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Kielletyt levyt

Pekka Gronow avaa esseessään Kielletty musiikki Yleisradion esityskäytäntöjä 
1950-luvulta lähtien. Vuonna 1990 julkaistussa tekstissä Gronow mainitsee Ylen 
harjoittaman levyjen karsinnan jatkuneen ”ainakin parin vuosikymmenen ajan”.

Kielletyt levyt on otsikkona harhaanjohtava, sillä 1950-luvulta lähtien Yleisradion 
harjoittama tiettyjen äänitteiden soittamattomuudessa oli kyse pikemminkin esitys-
rajoituksesta, ei varsinaisesta kieltämisestä. Sotien jälkeisenä vuosikymmenenä  
musiikkia kuultiin radiossa varsin rajallisesti, eikä radio-ohjelmiakaan voinut kuun-
nella kuin joitakin tunteja päivässä. Musiikkitaltiointien karsintaa kuitenkin tehtiin. 
Jotkut sodan aikana syntyneet provosoiviksi koetut laulut eivät päässeet radioon.

Musiikkia myös lajiteltiin tietyin laatukriteerein. 1950-luvulla epäpuhtaat laulusuori-
tukset karsittiin ns. C-kategoriaan. Näitä levytyksiä odotti varsin rajallinen radiosoit-
to. Kategorioista A ja B oli helpompi päästä radio-aalloille.

1960-luvulla Yleisradio reagoi popmusiikin uuteen aaltoon. Vuosikymmenen puo-
livälissä esimerkiksi Juha “Watt” Vainion ja Irwin Goodmanin jotkut sanoitukset 
koettiin epäsopiviksi radioon. Esikarsintaa tehtiin laulusuorituksen puhtauden mää-
rittelyn sijaan tekstien perusteella. Kuuluisin radion esityskieltoon joutunut kappale 
lienee Irwin Goodmanin 1966 ilmestynyt kappale Ei tippa tapa.

Soittorajoituksista luovuttiin 70-luvun alkupuolella. Gronowin mukaan 1960-luvulla 
esitysrajoituksen tai “kiellon” kohteena oli joitakin uskaliaaksi koettuja levytyksiä, 
kuten

Juha Vainio: Regina rento ; Paavo Paavo

M. A. Numminen: Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä

Irwin Goodman: Ei tippa tapa ; Homma käy ; Poliisi on pop ; Uusi Paavo

Kalle Holmberg: Onnittelut Jeesukselle

Lasse Mårtenson: Matti murhamies

Aulikki Oksanen: Katastrofilauluja naisille

Hootenanny Trio: Hannu Salama

Hector & Oscar: Savu

Spotify-soittolistaan osoitteessa http://musiikkikuuluukaikille.musiikkikirjastot.fi/ 
on kerätty suomalaisia musiikkikappaleita, joiden esittämistä on rajoitettu.
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Artikkeleita ja kirjallisuutta

M. A. Numminen kommentoi uransa vaiheita Satu Krautsukin Ylen verkkosivulla 
julkaistussa artikkelissa. Krautsuk toteaa, että kiellettyjen laulujen kokonaismäärä ei 
ole tiedossa, mutta yksittäisiä kappaleita kiellettiin useilta artisteilta.

Jukka Lindforsin artikkeli Ylessä avaa kuohuntaa Tuomari Nurmion uran alkuvai-
heilta. Kappaleen Kurja matkamies maan radiosoitto vuonna 1979 aiheutti runsaasti 
mielipahaa.

Yhtyeessä Sleepy Sleepers vaikuttanut muusikko ja vokalisti Mato Valtonen avaa 
suomalaisen rockkulttuurin solmukohtia tekeillä olevassa kirjassaan Kun Suomi-rock 
puri ja löi (Bazaar, 2015). Sleepy Sleepers julkaisi 70-luvun puolivälin jälkeen kohah-
duttavia albumeita, joista tunnetuin lienee Takaisin Karjalaan (1977). Levy-yhtiö EMI 
ei suostunut julkaisemaan levyä nimellä Karjala takaisin, joten nimeä vaihdettiin.
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