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luun. Kartoitin lisäksi hieman musiikin ja matematiikan yhteistä historiaa sekä muutamia eri 

tapoja käyttää matematiikkaa hyväksi säveltämiseen. Sain myös käsiini käytännön esimerk-

kejä, miten sulauttaa matematiikan oppeja myös musiikintunneille. Loppujen lopuksi olen 

vakuuttunut, että matematiikkaa voi hyvinkin helposti sisällyttää musiikinopetukseen – tai 

toisinpäin.  
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tille musiikin ja matematiikan yhdistävistä harjoitteista olisi käyttöä.  
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 JOHDANTO 

Oletko koskaan ajatellut, että musiikkia soittaessasi luot pitkää jaksollista ilmanpai-

neen vaihtelua ja tietyn kaavan mukaisesti syntyviä lukuisia säveliä? Oletko rytmejä 

lukiessasi huomannut laskevasi murtolukuja? Entäpä nuottia tarkastellessasi havain-

nut tulkitsevasi eräänlaista koordinaatistoa? 

Opiskelen pääaineenani musiikkikasvatusta. Valitessani sivuaineekseni mate-

matiikan sain yllättyneitä katseita. Musiikkia ja matematiikkaa pidetään toisistaan hy-

vinkin irrallisina. Toinen on taidetta, toinen on raakaa luonnontiedettä. Entäpä jos ky-

seiset oppiaineet yhdistettäisiinkin?  

Tässäpä on toisenlainen näkökulma: musiikki on matematiikkaa. Se on ääniaal-

toja ja pohjautuu täysin matemaattisiin kaavoihin ja malleihin. Lähtökohtanani kandi-

daatintutkielmassani on tarkastella näitä malleja ja ottaa selvää musiikin matemaatti-

sista piirteistä. Pyrin myös selvittämään keinoja, joiden avulla matematiikkaa voi hyö-

dyntää musiikin teossa. Lisäksi teen pienen historiakatsauksen musiikin ja matematii-

kan yhteisestä matkasta.  

Kaiken tämän jälkeen otan selvää matematiikan integroimisesta musiikintun-

neille. Olen varma, että molemmat täydentävät toinen toisiaan. Kuinka tämä siis käy-

tännössä voisi toteutua? Olisiko oppilaiden helpompi ymmärtää toista toisen avulla? 

Tämänlaisiin kysymyksiin pyrin saamaan vastauksia. 

Koska pyrin tarkastelemaan musiikkia matematiikan kautta, esittelen muutamia 

matemaattisia kaavoja ja todistuksia aiheeseen liittyen. Pyrin kuitenkin matemaattisen 

esityksen jälkeen selittämään asiat mahdollisimman yksinkertaisesti niin, että kuka ta-

hansa pystyy ne ymmärtämään.  

Tutkin aihetta täysin omasta mielenkiinnosta. Tulevana musiikin- ja matematii-

kanopettajana kyseinen tieto on minulle hyödyllistä ja puhtaasti kiinnostavaa. Nyky-

ään opetussuunnitelmissakin painotetaan oppiaineintegraatiota sekä ilmiöoppimista, 

joihin aiheeni sopii loistavasti. Koulumaailmassa musiikki ja matematiikka ovat hy-

vinkin erillään toisistaan, ainakin oman kokemukseni mukaan. Tämä yhdistelmä voisi 
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siis olla yllättävän raikas ja mielenkiintoinen sekä opettajien että oppilaiden näkökul-

masta. Toivon tutkielmani antavan siis muillekin tietoa ja ideoita omaan opetukseensa.  
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 MUSIIKIN JA MATEMATIIKAN HISTORIAA  

Jo Antiikin Kreikassa alettiin nähdä vilauksia musiikin ja matematiikan yhtäläisyyk-

sistä. Tuolloin matemaatikot olivat usein myös musiikin teoreetikoita (Shah 2010, 9). 

Itse asiassa musiikkia hahmotettiin juuri matematiikan kautta, sillä musiikin teorian 

nähtiin olevan hyvinkin matemaattista tarkkoine luku- ja mittasuhteineen. Musiikkia 

ajateltiin äänen ja harmonian tieteenä. (Beer 1998, 3; Apiola 2015.)  

1500-luvun vaihtuessa uudelle vuosisadalle musiikin taiteellinen ominaisuus al-

koi saada enemmän arvostusta kuin sen tieteelliset ja matemaattiset piirteet. Kuitenkin 

musiikin tieteen tutkimista jatkettiin edelleen, ja 1600-luvulla uudenlainen äänen tiede 

akustiikka näki ensimmäistä kertaa päivänvaloa. (Wollenberg 2003, 1, 5.)  

2.1 Olipa kerran Pythagoras 

Tarinamme alkaa Antiikin Kreikasta Samoksen saarelta, jossa tallusteli kerran tieteilijä 

Pythagoras (n. 570-495 eaa.). Bibby (2003) kuvaa, kuinka kerran sepän pajan ohi kul-

kiessaan suuri tieteilijämme kiinnitti huomionsa siellä käytettävien vasaroiden ääniin. 

Kaikilla vasaroilla kuulosti nimittäin olevan oma kilkahdusäänensä, joka soi iloisesti 

muiden joukossa. Tutkittuaan asiaa Pythagoras huomasi vasaroiden olevan massoil-

taan kokonaislukusuhteessa toisiinsa. Niinpä hän päätteli konsonoivilla äänillä ja yk-

sinkertaisilla lukusuhteilla olevan yhteys – ja ylipäänsä musiikin ja matematiikan ja-

kavan saman perustavanlaatuisen pohjan. Tästä oivalluksesta seurasi ensimmäinen 

asteikonrakennusmalli pythagoralainen asteikko. (Bibby 2003, 14.)    

Näin ollen pythagoralaisen koulukunnan opeissa liitettiin musiikki samaan ryh-

mään aritmetiikan, geometrian ja tähtitieteen kanssa (Beer 1998, 3; Apiola 2015). Mu-

siikin peruslähtökohtana oli harmonia sekä sen muodostuminen yksinkertaisista lu-

kusuhteista. Huomattiin sävelten soivan parhaiten keskenään, jos niiden värähtelytaa-

juudet olivat toistensa monikertoja. (Beer 1998, 4.) Lisäksi Pythagoras tutki värähtele-

viä kieliä ja keksi kielen pituuden olevan kääntäen verrannollinen sen tuottaman ää-

nen korkeuteen (Apiola 2015). Näistä kerron myöhemmin lisää luvussa 3.3.1.  
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Itse asiassa yksinkertaisten lukusuhteiden painottaminen ei liittynyt pelkästään 

musiikkiin. Pythagoralaisessa koulukunnassa mylvi nimittäin ajatus kokonaisesta 

maailmankaikkeudesta, joka perustui niihin (Apiola 2015). Murtomäki (2005) tuo ilmi 

tähän ideaan liittyvän, Pythagoraan kehittämän opin sfäärien harmoniasta, jonka pe-

rusajatuksena oli, että taivaankappaleet tuottavat omaa musiikkia. Niiden etäisyydet 

maasta sekä kiertonopeudet suhteutettiin diatonisen asteikon sisältämiin intervallei-

hin. Esimerkiksi Saturnuksella, joka oli kaukaisin planeetta maasta, oli matalin omi-

naissävel, seuraavalla oktaavia korkeampi ja taas seuraavalla kvinttiä korkeampi. 

(Murtomäki 2005.)  

Apiola (2015) kertoo Pythagoraan tutkineen myös keskiarvoja, joista harmoninen 

keskiarvo liittyi myös musiikkiin. Sen perusteella puhdas kvintti oli erityisen harmo-

ninen. Samaan kaavaan pohjautuen esimerkiksi kuutio oli poikkeuksellisen harmoni-

nen kappale. (Apiola 2015.) Tähänkin teoriaan uppoudun myöhemmin luvussa 3.3.2.  

Pythagoras ja hänen koulukuntansa ovat siis aikanaan luoneet matematiikan 

avulla musiikin teorialle hyvän pohjan, jota myöhemmät musiikin teoreetikot ovat 

päässeet näppärästi kehittämään edelleen. Jotkut Pythagoraan luomat teoriat pätevät 

edelleen, toiset ovat siirtyneet syrjempään, ja jotkut puolestaan ovat siltä väliltä. Esi-

merkiksi vaikka nykyiset asteikkojen rakenteet eroavat tuolloisesta pythagoralaisesta 

asteikosta, ihmiskorvaa silti miellyttää enemmän Pythagoraan asteikkoon pohjautu-

vat, niin kutsutut ”puhtaat” intervallit (Beer 1998, 5–6).  

2.2 Artes liberales – vapaat taidot  

Pythagoraan koulukunnan ajatusmallista kehitettiin keskiaikainen oppiperiaate Artes 

Liberales eli vapaat taidot. Se muodostui kahdesta ryhmästä: trivium, johon kuuluivat 

kielioppi, väittelytaidot ja retoriikka, sekä quadrivium, joka puolestaan sisälsi aritme-

tiikan, geometrian, tähtitieteen ja musiikin (Mazzola, Mannone, Pang 2016, 7–8) – ai-

van kuten Pythagoraskin oli aikoinaan luokitellut musiikin matemaattisten aineiden 

pariin.  
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Pesic (2010) kuvaa kyseisen oppiperiaatteen olevan olleen käytössä vielä 1500-

luvulla, jolloin pyrittiin selvittämään kreikkalaisen musiikin mystisiä ulottuvuuksia. 

Musiikkia tutkittaessa oli tieteilijöiden oltava jatkuvasti yhteyksissä quadriviumin mui-

hin osiin – olivathan aritmetiikka ja geometria pohjana sekä musiikin että astronomian 

teorioille. (Pesic 2010, 503.)  

1500-luvun lopussa vapaat taidot muokkautuivat hieman, kertoo Wollenberg 

(2003). Tuolloin musiikin, geometrian ja tähtitieteen rinnalle alkoi kehittyä fysiikka op-

piaineena. Edelleen 1600-luvun yliopistoissa musiikkia opetettiin vielä tieteenä mutta 

tutkittiin puolestaan taiteena ikään kuin säveltämisen oppina. (Wollenberg 2003, 6.) 

2.3 Johannes Kepler 

Johannes Kepler (1571-1630) oli oman aikansa kosmologi, joka kehitti pythagoralaisen 

koulukunnan sfäärien harmonia -teoriaa edelleen. Fieldin (2003) mukaan hän painotti 

musiikillisen harmonian määräytyvän geometriasta ja olevan yksi selittävä tekijä maa-

ilmankaikkeuden rakenteelle.  Kepler pohjasi kaiken tietonsa Newtonin lakeihin, Pyt-

hagoraan suhdelukuihin sekä Claudius Ptolemyn ja Gioseffo Zarlinon aikaisempiin 

teorioihin sfäärien harmoniasta. Kepler yhdisteli näitä teorioita kehittämällä yksityis-

kohtaisempaa tietoa maailmankaikkeuden musiikillisuudesta. Hän muun muassa 

tutki planeettojen nopeuksia ja suhteita toisiinsa ja sitä kautta yhdisteli lukusuhteet 

tiettyihin intervalleihin. Näin ollen Kepler laati kaksi asteikkoa sekä kaikille planee-

toille omat äänialansa. (Field 2003, 29–30, 32–34.)     
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 MUSIIKKI MATEMATIIKAN SILMIN 

Rautiainen (2015, 8) jakaa musiikin neljään eri parametriin (tekijään): melodiaan, ryt-

miin, harmoniaan sekä sointiväriin. Tässä kappaleessa käyn musiikin matemaatti-

suutta läpi hyödyntämällä kyseisiä parametrejä. Melodian jätän kuitenkin käsittele-

mättä, sillä pureudun siihen myöhemmin luvussa 4, joka käsittelee säveltämistä. Toi-

saalta käyn läpi muutamia asteikoita, jotka voidaan tulkita olevan osa melodiaa. Osit-

tain myös rytmien matemaattisuus menee säveltämisen puolelle.  

3.1 Äänen ominaisuuksista 

3.1.1 Ääni  

Musiikillinen ääni, sävel, on säännöllistä ilman värähtelyä ääniaaltoina. Sävelkorkeus 

on puolestaan värähtelyn tiheys tai taajuus, joka mitataan hertseinä (Hz). (Wright 

2009, 4.) 

Shah (2010) tuo ilmi, että tuotettaessa ääntä esimerkiksi soittimella, luodaan pitkä 

jaksollinen ilmanpaineen vaihtelu. Tämä värähtely on akustista aaltoilua, joka lisään-

tyy ja moninkertaistuu. Ääniaallon saavuttaessa tärykalvomme kuulemme sen musii-

killisena äänenä, sävelenä. Tämä sävel on puolestaan perus- ja yläsävelien yhdistelmä. 

(Shah 2010, 33.) 

3.1.2 Yläsävelsarjasta 

Eri soittimilla sama sävel kuulostaa erilaiselta, sillä jokaisella soittimella on oma tun-

nistettava äänensävynsä. Kuten äsken kerroin, sävel muodostuu siis perus- ja yläsävel-

ten yhdistelmästä. Äänensävy puolestaan on riippuvainen yläsävelsarjasta.  

Beer (1998) määrittää, että yläsävelsarja on joukko säveliä, jotka soivat moniker-

taisina perussäveleen nähden. Mikäli vaikkapa kieli soi 220Hz:n taajuudella, sisältyy 

kielen sointiväriin myös komponentteja, joiden taajuudet ovat 440Hz, 660Hz, 880Hz, 

ja niin edelleen. Näiden yläsävelten intensiteetti määrittelee soittimen ominaisäänen, 

vaikka kuuntelija pystyy erottamaan lähinnä perussävelen. (Beer 1998, 4.) 
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Vatanen (2015) vertaa yläsävelsarjaa oivasti aritmeettiseen lukujonoon. Aritmeet-

tisessa lukujonossa peräkkäisten termien (jäsenten) erotus on aina sama, siis vakio. 

Kaavana se voidaan esittää näin: 𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 = 𝑑, jossa 𝑑 on vakio. Tästä kaavasta muo-

dostuu siis lukujono 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛. (Vatanen 2015, 17.)  

Käyn nyt hieman tarkemmin läpi aritmeettista lukujonoa käytännön kautta. 

Hyödynnän esimerkkinä Beerin (1998) käyttämää 220Hz:n taajuudella soivaa kieltä: 

sen perustaajuus on 220Hz ja sen yläsävelet koostuvat perustaajuuden monikerroista. 

Näin ollen perus- ja yläsävelistä syntyy lukujono 220, 440, 660, 880, ….  

Tarkastellaan lukujonon peräkkäisten termien erotuksia: 440 − 220 = 220, 

660 − 440 = 220, 880 − 660 = 220. Termien erotukset ovat täysin samat. Siispä 

yläsävelsarjaa voi Vatasen (2015) sanoin periaatteessa sanoa aritmeettiseksi lukujo-

noksi.  

3.2 Asteikoista 

3.2.1 Pythagoralaisesta asteikosta 

Aivan kuten yläsävelsarja, myös pythagoralainen asteikko pohjautuu lukusuhteisiin. 

Sen perustana ovat Pythagoraan rakastamat yksinkertaiset lukusuhteet, tässä tapauk-

sessa 2:1 ja 3:1, joiden avulla pystytään rakentamaan koko muu asteikko (Bibby 2003, 

15). Käyn asteikon muodostuksen hyvinkin tarkasti läpi siteeraten Bibbya (2003, 15–

16):   

Otetaan esimerkkinä soittimen kieli, jonka soidessa sen taajuus on mikä tahansa luku t. 
Jos kieli värähtelee kaksi kertaa nopeammin kuin aluksi, sen taajuus on 2t. Uuden ja 

alkuperäisen sävelten suhde on siis 
2𝑡

𝑡
=

2

1
= 2. Näiden kahden sävelen välinen intervalli 

on oktaavi. Jos annetaan alkuperäiselle t-taajuiselle sävelelle nimi C, olisi uusi 2t-taa-
juuksinen sävel oktaavia korkeampi C´. 

Mikäli kieli värähtelee puolestaan kolme kertaa nopeammin alkuperäiseen verrattuna, 
on sen taajuus samalla periaatteella 3t. Jos madallamme tämän 3t-taajuuksisen sävelen 

oktaavia alemmas, sen taajuus puolittuisi: 
3𝑡

2
=

3

2
𝑡. Nyt alkuperäisen taajuuden t ja tämän 

uuden taajuuden lukusuhde on 
3

2
𝑡: 𝑡 =

3

2
.  
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Nyt käytössämme on kolme eri taajuista säveltä, jotka muodostavat asteikon {t, 
3

2
𝑡, 2t}. 

Annetaan keskimmäiselle sävelelle vielä tutumpi nimi G. Sävel G antaa kaksi uutta in-
tervallia: C:n ja G:n välinen intervalli on puhdas kvintti ja G:n ja C´:n välillä on puhdas 

kvartti. Puhtaan kvartin taajuussuhde on 2𝑡:
3

2
𝑡 =

4

3
.  

Nyt voimme madaltaa C´-säveltä puhtaalla kvintillä alemmas jakamalla sen taajuus 
3

2
:lla, 

jolloin saamme uuden sävelen F, jonka taajuus on 2𝑡:
3

2
𝑡 =

4

3
𝑡.  

Koska 𝑡 <
4

3
𝑡 <

3

2
𝑡, on F-sävel C:n ja G:n välissä.  

Olemme taas löytäneet uuden intervallin F:n ja G:n väliltä, joka on suuri sekunti eli ko-

kosävelaskel. Sen suhde on 
3

2
𝑡:

4

3
𝑡 =

9

8
. Kun madallamme sekä F- että G-sävelen puhtaalla 

kvartilla alas, saamme C:stä suuren sekunnin päässä olevan uuden sävelen D.  

Näin edespäin suhdelukuja keskenään kertomalla saamme kaikki loput kolme asteik-
koon kuuluvaa säveltä E, A ja B. Lopputuloksena asteikko näyttää suhdelukuineen tältä:  

Sävel C D E F G A B C´ 

Taajuus 𝒕 9

8
𝑡 

81

64
𝑡 

4

3
𝑡 

3

2
𝑡 

27

16
𝑡 

243

128
𝑡 

2𝑡 

Intervalli                
𝟗

𝟖
             

𝟗

𝟖
            

𝟐𝟓𝟔

𝟐𝟒𝟑
            

𝟗

𝟖
             

𝟗

𝟖
               

𝟗

𝟖
              

𝟐𝟓𝟔

𝟐𝟒𝟑
    

 

Koko asteikko lähtee siis yhdestä säveltaajuudesta, joka ensin kaksinkertaiste-

taan ja sitten kolminkertaistetaan. Näiden uusien säveltaajuuksien avulla saadaan 

muodostettua lisää säveliä laskemalla niiden taajuuksien suhteita toisiinsa. Pian saa-

daankin selville koko asteikko sekä kaikkien intervallien lukusuhteet.   

Pythagoralainen asteikko voidaan toisaalta myös rakentaa yksinkertaisemmin-

kin ketjuttamalla puhtaita kvinttejä peräkkäin: F, C, G, D, A, E, B (Barbieri 2008, 7).  

Toisaalta Bibbyn (2003) tarkemmassa tavassa saadaan selville sävelten suhteet toi-

siinsa, minkä avulla ne pystytään järjestämään ikään kuin sävelkorkeusjärjestykseen, 

eli asteikoksi.  
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Kuten sanoinkin jo luvussa 2.1, tämä ensimmäinen asteikko ei ole enää käytössä 

nykyään, vaikkakin korvaamme miellyttää enemmän tähän ajattelutapaan liittyvät 

harmoniat. Harmoniasta kerron lisää myöhemmin luvussa 3.3.1.  

3.2.2 Muita asteikkoja 

Pythagoralainen asteikko soveltuu pohjaksi monelle muulle asteikolle. Se voidaan esi-

merkiksi muokata alkavaksi muilta säveliltä kuin C. Tällöin asteikon järjestys muuttuu 

hieman, jolloin voimme puhua moodeista. (Barbieri 2008, 8.)  

Barbieri (2008) lisää, että pythagoralaisen asteikon rakennustapaa puhtaiden 

kvinttien avulla voidaan käyttää myös muiden asteikkojen muodostamiseen. Jos 

kvinttiketjusta poistaa kaksi viimeistä säveltä, saadaan sävelet F, C, G, D, A, jotka muo-

dostavat pentatonisen asteikon. Nämä sävelet voidaan sijoittaa edellisen luvun mu-

kaisesti järjestykseen C, D, F, G, A. Tätäkin järjestystä voidaan muuttaa moodien ta-

paan (siis muuttamalla lähtösäveltä – esimerkiksi D, F, G, A, C), jolloin asteikon tun-

nelma muuttuu omanlaisekseen. (Barbieri 2008, 5–7.)  

Kun taas lisäämme alkuperäiseen kvinttiketjuun kuusi kvinttiä, tuloksena 

saamme kromaattisen asteikon F, C, G, D, A, E, B, F#, C#, G#, D#, A#, E# (Barbieri 

2008, 8). Saman tasavireiseksikin nimitetyn asteikon saa myös jakamalla oktaavi kah-

teentoista yhtä suureen osaan niin, että kahden peräkkäisen sävelen taajuuksien suhde 

on vakio (Apiola 2015).  

3.3 Harmoniasta 

3.3.1 Säveltaajuuksista  

Harmonia – konsonanssi ja dissonanssi – perustuu säveltaajuuksien lukusuhteisiin, 

minkä olenkin muutamaan otteeseen ohimennen maininnut. Lukusuhteista olen muu-

tenkin jo puhunut paljon käydessäni läpi yläsävelsarjaa ja pythagoralaista asteikkoa. 

Tarkastelenkin niitä nyt hieman eri näkökulmasta.   

Kaksi säveltä ovat konsonanssissa keskenään, mikäli ne kuulostavat miellyttä-

viltä yhdessä. Fysiikan näkökulmasta ilmiö toteutuu sävelten taajuuksien suhteen 
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ollessa matala kokonaisluku: mitä yksinkertaisempi taajuuksien suhdeluku on, sitä 

konsonoivampia sävelet ovat keskenään (Bibby 2003, 13). Esimerkiksi taajuudeltaan 

220Hz:n sävel soi hyvin sellaisten sävelten kanssa, joiden taajuudet ovat 440Hz, 

660Hz, 880Hz, 1100Hz, ja niin edelleen (Beer 1998, 4). Tätä ilmiötä Pythagoraskin pai-

notti: yksinkertaisia lukusuhteita.  

Stewart (2003, 62) korostaa tähän ilmiöön perustuen yksinkertaisimpien interval-

lien olevan oktaavi, kvintti sekä kvartti. Nämä intervallit luokitellaankin länsimaisessa 

musiikinteoriassa puhtaiksi intervalleiksi. Mielenkiintoista on Stewartin (2003) esille 

tuoma seikka, että asteikoissa ensimmäisen, neljännen ja viidennen asteen kohdalta 

löytyvät tavallisimmat duurikolmisoinnut. Kyseiset sointuasteet ovat yleensä perus-

lähtökohta musiikkikappaleen soinnutuksessa, kuten vaikkapa bluesissa. (Stewart 

2003, 62.) 

Oktaavista tiedämme jo sen olevan lukusuhteena kaksinkertainen alkuperäiseen 

säveleen nähden. Se onkin kiehtova intervalli näin matemaattisesta näkökulmasta, 

sillä se voidaan esittää eräänlaisena potenssifunktiona, jonka kaava on 2𝑛 × 𝑡, jossa 𝑡 

kuvaa sävelen taajuutta ja 𝑛 oktaavialaa (Tiedeykkönen 2019).  

Otetaan taas konkreettiseksi esimerkiksi tuttu säveltaajuus 220Hz.  

21 × 220 = 2 × 220 = 440,  

22 × 220 = 4 × 220 = 880,  

23 × 220 = 8 × 220 = 1760 ja niin edelleen.   

Säveltaajuus siis aina kaksinkertaistuu, ja alkuperäiseen säveltaajuuteen 220 

Hz:n nähden kasvaa eksponentiaalisesti.  

Vielä yksi tärkeä seikka liittyen säveltaajuuksiin ja akustiikkaan on Apiolan 

(2015) mainitsema värähtelevän kielen pituuden ja sen tuottaman sävelkorkeuden 

kääntäen verrannollisuus. Kuvitellaan kitaran kieli, jonka pituus on 𝑥 ja säveltaajuus 

kielen soidessa on 𝑡. Kun kieltä painetaan 12. nauhavälin kohdalta, kieli puolittuu. Siis 

sen pituus on 
1

2
𝑥. Tiedämme, että 12. nauhavälin kohdalta löytyy oktaavi, jonka taa-

juus on puolestaan 2𝑡 =
2

1
𝑡. Kvintti on puolestaan taajuudeltaan 

3

2
𝑡. Samalla logiikalla 
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löydämme siis kitaran kieleltä kvintin painaessamme nauhaväliä, joka on 
2

3
 kielen pi-

tuudesta eli 
2

3
𝑥. Kielen pituus on siis aina saadun säveltaajuuden käänteisluku, kuten 

Apiola (2015) kertoo.   

3.3.2 Harmoninen keskiarvo 

Pythagoras määritteli aikoinaan harmonisen keskiarvon kaavan 𝑘ℎ =
2𝑎𝑏

𝑎+𝑏
 (Apiola 

2015). Siteeraan taas seuraavassa käytännön esimerkissä Apiolaa (2015):  

Otetaan vaikkapa c, joka kuvaa c-nuotin värähtelytaajuutta. Tuttuun tapaan voimme 
kertoa tämän taajuuden kahdella 2c, jolloin saamme oktaavia korkeamman nuotin. Jos 
kuulisimme nämä sävelet värähtelevästä kielestä, kielen pituus olisi kääntäen verran-
nollinen värähtelytaajuuksiin nähden.  

Sijoitetaan siis harmonisen keskiarvon kaavaan 𝑎 =
1

𝑐
 ja 𝑏 =

1

2𝑐
, saadaan laskutoimituk-

sen kautta, että 𝑘ℎ =
2

3𝑐
. Värähtelytaajuus on siis saadun keskiarvon käänteisluku 

3𝑐

2
.  

Kuten totesin kappaleessa 3.2.1, suhdeluku 
3

2
 vastaa intervallina puhdasta kvint-

tiä. Näin ollen Apiola (2015) arvelee kvintin olleen Pythagoraan mielestä erityisen har-

moninen sopien harmonisen keskiarvon kaavaan. Samoin lukukolmikko (6, 8, 12) ovat 

olleet harmonisia, sillä lukujen 6 ja 12 harmoninen keskiarvo on 8. Tämän vuoksi kuu-

tio oli harmoninen kappale (6 sivutahkoa, 8 kärkeä ja 12 särmää), joka pohjautui kvin-

tin harmoniseen sointiin. (Apiola 2015.)  

3.4 Rytmi 

Musiikki on paljon muutakin kuin kokoelma säveliä, jotka muodostavat harmonian. 

Se on myös sävelten muuttumista tietyn ajan suhteessa, eli rytmiä. (Shah 2010, 36.)  

Rytmi on ehkä selkein matemaattisin ominaisuus musiikissa: tahtiin mahtuu 

tietty määrä nuotteja tahtilajista ja nuottien kestoista riippuen. Musiikin kanssa touhu-

tessa joutuu myös itse laskemaan rytmejä etenkin tahtilajin tai rytmikuvioiden ollessa 

normaalia haastavampia.  



16 

 

Rautiainen (2015) kertookin matemaattisen tai metrisen hahmottamisen olevan 

ehdoton musiikillisen rytmin, kuten painavien ja painottomien iskujen, hahmottami-

seen. Hyvin matemaattista musiikkia on esimerkiksi teos, jossa ”metrinen jako on sel-

keä, mutta tahtilajit vaihtuvat usein”. Tällaista musiikkia ovat muun muassa balkani-

lainen kansanmusiikki (kansantanssit) ja progressiivinen rock. (Rautiainen 2015, 14.) 

Myös esimerkiksi saamelaiset joiut ovat tunnettuja monimutkaisista tahtilajeistaan ja 

niiden vaihtumisestaan.  

Rautiainen (2015) tuo lisäksi ilmi, että toisinaan musiikissa saattaa tahtilaji pysyä 

samana, mutta sen poljento jakautuu poly- tai ristirytmeihin. Esimerkiksi 
12

8
 -tahtilaji 

voi jakautua kahteen 
6

8
 -hahmoon, kolmeen 

4

8
 -hahmoon, neljään 

3

8
 -hahmoon tai kuu-

teen 
2

8
 -hahmoon. (Rautiainen 2015, 14–15.) Kyseessä on siis matemaattinen ilmiö teki-

jöihin jako, jossa lasketaan kaikki luvun tekijät. Tässä tapauksessa luvun 12 tekijät ovat 

1, 2, 3, 4, 6 ja 12.  

3.5 Notaatiosta 

Yhteistä musiikilla ja matematiikalla on myös niiden merkintätavat. Notaatio on kuin 

onkin hyvin matemaattinen järjestelmä.  

Wollenbergin (2003) sanoin sekä musiikille että matematiikalle on ominaista 

omanlaiset merkintätapansa. Niille tyypillistä on, että joku ikään kuin koodaa merk-

kejä vaikkapa paperille ja toinen puolestaan tulkitsee (tai musiikin puolella myös esit-

tää) koodin. Molemmat merkintätavat pohjautuvat ikivanhoihin malleihin, joita on 

ajansaatossa kehitetty nykyaikaisemmiksi. (Wollenberg 2003, 2.)  

Wright (2009) vertaa jopa nuottiviivastoa koordinaatistoon. Matematiikassa aika 

nimittäin kuvataan vaaka-akselin avulla (x- tai t-akseli). Musiikki puolestaan käsite-

tään nimenomaan ajallisena ilmiönä, minkä vuoksi sekin esitetään eräänlaisen vaaka-

akselin avulla: nuottiviivastossa kulku vasemmalta oikealle havainnollistaa aikaa. 

Pystysuora kulku (pysty- tai y-akseli) määrää puolestaan sävelkorkeuden. (Wright 

2009, 17.) 
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Hodges (2003) puhuu taasen samaan teemaan liittyen musiikillisesta tilasta. Hän 

kuvaa musiikillisen tilan rakentuvan kahdesta ulottuvuudesta – sävelkorkeudesta ja 

ajasta, minkä vuoksi se on kaksiulotteinen avaruus eli taso. (Hodges 2003, 96.)  
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 MUSIIKKI JA MATEMATIIKKA ESTEETTISESTI 

Edellisissä luvuissa olen kertonut, miten matemaatikot ovat löytäneet musiikista ma-

temaattisia piirteitä. Wollenberg (2003) tuo kuitenkin ilmi, että muusikoita on puoles-

taan kiehtonut matematiikan sisällyttäminen musiikkiin säveltämisessä. Musiikin pa-

rametrit – sävelkorkeus, rytmi, rakenteet ynnä muut – sekä musiikillisten elementtien 

yhdistäminen kokonaisuudeksi ovat nimittäin selkeästi verrattavissa matemaattiseen 

kaavoittamiseen. (Wollenberg 2003, 8.)  

4.1 Schönberg ja 12-säveljärjestelmä 

1900-luvun alussa Arnold Schönberg mullisti musiikin säveltämiskäytännöt rikko-

malla tonaliteetin, joka oli vallinnut musiikinteossa jo 300 vuotta, kertoo Cross (2003). 

Kuitenkin luodessaan kuuluisaa 12-säveljärjestelmää Schönberg pyrki pääsemään 

pois atonaalisen musiikin ”kaaoksesta” ja korvaamaan se loogisella ja helppotajuisella 

tavalla tehdä musiikkia. Schönbergin on kuultu sanoneenkin, että musiikissa ei ole ra-

kennetta ilman logiikkaa eikä logiikkaa ole ilman yhtenäisyyttä (”In music there is no 

form without logic, there is no logic without unity”). (Cross 2003, 132.) Simppeli ja looginen 

kaava musiikin tekoon ratkaisi siis musiikin kaoottisuuden. 

Cross (2003) vertaa Schönbergin 12-säveljärjestelmää lasten ”Maalaa numeroiden 

mukaan” -puuhapakettiin. Tässä paketissa käytettäviä numeroita on kaksitoista – toi-

sin sanoen kromaattinen asteikko – koottuna säveltäjän haluamaan rivijärjestykseen 

siten, että kukin nuotti esiintyy rivissä vain kerran. (Cross 2003, 131.)  Tästä eteenpäin 

sävelriviä muokataan tiettyjen kaavojen avulla, kuten transponoimalla rivi kvinttiä 

ylemmäksi, tekemällä rivistä peilikuva (inversio) tai kääntäen rivi lopusta alkuun (ret-

roversio). Näin saadaan useita rivejä säveliä, joita käyttää säveltämiseen.  

Cross (2003) tuo esille, että oman kahdentoista sävelen rivinsä sai kukin itse muo-

dostaa haluamallaan tavalla. Anton Webern loi riveihinsä muun muassa symmetristä 

ulottuvuutta: esimerkiksi teoksessaan Concerto, Op. 24 (1934) hän käyttää riviä, joka 

on jaettu neljään, kolmen sävelen, osaan. Kolme ensimmäistä säveltä ovat ns. 
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alkuperäiset ja kaksi muuta kolmen sävelen ryhmää ovat sen inversioita ja retroversi-

oita. Pierre Boulez puolestaan käytti 12:n sävelen rivin ja sen muokkauksessa mat-

riiseja, eli eräänlaisia numerotaulukkoja, apunaan (Cross 2003, 135–139).  

Kuitenkin 12:n sävelen rivin ja sen eri versioiden antavan säveltäjälle vain ainek-

sia melodian intervallihyppyihin. Loppu säveltäminen jää rytmeineen, äänialoineen, 

dynamiikkoineen sekä rakenteineen säveltäjälle itselleen. (Cross 2003, 134.)    

4.2 Fibonaccin lukujonosta ja kultaisesta leikkauksesta 

Fibonaccin lukujono ja kultainen leikkaus ovat tunnettuja matemaattisia ilmiöitä, joita 

käytetään paljon taiteiden piirissä, sillä ne tuovat taideteokseen kauniin tasapainoisen 

sävyn (Shah 2010, 39).  

Fibonaccin lukujono rakentuu siten, että uusi alkio muodostuu kahden edellisen 

alkion summasta. Kaavana se voidaan esittää kahdella eri tapaa:  

𝑥𝑛+2 = 𝑥𝑛 + 𝑥𝑛+1  

(Madden 1999, 57.) 

𝐹(𝑛) = {
0                                     , 𝑘𝑢𝑛 𝑛 = 0
1                                     , 𝑘𝑢𝑛 𝑛 = 1
𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2                 , 𝑘𝑢𝑛 𝑛 > 1

 

(Judin 2008, 11.) 

Toisin sanoen meillä on ensin numero 0, jonka jälkeen tulee numero 1. Seuraavat 

alkiot lasketaan kahden ensimmäisen alkion mukaan:  0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 

2 + 3 = 5 ja niin edelleen. Näin siis saadaan päättymätön lukujono 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, 55, 89, … (Madden 1999, 57.) 
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Tästä lukujonosta päästään ketterästi kultaiseen leikkaukseen. Tarkastellaan Fi-

bonaccin lukujonon alkioiden suhdetta edeltäviin alkioihin: 

 

𝒓(𝟏) =
𝟏

𝟏
= 𝟏 

𝒓(𝟐) =
𝟐

𝟏
= 𝟐 

𝒓(𝟑) =
𝟑

𝟐
= 𝟏, 𝟓 

𝒓(𝟒) =
𝟓

𝟑
≈ 𝟏, 𝟔𝟕 

𝒓(𝟓) =
𝟖

𝟓
= 𝟏, 𝟔 

𝒓(𝟔) =
𝟏𝟑

𝟖
= 𝟏, 𝟔𝟐𝟓 

𝒓(𝟕) =
𝟐𝟏

𝟏𝟑
≈ 𝟏, 𝟔𝟏𝟓 

 

Huomataan suhdeluvun lähestyvän irrationaalista lukua 𝜑 = 1,61803398 …, jota 

kutsutaan kultaiseksi leikkaukseksi. Mielenkiintoista on, että joka toinen suhdeluku 

on kultaisen leikkauksen yläpuolella ja joka toinen sen alapuolella. (Shah 2010, 37-38.) 

Musiikissa – aivan kuten missä tahansa taiteen osa-alueella – voi törmätä kultai-

seen leikkaukseen. Shahin (2010) mukaan kultaista leikkausta käytetään yleensä kehit-

täessä vaikkapa rytmiä tai melodialinjaa. Esimerkiksi musiikkiteoksen kliimaksi on 

yleensä kultaisen leikkauksen kohdalla, eli kun noin 61,8% kappaleesta on soitettu. 

(Shah 2010, 39.) 

Madden (1999) puolestaan kertoo Béla Bartókin ja Joseph Schillingerin käyttä-

neen Fibonaccin lukujonoa, ja Arnold Schönbergin kultaista leikkausta jäsennellessään 

sävellyksiään. Schillinger esimerkiksi käytti Fibonaccin lukujonoa luodessaan rytmil-

lisiä kaavoja ”sekoittaakseen pakkaa”, sillä ne tuottivat paljon niin kutsuttuja offbeat-

rytmejä. Lisäksi Schillinger käytti lukujonoa melodiakulkujen rakentamiseen. Hän esi-

merkiksi kertoi sävelkorkeuksia lukujonoon kuuluvalla vakiolla: melodiasekvenssi C, 
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C#, D (0, 1, 2) kerrottuna luvulla 3 on uusi sekvenssi C, Eb, F# (1, 3, 6). Hän myös käytti 

lukuja intervallihyppyihin: C, Db, Eb, F#, B (0, 1, 3, 6, 11) hypyt ovat kaikki Fibonaccin 

lukujonosta peräisin 1, 2, 3, 5. (Madden 1999, 58, 70.) 

Tiedeykkösessä (2019) puhutaan myös Claude Debussyn teosten huippukohtien 

suhteiden koko rakenteeseen nähden olevan olleen sopivia kultaiseen leikkaukseen. 

Juha Lehrbäck pohtii kuitenkin, että kultaisen leikkauksen suhde sivuaa hyvin läheltä 

jakoa 
2

3
. On siis hyvinkin luonnollista musiikkiteoksen huippukohdan sijaitsevan niillä 

kohdin, jolloin teos on saanut kehittyä rauhassa ja vielä on kappaletta hyvin jäljellä. 

(Tiedeykkönen 2019.) 

Kaiken kaikkiaan Fibonaccin lukujonon ja kultaisen leikkauksen käyttö tuottavat 

hyvin esteettisiä ja miellyttäviä teoksia – oli kyseessä sitten luonnonilmiö, arkkiteh-

tuuri tai musiikki (Shah 2010, 41).  

4.3 Muita 

Kreikkalais-ranskalainen Iannis Xenakis yhdisti musiikin ja arkkitehtuurin toisiinsa. 

Crossin (2003) sanoin Xenakisille musiikki ja arkkitehtuuri käsittelivät samanlaisia 

asian ytimiä: arkkitehtuurissa ideat ilmaistaan tilallisin (avaruudellisin) keinoin ja mu-

siikissa puolestaan ajallisin keinoin. Xenakis huomasi voivansa kuvittaa musiikin glis-

sandoja suorien viivojen avulla – aivan kuten hän oli arkkitehti Le Corbusierin kanssa 

suunnitellut rakennuksen Philips pavilion, joka oli kaarevasta muodostaan huolimatta 

rakennettu vain pitkistä suorista linjoista. (Cross 2003, 145).  

Cross (2003) kertoo vielä Alban Bergistä, joka puolestaan sisällytti teokseensa Ly-

ric suite jousikvartetille 1926 numeron 23 monella eri tapaa. Ensimmäinen ja neljäs osa 

ovat molemmat 69 tahtia pitkät (3x23), viides osa on 460 tahtia pitkä (20x23) ja kuudes 

osa on 46 tahtia pitkä (2x23). Lisäksi teoksen metronomimerkinnöissä voi huomata sa-

man: neljännessä osassa merkintä on 69 ja kuudennessa 69 ja 46. (Cross 2003, 135.)  



22 

 

 MUSIIKKI JA MATEMATIIKKA KOULUSSA 

Loppuhuipennukseksi siirrymme matemaattisesta teoriapilvestä konkreettiseen kou-

lumaailmaan. Kaavat ja yksityiskohtaiset mallit ovat aina osana matematiikkaa. Nyt 

voimme myös surutta sanoa niiden olevan musiikissakin läsnä. Koulussa näin tarkka 

matemaattisuus ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Joka tapauksessa minusta matema-

tiikka- ja musiikkioppiaineilla on suuri potentiaali täydentää toisiaan. Musiikin avulla 

voidaan opettaa matemaattisia kaavoja ja kehittää matemaattista hahmotuskykyä. Toi-

saalta taas on hyvä tiedostaa matemaattisia malleja, jotta musiikillinen ymmärrys kas-

vaisi.  

Harrison ja Pound (2003) tuovatkin ilmi tietynlaisten toistuvien kuvioiden ja mal-

lien (pattern) olevan olennainen osa sekä musiikkia että matematiikkaa. Niiden ym-

märtämiseen ja hahmottamiseen auttavat esimerkiksi musiikilliset pelit. (Harrison ja 

Pound 2003, 82.) Tätä mukaillen An, Tillman, Boren ja Wang (2014, 11) ovat puolestaan 

selvittäneet musiikin toimivan paitsi esteettisenä taiteenmuotona myös oivana kei-

nona opettaa matematiikkaa: musiikkiin linkitetty matematiikan opettaminen on sekä 

tehokas että miellyttävä opetustapa, jota kuvastavat esimerkiksi Harrisonin ja Poun-

din (2003) esille tuomat pelit. 

5.1 Yleisesti  

Tutkimuksissa (Rodriguez 2019; An, Ma, Caparo 2011) on huomattu musiikin autta-

van oppilaita matemaattisessa hahmottamisessa sekä parantavan heidän asennettaan 

ja itseluottamustaan matematiikkaa kohtaan. Rodriguez (2019) selvitti musiikin hel-

pottavan matemaattista ymmärrystä dyskalkulian (matemaattisen oppimisvaikeu-

den) omaaville oppilaille. Musiikki auttoi oppilaita hahmottamaan lukuja, ymmärtä-

mään sanallisia tehtäviä sekä ylipäänsä laskemaan. Lisäksi oppilaiden ahdistus mate-

matiikkaa kohtaan oli selkeästi pienempi. (Rodriguez 2019, 407, 408, 414.) 

An, Ma ja Caparo (2011) saivat puolestaan selville musiikin integroimisen mate-

matiikkaan paitsi parantavan opiskelijoiden asennetta, sitoutumista sekä 
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itseluottamusta, myös muuttavan heidän käsityksiään matematiikan oppimisesta. (An 

ym. 2011, 243–244.) 

Musiikin integroimisessa muihin oppiaineisiin on ensinnäkin hyvä tiedostaa sen 

tuovan oppitunneille paljon työtapoja, joita hyödyntää muiden aineiden opetuksessa. 

Esimerkiksi Marjasen (2013, 23–24) opetuskäytännöt vaihtelivat maisterintutkielmas-

saan opettajalähtöisestä oppilaslähtöiseen, laulusta kehorytmeihin sekä taulutyösken-

telyyn. Huotilainen (2019) puolestaan painottaa etenkin laulamisen, soittamisen, ryt-

mittelyn sekä tanssimisen olevan lapsen kehittyville aivoille täydellisiä harjoitteita – 

hän jopa vertaa musiikkia aivojen kuntosaliharjoitteluun. Hän tuo esille aivojen koko-

naisvaltaisen kehittämisen olevankin kannattavaa, sillä matemaattisia – aivan kuten 

musiikillisiakin – prosesseja tapahtuu useissa eri aivoalueissa, päälakilohkosta taka-

raivolohkoon. (Huotilainen 2019.)  

Koska työtapoja on monenlaisia, vaatii musiikin integroiminen opettajalta pal-

jon. An ja muut (2014) korostavatkin tämänkaltaisessa opetuksessa nimenomaan opet-

tajan heittäytymiskyvyn olevan tärkeää – jos ei halua kangistua perinteisiin kaavoihin, 

voi opettaja tällöin käyttää useita eri oppilaslähtöisiä keinoja helpottaakseen oppi-

laidensa ymmärrystä matematiikassa. (An ym. 2014, 11.) 

5.2 Ääni, sointi ja harmonia 

Äänen tutkiminen linkittyy hyvin akustiikkaan ja sitä kautta fysiikkaan, joten väistä-

mättä tämä luku on paljolti fysiikkapainotteista. Toisaalta fysiikkakin pohjautuu ma-

temaattisiin kaavoihin. Emme siis seilaa kovinkaan pitkälle aiheesta.  

Koko prosessin voi aloittaa tarkastelemalla äänen perusominaisuuksia, kuten sä-

velkorkeuksia, käytännössä. Esimerkiksi Kiema (2016) tutki oppilaidensa kanssa sä-

velkorkeuksien suhteita koeputkilla. Putkien pituudet jaettiin viiteen osaan ja näin 

pystyttiin eri putkiin kaatamaan eri määrä vettä. Puhaltamalla putkiin huomattiin 

niistä tulevan erikorkuisia ääniä. (Kiema 2016, 21.) Musikaalisemmille oppilaille voi 

vaikkapa antaa lisätehtäväksi rakentaa asteikko tai helppo melodian pätkä koeputkien 
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sävelillä. Olen itsekin yläkoulun fysiikan tunneilla soittanut koeputkilla Tuiki, tuiki täh-

tösen. Tehtävä oli sopivan haastava ja vielä hauska – siis oikein motivoiva.  

Mitä enemmän vettä koeputkessa on, sitä vähemmän siinä on vapaata tilaa. Ja 

toisaalta mitä vähemmän tilaa siinä on, sen korkeampi ääni siitä tulee. Tämän ymmär-

rettyään oppilaat ovat valmiita soveltamaan tietoa eteenpäin soittimista tuleviin ää-

niin. Harrison ja Pound (2003) tuovat esille, kuinka kokojen erot voidaan linkittää sä-

velkorkeuksien eroihin. Heidän mielestään esimerkiksi ksylofonit ja boomwhackersit 

ovat oivia soittimia havainnollistamaan kyseistä ilmiötä: mitä suurempi putki tai pala, 

sen matalampi ääni syntyy ja toisinpäin. (Harrison ja Pound 2003, 84.) Samalla lailla 

voidaan tutkia vaikkapa kitaran kieliä. Paksuimmasta kielestä tulee matalin ääni ja 

ohuimmasta korkein. Kun painetaan sormi johonkin nauhaväliin, kieli pienenee eli 

siitä saatava ääni nousee.  

Vielä voidaan mennä pidemmälle ja tutkia fysikaalista ilmiötä ääniaaltoa oskil-

loskoopin avulla. Koulussa voidaan käyttää niin sanotusti oikeita oskilloskooppeja, 

mutta on myös olemassa virtuaalisia oskilloskooppeja internetissä sekä jopa puheli-

miin ladattavia applikaatioita. Näiden avulla oppilaat pääsevät itse kokeilemaan eri-

laisia ääniä ja luomaan eri ääniaaltoja. 

Enemmän haastetta saadaan, kun lisätään laskeminen mukaan käytäntöön. Ylä-

koulussa ja lukiossa voi musiikin teoriaa käyttää konkreettisena ja havainnollistavana 

esimerkkinä matematiikan kaavoihin. Esimerkiksi yläsävelsarjan sekä intervallien, eri-

tyisesti eri oktaavialojen, kautta voidaan laskea murtolukuja, eksponenttifunktioita 

sekä aritmeettisia lukujonoja. Vatanen (2015, 20) esittääkin aiheeseen liittyvän lukion 

pitkän matematiikan tehtävän:   

”Esimerkki 5.1.4. Yläsävelsarjan osaääneistön taajuudet muodostavat aritmeettisen lu-
kujonon. Soitamme sävelen suuri C, jonka taajuus on 65,4 Hz. Mitkä ovat jonon jäsenet 
ensimmäisestä kuudenteen? Entä niitä vastaavat sävelet? Kuinka mones jäsen on sävel 
𝑑2, jonka taajuus on 588,6 Hz?”  
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Osaääneistöllä Vatanen tarkoittaa kaikkia taajuuksia, jotka kuuluvat yhden säve-

len soidessa – siis perussävel sekä yläsävelet. Lisäksi harmonista keskiarvoa voidaan 

hyödyntää matematiikan tunneilla ja verrata tuloksia musiikin ilmiöihin.  

5.3 Rytmi 

Rytmit ja tahtilajit ovat pelkkiä murtolukuja. Tätä ilmiötä voidaan havainnollistaa eri-

laisten kappaleiden avulla. Oppilaiden kanssa voi tarkastella eri pituisia rytmejä vaik-

kapa oman kehon ja nuottikuvan avulla. Marjanen (2013) käytti oppitunneillaan kap-

paletta Tuiki, tuiki tähtönen. Sitä laulaessaan oppilaat kävelivät ensin neljäsosien tah-

dissa, jonka jälkeen neljäsosanuottien kohdalla taputettiin reisiin ja puolinuottien koh-

dalla käsiin. (Marjanen 2013, 24.) Samaa ideaa voidaan soveltaa pidemmälle. Esimer-

kiksi jalan tömistely voisi olla puolinuotti ja rintaan taputus kahdeksasosanuotti. Luo-

kan voisi jakaa neljään osaan. Jokainen ryhmä tekisi omaa rytmiään, jonka jälkeen 

vaihdetaan rytmiä siten, että kaikki ryhmät pääsevät tekemään neljää eri rytmiä.  

Kun oppilaat ovat tutustuneet oman kehonsa kautta eri pituisiin rytmeihin, voi-

daan tarkastella niitä visuaalisesti. Aluksi voi käyttää ruudukkoa, Lego-palikoita tai 

vastaavaa työkalua, joilla havainnollistaa nimenomaan rytmien pituuksien suhteita 

toisiinsa. Alla on tästä esimerkki: 
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Tämän jälkeen voi rytmit yhdistää oikeisiin nuotteihin – riippuen oppilaiden tai-

totasosta. Oppilaat voivat pohdiskella, kuinka monta nuottia mahtuu yhteen tahtiin. 

Entä jos tahtilaji muuttuu? Mikäli haastavuutta halutaan lisää, voidaan lähteä tarkas-

telemaan kappaleita, joiden poljenta on muuta kuin tasainen tai kolmeen menevä.   
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5.4 Melodia 

Tämä luku kytkeytyy erinomaisesti säveltämiseen. Melodioita voidaan rakentaa ma-

tematiikan kaavat pohjana, kuten esittelinkin luvussa 4. Myös fysiikka voi olla vah-

vasti läsnä melodian luomisessa muun muassa sävelkorkeuksia laskettaessa ja yhdis-

teltäessä.  

An ynnä muut (2011) käyttivät säveltämisen ohjaamiseen 8x8-kokoista tauluk-

koa. Muita työkaluja olivat C-duurin sävelet, joilla jokaisella oli oma värinsä (C punai-

nen, D valkoinen, E keltainen, F sininen, G vihreä, A musta, H violetti) sekä kahdeksan 

tahtia kestävä sointukierto (I, V, VI, III, IV, I, II, V). Koko taulukko kuvasi siis kahdek-

saa tahtia, joissa kahdeksan riviä mallinsivat yhtä tahtia sekä yhtä sointua, ja kahdek-

san saraketta jokaisessa tahdissa olevaa  
1

8
 -nuottia. Tehtävänä oli värittää jokaisen rivin 

laatikot haluamallaan värillä seuraten jo valmiiksi annettujen sointujen värejä. Loppu-

tulos saatiin kuulla pianolla soitettuna. (An ym. 2011, 239.)   

Kyseisen sävellysprosessin jälkeen voi mukaan ottaa laskemisen. Oppilaat voivat 

esimerkiksi piirtää pylväsdiagrammeja jokaisesta käyttämästään äänestä tai haasta-

vampana tehtävänä laskea, kuinka monta erilaista laulukombinaatiota tämänkaltai-

sesta sävellystekniikasta voidaan luoda (An, Kulm ja Ma 2008, 101; An ym. 2011, 239.) 

Äskeinen esimerkki käy hyvin oppilaille, jotka eivät tiedä musiikista juuri mi-

tään. Musiikillisesti taitavampien oppilaiden kanssa voi puolestaan kokeilla luvun 4 

sävellystekniikoita. 12-säveljärjestelmän sävelrivin kehittäminen ja sen muokkaami-

nen voi antaa oppilaille uusia näkökulmia musiikkiin. Tai olisiko mahdoton ajatus an-

taa oppilaille tehtäväksi säveltää kappale Fibonaccin lukujonoon pohjautuen? Mitä jos 

oppilaat pääsisivät itse kehittämään uusia tapoja säveltää matemaattisesti? 
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 POHDINTAA 

Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jonka aiheena on musiikin matemaat-

tisuus sekä sen hyödyntäminen koulumaailmassa. Musiikkia on tarkasteltu matemaa-

tikoiden silmin jo Antiikin Kreikasta lähtien. Sitä mukaa on musiikista löydetty paljon 

matemaattisia piirteitä ja päästy yhdistelemään musiikin teoriaa jopa matemaattisiin 

kaavoihin. Aikojen saatossa on matematiikkaa myös hyödynnetty musiikin säveltämi-

seen.  

Tutkielmani päätteeksi voin sanoa, että musiikkia ja matematiikkaa voidaan hel-

posti yhdistellä koulussa. Musiikkia ja sen teoriaa pystyy mainiosti hyödyntämään 

matematiikan tunneilla. Lisäksi matematiikka tuo uutta näkökulmaa musiikin tun-

neille. Selvitin tutkielmassani käytännön esimerkkejä näiden oppiaineiden integraati-

osta. Lisäksi sain selville molempien täydentävän toisiaan, mikä voi auttaa oppilaita 

ymmärtämään kumpaakin paremmin.  

Toisin sanoen kannatan tai jopa puhun sen puolesta, että musiikkia ja matema-

tiikkaa yhdistetään kouluissa. Oli kyse sitten alakoulusta tai lukiosta, tätä yhdistelmää 

pystyy käyttämään minkä ikäisille, ja minkä tasoisille, tahansa. Musiikki perustuu it-

seilmaisuun, kulttuuriin ja periaatteeseen, ettei mikään ole väärin. Musiikissa on aja-

tuksena saada jokainen osalliseksi omalla taidollaan ja panoksellaan. Toisin sanottuna 

ei tarvitse olla välttämättä edes kovinkaan musikaalinen, kunhan yrittää tosissaan. 

Matematiikassa puolestaan on enemmän sääntöjä, joiden mukaan mennä. Mielestäni 

on virkistävää sekoittaa nämä kaksi, oppiaineena niin erilaista mutta teoriassa niin sa-

manlaista, alaa keskenään.  

Toki minun on huomioitava sellainen seikka, että olen aina ollut musiikillisesti 

taitava ja matematiikka on muuten vain aina kiinnostanut minua. Kaikki eivät siis vält-

tämättä innostu tästä yhdistelmästä samalla tavoin kuin minä. Toisaalta oppilaan mo-

tivaatio ja innostus on hyvin pitkälti opettajan innosta kiinni. Jos siis opettajalla riittää 

paloa ja tarmokkuutta, en epäile ollenkaan oppilaiden motivaatiota tätä aihetta koh-

taan. Uskon yhdistelmän olevan hyvinkin raikas, sillä oman kokemukseni mukaan 
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matematiikan integroiminen kohdistuu suurimmaksi osaksi vain muihin luonnontie-

teisiin.  

Luvussa 2 olen esittänyt musiikin matemaattisia ominaisuuksia osittain hyvinkin 

yksityiskohtaisesti. Mielestäni koulumaailmassa näin tarkka kuvaus ja todistus musii-

kin matemaattisista piirteistä saattaa olla jopa lähes turhaa. Halusin kuitenkin hyvin 

perinpohjaisen läpikäynnin aiheesta, sillä halusin nimenomaan osoittaa, kuinka mate-

maattista musiikki loppujen lopuksi on. Tämä fakta on hyvä tiedostaa, vaikkei välttä-

mättä asiaa tarvitse näin laajasti läpikäydä oppilaiden kanssa.  

Luvussa 5 olen puolestani esitellyt käytännön esimerkkejä, kuinka toteuttaa tätä 

oppiaineyhdistelmää. Osan niistä olen poiminut lähteistä, osaa olen soveltanut tai jat-

kanut edelleen ja osan olen keksinyt itse. Ne eivät siis ole ainoita oikeita tapoja sekoit-

taa musiikkia ja matematiikkaa. Tapoja on monenlaisia, joita opettaja pystyy myös itse 

kehittelemään oman tiedon ja taidon mukaisesti. Lisäksi on aivan ryhmäkohtaista, 

mikä tapa sopii kenellekin, mutta kokeilu kannattaa aina. En itsekään ole vielä päässyt 

testaamaan tätä kombinaatiota käytännössä mutta toivon sen mahdollisuuden saavut-

tavan minut jonakin päivänä.  

Tutkimusaiheeni on oikeastaan hyvin laaja ja jatkotutkimusaiheet moninaiset. 

Voidaan esimerkiksi vertailla, onko musikaalisten ja ei-musikaalisten oppilaiden vä-

lillä eroja. Jos esimerkiksi musiikkiluokkalaisille sisällyttää musiikintunneille matema-

tiikkaa, oppivatko he eri tavalla kuin tavallisen luokan oppilaat? Entä onko matemaat-

tisella lahjakkuudella väliä, kun yhdistetään musiikki ja matematiikka keskenään? Tu-

leeko matematiikan opiskelusta mieluisampaa, kun lisätään siihen tujaus musiikkia? 

Vielä kaiken kukkuraksi aiheeni jatkokäsittelyssä olisi potentiaalista koostaa kat-

tava tietopaketti musiikillismatemaattisista harjoitteista liittyen aina tiettyyn aihealu-

eeseen. Harjoitteita voisi olla taitotasosta laidasta laitaan – hyvinkin matemaattista, 

hyvinkin musiikillista tai vain aiheeseen herätteleviä leikkejä ja pelejä.  
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