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Seuraavat tilanteet ovat tuttuja monelle, joka on joskus 

ajanut autoa. Kun ajoneuvo pitää taskuparkkeerata 

ahtaaseen väliin, kuljettaja säätää radiota hiljaisem-

malle, jotta pystyy keskittymään paremmin. Kun 

kuski puolestaan ajaa ruuhkassa tai yksitoikkoisella 

maantiepätkällä, nostaa hän stereoitten volyymiä ylös. 

Vaikkei asiaa yleensä tule ajaessa miettineeksi, nämä 

tilanteet osoittavat, että taustamusiikilla on vaikutusta 

ajosuoritukseen.

Autolla ajaminen on monimutkainen ja haastava 

suoritus, joka vaatii niin kognitiivisia, aistimuksellisia 

kuin motorisiakin taitoja. Kuljettajan pitää suunnitella 

tekojaan, säilyttää korkea huomiokyky, prosessoida 

ja tulkita erilaista informaatiota sekä kontrolloida 

ajoneuvon mekaanisia toimintoja. Keskittymiskyky on 

siis varsinkin kokemattomilla kuskeilla viritetty kireälle, 

ja autossa soitettu musiikki kilpailee lisästimuluksena 

ajajan huomiosta.

Musiikin ja autolla ajamisen yhteydestä on tehty paljon 

tutkimusta niin psykologian kuin kognitiotieteenkin 

piirissä. Niissä on havaittu, että musiikilla on ajami-

seen sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. 

Parhaimmillaan musiikki rauhoittaa ajajan mieltä ja 

vähentää tieraivoa. Se auttaa keskittymään sekä pysy-

mään vireänä. Sen on havaittu jopa tasapainottavan 

autoilijoiden sydämensykettä, mikä helpottaa stressiä 

ja siten parantaa ajamista. 

Millaista musiikkia ajaessa siis kannattaisi kuunnella, 

jotta ajaminen olisi entistäkin turvallisempaa?

Brittitutkijat Dibben ja Williamson haastatteli-

vat aiheen tiimoilta vuonna 2007 1780 brittiläistä 

autokuljettajaa. Tutkijat havaitsivat musiikin kuunte-

lemisen olevan erittäin yleistä ajamisen aikana – jopa 

kaksi kolmannesta haastateltavista kertoi tekevänsä 

niin. Pääsyyksi kuuntelemiselle esitettiin juuri sen ren-

touttava vaikutus. Kuskit myös väittivät, että musiikin 

kuunteleminen häiritsi heitä vähemmän kuin vaikkapa 

keskusteleminen kanssamatkustajalle. 

Kyselytutkimuksessa havaittiin, että musiikki vaikuttaa 

kuljettajiin kahdella tavalla. Ensinnäkin se aiheuttaa 

erilaisia haasteita keskittymiselle. Toisekseen se vaikut-

taa kuljettajan kokemiin tunteisiin. Näillä on puoles-

taan erilaisia vaikutuksia itse ajosuoritukseen.

Musiikki aiheuttaa auton kuljettajassa neljän tyyppisiä 

reaktioita: visuaalisia, biomekaanisia, auditiivisia ja 

kognitiivisia. Visuaalista ja biomekaanista reaktioita 

ajamisella aiheuttaa erityisesti ajoneuvon viihdelait-

teiden säätäminen. Vuonna 2003 huomattiin, että 

laitteiden (kuten radio tai cd-soitin) säätäminen vie 

jopa yhden prosentin koko ajoajasta. Erityisesti tämä 

pätee kokemattomiin kuljettajiin.

Biomekaaninen reaktio on myös sydämen sykkeen 

tasapainottuminen musiikkia kuunnellessa. On huo-

mattu, että melko hidastempoinen musiikki (60–80 

iskua minuutissa) on paras autoilua ajatellen, sillä se 

vastaa sydämen lyöntitiheyttä.

Musiikin auditiivisiin reaktioihin kuuluu, että se voi 

vähentää liikennemelusta aiheutuvaa stressiä, ja 

auttaa keskittymään. Toisaalta se voi myös peittää 

tarpeellisia varoitusääniä niin muusta liikenteestä 

kuin omasta ajoneuvostakin. Siten huomiotta 

saattavat jäädä toisten ajoneuvojen äänitorvet tai 
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tavallisuudesta poikkeavat moottoriäänet. Tämä 

on tavallista varsinkin ikääntyneiden kuljettajien 

keskuudessa. 

Musiikki kognitiiviset vaikutukset ovat tutkituista teki-

jöistä monimutkaisimpia. Kuten jo alkuesimerkeissä 

todettiin, lisää musiikki ajajan kognitiivista kuormi-

tusta. Se pakottaa prosessoimaan ääniä ja sanoituk-

sia. Ajaja saattaa taputtaa rytmejä rattiinsa ja laulaa 

mukana. Lisäksi monet kappaleet laukaisevat kuljetta-

jissa muistoja, jotka kilpailevat huomiosta. 

Musiikin on kuitenkin havaittu parantavan ajosuori-

tusta erityisesti, kun ajamisen vaatimat kognitiiviset 

tehtävät ovat yksinkertaisia ja moneen kertaan tois-

tuneita. Tästä esimerkkinä voi pitää vaikkapa jokapäi-

väistä työmatkaa. Musiikki saattaa kuitenkin heikentää 

ajosuoritusta, jos tehtävä on kognitiivisesti vaativa. 

Tämä selittäisi sitä, miksi niin moni laskee radionsa 

volyymitasoa joutuessaan taskuparkkeeraamaan. 

Musiikilla on havaittu olevan kognitiivista syistä vaiku-

tuksia myös kuskin ryhmittäytymiseen tiellä, tilan-

nenopeuteen ja reaktioaikaan. Hiljaisella kuunneltu 

musiikki parantaa ajajan reaktiokykyä tietyissä olosuh-

teissa. Jos stereoita huudattaa sen sijaan liian lujalla, 

muun muassa jarrutusmatkat kasvavat. 

Musiikki vaikuttaa myös ajomielialaan. Sen kuunte-

leminen vähentää esimerkiksi väsymyksen tunnetta. 

On todettu, että Yhdysvaltojen maaseutualueiden 

hiljaisilla moottoriteillä ajaneet joutuivat harvem-

min onnettomuuteen, jos he kuuntelivat musiikkia 

ajamisen aikana. On kuitenkin tärkeää muistaa, että 

musiikin vaikutus vireystilaan on vain hetkellinen eikä 

voi korvata riittävää lepäämistä. 

Musiikilla on havaittu olevan myös rentouttavia ja jopa 

terapeuttisia vaikutuksia. Siten se vaikuttaa ajajien 

mielialaan positiivisesti. Positiivinen mieliala johtaa 

puolestaan vähäisempään tieraivoon ja siitä johtuviin 

vahinkoihin. Monelle nuorelle auto  taas on ainoa 

paikka, jossa he saavat vapaasti valita, mitä kuunnella. 

Tämä lisää kontrollissa olemisen tunnetta ja valin-

nanvapautta, millä saattaa olla hyvinkin positiivisia 

vaikutuksia mielialaan ja käyttäytymiseen.

Muita musiikin ajosuoritukseen vaikuttavia muuttujia 

ovat esimerkiksi kuljettajan henkilökohtaiset ominai-

suudet, kuten musiikilliset mieltymykset ja soitettujen 

kappaleiden tuttuus, persoonallisuus, tarve hakea 

elämyksiä, sukupuoli ja keskittymistarve erilaisissa 

ajotilanteissa.

Dibben ja Williamson listaavat työssään myös tar-

kemmin musiikin elementtejä ja tyylilajeja, joiden 

on eniten todettu vaikuttavan ajosuoritukseen.  On 

stereotyyppistä väittää, että nopeatempoisella ja 

kovalla äänenvoimakkuudella kuunnellulla rock-mu-

siikilla ja vaarallisella ajotavalla olisi yhteys. Väitteessä 

saattaa kuitenkin olla perää. Kuten sanottu, kovavolyy-

minen musiikki saattaa hidastaa kognitiivisia vasteita 

ja siten heikentää ajosuoritusta, hiljaisella soitettu ei. 

Vastaavasti nopeatempoinen musiikki heikentää suori-

tusta enemmän kuin hidastempoinen musiikki. 

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. On 

havaittu, että edellä mainitun lisäksi musiikin 
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monimutkaisuus vaikuttaa ajosuoritukseen. Siksi on 

teoriassa mahdollista, että Wagnerin oopperan kuun-

teleminen voi olla kuljettajasta häiritsevämpää, kuin 

monotonisen konemusiikin kuuntelu.

Kaiken kaikkiaan tutkimustuloksista voi huomata, että 

autossa kuunnellulla musiikilla on väliä. Lähitapiola 

suosittelee, että kuskien kannattaa panostaa siihen, 

mitä ajaessaan kuuntelee. Stereoihin kannattaa vali-

koida kappaleita, joiden ominaisuudet sopivat par-

haiten autoiluun. Parhaimmillaan musiikki rentouttaa 

mieltä, pitää virkeänä ja parantaa huomiokykyä. On 

kuitenkin hyvä muistaa, että musiikkimieltymykset ja 

niiden vaikutukseen ovat yksilöllisiä: mikä auttaa toista 

keskittymään, voikin häiritä toista. Kun työmatkalle 

tai mökkireissulle varautuu juuri  itselleen sopivalla 

soittolistalla, ei ajamisesta tule pelkästään miellyttävä 

nautinto. Siitä tulee myös entistäkin turvallisempaa.
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Tuomo Kujala, FT, kognitiotiede, Jyväskylän yliopisto

”Musiikin kuuntelun ja ajoturvallisuuden yhteydestä 

ei ole tutkimuspuolella selkeää näyttöä tai yksimie-

lisyyttä. Tutkimusta on tehty vielä verrattain vähän 

ja tutkimuksessa on esitetty keskenään ristiriitaisia 

havaintoja ja kilpailevia hypoteeseja. Ei ole kuitenkaan 

olemassa selkeää tilastodataa, jonka mukaan musiikin 

kuunteleminen olisi ollut merkittävänä osatekijänä 

auto-onnettomuuksissa tai läheltä-piti-tilanteissa. 

Musiikilla, jota ajaessaan kuuntelee, saattaa kuitenkin 

olla jotain merkitystä. Tutkimuksessa on saatu viit-

teitä siitä, että ennen kaikkea mahdollinen vaikutus 

liittyisi musiikin vireystilaa nostavaan vaikutukseen. 

Vireystilan ja ajosuorituksen välillä on havaittu vahva 

yhteys, samoin väsymyksen ja kolaririskin.

Teorioiden perusteella (mm. Yerkes-Dodsonin laki) 

ihminen on parhaimmillaan vaativissa tehtävissä 

silloin, kun vireystila ei ole liian alhainen eikä liian kor-

kea. Optimaali on jossain niiden välimaastossa. Ehkä 

musiikin avulla voisi siis vaikuttaa siihen, että autoilijan 

vireystila olisi optimaalisella tasolla.

Jos musiikki kiihdyttää liikaa (jolloin puhutaan esimer-

kiksi aggressiivisista, väkivaltaisista sanoituksista tai 

kovatempoisesta musiikista), nopeuskontrolli saattaa 

pettää ja ajovauhdit nopeutuvat. Lisäksi on havaittu 

enemmän kovia jarrutuksia ja kiihdytyksiä.

Voisi esittää hypoteesin, että musiikki on hyvä tapa 

pysyä virkeänä pitkillä ajomatkoilla. Parasta voisi olla 

kuunnella itselleen mieluista musiikkia, joka pitää 

virkeänä, mutta joka ei kiihdytä liikaa.

Kuljettajan ajokokemus on yksi mahdollinen lisämuut-

tuja. Kun aloittelee autolla ajamista, niin periaatteessa 

mikä tahansa ylimääräinen ärsyke voi olla liikaa. Lähes 

kaikki kognitiivinen kapasiteetti menee ajosuorituk-

seen. Siinä tilanteessa ymmärrän, jos kokematon 

kuljettaja kääntää volyymin pienelle parkkeeratessaan. 

Kokeneilla kuljettajilla kapasiteettia voi olla hieman 

enemmän muuhunkin toimintaan, eikä musiikin kuun-

telulla pitäisi olla kuljettajan tarkkaavaisuuteen suurta 

vaikutusta. Ellei musiikkiin keskity liikaa.”
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”Taustamusiikilla on ajaessa väliä, mutta selkeää 

ohjeistusta on vaikea antaa. Tämä johtuu siitä, että 

ihmisten välillä on olemassa niin paljon yksilöllisiä 

eroja. Nämä liittyvät myös kuljettajien omiin kuunte-

lustrategioihin – esimerkiksi siihen, keskittyykö musiik-

kia kuunnellessaan sanoituksiin vai ei.

Parasta ajamiseen on sellainen musiikki, josta itse 

pitää ja joka auttaa keskittymään. Jos musiikki on 

ikään kuin liian hyvää, keskittyminen voi herpaantua 

sen takia, koska jää fiilistelemään sitä liikaa. Toisaalta 

musiikki ei saisi ärsyttää liikaa. Miellyttävä musiikki 

olisi ajon taustalle hyvä. Sellainen joka ohjailee keskit-

tymistä, mutta ei liikaa.

On melko yleisesti hyväksytty huomio, että nopea-

tempoinen, kovalla volyymillä soitettu musiikki aktivoi 

ihmisiä ja heidän kehojaan. Rauhallinen, hidastempoi-

nen ja hiljainen musiikki  puolestaan rauhoittaa, myös 

akustisena ilmiönä.

Ihminen tulee hyvälle tuulelle siitä musiikista, josta itse 

pitää. Tällä taas on positiivisia vaikutuksia esimerkiksi 

mielialaan. Tähän liittyy kuitenkin monta liikkuvaa 

osaa, sillä eri musiikkigenreillä voi olla samallekin 

kuuntelijalle eri funktioita. Tietyssä tilanteessa kuun-

nellaan tiettyä musiikkia, koska siitä tulee tietynlainen 

fiilis. 

Nykypäivänä ihmiset tekevät soittolistoja eri tarpeisiin: 

treenin taustalle, rauhoittumiseen tai keskittymiseen. 

Aivan hyvin voisi tehdä autoilusoittolistankin. Sillä olisi 

juuri sen tyyppistä musiikkia, josta kuljettaja itse tietää, 

että se sopii ajamisen taustalle. Autoiluun sopiva 

musiikki on kuitenkin hyvin yksilöllistä.

Tutkimustuloksista voi huomata, että sen lisäksi että 

musiikista tulee hyvälle tuulelle, sillä on myös rauhoit-

tava vaikutus. Jos on kuski hermostunut tai epävarma, 

niin ehkä rauhallisemman musiikin kuunteleminen 

voisi siis helpottaa jännitystä tai tieraivoa.”

Henna-Riikka Peltola, Ph. D., musiikintutkija, Jyväskylän yliopisto


