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Tiivistelmä  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus siihen, miten harmonian ja tunnemerkitysten välistä 
suhdetta on tutkittu ja miksi tällaista tutkimusta on tehty verrattain vähän. Esittelen myös oman tutkimus-
suunnitelmani, jolla aion tutkia kokeellisesti miten harmonia luo tunnemerkityksiä. Harmonisten tekijöi-
den emotionaalisen vaikutuksen tutkimus on tähän mennessä keskittynyt lähinnä konsonanssiin ja disso-
nanssiin sekä harmonisten odotusten rikkomiseen sointuvaihdosten kautta. Harmonian ja emootion suh-
detta on tutkittu myös joissakin intervallikokeissa, jotka viittaavat siihen, että kuulijat liittävät intervallei-
hin emotionaalisia konnotaatioita. Tällä perusteella ilmiön kartoittaminen myös tyypillisillä soinnuilla on 
mielekästä. 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi turvaudun kuuntelukokeisiin, joissa kartoitetaan yksittäisten soin-
tujen herättämiä vaikutelmia kuulijoissa. Kuuntelukoemateriaaliksi on valittu Deryck Cooken (1981) se-
manttisiin näkemyksiin perustuen yhteensä kymmenen kolmi-, neli- ja viisisointua, joita soitetaan koe-
henkilöille erilaisilla sointiväreillä. Kokeen tarkoitus ei ole Cooken näkemysten validointi tai kumoami-
nen, vaan tavoitteenani on tehdä systemaattinen kartoitus niistä sointuharmonisista tekijöistä, joilla mu-
siikillisia tunnemerkityksiä luodaan.  

Tutkimuksen oletuksena on, että tietyt soinnut tuottavat helpommin ja todennäköisemmin tiettyjä tun-
nekaraktereja ja että kuuntelukokeissa kuulijat havaitsevat ja tunnistavat näitä tunteita suhteellisen hel-
posti. Yksittäisten sointujen emotionaalisten konnotaatioiden kartoittaminen kuuntelukokeilla on askel 
kohti harmonian ja tunnemerkitysten suhteen syvempää ymmärrystä.  

Asiasanat: harmonia, soinnut, tunnemerkitykset 

1. Johdanto 

Musiikki kykenee luomaan ihmisissä voi-
makkaita tunteita. Musiikin tunnevaikutuksia 
onkin tutkittu laajasti (yhteenvedot esim. Jus-
lin & Laukka 2003; Juslin & Sloboda 2010), 
mutta harmonian osuus on valta-osassa tut-
kimuksista jäänyt taka-alalle.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda 
katsaus siihen, miksei harmonian vaikutusta 
emootioon välitykseen ole laajemmin tutkit-
tu, sekä esitellä suunnitelma siitä, miten tätä 
vaikutusta voisi tutkia kokeellisesti. Tällaisen 
tutkimuksen tarve on tuoreessa lähdekirjalli-
suudessa osoitettu (esim. van der Zwaag, 
2011; Gabrielsson & Lindström, 2010).  

Gabrielsson ja Lindström esittävät, että 
harmonian tutkimus on emootion välitykses-
sä keskittynyt tähän mennessä lähinnä kon-

sonanssiin ja dissonanssiin. Tutkimusta ei 
heidän mukaansa ole tehty siitä, miten tietyt 
soinnut, harmoniset progressiot tai implikoi-
tu harmonia voivat vaikuttaa musiikilliseen 
ilmaisuun. (Gabrielsson & Lindström 2010, 
393.)  

Tämä näkemys tuo esille harmoniantut-
kimuksen tarpeen: aihetta on tutkittu suppe-
asti ja vain tietyistä näkökulmista. Sloboda 
(1991) on kartoittanut musiikillisten raken-
teiden aiheuttamia fyysisiä reaktioita kuuli-
joissa, mutta harmonian osa-alueen hän kä-
sittelee melko pintapuolisesti: tämä rajoittuu 
lähinnä harmonisten tekijöiden muutosten 
aiheuttamiin tunnekokemuksiin, esimerkkinä 
sointusekvenssien aiheuttamat ”väristykset”.  
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 Tähän Slobodan uraauurtavaan tutki-
mukseen on viitattu myöhemmässä kirjalli-
suudessa erittäin usein (esim. Koelsch, 2005; 
Grewe at al., 2007; Steinbeis et al., 2005), 
mutta näissä tutkimuksissa keskitytään har-
monian kannalta pelkästään tonaalisten odo-
tusten rikkomiseen eli rakenteellisesti epäta-
vallisten sointujen aikaansaamiin reaktioihin 
kuulijoissa sointusekvensseissä. Myös muu 
samantyyppinen tutkimus on keskittynyt to-
naalisiin odotuksiin, konsonanssiin ja disso-
nanssiin sekä näiden hahmottamiseen (esim. 
Bigand et al., 1996; Sollberger et al., 2003) 
eikä niinkään sointujen emotionaalisiin 
konnotaatioihin. Aihetta sivuavat myös esim. 
Kuusi (2009), Pallesen et al. (2003) sekä 
Sollberger et al. (2003), mutta näissäkin tut-
kimuksissa keskitytään pääsääntöisesti juuri 
konsonanssiin ja dissonanssiin sekä yksin-
kertaisiin duuri-molli-erotteluihin. 

 Emotionaalisten konnotaatioiden syste-
maattinen, empiiriseen aineistoon perustuva 
tutkimus on mielestäni tarpeellinen avaus 
harmonian tutkimuksessa, sillä harmonisten 
tekijöiden merkitys tunnekokemukseen on 
merkittävä. 

2. Sointujen ja tunteiden välisten suh-
teiden aiempi tutkimus 

Harmonian ja tunnemerkitysten välisestä 
suhteesta tehdyn tutkimuksen niukkuus joh-
tuu todennäköisesti itse tutkimuskohteen 
haasteellisuudesta. Sekä harmonia että tun-
teet ovat jo itsessään vaikeita tutkittavia. 
Harmonian ohella monet muutkin musiikilli-
set tekijät (esim. sävellaji, tempo, rytmi, ää-
nenvoimakkuus, äänenväri, melodiset linjat 
jne.) voivat välittää emootiota. Tutkimuksen 
haasteen aiheuttaakin juuri se, että musiikil-
linen emootionvälitys perustuu näiden lu-
kuisten osatekijöiden yhteisvaikutukseen ja 
eri osatekijöiden erottelu keinotekoisesti on 
äärimmäisen haastavaa (Kaminska & Woolf 
2000, 134).  

Tutkimus onkin keskittynyt lähinnä vertai-
lemaan mikä on muutaman keskeisen piir-
teen kuten tempo, volyymin, äänenkorkeu-
den tai duuri-molli jaottelun tärkeysjärjestys 
tunteiden tunnistamisessa (esim. Juslin 1997; 
Dalla Bella, Peretz, Rousseau & Gosselin, 
2001; Ilie & Thompson, 2006). Tämän lisäk-
si myös musiikkiin liittyvien emotionaalisten 

konnotaatioiden psykologisen tutkimuksen 
mielekkyys on kyseenalaistettu. Näin mene-
tellään Leonard Meyerin (1956) arvovaltai-
sessa klassikkoteoksessa Emotion and mea-
ning in music, mikä on saattanut vaikuttaa 
siihen, ettei tähän musiikintutkimuksen osa-
alueeseen ole systemaattisesti paneuduttu 
(Sloboda 1991, 110).  

Mielenkiintoni tutkia harmonian vaiku-
tusta musiikillisen emootion välitykseen pe-
rustuu pro gradu -tutkielmani Duurisävellajin 
epäkonventionaalinen käyttö musiikillisen 
emootion välityksessä (2011) löydöksiin. 
Tutkimusaineiston (joukko kappaleita eloku-
va-, taide- ja populaarimusiikin puolelta) 
perusteella Deryck Cooken (1981) nimeämät 
harmoniset tekijät (duurisuurseptimi, duu-
risointuun lisätty suuri seksti) voivat välittää 
psykofyysisten tekijöiden ohessa melankolis-
ta tai surullista emootiota duurisävellajissa. 
Kaminskan ja Woolfin (2000) mukaan sävel-
täjillä on joko eksplisiittistä tai implisiittistä 
tietoa musiikillisten tekijöiden ja niiden vä-
littämien emootioiden suhteesta (Kaminska 
& Woolf 2000, 133). Pro gradu -tutkielmani 
perusteella tyyliltään eriävissä musiikkikap-
paleissa on löydettävissä lainalaisuuksia 
harmonisella puolella emootion välityksessä. 

Harmonian ja tunnemerkitysten suhteen 
ohittaminen olankohautuksella ja leimaami-
nen pelkästään subjektiiviseksi ilmiöksi on 
sikäli epäjohdonmukaista, että esimerkiksi jo 
Kate Hevnerin (1936) mukaan kulttuurin si-
sällä vallitsee huomattava yksimielisyys 
emotionaalisessa tulkinnassa sellaisessa tut-
kimusasetelmassa, jossa musiikkikatkelmia 
pyydetään kuvailemaan annetuilla adjektii-
veilla. Harmonian ja emootion suhdetta on 
tutkittu myös joissakin intervallikokeissa 
(Costa et al., 2000; Oelmann & Laeng, 
2009), joissa saadut tulokset viittaavat siihen, 
että kuulijat liittävät intervalleihin emotio-
naalisia konnotaatioita. Leonard Ratner il-
maisee asian näin: “…(intervallien) vaiku-
telmia ja laatuja on tapana arvioida subjek-
tiivisesti; silti niiden käytössä on johdonmu-
kaisuutta, jonka vuoksi olisi epärealistista 
olla huomioimatta näitä vaikutuksia tai vä-
hätellä niitä” (Ratner 1962, 3). Tällä perus-
teella myös sointuharmonian ja emotionaa-
listen konnotaatioiden suhteen tarkastelu 
empiirisillä kokeilla on mielekästä. 



Monititeteinen musiikintutkimus 
Suomen Musiikintutkijoiden 16. Symposium - The 16th Annual Symposium for Music Scholars in Finland 

Jyväskylä 21.-23.3.2012 

	   47 

3. Miten harmonian ja tunnemerkitysten 
välistä suhdetta voi tutkia? 

Kaminska ja Woolf esittelevät Brunswikin 
(1955) psykologisen tutkimuksen kontekstis-
sa esittämät mallit osatekijöistä koostuvan 
kokonaisuuden tutkimiseksi. Ensimmäinen 
malli on ”esittävä malli” (representative mo-
del), toinen taas ”systemaattinen malli”. Esit-
tävässä mallissa koeasetelmassa muuttujat 
ovat samanaikaisesti läsnä sellaisinaan ilman 
kontrollia, systemaattisessa mallissa muuttu-
jat taas ovat kontrollissa, mutta eivät ”luon-
nollisessa” ympäristössään. (Kaminska & 
Woolf 2000, 134−135.) Tutkimukseni tavoit-
teena on ensimmäisessä vaiheessa kokeilla 
harmonian redusointia yksittäisiin sointuihin 
(systemaattinen malli) ja tutkimuksen edetes-
sä tutkia sointujen kontekstisidonnaisuutta 
(esittävä malli) ja tarkastella näiden keski-
näistä suhdetta. Systemaattisen mallin haaste 
tässä tapauksessa on lisäksi siinä, että yksit-
täisten sointujen luomat assosiaatiot ovat 
osin subjektiivisia ja saattavat erota esimer-
kiksi koehenkilöiden musiikkimaun mukaan. 
Tämä on sinänsä kuitenkin jo itsessään hy-
vinkin mielenkiintoista ja tuottaa uutta tietoa 
erilaisista tavoista hahmottaa sointuhar-
monian emotionaalisia ulottuvuuksia.  

Deryck Cooken esittämät semanttiset 
konnotaatiot koskien sointuja ovat mielen-
kiintoinen lähtökohta sointuharmonian ja 
emootioiden välisen suhteen tutkimiselle. 
Cooken semanttisten teorioiden toimivuutta 
on melodiapuolella tutkittu kokeellisesti 
vaihtelevin tuloksin. Kaminska ja Woolf 
(2000) sekä Gabriel (1978) ovat koeasetel-
massa kokeilleet Cooken teorioita melo-
dialinjojen välittämistä emootioista. Vaikka 
kokeessa ei tyrmätty ajatusta siitä, että tietyt 
melodialinjat voivat välittää tietyn emootion, 
Cooken teoriat saivat vahvistusta vain raja-
tusti (Kaminska & Woolf 2000, 133). Mo-
lemmissa kokeissa musiikkia on soitettu pel-
kästään ”ei-muusikoille”, mikä on sikäli 
hieman epäjohdonmukaista, että Cooke kes-
kittyy kirjassaan lähinnä klassisen musiikin 
perinteeseen, ja olettaa Meyerin (1956) ta-
paan tyypillisten kuulijoiden omaavan riittä-
vän tietämyksen näistä konventioista. 

Kuten Kaminska ja Woolf itsekin aprikoi-
vat, musiikillisen havainnoinnin, emootion 
ja musiikillisen ”kokeneisuuden” välillä voi 

olla interaktiota. Todennäköisesti kaikki mu-
siikin kuuntelijat tulkitsevat perusemootioita 
samalla tavalla, mutta monimutkaisempien 
nyanssien tulkinta vaihtelee musiikillisen 
oppineisuuden mukaan. (Kaminska & Woolf 
2000, 150.) Musiikillinen asiantuntemus 
saattaa hyvinkin edesauttaa nyanssien tun-
nistamista harmoniassa.  

Koskien Cooken ajatuksia nimenomaan 
harmonisista tekijöistä emootion välityksessä 
tutkimustyötä on tehty huomattavasti vä-
hemmän. Oelmann ja Laeng (2009) saivat 
myös Cooken näkemyksiin kantaaottavassa 
intervallikokeessaan tulokseksi, että harmo-
niset intervallit voivat välittää emootiota. He 
tutkivat intervalleja suuri sekunti, suuri terssi, 
kvartti sekä kvintti, ja päätyivät siihen tulok-
seen, että intervallien emotionaalisissa tul-
kinnoissa on eroja. Etenkin ammattimuusikot 
tunnistivat intervallien välittämiä emootioita. 
(Oelmann & Laeng 2009, 128.) Esimerkiksi 
suuri sekunti sai emotionaaliselta tulkinnal-
taan selvästi negatiivissävyisempiä arvioita 
kuin vaikkapa suuri terssi (Oelmann & Laeng 
2009, 115). Oelmann ja Laeng esittävät, että 
koe myös osin tukee näkemystä, jonka mu-
kaan intervallien emotionaalinen tulkinta voi 
olla universaali piirre (Oelmann & Laeng 
2009, 129). Oelmannin ja Laengin mukaan 
Cooke saattoi löytää ”todellisen ja tärkeän” 
musiikin emotionaalisen komponentin pu-
huessaan esimerkiksi suuren terssin ”iloi-
suudesta” (Oelmann & Laeng 2009, 
113−114). Tällä perusteella samanlaisen ko-
keen teettäminen yksittäisillä soinnuilla voi 
tuottaa mielenkiintoisia tuloksia. 

4. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi turvau-
dun kuuntelukokeisiin, joissa kartoitetaan 
yksittäisten sointujen herättämiä vaikutelmia 
kuulijoissa. Kokeessa sointujen oletetaan 
kuvastavan emootioita eikä välttämättä he-
rättävän niitä. Cooken näkemyksiin perustu-
en oletuksena on, että tietyt sointuharmoniat 
tuottavat helpommin ja todennäköisemmin 
tiettyjä tunnekaraktereja (esim. nostalgia ja 
melankolia). Tutkimuksessa oletetaan, että 
kuulijat havaitsevat ja tunnistavat näitä tun-
teita suhteellisen helposti. 

 Kokeen tarkoitus ei ole Cooken näke-
mysten validointi tai kumoaminen, vaan ta-
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voitteenani on tehdä systemaattinen kartoi-
tus niistä sointuharmonisista tekijöistä, joilla 
musiikillisia tunnemerkityksiä luodaan. Tä-
män vuoksi kokeessa soitetaan kuuntelu-
koemateriaaliksi valituista soinnuista versiot 
sekä duurissa että mollissa, vaikkei Cooke 
olisikaan ottanut kantaa esimerkiksi tietyn 
soinnun molliversion tunnemerkitykseen.  

Kuuntelukoemateriaaliksi on valittu yh-
teensä kymmenen kolmi-, neli- ja viisisoin-
tua (reaalisointuina merkittyinä C, Cm, C6, 
Cm6, Cmaj7, Cmmaj7, C7, Cm7, C13 sekä 
Cm13), joita soitetaan koehenkilöille erilai-
silla sointiväreillä yksiviivaisen c:n (c¹) ok-
taavista. Cooken oletuksensa on, että sävel-
täjät käyttävät harmonisina tehokeinoina 
usein tiettyjä sointuja kuvatessaan tiettyjä 
emootioita. Koeasetelman tavoitteena on 
tuottaa empiiristä tietoa juuri lisäsävelten 
vaikutuksesta kolmisointujen yhteydessä, 
Cooken näkemyksen mukaan juuri lisäsäve-
let tuovat harmoniaan emotionaalista mo-
nimuotoisuutta.  

Sointivärin vaihtamisella pyritään vähen-
tämään juuri tietynlaisen yhden sointivärin 
tuottamaa tunnemerkitystä (esim. paljon 
käytetty piano-ääni). Kokeessa soitettavien 
sointujen sointiväriluokkina ovat: [1] piano; 
[2] jouset; [3] puupuhaltimet; [4] vaskipu-
haltimet ja [5] siniääni. Näin sointivärin 
osuutta voidaan kontrolloida sekä saada sa-
malla lisätietoa sointivärin suhteesta sointu-
jen emotionaalisiin konnotaatioihin (vrt. Ee-
rola, Ferrer & Alluri, julkaisussa). 
des ”sointiväri” eli siniääni (siniääniurku) on 
soinniltaan mahdollisimman ”neutraali”, eli 
se ei sisällä tavallisten soitinten sointivärin 
luovia yläsäveliä.  

Kuulijat arvioivat soinnut keskeisten ai-
empien tutkimusten tunneskaalojen avulla 
(jännitteisyys, miellyttävyys, energisyys, nos-
talgisuus, hellyys, iloisuus, surullisuus, jne.) 
jotka ovat peräisin olemassa olevista musii-
kin ja tunteiden tutkimuksista. Näiden skaa-
lojen taustalla on pääosin 2-9 ulottuvuuteen 
perustuvat tunnemallit (ks. Zentner & Eerola, 
2010). Tämän mallin etuna on, että se erot-
telee tehokkaasti ”sekoittuneita emootioita” 
(Eerola & Vuoskoski 2011, 40). Tällaisissa 
emootioissa voi olla sekä iloisia että surulli-
sia piirteitä kuten esimerkiksi nostalgia tai 
melankolia.  

Kokeessa tavoitteena on saada riittävä 
otanta kuulijoita, jotka edustavat myös se-
kä ”muusikoita” että ”ei-muusikoita” (tämän 
tarkempi määrittely toteutetaan ns. Ollen 
indeksin mukaisesti, Ollen, 2006). Vapaiden 
vastausten vaihtoehto voisi tässä tapauksessa 
tuottaa valtavan määrän sointujen soinnilli-
seen laatuun liittyviä attribuutteja (esim. 
kaunis, kirkas, selkeä jne.) jotka eivät vält-
tämättä liittyisi suoraan sointujen emotio-
naalisiin konnotaatioihin (ks. Kuusi 2009). 
Tästä johtuen katson, että valmiiden tunnes-
kaalojen tarjoaminen auttaa tässä tapaukses-
sa keskittymään paremmin tutkimusongel-
maan. 

5. Johtopäätökset ja jatkokysymykset 

Suunnittelemani empiirinen kuuntelukoe voi 
tuottaa uutta tietoa koskien sointujen ja nii-
den välittämien tunnemerkitysten suhdetta. 
Tähän musiikintutkimuksen osa-alueeseen ei 
aiemmissa tutkimuksissa ole riittävästi pa-
neuduttu, vaikka juuri empiirisen aineiston 
pohjalta voisi paremmin pureutua kysymyk-
siin koskien harmonian kykyä luoda ja välit-
tää emotionaalisia merkityksiä.  

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen eli 
yksittäisillä soinnuilla tapahtuvan kuuntelu-
kokeen jälkeen tavoitteenani on tutkia soin-
tuja ja niiden välittämiä tunnemerkityk-
siä ”oikean” musiikin kontekstissa luomalla 
olemassa olevasta musiikista korkealaatuisia 
mallinnuksia, jotka mahdollistavat esimer-
kiksi eri musiikillisten osatekijöiden kontrol-
lin. Sointu on harmonian perusyksikkö, mut-
ta käytännössä harmonia ja äänenkuljetus 
ovat aina keskenään vuorovaikutuksessa 
(Aldwell & Schachter 2010, 60). Kun melo-
diat soivat yhdessä, syntyy sointuja, kun 
soinnut seuraavat toisiaan, tapahtuu melo-
dista liikettä (Persichetti 1978, 189). Yksit-
täisten sointujen emotionaalisten konnotaa-
tioiden kartoittaminen kuulijoilla on vasta 
ensimmäinen askel kohti harmonian ja tun-
nemerkitysten suhteen syvempää ymmärrys-
tä.  

Kerätyn aineiston perusteella voi toden-
näköisesti tehdä joitain päätelmiä siitä, millä 
tavalla tonaaliset jännitteet kuvastuvat soin-
tujen välittämiin emootioihin. Deryck Cooke 
esimerkiksi esittää sointuharmonian tonaalis-
ten suhteiden luovan selkeitä, johdonmukai-
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sia emotionaalisia konnotaatioita kuulijoissa. 
Luonnontieteellisen musiikintutkimuksen 
puolella on löydettävissä pohja Cooken ajat-
telulle, esimerkiksi Bharuchan (1996) mu-
kaan asteikon epävakaat sävelet ”ankkuroi-
tuvat” pyrkimällä vakaisiin säveliin (Bha-
rucha 1996, 383).  

Tässä olisi tilaa jatkotutkimukselle sen 
suhteen, mistä mahdolliset emotionaaliset 
konnotaatiot ovat peräisin: ovatko sointujen 
välittämät tunnemerkitykset perua pelkäs-
tään konventioille ehdollistumisesta, vai voi-
siko tonaalisten jännitteiden katsoa luovan 
näitä tunnemerkityksiä ikonisella tavalla? 
Musiikillisen merkityksen virikkeethän ovat 
olemassa nimenomaan sävelten välisessä 
suhteessa (Meyer 1956, 34). Musiikillinen 
representaatio on mitä ilmeisimmin ikonista, 
eikä niinkään sattumanvaraista symbolismia 
äänen ja kognitiivisen representaation välillä 
(Kaminska & Woolf 2000, 151). Mandlerin 
(1984) mukaan fysiologiset virikkeet laukai-
sevat mielessä automaattisesti kognitiivisen 
merkityksen etsinnän (Kaminska & Woolf 
2000, 134). Tässä voi olla yksi mahdollinen 
yhteys harmonian ja tunnemerkitysten välil-
lä. Näiden kysymysten pohdinta sointuhar-
monian suhteen helpottuu kun pohjalla on 
empiirinen aineisto eivätkä pelkästään mu-
siikkitieteilijöiden subjektiiviset tulkinnat. 
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