillisesti ja sosiaalisesti?”  

Tarkentavana ongelmana on: ”Miksi sellaisenaan joksikin muuksi, kuin metalliksi, 

luokitellut yhtyeet tai artistit kytkeytyvät metallikulttuuriin?”. 

Metalliyhteisön käytännöt eroavat suuresti muusta rock-musiikista (Berger, 1999, s. 56). 

Tutkimus auttaa laajentamaan tietoa erilaisista musiikkikäsityksistä ja selittää 

metallimusiikin jokseenkin kulttuurillisesti eristäytynyttä asemaa. Metallimusiikille on 

hyvin usein omia tapahtumia, verkkosivustoja, aikakauslehtiä, radiokanavia, 

erikoisliikkeitä ja niin edelleen. Suomessa metallimusiikin eristyneisyyden voi havaita 

esimerkiksi tarkastelemalla kaupallisilla radiokanavilla soitettavaa musiikkia. 

Metallimusiikin määrä soitetuimpien kappaleiden listoilla on hyvin pieni vuosien 2012-

2016 välillä (”Biisit.info”, 2017). 

Tutkimustuloksia voidaan käyttää muiden metallimusiikkia tutkivien tutkimusten 

yhteydessä sekä siitä voidaan saada yleistä tietoa musiikin luokittelua koskeviin 

tutkimuksiin ja musiikillis-sosiologisiin tutkimuksiin.  
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2 POPULAARIMUSIIKIN LUOKITTELU 

Tietynlaisen musiikin luokittelu yhden nimen alle tekee tämän musiikin olemassaolon 

tiedetyksi ja määrittää, mikä tässä musiikissa on sellaista, joka erottaa sen muusta 

musiikista. Syntynyt nimi mahdollistaa tähän tietynlaiseen musiikiin viittaamisen yhdellä 

ilmaisulla ja mahdollistaa siihen liittyvää kommunikointia, hallintaa ja erikoistumista. 

(Holt, 2007, s.4.) 

Populaarimusiikin syntyaikaa on hankalaa määrittää. Populaarimusiikkiin liittyvän 

kaupallisen toiminnan katsotaan alkaneen 1800-1900 lukujen vaihteessa. Merkkipaaluna 

voidaan pitää Ben Harneyn ensimmäistä äänitystä You’ve Been a Good old Wagon, joka 

synnytti ragtime-musiikin. 1900-luvun alku oli jazzin valtakautta, kunnes 1950-luvulla 

rock’n’roll nousi valtavaan suosioon. 1960 oli erityisen merkittävä populaarimusiikin 

uusien suuntauksien synnylle. (Institute for Career Research, 2006, s. 9.) 

Termiä genre alettiin käyttää yleisesti juurikin näihin aikoihin, 1900-luvun puolivälissä. 

Termiä käytettiin kuvailemaan muidenkin taiteiden, kuin musiikin, eri suuntauksia. 

Terminä genre on kuitenkin vakiintunut erityisesti musiikin luokitteluun, kun taas muissa 

taiteissa kyseistä termiä käytetään huomattavasti vähemmän ja satunnaisemmin. (Holt, 

2007, s. 2.) Ragtime on ensimmäinen genre, jota pidetään populaarimusiikkigenrenä sanan 

nykyisessä merkityksessä (Wald, 2009, s. 25). 

Länsimaisen populaarimusiikin tieteellistä analysointia ja määrittelyä pidetään paikoin 

ongelmallisena. Tieteellisen analyysin edellytyksenä on, että analysoinnin tulee perustua 

yleisesti tiedeyhteisössä hyväksyttyihin teoreettisiin paradigmoihin. Näitä voidaan löytää 

esimerkiksi 1700- ja 1800-lukujen tonaalisessa musiikissa, kenties jazzissa, intialaisessa 

raga-perinteessä tai ehkäpä 1900-luvun konserttimusiikissa. Jatkuvasti kasvavasta 

tutkimuksien määrästä huolimatta länsimaisella populaarimusiikilla ei ole tällaisia 

paradigmoja. (Moore, 2003, s. 8–9.)  

Musiikin luokittelu ylipäätään herättää myös kritiikkiä. Jotkut ajattelevat luokittelun 

rakentavan keinotekoisia rajoja erilaisten musiikkien välille. Jotkin luokittelukulttuurit ovat 

myös ylilyöviä ja kapeakatseisia. On kuitenkin ongelmallista, jos musiikin luokittelun 

sijaan puhutaan vain tietyntyylisistä musiikkimauista. (Holt, 2007, s. 4.)  
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Populaarimusiikkia ei tule pitää ainoastaan musiikkina, joka sattuu olemaan juuri tällä 

hetkellä suosittua. Sitä ei voida myöskään pitää yhtenä genrenä. (Moore, 2003, s. 2.) 

Populaarimusiikkia ei toisaalta tule pitää pelkästään useiden eri genrejen ryhmänä (Holt, 

2007, s. 6). Populaarimusiikin eri kategoriatkin ovat toisinaan varsin epäselviä, sillä ne 

juontavat juurensa erilaisista sosiaalisista ryhmistä, suullisesta perinteestä ja ne muuttuvat 

vaihtuvien trendien mukana. Esimerkiksi monet nykypäivän R&B -musiikin kuuntelijat 

ovat liian nuoria ollakseen voineet kokea, kuinka samaa termiä käytettiin 1950-luvulla. 

(Holt, 2007, s. 15.) 

Sekavuudesta huolimatta monet länsimaisen populaarimusiikin termit ovat 

maailmanlaajuisessa käytössä. Lisäksi on olemassa täsmällisempiä perinteitä, jotka 

vaihtelevat alueellisia. Vaikka nämä käytänteet eivät ole aina systemaattisia, niitä ei voida 

jättää huomioimatta. (Holt, 2007, s. 15.) Holt on päätynyt pitämään populaarimusiikin 

luokittelua eri genreihin perusteltuna tutkittuaan genrekäsityksiä ja kuinka käsitettä genre 

käytetään verrattuna muun tyyppisiin kategorioihin. 

2.1 Genre 

Genre on järjestelmä, joka sisältää käsitykset tietynlaiseen musiikkiin kohdistuvista ja 

liitettävistä odotuksista, päämääristä, yhteisistä käytännöistä, esiintyjistä, kriitikoista ja 

faneista (Lena, 2012, s.6). 

Käsitteenä genre ei siis rakennu pelkästään soivasta musiikista. Se, että jokin tietty genre 

on olemassa, tarkoittaa myös sitä, että tiedetään, kuinka kyseistä musiikkia soitetaan, missä 

sitä soitetaan ja ketkä kyseistä musiikkia tekevät ja kokevat. (Holt, 2007, s. 2). Vaikuttaisi 

siltä, että ulkomusiikillisilla tekijöillä on jopa suurempi vaikutus luokittelussa, kuin itse 

musiikillisilla tekijöillä (Lilja, 2009, s. 22). Jonkin tietyn genren ei ajatella olevan olemassa 

ainoastaan ”musiikin sisällä”, vaan myös tiettyjen ihmisryhmien mielissä ja kehoissa. Näitä 

ihmisryhmiä yhdistävät käytänteet, jotka muodostuvat suhteista musiikillisiin teksteihin ja 

artisteihin, sekä niihin konteksteihin, joissa näitä esitetään ja koetaan. (Holt, 2007, s. 2.) 

Genre on aina kollektiivinen käsite, eli yhdellä henkilöllä ei voi olla omaa genreä, vaan 

tuolloin tulee puhua tyylistä (Holt, 2007, s. 3). 
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Toisaalta genre on myös hyvin perustavanlaatuinen termi, sillä ajatellaan, ettei ole 

olemassa jotakin ”yleistä” musiikkia, joka ei kuuluisi mihinkään genreen. Mikäli siis jokin 

ääni luokitellaan musiikiksi, voidaan sille myös määrittää genre. (Holt, 2007, s.3). 

2.2 Genren synty 

Musiikillinen genren ajatellaan olevan silloin olemassa, kun on syntynyt konsensus siitä, 

että tiettyä tunnusomaista musiikkia harjoitetaan – eli esitetään, soitetaan, sävelletään, 

kuunnellaan (Lena, 2012, s. 6). 

Musiikki on osallistavaa, yhteisöön perustuvaa toimintaa. Musiikin historiassa jonkin 

genren synnyn katsotaan usein alkaneen joidenkin yksittäisten henkilöiden tai yhtyeiden 

poikkeuksellisen kekseliään, jopa nerokkaan pioneerityön ansiosta. Tarkasteltaessa näitä 

merkittäviä yksittäisiä toimijoita voidaan kuitenkin löytää niin sanottuja varjohistorioita, 

joissa nämä nerokkaat toimijat ovat olleet nojanneet hyvin vahvasti sosiaalisiin piireihinsä, 

joiden puitteissa, parissa ja avulla he ovat tehneet tämän merkittävän pioneerityön. (Lena, 

2012, s. 3.) 

Vaikka musiikin genret vaativat jonkinlaisia määriteltäviä rajoja, niiden tulee myös 

muuttua ja kehittyä (Lena, 2012, s. 7). Genret eivät toimi toistamalla samaa kaavaa 

uudestaan ja uudestaan, sillä tällaisella toistolla tuskin saataisiin laajan yleisön huomiota 

(Waksman, 2009, s. 8). Tämä jatkuva muutos tekeekin genrejen tarkasta määrittämisestä 

hankalaa (Lena, 2012, s.7). Asetelmana genre luo kuitenkin odotuksia, millaista musiikkia 

se pitää sisällään. Tätä on kutsuttu termillä ”genric contract”. Tämä tarkoittaa sitä, että 

johonkin genreen kuuluva musiikki herättää kuulijassa välittömiä tunteita jostain tutusta, 

mikä puolestaan mahdollistaa jonkinasteista omaperäisyyttä ja jopa innovaatiota. 

(Waksman, 2009, s. 8.) 

Kaikki musiikin ryhmittely ei tarkoita kuitenkaan välttämättä sen jakamista genreihin. 

Esimerkiksi käsitteet Broadway-musiikki tai populaarimusiikki voivat pitää sisällään 

lukuisia eri genrejä. (Lena, 2012, s. 21.) 



6 

 

 

2.3 Genren ympärille rakentuva yhteisö ja kulttuuri 

Musiikillisten yhteisöjen jäsenet pyrkivät yleensä samaistumaan yhteisön muuhun ryhmään 

omaksumalla yhteisössä esiintyvää ja hyväksyttyä termistöä, muotia, pukeutumista, 

päihteidenkäyttötapaa ja niin edelleen. Mikään näistä ominaisuuksista ei kuitenkaan ole 

edellytys yhteisöön kuulumiselle, mutta niiden omaksuminen helpottaa yhteisöön 

sulautumista. Joskus nämä yhteisöt määrittyvät myös maantieteellisen sijainnin, sosiaalisen 

statuksen, etnisyyden ja iän mukaan. (Lena, 2012, s. 17.) 

Juvonen (2000) käsittelee väitöskirjassaan musiikillista erityisorientaatiota, jonka hän 

kuvailee olevan mielenkiintoa jotakin musiikillisen toiminnan osa-aluetta kohtaan. Tämä 

osa-alue voi olla esimerkiksi jokin genre. Musiikillinen erityisorientaatio voi käsitää 

kuitenkin muutakin, kuin pelkästään kiinnostusta jotakin tietynlaista musiikkia kohtaan. Se 

voi olla tiettyyn musiikilliseen toimintamuotoon liittyvää sosiaalista käyttäytymistä, eikä 

johonkin musiikilliseen toimintaan erityisorientoituminen välttämättä johdu näin ollen 

ainoastaan musiikillisista tyylipiirteistä. Yksilön kiinnostus jotakin genreä kohtaan voisi 

näin ollen johtua myös kyseisen genren yhteyteen liittyvästä toiminnasta ja siitä saatavasta 

minäkuvan vahvistuisesta. Tämä selittänee ainakin osittain eri genreille tyypillisiä 

alakulttuuripiirteitä ja pukeutumistyyliä. (Juvonen, 2000, s. 81-86.)  

Musiikillisen genren kehityksen tunnusmerkkejä ovat sen tyyli-ihanteen kodifikointi, 

esiintymiskäytänteiden muodostuminen, vaatemuodin syntyminen ja tietynlaista musiikkia, 

esiintyjiä, faneja ja organisaatioita kuvaavan termin vakiintuminen. Ajan kuluessa tyyli-

ihanteen määritelmä tarkentuu ja tyylissä aletaan tehdä eroa sisäpiirin ja teeskentelijöiden 

välillä. (Lena, 2012, s. 57.) 
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3 METALLIMUSIIKKI 

Metallimusiikki on musiikillinen genre. Sillä on säännöstö, joka mahdollistaa musiikin 

määrittelyn metalliksi. (Weinstein, 2009, s.6.) Toisaalta metallin ajatellaan olevan yhden 

genren sijaan usean eri genren ryhmä, jossa korostetaan yksilöllistä virtuositeetin esittelyä 

ja monimutkaisia kappalerakenteita (Berger, 1999, s. 312).  

1980-luvun loppupuolelta alkaen metallimusiikki on ollut jakautunut lukuisiin eli 

alagenreihin (Lilja, 2009, s. 43). Metallimusiikilla ajatellaan olevan myös monia 

tunnuspiirteitä, jotka eivät ole musiikillisia (Lilja, 2009, s. 22). 

3.1 Metallimusiikin syntyhistoriaa 

Kuten kaikkien muidenkin genrejen kohdalla, metallimusiikki identifioitiin sellaiseksi 

vasta sen syntymän jälkeen. Muodostumisen aikana ero syntyvän genren ja niiden 

genrejen, josta uusi genre juontaa juurensa, on epäselvä. Niin sanotun kristallisaation 

aikana genren edustajat tulevat tietoiseksi uudesta genrestä, johon he kuuluvat ja 

tunnustavat sen olemassaolon. (Weinstein, 2009, s. 7.) 

Metallimusiikin kristallisaation ajatellaan tapahtuneen 70-luvun loppupuolella. 

Metallimusiikki kehittyi 70-luvun alkupuolella rock-musiikin laajasta kirjosta, joka 

puolestaan oli kehittynyt 50-luvun rock n' rollista. Tähän merkittävämmin vaikuttaneita 

yhtyeitä olivat mm. Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Motörhead ja Uriah Heep. 

Erityisesti esiin on nostettu Black Sabbathin ja Led Zeppelinin asema ensimmäisinä 

metalliyhtyeinä – tutkijasta riippuen jompaa kumpaa on pidetty ensimmäisenä varsinaisena 

metalliyhtyeenä. (Weinstein, 2009, s. 8–14.)  

Eurooppalaiset tutkijat pitävät Black Sabbathia melko yksimielisesti ensimmäisenä 

metalliyhtyeenä, kun taas yhdysvaltalaiset tutkijat pitävät Led Zeppeliniä tässä asemassa. 

Tämä voi johtua tosin siitä, että Led Zeppelin oli ehtinyt tehdä jo viisi kiertuetta Pohjois-

Amerikassa ennen, kuin Black Sabbathin ensimmäinen levy oli edes ilmestynyt. (Lilja, 

2009, s. 24) Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Friedlanderin (2006) mukaan Led Zeppelinin 

hard rockista, muokatusta bluesista ja 70-luvun hedonistis-seksististä aineksista koottu 
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fuusio loi musiikillisen perustan myöhemmälle hard rockille ja heavy metallille 

(Friedlander, 2006, s. 238). 

Toisaalta ennen edellämainittujen yhtyeiden perustamista oli jo olemassa samankaltaista 

musiikkia soittavia bändejä, kuten Steppenwolf, Blue Cheer ja Iron Butterfly. Varsinaisen 

ensimmäisen metalliyhtyeen tai -levyn määrittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tai 

objektiivisesti täysin mahdollistakaan. (Weinstein, 2009, s. 14–15.) 

Varhaisessa syntyvaiheessaan metallimusiikkia ei vielä pidetty omana tyylilajinaan ja on 

epäselvää, milloin siitä alettiin käyttämään nimeä ”heavy metal”, sekä mistä kyseinen 

termi ylipäätään keksittiin. Black Sabbathin pitkäaikainen basisti Geezer Butler kertoo 

termiä käytettäneen ensimmäistä kertaa eräässä heidän konserttiarviossaan, jossa yhtyeen 

soittoa kuvailtiin sanoin ”This wasn't rock music. It was the sound of heavy metal crash-

ing.” Toisaalta termiä ”heavy metal” käytettiin jo vuonna 1968 Steppenwolfin Born to be 

wild -kappaleessa. Yleinen mielipide kuitenkin on, että termiä ”heavy metal” käytettiin 

kuvailemaan tietynlaista musiikkia vuonna 1971. (Weinstein, 2009, s. 19–21.) 

Perinteisen metallimusiikin ”kultaisen aikakausi” sijoitetaan useimmiten 1970-luvun 

jälkipuoliskolle. 1980-luvun alkupuolella metallimusiikin suosio kasvoi merkittävästi. 

Syntyi uusia yhtyeitä ja musiikkityylillä oli monenlaisia faneja. Tämä johti heavy metal -

käsitteen laajenemiseen ja monimutkaistumiseen. Vuodesta 1983 eteenpäin heavy metal, 

tai metalli, on ollut varsin pirstoutunut musiikin tyylilaji, joka pitää sisällään lukuisia 

alagenrejä. (Weinstein, 2009, s. 21.) Tästä syystä termi heavy metal viittaa nykyään usein 

nimenomaan tuohon klassiseen, ennen pirstoutumista vallinneeseen musiikkityyliin. 

Viitattaessa koko metallimusiikin kirjoon, puhutaan yleisimmin pelkästä metallista heavy 

metallin sijaan. (Weinstein, 2009, s. 6.)  

1970-luvun loppua kohden pioneerityötä tehneet metalliyhtyeet alkoivat tulla uransa 

päähän esimerkiksi Led Zeppelinin hajottua ja Ozzy Osbournen lähdettyä Black 

Sabbathista. 1970-luvulla aktiivisesti toimineet yhtyeet, kuten Mötorhead, Saxon, Def 

Lepard ja Judas Priest vaikuttivat kuitenkin musiikillaan yhä uuden tyylisuunnan 

syntymiseen. 1980-luvun alkupuolella alettiin puhua niin sanotusta uudesta brittiläisestä 

heavy metal -aallosta (New Wave of British Heavy Metal, NWOBHM), joka piti sisällään 

esimerkiksi Iron Maiden -nimisen yhtyeen musiikkia. (Lilja, 2009, s. 40.) 
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Brittiläinen uusi aalto teki metallimusiikista entistä suositumpaa, mikä johti seuraavan 

aallon syntymiseen, jonka kotipaikkana pidetään Los Angelesia. Tämä ruokki musiikin 

suosiota yhä entisestään ja lisäsi genren pirstoutumista. Metallimusiikkia ryhdyttiinkin 

luokittelemaan kolmeen alagenreen: perinteiseen, kevyeen ja äärimmäiseen metalliin. 

(Lilja, 2009, s. 43) Jotkin tutkijat korvaavat tässä kolmijaossa äärimmäisen metallin 

termillä thrash metal, jonka kehittyminen johti vasta myöhemmin muiden äärimmäiseen 

metalliin luettujen alagenrejen kehittymiseen (Phillipov, 2012, s. 15). Toisaalta esimerkiksi 

Friedlander (2006) kirjoittaa äärimetallin syntyneen speed metal –alagenren myötä. 

(Friedlander, 2006, s. 267–268.)  

Perinteisellä metallilla tarkoitetaan sellaista musiikkia, joita varhaiset metalliyhtyeet 

esittivät. Kevyellä metallilla tarkoitetaan puolestaan kaupallista suosiota nauttinutta, niin 

sanotusti ”pehmennettyä” musiikkia. Kevytmetallia ovat esimerkiksi pop metal ja glam 

metal. Äärimmäisellä metallimusiikilla tarkoitetaan esimerkiksi speed, thrash, death ja 

black metalliksi luokiteltavaa musiikkia. Varhaisen äärimetallin merkittävimpiä yhtyeitä 

ovat Metallica, Megadeth, Anthrax ja Slayer. Varhainen äärimetalli oli pääasiassa speed ja 

thrash metallia, joiden kaupallistumisen myötä syntyivät yhä raskaammat death ja black 

metal. (Lilja, 2009, s. 44.) Äärimetalliin luetuille alagenreille ja niihin kuuluville yhtyeille 

yhteistä on se, että ne pyrkivät rikkomaan populaarimusiikilta, mukaan lukien 

metallimusiikilta itseltään, odotettuja käytänteitä ja eristämään itsensä valtavirtayleisöltä. 

Äärimetallin eri alagenrejen määrä on kasvanut yhä edelleen erityisesti viime vuosien 

aikana. (Phillipov, 2012, s. 15.)  

1980-luvulla tapahtuneen pirstoutumisen myötä metallimusiikin suosio alkoi laskea. 1990-

luvulla metallimusiikin katsottiin olevan yksi populaarimusiikin genreistä muiden 

joukossa. Vuosituhanteen vaihteen jälkeen metallimusiikin suosio alkoi kuitenkin taas 

kasvaa ja 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä metallimusiikki nautti taas suurta 

suosiota. Monet varhaiset metalliyhtyeet jatkoivat yhä toimintaansa menestyksekkäästi. 

(Lilja, 2009, s. 46.) 

3.2 Metalliyhteisö 

Metallimusiikki on aina herättänyt äärimmäisiä reaktioita. Kärjistetysti se jakaa ihmiset 

kahteen luokkaan: omistautuneisiin metallifaneihin ja niihin, jotka eivät pidä genrestä. 

(Weinstein, 2009, s. 237.) Merkittävä syy tähän jakoon lienee metallimusiikkiin jatkuva 
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temaattinen kytkeytyminen ja paneutuminen ihmisyyden synkempään puoleen. Tästä 

syystä jotkin yhteiskunnan ryhmät tulevat aina pitämään metallimusiikkia 

provokatiivisena, erityisesti konservatiiviset uskonnolliset yhteisöt ja kulttuurit. Näinpä 

metallimusiikkia ja sen kulttuuria voidaan pitää myös vastakulttuurina. (Hjelm, Kahn-

Harris & LeVine, 2012) 

Vastakulttuuri on termi, joka yleistyi 1960-luvulla hippiliikkeen myötä. Termillä 

tarkoitettiin kulttuuria, joka tarjosi vaihtoehtoja vallitsevalle kapitalistiselle kulttuurille, 

johon esimerkiksi hippiliikkeen edustajien vanhemmat usein kuuluivat. Musiikki oli 

merkittävässä asemassa luomassa eroa hippiliikkeen ja heidän vanhempiensa kulttuurin 

välillä. (Bennet, 2014, s. 17.) 

Metallimusiikki ei ole pelkkä musiikillisten äänien kokoelma, vaan se on kytketty 

erottmattomasti erinnäisiin kulttuurillisiin käytänteihin (Hjelm ym., 2012). Genrenä metalli 

on pirstoutunut musiikillisesti ja ideologisesti eri suuntiin (Weinstein, 2016, s. 10). Tästä 

huolimatta koko metallimusiikin ympärille muodostuneella yhteisöllä on yhteisiä 

tunnusmerkkejä. Yksi tunnusmerkki on, että yhteisön jäsenillä on samankaltainen 

arvomaailma. Yhteisön jäsenen innokkuudesta ja osallistumisesta riippuen arvot voivat olla 

kuitenkin erilaisia. Innokkaasti yhteisöön ja alayhteisöön osallistuvalla ne voivat olla 

perustavanlaatuisia, miltei uskonnollisia elämänarvoja, kun taas vähemmän innokkaasti 

yhteisössä mukava olevalle ne voivat koskea esimerkiksi kiinnostuksen kohteita ja 

harrastuksia. Joka tapauksessa arvot määrittävät mikä on oikein ja väärin, mikä on rumaa 

ja kaunista, sekä mikä on oikea- ja vääräoppista. Tätä ilmiötä kutsutaan yhteisön 

kulttuuriksi ja se määrittää, mikä yhteisössä on sopivaa, miten yhteisössä käyttäydytään, 

millaista taidetta yhteisössä on ja millaisia uskomuksia ja perinteitä se pitää sisällään. 

(Weinstein, 2016, s. 10.)  

Lisäksi metalliyhteisöä sitovat yhteen muutamat eritysen arvostetut yhtyeet, kuten Iron 

Maiden, Judas Priest, Black Sabbath ja Slayer. Myös jotkin musiikissa esiintyvät teemat 

ovat yleisiä alagenrestä riippumatta. Erityisesti esille nousee transgressio, jolla tarkoitetaan 

rajojen, vallitsevien arvojen ja tabujen rikkomista sekä kyseenalaistamista. Transgressio on 

erityisesti olennainen osa äärimmäistä metallimusiikkia. (Hjelm ym., 2012) Tätä tukee 

myös Juvosen (2000) tutkimustulos, jonka mukaan metallimusiikkia harrastavat pitävät 

auktoriteetteja vastaan kapinointia tärkeänä (Juvonen, 2000, s. 249). 
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Tieto yhteisistä arvoista synnyttää luottamusta muita yhteisön jäseniä kohtaan. Heiltä 

osataan odottaa tietynlaista käytöstä ja näin yhteisön jäsenet ovat herkemmin 

vuorovaikutuksessa keskenään. Samojen arvojen jakaminen yhteisön kanssa johtaa myös 

siihen, että yksilö identifioi itsensä yhteisön muiden jäsenten kanssa. Jaetut arvot, 

identifikaatio ja vuorovaikutus puolestaan johtavat yhteisön solidaarisuuteen. Solidaarisuus 

kasvattaa yhteisön jäsenien sitoutumista ja vahva solidaarisuus puolestaan johtaa yhteisön 

rajojen syntymiseen. (Weinstein, 2016, s. 10.) 

3.3 Median vaikutus metalliin 

Toisin kuin vaikkapa joissakin muissa populaarimusiikin genreissä, metallimusiikin 

kehittyessä ja sen noustessa laajempaan suosioon medialla ei ollut samanlaista roolia sen 

kehittymisessä. Monissa eri genreissä media itsessään on luonut uusia genrejä ja muotia 

luomalla musiikkia ja muusikoita. Metallin kohdalla massamedia ainoastaan teki 

tunnetummaksi jo olemassaolevaa tyylilajia ja siihen kuuluvaa kulttuuria. (Weinstein, 

2009, s. 193.)  

Toisaalta metallin nousu massamediaan 1980-luvun alkupuolella alkoi aiheuttaa 

kahtiajakautumista metalliyhteisössä – nyt oli olemassa radiokelpoista ”kevytmetallia”, 

joka juonsi kyllä juurensa perinteiseen metalliin, mutta otti mukaansa vaikutteita pop-

musiikista. Vastapainoksi alkoi kehittyä äärimmäisempää metallia, jota ei kelpuutettu 

massamediaan ja joka kehitti omat sisäpiirin mediansa, kuten zine-kulttuurin ja 

myöhemmin internetyhteisöjä. (Weinstein, 2009, s. 196.) 

3.4 Metallimusiikin muuttuvat rajat 

Tyylilajin olemassaolon edellytyksenä on se, että se on jatkuvasti muutoksessa. 

Metalliyhteisössä käydäänkin jatkuvaa keskustelua ja kilpailuakin siitä, mikä musiikki on 

metallia ja mikä ei. (Lena, 2012, s. 7.) 

Metalliyhteisön sisälle rakentuva yhteisön kulttuuri määrittää, millaista taidetta yhteisössä 

on (Weinstein, 2016, s. 10). Metalliyhteisö rakentuu käytänteille, joita ei löydy muun rock-

musiikin piiristä ja sen alakulttuurit ovat paljon monimutkaisempia, kuin muussa rock-

musiikissa. Paikallisemmalla tasolla yhteisön jäsenet vaikuttavat omalla toiminnallaan 

metalliyhteisön historiaan ja käytäntöihin. Tämä tapahtuu esimerkiksi ostamalla musiikkia, 
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viettämällä aikaa harjoitustiloissa ja klubeilla sekä perustamalla omia yhtyeitä. (Berger, 

1999, s. 56–59.) 

Metallimusiikin määritelmä onkin erittäin subjektiivinen ja henkilön käsitykseen siitä 

vaikuttavat esimerkiksi hänen ikänsä, kulttuurillinen taustansa ja geopoliittinen sijaintinsa. 

Esimerkiksi nuoremmat, äärimmäisempää metallia kuuntelevat metalliharrastajat voisivat 

helposti lukea sellaiset yhtyeet kuten Deep Purple ja Led Zeppelin vanhoiksi rockyhtyeiksi, 

kun taas esimerkiksi 1970-luvun alkupuolella syntynyt sukupolvi pitää niitä yleensä 

metallina. Jatkuvasta muutoksesta ja keskustelusta huolimatta varhaisen metallimusiikin 

tyylistä musiikkia tehdään edelleen (Lilja, 2009, s. 23.) 

Yhteisössä vallitsevaa kiistaa siitä, onko jokin musiikki metallia vaiko ei, pidetään 

tärkeänä edellytyksenä sen olemassaololle. Yhteisön jäsenet jakavat keskenään yhteisiä 

arvoja, mutta toisaalta heillä on yksilöllisiä käsityksiä yhteisön rajoista. Jos yhteisö olisi 

keskenään täydellisen yksimielinen, ei keskustelua erimielisyyksistä olisi. Tämä koskee 

myös yhteisön rajoja, eli sitä, mikä musiikki on metallia ja mikä ei. Tämän keskustelun 

avulla pystymme erottamaan sen, mihin metallimusiikki loppuu. Raja ei ole kuitenkaan 

tarkka viiva, vaan kiistanalainen alue. (Scott, 2016, s. 28.) 
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4 MUSIIKILLISTEN PIIRTEIDEN VERTAILUA 

METALLIMUSIIKIN JA MUUN POPULAARIMUSIIKIN 

VÄLILLÄ 

Genrellä on edellytyksiä siitä, miltä musiikin tulee kuulostaa, että se voidaan lukea 

kuuluvaksi siihen. Jotta tämä tietyn kuuloinen soundi saavutettaisiin, vaaditaan tietynlaista 

instrumentaatiota, esitystapaa ja sävellystyyliä. Joillekin genreille nämä ominaisuudet 

yksin riittävät, jotta musiikki luetaan kuuluvaksi niihin. Valtaosa musiikista on kuitenkin 

myös visuaalista. Osa musiikista sisältää esimerkiksi sanoja, mikä tuo kappaleiden 

merkityksiin uuden ulottuvuuden. (Weinstein, 2009, s. 7.) Musiikkia luokiteltaessa 

ulkomusiikilliset seikat voivat olla joskus jopa suuremmassa roolissa, kuin puhtaasti 

musiikilliset seikat (Lilja, 2009, s. 22).  

Myöskin metallimusiikin kohdalla luokitteluun eivät vaikuta pelkästään itse musiikki ja 

sen soundi, vaan myös esimerkiksi jonkin yhtyeen visuaaliset ja verbaaliset ominaisuudet 

(Weinstein, 2009, s. 7).  

Metallimusiikilla ei katsota olevan selvää rajaviivaa, vaan ennemminkin jonkinlainen 

epäselvä, leveä rajapyykki. Tästä syystä joidenkin yhtyeiden voidaan sanoa olevan 

enemmän tai vähemmän metallimusiikkia. (Weinstein, 2009, s. 15.) 

4.1 Soundi ja musiikin funktionaaliset kerrokset 

Englanninkielisessä termistössä käytetään käsitettä timbre, eli soundi tai sointiväri, 

kuvailtaessa miltä jokin ääni kuulostaa. Perinteisesti käsitettä täsmennetään poissulkevalla 

määritelmällä: soundi kuvaa sitä äänen ominaisuutta, jonka avulla kuulija voi erottaa 

toisistaan kaksi yhtä voimakasta ja saman vireistä ääntä. (Moore, B., 1995, s. 426.) Ferrer 

(2012) on myös kirjoittanut soundin olevan kuuloaistille sitä, mitä värit ovat näköaistille 

(Ferrer, 2012, s. 11). Musiikin kuuntelijat, jotka eivät ole saaneet musiikkiin muodollista 

koulutusta, pitävät soundia tiedostamattaankin merkittävänä tekijänä luokitellessaan 

musiikkia (Ferrer, 2012, s. 30).  

Soundin vaikutus on suuri määritettäessä onko jokin musiikkikappale metallia vaiko ei 

(Weinstein, 2009, s. 18). Siihen, että pidetäänkö jotakin kappaletta raskaana, vaikuttavat 
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erityisesti kitara-, rumpu- ja laulusoundit (Berger, 1999, s. 58 – 59). Metallimusiikin 

harrastajat pitävät hyviä soundeja tärkeänä osana musiikkia (Juvonen, 2000, s. 253). 

Äärimetallin korviinpistävämpänä ominaisuutena pidetään genren soundia. Vaikka 

äärimetalli kattaa monta alagenreä, niille yhteistä ovat transgressiiviset soundit – 

esimerkiksi nopeus, melodian puute, murinalaulu. (Kahn-Harris, 2009, s. 29.) 

Jonkin äänen karkeus ja raspisuus voidaan assosioida innostukseen ja aggressioon, toisin 

kuin lämpimät ja pehmeät soundit, jota voidaan kuulla vaikkapa folk-äänitteelle 

nauhoitetussa akustisessa kitarassa. (Machin, 2010, s. 123.) Särökitarasoundi onkin yksi 

metallin tärkeimpiä tunnuspiirteitä, jonka teki tunnetuksi yhtye nimeltään The Kinks 

kappaleellaan You Really Got Me (1964). Weinsteinin (2009) mukaan tämä särösoundi 

korostaa metallille tärkeää vaikutelmaa kovasta äänenvoimakkuudesta ja ylipäätään 

voimakkuudesta.  

Metallissa käytetty särösoundi eroaa kuitenkin yleensä punkissa käytetystä rujosta, 

likaiseksi kuvaillusta säröstä. Metallissa särö on usein agressiivinen ja iskevä, kuulostaen 

hieman konemaiselta. (Machin, 2010, s. 123.) 

Toisena merkittävänä tekijänä metallin soundissa ovat rummut. Metallirumpaleiden 

käyttämät rumpusetit ovat paljon laajempia, kuin monissa muissa rock-musiikin tyyleissä 

käytetyt rumpusetit. Rumpusetti on vahvistettu mikrofoneilla äänenvoimakkuutta 

korostaen. (Weinstein, 2009, s. 25.) 

Voimakkaasti vahvistettu bassokitara korostaa erityisesti rumpujen bassorumpua (tai -

rumpuja), toimien näin enemmän rytmi-, kuin melodia- tai harmoniasoittimena. Muita 

soittimia, kuten koskettimia, voidaan käyttää, mutta ne eivät ole pakollisia. Myös 

metalliyhtyeen laulajan tulee kuulostaa voimakkaalta. (Weinstein, 2009, s. 25.)  

Jotta metallimusiikkia voidaan ymmärtää, tulee ymmärtää siihen usein liitetty termi 

raskaus (heaviness). Musiikin ”raskaus” kuvaa ennen kaikkea säröefektin läpi soitettuja 

kitaroita. Muita tekijöitä ovat ala- ja ylätaajuuksiltaan korostetut bassorummut ja vokaalit, 

jotka ovat joko vireisiä, sisältäen karheita tai kovaäänisiä ominaisuuksia, tai kokonaan 

virityksetöntä murinaa, jossa ei ole erotettavia taajuuksia. Virityksetöntä murinalaulua 

pidetään raskaampana, kuin virityksellistä laulua. (Berger, 1999, s. 58.)  

Näiden määritelmien pohjalta tarkastelen kolmea erilaista musiikkikappaletta, joiden 

kertosäkeet pohjautuvat samanlaiselle sointukierrolle. Kyseinen sointukierto voidaan 
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analysoida duurissa sointuastein vi-IV-I-V tai mollissa i-VI-III-VIIb. Boston Globe -lehden 

musiikkitoimittaja Marc Hirsh (2008) on antanut kierrolle humoristiseksi tarkoitetun 

nimityksen Sensitive Female Chord Progression (SFCP).  

Tämä vertailu muistuttaa esimerkiksi Bowmanin (2003) tekemää tutkimusta, jossa hän 

vertaili neljää eri äänitettä jazz-kappaleesta Try a Little Tenderness. Bowman kuvaili 

lauluosuuksissa vaihtelevan soundin vaikuttavan merkittävästi eritysesti kappaleiden 

estetiikkaan ja merkitykseen.  

Analysoin kappaleita käyttämällä apuna Allan Mooren (2012) teoriaa populaarimusiikin 

kappaleiden instrumentaatiosta ja äänilähteistä. Hän käyttää näistä tekijöistä yleisnimitystä 

tekstuuri ja kuvailee sen, eli jonkin kappaleen äänimaiseman, aiheuttavan ensimmäisenä 

aistimuksen kappaleen tunnistamisesta. Hän jakaa tekstuurin kolmeen laajaan kategoriaan: 

funktionaalisiin kerroksiin, ”soundboxiin” ja soundiin. Tässä tutkielmassa käytän apuna  

Mooren kehittämiä funktionaalisiin kerroksia ja analysoin näillä kerroksilla olevia 

soundeja. 

Miltei kaikki populaarimusiikkiin kuuluvat kappaleet koostuvat neljästä funktionaalisesta 

tasosta. Ensimmäinen näistä on rytmitaso, joka luo selvän rytmisen kuvion, ”grooven”. 

Tämä kerros koostuu yleensä rumpusetistä tai vastaavasta. Toinen taso on funktionaalinen 

bassotaso, joka on kytköksissä grooveen. Kolmas taso on melodiataso, joka koostuu 

yhdestä tai useammasta selkeästä melodiasta. Tämä taso pitää sisällään suuren osan 

kappaleen identiteetistä, ja esimerkiksi pyydettäessä muistelemaan kappaletta kuulija 

keskittyy yleensä tähän kerrokseen. Neljäs taso on harmoninen täytetaso, joka täyttää 

basso- ja diskanttitasojen (melodiataso) väliin jäävän tilan. Näistä neljästä tasosta 

harmoninen täytetaso pitää sisällään suurimman määrän erilaisia mahdollisia instrumentti- 

ja äänilähdevalintoja. Yleisimmin tämä taso pitää sisällään kosketinsoittimia tai kitaroita. 

Metallimusiikissa on yleistä käyttää molempia. (Moore, 2012 s. 21.) 

Yksi valitsemistani näytteistä edustaa valtavirran pop-musiikkia ja kaksi metallimusiikin 

melodista, kaupallisesti menestyvää puolta. Kappaleissa ei tapahdu yllättäviä tonaalisia 

muutoksia ja ne ovat rakenteeltaan helposti analysoitavissa perinteisin kevyen musiikin 

analyysin keinoin – kustakin kappaleesta löytyy säkeistö ja kertosäe (tai A- ja B-osa), 

instrumentaalinen ensimmäiseen säkeistöön vievä intro sekä jonkinlainen muusta 

kappaleesta eroava instrumentaalinen C-osa. Vertailun selkeyttämiseksi olen eritellyt 

kunkin näytekappaleiden kertosäkeiden funktionaaliset tasot Taulukossa 1.   
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Kappale Rytmitaso Bassotaso Harmoninen 

täytetaso 

Melodiataso 

Africa Ei 

merkittävästi 

prosessoitu 

Ei 

merkittävästi 

prosessoitu 

Koskettimet, 

akustinen kitara, 

särökitara 

loppupuolella 

Puhdasta laulua, ei tunnetta erityisen 

voimakkaasta äänenkäytöstä. Kevyt 

särökitaramelodia viimeisessä 

kertosäkeessä 

The 

Nexus 

Voimakas, 

prosessoitu 

Sekoittuu 

kitaravalliin. 

Voimakkaasti 

särötetty 

kitaravalli, 

moderneja 

kosketinsoundeja 

Puhdasta laulua, ei tunnetta erityisen 

voimakkaasta äänenkäytöstä. 

Karawane Voimakas, 

prosessoitu 

Sekoittuu 

kitaravalliin. 

Voimakkaasti 

särötetty 

kitaravalli, 

orkesterisoittimia. 

Särökitaramelodia, jolla yhteinen 

rytmi virityksettömän murinalaulun 

kanssa. 

Taulukko 1.  Esimerkkikappaleiden funktionaaliset tasot. 

Ensimmäinen esimerkki on yhdysvaltalaisen Toto-yhtyeen kappaleesta Africa, joka on 

julkaistu vuonna 1982 yhtyeen neljännellä studioalbumilla Toto IV. Kappale on 

balladimainen pop-klassikko, jonka harmonisella täytetasolla ei kuulla juurikaan 

särökitaraa lukuunottamatta kertosäkeen viimeisiä tahteja. Muutoin kertosäkeen 

harmoninen täytetaso koostuu varsin pehmeistä soundeista. Africa ei sisällä muitakaan 

Weinsteinin tärkeäksi nostamia metallin tunnusmerkkejä, kuten rytm voimakkaan 

kuuloisia rumpuja tai voimakkaan kuuloista laulajaa. Hirsh (2009) on listannut kappaleen 

yhdeksi esimerkeistä SFCP-sointukiertoa käsittelevässä blogissaan. 

Toinen esimerkki on ruotsalaisen Amaranthe-yhtyeen kappaleesta The Nexus, joka on 

julkaistu vuonna 2013 albumilla nimeltä Nexus. Yhtye yhdistelee metalcorea, power 

metallia ja pop-musiikkia. Kriitikot viittaavat siihen usein pop-metallina (Kontio, 2013). 

Kappaleen kertosäkeen sointukierto on sama, kuin ensimmäisenä esimerkkinä olleessa 

Toton kappaleessa, mutta niitä ei yleensä luokitella samaksi tyylilajiksi. Amaranthen 

kappaleessa harmonisella täytetasolla särökitarat soittavat sointumattoa koko kertosäkeen 

pituudelta ja rytmitasolla olevien rumpujen soundi on voimakas. Molemmat elementit ovat 

metallimusiikin keskeisiä tunnusmerkkejä (Weinstein 2009 s. 25). Harmonisella 
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täytetasolla kuullaan kuitenkin myös modernin kuuloisia, esimerkiksi elektronisessa 

tanssimusiikissa paljon käytettyjä kosketinsoitinsoundeja. Näin ollen raskaista soundeista 

huolimatta kappaleen voi yhdistää myös kevyempään populaarimusiikkiin. Kertosäkeen 

harmoninen taso on näin ollen metallimusiikin saralla totuttua pop-vaikutteisempi. 

Melodisella tasolla kertosäe ei eroa merkittävästi Africasta, molemmissa kuullaan 

kohtalaisen vaivatonta, puhdasta äänenkäyttöä. Poistamalla särökitarat ja vaihtamalla 

rumpusoundeja kappale voitaisiin luokitella todennäköisesti uudestaan johonkin toiseen 

genreen, kuin metalliin. 

Kolmantena esimerkkinä on saksalaisen Equilibrium-yhtyeen kappale Karawane albumilta 

Erdentempel, vuodelta 2014. Yhtye yhdistelee folk metallia, black metallia ja sinfonista 

metallia (Kontio, 2014). Rakenteeltaan kappale on popmainen, joskin hieman 

polveilevampi kohtalaisen pitkine introineen (n. 47 sekuntia) ja C-osineen (n. 36 sekuntia). 

Kappaleen kertosäkeen sointukierto on sama, kuin Africassa ja The Nexuksessa, mutta 

soundi on jälleen erilainen. Laulumelodiaa ei ole lainkaan, sillä vokalisti käyttää 

äärimmäiselle metallimusiikille tyypillistä vireetöntä murinaa koko kertosäkeen ajan. 

Laulajan ei voida näin ollen varsinaisesti siis laskea olevan kappaleen melodisella tasolla, 

vaikka hän onkin miksauksessa etualalla. Ainoana melodisena elementtinä on särökitaralla 

soitettu melodia, jonka rytmitys on sama, kuin murinalaulussakin. Kertosäettä on kuitenkin 

kuvailtu tarttuvaksi (Kontio, 2014). Kitaran voineekin ajatella liittävän virityksettömän 

murinalaulun kappaleen melodiselle tasolle luomalla identtisellä rytmityksellään laululle, 

tai lauluraitaan yhdistettävän melodian. Harmoninen täytetaso on melko samanlainen kuin 

The Nexuksessa, joskin Amaranthen käyttämien modernien kosketinsoitinsoundien tilalla 

on etäisen kuuloista orkesterimattoa.   

Näiden kolmen kappaleen kertosäkeiden melodiset tasot eivät poikkea melodiatyyliltään 

toisistaan, sillä jokainen sisältää pääasiassa kappaleen sävellajin säveliä. Kertosäkeet eivät 

sisällä mitään merkittäviä toisistaan eroavia sovituksellisia tekijöitä, vaan soittajat soittavat 

tasaista, vähäeleetöntä komppia päämelodian tukena. Yhdistävänä tekijänä on myös 

yhteissoiton lyhyt tauko ennen kertosäettä, jossa annetaan tilaa rumpufillille. Kappaleiden 

tempot eivät myöskään eroa keskenään merkittävästi – ne eivät ole toki samoja, mutta 

kukin kappale voitaisiin luokitella keskitempoiseksi niiden sijoittuessa alueelle 80-110 

iskua minuutissa. Näin ollen merkittävimpänä erona kappaleita ja vertailtaessa ovat 

funktionaalisten tasojen soundit. 
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Amaranthen kappaleessa kuullaan raskaita särökitaroita, prosessoituja rumpuja ja välillä 

virityksetöntä murinalaulua. Näin ollen sitä voidaan pitää Bergerin (1999) esittämien 

tunnusmerkkien mukaan raskaana, mikä on tärkeä metallimusiikin tunnusmerkki. 

Equilibriumin kappaleen vokaalit koostuvat kokonaan virityksettömästä murinalaulusta ja 

särökitarat sekä prosessoidut rummut soivat läpi kappaleen, joten se voidaan myös 

luokitella raskaaksi. Equilibriumin kappaleessa ei kuulla ollenkaan virityksellistä laulua, 

toisin kuin Amaranthen kappaleessa. Bergerin (1999) kirjoitukseen nojaten, Karawanea 

voidaan siis mahdollisesti pitää raskaampana kappaleena, kuin The Nexusta. Karawanea ei 

voida kuitenkaan pitää puhtaasti äärimetallina, sillä se sisältää selkeitä, populaarimusiikille 

ominaisia melodisia elementtejä ja harmonioita. Kahn-Harrisin (2009) mainitsemat 

äärimetallin tunnusmerkit, kuten melodian puute, eivät täyty kokonaan (Kahn-Harris, 

2009, s. 29). 

Nämä kolme samankaltaisista musiikillisista elementeistä koostuvat kappaleet kuulostavat 

keskenään varsin erilaisilta ja vaikuttaisi siltä, että merkittävimpänä erona ovat 

kappaleiden erilaiset soundit. Toton lempeään, säröttömään pop-tuotantoon ja laulajan 

vaivattomaan äänenkäyttöön verrattuna Amaranthen ja Equilibriumin kappaleet ovat 

selvästi raskaampia.  

Pop-vaikutteista huolimatta sekä Amaranthella, että Equilibriumilla, on vankka asema 

metallikulttuurissa. Molemmat ovat ainoataan metallimusiikkiin keskittyneiden levy-

yhtiöiden kiinnittämiä. Amaranthen levy-yhtiönä toimii suomalainen Spinefarm Records ja  

Equilibrium on puolestaan saksalaisella Nuclear Blast Records -levy-yhtiöllä. Amaranthen 

vankasta asemasta metalliyhteisössä kertoo myös se, että yhtye esiintyy jatkuvasti 

metallifestivaaleilla. Lisäksi sen levyjä on arvioitu esimerkiksi Imperiumi.net -

verkkosivustolla, joka on metallimusiikkiin keskittynyt sivusto (Kontio, 2013).  

4.2 Sävellykselliset ja sovitukselliset ominaisuudet 

Soundit vaikuttavat raskauteen pääasiassa kitara-, rumpu- ja laulusoundien kautta (Berger, 

1999, s. 58 – 59). Kappaleen raskauteen voidaan vaikuttaa kuitenkin myös sävellyksillisin 

tai esityksillisin keinoin – se voidaan tulkita raskaaksi, jos se herättää kuulijassa 

tehokkaasti aggressiivisia tunteita (Berger, 1999, s. 58). 
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Metallimusiikin ”kieliopin” katsotaan tulleen blues-rockista, joka puolestaan juontaa 

juurensa yhdysvaltalaisesta, urbaanista ja sähköistetystä blues-musiikista. Tällaista 

musiikkia esittivät esimerkiksi artistit Muddy Waters ja Howlin' Wolf. Merkittävänä 

tekijänä eron luomisessa blues-rockin ja metallimusiikin välille olivat erityisesti brittiläiset, 

kitaravetoiset yhtyeet – erityisesti yhtye nimeltä The Yardbirds. Lisäksi Jimi Hendrixin 

katsotaan vaikuttaneen metallin syntyyn musiikillisesti, kuten myös esiintymistyylillään. 

Lisäksi vaikutteita otettiin psykedeelisestä rockista, joka oli tanssimisen sijaan tarkoitettu 

kuulijan uppoutumista varten. (Weinstein, 2009) 

1970-luvun ja varhaisen 1980-luvun raskaina pidetyt kappaleet perustuivat lähinnä 

molliharmoniaan, 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvulla raskaampaan ilmaisuun 

pyrkivät metalliyhtyeet, esimerkiksi death metallia soittavat bändit, alkoivat rikkoa 

molliharmoniaa voimakkaasti (Berger, 1999, s. 62). Death metal juontaa puolestaan 

juurensa speed- ja thrash metallista, jotka olivat ensimmäisiä äärimetalliksi luettavia 

alagenrejä (Lilja, 2009, s. 44).  

Diatonisuutta ja blues-pohjaista harmoniaa alettiin pitää ”kevyenä” ja kaupallisena. Näin 

ollen käyttöön otettiin yllättäviä puolisävelaskelkulkuja ja tritonuksia (Berger, 1999, s. 62.) 

Kappaleissa saattoi olla myös sävellajittomia, schönbergmäisiä osioita (pitch axis), joissa 

kaikki 12 säveltä voivat esiintyä eikä mikään niistä ole tulkittavissa toonikaksi. (Berger, 

1999, s. 217)  

Metallimusiikissa kappaleiden soinnut luetaan usein osaksi sävellystä, sen sijaan, että 

niiden ajateltaisiin olevan vain säestyselementti. Metallimusiikin katsotaan myös oleman 

vahvasti kytköksissä muihin länsimaisiin musiikkigenreihin. Lisäksi kulttuurillista 

yhdistymistä on tapahtunut myös itämaisen musiikin kanssa. Sen sijaan viittaukset bluesiin 

ovat vähemmän hallitsevia, kun on aiemmin ajateltu. (Lilja, 2009) 

Äärimmäiseksi metallimusiikiksi, esimerkiksi death metalliksi luokitellut kappaleet, ovat 

usein rakenteeltaan polveilempia, kuin kevyemmät rock- tai pop-kappaleet. Ne sisältävät 

lukuisia osia ja riffejä, eikä niitä voida ongelmitta analysoida pop-musiikkiin 

sovellettavilla rakennetermeillä. (Berger, 1999, s. 64.) 
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Speed metallin synty kiihdytti metallikappaleiden tempoa 1980-luvulla ja muut genret, 

kuten grindcore jatkoivat tempon kasvattamista. Hitaasti soittavat yhtyeet luokiteltiin 

puolestaan usein doom metalliksi. (Berger, 1999, s. 57–58.)  

Riffit – eli lyhyet musikilliset aiheet, joita toistetaan – ovat tärkeitä elementtejä 

metallikappaleiden säveltämisessä (Lilja, 2009, s. 32). Riffit toteutetaan pääasiassa 

sähkökitaralla ja sen soittotyyli on usein virtuoosimaista. Riffien ja soolojen tonaliteetti 

rakentuu pääasiassa blues-skaalojen ja molliasteikon ympärille. (Lilja, 2009, s. 37) 

Soundien merkitystä metalliriffeissä on lähestytty humoristisesti YouTubessa. Paranormal 

Guitar Channel -nimimerkillä videoita julkaiseva käyttäjä on julkaissut videon nimeltään 

”Top Famous Metal Riffs without distortion #1 a.k.a. Surf Music From Hell”, jolle on 

myös jatko-osa. Videossa kitaristi soittaa tunnettujen metallikappaleiden, pääasiassa 80-90 

lukujen thrash metal –kappaleiden, riffejä taustanauhan kanssa ilman säröefektiä. Videon 

ilmaisutyyli viestii, että videolla esiintyjän mielestä olisi absurdia pitää hänen soittamiaan 

kappaleita metallina, jos niissä ei olisi säröefektiä. (”Top Famous Metal Riffs..”.)  

4.2.1 Huoratronin musiikki 

Sävellyksellisien ominaisuuksien merkitystä voidaan tarkastella myös analysoimalla 

musiikkia, jota ei pidetä yleisesti ottaen metallimusiikkina, mutta jossa on paljon 

yhtymäkohtia metallisävellyksiin. Ensimmäisenä esimerkkinä on Huoratronin, oikealta 

nimeltään Aku Raskin, musiikki. Huoratron on suomalainen elektronista musiikkia esittävä 

ja julkaiseva artisti, jonka kappaleita kuvaillaan aggressiivisiksi. (Tolonen, 2012) 

Kappaleiden soundit ovat kuitenkin hyvin erilaisia verrattuna metalliin, sillä niissä ei ole 

kitaroita ja rummut on toteutettu rumpukoneilla. Vaikkakin kappaleita kuvaillaan siis 

raskaiksi ja agressiivisiksi, ei niitä suoraan yhdistetä metallimusiikkiin. Sen sijaan 

mainitaan, että Huoratronin musiikista pitävät myös raskaamman musiikin ystävät. 

(”Huoratron: A man from another world”, 2012.) Huoratron on tosin esiintynyt jonkin 

verran metallifestivaaleilla, esimerkiksi Helsingissä järjestettävällä Tuska Open Air -

metallifestivaalilla. (”Historia”, 2015) Näin ollen ei voida väittää, etteikö Huoratronilla 

olisi jonkinlaista jalansijaa metalliyhteisössä. Pääasiassa hän kuitenkin esiintyy eri 

musiikkityyleihin keskittyneillä kevyen musiikin festivaaleilla ja klubikeikoilla muiden 

konemusiikkia soittavien artistien kanssa. (”Past concerts”, 2016) 
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4.2.2 Alamaailman vasarat –yhtyeen musiikki 

Toisena esimerkkinä on niin ikään suomalainen Alamaailman Vasarat. Se oli vuosina 

1997-2014 toiminut yhtye, jonka kokoonpanoon kuului mm. polkuharmooni, selloja, 

trumpetti, rummut, puupuhaltimia ja pasuuna. Kitarasoittimia yhtye ei käyttänyt. Yhtyeen 

soittoa kuvailtiin mm. metalli- ja punk-vaikutteiseksi, mutta se ei koskaan ollut erityisen 

suosittu metalliharrastajien keskuudessa, vaikka yhtyeen sävellykset muistuttavat paikoin 

hyvin paljon death metal -kappaleita. Yhtyeen soittoa on kuvattu myös sellometalliksi, 

mutta yhtye itse ei suosi tätä termiä ja heidän mielestään se kuvaa vain osaa heidän 

musiikistaan. (Korpinen, 2004) 

Esimerkiksi yhtyeen kappale Meressä ei asuta alkaa death metallille tyypillisellä 

sahaavalla riffillä, joka on tässä tapauksessa toteutettu sellolla. Soittotyyli muistuttaa 

”woodchucking”-tekniikkaa, jossa kitaristi soittaa tasaisesti vaimennettuja kahdeksasosia 

lisäten kahdeksasosavirtaan voimasointuiskuja ylemmästä oktaavista (Berger, 1999, s. 63). 

Tässä kappaleessa woodchucking on jaettu niin, että sello soittaa kahdeksasosia ja 

bassosaksofoni puolestaan kaavaa rikkovia iskuja. 

Kappaleessa kuullaan itämaista musiikkia muistuttavia melodioita. Niin sanottu pseudo-

itämainen modaliteetti on ollut osa metallimusiikkia jo pitkään ja sen katsotaan olevan 

tyylillinen jatkumo 60-luvun hippiaikakauden tyylille (Lilja, 2009, s. 172–173).  

Vaikka sävellys- ja sovitustyyliltään Meressä ei asuta muistuttaa merkittävästi 

metallimusiikkia, vaikuttaisi siltä, että totutun metallisoundin puuttuessa sitä ei pidetä 

metallina yhtyeen omiin kommentteihin ja sen asemaan metalliyhteisössä nojaten.  

4.3 Ulkomusiikilliset ominaisuudet 

Musiikin luokittelussa tyylilajeihin joudutaan usein turvautumaan ulkomusiikillisiin 

seikkoihin. Hard rockin ja metallimusiikin raja on hyvin subjektiivinen ja kiistelty, mutta 

rajanveto tehdään joskus lyriikoiden perusteella. Hard rockiksi luetuiden yhtyeiden lyriikat 

käsittelevät usein misogynististä, macho-ihanteisiin nojaavaa seksuaalisuutta tai liberaalia, 

mutta tarkentumatonta politiikkaa ja pyrkii välttelemään metallimusiikissa yleisiä teemoja, 

kuten hulluutta, väkivaltaa ja okkultismia. (Lilja, 2009, s. 24.)  
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Äärimetalliksi luetuissa alagenreissä lyriikat käsittelevät usein esimerkiksi 

maailmanloppua, kuolemaa ja itsemurhaa. Näiden teemojen ajatellaan olevan pidemmälle 

vietyä perinteisen metallimusiikin tematiikkaa. Perinteisessä metallissa käsitellään paljon 

sotaaa, mutta tämä tapahtuu usein ”vanhanaikaisesta”, glorifioivasta näkökulmasta. 

Äärimetallissa sotaa puolestaan käsitellään usein kaiken tuhoavana, merkityksettömänä ja 

nihlisistisenä tapahtumana. Jos sotaa glorifioidaan, kohdistetaan tämä sodan tuomaan 

tuhoon. Äärimetallissa teemat flirttailevat usein ylipäätään vaarallisen symboliikan kanssa. 

(Kahn-Harris, 2009, s. 30-31.) Epäkristillisiä teemoja käyttävät yhteet luetaan pääasiassa 

black metalliksi, joka on eräs äärimetallin 1980-luvulla syntyneistä alalajeista (Mudrian, 

2004, s. 105).  

Ruotsalainen Ghost -yhtye aloitti toimintansa vuonna 2008 ja se julkaisee musiikkia, joka 

muistuttaa paljon 1970-luvun varhaista metallia. Yhtyettä käsittelevissä arvioissa 

mainitaan usein yhtäläisyydet Black Sabbathin musiikkiin (Lindfors, 2013).  

Toisaalta myös australialaisen Wolfmother -yhteen musiikkia verrataan usein Black 

Sabbathiin, sekä Led Zeppeliniin. Wolfmotherin musiikki on riffivetoista, voimakkaalla 

säröllä soitettua kitaramusiikkia (Phull, 2009). Wolfmotherin musiikki ole kuitenkaan 

saavuttanut merkittävää suosiota metalliyhteisössä, tai sitä ei ainakaan näytettäisi 

miellettävän osaksi metalliyhteisöä. Tutkittaessa Wolfmotherin Cosmic Egg -levyn 

arvosteluja musiikkityyliä kuvataan mm. psykedeeliseksi rockiksi, hard rockiksi tai 

proggressiiviseksi rockiksi.  

Voisi kuvitella, että Ghostia luokiteltaessa tapahtuisi sama ilmiö, kuin Wolfmotherin 

kohdalla – kun musiikki muistuttaa vanhaa, klassista metallimusiikkia, ei sitä enää 

nykyään pidetä merkittävänä osana metallikulttuurina metallin jatkuvan muutoksen ja 

metalliyhteisön musiikkia koskevien kiistojen vuoksi. 

Toisin kuin Wolfmother, Ghost esiintyy usein musiikillisesta tyylistään huolimatta 

metallifestivaaleilla ympäri maailmaa. (”Past dates”, 2016b) Ghostin kohdalla suurena 

tekijänä metallikulttuuriin hyväksymisessä vaikuttaisi kuitenkin olevan yhtyeen korostettu, 

teatraalinen okkultismi ja epäkristillisyys. Yhtyeen kaikki kappaleet käsittelevät jollain 

tapaa okkultismia tai antikristillisyyttä ja kappaleilla on sellaisia nimiä kuten Depth of 

Satan's Eyes, Satan Prayer tai Devil Church.  
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Ghostin asema metallikulttuurissa viittaisi siihen, että ulkomusiikillisilla seikoilla ja tässä 

tapauksessa erityisesti sanoituksilla voidaan vaikuttaa siihen, miten yhtye otetaan vastaan 

metalliyhteisössä. Nykymittapuulla musiikkia ei pidetä erityisen raskaana, mutta yhtyeen 

sanoitusten tematiikka ja esiintymisessä sekä visuaalisessa olemuksessa esiin tuotu 

okkultismi ja epäkristillisyys vaikuttaisi saavan metalliyhteisön vastaanottavammaksi 

yhtyeen musiikille.  

Sekä Ghostia että Wolfmotheria verrataan usein Black Sabbathiin. Black Sabbathin 

asemasta metalliyhtyeenä ollaan jokseenkin yksimielisiä (Weinstein 2009, s. 14). Näin 

ollen voisi olettaa, että mikäli yhtyeiden musiikkia verrataan Black Sabbathiin, tulisi myös 

näitä molempia pitää metallimusiikkina. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että metallimusiikin 

jatkuvan muutoksen ja pirstoutumisen vuoksi Wolfmother ei ole saavuttanut asemaa 

metalliyhteisössä. Tätä väitettä tukee Wolfmotherin menneiden keikkojen lista: listasta ei 

löydy kuin kaksi metallifestivaaliesiintymistä (”Past dates”, 2016a).  
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5 POHDINTAA 

Weinsteinin (2016) mukaan metallimusiikki on nykyään pirstoutunutta ja fanien 

käyttäytyminen on muuttunut (Weinstein, 2016, s. 7). Metallimusiikin määritelmä on hyvin 

laaja ja näin ollen tutkimuksen rajaaminen ei ole helppoa. Tutkielmani kustakin luvusta 

voisi tehdä oman, varsin laajan tutkimuksen. Tutkimuksissa voitaisiin käyttää empiirisiä 

kokeita, joissa osallistujat luokittelisivat kuulemiaan esimerkkikappaleita. Tuloksissa tulisi 

huomioida esimerkiksi se, että tunnistaako osallistuja kyseisen kappaleen. 

Aiemmissa luvuissa käyttämäni musiikkinäytteet ja esimerkkiyhtyeet ovat varsin suppeita, 

joten ilmiötä tutkittaessa tulisi musiikillisen otannan olla paljon laajempi. Myös 

haastatteluita voitaisiin käyttää aineiston keräämiseen.  

Kuitenkin jo pienemmällä otannallani voidaan havaita metallin ja muun populaarimusiikin 

välisiä eroja. Metallin ja muun populaarimusiikin rajaa voidaan hahmotella ainakin viiden 

eri tekijän avulla, joilla pyrin myös vastaamaan tutkimusongelmaani ”Mikä erottaa 

metallimusiikin muusta populaarimusiikista musiikillisesti ja sosiaalisesti?” Lisäksi 

vastaan tekijöiden avulla tarkentavaan ongelmaan ”Miksi sellaisenaan joksikin muuksi, 

kuin metalliksi luokitellut yhtyeet tai artistit kytkeytyvät metallikulttuuriin?”: 

1. Metallimusiikin ympärille muodostunut vahva yhteisö ja yhteisöllinen toiminta. 

Bergerin (1999) mukaan metalliyhteisö rakentuu käytänteille, joita ei löydy muun 

rock-musiikin piiristä ja sen alakulttuurit ovat paljon monimutkaisempia, kuin 

muussa rock-musiikissa (Berger, 1999, s. 56). Lisäksi luvussa 3.3. kuvailtu 

yhteisön kulttuuri määrittää, mikä on hyväksyttyä taidetta metalliyhteisössä. 

Muusta kevyestä musiikista erottuva yhteisön käyttäytyminen ja yhteisön kulttuuri 

tekevät eron muuhun populaarimusiikkiin, sekä myös määrittävät, mikä musiikki 

kuuluu metallin piiriin. Tyylilajin ympärille rakentunut yhteisö ruokkii itseään 

luomalla yhteisölleen rajoja (Weinstein, 2016, s. 10).  

 

Mikäli jonkin yhtyeen musiikki saavuttaa hyväksytyn aseman metalliyhteisössä, 

saatetaan sitä alkaa kuuntelemaan yhteisössä laajasti vaikka musiikki ei olisikaan 

kiistattomasti metallia. Tästä esimerkkinä toimii Ghost-yhtyeen asema 

metalliyhteisössä, joka ei tosin ole täysin kiistaton.  
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2. Musiikin valmiit kytkökset metalliyhteisöön. Tarkastelemalla esimerkiksi 

kotimaista imperiumi.net -verkkosivustoa, joka julkaisee heavy metalliin ja 

raskaaseen rockiin liittyviä uutisia ja levyarvioita, voidaan löytää arvioita useista 

yhtyeistä, joita ei lueta metallimusiikiksi. 
1
 

 

Verkkosivusto antaa viitteitä siitä, että metallikulttuurissa hyväksyttyä musiikkia 

voi olla myös muunlainen, kuin varsinaisesti metalliksi mielletty musiikki, mutta 

näin tapahtuakseen tämä musiikki näyttäisi yleensä tarvitsevan jonkinlaisen 

kytköksen metalliyhteisöön. Kytkös voi syntyä esimerkiksi siitä, että tunnettu 

metallimuusikko tekee musiikkia, joka ei ole metallia.  

 

Myös levy-yhtiöt voivat luoda kytköksen metalliyhteisöön. Mikäli 

metallimusiikkiin profiloitunut levy-yhtiö kiinnittää artistin, tai yhtyeen joka 

edustaa jotakin muuta genreä kuin metallia, näyttäisi siltä, että levy-yhtiön maine 

itsessään auttaa artistin tai yhtyeen musiikin leviämistä metalliyhteisöön. 

Tällaisissa tilanteissa lienee kyse yhteisön itsessään asettamista rajoista ja yhteisön 

kulttuurista. Valmiit kytkökset yhteisöön alentavat kynnystä ottaa musiikki osaksi 

yhteisön kulttuuria.  

 

3. Soundi. Luvussa 4.1. vertailin kolmea eri musiikkikappaletta Bergerin (1999) 

väitteen pohjalta, jonka musiikin raskauteen vaikuttavat kitara-, rumpu- ja 

laulusoundit (Berger 1999, s. 58 – 59). Kappaleet muistuttivat toisiaan 

sävellyksellisesti. Niissä on samanlaiset sointukierrot, samankaltaiset rakenteet, 

samantyyliset melodiat ja samanlaisia sovituksellisia ratkaisuja. Merkittävimpänä 

erona on kappaleiden väliset soundierot. Erityisesti särökitaran rooli on merkittävä.  

                                                 
1
 Tenhi-yhtyeen musiikkia kuvaillaan näin: ”Saivolla yhtyeen akustiseen, kansanmusiikkipohjaiseen tunnelmointiin on 

tuotu mielestäni yhä enemmän klassisen musiikin piirteitä” (Korpinen 2011). Blackfield-yhtyeen debyyttilevyä arvioitiin 

puolestaan näin: ” Porcupine Treestä ja tietty Opeth -yhteyksistään tunnettu Steven Wilson on lyöttäytynyt yhteen 

israelilaismuusikko Aviv Geffenin kanssa ja lopputuloksena on levyllinen vähäeleistä ja kaunista tunnelma-poppia” 

(Korpinen 2004). Tuomas Holopaisen säveltämää orkesterilevyä kuvailtiin ”Holopaisen tyyli on sen verran tunnistettava, 

että säveltäjän tunnistaa hyvin ilman perinteisiä bändisoittimia. The Life And Times Of Scrooge nimittäin etenee 

enimmäkseen ison orkesterin ehdoilla” (Kaartinen 2014). 
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Sävellystyyli on luonnollisesti merkittävässä roolissa määriteltäessä kappaleen 

tyylilajia, mutta tekemäni vertailun pohjalta voisi myös ajatella, että ei-metalliksi 

mielletystä kappaleesta voi tehdä metallimusiikkia pelkästään muuttamalla 

sointiväriä. Vastavuoroisesti on toisaalta vaikeaa kuvitella polveilevan death metal 

-kappaleen nousevan valtavirtaan ainoastaan poistamalla särökitarat ja muut 

metallimusiikille ominaiset soundit, kuten mainitsemani humoristinen YouTube -

kanava Paranormal Guitar Channel videoillaan esittelee.  

 

Syitä särön ja ylipäänsä voimakkaiden soundien tärkeydelle voisi hakea Hjelmin 

ym. (2012) esiin tuomasta transgressiosta ja metallin vastakulttuuriasemasta. 

Murray Schaferin (1977) mukaan voimakkuus ja äänenvoimakkuus ovat 

kytköksissä toisiinsa. Yhteiskunnassa äänekkyys sallitaan niille, jotka ovat vallassa 

ja saavat tulla kuulluiksi. Ennen teollistumista kirkon sallittiin olevan yhteiskunnan 

äänekkäin äänilähde. Nyky-yhteiskunnassa lentokoneiden ja poliisiautojen sallitaan 

olevan äänekkäitä, kun taas vaikkapa moottoripyöräjengiä pidetään häiriönä. 

Schaferin mukaan ongelma ei ole niinkään äänenvoimakkkuudessa itsessään, vaan 

siinä, että tämä haastaa sosio-akustisen järjestyksen. Tästä syystä on olennaista 

huomioida, ketkä laulajat ja soittajat ovat äänekkäitä, sillä ne liittyvät käsitykseen 

voimakkuudesta.  

 

Metallimusiikissa itsessään ja metalliyhtyeiden sisälläkin voisi ajatella olevan 

kilpailua äänekkyydestä. Machinin (2010) mukaan metallimusiikin äänimaisemassa 

etualalla ovat pääasiassa kovaääniset laulu- ja kitarasolistit, suhteessa niin ikään 

äänekkäisiin rumpuihin, bassoon, komppikitaraan ja kosketinsoittimiin (Machin, 

2010, s. 118). Tämä solistien äänekkyys muun ”melun” keskellä saattaa heijastaa 

nyky-yhteiskunnan äänekkyyttä, jossa esiin voi päästä ainoastaan huutamalla, eli 

olemalla äänekkäämpi kuin muut. 

 

Metallimusiikkia itsessään pidetään siis kovaäänisenä musiikkina. Kovaääniset 

särösoundit ja äänekkäästi laulava, mahdollisesti murinatekniikkaa käyttävä 

vokalisti ovat metallimusiikin kulmakiviä. Mikäli nämä tekijät riisutaan pois, 

kuulijan käsitys kappaleen äänenvoimakkuudesta laskee ja näin ollen kappaleesta 

puuttuu myös metallimusiikille olennaista tunnetta voimasta ja transgressiosta. 
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Tämä selittänee myös osaksi luvussa 3 vertailtujen kappaleiden luokittelua eri 

genreihin ja ala-genreihin. 

 

4. Ulkomusiikilliset tekijät. Sanoitukset ja tematiikan vaikutukset musiikin 

luokitteluun vaikuttaisivat olevan hyvin tapauskohtaisia. Ghost-yhtyeen lyriikoissa 

käytetyt okkultistiset aiheet sysäävät yhtyettä kohti metalliyhteisöä, vaikka se on 

musiikillisesti suhteellisen kevyttä. Toisaalta kristillisiä aiheita käsittävää 

kappaletta ei luokiteltaisi black metalliksi, vaikka kappale muistuttaisikin black 

metallia musiikillisesti. 

 

Kansallisromanttiset sanoitukset ja teemat vaikuttaisivat myös olevan suosiossa 

metallimusiikissa. Thompsonin (2012) pro gradu -tutkielma Uppsalan yliopistosta 

käsittelee kansallisromantiikkaa norjalaisessa black metal -musiikissa. 

Tutkielmassa todetaan, että kansallisromantismi on isossa osassa norjalaisen black 

metallin tematiikassa, sekä vastavuoroisesti norjalainen black metal mielletään 

merkittäväksi osaksi norjalaista kansallisidentiteettiä. (Thompson, 2012, s. 4.) Tästä 

voisi siis löytyä yksi syy sille, miksi jotkin kansallisromanttiset, ei-metallia 

soittavat yhtyeet, ovat suosittuja ja hyväksyttyjä metalliyhteisössä. 

 

5. Aikakausi. Vaikuttaisi siltä, että musiikillisesti toisiaan muistuttavat yhtyeet 

saatetaan luokitella eri tyylilajeiksi, jos ne ovat eri aikakaudelta. Varhaista 

metallimusiikkia muistuttavaa musiikkia soittavan Wolfmotherin musiikkia ei 

pidetä pääasiallisena metallimusiikkina, joskin sen yhtäläisyydet varhaisiin 

metalliyhtyeiseiin mainitaan usein levyarvioissa.  

Soundin liiallistakin merkitystä metallimusiikin määrittämisessä on alettu hiljattain 

kritisoida metalliyhteisössä. Invisible Oranges -verkkosivustolla julkaistu Dan Willhellmin 

(2014) kirjoittama artikkeli metallimusiikista ja sen renessanssista kiinnittää lukijan 

huomion siihen, että jossain vaiheessa metallimusiikin historiassa särösoundeja, 

prosessoituja rumpuja ja agressiivista laulua sisältävää musiikkia alettiin pitää 

automaattisesti metallina. Tämän asian voi mielestäni havaita myös luvun 4.1. 

esimerkkikappaleissa, jotka eroavat keskenään ainoastaan soundeiltaan. Musiikillisesti 

kaikki voitaisiin luokitella popiksi.  
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Willhellm nostaa esille myös aiemmin mainitsemani Ghost -yhtye ja siinä korostetaan 

metallin olevan muutakin, kuin vain soundikysymys. Wilhellm esittää lukijalleen 

kysymyksen ”Eikö meidän tulisi tuntea metalli, sen sijaan että muserrumme sen alle?” 

Syitä Ghostin luokittelulle metalliksi ei eritellä, mutta uskoisin niiden olevan 

mainitsemiani ulkomusiikillisia tekijöitä, jotka tavalla tai toisella saavat kuulijan 

”tuntemaan metallin”, sen sijaan että se tarjoillaan heille totutussa säröpaketissa.  
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