
1980-luvun alussa kuusi koulupoikaa perusti bändin 
ja kasettilevymerkin, joista jäi vain pieni merkintä 

historiankirjoituksen marginaaliin. Kun yhteistä 
toimeliaisuutta tarkastelee lähempää, huomaa että 

kyltymättömästä kulttuurinnälästä, kriittisestä 
älystä ja vapaasta yhdessäolosta kumpusi 

muutaman vuoden ajalle pökerryttävä määrä 
toimintaa ja ajatuksia. 
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Funktiolaskinmusiikkia

Outoja rituaaleja

Kaikki kumarsivat parinkymmenen 
minuutin ajan idoliaan Kari Peitsamoa.
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Kalanhajuinen unimuseo

Uusien bändien keksiminen oli yhtä tärkeää kuin soittaminen.
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Kasettitorni

Musiikkivyöry 
Urakka-studiossa

M!"##$#%%#"&"'# M#$( T(()#%( kehitteli Swis-

sairin jäsenistä johdonmukaisimmin omaa 

outoa estetiikkaansa. Hän oli perustanut jo 

yläasteella omaan huoneeseensa Klaukkalassa 

Urakka-studion, jonka tärkeimmät varusteet 

olivat rumpukone Dr. Rhythm sekä kasettinau-

huri, jonka nauhoitusnopeutta pystyi säätä-

mään portaattomasti. Lisäksi käytössä olivat 

ainakin huutokaupasta ostetut Riviera-urut, 

koulukaveri Massettin rakentama tremolo-

pedaali, soitinkaupasta käytettynä ostettu 

flanger-pedaali sekä Mikan isän työmatkoil-

taan tuomia pillejä ja perkussioita. 

Mika suunnitteli nauhoituksensa tarkkaan. 

Niiden mukaan hän teki ensin koeäänitykset 

ja sen jälkeen äänitti kasetin vielä uudestaan. 

Musiikkivyöry-äänityksissä hän synnyttää hy-

vin erikoisia, painostavan surrealistisia tun-

nelmia hyödyntämällä äänisignaalin ylioh-

jaamista, nauhanopeuden muuttelua ja mitä 

moninaisimpia äänilähteitä. Osa kappaleista 

on luurankomaisia postpunk-pastisseja, mut-

ta parhaiten aikaa ovat kestäneet abstraktim-

mat äänikollaasit, jotka kuulostavat viatto-

mammalta versiolta teollisesta noisesta.

Kaikissa äänityksissään Mika pyrki hah-

mottamaan uuden musiikillisen idean, ja jä-

sensi äänitykset aina kokonaisuuksiksi, oli se 

sitten single, EP tai LP. Valtavien lakkauttami-

sen jälkeen levykokonaisuuksille ei ollut jul-

kaisijaa ja ne jäivät pöytälaatikkoon.

Musiikkivyöryn lisäksi Mika teki omia ää-

nityksiä ainakin nimillä Soccer Sensations ja 

Mika Maatila. Juha Soivion kanssa hän soitti 

nimellä Sunday Voices, sittemmin Sunvot, ja 

Anton Nikkilän kanssa hän perusti Swissairin 

hajottua duon Laguunin jätkät. Kiinnostava 

sivupolku oli myös Mikan innostuminen van-

hasta rockabillysta, josta poiki omia äänityk-

siä nimellä Lonely Geezer.

»Mulla oli Klaukkalassa kaveri Masa jonka 

kanssa diggailtiin 1950-luvun rockia, Johnny 

Burnette Trioa ja sellaista – energistä, innos-

tunutta menoa. Tein siitä pastisseja. Ne oli 

kolkkoja, yksin tehtyjä rockabilly-biisejä. Soi-

tin kaikki kamat itse päällekkäisäänityksinä.»

Mika jatkoi musiikintekemistä vuoteen 

1988, jolloin hänet valittiin Lahden Muotoi-

luinstituutin videoilmaisun linjalle ja opiske-

lu alkoi viedä kaiken liikenevän ajan.

$!%''!!*#+#,$-' 3–4 / 2010



Korneja teatteriasuja 
Meyerholdin kunniaksi

»Laitettiin musa-
luokasta valot 
 pimeäksi ja maattiin 
lattialla ja keskustel-
tiin vallankumouk-
sesta ja elämän 
tarkoituksesta.»

Valtavat 
uudelleenjulkaisut

A!"#! N$%%$&' ()*+$""'' moskovalaisen 

Alexei Borisovin kanssa N&B Research 

Digest -levy-yhtiötä, joka on julkaissut 

kolme otetta Valtavien katalogeista. Vuo-

situhannen alussa ilmestyi kokoelma Pilot-

tilasit – Samples from Helsinki Underground 

1981 – 1987, jolta löytyy edustava valikoima 

Valtavien ja Swissairin julkaistuja ja julkai-

semattomia äänityksiä.

 Vuonna 2008 ilmestyi sekä uudelleen-

julkaisu Swissairin pitkäsoitosta 15. joulu-

kuuta 1981 että Mika Taanilan Swissairin 

äänityksistä koostama vetävä valikoima 

Hermafrodiitit, joka on myös soundtrack 

kouluaikana kuvatusta kaitafilmimateri-

aalista koostettuun kokeelliseen lyhyt-

elokuvaan. Love Recordsin kokoelmalla 

More Arctic Hysteria / Son Of Arctic Hysteria 

(2005) on mukana Swissairin kappale Bag-

gage Claim. Viime syksynä Ektro Records 

julkaisi Musiikkivyöryn levyn Tulemme so-

keiksi, jolle on kerätty parhaat palat Mikan 

kahdelta Musiikkivyöry-kasetilta. Ektro ot-

ti samassa yhteydessä näistä kaseteista 

50 kappaleen uusintapainoksen.

 http://www.nbresearchdigest.com
 http://www.ektrorecords.com
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Tyylillä, ei taidolla

Kasettikulttuuria Pohjois-Italiassa

Kansainvälinen 
kasettikulttuuri liikehdintä
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