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Plutonium 74 on aktivoitunut – ja
nauttii mieluummin tästä hetkestä
kuin lähtee povaamaan
tulevaisuuttaan

Saara Salama

Plutonium 74 poikkeaa kiertueellaan Turkuun tulevana perjantaina. Yhtye nähdään Turussa myös ensi kesänä
Kesärauha-festivaalilla.
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”Mistä sitä tietäisi,
milloin levy on
valmis. Olemme
muusikoita, emme
ennustajia.”
Ville Pystynen

Ari Väntänen

Helsinkiläinen rytmimusiikkiyhtye Plutonium 74 ei
ole työ. Eikä harrastus. Jos rumpali Ville Pystyseltä
kysytään, tämä pitkän linjan bändi on lähinnä
elämänkumppani.

– Niin kuin pitkä suhde, bändikin kehittyy
kokemuksien ja vastoinkäymisten kautta. Monta
kertaa on tehnyt mieli laittaa pillit pussiin, mutta veri
on aina vetänyt takaisin ihanien ihmisten seuraan
tekemään musiikkia ja nauttimaan yhteiselosta.

Verellä on ollut aikaa vetää, sillä Plutonium 74 on ollut olemassa yli 20 vuotta.
Pystynen sanoo, että yksi pitkän uran mahdollistajista on huumori.
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– Se on kantava voima, joka vie meitä eteenpäin elämässä ja musiikissa eteenpäin.
Olen tutustunut bändin kautta lukemattomiin siisteihin tyyppeihin ja nauranut
enemmän kippurassa kuin missään muualla.

Huumorin avulla voi selvitä vaikeistakin asioista.

– Olemme esimerkiksi pystyneet soittamaan biisejä, jotka tehtiin edesmenneen
pasunisti-mandolinistimme Ville Nissisen kanssa. Rakkaus ja huumori vievät
pitkälle tässä elämässä.

Plutonium 74:n kolmatta albumia on odoteltu pitkään. Sen ilmestymisajankohta
on jouduttu arvioimaan uudelleen yhä uudelleen, mutta toistaiseksi julkaisua ei ole
näkynyt.

Pystynen vertaa bändiään parisuhteeseen. Olosuhteet vaihtelevat ja välillä tulee
vähän etäisempiä aikoja.

– Itse sain vähän yli kaksi vuotta sitten lapsen ja aloitin taas koulunkäynnin.
Yritäpä siinä sitten pitää yksitoistahenkisen yhtyeen treenejä ja studiosessioita,
hän havainnollistaa.

Asiat ovat kuitenkin edenneet vaivihkaa ja kaikessa hiljaisuudessa. Pystynen,
laulaja-kosketinsoittaja Ylermi Rajamaa ja basisti Joonatan Kotila ovat
työstäneen uutta materiaalia pikkuhiljaa mutta jatkuvasti. Levyn ilmestymisaikaa
Pystynen ei enää suostu arvioimaan. Ulkopuolisten patistamana bändi on joutunut
arvioimaan sen moneen kertaan, ja pieleen on mennyt.

– Mistä sitä tietäisi, milloin levy on valmis. Olemme muusikoita, emme ennustajia.
Tässä pitää yrittää sanoittaa, säveltää ja sovittaa elämäänsä ja kokemaansa uudeksi
taiteeksi. Vaikea siinä on sanoa, milloin on valmista ja milloin ei.

Ylermi Rajamaa

Plutonium 74:n Erno Haukkala ja Joanna Sulonen.

Suuri laiva tosiaankin kääntyy hitaasti etenkin plutoniumlastissa. Tämän syksyn
keikkoja alettiin suunnitella jo pari vuotta sitten. Lukkoon ne saatiin lyötyä vuosi
sitten, kun soittajien aikataulut saatiin lopulta sovitettua yhteen.

– Kiertue toimii kivana potkuna persuksille, että tehkääs nyt se levy valmiiksi,
Pystynen sanoo.

– Ongelmana on se, että matskua on vähän liikaa. Levyltä joutuu jättämään pois
todella helmiä biisejä. Mutta tehdään niistä sitten vaikka jotain erikoisjulkaisuja.

Mutta se on vain positiivinen probleema. Kun bändi on täysin tikissä, edessä on
keikkoja ja musiikki on hyvää, ei voi valittaa.

– On todella upea tilanne, kun on neljä viikonloppua peräkkäin keikkoja ja hienon
kiertueen saa päättää Tavastialla. Mopo viritetään huippuunsa, ja
loppuhuipennusta varten on vielä pari ässää hihassa.

Plutonium 74, pe 22.11. Apollo, Humalistonkatu 6.
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MIKÄ

Plutonium 74

Vuonna 1998 perustettu "psykedeelistä rytmimusiikkia" ja "haikeaa merellistä groovea"
soittava yhtye.

Albumit: Pasilasta Kallioon (2003), Peittoalueen ulkopuolella (2008).

Jäsenet: Ylermi Rajamaa (laulu, koskettimet), Stella Kullström, (laulu, viulu), Joanna Sulonen
(laulu, keytar), Olli Rautiainen (trumpetti, haitari, tinapilli, syntetisaattorit), Eero Savela
(trumpetti), Erno Haukkala (pasuuna, huilu), Kaj Kääriäinen (kitara, laulu), Joonatan Kotila
(basso), Ilja Juutilainen (perkussiot), Ville Pystynen (rummut, koneet), Eppu Helle (miksaus).
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