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Olen viimeisen kahden vuoden aikana tutustunut moniin tutkimuksiin, joissa 
käsitellään vibraation vaikutuksia kehon hyvinvointiin. Näiden tutkimusten 
innoittamana olen miettinyt, voisivatko harmoonin (voidaan käyttää myös nimityksiä 
polkuharmooni, urkuharmooni ja harmoni) taajuudet olla lähellä näissä 
tutkimuksissa löydettyjä taajuuksia. Näiden pohjalta tein dissonoivaan 
minimalismiin perustavan harmooni-noise-ambient teoksen kesällä 2021. Osa teoksen 
taajuuksista oli lähellä näissä tutkimuksissa löydettyjä taajuuksia. Lisäksi esityksen 
jälkeen yleisön kommentit kehotuntemuksistaan olivat vastaavanlaisia kuin 
tutkimuksissa. Tästä syystä halusin mitata matkaharmoonini taajuudet tarkemmin ja 
verrata näitä taajuuksia aiempiin vibraation vaikutuksista tehtyihin tutkimuksiin. 

Tässä työssä määrittelen, että vibraatio tarkoittaa matalataajuisen 
äänenvärähtelyn lisäksi myös transmitteristä tai jostain muusta ulkoisesta 
värähtelijästä kehoon tulevan värähtelyn. 

Matalataajuista äänenvärähtelyä käytetään osana musiikkiterapiaistuntoja 
(Punkanen & Ala-Ruona, 2012). Asiakkaan saavuttua tällaiseen istuntoon ja  
alkukeskustelun jälkeen, toteutetaan asiakkaan tarpeeseen määritelty hoito 
matalataajuisella värähtelyllä hoitotuolissa tai muussa hoitovälineessä. Tämän jälkeen 
istunto jatkuu muulla asiakkaasta riippuvalla musiikkiterapiaistunnon tavalla. 
(Savela 2014.) Kuten luvusta kolme voi päätellä, vibraatiosta on todennäköisesti 
hyötyä erilaisiin kehon vaivoihin ja jopa mieleen. Tästä syystä tällä hoitomuodolla voi 
olla tärkeä rooli osana musiikkiterapian terapiaistuntoja.  

Kiinnostukseni kohteena ovat myös vibraation vaikutusmekanismit eli kuinka 
äänenvärähtely ylipäätään voi vaikuttaa kehoon ja onko tästä jo olemassa tutkimusta. 
Tätä käsittelen luvussa kaksi.  

Tämä työ koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on narratiivinen 
kirjallisuuskatsaus (Evans, 2008). Kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen puolisko 
käsittelee vibraation mahdollisia vaikutusmekanismeja. Toinen puolisko on toteutettu 
yleiskatsauksena olemassa oleviin tutkimuksiin vibraation vaikutuksista kehon 
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hyvinvointiin. Kirjallisuuskatsauksen aineisto on haettu aiemmin tekemäni 
seminaarityön lähteistä ja haettu hakusanoilla, kuten ”low frequency 
vibration/vibroacoustic in music therapy/health care” JykDokista ja PubMedistä. 
Aineistosta on valittu sellaiset tutkimukset, jotka käsittelevät vibraation vaikutuksia 
kehon hyvinvointiin ja joissa on mainittu tutkimuksessa käytetyt taajuudet. Aineisto 
ei kata kaikkea tästä aiheesta tehtyä tutkimusta, mutta siihen on valituttu 
tunnetuimpia tutkimuksia. 

Tämän työn toinen osa koostuu empiirisistä mittauksista harmoonini soivista 
taajuuksista. Pohdinnassa vertaan kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa löydettyjä 
taajuuksia harmoonini soiviin taajuuksiin. 

Tukimuskysymykseni ovat : 
- Millaisin mekanismein vibraatio stimuloi kehoa? 
- Mitä kehoon vaikuttavia taajuuksia vertaisarvioiduissa tutkimuksissa on 

löydetty? 
- Mitä taajuuksia soi harmoonissani? 
- Soiko harmoonissani samoja taajuuksia, joita on löydetty vertaisarvioiduissa 

tutkimuksissa? 
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Bartel & Abdullah (2021) ovat tehdeen todella laajan kirjallisuuskatsauksen 
tutkimuksista, jotka käsittelevät vibraation vaikutusmekanismeja kehon 
hyvinvointiin. Katsaus pureutuu hyvin syvälle aiheeseen, jopa vibraation 
biokemiallisiin vaikutuksiin. Tutkimuksessaan he määrittelevät musiikin ääneksi ja 
äänen värähtelyksi. Tämän jälkeen he porautuvat vibraation erilaisiin mahdollisiin 
vaikutusmekanismeihin. Mahdollisiin siksi, että heidän mukaansa nykytieteen 
valossa ei voida olla täysin varmoja siitä, miksi värähtely aiheuttaa tapauskohtaisen 
reaktion. 

Voidaan ajatella, että musiikin aiheuttama stimulus eli aistiärsyke tulee ihmiseen 
joko kognitiivisena prosessina, jossa musiikki aktivoi tiettyjä aivojen neurologisia 
alueita tai äänen aiheuttamana kehollisena stimulaationa, jolloin ääniaaltojen paine tai 
fyysinen värähtelijä värisyttää kehoa. (Bartel & Abdullah, 2021, s. 2–3.) Mielestäni 
kumpaakaan vaihtoehtoa reaktion syyksi ei voida sulkea pois, koska tämän hetken 
tietämyksen mukaan ei pystytä erittelemään kummasta vaikutuksesta kehoon tuleva 
reaktio aiheutui. Seuraavaksi esittelen kolme Bartelin & Abdullahin 
kirjallisuuskatsauksessaan määrittelemää vaikutusmekanismia vibraatiolle. 

2.1 Hemodynaaminen vaikutus 

Ensimmäinen vibraation vaikutusmekanismeista on hemodynaamiset eli veren 
virtaukseen liittyvät vaikutukset. Näitä voivat olla endoteelisolujen stimulaatio, joka 
saa aikaiseksi endoteelisolujen typpioksidin tuotannon lisääntymisen. Endoteelisolut 
reunustavat verisuonten ja imusuonten sisäpintoja. Typpioksidi taas säätelee veren 
virtausta ja verisuonten kiinteyttä. (Bartel & Abdullah, 2021, s. 7.) Esimerkiksi 
diabeetikoilla usein ääreisverenkierron verenvirtaus on heikentynyt, joka ilmenee 
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esimerkiksi kylminä käsinä. Vibraatiolla diabeetikoiden käsien verenvirtausta saatiin 
parannettua (Maloney-Hinds ym. 2009; Johnson ym. 2014). 

Toinen hemodynaamisia vaikutuksia aikaan saava mekanismi on 
vibroperkussiivisuus, jolla tarkoitetaan mekaanisen liikkeen stimulaatiota. Tällöin 
esimerkiksi fyysinen värähtelijä värähdyttää kehoa, jolloin vibraatio saa aikaan 
solujen värähtelyn toisiaan vasten. (Bartel & Abdullah, 2021, s. 9.) Vibroperkussiivista 
stimulaatiota voisi käyttää muun muassa veritulpan hajottamiseen turvallisemmin 
aivohalvaustapauksissa (Dhanesha ym. 2020).  

2.2 Neurologinen vaikutus 

Toinen vibraation vaikutusmekanismi on neurologinen vaikutus. 
Äänivärähtelystimulaatio vaikuttaa neurologisiin järjestelmiin moninaisesti ja 
kompleksisten mekanismien kautta. Tässäkin tapauksessa taustalla olevat 
mekanismit ovat vielä tiedemaailman täyden ymmärryksen tuolla puolen. (Bartel & 
Abdullah, 2021, s. 9.) Neurologinen vaikutus voi olla esimerkiksi se, että vibraatio 
parantaa aivokuoren ja selkäytimen solujen yhteyttä selkärangan liikehermoihin 
(Delecluse ym. 2003). Toinen neurologinen vaikutus voi olla asentoaistijärjestelmän 
herkistäminen, joka voi olla myös spastisuuden helpottamisen ja karkeamotorisen 
liikkuvuuden parantumisen taustalla silloin, kun vibraatiota annetaan esimerkiksi 
CP-oireyhtymää sairastaville lapsille (Katusic ym. 2013). 

Neurologinen vaikutus saattaa myös olla vagushermon eli kiertäjähermon 
stimulaation vaikutuksen taustalla. Vagushermo välittää mm. tiedon aivoille kehon 
aistimuksista, kontrolloi suun ja kurkun lihaksia, säätelee hermostoon ja 
sisäeritysrauhasiin liittyviä immuunijärjestelmiä sekä sydämen lyöntejä ja on 
avainasemassa tunteiden säätelyssä kuten ahdistuksessa ja masennuksessa. (Bartel & 
Abdullah, 2021, s. 11–12). Vagushermon stimulaatio voi olla esimerkiksi masennuksen 
helpottamisen taustalla (Sigurdardóttir ym. 2019). 

Vibraatiolla saavutetun kivun ja kroonisen kivun lievittymisen taustalla voi olla 
myöskin vibraation neurologinen vaikutus. Esimerkiksi kivunsietokyky kasvoi ja 
kivun intensiteetti väheni, kun vibraatiolla käsiteltiin akupunktiopisteitä, jotka 
lievittävät kipua (Weber ym. 2020). 

2.3 Vaikutus tuki- ja liikuntaelimiin 

Kolmas vibraation vaikutusmekanismeista on tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuva 
vaikutus, joka on myöskin moninaista ja kompleksista. Tämän vaikutusalueen piiriin 
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kuuluvat lihakset, luuranko, nikamavälilevyt, nivelsiteet ja muut tuki- ja 
liikuntaelimet. (Bartel & Abdullah, 2021, s. 16.) 

Lihastan vibraatiossa saadaan venytettyä lihassäikeitä (Wilcock ym. 2009). 
Tämän taustalla on proteiinisynteesimekanismi, joka on yhdistetty lihasten kasvuun 
ja supistuvien lihassäikeden lisääntymiseen. Lihassolujen vibraatiolla on parannettu 
lihassolujen hermoyhteyksiä mekaanisen kuormituksen aikana ja lihasvaurioiden 
yhteydessä. (Schiaffino ym. 2013.) Vibraation on huomattu nostavan myostatiinin ja 
atrogiini-1 tasoja lihassoluissa. Myostatiini säätelee lihasten kasvua ja atrogiini-1 
parantaa valkuaisaineiden hajoamisen toimintoja. (Ceccarelli ym. 2014.) 

Luuston, selkärangan ja nikamavälilevyjen osalta vibraation on huomattu 
lisäävän luuta muodostavia soluja, luun kasvuun vaikuttavia entsyymejä, kollageeni 
tyypin 1 proteiinia ja itse luusoluja. (Zhou ym. 2011.) Edellä mainittujen asioiden 
lisääntyminen auttaa esimerkiksi luutumista luunmurtumisen jälkeen. 
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Tässä luvussa käyn läpi tutkimuksia, joissa on löydetty tiettyjä kehoon vaikuttavia 
taajuuksia. Tutkimukset käyn läpi kronologisessa järjestyksessä ja niiden valintatavan 
olen esitellyt johdannossa. 

Tutkimus vibraation vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on aloitettu jo 1960-
luvulla. Pioneereiksi voitaisiin määritellä Tony Wigram ja Olav Skille sekä Suomesta 
Petri Lehikoinen. Myöskään Hildebrand R. Teirich’a ei voi olla mainitsematta 
vibraation vaikutusten tutkimuksen historiassa, sillä hän on tutkinut musiikin ja 
värähtelyiden käyttöä terapiassa ja ohjelmistoissa jo 1950-luvulla ja innoittanut mm. 
Skilleä. (Skille & Wigram, 1995.) 

Matalataajuisen äänenvärähtelyn ja musiikin yhteisvaikutusta on tutkittu mm. 
nimikkeellä vibroakustiikka (Punkanen & Ala-Ruona, 2012, s. 128). Vibroakustiikka 
on matalataajuista sinimuotoista äänenvärähtelyä 20–120 Hz taajuusalueella, jota 
soitetaan hoitotuolista tai -patjasta olevista kaiuttimista tai muuntimista hoidettavan 
henkilön kehoon. Joissakin lähteissä mainitaan väliksi 30–120 Hz. Äänenvoimakkuus 
pidetään 0–20 dB välillä, jotta äänenpaine ei vaurioita kehoa. Ääni on siniääntä, jota 
pystyy tuottamaan vain ääniraudalla tai tietokoneella. Äänenvärähtelyn lisäksi 
hoidon aikana voidaan soittaa musiikkia. (Punkanen & Ala-Ruona, 2012.) 

Varhaisia tutkimustuloksia on saatu esimerkiksi Wigram’n ja Weekes’n 
tutkimuksista The effect of low frequency sound and music (VAT) on muscle tone and 
circulation ja The localisation of low frequencies in the body (Skille & Wigram, 1995). He 
löysivät taajuudet 44 ja 55 Hz, jotka lisäsivät lihasten venyvyyttä. Kun venyvyys 
lisääntyy, lihasten spastisuus eli sairauden aiheuttama lihaksen jäykkyysoire 
helpottaa. Jälkimmäisessä tutkimuksessaan Wigram löysi taajuudet 20, 30, 40, 50, 60 
ja 70 Hz, jotka vaikuttivat tiettyihin lihasryhmiin. Tutkimustuloksena oli, että jotkin 
edellä mainitut taajuudet resonoivat voimakkaasti kaikilla tutkittavilla, kun taas 
osalla tutkittavista vain jotkin taajuudet aiheuttivat resonointia. (Skille & Wigram, 
1995, s. 41–48 ja 52–57.) 
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Wigram on hieman myöhemmässä tutkimuksessaan (1996) löytänyt, että taajuus 
40 Hz vaikuttaa johdonmukaisesti jalkojen, pohkeiden ja reisien alueella. 
Tutkimuksessa hän myös löysi, että kun taajuuksissa siirrytään ylemmäksi 50, 60 ja 70 
Hz:iin, tuntemuksen kokemus siirtyy ylemmäs kehoa. Wigram ja Weekes keskittyivät 
tutkimuksissaan nimenomaan vibraation, joka resonoi lihaksissa. 

Boyd-Brewer’n & McCaffreyn (2004) mukaan Skille on toteuttanut yli 40 000 
tuntia vibroakustista terapiaa. Heidän mukaansa Skille on näiden terapioiden aikana 
löytänyt parhaiten kehoon vaikuttavan taajuusalueen 40–80 Hz. Heidän mukaansa 
Petri Lehikoinen taas on havainnut parhaiten vaikuttavaksi taajuusalueeksi 27–113 Hz. 
Kivun lievitykseen heidän mukaansa Kris Chesky on löytänyt toimivaksi 
taajuusalueeksi 60–600 Hz. (Boyd-Brewer & McCaffrey, 2004, s. 112.) 

Schneck & Berger (2005) toteavat tutkimuksessaan, että rintakehän seinämän 
luonnollinen resonanssitaajuus on 60 Hz, kun taas vartalo resonoi 3-7 Hz alueella ja 
koko keho 4-14 Hz alueella. 

Maloney-Hinds et kump. (2009) käyttivät 50 Hz taajuutta kohdistettuna diabee-
tikoiden kyynärvarsiin ja totesivat typpioksidin tuotannon lisääntyneen ja ihon veren-
kierron parantuneen.  

Rüütel (2009) käytti tutkimuksessaan taajuuksia 68, 38, 41, 50, 55 ja 63 Hz. Hän 
perusti tutkimustuloksensa asiakkailta tehtyihin kyselykaavakkeisiin, jotka asiakkaat 
täyttivät ennen ja jälkeen vibroakustisen hoidon. Hänen mukaansa hoidon jälkeen asi-
akkaat tunsivat itsensä paremmiksi (good), palautuneemmiksi (fresh) ja kevyemmiksi 
(light). 

Lisää tuloksia lähes samalta taajuusalueelta ovat löytäneet Punkanen ja Ala-
Ruona (2011), jotka ovat käyttäneet tutkimuksessaan fysioakustista tuolia ja sitä 
ohjaavaa ohjelmistoa. Tuolista saatavat taajuudet ovat taajuusalueella 27–113 Hz. 
Artikkelissaan he eivät määrittele tarkemmin käyttämiään taajuksia, vaan he ovat 
käyttäneet hoitotuolin valmiita ohjelmistoja. Yksittäisen tapaustutkimuksen 
tavoitteena oli auttaa huumeiden vieroitusohjelmassa olevia asiakkaita tuntemaan 
olonsa kehossaan turvalliseksi ja sitä kautta pääsemään irti huumeista. Tuloksena 
potilas oli tuntenut hoidon antavan hänelle paikan, missä hän voi turvallisesti 
reflektoida kokemuksiaan ja olla läsnä. (Punkanen & Ala-Ruona, 2011.) 

Johnson et kump. (2014) käyttivät koko kehon vibraatiossa 26 Hz taajuutta ja he 
päättelivät tuloksista, että vibraatio paransi huomattavasti ihon verenkiertoa. 

Matalataajuisten värähtelyiden on todettu vaikuttavan myös 
talamokortinaalisien silmukoiden toimintaan (Bartel ym. 2017; Llinás, 2003). Nämä 
näkökukkulaan ja aivokuoreen liittyvät silmukat toimivat aivosähkötaajuuksien 
alpha-alueella (10 Hz) ja gamma-alueella (40 Hz). Matalataajuisen värähtelyiden on 
huomattu tasoittavan näiden silmukoiden toimintaa. Tutkimuksissa myös todetaan, 
että kun annetaan vibroakustista hoitoa 40 Hz taajuudella, se voi palauttaa akuutista 
rytmihäiriöstä. Erityisen tärkeää tässä tutkimuksessa on myös se, että 40 Hz taajuus 
näyttäisi vähentävän kivun kehittymistä krooniseksi. (Bartel ym. 2017; Llinás, 2003.) 
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Myös Hynynen, Aralinna, Räty & Ara-Ruona (2017, s. 185) käyttivät taajuuksia 
40 Hz ympärillä, joka oli ”yleisen rentoutusohjelman” tuottaman siniäänen taajuus. 
Täydentävänä hoitona nämä käytetyt taajuudet ovat lievittäneet kroonista kipua, tuki- 
ja liikuntaelinten ongelmia ja tiettyjä neurologisia ongelmia, kuten spastisuutta ja 
univaikeuksia. (Hynynen, Aralinna, Räty & Ala-Ruona, 2017.) 

Campbell, Hynynen & Ala-Ruona (2017) toteavat, että taajuusalue 29–61 Hz on 
suotuisa fyysisten ja psykologisten häiriöiden hoidossa sekä käynnistää 
rentoutumisprosessin. Campell toteaa myös väitöskirjassaan, että vibraatio vahvistaa 
verenkiertoa (Campbell, 2019, s. 109). 

Lim & kump. (2018) käyttivät taajuuksia 16–160 Hz välillä, jotka heidän 
mukaansa hoitivat asiakkaiden kroonisia niska- ja selkäkipuja, kun vibraatio 
kohdistettiin käsiin ja jalkoihin. 
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Matkaharmoonini on 1940-luvulla USA:ssa valmistettu Estey Field Organ, joka on 
alun perin tehty US Army -käyttöön.  Harmoonissani on neljä oktaavia (C–c³) ja siinä 
on viritetty yksiviivainen a paineessa 2inH2O eli 2 tuumaa vesipatsasta 442 Hz 
taajuudelle. Harmoonini on kunnostettu ja viritetty vuonna 2013. Virittäjä Jaakko 
Järvelä käyttää Robert F. Gellermanin (1997) opaassa olevaa viritystekniikkaa. 
Virittäjä Jaakko Järvelä on ottanut viritysmittarista eli mekaanisesta stroboskoopista 
yksiviivaisen a:n ja sen jälkeen kvintti-/kvarttikierrolla virittänyt yhden oktaavin, 
jonka jälkeen virittänyt ylä- ja alapuolen oktaavit jne. Samaa viritystekniikkaa 
käytetään myös mm. pianossa, mutta harmoonissa diskanttipään kielet viritetään 
hieman ylävireisiksi ja bassopää hieman alavireiseksi verrattuna keskialueeseen, 
koska ilmanpaine vaikuttaa eri kokoisten kielten värähtelyyn eri tavoin.   

4.1 Harmoonin viritys 

Harmoonin äänien laskennalliset perustaajuudet voidaan laskea samalla kaavalla 
kuin pianossa. Tasavireisessä 12-säveljärjestelmässä, missä oktaavi jaetaan 12 osaan, 
puolisävelaskeleen pituus eli intervallin taajuuden suhdeluku kahden määrätyn 
nuotin välillä on 12. juuri kahdesta (von Helmholtz & Ellis, 1885): 

√2!" = 2
1
12 ≈ 1.059463 

Tässä intervalli on jaettu 100 senttiin. 
 
Löytääkseen 12-säveljärjestelmässä tasavireisessä virityksessä tietyn sävelen ab-

soluuttisen taajuuden, jossa Pn on jokin 12-säveljärjestelmän nuotti, voidaan käyttää 
seuraavaa kaavaa (von Helmholtz & Ellis, 1885): 

4 HARMOONIN TAAJUUKSIEN EMPIIRINEN MIT-
TAUS 
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𝑃! =	𝑃"( √2
!" )(!$") 

Tässä kaavassa Pn on siis sävelkorkeus tai taajuus, joka yleensä merkitään hert-
seinä, jota yritetään selvittää. Pa on vertailusävelen viritystaajuus. n ja a vastaavat ha-
luttua säveltä ja vertailusäveltä. Ne ovat peräkkäisiä kokonaislukuja listalta, joka on 
nouseva numerosarja peräkkäisille puolisävelaskelille pianon koskettimista vasem-
masta reunasta alkaen. Esimerkiksi A4 (a1, vertailusävel) on 49. kosketin pianon va-
semmalta reunalta (viritetty 442 Hz taajuuteen) sekä C4 (keski-C eli c1) ja F#4 (eli F#1) 
ovat 40. ja 46. koskettimet. Näitä numeroita käyttämällä pystyy selvittämään C4 ja F#4 
absoluuttiset taajuudet (von Helmholtz & Ellis, 1885). Alla olevissa kaavassa siis P40 = 
C4 ja P46 = F#4: 

𝑃&' = 	442( √2!" )(&'$&() ≈ 262.815	𝐻𝑧 
𝑃&) = 	442( √2!" )(&)$&() ≈ 371.676	𝐻𝑧 

4.2 Mittauksen tulokset 

Äänitin 5.1.2022 Jyväskylän yliopiston Musica-rakennuksen studiossa DPA 4006 
mikrofonilla harmoonistani ensin perusäänikerran kaikki sävelet erikseen ja tämän 
jälkeen perusäänikerran ja oktaavikoplariäänikerran yhtä aikaa soivat sävelet. Lisäksi 
äänitin perusäänikerralla myös muutamien intervallien äänet, jotka olivat C-F, C-F-A 
ja C-E-F. Nämä äänitykset tallennettiin kolmeksi eri wav-tiedostoksi studion Pro Tools 
-ohjelmalla. 

KUVA 1. Harmooni ja mikrofoni äänitystilanteessa (kuvaaja Juha Kuurajärvi) 

 

 
 
Äänitys tehtiin studion äänitystilassa ja mikrofoni asetettiin keski-C:n (C1) ylä-

puolelle n. 5 cm päähän ääniaukosta (kts. Kuva 1). Tässä asetelmassa äänitin 
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alimmasta koskettimesta ylimpään koskettimeen jokaisen sävelen pitäen sävelten vä-
lissä n. 10 sekunnin tauot. Toisessa äänityksessä avasin oktaavikoplariäänikerran ja 
toistin saman sävelten soittamistavan. Kolmannessa äänityksessä soitin samaan ta-
paan intervallit, joiden alimpana äänenä oli C, joka on harmoonin alin ääni. 

KUVA 2. Äänitysstudion laitteisto (kuvaaja Juha Kuurajärvi) 

 

 
 

Äänimateriaalin yksittäisten äänien taajuuksien analysointiin käytin Audacity-
ohjelman spektrianalyysiä. Yksittäisen äänen huojunnan selvittämiseen käytin Sonic 
Visualiser -ohjelmaa. Audacity-ohjelma antaa taajuudet 1 Hz tarkkuudella. Näin ollen 
virhemarginaali on ± 0,5 Hz. Sonic Visualiser -ohjelma antoi yksittäisen äänen huo-
juntaväliksi 0,3 Hz perusäänen alapuolelle ja 0,5 Hz perusäänen yläpuolelle. Tässä ta-
pauksessa käytin analysointiin harmoonin alinta ääntä eli C:tä. 

Tässä luvussa olevat taulukot ovat koosteita kokonaisanalyysistä, ja niissä on 
vain alimman oktaavin tulokset. 

KUVA 3. Ensimmäisen äänityksen ääniaineiston kuva Audacity-ohjelmassa 
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Vertasin äänityksistä löydettyjä perustaajuuksia ja luvussa 2.1 olevalla kaavalla 
laskettuja absoluuttisia taajuuksia. Tästä voidaan todeta perustaajuuksien olevan käy-
tännössä samoja kuin laskukaavallakin saatujen kyseisten sävelten taajuuksien (kts. 
TAULUKKO 1). 

Taulukosta 1 ilmenee ensimmäisen äänityksen analysoinnin tulokset. Taulukon 
ensimmäisessä kentässä on koskettimen nimi, toisessa laskennallinen absoluuttinen 
taajuus, kolmannessa kentässä Audacity-ohjelman antama perustaajuus ja seuraa-
vissa kentissä ylä-äänekset. Audacity-ohjelma antoi myös tuloksia perusäänen ala-
puolella oleviin taajuuksiin ja ylä-äänesten väleillä oleviin taajuuksiin (kts. KUVA 4). 
Kun vertasin näitä taajuuksia pelkän huoneen (kts. KUVA 5) sekä huoneen ja polki-
mista (kts. KUVA 6) tuleviin häiriötaajuuksiin, huomasin alapuolisten ja ylä-äänesten 
välisten tulosten olevan häiriöääniä. 

 

TAULUKKO 1. Ensimmäisen äänityksen alimman oktaavin analysoinnin tulokset. 

 
Kosketin Absoluut-

tinen 
taajuus 

Perusääni 1. 
Ylä-äänes 

2. 
Ylä-äänes 

3. 
Ylä-äänes 

4. 
Ylä-äänes 

C 65,704 66 132 198 264 330 
C# 69,611 70 140 209 279 349 
D 73,850 74 148 221 295 369 

D# 78,135 78 156 234 313 391 
E 82,781 83 166 248 331 414 
F 87,704 88 176 263 351 439 

F# 92,919 93 185 278 371 463 
G 98,444 98 197 295 394 492 

G# 104,298 104 209 313 418 522 
A 110,500 111 221 331 442 552 

A# 117,071 117 234 351 468 585 
B 124,032 124 248 372 496 620 
c 131,407 131 263 394 525 656 
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KUVA 4. Ensimmäisen äänityksen C-koskettimen taajuusanalyysi 

 

 

KUVA 5. Ensimmäisen äänityksen huoneen häiriöäänien taajuusanalyysi 
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KUVA 6. Ensimmäisen äänityksen huoneen ja poljennan aiheuttamien häiriöäänien 
taajuusanalyysi 

 

 
 
Taulukossa 2 on toisen äänityksen tulokset, joista voidaan todeta, että perusää-

nen ja oktaavikoplarin tuottamat perusäänet (vrt. TAULUKKO 1) ovat jälleen abso-
luuttisten äänten kanssa käytännössä samoja. Oktaavikoplari lisäsi taajuusanalyysiin 
vain toisen äänikerran tuottamat äänet ja niiden ylä-äänekset (kts. KUVA 7). 

TAULUKKO 2. Toisen äänityksen alimman oktaavin analysoinnin tulokset 

Kosketin Perusääni 
1 

Perusääni 
2 

1. 
Ylä-äänes 

2. 
Ylä-äänes 

3. 
Ylä-äänes 

4. 
Ylä-äänes 

C 66 132 198 263 329 394 
C# 70 140 210 279 350 419 
D 74 148 222 295 369 443 

D# 78 156 235 313 391 470 
E 83 166 249 331 414 497 
F 88 176 263 351 439 527 

F# 93 185 278 371 464 557 
G 98 197 296 394 493 591 

G# 104 209 313 420 522 627 
A 111 221 332 442 553 663 

A# 117 234 351 469 586 703 
B 124 248 372 496 620 747 
c 131 263 394 525 657 788 
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KUVA 7. Toisen äänityksen C-koskettimen taajuusanalyysi 

 
 
Taulukossa 3 ovat kolmannen äänityksen tulokset, joista voidaan todeta, että in-

tervallit lisäävät vain oman perusäänensä äänen sekä näiden perusäänien ylä-äänek-
set. Tulos on siis aivan sama kuin taulukossa 2 oktaavin lisääminen ääneen. 

TAULUKKO 3. Kolmannen äänityksen analysoinnin tulokset 

Kosketti-
met 

Perusääni 
1 

Perusääni 
2 

Perusääni 
3 

1. 
Ylä-äänes 

2. 
Ylä-äänes 

3. 
Ylä-äänes 

4. 
Ylä-äänes 

C ja F 66 88 - 132 176 198 220 
C ja F ja A 66 88 111 132 176 198 222 
C ja E ja F 66 83 88 93 132 166 198 

 

KUVA 8. Kolmannen äänityksen C ja E ja F koskettimien taajuusanalyysi 

 
 

Yllä olevista taulukoista ja taajuusanalyyseistä voidaan todeta, ettei harmoonissa 
soi mitään muita lisä-ääniä kuin perustaajuudet ja niiden yläsävelsarja eli ylä-äänekset. 
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Nämä perustaajuudet ovat käytännössä samoja arvoja, jotka saadaan absoluuttisiksi 
taajuuksiksi laskentakaavalla. 

4.3 Tuloksien vertailu 

Kun vertasin harmoonini ääniä luvun kaksi tutkimustuloksissa löydettyihin 
taajuuksiin, totesin, että jotkin äänet ovat lähellä samoja taajuusalueita kuin 
tutkimuksissa (TAULUKKO 4). Monet tutkimuksien taajuudet kuitenkin jäävät 
harmoonini matalimman äänen alapuolelle. 

TAULUKKO 4. Tutkimustulosten ja empiirisen mittauksen vertailu 

Vaikutusalue Vaikuttavat 
taajuudet 

Harmoonin 
kosketin 

Harmoonin 
taajuus 

Talamokortinaalisien silmukoi-
den toiminnan tasaantuminen 

10 ja 40 - - 

Hoitaa kroonisia niska- ja selkä-
kipuja 

16–160 C–d# 66–156 

Turvallisen paikan ja läsnäolon 
kokemus 

27–113 C–A 66–111 

Typpioksidin tuotannon lisään-
tyminen ja ihon verenkierron 
parantuminen diabeetikoilla 

26 ja 50 - - 

Hoitaa fyysisiä ja psykologisia 
häiriöitä sekä käynnistää ren-
toutumisprosessin 

29–61 - - 

Kehon olotilojen parantuminen 
(good, fresh and light) 

38, 41, 50, 55, 63 
ja 68 

~ C–C# 66–70 

Lievittää kroonista kipua, tuki- 
ja liikuntaelinten ongelmia ja 
tiettyjä neurologisia ongelmia, 
kuten spastisuutta ja univai-
keuksia 

~ 40 - - 

Jalkojen, pohkeiden ja reisien li-
haksisto sekä palautuminen ryt-
mihäiriöstä ja lieventää kivun 
kehittymistä krooniseksi 

40 - - 

Lihasten venyvyys 44 ja 55 - - 
Kehon yläosan lihaksisto 50, 60 ja 70 C# 70 
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Rintakehän seinämän resonans-
sitaajuus 

60 - - 

Kivun lievitys 60–600 C-d2 66–590 
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Vibraation vaikutukset kehoon ovat todella monimuotoiset, kuten toisesta ja kolman-
nesta luvusta voidaan todeta. Löytämäni tutkimukset ovat avanneet todella valtavan 
ikkunan vibraation käyttömahdollisuuksiin. Vaikutusten taustalla olevien mekanis-
mien pohjimmaiset syyt ovat vielä löytämättä, mutta todennäköisiä syitä on löydetty 
jo monia. Tiedon lisääntyessä saamme ehkä jossakin vaiheessa tulevaisuudessa tietää 
pohjimmatkin syyt vibraation vaikutusmekanismeille. 

Rajasin työssäni läpikäydyt tutkimukset kehon hyvinvointiin vaikuttaviin tutki-
muksiin. On myös mahdollista, että suurella äänenpaineella eli äänenvoimakkuudella 
saadaan keho resonoimaan sitä rikkovasti. Esimerkiksi yli 120 dB äänenpaine voi ai-
heuttaa kipua korvassa ja jopa rikkoa tärykalvon. Vibraation hoitavassa käytössä tulee 
siis välttää suuria äänenpaineita. 

Luvuissa kaksi ja kolme kerrotaan vibraation vaikuttavan jopa solujen kemiaan. 
Näin ollen on kenties mahdollista vaikuttaa vibraatiolla myös solujen väliseen vies-
tintään. Tietyllä tasolla tätä tapahtuukin esimerkiksi musiikin kuuntelun aikana. Vib-
raatio välittyy ilman värähtelynä korvan tärykalvolta korvan hermosoluja pitkin ai-
voihin, missä hermovaste aiheuttaa jonkinlaisen tunnereaktion. Voisin jopa väittää, 
että jos musiikki vaikuttaa ihmisen tunteisiin ja manipuloi niitä tietyllä tavalla, tämä 
vaikutus on samaa kuin vibraation vaikutus kehoon. Tällöin voisi olla niin, että mu-
siikin vaikutus ihmiseen on tosiaan fyysistä. Kehon ja hermoston resonoidessa juuri 
oikeisiin taajuuksiin, niin ne aiheuttavat meihin emootioita. Pohdin, että jos säveltäjä 
löytää säveltäessään juuri häneen henkilökohtaisesti vaikuttavat taajuudet, niin voisi-
vatko he, keitä hänen säveltämänsä musiikki koskettaa ollakin heitä, joilla samat taa-
juudet resonoivat kehossa? Entäpä jos musiikin taajuudet ovat jotenkin hyvin ristirii-
dassa taikka taajuuden desibelit ovat liian kovat, aiheuttaako musiikki tällöin in-
hon/epämiellyttävyyden tunteen? 

Kun vertaan tutkimuksista löydettyjä taajuuksia harmoonissani soiviin taajuuk-
siin, ovat nämä taajuudet ja harmoonini alimman oktaavin taajuudet 66–131 Hz lä-
hellä samoja taajuusalueita kuin osassa tutkimuksia. Ei siis ole ihme, että johdannossa 

5 POHDINTA 
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mainitsemassani teoksen esityksessä yleisölle tuli kehoon samankaltaisia kokemuksia 
kuin tutkimustuloksissa kuvataan. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan siitä, että onko 
taajuuden aiheuttama stimulaatio voimakkaampi pelkällä siniäänellä vai soittimen 
äänellä. Keho ei välttämättä reagoi samalla tavalla eri äänilähteistä tuleviin ääniin. 

Mikä vaikutus on äänilähteen etäisyydellä kokijasta? Äänenpaine eli äänenvoi-
makkuus heikkenee etäisyyden lisääntyessä. Tällöin voi olla mahdollista, etteivät 
kaikkein vähiten stimulaatioherkät kehot eivät saa minkäänlaisia kokemuksia taajuu-
desta. Tietysti tähän voi vaikuttaa myöskin se, etteivät taajuudet ole oikeat juuri ky-
seisen kehon resonaatiolle. 

Vibroakustisessa terapiassa (VAT) käytetään usein myös taajuusvaihtelua (scan-
ning), jotta löydettäisiin hoidettavaan kehoon parhaiten toimiva taajuus (Punkanen & 
Ala-Ruona, 2012). Taajuusvaihtelu tarkoittaa siniäänen taajuuden heiluttamista 0,2 Hz 
päätaajuuden ympärillä. Tällainen taajuusvaihtelu tulee luonnollisesti harmoonistani, 
kuten voidaan todeta luvusta 4.2. Toinen VAT:ssa käytettävä toiminto on pulsaatio, 
jossa äänenvoimakkuutta muutellaan esimerkiksi 0–10 dB välillä (Punkanen & Ala-
Ruona, 2012). Tällöin taajuuden vaikutus on samankaltaista kuin hieronnalla. Pulsaa-
tiota tapahtuu myös luonnollisesti harmoonissa, sillä harmoonin ääni syntyy polki-
mista palkeisiin tulevan ilman kautta. Polkiessa äänenvoimakkuus heittelee harmoo-
nissa säännöllisesti. 

Harmoonia voisi mahdollisesti käyttää yhtenä välineenä musiikkiterapiassa. 
Sillä voitaisiin antaa vibraatiota asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja terapiaistun-
non keskusteluiden syventämiseksi. 

Ympäristö, jossa me elämme, on täynnä ääniä ja äänet ovat jonkin äänilähteen 
aiheuttamaa ilman värähtelyä. Meihin kohdistuu jatkuvasti kaikenlaisten taajuuksien 
aiheuttamaa vibraatiota. Se miten kehomme ja mielemme niihin reagoivat, johtuu 
meidän yksilöllisistä kehoistamme ja historioistamme. Vibraation ja tietysti myös mu-
siikin avulla voimme mahdollisesti parantaa kehomme ja mielemme vaivoja.  
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