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tuottaa käyttökelpoista musiikkia. Tutkielman tekijä ja tulokset kannustavat jatkuvaan säveltävien ohjelmien
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1 JOHDANTO	

Koneet ympäröivät meitä nykyaikana, sillä ne kykenevät suoriutumaan monista tehtävistä ihmistä 

paremmin. Musiikin säveltäminen on kuitenkin vielä ala, jossa koneet ottavat vasta lapsenaskelia. 

 Lukuisat tutkijat ovat viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana kirjoittaneet tietoko-

neohjelmia, jotka kykenevät luomaan musiikkia. Säveltävien ohjelmien aikaansaannoksiin lukeu-

tuu niin lapsellisen yksinkertaisia kuin sattumanvaraisuuden vaikeaselkoisiksi runtelemiakin te-

oksia. Monet tutkijoista ovat epäilemättä toimineet pelkästä mielenkiinnosta musiikkia kohtaan. 

Silti säveltäviin ohjelmiin liittyy suurta kaupallista potentiaalia. Uudelle musiikille löytyy jatkuva 

kysyntä, josta merkittävä osa ihmiskunnasta vastaa. 

Säveltävien ohjelmien tuottaman musiikin arviointi on jäänyt vähälle huomiolle kirjalli-

suudessa. Niiden arviointi on jatkuvan kehitystyön edellytys, sillä kuinka muuten voimme tietää, 

onnistuuko ohjelma täyttämään sille asetetut, säveltämiseen liittyvät tavoitteet. (Pearce & Wig-

gins 2001.) On kehitettävä tarkka, mahdollisimman riippumaton tapa arvioida säveltäviä ohjelmia. 

Tämän tutkielman tavoitteena on määritellä ja suorittaa koe, jolla säveltävän ohjelman tuotosten 

tasoa voi arvioida. Lisäksi tutkielma luo yleiskatsauksen tutkimuskenttään ja yksittäisen säveltä-

vän ohjelman toimintaan. 

Kokeessa käytettävä materiaali on peräisin David Copelta, joka on yhdysvaltalainen eme-

ritusprofessori ja säveltäjä.  Hänen Experiments in Musical Intelligence (EMI) –ohjelmansa ky-

kenee säveltämään erehdyttävän inhimillisiä teoksia, jonkalaisia löytyi järjestämäni kuunteluko-

keen näytteistä. Siinä koehenkilön oli valittava kunkin hänelle toistetun näytteen alkuperäksi joko 

ihminen tai EMI. Tuloksista pyrin saamaan selville, kuinka hyvin koehenkilöt onnistuivat tehtä-

vässään, eroavatko ihmisen ja EMI:n sävellykset toisistaan, ja mikä selittää eri muuttujien välisiä 

yhteyksiä. 
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2 ALGORITMINEN SÄVELTÄMINEN 

2.1 Säveltäminen 

Sanalla sävellys on kaksi merkitystä suomen kielessä: Se voi tarkoittaa säveltämistä toimintana 

sekä tämän toiminnan lopputulosta, valmista teosta. Erottaakseni toiminnan ja sen lopputuloksen 

toisistaan, tulen käyttämään tutkielmassani sanoja säveltäminen, joka merkitsee sävellystä toi-

mintana, ja sävellys, joka on sävellysprosessin tuotos. 

Yrjö Heinonen esittelee väitöskirjassaan sävellysprosessin yleisen mallin, joka lukuisine vai-

heineen on ihmisen ajattelutavalle tyypillinen tapa säveltää. Malli yhdistää kaksi hallitsevaa luo-

van toiminnan prosessikuvausta. Heinonen kirjoittaa, että ensimmäisen näkemyksen mukaan sä-

veltäminen on keksimisvaiheen eli inspiraation ja arviointivaiheen eli kritiikin vuorottelua. 

Toinen näkemys on, että säveltäminen on päämääräsuuntautunutta toimintaa. Näiden kahden nä-

kemyksen yhdistelmä on prosessi, jossa tuottamis- ja arviointivaihe vuorottelevat ja jota päämää-

räsuuntautunut toiminta hallitsee. (Heinonen 1995, 15.) 

Ensimmäinen vaihe eli mallien sisäistäminen (1) merkitsee sitä prosessia, joka säveltäjän on 

läpikäytävä saavuttaakseen sävellysprosessin vaatiman tietämyksen ja taidon. Valmistelu (2) 

merkitsee sävellysprosessin alustusta, jossa on kyse tietyn tavoitteen, ongelman, asettamisesta, 

sen tarkastelusta eri näkökulmista sekä tehtävän edellyttämän tiedon etsimisestä. Kypsyminen (3) 

merkitsee ongelman tiedostamatonta käsittelyä. Oivallus (4) merkitsee idean tai ratkaisun odot-

tamatonta ilmaantumista. Inspiraatio (5) on oivallukseen liittyvä, sitä pidempään kestävä olotila, 

jonka aikana ideat nousevat vaivattomasti tietoisuuteen. Todentaminen (6) on vaihe, jonka aikana 

säveltäjä käsittelee ja arvioi edellisten vaiheiden tuotoksia tietoisesti ja loogisesti. Kommunikaa-

tio (7) tarkoittaa sävellyksen saattamista soivaan muotoon, toisten kuultavaksi. (Heinonen 1995, 

15–25.) 

Ihmissäveltäjän ajankäyttö jakaantuu sävellysprosessin ja yleisten ihmiselämään liittyvien 

asioiden välillä. Hänen on syötävä, levättävä ja tehtävä monia muita asioita, jotka voivat myötä- 

sekä vastavaikuttaa sävellysprosessin kulkuun. Tapa, jolla ihminen säveltää musiikkia, on paljon 

aikaa vievä prosessi, mikä on ilmeistä erityisesti kolmen ensimmäisen vaiheen kohdalla. On otet-
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tava huomioon myös se mahdollisuus, että ihmissäveltäjä palaa johonkin vaiheeseen ja läpikäy 

sen kokonaan tai osittain uudestaan. 

Ihmissäveltäjä voi toimia myös suoraviivaisesti ja nopeasti esimerkiksi sarjallista musiikkia 

säveltäessään. Sarjallinen teos perustuu riviin, joka muodostuu luvuista 1-12. Säveltäjä asettaa 

luvut haluamaansa järjestykseen, minkä pohjalta hän erinäisten vaiheiden myötä kirjoittaa teok-

sensa auki. 

Pistesarjallisuudessa rivin kukin luku vastaa yhden sävelen äänenkorkeutta, aika-arvoa, ää-

nenvoimakkuutta tai jopa soittotapaa. Valittua riviä voi muokata esimerkiksi sitä kääntämällä tai 

transponoimalla. Tällainen sävellysprosessi poikkeaa Heinosen mallista siksi, että se etenee suo-

raviivaisesti ja kaavamaisesti: Ensin säveltäjä tekee joukon matemaattisia ratkaisuja, minkä jäl-

keen hän valitsee kullekin musiikin parametrille rivimuodot. Tällöin teos on ”lyöty lukkoon”, ja 

se on enää vain kirjoitettava auki ennalta määriteltyjen vaiheiden mukaisesti. (Castrén 1991, 65–

67.) Näin ollen koko prosessi on rivin muodostusta lukuun ottamatta kuvattavissa algoritmein. 

 

2.2 Algoritminen säveltäminen 

Hannu Jaakohuhta määrittelee algoritmin teoksessa Suuri tietotekniikan tietosanakirja seuraavan-

laisesti: ”Täsmällinen toiminta- ja päättelyaskelten jono jonkin ongelman ratkaisemiseksi. ..” 

(Jaakohuhta 1999, 36.) Yksinkertaisimmillaan algoritmi voi esimerkiksi laskea kahden luvun 

keskiarvon, mikä vaatii kaksi askelta: Lukujen summan laskeminen ja summan jako lukujen lu-

kumäärällä eli kahdella. Yleisesti ottaen kullakin algoritmilla on yksi selvä tehtävä, vaikka algo-

ritmi voi olla kuinka laaja tai monimutkainen tahansa. Useiden algoritmien käyttö helpottaa ko-

konaisuuksien suunnittelua, ylläpitoa ja muokkausta. 

Algoritminen säveltäminen perustuu algoritmien käytölle, edeten ennalta määriteltyjen 

vaiheiden mukaisesti. Tällaisella sävellysprosessilla voi olla arvoja tai lähtökohtia, joita muok-

kaamalla sen lopputulokseen voi vaikuttaa, mutta kukin algoritmi lasketaan aina saman logiikan 

mukaisesti. Algoritmin voi laskea joko käsin tai jonkinlaisella koneella. Tämä tutkielma keskittyy 

algoritmisiin sovelluksiin, jotka hyödyntävät tietokoneita. 

Charles Dodge ja Thomas A. Jerse jakavat algoritmisen säveltämisen toteutustavat aleato-

risiin ja deterministisiin (Dodge, 1985. 341). Deterministinen toteutustapa etenee kohti sellaista 
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lopputulosta, joka on mahdollista laskea lähtötilanteen perusteella, kun taas aleatorinen toteutus-

tapa perustuu sattumanvaraisuuteen: Vaikka algoritminen säveltäminen on perusluonteeltaan 

kaavamaista, voi se perustua myös ennalta-arvaamattomuuteen. 

 

2.2.1 Historia 

David Copen mukaan tuulikellot ja –kanteleet ovat vanhimpia säveltäviä instrumentteja, jotka 

tuottavat ääniä tuulen suunnasta ja voimakkuudesta riippuen: Luonto tarjoaa sattumanvaraisuu-

den arvaamattomasti suuntaansa ja voimakkuuttaan muuttavassa tuulessa, joka ohjaa ihmiskäden 

tuottamien koneiden eli tuulikellojen ja -kanteleiden toimintaa. (Cope 1991, 2.) Kyse on puhtaasti 

aleatorisesta tavasta tuottaa ääniä. 

 Euroopassa julkaistiin vuosina 1757–1812 noin kaksikymmentä musiikillista noppapeliä, 

mikä oli seuraamus 1700-luvun kasvaneesta kiinnostuksesta matematiikkaa kohtaan. Kunkin pe-

lin idea kiteytyi siihen, että kuka tahansa pystyi noppaa heittämällä ja pelin kehittäjän ohjeita seu-

raamalla luomaan lähes loputtoman määrän variaatioita lyhyistä, pelin kehittäjän säveltämistä te-

oksista. Näistä ensimmäinen julkaistiin Berliinissä vuonna 1757 nimellä Der allezeit fertige 

Menuetten- und Polonoisenkomponist. Tämän Johann Philipp Kirnbergerin julkaiseman pelin 

avulla oli mahdollista säveltää joko poloneeseja tai menuetteja ja trioja. (Hedges 1978, 180.) Ky-

se oli tuulikelloja ja –kanteleita pidemmälle viedystä aleatorisesta menetelmästä, jolla oli mah-

dollista tuottaa musiikkia. 

 1950-luku ja tietokoneen synty johtivat nopeasti ensimmäisen tietokoneella ajettavan sä-

veltävän ohjelman syntyyn 1960-luvun loppupuolella. Lejaren Hiller ja Leonard Isaacson saavat 

usein kunnian olla ensimmäisiä tietokoneavusteisen algoritmisen sävellyksen pioneereista (Ariza 

2011, 40), mutta tämä näkemys on jokseenkin virheellinen. Christopher Ariza huomauttaa tieto-

koneavusteisen algoritmisen sävellyksen historiaa käsittelevässä artikkelissaan, että David Capli-

nin ja Dietrich Prinzin ohjelmat edelsivät Hillerin ja Isaacsonin työtä muutamalla vuodella (Ariza 

2011, 41). 

 1950–1960-luvuilla syntynyt, tietokoneita hyödyntävä algoritmisen säveltämisen alahaara 

on englanninkieliseltä nimeltään Computer-Aided Algorithmic Composition eli CAAC. Sen suo-

menkielistä käännöstä tietokoneavusteinen algoritminen säveltäminen ei esiinny esimerkiksi 



5 

 

Google-hakukoneen tuloksissa, ja suomenkielisessä kirjallisuudessa käytetään lähinnä käsitettä 

algoritminen sävellys. Kyseessä on silti selkeä käännös, joka merkitsee tiettyä algoritmisen sävel-

lyksen alalajia. 

 

2.2.2 Tietokoneavusteinen algoritminen säveltäminen 

Nykyaikainen tietokone on noin kuudenkymmenen vuoden kehityksen lopputulos. Jopa kotikäyt-

töön tarkoitettu kannettava tietokone kykenee tekemään valtavan määrän laskutoimituksia lyhy-

essä ajassa, mahdollistaen säveltävän ohjelman suunnittelun ja käytön. Tietokoneella on mahdol-

lista suorittaa sellaisia laskutoimitusten sarjoja, joiden luonnetta ja potentiaalia rajoittaa lähinnä 

vain ihmisen kekseliäisyys. 

Säveltävät ohjelmat voivat käsitellä suuren määrän yksityiskohtia lyhyemmässä ajassa 

kuin yksin työskentelevä ihmissäveltäjä (Roads 1996, 851). Jos sävellysprosessi on mahdollista 

kuvata algoritmien muodossa, on se myös mahdollista kirjoittaa ohjelmaksi, jonka voi suorittaa 

mielivaltaisen määrän kertoja. 

Tietokoneavusteista algoritmista säveltämistä on mahdollista tehdä monenlaisin tavoin. 

George Papadopoulos ja Geraint Wiggins tarjoavat luokittelumallin, joka jakaa ratkaisumallit ma-

temaattisiin (1) (mathematical models), tietoon perustuviin (2) (knowledge based systems), kie-

liopillisiin (3) (grammars), evolutionaarisiin (4) (evolutionary methods), oppiviin järjestelmiin (5) 

(systems which learn) ja hybridijärjestelmiin (6) (hybrid systems). (Papadopoulos & Wiggins 

1999.) 

David Copen Experiments in Musical Intelligence -ohjelma on Papadopoulosin ja Wig-

ginsin luokittelumallin mukaisesti kieliopillinen järjestelmä, sillä se koostaa eräänlaisen kieliopin 

sille syötetyistä teoksista (Papadopoulos et al. 1999, 2). Iannis Xenakis on tunnettu matemaattisia 

järjestelmiä hyödyntänyt tutkija, joka kehitti aleatorisia säveltäviä ohjelmia. (Papadopoulos et al. 

1999, 1), kun taas Papadopoulos ja Wiggins itse ovat työskennelleet evolutionaaristen järjestel-

mien parissa (Papadopoulos et al. 1999, 3). Evolutionaarisen järjestelmän tuottama yksilö voi olla 

esimerkiksi melodia, jonka ominaisuudet periytyvät edellisen sukupolven edustajilta. Yksilön 

ominaisuudet siirtyvät seuraavalle sukupolvelle, jos se läpäisee ohjelmoijan asettamien kriteerien 

mukaisen arvioinnin. Sukupolvia on tuotettava ja arvioitava suuressa määrin, jotta melodioiden 
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on mahdollista kehittyä merkitsevästi. Tämä vaatii paljon laskentatehoa, mistä johtuen evolu-

tionaariset järjestelmät edustavat ratkaisumallia, jonka toteutus ilman nykyaikaista tietokonetta 

olisi hyvin vaikeaa ja epäkäytännöllistä. 

 Vaikka tietokone on korvaamaton apu algoritmisessa säveltämisessä, on sitä hyödyntävän 

prosessin tuotos silti ihmisen aikaansaannos: Ihminen on kirjoittanut kaikki sävellyksen lopulli-

seen muotoon vaikuttavat toimenpiteet viimeistä piirtoa myöten. David Copen sanoin, tietokone 

on vain hänen jatkeensa; kuin lapio joka kaivaa kuopan, mutta on silti pelkkä työkalu1 . 

 Kunnia säveltävän ohjelman tuotoksesta kuuluu ihmiselle, mutta niin kuuluu vastuukin. 

Säveltävien ohjelmien vaara piilee siinä, että ne voivat palvella korvikkeena ihmisen luovuudelle 

(Roads 1996, 851). Jos säveltävä ohjelma ei kykene tuottamaan yhtäkään ihmismieltä miellyttä-

vää teosta, vaan sen lukuisat tuotokset ovat rikkinäisiä ja epäjohdonmukaisia, jää se vaille käy-

tännön merkitystä. Jos se kykenee säveltämään merkitsevän suurta ihmisryhmää miellyttävää 

musiikkia, voi se olla hyödyksi niin luojalleen kuin kyseiselle ihmisryhmällekin. 

 

2.3 David Cope ja Experiments in Musical Intelligence 

David Cope (s. 1941) on yhdysvaltalainen kirjailija, säveltäjä, tiedemies ja emeritusprofessori. 

Hänen Experiments in Musical Intelligence -ohjelmansa (EMI) on eräs tunnetuimmista säveltä-

vistä ohjelmista. Copen alkuperäisenä tavoitteena oli luoda ohjelma, joka helpottaisi hänen työ-

tään säveltäjänä (Cope 1991, 18). Ohjelma kehittyi lukuisten vaiheiden kautta kokonaisuudeksi, 

joka kykenee säveltämään monien eri aikakausien ja säveltäjien tyylien mukaista musiikkia. 

EMI merkitsee pitää kehitysprosessia eikä yhtä ohjelmaversiota. Cope aloitti EMI:n kehi-

tystyön vuonna 1981 ja jatkoi sitä yli kaksikymmentä vuotta. Näin ollen EMI:n toimintatapa ja 

merkitys ovat muuttuneet ajan kulkiessa. Cope lopetti työnsä EMI:n parissa vuoden 2004 paik-

keilla (Blitstein 2010), mistä johtuen siitä tulisi kirjoittaa menneessä aikamuodossa. Käytän kui-

tenkin preesensiä helpottaakseni tekstin lukua. Nykyään Cope säveltää yhteistyössä Emily Ho-

well:in kanssa, joka on hänen uuden ohjelmansa nimi (Blitstein 2010). 

                                                 
1 All the computer is is just an extension of me. They’re nothing but wonderfully organized shovels. I wouldn’t give 

credit to the shovel for digging the hole. Would you? (Blitstein 2010.) 
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 David Cope on kirjoittanut kahdeksan kirjaa, joista neljä keskittyy muun muassa EMI:n 

toimintaperiaatteen kuvaamiseen ja yleisiin säveltäviin ohjelmiin liittyviin asioihin. Ensimmäinen 

kirjoista on nimeltään Computers and Musical Style (1991), toinen Experiments in Musical Intel-

ligence (1996), kolmas The Algorithmic Composer (2000) ja neljäs Virtual Music: Computer 

Synthesis of Musical Style (2001). 

EMI ja sen sävellykset ovat tutkielmani keskipisteessä, mikä johtuu osaltaan siitä kirjoite-

tun kirjallisuuden runsaudesta (juuri mainitut Copen teokset; Silva 2003), osaltaan siitä, että sen 

säveltämä musiikki on pääosin determinististä ja tonaalista. Musiikin kuuntelijoiden enemmistö 

suosii tällaista musiikkia, mikä tekee EMI:n tutkimisesta hedelmällistä. 

 

2.3.2 EMI:n toimintatapa 

EMI:n sävellysprosessi muodostuu neljästä päävaiheesta: Tietokannan rakentaminen (1), tieto-

kannan analyysi (2), säveltäminen (3) ja teoksen viimeistely ja toisto (4). Vaihejako on oma tul-

kintani Copen kirjoittamasta materiaalista, joka etenee monin paikoin epäjohdonmukaisesti, tar-

joten rikkonaisen kuvan ohjelman toiminnasta. Kuvaus perustuu viimeisimpään EMI:n toiminnan 

dokumentaatioon, joka löytyy teoksesta Virtual Music: Computer Synthesis of Musical Style. 

 

1. Tietokannan rakentaminen 

EMI omaksuu tyylin sille tarjotusta tietokannasta, jotta Copen ei tarvitse syöttää kutakin tyyliä 

määrittäviä piirteitä sille yksi kerrallaan (Cope 2001, 98). Tämä on mahdollistanut sen, että Cope 

on kyennyt käyttämään EMI:ä lukuisten tyylien mukaisten teosten tuottamiseen. Tietokantaan 

syötettyjen teosten tulee olla MIDI-formaatin mukaisia (Cope 1991, 20; Cope 2001, 141). Teok-

sia on oltava vähintään kaksi, ja niiden on oltava tyylillisesti mahdollisimman yhdenmukaisia. 

Mitä enemmän teoksia on, sitä vakuuttavampia EMI:n tuotokset ovat. (Cope 1991, 152; Cope 

2001, 143.) 

 

2. Tietokannan analyysi 

Seuraavaksi EMI analysoi tietokannan. Tämä vaihe muodostuu lukuisista osista ja on hyvin mo-

nivivahteinen, mistä johtuen se on neljästä vaiheesta käsitellyin Copen kirjoissa. Ensin EMI ana-
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lysoi lähdeteoksen äänenkuljetuksen ja yleisen luonteen, minkä se saavuttaa organisoimalla mu-

siikin ryhmittymiin (groupings) (Cope 2001, 151). EMI jakaa musiikin fraaseihin, jotka se trans-

ponoi samaan sävellajiin. Käytettävällä sävellajilla ei ole sinänsä väliä, sillä kyseessä on vain 

keino maksimoida mahdollisten variaatioiden määrä. (Cope 2001, 94–95.) 

 EMI:n sävellysprosessi perustuu tietokannasta löytyvän materiaalin uudelleenyhdistelylle 

(recombinancy). Jotkin musiikkityylin tunnusmerkit voivat pilkkoutua käyttökelvottomiksi, jos 

uudelleenyhdistely tapahtuu harkitsemattomasti (Cope 2001, 109). Tästä johtuen EMI etsii erilai-

sia muotoja (patterns) tietokantansa teoksista, jotka ovat tärkeitä musiikin johdonmukaisuuden 

kannalta. Etsittäviä muotoja ovat allekirjoitus, korvanmerkki ja yhdistäjä. 

Allekirjoitus (signature) ilmenee sävelketjuna, joka esiintyy kahdessa tai useammassa sa-

man säveltäjän teoksessa. Se on pituudeltaan 4–10 melodista säveltä ja esiintyy yleensä 4–10 ker-

taa yhdessä teoksessa. Kyse ei ole kuitenkaan välttämättä saman muodon toistosta, vaan allekir-

joitus esiintyy usein esimerkiksi transponoituna tai rytmisesti erilaisena. Allekirjoitus voi olla 

hyvin merkittävä osa säveltäjän tyyliä. (Cope 2001, 109–112.) 

 Korvanmerkki (earmark) on tietynlaisissa kohdissa esiintyvä poikkeama. Kyse voi olla 

esimerkiksi yllättävästä muutoksesta rytmiikassa tai harmoniassa. Korvanmerkki ennakoi jotain 

tärkeää rakenteellista tapahtumaa, kuten osan vaihdosta tai teoksen loppua. Näin ollen on tärkeää, 

että EMI korjaa korvanmerkin talteen ja sijoittaa sen vastaavanlaiseen paikkaan uudessa teokses-

sa. (Cope 2001, 114–122.) 

 Yhdistäjä (unification) on jotain musiikin osaa määrittävä muoto, joka kuvaa sitä, millä 

tavalla erilaiset musiikilliset elementit esiintyvät määrän, sijainnin ja variaatiotyyppien osalta. 

Kun allekirjoitus vahvistaa säveltäjän tyyliä, on yhdistäjä tärkeä yksittäisen osan toimivuuden 

kannalta. (Cope 2001, 122–125.) 

EMI pyrkii löytämään teoksen temaattisesti merkittävät osat kartoittaessaan teoksen ra-

kennetta. Tämä lähestymistapa toimii useimpien taidemusiikkiin kuuluvien tyylien kohdalla, 

mutta jos se ei tuota tulosta, ohjelma etsii teoksesta vastakohtia sekä muutoksia tiheydessä ja 

rytmiikassa. Ohjelman toiminta vaikeutuu, jos osat vaihtuvat vähitellen eivätkä yhtäkkisesti. 

(Cope 2001, 127–128.) 
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 EMI käsittelee teoksen rakennetta kolmella eri tasolla, jotka ovat motiivi, fraasi ja osa: 

Motiivi (motive) on 8–12 sävelen pituinen melodinen idea, fraasi (phrase) on motiivia pidempi ja 

osa (section) koostuu fraaseista. (Cope 2001, 128.) 

 

3. Säveltäminen 

EMI säveltää uudelleenyhdistelemällä. Kun analyysivaihe hajottaa tietokannan kokonaisuudet pe-

rustekijöihinsä, kokoaa sävellysvaihe ne uusiksi kokonaisuuksiksi. (Cope 2001, 83, 93–97.) Jotta 

kukin sävellettävä teos pysyy alusta loppuun johdonmukaisena, on EMI:n käytettävä monenlaisia 

työkaluja sovittaakseen tietokannastaan poimimansa osat yhteen. 

Diatoninen transponointi on eräs EMI:n hyödyntämistä menetelmistä. Kyse on jonkin sä-

velsarjan transponoinnista asteikon sisällä niin, että sävelten väliset intervallit muuttuvat ilman 

sävellajin vaihdosta. Diatoninen transponointi laajentaa EMI:n käytössä olevaa materiaalia, sillä 

jos kyseessä on seitsensävelinen asteikko, voi yhdestä sävelsarjasta saada seitsemän uutta variaa-

tiota menetelmää hyväksi käyttäen. (Cope 2001, 102–105.) Jos sävellettävässä teoksessa on usei-

ta ääniä, voi EMI tehdä niiden korkeusjärjestykseen muutoksia tarpeen mukaan. Yksittäisen ää-

nen transponointi oktaavilla tai jollain muulla intervallilla on myös eräs EMI:n käyttämistä 

työkaluista. (Cope 2001, 105.) 

 EMI kohtaa säveltäessään tilanteita, joissa se voi edetä monella tavalla. Tällöin se ei valit-

se sattumanvaraisesti, vaan tekee valintansa Copen kehittämän SPEAC-analyysin mukaisesti. 

SPEAC perustuu ajatukselle, jonka mukaan musiikin elementit järjestäytyvät tietynlaisen lause-

rakenteen mukaan. Kukin kirjainlyhenteen kirjaimista edustaa yhtä musiikillisen lauseen osaa, 

jonka luonne riippuu kustakin tietokannasta. EMI valitsee sen vaihtoehdon, joka noudattaa 

SPEAC-analyysin mukaista lauserakennetta parhaiten. (Cope 1991, 34–37; Cope 2001, 129–137.) 

EMI:n sävellysprosessi lähtee liikkeelle ensimmäisen tahdin valinnasta. Valinta tapahtuu 

tiettyjen kriteerien mukaisesti: Tahdissa on oltava selvä sävellaji, ja jos mahdollista, sen on oltava 

ensimmäisen tahdin kaltainen. Ensimmäisen tahdin määritelmä riippuu kulloisestakin tietokan-

nasta. Toisen tahdin valinta riippuu siitä, mikä ensimmäisen tahdin kohdesävel on. Kyseessä on 

sävel, jolla ensimmäistä tahtia alun perin seurannut tahti alkoi. EMI valitsee alkuperäisen toisen 

tahdin vain siinä tapauksessa, jos se ei kykene löytämään muita vaihtoehtoja. (Cope 2001, 156.) 

Tällöin se voi käyttää esimerkiksi diatonista transponointia luodakseen uuden fraasin. 
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4. Teoksen viimeistely ja toisto 

Kun sävellys on valmis, voi Cope tarvittaessa transponoida sen sävellajin. Näin hän tekee esi-

merkiksi silloin, kun teos on tarkoitettu jollakin tietyllä instrumentilla soitettavaksi. (Cope 2001, 

102.) Jos teos on tarkoitettu pelkästään ihmisten soitettavaksi, päättyy prosessi nuotinnoksen tu-

lostamiseen.  

Sävelletty teos on myös mahdollista toistaa erilaisilla ohjelmilla. Cope kuvaa kirjassaan 

Computers and Musical Style vuonna 1991 käyttämänsä järjestelmän, jossa sekä säveltämiselle, 

että sävellysten toistamiselle oli omistettu tietokone. Sävellyksen toistosta vastasi sampleri eli oh-

jelma, joka toistaa kunkin sävelen kohdalla sitä vastaavan ennalta äänitetyn äänitiedoston. (Cope 

1991, 21–22.) Virtual Music: Computer Synthesis of Musical Style –teoksessa hän niin ikään ku-

vaa algoritmin nimeltä Performance, joka tekee pieniä muutoksia toistamansa teoksen rytmiin, 

artikulaatioon ja dynamiikkaan. (Cope 2001, xi.) 

 

2.3.3 Tietokoneet ja musiikkityyli 

Leonard Meyer määrittelee tyylin kirjoittamalla, että se on tietyn muodon monistus, joko ihmisen 

käyttäytymisessä tai ihmiskäden muovaamissa esineissä, joka on seuraamus tiettyjen rajoitteiden 

vallitessa tehdyistä valinnoista2. Teoksessaan Meyer esittelee näkemyksen, jonka mukaan kukin 

säveltäjä on ympäristönsä ja ideologiansa muokkaama. Hän tekee lukuisia valintoja, jotka ilme-

nevät erilaisina musiikillisina tyyleinä. (Meyer 1989.) Myös EMI toimii ympäristössä, joka vai-

kuttaa sen toimintaan. EMI:lle syötetty tietokanta on alusta, jolle se perustaa säveltämänsä musii-

kin. 

David Copen ensimmäisen kirjan nimi Computers and Musical Style on vahva viittaus 

siihen, mitä tehtävää varten EMI on tehty. Hän aloittaa teoksen päiväkirjamerkinnällään vuodelta 

1981. Siinä hän kuvaa näkemyksensä tulevaisuudesta, jossa kauan sitten kuolleen säveltäjän tyy-

lin mukaisia teoksia sävelletään ohjelmia hyväksikäyttäen (Cope 1991, xiii). 

                                                 
2 Style is a replication of patterning, whether in human behavior or in the artifacts produced by human behavior, 

that results from series of choices made within some set of constraints. (Meyer 1989, 3.) 
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EMI analysoi ja omaksuu tietokantansa teoksien edustaman tyylin, minkä jälkeen se sä-

veltää tyylin piirteitä noudattavan uuden teoksen. EMI kykenee säveltämään Mozartia ja Bachia 

muistuttavia teoksia, mutta kuinka hyvin se onnistuu siinä, ja kuinka sen onnistumisen tasoa voi 

ylipäätänsä arvioida? 
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3 TUTKIMUSASETELMA 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Kysymyksen Kykeneekö ihminen erottamaan EMI:n säveltämän teoksen ihmisen säveltämästä? 

tuottamat vastaukset ovat mustavalkoisia ja eivätkä itsessään hyödyllisiä. Vastausten tarkastelu 

voi kuitenkin tuottaa tietoa, josta on hyötyä algoritmisen säveltämisen kehitystyössä. Säveltäviä 

ohjelmia on mahdollista ymmärtää paremmin, jos vastauksissa esiintyvien poikkeamien ja käytet-

tyjen teosten väliltä löytyy yhteyksiä. Järjestetyn kokeen materiaalista löytyi kahta eri musiikki-

tyyliä edustavia näytteitä. Jos koehenkilön menestyksen ja musiikkityylin väliltä löytyy selvä yh-

teys, voi sen tarkastelu valaista EMI:n vahvuuksia ja heikkouksia. 

Seuraavat kaksi tutkimuskysymystä ohjaavat kokeen tulosten tarkastelua: 

 

1. Onko koeryhmän menestyksen ja kunkin teoksen tyylin välillä yhteyttä? 

2. Kykeneekö koeryhmä erottamaan EMI:n säveltämän teoksen ihmisen säveltämästä? 

 

Koemateriaalissa esiintyvien kahden musiikkityylin väliltä löytyy siinä määrin selviä eroavai-

suuksia, että musiikkityylin ja koeryhmän menestyksen väliltä voi löytyä yhteys. David Cope on 

järjestänyt kuuntelukokeita, joissa koehenkilöiden tunnistusprosentti on ollut väliltä 40–60 (Cope 

2001, 21). Näin ollen on odotettavaa, että koehenkilöillä on vaikeuksia alkuperän tunnistamisessa. 

 

3.2 Säveltävän ohjelman arviointi 

Alan Turingin vuonna 1950 julkaistu artikkeli Computing Machinery and Intelligence on eräs 

vaikutusvaltaisimmista tekoälyyn liittyviä kysymyksiä pohtivista julkaisuista. Julkaisussa Turing 

esittelee imitaatiopelin, joka mittaa tekoälyn kykyä ajatella inhimillisesti tai vaikuttaa inhimilli-

sesti ajattelevalta. Jos tekoäly kykenee viestimään ihmisen kanssa niin vakuuttavasti, että se vai-

kuttaa ajattelevalta ihmiseltä 70 prosentissa keskusteluista, läpäisee se Turingin testin. Testissä 

viestintä tapahtuu kirjoittamalla. (Turing 1950.) Artikkeli herättää kysymyksen siitä, mikä tekee 

ihmisestä ihmisen ja koneesta koneen. 
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 Turingin testiä ei voi soveltaa sellaisenaan säveltävän ohjelman tuotosten arviointiin, kos-

ka sen tarkoituksena on arvioida tekoälyn kykyä ajatella. Sekä novellin että masurkan inhimilli-

syyttä on mahdollista arvioida, mutta jälkimmäisen arviota on selvästi vaikeampaa perustella va-

kuuttavasti. Musiikkiin sovellettuna Turingin testi on pelkkä kuuntelijatutkimus (Ariza 2009, 49). 

 Marcus Pearce ja Geraint Wiggins toteavat, että säveltäviä ohjelmia voi arvioida joko tar-

kastelemalla niiden säveltämää musiikkia tai tapaa, jolla ne säveltävät (Pearce & Wiggins 2001, 

1). He esittelevät nelivaiheisen menetelmän, jolla säveltävän ohjelman tuotoksia on mahdollista 

arvioida. Ensimmäinen vaihe on määritellä säveltämisen tavoitteet eli se, mihin säveltävän oh-

jelman on pyrittävä, toinen vaihe algoritmisen kriitikon johtaminen sävellettävän musiikkityylin 

piirteistä, kolmas musiikin sävellys ja neljäs sävelletyn musiikin arviointi kriitikkoa käyttäen. 

(Pearce et al. 2001, 2.) Menetelmän tavoitteena on siis asettaa säveltämiselle tavoite ja arvioida 

lopputulosta asetetun tavoitteen mukaisella tavalla. Kuvattu menetelmä on tarkoitettu toimimaan 

kaikin osin algoritmisesti, sillä sekä säveltäjä, että sitä arvioiva taho ovat ohjelmia. EMI:n toimin-

tatapaa ei voi arvioida, sillä David Cope ei käytä enää ohjelmaansa. Tästä johtuen tutkielman on 

keskityttävä EMI:n säveltämien teosten arviointiin. 

EMI säveltää tietokannan pohjalta, joka koostuu alkuperäisistä ihmisen sävellyksistä. 

Näin ollen sen sävellyksiä on mahdollista verrata tietokannan teoksiin ja arvioida, kuinka paljon 

ne vastaavat tyylillisesti toisiaan. Tällaisen vertailun toteutus on kuitenkin ongelmallista, koska 

musiikkityyli on kuin veteen piirretty viiva: Sen tarkka muoto vaihtelee teoksesta teokseen ja sä-

veltäjästä säveltäjään. Näin ollen arvioinnin toteuttaminen nuotinnoksia vertailemalla olisi työläs-

tä ja lopputuloksen perustelu vaikeaa. 

Toinen tapa arvioida teoksia on järjestää kuuntelukoe, jossa koehenkilön tehtävänä on 

erottaa samaa tyyliä edustavat EMI:n sävellykset ihmisen sävellyksistä. Tällaisen kuuntelukokeen 

järjestäminen on nuotinnosten vertailua huomattavasti nopeampaa, vaikkakin siihen liittyy riskejä. 

Erästä riskeistä valottaa kuuntelukoe, joka järjestettiin EMI:n toimintaa havainnollistavan 

esitelmän yhteydessä. Yleisöä pyydettiin valitsemaan kunkin soitetun näytteen alkuperäksi joko 

EMI tai ihminen. Paikalla ollut säveltäjä kirjoittaa, että musiikkiteoreetikoista ja säveltäjistä 

koostunut seurue piti ensimmäistä masurkkaa paikoin karkeana ja selvästi tietokoneohjelman 

luomana, kun taas toinen oli melodiikaltaan lyyrinen ja tasapainoinen aito Chopin. Järkytys oli 

suuri, kun todellisuus osoittautui luonteeltaan päinvastaiseksi. (Cope 2001, 67.) Oli käytetty me-
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netelmä mikä tahansa, on välttämätöntä, että teoksia arvioiva henkilö ei tunne yhdenkään käsitte-

lemänsä teoksen alkuperää: Ennakkotietämys vaarantaa arvion objektiivisuuden. Jokaisella ihmi-

sellä - esimerkin ammattimuusikot mukaan lukien - on oma ennakkokäsityksensä siitä, miltä jon-

kin on kuulostettava. 

 

The Game 

David Cope on tarjoaa teoksessaan Virtual Music: Computer Synthesis of Musical Style pelin 

nimeltä The Game (Cope 2001, 13–32). Peliä voi pelata kahdella tavalla: Pelaaja joko vertailee 

kirjasta löytyviä nuotinnoksia keskenään tai kuuntelee kirjan mukana tulevia äänitteitä, pyrkien 

menetelmästä riippumatta saamaan selville kunkin teoksen alkuperän (Cope 2001, 13). Teokseen 

tutustuttuaan pelaajan on vastattava, onko se koneen vai ihmisen säveltämä. Pelaaja saa pisteen, 

jos hän valitsee oikean alkuperän. Jos pelaaja sattuu tunnistamaan teoksen, ei hän voi pelata peliä 

(Cope 2001, 13). 50 prosentin pistemäärä merkitsee sitä, että pelaaja ei kykene erottamaan ihmis-

säveltäjien teoksia EMI:n vastaavista, kun taas kumpaan tahansa ääripäähän sijoittuva tulos il-

maisee EMI:n epäonnistumista ihmissäveltäjän imitoinnissa (Cope 2001, 21). Alhaisen pistemää-

rän voi tulkita merkitsevän sitä, että EMI:n teokset ovat ihmisen säveltämiä vahvempia ja 

korkean pistemäärän sitä, että EMI:n musiikki on heikkoa. 

Pelikokonaisuuksia on kolme, joista kukin käsittää neljä teosta: Game 1 sisältää teoksen 

César Cui:lta (1835–1918) sekä Bedrich Smetana:lta, Game 2 kaksi teosta J.S. Bach:lta (1685–

1750) ja Game 3 kaksi masurkkaa Frédérik Chopin:lta. Kunkin kokonaisuuden toiset kaksi teosta 

ovat EMI:n säveltämiä. (Cope 2001, 558.) Näytteet on soitettu ja nuotinnettu ilman artikulaatioita, 

mistä johtuen niistä ei pidä etsiä selviä merkkejä koneellisesta alkuperästä (Cope 2001, 21). Pe-

lissä käytetyt äänitteet ovat Copen kehittämän Performance-nimisen algoritmin soittamia (Cope 

2001, xi). 

 Vuonna 1992 Cope järjesti osaltaan laajimman, noin viidentuhannen ihmisen kokeen, jo-

ka noudatti The Gamen perusajatusta. Copen järjestämien kokeiden tunnistusprosenttien keskiar-

vot sijoittuivat tyypillisesti välille 40–60, mikä merkitsee EMI:n yleensä onnistuneen tehtäväs-

sään. (Cope 2001, 21.) 
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3.3 Koeasetelma 

Järjestämäni kuuntelukoe hyödyntää The Gamen materiaalia ja noudattaa sen pääperiaatteita. Co-

pen järjestämistä kokeista ei ole säilynyt juurikaan tietoa. Tämä selittynee osaltaan sillä, että esi-

merkiksi jo mainitusta kokeesta on kulunut kaksikymmentä vuotta aikaa. Tiedustelin Copelta asi-

asta ja hän totesi, että hänellä ei ole enää kokeiden tuloksia tai niihin liittyvää dokumentaatiota 

(henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2012). En ole kyennyt löytämään raportteja muiden tutkijoiden 

järjestämistä kokeista, joissa koehenkilön tehtävänä on ollut erottaa koneen ja ihmisen sävellyk-

set toisistaan. 

 Koe vaatii arvioijan, joka tämän tutkielman puitteissa on ihminen eikä esimerkiksi toinen 

ohjelma. Arvioija ei saa tuntea yhtäkään kokeessa käytettävistä teoksista entuudestaan, jotta hä-

nen ennakkoasenteensa eivät vaaranna tulosten objektiivisuutta. Jos arvioija on teosten edusta-

man tyylin asiantuntija, on hänen mahdollista arvioida sitä, kuinka hyvin kukin teos noudattaa 

tyylille ominaisia piirteitä. Tällainen arvioija on kuitenkin ongelmallinen siksi, että hän todennä-

köisesti tuntee yhden tai useamman arvioitavista teoksista. Lisäksi hänen kaltaisensa ihmiset ovat 

harvassa. On kuitenkin tärkeää, että arvioija on kokenut musiikin kuuntelija ja käsittelijä. Keski-

verto ihminen ei tiedä paljoa musiikin sisäisistä rakenteista, ja koska arvioitavat teokset muistut-

tavat suuresti toisiaan, on hänen hyvin vaikeaa erottaa niitä toisistaan. Näin ollen ihanteellinen 

arvioija on musiikkia opiskellut ihminen, joka ei ole teosten edustamien tyylien asiantuntija. 

 Koe voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmäkohtaisesti. Yksilökohtainen menettely on var-

mempi siksi, että silloin koehenkilöt eivät voi vaikuttaa toisiinsa, kun taas ryhmäkohtainen koe 

on huomattavasti vaivattomampi suorittaa. Tutkielman koe järjestettiin samanaikaisesti kaikille 

koehenkilöille. 

  

3.2.1 Käytetyt kuuntelunäytteet 

Kuuntelukokeen näytteinä toimivat David Copen Game 1:n ja Game 2:n teokset (Liite 3). Kah-

deksasta näytteestä neljä olivat ihmisten ja loput neljä ohjelman eli EMI:n säveltämiä. Näytteiden 

soittojärjestys (Taulukko 1) noudatti järjestystä, jossa David Cope esittelee ne kirjassaan. Taulu-

kosta voi nähdä myös kokeen kuunteluosion keston, kunkin näyteparin välissä pidetyt tauot mu-
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kaan lukien. Taukojen kestot on tasattu sarakkeen oikealle puolelle, kun taas näytteiden kestot on 

keskitetty.  Ensimmäiset neljä näytettä ovat Bach-tyylisiä koraaleja ja toiset Chopin-tyylisiä ma-

surkkoja. 

 

TAULUKKO 1. Käytetyt näytteet ja tauot sekä niiden järjestys ja kestot. 

Ryhmä Näyte Säveltäjä Sävellyksen tiedot Pituus (m:ss)

0:10

1 1 J.S. Bach (1885–1750) Koraali nro. 12 0:45

0:10

1 2 EMI Koraali 0:41

0:10

1 3 J.S. Bach Koraali nro. 6 0:38

0:10

1 4 EMI Koraali 0:38

0:20

2 5 EMI Masurkka 1:45

0:10

2 6 Frédéric Chopin (1810–49) Masurkka op. 67, nro. 1 1:52

0:10

2 7 Frédéric Chopin Masurkka op. 33, nro. 1 1:47

0:10

2 8 EMI Masurkka 2:02

11:38  

 

3.2.2 Koeasetelman kuvaus 

Koe muodostui kolmesta vaiheesta, jotka olivat aloitus, kokeen suoritus ja lopetus. (1) Ensin ja-

oin vastauspaperin jokaiselle koehenkilölle, minkä jälkeen kerroin koehenkilöille kokeen kulusta 

ja heidän tehtävästään. Kävin vastauspaperin läpi varmistaen, että mikään siihen tai kokeen kul-

kuun liittyen ei ollut koehenkilöille epäselvää. Varoitin koehenkilöitä tekemästä harkitsematto-

mia johtopäätöksiä, sillä kunkin ryhmän näytteet olivat keskinäisesti hyvin samankaltaisia. (2) 

Seuraavaksi käynnistin näytteiden toiston, ja koehenkilöt aloittivat tehtävänsä. (3) Lopetin ko-

keen pieneen tietoiskuun kokeen taustoista ja kertomalla koehenkilöille oikeat vastaukset. 
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Näytteiden esitys 

Jotta koetilanne olisi mahdollisimman vapaa häiriötekijöistä, jotka voivat vaikeuttaa koehenkilöi-

den keskittymistä ja näin laskea tulosten luotettavuutta, on kiinnitettävä erityistä huomiota näyt-

teiden toiston sujuvuuteen. Pyrin tähän muokkaamalla näytteet yhdeksi äänitiedostoksi, jossa ku-

takin näyteparia erotti kymmenen sekunnin tauko. Äänitin kuhunkin taukoon selostuksen, joka 

kiinnittää huomion pian alkavaan näytteeseen ja kertoo sen järjestysnumeron. Selostus oli muo-

toa ”Näyte järjestysnumero”. 

 

Vastauspaperi 

Vastauspaperia (Liite 1) suunnitellessani kiinnitin erityistä huomiota selkeyteen ja erilaisten tul-

kintamahdollisuuksien karsimiseen. ”Vastaajan ohjeistus” kertoi koehenkilöille kaiken tarpeelli-

sen kokeen kulusta ja sen suorituksesta. Varoitin koehenkilöitä suullisesti näytteiden samankal-

taisuudesta, minkä lisäksi vastauspaperissa on tieto siitä, että kummassakin näyteryhmässä on 

tietokoneen ja ihmisen säveltämiä teoksia. 

Loput ensimmäisestä sivusta oli omistettu ensimmäiselle näyteryhmälle, ja toinen sivu al-

koi toisen näyteryhmän tiedoilla. Kokeen lopuksi kukin koehenkilö vastasi kysymykseen siitä, 

onko hänellä taidemusiikin instrumenttiopintoja, ja jos on, mitä instrumenttia hän on opiskellut 

eniten. 
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4 KOKEEN TULOKSET 

Kuuntelukoe järjestettiin 15.3.2012 luentotilassa M308, joka sijaitsee Jyväskylän yliopiston Mu-

sica-rakennuksessa. Kokeeseen osallistui 17 musiikkitieteen opiskelijaa. Näytteiden toisto tapah-

tui kannettavalla tietokoneella, joka oli liitetty luentotilan äänentoistojärjestelmään. Kaiuttimia oli 

neljä, joista kukin oli sijoitettu yhteen huoneen neljästä nurkasta. Koe kulki suunnitelman mukai-

sesti ilman ongelmia. 

Kaikki kahdeksan näytettä olivat ennestään tuntemattomia kullekin koehenkilöistä ja vas-

tauspaperit oli täytetty lähestulkoon täysin ohjeistuksen mukaan. Tästä poikkeuksena oli kaksi 

koehenkilöä, jotka vastasivat kysymykseen ”Onko sinulla taidemusiikin instrumenttiopintoja? Jos 

kyllä, mitä instrumenttia olet opiskellut eniten?” kahdella instrumentilla (Liite 2). Kyseiset vir-

heet osoittautuivat analyysiä tehdessä merkityksettömiksi. Yhtäkään vastauspaperia ei ollut tar-

peen mitätöidä. 

Koehenkilölle merkittiin tunnistuspiste, jos hän tunnisti näytteen alkuperän oikein. Tun-

nistuspisteitä oli mahdollista saada 0–8. Kukin koehenkilö arvioi musiikkityylien tuntemuksensa, 

antaen itselleen ryhmäkohtaisen tuntemustason. Tyylikohtaisen tuntemustason pystyi valitsemaan 

väliltä 1–5. 

 

4.1 Tyylien väliset eroavaisuudet 

Aineistosta (Liite 2) löytyy 17*8 eli 136 vastausta, joista 59 (43 prosenttia) vastaa näytteen alku-

perää. Koehenkilöt tunnistivat tietokoneohjelman eli EMI:n säveltämät näytteet 31 kertaa ja ih-

misen säveltämät 28 kertaa. Tietokoneohjelma valittiin näytteen alkuperäksi 71 kertaa ja ihminen 

65 kertaa. 

 Tunnistuspisteiden näytekohtainen lukumäärä kasvoi kuuntelukokeen edetessä. Tunnis-

tuspisteet on suhteutettu näytteen järjestysnumeroon Kuviossa 1. Kuvioon piirretty regressiosuora 

on silmämääräisesti tarkasteltuna selvästi nouseva. Nousevuutta voivat selittää koehenkilöiden 

harjaantuminen kokeen edetessä ja näyteryhmien edustamien tyylien väliset erot. 

 Bach-tyylisten koraalien (Ryhmä 1) alkuperä tunnistettiin 21 kertaa ja Chopin-tyylisten 

masurkkojen (Ryhmä 2) 38 kertaa. Ryhmästä 2 löytyy siis 64 prosenttia oikeista vastauksista. 
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Koehenkilöistä viisi eivät saaneet yhtäkään tunnistuspistettä koraaleista, kun taas kaikki seitse-

mäntoista saivat vähintään yhden tunnistuspisteen masurkoista (Liite 2). Suoritin t-testin PASW-

ohjelmalla, jossa näyteryhmät toimivat muuttujina. Testin t on -3,117 ja p 0,007. Ero ryhmien vä-

lillä osoittautui tilastollisesti merkitseväksi. 

 

 

KUVIO 1. Alkuperän tunnistaneiden lukumäärän kehitys. 

 

Aika-arvojen monimuotoisuus 

Bach-tyyliset koraalit (Ryhmä 1) edustavat 1600-luvun barokin aikakautta, kun taas Chopin-

tyyliset masurkat (Ryhmä 2) ovat tyypillisiä 1800-luvun romantiikan aikakaudelle. Romantiikan 

musiikki on kehittynyt barokkia seuranneesta klassismista ja on piirteiltään barokin musiikkia 

monimuotoisempaa. Näytteiden edustamat kaksi tyyliä eroavat toisistaan selvästi, koska ne ovat 

kokonaisen aikakauden erottamia. Musiikillisen monimuotoisuuden suhteutus koehenkilöiden 

menestykseen tarjoaa vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen Onko koeryhmän menes-

tyksen ja kunkin teoksen tyylin välillä yhteyttä?.  

Keskityin aika-arvojen tarkasteluun, sillä niiden käsittely on suhteellisen yksinkertaista. 

Laskin ja tilastoin näytteiden aika-arvot David Copen tarjoamista nuotinnoksista (Liite 3) tut-

kiakseni, onko niiden ja kokeen tulosten välillä yhteyttä. Päällekkäiset, kestoltaan samat aika-
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arvot laskin yhdeksi. Laskin myös tauot aika-arvoiksi, jotenka tarkastelussa oli näytteiden rytmi-

nen monimuotoisuus, joka syntyy sävelten ja taukojen yhteisvaikutuksesta. 

 Taulukon 2 keskiosassa, josta löytyvät aika-arvojen näytekohtaiset lukumäärät, on nähtä-

vissä selvä painotus oikealle eli kokeen loppua kohden. Kokeen toinen puolisko on se, josta kaik-

ki Chopin-tyyliset masurkat löytyvät. Bach-tyylisistä koraaleista löytyy keskimäärin 4,75 yksilöl-

listä aika-arvoa, kun taas Chopin-tyylisten masurkoiden keskiarvo on 11,25. Kokeessa käytetyt 

masurkat ovat siis keskimäärin yli kaksi kertaa rytmisesti monimuotoisempia kuin kokeessa käy-

tetyt koraalit. Koehenkilöiden menestys oli heikompaa koraalien kohdalla ja vahvempaa masurk-

kojen kohdalla (Liite 2), jotenka kun rytminen monimuotoisuus kasvaa, näkyy se tunnistusten lu-

kumäärän kasvuna. 

 

TAULUKKO 2. Näytteistä löytyvät aika‐arvot tauot mukaan lukien. 1 on kokonuotti, 1/2 + 1/4 pisteellinen puolinuot‐

ti,  (1/4)/3 kahdeksasosatrioli  jne.  IHM =  Ihminen, TKO = Tietokone. Yks. aika‐arvot = Yksilölliset aika‐arvot. Yht. = 

Yhteensä. 

Alkuperä →  IHM  TKO  IHM TKO  TKO  IHM IHM TKO

Ryhmä →  1  1  1 1 2 2 2 2

Näyte →  1  2  3 4 5 6 7 8

1  1             2   3 

1/2 + 1/4  1  1 1 2 5 2 12 

1/2 + 1/8 + 1/16     1   1 

1/2 + 1/8     2 1 3 

1/2  19  5  4 5 26 11 28 12 110 

1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32     1   1 

1/4 + 1/8 + 1/16     1 1   2 

1/4 + 1/8     9 8 19 36 

1/4 + 1/16     5 1   6 

1/4  39  26  27 24 167 172 118 184 757 

1/8 + 1/16 + 1/32     1 1 3 5 10 20 

1/8 + 1/16     6 18 23   47 

1/8     42  15 34 106 113 32 171 513 

1/16 + 1/32     7 6 13 

(1/4)/3     69 30   99 

1/16     3 3 32 58 25 4 125 

1/32            4 37 9 16 66 

Aika‐arvo ↑  60  73  56 67 411 462 260 425 ←↑ 

Yks. aika‐arvot  →  4  3  7 5 8 13 14 10 Yht. 
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Kuviosta 2 löytyy kaksi käyrää, joista oranssi kuvaa rytmisen monimuotoisuuden ja sini-

nen tunnistusten lukumäärän kehitystä. Lisäksi kuviosta löytyy kummankin käyrän regres-

siosuora. Kummatkin lukusarjat on muutettu suhdeluvuiksi ennen kuvion piirtämistä, jotta käyrät 

ovat vertailukelpoisia. Korrelaatio kahden käyrän välillä ei ole täydellinen, mutta silti osittainen: 

Kummatkin regressiosuorat ovat selvästi nousevia ja käyrät mukailevat toisiaan paikoitellen. 

 

 

KUVIO 2. Yksilöllisten aika‐arvojen ja tunnistusten lukumäärän kehitys. 

 

Mikä selittää yhteyden tunnistusten ja rytmisen monimuotoisuuden välillä? David Cope kirjoittaa 

teoksessaan Computers and Musical Style, että eräs EMI:n varhaisimmista versioista sävelsi 

Bach:lle tyypillisiä koraaleja (Cope 1991, 18). Vasta sen myöhemmät versiot, joihin Cope sisäl-

lytti entistä kehittyneempiä algoritmeja (ks. kappale 2.3.2), kykenivät säveltämään koraaleja mo-

nimuotoisempaa musiikkia kuten Chopin-tyylisiä masurkkoja. Musiikin monimuotoisuuden kas-

vu vaikeuttaa oletettavasti EMI:n työskentelyä, sillä myös hallittavien muuttujien määrä ja 

monimutkaisuus kasvavat. Tämä selittää, miksi koehenkilöt menestyivät parhaiten masurkkoja 

arvioidessaan: Ne olivat musiikillisesti koraaleja monimuotoisempia, mikä korosti EMI:n ja ih-

misen välisiä eroavaisuuksia säveltäjinä, helpottaen alkuperän tunnistamista. 
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EMI:n säveltämissä näytteissä on keskimäärin 6,5 yksilöllistä aika-arvoa, kun taas ihmis-

ten säveltämissä niitä on keskimäärin 9,5. Teoksista löytyviin aika-arvoihin lukeutuu kaksi sel-

laista, jotka esiintyvät vain kerran. Ne ovat 1/2 + 1/8 + 1/16 (puolinuotti johon on lisätty pisteel-

linen kuudestoistaosanuotti) ja 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 (kolmipisteellinen neljäsosanuotti) 

(Taulukko 2). Kummatkin löytyvät ihmisen säveltämistä, Frédéric Chopinin masurkoista. Tämä 

selittynee osaltaan EMI:n ja ihmissäveltäjien toimintatapojen erilaisuudella. 

 

4.2 Alkuperän tunnistaminen 

Koehenkilöillä oli vaikeuksia erottaa EMI:n sävellykset ihmisen sävellyksistä, sillä he tunnistivat 

alkuperän vain 43 prosentissa näytteistä. Tulosten keskihajonta on 1,33 (0–8 pistettä), joten ne 

ovat hyvin yhdenmukaisia: Niistä löytyy vain kaksi yli 50 prosentin pistemäärän nousevaa yksi-

lösuoritusta (Liite 2). Alhainen tunnistusprosentti merkitsee sitä, että EMI:n sävellykset koetaan 

musiikillisesti vahvemmiksi, inhimillisemmiksi, kun taas korkea tunnistusprosentti merkitsee 

päinvastaista suhtautumista. Koeryhmä ei kyennyt erottamaan EMI:n säveltämiä teoksia ihmisen 

säveltämistä. 

 

Taustatiedot 

Koehenkilöiltä kerättyjen taustatietojen ja heidän menestyksen väliltä ei löydy selvää yhteyttä. 

Esimerkiksi eniten tunnistuspisteitä saanut (6 pistettä) vastaaja 12 arvioi tuntevansa kummankin 

ryhmän tyylit erittäin huonosti (tuntemustasoina 1 ja 1), kun taas vastaaja 14 sai vain kaksi tun-

nistuspistettä koko kokeesta, vaikka hänen tuntemustasonsa ovat koeryhmän korkeimpia (3 ja 4). 

(Liite 2.) 

Suoritin PASW-ohjelmalla kahden muuttujan välisen korrelaatioanalyysin (Pearsonin 

korrelaatiokerroin), jossa käytin muuttujina kunkin koehenkilön tunnistuspisteitä ja tuntemus-

tasojen summaa (Liite 2). R on -0,19 ja p on 0,465. Tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, ja kor-

relaatio on hyvin heikko. 

 Sillä, onko koehenkilöllä taidemusiikin instrumenttiopintoja, ei ole selvää yhteyttä hänen 

menestykseensä kokeessa. Opintoja tehneet tunnistivat keskimäärin 3,6 näytteen alkuperän ja ar-

vioivat tuntevansa tyylejä keskimäärin 5 pisteen verran, kun taas opintoja tekemättömillä tunnis-
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tusten keskiarvo on 3 ja tyylien tuntemusten keskiarvo 2,67 pistettä. Koska opintoja puuttui vain 

kolmelta koehenkilöltä, ei ryhmien välistä tilastollista vertailua ole mielekästä tehdä. Sama on-

gelma koskee myös koehenkilöiden opiskelemia instrumentteja, sillä heistä useimmat ovat opis-

kelleet pianon soittoa: Instrumenteista ei löydy kahta tai useampaa riittävän suurta ryhmää, jotta 

vertailu olisi kannattavaa. 

 Keskimäärin koehenkilöt arvioivat tuntevansa Ryhmän 1 tyylin (Bach-tyyliset koraalit) 

2,35 pisteen tasolla. Ryhmän 2 (Chopin-tyyliset masurkat) kohdalla vastaava arvo on 2,24, joten 

ryhmien välillä ei ole juurikaan eroa. (Liite 2.) 

 

4.3 Johtopäätökset 

Tyypillinen musiikkitieteen opintoihin liittyvä koe mittaa opiskelijan kykyä tunnistaa eri aika-

kausille ominaisia musiikkityylejä. Kuuntelukokeen luonne oli poikkeuksellinen, sillä harva mu-

siikin opiskelija päätyy tilanteeseen, jossa hänen on erotettava tietokoneen sävellyksiä ihmisen 

säveltämistä. Koehenkilöiden oli sopeuduttava vieraaseen tilanteeseen, mikä johti mahdollisesti 

harkitsemattomiin valintoihin erityisesti kokeen alkupuolella. Tästä esimerkkinä ovat 15 koehen-

kilöä, jotka valitsivat ensimmäisen näytteen (J.S. Bach, Koraali nro. 12) alkuperäksi tietokoneoh-

jelman. 

Tunnistuspisteiden jakauma kahden, näytteiden edustaman tyylin välillä ei ollut tasainen. 

Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Näytteiden aika-arvojen tarkastelu osoitti, että Chopin-tyyliset 

masurkat ovat rytmisesti Bach-tyylisiä koraaleja monimuotoisempia. Kuviosta 2 on mahdollista 

nähdä osittainen korrelaatio koeryhmän menestyksen ja näytteiden rytmisen monimuotoisuuden 

välillä. Tunnistuspisteiden kehitys voi ilmentää myös koehenkilöiden harjaantumista kokeen ede-

tessä, sillä masurkat esitettiin koraalien jälkeen. Kokeessa käytetyt ihmissäveltäjien teokset ovat 

kokeessa käytettyjä EMI:n teoksia rytmisesti monimuotoisempia. 

Kokeen tuloksista voi päätellä, että koehenkilöt eivät kyenneet erottamaan tietokoneen ja 

ihmisen säveltämiä teoksia toisistaan. Koehenkilöt kommentoivatkin kokeen jälkeen, että näyttei-

tä oli hyvin vaikea erottaa toisistaan. Koehenkilöiden taustatiedot eivät selittäneet tuloksia mis-

sään määrin. Tunnistuspisteiden ja tuntemustasojen väliltä olisi voinut löytyä korrelaatio, jos 

ryhmä olisi muodostunut edustettujen tyylien asiantuntijoista. 
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5 PÄÄTÄNTÖ 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko koeryhmän menestyksen ja kunkin teoksen tyylin välil-

lä yhteyttä, ja kykeneekö koeryhmä erottamaan EMI:n säveltämän teoksen ihmisen säveltämästä. 

Kuuntelukokeeseen osallistunut ryhmä ei kyennyt erottamaan EMI:n säveltämiä teoksia ihmisen 

säveltämistä teoksista. Koeryhmä menestyi paremmin masurkkoja kuin koraaleja arvioidessaan: 

Näytteiden rytmisen monimuotoisuuden ja koeryhmän menestyksen väliltä löytyi yhteys. Kerätyt 

taustatiedot eivät selittäneet tuloksia. Koeryhmän tulos on linjassa David Copen löydösten kanssa. 

 EMI suoriutuu oletettavasti parhaiten, kun sen tietokannan musiikki on yksinkertaista ja 

yhdenmukaista. Mitä monimutkaisempi musiikkityyli on, sitä lukuisempia muuttujia EMI:n on 

hallittava yhtäaikaisesti. Tämä selittää osaltaan sitä, että koehenkilöt menestyivät paremmin ma-

surkkoja kuin koraaleja arvioidessaan. Koeryhmällä oli joka tapauksessa suuria vaikeuksia kum-

mankin musiikkityylin kohdalla: EMI:n säveltämä musiikki oli vakuuttavaa. 

 Kokeen tuloksista tehdyt johtopäätökset ovat jokseenkin rajoittuneita. Koeryhmän pieni 

koko tuloksista huonosti yleistettäviä, vaikkakin tulosten pieni keskihajonta kannustaa lisätutki-

muksiin. Suurempi otos voisi myös osoittaa yhteyksiä koeryhmän menestyksen ja taustatietojen 

välillä. Näytteiden toistojärjestys olisi voinut olla käytettyä sattumanvaraisempi, sillä ne esitettiin 

musiikkityyli kerrallaan. 

 EMI:n säveltämiä teoksia on vaikeaa erottaa ihmisen säveltämistä. Jos musiikkitieteen 

opiskelijat eivät kyenneet siihen, on todennäköistä, että musiikillisesti kouluttautumaton ihminen 

ei menestyisi yhtään paremmin. Kokeessa käytettyjen näytteiden tarkastelu kuitenkin osoitti, että 

EMI:n tuotoksista löytyy puutteita: Bachin ja Chopinin teokset ovat rytmisesti sen teoksia moni-

muotoisempia. Samanlaatuisia eroja voi löytyä muistakin musiikin osatekijöistä, joihin tämä tut-

kielma ei paneutunut. Eroavaisuus voi johtua EMI:n tavasta säveltää, joka on ihmiselle tyypillistä 

sävellysprosessia suoraviivaisempi (ks. 2.1 ja 2.3.2). 

Säveltävien ohjelmien jatkuva kehitystyö on saavutettujen tulosten valossa kannattavaa. 

EMI:n kaltaiset ovat toistaiseksi lähinnä tutkijoiden käytössä ja suuresti rajoittuneita toiminnal-

taan. Säveltävien ohjelmien luonteeseen ja merkitykseen on odotettavissa todellinen muutos vasta, 

kun ne ja niiden tuottamat hyödyt tulevat tunnetuiksi akateemisen maailman ulkopuolella. Edis-

tys kohtaa poikkeuksetta myös vastustusta ja kritiikkiä: Säveltävien ohjelmien tuotoksia tullaan 
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arvostelemaan keinotekoisiksi ja arvottomiksi. Lukuisat säveltäjät ja muusikot tulevat kokemaan 

työnsä ja identiteettinsä uhatuiksi, puhumattakaan kansainvälisistä yrityksistä, joiden toiminta pe-

rustuu säveltäville ihmisille. 

Tietokoneohjelman aikaansaannosten laatu riippuu täysin ihmisen kekseliäisyydestä, mut-

ta sellainen voi säveltää useampia teoksia päivässä kuin ihminen koko elämänsä aikana. Tulevai-

suudessa koskaan väsymättömät ohjelmat voivat tuottaa vaikkapa elokuvamusiikkia, puhumatta-

kaan sovelluksista, joita kuka tahansa voi käyttää. Vastaamme voi tulla aika, jolloin 

ensiluokkaista musiikkia voi tuottaa nappia painamalla. Aika, jolloin Spotify:n kaltaiset palvelut 

ovat auttamattoman vanhanaikaisia, ja jolloin ne on korvattu ohjelmalla, joka tarjoaa ennenkuu-

lemattomia elämyksiä käyttäjälleen. 
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Liite 2. Kuuntelukokeen tulokset 

 

Alkuperä →  IHM  TKO  IHM  TKO  TKO  IHM  IHM  TKO 

Ryhmä →  1  1  1  1  2  2  2  2  Tunnistuspisteet  Tuntemustaso  Opinnot  Instrumentti  ←Tietolaji 

Näyte →  1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  1  2  ← Ryhmä 

1  TKO  IHM  TKO  IHM  TKO  IHM  IHM  TKO  0  4  3  2  kyllä  viulu 

2  TKO  TKO  IHM  IHM  IHM  TKO  IHM  IHM  2  1  3  4  kyllä  piano ja viulu 

3  TKO  IHM  IHM  TKO  TKO  IHM  TKO  TKO  2  3  3  3  kyllä  klarinetti, saksofoni 

4  TKO  IHM  IHM  IHM  TKO  TKO  IHM  TKO  1  3  2  2  kyllä  piano 

5  TKO  IHM  IHM  TKO  TKO  IHM  TKO  TKO  2  3  2  2  kyllä  piano 

6  TKO  IHM  IHM  TKO  IHM  IHM  TKO  TKO  2  2  1  1  kyllä  piano 

7  TKO  IHM  IHM  IHM  TKO  IHM  TKO  TKO  1  3  3  2  kyllä  piano 

8  IHM  IHM  TKO  TKO  TKO  IHM  TKO  IHM  2  2  3  3  kyllä  piano 

9  TKO  IHM  TKO  IHM  IHM  TKO  TKO  TKO  0  1  2  2  ei  ‐ 

10  TKO  IHM  TKO  IHM  IHM  TKO  IHM  TKO  0  2  3  3  kyllä  piano 

11  TKO  TKO  TKO  IHM  IHM  TKO  TKO  TKO  1  1  2  2  kyllä  piano 

12  IHM  TKO  TKO  IHM  TKO  IHM  IHM  TKO  2  4  1  1  ei  ‐ 

13  TKO  IHM  TKO  IHM  IHM  IHM  TKO  TKO  0  2  1  1  ei  ‐ 

14  TKO  IHM  TKO  IHM  IHM  TKO  IHM  TKO  0  2  3  4  kyllä  piano 

15  TKO  TKO  IHM  IHM  IHM  IHM  TKO  TKO  2  2  3  3  kyllä  viulu 

16  TKO  TKO  IHM  IHM  IHM  TKO  IHM  TKO  2  2  2  1  kyllä  piano 

17  TKO  TKO  IHM  IHM  IHM  IHM  TKO  IHM  2  1  3  2  kyllä  viulu 

Yhteensä →  21  38  40  38  14  14 

TKO  15  6  8  4  7  7  10  14 

IHM  2  11  9  13  10  10  7  3 

 

 

Selite 

Liite 2 muodostuu kokeen tuloksista (vastauspaperien (N=17) sisältö) ja taulukon lukua helpottavista 

merkinnöistä. Tulosrivit ovat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Alkuperä = Teoksen alkuperä; tietoko-

neohjelma TKO tai ihminen IHM. Ryhmä = Näyteryhmän järjestysnumero. Näyte = Näytteen järjestys-

numero. Tunnistuspisteet = Koehenkilön ryhmäkohtaiset tunnistuspisteet. Tuntemustaso = Koehenkilön 

itsearvio ryhmän edustaman tyylin tuntemuksesta. Opinnot = Onko koehenkilöllä taidemusiikin instru-

menttiopintoja vai ei. Instrumentti = Koehenkilön eniten opiskelema instrumentti. 
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