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Abstract

This research explored professional singers’ pronunciation of German in Frauenliebe und Leben,
a song cycle, composed in 1840 by Robert Schumann (1810–1856). Adopting a two-fold
approach, the thesis examined pronunciation from the viewpoints of normative German
pronunciation and vocal pedagogy, paying special attention to the relationship between the two
sets of norms. Normative German pronunciation is based on ‘reine Hochlautung’ as defined by
Theodor Siebs, as well as on his instructions to classical singers. Norms of pronunciation used in
vocal pedagogy were derived from 11 German pronunciation manuals for classical singers.

At the centre of this study were 11 elements of the German language: the phonemes /s/, /r/, /b/
, /d/ and /g/, the suffix -ig, double consonants, connecting consonants, the letter combination ng,
liaison and diphthongs in a melismatic setting. Twelve professional singers’ – Anne Sofie von
Otter, Barbara Bonney, Brigitte Fassbaender, Elly Ameling, Elisabeth Grümmer, Irmgard
Seefried, Janet Baker, Jessye Norman, Kathleen Ferrier, Soile Isokoski, Marjana Lipovšek,
Tamara Takács – pronunciation of these elements was studied via their recording of Frauenliebe
und Leben between 1950 and 1997.

Both descriptive statistical analysis methods and hierarchical cluster analysis were applied to
the data. A reliability analysis was conducted using intra-category correlations and relative
frequencies. This analysis indicated a reasonable degree of reliability. Descriptive statistical
analysis methods yielded the result that the actual pronunciation of the professional singers, as
evidenced by their recordings, was considerably more varied than what could be expected on the
basis of normative or pedagogical norms. Hierarchical cluster analysis, too, showed that the
professional singers shared the same category to a moderate degree.

We may conclude that vocal pedagogical theory needs to be further developed, because
pedagogical norms for pronunciation proved partially confusing and difficult to grasp. In addition,
specific attention must be given to source critique. The actual pronunciation of professional
singers challenges singing instructors to reflect on how they teach German pronunciation and what
they can do to help their students develop the skills required for a critical listening of recordings.

Keywords: descriptive statistical analysis method, German pronunciation, hierarchical
cluster analysis, normative pronunciation, pedagogical norms for pronunciation,
professional singer, reliability, song cycle
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Tiivistelmä

Eksperttilaulajien saksan kielen ääntämistä havainnoitiin Robert Schumannin (1810–1856)
vuonna 1840 säveltämässä laulusarjassa Frauenliebe und Leben, ja ääntämistä tutkittiin suhtees-
sa sekä saksan kirjakielen ääntämisnormistoon että pedagogiseen ääntämisnormistoon. Tutki-
muksessa syvennyttiin myös ääntämisnormistojen välisen suhteen tarkasteluun. Saksan kirjakie-
len ääntämisnormisto perustui Theodor Siebsin reine Hochlautung -ääntämistapaan sekä Siebsin
klassisen laulun ohjeistuksiin. Pedagoginen ääntämisnormisto eli klassisille laulajille osoitetut
saksan kielen ääntämisen oppaat oli rajattu yhteentoista teokseen.

Tutkittavana oli yksitoista saksan kielen elementtiä: konsonantit s, r, b, d, g, suffiksi -ig, kir-
jainyhdistelmä ng, kaksoiskonsonantit, konsonanttien yhdistäminen, vokaalien sitominen ja dif-
tongit. Laulusarjan levyttäneitä eksperttilaulajia oli kaksitoista: Anne Sofie von Otter, Barbara
Bonney, Brigitte Fassbaender, Elly Ameling, Elisabeth Grümmer, Irmgard Seefried, Janet Baker,
Jessye Norman, Kathleen Ferrier, Soile Isokoski, Marjana Lipovšek ja Tamara Takács. Äänitteet
olivat vuosien 1950 ja 1997 väliseltä ajalta.

Tutkimuksessa käytettiin perinteisiä kuvailevia tilastollisia analyysimenetelmiä ja hierarkkis-
ta ryhmittelyanalyysia. Aineiston luotettavuutta tarkasteltiin reliabiliteettianalyysin avulla. Reli-
abiliteettianalyysi osoitti, että aineistolle saavutettiin kohtuullinen luotettavuus. Kuvailevien
tilastollisten analyysimenetelmien tuloksena oli havainto, että eksperttilaulajien ääntäminen
äänitteissä oli huomattavasti monimuotoisempaa kuin saksan kirjakielen ja pedagoginen ääntä-
misnormisto antoivat olettaa. Hierarkkinen ryhmittelyanalyysi puolestaan osoitti, että ekspertti-
laulajien sijoittuminen samaan ryhmään oli maltillista.

Tutkimus vahvistaa käsitystä, että laulupedagogista teoriaa tulee tarkastella dynaamisena,
alati muuttuvana ilmiönä. Tutkimuksen perusteella myös havaitaan, että eksperttilaulajien ääntä-
minen noudattaa laulupedagogiikassa käytettyjä ääntämisen ohjeistuksia vain osin. Eksperttilau-
lajien ääntämisen käytäntö täten haastaa laulupedagogit pohtimaan sitä, kuinka he itse opettavat
saksan kieltä, ja sitä, kuinka he liittävät opetustyöhönsä äänitteiden kriittisen kuuntelemisen tai-
don ja lauluoppaiden kriittisen käytön.

Asiasanat: eksperttilaulaja, laulusarja, pedagoginen ääntämisnormisto, saksan
kirjakieli, tilastolliset analyysimenetelmät
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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen aihe on keskittynyt eksperttilaulajien saksan ääntämisen tutki-

miseen Robert Schumannin säveltämässä laulusarjassa Frauenliebe und Leben. Ai-

hetta kontekstualisoidaan siten, että määritellään tutkimuksen keskeiset käsitteet, 

laulupedagogiikan osa-alueet ja tutkimuksen neljä eri vaihetta. Aiheen kontekstu-

alisoimista laajennetaan edelleen käsittelemällä saksan ääntämistä ja laulutekniik-

kaa 1800-luvulla, laulupedagogiikan eri näkökulmia, äänitteitä 1900-luvun puoli-

välin jälkeen, laulajien äänteiden tutkimusta äänitteiden avulla ja Frauenliebe und 

Leben -laulusarjaa. Kaksitoista tutkimuksessa mukana olevaa eksperttilaulajaa esi-

tellään sekä tuodaan esiin äänteiden artikulointi- että tutkimuksessa käytettävien 

äänteiden transkribointitapoja. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Laulunopiskelijoiden saksan kielen ääntäminen nousee usein esiin sekä laulutun-

tien aikana että laulututkintojen arvioinneissa. On havaittavissa, että enää vain pieni 

osa opiskelijoista opiskelee saksan kieltä englannin kielen sijaan tai sen lisäksi. Jär-

vinen (2011) on todennut, että Suomessa opettajankoulutuksen kielivalikoima on 

kapeutunut ja erityisesti harvinaisten kielten, kuten saksan, ranskan ja venäjän kiel-

ten opiskelu on vähentynyt. Käytännössä englannin kieltä hallitaan hyvin, kun taas 

ruotsin kieltä heikosti. (Järvinen 2011: 4.) Myös perusopetuksessa englannin kielen 

opiskelu on vahvaa sekä ala- että yläkouluissa muihin kieliin nähden (Kangasvieri 

ym. 2011: 12). 

Saksankielinen liedmusiikki on keskeinen osa klassisen laulun opiskelua ja 

kulttuuria. Liedin avulla voidaan opiskella erilaisia musiikillisia rakenteita. Johan-

nes Brahmsin oppilas Gustav Jenner on kuvannut sitä, kuinka säveltäjä opetti yk-

sinkertaisen säkeistölaulun avulla sekä laulun rakennetta että harmonian tonaalisia 

suhteita (Jenner 2009: 398). Liedin avulla voidaan myös opiskella tyylin mukaista 

ilmaisua (Stein & Spillman 1996), kuten koristelun, vibraton, rubaton, portamenton, 

artikulaation ja tempon harjoittamista (Elliot 2007), heittomerkin musiikillista re-

toriikkaa (Hallmark 2011), runon sisällön analyysia (Guralnick 2006, Muxfeldt 

2001, Solie 1992, Stein & Spillman 1996), runon metristä analyysia (Hallmark 

1979, Malin 2010, Stein & Spillman 1996) tai perehtyä teoksen kulttuurihistoriaan 

(Hallmark 2014).  

Lied liittyy vahvasti 1800-luvun romantiikan ajan laulumusiikkiin. Romantii-

kan ajan laulumusiikin merkittäviksi säveltäjiksi mainitaan Franz Schubert, Robert 
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Schumann, Johannes Brahms ja Hugo Wolf (Orrey & Warrack 2011). Myös edel-

tävän klassismin ajan säveltäjien, kuten Joseph Haydnin, Wolfgang Amadeus Mo-

zartin ja Ludwig van Beethovenin (Webster & Feder 2001) laulumusiikki sekä esi-

merkiksi ooppera, barokki, impressionismi ja nykymusiikki sisältyvät klassisen 

laulun olennaiseen ohjelmistoon. Eksperttilaulajat,1 jotka ovat esiintyneet ooppe-

roissa, konsertoineet ja levyttäneet äänitteitä, suosivat myös levytyksissään roman-

tiikan ajan liedmusiikkia. He ovat äänittäneet sekä yksittäisiä liedejä että laulusar-

joja.  

Liedmusiikki on klassisen laulun opiskelun keskeistä ohjelmistoa, ja ekspertti-

laulajat ovat levyttäneet liedejä. Herää kysymys, miten saksan kieltä äännetään. 

Kysymys on mielenkiintoinen siksi, että laulunopiskelijoiden sekä myös ekspertti-

laulajien saksan kielen ääntäminen herättää intohimoa. Intohimolla tarkoitetaan sitä, 

kuinka jokaisella laulajalla tai laulupedagogilla – on hän uraansa aloitteleva noviisi 

tai ekspertti (ura pitkälle edennyt) 2 – on tieto siitä, miten saksan kieltä tulee ääntää. 

Jos saksan kielen ääntäminen ei toteudu siten kuin itse kukin olettaa, se herättää 

vilkasta keskustelua saksan kielen oikeasta ja väärästä ääntämistavasta läsnäolijoi-

den keskuudessa.  

Eksperttilaulajien saksan kielen ääntämistä on kritisoitu jo 1800-luvulla leh-

tiarvosteluissa (esimerkiksi Wolf 1979). Niissä on arvioitu laulajien saksan kielen 

ääntämisen onnistumista. Samanlaista keskustelua käydään edelleen. Vuoden 2014 

Mirjam Helin -laulukilpailun semifinaalissa eräs televisiokommentaattori kritisoi 

vahvasti yhden semifinaalissa esiintyneen laulajan saksan kielen ääntämistä.3 

                                                        
1 Sundberg, Thörnvik ja Söderström (1998: 169–171) käyttävät käsitettä professional singer (tässä ym-
märretään käsitteenä eksperttilaulaja), jonka he määrittelevät tarkoittavan maailmanlaajuisesti tunnettua 
laulajaa, joka on esittänyt länsimaista oopperamusiikkia ja levyttänyt äänitteitä. Eksperttilaulajaan ver-
rattuna ammattilaulajalla esimerkiksi laulupedagogilla on harvoin, jos koskaan, mahdollisuutta levyttää 
tunnetuille levy-yhtiöille, esiintyä useissa tunnetuissa oopperataloissa tai konserttisaleissa. Siksi tutki-
muksessa käytetään käsitettä eksperttilaulaja korostamaan eroa ammattilaulajaan nähden. 
2 Dreyfusin ja Dreyfusin (1986) mukaan noviisi pitää kiinni opetetuista säännöistä ja tehdyistä suunni-
telmista. Ekspertti ei enää tarvitse sääntöjä tai toimintaperiaatteita, sillä hän tekee päätökset intuition ja 
syvällisen tiedostamattoman ymmärryksen varassa. Uusissa tilanteissa ekspertti käyttää analyyttista lä-
hestymistapaa. Ekspertti omaa myös näkemyksen siitä, mikä toimintatapa eri tilanteissa on mahdollista 
toteuttaa. (Dreyfus & Dreyfus 1986: 21–22, 30–36, Leino & Leino 1997: 109–110.) Noviisi-ekspertti-
tutkimuksia ovat muun muassa Fine, Berry ja Rosner (2006), Gavin (2001), Gruzelier, Holmes, Hirst, 
Bulpin, Rahman, van Run ja Leach (2014), Halpern ja Bower (1982), Younker ja Smith Jr (1996).   
3 Kommentaattorin kritiikki esitetään ohjelmassa ”Ensimmäisen välieräpäivän 9.8. iltajakso tarkaste-
lussa”. Ohjelma liittyy sarjaan ”Mirjam Helin -laulukilpailu 2014”. Ohjelma on esitetty 9. elokuuta 2014 
Ylen Teema-kanavalla.  
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Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten eksperttilaulajat ääntä-

vät saksan kieltä ja kuinka saksan kielen ääntämistä opetetaan pedagogisen laulu-

kirjallisuuden esittämässä ääntämisnormistossa.4 Laulajien ja laulupedagogien kä-

sitykset ääntämisnormistosta muodostuvat pedagogisissa käytännöissä, siis erilai-

sissa opetuksen ja oppimisen tilanteissa suullisena kulttuurina opettajalta (eksper-

tiltä) oppilaalle (noviisille) sekä kirjallisia dokumentteja hyödyntäen. Kirjalliset 

dokumentit, jotka ovat helpommin tutkittavissa, muodostavat pedagogisen ään-

tämisnormiston. 

Pedagoginen ääntämisnormisto on osa laulupedagogiikkaa, joka sisältää erilai-

sia osa-alueita. Amerikkalaiset laulupedagogit Paul Kiesgen, Jane Dillard ja Jenny 

Dufault ovat tuoneet esiin käsityksiään laulupedagogiikan osa-alueista lauluntutki-

muksen keskeisessä Journal of Singing -julkaisussa. Kiesgen (2005) mainitsee, että 

hyvä laulupedagogiikka sisältää sekä taiteen että tieteen opetusta. Hän toteaa, että 

laulupedagogiikka on keskustelua siitä, kuinka lauluissa sovelletaan tietoa ja 

kuinka niissä pyritään parantamaan omaa tai toisten tapaa laulaa. Se on myös kes-

kustelua siitä, miten ääni toimii. Keskustelun tulee perustua Kiesgenin mukaan tie-

teeseen. (Kiesgen 2005: 41.) Dillard (2005) toteaa hieman samankaltaisesti, että 

laulupedagogin perustehtävä on opiskelijoiden äänellisen kehityksen edistäminen. 

Dillardin mukaan laulupedagogi toteuttaa sitä kehittämällä opiskelijan äänellistä 

potentiaalia välineeksi ilmaista emootioita, ajatuksia ja tunteita musiikin avulla. 

Samalla laulupedagogi pyrkii kouluttamaan opiskelijan äänellistä laulumekanismia 

siinä määrin, että opiskelija pystyy toteuttamaan laulumusiikin tekniset ja taiteelli-

set vaatimukset. (Dillard 2005: 125.) Dufault (2013) puolestaan mainitsee erikseen 

kuusi osa-aluetta, joita laulupedagogin tulee hallita: musiikin tuntemus, anatomian 

tuntemus, kielitieteen tuntemus, psykologian tuntemus, akustiikan tuntemus ja eri-

laisten opetusfilosofioiden tuntemus.5 Musiikin tuntemuksen näkökulmasta laulu-

pedagogin tulee tuntea monia teoreettisia ja historiallisia tyylejä ja lähestymista-

poja. Anatomian tuntemuksen näkökulmasta laulupedagogin tulee ymmärtää ää-

nentuoton ja hengityksen mekanismeja. Kielitieteen tuntemuksen näkökulmasta 

                                                        
4 De’Ath (2008) käyttää käsitettä ääntämisnormisto (pronunciation norms) kontekstissa, jossa hän toteaa, 
että saksan kielen kielitieteessä leksikaalinen (sanastollinen) muutosprosessi on ongelmallista erityisesti 
suhteessa saksan kielen ääntämisnormistoon. Leksikaalisella muutosprosessillä De’Ath tarkoittaa sitä, 
että saksan kieli on omaksunut leksikaalisuutta omaan sanastoonsa erityisesti englannin, ranskan ja ita-
lian kielistä. (De’Ath 2008: 343.) 
5 Tässä Dufault (2013) viittaa Bartholomewiin (1983), joka pohtii laulupedagogien opetuksessa käyttä-
miä kielikuvia semanttisesta näkökulmasta liittyen akustiikkaan (fysiikan eri alat), fysiologiseen anato-
miaan, psykologiaan, pedagogiikkaan ja musiikkiin (teoria ja harjoittelu). 
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laulupedagogin tulee hallita useita eri kieliä, vähintäänkin englantia, ranskaa, sak-

saa, italiaa ja espanjaa sekä kielten eri vivahteita ja moninaisuuksia. Psykologian 

tuntemuksen näkökulmasta laulupedagogin tulee ymmärtää ja työskennellä jokai-

sen laulajan kanssa yksilöllisesti sekä ymmärtää heidän erilaisia oppimistyylejään. 

Akustiikan tuntemuksen näkökulmasta laulupedagogin tulee ymmärtää fysiikkaa 

äänen soinnin ja yläsävelsarjojen tuottamisessa. (Dufault 2013: 31.) 

Callaghan, Emmons ja Popeil (2012) ovat puolestaan nostaneet esiin 2000-lu-

vun laulupedagogiikan vaatimuksia ja opetettavia osa-alueita. Niitä ovat anatomia, 

fysiologia, akustiikka, tyylinmukaiset esityskäytännöt, eri kielten taitaminen ja 

opetuksen ja oppimisen teoriat. Lisäksi he nostavat esiin populaarimusiikkiin liit-

tyvät äänenkäytön ja eri tyylien hallinnan. (Callaghan ym. 2012: 559–579.)  

Kuviossa 1 esitetään rakenne, mitä laulupedagogiikka yleensä sisältää Kiesge-

nin (2005), Dillardin (2005), Dufaultin (2013) sekä Callaghanin, Emmonsin ja Po-

peilin (2012) mukaan. Laulupedagogiikan osa-alueiksi valitaan musiikin, anato-

mian, kielten ja opiskelijan tuntemus, sillä tämä tutkimus ei suuntaudu esimerkiksi 

opettajan toiminnan tai asenteen tai opetussuunnitelman tutkimukseen. Musiikin 

tuntemus sisältää eri aikakausien tyylinmukaiset esityskäytännöt, anatomian tunte-

mus äänifysiologian ja äänentuoton mekanismin eli klassisen laulun tekniikan, kiel-

ten tuntemus suomen, ruotsin, italian, saksan ja ranskan kielen hallinnan sekä opis-

kelijan tuntemus opiskelijoiden yksilöllisyyden huomioimisen opetustilanteessa. 

Seuraavassa kuviossa 1 havainnollistetaan laulupedagogiikan eri osa-alueita. 

 

Kuvio 1. Laulupedagogiikan osa-alueet. Isoilla kirjaimilla havainnollistetaan laulupeda-

gogiikan osa-alueita ja pienillä kirjaimilla osa-alueiden sisältöjä. 

Kuviossa 1 laulupedagogiikan osa-alueita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen. Ku-

viosta havaitaan, että kaikki osa-alueet ovat toisiinsa nähden tasa-arvoisia. Kielten 
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tuntemuksen osalta kielten valinta on kohdistunut klassisen laulunopetuksen 

useimmin käytettyihin kieliin Suomessa. Myös Äänitetietokanta (2015) antaa yk-

siäänisen vokaalimusiikin kielivaihtoehdoiksi suomen, ruotsin, saksan, ranskan ja 

italian kielen, mutta niiden lisäksi myös englannin kielen, joka liittyy populaarimu-

siikkiin. 

Laulupedagogiikan osa-alueista kielten tuntemus valitaan tässä tutkittavaksi 

osa-alueeksi, koska halutaan selvittää, tavoittaako eksperttilaulajien saksan kielen 

ääntäminen pedagogisen ääntämisnormiston. Laulupedagogiikan käytännöt ovat 

toiminnallisia ja suullisia, mutta pedagoginen ääntämisnormisto kuvaa niitä kirjal-

lisina ääntämiskäytäntöinä. Kirjallisia ääntämiskäytäntöjen kuvauksia käytetään 

oppimisen ja opettamisen tukena, oppimateriaaleina. Osan kirjallisten ääntämis-

käytäntöjen kuvauksista ovat kirjoittaneet laulupedagogit, ja osa kuvauksista tulee 

laulupedagogiikan käytäntöjen reflektioina, dokumentteina. Osa ääntämiskäytän-

töjen kuvauksista on puolestaan laulumusiikista riippumattomia saksan kielen nor-

matiivisia ääntämisoppaita. Pedagogista ääntämisnormistoa verrataan saksan kie-

len normatiiviseen ääntämiskäytäntöön.  

Saksan kielen normatiivinen ääntämistapa perustuu Theodor Siebsin teokseen 

Deutsche Aussprache – Reine und gemäßigte Hochlautung mit Aussprachewörter-

buch (1969). Theodor Friedrich Clemens Siebs oli saksalainen kielitieteilijä ja kan-

sanperinteen tutkija, joka syntyi Bremenissä 26. elokuuta vuonna 1862 ja kuoli tou-

kokuun 28. päivä vuonna 1941 Breslaussa (nykyinen Puolan kaupunki Wrocław). 

Siebs opiskeli ylioppilaaksi tulonsa jälkeen klassista saksan kielen filologiaa Tü-

bingenissä vuosina 1881–1883 sekä vertailevaa kielitiedettä Leipzigissa vuosina 

1884–1885. Vuonna 1888 hän väitteli dosentuuria varten teoksella Zur Geschichte 

der englisch-friesisch Sprache. Väitöksen jälkeen hän työskenteli Breslaussa ja 

Greifswaldissa. Vuodesta 1894 vuoteen 1902 hän toimi saksan kielen ja kirjallisuu-

den professorina. Vuodesta 1903 vuoteen 1922 Siebs johti myös Breslaun yliopis-

ton Akateemisen instituutin kirkkomusiikin osastoa sekä vuodesta 1929 vuoteen 

1941 murretutkimuksen osastoa. Hänen tutkimusintressejään olivat muun muassa 

muinaisen saksan kielen kirjallisuuden historia, hengellinen runous ja lyriikka, frii-

sin ja sleesian kieli sekä kirjallisuus. Hänen tunnetuin teoksensa, jonka kanssa hän 

työskenteli erityisen pitkään, oli Bühnenaussprache. (Peters 2010: 330–331.)  

Duden (1990: 29) kertoo, että Siebs julkaisi ensimmäisen saksan kielen nor-

matiivisen äänneopin Bühnenaussprache vuonna 1898. Hakkarainen (1995) jatkaa, 

että sama teos nimellä Deutsche Bühnenaussprache oli Siebsin komitean aikaan-

saannos, joka oli luotu normikielen ääntämisoppaaksi näyttelijöitä varten. Teoksen 
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nimi on vaihdellut eri painoksissa. Vuonna 1922 ilmestyi teoksen 13. painos nimel-

tään Deutsche Bühnenaussprache – Hochsprache. Teoksen 16. painos ilmestyi 

vuonna 1957 nimellä Deutsche Hochsprache – Bühnenausprache. Vuonna 1969 

ilmestyi teoksen 19. painos nimellä Deutsche Aussprache – Reine und gemäßigte 

Hochlautung mit Aussprachewörterbuch. (Hakkarainen 1995: 17–18, ks. Siebs 

1969: 8–15.) 

Vuoden 1969 Deutsche Aussprache – Reine und gemäßigte Hochlautung mit 

Aussprachewörterbuch -teoksen suurin muutos edellisiin painoksiin verrattuna on 

se, että 19. painoksessa tuodaan esiin yhden kirjakielen sijasta kaksi kirjakielen 

ääntämistapaa: reine Hochlautung ja gemäßigte Hochlautung. Reine Hochlautung 

(suom. puhdas kirjakieli -ääntämistapa) on täydellistä kirjakielen ääntämistä, joka 

on Siebsin alkuperäinen käsitys normatiivisesta kirjakielen ääntämisestä. 

Gemäßigte Hochlautung (suom. kohtuullinen kirjakieli -ääntämistapa) on puoles-

taan käytännössä tapahtuvaa ideaalista ääntämistä, johon on puhtaan kirjakielen li-

säksi sekoittunut mukaan murrekieltä ja arkipäivän puhekieltä. Saksan kirjakielen 

uudistamisen eli gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan ohjeistamisen toteutti eri 

toimikunta kuin Siebsin komitea, ja sen vuoksi gemäßigte Hochlautung -ääntämis-

tapa ilmestyi 28 vuotta Siebsin kuoleman jälkeen. Yhdessä reine Hochlautung- ja 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistavat muodostavat Hochlautung-kirjakielen ään-

tämisnormiston (ks. Kuvio 2). (Siebs 1969: V–VI, 7–8.)   
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Kuvio 2. Hochlautung-kirjakielen ääntämisnormiston muodostuminen. Ylimpänä taso-

na sijaitsee reine Hochlautung- ja keskitasossa gemäßigte Hochlautung -ääntämistapa. 

Yhdessä reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavat muodostavat 

Hochlautung-ääntämisnormiston. Alimmalla tasolla sijaitsee arkipäivän ääntämistapa 

Alltagslautung. (Siebs 1969: 8.) 

Tämän päivän saksan kirjakielen ääntämisnormistoa ohjeistetaan teoksessa Das 

Aussprachewörterbuch – Unerläßlich für die richtige Aussprache6 (Duden 1990) 

sekä teoksessa Deutsches Aussprachewörterbuch (Krech ym. 2009). Verrattuna 

Dudenia Siebsiin havaitaan, että saksan kirjakieli on selkeästi nykyaikaistunut, 

mikä näkyy esimerkiksi äänteiden variaatioiden lisääntymisenä. Toisaalta on ha-

vaittavissa, että Dudenin teoksessa ainakin osittain ohjeistetaan samankaltaisesti 

saksan kirjakielen ääntämistä kuin Siebs esimerkiksi klassisen laulun ääntämisen 

suhteen. Verrattuna reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapoja 

Deutsches Aussprachewörterbuch -teoksen ääntämisnormistoon ääntämisen vari-

aatiot ovat selkeästi lisääntyneet ja toisaalta tarkentuneet yksityiskohtaisemmiksi 

ohjeistuksiksi. Toisaalta on havaittavissa, että joidenkin äänteiden osalta Deutsches 

Aussprachewörterbuch -teoksessa on jätetty pois tai lisätty äänteitä, joita taas on 

puolestaan nostettu esiin tai jätetty pois Dudenissa. 

Eksperttilaulajien saksan kielen ääntämistä tutkitaan tässä romantiikan aika-

kaudella eläneen Robert Schumannin (1810–1856) vuonna 1840 säveltämästä lau-

lusarjasta Frauenliebe und Leben7. Tämä tutkimus on jatkoa tutkijan edeltävälle 

                                                        
6 Das Aussprachewörterbuch -teos ilmestyi vuonna 1990. Se kuuluu Dudenin 12-osaiseen saksan kirja-
kielen kirjasarjaan, joka sisältää muun muassa saksan kielen oikeinkirjoitus-, kielioppi- ja etymologia-
osan. Das Aussprachewörterbuch on sarjan 6. osa. Teos sisältää esimerkiksi nykypäivän saksan kirja-
kielen ääntämisnormiston sekä transkriboidun sanaston. 
7 Laulusarjasta Frauenliebe und Leben käytetään Rufus Hallmarkin (2014) laulusarjan otsikosta käyttä-
mää kirjoitusmuotoa. 
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lisensiaattitutkimukselle. Laulusarja on sävelletty ja osoitettu naislaulajille, kun 

taas Schubertin laulusarjat mieslaulajille. Schubertin laulusarjojen Winterreise ja 

Die schöne Müllerin saksan kielen ääntämistä mieslaulajilla on tutkittu (Ophaug 

2010, Ophaug & Guleng 2013), kun puolestaan Frauenliebe und Leben -laulusarjan 

ääntämistä naislaulajilla ei ennemmin ole tarkasteltu. 

Tutkittavana on 11 saksan kielen elementtiä: konsonantit s, r, d, g, b, suffiksi -ig, 

kirjainyhdistelmä ng, kaksoiskonsonantit, konsonanttien yhdistäminen, vokaalien 

sitominen ja diftongit. Tällä tutkimuksella halutaan nostaa esiin saksan kielen ele-

menttien tutkimus, sillä esimerkiksi laulajien formantteja (Barrichelo ym. 2001, 

Björkner 2008, Mendes ym. 2003, Sundberg 2001, Sundberg ym. 2011, Weiss ym. 

2001) tai vokaaleja (Bloothooft & Plomp 1984, 1986, Hollien ym. 2000, Sundberg 

1990, Sundberg ym. 1998, 2011) kohtaan on osoitettu runsaasti huomiota. Tämän 

vuoksi saksan kielen elementtien tutkimus on tärkeää tuoda esiin laulupedagogii-

kan näkökulmasta, sillä se on jäänyt muun tutkimuksen varjoon. 

Tutkittaviksi elementeiksi on valittu sellaiset saksan kielen äänteet, jotka ovat 

osoittautuneet haasteellisiksi klassisen laulun saksan kielen ääntämisen opetuk-

sessa. Eksperttilaulajien ääntämisen tarkastelun tavoitteena on selvittää, miten eks-

perttilaulajat ääntävät saksan kieltä eli miten ääntäminen toteutuu eksperttilaulajien 

levytetyissä esityksissä sekä millaisia ryhmiä eksperttilaulajat muodostavat. Eks-

perttilaulajien saksan kielen ääntämistä verrataan sekä saksan kirjakielen että pe-

dagogisen laulukirjallisuuden esittämään ääntämisnormistoon.  

Eksperttilaulajien ääntämisestä löytyneitä äänteitä tutkitaan foneemeittain. 

Karlssonin (2000: 64) mukaan foneemi eli äänneperhe on fonologian keskeinen 

käsite, joka muodostaa kielen äännejärjestelmän ytimen. Crystal (2003: 347) tar-

kentaa, että foneemi on äänneperheen minimaalinen yksikkö. Seuraavassa kuviossa 

3 esitetään tutkimuksen neljä eri vaihetta. 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen vaiheet. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan 

saksan kirjakielen ääntämisnormistoa. Toisessa vaiheessa kartoitetaan pedagogista 

ääntämisnormistoa, jota verrataan kirjakielen ääntämisnormistoon. Kolmannessa vai-

heessa havainnoidaan eksperttilaulajien ääntämistä, jota puolestaan verrataan sekä kir-

jakielen ääntämisnormistoon että pedagogiseen ääntämisnormistoon. Viimeisessä vai-

heessa syvennytään eksperttilaulajien ryhmien muodostumiseen. 
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1.1.1 Ääntämisestä, laulutekniikasta ja esittämistavasta 1800-luvulla 

Saksalaisille laulajille 1800-luvulla oli tyypillistä ääntää saksan kieltä hyvin iske-

västi.8 Heidän tavoitteensa oli yhdistää sekä italian kielen vokaalinen ääntämistapa 

että heidän oma tyylinsä lähestyä saksan kielen artikulaatiota ja sen ilmaisutapaa. 

Monet saksan kielen lauluoppaat kannattivat läpi 1800-luvun italian bel canto -

laulukoulukunnan äänentuottotapaa, ja useat saksalaiset laulajat, kuten Julius 

Stockhausen9 ja Lilli Lehmann10, olivatkin Manuel Garcia II:n11 tai hänen seuraa-

jiensa oppilaita. (Elliot 2007: 166–167.) Clara Schumannin isä Friedrich Wieck12 

puhui myös kauniin laulamisen puolesta italialaisen laulukoulukunnan tyyliin 1853 

opaskirjassaan Klavier und Gesang. Vuoden 1878 painoksessa hän nuhteli laulun-

opettajia ja laulajia siitä, että he eivät tunnista ja erota luonnollista, sielukasta, ri-

kasta ja edessä tuotettua sointia kylmästä, rumasta, tiukasta, paineisesta ja kurkku-

sointisesta äänen soinnista. (Duey 1951: 8–9, 159.)  

Elliotin (2007) mukaan 1800-luvun loppupuolella saksalainen ja italialainen 

laulukoulukunta asetettiin usein vastakkain. Italian bel canto -laulussa kiinnitettiin 

huomiota ensin oikeaan äänen tuottamiseen ja vokaalien ääntämiseen ja vasta 

toiseksi huomio kiinnitettiin tekstin fraseeraukseen ja artikuloimiseen. Artikuloi-

misessa kiinnitettiin huomiota konsonanttien oikeaan ääntämistapaan sekä painot-

tomien tavujen kieliopilliseen asemaan ja puheen intonaatioon. (Elliot 2007: 126, 

                                                        
8 Super (1886: 76) on todennut, että näyttelijöiden tuli ääntää parasta mahdollista saksan kieltä eikä eri 
murteiden käyttö ollut suositeltavaa näyttämöllä. Voidaan olettaa, että myös laulajien saksan kielen ään-
täminen tuli olla teatterisaksan kaltaista aktiivista ääntämistä, mitä adjektiivilla iskevästi voidaan otak-
sua tarkoittavan.  
9 Julius Stockhausen (1826–1906) oli saksalainen baritoni, säveltäjä ja opettaja. Stockhausen oli arvos-
tettu ooppera- ja oratoriolaulaja. Suurimman vaikutuksen hän kuitenkin teki liedin tulkitsijana. Hän 
esitti muun muassa Schubertin ja Schumannin laulumusiikkia. Stockhausenin pianistina konserteissa 
toimi Johannes Brahms. (Pascall 2001.) Vuonna 1856 Stockhausen oli ensimmäinen laulaja, joka esitti 
julkisesti Schubertin Die Schöne Müllerin -laulusarjan. Esitys tapahtui Wienissä. (Stark 2003: 6.) 
10 Lilli Lehmann (1848–1929) oli saksalainen sopraano. Lehmannia opetti hänen äitinsä Marie Loewe. 
Lehmannin ohjelmisto rakentui kevyistä koloratuuri- ja dramaattisista oopperarooleista. Hän esiintyi 
muun muassa Wagnerin, Bellinin, Mozartin ja Verdin oopperoissa. (Forbes 2008c: 274–275.) 
11 Manuel García II (1805–1906) on italialaisen bel canto -laulukoulukunnan perustaja, jossa tiede ja 
laulutekniikka kohtasivat. Garcían laulupedagogiikan teoreettiset lähtökohdat perustuivat empiiriseen 
tutkimukseen ja toisaalta intuitioon. García kehitti kurkkupeilin, jolla pystyi seuraamaan laulajien ääni-
huulten toimintaa laulun aikana. (Stark 2003: xvii, xxi–xxii, 3.) Stark (2003: 6) ei mainitse Lilli Leh-
mannin olevan Garcían oppilas kuten Elliot (2007: 166) mainitsee. Sen sijaan esiin nousi Lehmannin 
erityinen kyky laulaa oopperaa Mozartista Wagneriin (Stark 2003: 224). 
12 Friedrich Wieck (1785–1873) oli saksalainen musiikinopettaja ja musiikkikriitikko. Wieck kehitti 
pianopedagogiikkaa yhdistämällä pianon soittamisen ja teorian opettamisen. Hänen opetuksensa perus-
tui myös instrumentin ja laulukoulutuksen yhdistämiseen. Wieckin oppilaita olivat muun muassa hänen 
tyttärensä Clara ja Marie sekä Robert Schumann. (Köckritz 2001.) 
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130.) Saksalainen laulukoulukunta koettiin puolestaan julistavaksi ja halvaksi. Lau-

lukokoelmassa Il bel canto (Berlin 1887) Ferdinand Sieber13 toteaa, että saksalai-

nen dramaattinen laulutapa oli inhottavaa, huutavaa ja kovaan ääneen laulamista 

(Jander & Harris 2001). Saksalaisia laulajia kritisoitiinkin siitä, että he kirkuivat, 

huusivat ja kuiskasivat (Elliot 2007: 167). 

Schubertin ystävä von Püttlingen14 kertoi kirjeessään vuonna 1876 laulajasta 

nimeltään Johann Vogl,15 joka usein lauloi Franz Schubertille16 Schubertin säveltä-

miä lauluja.17 Vogl oli todennut saksalaisen liedin esittämisestä ja sen tulkitsemi-

sesta hyvin valaisevasti. Vogl oli maininnut, että erityisesti sanojen artikuloiminen 

selkeästi oli hyvin tarpeellista. (Deutsch 1958: 215–216.) Vogl oli jatkanut: ”jos 

sinulla ei ole minulle mitään sanottavaa, ei sinulla ole myöskään minulle mitään 

laulettavaa” (Deutsch 1958: 216). Vogl tunnettiin mahtipontisesta laulutyylistään 

(Deutsch 1958: 273). Schubertin ystävä Leopold von Sonnleithner 18  kirjoitti 

vuonna 1857 paheksuvansa vallitsevaa dramaattista esitystapaa Schubertin lau-

luissa. Hän moitti myös, että laulut sisälsivät mahtipontisuuden lisäksi kuiskausta 

ja tulisia purkauksia, jotka oli liitetty tempon hidastamiseen. Von Sonnleithner jat-

koi, että Schubert piti tiukasti kiinni laulujen tempoista. Jos lauluun oli sävelletty 

esimerkiksi ritardando tai morendo, silloin hän salli musiikillisen laajentamisen. 

Schubert ei kuitenkaan koskaan sallinut räikeää ilmaisua esityksissä. Von Sonn-

                                                        
13 Ferninand Sieber (1882–1895) oli itävaltalainen laulaja ja opettaja. Hän sävelsi lauluja sekä runsaasti 
säveltapailutehtäviä. Hän kirjoitti myös useita laulajille osoitettuja didaktisia teoksia. (The new Grove 
dictionary of opera 2001.) 
14 Johann Vesque von Püttlingen (1803–1883) oli itävaltalainen valtiomies ja säveltäjä. Püttlingen esiin-
tyi useissa oopperoissa ja sävelsi kirkko- ja kamarimusiikkia. Hän julkaisi 200 liediä. Suurin kokoelma 
oli Die Einkehr, joka sisälsi 88 Heinen Reisebildern-runoihin sävellettyä liediä. (Mandyczewski 1895: 
651.) 
15 Johann Vogl (1768–1840) oli itävaltalainen baritoni. Vogl esiintyi muun muassa Gluckin, Mozartin 
ja Beethovenin oopperoissa. Lisäksi hän tulkitsi liedejä, lähinnä Schubertin lauluja ja laulusarjoja, Schu-
bertin toimiessa pianistina. Vogl tulkitsi ensimmäisenä laulajana Schubertin Erlkönig-laulun. Voglin 
liedien tulkintapa oli dramaattinen ja oopperamainen. (West 2001.) 
16 Franz Schubert (1797–1828) oli itävaltalainen säveltäjä. Schubert sävelsi 150 liediä vuosina 1814–
1815. Vuonna 1815 hän sävelsi liedejä runoilijoiden, kuten Goethe, Körner, Hölty, Kosegarten, Baum-
berg, Ossian, Klopstock, Mayrhofer ja Stoll, teksteihin. Liedejä syntyi keskimäärin kolmessa päivässä 
hieman yli yhden liedin verran. Lisäksi hän sävelsi orkesteri-, kamari- ja pianomusiikkia. (Winter ym. 
2001.) 
17 Ensi kerran toisensa tavatessaan Vogl oli 58- ja Schubert 20-vuotias. Tapaamisesta kului vain muu-
tamia viikkoja, kun Vogl jo esitti Schubertin lauluja kuten Erlkönig, Ganymed, Der Kampf ja Der Wan-
derer. (Gorrell 1993: 78.) 
18 Leopold von Sonnleithner (1797–1873) oli juristi, hovioikeuden asianajaja, musiikkihistorioitsija ja 
Schubertin ystävä (Deutsche Biographie 2014). Von Sonnleithner oli naimisissa Louise Gosmarin 
(1803–1858) kanssa, kenelle Schubert omisti liedin Ständchen kontra-altto soolon (Deutsch 1958: 4). 
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leithner oli kuullut satoja kertoja Schubertin säestyksiä ja Schubertin laulujen har-

joituksia. Hän totesi, että runoilijan, säveltäjän ja laulajan tulee mieltää laulu lyyri-

sesti eikä dramaattisesti. Kaikki se, mikä estää melodian sekä häiritsee säestyksen 

virtaamista, toimii vastakohtana säveltäjän intentiolle, jonka tuloksena on teoksen 

musiikillisen efektin tuhoutuminen. Siksi hyvä-ääninen ja luonnollisella lauluta-

valla tulkitseva laulaja saavuttaa upean ilmaisun lauluissa. Myöhemmin von Sonn-

leithner totesi, että Schubert ei olisi hyväksynyt Voglin tulkintatapaa Voglin viimei-

sinä vuosina, jolloin hän vielä esiintyi ja esitti lauluja kokeneen oopperalaulajan 

tyyliin. (Deutsch 1958: 116–117.) 

Jenny Lind19 oli tunnettu erityisesti lyyrisen laulutavan tulkitsijana. Lind tun-

nettiin myös italialaisten, ranskalaisten ja saksalaisten oopperaroolien esittäjänä 

sekä myös ruotsalaisten laulujen tulkitsijana. Felix Mendelssohn20 rakasti Lindin 

laulua, ja hän usein säestikin Lindiä Lindin esittäessä Mendelssohnin liedejä.21 (El-

liot 2007: 167.) Myös Schumann ihaili suuresti Jenny Lindiä. Hän omisti teoksen 

op. 89 6 Gesänge Lindille. Clara Schumann kirjoitti päiväkirjassaan Jenny Lindin 

konserttiharjoituksen jälkeen Schumannin lauluista, joita Lind harjoituksissa lauloi, 

että hän ei haluaisi enää muiden laulavan niitä kuin Lindin. Clara Schumann myös 

esitti Lindille toivomuksen, että Lindin tulisi omistautua hyvälle musiikille ja lo-

pettaa Mayerbeerin, Bellinin ja Donizettin musiikin laulamisen. (Fischer-Dieskau 

1988: 173–174, Gorrell 1993: 87.) 

Täysin erilainen laulaja oli dramaattisen laulutyylin omaava saksalainen oop-

peratähti Wilhelmine Schröder-Devrient 22  (Elliot 2007: 167). Schumann ihaili 

Schröder-Devrientiä kuten myös Mendelssohn, joka esiintyi Schröder-Devrientin 

                                                        
19 Jenny Lind (1820–1887) oli ruotsalainen sopraano, joka tunnettiin lempinimellä ”Ruotsin satakieli”. 
Lind meni Manuel Garcían oppilaaksi äänen väsymisen vuoksi vuonna 1841. Hän esiintyi lukuisissa 
oopperarooleissa, ja viimeisen kerran hän esiintyi oopperalavalla vuonna 1849. Sen jälkeen hän konser-
toi Amerikassa, Saksassa ja Englannissa. Vuonna 1883 Lind sai professorin paikan Lontoon kuninkaal-
lisesta musiikkikoulusta (RCM, Royal Collage of Music). (Forbes 2008d: 283.) 
20 Felix Mendelssohn (1809–1847) oli saksalainen säveltäjä, kapellimestari, pianisti ja urkuri. Mendels-
sohn sävelsi muun muassa orkesteri-, kamari-, piano- ja laulumusiikkia. Historiankirjoittajat liittävät 
häneen käsitteen klassismi-romatiikan dialektiikka. (Todd 2001.) 
21 Gorrel (1993: 209, 216) toteaa Lindin esittäneen suurella antaumuksella Mendelssohnin liedejä ja ol-
leen Mendelssohnin suosikki liediensä esittäjänä. Hän jatkaa, että Lindin ja Mendelssohnin välillä saat-
toi olla rakkaussuhde (Gorrell 1993: 91). 
22 Wilhelmine Schröder-Devrient (1804–1860) oli saksalainen sopraano. Schröder-Devrientin opettaja 
oli hänen äitinsä Sophie Schröder (1781–1868), näyttelijä, joka opetti näyttämöllä liikkumista ja ääntä-
mistä. Schröder-Devrientin opettajina toimivat Giuseppe Mozatti ja Aloys Mieksch. Schröder-Devrient 
oli dramaattinen tulkitsija. Hän esiintyi muun muassa Weberin, Bellinin, Meyerbeerin ja Rossinin oop-
peroissa, mutta erityisesti hänet muistetaan Beethovenin oopperan Fidelio Leonoren roolista. (Warrack 
2008: 438–439.) 
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kanssa (Gorrell 1993: 82–83). Schröder-Devrient kouluttautui ensin näyttelijäksi 

eikä hän saavuttanut bel canto -laulutyyliä uransa aikana (Elliot 2007: 168). Chor-

ley Henry (1808–1872), englantilainen kriitikko, joka oli bel canto -laulukoulukun-

nan kannattaja, totesi erään italialaisen oopperan esityksestä, että Schröder-

Devrient päästi äänet ulos huolimattomasti ja voimalla. Chorleyn mukaan esitys oli 

huono ja raskas ja se sisälsi pinnistystä ja puuskuttelua läpi esityksen. (Pleasants 

1967: 153–154.) Beethovenin Fidelio-oopperan esityksessä nousi esiin Schröder-

Devrientin näyttelijäntaidot. Se lisäsi Schröder-Devrientin laulun intesiteettiä sekä 

vapautti bel canto -tyylin äänen tuottamista dramaattisilla keinoilla. (Elliot 2007: 

168.) Schröder-Devrientin esitys oli mullistava kokemus erityisesti nuorelle 

Richard Wagnerille.23 Kun Wagner kuuli Schröder-Devrientin laulavan Leonoren 

roolin Fidelio-oopperassa,24 Wagner inspiroitui Schröder-Devrientin uudesta sak-

salaisesta laulutyylistä (Gorrel 1993: 82–83, Wagner 1983: 37). Wagner kirjoitti 

kirjeen Schöder-Devrientille esityksen jälkeen (Wagner 1983: 37), mutta tapasi 

Schröder-Devrientin ensimmäisen kerran vasta 13 vuotta myöhemmin (Gorrel 

1993: 83). Wagner sävelsi Schröder-Devrientille oopperarooleja, kuten Lentävä 

hollantilainen -oopperan Senta-25 sekä Tannhäuser-oopperan Venus-26 roolin. (El-

liot 2007: 168.) 

Esseessään vuonna 1865 Baijerin kuningas Ludwig II:lle Wagner toi esiin, että 

saksalaiset laulajat eivät saa sitä laulukoulutusta, jota he saksalaisina laulajina tar-

vitsisivat. Italialainen ja ranskalainen koulukunta sen sijaan olivat löytäneet kon-

servatorionsa Napolista, Milanosta ja Pariisista. Saksassa taas mikään konservato-

rio ei ollut yltänyt huipulle eikä myöskään ollut teatteritaloa, jossa saksalaista oop-

peraa olisi ollut mahdollista esittää. Wagner myös tiukasti totesi, että italialaisen 

koulukunnan vokaalinen laulutyyli oli vain yksi klassinen laulutapa, joka ei kuiten-

kaan sopinut saksan kieleen. Ensisijainen tehtävä laulun opetuksessa olisikin ollut 

kehittää ja tehdä perustyötä saksan puhekielen kanssa. Se olisi tuottanut energistä 

                                                        
23 Richard Wagner (1813–1883) oli saksalainen säveltäjä ja kapellimestari. Wagner uudisti oopperan 
kokonaistaideteokseksi (Gesamtkunstwerk), jossa yhdistyi musiikilliset, näytelmälliset ja kirjoitukselli-
set ainekset yhdeksi kokonaisuudeksi. Gesamtkunstwerk-käsitettä Wagner työsti esseissään Das Kunst-
werk der Zukunft (1849) ja Oper und Drama (1850–1851). Käsite johtomotiivi (Leitmotiv) kehittyi huip-
puunsa Der Ring des Niebenlungen -oopperassa. (Millington ym. 2001.) 
24 Wagner oli tuolloin 16-vuotias (Gorrell 1993: 82, Wagner 1983: 175). 
25 Wagner oli läsnä lähes koko harjoittelujakson, jolloin Schröder-Devrient harjoitteli Sentan roolia. 
Wagner oli hyvin vaikuttunut Schröder-Devrientin työskentelystä. Lentävä hollantilainen -oopperan 
ensiesitys oli 2. tammikuuta vuonna 1843. (Wagner 1983: 236, 242.) 
26 Wagnerin (1983) mukaan Schröder-Devriet oli ahdistunut roolista, koska hän ei tiennyt, mitä roolissa 
tulisi tehdä. Rooli itsessään oli vaatimaton ja vaikea, mutta sen tulkinta oli merkitysellinen. (Wagner 
1983: 304.) 
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puheaksenttia ja sopinut erinomaisesti dramaattiseen esitystapaan. (Wagner 1995a: 

172–174, 182.) Vuonna 1872 Wagner jatkoi, että dramaattisessa laulutyylissä tuli 

kuitenkin säilyttää luonnollinen laulutapa (Wagner 1995b: 204).27 

Lilli Lehmann kritisoi vahvasti Wagnerin seuraajia siitä, että laulajat liioitteli-

vat konsonanttien ääntämistä yleisesti sekä erityisesti sanojen lopussa. Saksalaisen 

Bayreuthin laulukoulukunnan opettajat olivat Lehmannin mukaan tietämättömiä 

siitä, mitä tulisi opettaa ja tekivät siten vääryyttä sekä laulutaiteelle että laulajien 

äänielimistöllle. (Lehmann 1993: 120.) 

Selkeä ääntäminen ja luonnollinen esitystapa olivat merkityksellisiä myös 

Hugo Wolfille28, mikä tuli esiin hänen musiikkikritiikeissään vuosien 1884–1889 

välillä (Elliot 2007: 168). Wolf kirjoittikin arvosteluja erityisesti laulajista (New-

man 1912: 506). Wieniläisessä sunnuntaijulkaisussa Wiener Salonblatt -lehdessä 

Wolf kritisoi kesäkuussa 1884 Rosa Sucherin29 ääntämisen painotusta sekä Hein-

rich Voglin30 artikulointitapaa Wagnerin Lohengrin-oopperassa. Wolf moitti myös 

tammikuussa 1885 Lilli Lehmannin ääntämistä Wagnerin Tristan ja Isolde -ooppe-

ran Isolden roolissa. Wolf totesi Lehmannin ääntävän saksan kieltä huonosti, ja yk-

sikään sana ei tullut ymmärretyksi.31 Toukokuussa 1885 ankaran kritiikin sai myös 

Benedict Felix32, joka ei Wolfin mukaan osannut Wagnerin Lohengrin-oopperan 

Heraldin roolissa laulaa hiljaa eikä artikuloida selkeästi. Wolf totesi tiukasti, että 

Wagnerin oopperaroolit tulisi ensin opetella puhumaan. Vuonna 1887 Wolf moitti 

Pauline Luccaa33 siitä, että Lucca lauloi Schubertin Erlkönig-laulun liian melodra-

maattisesti eikä sellainen karkea teatraalisuus ollut sopivaa konserttisalissa. Lisäksi 

hän kritisoi Luccaa tekstin ääntämisestä. (Wolf 1979: xii, 56–57, 60, 108, 149, 259.) 

                                                        
27 Vuonna 1847 Wagner oli lähettänyt veljentyttärensä Johanna Wagnerin Garcian oppilaaksi. Vuonna 
1876 Wagner oli pyytänyt Garcíaa opettamaan laulajia Bayreuthin festivaaleille, mutta García oli kiel-
täytynyt kiireisiinsä vedoten. Nämä olivat merkkejä siitä, että Wagner oli suosiollinen bel canto -laulua 
kohtaan. (Stark 2003: 224.) 
28 Hugo Wolf (1860–1903) oli itävaltalainen säveltäjä. Wolf tunnetaan erityisesti liedsäveltäjänä, mutta 
myös instrumenttimusiikin säveltäjänä sekä messiaanisena kriitikkona. (Sams & Youens 2001.) 
29 Rosa Sucher (1849–1927) oli saksalainen sopraano, joka tuli tunnetuksi erityisesti Wagnerin ooppe-
roiden sopraanoroolien esittäjänä (Forbes 2001a). 
30 Heinrich Vogl (1845–1900) oli saksalainen tenori ja säveltäjä. Vogl tunnettiin Wagnerin oopperoiden 
tenoriroolien esittäjänä, ja hän oli kiinnitettynä Münchenin oopperassa 35 vuotta. (Forbes 2001b.) 
31 Gorrell (1993: 80) kertoo, että Wolf oli yrittänyt saada Lilli Lehmannia esittämään laulujansa siinä 
kuitenkaan onnistumatta. 
32 Benedict Felix (1860–1912) oli unkarilainen basso (Wolf 1979: 20). 
33 Pauline Lucca (1841–1908) oli itävaltalainen sopraano. Hänen opettajia olivat Uffmann ja Richard 
Levy. Hän esiintyi muun muassa Mozartin, Gounod’n ja Donitzettin oopperoissa. (Forbes 2001c.) 
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Elliotin (2007) mukaan 1800-luvulla saksalaiset laulajat yrittivät määrittää 

omaa laulutyyliänsä. He pyrkivät laulamaan hyvin ilmaisuvoimaisesti omalla kie-

lellään ja saavuttamaan kauniin ja melodisen soinnin. Toiset laulajat onnistuivat 

paremmin, kun taas toiset yrittivät etsiä kompromissia kauniin äänen ja saksan kie-

len ääntämisen välillä. (Elliot 2007: 169.) 

1.1.2 Näkökulmia laulupedagogiikkaan  

Laulupedagogiikkaa on tutkittu anatomian, erityisesti äänentuoton fysiologian ja 

laulupedagogiikan yhdistämisen näkökulmasta (Appleman 1986, Blades-Zeller 

2003, Brown 1997, Bunch 1995, Callaghan 2000, Miller 1983, 1996, 2004, Reid 

1975, Vennard 1967). Lisäksi laulupedagogiikkaa on lähestytty akustiikan, varsin-

kin yhdistetyn akustiikan ja äänifysiologian näkökulmasta (Bozeman 2013, Chap-

man 2006, Miller 2000, 2008). Myös erilaisten tietokoneohjelmien hyödyntäminen 

laulupedagogiikassa on noussut esiin (McCoy 2014). 

Laulupedagogiikkaa on tutkittu myös kehon tuntemuksen ja kehon harjoituk-

sien lähtökohdista, joita ovat multisensorinen (Gumm 2009), kinesteettinen (Bauer 

2013), Aleksander-tekniikka (Heirich 2011), Feldenkreis- (Grant 2014, Nelson & 

Blades-Zeller 2002), body mapping- (Buchanan 2014) ja accent method -metodi 

(Morris 2014). Lisäksi laulupedagogiikkaa on lähestytty Raja-yoga- (Carman 

2012), holistisen metodin (Harrison 2006, Smith & Chipman 2007) ja extra normal-

voice singing eli EVT-laulun (Extended vocal techniques, Edgerton 2014, Mabry 

2002) sekä nykypäivän laulumusiikin (Isherwood 2013) näkökulmasta.  

Laulupedagogiikkaa on tutkittu lisäksi esityskäytäntöjen näkökulmasta. Elliot 

(2007) on keskittynyt koristelun, vibraton, rubaton, portamenton, artikulaation, 

tempon, kielen ja säestyksen tyylinmukaisiin esityskäytäntöihin eri aikakausilla ja 

eri laulukoulukunnissa. Kite-Powell (1994) on nostanut esiin renessanssiaikakau-

den esityskäytännöt. Burtonin (2002a, 2002b, 2002c) toimittama kirjasarja on lä-

hestynyt barokin, klassismin ja romantiikan aikakauden esityskäytäntöjä. Kite-Po-

wellin (2012) toimittamassa teoksessa on nostettu esiin barokin aikakauden esitys-

käytännöt kuten myös Cyr (2008) teoksessaan, mutta on tarkastellut sitä ranskalai-

sen oopperan näkökulmasta. Elliot (2014) on tuonut esiin klassisten ja bel canto  

-aarioiden esitys- sekä kuviolaulun tyylinmukaiset esityskäytännöt. Olin (2012) on 

nostanut esiin venäjän kielen ja venäläisen musiikin esityskäytännöt ja Mabry 

(2002) 1900-luvun musiikin ja sen esityskäytännöt. Myös yksittäisten säveltäjien 

laulumusiikin esityskäytäntöjä on tuotu esiin. Esimerkkeinä voidaan mainita Miller 

(1999), joka on keskittynyt Schumannin laulumusiikkiin, ja Soder (2008), joka on 
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nostanut esiin Schönbergin laulumusiikin esityskäytännöt. Toisenlaisen näkökul-

man esityskäytäntöön puolestaan on tarjonnut esimerkiksi Cannon (2012), joka on 

pohtinut vanhan musiikin (ooppera) esityskäytäntöä autenttisuuden, sekä Järviö 

(2011), joka on tarkastellut barokkilaulajan kokemuksia historiallisesti tiedostavan 

esittämisen näkökulmasta.  

Harrison ja O’Bryan (2014) ovat todenneet laulupedagogiikan tulevaisuudesta, 

että sitä tulisi toteuttaa studio-opettamisen (studio teaching) menetelmällä. Studio-

opettamisen menetelmällä he ovat viitanneet toimittamassaan teoksessaan laulupe-

dagogiikan eri lähestymistapoihin, joita tulisi opettaa yhdessä fyysisessä paikassa. 

Studio-opettamisen menetelmä ei tällöin tarkoittaisi ainoastaan suhdetta henkilö-

kohtaiseen opetukseen vaan myös opiskelijoiden vapaata liikkumista opettajalta 

toiselle tai eri lähestymistavasta toiseen. Studio-opetuksen menetelmä mahdollis-

taisi pedagogien ”ristipölytyksen”, ja sen tavoitteena olisi opetusmenetelmien tut-

kiminen laulupedagogien välillä. Samalla se myös mahdollistaisi laulunopiskelijoi-

den kokemusten vertaisarvioinnin opetusmenetelmien suhteen. (Harrison & 

O’Bryan 2014: 413.)  

Tämän tutkimuksen näkökulmasta äänifysiologian, akustiikan, kehon tunte-

muksen, esityskäytäntöjen tai Harrisonin ja O’Bryanin laulupedagogiikan näkö-

kulma ei ole tarkoituksenmukainen. Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena ei ole tut-

kia laulajien äänifysiologiaa tai akustiikkaa, perehtyä erilaisiin pedagogisiin lähes-

tymistapoihin tai tietyn tyylin esityskäytäntöön eikä havainnoida laulupedagogien 

ristipölytystä tai kerätä laulunopiskelijoiden kokemuksien vertaisarviointeja.  

1.1.3 Äänitteet 1900-luvun jälkipuolella ja äänitetutkimus 

Vuodesta 1947 lähtien äänitteitä alettiin julkaista vinyylilevyjen (LP) muodossa 

(Eargle 2002: 371). Vuonna 1949 William Schwann alkoi julkaista LP-luetteloa, 

jossa oli kuukausittain luetteloitu kaikki USA:n markkinoilta saatavat LP-levyt. 

Ensimmäinen Schwannin luettelo sisälsi yhdentoista levy-yhtiön julkaisemat LP-

levyjulkaisut. Schwannin luetteloon sisältyneet levy-yhtiöt olivat Allegro, Artist, 

Capitol, Cetra Soria, Columbia, Concert Hall, Decca, London, Mercury, Polydor ja 

Vox. Klassisen musiikin perusohjelmistoa oli julkaistu jo aiemmin 78 kierroksen 

levyillä, joissa tunnetut taiteilijat esittivät omia tulkintojaan. niistä. Vuoteen 1954 

mennessä muun muassa Beethovenin Eroica-sinfoniasta oli ilmestynyt 21 eri ver-

siota kuten myös Tšaikovskin alkusoittofantasiasta Romeo ja Julia. (Gronow & 

Saunio 1990: 289–290.) Kuitenkin vasta vuodesta 1957 lähtien LP-levyformaatti 

muodostui kaupalliseksi menestykseksi. LP-levyjen kulta-aikana vuodesta 1960 
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vuoteen 1985 tapahtui merkittävä kehitys masteri- ja painettujen levyjen sähköme-

kaanisissa ominaisuuksissa. Vaikka LP-levyissä ilmeni painatusongelmia, kuten ti-

kityksiä tai ponnahduksia, niiden äänenlaatu oli korkeatasoinen. (Eargle 2002: 359, 

371).  

Uudeksi musiikin julkaisuformaatiksi 1980-luvun alkupuolella nousi laserlevy, 

Compact Disc, joka nykyisin tunnetaan CD-levynä (Eargle 2002: 359, Gronow & 

Saunio 1990: 486). CD-levyjen tuotantokustannukset ja itse CD-soittimet olivat 

aluksi hintatasoltaan hyvin korkeat, mutta nykyisin niiden arvot ovat laskeneet dra-

maattisesti (Eargle 2002: 359) ja ovat jopa jäämässä pois kokonaan käytöstä. CD-

soitinten yleistymisen ansiosta levy-yhtiöt julkaisivat uudelleen klassisen musiikin 

perusohjelmistoa CD-levyjen formaatissa (Gronow & Saunio 1990: 488–489). Ny-

kyisin äänitteiden kuunteleminen ja niiden saatavuus on helppoa, koska ei ole vält-

tämätöntä ostaa LP- tai CD-levyä tai itse soitinta kaupasta. Äänitteitä voi kuunnella 

tietokoneella, ja niitä voi hankkia internetistä musiikin suoratoistopalveluina. 

Äänitteiden saatavuuden helpottumisen johdosta myös äänitteiden hankkimi-

nen tutkimuksen aineistoksi on helpottunut. Esimerkiksi englantilainen tutkija Da-

niel Leech-Wilkinson (2010) on tutkinut saksalaisen mezzosopraanon Elena Ger-

hardtin esitystulkintoja Schubertin laulujen levytyksistä sekä esitysten sointia ja 

merkityksiä Schubertin laulun Die junge Nonne levytyksistä (Leech-Wilkinson 

2007a). Leech-Wilkinson (2007b) on tutkinut lisäksi Schubertin laululevytysten 

esityksistä neljän laulajan ekspressiivistä ilmaisua sekä yleensä klassisen laulun 

esitystulkinnan muuttumista äänitteiden avulla (Leech-Wilkinson 2009).  

Äänityksistä on mahdollista poistaa erilaisia häiriöääniä, kuten yleisön köhi-

mistä, tuolien narinaa, pianopedaalin kolinaa tai nuottisivujen kääntämistä. Hamil-

tonin (2003: 348–349) ja Gouldin (2004: 117–118) mukaan äänitteiden muokkaa-

minen studiossa onkin nykyisin arkipäivää. Draper (2009: 18) toteaa, että klassisen 

musiikin äänityksissä käytännöksi on muodostunut eri äänitysottojen editoinnit, 

joiden tarkoituksena on luoda illuusio täydellisestä esityksestä. Judkins (2011) ker-

too, että myös uudelleen julkaistuista (post-production) äänitteistä poistetaan tai 

ainakin vähennetään erilaisia hälyääniä. Niitä ovat esimerkiksi instrumenttien vin-

gahdukset, puhallinsoitinten venttiilien äänet tai hengitysäänet. Poikkeuksen muo-

dostavat live-äänitteet. (Judkins 2011: 14, 17.) Gould (2004) nostaa esiin esimerkin 

perinteisen länsimaisen klassisen musiikin äänitteiden muokkamisesta, joka liittyi 

saksalaisen kapellimestarin Wilhelm Furtwänglerin johtaman Wagnerin Tristan ja 

Isolde -oopperan vuonna 1952 tehtyyn äänitteeseen. Oopperan toisen näytöksen 

levytyksessä Kirsten Flagstadin laulamat [c3] sävelet jäivät äänityksessä alavirei-
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siksi. Paikalle kutsuttiin Elisabeth Schwarzkopf, joka lauloi uudelleen kaikki levy-

tyksen alavireiset sävelet. (Gould 2004: 119, Gronow & Saunio 1990: 307–308.) 

Tämä esimerkki osoittaa, että äänitteiden muokkaaminen ja niiden parantaminen 

on ollut levyntuottajien keskuudessa käytetty toimintatapa usean vuosikymmenen 

ajan. 

1.1.4 Laulajien äänteiden tutkimus äänitteiden avulla 

Laulajien äänteiden tutkimus äänitteiden avulla ei ole ollut suosittua sen keskeisyy-

destä huolimatta. Tutkimuksen vähyys on havaittavissa verrattaessa sitä esimer-

kiksi äänifysiologiasta tai äänifysiologiasta ja akustiikasta tehtyyn tutkimukseen. 

Joitakin tutkimuksia sekä myös äänteiden tutkimusta äänitteissä sivuavia tutkimuk-

sia löytyy. Wray (1999) on tutkinut BBC Singers -ammattilaulajien Early Modern 

English -kielen (varhaisenglanti) autenttista ääntämistä foneemeissa /ӕː/ ja /ɛː/. Tä-

män tutkimuksen aineisto tuotettiin havainnoimalla auditiivisesti sekä samalla an-

taen palautetta laulajille laulajien ääntämisestä harjoituksissa sekä radiolähetystä ja 

CD-levyä varten tehdyissä äänityssessioissa.  

Ophaug (1999) on puolestaan perehtynyt väitöstutkimuksessaan saksan ja nor-

jan kielen pitkien vokaalien kvaliteetin muuntumiseen saksaa ja norjaa äidinkiele-

nään puhuvilla laulajilla. Pitkien vokaaleiden muuntumista on tutkittu sekä laulun 

että puheen ääntämisessä. Tutkimuksessa on ollut mukana neljä baritonia, joista 

kaksi oli äidinkieleltään saksankielistä ja kaksi norjankielistä. Tutkimuksessa on 

käytetty aineistoa, joka on koostunut koehenkilöiden lukemasta tekstistä sekä hei-

dän laulamistaan liedeistä. Kerätty aineisto on reaaliaikaista audiospektrianalyysia. 

Aineiston tutkimusmenetelmänä on käytetty LTAS-analyysia (long-term-average-

spectra). Tutkimuksen tuloksena on ollut se, että laulussa ei-natiivi laulaja saavutti 

paremmin vokaalin foneettisen kvaliteetin kuin puheessa. (Ophaug 1999: 1, 64–69, 

201.) 

Artikkelissa The pronunciation of /r/ in German Classical Singing (2010) 

Ophaug on tutkinut saksan kielen /r/-foneemin allofoneja. Tutkimuksen kohteena 

ovat olleet Schubertin laulusarjat Die Schöne Müllerin ja Winterreise. Äänitteitä on 

ollut 27 mieslaulajalta, jotka edustavat kahdeksaa eri kansallisuutta (8 saksalaista, 

4 norjalaista, 2 ruotsalaista, 2 englantilaista, 1 amerikkalainen, 1 ranskalainen, 1 

belgialainen, 1 suomalainen), ja levytyksiä oli yhteensä 49. Aineisto on kerätty kuu-

lonvaraisesti kuuntelemalla r-äänteitä levytyksistä. Aineisto on analysoitu tilastol-

lisilla menetelmillä. (Ophaug 2010: 565–566.) 
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Ophaugin (2010) tutkimustulosten perusteella selvisi muun muassa, että Schu-

bertin liedissä ei ole tapana ääntää soinnillista uvulaarista frikatiivia [ʁ] eikä uvu-

laarista tremulanttia [ʀ]. R-äänteen sijaitessa sanan alussa tai sanan sisällä se ään-

netään alveolaarisena tremulanttina [r]. Ei-natiivit ja erityisesti nuoret ei-natiivit 

laulajat suosivat alveolaarista tremulanttia [r] enemmän kuin natiivit laulajat. Silti 

sanan merkityksestä riippuen saksankieliset laulajat suosivat ennemmin alveolaa-

rista tremulanttia [r] substantiiveissa ja verbeissä, mutta vähemmän pronomineissa 

ja artikkeleissa. R-äänteen vokalisointia esiintyy laajalti saksankielisillä sekä nuo-

rilla saksankielisillä laulajilla. Saksalaiset laulajat käyttävät r-äänteen vokalisointia 

suffiksissa -er ja prefiksissä er- sekä pitkän vokaalin jälkeen. (Ophaug 2010: 572.) 

Ophaug ja Guleng (2013) ovat tutkineet /s/-foneemin allofoneja myös Schu-

bertin laulusarjoissa Die Schöne Müllerin ja Winterreise sekä runossa Der Dichter. 

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut selvittää, kuinka lausuttu ja laulettu ääntäminen 

toteutuu suhteessa saksan puhekielen ääntämiseen. Saksan puhekielen ääntäminen 

on nojautunut Deutsche Lautlehre (Høyem & Zickfeldt 2001) -oppikirjaan. 34 Ää-

nitteitä on ollut 29, joista kymmenen laulajaa on ollut saksankielisiä ja seitsemän 

laulajaa muista Länsi-Euroopan kansallisuuksista (3 norjalaista, 2 englantilaista, 1 

ranskalainen, 1 ruotsalainen). Tutkimusaineisto on analysoitu tilastollisilla mene-

telmillä. (Ophaug & Guleng 2013: 453.) 

Ophaugin ja Gulengin (2013) tulosten perusteella nousi muun muassa esiin, 

että nykypäivänä saksankieliset laulajat käyttävät useammin soinnitonta s-äänteen 

assimilaatiota (äänteen muuttuminen toiseksi äänteeksi, äänteeseen sulautuminen) 

kuin aikaisemmin. Ei-natiivit laulajat eivät puolestaan onnistuneet laaja-alaisesti 

käyttämään /s/-foneemin allofonien ääntämistapaa. Saksankielisillä laulajilla ään-

täminen oli epätäydellistä vain joissakin tapauksissa. (Ophaug & Guleng 2013: 

458–459.) 

1.1.5 Frauenliebe und Leben ja liedvuosi 1840  

Schumannin Frauenliebe und Leben -laulusarja on naisen elämästä kertova laulu-

sarja, kun taas Schubertin Die Schöne Müllerin ja Winterreise -laulusarjat pureutu-

vat miehen sielunelämään ja elämänkokemuksiin. Frauenliebe und Leben -laulu-

sarja sisältää kahdeksan laulua, joihin kiteytyy naisen elämänkaari: rakastunut 

                                                        
34 Deutsche Lautlehre -oppikirja on johdatus saksan kielen fonetiikkaan. Oppikirja on suunnattu norja-
laisille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella saksan kielen ääntämistä. Oppikirja ei ole teoreettisesti 
suuntautunut, vaan sen tavoitteena on käytännön saksan puhekielen fonetiikkaan perehtyminen ja sen 
haltuun ottaminen.  
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nuori nainen, kihlautuminen, avioituminen, äidiksi tulo ja leskeys. Laulujen tekstit 

perustuvat Adelbert von Chamisson (1781–1838) runoihin. Von Chamisso kirjoitti 

Frauen-Liebe und Leben -runokokoelman vuonna 1830 (von Chamisso 1864, ix, 

9–17).  

Laulusarjaa ovat esittäneet yleensä naislaulajat. Laulusarjan ensiesitys tapahtui 

lokakuussa vuonna 1848, jolloin saksalainen sopraano Wilhelmine Schröder-

Devrient esitti sen ensimmäisen kerran iltamissa. Esitys ei ollut julkinen, koska 

1800-luvulla naisen esiintyminen julkisilla paikoilla koettiin hämmentävänä (Tun-

bridge 2010: 53). Sen sijaan saksalainen baritoni Julius Stockhausen oli ensimmäi-

nen laulaja, joka julkisesti esitti Frauenliebe und Leben -laulusarjaa 1800-luvun 

loppupuolella (Gorrell 1993: 89, Tunbridge 2010: 53). Nykypäivänä on poikkeuk-

sellista, jos mies esittää Frauenliebe und Leben -laulusarjaa. 2000-luvulla baritoni 

Matthias Goerne on kuitenkin ottanut haasteen vastaan ja esittänyt laulusarjaa sekä 

Lontoossa että Pariisissa ja jopa suunnitellut sen levyttämistä (Fontaine 2013: 99). 

Schumann sävelsi Frauenliebe und Leben -laulusarjan vuoden 1840 heinä-

kuussa kahdessa päivässä (Thym 2010: 338).35 Vuosi 1840 tunnetaan Schumannin 

liedvuotena ”Liedjahre”, ”Year of Song” (Perrey 2007: xv, Schumann 1987a: 96). 

Lisäksi Schumann sävelsi helmi- ja heinäkuun välillä lähes sata laulua. Sävellettyi-

hin lauluihin sisältyivät laulusarjat Myrthen op. 25 (21 laulua), Liederkreis op. 24 

(Heine, 9 laulua), Dichterliebe op. 48 (Heine, 16 laulua), Liederkreis op. 39 

(Eichendorff, 20 laulua) ja Frauenliebe und Leben op. 42 (von Chamisso, 8 laulua). 

Elokuusta joulukuuhun Schumann saattoi loppuun 31 laulua, joihin sisältyi laulu-

sarja Zwölf Gedichte von Justinus Kerner op. 35 (12 laulua). 36 (Thym 2010: 338.) 

Laulujen ja laulusarjojen lisäksi Schumann sävelsi vuonna 1840 kaksi pianoteosta 

Nachtstücke op. 23 ja Faschingsschwank aus Wien op. 26 (Perrey 2007: xv).  

Schumannin37 vuosi 1840 oli menestyksekäs sekä säveltämisen että uran suh-

teen. Hän sai kunniatohtorin arvonimen saavutuksistaan säveltäjänä ja musiikki-

kriitikkona Jenan yliopistosta. Lisäksi Schumann voitti oikeustaistelun Friedrich 

Wieckiä vastaan. (Perrey 2007: xv.) Oikeustaistelu liittyi Wieckin haluttomuuteen 

                                                        
35 Daverio (1997: 194) tarkentaa, että Schumann sävelsi laulusarjan Frauenliebe und Leben 11.–12. 
heinäkuuta molempien päivien iltapäivän aikana. 
36 Daverion (1997) mukaan Schumann sävelsi vuonna 1840 yhdeksän laulusarjaa. Laulusarjat ovat sä-
vellysjärjestyksessä Liederkreis op. 24 (Heine), Myrthen op. 25, Liederkreis op. 39 (Eichendorff), Dich-
terliebe op. 48, Frauenliebe und Leben op. 42, Lieder op. 40 (Andersen), Gedichte op. 36 (Reinick), 
Liederreihe op. 35 (Kerner) ja Gedichte op. 37 (Rückert). (Daverio 1997: 213.) 
37 Schumann-tutkimuksia ovat muun muassa Daverio (1997), Dunsby (2007), Ferris (2013), Finson 
(2007), Hallmark (2010), Krebs (2011), Malin (2010), Perrey (2002), Tunbridge (2007). 
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suostua tyttärensä Clara Wieckin ja Schumannin väliseen avioliittoon. Tuomiois-

tuimelta tuli päätös tammikuun 4. päivä, että kaikista muista syytteistä kuin alko-

holismisyytteestä oli luovuttu. Alkoholismisyyte kuitenkin raukesi heinäkuun 6. 

päivä, koska Wieck ei ollut saanut esitettyä riittävää näyttöä Schumannin alkoho-

lismista. Tuomioistuin antoi luvan Schumannin ja Clara Wieckin avioitumiseen 

elokuun 1. päivä. Schumann ja Clara Wieck vihittiin avioliittoon syyskuun 12. päi-

vänä vuonna 1840. (Edler 1982: 32, Jensen 2001: 122–140, Weissweiler 1992: 

154–155.)  

 Frauenliebe und Leben -laulusarjaa kohtaan on osoitettu kiinnostusta sekä kir-

jallisuudentutkimuksen että musiikintutkimuksen kautta. Laulusarjan runouden ja 

erityisesti runojen sisällön tarkastelu on ollut suosittua (Cooper 1952, Desmond 

1972, Fischer-Dieskau 1981, Jensen 2001, Radcliffe 1960, Stein 1971, Tischler 

1955). Lisäksi laulusarjan tutkimusta löytyy runojen sisällön ja naistutkimuksen 

(Dunsby 2007, Guralnick 2006, Muxfeldt 2001, 2012, Solie 1992), musiikkiana-

lyysin (Agawu 1992, Gilvin 1973, Sams 1969), esityskäytännön (Lehmann 1985, 

Miller 1999, Moore 1981, Tunbridge 2010, Walsh 1971) ja musiikinhistorian (Da-

verio 1997, Finson 2007, Hallmark 2010, Thym 2004, Turchin 1981, 1985) sekä 

kulttuurihistorian (Hallmark 2014) tutkimuksen näkökulmista.  

Tutkijoiden laulusarjaan osoittaman kiinnostuksen lisäksi laulajat ovat kiinnos-

tuneita laulusarjan esittämisestä ja levyttämisestä. Varhaisin tunnetuin äänite Frau-

enliebe und Leben -laulusarjasta on vuonna 1909 Berliinissä levy-yhtiö Odeon Re-

cordsille (kuului saksalaiseen Carl Lindström -konserniin, Gronow & Saunio 1990: 

46) äänitetty levytys, jossa laulaa saksalainen mezzosopraano Julia Culp ja pianoa 

soittaa Otto Bake (Riemens & Blyth 2001). Levytys lienee myös ensimmäinen 

yleensä laulusarjasta tehty äänite. 

1.1.6 Lauluntutkimuksen kentät 

Tämä tutkimus liittyy neljään eri lauluntutkimuksen kenttään: Frauenliebe und Le-

ben -tutkimus, saksan kielen äänteiden tutkimus, ääntämisen käytäntöjen tutkimus 

ja pedagogisen laulukirjallisuuden tutkimus. Frauenliebe und Leben -tutkimus 

kohdistuu Schumannin laulusarjojen tutkimukseen. Saksan kielen äänteiden tutki-

mus tarkastelee saksan kielen elementtejä. Ääntämisen käytännön tutkimus syven-

tyy eksperttilaulajien tapaan ääntää saksan kieltä. Pedagogisen laulukirjallisuuden 

tutkimus tarkastelee pedagogista ääntämisnormistoa. 
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Kuviossa 1 havainnollistettiin laulupedagogiikan eri osa-alueita: musiikin, 

anatomian, kielten ja opiskelijan tuntemus. Tämä tutkimus osallistuu vahvasti kiel-

ten tutkimukseen, mutta myös musiikin tutkimukseen esityskäytännön näkökul-

masta. 

Seuraavassa kuviossa 4 havainnollistetaan eri lauluntutkimuksen kenttiä. Li-

säksi kuviossa havainnollistetaan tutkimuskenttien sovellukset sekä tutkimusaukon 

täyttyminen. Mustalla tekstillä rajataan neljää eri lauluntutkimuksen kenttää. Pu-

naisella tekstillä ilmaistaan kenttien sovellukset tässä tutkimuksessa. Neljän kentän 

keskellä sijaitsee ”iiris”, joka havainnollistaa tutkimuksen myötä täyttyvää tutki-

musaukkoa. Tutkimusaukko puolestaan havainnollistaa sitä uutta näkökulmaa ja 

tietoa, jonka käsillä oleva työ antaa laulumusiikin tutkimukselle.  

 

Kuvio 4. Laulumusiikin tutkimuksen kentät, sovellukset ja tutkimusaukko tässä tutki-

muksessa. 

1.2 Tutkijapositio, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen kirjoittaja on toiminut klassisen laulun laulupedagogina yli kahden-

kymmenen vuoden ajan. Saksankielisen liedin ollessa klassisen laulun perusohjel-

mistoa, saksan kielen ääntämisen opetus on siten sisältynyt myös tutkijan laulupe-

dagogiikkaan. Laulupedagogiuran havaintona on noussut esiin saksan kielen ään-

tämisen haasteellisuus opiskelijoiden keskuudessa. Tutkijan kiinnostus saksan kie-

len tutkimukseen on herännyt laulupedagogin näkökulmasta, mutta myös äänittei-
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den kuuntelemisen myötä. Itse saksan kieli on kulkenut tutkijalla mukana jo luki-

osta lähtien tähän päivään saakka. Tutkijan tavoitteena on siirtää itsensä ja koke-

muksensa tutkimuksessa taka-alalle ja antaa puheenvuoro eksperttilaulajille. Täten 

tutkija ei esiinny tässä tutkimuksessa eksperttinä tai subjektina eikä tutkimus ole 

autoetnografista. 

Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena on kartoittaa eksperttilaulajien saksan 

kielen ääntämisen tapa sekä selvittää, minkälaisia ryhmiä eksperttilaulajat muodos-

tavat. Teoreettisena tavoitteena on selvittää laulupedagogista teoriaa siltä osin, 

kuinka pedagoginen ääntämisnormisto opettaa saksan kielen ääntämistä suhteessa 

reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan sekä Siebsin klas-

sisen laulun ohjeistuksiin. Lisäksi teoreettisena tavoitteena on selvittää, löytyykö 

1800-luvun keskustelusta yhtymäkohtia pedagogiseen ääntämisnormistoon. 

Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää, miten pedagoginen ääntämisnor-

misto ja ääntäminen ovat muuttuneet. Lisäksi tavoitteena on selvittää pedagogisen 

ääntämisnormiston ja ääntämisen välistä suhdetta.  

Tämä tutkimus sisältää myös metodologisen tavoitteen. Metodologisella ta-

voitteella tarkoitetaan sitä, miten tämän tutkimuksen kaltaisia aineistoja voidaan 

erilaisilla analyysimenetelmillä tutkia. Tavoitteena on siis kehittää metodologinen 

lähestymistapa äänitteiden tai jonkin muun vastaavanlaisen aineiston tutkimuksen 

tarpeisiin. 

Teoreettisen näkökulman tutkimuskysymykset ovat 1) Miten pedagogisen lau-

lukirjallisuuden esittämässä ääntämisnormistossa opetetaan saksan kielen ääntä-

mistä suhteessa reine Hochlautung- tai gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan 

tai Siebsin klassisen laulun ohjeistuksiin? ja 2) Millaisessa suhteessa pedagoginen 

ääntämisnormisto on saksan kielen ääntämistä koskevaan keskusteluun? Empiiri-

sen näkökulman tutkimuskysymykset ovat 1) Minkälaisia ääntämistapoja löytyy 

eksperttilaulajien saksan kielen ääntämisestä? ja 2) Millaisiin ryhmiin ekspertti-

laulajat voidaan sijoittaa? Tutkimusongelma on: Miten pedagogisen laulukirjalli-

suuden esittämä ääntämisnormisto ja ääntäminen ovat muuttuneet ja mikä on nii-

den välinen suhde? 

1.3 Aineisto 

Tutkimuksen aineisto muodostuu 12 eksperttilaulajan esityksistä Frauenliebe und 

Leben -laulusarjasta. Laulusarjasta tehtyjä levytyksiä löytyy 1900-luvun alkupuo-

lelta (esimerkiksi Culp & Bake 1909, Lehmann & Frieder Weismann Trio 1928) 
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lähtien 2000-luvulle (esimerkiksi Melzer & Fischer-Lichdi 2010) asti. Koska Frau-

enliebe und Leben -laulusarjasta tehtyjä levytyksiä löytyy siis yli sadan vuoden 

ajalta, äänitteiden lukumäärä tutkimuksessa pidettiin kohtuullisena. Siksi tutkimuk-

sen näytteeseen valitut levytykset ajoittuvat viidelle eri vuosikymmenelle. Viiden 

vuosikymmenen ajanjakso oli riittävä aika tarkastella eksperttilaulajien saksan kie-

len ääntämisen mahdollista muuttumista. Sinä aikana myös eksperttilaulajien uusi 

fyysinen ja ammatillinen sukupolvi ehti syntyä.  

Laulusarjasta tehdyt äänitteet rajattiin vuosien 1950 ja 1997 väliselle ajalle. 

1950-luku rajattiin tutkimuksessa mukana olevien äänitteiden varhaisimmaksi le-

vytysajankohdaksi siksi, että haluttiin varmistua äänitteiden toistotason olevan riit-

tävän korkeatasoinen (esimerkiksi äänitteissä ei esiinny ylimääräisiä kohinoita). Li-

säksi näytteeseen valikoitujen äänitteiden valintaan vaikuttivat laulajien eri kansal-

lisuudet sekä erilaiset äänityypit. Myös julkaistujen äänitteiden saatavuus oli rat-

kaiseva tekijä äänitteiden valinnassa. Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät äänitteet, 

jotka oli levytetty 1900-luvun alkupuolella tai 2000-luvulla. 1900-luvun alkupuo-

len äänitteet jätettiin pois heikon äänitystekniikan ja 2000-luvun äänitteet niiden 

runsaslukuisuuden vuoksi. Mukana olevat eksperttilaulajat ovat Anne Sofie von 

Otter, Barbara Bonney, Brigitte Fassbaender, Elly Ameling, Elisabeth Grümmer, 

Irmgard Seefried, Janet Baker, Jessye Norman, Kathleen Ferrier, Soile Isokoski, 

Marjana Lipovšek ja Tamara Takács. 

Anne Sofie von Otter, ruotsalainen mezzosopraano, syntyi Tukholmassa tou-

kokuun 9. päivä vuonna 1955. Hänen laulunopettajanaan toimi Vera Rozsa ja lie-

dopettajina Erik Werba ja Geoffrey Parsons. (Stevenson 2016.) Von Otter on esit-

tänyt lukuisia oopperarooleja muun muassa Purcellin, Gluckin, Bellinin ja Haydnin 

oopperoissa. Lisäksi hänet tunnetaan oratoriosolistina, liedien ja skandinaavisten 

sekä ranskankielisten laulujen esittäjänä. Hän on levyttänyt lukuisia äänitteitä 

muun muassa Elvis Costellon kanssa. (Blyth 2001a, 2008a: 359–360.) Von Otter 

levytti Frauenliebe und Leben -laulusarjan lokakuussa 1993 Tukholmassa Ber-

wardhallenissa (von Otter & Forsberg 1995).38 Pianistina oli Bengt Forsberg.39 Ää-

nityshetkellä von Otter oli 38-vuotias. 

                                                        
38 Äänitteen tunniste on Deutsche Grammophon 445 881–2. 
39 Bengt Forsberg, ruotsalainen pianisti ja säestäjä, syntyi Tukholmassa vuonna 1952. Hän työskentelee 
usein sellisti Mats Lidströmin ja viulisti Nils-Erik Sparfin sekä Anne Sofie von Otterin kanssa. Forsberg 
ja von Otter ovat myös levyttäneet yhdessä useita äänitteitä. Forsbergin erityinen kiinnostuksen kohde 
on 1700-luvun ranskalainen musiikki. (Stevenson 2014.) 
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Barbara Bonney, yhdysvaltalainen sopraano, syntyi New Jerseyn osavaltiossa 

Montclairin kaupungissa 14. huhtikuuta vuonna 1956. Hän opiskeli New Hamp-

shiren yliopistossa ja Salzburgissa. (Forbes 2008a: 50, Forbes & Westover 2013.) 

Salzburgissa Bonneyn opettajana oli Walter Raninger (Baker’s biographical dic-

tionary of 20th century classical musicians 1997: 146). Bonney on esiintynyt lukui-

sissa oopperarooleissa, ja hänet tunnetaan myös liedlaulajana. Hän on levyttänyt 

muun muassa Purcellin, Mozartin, Mendelssohnin, Wolfin, Straußin ja Griegin lau-

lumusiikkia. (Forbes 2008a: 50, Forbes & Westover 2013.) Frauenliebe und Le-

ben -laulusarjan Bonney levytti Lontoossa vuonna 1997 (Bonney & Ashkenazy 

1997).40 Pianistina oli Vladimir Ashkenazy.41 Levytyshetkellä Bonney oli 41-vuo-

tias. 

Brigitte Fassbaender, saksalainen mezzosopraano, syntyi Berliinissä, Sak-

sassa heinäkuun 3. päivä vuonna 1939 (Blyth 2001b). Fassbaender opiskeli laulua 

isänsä Willi Domgraf-Fassbaenderin johdolla Nürnbergin konservatoriossa vuosina 

1958–1961 (Gould 1981: 789). Hän esiintyi lukuisissa oopperarooleissa, mutta hä-

net tunnetaan myös liedin tulkitsijana. Hän levytti muun muassa Schubertin laulu-

sarjat Winterreise sekä Schwanengesang. 1990-luvun alkupuolella Fassbaender oh-

jasi oopperoita. Hän lopetti julkiset esiintymiset vuonna 1995. (Blyth 2001b, 2008b: 

153–154.) Fassbaender äänitti Frauenliebe und Leben -laulusarjan Salzburgin fes-

tivaaleilla live-nauhoituksena 13. elokuuta vuonna 1977 (Fassbaender & Werba 

2004).42 Pianistina oli Erik Werba.43 Äänityshetkellä Fassbaender oli 38-vuotias. 

Elisabeth Grümmer, saksalainen lyyrinen sopraano, syntyi Niederjeutzissa 

(nykyisin Thionville, Lorraine) lähellä Diedenhofenin kaupunkia maaliskuun 31. 

päivä vuonna 1911 ja kuoli Warendorfissa Länsi-Saksassa 6. marraskuuta vuonna 

1986. (Rosenthal & Blyth 2001, 2008: 204–205.) Hän opiskeli Aachenissa, jossa 

häntä opetti Schlender (Baker’s biographical dictionary of 20th century classical 

                                                        
40 Äänitteen tunniste on Decca 4520898–2. 
41 Vladimir Ashkenazy, venäläinen pianisti, kapellimestari ja nykyisin Islannin kansalainen, syntyi 
Nizhniyn Novgorodissa (entinen Gor’kiy, suom. Gorki) Luoteis-Venäjällä vuonna 1937. Ashkenazy on 
tunnettu Chopinin tulkitsija, ja hän on myös levyttänyt kaikki Chopinin pianoteokset sekä muun muassa 
Mozartin, Rachmaninovin ja Prokofievin pianokonsertot. Kamarimusiikkia hän on tehnyt sekä laulu- 
että instrumenttisolistien kanssa. (Plaistow 2001.) 
42 Äänitteen tunniste on Orfeo C 636 041 B. 
43 Erik Werba, itävaltalainen pianisti, opettaja, säestäjä, syntyi Wienissä, Itävallassa vuonna 1918 ja 
kuoli Wienissä vuonna 1992. Hän säesti lukuisia laulajia kuten Nicolai Geddaa. Hän toimi myös mu-
siikkikriitikkona ja julkaisi monia artikkeleita. Hänen kiinnostuksensa keskiössä oli Wolfin ja Mozartin 
musiikki. (Klein 2001.) 
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musicians 1997: 505). Hän esiintyi lukuisissa oopperarooleissa muun muassa Mo-

zartin ja Wagnerin oopperoissa.44 (Rosenthal & Blyth 2001, 2008: 204–205.) Frau-

enliebe und Leben -laulusarjan Grümmer levytti 4. marraskuuta vuonna 1966 

(Grümmer & Reimann 2000).45 Pianistina oli Aribert Reimann.46 Levytyshetkellä 

Grümmer oli 55-vuotias. 

Elly Ameling, hollantilainen sopraano, syntyi helmikuun 8. päivä vuonna 1933 

Rotterdamissa, Hollannissa. Häntä opettivat Jo Bollekamp ja Jacopa Dresden-

Dhont Rotterdamissa sekä Pierre Bernac Pariisissa. Laulajauransa alussa Ameling 

oli keskittynyt sekä resitaalien että oratorioiden esittämiseen. Myöhemmin levytys-

ten myötä hänen ohjelmistonsa laajentui Bachin kantaatteihin ja Schubertin liedei-

hin. Ameling esiintyi vain yhdessä oopperaroolissa Mozartin oopperassa Idomeneo 

Ilian roolissa. Uransa loppupuolella Ameling on keskittynyt laulun opetukseen sekä 

yksityisesti että mestarikursseilla. (Steane 2001a, 2008: 12.) Ameling levytti Frau-

enliebe und Leben -laulusarjan elokuussa vuonna 1973 Amsterdamissa (Ameling 

& Baldwin 2004).47 Pianistina oli Dalton Baldwin.48 Äänityshetkellä Ameling oli 

40-vuotias. 

Irmgard Seefried, itävaltalainen sopraano, syntyi Köngetriedin kylässä Min-

delheimissa Etelä-Saksassa lokakuun 10. päivä vuonna 1919 ja kuoli Wienissä 

vuonna 1988. Seefried opiskeli Augsburgin konservatoriossa, ja siellä häntä opetti 

Albert Mayer. Hän esiintyi lukuisissa oopperarooleissa. Vuosien 1943–1960 välillä 

Seefried esitti 160 kertaa Susannan roolia Mozartin oopperassa Figaron häät. Li-

säksi hän konsertoi ympäri maailmaa. (Brück 2010: 141–142.) Seefried tunnetaan 

myös levyttäneenä artistina (Branscombe 2001, 2008: 444–445). Frauenliebe und 

Leben -laulusarjan Seefried levytti elokuun 18. päivä vuonna 1960 (Seefried & 

Werba 1995).49 Levytys on live-äänitys, joka äänitettiin Salzburgin festivaaleilla. 

Pianistina oli Erik Werba. Levytyshetkellä Seefried oli 40-vuotias.  

Janet Baker, englantilainen mezzosopraano, on syntynyt vuonna 1933 elo-

kuun 21. päivä Etelä-Yorkshiren Hatfieldin kaupungissa Englannissa (Blyth 2001c). 

                                                        
44 Elisabeth Grümmerin oopperaroolien keskiössä oli kolme Wagner-roolia, jotka hän myös levytti: Elsa 
(Lohengrin), Elisabeth (Tannhäuser) ja Eva (Nürnbergin mestarilaulajat) (Steane 1998: 196). 
45 Äänitteen tunniste on Orfeo C 506 001 B. 
46 Aribert Reimann, saksalainen pianisti, säestäjä, säveltäjä, syntyi Berliinissä vuonna 1936. Hän tuli 
1950-luvulla tunnetuksi liedpianistina. Hän on toiminut sävellyksen professorina Berliinissä ja säveltä-
nyt vokaali-, ooppera- ja orkesterimusiikkia. (Burde 2001.) 
47 Äänitteen tunniste on Penta Tone Music PTC 5186 131. 
48 Dalton Baldwin, amerikkalainen pianisti, syntyi New Yorkissa vuonna 1931. Hän on keskittynyt lied-
pianismiin. Hän on levyttänyt muun muassa Debussyn, Faurén, Poulencin, Ravelin ja Rousselin laulu-
musiikkia. (LeSueur 2001a.) 
49 Äänitteen tunniste on Orfeo PTC 5186 131. 
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Häntä opettivat Helene Isepp ja Meriel St Clair sekä Lotte Lehmann (Blyth 1973: 

8–9). Bakerin ura muodostui lukuisista konserteista sekä oopperarooleista, joista 

monet on myös levytetty, kuten esimerkiksi Donizettin Maria Stuarda ja Händelin 

Julius Caesar -oopperat (Blyth 2001c, 2008c: 24–25). Viimeisen kerran Baker 

esiintyi oopperalavalla vuonna 1982 Gluckin oopperassa Orfeus ja Eurydike. Sen 

jälkeen hän esiintyi seitsemän vuoden ajan pitäen konsertteja. Tämän ajanjakson 

päätyttyä Baker vetäytyi eläkkeelle. (Wroe 2012.) Janet Baker oli 35-vuotias äänit-

täessään Frauenliebe und Leben -laulusarjan (Baker & Parsons 2000).50 Pianistina 

oli Geoffrey Parsons.51 Levytys äänitettiin kesäkuun 10. päivä vuonna 1968 Suf-

folkin Snape Maltings -konserttisalissa. 

Jessye Norman, yhdysvaltalainen sopraano, syntyi Augustassa, Georgian osa-

valtiossa, Yhdysvalloissa vuonna 1945 syyskuun 15. päivä. Norman opiskeli sekä 

Howardin että Michiganin yliopistoissa. Hänen opettajiaan olivat Pierre Bernac ja 

Elizabeth Mannion. Norman on esiintynyt lukemattomissa oopperarooleissa ja 

konserteissa sekä gaaloissa ja hyväntekeväisyyskonserteissa sekä muissa tapahtu-

missa. Norman on jatkanut konserttien pitämistä edelleen ja laajentanut repertuaa-

rinsa muun muassa Duke Ellingtonin musiikkiin. Hän on levyttänyt esimerkiksi 

Mahlerin, Straussin ja Debussyn laulumusiikkia sekä useita oopperoita. (Bern-

heimer & Blyth 2008: 351, Bernheimer ym. 2013.) Norman levytti Frauenliebe 

und Leben -laulusarjan joulukuussa 1975 Arnhemin kaupungissa Hollannissa (Nor-

man & Gage 1975).52 Pianistina oli Irwin Gage.53 Levytyshetkellä Norman oli 30-

vuotias. 

Kathleen Ferrier, englantilainen kontra-altto, syntyi Lancashiressa Higher 

Waltonin esikaupungissa vuonna 1912 huhtikuun 22. päivänä ja kuoli Lontoossa 

vuonna 1953. Ferrierin opettajina olivat J. E. Hutchinson ja Roy Henderson. (Blyth 

2008d: 158–159, Leonard 1988: 3, 50–55, 245.) Ferrier esiintyi vain kahdessa oop-

peraroolissa Brittenin oopperassa The Rape of Lucretia Lucretian pääroolissa sekä 

Gluckin Orpheus ed Euridice -oopperassa (Blyth 2001d, 2008d: 158–159). Hän 

esiintyi lukuisissa konserteissa sekä levytti useita äänitteitä (Leonard 1988: 259–

                                                        
50 Äänitteen tunniste on BBC Music BBCL 4049–2. 
51 Geoffrey Parsons, australialainen pianisti ja säestäjä, syntyi Sydneyssä, Australiassa vuonna 1929 ja 
kuoli Lontoossa vuonna 1995. Gerald Mooren jäätyä eläkkeelle Parsonista tuli Englannin johtava säes-
täjä. (Loppert 2001.) 
52 Äänitteen tunniste on Philips 420 784–2. 
53 Irwin Gage, amerikkalainen pianisti, syntyi Clevelandissa, Amerikassa vuonna 1939. Hän on keskit-
tynyt liedpianismiin ja säestänyt lukuisia laulajia kuten Tom Krausea. Hän opettaa Zürichin konserva-
toriossa ja on tehnyt tutkimusta vähemmän tunnetuista saksalaisista ja itävaltalaisista lauluista. (LeSueur 
2001b.) 
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265). Frauenliebe und Leben -laulusarjan Ferrier äänitti heinäkuussa vuonna 1950 

Lontoossa (Ferrier 1992).54 Pianistina levytyksessä oli John Newmark.55 Ferrier ja 

Newmark saivat Frauenliebe und Leben -levytyksestä vuonna 1952 Grand Prix du 

Disque -palkinnon (Leonard 1988: 127–128, 161–163, 204–205). Ferrier oli 38-

vuotias levytyksen äänityshetkellä. 

Marjana Lipovšek, slovenialainen mezzosopraano, syntyi Ljubljanan kau-

pungissa, Slovenian kansantasavallassa joulukuun 3. päivä vuonna 1946 (Forbes 

2001d, 2008b: 284). Hän opiskeli Itävallassa Grazissa Herma Handl-Wiedenhofe-

rin ja Wienissä Erik Werban johdolla (Career Service Center 2014). Hän on esittä-

nyt lukuisia oopperarooleja sekä pitänyt konsertteja. Lipovšek on levyttänyt muun 

muassa oopperoita, Bachin passioita, Mahlerin Das Lied von der Erde -laulusarjan 

ja Stravinskin Oedipus Rex -oopperaoratorion. (Forbes 2001d, 2008b: 284.) Li-

povšek levytti Frauenliebe und Leben -laulusarjan Wienin konserttitalon Mozart-

salissa lokakuun 4.–6. päivinä vuonna 1993 (Lipovšek & Johnson 1995).56 Pianis-

tina oli Graham Johnson.57 Levytyshetkellä Lipovšek oli 47-vuotias. 

Soile Isokoski, suomalainen sopraano, syntyi Posiolla helmikuun 4. päivä 

vuonna 1957 (Wigmore 2008: 234). Hän opiskeli Sibelius-Akatemian kirkkomu-

siikkiosastolla Kuopiossa. Hänen opettajiaan olivat Seija Mattila ja Dorothy Irving. 

(Kuusisaari 2007: 26, 45.) Isokoski on esiintynyt lukuisissa oopperarooleissa, ku-

ten Mozartin, Verdin ja Wagnerin oopperoissa. Lisäksi hän on levyttänyt muun mu-

assa Schubertin, Schumannin ja Straussin musiikkia. (Wigmore 2008: 234.) Nykyi-

sin Isokoski toimii laulun lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän jat-

kaa solistiuraansa konsertoimalla sekä esiintymällä erilaisissa solistitehtävissä. 

(Väliaho 2014.) Isokoski levytti Frauenliebe und Leben -laulusarjan Järvenpää-sa-

lissa Suomessa maaliskuussa 1995 (Isokoski & Viitasalo 1995).58  Pianistina oli 

Marita Viitasalo.59 Äänityshetkellä Isokoski oli 38-vuotias. 

                                                        
54 Äänitteen tunniste on Decca 433 471–2. 
55 John Newmark, kanadalainen pianisti, syntyi Bremenin kaupungissa Saksassa vuonna 1904 ja kuoli 
Montrealissa vuonna 1991. Vuonna 1946 hän sai Kanadan kansalaisuuden. Hän esiintyi lukemattomissa 
konserteissa, tv- ja radiolähetyksissä. (Potvin 2007.) 
56 Äänitteen tunniste on Sony SK 57 972. 
57 Graham Johnson, englantilainen pianisti, syntyi Bulawayon kaupungissa Zimbabwessa vuonna 1950. 
Hän on työskennellyt muun muassa Gerald Mooren ja Geoffrey Parsonin kanssa. Johnson on tehnyt 
yhteistyötä Hyperion record -levy-yhtiön kanssa ja levyttänyt sille kaikki Schubertin laulut. Johnson on 
myös pitänyt useita mestarikursseja. (Steane 2001b.) 
58 Äänitteen tunniste on Finlandia 0630–10924–2. 
59 Marita Viitasalo, suomalainen pianisti, on esiintynyt lukuisissa soolokonserteissa sekä eri orkesterien 
pianosolistina. Hän on levyttänyt Sibeliuksen, Ravelin ja Debussyn pianomusiikkia. Vuodesta 1987 al-
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Tamara Takács, unkarilainen altto-mezzosopraano, syntyi 27. huhtikuuta 

vuonna 1950 Kaposvárin kaupungissa Lounais-Unkarissa. Hän opiskeli laulua 

Lisztin musiikkiakatemiassa Budapestissa. Hänen opettajinaan toimivat József Réti 

ja Ferenc Réhegyi. Lauludiplomin hän suoritti vuonna 1978. Samana vuonna Un-

karin oopperatalo kiinnitti hänet Dorabellan rooliin Mozartin oopperaan Così fan 

tutte. Takács laulaa sekä alton että mezzosopraanon fakkia, ja hänen repertuaarinsa 

keskiössä ovat muun muassa Verdin oopperoiden mezzosopraanon sankaritarroolit. 

Hän on esiintynyt useissa Euroopan oopperataloissa ja levyttänyt lukuisia äänitteitä 

Unkarin radiolle, Unkarin televisiolle ja Hungaroton-levy-yhtiölle. Takács on pal-

kittu Liszt-palkinnolla vuonna 1990 ja Béla Bartókin Ditta Pástory -palkinnolla 

vuonna 1992. (Hungarian World Encyclopedia 2012: 2708.) Takács levytti Frau-

enliebe und Leben -laulusarjan Budapestissa toukokuun 12. päivä vuonna 1989 

(Takács & Jandó 1989).60 Pianistina oli Jenő Jandó.61 Äänityshetkellä Takács oli 

39-vuotias. 

Seuraavassa taulukossa 1 esitetään yhteenveto eksperttilaulajiin liittyvistä 

muuttujista. Niitä ovat ääniala, syntymävuosi, levytysvuosi, ikä ja äidinkieli sekä 

kieliryhmä. 
  

                                                        
kaen Viitasalo on tehnyt yhteistyötä Soile Isokosken kanssa, ja he ovat levyttäneet suomalaista, poh-
joismaista ja saksalaista liedmusiikkia. Vuosina 1981–2010 Viitasalo toimi Sibelius-Akatemian piano-
musiikin lehtorina. (Allegro Artist Management 2014.) 
60 Äänitteen tunniste on Naxos 8.550400. 
61 Jeno ̋ Jandó, unkarilainen pianisti, syntyi Pécs-nimisessä kaupugissa Unkarissa vuonna 1952. Hän on 
tunnettu levytyksistään Naxos-levy-yhtiölle. Hän on levyttänyt mm. Haydnin, Mozartin, Beethovenin 
ja Bartókin sekä Bachin pianomusiikkia. (Hungarian World Encyclopedia 2012: 1128–1129, Siepmann 
2001.)  
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Taulukko 1. Tutkimuksessa esiintyvien laulajien nimet, ääniala, syntymävuosi (SV), le-

vytysvuosi (LV), laulajan ikä levytysvuonna, äidinkieli ja kieliryhmä. 

Laulajat Ääniala SV LV Ikä Äidinkieli Kieliryhmä 

Kathleen Ferrier kontra-altto 1912 1950 38 englanti germaaninen 

Irmgard Seefried lyyrinen sopraano 1919 1960 40 saksa germaaninen 

Elisabeth Grümmer lyyrinen sopraano 1911 1966 55 saksa germaaninen 

Janet Baker mezzo 1933 1968 35 englanti germaaninen 

Elly Ameling sopraano 1933 1973 40 hollanti germaaninen 

Jessye Norman sopraano 1945 1975 30 amerikanenglanti germaaninen 

Brigitte Fassbaender mezzo 1939 1977 38 saksa germaaninen 

Tamara Takács altto/mezzo 1950 1989 39 unkari uralilainen 

Marjana Lipovšek mezzo 1946 1993 47 sloveeni balttilais-

slaavilainen  

Anne Sofie von Otter mezzo 1955 1993 38 ruotsi germaaninen 

Soile Isokoski sopraano 1957 1995 38 suomi uralilainen 

Barbara Bonney lyyrinen sopraano 1956 1997 41 amerikanenglanti germaaninen 

Taulukosta 1 havaitaan, että laulajien äänialat jakautuvat korkeisiin (lyyrinen sop-

raano, sopraano) ja mataliin (kontra-altto, altto/mezzo, mezzo) fakkeihin. Korkeita 

äänityyppejä on kuusi laulajaa: Irmgard Seefried, Elisabeth Grümmer, Elly Ame-

ling, Jessye Norman, Soile Isokoski ja Barbara Bonney. Myös matalia äänityyppejä 

on kuusi laulajaa: Kathleen Ferrier, Janet Baker, Brigitte Fassbaender, Tamara 

Takács, Marjana Lipovšek ja Anne Sofie von Otter. Laulajat ovat syntyneet 1910–

50-luvuilla ja ikä levytysvuonna on vaihdellut 30 ja 55 ikävuoden välillä. Ekspert-

tilaulajien keskimääräinen ikä levytysvuonna on ollut 40 vuotta.  

Laulajien äidinkielet vaihtelevat. Kielet jakautuvat indoeurooppalaisiin ja ura-

lilaisiin kieliryhmiin. Indoeurooppalaiseen kieliryhmään kuuluvat germaaniset 

(ruotsi 1, saksa 3, englanti 4, hollanti 1) ja balttilais-slaavilaiset (sloveeni 1) kielet. 

Uralilaiseen kieliryhmään kuuluvat unkari (1) sekä itämerensuomalaiset (suomi 1) 

kielet. (Ethnologue 2015, Ojutkangas ym. 2014: 47–51.) 

1.4 Äänteiden artikulointi ja transkriptio 

Fonetiikka on yleinen käsite fysiologiselle liikkeelle, joka muuntaa ilmavirran eri-

laisiksi äänteiksi ääntöväylässä, joka sijaitsee kurkunpään yläpuolella. Äänteet luo-

kitellaan äänielimistössä niiden sijainnin ja artikulaatiotavan mukaan. Tällöin 

yleensä viitataan ilmavirtamekanismiin, äänihuulien toimintaan, pehmeän kitalaen 
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asemaan ja muihin suun elimiin, kuten kieleen ja huuliin. Äänteitä tuotetaan arti-

kulaattorin avulla. Artikulaattoreita on kaksi, aktiivinen ja passiivinen artikulaattori. 

Aktiivisia artikulaattoreita ovat äänielimistön liikkuvat osat, joita ovat esimerkiksi 

huulet, kieli ja alaleuka. Passiivisia artikulaattoreita puolestaan ovat ääntöväylän 

liikkumattomat osat, kuten kitalaki ja ylähampaat (Crystal 2003: 33).  

Foneetikot eivät ole käyttäneet konsonanttien luokittelussa apuna artikulaatto-

ria vaan ovat perinteisesti luokitelleet niitä artikulaatiopaikkakäsitteiden avulla 

(Davenport & Hannahs 1998: 14, Handbook of the International Phonetic Asso-

ciation 1999: 7). Artikulaatiopaikkoja on useita, mutta tässä tuodaan esiin vain The 

International Phonetic Association -säätiön (IPA) terminologiassa käyttämät arti-

kulaatiopaikat. Niitä ovat bilabiaalinen (molemmat huulet), labiodentaalinen (ala-

huuli, etuhampaat), dentaalinen (hampaat), alveolaarinen (hammasvalli), postal-

veolaarinen (hammasvallin takaosa), retrofleksinen (kova kitalaki), palataalinen 

(kova kitalaki), velaarinen (pehmeä kitalaki, kitapurje), uvulaarinen (kitakieleke), 

laryngaalinen (kurkunpää) ja glottaalinen (äänirako) artikulaatiopaikka (Ashby 

2011: 37, Karlsson 2000: 55). 

Artikulaatiopaikan lisäksi konsonanttikäsitteitä ilmaistaan artikulaatiotavan il-

maisulla (Davenport & Hannahs 1998: 14, Handbook of the International Phonetic 

Association 1999: 7). 62 Niitä ovat muun muassa frikatiivi (supistuma, joka synnyt-

tää hankaushälyä), klusiili (täydellinen supistuma, jossa ilmavirran ulospääsy estyy 

kokonaan), nasaali (klusiilimainen supistuma suussa, jossa nenäväylä on auki), tre-

mulantti (täryäänne, joita voi olla useita tai yksi), approksimantti (puolivokaali)63 

ja lateraali (laideääni, jossa on keskinen kielensuuntainen sulkeuma, mutta ilma 

virtaa vapaasti sivuilta) (Karlsson 2000: 54). Kuviossa 5 näkyy taulukko IPA:n 

symboleista, joita käytetään konsonanttiäänteiden ilmaisussa ja joilla havainnollis-

tetaan konsonanttiäänteiden artikulaatiopaikat.  

                                                        
62 Konsonanttien luokittelussa on tapana käyttää kolmea eri käsitettä, joita artikulaatiopaikan ja -tavan 
lisäksi on kolmantena käsitteenä käytettävä äänteen soinnillisuus tai soinnittomuus (Davenport & Han-
nahs 1998: 14). 
63 Approksimantti on puolivokaali, jossa ”niitä äännettäessä kieli ja huulet ovat samantapaisessa asen-
nossa kuin niitä vastaavissa vokaaleissa” sekä ilmavirta kulkee ulos suun kautta samalla tavalla kuin 
vokaaleissa (Wiik 1981: 61–62). 
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Kuvio 5. IPA:n konsonanttiäänteiden sijoittuminen äänielimistöön (Ashby 2011: 36, jul-

kaistu UK Book Permissions -luvalla). Taulukko sisältää IPA:n konsonanttiäänteiden 

päivitetyn version vuodelta 2005. 

Kuvion 5 vasemmassa sarakkeessa sijaitsee äänteiden artikulaatiotavat: klusiili, na-

saali, täryääni, yksi täry, frikatiivi, latelaarinen frikatiivi, approksimantti ja late-

laarinen approksimantti. Nuolilla havainnollistetaan äänteiden artikulaatiopaikat: 

bilabiaalinen, labiodentaalinen, dentaalinen, alveolaarinen, postalveolaarinen, ret-

rofleksinen, palataalinen, velaarinen, uvulaarinen, laryngaalinen ja glottaalinen.  

Karlsson (2000: 45) toteaa, että transkriptio eli tarkekirjoitus on keskeinen apu-

väline kielten äänneresurssien kartoittamisessa. The International Phonetic Asso-

ciation -säätiön perustamisesta lähtien vuodesta 1886 säätiö on kehittänyt moni-

puolisia symboleja sekä äänteiden transkribointia varten että maailman eri kielien 

tarpeisiin (Handbook of the International Phonetic Association 1999: 3, 194–199). 

Äänteiden symboleja päivitetään edelleen. 64  

                                                        
64 Viimeinen IPA-päivitys äänteiden osalta on vuodelta 2005. Sen sijaan vuoden 1999 jälkeen ei ole 
julkaistu uutta IPA:n käsikirjaa.  
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Seuraavaan taulukkoon 2 on kerätty yhteen tutkimuksessa käytetyt yleiset sym-

bolit ja niiden selitykset. Lisätyt esimerkit on poimittu tutkittavan teoksen runo-

teksteistä.  

Taulukko 2. Yleiset symbolit ja niiden selitykset. 

Symboli Selitys / Käsite 

[ ] Hakasulkeita käytetään allofonien, sanojen tarkekirjoituksen ja tahtinumeroiden 

ilmaisussa: [z], [k], [klɑ:rəs] (suom. kirkas), [27]. 

/ / Vinoviivoilla merkitään foneemin alku ja loppu (Handbook of the International Phonetic 

Association 1999: 175, Karlsson 2000:64): /s/, /r/. 

[ ] Tyhjät hakasulkeet merkitsevät ääntämätöntä allofonia. Ääntämättömän allofonin 

merkitsemiseen vaikuttaa se, että laulaja ei äännä allofonia, laulaa väärillä sanoilla tai 

ääntää oikean allofonin tilalle väärän allofonin. Ääntämättömästä allofonista käytetään 

käsitettä ’ääntämätön [ ]-äänne’. 

ː  Pidennysmerkki (Handbook of the International Phonetic Association 1999: 183, 

Karlsson 2000: 46): ihn [iː n] (suom. hän), um mich [ʊmːmɪç] (ympäri, minua). 

Seuraavassa taulukossa 3 näkyy /s/-foneemiin liittyvät allofonien tarkekirjoitus-

symbolit ja niiden selitykset. Lisätyt esimerkit on poimittu tutkittavan teoksen ru-

noteksteistä. Esimerkeissä käytetään Siebsin (1961, 1969) tarkekirjoitusta, joka pe-

rustuu senhetkisen IPA:n symboleihin.  
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Taulukko 3. /s/-foneemin liittyvät tarkekirjoitussymbolit. Taulukossa olevien äänteiden 

kuulokuvat löytyvät Victoria-yliopiston humanistisen tiedekunnan kielitieteen osaston 

sivustolta (Multimedia IPA chart 2015). (Ks. Liite 7.) 

Symboli Selitys / Käsite 

[s] Soinniton alveolaarinen frikatiivi (Duden 1990: 27, 2006: 24–25, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 170, Karlsson 2000: 57, Martens & Martens 

1965: 108, Siebs 1969: 25, Wängler 1983: 146–147): klares [klɑ:rəs] (suom. kirkas), 

Lust [lʊst] (suom. ilo). Tekstissä käytetään käsitettä ’soinniton alveolaarinen frikatiivi 

[s]’.  

[z] Soinnillinen alveolaarinen frikatiivi (Duden 1990: 27, 2006: 24–25, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 171, Karlsson 2000: 57, Martens & Martens 

1965: 108, Siebs 1969: 25, Wängler 1983: 143–146): seit [zaet] (suom. siitä lähtien), 

gesehen [gə'zeən] (suom. nähnyt). Tekstissä käytetään käsitettä ’soinnillinen 

alveolaarinen frikatiivi [z]’. 

[z̥]65 

 

 

 

[ʃ] 

Soinniton alveolaarinen frikatiivi (Duden 1990: 48, Handbook of the International 

Phonetic Association 1999: 190, Siebs 1969: 25): seit [z̥aet] (suom. siitä lähtien), 

gesehen [gə'z̥eən] (suom. nähnyt). Tekstissä käytetään käsitettä ’soinniton 

alveolaarinen frikatiivi [z̥]’. 

Soinniton palatoalveolaarinen frikatiivi (Karlsson 2000: 57, Siebs 1969: 25): Schein 

[ʃɑen] (suom. loiste). Tekstissä käytetään käsitettä ’palatoalveolaarinen frikatiivi [ʃ]’.  

Taulukkoon 4 on kerätty yhteen /r/-foneemiin liittyvät allofonien tarkekirjoitus-

symbolit ja niiden selitykset. Lisätyt esimerkit on poimittu tutkittavan teoksen ru-

noteksteistä. Esimerkeissä on käytetty edellisen /s/-foneemin tapaan Siebsin (1961, 

1969) tarkekirjoitusta. Tarkekirjoitusta on lavennettu IPA:n (1999)66 symboleilla. 

Lisäksi taulukossa on symboli, joka on luotu kuvaamaan kuultua äännettä tutki-

muksen tarpeesta johtuen.  

  

                                                        
65 Diakriitti ’˳’ merkitsee äänteen soinnittomuutta (Handbook of the International Phonetic Association 
1999: 181). Soinnittomat alveolaariset frikatiivit [z̥] ja [s] ovat kuulokuvaltaan samanlaiset, mutta ään-
teiden merkintätapa riippuu kontekstista, jossa niitä käytetään. Jos sanassa tulee ääntää soinnillinen al-
veolaarinen frikatiivi [z] mutta se äännetään soinnittomana äänteenä, soinnillisen äänteen jättämättä 
ääntämistä merkitään diakriitilla tässä tapauksessa symbolilla [z̥]. 
66 Tämän tutkimuksen osalta IPA:n vuoden 1999 tarkekirjoitus ei eroa IPA:n vuoden 2005 tarkekirjoi-
tuksesta tutkimuksessa mukana olevien äänteiden osalta. Siksi lähteenä käytetään IPA:n 1999 teoksen 
symboleja. 
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Taulukko 4. /r/-foneemiin liittyvät tarkekirjoitussymbolit. Taulukossa olevien äänteiden 

kuulokuvat löytyvät Victoria-yliopiston humanistisen tiedekunnan kielitieteen osaston 

sivustolta (Multimedia IPA chart 2015). (Ks. Liite 7.) 

Symboli Selitys / Käsite 

[r]67 Alveolaarinen tremulantti68 (Duden 1990: 27, 2006: 27, 30, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 169, Karlsson 2000: 57, Martens & Martens 

1965: 108, Siebs 1969: 24, Wängler 1983: 155–157): Herrlich ['hɛrliç] (suom. ihana), 

betrachten [bə'traxtən] (suom. katsella). Tekstissä käytetään käsitettä ’alveolaarinen 

tremulantti [r]’. 

[ɾ]69 Yksitäryinen alveolaarinen tremulantti (Duden 1990: 27, Handbook of the International 

Phonetic Association 1999: 169, Karlsson 2000: 57): Herrlich ['hɛɾliç] (suom. ihana), 

betrachten [bə'tɾaxtən] (suom. katsella). Tekstissä käytetään käsitettä ’yksitäryinen 

alveolaarinen tremulantti [ɾ]’. 

[ʀ]70 Uvulaarinen tremulantti (Duden 1990: 27, Handbook of the International Phonetic 

Association 1999: 170, Karlsson 2000: 57, Martens & Martens 1965: 109, Siebs 1969: 

24, Wängler 1983: 157–159): Herrlich ['hɛʀliç] (suom. ihana), betrachten [bə'tʀaxtən] 

(suom. katsella). Tekstissä käytetään käsitettä ’uvulaarinen tremulantti [ʀ]’. 

[ɣ]71 Soinniton velaarinen frikatiivi (Handbook of the International Phonetic Association 

1999: 167): Herrlich ['hɛɹɣliç] (suom. ihana), betrachten [bə'tɣaxtən] (suom. katsella). 

Tekstissä käytetään käsitettä ’soinniton velaarinen frikatiivi [ɣ]’. 

[ʁ]72 Soinnillinen uvulaarinen frikatiivi (Handbook of the International Phonetic Association 

1999: 170, Karlsson 2000: 57, Kohler 1977: 169, Siebs 1969: 25): Herrlich ['hɛʁliç] 

(suom. ihana), betrachten [bə'tʁaxtən] (suom. katsella). Tekstissä käytetään käsitettä 

’soinnillinen uvulaarinen frikatiivi [ʁ]’. 

[ɹ̥]73 Soinniton alveolaarinen frikatiivi: Herrlich ['hɛɹ̥liç] (suom. ihana), betrachten [bə'tɹ̥axtən] 

(suom. katsella). Tekstissä käytetään käsitettä ’soinniton alveolaarinen frikatiivi [ɹ̥̥]’. 

                                                        
67 Alveolaarinen tremulantti [r] äännetään kuten suomenkielisessä sanassa ranta [rɑntɑ] (Handbook of 
the International Phonetic Association 1999: 19).  
68 Karlsson (2000: 57) käyttää käsitettä apikoalveolaarinen tremulantti. Tässä käytetään kuitenkin IPA:n 
mukaista käsitettä. 
69 Yksitäryinen alveolaarinen tremulantti [ɾ] äännetään kuten espanjankielisessä sanassa pero [peɾo] 
(suom. mutta) (Handbook of the International Phonetic Association 1999: 19). Yksitäryinen alveolaari-
nen tremulantti [ɾ] sisältää vain yhden täryn, kun taas alveolaarinen tremulantti [r] sarjan täryjä (Karls-
son 2000: 54). 
70 Uvulaarinen tremulantti [ʀ] äännetään kuten ranskankielisessä sanassa rat [ʀa] (suom. rotta) (Hand-
book of the International Phonetic Association 1999: 19).  
71 Soinniton velaarinen frikatiivi [ɣ] äännetään kuten kreikankielisessä sanassa ɤɑλɑ [ɣɑlɑ] (suom. maito) 
(Handbook of the International Phonetic Association 1999: 20).  
72 Soinnillinen uvulaarinen frikatiivi [ʁ] äännetään kuten ranskankielisessä sanassa riz [ʁi] (suom. riisi) 
(Handbook of the International Phonetic Association 1999: 20).  
73 Soinniton alveolaarinen frikatiivi [ɹ̥] on tutkijan luoma foneettinen äänne. Äänne on vastakohta soin-
nilliselle alveolaariselle frikatiiville [ɹ̝], jonka kuulokuva löytyy Victoria-yliopiston humanistisen tiede-
kunnan kielitieteen osaston sivustolta (Multimedia IPA chart 2015) kuten myös kuulokuva soinnito-
masta äänteestä, soinnittomasta alveolaarisesta nasaalista [n̥]. 
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Symboli Selitys / Käsite 

 [ɹ]74 Alveolaarinen approksimantti (Handbook of the International Phonetic Association 

1999: 169, Ladefoged 1999: 41, 43): Herrlich ['hɛɹliç] (suom. ihana), betrachten 

[bə'tɹaxtən] (suom. katsella). Tekstissä käytetään käsitettä ’alveolaarinen 

approksimantti [ɹ]’. 

[ɐ] Vokalisoitunut [ɐ]-äänne (De’Ath 2013: 65, Duden 1990: 47–48, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 180, Kohler 1999: 87–88, Ophaug 2010: 562, 

Siebs 1961: 61–62, 1969: 23, Wängler 1983: 157–159): her [hɐ] (suom. tänne), 

Schwestern ['ʃvɛstɐn]. Kohler (1999) käyttää vokalisoituneesta /r/-äänteestä symbolia 

[ɐ] kuten myös Ophaug (2010). De’Ath (2013: 65) suosittelee, että vokalisoituneesta r-

äänteestä käytettäisiin laulujen transkriptioissa [ɐ]- (tavujen välissä) ja [ɐ̯]- 

(yksitavuinen sana tai prefiksi) symbolia. Myös Duden (2006: 55–56) käyttää molempia 

[ɐ] ja [ɐ̯] symbolieita. Siebs (1961: 62) kuitenkin toteaa, että suffiksi -er, joka 

nykypäivänä äännetään vokalisoituneena [ɐ]-äänteenä, tulee ääntää [ər]- äänteenä 

eikä pelkkänä velaarisena [ŗ]-äänteenä.75 Siebsin (1961: 43) mukaan suffiksia -er ei 

myöskään saa ääntää arkikielen lyhyenä [ɑ]-äänteenä. Koska symboli [ɐ] havainnoi 

vahvemmin vokalisoitunutta [r]-äännettä ja [ɐ̯] symboli ei tuo lisäarvoa muihin tämän 

tutkimuksen /r/-foneemin allofoneihin nähden sekä Siebsin avoin [ɑ]-äänne merkitsee 

erilaista vokalisoitumista kuin [ɐ]-äänne, vokalisoituneesta r-äänteestä käytetään 

ainoastaan [ɐ] symbolia. Tekstissä käytetään käsitettä ’vokalisoitunut [ɐ]-äänne’. 

[ɑ] Lyhyt [ɑ]-äänne (Handbook of the International Phonetic Association 1999: 166, 

Karlsson 2000: 53, Siebs 1969: 23): mir [mɪɑ] (suom. minulle, minua). Tekstissä 

käytetään käsitettä ’lyhyt [ɑ]-äänne’. 

Seuraavassa taulukossa 5 näkyvät /b/- /d/- ja /g/-foneemiin, suffiksiin -ig, kirjain-

yhdistelmään ng sekä vokaalien sitomiseen liittyvät allofonien tarkekirjoitussym-

bolit ja niiden selitykset.  

  

                                                        
74 Alveolaarinen approksimantti [ɹ] äännetään kuten englanninkielinen sana read [ɹid] (suom. lukea) 
(Handbook of the International Phonetic Association 1999: 20).  
75 Velaarinen [ŗ]-äänne on äänteeltään samankaltainen kuin soinniton velaarinen frikatiivi [ɣ]. 
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Taulukko 5. /b/-, /d/- ja /g/-foneemiin, suffiksiin -ig, kirjainyhdistelmään ng sekä vokaa-

lien sitomiseen liittyvät tarkekirjoitussymbolit. Taulukossa olevien äänteiden kuuloku-

vat löytyvät Victoria-yliopiston humanistisen tiedekunnan kielitieteen osaston sivustol-

ta (Multimedia IPA chart 2015).  

Symboli Selitys / Käsite 

/b/-foneemi 

[p] Soinniton bilabiaalinen klusiili (Duden 1990: 27, 2006: 24, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 169, Karlsson 2000: 56, Martens & Martens 

1965: 108, Siebs 1961: 32, Wängler 1983: 125–127): Lippen ['lɪpən] (suom. huulet), 

Perlen ['pɛrlən] (suom. helmi). Tekstissä käytetään käsitettä ’soinniton bilabiaalinen 

klusiili [p]’. 

[b] Soinnillinen bilabiaalinen klusiili (Duden 1990: 27, 2006: 24, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 166, Karlsson 2000: 56, Martens & Martens 

1965: 108, Siebs 1961: 32, Wängler 1983: 123–124): Brust [brʊst] (suom. rinta, 

rintakehä), sterben [ʃtɛrbən] (suom. kuolla). Tekstissä käytetään käsitettä ’soinnillinen 

bilabiaalinen klusiili [b]’. 

/d/-foneemi 

[t] Soinniton apikoalveolaarinen klusiili (Duden 1990: 27, 2006: 24, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 170, Karlsson 2000: 56, Martens & Martens 

1965: 108, Siebs 1961: 32, Wängler 1983: 128–130): traurig ['traoriç] (suom. 

surullinen), betrachten [bə'traxtən] (suom. katsella). Tekstissä käytetään käsitettä 

’soinniton alveolaarinen klusiili [t]’. 

[d] Soinnillinen apikoalveolaarinen klusiili (Duden 1990: 27, 2006: 24, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 166, Karlsson 2000: 56, Martens & Martens 

1965: 108, Siebs 1961: 32, Wängler 1983: 127–128): Dunkel ['dʊŋkəl] (suom. pimeä, 

hämärä), Demut ['deːmuː t] (suom. nöyryys, alamaisuus). Tekstissä käytetään käsitettä 

’soinnillinen alveolaarinen klusiili [d]’. 

/g/-foneemi 

[k] Soinniton dorsovelaarinen klusiili (Duden 1990: 27, 2006: 24, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 168, Karlsson 2000: 56, Martens & Martens 

1965: 109, Siebs 1961: 32, Wängler 1983: 132–133): Kämmerlein ['kɛmərlaen] (suom. 

pieni kamari), Dunkel ['dʊŋkəl] (suom. pimeä, hämärä). Tekstissä käytetään käsitettä 

’soinniton velaarinen klusiili [k]’. 

[g] Soinnillinen dorsovelaarinen klusiili (Duden 1990: 27, 2006: 24, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 167, Karlsson 2000: 56, Martens & Martens 

1965: 109, Siebs 1961: 32, Wängler 1983: 130–132): beglücken [bə'glʏkən] (suom. 

tehdä onnelliseksi), Glücke ['glʏkə] (suom. onni). Tekstissä käytetään käsitettä 

’soinnillinen velaarinen klusiili [g]’. 
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Symboli Selitys / Käsite 

suffiksi -ig 

[ç] Soinniton palataalinen frikatiivi (Duden 1990: 27, 2006: 24–25, Handbook of the 

International Phonetic Association 1999: 166, Karlsson 2000: 56, Martens & Martens 

1965: 109, Siebs 1961: 32, Wängler 1983: 150–151): traurig ['traoriç] (suom. 

surullinen), selig ['zeːlɪç] (suom. autuas). Tekstissä käytetään käsitettä ’soinniton 

palataalinen frikatiivi [ç]’. 

kirjainyhdistelmä ng 

[ŋ] Dorsovelaarinen nasaali (Duden 1990: 27, 2006: 25, Handbook of the International 

Phonetic Association 1999: 166, Karlsson 2000: 56, Martens & Martens 1965: 109, 

Siebs 1961: 31, Wängler 1983: 137–139): Ring [rɪŋ] (sormus), Finger [fɪŋər] (suom. 

sormi). Tekstissä käytetään käsitettä ’velaarinen nasaali [ŋ]’. 

vokaalien sitominen 

[Ɂ] Soinniton glottaalinen klusiili (Handbook of the International Phonetic Association 1999: 

176, Karlsson 2000: 56): ich [Ɂɪç] (suom. minä), alles [Ɂɑləs]. Tekstissä käytetään 

käsitettä ’soinniton glottaalinen klusiili [Ɂ]’. 
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2 Saksan kielen ääntäminen 

Saksan kielen ääntämistä taustoitetaan tutkimuksilla, joita on tehty saksan kirjakie-

len ääntämistavoista. Saksan kirjakielen ääntämisnormistoa käsitellään reine 

Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung sekä Siebsin klassisen laulun määrittele-

mien sääntöjen näkökulmista. Laulupedagogisten oppaiden näkökulmista puoles-

taan tarkastellaan pedagogista ääntämisnormistoa. Lisäksi havainnollistetaan sak-

san kirjakielen ääntämisnormistoa ja pedagogista ääntämisnormistoa suhteessa toi-

siinsa. 

2.1 Taustaa 

1800-luvun alusta lähtien tuli voimaan pakollinen, yleinen oppivelvollisuus, jolla 

tarkoitettiin lukutaidon haltuunottamista. Kirjakielestä tuli siten toinen kieli lähes 

jokaiselle saksan kieltä puhuvalle asukkaalle saksankielisissä maissa. Kirjakieli le-

vittäytyi kaupunkeihin ja siitä muodostui arkikieli joihinkin sosiaaliryhmiin. Kirja-

kieli vakiintui myös julkisen elämän standardikieleksi. Myöhemmin kirjakielen 

tulo aiheutti kirjainten ja ääntämisen täydellisen standardoinnin. Yhdenmukaisen 

standardisoinnin kirjakielen kirjoitustapaan, ortografiaan, toteutti Duden (1880) ja 

ääntämistapaan Siebs (1898). Teollistuminen ja kaupungistuminen aiheuttivat 

muutosta sekä saksan kielen murteisiin että kirjakieleen. Käänteentekevä murros 

standardikieleen tapahtui vuonna 1925, jolloin standardikielestä tuli virallinen kieli 

Saksan valtakunnalliseen yleisradioon ja vuodesta 1952 lähtien televisioon. Sekä 

radion että television vaikutus saksan kielen kehittymiseen oli ennenkuulumatonta 

Saksan kielihistoriassa. (Besch 1988: 203.) 

Vaikka standardi kirjakieli nousi yleiseksi puhekieleksi julkisessa elämässä, 

sen vastakohtana käytettiin paljon aluemurteita. Aluemurteissa tapahtui kuitenkin 

muutosta, kun kirjakieli tuli käyttöön opetuksessa. Havaittavissa oli vahva alue-

murteiden väheksyminen ja kirjakielen arvostaminen. Vuonna 1966 Saksan liitto-

tasavallassa tehtiin kysely, jossa 57,1 % koko valtaväestöstä ilmoitti käyttävänsä 

murrekieltä kirjakielen sijaan. Serébrennikow (1973) on tutkinut saksan kirjakielen 

ja kansallisten kirjakielten variaatioita saksaa puhuvissa maissa. Hänen tavoit-

teensa oli tyypillistää kirjakielen ominaispiirteitä. Eräänä tutkimuskohteena oli 

standardista kirjakielestä poikkeavat alueelliset variaatiot. (Besch 1988: 203.) Sak-

san kirjakielen lisäksi tutkijat ovat olleet kiinnostuneita muun muassa saksan kielen 

murretutkimuksesta (Halbband 1982, Löffler 2003, Mattheier & Wiesinger 1994) 

ja arkikielestä (Auer 1990, Dimter 1981). 
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Von Ungeheuer (1969) on vertaillut kolmea saksan kirjakielen ääntämistä kä-

sittelevää teoreettista teosta: Duden (1962), Siebs (1961) ja Wörterbuch der deut-

schen Aussprache (WDA) (1964). Kaikki teokset perehdyttivät fonetiikkaan, sel-

vittivät kirjakielen merkitystä sekä sisälsivät sanaluettelot, jotka pitivät sisällään 

sanojen transkriptiot. Teoksista Siebs oli perinteisin, Duden ytimekkäin ja selvin 

sekä WDA suurin. Tutkittavina elementteinä olivat r-foneemi, heikko [ə]-äänne, 

vokaalin pituus, diftongit ja yhden tavun sisältämä vokaali sekä a-vokaalin kvali-

teetti. Teoksista oli havaittavissa eroavuutta joidenkin yksityiskohtien välillä. Esi-

merkiksi r-foneemin osalta Duden antoi vaihtoehdoiksi alveolaarisen tremulantin 

[r], yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ], uvulaarisen tremulantin [ʀ] ja voka-

lisoituneen [ɐ]-äänteen ja Siebs alveolaarisen tremulantin [r] ja uvulaarisen tre-

mulantin [ʀ]. WDA käytti r-foneemin transkriboinnissa alveolaarisen tremulantin 

[r] kirjoitustapaa, mutta nosti esiin r-äänteen ääntämisen frikatiivina, uvulaarina ja 

tremulanttina. Myös diftongien kirjoitusmuodot erosivat toisistaan. Duden käytti 

[aɪ], [aʊ] ja [ɔʏ], Siebs [ɑe], [ɑo] ja [ɔø] ja WDA [ae], [ao] ja [ɔø] muotoa. (von 

Ungeheuer 1969: 202–217.) 

Stellmacher (1975) on vertaillut Siebsiä (1969) ja Wörterbuch der deutschen 

Aussprache -teosta (WDA, 1964) toisiinsa. Teoksista kerätty aineisto muodostui 

sanoista, jotka olivat peräisin aakkosista f, h ja l. Tutkittavina saksan kielen ele-

mentteinä olivat heikko [e]-äänne, r-allofoni, vokaalikvantiteetti, äänteiden jakau-

tuminen frikatiivi- ja klusiiliäänteisiin, geminaatan koartikulaatio76 ja vierasperäis-

ten sanojen toistaminen. R-foneemin osalta löytyi 5,2 %:n verran eroavuutta sen 

käsittelyssä teosten välillä. Reine Hochlatung -ääntämistavassa Siebs suositteli al-

veolaarista tremulanttia [r] ja vierasperäisissä sanoissa yksitäryistä uvulaarista tre-

mulanttia sekä uvulaarista tremulanttia [ʀ]. Gemäßigte Hochlautung -ääntämista-

vassa suositeltiin uvulaarisen tremulantin [ʀ] ja soinnittoman uvulaarisen frikatii-

vin [ᴚ] käyttöä. WDA vastakohtaisesti salli pitkän vokaalin jälkeen painottomassa 

prefiksissä ja loppuäänteessä -er r-äänteen heikentämisen. R-foneemin osalta löytyi 

11 erilaista ryhmää, miten r-konsonantin ääntäminen jakautui. Suurin ero esiintyi 

ryhmässä, jossa r-konsonantti sijaitsee sanan lopussa. Reine Hochlautung käytti al-

veolaarista tremulanttia [r], gemäßigte Hochlatung soinnitonta uvulaarista frikatii-

via [ᴚ] ja WDA [r]-äännettä. (Stellmacher 1975: 27–38.) 

                                                        
76 Geminaatta tarkoittaa kestoltaan pitkää konsonanttia ja koartikulaatio on ”puhe-elinten toimintata-
vasta aiheutuva, puhetta helpottava ilmiö, jossa samankaltaistumista tapahtuu etenkin peräkkäin esiin-
tyvien äänteiden kesken” (Tieteen termipankki 2014). 



53 

Dudenin (1962), Siebsin (1961, 1969) ja WDA:n (1964) välinen vertailu osoit-

taa, että saksan kielen ääntämisen teoreettisessa tarkastelussa esiintyy eroja. Tämän 

tutkimuksen osalta päädyttiin noudattamaan Siebsin näkemystä, koska Siebs oli 

alun perin kehittänyt saksan kirjakielen ääntämistavan näyttelijöitä varten. Siebsin 

näkemystä on hyödynnetty klassisessa laulussa, ja hän onkin erikseen ohjeistanut 

klassisen laulun ääntämistä. Muita Siebsin (1969) teoksessa ohjeistettuja aloja ovat 

radio, TV, elokuva, julkinen puhe, tietoliikenne ja opetustyö.  

Siebsin (1969: 151) mukaan klassisen laulun ääntäminen tulee olla reine 

Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Joitakin poikkeavia ääntämisen eroja reine 

Hochlautung -ääntämistapaan verrattuna nousee esiin. Poikkeavista klassisen lau-

lun ääntämistavoista käytetään tutkimuksessa käsitettä ”Siebsin klassisen laulun 

ohjeistus” erottamaan äänteiden ääntämistapa reine Hochlautung -ääntämistavasta. 

2.2 Saksan kirjakielen ääntämisnormisto 

Tässä luvussa syvennytään 11 saksan kielen äänteen ohjeistuksiin sekä reine 

Hochlautung- että gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan näkökulmasta. Lisäksi 

tarkastellaan ääntämistapojen välistä eroa. Luvussa perehdytään myös Siebsin kä-

sitykseen siitä, kuinka saksan kieltä klassisessa laulussa tulee ääntää.  

Tarkasteltavat 11 saksan kielen äännettä ovat soinnillinen alveolaarinen frika-

tiivi [z], r-äänne, soinnittomat klusiilit [p], [t], [k], suffiksi -ig, konsonanttiyhdis-

telmä ng, kaksoiskonsonantti, konsonanttien yhdistäminen, vokaalien sitominen ja 

diftongit. Siebsin klassisen laulun ohjeistuksessa perehdytään vokaalien, heikon 

[ə]-äänteen, diftongien, soinnillisen glottaalisen klusiilin [ʔ] ja konsonanttien ään-

tämiseen Siebsin mukaan. 

2.2.1 Reine Hochlautung ja gemäßigte Hochlautung 

Reine Hochlautung -ääntämistavassa s-äänne lausutaan soinnillisena alveolaari-

sena frikatiivina [z] sanan alussa kuten sanassa sagen [zɑːgən] (suom. sanoa, lau-

sua), yhdyssanoissa kuten sanassa übersehen [yːbərzeːən] (suom. nähdä jostakin, 

nähdä jotakin), suffikseissa -sam [zɑːm], -sal [zɑːl], -sel [zeːl] ja soinnittomien kon-

sonanttien jälkeen, kuten sanoissa Drangsal [draŋzɑːl] (suom. ahdinko, hätä, pula), 

Mühsal [myːzɑːl] (suom. vaikeus, raadanta, rasitus), Schicksal [ˈʃɪkzɑːl] (suom. 

kohtalo, onni), heilsam [hɑelzɑːm] (suom. terveellinen, parantava), mühsam 

[myːzɑːm] (suom. työläs, raskas) ja seltsam [zɛltzɑːm] (suom. erikoinen, omitui-

nen). Myös sanan sisäisessä äänteessä kahden vokaalin välissä s-äänne lausutaan 
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soinnillisena alveolaarisena frikatiivina [z], kuten sanoissa Rasen [rɑːzən] (suom. 

nurmikko), Wiese [ˈviːzə] (suom. niitty), lose [loːzə] (suom. irrallinen, löysä) sekä 

ennen vokaalia äännerakenteessa ms, ns, ls, rs, kuten sanoissa Amsel [ˈɑmzəl] 

(suom. mustarastas), winseln [ˈvɪnzəln] (suom. inistä, ujeltaa, vinkua), Hülse 

[ˈhʏlzə] (suom. kotelo, putki, kuori) ja Ferse [ˈfɛrzə] (suom. kantapää). (Siebs 1969: 

93.) (Ks. Taulukko 6.)  

Gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa soinnillinen alveolaarinen frikatiivi 

[z] voidaan jättää pois vokaalin edessä tai vokaalien välissä. Alveolaarisen frikatii-

vin [z] tilalle muodostuu uusi äänne joko heikko (lenis) soinniton alveolaarinen 

frikatiivi [z̥] tai soinniton alveolaarinen frikatiivi [s], kuten sanoista reisen [rɑez̥ən] 

(suom. matkustaa) ja reißen [rɑesən] (suom. repiä) havaitaan. (Siebs 1969: 94.) 

Käytännössä soinniton alveolaarinen frikatiivi [z̥] ja soinniton alveolaarinen 

frikatiivi [s] on kuulokuvaltaan samanlainen kuin esimerkiksi suomenkielisessä sa-

nassa suklaa. Sanassa reisen pitää reine Hochlautung -ääntämistavan säännön mu-

kaan ääntää soinnillinen alveolaarinen frikatiivi [z] eli sana äännetään muodossa 

[rɑezən]. Jos laulaja kuitenkin ääntää äänteen tavallisena suomalaisena s-äänteenä, 

allofoni kirjoitetaan muodossa [z̥] jolloin siihen lisätään diakriitti merkitsemään 

sitä, että laulaja äänsi äänteen soinnittomana eikä soinnillisena s-äänteenä kuten 

reine Hochlautung -ääntämistavan säännön mukaan tulisi ääntää. Diakriitti merkit-

see siis äänteen ääntämistä soinnittomana. Gemäßigte Hochlautung -ääntämistapa 

kuitenkin sallii soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] ääntämisen soinnittomana 

alveolaarisena frikatiivina [z̥] silloin, kun rein Hochlautung -ääntämistavassa tulee 

ääntää soinnillinen alveolaarinen frikatiivi [z]. (Ks. Taulukko 6.) 

Gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa klusiilin ja vokaalin välissä voidaan 

ääntää vahva (fortis) soinniton alveolaarinen frikatiivi [s] kuten sanassa Absicht 

[ˈɑp͡sɪçt] (suom. tarkoitus, aikomus) sekä suffikseissa -sam, -sal ja -sel kuten sa-

nassa Ratsam [ˈrɑːtsɑːm] (suom. viisas, suositeltava). (Siebs 1969: 94.) (Ks. Tau-

lukko 6.)  
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Taulukko 6. S-äänne reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa 

(Siebs 1969: 94). 

Hochlautung 

Säännöt Esimerkit rein gemäßigt 

1) sanan alku  sagen [z] [z̥] 

2) vokaalien välissä Hase [z] [z̥] 

3) äännerakenne ms, ns, ls, 

rs + vokaali, suffikseissa 

-sam, -sal, -sel 

Bremse, Sense, also,  

Ferse, heilsam, 

Drangsal, Anhängsel 

[z] [z̥] 

4) klusiilien [p], [b], [d], [t], [g], 

[k] jälkeen, suffiksi sam, -sal, 

-sel 

abseits, feindselig, 

wegsetzen, Labsal, 

regsam, Überbleibsel 

[z] [z̥] [s] 

Taulukon 6 vasemmanpuoleisessa sarakkeessa esitetään ne säännöt, missä ja millä 

ehdoin s-äänne tulee sanassa sijaita. Seuraavassa sarakkeessa on esimerkit ohjeis-

tusten toteutumisesta sanassa. Kahdessa oikeanpuoleisessa sarakkeessa on s-ään-

teen sekä reine Hochlautung- että gemäßigte Hochlautung -ääntämistavat. Taulu-

kosta havaitaan reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapojen 

väliset erot. Reine Hochlautung -ääntämistavassa käytetään ainoastaan soinnillista 

alveolaarista frikatiivia [z] ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa pääosin 

soinnitonta alveolaarista frikatiivia [z̥] lukuun ottamatta sääntöä 4), joka sisältää 

myös soinnittoman alveolaarisen frikatiivin [s] soinnittoman alveolaarisen frikatii-

vin [z̥] lisäksi.  

Reine Hochlautung -ääntämistavassa r-äänne lausutaan alveolaarisena tremu-

lanttina [r] ja uvulaarisena tremulanttina [ʀ]. Molempia äänteitä voidaan käyttää 

painollisen tavun alussa vokaalin edessä kuten sanassa Rat [rɑːt] [ʀɑːt] (suom. 

neuvo) sekä painollisen tavun konsonantin jälkeen kuten sanassa Grab [grɑːp] 

[gʀɑːp] (suom. hauta), vokaalien välissä kuten sanassa Haare [hɑːrə] [hɑːʀə] (suom. 

hiukset) ja sanan loppuäänteenä kuten sanassa Heer [heːr] [heːʀ] (suom. armeija). 

Lisäksi niitä voidaan käyttää loppuäänteessä konsonantin edellä pitkän vokaalin 

jälkeen kuten sanassa Bart [bɑːrt] [bɑːʀt] (suom. parta) ja lyhyen vokaalin ei na-

saalin äänteen edessä kuten sanassa Hirt [hɪrt] [hɪʀt] (suom. paimen) sekä loppu-

äänteessä konsonantin edellä lyhyen vokaalin ja nasaalin tai l-äänteen edellä kuten 

sanoissa Hirn [hɪrn] [hɪʀn] (suom. paimen) ja Quirl [kvirl] [kviʀl] (suom. vatkain). 

Myös prefiksissä er- kuten sanassa erhalten [ɛrˈhɑltən] [ɛʀˈhɑltən] (suom. saada, 

vastaanottaa), suffiksissa -er kuten sanassa Geber [geːbər] [geːbəʀ] (suom. antaja, 

lahjoittaja) sekä yksitavuisen sanan loppuäänteessä kuten sanassa nur [nuːr] [nuːʀ] 
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(suom. vielä) äännetään alveolaarinen tremulantti [r] tai uvulaarinen tremulantti [ʀ]. 

(Siebs 1969: 85.) (Ks. Taulukko 7.) 

Gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa r-äänne äännetään alveolaarisena 

tremulanttina [r], uvulaarisena tremulanttina [ʀ], soinnillisena uvulaarisena frika-

tiivina [ʁ] tai vokalisoituneena [ɐ]-äänteenä. Alveolaarista tremulanttia [r] ja uvu-

laarista tremulanttia [ʀ] käytetään painollisen tavun alussa vokaalin edessä kuten 

sanassa Rat [rɑːt] [ʀɑːt] (suom. neuvo), vokaalien välissä kuten sanassa Haare 

[hɑːrə] [hɑːʀə] (suom. hiukset), loppuäänteessä konsonantin edellä lyhyen vokaalin 

ja nasaalin tai l-äänteen edellä, kuten sanoissa Hirn [hɪrn] [hɪʀn] (suom. paimen) ja 

Quirl [kvirl] [kviʀl] (suom. vatkain). Soinnillista uvulaarista frikatiivia [ʁ] käyte-

tään painollisen tavun konsonantin jälkeen kuten sanassa Grab [gʁɑːp] (suom. 

hauta), sanan loppuäänteenä kuten sanassa Heer [heːʁ] (suom. armeija), loppuään-

teessä konsonantin edellä pitkän vokaalin jälkeen kuten sanassa Bart [bɑːʁt] (suom. 

parta) ja lyhyen vokaalin ei nasaalin äänteen edessä kuten sanassa Hirt [hɪʁt] (suom. 

paimen). Myös prefiksissä er- kuten sanassa erhalten [ɛʁˈhɑltən] (suom. saada, vas-

taanottaa) ja suffiksissa -er kuten sanassa Geber [geːbəʁ] (suom. antaja, lahjoittaja) 

äännetään soinnillinen uvulaarinen frikatiivi [ʁ]. Yksitavuisen sanan loppuään-

teessä käytetään soinnillista uvulaarista frikatiivia [ʁ] tai vokalisoitunutta [ɐ]-ään-

nettä kuten sanassa der [dɛʁ] [dɛə] (suom. vielä). (Siebs 1969: 85.) (Ks. Taulukko 

7.) 
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Taulukko 7. R-äänne reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa 

(Siebs 1969: 85).  

Hochlautung 

Säännöt Esimerkit rein gemäßigt 

1) painollisen tavun alussa vokaalin edessä Rat [r] [ʀ] [r] [ʀ] 

2) painollisen tavun alussa konsonantin jälkeen Predigt, Brand, Treppe, 

Drang, Kran, Grab 

[r] [ʀ] [ʁ] 

3) vokaalien välissä Haare, Harre [r] [ʀ] [r] [ʀ] 

4) sanan loppuäänteessä Heer, Haar, Herr, harr [r] [ʀ] [ʁ] 

5) loppuäänteessä konsonantin edellä pitkän 

vokaalin jälkeen 

Bart, hört [r] [ʀ] [ʁ] 

6) loppuäänteessä konsonantin edellä lyhyen 

vokaalin ei-nasaalin äänteen edessä 

Hirt, Dorf, durch [r] [ʀ] [ʁ] 

7) loppuäänteessä konsonantin edellä lyhyen 

vokaalin nasaalin tai l-äänteen edellä 

Hirn, warm, Quirl [r] [ʀ] [r] [ʀ] 

8) prefiksissä er- erhalten [r] [ʀ] [ʁ] 

9) suffiksissa -er Geber [r] [ʀ] [ʁ] 

10) yksitavuisen sanan loppuäänteessä der, für, vor, nur [r] [ʀ] [ʁ] [ɐ] 

Taulukosta 7 havaitaan r-äänteen erot reine Hochlautung ja gemäßigte Hochlautung 

-ääntämistavan välillä. Reine Hochlautung -ääntämistavassa käytetään ainoastaan 

alveolaarista tremulanttia [r] ja uvulaarista tremulanttia [ʀ]. Gemäßigte Hochlau-

tung -ääntämistapa suosii niiden lisäksi soinnillista uvulaarista frikatiivia [ʁ] sekä 

vokalisoitunutta [ɐ]-äännettä. Yhtäläinen ääntämistapa ilmenee sekä reine 

Hochlautung- että gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa 1), 3) ja 7) säännön 

osalta. 

Reine Hochlautung ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa soinniton bi-

labiaalinen klusiili [p], soinniton alveolaarinen klusiili [t] ja soinniton velaarinen 

klusiili [k] äännetään sanojen lopussa, kuten sanoissa Trab [trɑːp] (suom. ravi), Rad 

[rɑːt] (suom. pyörä), Weg [veːk] (suom. tie), yhdyssanoissa, kuten sanoissa 

Trabrennen [trɑːpˈrɛnən] (suom. raviurheilu), Kindheit [kɪnthaet] (suom. lapsuus) 

ja Schlagzeile [ʃlɑːkˈtsɑelə] (suom. otsikko) sekä suffiksien -lich, -lein, -ling, -nis, 

-bar, -sam, -sal ja -sel edellä, kuten sanoissa lieblich [liːplɪç] (suom. suloinen), Räd-

lein [rɛːtlaen] (suom. pikkupyörä), Feigling [ˈfɑekliŋ] (suom. raukka, pelkuri), Er-

laubnis [ɛrˈlaupnɪs] (suom. lupa), sagbar [zɑːkbɑːr] (suom. minkä voi sanoa), bieg-

sam [ˈbiːkzɑːm] (suom. taipuisa) ja redselig [ˈreːtˈzeːlɪç] (suom. juttelunhaluinen). 
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Sanan lopun konsonanttiyhtymässä ääntyvät soinniton bilabiaalinen klusiili [p] ja 

soinniton velaarinen klusiili [k], kuten sanoissa Abt [ɑpt] (suom. apotti) ja Magd 

[mɑːkt] (suom. piika). Prefikseissä ab- ja ob- ääntyy soinniton bilabilaalinen klu-

siili [p], kuten sanoissa Obmann [ˈɔpmɑn] (suom. puheenjohtaja) ja abtun [aptᴜn] 

(suom. riisua). Reine Hochlautung -ääntämistavassa suffiksi -ig äännetään soinnit-

tomana palataalisena frikatiivina [ɪç] kuten sanassa selig [zeːlɪç] (suom. autuas), 

kun taas gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa se ääntyy soinnittomana velaari-

sena klusiilina [ɪk] [zeːlɪk]. Kirjainyhdistelmä ng, sanan tai tavun lopussa kuten 

sanassa Ring [rɪŋ] (suom. sormus) sekä heikon vokaalin tai konsonanttiyhtymän 

jälkeen kuten sanassa jung [jᴜŋ] (suom. nuori), ääntyy sekä reine Hochlautung- että 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa velaarisena nasaalina [ŋ]. (Siebs 1969: 

89, 104–106, 111–114.) (Ks. Taulukko 8.) 

Taulukko 8. Soinnittomat klusiilit [p], [t], [k] reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlau-

tung -ääntämistavassa. 

Hochlautung 

Säännöt Esimerkit rein gemäßigt 

1) sanan lopussa Trab, Rad, Weg [p] [t] [k] [p] [t] [k] 

2) yhdyssanassa Trabrennen, Kindheit, Schlagzeile [p] [t] [k] [p] [t] [k] 

3) suffiksien -lich, -lein, -ling, -nis, 

-bar, -sam, -sal ja -sel edellä 

lieblich, Rädlein, Feigling, Erlaubnis, 

sagbar, biegsam, redselig 

[p] [t] [k] [p] [t] [k] 

4) konsonanttiyhtymässä Abt, gibt, stirbt, legst, Magd, wagt [p], [k] [p], [k] 

5) prefikseissä ob- ja ab- Obmann, abtun [p] [p] 

6) suffiksissa -ig selig [ɪç] [ik] 

7) nasaalissa ng: sanan lopussa, 

heikon vokaalin tai 

konsonanttiyhtymän jälkeen 

lang, jung, hängen, Jünger, rings, 

jüngst 

[ŋ] [ŋ] 

Taulukossa 8 esitetään soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p], soinnittoman alve-

olaarisen klusiilin [t] ja soinnittoman velaarisen klusiilin [k] ääntämistavat. Ainoa 

eroavaisuus reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapojen välillä 

ilmenee suffiksin -ig ääntämistavassa. Muuten ääntämistavat ovat samanlaiset. 

Saksan kielen oikeinkirjoitus (ortografia) tuntee kaksoiskonsonanttien kirjoi-

tustavan, kuten sanoissa Treppe [ˈtrɛpən] (suom. porras), Mitte [ˈmɪtə] (suom. kes-

kikohta), kommen [ˈkɔmən] (suom. tulla), wessen [vɛsən] (suom. kenen), wecken 

[vɛkən] (suom. herättää), trocken [trɔkən] (suom. kuiva), Haß [hɑs] (suom. viha) 

ja Herr [hɛr] (suom. herra). Kirjoitustavat kuitenkin johtavat harhaan, sillä kirja-
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kielen ääntäminen ei tunne kaksoiskonsonantin ääntämistapaa, ja kirjoitettu kak-

soiskonsonantti äännetään kuten yksittäinen konsonantti. (Ks. Taulukko 9.) Myös-

kään kirjoitetun kaksoiskonsonantin pituuden kestoa ei ääntämisessä lisätä. Sen si-

jaan kirjoitettu kaksoiskonsonantti määrittää sitä edeltävän vokaalin pituuden, joka 

on lyhyt, kuten sanoissa offen [ɔfən] (suom. auki), wissen [vɪsən] (suom. tietää) ja 

retten ['rɛtən] (suom. pelastaa). (Siebs 1969: 83.)  

Konsonanttien yhdistämisessä, kuten esimerkeissä gut tun [guːt tuːn] (suom. 

menestyä), krumm machen [krᴜm mɑxən] (suom. aivan täydellinen) ja ein Sack 

Kaffee [aen ˈzɑk kɑfe] (suom. yksi kahvisäkki) sekä yhdyssanoissa, kuten esimer-

keissä Stadttor [ˈʃtɑtɔːr] (suom. kaupungin portti), Erbpacht [ɛrpɑxt] (suom. vuok-

ratila), hinnehmen [hɪneːmən] (suom. hyväksyä) ja Froschschenkel [frɔˈʃɛŋkəl] 

(suom. sammakonreisi) ääntämistapa eroaa kaksoiskonsonanttien ääntämisestä. 

Molempia konsonantteja ei artikuloida erikseen, mutta konsonanttiäänteen pituutta 

pidennetään ja äänteen loppua painotetaan. (Siebs 1969: 83.) (Ks. Taulukko 9.) 

Vokaalien sitomista ei ohjeisteta saksan kirjakielen ääntämisessä kuten konso-

nanttien yhdistämistä. Tämä johtuu siitä, että vokaalialkuisen sanan alussa äänne-

tään soinniton glottaalinen klusiili [Ɂ]. (Siebs 1969: 51–52.) (Ks. Taulukko 9.) 

Saksan kielessä on kolme diftongia. Diftongissa [ae] ääntyy lyhyt [ɑ] sekä hy-

vin lyhyt suljettu [e]. Diftongi [ae] äännetään, kun se on kirjoitettu muotoon ei ku-

ten sanassa Bein [baen] (suom. jalka), ai kuten sanassa Hain [haen] (suom. lehto), 

ey tai ay nimissä tai vierasperäisissä sanoissa, kuten sanoissa Beyer [baeər] (suom. 

baijerilainen) ja Bayern [baeərn] (suom. Baijeri). Diftongissa [ao] ääntyy lyhyt 

(hieman tumma) [ɑ] ja hyvin lyhyt suljettu [o]. Diftongi [ao] äännetään, kun se on 

kirjoitettu muotoon au kuten sanassa Haus [haos] (suom. talo). Diftongissa [ɔø] 

ääntyy lyhyt ja avoin [ɔ] sekä erittäin lyhyt ja suljettu [ø]. Diftongi [ɔø] äännetään, 

kun se on kirjoitettu muotoon eu tai äu, kuten sanoissa Leute [lɔøtə] (suom. ihmiset) 

ja Häuser [hɔøzər] (suom. talot). (Siebs 1969: 80–82.) Seuraavassa taulukossa 9 

tuodaan esiin kaksoiskonsonantin, konsonanttien yhdistämisen, vokaalien sitomi-

sen sekä diftongien toteutuminen reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -

ääntämistavassa.  
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Taulukko 9. Kaksoiskonsonantit, konsonanttien yhdistäminen, vokaalien sitominen se-

kä diftongit reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa. 

Hochlautung 

Säännöt Esimerkit rein gemäßigt 

1) kaksoiskonsonantti äännetään kuten 

yksittäinen konsonantti 

Treppe [trɛpə], Mittel [mɪtəl], wissen 

[vɪsən] 

x x 

2) konsonanttien yhdistämisessä äännettä 

pidennetään 

krumm machen [krʊmːmɑxən] 

ein Sack Kaffee [ɑen zɑkːkɑfe] 

x x 

3) yhdyssanoissa äännettä pidennetään Stadttor [ʃtɑtːtoːr] 

hinnehmen [hɪnːneːmən] 

x x 

4) vokaalien sitominen wie im [wiːɪm] - - 

5) diftongit  

a) [ɑe]  

lyhyt [ɑ], lyhyt ja suljettu [e] 

b) [ɑo] 

lyhyt [ɑ], lyhyt ja suljettu [o] 

c) [ɔø] 

lyhyt ja avoin [ɔ]  

ja suljettu [ø] 

 

Bein [bɑen] 

 

Haus [hɑos] 

 

Leute [lɔøtə] 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Taulukossa 9 symboli ”x” tarkoittaa sitä, että ääntämistavassa kyseinen ohjeistus 

toteutuu. Symboli ”-” merkitsee sitä, että ääntämistavassa kyseinen ohjeistus ei to-

teudu kuten säännössä 4) vokaalien sitominen osoittaa. Esimerkkeihin on lisätty 

sanan transkriboitu ääntämistapa säännön havainnollisuuden lisäämiseksi. Taulu-

kosta havaitaan, että reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan 

välillä ei eroavuutta ilmene kaksoiskonsonantin, konsonanttien yhdistämisen, vo-

kaalien sitomisen ja diftongien suhteen. 

2.2.2 Klassisen laulun ääntäminen Siebsin mukaan 

Siebsin (1969) mukaan klassisen laulun ääntämisen tulee olla sidottu yksinomaan 

reine Hochlautung -ääntämistapaan. Jokin toinen ääntämistämistapa kuin normatii-

vinen ääntäminen ei laulussa ole sallittua. Koska puherytmi ja puheen melodia 

muuntuvat silloin, kun runoa sovitetaan musiikkiin, huomion kohteeksi jää ääntä-

misen kvaliteetti. Laulajalta edellytetään sävelpuhtautta. Samoin laulajalta voidaan 

siten myös vaatia ääntämisen puhtautta. (Siebs 1969: 151.) 

Vokaalit vaativat vahvempaa artikulaatiota silloin, kun pitkä nuottiaika-arvo 

edellyttää vokaalin pidentämistä. Poikkeuksena on naisäänen sävelen [f2] yläpuo-

lelle etenevät melodiat, jolloin vokaalien ominainen kvaliteetti muuttuu avoimen 
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[ɑ] kaltaiseksi äänteeksi. Laulussa vokaalien ääntäminen ei ole kestoltaan saman-

laista kuin puheessa, siksi laulaja ei pysty täyttämään pitkien ja lyhyiden vokaalien 

reine Hochlautung -ääntämistavan ehtoja. Tällöin vokaalien erottavaksi tekijäksi 

muodostuu suljettujen ja avoimien vokaalien ääntäminen. Usein nuottikuvan mu-

kaan täytyy ääntää pitkä ja suljettu äänne lyhyenä sekä lyhyt ja avoin äänne pitkänä 

äänteenä. Sanassa, jossa on lyhyt vokaali ja sitä seuraa konsonantti, laulajan pitää 

lisätä vokaalin kestoa. Suljettujen ja avointen vokaalien erottaminen puheessa on 

kuitenkin vierasta. Siksi sitä ei myöskään pidä tehdä laulussa. Esimerkiksi pitkää 

ja avointa [ɛː]- sekä lyhyttä ja avointa [ɛ]-äännettä ei laulussa ole mahdollista erot-

taa toisistaan. On myös vaikeaa erottaa avoin [ʊ] ja suljettu [oː], avoin [ɪ] ja suljettu 

[eː], avoin [ʏ] ja suljettu [ø] toisistaan, kuten sanoissa Mu..nd (suom. suu) tai 

Mo..nd (suom. kuu), Li..nnen (suom. pellavakangas) tai leh..nen (suom. raottaa) 

sekä Hü..lle (suom. verho) tai Höh..le (suom. luola). (Siebs 1969: 151.) 

Laulussa pitää ääntää heikko [ə]-äänne. Jos [ə]-äänne on yksin loppuäänteessä, 

se äännetään avoimena [œ]-äänteenä. Jos [ə]-äännettä seuraa konsonantti, [ə]-

äänne on soinniltaan kirkkaampi. Diftongeissa molempien vokaaleiden kesto on 

pidempi kuin puheessa. Laulussa vielä korostuu ensimmäisen vokaalin ääntäminen. 

Sen ääntäminen kestää koko nuottiaika-arvon verran. Vasta lopussa äännetään jäl-

kimmäinen vokaali. Ensimmäisen vokaalin pidentämistä tulee käyttää erityisesti 

juoksutuksissa. (Siebs 1969: 151–152.) 

Laulaminen vaatii pehmeää vokaalien ääntämistä. Vokaalien ääntämisessä ei 

saa kuulua henkäilyä eikä soinnitonta glottaalista klusiilia [Ɂ] kuten esimerkiksi 

hiatuksessa.77 Sanoissa Aïda ja Krëusa edellytetään pehmeää siirtymistä ensimmäi-

seltä vokaalilta toiselle. Legato-, staccato- ja martellato-laulussa laulajan pitää ään-

tää vokaalit pehmeästi. Resitatiiveissa äänenkäyttö on vahvempaa, jolloin soin-

nitonta glottaalista klusiilia [Ɂ] käytetään ilmaisukeinona. Silloin laulajan ei tar-

vitse varoa äänenkäyttöään. (Siebs 1969: 152.) 

Konsonanteista erityistä huomiota vaati r-äänne. Laulussa käytetään ainoas-

taan alveolaarista tremulanttia [r], koska sen sointi on suurempi ja ilmaisuvoimai-

sempi. Muiden konsonanttien ääntäminen on reine Hochlautung -ääntämistavan 

mukaista tavujen ja sanojen alussa sekä lopussa. Liedlaulun ja aarioiden esittämi-

sessä tulee ääntämisen olla yhtä huolellista ja puhdasta kuin puheteatterissa. (Siebs 

1969: 152.) 

                                                        
77 Hiatus on kahden peräkkäisen vokaalin välinen tavu- tai sanaraja. 
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2.3 Pedagoginen ääntämisnormisto 

Pedagoginen ääntämisnormisto -luvussa tarkastellaan yhtätoista laulupedagogista 

opasta. Pedagoginen ääntämisnormisto eli klassisille laulajille osoitetut saksan kie-

len ääntämisen oppaat rajattiin amerikkalaisiin teoksiin, koska muun muassa Suo-

messa ja muissa Pohjoismaissa niiden käyttö on suosittua.78 Lisäksi De’Ath (2013) 

on nostanut esiin kyseiset pedagogiset lauluoppaat tutkiessaan teoksista konsonan-

tin r transkribointitapoja.  

Laulupedagogiset ääntämisen oppaat voidaan jakaa kahteen ryhmään: 1) var-

sinaiset laulupedagogiset saksan kielen ääntämisen oppaat ja 2) teokset, jotka sisäl-

tävät transkriboidut laulutekstit sekä lyhyen opastuksen saksan kielen ääntämiseen. 

Ryhmään 1 kuuluvia oppaita ovat tehneet Adams (2008), Adler (1967), Cox (1970), 

Odom ja Schollum (1997), Paton (1999), Sheil (2004) sekä Wall, Caldwell, Gavi-

lanes ja Allen (1990) ja ryhmään 2 kuuluvia Glass (1996), Magner (1994), Reinhard 

(1989) sekä Retzlaff (2012). Luvussa syvennytään lisäksi siihen, kuinka pedagogi-

nen ääntämisnormisto opettaa saksan kielen ääntämistä.  

2.3.1 Pedagogisen kirjallisuuden taustaa 

Adams (2008) kertoo, että saksan kielen ääntäminen perustuu hänen oppaassaan 

kahteen teokseen: Deutsche Aussprache (Siebs) ja Das Aussprachewörterbuch 

(Duden). Hän toteaa, että teokset on kirjoitettu samanlaisella formaatilla: Johdanto-

osassa esitellään saksankielen eri elementtejä ja sen jälkeen seuraa saksan sekä vie-

raskielisten sanojen ja nimien IPA-transkriptiot. Adamsin mukaan teokset ovat hy-

viä lähteitä laulajalle erityisesti nimien, vierasperäisten ja muiden tuntemattomien 

sanojen oikean ääntämisen saavuttamiseksi. Muutamia pieniä eroavaisuuksia kui-

tenkin löytyy IPA-transkriptioissa teosten välillä, kuten esimerkiksi diftongien ja a-

äänteiden kirjoitustavassa.79 (Adams 2008: 84, 141–142.) 

Adler (1967) toteaa perustavansa saksan kielen ääntämisen Siebsin 13. painok-

sen Deutsche Bühnenausprache – Hochsprache -teokseen. Hänen mukaansa 

Siebsin teos sisältää lukuisia merkittäviä tekijöitä ääntämisen ja lavarunouden asi-

                                                        
78 Tässä oppaiden suositulla käytöllä viitataan siihen, että laulupedagogiset ääntämisen oppaat löytyvät 
sekä Suomen että muiden Pohjoismaiden klassista lauluopetusta antavista laitoksista tai niissä sijaitse-
vista kirjastoista. 
79 Siebs (1969: 23, 80–82) transkriboi a-äänteen [ɑ] ja diftongit [ae], [ao], [ɔø] muodossa. Duden (1990: 
30–31) transkriboi a-äänteen [a] ja diftongit [ai], [au], [ɔy] muodossa. 
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antuntijoille, mitkä myös toimivat erinomaisesti laulurunouden tulkinnassa. Säes-

täjä tai opettaja, joka haluaa opettaa oppilaalleen auktoritatiivista ääntämistä, tulee 

omistaa Siebsin teos, Adler toteaa. (Adler 1967: 106.) Myös Cox (1970: 7) kertoo, 

että hänen käyttämänsä saksan kielen ääntäminen seuraa Bühnenaussprache-teok-

sen perusperiaatteita. Hän suosittelee vahvasti, että ääntämisen opasta käytetään 

täydentävänä elementtinä yhdessä suullisen harjoittelun ja kuuntelun lisänä. Natiivi, 

saksalainen laulaja, baritoni Dietrich Fischer-Dieskau80 on hänen mielestään hyvä 

esimerkki kuuntelunäytteeksi. Adler perustelee kuuntelunäytteen hyvyyden Fi-

scher-Dieskaun äänialan ja natiiviuden lisäksi yleensä baritonin äänialan ominai-

suudesta johtuen saada selvää laulajan ääntämisestä. (Cox 1970: 1.) 

Glass (1996) kertoo rakentaneensa saksan kielen ääntämisen Siebsin Deutsche 

Hochsprache- ja Dudenin Das Aussprachewörterbuch -teoksen yhdistelmänä. 

Glass mainitsee, että diftongien käyttö on peräisin Siebsiltä, mutta suffiksin -er ja 

sanojen lopussa olevan r-konsonantin vokalisointi puolestaan Dudenilta. Hän to-

teaa käyttävänsä enemmän puhekielen kuin laulusaksan ääntämistapaa. (Glass 

1996: ix.) Magner (1994) puolestaan mainitsee, että hänen teoksensa saksan kielen 

transkribointi perustuu ainoastaan Siebsin Deutsche Aussprache -teokseen. Teos on 

suunniteltu laulajien, opiskelijoiden ja laulun opettajien työkaluksi, joka on hel-

posti lähestyttävä IPA:n tarkekirjoituksen sekä ääntämisen ohjeistuksien ansiosta. 

(Magner 1994: vii-viii.) Myös Odom ja Schollum (1997) toteavat, että heidän sak-

san kielen ääntämisen opas perustuu enimmäkseen Siebsin Deutsche Aussprache -

teokseen. Heidän mukaansa ääntämisen oppaalla on kaksi päätehtävää: 1) opettaa 

laulajalle systemaattinen lähestymistapa saksan kielen ääntämiseen ja 2) antaa lau-

lajalle käyttöön äänteiden lyhenteet, joita hän voi tarvittaessa käyttää partituurin 

muistiinpanoissa. (Odom & Schollum 1997: vii, ix.) 

Paton (1999) perustaa ääntämisen oppaansa myös Siebsiin, mutta käyttää siitä 

nimitystä Bühnendeutsch (suom. teatterisaksa). Toisaalta hän toteaa konsultoivansa 

enemmän nykypäivän ääntämistä, jolloin hän viittaa Dudenin teokseen Das Auss-

prachewörterbuch. Patonin mukaan laulajilla, joiden äidinkieli ei ole saksan kieli, 

kielen oppiminen vaatii tietoista kontrollia monien ääntämisen yksityiskohtien har-

joitteluun, jotta ääntäminen tapahtuisi natiivin puhujan lailla. Hän toteaa, jos laulaja 

haluaa kuulostaa natiivilta, laulajan täytyy ymmärtää ja ääntää kieltä huomattavasti 

                                                        
80  Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012) oli saksalainen baritoni. Fischer-Dieskau opiskeli laulua 
Georg Walterin ja Hermann Weissenbornin johdolla. Hän esiintyi lukuisissa oopperoissa, ja hänet tun-
netaan myös liedlaulajana. Fischer-Dieskaun liedohjelmistoon kuului yli 1000 laulua. Hän levytti muun 
muassa Schubertin, Schumannin, Wolfin, Beethovenin, Brahmsin ja Straussin liedejä. Eläkkeelle pääs-
tyään hän toimi kapellimestarina. (Blyth 2001e, 2008e: 161–162.) 
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paremmin kuin natiivi puhuja itse. Sen vuoksi laulajan tulee opiskella tiettyjä kä-

sitteitä ja laajaa sanavarastoa, mikä taas ei ole välttämätöntä oman äidinkielen tuot-

tamisessa. (Paton 1999: 5, 15–16.) 

Reinhard (1989) ei ilmaise, mihin saksan kirjakielen perusteokseen hänen 

Schumann-transkriptionsa perustuvat. Hän vain toteaa, että teos sisältää kaikki 

Schumannin sävellysten transkriptiot, ja kertoo pyrkineensä kääntämään runojen 

lyriikan mahdollisimman suorasanaisesti. Lisäksi hän kertoo pitäneensä teknisen 

terminologian ja diagrammien lukumäärän minimissään, mutta kuitenkin riittävänä, 

jotta laulaja oppii ääntämään saksan kieltä. (Reinhard 1989: v, 72.) Myöskään Retz-

laff (2012) ei totea, mihin hänen teoksensa saksan kielen ääntäminen perustuu tai 

mikä on ollut sen transkriboinnin lähde.  

Sheil (2004) puolestaan kertoo, että saksan kielen ääntäminen perustuu Büh-

nendeutsch-ääntämistapaan. Hän toteaa, että se on sama ääntämistapa, jota on opit-

tu Berliinissä, Münchenissä, Zürichissä ja Wienissä. Hänen mukaansa samat sään-

nöt toteutuvat tässä oppaassa kuin myös Bühnendeutsch-ääntämistavassa. (Sheil 

2004: 41.) Myös Wall, Caldwell, Gavilanes ja Allen (1990) perustavat saksan kie-

len äänneoppinsa Siebsin Bühnenaussprache-teokseen. He toteavat, että saksan 

kielen oikeinkirjoitus ja ääntäminen on säännönmukaista, ja että saksan kieli sisäl-

tää samanlaisia äänteitä kuin englannin kieli. Myös jotkut saksan kielen äänteistä 

ovat läheisiä englannin kielen allofonien kanssa. He mainitsevat, että laulajan täy-

tyy tehdä vain pientä hienosäätöä saksan kielessä äänteen muodon tai artikulaation 

tuottamisen kanssa verrattuna englannin kieleen. (Wall ym. 1990: 125.) Seuraa-

vassa taulukossa 10 on yhteenveto siitä, mihin saksan kirjakielen perusteokseen 

lauluoppaiden ääntäminen perustuu.  

Taulukko 10. Lauluoppaiden saksan kirjakielen ääntämistavan lähde. 

Lauluopas Siebs Duden 

Adams x x 

Adler x  

Cox x  

Glass x x 

Magner x  

Odom & Schollum x  

Paton  x x 

Reinhard   

Retzlaff   

Sheil x  

Wall ym. x  
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Taulukosta 10 havaitaan, että yhdeksän lauluopasta (Adams, Adler, Cox, Glass, 

Magner, Odom & Schollum, Paton, Sheil, Wall ym.) perustuu Siebsin kirjakielen 

ääntämisen näkemyksiin. Lisäksi kolmessa oppaassa (Adams, Glass, Paton) on 

Siebsin näkemyksiä täydennetty Dudenin nykykirjakielen säännöillä. Kaksi opasta 

(Reinhard, Retzlaff) eivät tuo esiin kantaansa. 

2.3.2 Soinnillinen alveolaarinen frikatiivi [z] 

Adams (2008) opastaa soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] käyttöä sanan alussa 

vokaalin edessä kuten sanassa sein (suom. olla), vokaalien välissä kuten sanassa 

Esel (suom. aasi) ja suffikseissa -sam ja -sal, kuten sanoissa einsam (suom. yksin) 

sekä Labsal (suom. lohdutus) (Adams 2008: 108–109). Myös Adler (1967: 125) 

neuvoo soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] käyttöä sanan alussa, kuten sanassa 

Sand (suom. hiekka) ja vokaalien välissä kuten sanassa Rose (suom. ruusu). Lisäksi 

hän opastaa soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] käyttöä konsonanttien [m], [n], 

[l], [r] + vokaalin välissä kuten sanassa Amsel (suom. mustarastas), prefiksin jäl-

keen kuten sanan Absicht (suom. tarkoitus, aikomus) sekä sanan päättyessä päät-

teeseen -sam tai -sal, kuten sanoissa Schicksal (suom. kohtalo) ja langsam (suom. 

hidas). Cox (1970: 21) ohjeistaa soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] ääntämistä 

vain ennen vokaalia, kuten sanoissa so (suom. niin), unser (suom. meidän), lang-

sam (suom. hidas, hitaasti), dieser (suom. tämä, nämä) ja Hänsel (suom. Hannu). 

Säännöt, joita Cox piilevästi esimerkeissään ilmaisee, ovat soinnillisen alveolaari-

sen frikatiivin [z] ääntäminen sanan alussa, äännerakenteessa ns + vokaali, suffik-

sin -sam edessä sekä vokaalien välissä.  

Glass (1996) ei anna ohjeistusta soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] käyt-

töön. Tutkittaessa hänen Schubert-laulujen transkriptioita voidaan todeta, että soin-

nillinen alveolaarinen frikatiivi [z] äännetään sanan alussa kuten sanassa Siegel 

(suom. sinetti), sanan sisällä vokaalien välissä kuten sanassa Wiese (suom. viisas), 

äännerakenteessa ms, ns ja rs + vokaali, kuten sanoissa umsonst (suom. turhaan), 

Sehnsucht (suom. kaipaus) ja versiegen (suom. tyrehtyä), suffiksien -sal ja -sam 

edessä, kuten sanoissa Schicksal (suom. kohtalo) ja einsam (suom. yksin) sekä klu-

siilissa + -sal päätteessä kuten sanassa Schicksal (suom. kohtalo). Myöskään Mag-

ner (1994) ei opasta soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] käyttöä. Hän vain an-

taa esimerkiksi sanan sie (suom. hän), josta ilmenee soinnillisen alveolaarisen fri-

katiivin [z] ääntäminen sanan alussa. 

Odom ja Schollum (1997) puolestaan ohjeistavat soinnillisen alveolaarisen fri-

katiivin [z] käyttöä toteamalla, että se äännetään ennen vokaalia, kuten sanoissa 
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singen (suom. laulaa) ja einsam (suom. yksinäinen, yksin). Kun s-äänne esiintyy 

ennen konsonanttia l, n tai r taivutusmuodossa tai sanan lopun johtimena -el, -en 

tai suffiksissa -er, s-äänne ääntyy soinnillisena alveolaarisena frikatiivina [z] kuten 

sanassa unsre (suom. meidän). Poikkeuksena on soinnittomien klusiilien jälkeen 

tuleva s-konsonantti, joka äännetään soinnittomana alveolaarisena frikatiivina [s], 

kuten sanoissa Erbse (suom. herne), Krebse (suom. rapu) ja Rätsel (suom. sanaris-

tikko). (Odom & Schollum 1997: 95.) Paton (1999) opastaa soinnillisen alveolaa-

risen frikatiivin [z] käyttöä niukasti. Ohjeistuksena on, että soinnillinen alveolaari-

nen frikatiivi [z] äännetään tavun alussa kuten sanassa sie (suom. hän). Lisä-

esimerkkinä Paton tuo esiin sanan Rose (suom. ruusu) soinnillisen alveolaarisen 

frikatiivin [z] ääntämisestä. (Paton 1999: 93.)  

Reinhardt (1989) ei ohjeista soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] käyttöä. 

Hän tuo esiin vain kaksi esimerkkiä sen ääntämisestä. Esimerkit ovat sanat Saal 

(suom. sali, halli) ja einsam (suom. yksinäinen). (Reinhard 1989: 84.) Esimerkit 

viittaavat soinnillisen frikatiivin [z] käyttöön sanan alussa ja suffiksissa -sam. Li-

säksi tutkittaessa Reinhardin Schumann-transkriptioita esiin nousee muun muassa 

soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] käyttö äännerakenteessa -rs kuten sanassa 

Vorsitz (suom. puheenjohtajuus).  

Retzlaff (2012) puolestaan opastaa soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] 

käyttöä sanan alussa kuten sanassa Sonne (suom. aurinko) ja vokaalien välissä ku-

ten sanassa weise (suom. viisas) (Retzlaff 2012: 88). Myös Sheil (2004: 61) neuvoo 

ääntämään soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] vokaalien välissä kuten sanassa 

Rose (suom. ruusu), sanan alussa kuten sanassa Silber (suom. hopea) tai tavun 

alussa kuten sanassa Musik (suom. musiikki).  

Wall, Caldwell, Gavilanes ja Allen (1990) ohjeistavat soinnillisen alveolaari-

sen frikatiivin [z] käyttöä maltillisesti. Soinnillinen alveolaarinen frikatiivi [z] ään-

netään kahden vokaalin välissä kuten sanassa Rose (suom. ruusu) sekä sanan tai 

tavun alussa kuten sanassa Sehnsucht (suom. kaipaus). Poikkeuksena he tuovat 

esiin tapauksen, jolloin soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] sijaan tulee ääntää 

soinniton alveolaarinen frikatiivi [s] kuten sanassa Eisig (suom. jäinen, hyinen). 

Siinä suffiksi -ig alkaa vokaalilla ja sanan perusmuoto Eis päättyy s-konsonanttiin. 

(Wall ym. 1990: 170.)  

Seuraavassa taulukossa 11 esitetään yhteenveto oppaiden soinnillisen alveo-

laarisen frikatiivin [z] ohjeistuksesta. Oppaiden soinnillisen alveolaarisen frikatii-

vin [z] käyttöä on verrattu sekä reine Hochlautung että gemäßigte Hochlau-

tung -ääntämistapaan. 



67 

Taulukko 11. Lauluoppaiden soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] ohjeistus suhtees-

sa reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan. Oppaiden järjestys 

on laadittu aikajärjestyksen mukaisesti vanhimmasta oppaasta (Adler 1967) uusimpaan 

(Retzlaff 2012) oppaaseen. 

Säännöt r g AK C RT W  M G OS P S AD RJ 

1) sanan alku + 

vokaali 

[z] [z̥] [z] [z]  [z]    [z] [z] [z] [z] 

2) sanan sisällä 

vokaalien välissä 

[z] [z̥] [z]   [z]     [z] [z] [z] 

3) äännerakenne ms, 

ns, ls, rs + vokaali, 

[z] [z̥] [z]           

4) suffikseissa 

-sam, -sal, -sel 

[z] [z̥] [z]      [z]   [z]  

5) klusiilien [p], [b], 

[d], [t], [g], [k] jälkeen 

[z] [z̥] [s]       [s]     

6) klusiili + 

suffiksi -sam, -sal, -

sel 

[z] [z̥] [s]            

Taulukon 11 lyhenteet tarkoittavat: reine Hochlautung -ääntämistapa (r), gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapa (g), Adler (AK), Cox (C), Reinhard (RT), Wall, Cald-

well, Gavilanes ja Allen (W), Magner (M), Glass (G), Odom ja Schollum (OS), 

Paton (P), Sheil (S), Adams (AD) ja Retzlaff (RJ). Taulukosta havaitaan, että oppaat 

ohjeistavat soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] ääntämistä melko heikosti, 

mikä näkyy taulukossa tyhjinä soluina. Vain viisi opasta (Adams, Adler, Retzlaff, 

Sheil, Wall ym.) neuvoo soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] ääntämistä sanan 

alussa ja vokaalien välissä, ja kolme opasta (Adams, Adler, Odom & Schollum) sen 

ääntämistä suffikseissa. Yleisesti voidaan todeta, että annetut ohjeistukset opasta-

vat reine Hochlautung -ääntämistavan käyttöön niiltä osin kuin ohjeistuksia on an-

nettu. Ainoastaan Odomin ja Schollumin opastus, soinnittoman alveolaarisen frika-

tiivin [s] ääntämiseen klusiilin jälkeen, on gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan 

mukainen. 

Tarkasteltaessa oppaita ajallisesti taulukosta havaitaan, että soinnillisen alveo-

laarisen frikatiivin [z] ohjeistus on vahvimmillaan 1960-luvulla. 1970-, 1980- ja 

1990-luvun alkupuolella ohjeistus on ollut heikompaa. 1990-luvun loppupuolelta 

alkaen soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] opastaminen on jälleen lisääntynyt. 



68 

2.3.3 Likvida81 r 

Adams (2008) opastaa yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ]82 käyttöä vokaalin 

edessä, kuten sanoissa Türen ['tyːrən] (suom. ovet), lehren ['leːrən] (suom. opettaa), 

Regen ['reːgən] (suom. sade) ja Trost [troːst] (suom. lohdutus). Jos r-äänne sijaitsee 

konsonantin edellä, sanan lopussa tai prefiksissä, se voidaan ääntää joko yksitäryi-

senä alveolaarisena tremulanttina [ɾ] tai vokalisoituneena [ɐ]-äänteenä, kuten sa-

noissa ernst [ɛrnst] tai [ɛɐnst] (suom. vakava), nur [nuːr] tai [nuːɐ] (suom. vain, 

ainoastaan), vergessen [fɛr'gɛsən] tai [fɛɐ'gɛsən] (suom. unohtaa). Alveolaarinen 

tremulantti [r] äännetään silloin, kun tekstin ilmaisu sitä vaatii, mutta ei kuitenkaan 

vokaalien välissä. Suffiksi -er äännetään vokalisoituneena [ɐ] tai [ər] -äänteenä83 

sanan tai tavun lopussa, kuten sanoissa Lieder ['liːdɐ] tai ['liːdər] (suom laulut), 

unser ['ʊnzɐ] tai ['ʊnzər] (suom. meidän) ja Biedermaier ['biːdɐˌmaeɐ] tai 

['biːdərˌmaər] (suom. biedermeiertyyli). (Adams 2008: 104–105.)  

Adler (1967) nostaa esiin kolme r-äännettä: alveolaarinen tremulantti [r], yksi-

täryinen alveolaarinen tremulantti [ɾ] ja alveolaarinen approksimantti [ɹ]. Hän oh-

jeistaa alveolaarisen approksimantin [ɹ] käyttöä siten, että sitä tulee ääntää suffik-

sissa -er, kuten sanoissa Leder (suom. nahka) ja besser (suom. parempi). Sama pä-

tee myös yhdyssanojen ensimmäisen sanan loppupäätteessä kuten yhdyssanassa 

wunderbar (suom. ihmeellinen). Muu tapa ääntää suffiksia -er on ehdottomasti 

kielletty eikä alveolaarisen approksimantin [ɹ] käyttöä ole sallittu muissa tapauk-

sissa. Yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] käytöstä Adler toteaa, että se on 

suositeltavaa monissa tapauksissa. (Adler 1967: 126–127.) Alveolaarisen tremulan-

tin [r] käyttöä Adler ei kuitenkaan ohjeista. 

Cox (1970) opastaa alveolaarisen tremulantin [r] käyttöä siten, että se tulee 

ääntää ennen vokaalia kuten sanassa rufen (suom. huutaa), vokaalin jälkeen kuten 

sanassa Tür (suom. ovi) ja vokaalien välissä. Uvulaarisen tremulantin [ʀ] ja yksitä-

ryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] käyttö ei Coxin mukaan ole sallittua. Ainoan 

                                                        
81 Konsonantteja, joissa ilmavirta ei kulje suun keskeltä tai ilmavirran ulospääsy on katkonaista, kutsu-
taan likvidoiksi. Likvidat jakautuvat lateraaleiksi (laideäänne) eli l:n tyyppisiksi ja tremulanteiksi (täry-
äänne) eli r:n tyyppisiksi äänteiksi. (Wiik 1981: 62.) 
82 Adamsin yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] ohjeistus on hämäävä, sillä hän käyttää siitä al-
veolaarisen tremulantin [r] kirjoitustapaa. Yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] ja alveolaarisen 
tremulantin [r] ääntämistavat eroavat toisistaan täryjen lukumäärällä. Yksitäryisessä alveolaarisessa tre-
mulantissa [ɾ] ääntyy yksi täry ja alveolaarisessa tremulantissa [r] 2–3 täryä. Tämän kappaleen transkri-
boinnit on kirjoitettu Adamsin mukaan. 
83 Suffiksin -er ääntäminen olisi helpompi ymmärtää [əɾ] kuin [ər] transkriptiomuodossa, koska Adam-
sin tavoitteena on juuri yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] eikä alveolaarisen tremulantin [r] ään-
tämistapa.  
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poikkeuksen Cox mainitsee suffiksista -er, josta saksankielinen laulaja, Coxin mu-

kaan, jättää usein pois r-äänteen, jos nuotti on hyvin lyhyt ja metrisesti merkityk-

setön. (Cox 1970: 25–26, 28.) Glass (1996) puolestaan opastaa suffiksin -er ääntä-

mistä vokalisoituneena [ɐ]-äänteenä. Vokalisoitunutta [ɐ]-äännettä hän käyttää 

myös yksitavuisissa sanoissa kuten sanassa nur (suom. vielä), painottomien tavujen 

lopussa kuten sanassa Mutter (suom. äiti) sekä prekfikseissä kuten etuliitteessä ver-. 

Glass nostaa myös esiin alveolaarisen tremulantin [r] ja yksitäryisen alveolaarisen 

tremulantin [ɾ]. (Glass 1996: ix, xi.) Tutkittaessa Glassin transkriptioita ilmenee, 

että alveolaarista tremulanttia [r] käytetään konsonanttiyhtymässä kuten sanassa 

durch (suom. läpi), sanan alussa konsonantin jälkeen kuten sanassa greis (suom. 

vanha) ja ennen vokaalia kuten sanassa Reich (suom. valtakunta) sekä vokaalien 

välissä kuten sanassa Eros (suom. kreikkalaisen rakkauden jumalan nimi).  

Magner (1994: xii) ei ohjeista r-äänteen käyttöä, mutta neuvoo, että se tulee 

ääntää joko yksitäryisenä alveolaarisena tremulanttina [ɾ] tai alveolaarisena tre-

mulanttina [r].84  Odom ja Schollum (1997)85  taas suosittelevat vokalisoidun [ʁ]-

äänteen86  käyttöä suffiksissa -er ja painottomissa tavuissa, kuten sanoissa aber 

(suom. mutta) ja besser (suom. parempi), yksitavuisissa sanoissa kuten sanassa mir 

(suom. minun) ja prefikseissä kuten etuliitteessä ver-. He tarkentavat vokalisoidun 

[ʁ]-äänteen käytön vielä artikkeliin der, pronomineihin, kuten sanoihin dir (suom. 

sinun) ja er (suom. hän) sekä prepositioihin, kuten sanoihin für (suom. puolesta, 

vastaan, pitää jonkin) ja vor (suom. edessä). Yksitäryistä alveolaarista tremulanttia 

                                                        
84 Magnerin opastus yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] ja alveolaarisen tremulantin [r] käyttöön 
on ongelmallinen, koska hän ei tee eroa äänteiden kirjoitustavan välillä. Magner käyttää vain alveolaa-
risen tremulantin [r] tarkekirjoitustapaa. 
85 Ophaug (2010: 564) erheellisesti mainitsee, että Odom ja Schollum toisivat esiin uvulaarisen tre-
mulantin [ʀ] hyväksyttävän käytön vain populaarimusiikissa. Odom ja Schollum (1997) kuitenkin to-
teavat, että oppaaseen liittyvällä CD:llä on käytetty ainoastaan uvulaarista tremulanttia [ʀ], joka kuuluu 
ääntää vain puheessa, kun taas klassisessa laulussa äännetään yksitäryinen alveolaarinen tremulantti [ɾ]. 
(Odom & Schollum 1997: viii.) Sen sijaan Gerhart (2008: 8) toteaa, että uvulaarista tremulanttia [ʀ] 
käytetään usein sekä puheessa että poplaulussa. 
86 Odom ja Schollum (1997: 26) hämäävästi toteavat, että transkribointi [ʁ] tarkoittaa heidän oppaassaan 
sitä, että laulajan pitää ääntää äänne vokalisoituneena [ɐ]-äänteenä kuten myös Montgomery (2013: vii), 
joka käyttää transkribointilähteenään Odomin ja Schollumin (1997) opasta. Kuitenkin soinnillinen uvu-
laarinen frikatiivi [ʁ] ja vokalisoitunut [ɐ]-äänne ovat täysin erilaisia äänteitä. Jos kuuntelee soinnillista 
uvulaarista frikatiivia [ʁ] The Sounds of the International Phonetic Alphabet -ääniteeltä (2003) tai IPA 
chart with sounds -sivustolta (URL: http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-
chart-with-sounds/. Viitattu 2016/07/14.) ja vertaa sitä vokalisoituneeseen [ɐ]-äänteeseen (esimerkiksi 
kuuntelemalla sanaa er (suom. hän) google-kääntäjässä internet-osoitteessa URL: https://trans-
late.google.fi/. Viitattu 2014/11/11.) huomaa äänteiden selkeän eron. Toisaalta on mahdollista tulkita, 
että Odom ja Schollum tavoittelevat gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaa, jossa soinnillinen uvulaa-
rinen frikatiivi [ʁ] äännetään muun muassa sanan loppuäänteessä, prefikseissä, suffikseissa ja yksita-
vuisen sanan loppuäänteessä. 
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[ɾ] tulee käyttää ennen vokaalia kuten sanassa raten (suom. neuvoa), painollisen 

vokaalin jälkeen ennen konsonanttia kuten sanassa warten (suom. odottaa) sekä sen 

sijaitessa sanan lopussa kuten sanassa Meer (suom. meri). (Odom & Schollum 1997: 

26–27.) 

Paton (1999) opastaa käyttämään alveolaarista tremulanttia [r] sanan alussa ku-

ten sanassa Ruhe (suom. rauha) ja konsonanttiyhtymän lopussa kuten sanassa Dorf 

(suom. kylä). Muissa tilanteissa r-äänne tulee ääntää yksitäryisenä alveolaarisena 

tremulanttina [ɾ] kuten suffiksissa -er. (Paton 1999: 78, 104.) Reinhard (1989) nos-

taa esiin alveolaarisen tremulantin [r], yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] ja 

vokalisoituneen [ɐ]-äänteen. Liikkumavara äänteiden välillä on suuri. Sen vuoksi 

laulajan itse tulee päättää, minkälaisia äänteitä hän käyttää esityksissään, toteaa 

Reinhard. (Reinhard 1989: 86–87.) Myös Retzlaff (2012) tuo esiin yksitäryisen al-

veolaarisen tremulantin [ɾ]. Sitä käytetään sanan alussa kuten sanassa Recht (suom. 

oikeus, laki), sanan alussa konsonantin jälkeen kuten sanassa Frieden (suom. rauha) 

ja sanan lopussa kuten sanassa Herr (suom. herra). Lisäksi hän nostaa esiin soin-

nillisen uvulaarisen frikatiivin [ʁ].87 Soinnillista uvulaarista frikatiivia [ʁ] käyte-

tään prepositiossa kuten sanassa für (suom. puolesta, vastaan, pitää jonkin) sekä 

konsonanttiyhtymissä tai päätteessä -er kuten sanassa wandern (suom. vaeltaa) ja 

Segler (suom. purjehdusalus). (Retzlaff 2012: 88.)  

Sheil (2004) opastaa alveolaarisen tremulantin [r] käyttöä. Hän toteaa, että tä-

ryjen lukumäärä määräytyy sanan ja sen emotionaalisen kontekstin tulkinnasta, 

joka laulajan itse tulee määrittää. Alveolaarista tremulanttia [r] käytetään sanan lo-

pussa tai kun sitä seuraa konsonantti m tai n sekä silloin, kun r-äänne on efek-

tinomainen elementti. (Sheil 2004: 60.) Wall, Caldwell, Gavilanes ja Allen (1990) 

nostavat esiin alveolaarisen tremulantin [r] ja yksitäryisen alveolaarisen tremulan-

tin [r] 88  käytön. Alveolaarista tremulanttia [r] ja yksitäryistä alveolaarista tre-

                                                        
87 Retzlaffin ohjeistus r-äänteen käyttöön on hämmentävä. Hänen transkriboitinsa ilmaisee soinnillisen 
uvulaarisen frikatiivin [ʁ] ääntämistapaa. On mahdollista olettaa, että hän tarkoittaa sillä vokalisoidun 
[ɐ]-äänteen käyttöä Odomin ja Schollumin (1997) tapaan. Toisaalta on mahdollista tulkita, että Retzlaff 
tavoittelee gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaa, jossa soinnillinen uvulaarinen frikatiivi [ʁ] äänne-
tään muun muassa sanan loppuäänteessä, prefikseissä, suffikseissa ja yksitavuisen sanan loppuäänteessä. 
Edelleen hämmentävästi Retzlaff opastaa ääntämään r-äänteen alveolaarisen approksimantin [ɹ] mukaan 
antamalla esimerkiksi r-äänteen ääntämisestä englanninkielisen sanan bird (suom. lintu) (Retzlaff 2012: 
88). 
88 Wallin, Caldwellin, Gavilanesin ja Allenin ohjeistus yksitäryisen alvelolaarisen tremulantin [ɾ] käyt-
töön on ongelmallinen, koska he ilmaisevat alveolaarista tremulanttia [r] ja yksitäryistä alveolaarista 
tremulanttia [ɾ] alveolaarisen tremulantin [r] transkriboinnilla eivätkä näin tee eroa äänteiden välillä. 
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mulanttia [r] äännetään sanan alussa, kuten sanassa Regen (suom. sade). Yksitä-

ryistä alveolaarista tremulanttia [r] käytetään painottoman tavun lopussa. Alveolaa-

risen tremulantin [r] ääntäminen riippuu taas sanan emotionaalisesta arvosta. Jos 

on nopea tempo, suffiksi -er tai konsonantin r jälkeen seuraa toinen konsonantti, r-

äänne äännetään vokalisoituneena [ɐ]-äänteenä kuten sanoissa lieber (suom. mie-

luummin) ja durch (suom. läpi). (Wall ym. 1990: 128, 169.)  

Seuraavassa taulukossa 12 esitetään yhteenveto oppaiden r-äänteen ääntämis-

tavoista. Taulukossa havainnollistetaan sitä, minkälaisessa suhteessa laulupedago-

gikirjallisuus kohtaa r-äänteen reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ään-

tämistavat sekä Siebsin klassisen laulun ohjeistuksen.  

  

                                                        
Myös tässä kappaleessa on käytetty Wallin, Caldwellin, Gavilanesin ja Allenin tapaa ilmaista alveolaa-
rista tremulanttia ja yksitäryistä alveolaarista tremulanttia symbolilla [r], jotta oppaan mukainen ohjeis-
tuksen sekavuus ja sen ongelmallisuus tulisi havainnoiduksi. 
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Taulukko 12. Lauluoppaiden r-äänteen ohjeistus suhteessa reine Hochlautung- ja 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan sekä Siebsin klassisen laulun ohjeistukseen. 

Oppaiden järjestys on laadittu aikajärjestyksen mukaisesti vanhimmasta oppaasta (Ad-

ler 1967) uusimpaan (Retzlaff 2012) oppaaseen. 

Säännöt r g SO AK C RT W M G OS P S AD RJ 

1) painollisen tavun 

alussa vokaalin 

edessä 

[r] [ʀ] [r] [ʀ] [r]  [r]  [r] 

[ɾ] 

  [ɾ] [r]  [ɾ] [ɾ] 

2) painollisen tavun 

alussa konsonantin 

jälkeen 

[r] [ʀ] [ʁ] [r]           [ɾ] 

3) vokaalien välissä [r] [ʀ] [r] [ʀ] [r]  [r]          

4) sanan loppuään-

teessä 

[r] [ʀ] [ʁ] [r]  [r]     [ɾ]  [r] [ɾ] 

[ɐ] 

[ɾ] 

5) loppuäänteessä 

konsonantin edellä 

pitkän vokaalin 

jälkeen 

[r] [ʀ] [ʁ] [r]            

6) loppuäänteessä 

konsonantin edellä 

lyhyen vokaalin ei-

nasaalin äänteen 

edessä 

[r] [ʀ] [ʁ] [r]            

7) loppuäänteessä 

konsonantin edellä 

sekä lyhyen vokaa-

lin, nasaalin tai l-

äänteen edellä 

[r] [ʀ] [r] [ʀ] [r]            

8) prefiksissä er- [r] [ʀ] [ʁ] [r]      [ɐ] [ʁ]89   [ɾ] 

[ɐ] 

 

9) suffiksissa -er [r] [ʀ] [ʁ] [r] [ɹ]   [ɐ]  [ɐ] [ʁ] [ɾ]  [ɾ] 

[ɐ] 

[ʁ] 

10) yksitavuisen 

sanan loppuään-

teessä 

[r] [ʀ] [ʁ] 

[ɐ] 

[r]      [ɐ] [ʁ]   [ɾ] 

[ɐ] 

[ʁ] 

                                                        
89 Taulukossa soinnillisen uvulaarisen frikatiivin [ʁ] transkriboinnit mahdollisesti tarkoittavat vokali-
soitunutta [ɐ]-äännettä. Soinnillisen uvulaarisen frikatiivin [ʁ] transkribointi vokalisoituneesta [ɐ]-ään-
teestä ilmenee Odom ja Schollumin (1997) ja oletettavasti Retzlaffin (2012) oppaissa. 
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Taulukon 12 lyhenteet tarkoittavat: reine Hochlautung -ääntämistapa (r), gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapa (g), Siebsin klassisen laulun ohjeistus (SO) Adler (AK), 

Cox (C), Reinhard (RT), Wall, Caldwell, Gavilanes ja Allen (W), Magner (M), 

Glass (G), Odom ja Schollum (OS), Paton (P), Sheil (S), Adams (AD) ja Retzlaff 

(RJ). Taulukosta havaitaan, että pedagoginen ääntämisnormisto ohjeistaa r-äänteen 

käyttöä jokseenkin vähän, mikä näkyy taulukossa tyhjinä soluina. Huomattavaa on 

se, että oppaissa annettu ohjeistus tekee irtiottoa reine Hochlautung- ja gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapaan. Selkeät säännöt, joita reine Hochlautung- ja 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistavat tarjoavat, eivät toteudu oppaiden ohjeistuk-

sissa. Lisäksi taulukosta nousee esiin se, että äänteiden vokalisoituminen on lisään-

tynyt, ja uusi äänne, yksitäryinen alveolaarinen tremulantti [ɾ], on tullut lisää. Yl-

lättävä opastus on taas Adlerilla, joka neuvoo ääntämään alveolaarisen approk-

simantin [ɹ] suffiksissa -er. Huomiota herättää myös se, että Siebsin klassisen lau-

lun ohjeistus alveolaarisen tremulantin [r] ääntämisestä on lähes kokonaan kadon-

nut oppaiden ääntämisohjeista. Vain neljä opasta (Cox, Paton, Sheil, Wall ym.) nos-

tavat selkeästi esiin alveolaarisen tremulantin [r] ääntämisen ohjeistuksissaan. 

Tarkasteltaessa oppaita ajallisesti taulukosta havaitaan, että alveolaarisen tre-

mulantin [r] ohjeistus on miltei hävinnyt 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Sen ti-

lalle on tullut vokalisoituneen [ɐ]-äänteen ohjeistus. Lisäksi yksitäryisen alveolaa-

risen tremulantin [ɾ] ohjeistus on noussut vahvasti esiin 1990-luvun puolivälin jäl-

keen. 

2.3.4 Soinnittomat klusiilit [p], [t] ja [k], suffiksi -ig ja 

kirjainyhdistelmä ng 

Adams (2008) kertoo, että soinniton bilabiaalinen klusiili [p], soinniton alveolaari-

nen klusiili [t] ja soinniton velaarinen klusiili [k] ääntyvät sanan lopussa kuten sa-

nassa Leid (suom. tuska, suru), konsonanttiyhtymässä kuten sanoissa selbst (suom. 

itse, minuus) ja liegt (suom. hän makaa) sekä tavun lopussa kuten sanassa Liebchen 

(suom. kulta). Prefiksin jälkeen äännetään soinniton bilabiaalinen klusiili [p] kuten 

sanassa abändern (suom. muuttaa). Suffiksi -ig ääntyy soinnittomana palataalisena 

frikatiivina [ɪç] kuten sanassa selig (suom. autuas). Kirjainyhdistelmä ng äännetään 

velaarisena nasaalina [ŋ] kuten sanassa Finger (suom. sormi). (Adams 2008: 106–

108, 112.) 

Adler (1967) toteaa, että soinniton blilabiaalinen klusiili [p] äännetään ennen 

suffikseja -lich, -lein, -ling, -nis, -sam ja -sal, kuten sanoissa lieblich (suom. ihana) 

ja Knäblein (suom. pikkupoika), pitkän vokaalin ja konsonanttiyhtymän jälkeen 
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kuten sanassa giebst (suom. sinä annoit) sekä sanan tai tavun lopussa kuten sanassa 

Grab (suom. hauta) tai prefikseissä ab ja ob. Soinniton alveolaarinen klusiili [t] 

äännetään ennen suffikseja -lich, -lein, -ling, -nis, -bar ja -sam, kuten sanoissa fried-

sam (suom. rauhallinen) ja freundlich (suom. ystävällinen), sanan tai tavun lopussa 

kuten sanoissa Rad (suom. pyörä) ja Hand (suom. käsi) sekä konsonanttiyhtymän 

lopussa kuten sanassa ludst (suom. sinä kutsuit). Soinniton velaarinen klusiili [k] 

ääntyy sanan lopussa. Adler kertoo, että soinnillinen velaarinen klusiili [g] äänne-

tään ennen suffikseja -lich, -lein, -ling, -nis, -bar ja -sam, kuten sanoissa Vöglein 

(suom. pikkulintu) ja unsagbar (suom. sanoin kuvaamaton). Konsonanttiyhtymissä 

kuten sanassa liegst (suom. sinä valehtelet) sekä sanan ja tavun lopussa kuten sa-

nassa Tag (suom. päivä) Adler opastaa soinnittoman velaarisen klusiilin [k] ääntä-

miseen. Suffiksi -ig äännetään soinnittomana palataalisena frikatiivina [ɪç] kuten 

sanassa König (suom. kuningas) ja kirjainyhdistelmä ng velaarisena nasaalina [ŋ] 

suffiksien -lich, -lein, -ling, -nis, -bar, -sam edellä kuten sanassa langsam (suom. 

hitaasti). (Adler 1967: 128–131.)  

Cox (1970) neuvoo ääntämään soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] sanan 

lopussa, kuten sanoissa Stab (suom. sauva) ja ob (prefiksi), tavun lopussa kuten 

sanassa Ablaut (suom. vokaalinvaihtelu), suffiksin -lich edellä kuten sanassa lieb-

lich (suom. suloinen, sydämellinen) sekä konsonanttiyhtymissä kuten sanoissa 

hübsch (suom. kaunis) ja lobt (suom. hän ylistää). Soinniton alveolaarinen klusiili 

[t] ääntyy sanan lopussa kuten sanassa Tod (suom. kuolema), tavun lopussa tai en-

nen suffiksia -lich kuten sanassa endlich (suom. lopulta) tai yhdyssanassa kuten 

sanassa Handwerk (suom. ammatti) ja konsonanttiyhtymässä kuten sanassa Stadt 

(suom. kaupunki). Soinniton velaarinen klusiili [k] äännetään sanan lopussa kuten 

sanassa Tag (suom. päivä), tavun lopussa tai suffiksin -lich edellä kuten sanassa 

täglich (suom. päivittäin) sekä konsonanttiyhtymässä kuten sanassa legst (suom. 

sinä laitat). Suffiksi -ig äännetään soinnittomana palataalisena frikatiivina [ɪç] ku-

ten sanassa ruhig (suom. rauhallinen). Kirjainyhdistelmä ng äännetään velaarisena 

nasaalina [ŋ] kuten sanoissa Finger (suom. sormi) ja singen (suom. laulaa). (Cox 

1970: 18, 19, 20, 23.)  

Glass (1996) puolestaan ohjeistaa niukasti soinnittoman bilabiaalisen klusiilin 

[p], soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] ja soinnittoman velaarisen klusiilin [k] 

käyttöä. Hän toteaa, että sanojen lopussa konsonantit b, d ja g ääntyvät soinnitto-

mina klusiileina. Poikkeuksena hän mainitsee säännön, jossa sana ich (suom. minä) 

seuraa verbiä kuten esimerkiksi fraasissa hab’ ich (suom. olen) sanassa hab’ (lopun 
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e-vokaali on jätetty pois) äännetään konsonantti b soinnillisena bilabiaalisena klu-

siilina [b]. (Glass 1996: xii.) Glass ei opasta suffiksin -ig ja velaarisen nasaalin [ŋ] 

käyttöä.  

Magner (1994) ei ohjeista soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p], soinnitto-

man alveolaarisen klusiilin [t] ja soinnittoman velaarisen klusiilin [k] käytössä. Sen 

sijaan Odom ja Schollum (1997) neuvovat soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] 

ääntämistä ennen konsonanttia kuten sanassa lieblich (suom. suloinen, sydämelli-

nen), sanan lopussa kuten sanassa Grab (suom. hauta) sekä prefiksissä kuten sa-

nassa abändern (suom. muuttaa). Soinniton alveolaarinen klusiili [t] ääntyy ennen 

konsonanttia kuten sanassa freundlich (suom. ystävällinen), sanan lopussa kuten 

sanassa Freund (suom. ystävä) sekä yhdyssanoissa kuten sanassa fremdartig (suom. 

outo, vieras). Soinniton velaarinen klusiili [k] äännetään ennen konsonanttia kuten 

sanassa kläglich (suom. vaikeroiva, surullinen), sanan lopussa kuten sanassa lag 

(suom. hän oli) sekä yhdyssanoissa kuten sanassa bergab (suom. alamäkeä, myö-

tämäkeen). Suffiksi -ig äännetään soinnittomana palataalisena frikatiivina [ɪç] sa-

nan lopussa kuten sanassa heilig (suom. pyhä) tai ennen konsonanttia kuten sanassa 

heiligt (suom. pyhä, taivutettu muoto). Kirjainyhdistelmä ng äännetään velaarisena 

nasaalina [ŋ] kuten sanoissa Hunger (suom. nälkä) ja Klang (suom. kaiku, sointi). 

(Odom & Schollum 1997: 73, 76, 80, 81.)  

Paton (1999) opastaa soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p], soinnittoman al-

veolaarisen klusiilin [t] ja soinnittoman velaarisen klusiilin [k] käyttöön tavun lo-

pussa, kuten sanoissa Grab (suom. hauta), Tod (suom. kuolema) ja Tag (suom. 

päivä). Myös konsonanttiyhtymien lopussa ääntyy soinniton bilabiaalinen klusiili 

[p], soinniton alveolaarinen klusiili [t] ja soinniton velaarinen klusiili [k], kuten 

sanoissa hübsch (suom. kaunis, miellyttävästi), Stadt (suom. kaupunki) ja legt 

(suom. hän laittaa). Paton opastaa sanan lopussa suffiksin -ig ääntämistavaksi soin-

nittoman palataalisen frikatiivin [ɪç] ja kirjainyhdistelmän ng ääntämistavaksi ve-

laarisen nasaalin [ŋ]. (Paton 1999: 80–81, 83, 85.)  

Reinhard (1989) ei sen sijaan ohjeista soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p], 

soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] ja soinnittoman velaarisen klusiilin [k] käyt-

töä. Tarkasteltaessa Reinhardin esimerkkejä ja verrattaessa niitä reine Hochlau-

tung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan, joitakin ohjeistuksia löytyy. 

Soinniton bilabiaalinen klusiili [p], soinniton alveolaarinen klusiili [t] ja soinniton 

velaarinen klusiili [k] äännetään sanan lopussa, kuten sanoissa Weib (suom. nainen), 

Wald (suom. metsä) ja Tag (suom. päivä). Soinniton bilabiaalinen klusiili [p] ja 

soinniton velaarinen klusiili [k] ääntyy konsonanttiyhtymässä, kuten sanoissa hüb-
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sch (suom. kaunis, miellyttävästi) ja schweigt (suom. hiljainen). Prefiksissä äänne-

tään soinniton bilabiaalinen klusiili [p] kuten sanassa Abschied (suom. ero, jäähy-

väiset) ja soinniton alveolaarinen klusiili [t] tavun lopussa kuten sanassa Widmung 

(suom. omistus). Suffiksi -ig ääntyy soinnittomana alveolaarisena frikatiivina [ɪç], 

kuten sanoissa König (suom. kuningas) ja Heiligtum (suom. pyhäkkö). Kirjainyh-

distelmä ng äännetään velaarisena nasaalina [ŋ], kuten sanoissa lange (suom. kauan) 

ja Ring (suom. sormus). (Reinhard 1989: 84, 86.) 

Myöskään Retzlaff (2012) ei ohjeista soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p], 

soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] ja soinnittoman velaarisen klusiilin [k] käyt-

töä. Tutkittaessa hänen transkriptioita nousee esiin soinnittoman bilabiaalisen klu-

siilin [p], soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] ja soinnittoman velaarisen klusii-

lin [k] ääntäminen sanan lopussa kuten sanassa Lieb (suom. rakas), und (suom. ja) 

ja Berg (suom. vuori), konsonanttiyhtymässä kuten sanoissa treibt (suom. ), trägt 

(suom. hän kuljetti), suffiksin -lich edellä kuten sanassa täglich (suom. päivittäin) 

ja yhdyssanoissa kuten sanassa Abendschein (suom. illan kimallus). Suffiksi -ig 

ääntyy soinnittomana palataalisena frikatiivina [ɪç] kuten sanassa freudig (suom. 

iloinen) ja kirjainyhdistelmä ng velaarisena nasaalina [ŋ] kuten sanassa gesungen 

(suom. laulaa).  

Sheil (2004) neuvoo soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] käyttöä sanan lo-

pussa kuten sanassa Grab (suom. hauta), tavun lopussa kuten sanassa abnehmen 

(suom. ottaa pois, irrottaa) ja konsonanttiyhtymässä kuten sanassa Herbst (suom. 

syksy). Soinniton alveolaarinen klusiili [t] ääntyy sanan lopussa kuten sanassa Tod 

(suom. kuolema) sekä silloin, kun sitä seuraa soinniton konsonantti kuten sanassa 

Kindheit (suom. lapsuus). Soinniton velaarinen klusiili [k] ääntyy sanan lopussa 

kuten sanassa Tag (suom. päivä), konsonanttiyhtymässä kuten sanassa sagt (suom. 

hän sanoo) ja ennen suffiksia -lich kuten sanassa täglich (suom. päivittäin). Suffiksi 

-ig äännetään soinnittomana palataalisena frikatiivina [ɪç] kuten sanassa billig 

(suom. halpa). Kirjainyhdistelmä ng äännetään velaarisena nasaalina [ŋ] sanan lo-

pussa kuten sanassa Hoffnung (suom. toivo). (Sheil 2004: 52–53, 56–57.)  

Wall, Caldwell, Gavilanes ja Allen (1990) opastavat soinnittoman bilabiaalisen 

klusiilin [p] käyttöä ennen konsonanttia [t] kuten sanassa gibt (suom. hän antoi) ja 

konsonanttiyhtymässä st kuten sanassa Herbst (suom. syksy), sanan lopussa kuten 

sanassa Knab (suom. poika) sekä sanaosien välillä kuten sanassa abnehmen (suom. 

irrottaa). (Wall ym. 1990: 159.) Tarkasteltaessa Wallin, Caldwellin, Gavilanesin ja 

Allenin (1990) antamia esimerkkejä nousee esiin myös klusiilin [p] ääntäminen yh-

dyssanoissa kuten sanassa Grabstein (suom. hautakivi). Soinniton alveolaarinen 

klusiili [t] äännetään ennen konsonanttia [t] kuten sanassa Stadt (suom. kaupunki) 
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ja konsonanttiyhtymässä st sekä sanan lopussa kuten sanassa Bild (suom. kuvio) 

(Wall ym. 1990: 163). Tutkittaessa lähemmin heidän antamiaan esimerkkejä nou-

see esiin soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] ääntäminen suffiksien -heit ja -lich 

edellä kuten sanoissa Kindheit (suom. lapsuus) ja freundlich (suom. ystävällisesti).  

Soinniton velaarinen klusiili [k] äännetään konsonanttiyhtymissä -gd, -gst 

ja -gt kuten sanoissa Magd (suom. piika), trägst (suom. sinä kannat) ja birgt (suom. 

hän pelastaa), sanan lopussa kuten sanoissa Tag (suom. päivä) ja genug (suom. tar-

peeksi) tai sanan osa-aineksena ennen muita paitsi i ja n kirjaimia kuten sanoissa 

Siegfried (suom. miehen nimi) ja täglich (suom. päivittäin). Suffiksi -ig äännetään 

soinnittomana palataalisena frikatiivina [ɪç] sanan lopussa tai sanan osa-aineksena, 

kuten sanoissa ewig (suom. ikuisesti), Ewigkeit (suom. ikuisuus) ja freudigste 

(suom. iloinen). Kirjainyhdistelmä ng äännetään velaarisena nasaalina [ŋ], kuten 

sanoissa Hoffnung (suom. toivo), Finger (suom. sormi) ja Angst (suom. pelko). 

(Wall ym. 1990: 164, 167.)  

Seuraavassa taulukossa 13 esitetään yhteenveto soinnittoman bilabiaalisen klu-

siilin [p], soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t], soinnittoman velaarisen klusiilin 

[k], suffiksin -ig sekä kirjainyhdistelmän ng ääntämistavoista. Taulukossa havain-

nollistetaan, millaisessa suhteessa pedagoginen ääntämisnormisto kohtaa soinnit-

tomien klusiilien reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavat.  
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Taulukko 13. Lauluoppaiden ohjeistus soinnittomien klusiilien, suffiksin -ig ja kirjainyh-

distelmän ng ääntämisestä suhteessa reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung  

-ääntämistapaan. Oppaiden järjestys on laadittu aikajärjestyksen mukaisesti vanhim-

masta oppaasta (Adler 1967) uusimpaan oppaaseen (Retzlaff 2012). 

Säännöt r g AK C RT W  M G OS P S AD RJ 

1) sanan lopussa [p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

 [p] [t]  

[k] 

 [p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

 

2) yhdyssanassa [p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

 [t]     [t] 

[k] 

    

3) suffiksien -lich, -lein, 

-ling, -nis, -bar, -sam, -

sal ja -sel edellä 

[p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[g] 

[p] [t] 

[k] 

     [p] [t] 

[k] 

 [k]   

4) konsonantti-

yhtymässä 

[p] [k] [p] [k] [p] [t] 

[k] 

[p] [t] 

[k] 

 [p] [t] 

[k] 

   [p] [t] 

[k] 

[p] [k] [p] [t] 

[k] 

 

5) prefikseissä  

ob- ja ab- 

[p] [p] [p] [p]     [p]   [p]  

6) suffiksissa -ig [ɪç] [ik] [ɪç] [ɪç]  [ɪç]   [ɪç] [ɪç] [ɪç] [ɪç]  

7) nasaalissa ng: 

sanan lopussa, heikon 

vokaalin tai 

konsonanttiyhtymän 

jälkeen 

[ŋ] [ŋ] [ŋ] [ŋ]  [ŋ]   [ŋ] [ŋ] [ŋ] [ŋ]  

Taulukon 13 lyhenteet tarkoittavat: reine Hochlautung -ääntämistapa (r), gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapa (g), Adler (AK), Cox (C), Reinhard (RT), Wall, Cald-

well, Gavilanes ja Allen (W), Magner (M), Glass (G), Odom ja Schollum (OS), 

Paton (P), Sheil (S), Adams (AD) ja Retzlaff (RJ). Taulukosta havaitaan, että op-

paissa ohjeistetaan jokseenkin paljon soinnittomien klusiilien ääntämisessä, mikä 

näkyy taulukossa tyhjien solujen vähäisempänä määränä. Kahdeksan opasta 

(Adams, Adler, Cox, Glass, Odom & Schollum, Paton, Sheil, Wall ym.) ohjeistaa 

soinnittoman klusiilin ääntämistä sanan lopussa sekä suffiksin -ig ja kirjainyhdis-

telmän ng ääntämistä. Kuusi opasta (Adams, Adler, Cox, Paton, Sheil, Wall ym.) 

ohjeistaa konsonanttiyhtymän käytössä. Kolme opasta (Magner, Reinhard, Retzlaff) 

sen sijaan ei neuvo soinnittomien klusiilien, suffiksin -ig ja kirjainyhdistelmän ng 

käyttöä. Yleisesti voidaan todeta, että soinnittomien klusiilien ääntäminen on yh-

denmukaista reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan kanssa 

niiltä osin kuin äänteiden käyttöä on ohjeistettu. Suffiksin -ig ääntäminen oppaissa 

ohjeistetaan kuitenkin reine Hochlautung -ääntämistavan mukaisesti. Poikkeuksel-

lista on Adlerin soinnillisen velaarisen klusiilin [g] ääntäminen suffiksien edellä, 
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joka ei ole reine Hochlautung- eikä gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mu-

kaista.  

Tarkasteltaessa oppaita ajallisesti taulukosta havaitaan, että oppaiden ohjeistus 

soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p], soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] ja 

soinnittoman velaarisen klusiilin [k] osalta on pysynyt jokseenkin samankaltaisena 

läpi vuosikymmenten. Puolestaan suffiksin -ig ja kirjainyhdistelmän ng käytön 

osalta ohjeistus on pysynyt täysin samana. 

2.3.5 Kaksoiskonsonantit, konsonanttien yhdistäminen, vokaalien 

sitominen ja diftongit 

Adams (2008) neuvoo kaksoiskonsonantin äänteellistä pidentämistä sekä hitaassa 

tempossa että pitkää legatoa vaativassa laulussa. Kaksoiskonsonantin pidentämisen 

tarkoitus on lisätä lyhyen vokaalin soinnin merkitystä. Myös yhdyssanoissa piden-

netään konsonantin sointia, kuten sanoissa Nebelland (suom. sumumaa), niderrin-

nen (suom. valua alas) ja Bettdecke (suom. sängynpeite). Konsonanttien pidentä-

minen riippuu tekstin kontekstista ja ensisijaisesti ajan määrästä, jonka laulaja käyt-

tää sanan ääntämiseen. Kaksoiskonsonanttien ja yhdyssanojen lisäksi konsonant-

tien yhdistämisessä tulee pidentää konsonantin sointia, kuten esimerkiksi fraaseissa 

dein Name (suom. sinun nimesi), dem Meere (suom. meri) ja der Tag kommt (suom. 

päivä saapuu). Diftongin ääntämisessä ensimmäinen vokaali on pidempi, ja jälkim-

mäinen lyhyt vokaali ääntyy äänteen lopussa. Diftongit ovat [ae], [ao] ja [ɔø] muo-

dossa. (Adams 2008: 100–101, 114.) Vokaalien sitomista Adams ei ohjeista. 

Adler (1967) toteaa, että saksan kielen kaksoiskonsonanttien ääntäminen 

Siebsin mukaan on liian yksinkertainen ohjeistus laulutekstien ilmaisussa. Adler 

erottaa soinnillisten mm, nn, ll, bb, dd, gg, rr ja soinnittomien kaksoiskonsonanttien 

ff, ss, pp, tt, kk, ck ääntämisen. Yhteistä niille on se, että kaksoiskonsonanttia edel-

tää lyhyt, avoin vokaali. Soinnillisilla kaksoiskonsonanteilla tulee lisätä intensiteet-

tiä, voimaa ja antaa merkitystä sanoille, joihin ne sisältyvät. Kaksitavuisissa sa-

noissa ensimmäisen tavun vokaali tulee laulaa koko nuotin keston verran. Kaksois-

konsonantti äännetään vasta toisen tavun alussa. Koska soinnilliset kaksoiskonso-

nantit voivat muuttaa sanan sisällön ilmaisuvoimaisemmaksi, niitä pitää korostaa 

varsinkin jos tekstin dramaattinen tilanne tai runon allitteraatio90  vaatii erityistä 

                                                        
90 Allitteraatio tarkoittaa sanojen alkusointuisuutta kuten esimerkiksi fraaseissa maa mantu ja koti kontu 
(Kupiainen 1964: 31–32). 
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painotusta. Toisaalta laulajan tulee varoa kaksoiskonsonanttien liiallista painotta-

mista. Soinnittomat kaksoiskonsonantit vaativat pidemmän tauon niiden muodos-

tamisen ja konsonantin ulostuottamisen välillä. (Adler 1967: 138–140.) 

Konsonanttien yhdistämisessä Adler (1967) tuo esiin homorgaaniset äänteet. 

Ne ovat äänteitä, joissa ensimmäisen sanan lopussa ja seuraavan sanan tai tavun 

alussa oleva ensimmäinen konsonantti on sama. Äänteitä löytyy yhdyssanoista, ku-

ten sanoista Auf-führung (suom. esitys), Schiff-farht (suom. laivaliikenne), Still-le-

ben (suom. hiljaiselo) tai kahden sanan väliltä kuten fraaseista viel lieben (suom. 

paljon rakkautta) ja Auf Flügeln (suom. siivillä). Homorgaaniset äänteet tuotetaan 

siten, että ensimmäinen konsonantti äännetään loppuun, ja sen jälkeen vähennetään 

aspiraatiota sekunniksi, jonka jälkeen tehostetaan aspiraatiota uudelleen seuraa-

valle konsonantille. Erityisen tärkeää on muistaa viimeisen ja sitä seuraavan klusii-

lin ääntäminen erikseen, ei-yhdistettynä, kuten esimerkiksi fraasissa Mund tat 

[mʊnt tɑːt] (suom. suu puhui). Vokaalien sitomisesta Adler toteaa, että se on luval-

lista ja usein parempi vaihtoehto bel canto -tyylin tapaan kuin soinniton glottaali-

nen klusiili [Ɂ]. (Adler 1967: 142–144.)  

Adler (1967) ohjeistaa diftongien ääntämistä siten, että diftongin ensimmäistä 

vokaalia tulee ääntää pidempään kuin jälkimmäistä vokaalia. Jälkimmäinen vokaali 

tulee lausua juuri ennen seuraavaa konsonanttia tai vokaalia. Diftongissa ai ääntyy 

kirkas a- ja hyvin lyhyt, suljettu e-vokaali. Diftongi äännetään muodossa [ae] kuten 

sanassa Laib [laːep] (suom. leipä). Diftongissa au ääntyy avoin a- ja suljettu, mutta 

hyvin lyhyt o-vokaali, ja se ääntyy muodossa [ao] kuten sanassa Maus [maːos] 

(suom. hiiri). Diftongi eu ääntyy muodossa [äu], [oi] tai [oy], ja siinä ääntyy avoin 

o- sekä hyvin lyhyt ja suljettu ö-vokaali kuten sanassa Treue (suom. uskollisuus). 

(Adler 1967: 116–119.)  

Cox (1970) kertoo, että kaksoiskonsonantit äännetään samoin kuin konsonantit 

äännetään yksittäisenä äänteenä, kuten äänteissä bb [b], ck [k], dd [d], gg [g], kk 

[k], mm [m], nn [n], pp [p], rr [r], ss [s] ja tt [t]. Kuitenkin kaksoiskonsonantin 

kestoa tulee pidentää, jotta se kuulostaisi kaksoiskonsonantilta. Sitä edeltävän vo-

kaalin kestoa tulee taas hieman lyhentää. Diftongit äännetään [ae] kuten sanassa 

Mai (suom. toukokuu), [ao] kuten sanassa Frau (suom. nainen) ja [ɔø] muodossa 

kuten sanassa Fräulein (suom. neiti). (Cox 1970: 16, 17, 27–28.) Konsonanttien 

yhdistämistä tai vokaalien sitomista Cox ei ohjeista.  

Glass (1996) toteaa, että kaksoiskonsonantteja ei äännetä puheessa, mutta lau-

lussa ne täytyy huomioida. Kaksoiskonsonantin huomioiminen riippuu nuotin pi-

tuudesta tai sanan merkityksestä. Esimerkiksi sanassa Wonne (suom. onni) konso-

nantti n äännetään pidempänä hitaassa tempossa. Jos lyhyt vokaali on sävelletty 
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pitkäkestoiseen nuottiin, pitää tehdä kompromissi normaalin ääntämisen ja musii-

kin vaatimusten välillä. Tämä usein toteutuu silloin, kun kaksoiskonsonantti seuraa 

vokaalia, joka on lyhyt kuten sanassa kann (suom. osata). Diftongeissa ensimmäi-

nen vokaali äännetään pidempänä kuin jälkimmäinen vokaali. Diftongit ääntyvät 

[ae] kuten sanassa Wein (suom. viini), [ao] kuten sanassa Haut (suom. iho) ja [ɔø] 

muodossa kuten sanassa Freude (suom. ilo). (Glass 1996: ix–x, xii.) Glass ei opasta 

konsonanttien yhdistämisen eikä vokaalien sitomisen ääntämistä. 

Magner (1994) ohjeistaa kaksoiskonsonantin ääntämisen pidentämistä. Difton-

git ääntyvät [ae] kuten sanassa mein (suom. minun), [ao] kuten sanassa Haus (suom. 

talo) ja [ɔø] muodossa kuten sanassa Leute (suom. ihmiset). (Magner 1994: viii–ix, 

xi.) Konsonanttien yhdistämistä tai vokaalien sitomista Magner ei sen sijaan oh-

jeista. 

Odom ja Schollum (1997) opastavat kaksoiskonsonantin ääntämistä siten kuin 

konsonantti äännetään yksittäisenä äänteenä kuten sanoissa müssen [mʏsən] (suom. 

täytyä) ja Lippe [lɪpə] (suom. huuli). Diftongit ääntyvät [ɑo] kuten sanassa Haus 

(suom. talo), [ae] kuten sanassa mein (suom. minun) ja [ɔø] muodossa kuten sa-

nassa läute (suom. hän soittaa). (Odom & Schollum 1997: 74, 77, 81, 97, 105–106, 

108, 117, 126, 129, 131, 147, 149, 150.) Konsonanttien yhdistämistä tai vokaalien 

sitomista Odom ja Schollum eivät ohjeista. 

Paton (1999) toteaa, ettei kaksoiskonsonantin ja yksittäisen konsonantin ään-

tämisen välillä ole eroa. On kuitenkin kaksi tapausta, jolloin puhesaksassa kaksois-

konsonantin pituutta tulee lisätä: 1) yhdyssanoissa kuten annähern (suom. lähen-

tää), auffallen (suom. herättää huomiota) ja Rückkehr (suom. kotiinpaluu) sekä 2) 

kun konsonantit kuuluvat eri sanoihin kuten esimerkeissä im Mai (suom. touko-

kuussa) ja mit tausenden (suom. tuhansia). Diftongit äännetään [ae] kuten sanassa 

heimlich (suom. salainen), [ɑo] kuten sanassa Baum (suom. puu) ja [ɔø] muodossa 

kuten sanassa deutsch (suom. saksalainen). (Paton 1999: 64–65, 110.)  

Vokaalien sitomista Paton (1999) ei neuvo, vaan hän toteaa, että saksan kie-

lessä vokaalialkuiset sanat tulee erottaa toisistaan. Esimerkiksi hän antaa lauseen 

Sie aß ein Ei [ziː Ɂas Ɂaen Ɂae] (suom. Hän söi munan.) (Paton 1999: 23.) Lauseesta 

on havaittavissa, että vokaaleita ei sidota yhteen, kun sana loppuu vokaaliin ja toi-

nen sana alkaa vokaalilla kuten esimerkki Sie aß [ziː Ɂas] (suom. Hän söi.) osoittaa. 

Reinhard (1989) toteaa, että kaksoiskonsonantti äännetään kuten yksittäinen 

konsonantti. Poikkeuksena hän mainitsee yhdyssanat, joissa konsonantteja ei kui-

tenkaan äännetä erikseen vaan jälkimmäinen konsonantti sidotaan ensimmäiseen 
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konsonanttiin. Esimerkiksi hän antaa sanan frottragen (suom. kantaa pois). Difton-

git ääntyvät [ae], [ao] ja [ɔɸ] muodossa. (Reinhard 1989: 76, 83.) Reinhard ei 

opasta konsonanttien yhdistämisen eikä vokaalien sitomisen ääntämistä. 

Retzlaff (2012) ei ohjeista kaksoiskonsonanttien, konsonanttien yhdistämistä, 

vokaalien sitomista eikä diftongien käyttöä. Tarkasteltaessa transkriptioita tulee 

esiin, että Retzlaff korostaa kaksoiskonsonanttien ääntämistä, kuten esimerkit al-

lein [Ɂalˈlaen] (suom. yksin) ja Kämmerlein [ˈkɛmməʁlaen] osoittavat. Sen sijaan 

konsonantteja ei yhdistetä sanojen välillä kuten esimerkki blind zu sein [blɪnt tsuː 

zaen] (suom. olla sokea) osoittaa. Myöskään vokaaleita ei sidota toisiinsa kuten 

esimerkistä wie im [viː Ɂɪm] (suom. kuinka, pääte -ssä) tulee esiin. Diftongit ään-

tyvät [ae], [ao] ja [ɔø] muodossa. 

Sheil (2004) ei neuvo kaksoiskonsonanttien käyttöä. Esimerkit kuitenkin osoit-

tavat, että kaksoiskonsonantti äännetään yksittäisen konsonantin tapaan, kuten sa-

noissa Robbe ['rɔbə] (suom. hylje), Cellophan [tsɛlo'fɑn] (suom. kelmu) ja Kummer 

['kʊmər] (suom. huoli, suru) osoittavat. Myöskään konsonanttien yhdistämistä ja 

vokaalien sitomista Sheil ei ohjeista. Esimerkki die Arme aus [di 'Ɂarmə Ɂɑʊs] 

(Sheil 2004: 64) (suom. kädet) kuitenkin osoittaa, että vokaaleita ei sidota toisiinsa. 

Sen sijaan Sheil (2004) opastaa diftongeissa ääntämään ensimmäisen vokaalin pai-

nokkaasti. Jälkimmäiselle vokaalille, joka on suljettu vokaali, tulee liukua hyvin 

pehmeästi.  Diftongit ääntyvät [ɑɪ], [ɑʊ] ja [ɔɪ] muodossa. (Sheil 2004: 51–52.) 

Wall, Caldwell, Gavilanes ja Allen (1990) kertovat, että puhesaksassa kaksois-

konsonanttia äännetään yleisesti hieman pidempään kuin yksittäistä konsonanttia. 

Kaksoiskonsonantin ääntämistä pidennetään kahdessa tapauksessa: 1) yhdyssa-

noissa kuten Festtag (suom. juhlapäivä), hinnehmen (suom. hyväksyä) ja Schiffarht 

(suom. laivaliikenne) sekä 2) kun sama konsonantti on ensimmäisen sanan lopussa 

ja jälkimmäisen sanan ensimmäisenä konsonanttina kuten esimerkissä es senkt [ɛs 

zɛŋkt] (suom. se laskeutuu). Diftongien ensimmäinen vokaali on painollinen ja pi-

dempikestoisempi kuin jälkimmäinen vokaali. Diftongit ääntyvät [aɪ] kuten sanassa 

dein (suom. sinun), [ɑʊ] kuten sanassa Haus (suom. talo) ja [ɔʏ] muodossa kuten 

sanassa treu (suom. uskollinen). (Wall ym. 1990: 143.) Vokaalien sitomista Wall, 

Caldwell, Gavilanes ja Allen eivät ohjeista. 

Seuraavassa taulukossa 14 esitetään yhteenveto siitä, miten oppaissa ohjeiste-

taan kaksoiskonsonanttien, konsonanttien yhdistämisen ja vokaalien sitomisen 

sekä diftongien käyttöä suhteessa reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlau-

tung -ääntämistapaan.  
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Taulukko 14. Lauluoppaiden kaksoiskonsonanttien, konsonanttien yhdistämisen ja vo-

kaalien sitomisen sekä diftongien ohjeistus suhteessa reine Hochlautung- ja gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapaan ja Siebsin klassisen laulun ohjeistukseen. Oppaiden jär-

jestys on laadittu aikajärjestyksen mukaisesti vanhimmasta oppaasta (Adler 1967) uu-

simpaan (Retzlaff 2012) oppaaseen. 

Säännöt r g SO AK C RT W  M G OS P S AD RJ 

1) kaksoiskonsonantti 

äännetään kuten yksit-

täinen konsonantti 

x x   x x    x x    

2) konsonanttien 

yhdistämisessä 

äännettä pidennetään 

x x     x    x  x  

3) yhdyssanoissa 

äännettä pidennetään 

x x     x    x  x  

4) vokaalien sitominen es es s s           

5) diftongit  

a) [ɑe]  

b) [ɑo] 

c) [�ø] 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x2 

x2 

x2 

 

x1 

o 

 

x  

x  

x 

 

x 

x 

o 

 

o1 

o1 

o1 

 

x 

x 

x 

 

x2 

x2 

x2 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

o 

o 

o 

 

x2 

x2 

x2 

 

 

Taulukon 14 lyhenteet tarkoittavat: reine Hochlautung -ääntämistapa (r), gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapa (g), Siebsin klassisen laulun ohjeistus (SO), Adler 

(AK), Cox (C), Reinhard (RT), Wall, Caldwell, Gavilanes ja Allen (W), Magner 

(M), Glass (G), Odom ja Schollum (OS), Paton (P), Sheil (S), Adams (AD) ja Retz-

laff (RJ). Taulukosta havaitaan, että oppaissa on vain vähän ohjeistettu kaksoiskon-

sonanttien, konsonanttien yhdistämisen ja vokaalien sitomisen käyttöä. Tämä nä-

kyy taulukossa tyhjinä soluina. Neljässä oppaassa (Cox, Odom & Schollum, Paton, 

Reinhard) todetaan, että kaksoiskonsonantti äännetään kuten yksittäinen konso-

nantti. Vain kolme opasta (Adams, Paton ja Wall ym.) ohjeistaa konsonanttien yh-

distämisessä ja yhdyssanoissa äänteen pidentämistä. Adler on taas ainoa, joka to-

teaa, että vokaalit tulee sitoa toisiinsa (symboli s) Siebsin klassisen laulun ohjeis-

tuksen mukaisesti. 

Taulukossa on havainnollistettu diftongeja erilaisilla symboleilla. Symboli ”x” 

merkitsee diftongia, joka on transkriboitu Siebsin mukaan. Symbolissa ”x1” difton-

gin transkribointi on reine Hochlautung -ääntämistavan mukainen, jossa ensimmäi-

nen vokaali ääntyy pidempänä ja jälkimmäinen vokaali lyhyenä ja suljettuna. Sym-

bolissa ”x2” diftongin transkribointi on Siebsin klassisen laulun ohjeistuksen mu-

kainen, jossa ensimmäinen vokaali on pidempi ja toinen lyhyempi. Symbolissa ”o” 
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diftongien transkribointi on eri kuin Siebsillä. Symbolissa ”o1” diftongien transkri-

bointi on eri kuin Siebsillä, mutta ensimmäisellä vokaalilla on paino. Vain neljä 

opasta (Adams, Adler, Glass, Wall ym.) noudattaa Siebsin klassisen laulun ohjeis-

tusta diftongin ensimmäisen vokaalin pidentämisestä äänteessä. Diftongien tran-

skribointi eroaa neljässä oppaassa (Adler, Retzlaff, Sheil, Wall ym.) Siebsiin ver-

rattuna.  

Tarkasteltaessa oppaita ajallisesti taulukosta havaitaan, että kaksoiskonsonan-

tin ääntämistä ohjeistetaan 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla. Konsonanttien yhdistä-

mistä opastetaan 1990- ja 2000-luvulla kuten myös yhdyssanojen kaksoiskonso-

nanttien ääntämisen pidentämistä. Sen sijaan diftongien ääntämistä ohjeistetaan 

läpi vuosikymmenten.  

2.4 Yhteenveto 

Reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavat sisältävät selkeät ja 

tarkat säännöt yhdentoista saksan kielen äänteen ääntämistapojen ohjeistuksissa. 

Ääntämistapojen välillä ei eroavuutta juurikaan esiinny, mutta soinnillisessa alveo-

laarisessa frikatiivissa [z] ja r-äänteessä eroavuus nousee esiin. Eroavuus ilmenee 

siten, että gemäßigte Hochlautung -ääntämistapa sisältää uusia allofoneja reine 

Hochlautung -ääntämistapaan verrattuna: soinniton alveolaarinen frikatiivi [z̥], 

soinnillinen uvulaarinen frikatiivi [ʁ] ja vokalisoitunut [ɐ]-äänne. Myös suffiksin -

ig ääntämistavan välillä ilmeni eroavuus: Reine Hochlautung -ääntämistapa käyttää 

soinnitonta palataalista frikatiivia [ɪç], kun taas gemäßigte Hochlautung -ääntämis-

tapa soinnitonta velaarista klusiilia [ɪk]. Muuten reine Hochlautung- ja gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistavan säännöt ovat yhdenmukaisia toisiinsa nähden. 

Pedagoginen ääntämisnormisto nojaa yhdentoista saksan kielen äänteen ääntä-

missäännöissään lähinnä Siebsiin, mutta esiin nousi myös Duden. Duden koetaan 

tärkeäksi silloin, kun laulusaksan ääntämistä halutaan tuoda lähemmäs nykypäivän 

kirjakielen ääntämistapaa. On luonnollisesti huomioitava se, että Siebs on laatinut 

reine Hochlautung -ääntämistavan ja klassisen laulun ääntämisen säännöt yli sata 

vuotta sitten, joten kirjakielen ääntäminenkin on ajan kuluessa muuttunut. Siebsin 

teos kuitenkin koetaan edelleen hyvin tärkeäksi saksan kielen ääntämisen ja opas-

tamisen peruslähteeksi, josta pedagoginen ääntämisnormisto ei halua luopua, ja 

mistä se edelleen ammentaa saksan kielen ääntämisen juurensa. 

Vertailtaessa pedagogisen ääntämisnormiston ohjeistuksia reine Hochlautung- 

ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan sekä Siebsin klassisen laulun ohjeistuk-
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siin nousee vahvasti esiin se, että pedagogisen ääntämisnormiston ohjeistus on hy-

vin ylimalkaista reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan 

sekä Siebsin klassisen laulun ääntämiseen verrattuna. Merkille pantavaa on myös 

r-äänteen muuttuminen erilaiseksi kuin perinteinen ääntämistapa. Oppaat suosivat 

r-äänteessä vokalisoitua [ɐ]-äännettä muun muassa suffikseissa, prefikseissä ja sa-

nan lopuissa. Lisäksi konsonantin r ääntämistavaksi on noussut uutena allofonina 

yksitäryinen alveolaarinen tremulantti [ɾ], mitä ei taas esiinny reine Hochlautung- 

eikä gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa eikä Siebsin klassisen laulun ohjeis-

tuksissa. Huomiota herättää myös se, että pedagoginen ääntämisnormisto ei enää 

suosi alveolaarisen tremulantin [r] ohjeistamista. Pedagogisessa ääntämisnormis-

tossa vain yleisesti todetaan, että alveolaarista tremulanttia [r] käytetään joko sanan 

ilmaisun korostamisessa tai silloin, kun laulajasta itsestään on sopivaa käyttää sitä 

tekstin tai musiikillisen kontekstin tulkinnassa. Siebs kuitenkin vahvasti ilmaisi, 

että laulussa tulee käyttää ainoastaan alveolaarista tremulanttia [r], koska äänne it-

sessään on hyvin ilmaisuvoimainen.  

Pedagogisesta ääntämisnormistosta nousee vahvasti esiin r-äänteen transkri-

bointiongelma. Pedagoginen ääntämisnormisto ei selkeästi ilmaise, minkälaista r-

äänteen ääntämistä se tavoittelee. Se tulee esiin r-äänteen allofonien sekavilla tran-

skribointitavoilla. Kun pedagoginen ääntämisnormisto esimerkiksi tavoittelee yk-

sitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] ääntämistä, äänne kirjoitetaan alveolaari-

sena tremulanttina [r], tai kun pedagoginen ääntämisnormisto tavoittelee vokalisoi-

tuneen [ɐ]-äänteen ääntämistä, äänne kirjoitetaan soinnillisena uvulaarisena frika-

tiivina [ʁ]. Tällainen äänteiden monitulkintainen transkribointi on äärimmäisen 

harhaanjohtavaa. Laulajalle, joka ei ole opiskellut saksan kieltä, tai laulajalle, joka 

on jo pidemmällä laulu-urallaan mutta haluaa opiskella lisää saksan kielen ääntä-

mistä, pedagoginen ääntämisnormisto ei pysty näillä sekavilla transkribointitavoil-

lansa tarjoamaan sitä ratkaisua, jota hän mahdollisesti etsii ääntämistapansa tarken-

tamiseksi. Lisäksi hämmentävää on se, että IPA:n tarjotessa selkeät ja yksiselitteiset 

symbolit äänteiden transkribointiin pedagoginen ääntämisnormisto ei niitä käytä. 

Tämä saattaa johtua siitä, että pedagogisen ääntämisnormiston laatijat vain halua-

vat yksinkertaistaa r-äänteen kirjoitustapaa, kuten De’Ath (2013: 69) toteaa, ennen 

kuin kirjoittaa äänteiden symbolit IPA:n mukaisesti useilla eri symboleilla. On 

mahdollista myös tulkita, että pedagogisen ääntämisnormiston laatijoiden on yk-

sinkertaisesti helpompaa ja nopeampaa ilmaista r-äänne alveolaarisena tremulant-

tina [r] ja säännöillä selittää se ääntämistapa, mitä he sillä tarkoittavat minkäkin 

säännön kohdalla. 
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Verrattaessa pedagogista ääntämisnormistoa reine Hochlautung -ääntämista-

paan ja Siebsin klassisen laulun sääntöihin havaitaan muutos, joka nousi esiin pe-

dagogisen ääntämisnormiston tarkastelussa. (Ks. Taulukko 15.) 

Taulukko 15. Pedagoginen ääntämisnormisto suhteessa reine Hochlautung -ääntämis-

tapaan ja Siebsin klassisen laulun sääntöihin. 

Foneemi 

Kirjakielen  

ääntämisnormisto 

Pedagoginen  

ääntämisnormisto 

/s/ [z] [z], [s] 

/r/ [r] [r], [ɾ], [ʁ], [ɐ] 

/b/ [p] [p] 

/d/ [t] [t] 

/g/ [k] [k] 

/-ig/ [ɪç] [ɪç] 

/ng/ [ŋ] [ŋ] 

/kk/ [lyhyt] [lyhyt] 4 opasta 

/ky/ [yhdistetty] [yhdistetty] 3 opasta 

/vs/ [sidottu] [sidottu] 1 opas 

/dm/ [pitkä vokaali] [pitkä vokaali] 4 opasta 

Taulukosta 15 havaitaan, että pedagoginen ääntämisnormisto antaa enemmän vaihto-

ehtoja saksan kielen äänteiden varioimiseen /s/- ja /r/-foneemissa kuin kirjakielen ään-

tämisnormisto. Toisaalta havaitaan, että ääntämistä opastetaan reine Hochlautung -ään-

tämistavan mukaisesti, kuten foneemeista /b/, /d/, /g/, suffiksista -ig ja kirjainyhdistel-

mästä ng havaitaan. Huomiota herättää myös kaksoiskonsonanttien lyhyen, konsonant-

tien yhdistämisen yhdistetyn, vokaalien sitomisen sidotun ja diftongimelisman pitkän 

vokaalin ääntämisen vähäinen opastus. 
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3 Analyysin menetelmät 

Äänteiden valinta, aineiston tuottaminen ja hierarkkisen ryhmittelyanalyysin me-

netelmä on tämän luvun keskiössä. Aineiston luotettavuuden kolmea eri vaihetta 

kuten esimerkiksi tutkijatriangulaatiota havainnollistetaan. Lisäksi käydään läpi re-

liabiliteettianalyysin toteuttamista foneemitasolla. 

3.1 Äänteiden valinta, aineiston tuottaminen, säännöt 

Tutkittaviksi äänteiksi rajattiin foneemit, jotka ovat keskeisiä klassisen laulun sak-

san kielen konsonantteja ja vokaaleita. Valitut foneemit ovat usein osoittautuneet 

ongelmakohdiksi saksan kielen ääntämisessä laulutunneilla. Näiden ongelmakoh-

tien eli foneemeiden ääntämisen haasteellisuus on noussut esiin sekä tutkijan 

omasta kokemuksesta että kollegojen kanssa käydyistä keskusteluista saksan kielen 

ääntämisen haasteista laulunopetuksessa. Muitakin keskeisiä ja haasteellisia saksan 

kielen äänteitä luonnollisesti on, mutta havainnoitavien foneemien määrä haluttiin 

pitää kohtuullisena. Tämän vuoksi esimerkiksi soinniton palatoalveolaarinen frika-

tiivi [ʃ] jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska sen ääntäminen ei käytännössä ole 

osoittautunut niin ongelmalliseksi kuin soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] 

ääntäminen on. Tätä käsitystä vahvistavat myös Lintusen (2004: 150, 2014: 5) tut-

kimukset, joissa suomalaisten opiskelijoiden soinnillisen alveolaarisen frikatiivin 

[z] ääntäminen on todettu huomattavasti haasteellisemmaksi kuin soinnittoman pa-

latoalveolaarisen frikatiivin [ʃ] ääntäminen. Myös klusiiliäänteisiin liittyvän aspi-

roinnin tarkastelu jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Kirjakielen ääntämisnormisto 

pitää sisällään monipolvisen ja moniulotteisen aspirointisäännöstön (Siebs 1969: 

106–114), ja sen tutkiminen ilman visuaalista ulottuvuutta on äärimmäisen haas-

teellista. Siksi yhdeksän foneemia yhdestätoista keskittyi konsonantteihin ja kaksi 

foneemia vokaaleihin. 

Aineiston tuottaminen aloitettiin tutkimalla partituurin sanat. Partituurista et-

sittiin ne sanat, jotka sopivat kuhunkin 11 havainnoitavaan foneemiin. Tutkittavien 

foneemien osalta lähtökohtana oli nollahypoteesi, jolloin oletettiin, että saksan kie-

len ääntäminen ei noudata reine Hochlautung -ääntämistapaa tai Siebsin klassisen 

laulun ohjeistuksia.  

Seuraavassa tuodaan esiin ne säännöt, missä tutkittavan äänteen tuli sanassa 

sijaita ja miten äänne tuli ääntää. Äänteiden sijaintia sanassa ja niiden ääntämista-

poja valotetaan transkriboiduilla esimerkeillä. Esiin tuodut säännöt nojaavat joko 
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reine Hochlautung -ääntämistapaan tai Siebsin klassisen laulun ohjeistuksiin. Poik-

keuksena on konsonanttien yhdistämisen sääntö, jonka tarkastelu ymmärretään 

tässä laajemmin kuin reine Hochlautung -ääntämistavan sääntö konsonanttien yh-

distämisestä ilmaisee. Tutkimuksen lopussa on sanalistat (ks. Liitteet 1–6), joista 

selviää, mitkä sanat on Frauenliebe und Leben -laulusarjan teksteistä sääntöjen mu-

kaisesti valittu kunkin foneemin kuunteluaineistoksi.  

Soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] ääntäminen edellyttää reine Hochlau-

tung -ääntämistavan säännön mukaan sitä, että konsonantti s sijaitsee joko sanan 

tai tavun alussa ennen vokaalia tai vokaalien välissä, kuten sanoissa so [zo:]91 

(suom. niin) ja gesehen [gə’zeːən] (suom. nähnyt). Siebsin klassisen laulun ohjeis-

tuksen mukaan r-konsonantti ääntyy alveolaarisena tremulanttina [r], kuten sa-

noissa Traume [traomə] (suom. unelma), empor [ɛm'poːr] (suom. ylös), farblos 

['fɑrploːs] (suom. väritön) ja Schwestern ['ʃvɛstərn] (suom. sisko) havaitaan.  

Soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] ääntäminen edellyttää reine Hochlau-

tung -ääntämistavan säännön mukaan sitä, että konsonantti b sijaitsee sanan, tavun 

tai tavun konsonanttiyhtymän lopussa, kuten sanoissa Geliebter [gəliːptər] (suom. 

rakastettu, mielitietty) ja liebt ['liːpt] (suom. rakastaa). Soinnittoman alveolaarisen 

klusiilin [t] ääntäminen reine Hochlautung -ääntämistavan säännön mukaan vaatii 

puolestaan sitä, että konsonantti d sijaitsee sanan tai tavun lopussa, kuten sanoissa 

und ['ʊnt]92  (suom. ja), blind [blɪnt] (suom. sokea) ja tausendmal ['taozəntmɑl] 

(suom. tuhat kertaa).  

Soinnittoman velaarisen klusiilin [k] ääntäminen reine Hochlautung -ääntämis-

tavan säännön mukaan edellyttää sitä, että konsonantti g sijaitsee sanan, tavun tai 

tavun konsonanttiyhtymän lopussa, kuten sanoissa Tag [taːk] (suom. päivä) ja säugt 

['zɔøkt] (suom. imettää). Suffiksi -ig äännetään reine Hochlautung -ääntämistavan 

säännön mukaan soinnittomana palataalisena frikatiivina [ɪç], mutta sen sijaintia 

sanassa ei ole määritelty, kuten sanoista selig ['zeːlɪç] (suom. autuas) ja Bangigkeit 

['bɑŋɪçkɑet] (suom. levottomuus) havaitaan. Kirjainyhdistelmä ng äännetään reine 

Hochlautung -ääntämistavan säännön mukaan velaarisena nasaalina [ŋ], mutta sen 

sijaintia sanassa ei myöskään ole määritelty, kuten sanoista Ring [rɪŋ] (suom. sor-

mus) ja Bangigkeit ['bɑŋɪçkɑet] (suom. levottomuus) huomataan.  

                                                        
91 Sanojen transkriptiot on kirjoitettu Siebsin (1961, 1969) mukaan. 
92 Siebs (1969: 24) kirjoittaa u-vokaalin muotoon [u]. Muoto [ʊ] on kirjoitettu IPA:n (1999: 21–22) 
aakkoston mukaisesti. Myös Kohler (1999: 86–88) kirjoittaa u-vokaalin muotoon [ʊ]. Siebsin, IPA:n ja 
Kohlerin u-vokaalin kirjoitusmuodot merkitsevät lyhyttä ja suljettua u-vokaalia. 
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Kaksoiskonsonantin ääntäminen reine Hochlautung -ääntämistavan säännön 

mukaan yksittäisenä konsonanttina edellyttää sitä, että sana sisältää kaksoiskonso-

nantin, kuten sanoissa Kämmerlein ['kɛmərlaen] (suom. pieni huone, salakammio), 

beglükken [bə'glʏkən] (suom. tehdä onnelliseksi) ja Herr [hɛr] (suom. herra). Kon-

sonanttien yhdistämisen ääntäminen reine Hochlautung -ääntämistavan säännön 

mukaan pitkänä äänteenä vaatii sitä, että kahden peräkkäisen sanan konsonantti-

ääntämys on sama, kuten sanojen blind zu [blɪntːtsʊː]93 (suom. sokea, prepositio) 

ja um mich [ʊmːmɪç]94 (suom. ympäri, minua) välissä. Konsonanttien yhdistämisen 

ääntämisessä huomioidaan lisäksi ne sanat, joissa sana päättyy samaan konsonant-

tiin kuin seuraava sana alkaa ja konsonanttiääntämys on eri, kuten sanojen Herzens 

sonst [hɛrtsəns zɔnst] (suom. sydän, muuten) ja wird der [vɪrt der] (suom. tulee, 

artikkeli) osalta havaitaan. 

Vokaalien sitomisen ääntäminen kahden peräkkäisen sanan välillä Siebsin 

klassisen laulun ohjeistuksen mukaan edellyttää sitä, että jälkimmäisen vokaalin 

edessä ei äännetä soinnitonta glottaalista klusiilia [Ɂ], kuten esimerkiksi fraaseista 

wie im [viː ɪm] (suom. kuinka, prepositio) ja wo ich [voː ɪç] (suom. missä, minä) 

havaitaan. Diftongimelisman ääntäminen Siebsin klassisen laulun ohjeistuksen 

mukaan vaatii sitä, että melismassa (yhdellä tavulla lauletaan vähintään kaksi sä-

veltä) siirrytään toiselle sävelkorkeudelle diftongin ensimmäisellä vokaalilla. Dif-

tongimelisman sijaintia sanassa tai musiikissa ei ole määritelty kuten laulun Seit 

ich ihn gesehen sanassa Kämmerlein ['kɛmərlaen] (suom. pieni huone, salakammio) 

tahdissa [27] ilmenee (ks. Kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Laulun Seit ich ihn gesehen tahdit [26–27]. (Schumann 1987b: 3.) 

Kuviossa 6 näkyy, miten Schumann on säveltänyt tahdin [27] tavun -lein partituu-

riin. Tavun -lein yläpuolella oleva kaari merkitsee sitä, että sävelet [h1] ja [c2] tulee 

laulaa samalla tavulla (ks. Kuvio 7). 

 

                                                        
93 Siebs (1969: 492) transkriboi sanan zu [tsuː] (suom. prepositio, suuntaa ilmaiseva) muodossa. 
94 Siebs (1969: 466) tarkekirjoittaa sanan um [ᴜm] (suom. prepositio, ympäri) muodossa. 
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Kuvio 7. Schumannin alkuperäisestä käsikirjoituksesta laulun Seit ich ihn gesehen tah-

dit [26–27]. (The Morgan Library & Museum 2014.) 

Myös Schumannin alkuperäisessä käsikirjoituksessa kuviossa 7 näkyy tahdin [27] 

tavun -lein yläpuolelle sävelletty kaari. Tavu -lein on kirjoitettu partituurin toiselle 

nuottiriville, joka näkyy yliviivatun sanan Kämmer- (suom. kamari) jäljessä säve-

len [c2] kohdalla. Edeltävässä tahdissa [26] toisella nuottirivillä näkyy himmeäm-

pänä tekstin korjaus, jossa lukee sana Kämmer- (suom. kamari).  

Seuraava taulukko 16 sisältää yhteenvedon foneemeihin liittyvien sanojen ke-

ruun säännöistä partituurista, äänteiden allofonit tai variaatiot ja esimerkkejä. Li-

säksi taulukosta selviää jokaisen allofonin tai variaation ääntämiseen liittyvä sääntö, 

joka perustuu joko reine Hochlautung -ääntämistapaan tai Siebsin klassisen laulun 

ohjeistukseen. Poikkeuksena on konsonanttien yhdistämisen sääntö säännön 2) 

osalta. 
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Taulukko 16. Yhteenvetoa foneemeihin liittyvien sanojen keruun säännöistä, sääntöjen 

perustumisesta, allofoneista ja variaatioista sekä esimerkkejä. 

Foneemi Sääntö Säännön 

perustuminen 

Allofoni tai 

variaatio 

Esimerkki 

/s/-foneemi s-konsonantti sanan tai tavun 

alussa ennen vokaalia tai 

vokaalien välissä 

reine 

Hochlautung 

[z] so [zo:]  

gesehen [gə’zeːən] 

/r/-foneemi r-konsonantin sijaintia ei ole 

määritelty 

Siebsin klassisen 

laulun ohjeistus 

[r] Traume [traomə] 

empor [ɛm'poː r] 

/b/-foneemi b-konsonantti sanan, tavun tai 

tavun konsonanttiyhtymän 

lopussa  

reine 

Hochlautung 

[p] Geliebter [gəliː ptər] 

liebt ['liː pt] 

/d/-foneemi d-konsonantti sanan tai tavun 

lopussa 

reine 

Hochlautung 

[t] blind [blɪnt]  

tausendmal 

['taozəntmɑl] 

/g/-foneemi g-konsonantti sanan, tavun tai 

tavun konsonanttiyhtymän 

lopussa  

reine 

Hochlautung 

[k] Tag [taː k] 

säugt ['zɔøkt] 

Suffiksi -ig suffiksin -ig sijaintia ei ole 

määritelty 

reine 

Hochlautung 

[ç] 

 

selig ['zeː lɪç]  

Bangigkeit ['bɑŋɪçkɑet]  

Kirjain- 

yhdistelmä ng 

kirjainyhdistelmän ng sijaintia 

ei ole määritelty 

reine 

Hochlautung 

[ŋ] Ring [rɪŋ] 

Bangigkeit ['bɑŋɪçkɑet] 

 

Kaksois-

konsonantti 

 

kaksoiskonsonantti sanassa 

 

reine 

Hochlautung 

 

[lyhyt] 

 

Kämmerlein 

['kɛmərlaen]  

beglükken [bə'glʏkən] 

Herr [hɛr] 

Konsonanttien 

yhdistäminen 

konsonanttien yhdistämisessä 

1) kahden peräkkäisen sanan 

konsonanttiääntämys sama  

tai 2) kahden peräkkäisen 

sanan konsonanttiääntämys 

eri 

 

reine 

Hochlautung 

- 

 

[yhdistetty] 

 

[ei yhdistetty] 

 

blind zu [blɪntːtsʊː ]  

um mich [ʊmːmɪç] 

Herzens sonst 

[hɛrtsəns zɔnst] 

wird der [vɪrt deːr] 

Vokaalien 

sitominen 

vokaalit sidotaan kahden 

peräkkäisen sanan välissä  

Siebsin klassisen 

laulun ohjeistus 

[sidottu] wie im [viː ɪm] 

wo ich [voː  ɪç] 

 

Diftongi-

melisma 

 

diftongimelismassa diftongin 

ja melisman sijaintia sanassa 

ja musiikissa ei ole määritelty  

 

Siebsin klassisen 

laulun ohjeistus 

 

[pitkä vokaali] 

 

Kämmerlein 

['kɛmərlaːaen]  

tausendmal 

[taːaozəntmɑl] 
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Taulukosta 16 havaitaan, että kolme foneemia yhdestätoista perustuu Siebsin klas-

sisen laulun ohjeistuksiin. Niihin perustuvat foneemit ovat /r/-foneemi, vokaalien 

sitominen ja diftongimelisma-foneemi. Muiden foneemien osalta äänteiden ohjeis-

tus nojaa reine Hochlautung -ääntämistapaan. Poikkeuksena on konsonanttien yh-

distämisen ääntäminen säännön 2) osalta, joka ei perustu reine Hochlautung -ään-

tämistapaan eikä Siebsin klassisen laulun ohjeistuksiin. Poikkeusta ilmaistaan sym-

bolilla ”-”. 

Sanojen tunnistamisen jälkeen aloitettiin eksperttilaulajien äänteiden auditiivi-

nen havainnointi äänitteissä, ja ääntämistä havainnointiin Sonic Visualiser- ja 

Audacity-ohjelmien avulla. Havainnot allofonien ääntämisestä kyseisessä sanassa 

tallennettiin taulukkolaskentamuotoon. Seuraavissa taulukoissa ja kuviossa käyte-

tään perinteisten kuvailevien tilastollisten menetelmien esimerkkinä /s/-foneemia, 

jonka avulla menetelmien toteutusta tutkimuksessa havainnollistetaan. Taulukossa 

17 on esimerkki laulun Seit ich ihn gesehen /s/-foneemin allofonimatriisista.  

Taulukko 17. Esimerkki laulun Seit ich ihn gesehen /s/-foneemin allofonimatriisista. 

Taulukon 17 ylärivillä näkyvät laulajien nimet lyhenteinä: Kathleen Ferrier (KF), 

Irmgard Seefried (IS), Elisabeth Grümmer (EG), Janet Baker (JB), Elly Ameling 

(EA), Jessye Norman (JN), Brigitte Fassbaender (BF), Tamara Takács (TT), Mar-

jana Lipovšek (ML), Anne Sofie von Otter (ASO), Soile Isokoski (SI) ja Barbara 

Bonney (BB). Ensimmäisessä sarakkeessa sijaitsee laulussa Seit ich ihn gesehen 

esiintyvät s-konsonantin sisältämät sanat, jotka kerättiin soinnillisen alveolaarisen 

frikatiivin [z] reine Hochlautung -ääntämistavan säännön mukaisesti: Konsonantti 

s sijaitsee joko sanan tai tavun alussa ennen vokaalia tai vokaalien välissä. Sanojen 

Sanat KF IS EG JB EA JN BF TT ML ASO SI BB 

seit [3]  /z̥/ /z/ /z̥/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z̥/ /z/ /z/ /z/ 

gesehen [3]  /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /s/ /z/ /z/ 

sein [4]  /z̥/ /z/ /z̥/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ 

seh' [6]  /z̥/ /z/ /z̥/ /z̥/ /z/ /z̥/ /z/ /z̥/ /z/ /z/ /z/ /z/ 

sein [9]  /s/ /z/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ 

sonst [18] /z/ /z/ /z̥/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z̥/ /z/ /z/ /z/ 

seit [27]  /z/ /z/ /z̥/ /z/ /z̥/ /z̥/ /z̥/ /z̥/ /z̥/ /z/ /z/ /z/ 

gesehen [29]  /z̥/ /z/ /z̥/ /z/ /z̥/ /z̥/ /z/ /z̥/ /z/ /z/ /z̥/ /z/ 

sein [31]  /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z̥/ /z/ /z̥/ /z/ /z/ /z/ /z/ 
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perässä hakasulkeissa olevat numerot ilmaisevat tahtinumeroita. Vinoviivojen si-

sällä näkyvät havainnot kertovat siitä, kuinka äänitteillä s-konsonantti äännettiin 

eri allofoneina. 

Allofonien tunnistaminen oli aineistolähtöistä, ja siksi niiden lopullinen luku-

määrä selvisi vasta kaikkien esitysten kuuntelun jälkeen. Yksittäisten laulujen yh-

teenvedoista muodostettiin havaintomatriisit sekä laulajittain että lauluittain. (Ks. 

Taulukko 18.) 

Taulukko 18. Esimerkki /s/-foneemin allofonien absoluuttisista lukumääristä lauluittain. 

Absoluuttiset lukumäärät näkyvät allofonisarakkeissa. Soinnillinen alveolaarinen frika-

tiivi [z] äännetään reine Hochlautung -ääntämistavan säännön mukaan silloin, kun kon-

sonantti s sijaitsee joko sanan tai tavun alussa ennen vokaalia tai vokaalien välissä. 

Laulu [z] [z̥] [s] 

Seit ich ihn gesehen 70 27 11 

Er, der Herrlichste von allen 120 84 - 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 45 27 - 

Du Ring an meinem Finger 19 5 - 

Helft mir, ihr Schwestern 32 28 - 

Süsser Freund, du blickest 74 36 10 

An meinem Herzen, an meiner Brust 29 19 - 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 10 2 - 

Kun foneemien absoluuttiset lukumäärät olivat havaintomatriisin muodossa, ai-

neistosta tehtiin graafinen esitys. Graafinen esitys sisältää allofonien prosenttiset 

frekvenssit pylväsdiagrammien avulla esitettynä. (Ks. kuvio 8.) 
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Kuvio 8. Esimerkki /s/-foneemin allofonien esiintymisestä suhteellisesti lauluittain. Vaa-

kadiagrammissa sinisellä värillä ilmaistaan soinnillista alveolaarista frikatiivia [z], pu-

naisella soinnitonta alveolaarista frikatiivia [z̥] ja vihreällä soinnitonta alveolaarista fri-

katiivia [s]. 

3.2 Hierarkkinen ryhmittelyanalyysi 

Aineiston analysoimisen toisessa vaiheessa käytettiin hierarkkista ryhmittelyana-

lyysia. Hierarkkinen ryhmittelyanalyysi valittiin analyysimenetelmäksi ensinnäkin 

siksi, että sen avulla on mahdollista vastata eksperttilaulajien ryhmittymistä koske-

vaan tutkimusongelmaan. Aineisto on myös kooltaan pieni, ja ryhmittelyanalyysin 

käyttöä puolsi se, että se ei varsinaisesti sisällä ehtoja havaintoyksikköjen minimi-

lukumäärästä. Ryhmittelyanalyysin hyvänä puolena voidaan myös pitää sitä, että 

sen tulokset esitetään havainnollisesti dendrogrammien (puukuvaaja, Metsä-

muuronen 2011: 878) avulla, jolloin niiden tulkinta on kaksiulotteisuuden vuoksi 

selkeää.  

Hierarkkinen ryhmittelyanalyysi on monimuuttujamenetelmä. Monimuuttuja-

menetelmissä tarkastellaan useiden muuttujien välisiä suhteita (Ervasti 2003: 1). 

Usein niiden tavoitteena on vähentää muuttujien määrää. Muuttujia voidaan myös 

yhdistellä sopivien sääntöjen mukaan. (Mustonen 1995: iii.) 

Hierarkkinen ryhmittelyanalyysi on luonteeltaan eksploratiivista, aineistoa tut-

kivaa analyysia (Metsämuuronen 2011: 875). Tähtinen, Laakkonen ja Broberg 
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(2011: 179) lisäävät ryhmittelyanalyysin olevan yleensä kuvailevaa ja aineistoläh-

töistä. Sen avulla pyritään eksplikoimaan aineiston jakaumissa esiintyviä havainto-

yksikköjen läheisyyksiä. Eksplikoimisessa ei tavallisesti käytetä lähtökohtana mi-

tään olemassa olevaa teoriaa jäsentämässä havaintoyksiköiden ryhmäjäsenyyksiä 

tai ryhmittymisiä. Tässä mielessä hierarkkinen ryhmittelyanalyysi sopii tutkimuk-

sen kokonaisuuteen. Tutkimus lähti liikkeelle aineistolähtöisesti, kun aineisto ensin 

tuotettiin kuuntelemalla eksperttilaulajien äänitteitä ja kirjaamalla kuullut havain-

toyksiköt taulukkolaskentamuotoon.  

Ryhmittelyanalyysin tavoitteena on jakaa aineisto ryhmiksi eli klustereiksi. 

Ryhmien lukumäärä ei yleensä ole ennalta tiedossa. (Tähtinen ym. 2011: 179–180.) 

Ryhmät muodostetaan siten, että jokaiseen ryhmään kuuluvat havainnot ovat omi-

naisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisia (Blaikie 2004: 155, Breakwell ym. 

2000: 388, Cohen ym. 2007: 584, Hair Jr ym. 1998: 473, Hothorn & Everitt 2014: 

380, Metsämuuronen 2011: 876, Tähtinen ym. 2011: 180). Analyysin tuloksena 

muodostuneet ryhmät sen sijaan eroavat toisistaan mahdollisimman paljon (Blaikie 

2004: 155, Breakwell ym. 2000: 388, Hair Jr ym. 1998: 473, Hothorn & Everitt 

2014: 380, Tähtinen ym. 2011: 180). 

Ryhmittelyanalyysi poikkeaa useimmista muista monimuuttujamenetelmistä 

siinä, että aineiston pienuus on ryhmittelyanalyysia helpottava asiantila (Ervasti 

2003: 15–16, Metsämuuronen 2011: 875, Tähtinen ym. 2011: 180). Ryhmittelyn 

perustana käytettyjen muuttujien lukumäärä vaihteli foneemeittain. Yhteensä 

muuttujia oli 40, joiden mukaan luotiin yleinen kuva eksperttilaulajien ryhmiin si-

joittumisesta. (Ks. Taulukko 19.) 
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Taulukko 19. Muuttujien lukumäärät. Taulukon vasemmassa sarakkeessa lyhenteet tar-

koittavat: konsonanttifoneemit /s/, /r/, /b/, /d/, /g/, suffiksi -ig, kirjainyhdistelmä ng, kak-

soiskonsonantti /kk/, konsonanttien yhdistäminen /ky/, vokaalien sitominen /vs/ ja dif-

tongimelisma /dm/. Oikean puoleisessa sarakkeessa näkyy muuttujien lukumäärät. 

Foneemi Muuttujien lukumäärä 

/s/ 3 

/r/ 10 

/b/ 3 

/d/ 3 

/g/ 3 

/-ig/ 4 

/ng/ 4 

/kk/ 2 

/ky/ 3 

/vs/ 3 

/dm/ 2 

Ryhmittelyanalyysin ensimmäisessä vaiheessa usein suositellaan ryhmittelyn pe-

rustana käytettyjen muuttujien standardisoimista95 (Gallestey 2008: 205–206, Met-

sämuuronen 2011: 877, Tähtinen ym. 2011: 180–181). Syynä tähän on se, että poik-

keavien havaintojen (outlier, extreme) suuret tai pienet arvot korostuvat voimak-

kaasti etäisyysmittaa laskiessa varsinkin silloin, jos muuttujien hajonnat ovat kovin 

erilaisia (Heikkilä 1999: 240, Karhunen ym. 2011: 62, Tähtinen ym. 2011: 181). 

Tässä poikkeavien havaintojen kartoitus tehtiin siten, että tarkasteltiin sekä stan-

dardisoimatonta että standardisoitua aineistoa.  
Toisessa vaiheessa valitaan havaintojen, muuttujien ja klustereiden etäisyyk-

sien mittaamismenetelmä, joita ovat muun muassa Wilksin lambda, euklidinen etäi-

syys ja euklidisen etäisyyden neliö. Neliöity euklidinen etäisyys tarkoittaa kaikkien 

muuttujien ja kaikkien havaintojen suhteen laskettujen poikkeamien neliöiden sum-

maa (Metsämuuronen 2011: 877). Tässä hierarkkisen ryhmittelyanalyysin kluste-

reiden etäisyyksien mittaamismenetelmäksi valittiin neliöity euklidinen etäisyys.  

Analyysin kolmannessa vaiheessa havainnot, muuttujat tai klusterit linkitetään 

toisiinsa (Metsämuuronen 2009: 878). Ryhmien kokojen ja varianssien ollessa sa-

moja on suositeltavaa käyttää between groups -linkitystä (SPSS-ohjelmassa oletus-

arvona) eli ryhmien välinen linkki -menetelmää (Ervasti 2003: 17, Metsämuuronen 

                                                        
95 Standardisoinnissa muuttujalle tehdään muunnos eli muuttujat muunnetaan yhtenäiseen mitta-skaa-
laan. Tämä tarkoittaa sitä, että havaintoarvoista vähennetään muuttujan keskiarvo ja saatu erotus jaetaan 
keskihajonnalla. Muunnoksella havaintoarvojen keskiarvo etenee kohtaan 0 ja keskihajonta saa arvon 
1. (Tähtinen ym. 2011: 179, 181.) 
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2011: 878). Jos ryhmien otoskoot ja varianssit ovat toisistaan poikkeavia, käytetään 

joko nearest neighbor- tai furthest neighbor -menetelmää (Metsämuuronen 2011: 

878). Tässä klusterit linkitettiin toisiinsa between group -menetelmällä. 

 Ryhmittymisen etenemistä voidaan kuvata jääpuikkokuviolla (Vertical icicle) 

tai etäisyysarvoja ja ryhmittymistä dendrogrammin avulla (Tähtinen ym. 2011: 

181). Seuraavassa kuviossa 9 käytetään esimerkkinä dendrogrammia, joka ei ole 

mukana tutkimuksen aineistossa. Dendrogrammin avulla havainnollistetaan sitä, 

kuinka dendrogrammia on mahdollista tulkita.  

 

Kuvio 9. Esimerkki dendrogrammista. Mitä pidempiä dendrogrammien vaakasuorat vii-

vat ovat, sitä erilaisempia ryhmiä tai yksikköjä on yhdistetty. 

Kuviossa 9 on esimerkki dendrogrammista. Dendrogrammia tulkitaan vasemmalta 

oikealle. Y-akselilla näkyvät numerot ilmaisevat eksperttilaulajia numeroina. X-ak-

selilla näkyy skaalattu etäisyys (asteikko 0–25), jonka avulla voidaan muodostaa 

käsitys siitä, missä vaiheessa eksperttilaulajat on yhdistetty samaan ryhmään. Mitä 
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lyhyempi vaakasuora viiva on, sitä aiemmin eksperttilaulajat ovat sijoittuneet sa-

maan ryhmään, kuten eksperttilaulajat Jessye Norman ja Marjana Lipovšek. Lyhyt 

viiva kertoo myös siitä, että eksperttilaulajien saksan kielen ääntämisestä löytyy selvää 

yhdenmukaisuutta. Mitä pidempi vaakasuora viiva puolestaan on, sitä myöhemmin 

eksperttilaulajat ovat sijoittuneet samaan ryhmään, kuten eksperttilaulajat Tamara 

Takács ja Irmgard Seefried. Pitkä viiva tarkoittaa näin sitä, että eksperttilaulajien 

saksan kielen ääntämisestä ei juuri löydy yhdenmukaisuutta. Dendrogrammin klus-

terit erottuvat toisistaan vertikaalisesti, kuten voidaan huomata tyhjistä väleistä eks-

perttilaulajien Tamara Takács ja Anne Sofie von Otter sekä Elisabeth Grümmer ja 

Irmgard Seefried välillä. Dendrogrammia tulkitaan siis kaksiulotteisesti sekä 

vaaka- että pystysuoraan. Nämä ohjeistukset mielessä pitäen havaitaan, että kuvi-

osta löytyy kolme klusteria. Ensimmäiseen ryhmään sijoittuvat eksperttilaulajat 

Jessye Norman, Marjana Lipovšek, Janet Baker, Soile Isokoski, Kahtleen Ferrier, 

Tamara Takács. Toiseen ryhmään sijoittuvat eksperttilaulajat Anne Sofie von Otter, 

Barbara Bonney, Brigitte Fassbaender ja Elisabeth Grümmer. Kolmanteen ryhmään 

sijoittuvat eksperttilaulajat Irmgard Seefried ja Elly Ameling. 

Havaintojen ryhmittely etenee siis vaiheittain. Alussa ryhmiä on yhtä monta 

kuin havaintojakin. Seuraavaksi kaksi keskenään lähimpänä olevaa havaintoa yh-

distetään samaan ryhmään. Kolmas havainto liitetään edellisten muodostamaan 

ryhmään tai se yhdistetään jonkun toisen havainnon kanssa omaksi ryhmäkseen. 

Tämä sama toimintatapa etenee askel kerrallaan eteenpäin. Se tarkoittaa, että jokai-

sessa vaiheessa ryhmittelemätön havainto joko liitetään aiempiin ryhmiin tai toi-

seen ryhmittelemättömään havaintoon. On myös mahdollista, että kaksi jo muo-

dostettua ryhmää yhdistetään isommaksi ryhmäksi. Lopuksi koko aineisto muodos-

taa yhden suuren ryhmän, josta juontuu käsite hierarkkisuus. Menetelmän hierark-

kisuus ilmentää sitä, että kerran ryhmitelty havainto säilyy loppuun asti samassa 

ryhmässä. (Metsämuuronen 2011: 876, Tähtinen ym. 2011: 181.)  

Dendrogrammin informaatio voidaan myös kuvata agglomeraatio- eli yhdistä-

mistaulukossa (Metsämuuronen 2011: 878). Seuraavassa taulukossa 20 tarkastel-

laan ryhmittelyä agglomeraatioataulukon avulla. Alla oleva taulukko ei ole mukana 

tutkimusaineistossa edeltävän dendrogrammin tavoin. 
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Taulukko 20. Esimerkki agglomeraatiotaulukosta. 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appear Next Stage 

Cluster 1 Cluster 2  Cluster 1 Cluster 2  

1 6 9 734,000 0 0 6 

2 10 12 1364,000 0 0 4 

3 2 5 1392,000 0 0 11 

4 7 10 1774,000 0 2 9 

5 4 11 2078,000 0 0 6 

6 4 6 2800,000 5 1 8 

7 1 8 3162,000 0 0 8 

8 1 4 4070,000 7 6 10 

9 3 7 4145,333 0 4 10 

10 1 3 6215,583 8 9 11 

11 1 2 12734,600 10 3 0 

Taulukossa 20 näkyy hierarkkisen ryhmittelyanalyysin agglomeraatiokertoimet 

(coefficients) sekä klusterointi eri vaiheissa. Pienet agglomeraatiokertoimet ilmai-

sevat sitä, että menetelmä yhdistää hyvin homogeenisia ryhmiä toisiinsa. Kahden 

hyvin erilaisen klusterin liittäminen toisiinsa puolestaan tuottaa suuren kertoimen 

arvon, kuten esimerkiksi vaiheiden 4 ja 5 välillä havaitaan olevan. Vaiheet (Stage), 

joissa muuttujia linkitetään yhteen, näkyvät vasemmassa sarakkeessa. Klusterit, 

jotka yhdistetään, näkyvät sarakkeessa ”Cluster combined”. Havainnot, joita ei 

vielä ole yhdistetty mihinkään klusteriin, näkyvät sarakkeessa ”Stage cluster first 

appear”. Yllä olevan agglomeraatiotaulukon tulkintaa helpottaa, jos samanaikai-

sesti seuraa edeltävän dendrogrammin kuvaa. Agglomeraatiotaulukosta havaitaan, 

että ensimmäisessä vaiheessa (stage 1) samaan ryhmään ovat sijoittuneet ekspert-

tilaulajat Jessye Norman (6) ja Marjana Lipovšek (9). Toisessa vaiheessä (stage 2) 

samaan ryhmään ovat sijoittuneet eksperttilaulajat Anne Sofie von Otter (10) ja 

Barbara Bonney (12). Kolmannessa vaiheessa (stage 3) samaan ryhmään ovat si-

joittuneet eksperttilaulajat Irmgard Seefried (2) ja Elly Ameling (5). Neljännessä 

vaiheessa (stage 4) samaan ryhmään eksperttilaulajien Anne Sofie von Otter (10) 

ja Barbara Bonney (12) kanssa sijoittuu Brigitte Fassbaender (7). Sijoittuminen nä-

kyy taulukossa kohdassa ”Stage cluster first appear, Cluster 2” numerona 2, joka 

tarkoittaa eksperttilaulajan Brigitte Fassbaender sijoittumista 2. vaiheessa sijoittu-

neiden eksperttilaulajien ryhmään. On siis tapahtunut ensimmäinen klusterointi. 

Kuudennessa vaiheessa (stage 6) tapahtuu toinen klusterointi, jossa eksperttilaula-

jien Janet Baker (4) ja Soile Isokoski (11) kanssa samaan ryhmään sijoittuu Tamara 
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Takács (6), mikä näkyy taulukossa kohdassa ”Stage cluster first appear, Cluster 2” 

numerona 1. Tällä tavoin klusterointia jatketaan siihen asti, kunnes kaikki ekspert-

tilaulajat ovat sijoitettuna ryhmiin ja lopuksi muodostavat yhden suuren klusterin. 

Breakwellin, Hammondin ja Five-Schaw’n (2000: 389) mukaan ryhmittely-

analyysin haasteena on klusterisarjojen yleistäminen, joka heidän mukaansa vaatii 

erilaisia ryhmittelyn analyysimenetelmiä yhden menetelmän sijaan. Samoin totea-

vat Johnson ja Wichern (2007: 695), joiden mukaan tulisi kokeilla useampaa ryh-

mittely- ja etäisyyksien analyysimenetelmää. Tähtinen, Laakkonen ja Broberg 

(2011: 179) jatkavat, että eri ryhmittelymenetelmät voivat tuottaa hyvin erilaisia 

lopputuloksia. Hothorn ja Everitt (2014: 397) toteavat, että on haasteellista tietää, 

minkälaiset muuttujayhdistelmät, mittauksien samankaltaisuudet tai ryhmittelytek-

niikat johtavat mielenkiintoiseen ja informatiiviseen luokitteluun. Breakwellin, 

Hammondin ja Five-Schaw’n (2000) mukaan ryhmittelyanalyysin haasteena on 

myös klustereiden tulkinta, joka nousee esiin ennemmin havaintoyksikköjen kuin 

muuttujien ryhmittelyssä. Syynä on se, että ihmisten sijoittaminen tiettyyn ominai-

suuteen ei ole niin yksinkertaista kuin muuttujien sijoittaminen tiettyyn malliin. 

(Breakwell ym. 2000: 389–390.) Tässä tutkimuksessa etäisyyden mittamis- ja ryh-

mittelyanalyysimenetelmien valinta sekä klustereiden tulkinta ei kuitenkaan osoit-

tautunut niin haasteelliseksi kuin edellä olevat tutkimukset niiden valinnan ja tul-

kinnan ovat todenneet olevan. Perusteena on muun muassa tutkittavan aineiston 

ominaisuus, mikä suuntasi vahvasti tutkimuksen menetelmien valintaa sekä klus-

tereiden tulkinnan suuntautuminen eksperttilaulajien ääntämisen yhdenmukaisuu-

teen siis objektiin. 

Tässä tutkimuksessa hierarkkinen ryhmittelyanalyysi toteutettiin tietokone-

avusteisesti SPSS-ohjelmaa käyttäen. Aineisto muodostui allofonien havaintomat-

riiseista. Aineistolle tehty esitarkastelu osoitti, että se sisälsi paljon poikkeavia ha-

vaintoja ja muuttujien vaihteluvälit sekä varianssit olivat kovin erilaisia. Tämän 

vuoksi aineisto standardisoitiin, jotta erilaiset vaihteluvälit eivät kovin voimak-

kaasti vaikuttaneet tuloksiin.  

3.2.1 Aineiston luotettavuuden arviointi 

Luvussa tarkastellaan aineiston tuottamisen kolmea eri vaihetta. Ensimmäinen ja 

toinen vaihe keskittyvät kahden eri musiikkiohjelman käyttöön ja kuuntelujen to-

teutustapaan. Kolmas vaihe syventyy erityisasiantuntijoiden koekuunteluun eli tut-

kijatriangulaatioon.  
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Aineiston reliabiliteettianalyysin toteutukseen keskitytään luvun loppupuolella. 

Lisäksi syvennytään erityisasiantuntijoiden koekuuntelun tuloksiin suhteellisesti 

tarkasteltuna. Myös reliabiliteettianalyysin tuloksia tarkastellaan suhteessa sekä 

tutkijaan että erityisasiantuntijoiden välillä. 

3.2.2 Aineiston tuottamisen vaiheet  

Tutkimuksessa on mukana 12 CD-äänitettä, joista muodostuu tutkimusaineisto. 

CD-äänitteet sisältävät laulun lisäksi piano-osuuden. Pianon suodattaminen koko-

naan pois äänitteen raidalta ei ollut mahdollista johtuen niiden äänitysmenetelmästä 

(monoäänitys: samalla raidalla piano ja laulu) tai levytyksen ollessa moniraitaääni-

tys erillisten ääniraitojen saaminen levy-yhtiöiltä oli mahdotonta, koska levy-yhtiöt 

omistavat niiden tuotanto- ja esitysoikeudet.  

Signaalierottelua ja äänitteisiin liittyvää signaalierottelua on tutkittu (Ewert & 

Müller 2011, 2012, Fizgerald & Gainza 2010, Huang ym. 2014, Jeong & Lee 2014a, 

2014b, van der Kouwe ym. 2001, Litvin & Cohen 2011, Sprechmann ym. 2012, 

Yen ym. 2014). Äänitteistä tehtävä signaalierottelu on kuitenkin koettu haasteel-

liseksi (Ewert & Müller 2011: 245, Fitzgerald & Gainza 2010: 62, Huang ym. 2014: 

1, Jeong & Lee 2014a: 1, Şimşekli & Cemgil 2012: 1, Yang ym. 2014: 507). Ai-

neiston kesto, jossa signaalierottelua on tutkittu, on vaihdellut muutamista sekun-

neista 90 sekunnin pituisiin katkelmiin (Fitzgerald & Gainza 2010: 70, Huang ym. 

2014: 4, Litvin & Cohen 2011: 346, Rafii ym. 2013: 4, Şimşekli & Cemgil 2012: 

4, Umap & Chaudhari 2015: 543, Yang ym. 2014: 510). Tutkimusten tulokset sig-

naalierottelun suhteen osoittautuivat varovaisen myönteisiksi, mutta menetelmien 

haasteellisuus kuitenkin todettiin. Myös tutkimusmenetelmien kehittely osoitettiin 

vaativan edelleen uutta tutkimusta.  

Tutkimuksissa osoitettu signaalierottelun ongelmallisuus ja testattujen aineis-

tojen lyhytkestoisuus osoitti, että tämän tutkimuksen puitteissa äänitteiden singaa-

lierottelu eli lauluäänen erottaminen pianoäänestä ei ollut mahdollista. Siksi aineis-

toa ei voitu tuottaa esimerkiksi kielitieteissä suosittua Praat-ohjelmaa96 käyttäen. 

Praat-ohjelma soveltuu ainoastaan puheen tai säestyksettömän laulun tutkimukseen.  

Aineiston luotettavuuden haasteeksi muodostui se, kuinka todentaa tutkijan 

kuulonvaraisesti havainnoimat äänteet juuri sellaisiksi äänteiksi, jotka tutkija itse 

tunnistaa niiden olevan. Tästä johtuen aineiston tuottaminen ja sen luotettavuuden 

saavuttaminen muodostui kolmivaiheiseksi.  

                                                        
96 Praat-ohjelma löytyy sivustolta URI: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. Viitattu 2014/11/11. 



102 

Ensimmäisessä vaiheessa aineistoa kuunneltiin ja analysoitiin Sonic Visuali-

ser -ohjelman97 avulla. Sonic Visualiser on kehitetty Lontoon yliopiston Centre for 

Digital Music Queen Mary -keskuksessa. Ohjelma soveltuu äänitiedostojen kuvan-

tamiseen ja äänitteiden analysoimiseen. Sonic Visualiser -ohjelmasta hyödynnettiin 

erityisesti äänitteen hidastamiseen kehitettyä ominaisuutta. Koska kaikkia äänteitä 

ei ollut mahdollista kuulla esitystempossa, aineiston tuottamisen helpottamiseksi 

tempoa hidastettiin eri foneemeissa tietyn maksimitempon verran. (Ks. Taulukko 

21.)  

Taulukko 21. Tempon hidastaminen maksimiprosenttina. 

Foneemi Tempon hidastaminen max % 

/s/ –10 % 

/r/ –15 % 

/d/ –20 % 

/b/ –50 % 

/g/ –100 % 

/-ig/ –100 % 

/ng/ –100 % 

/kk/ –25 % 

/ky/ –200 % 

/vs/ –100 % 

/dm/ –50 %  

Taulukon 21 vasemmassa sarakkeessa näkyy havainnoitavat foneemit lyhenteinä: 

konsonanttifoneemit /s/, /r/, /b/, /d/, /g/, suffiksi -ig, kirjainyhdistelmä ng, kaksois-

konsonantti /kk/, konsonanttien yhdistäminen /ky/, vokaalien sitominen /vs/ ja dif-

tongimelisma /dm/. Taulukosta havaitaan, että tempon hidastaminen foneemeittain 

vaihteli –10 ja –200 %:n välillä. Tempon hidastamisen tavoitteena oli poistaa tut-

kijan havaintovirheet. Havainnointia jatkettiin iteratiivisesti tempoa asteittain hi-

dastaen. Toistoja tehtiin niin kauan kuin äänteet olivat vielä eksplisiittisesti kuulta-

vissa ja todennettavissa tai kunnes peräkkäiset, saman äänitteen kohdasta saadut 

havainnot vastasivat tulokseltaan toisiaan.  

Tempon hidastamisen ominaisuutta käytettiin muun muassa silloin, kun fraasi 

edellytti nopeaa artikulointia tai eksperttilaulajien ääntäminen oli epäselvää. Sitä 

käytettiin myös äänteiden tarkistamistilanteissa, joissa ensin kuunneltiin äänne a 

                                                        
97 Sonic Visualiser -ohjelma löytyy sivustolta URI: http://www.sonicVisualiser.org. Viitattu 2014/07/27. 
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tempossa. Sen jälkeen tempoa hidastettiin iteratiivisesti. Lopuksi äännettä kuunnel-

tiin vielä a tempossa.  

Toisessa vaiheessa aineistoa havainnoitiin Audacity-ohjelmaa apuna käyt-

täen.98 Audacity-ohjelmalla voi esimerkiksi äänittää tai editoida ääntä muun mu-

assa leikkaamalla, kopioimalla tai sekoittamalla ääniä keskenään. Ohjelmasta hyö-

dynnettiin äänen tietyn taajuusalueen leikkaamista (suodatus), kohinan poistoa 

sekä tarpeen tullen muutettiin stereoääni monoääneksi. Mainittujen äänenkäsittely-

tekniikoiden päämääränä oli nostaa esiin lauluääni ja häivyttää piano taka-alalle, 

jolloin laulajien ääntämistä oli helpompi havainnoida (minimoida mahdolliset ha-

vainnoinnin subjektiiviset virheet). Samalla aineiston havainnoinnin luotettavuutta 

pyrittiin vahvistamaan vertailemalla auditiivisesti havainnoituja äänteitä kansain-

välisen aakkoston foneemiäänteiden (The Sounds of the International Phonetic 

Alphabet 2003) äänteisiin. Äänteiden vertailun tarkoituksena oli varmistua kuul-

lusta äänteestä. 

Äänteiden tarkistamisvaiheessa taajuusalueiden leikkaamista ja kohinan pois-

toa käytettiin kaikkien äänteiden osalta. Niiden käyttö oli siis jatkuvaa. Stereoäänen 

muuttaminen monoääneksi oli puolestaan satunnaisempaa, mutta ominaisuutta 

käytettiin silloin, kun äänteen varmistamiseen tarvittiin lisäapuja. 

Äänitteitä havainnoitaessa ei ilmennyt äänitystekniikasta johtuvia kuulemison-

gelmia kuten sitä, että laulajan ääntäminen olisi jäänyt pianoäänen alle. Äänitteistä 

ei myöskään ollut havaittavissa sitä, että eksperttilaulajien esityksiä olisi korjailtu 

studiossa. Tämä ilmeni muun muassa siinä, että eksperttilaulajien esityksistä oli 

tunnistettavissa sävelten epäpuhtautta ja sanojen väärin ääntämistä. Lisäksi live-

esityksistä kuului yleisön köhimistä ja studiossa äänitetyistä esityksistä nuottisivu-

jen kääntelyä tai pianon pedaalin kolinaa.  

Aineiston luotettavuuden Sonic Visualiser- ja Audacity-ohjelmalla tuotettuna 

sekä vertailemalla auditiivisesti havainnoituja äänteitä IPA:n äänteisiin sekä hy-

västä äänitystekniikasta huolimatta ei edelleenkään katsottu olevan riittävä. Sen 

vuoksi päädyttiin kolmanteen vaiheeseen, jossa aineiston luotettavuuden saavutta-

miseksi otettiin käyttöön tutkijatriangulaatio.  

Tutkijatriangulaatioon päätymiseen vaikutti kolme tekijää: 1) tutkimuksen ha-

vaintoaineisto tuli altistaa ulkopuoliselle arvioinnille, 2) saksan kielen ääntäminen 

laulussa perustuu normatiiviseen ääntämistapaan ja 3) koekuuntelijat eli erityisasi-

antuntijat tuntevat musiikin. Tutkimuksen havaintoaineiston altistaminen ulkopuo-

                                                        
98 Audacity-ohjelma löytyy osoitteesta URI: http://audacity.sourceforge.net. Viitattu 2014/10/02. 
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liselle arvioinnille antoi luotettavuutta itse aineistolle, koska sen tuottaminen toteu-

tettiin havainnoimalla äänteitä kuulonvaraisesti. Aineiston tuottaminen oli siis sub-

jektiivista. Tämän vuoksi oli varmistettava, että tutkijan löytämät äänteet olivat 

myös muiden löydettävissä. Jos erityisasiantuntijat löysivät samoja äänteitä kuin 

tutkija itse, se lisäsi luotettavuutta tutkijan löytämille äänteille.  

Saksan kielen ääntäminen laulussa perustuu normatiiviseen ääntämistapaan. 

Siksi laulajien äidinkielellä tai saksan kielen eri murteilla ei katsottu olevan merki-

tystä. Néron (2008: 602) on todennut, että on mahdotonta tietää, onko laulajien 

ääntäminen vaistonvaraista vai onko se tietoista kielioppiin perustuvaa ääntämistä, 

mikä ilmeni ranskaa puhuvien laulajien ranskan kielen ääntämisestä äänitteiden 

avulla tehdystä tutkimuksesta. Tässä tutkimuksessa mukana olevien eksperttilaula-

jien äidinkielellä ei täten ollut merkitystä, koska heidän saksan kielen ääntämisensä 

oletettiin olevan riittävä erityisesti laulupedagogisen tutkimuksen kannalta. Toi-

saalta tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, missä määrin eksperttilaulajien äi-

dinkielen tausta näkyy ryhmiin sijoittumisissa. 

Laulusarjan ambitus mahdollisti koekuunteluperustaisen testin. Laulusarjan 

kokonaisambitus on duodesiimi (oktaavi + kvintti), joka ei laajene ylä- ja alarekis-

terien ääripäihin. Siksi ambitus ei tuo esiin foneettisia ongelmia, joilla viitataan sii-

hen, että vokaalit ja diftongit eivät vääristy. Vääristymisellä tarkoitetaan laulupe-

dagogiikassa vokaalien pyöristymistä ja fonetiikassa sitä, että formantit eivät lä-

hesty toisiaan eli eri vokaalit tai diftongit eivät kuulosta samankaltaisilta.  

Koekuuntelussa erityisasiantuntijat voidaan periaatteessa luokitella kolmeen 

eri kuuntelijatyyppiin: 1) tavallinen kuuntelija, joka valitaan esimerkiksi kadulta, 

2) asiantuntija, joka on perehtynyt tutkittavaan asiaan mutta ei tunne sen yksityis-

kohtia ja 3) erityisasiantuntija, joka on perehtynyt tutkittavaan asiaan ja tuntee sen 

yksityiskohdat. Tämän tutkimuksen kuuntelutyypiksi valittiin sellaiset trianguloijat, 

joita voidaan kutsua erityisasiantuntijoiksi, ja joiden tuli osata saksan kieltä ja sen 

ääntämistä, lukea partituuria ja tuntea laulusarjan musiikki entuudestaan. Koekuun-

telun toteutti kolme laulupedagogia, joiden erityisasiantuntijuus perustui laulufo-

netiikan ja saksan ääntämisen osaamiseen osana laulupedagogiikkaa. Erityisasian-

tuntijoiden saksan kielen osaamista ei erikseen arvioitu, sillä erityisasiantuntijat 

ovat laulupedagogeja ja laulufonetiikan asiantuntijoita. Laulupedagogien erityis-

asiantuntijuus perustui myös laulusarjan musiikin tuntemiseen joko itse laulusarjaa 

laulaneena tai sitä opettaneena, jolloin partituurin seuraaminen oli helppoa ekspert-

tilaulajien äänteiden havainnoinnissa. 

Aineiston luotettavuuden saavuttamiseksi erityisasiantuntijat havainnoivat 18 % 

(trianguloijat arvioivat 1 080 äännettä tutkijan havainnoimista 5 964 äänteestä, siis 
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1 080/5 964 × 100 = 18 %) laulusarjan äänteiden kokonaismäärästä. Havainnoita-

viksi lauluiksi valittiin laulusarjan ensimmäinen Seit ich ihn gesehen, kolmas Ich 

kann’s nicht fassen, nicht glauben ja viides Helft mir, ihr Schwestern laulu eli jo-

kaiselta laulajalta tuli havainnoida yhteensä kolme laulua. Näissä kolmessa laulussa 

oli kaikki allofonit läsnä. Valintaan vaikutti myös se, että valitut laulut edustivat 

kyseisen foneemin osalta mahdollisimman laajaa kirjoa erilaisia äänteitä. 99 Ensim-

mäisestä laulusta erityisasiantuntijat havainnoivat konsonanttien yhdistäminen- (36 

äännettä) ja vokaalien sitominen -foneemit (24 äännettä). Kolmannesta laulusta tuli 

havainnoida konsonanttien yhdistäminen -foneemi (72 äännettä). Viidennestä lau-

lusta havainnoinnin kohteena oli kymmenen eri foneemia: /s/- (60 äännettä), /r/- 

(588 äännettä), /d/- (36 äännettä), /g/- (36 äännettä), suffiksi -ig (84 äännettä), kir-

jainyhdistelmä ng (12 äännettä), /b/- (36 äännettä), kaksoiskonsonantti- (48 ään-

nettä), diftongimelisma- (36 äännettä) ja konsonanttien yhdistäminen -foneemi (12 

äännettä).  

Koekuuntelijat saivat ohjeet aineiston havainnoinnin toteuttamiseksi. (Ks. 

Liite 8.) Lisäksi he saivat 1) 2 CD-levyä, jotka molemmat sisälsivät 18 laulua eli 

yhteensä 36 laulua. Laulut oli suodatettu 315 ja 800 hertzin väliseltä taajuusalueelta. 

Suodatus korosti lauluääntä ja samalla vaimensi pianon ääntä. Samoin koekuunte-

lijat saivat 2) IPA:n The Sounds of the International Phonetic Alphabet -äänitteen 

(2003) äänteiden opiskelemista, kuuntelemista ja havainnoimista varten, 3) muisti-

tikun, joka sisälsi taulukkolaskentamuotoon laaditut sanalistat ja allofonien vaihto-

ehtotaulukot (ks. Taulukko 22), 4) paperiset sanalistalomakkeet, 5) paperiset vaih-

toehtotaulukot ja 6) tahtinumeroilla varustetun partituurin (kopio) lauluista Seit ich 

ihn gesehen, Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben ja Helft mir, ihr Schwestern. 

  

                                                        
99  Tutkijan erityisasiantuntijoiden perehdyttämisen puutteellisuudesta sekä /s/-foneemin gemäßigte 
Hochlautung -ääntämistavan sääntöjen väärinymmärryksestä johtuen erityisasiantuntijat eivät käyttä-
neet /s/-foneemin äänteiden havainnoinnissa soinnittoman alveolaarisen frikatiivin [z̥] symbolia. Tämä 
erehdys nousi esiin reliabiliteetti- ja hierarkkisen ryhmittelyanalyysin analysointivaiheessa. Tutkija teki 
erityisasiantuntijoiden sekä omaan /s/-foneemin havainnointiaineistoon tarvittavat muutokset, jotka oli-
vat luonteeltaan mekaanisia. Käytännössä se tarkoitti soinnittoman alveolaarisen frikatiivin [z̥] ja soin-
nittoman alveolaarisen frikatiivin [s] symbolien vaihtamista kontekstin mukaiseksi, jolloin äänteiden 
merkintätapa saatettiin kohdalleen. Lisäksi tutkija teki tarkistuslaskennan erityisasiantuntijoiden ja tut-
kijan omista /s/-foneemin havainnoista. 



106 

Taulukko 22. Esimerkki koekuuntelijoille jaetusta vaihtoehtotaulukosta. 

Vaihtoehtoja Käsite / Selitys 

[p] soinniton bilabiaalinen klusiili [p] 

[b] soinnillinen bilabiaalinen klusiili [b] 

[ ] ääntämätön [ ]-äänne. Laulaja ei äännä tai laulaa väärin äänteessä. 

[?] En tiedä. 

[muu mikä?] Kirjoita vaihtoehto hakasulkeiden sisälle. 

Taulukon 22 vaihtoehtotaulukko oli erityisasiantuntijoille varten laadittu taulukko, 

joka sisälsi tutkijan löytämät tulokset kunkin foneemin ääntämisestä. Lisävaihto-

ehdoiksi oli tulosten lisäksi annettu kaksi tai kolme vaihtoehtoa foneemista riip-

puen, joita olivat ääntämätön [ ]-äänne (laulaja ei äännä äännettä tai laulaa väärin 

äänteessä), en tiedä [?] (koekuuntelija ei tunnista äännettä) ja [muu mikä?] (koe-

kuuntelija löytää uuden äänteen annettujen vaihtoehtojen tilalle). Taulukossa näky-

vät tutkijan löytämät allofonit /b/-foneemin havainnoinnissa: soinniton bilabiaali-

nen klusiili [p] ja soinnillinen bilabiaalinen klusiili [b] sekä ääntämätön [ ]-äänne. 

Lisävaihtoehdoiksi annettiin vaihtoehdot ”En tiedä [?]” ja ”[muu mikä?]”. 

Tutkijan ja erityisasiantuntijoiden välisiä tuloksia vertailtiin toisiinsa. Vertailu 

tehtiin laskemalla suhteellisesti tutkijan ja erityisasiantuntijoiden välistä saman-

mielisyyttä. Suhteellinen vertailu osoitti, että erityisasiantuntijoiden vastaukset ko-

konaisuutena tarkasteltuna olivat identtiset 61-prosenttisesti tutkijan tuloksiin näh-

den. Seuraavassa taulukossa 23 esitetään yhteenveto foneemeittain erityisasiantun-

tijoiden tuloksista 

Taulukko 23. Erityisasiantuntijoiden suorittaman koekuuntelun tuloksia. 

Foneemi Erityisasiantuntija 1 Erityisasiantuntija 2 Erityisasiantuntija 3 

SM KLM % SM KLM % SM KLM % 

/s/ 35 60 58 % 38 60 63 % 34 60 57 % 

/r/ 246 588 42 % 291 588 49 % 296 588 50 % 

/b/ 35 36 97 % 8 36 22 % 35 36 97 % 

/d/ 18 36 50 % 21 36 58 % 21 36 58 % 

/g/ 33 36 92 % 29 36 81 % 35 36 97 % 

/-ig/ 77 84 92 % 74 84 88 % 74 84 88 % 

/ng/ 10 12 83 % 10 12 83 % 11 12 92 % 

/kk/ 45 48 94 % 36 48 75 % 41 48 85 % 

/ky/ 96 120 80 % 86 120 72 % 109 120 91 % 

/vs/ 18 24 75 % 16 24 67 % 18 24 75 % 

/dm/ 34 36 94 % 31 36 86 % 25 36 69 % 

Yhteensä 647 1080 60 % 640 1080 59 % 699 1080 65 % 
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Taulukon 23 vasemmassa sarakkeessa näkyy foneemien lyhenteet: konsonanttifo-

neemit /s/, /r/, /b/, /d/, /g/, suffiksi -ig, kirjainyhdistelmä ng, kaksoiskonsonantti /kk/, 

konsonanttien yhdistäminen /ky/, vokaalien sitominen /vs/ ja diftongimelisma /dm/. 

Taulukon ylärivillä lyhenteet tarkoittavat samaa mieltä (SM) ja kokonaislukumäärä 

(KLM). Sarakkeissa samaa mieltä ilmenee ne absoluuttiset lukumäärät, jotka osoit-

tavat sitä, minkä verran erityisasiantuntijat olivat samaa mieltä tutkijan kanssa. Ko-

konaislukumäärä ilmaisee sitä, kuinka monta havainnoitavaa äännettä kukin fo-

neemi sisälsi. Prosentit ilmaisevat sitä, minkä verran erityisasiantuntijat olivat suh-

teessa samaa mieltä tutkijan kanssa kussakin foneemissa. Taulukosta havaitaan, että 

erityisasiantuntija 3 oli 65-prosenttisesti samaa mieltä tutkijan kanssa. Viidessä fo-

neemissa yli 90-prosenttisesti samaa mieltä oli erityisasiantuntija 1 ja neljässä fo-

neemissa erityisasiantuntija 3. Erityisinä poikkeuksina taulukosta nousee esiin eri-

tyisasiantuntijan 1 samanmielisyys tutkijan kanssa /r/-foneemissa, joka oli vain 

42 %. Yllättävä poikkeavuus ilmeni erityisasiantuntijan 2 /b/-foneemin tuloksessa, 

jossa hän oli ainoastaan 22-prosenttisesti samaa mieltä tutkijan kanssa. Erityisasi-

antuntijan 2 tulokseen /b/-foneemissa vaikutti soinnittoman bilabiaalisen klusiilin 

[p] kuuleminen soinnillisena bilabiaalisena klusiilina [b]. Erityisasiantuntijoiden 

suorittaman koekuuntelun jälkeen tutkimuksen aineisto katsottiin olevan läpiva-

laistu eli tutkijan havaintoaineisto oli altistettu ulkopuoliselle arvioinnille. Seuraa-

vaksi toteutettiin tutkijan sekä erityisasiantuntijoiden välisten tulosten luotetta-

vuusanalyysin tarkastelu suhteessa sekä tutkijaan että erityisasiantuntijoiden välillä. 

3.2.3 Aineiston reliabiliteetti 

Reliabiliteettiestimaattien laskemiseen perustuva reliabiliteettianalyysi toteutettiin 

foneemitasolla. Tällä tasolla käytettiin Interclass Correlation Coefficient 

(ICC) -menettelytapaa eli luokan sisäistä korrelaatiota (McGraw & Wong 1996, 

Shrout & Fleiss 1979). Luokan sisäisellä korrelaatiolla mitataan tilastollista saman-

kaltaisuutta (McGraw & Wong 1996: 30). Tilastollinen samankaltaisuus tässä tut-

kimuksessa tarkoittaa erityisasiantuntijoiden yksimielisyyttä suhteessa tutkijaan ja 

suhteessa toisiinsa. Korrelaatiokertoimen arvo vaihtelee 0:n ja 1:n välillä  (McGraw 

& Wong 1996: 3, Shrout & Fleiss 1979: 421). Peukalosääntönä näkyy usein esitet-

tävän, että korrelaation pitäisi olla vähintään 0,7:n suuruinen, jotta aineisto olisi 

riittävän vapaata luokitteluun liittyvistä satunnaisvirheistä (McAllister & Bigley 

2002: 898, Rothbard & Edwards 2003: 713, Spector ym. 2002: 458). 
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Luokan sisäisten korrelaatioiden laskemiseen käytettiin two-way mixed -mal-

lia. Tässä mallissa arvioitsijat on kiinnitetty ja havaintoyksiköt ajatellaan satunnai-

sesti valituksi, minkä katsottiin parhaiten vastaavan tämän tutkimuksen tilannetta. 

Mallityyppinä käytettiin absoluuttista yksimielisyyttä. (Ks. Taulukko 24.) Aineis-

ton reliabiliteettianalyysin tavoitteena oli osoittaa aineiston luotettavuus ja se, että 

erityisasiantuntijoiden oli mahdollista saavuttaa sama tulos kuin tutkija itse. 

Taulukko 24. Esimerkki luokan sisäisestä korrelaatiomatriisista. Luokan sisäinen kor-

relaatiokerroin 0,682 kertoo tutkijan ja erityisasiantuntijan 1 välisestä yksimielisyydestä 

/s/-foneemissa. 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 

Correlationsb 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 

Single 

Measures 

,682a ,457 ,825 5,171 35 35 ,000 

Average 

Measures 

,811c ,627 ,904 5,171 35 35 ,000 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 

a. The estimate is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type A intraclass correlation coefficients using an absolute agreement definition. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 

otherwise. 

Taulukossa 24 korrelaatiokertoimen arvo 0,682 näkyy kohdassa Single Measures, 

joka kertoo siitä, että yksimielisyyttä löytyy tutkijan ja erityisasiantuntijan 1 väliltä 

kohtuullisesti lähes peukalosäännön verran. Yläindeksi a kertoo sen, että korrelaa-

tiokertoimen arvo on laskettu niin, että interaktioefekti (yhdysvaikutus, Metsämuu-

ronen 2009: 1209) voi olla olemassa tai olla olematta. Ylärivillä yläindeksi b koh-

dassa Interclass Correlation kertoo, että skaalaerot otetaan maksimaalisesti huomi-

oon. Ylärivillä kolmannessa sarakkeessa 95 % Confidence Interval ilmaisee luotta-

musväliä100 korrelaatiokertoimelle. Luottamusvälin alapuolella olevat käsitteet Lo-

wer Bound ja Upper Bound ilmaisevat luottamusvälin ala- (0,457) ja ylärajoja 

(0,825). 
Joissakin tutkimuksissa aineiston luotettavuutta on arvioitu pienemmillä kri-

reillä kuin tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi Ophaug (2010) toteaa tutkimuksensa 

                                                        
100 Luottamusväli on ”väli, jolla perusjoukon vastaava tunnusluku sijaitsee tietyllä todennäköisyydellä. 
Luottamustaso kuvaa myös virhearvioinnin todennäköisyyttä (…) Usein käytetään 95 %:n luottamusta-
soa” (Karjalainen 2010: 215). 
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aineiston luotettavuuden riittävyydeksi sen, että hän on huolellisesti kuunnellut lu-

kuisan määrän levytyksiä ja listannut kuulonvaraisesti havainnoidut äänteet ylös. 

Hän jatkaa, että äänteiden artikulaatiopaikan kuuleminen ei hänestä ollut erityisen 

vaikeaa. (Ophaug 2010: 565.) Ophaug ja Guleng (2013) sen sijaan hyödynsivät ai-

neiston luotettavuuden saavuttamiseksi tutkijatriangulaatiota. Molemmat tutkijat 

(opettaja ja oppilas) kuuntelivat suurimman osan aineistoa erikseen ja sen jälkeen 

vertailivat toistensa tuloksia saamiinsa tuloksiin. He olivat 99,1-prosenttisesti sa-

maa mieltä kuuntelemistaan äänteistä. (Ophaug & Guleng 2013: 453.) Verrattuna 

tämän tutkimuksen tulokseen tutkijan ja erityisasiantuntijoiden välisen yksimieli-

syyden suhteen ero Ophaugin ja Gulengin saamaan tulokseen on huomattava. S-

äänteiden kokonaismäärä Ophaugilla ja Gulengilla on oletettavasti 18 222 äännettä 

(Ophaug & Guleng 2013: 455). Eroa on mahdollista selittää sillä, että Ophaug ja 

Guleng tutkivat vain yhtä foneemia kun taas tässä tutkimuksessa on mukana 11 eri 

foneemia. Ophaug ja Guleng (2013) katsoivat samanmielisyyden 99,1 % riittäväksi 

siitä näkökulmasta, että toinen tutkija (opiskelija) saattoi kuunnella ja havainnoida 

yksin laulajien ääntämistä jäljelle jääneen kuuntelemattoman aineiston osalta. 

(Ophaug & Guleng 2013: 453.) 

Tässä reliabiliteettianalyysi osoitti, että tutkijan ja erityisasiantuntijoiden vä-

lillä yksimielisyyden päätunnusluku eli korrelaatiokertoimien keskiarvo koko ai-

neistosta oli 0,747. Keskiarvo ylitti tyydyttävän peukalosääntörajan 0,7 kohtuulli-

sesti. Päätunnusluku saatiin siten, että laskettiin yhteen kaikki ne erityisasiantunti-

joiden korrelaatiokertoimet, jotka kertoivat tutkijan ja erityisasiantuntijoiden väli-

sestä yksimielisyydestä ja jaettiin summa siinä mukana olevien korrelaatiokertoi-

mien lukumäärällä. Tutkijan ja erityisasiantuntijoiden korrelaatiokertoimien vaih-

teluväli oli [0,033, 0,988]. Erityisasiantuntijoiden välisen yksimielisyyden tunnus-

luku saatiin siten, että laskettiin yhteen kaikki ne erityisasiantuntijoiden korrelaa-

tiokertoimet, jotka puolestaan kertoivat heidän välisestä yksimielisyydestään. Eri-

tyisasiantuntijoiden tunnusluvun arvoksi saatiin 0,695, joka jää vain hieman alle 

peukalosääntörajan 0,7, mutta toisaalta osoittaa sen, että päätunnusluku suhteessa 

tutkijaan oli parempi kuin tunnusluku erityisasiantuntijoiden välillä. Erityisasian-

tuntijoiden korrelaatiokertoimen vaihteluväli oli [–0,059, 0,976], joka osoittaa vä-

hemmän yksimielisyyttä erityisasiantuntijoiden välillä kuin suhteessa tutkijaan. 

(Ks. Taulukko 25.)  
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Taulukko 25. Tunnuslukujen keskiarvot foneemeittain sekä suhteessa tutkijaan että eri-

tyisasiantuntjoiden kesken.  

Foneemi Tunnusluku suhteessa tutkijaan Tunnusluku erityisasiantuntijoiden kesken 

/s/ 0,577 0,762 

/r/ 0,723 0,697 

/b/ 0,699 0,405 

/d/ 0,5 0,255 

/g/ 0,872 0,813 

/-ig/ 0,973 0,953 

/ng/ 0,817 0,927 

/kk/ 0,822 0,743 

/ky/ 0,792 0,724 

/vs/ 0,659 0,778 

/dm/ 0,808 0,679 

Vaihteluväli  0,033–0,988 –0,059–0,976 

Taulukosta 25 havaitaan, että tunnusluvut suhteessa tutkijaan ylittävät peukalo-

sääntörajan 0,7 seitsemässä foneemissa kuten myös erityisasiantuntijoiden välillä. 

Parempi tunnusluku saavutetaan suhteessa tutkijaan kahdeksassa foneemissa, kun 

tunnuslukuja verrataan toisiinsa foneemeittain. Päätunnusluku 0,747 ylitetään suh-

teessa tutkijaan kuudessa foneemissa ja erityisasiantuntijoiden välillä viidessä fo-

neemissa. Lisäksi taulukosta havaitaan, että suffiksin /-ig/ tunnusluvut sekä tutkijan 

että erityisasiantuntijoiden välillä ovat lähellä toisiaan. /g/-foneemin osalta tunnus-

luvut eivät juuri eroa toisistaan, mutta tunnusluku suhteessa tutkijaan on parempi 

kuin tunnusluku erityisasiantuntijoiden kesken. Myöskään kirjainyhdistelmässä 

/ng/ ero ei ole suuri, mutta tunnusluku erityisasiantuntijoiden kesken on parempi 

kuin tunnusluku suhteessa tutkijaan. 

Tunnusluvut, jotka jäivät alle peukalosääntörajan 0,7 suhteessa tutkijaan ilme-

nivät /s/-, /b/-, /d/- ja vokaalien sitominen /vs/-foneemeissa. /s/-foneemin osalta on 

mahdollista selittää tunnusluvun alempaa lukemaa sillä, että jokainen erityisasian-

tuntija aloitti äänteiden kuuntelemisen juuri /s/-foneemista, jolloin foneemien ha-

vainnointi ei omannut rutiinia ja havainnointitapa etsi muotoaan. Havainnointime-

netelmä oli erityisasiantuntijoille uusi. On mahdollista myös, että erityisasiantunti-

jan 3 käsitys soinnillisesta alveolaarisesta frikatiivista [z] ja soinnittomasta al-

veolaarisesta frikatiivista [z̥] oli erilainen kuin kahden muun erityisasiantuntijan. 
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/b/-foneemin ylempi tunnusluku on vain tuhannesosan päässä peukalosääntörajasta, 

mutta alempaa lukemaa voidaan selittää erityisasiantuntijoiden vähäisellä yksimie-

lisyydellä tutkijan kanssa. /d/-foneemin osalta alempaa lukemaa voidaan selittää 

sillä, että äänitteiltä on joissakin tapauksissa hankala erottaa konsonanttien d ja t 

välistä ääntämisen eroa. Vokaalien sitomisen osalta tunnusluvun pienempää arvoa 

voidaan selittää sillä, että soinnittoman glottaalisen klusiilin [Ɂ] havainnoiminen 

ilman spektrogrammikuvaa tai akustisia mittauksia voi olla haasteellista. 

Erityisasiantuntijoiden vaihteluvälin alarajaa voidaan selittää sillä, että /d/-fo-

neemissa erityisasiantuntijoiden 1 ja 3 sekä 2 ja 3 välillä ilmenee erimielisyyttä 

allofonien suhteen. Erityisasiantuntijat 1 ja 2 löysivät lähinnä soinnitonta alveolaa-

rista klusiilia [t], kun taas erityisasiantuntija 3 löysi soinnillista alveolaarista klusii-

lia [d]. Sama havainto löytyy /b/-foneemissa, jossa erityisasiantuntijat 1 ja 3 löysi-

vät lähinnä soinnitonta bilabiaalista klusiilia [p] ja erityisasiantuntija 2 soinnillista 

bilabiaalista klusiilia [b]. Samankaltaisuus erityisasiantuntijaan 3 /d/-foneemissa ja 

erityisasiantuntijaan 2 /b/-foneemissa oli vähäistä. 

Reliabiliteettianalyysin tulos oli samansuuntainen kuin tutkijatringulaation 

avulla suhteellisesti saavutettu 61 %:n tulos erityisasiantuntijoiden ja tutkijan väli-

sestä samanmielisyydestä. Analyysi osoitti, että keskimääräinen samankaltaisuus 

tutkijan ja erityisasiantuntijoiden välillä on tyydyttävän rajan 0,7 yläpuolella luke-

massa 0,747. Lukemaa voidaan pitää myönteisenä sen suhteen, että tutkijan löytä-

miä allofoneja voidaan pitää kohtuullisesti luotettavina ja lukema antaa aineistolle 

riittävää uskottavuutta. Lisäksi analyysi osoitti, että erityisasiantuntijoiden on mah-

dollista löytää samoja äänteitä kuin tutkija itse ja olla yksimielisiä tutkijan kanssa. 

Toisaalta on otettava huomioon, että virhemarginaalia on olemassa suhteessa sekä 

tutkijaan että erityisasiantuntijoiden välillä, mikä ilmenee vaihteluvälien lukemista.  
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4 Foneemien ääntäminen ja ryhmien 
muodostuminen 

Foneemien ääntämisestä ja ryhmien muodostumisesta saatuihin tuloksiin syvenny-

tään tässä luvussa. Foneemien ääntämisen tulokset perustuvat kuvailevien tilastol-

listen analyysimenetelmien tuloksiin. Ryhmien muodostumisesta saadut tulokset 

puolestaan perustuvat hierarkkisen ryhmittelyanalyysin tuloksiin. Molemmista 

analyysimenetelmien tuloksista esitetään yhteenvedot. 

Tutkimuksessa käytettyjen analyysimenetelmien vuoksi lukijan on hyvä tie-

dostaa luvun 4 lukemisen haasteellisuus. Analyysien tulokset on esitetty toteavasti 

taulukoihin ja kuvioihin viitaten. 

4.1 Foneemien yleinen ääntäminen 

Foneemien yleinen ääntäminen -luvussa tarkastellaan yhdentoista eri saksan kielen 

foneemin tuloksia. Foneemit ovat /s/-, /r/-, /d/-, /g/-, suffiksi -ig, kirjainyhdistelmä 

ng, /b/-, kaksoiskonsonantti-, konsonanttien yhdistäminen, vokaalien sitominen ja 

diftongimelisma-foneemi. Tuloksia tarkastellaan yleisesti lauluittain, ja niitä ha-

vainnollistetaan ensin taulukoin, jotka sisältävät allofonien absoluuttiset lukumää-

rät. Sen jälkeen tuloksia esitetään graafisin kuvin, jotka sisältävät allofonien suh-

teelliset osuudet. Havainnoinnissa, tulkinnoissa ja johtopäätöksissä hyödynnetään 

tilastollisen analyysin menetelmiä.  

Yleisesti voidaan todeta, että havainnoitavia äänteitä 12 eksperttilaulajan esit-

tämänä oli yhteensä 5 964 kappaletta. Eniten havainnoitavia äänteitä esiintyi /r/-

foneemissa, jossa äänteitä oli yhteensä 3 180 kappaletta. Vähiten äänteitä ilmeni 

kirjainyhdistelmässä ng ja vokaalien sitomisessa. Molemmissa foneemeissa ha-

vainnoitavia äänteitä oli 84 kappaletta. 

4.1.1  /s/-foneemi 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi 54 s-konsonanttia. S-konso-

nantin tuli sijaita sanan tai tavun alussa ennen vokaalia tai vokaalien välissä. Täten 

12 laulajan esityksissä s-äänteitä oli yhteensä 648 kappaletta (54 × 12 = 648). /s/-

foneemin allofoneja löytyi kolme kappaletta: soinnillinen alveolaarinen frikatiivi 

[z], soinniton alveolaarinen frikatiivi [z̥] ja soinniton alveolaarinen frikatiivi [s]. 

(Ks. Taulukko 26.)  
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Taulukko 26. /s/-foneemin allofonien esiintyminen lauluittain. 

Laulu [z] [z̥] [s] 

Seit ich ihn gesehen 70 27 11 

Er, der Herrlichste von allen 120 84 - 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 45 27 - 

Du Ring an meinem Finger 19 5 - 

Helft mir, ihr Schwestern 32 28 - 

Süsser Freund, du blickest 74 36 10 

An meinem Herzen, an meiner Brust 29 19 - 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 10 2 - 

Taulukosta 26 havaitaan, että soinnillista alveolaarista frikatiivia [z] ja soinnitonta 

alveolaarista frikatiivia [z̥] esiintyy kaikissa lauluissa. Soinnitonta alveolaarista fri-

katiivia [s] esiintyy vain kahdessa laulussa Seit ich ihn gesehen ja Süsser Freund, 

du blickest.  

Tarkasteltaessa kolmen eri /s/-foneemin allofonin ilmenemistä suhteellisesti ha-

vaitaan, että soinnillista alveolaarista frikatiivia [z] esiintyy kaikissa lauluissa val-

taosassa /s/-foneemin allofoneja. Eniten sitä esiintyy lauluissa Nun hast du mir den 

ersten Schmerz getan ja Du Ring an meinem Finger. (Ks. Kuvio 10.) 
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Kuvio 10. /s/-foneemin allofonien esiintyminen suhteellisesti lauluittain. 

Kuviosta 10 havaitaan, että soinnitonta alveolaarista frikatiivia [z̥] esiintyy suhteel-

lisesti eniten laulussa Helft mir, ihr Schwestern ja vähiten laulussa Nun hast du mir 

den ersten Schmerz getan. Soinnitonta alveolaarista frikatiivia [s] ilmenee vain niu-

kasti. 

4.1.2  /r/-foneemi 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi 265 r-konsonanttia. R-konso-

nantin sijaintia sanassa ei määritelty. Täten 12 laulajan esityksissä r-äänteitä oli yh-

teensä 3 180 kappaletta (265 × 12 = 3 180). /r/-foneemin eri allofoneja löytyi yh-

deksän kappaletta: alveolaarinen tremulantti [r], yksitäryinen alveolaarinen tremu-

lantti [ɾ], uvulaarinen tremulantti [ʀ], soinniton velaarinen frikatiivi [ɣ], soinnilli-

nen uvulaarinen frikatiivi [ʁ], soinniton alveolaarinen frikatiivi [ɹ̥], alveolaarinen 

approksimantti [ɹ], vokalisoitunut [ɐ]-äänne ja lyhyt [ɑ]-äänne. Lisäksi esiin nousi 

ääntämätön [ ]-äänne. (Ks. Taulukko 27.) 
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Taulukko 27. /r/-foneemin allofonien esiintyminen lauluittain. 

Laulu [r] [ɾ] [ʀ] [ɣ] [ʁ] [ɹ̥] [ɹ] [ɐ] [ɑ] [ ] 

Seit ich ihn gesehen 91 20 1 - - 4 1 55 1 19 

Er, der Herrlichste von allen 345 56 13 1 16 34 1 71 - 63 

Ich kann'n nicht fassen, nicht glauben 217 37 5 8 - 12 2 63 4 24 

Du Ring an meinem Finger 253 26 5 3 8 27 - 57 - 17 

Helft mir, ihr Schwestern 255 54 30 13 4 38 2 110 1 105 

Süsser Freund, du blickest 269 46 2 10 1 41 2 91 - 42 

An meinem Herzen, an meiner Brust 104 18 3 - - 4 - 81 1 29 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 150 17 1 3 2 13 1 61 - 16 

Taulukosta 27 havaitaan, että viisi eri /r/-foneemin allofonia esiintyy kaikissa lau-

luissa: alveolaarinen tremulantti [r], yksitäryinen alveolaarinen tremulantti [ɾ], uvu-

laarinen tremulantti [ʀ], soinniton alveolaarinen frikatiivi [ɹ̥] ja vokalisoitunut [ɐ]-

äänne. Lisäksi kaikissa lauluissa ilmenee ääntämätöntä [ ]-äännettä. Kuudessa lau-

lussa esiintyy soinnitonta velaarista frikatiivia [ɣ] ja alveolaarista approksimanttia 

[ɹ]. Vain neljässä laulussa ilmenee lyhyt [ɑ]-äänne. Laulussa Helft mir, ihr Schwes-

tern esiintyy kaikki yhdeksän /r/-foneemin allofonia sekä ääntämätön [ ]-äänne. 

Vähiten /r/-foneemin allofoneja ilmenee laulussa An meinem Herzen, an meiner 

Brust. 

Tarkasteltaessa yhdeksän eri /r/-foneemin allofonin ilmenemistä suhteellisesti 

havaitaan, että alveolaarista tremulanttia [r] esiintyy eniten laulussa Du Ring an 

meinem Finger ja vähiten laulussa Helft mir, ihr Schwestern. (Ks. Kuvio 11.) 
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Kuvio 11. /r/-foneemin allofonien esiintyminen suhteellisesti lauluittain. 

Kuviosta 11 havaitaan, että vokalisoitunutta [ɐ]-äännettä ilmenee eniten laulussa 

An meinem Herzen, an meiner Brust ja vähiten laulussa Er, der Herrlichste von 

allen. Ääntämätöntä [ ]-äännettä esiintyy eniten laulussa Helft mir, ihr Schwestern 

ja vähiten laulussa Du Ring an meinem Finger. Muiden allofonien osalta niiden 

ilmeneminen on vähäistä tai niukkaa. 

4.1.3 /b/-, /d/- ja /g/-foneemi, suffiksi -ig, kirjainyhdistelmä ng 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi 18 b-konsonanttia. B-konso-

nantin tuli sijaita sanan, tavun tai tavun konsonanttiyhtymän lopussa. Täten 12 lau-

lajan esityksissä b-äänteitä oli yhteensä 216 kappaletta (18 × 12 = 216). /b/-fonee-

min eri allofoneja löytyi kaksi kappaletta: soinniton bilabiaalinen klusiili [p] ja 

soinnillinen bilabiaalinen klusiili [b]. Lisäksi nousi esiin ääntämätön [ ]-äänne. (Ks. 

Taulukko 28.) 
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Taulukko 28. /b/-foneemin allofonien esiintyminen lauluittain. 

Laulu [p] [b] [ ] 

Seit ich ihn gesehen 29 19 - 

Er, der Herrlichste von allen - - - 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben - - - 

Du Ring an meinem Finger - - - 

Helft mir, ihr Schwestern 36 - - 

Süsser Freund, du blickest 35 1 - 

An meinem Herzen,an meiner Brust 53 6 1 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 23 13 - 

Taulukosta 28 havaitaan, että b-konsonanttia ei esiinny kolmessa laulussa: Er, der 

Herrlichste von allen, Ich kann’s nicht fassen nicht glauben ja Du Ring an meinem 

Finger. Soinniton bilabiaalinen klusiili [p] esiintyy viidessä ja soinnillinen bila-

biaalien klusiili [b] neljässä laulussa. Vain laulussa An meinem Herzen, an meiner 

Brust esiintyy ääntämätön [ ]-äänne. 

Tarkasteltaessa /b/-foneemin allofonien sekä ääntämättömän [ ]-äänteen ilme-

nemistä suhteellisesti havaitaan, että viidestä laulusta laulussa Helft mir, ihr 

Schwestern esiintyy eniten soinnitonta bilabiaalista klusiilia [p]. Soinnillista bila-

biaalista klusiilia [b] ilmenee puolestaan eniten lauluissa Seit ich ihn gesehen ja 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan. Ääntämättömän [ ]-äänteen käyttö on 

sen sijaan hyvin niukkaa. (Ks. Kuvio 12.) 
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Kuvio 12. /b/-foneemin allofonit suhteellisesti lauluittain. 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi 42 d-konsonanttia. D-konso-

nantin tuli sijaita sanan tai tavun lopussa. Täten 12 laulajan esityksissä d-äänteitä 

oli yhteensä 504 kappaletta (42 × 12 = 504). /d/-foneemin eri allofoneja löytyi kaksi 

kappaletta: soinniton alveolaarinen klusiili [t] ja soinnillinen alveolaarinen klusiili 

[d]. Lisäksi aineistosta nousi esiin ääntämätön [ ]-äänne. (Ks. Taulukko 29.) 

Taulukko 29. /d/-foneemin allofonien esiintyminen lauluittain. 

Laulu [t] [d] [ ] 

Seit ich ihn gesehen 37 8 3 

Er, der Herrlichste von allen 80 25 15 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 43 5 - 

Du Ring an meinem Finger 53 29 2 

Helft mir, ihr Schwestern 17 17 2 

Süsser Freund, du blickest 59 20 5 

An meinem Herzen, an meiner Brust 32 4 12 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 33 3 - 

Taulukosta 29 havaitaan, että soinnitonta alveolaarista klusiilia [t] sekä soinnillista 

alveolaarista klusiilia [d] esiintyy kaikissa lauluissa. Sen sijaan ääntämätöntä [ ]-
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äännettä ei ilmene lauluissa Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben ja Nun hast du 

mir den ersten Schmerz getan. 

Tarkasteltaessa /d/-foneemin allofoneja suhteellisesti havaitaan, että eniten 

soinnitonta alveolaarista klusiilia [t] esiintyy lauluissa Nun hast du mir den ersten 

Schmerz getan ja Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben, kun taas vähiten laulussa 

Helft mir, ihr Schwestern. (Ks. Kuvio 13.) 

 

Kuvio 13. /d/-foneemin allofonit suhteellisesti lauluittain. 

Kuviosta 13 havaitaan, että soinnillista alveolaarista klusiilia [d] ilmenee eniten 

laulussa Helft mir, ihr, Schwestern sekä vähiten lauluissa Nun hast du mir den ersten 

Schmerz getan ja An meinem Herzen, an meiner Brust. Ääntämätöntä [ ]-äännettä 

ilmenee eniten laulussa An meinem Herzen, an meiner Brust ja vähiten laulussa Du 

Ring an meinem Herzen. 

Kokonaismäärien tarkastelussa havaittiin, että laulusarjassa esiintyi yhdeksän 

g-konsonanttia. G-konsonantin tuli sijaita sanan, tavun tai tavun konsonanttiyhty-

män lopussa. Täten 12 laulajan esityksissä g-äänteitä oli yhteensä 108 kappaletta 

(9 × 12 = 108). /g/-foneemin eri allofoneja löytyi kaksi kappaletta: soinniton ve-

laarinen klusiili [k] ja soinnillinen velaarinen klusiili [g]. Lisäksi esiin nousi ääntä-

mätön [ ]-äänne. (Ks. Taulukko 30.) 
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Taulukko 30. /g/-foneemin allofonien esiintyminen lauluittain. 

Laulu [k] [g] [ ] 

Seit ich ihn gesehen - - - 

Er, der Herrlichste von allen 7 2 3 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben - - - 

Du Ring an meinem Finger - - - 

Helft mir, ihr Schwestern 28 8 - 

Süsser Freund, du blickest 29 6 1 

An meinem Herzen, an meiner Brust 15 - 9 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan - - - 

Taulukosta 30 havaitaan, että ainoastaan neljässä laulussa esiintyy /g/-foneemia. 

Lauluissa Er, der Herrlichste von allen ja Süsser Freund, du blickest ilmenevät 

soinniton velaarinen klusiili [k] ja soinnillinen velaarinen klusiili [g] sekä ääntämä-

tön [ ]-äänne. Laulussa Helft mir, ihr Schwestern ilmenee myös molemmat allofonit, 

mutta ei sen sijaan ääntämätöntä [ ]-äännettä. Laulussa An meinem Herzen, an mei-

ner Brust esiintyy vain soinniton velaarinen klusiili [k] sekä sen lisäksi ääntämätön 

[ ]-äänne. 

Tarkasteltaessa /g/-foneemin allofoneja suhteellisesti havaitaan, että soin-

nitonta velaarista klusiilia [k] esiintyy kaikissa neljässä laulussa valtaosassa /g/-

foneemin allofoneja. (Ks. Kuvio 14.) 
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Kuvio 14. /g/-foneemin allofonit suhteellisesti lauluittain. 

Kuviosta 14 havaitaan, että eniten soinnillista velaarista klusiilia [g], neljän laulun 

osalta, ilmenee laulussa Helft mir, ihr Schwestern ja vähiten laulussa Er, der Herr-

lichste von allen. Ääntämätöntä [ ]-äännettä esiintyy eniten sen sijaan laulussa An 

meinem Herzen, an meiner Brust ja vähiten laulussa Süsser Freund, du blickest. 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi 14 -ig suffiksia. Suffik-

sin -ig sijaintia sanassa ei määritelty. Täten 12 laulajan esityksissä suffiksia -ig oli 

yhteensä 168 kappaletta (14 × 12 = 168). Suffiksin -ig eri allofoneja löytyi kolme 

kappaletta: soinniton palataalinen frikatiivi [ç], soinniton velaarinen klusiili [k] ja 

soinnillinen velaarinen klusiili [g]. Lisäksi esiin nousi ääntämätön [ ]-äänne. (Ks. 

Taulukko 31.) 
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Taulukko 31. Suffiksin -ig allofonien esiintyminen lauluittain. 

Laulu [ç] [k] [g] [ ] 

Seit ich ihn gesehen - - - - 

Er, der Herrlichste von allen 50 8 2 - 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 12 - - - 

Du Ring an meinem Finger - - - - 

Helft mir, ihr Schwestern 75 8 - 1 

Süsser Freund, du blickest 12 - - - 

An meinem Herzen, an meiner Brust - - - - 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan - - - - 

Taulukosta 31 havaitaan, että suffiksia -ig esiintyy vain neljässä laulussa. Laulussa 

Er, der Herrlichste von allen esiintyy kaikki kolme allofonia: soinniton palataali-

nen frikatiivi [ç], soinniton velaarinen klusiili [k] ja soinnillinen velaarinen klusiili 

[g]. Laulussa Helft mir, ihr Schwestern ilmenee kaksi allofonia: soinniton palataa-

linen frikatiivi [ç] ja soinniton velaarinen klusiili [k]. Lauluissa Ich kann’s nicht 

fassen, nicht glauben ja Süsser Freund, du blickest esiintyy vain yksi allofoni: soin-

niton palataalinen frikatiivi [ç]. Laulu Helft mir, ihr Schwestern on ainoa, jossa il-

menee ääntämätön [ ]-äänne. 

Tarkasteltaessa suffiksin -ig allofoneja suhteellisesti havaitaan, että neljän lau-

lun osalta eniten soinnitonta palataalista frikatiivia [ç] esiintyy lauluissa Ich kann’s 

nicht fassen, nicht glauben ja Süsser Freund, du blickest. Soinnitonta velaarista 

klusiilia [k] esiintyy eniten laulussa Er, der Herrlichste von allen ja vähiten lau-

lussa Helft mir, ihr Schwestern. Soinnillista velaarista klusiilia [g] ja ääntämätöntä 

[ ]-äännettä ilmenee sen sijaan vähemmän. (Ks. Kuvio 15.) 
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Kuvio 15. Suffiksin -ig allofonit suhteellisesti lauluittain. 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi seitsemän ng-kirjainyhdistel-

mää. Kirjainyhdistelmän ng sijaintia sanassa ei määritelty. Täten 12 laulajan esi-

tyksissä kirjainyhdistelmiä ng oli yhteensä 84 kappaletta (7 × 12 = 84). Kirjainyh-

distelmän ng eri allofoneja löytyi kolme kappaletta: velaarinen nasaali [ŋ], soin-

niton velaarinen klusiili [k] ja soinnillinen velaarinen klusiili [g]. Lisäksi aineis-

tosta nousi esiin ääntämätön [ ]-äänne. (Ks. Taulukko 32.) 

Taulukko 32. Kirjainyhdistelmän ng allofonien esiintyminen lauluittain. 

Laulu [ŋ] [k] [g] [ ] 

Seit ich ihn gesehen - - - - 

Er, der Herrlichste von allen - - - - 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben - - - - 

Du Ring an meinem Finger 35 1 - - 

Helft mir, ihr Schwestern 10 1 1 - 

Süsser Freund, du blickest 12 - - - 

An meinem Herzen, an meiner Brust 22 - - 2 

Nun hast du mir den ersten Schmerz 

getan 

- - - - 
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Taulukosta 32 havaitaan, että kirjainyhdistelmää ng ilmenee vain neljässä laulussa, 

ja niissä jokaisessa esiintyy velaarista nasaalia [ŋ]. Lauluissa Du Ring an meinem 

Finger ja Helft mir, ihr Schwestern ilmenee myös soinnitonta velaarista klusiilia 

[k]. Ainoastaan laulussa Helft mir, ihr Schwestern esiintyy soinnillinen velaarinen 

klusiili [g] ja laulussa An meinem Herzen, an meinem Brust ääntämätön [ ]-äänne. 

Tarkasteltaessa kirjainyhdistelmän ng allofoneja suhteellisesti havaitaan, että 

neljän laulun osalta velaarista nasaalia [ŋ] esiintyy eniten laulussa Süsser Freund, 

du blickest ja vähiten laulussa Helft mir, ihr Schwestern. Muiden allofonien sekä 

ääntämättömän [ ]-äänteen suhteelliset osuudet ovat vähäisiä. (Ks. Kuvio 16.) 

 

Kuvio 16. Kirjainyhdistelmän ng allofonit suhteellisesti lauluittain. 

4.1.4 Kaksoiskonsonantit, konsonanttien yhdistäminen, vokaalien 

sitominen ja diftongimelisma 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi 52 kaksoiskonsonanttia. Sa-

nan tuli sisältää kaksoiskonsonantti. Täten 12 laulajan esityksissä kaksoiskonso-

nantteja oli yhteensä 624 kappaletta (52 × 12 = 624). Kaksoiskonsonantin variaati-

oita löytyi kaksi: [lyhyt] ja [pitkä]. (Ks. Taulukko 33.) 
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Taulukko 33. Kaksoiskonsonanttien esiintyminen lauluittain. 

Laulu [lyhyt] [pitkä] 

Seit ich ihn gesehen 7 65 

Er, der Herrlichste von allen 11 133 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben - 96 

Du Ring an meinem Finger 18 78 

Helft mir, ihr Schwestern 7 41 

Süsser Freund, du blickest 3 93 

An meinem Herzen, an meiner Brust 11 49 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan - 12 

Taulukosta 33 havaitaan, että lauluissa Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben ja Nun 

hast du mir den ersten Schmerz getan ei esiinny kaksoiskonsonantin lyhyttä ään-

nettä. Sen sijaan kaikissa muissa lauluissa ilmenee sekä lyhyttä että pitkää kaksois-

konsonanttiäännettä. 

Tarkasteltaessa kaksoiskonsonantteja suhteellisesti havaitaan, että kuudesta 

laulusta lauluissa Du Ring an meinem Herzen ja An meinem Herzen, an meiner 

Brust esiintyy kaksoiskonsonantin lyhyttä ääntämistä eniten. Muiden laulujen 

osalta paitsi Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben ja Nun hast du mir den ersten 

Schmerz getan lyhyen kaksoiskonsonantin ääntäminen on vähäisempää. (Ks. Ku-

vio 17.) 
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Kuvio 17. Kaksoiskonsonantin lyhyen ja pitkän äänteen esiintyminen suhteellisesti lau-

luittain. 

Kuviosta 17 havaitaan, että kaksoiskonsonanttien pidennettyä ääntämistä esiintyy 

suhteellisesti eniten lauluissa Ich kann’s nicht fassen nicht glauben ja Nun hast du 

mir den ersten Schmerz getan. Muiden laulujen osalta kaksoiskonsonanttien piden-

nettyä ääntämistä ilmenee vain hieman vähemmän.  

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi 17 konsonanttien yhdis-

tämisen äännettä. Konsonanttien yhdistämisessä kahden peräkkäisen sanan konso-

nanttiääntämys tuli olla sama tai eri. Täten 12 laulajan esityksissä konsonanttien 

yhdistäminen -äänteitä oli yhteensä 204 kappaletta (17 × 12 = 204). Konsonanttien 

yhdistämisen variaatioita löytyi kaksi kappaletta: [yhdistetty] ja [ei-yhdistetty]. (Ks. 

Taulukko 34.) 
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Taulukko 34. Konsonanttien yhdistäminen lauluittain. 

Laulu [yhdistetty] [ei-yhdistetty]  [ ] 

Seit ich ihn gesehen 22 14 - 

Er, der Herrlichste von allen 8 4 - 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 52 20 - 

Du Ring an meinem Finger - - - 

Helft mir, ihr Schwestern 3 9 - 

Süsser Freund, du blickest 11 37 - 

An meinem Herzen, an meiner Brust 12 11 1 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan - - - 

Taulukosta 34 havaitaan, että lauluissa Du Ring an meinem Herzen ja Nun hast du 

mir den ersten Schmerz getan ei esiinny konsonanttien yhdistämistä. Laulu An mei-

nem Herzen, an meiner Brust on puolestaan ainoa, jossa ilmenee yhdistetyn ja ei-

yhdistetyn äänteen lisäksi ääntämätön [ ]-äänne. 

Tarkasteltaessa konsonanttien yhdistämistä suhteellisesti havaitaan, että kuu-

desta laulusta eniten konsonanttien yhdistämistä esiintyy laulussa Ich kann’s nicht 

fassen, nicht glauben ja vähiten lauluissa Süsser Freund, du blickest ja Helft mir, 

ihr Schwestern. (Ks. Kuvio 18.) 

 

Kuvio 18. Konsonanttien yhdistäminen suhteellisesti lauluittain. 
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Kuviosta 18 havaitaan, että konsonanttien ei-yhdistämistä esiintyy eniten lauluissa 

Süsser Freund, du blickest ja Helft mir, ihr Schwestern. Vähiten sitä ilmenee lau-

lussa Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben. Ääntämätöntä [ ]-äännettä esiintyy vain 

niukasti. 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi seitsemän vokaalien sito-

misen äännettä. Vokaalien sitomisessa vokaalit sidottiin yhteen kahden peräkkäisen 

sanan välissä. Täten 12 laulajan esityksissä vokaalien sitominen -äänteitä oli yh-

teensä 84 kappaletta (7 × 12 = 84). Vokaalien sitomisen variaatioita löytyi kaksi 

kappaletta: [sidottu] ja [ei-sidottu]. (Ks. Taulukko 35.) 

  



130 

Taulukko 35. Vokaalien sitominen lauluittain. 

Laulu [sidottu] [ei-sidottu]  [ ] 

Seit ich ihn gesehen 20 3 1 

Er, der Herrlichste von allen - - - 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 12 12 - 

Du Ring an meinem Finger - - - 

Helft mir, ihr Schwestern - - - 

Süsser Freund, du blickest 23 13 - 

An meinem Herzen, an meiner Brust - - - 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan - - - 

Taulukosta 35 havaitaan, että vokaalien sitomista esiintyy vain kolmessa laulussa: 

Seit ich ihn gesehen, Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben ja Süsser Freund, du 

blickest. Laulu Seit ich ihn gesehen on taas ainoa, jossa ilmenee sidotun ja ei-sido-

tun äänteen lisäksi ääntämätön [ ]-äänne. 

Tarkasteltaessa vokaalien sitomista suhteellisesti havaitaan, että kolmen laulun 

osalta eniten sitä esiintyy laulussa Seit ich ihn gesehen. (Ks. Kuvio 19.) 

 

Kuvio 19. Vokaalien sitominen suhteellisesti lauluittain. 
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Kuviosta 19 havaitaan, että vokaalien ei-sitomista esiintyy vähiten laulussa Seit ich 

ihn gesehen. Sen sijaan laulussa Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben ilmenee ta-

sapuolisesti sekä vokaalien sitomista että ei-sitomista. Ääntämättömän [ ]-äänteen 

esiintyminen on niukkaa. 

Kokonaismääriä tarkasteltaessa laulusarjassa esiintyi 12 diftongimelisma-ään-

nettä. Diftongimelismassa diftongin ja melisman sijaintia sanassa ja musiikissa ei 

määritelty. Täten 12 laulajan esityksissä diftongimelisma-äänteitä oli yhteensä 144 

kappaletta (12 × 12 = 144). Diftongimelisman variaatioita löytyi kaksi kappaletta: 

[pitkä vokaali] ja [lyhyt vokaali]. (Ks. Taulukko 36.) 
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Taulukko 36. Diftongimelisman esiintyminen lauluittain. 

Laulu [pitkä vokaali] [lyhyt vokaali] 

Seit ich ihn gesehen 12 - 

Er, der Herrlichste von allen 36 - 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben - - 

Du Ring an meinem Finger 47 1 

Helft mir, ihr Schwestern 35 1 

Süsser Freund, du blickest - - 

An meinem Herzen, an meiner Brust 12 - 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan - - 

Taulukosta 36 havaitaan, että diftongimelismaa ei esiinny lauluissa Ich kann’s nicht 

fassen, nicht glauben, Süsser Freund, du blickest ja Nun hast du mir den ersten 

Schmerz getan. Lauluissa Du Ring an meinem Finger ja Helft mir, ihr Schwestern 

esiintyy sekä pitkää vokaalia että lyhyttä vokaalia. 

Tarkasteltaessa diftongimelismaa suhteellisesti havaitaan, että viiden laulun 

osalta pitkää vokaalia esiintyy eniten lauluissa Seit ich ihn gesehen, Er, der Herr-

lichste von allen ja An meinem Herzen, an meiner Brust. Sen sijaan lyhyen vokaalin 

ilmeneminen on hyvin niukkaa. (Ks. Kuvio 20.) 
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Kuvio 20. Diftongimelisman esiintyminen suhteellisesti lauluittain. 

4.2 Eksperttilaulajien foneemiääntäminen 

Kuvailevan tilastollisen analyysin tuloksia tarkastellaan myös eksperttilaulajien nä-

kökulmasta. Tuloksista havainnoidaan sitä, minkälaisia allofoneja eksperttilaula-

jien ääntämisestä löytyi, minkälaisessa suhteessa allofonien käyttö oli reine 

Hochlautung-, gemäßigte Hochlautung- tai Hochlautung -ääntämistapaan tai 

Siebsin klassisen laulun ohjeistuksiin. Lisäksi tuloksia tarkastellaan suhteessa sii-

hen, miten eksperttilaulajien ääntäminen oli muuttunut ajallisesti mutta myös min-

kälaisena nähtiin eksperttilaulajien ääntäminen suhteessa pedagogiseen ääntämis-

normistoon. 

Tulokset esitetään alaluvuittain käsitellen kutakin foneemia omassa luvussaan. 

Niitä havainnollistetaan ensin taulukoin, jotka sisältävät allofonien absoluuttiset lu-

kumäärät. Sen jälkeen tuloksia esitetään graafisin kuvin, jotka sisältävät allofonien 

suhteelliset osuudet.  
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4.2.1 Soinnillinen alveolaarinen frikatiivi [z] 

Sanoissa, joissa havainnoitiin s-konsonanttia, tuli ääntää soinnillinen alveolaarinen 

frikatiivi [z]. Soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] havainnointi laulajittain kui-

tenkin osoitti, että sen tilalla eksperttilaulajat äänsivät myös muita allofoneja, mikä 

nousi esiin aineiston havainnoinnissa. (Ks. Taulukko 37.) 

Taulukko 37. /s/-foneemin allofonien ääntäminen laulajittain. 

Laulaja [z] [z̥] [s] 

Kathleen Ferrier 26 26 2 

Irmgard Seefried 40 14 - 

Elisabeth Grümmer 19 33 2 

Janet Baker 44 8 2 

Elly Ameling 24 28 2 

Jessey Norman 24 29 1 

Brigitte Fassbaender 30 22 2 

Tamara Tákacs 24 28 2 

Marjana Lipovsek 38 14 2 

Anne Sofie von Otter 37 15 2 

Soile Isokoski 44 8 2 

Barbara Bonney 49 3 2 

Taulukosta 37 havaitaan, että soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] sijasta eks-

perttilaulajat käyttävät sekä soinnitonta alveolaarista frikatiivia [z̥] että soinnitonta 

alveolaarista frikatiivia [s]. Voidaan siis todeta, että kaikkien eksperttilaulajien ään-

täminen soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] osalta on reine Hochlautung -ään-

tämistavan mukaista. Soinnittoman alveolaarisen frikatiivin [z̥] ja soinnittoman al-

veolaarisen frikatiivin [s] osalta eksperttilaulajien ääntäminen on gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Täten voidaan yleisesti todeta, että /s/-fo-

neemin ääntäminen on Hochlautung -ääntämistavan mukainen.  

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti havaitaan, että lau-

lajien välillä on huomattavia eroja allofonien käytössä. Irmgard Seefried, Janet Ba-

ker, Marjana Lipovšek, Soile Isokoski ja Barbara Bonney käyttävät eniten soinnil-

lista alveolaarista frikatiivia [z]. Vähiten sitä suosii Elisabeth Grümmer. (Ks. Kuvio 

21.) 
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Kuvio 21. /s/-foneemin allofonien esiintyminen laulajittain. Eksperttiaulajien järjestys 

on laadittu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) 

levytykseen. 

Kuviosta 21 havaitaan, että eniten soinnitonta alveolaarista frikatiivia [z̥] käyttävät 

Elisabeth Grümmer, Tamara Takács, Elly Ameling ja Jessye Norman. Irmgard Seef-

ried on sen sijaan ainoa, joka ei käytä lainkaan soinnitonta alveolaarista frikatiivia 

[s].  

Tarkasteltaessa soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] ääntämistä ajallisesti 

voidaan todeta, että sen käyttö on lisääntynyt erityisesti 1970-luvun äänityksistä 

(alkaen Elly Ameling) mentäessä kohti 1990-luvun lopun äänityksiin (Barbara 

Bonney). Barbara Bonneyn soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] ääntäminen on 

lisääntynyt yli 50 % Elisabeth Grümmeriin nähden, joka teki levytyksen jo 1960-

luvulla. Yleisesti voidaan siis todeta, että soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] 

osalta sen käyttö etenee kohti puhdasta reine Hochlautung -ääntämistapaa, mitä lä-

hempänä nykypäivän esitystä ollaan. 

Verrattaessa eksperttilaulajien /s/-foneemin ääntämistä pedagogiseen ään-

tämisnormistoon havaitaan, että soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] käyttö eks-

perttilaulajilla on samansuuntaista pedagogisen ääntämisnormiston kanssa. Peda-
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goginen ääntämisnormisto on 1990-luvun loppupuolelta lähtien palannut sen oh-

jeistamiseen, ja samalla alveolaarisen frikatiivin [z] käyttö eksperttilaulajien esi-

tyksissä on lisääntynyt mentäessä kohti 1990-lukua.  

4.2.2 Alveolaarinen tremulantti [r] 

Sanoissa, joissa tarkasteltiin r-konsonanttia, tuli ääntää alveolaarinen tremulantti [r] 

Siebsin klassisen laulun ohjeistuksen mukaan. Alveolaarisen tremulantin [r] ha-

vainnoinnissa laulajittain kuitenkin osoitti, että eksperttilaulajat artikuloivat r-kon-

sonanttia monin eri tavoin. (Ks. Taulukko 38.) 

Taulukko 38. /r/-foneemin allofonien ääntäminen laulajittain. 

Laulaja [r] [ɾ] [ʀ] [ɣ] [ʁ] [ɹ̥] [ɹ]  [ɐ] [ɑ] [ ] 

Kathleen Ferrier 124 41 - 2 - 7 4 50 - 37 

Irmgard Seefried 223 8 - - - 3 - 16 - 15 

Elisabeth Grümmer 96 2 7 24 22 2 - 82 1 29 

Janet Baker 117 25 4 2 1 51 - 33 1 31 

Elly Ameling 207 14 10 - 1 6 - 17 - 10 

Jessye Norman 154 28 5 2 1 21 3 33 1 17 

Brigitte Fassbaender 141 12 4 1 3 4 - 82 1 17 

Tamara Takács 105 64 - - - 31 - 18 - 47 

Marjana Lipovšek 161 26 - - - 15 - 43 - 20 

Anne Sofie von Otter 115 5 26 4 3 2 - 85 2 23 

Soile Isokoski 131 31 - 1 - 13 1 44 - 44 

Barbara Bonney 110 18 4 2 - 18 1 86 1 25 

Taulukosta 38 havaitaan, että kaikki eksperttilaulajat käyttävät alveolaarista tremu-

lanttia [r], yksitäryistä alveolaarista tremulanttia [ɾ], soinnitonta alveolaarista frika-

tiivia [ɹ̥] ja vokalisoitunutta [ɐ]-äännettä sekä ääntämätöntä [ ]-äännettä. Alveolaa-

risen approksimantin [ɹ] käyttö sen sijaan on vähäistä. Jessye Norman on ainoa, 

joka käyttää kaikkia yhdeksää allofonia sekä ääntämätöntä [ ]-äännettä, kun taas 

vähiten eri allofoneja käyttävät laulajat Irmgard Seefried, Tamara Takács ja Mar-

jana Lipovšek.  

Alveolaarisen tremulantin [r] ääntäminen on Siebsin klassisen laulun ohjeis-

tuksen mukaista, jota kaikki laulajat käyttävät. Alveolaarisen tremulantin [r] arti-
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kuloiminen on samalla sekä reine Hochlautung- että gemäßigte Hochlautung -ään-

tämistavan mukainen. Uvulaarisen tremulantin [ʀ] käyttö myös viittaa sekä reine 

Hochlautung- että gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan, jota esiintyy seitse-

mällä laulajalla (Elisabeth Grümmer, Janet Baker, Elly Ameling, Jessye Norman, 

Brigitte Fassbaender, Anne Sofie von Otter, Barbara Bonney). Soinnillisen uvulaa-

risen frikatiivin [ʁ] käyttö viittaa taas gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan ku-

ten myös vokalisoituneen [ɐ]-äänteen käyttö. Muiden äänteiden osalta voidaan to-

deta, että eksperttilaulajien ääntäminen ei ole reine Hochlautung- tai gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että /r/-

foneemin ääntäminen on alveolaarisen tremulantin [r], uvulaarisen tremulantin [ʀ], 

soinnillisen uvulaarisen frikatiivin [ʁ] ja vokalisoituneen [ɐ]-äänteen osalta 

Hochlautung-ääntämistavan mukaista.  

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti huomataan, että lau-

lajien välillä ilmenee huomattavia eroja /r/-foneemin ääntämisessä. Eniten al-

veolaarista tremulanttia [r] käyttävät Irmgard Seefried ja Elly Ameling sekä vähiten 

Elisabeth Grümmer. (Ks. Kuvio 22.) 

 

Kuvio 22. /r/-foneemin allofonien esiintyminen eksperttilaulajittain. Laulajien järjestys 

on laadittu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) 

levytykseen. 
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Kuviosta 22 havaitaan muiden /r/-foneemin allofonien osalta, että niiden käyttö 

suhteellisesti varioi melko paljon laulajien välillä. Tamara Takács suosii eniten yk-

sitäryistä alveolaarista tremulanttia [ɾ] ja vähiten Elisabeth Grümmer. Soinnitonta 

alveolaarista frikatiivia [ɹ̥] käyttää eniten Janet Baker ja vähiten Anne Sofie von 

Otter. Vokalisoitunutta [ɐ]-äännettä suosii eniten Barbara Bonney sekä vähiten Irm-

gard Seefried, Elly Ameling ja Tamara Takács. Ääntämätöntä [ ]-äännettä käyttää 

eniten Tamara Takács ja vähiten Elly Ameling.  

Tarkasteltaessa alveolaarisen tremulantin [r] ääntämistä ajallisesti havaitaan, 

että sen käyttö on vähentynyt erityisesti 1960-luvun äänityksistä (alkaen Irmgard 

Seefried) mentäessä kohti 1990-luvun loppupuolen (Barbara Bonney) äänityksiin. 

Voidaan siis todeta, että alveolaarisen tremulantin [r] käytön osalta eksperttilaula-

jien ääntäminen ajautuu yhä kauemmas Siebsin klassisen laulun ohjeistuksesta sekä 

reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavasta, mutta lähenee 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaa vokalisoituneen [ɐ]-äänteen osalta.  

Verrattaessa eksperttilaulajien /r/-foneemin ääntämistä pedagogiseen ään-

tämisnormistoon havaitaan, että alveolaarisen tremulantin [r] käyttö on jokseenkin 

samansuuntainen pedagogisen ääntämisnormiston kanssa. Pedagogisen ääntämis-

normiston ohjeistus alveolaarisen tremulantin [r] ääntämisestä on hävinnyt koko-

naan 1990-luvun lopussa, ja sen käyttö eksperttilaulajien esityksissä on myös vä-

hentynyt mentäessä kohti 1990-luvun loppupuolta. Vokalisoituneen [ɐ]-äänteen 

käyttö eksperttilaulajilla on taas lisääntynyt lähestyttäessä 1990-lukua. Sama ha-

vainto löytyy myös pedagogisen ääntämisnormiston ohjeistuksista, joissa tulee 

esiin sen opastamisen lisääntyminen 1990-luvun puolenvälin jälkeen. Sen sijaan 

yksitäryisen alveolaarisen tremulantin [ɾ] ääntäminen eksperttilaulajien esityksissä 

ei ole kehittynyt samansuuntaisesti pedagogisen ääntämisnormiston kanssa, jossa 

sen opastaminen on lisääntynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen.  

4.2.3 Soinniton bilabiaalinen klusiili [p] 

Sanoissa, joissa havainnoitiin b-konsonanttia, tuli ääntää soinniton bilabiaalinen 

klusiili [p]. Soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] havainnointi laulajittain kuiten-

kin osoitti, että sen tilalla eksperttilaulajat käyttivät myös toista allofonia. (Ks. Tau-

lukko 39.) 
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Taulukko 39. /b/-foneemin allofonien ääntäminen laulajittain. 

Laulaja [p] [b] [ ] 

Kathleen Ferrier 14 4 0 

Irmgard Seefried 12 6 0 

Elisabeth Grümmer 12 5 1 

Janet Baker 16 2 0 

Elly Ameling 17 1 0 

Jessye Norman 17 1 0 

Brigitte Fassbaender 14 4 0 

Tamara Takács 11 7 0 

Marjana Lipovšek 15 3 0 

Anne Sofie von Otter 17 1 0 

Soile Isokoski 15 3 0 

Barbara Bonney 16 2 0 

Taulukosta 39 havaitaan, että kaikki eksperttilaulajat käyttävät sekä soinnitonta bi-

labiaalista klusiilia [p] ja soinnillista bilabiaalista klusiilia [b]. Elisabeth Grümmer 

on ainoa, jolta löytyy allofonien lisäksi ääntämätön [ ]-äänne. Voidaan siis todeta, 

että soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] osalta eksperttilaulajien ääntäminen on 

reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Muiden 

äänteiden osalta voidaan taas todeta, että eksperttilaulajien ääntäminen ei ole reine 

Hochlautung- tai gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukainen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti huomataan, että 

kaikki eksperttilaulajat käyttävät soinnitonta bilabiaalista klusiilia [p] valtaosassa 

b-konsonantin äänteistä. Elly Ameling, Jessye Norman ja Anne Sofie von Otter 

käyttävät sitä eniten. (Ks. Kuvio 23.) 
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Kuvio 23. /b/-foneemin allofonien esiintyminen laulajittain. Eksperttilaulajien järjestys 

on laadittu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) 

levytykseen. 

Kuviosta 23 havaitaan, että eniten soinnillista bilabiaalista klusiilia [b] käyttää Ta-

mara Takács. Vähiten sitä käyttävät Elly Ameling, Jessye Norman ja Anne Sofie 

von Otter. Elisabeth Grümmerin ääntämättömän [ ]-äänteen käyttö on vähäistä.  

Tarkasteltaessa soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] ääntämistä ajallisesti 

havaitaan, että sen käyttö on pysynyt vahvana 1960-luvun loppupuolelta (alkaen 

Janet Baker) lähtien 1990-luvun loppupuolelle (Barbara Bonney) asti lukuun otta-

matta 1980-luvun loppupuolella ilmenevää notkahdusta (Tamara Takács). Voidaan 

siis todeta, että soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] osalta eksperttilaulajien ään-

täminen on edennyt vielä lähemmäs sekä reine Hochlautung- että gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapaa verrattaessa 1950-luvun ääntämistä (Kahtleen Ferrier) 

1990-luvun lopun (Barbara Bonney) ääntämiseen. 

Verrattaessa eksperttilaulajien /b/-foneemin ääntämistä pedagogiseen ään-

tämisnormistoon havaitaan, että soinnittoman bilabiaalisen klusiilin [p] ääntäminen 

on yhdenmukaista pedagogisen ääntämisnormiston kanssa. Eksperttilaulajien soin-

nittoman bilabiaalisen klusiilin [p] ääntäminen on pysynyt vahvana vuosikymme-

nestä toiseen. Samalla sen ohjeistus pedagogisessa ääntämisnormistossa on myös 
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pysynyt vahvana 2000-luvulle asti. Vasta 2010-luvulla soinnittoman bilabiaalisen 

klusiilin [p] opastamisesta on luovuttu.  

4.2.4 Soinniton alveolaarinen klusiili [t] 

Sanoissa, joissa havainnoitiin d-konsonanttia, tuli ääntää soinniton alveolaarinen 

klusiili [t]. Soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] havainnointi laulajittain kuiten-

kin osoitti, että sen tilalla käytettiin myös toista allofonia, joka aineiston havain-

noinnissa nousi esiin. (Ks. Taulukko 40.) 

Taulukko 40. /d/-foneemin allofonien ääntäminen laulajittain. 

Laulaja [t] [d] [ ] 

Kathleen Ferrier 17 18 7 

Irmgard Seefried 24 10 8 

Elisabeth Grümmer 12 23 7 

Janet Baker 33 7 2 

Elly Ameling 35 7 0 

Jessye Norman 32 9 1 

Brigitte Fassbaender 35 5 2 

Tamara Takács 23 13 6 

Marjana Lipovšek 31 7 4 

Anne Sofie von Otter 40 2 0 

Soile Isokoski 37 4 1 

Barbara Bonney 35 6 1 

Taulukosta 40 havaitaan, että soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] lisäksi kaikki 

eksperttilaulajat käyttävät soinnillista alveolaarista klusiilia [d]. Myös ääntämä-

töntä [ ]-äännettä käytetään soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] tilalla. Ainoas-

taan Elly Ameling ja Anne Sofie von Otter eivät käytä ääntämätöntä [ ]-äännettä. 

Voidaan siis todeta, että alveolaarisen klusiilin [t] osalta sen ääntäminen on reine 

Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Muiden ääntei-

den osalta voidaan taas todeta, että laulajien ääntäminen ei ole reine Hochlautung- 

tai gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukainen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti havaitaan, että kym-

menen eksperttilaulajaa kahdestatoista käyttää soinnitonta alveolaarista klusiilia [t] 



142 

valtaosassa d-konsonantin äänteistä. Eniten sitä kuitenkin käyttää Anne Sofie von 

Otter. (Ks. Kuvio 24.) 

 

Kuvio 24. /d/-foneemin allofonien esiintyminen laulajittain. Eksperttilaulajien järjestys 

on laadittu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) 

levytykseen. 

Kuviosta 24 havaitaan, että soinnillista alveolaarista klusiilia [d] käyttävät eniten 

Elisabeth Grümmer ja Kathleen Ferrier sekä vähiten Anne Sofie von Otter. Ääntä-

mätöntä [ ]-äännettä käyttää sen sijaan eniten Irmgard Seefried ja vähiten Jessye 

Norman, Soile Isokoski sekä Barbara Bonney. 

Tarkasteltaessa soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] ääntämistä ajallisesti 

havaitaan, että sen käyttö on lisääntynyt 1950-luvulta lähtien. Se on tasaisesti kas-

vanut 1960-luvun loppupuolelta (alkaen Janet Baker) 1990-luvun loppupuolelle 

(Barbara Bonney) asti lukuun ottamatta 1980-luvun loppupuolen (Tamara Takács) 

notkahdusta. Voidaan siis todeta soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] osalta, että 

eksperttilaulajien ääntäminen on toisaalta edennyt ja toisaalta pysynyt reine 

Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaisena. 

Verrattaessa eksperttilaulajien /d/-foneemin ääntämistä pedagogiseen ään-

tämisnormistoon havaitaan, että soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] ääntäminen 
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on yhdenmukaista pedagogisen ääntämisnormiston kanssa. Eksperttilaulajien soin-

nittoman alveolaarisen klusiilin [t] ääntäminen on pysynyt vahvana vuosikymme-

nestä toiseen. Samalla sen ohjeistus pedagogisessa ääntämisnormistossa on myös 

pysynyt vahvana 2000-luvulle asti lukuun ottamatta 1980-luvun loppua ja 1990-

luvun alkupuolta. Vasta 2010-luvulla soinnittoman alveolaarisen klusiilin [t] opas-

tamisesta on luovuttu.  

4.2.5 Soinniton velaarinen klusiili [k], soinniton palataalinen frikatiivi 

[ç], velaarinen nasaali [ŋ] 

Sanoissa, joissa havainnoitiin g-konsonanttia, tuli ääntää soinniton velaarinen klu-

siili [k]. Soinnittoman velaarisen klusiilin [k] havainnointi kuitenkin osoitti, että 

sen tilalla eksperttilaulajat käyttivät myös toista allofonia. (Ks. Taulukko 41.) 

Taulukko 41. /g/-foneemin allofonien ääntäminen laulajittain. 

Laulaja [k] [g] [ ] 

Kathleen Ferrier 1 7 1 

Irmgard Seefried 6 2 1 

Elisabeth Grümmer 5 1 3 

Janet Baker 6 1 2 

Elly Ameling 8 1 0 

Jessye Norman 7 1 1 

Brigitte Fassbaender 9 0 0 

Tamara Takács 6 2 1 

Marjana Lipovšek 9 0 0 

Anne Sofie von Otter 7 1 1 

Soile Isokoski 9 0 0 

Barbara Bonney 6 0 3 

Taulukosta 41 havaitaan, että kaikki eksperttilaulajat käyttävät soinnitonta velaa-

rista klusiilia [k]. Merkille pantavaa on, että laulajat Brigitte Fassbaender, Marjana 

Lipovšek ja Soile Isokoski käyttävät ainoastaan kyseistä allofonia /g/-foneemin 

ääntämisessä. Sen sijaan Kathleen Ferrier, Irmgard Seefried, Elisabeth Grümmer, 

Janet Baker, Elly Ameling, Jessye Norman, Tamara Takács ja Anne Sofie von Otter 

käyttävät myös soinnillista velaarista klusiilia [g]. Eksperttilaulajien Brigitte Fass-
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baender, Marjana Lipovšek ja Soile Isokoski lisäksi Elly Ameling ei käytä ääntä-

mätöntä [ ]-äännettä. Voidaan siis todeta, että soinnittoman velaarisen klusiilin [k] 

osalta sen ääntäminen on reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämis-

tavan mukaista. Muiden äänteiden osalta voidaan taas todeta, että eksperttilaulajien 

ääntäminen ei ole reine Hochlautung- tai gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan 

mukainen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti havaitaan, että Bri-

gitte Fassbaender, Marjana Lipovšek ja Soile Isokoski käyttävät eniten soinnitonta 

velaarista klusiilia [k]. Myös Elly Ameling käyttää soinnitonta velaarista klusiilia 

[k] lähes saman verran. (Ks. Kuvio 25.) 

 

Kuvio 25. /g/-foneemin allofonien esiintyminen laulajittain. Eksperttilaulajien järjestys 

on laadittu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) 

levytykseen. 

Kuviosta 25 havaitaan, että soinnillista velaarista klusiilia [g] käyttää eniten Kaht-

leen Ferrier. Muiden eksperttilaulajien osalta sen käyttö on vähäisempää. Ääntä-

mätöntä [ ]-äännettä käyttävät eniten Elisabeth Grümmer ja Barbara Bonney. Mui-

den eksperttilaulajien osalta ääntämättömän [ ]-äänteen käyttö on vähäistä. 
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Tarkasteltaessa soinnittoman velaarisen klusiilin [k] ääntämistä ajallisesti ha-

vaitaan, että sen käyttö on lisääntynyt huomattavasti 1960-luvun alkupuolelta (al-

kaen Irmgard Seefried) lähtien 1990-luvun loppupuolelle (Barbara Bonney) asti 

verrattaessa soinnittoman velaarisen klusiilin [k] ääntämistä 1950-luvun ääntämis-

tapaan (Kathleen Ferrier). Voidaan siis todeta soinnittoman velaarisen klusiilin [k] 

osalta, että eksperttilaulajien ääntäminen on toisaalta edennyt ja toisaalta pysynyt 

sekä reine Hochlautung- että gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaisena. 

Verrattaessa eksperttilaulajien /g/-foneemin ääntämistä pedagogiseen ääntä-

misnormistoon havaitaan, että soinnittoman velaarisen klusiilin [k] ääntäminen on 

yhdenmukaista sen kanssa. Eksperttilaulajien soinnittoman velaarisen klusiilin [k] 

ääntäminen on sekä vahvistunut että pysynyt voimakkaana vuosikymmenestä toi-

seen. Samalla sen ohjeistus pedagogisessa ääntämisnormistossa on myös pysynyt 

vahvana 2000-luvulle asti lukuun ottamatta 1980-luvun loppua ja 1990-luvun al-

kupuolta. Vasta 2010-luvulla soinnittoman velaarisen klusiilin [k] opastamisesta on 

luovuttu.  

Sanoissa, joissa havainnoitiin suffiksia -ig, tuli ääntää soinniton palataalinen 

frikatiivi [ç]. Soinnittoman palataalisen frikatiivin [ç] havainnointi laulajittain kui-

tenkin osoitti, että sen tilalla eksperttilaulajat käyttivät myös kahta muuta allofonia 

sekä ääntämätöntä [ ]-äännettä. (Ks. Taulukko 42.) 

Taulukko 42. Suffiksin -ig allofonien ääntäminen laulajittain. 

Laulaja [ç] [k] [g] [ ] 

Kathleen Ferrier 13 1 0 0 

Irmgard Seefried 11 2 1 0 

Elisabeth Grümmer 12 2 0 0 

Janet Baker 14 0 0 0 

Elly Ameling 12 2 0 0 

Jessye Norman 13 1 0 0 

Brigitte Fassbaender 14 0 0 0 

Tamara Takács 11 3 0 0 

Marjana Lipovšek 12 1 1 0 

Anne Sofie von Otter 13 1 0 0 

Soile Isokoski 12 2 0 0 

Barbara Bonney 12 1 0 1 
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Taulukosta 42 havaitaan, että kaikki eksperttilaulajat käyttävät soinnitonta palataa-

lista frikatiivia [ç]. Kymmenen laulajaa kahdestatoista käyttää sen tilalla myös 

soinnitonta velaarista klusiilia [k]. Laulajat Irmgard Seefried ja Marjana Lipovšek 

käyttävät niiden lisäksi soinnillista velaarista klusiilia [g]. Barbara Bonney on ainoa 

laulaja, jolta löytyy myös ääntämätön [ ]-äänne. Voidaan siis todeta, että soinnitto-

man palataalisen frikatiivin [ç] osalta sen ääntäminen on reine Hochlautung -ään-

tämistavan mukaista. Sen sijaan soinnittoman velaarisen klusiilin [k] osalta sen 

ääntäminen on gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Muiden ääntei-

den osalta voidaan taas todeta, että eksperttilaulajien ääntäminen ei ole reine 

Hochlautung- tai gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Yleisesti voi-

daan kuitenkin todeta suffiksin -ig osalta, että sen ääntämistapa on Hochlautung  

-ääntämistavan mukainen.  

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti huomataan, että Ja-

net Baker ja Brigitte Fassbaender käyttävät eniten soinnitonta palataalista frikatii-

via [ç]. Muiden eksperttilaulajien osalta sen käyttö on hieman vähäisempää. (Ks. 

Kuvio 26.) 

 

Kuvio 26. Suffiksin -ig allofonien esiintyminen laulajittain. Eksperttiaulajien järjestys on 

laadittu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) 

levytykseen. 
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Kuviosta 26 havaitaan, että Tamara Takács käyttää eniten soinnitonta velaarista 

klusiilia [k]. Vähiten sitä käyttävät Kathleen Ferrier, Jessye Norman, Marjana Li-

povšek, Anne Sofie von Otter ja Barbara Bonney. Soinnillisen velaarisen klusiilin 

[g] käyttö eksperttilaulajilla Irmgard Seefried ja Marjana Lipovšek on vähäistä. 

Tarkasteltaessa soinnittoman palataalisen frikatiivin [ç] ääntämistä ajallisesti 

havaitaan, että sen käyttö on pysynyt vahvana läpi vuosikymmenten. Voidaan siis 

todeta, että soinnittoman palataalisen frikatiivin [ç] ääntäminen eksperttilaulajilla 

on pysynyt reine Hochlautung -ääntämistavan mukaisena. Toisaalta esiin nousee 

myös gemäßigte Hochlautung -ääntämistapa, jonka osuus on myös säilynyt eks-

perttilaulajien ääntämisessä mutta vähäisempänä. Vahvimmillaan gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapa on ollut 1980-luvun (Tamara Takács) loppupuolella. 

Verrattaessa eksperttilaulajien suffiksin -ig ääntämistä pedagogiseen ääntämis-

normistoon havaitaan, että eksperttilaulajien ääntäminen on yhtenevä pedagogisen 

ääntämisnormiston kanssa. Eksperttilaulajien soinnittoman palataalisen frikatiivin 

[ç] ääntäminen on pysynyt vahvana ja samalla pedagoginen ääntämisnormisto on 

ohjeistanut sen käyttöä tasaisesti vuosikymmenestä toiseen. 

Sanoissa, joissa havainnoitiin kirjainyhdistelmää ng, tuli ääntää velaarinen na-

saali [ŋ]. Velaarisen nasaalin [ŋ] havainnointi laulajittain kuitenkin osoitti, että sen 

tilalla eksperttilaulajat käyttivät myös kahta muuta allofonia sekä ääntämätöntä [ ]-

äännettä. (Ks. Taulukko 43.) 

Taulukko 43. Kirjainyhdistelmän ng allofonien ääntäminen laulajittain. 

Laulaja [ŋ] [k] [g] [ ] 

Kathleen Ferrier 5 1 0 1 

Irmgard Seefried 7 0 0 0 

Elisabeth Grümmer 7 0 0 0 

Janet Baker 6 0 1 0 

Elly Ameling 7 0 0 0 

Jessye Norman 7 0 0 0 

Brigitte Fassbaender 7 0 0 0 

Tamara Takács 6 1 0 0 

Marjana Lipovšek 7 0 0 0 

Anne Sofie von Otter 7 0 0 0 

Soile Isokoski 6 0 0 1 

Barbara Bonney 7 0 0 0 
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Taulukosta 43 havaitaan, että kaikki eksperttilaulajat käyttävät velaarista nasaalia 

[ŋ]. Kathleen Ferrier ja Tamara Takács käyttävät sen lisäksi myös soinnitonta ve-

laarista klusiilia [k]. Janet Baker on taas ainoa, joka käyttää myös soinnillista ve-

laarista klusiilia [g]. Kathleen Ferrier ja Soile Isokoski ovat puolestaan ainoita, joil-

ta löytyy myös ääntämätön [ ]-äänne. Voidaan siis todeta, että velaarisen nasaalin 

[ŋ] ääntäminen on reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan 

mukaista. Muiden äänteiden osalta voidaan taas todeta, että eksperttilaulajien ään-

täminen ei ole reine Hochlautung- tai gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mu-

kainen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti havaitaan, että ve-

laarista nasaalia [ŋ] käyttävät eniten Irmgard Seefried, Elisabeth Grümmer, Elly 

Ameling, Jessye Norman, Brigitte Fassbaender, Marjana Lipovšek, Anne Sofie von 

Otter ja Barbara Bonney. (Ks. Kuvio 27.) 

 

Kuvio 27. Kirjainyhdistelmän ng allofonien esiintyminen laulajittain. Eksperttilaulajien 

järjestys on laadittu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorim-

paan (1997) levytykseen. 

Kuviosta 27 havaitaan, että soinnittoman velaarisen klusiilin [k], soinnillisen ve-

laarisen klusiilin [g] ja ääntämättömän [ ]-äänteen käyttö on vähäistä. Allofoneja 

ilmenee eksperttilaulajilla vain alle 20 % kutakin. 
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Tarkasteltaessa velaarisen nasaalin [ŋ] ääntämistä ajallisesti havaitaan, että sen 

käyttö on pysynyt vahvana läpi vuosikymmenten ja jopa lisääntynyt ajan saatossa. 

Voidaan siis todeta, että velaarisen nasaalin [ŋ] ääntäminen eksperttilaulajilla on 

edennyt kohti puhdasta reine Hochlautung -ääntämistapaa verrattaessa 1950-luvun 

ääntämistä (Kathleen Ferrier) 1990-luvun lopun (Barbara Bonney) ääntämiseen.  

Verrattaessa eksperttilaulajien velaarisen nasaalin [ŋ] ääntämistä pedagogiseen 

ääntämisnormistoon havaitaan, että eksperttilaulajien ääntäminen on yhtenevä sen 

kanssa. Eksperttilaulajien velaarisen nasaalin [ŋ] ääntäminen on pysynyt vahvana 

ja samalla pedagoginen ääntämisnormisto on ohjeistanut velaarisen nasaalin [ŋ] 

käyttöä tasaisesti vuosikymmenestä toiseen. 

4.2.6 Kaksoiskonsonantit 

Sanoissa, joissa havainnoitiin kaksoiskonsonantteja, tuli ääntää lyhyt konsonantti 

yksittäisen konsonantin tapaan. Kaksoiskonsonanttien havainnointi laulajittain kui-

tenkin osoitti, että sen tilalla eksperttilaulajat äänsivät myös pitkää konsonanttiään-

nettä lyhyen äänteen tilalla. (Ks. Taulukko 44.) 

Taulukko 44. Kaksoiskonsonanttien ääntäminen laulajittain. 

Laulaja [lyhyt] [pitkä] 

Kathleen Ferrier 19 33 

Irmgard Seefried 1 51 

Elisabeth Grümmer 4 48 

Janet Baker 4 48 

Elly Ameling 12 40 

Jessye Norman 4 48 

Brigitte Fassbaender 3 49 

Tamara Takács 5 47 

Marjana Lipovšek 1 51 

Anne Sofie von Otter 0 52 

Soile Isokoski 1 51 

Barbara Bonney 3 49 

Taulukosta 44 havaitaan, että 11 eksperttilaulajaa ääntää lyhyen kaksoiskonsonant-

tiäänteen. Anne Sofie von Otter on puolestaan ainoa, joka ei äännä lyhyttä kaksois-
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konsonanttiäännettä. Sen sijaan kaikki eksperttilaulajat ääntävät pitkän kaksoiskon-

sonanttiäänteen. Voidaan siis todeta, että kaksoiskonsonantin ääntäminen lyhyenä 

äänteenä on sekä reine Hochlautung- että gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan 

mukaista. Pitkän konsonanttiäänteen osalta voidaan taas todeta, että eksperttilaula-

jien ääntäminen ei ole reine Hochlautung- tai gemäßigte Hochlautung -ääntämista-

van mukainen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti havaitaan, että 

Kathleen Ferrier ja Elly Ameling ääntävät eniten kaksoiskonsonanttia lyhyenä ään-

teenä. Muiden eksperttilaulajien osalta sen ääntäminen on niukkaa. (Ks. Kuvio 28.) 

 

Kuvio 28. Kaksoiskonsonanttien ääntäminen laulajittain. Eksperttilaulajien järjestys on 

laadittu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) 

levytykseen. 

Kuviosta 28 havaitaan, että eksperttilaulajat ääntävät pitkää kaksoiskonsonantti-

äännettä valtaosassa äänteitä. Jopa kymmenen eksperttilaulajaa käyttää sitä vähin-

tään 90 %:ssa kaikista äänteistä. 

Tarkasteltaessa kaksoiskonsonantin lyhyen äänteen käyttöä ajallisesti havai-

taan, että sen artikulointi on vähentynyt lähes kokonaan 1950-luvulta (Kathleen 

Ferrier) lähtien. 1970-luvulla Elly Ameling on käyttänyt hieman enemmän lyhyttä 
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kaksoiskonsonanttia muihin eksperttilaulajiin nähden. Voidaan siis todeta, että kak-

soiskonsonantin ääntäminen eksperttilaulajilla ajautuu aina vain kauemmaksi ja 

hiipuu lähes kokonaan pois sekä reine Hochlautung- että gemäßigte Hochlau-

tung -ääntämistavan mukaisesta käytöstä.  

Verrattaessa eksperttilaulajien kaksoiskonsonantin ääntämistä pedagogiseen 

ääntämisnormistoon havaitaan, että eksperttilaulajien ääntäminen on samankal-

taista sen kanssa. Eksperttilaulajien kaksoiskonsonantin ääntäminen lyhyenä ään-

teenä on hyvin vähäistä. Samalla voidaan havaita, että myös pedagogisen ääntämis-

normiston ohjeistus kaksoiskonsonantin ääntämisestä lyhyenä äänteenä on myös 

ollut vähäistä. Poikkeamina nousevat esiin 1970- ja 1980-luku sekä 1990-luvun 

loppupuolen ohjeistukset. Sen sijaan pedagogisen ääntämisnormiston ohjeistuk-

sesta kaksoiskonsonantin ääntämisestä lyhyenä äänteenä on 2000-luvulla luovuttu 

kokonaan. 

4.2.7 Konsonanttien yhdistäminen 

Sanoissa, joissa havainnoitiin konsonanttien yhdistämistä, tuli ääntää yhdistetty tai 

ei-yhdistetty konsonantti. Konsonanttien yhdistämisen havainnointi laulajittain 

osoitti, että kaikki eksperttilaulajat äänsivät sekä yhdistettyä että ei-yhdistettyä kon-

sonanttiäännettä. (Ks. Taulukko 45.) 

Taulukko 45. Konsonanttien yhdistäminen laulajittain. 

Laulaja [yhdistetty] [ei-yhdistetty]  [ ] 

Kathleen Ferrier 10 7 0 

Irmgard Seefried 10 6 1 

Elisabeth Grümmer 6 11 0 

Janet Baker 9 8 0 

Elly Ameling 8 9 0 

Jessye Norman 12 5 0 

Brigitte Fassbaender 9 8 0 

Tamara Takács 8 9 0 

Marjana Lipovšek 9 8 0 

Anne Sofie von Otter 8 9 0 

Soile Isokoski 12 5 0 

Barbara Bonney 7 10 0 
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Taulukosta 45 havaitaan, että eksperttilaulaja Irmgard Seefried on ainoa, jolta löy-

tyy yhdistetyn ja ei-yhdistetyn äänteen lisäksi ääntämätön [ ]-äänne. Merkille pan-

tavaa on se, että ei-yhdistettyjä äänteitä kuunteluaineistossa oli kuusi, mutta yhdek-

sän eksperttilaulajaa äänsi ei-yhdistettyjä äänteitä sitä enemmän, jopa 11 äänteen 

verran. Voidaan siis todeta niiden konsonanttien yhdistämisen äänteiden osalta, 

jotka äännettiin yhdistettynä tai ei-yhdistettynä äänteenä sääntöjen mukaisesti, että 

eksperttilaulajien ääntäminen on sekä reine Hochlautung- että gemäßigte Hochlau-

tung -ääntämistavan mukaista. Muiden äänteiden osalta voidaan todeta, että eks-

perttilaulajien ääntäminen ei ole reine Hochlautung- tai gemäßigte Hochlau-

tung -ääntämistavan mukainen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti havaitaan, että eni-

ten konsonanttien yhdistämistä esiintyy eksperttilaulajilla Jessye Norman ja Soile 

Isokoski. Vähiten sitä ilmenee Elisabeth Grümmerillä. (Ks. Kuvio 29.) Tässä on 

hyvä tiedostaa, että yhdistettyjä äänteitä oli noin 64 % ja ei-yhdistettyjä äänteitä 

noin 35 % konsonanttien yhdistämisen äänteiden kokonaismäärästä. 

 

Kuvio 29. Konsonanttien yhdistäminen laulajittain. Eksperttilaulajien järjestys on laadit-

tu levytysvuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) levy-

tykseen. 
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Kuviosta 29 havaitaan, että eniten ei-yhdistettyjä konsonantteja käyttävät Elisabeth 

Grümmer ja Barbara Bonney. Muiden eksperttilaulajien osalta ei-yhdistettyjen 

konsonanttien käyttö on hieman vähäisempää. 

Tarkasteltaessa konsonanttien yhdistämisen ääntämistä ajallisesti havaitaan, 

että yhdistetyn äänteen käyttö on hieman vähentynyt 1950-luvulta (Kathleen Fer-

rier) alkaen. Poikkeamina nousevat esiin 1970-luvun (Jessye Norman) ja 1990-lu-

vun (Soile Isokoski) poikkeamat. Toisaalta havaitaan, että ei-yhdistetyn äänteen 

käyttö on puolestaan lisääntynyt mentäessä kohti 1990-loppua (Barbara Bonney). 

Voidaan siis todeta niiden konsonanttien yhdistämisen äänteiden osalta, joita ei ään-

netty yhdistettynä tai ei-yhdistettynä äänteenä sääntöjen mukaisesti, että ekspertti-

laulajat ajautuvat ääntämisessään kauemmas reine Hochlautung- ja gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistavan mukaisesta ääntämisestä, mitä lähemmäksi 1990-lu-

vun loppua edetään.  

Verrattaessa eksperttilaulajien konsonanttien yhdistämisen yhdistetyn äänteen 

ääntämistä pedagogiseen ääntämisnormistoon havaitaan, että eksperttilaulajien 

ääntäminen on hieman eriävä sen kanssa. Eksperttilaulajien yhdistetyn äänteen ään-

täminen on heikentynyt mentäessä kohti 1990-luvun loppua. Vaikka pedagoginen 

ääntämisnormisto ei ole kovinkaan vahvasti ohjeistanut yhdistetyn äänteen ääntä-

mistä, sen ohjeistus on kuitenkin uudelleen noussut esiin 1990-loppu- ja 2000-lu-

vun alkupuolella. Toisin sanoen konsonanttien yhdistämisen yhdistetyn äänteen 

ääntämisohjeistuksien kehittyminen on ollut pedagogisessa ääntämisnormistossa 

päinvastaista verrattuna eksperttilaulajien ääntämisen kehityssuuntaan. 

4.2.8 Vokaalien sitominen 

Sanoissa, joissa havainnoitiin vokaalien sitomista, tuli ääntää sidottu vokaali. Vo-

kaalien sitomisen havainnointi laulajittain kuitenkin osoitti, että sen tilalla ekspert-

tilaulajat ääntävät myös ei-sidottua äännettä. (Ks. Taulukko 46.) 
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Taulukko 46. Vokaalien sitominen laulajittain. 

Laulaja [sidottu] [ei-sidottu] [ ] 

Kathleen Ferrier 7 0 0 

Irmgard Seefried 6 1 0 

Elisabeth Grümmer 0 6 1 

Janet Baker 6 1 0 

Elly Ameling 6 1 0 

Jessey Norman 1 6 0 

Brigitte Fassbaender 6 1 0 

Tamara Tákacs 6 1 0 

Marjana Lipovsek 3 4 0 

Anne Sofie von Otter 6 1 0 

Soile Isokoski 7 0 0 

Barbara Bonney 1 6 0 

Taulukosta 46 havaitaan, että yksitoista eksperttilaulajaa ääntää sidotun äänteen vo-

kaalien sitomisessa. Poikkeuksena on Elisabeth Grümmer. Ei-sidottuja äänteitä ei 

puolestaan äännä Kathleen Ferrier ja Soile Isokoski. Elisabeth Grümmer on sen 

sijaan ainoa, joka käyttää myös ääntämätöntä [ ]-äännettä. Voidaan siis todeta, että 

vokaalien sitomisessa sidotun äänteen ääntäminen on Siebsin klassisen laulun oh-

jeistuksen mukaista. Muiden äänteiden osalta voidaan taas todeta, että eksperttilau-

lajien ääntäminen ei ole Siebsin klassisen lauluohjeistuksen mukainen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti havaitaan, että eni-

ten sidottua vokaalien sitomista käyttävät Kathleen Ferrier ja Soile Isokoski sekä 

vähiten Barbara Bonney ja Jessye Norman. (Ks. Kuvio 30.) 
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Kuvio 30. Vokaalien sitominen laulajittain. Laulajien järjestys on laadittu levytysvuosien 

mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) levytykseen. 

Kuviosta 30 havaitaan, että eniten ei-sidottua äännettä käyttävät Elisabeth Grüm-

mer, Jessye Norman, Marjana Lipovšek ja Barbara Bonney. Sen sijaan vähäisem-

min sitä käyttävät Irmgard Seefried, Janet Baker, Elly Ameling, Brigitte Fassbaen-

der, Tamara Takács ja Anne Sofie von Otter.  

Tarkasteltaessa vokaalien sitomisen ääntämistä ajallisesti havaitaan, että sen 

käyttö on romahtanut verrattaessa 1950-luvun ääntämistä (Kathleen Ferrier) 1990-

luvun loppupuolen (Barbara Bonney) ääntämiseen. Myös 1960- (Elisabeth Grüm-

mer), 1970- (Jessye Norman) ja 1990-luvuilla (Marjana Lipovšek) vokaalien sito-

minen on ollut vähäistä. Voidaan siis todeta, että vokaalien sitomisen ääntämisessä 

eksperttilaulajat ovat ajautumassa yhä kauemmas Siebsin klassisen laulun ohjeis-

tuksesta. Sen sijaan sen ääntäminen lähestyy reine Hochlautung- ja gemäßigte 

Hochlautung -ääntämistapaa, mitä lähemmäs 1990-luvun loppua edetään.  

Verrattaessa eksperttilaulajien vokaalien sitomisen ääntämistä pedagogiseen 

ääntämisnormistoon havaitaan, että eksperttilaulajien ääntäminen on samansuun-

tainen sen kanssa. Eksperttilaulajien vokaalien sitominen on heikentynyt mentäessä 

kohti 1990-luvun loppua. Sama havainto, joskin pidemmällä aikavälillä, voidaan 

todeta pedagogisen ääntämisnormiston osalta, jossa viimeksi 1960-luvulla on oh-

jeistettu vokaalien sitomista. 
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4.2.9 Diftongimelisma 

Sanoissa ja musiikissa, joissa havainnoitiin diftongimelismaa, tuli ääntää pitkä vo-

kaali. Diftongimelisman havainnointi laulajittain kuitenkin osoitti, että sen tilalla 

eksperttilaulajat äänsivät myös lyhyttä vokaalia. (Ks. Taulukko 47.) 

Taulukko 47. Diftongimelisma laulajittain. 

Laulaja [pitkä vokaali] [lyhyt vokaali] 

Kathleen Ferrier 11 1 

Irmgard Seefried 12 0 

Elisabeth Grümmer 12 0 

Janet Baker 11 1 

Elly Ameling 12 0 

Jessye Norman 12 0 

Brigitte Fassbaender 12 0 

Tamara Takács 12 0 

Marjana Lipovšek 12 0 

Anne Sofie von Otter 12 0 

Soile Isokoski 12 0 

Barbara Bonney 12 0 

Taulukosta 47 havaitaan, että kaikki eksperttilaulajat ääntävät diftongimelismassa 

pitkän vokaalin. Sen sijaan Kathleen Ferrier ja Janet Baker ovat ainoita, jotka käyt-

tävät diftongimelismassa myös lyhyttä vokaalia. Voidaan siis todeta, että ekspertti-

laulajien osalta sen ääntäminen on Siebsin lauluohjeistuksen mukaista. Lyhyen vo-

kaaliäänteen osalta voidaan taas todeta, että eksperttilaulajien ääntäminen ei ole 

Siebsin lauluohjeistuksen mukainen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien ääntämistä suhteellisesti havaitaan, että eni-

ten pitkää vokaalia diftongimelismassa käyttävät Irmgard Seefried, Elisabeth 

Grümmer, Elly Ameling, Jessye Norman, Brigitte Fassbaender, Tamara Takács, 

Marjana Lipovšek, Anne Sofie von Otter, Soile Isokoski ja Barbara Bonney. (Ks. 

Kuvio 31.) 
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Kuvio 31. Diftongimelisma laulajittain. Eksperttilaulajien järjestys on laadittu levytys-

vuosien mukaan vanhimmasta (1950) levytyksestä nuorimpaan (1997) levytykseen. 

Tarkasteltaessa diftongimelisman ääntämistä ajallisesti havaitaan, että sen käyttö 

on pysynyt vahvana läpi vuosikymmenten. Voidaan siis todeta, että pitkän vokaalin 

ääntäminen diftongimelismassa on ja on pysynyt Siebsin lauluohjeistuksen mukai-

sena. 

Verrattaessa eksperttilaulajien vokaalien sitomisen ääntämistä pedagogiseen 

ääntämisnormistoon havaitaan, että eksperttilaulajien ääntäminen on jossain mää-

rin samansuuntaista sen kanssa. Pedagogisessa laulukirjallisuudessa diftongin ään-

täminen Siebsin tapaan on nostettu esiin 1960-luvulla, 1990-luvun alku- ja loppu-

puolella sekä 2000-luvulla. Toisin sanoen eksperttilaulajat ovat ylläpitäneet difton-

gimelisman pitkän vokaalin ääntämistä. Samalla pedagoginen ääntämisnormisto on 

alkanut jälleen kiinnostua sen esiintuomisesta. 

4.2.10 Yhteenvetoa 

Vertailtaessa eksperttilaulajien ääntämistä sekä kirjakielen ääntämisnormistoon 

että pedagogiseen ääntämisnormistoon havaitaan selkeä muutos. Muutos näkyy 

eksperttilaulajien ääntämisen muuttumisena huomattavasti monimuotoisemmaksi. 
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Seuraavassa taulukossa 48 esitetään yhteenveto siitä muutoksesta, joka nousi esiin 

eksperttilaulajien ääntämisen havainnoinnissa. 

Taulukko 48. Eksperttilaulajien ääntäminen suhteessa kirjakielen ääntämisnormistoon 

ja pedagogiseen ääntämisnormistoon. 

Foneemi Kirjakielen 

ääntämisnormisto 

Pedagoginen  

ääntämisnormisto 

Eksperttilaulajat 

/s/ [z] [z], [s] [z], [z̥], [s] 

/r/ [r] [r], [ɾ], [ʁ], [ɐ] [r], [ɾ], [ʀ], [ɣ], [ʁ], [ɹ̥], [ɹ], [ɐ], [ɑ], [ ] 

/b/ [p] [p] [p], [b], [ ] 

/d/ [t] [t] [t], [d], [ ] 

/g/ [k] [k] [k], [g], [ ] 

/-ig/ [ɪç] [ɪç] [ç], [k], [g], [ ] 

/ng/ [ŋ] [ŋ] [ŋ], [k], [g], [ ] 

/kk/ [lyhyt] [lyhyt] 4 opasta [lyhyt], [pitkä] 

/ky/ [yhdistetty] [yhdistetty] 3 opasta [yhdistetty], [ei-yhdistetty], [ ]101 

/vs/ [sidottu] [sidottu] 1 opas [sidottu], [ei-sidottu], [ ] 

/dm/ [pitkä vokaali] [pitkä vokaali] 4 opasta [pitkä vokaali], [lyhyt vokaali] 

Taulukosta 48 havaitaan, että eksperttilaulajat käyttivät levytetyissä esityksissään 

paljon laajemmin erilaisia äänteitä verrattuna kirjakielen ääntämisnormistoon ja pe-

dagogiseen ääntämisnormistoon. Eksperttilaulajien /r/-foneemin ääntämisestä löy-

tyi 10 eri äännettä, kun kirjakielen ääntämisnormisto suositteli vain yhtä ja peda-

goginen ääntämisnormisto neljää äännettä. Muiden foneemien osalta äänteiden va-

rioiminen oli vähäisempää, mutta niissäkin eri äänteitä eksperttilaulajilla esiintyi 

1–3 äännettä enemmän. 

Seuraavassa taulukossa 49 havainnollistetaan analyysin tuloksiin perustuva 

kokonaisnäkemys kunkin eksperttilaulajan tyylistä ääntää saksaa. Tulokset esite-

tään foneemeittain. Taulukosta havaitaan, että Irmgard Seefried on ainoa ekspertti-

laulaja, joka ei käytä /s/-foneemin ääntämisessään soinnitonta alveolaarista frika-

tiivia [s]. Jessye Norman on puolestaan ainoa eksperttilaulaja, joka käyttää /r/-fo-

neemin ääntämisessä yhdeksää eri allofonia. /b/-foneemin osalta taas Elisabeth 

Grümmer on ainoa eksperttilaulaja, jonka ääntämisestä löytyy myös ääntämätön 

[ ]-äänne. /d/-foneemin osalta eksperttilaulajat Elly Ameling ja Anne Sofie von Ot-

ter käyttävät kahta eri allofonia, kun taas muut eksperttilaulajat käyttävät kolmea 

                                                        
101 Tulos perustuu eksperttilaulajien yhdistetyn äänteen ääntämisen tulokseen. 
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allofonia. /g/-, /-ig/- ja /ng/-foneemin osalta havaitaan, että eksperttilaulajien allo-

fonien käyttö vaihtelee 1–3 allofonin välillä. Kaksoiskonsonantin osalta puolestaan 

havaitaan, että eksperttilaulaja Anne Sofie von Otter on ainoa, joka käyttää vain 

pitkää kaksoiskonsonanttiäännettä. Irmgard Seefried on puolestaan ainoa ekspert-

tilaulaja, joka käyttää /ky/-foneemissa myös ääntämätöntä [ ]-äännettä. Ekspertti-

laulajat Kathleen Ferrier ja Soile Isokoski ovat ainoita, jotka käyttävät /vs/-fonee-

missa vain sidottua äännettä. /dm/-foneemissa eksperttilaulajat Kathleen Ferrier ja 

Jane Baker käyttävät sekä pitkää että lyhyttä vokaalia, kun muut eksperttilaulajat 

käyttävät vain pitkää vokaalia. 
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4.3 Eksperttilaulajien ryhmät  

Hierarkkisen ryhmittelyanalyysin tuloksia tarkastellaan eksperttilaulajien näkökul-

masta. Tuloksista havainnoidaan sitä, minkälaisiin ryhmiin eksperttilaulajat sijoit-

tuivat. Tuloksia analysoidaan foneemeittain sekä /r/-foneemin osalta lisäksi verbien, 

substantiivien sekä yksitavuisten sanojen näkökulmasta. Analyysin tuloksia selite-

tään dendrogrammien avulla.  

Analyysin tuloksien tarkastelussa foneemeittain tulee huomioida foneemien 

muuttujien lukumäärien vaihtelu. Mitä enemmän muuttujia foneemissa oli, sitä hie-

nojakoisempaa erottelua voitiin tehdä. Jos taas muuttujia oli vähemmän, sitä kar-

keampaa erottelu oli. Tuloksien tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että 

tuloksista on analysoitu ensin ryhmittelyanalyysin ensimmäistä vaihetta ja siinä 

esiintyvien ryhmien lukumäärää. Toisena hierarkkisen ryhmittelyanalysin tulok-

sista tarkastellaan klusteroitumista kiinnittäen huomiota siihen, missä vaiheessa 

klusterointi on tapahtunut ja ketkä eksperttilaulajat ovat sijoittuneet kyseiseen klus-

teriin. 

Hierarkkisen ryhmittelyanalyysin tulosten tarkasteluun asetettiin yksi ensisi-

jainen kriteeri. Kriteeri liittyi dendrogrammien skaalattuun etäisyyteen, jota tulkit-

tiin raja-arvojen avulla. Paras tulos, jonka eksperttilaulajien välinen yhdenmukai-

suus oli mahdollista saavuttaa, oli raja-arvo 2,5. Muita raja-arvoja olivat raja-arvo 

5 (hyvä), raja-arvo 10 (kohtuullinen) ja raja-arvo 15 (heikko). Toissijainen kriteeri 

puolestaan liittyi agglomeraatiotaulukon suurien kertoimien arvoihin, joista ilmeni 

klusteroituminen. Niitä tutkittiin yhdessä dendrogrammien kanssa, jolloin kluste-

rien havaitseminen oli selkeää. 

Yleisesti voidaan todeta, että kaikkien 40 muuttujan (40 allofonia) osalta eks-

perttilaulajien ryhmiin sijoittumista eri ryhmiin ei ollut havaittavissa. Sen sijaan 

eksperttilaulajat muodostivat yhden ryhmän. (Ks. Kuvio 32.) 
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Kuvio 32. Kokonaiskuva. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen 40 muuttujalla tarkas-

teltuna.  

Kuviosta 32 havaitaan, että 40 muuttujan osalta eksperttilaulajien Brigitte Fass-

baender ja Marjana Lipovšek väliltä löytyi selvästi yhdenmukaisuutta. Molemmat 

laulajat olivat äänialaltaan matalia. Levytysvuosikymmenet eksperttilaulajien kes-

ken ajoittuvat 1970- ja 1990-luvuille ja syntymävuosikymmenet 1930- ja 1940-lu-

vuille. Kieliryhminä nousivat esiin germaaninen ja balttilais-slaavilainen kieli-

ryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui toisessa vaiheessa, jolloin samaan ekspert-

tilaulajien Brigitte Fassbaender ja Marjana Lipovšek ryhmään sijoittui eksperttilau-

laja Elly Ameling. Toinen klusterointi tapahtui kolmannessa vaiheessa. Silloin eks-

perttilaulajien Brigitte Fassbaender, Marjana Lipovšek ja Elly Ameling ryhmään 

sijoittui eksperttilaulaja Jessye Norman.  
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4.3.1 Tuloksia foneemeittain 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien /s/-foneemin ääntämistä havaitaan, että ekspertti-

laulajat sijoittuivat kolmeen ryhmään. Kolmen ryhmän valintaan vaikutti ekspert-

tilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä heidän välinen 

yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaalatun etäisyyden 

jääminen alle raja-arvon 2,5, joka tässä ymmärretään parhaana tuloksena, jonka 

eksperttilaulajien välinen yhdenmukaisuus voi saavuttaa. (Ks. Kuvio 33.) 

 

Kuvio 33. /s/-foneemi. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kolmella muuttujalla tar-

kasteltuna. 

Kuviosta 33 havaitaan, että kaikkiin kolmeen ryhmään sijoittui sekä matala että 

korkea äänityyppi. Yksimielisyyttä löytyi ensimmäiseen ryhmään sijoittuvien eks-

perttilaulajien Janet Baker (matala) ja Soile Isokoski (korkea), toiseen ryhmään 

Marjana Lipovšek (matala), Anne Sofie von Otter (matala) ja Irmgard Seefried 
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(korkea) sekä kolmanteen ryhmään Elly Ameling (korkea), Tamara Takács (matala), 

Jessye Norman (korkea) ja Kathleen Ferrier (matala) kesken. Levytysvuosikym-

menet ensimmäisessä ja toisessa ryhmässä ajoittuivat 1960- ja 1990-luvuille ja kol-

mannessa ryhmässä 1950- ja 1970-luvuille. Syntymävuosikymmenet ajoittuivat 

ensimmäisessä ryhmässä 1930- ja 1950-luvuille, toisessa ryhmässä 1910-, 1940- ja 

1950-luvuille ja kolmannessa ryhmässä 1910-, 1930-, 1940- ja 1950-luvuille. Kie-

liryhminä nousivat esiin ensimmäisessä ryhmässä germaaninen ja uralilainen, toi-

sessa ryhmässä balttilais-slaavilainen ja germaaninen sekä kolmannessa ryhmässä 

germaaninen ja uralilainen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Elly Ameling ja Tamara Takács ryhmään sijoittui eksperttilaulaja 

Jessye Norman. Toinen klusterointi tapahtui viidennessä vaiheessa. Silloin ekspert-

tilaulajien Elly Ameling, Tamara Takács ja Jessye Norman ryhmään sijoittui eks-

perttilaulaja Kathleen Ferrier. Kolmas klusterointi tapahtui kuudennessa vaiheessa, 

jolloin samaan eksperttilaulajien Marjana Lipovšek ja Anne Sofie von Otter ryh-

mään sijoittui eksperttilaulaja Irmgard Seefried.  

Samaan ryhmään sijoittuminen eksperttilaulajien osalta osoittaa sitä, että ryh-

mänsä sisällä eksperttilaulajat ääntävät saksan kieltä yhdenmukaisesti. Toisaalta on 

mielenkiintoista havaita, että neljännen, viidennen ja kuudennen vaiheen kluste-

roinnissa samaan ryhmään ei sijoittunut vain yksi kieliryhmä vaan kieliryhmiä ryh-

män sisällä oli kaksi.  

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien /r/-foneemin ääntämistä havaitaan, että eks-

perttilaulajat sijoittuivat kolmeen ryhmään. Kolmen ryhmän valintaan vaikutti eks-

perttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä heidän vä-

linen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaalatun etäisyy-

den jääminen alle raja-arvon 10, joka tässä ymmärretään vielä kohtuulliseksi yksi-

mielisyydeksi. (Ks. Kuvio 34.) 
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Kuvio 34. /r/-foneemi. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kymmenellä muuttujalla 

tarkasteltuna. 

Kuviosta 34 havaitaan, että kahteen ryhmään sijoittui sekä matala että korkea ja 

kolmanteen ryhmään korkea äänityyppi. Yksimielisyyttä löytyi ensimmäiseen ryh-

mään sijoittuvien eksperttilaulajien Jessye Norman (korkea), Marjana Lipovšek 

(matala), Kathleen Ferrier (matala) ja Soile Isokoski (korkea) sekä kolmanteen ryh-

mään sijoittuvien Irmgard Seefried (korkea) ja Elly Ameling (korkea) kesken. Le-

vytysvuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä ajoittuivat 1950-, 1970- ja 1990-lu-

vuille ja kolmannessa ryhmässä 1960- ja 1970-luvuille. Syntymävuosikymmenet 

ajoittuivat ensimmäisessä ryhmässä 1910-, 1940- ja 1950-luvuille ja kolmannessa 

ryhmässä 1910- ja 1930-luvuille. Kieliryhminä ensimmäisessä ryhmässä nousivat 

esiin germaaninen, balttilais-slaavilainen ja uralilainen sekä kolmannessa ryhmässä 

germaaninen kieliryhmä. 
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Ensimmäinen klusterointi tapahtui viidennessä vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Anne Sofie von Otter ja Barbara Bonney ryhmään sijoittui ekspert-

tilaulaja Brigitte Fassbaender. Toinen klusterointi tapahtui kuudennessa vaiheessa. 

Silloin eksperttilaulajien Jessye Norman ja Marjana Lipovšek ryhmään sijoittui 

eksperttilaulaja Kathleen Ferrier. Mielenkiintoisin klusterointi tapahtui seitsemän-

nessä vaiheessa, jolloin eksperttilaulajien Anne Sofie von Otter, Barbara Bonney, 

Brigitte Fassbaender ryhmään sijoittui eksperttilaulaja Elisabeth Grümmer. Kaikki 

neljä eksperttilaulajaa kuuluvat germaaniseen kieliryhmään. Voidaan siis todeta, 

että /r/-foneemin ääntäminen yhdenmukaisesti on vahvaa germaanisessa kieliryh-

mässä, jota vahvistaa kolmannessa vaiheessa samaan ryhmään sijoittuneet ekspert-

tilaulajat Irmgard Seefried ja Elly Ameling. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien /b/-foneemin ääntämistä havaitaan, että eks-

perttilaulajat sijoittuivat neljään ryhmään. Neljän ryhmän valintaan vaikutti eks-

perttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä heidän vä-

linen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaalatun etäisyy-

den jääminen alle raja-arvon 5, joka tässä ymmärretään hyväksi yhdenmukaisuu-

deksi. (Ks. Kuvio 35.) 
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Kuvio 35. /b/-foneemi. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kolmella muuttujalla tar-

kasteltuna. 

Kuviosta 35 havaitaan, että ensimmäiseen, kolmanteen ja neljänteen ryhmään si-

joittuivat sekä matala että korkea ja toiseen ryhmään korkea äänityyppi. Yksimie-

lisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaulajien Janet Baker (matala) ja 

Barbara Bonney (korkea), toisesta ryhmästä Jessye Norman (korkea), Anne Sofie 

von Otter (matala) ja Elly Ameling (korkea) sekä kolmannesta ryhmästä Marjana 

Lipovšek (matala), Soile Isokoski (korkea), Kathleen Ferrier (matala) ja Brigitte 

Fassbaender (matala) kesken. Levytysvuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä 

ajoittuivat 1960- ja 1990-luvuille, toisessa ryhmässä 1970- ja 1990-luvuille ja kol-

mannessa ryhmässä 1950-, 1970- ja 1990-luvuille. Syntymävuosikymmenet ensim-

mäisessä ryhmässä ajoittuivat 1930- ja 1950-luvuille, toisessa ryhmässä 1930-, 

1940- ja 1950-luvuille sekä kolmannessa ryhmässä 1910-, 1930-, 1940- ja 1950-



 

168 

luvuille. Kieliryhminä nousivat esiin ensimmäisessä ja toisessa ryhmässä germaa-

ninen sekä kolmannessa ryhmässä balttilais-slaavilainen, uralilainen ja germaani-

nen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui viidennessä vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Jessye Norman ja Anne Sofie von Otter ryhmään sijoittui ekspertti-

laulaja Elly Ameling. Toinen klusterointi tapahtui kuudennessa vaiheessa. Silloin 

eksperttilaulajien Marjana Lipovšek ja Soile Isokoski ryhmään sijoittui ekspertti-

laulaja Kathleen Ferrier. Vasta kahdeksannen vaiheen kolmannessa klusteroinnissa 

tapahtui ainoa ryhmäytyminen, jossa kaikki eksperttilaulajat kuuluvat yhteen kie-

liryhmään, germaaniseen kieliryhmään. Muiden klusterointien osalta yhteen ryh-

mään sijoittui vähintään kaksi kieliryhmää. Tämä osoittaa, että /b/-foneemin ääntä-

minen yhdenmukaisesti ei yhdessäkään kieliryhmässä ole vahvaa.  

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien /d/-foneemin ääntämistä havaitaan, että eks-

perttilaulajat sijoittuivat kolmeen ryhmään. Kolmen ryhmän valintaan vaikutti eks-

perttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä heidän vä-

linen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaalatun etäisyy-

den jääminen alle raja-arvon 2,5. (Ks. Kuvio 36.) 
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Kuvio 36. /d/-foneemi. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kolmella muuttujalla tar-

kasteltuna. 

Kuviosta 36 havaitaan, että kaikkiin kolmeen ryhmään sijoittuivat sekä matala että 

korkea äänityyppi. Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaula-

jien Brigitte Fassbaender (matala), Barbara Bonney (korkea), Elly Ameling (korkea) 

ja Soile Isokoski (korkea), toisesta ryhmästä Janet Baker (matala), Jessye Norman 

(korkea) ja Marjana Lipovšek (matala) sekä kolmannesta ryhmästä Irmgard Seef-

ried (korkea) ja Tamara Takács (matala) kesken. Levytysvuosikymmenet ensim-

mäisessä ryhmässä ajoittuivat 1970- ja 1990-luvuille, toisessa ryhmässä 1960-, 

1970- ja 1990-luvuille ja kolmannessa ryhmässä 1960- ja 1980-luvuille. Syntymä-

vuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä ajoittuivat 1930- ja 1950-luvuille, toi-

sessa ryhmässä 1930- ja 1940-luvuille ja kolmannessa ryhmässä 1910- ja 1950-



 

170 

luvuille. Kieliryhminä nousivat esiin ensimmäisessä ryhmässä germaaninen ja ura-

lilainen, toisessa ryhmässä germaaninen ja balttilais-slaavilainen sekä kolmannessa 

ryhmässä germaaninen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui toisessa vaiheessa, jolloin samaan ekspert-

tilaulajien Brigitte Fassbaender ja Barbara Bonney ryhmään sijoittui eksperttilau-

laja Elly Ameling. Toinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa. Silloin eks-

perttilaulajien Brigitte Fassbaender, Barbara Bonney ja Elly Ameling ryhmään si-

joittui eksperttilaulaja Soile Isokoski. Yleisesti voidaan todeta, että /d/-foneemin 

ääntämisessä yhdenkään klusteroinnin osalta ei mikään kieliryhmä noussut esiin 

omana ryhmänään paitsi ensimmäisessä klusterissa. Kieliryhmiä yhteen klusteriin 

sijoittui usein kaksi. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien /g/-foneemin ääntämistä havaitaan, että eks-

perttilaulajat sijoittuivat kolmeen ryhmään. Kolmen ryhmän valintaan vaikutti eks-

perttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä heidän vä-

linen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaalatun etäisyy-

den jääminen alle raja-arvon 2,5. (Ks. Kuvio 37.) 
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Kuvio 37. /g/-foneemi. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kolmella muuttujalla tar-

kasteltuna. 

Kuviosta 37 havaitaan, että kaikkiin kolmeen ryhmään sijoittui sekä matala että 

korkea äänityyppi. Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaula-

jien Marjana Lipovšek (matala), Soile Isokoski (korkea), Brigitte Fassbaender (ma-

tala) ja Elly Ameling (korkea), toisesta ryhmästä Jessye Norman (korkea), Anne 

Sofie von Otter (matala), Irmgard Seefried (korkea) ja Tamara Takács (matala) sekä 

kolmannesta ryhmästä Janet Baker (matala), Barbara Bonney (korkea) ja Elisabeth 

Grümmer (korkea) kesken. Levytysvuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä ajoit-

tuivat 1970- ja 1990-luvuille, toisessa ryhmässä 1960-, 1970-, 1980- ja 1990-lu-

vuille sekä kolmannessa ryhmässä 1960- ja 1990-luvuille. Syntymävuosikymme-

net ensimmäisessä ryhmässä ajoittuivat 1930- ja 1950-luvuille, toisessa ryhmässä 

1910-, 1940- ja 1950-luvuille ja kolmannessa ryhmässä 1910-, 1930- ja 1950-lu-

vuille. Kieliryhminä nousivat esiin ensimmäisessä ryhmässä balttilais-slaavilainen, 
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uralilainen ja germaaninen, toisessa ryhmässä germaaninen ja uralilainen sekä kol-

mannessa ryhmässä germaaninen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui kolmannessa vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Marjana Lipovšek ja Soile Isokoski ryhmään sijoittui eksperttilaulaja 

Brigitte Fassbaender. Toinen klusterointi tapahtui kuudennessa vaiheessa. Silloin 

eksperttilaulajien Marjana Lipovšek, Soile Isokoski ja Brigitte Fassbaender ryh-

mään sijoittui eksperttilaulaja Elly Ameling. Kolmannen vaiheen ensimmäisessä ja 

kuudennen vaiheen toisessa klusteroinnissa sijoittui kolme kieliryhmää samaan 

ryhmään, kun taas seitsemännen vaiheen kolmannessa ja kahdeksannen vaiheen 

neljännessä klusteroinnissa puolestaan yksi kieliryhmä.  

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien suffiksin /-ig/ ääntämistä havaitaan, että eks-

perttilaulajat sijoittuivat kolmeen ryhmään. Kolmen ryhmän valintaan vaikutti eks-

perttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä heidän vä-

linen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaalatun etäisyy-

den jääminen alle raja-arvon 2,5. (Ks. Kuvio 38.) 
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Kuvio 38. Suffiksi /-ig/. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen neljällä muuttujalla tar-

kasteltuna. 

Kuviosta 38 havaitaan, että ensimmäiseen ryhmään sijoittui korkea, toiseen ryh-

mään korkea ja matala sekä kolmanteen ryhmään matala äänityyppi. Yksimieli-

syyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaulajien Elly Ameling (korkea), 

Soile Isokoski (korkea) ja Elisabeth Grümmer (korkea), toisesta ryhmästä Jessye 

Norman (korkea), Anne Sofie von Otter (matala) ja Kathleen Ferrier (matala) sekä 

kolmannesta ryhmästä Janet Baker (matala) ja Brigitte Fassbaender (matala) kes-

ken. Levytysvuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä ajoittuivat 1960-, 1970- ja 

1990-luvuille, toisessa ryhmässä 1950-, 1970- ja 1990-luvuille sekä kolmannessa 

ryhmässä 1960- ja 1970-luvuille. Syntymävuosikymmenet ensimmäisessä ryh-

mässä ajoittuivat 1910-, 1930- ja 1950-luvuille, toisessa ryhmässä 1910-, 1940- ja 
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1950-luvuille ja kolmannessa ryhmässä 1910- ja 1930-luvuille. Kieliryhminä nou-

sivat esiin ensimmäisessä ryhmässä germaaninen ja uralilainen sekä toisessa ja kol-

mannessa ryhmässä germaaninen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Jessye Norman ja Anne Sofie von Otter ryhmään sijoittui ekspertti-

laulaja Kathleen Ferrier. Toinen klusterointi tapahtui viidennessä vaiheessa. Silloin 

eksperttilaulajien Elly Ameling ja Soile Isokoski ryhmään sijoittui eksperttilaulaja 

Elisabeth Grümmer. Vasta seitsemännen vaiheen neljännessä klusteroinnissa sa-

maan ryhmään ovat sijoittuneet kaikki kolme kieliryhmää. Sitä ennen eri klusterei-

hin sijoittui kieliryhmänä useimmin germaaninen kieliryhmä. Tästä voidaan tulkita 

suffiksin /-ig/ osalta, että germaaninen kieliryhmä on sen ääntämisessä yhdenmu-

kaisempi muihin kieliryhmiin verrattuna.  

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien kirjainyhdistelmän /ng/ ääntämistä havaitaan, 

että eksperttilaulajat sijoittuivat kahteen ryhmään. Kahden ryhmän valintaan vai-

kutti eksperttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä 

heidän välinen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaala-

tun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 2,5. Toisen ryhmän valintaan puolestaan 

vaikutti skaalatun etäisyyden sijoittuminen raja-arvoon 15, joka tässä ymmärretään 

heikkona yksimielisyytenä. (Ks. Kuvio 39.) 
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Kuvio 39. Kirjainyhdistelmä /ng/. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen neljällä muut-

tujalla tarkasteltuna. 

Kuviosta 39 havaitaan, että molempiin ryhmiin sijoittui korkea ja matala äänityyppi. 

Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaulajien Anne Sofie von 

Otter (matala), Barbara Bonney (korkea), Irmgard Seefried (korkea), Brigitte Fass-

baender (matala), Marjana Lipovšek (matala), Elly Ameling (korkea), Jessye Nor-

man (korkea) ja Elisabeth Grümmer (korkea) kesken. Levytysvuosikymmenet ryh-

mässä ajoittuivat 1960-, 1970- ja 1990-luvuille ja syntymävuosikymmenet 1910-, 

1930-, 1940- ja 1950-luvuille. Kieliryhminä nousivat esiin germaaninen ja baltti-

lais-slaavilainen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui toisessa vaiheessa, jolloin samaan ekspert-

tilaulajien Anne Sofie von Otter ja Barbara Bonney ryhmään sijoittui eksperttilau-

laja Irmgard Seefried. Toinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa. Silloin 
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eksperttilaulajien Anne Sofie von Otter, Barbara Bonney, Irmgard Seefried ja Mar-

jana Lipovšek ryhmään sijoittui eksperttilaulaja Brigitte Fassbaender. Seitsemän-

nen vaiheen neljäs klusterointi on kiinnostava, sillä siinä vaiheessa samaan ryh-

mään sijoittuneet eksperttilaulajat kuuluvat yhtä lukuun ottamatta germaaniseen 

kieliryhmään. Voidaan siis todeta, että kirjainyhdistelmän /ng/ osalta germaaninen 

kieliryhmä on muita kieliryhmiä yhdenmukaisempi sen ääntämisen suhteen. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien kaksoiskonsonanttien /kk/ ääntämistä havai-

taan, että eksperttilaulajat sijoittuivat kolmeen ryhmään. Kahden ryhmän valintaan 

vaikutti eksperttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä 

heidän välinen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaala-

tun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 2,5. Toisen ryhmän valintaan puolestaan 

vaikutti skaalatun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 10. (Ks. Kuvio 40.) 

 

Kuvio 40. Kaksoiskonsonantit. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kahdella muut-

tujalla tarkasteltuna. 
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Kuviosta 40 havaitaan, että kaikkiin ryhmiin sijoittui korkea ja matala äänityyppi. 

Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaulajien Brigitte Fass-

baender (matala), Barbara Bonney (korkea), Janet Baker (matala), Jessye Norman 

(korkea), Elisabeth Grümmer (korkea) ja Tamara Takács (matala) sekä toisesta ryh-

mästä Marjana Lipovšek (matala), Soile Isokoski (korkea), Irmgard Seefried (kor-

kea) ja Anne Sofie von Otter (matala) kesken. Levytysvuosikymmenet ensimmäi-

sessä ryhmässä ajoittuivat 1960-, 1970-, 1980- ja 1990-luvuille sekä toisessa ryh-

mässä 1960- ja 1990-luvuille. Syntymävuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä 

ajoittuivat 1910-, 1930-, 1940- ja 1950-luvuille sekä toisessa ryhmässä 1910-, 

1940- ja 1950-luvuille. Kieliryhminä nousivat esiin ensimmäisessä ryhmässä ger-

maaninen ja uralilainen sekä toisessa ryhmässä balttilais-slaavilainen, uralilainen 

ja germaaninen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui kolmannessa vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Marjana Lipovšek ja Soile Isokoski ryhmään sijoittui eksperttilaulaja 

Irmgard Seefried. Toinen klusterointi tapahtui viidennessä vaiheessa. Silloin eks-

perttilaulajien Brigitte Fassbaender, Barbara Bonney, Janet Baker ja Jessye Norman 

ryhmään sijoittui eksperttilaulaja Elisabeth Grümmer. Kuudennen vaiheen kolman-

nessa ja kahdeksannen vaiheen neljännessä klusterissa on havaittavissa, että ger-

maaninen kieliryhmä esiintyy niissä suurempana kieliryhmänä kuin muut kieliryh-

mät. Erityisesti neljännessä klusterissa germaaninen kieliryhmä on vahvoilla. Tämä 

kertoo siitä, että germaaninen kieliryhmä on yhdenmukaisempi /kk/-foneemin ään-

tämisessä muihin kieliryhmiin verrattuna. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien konsonanttien yhdistämisen /ky/ ääntä-

mistä102 havaitaan, että eksperttilaulajat sijoittuivat neljään ryhmään. Neljän ryh-

män valintaan vaikutti eksperttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen 

ryhmäänsä sekä heidän välinen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vai-

kutti myös skaalatun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 2,5. Toisen ryhmän valin-

taan puolestaan vaikutti skaalatun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 5. (Ks. Ku-

vio 41.) 

 

                                                        
102 Konsonanttien yhdistämisen ääntämistä on ryhmittelyanalyysissa tutkittu kokonaisuutena. Näin ollen 
erottelua yhdistettyjen ja ei-yhdistettyjen äänteiden välillä ei ole tehty. 



 

178 

Kuvio 41. Konsonanttien yhdistäminen. Eksperttilaulajien sijoittuminen ryhmiin kolmel-

la muuttujalla tarkasteltuna. 

Kuviosta 41 havaitaan, että ensimmäiseen ryhmään sijoittui korkea, toiseen ryh-

mään korkea ja matala, kolmanteen ryhmään matala ja korkea sekä neljänteen ryh-

mään matala äänityyppi. Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä ekspertti-

laulajien Jessye Norman (korkea) ja Soile Isokoski (korkea), kolmannesta ryhmästä 

Tamara Takács (matala), Anne Sofie von Otter (matala) ja Elly Ameling (korkea) 

sekä neljännestä ryhmästä Brigitte Fassbaender (matala), Marjana Lipovšek (ma-

tala) ja Janet Baker (matala) kesken. Levytysvuosikymmenet ensimmäisessä ryh-

mässä ajoittuivat 1970- ja 1990-luvuille, kolmannessa ryhmässä 1960-, 1980- ja 

1990-luvuille sekä neljännessä ryhmässä 1960-, 1970- ja 1990-luvuille. Syntymä-

vuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä ajoittuivat 1940- ja 1950-luvuille, kol-

mannessa ryhmässä 1930- ja 1950-luvuille sekä neljännessä ryhmässä 1930- ja 

1940-luvuille. Kieliryhminä nousivat esiin ensimmäisessä ryhmässä germaaninen 
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ja uralilainen, kolmannessa ryhmässä uralilainen ja germaaninen sekä neljännessä 

germaaninen ja balttilais-slaavilainen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Tamara Takács ja Anne Sofie von Otter ryhmään sijoittui ekspertti-

laulaja Elly Ameling. Toinen klusterointi tapahtui viidennessä vaiheessa. Silloin 

eksperttilaulajien Brigitte Fassbaender ja Marjana Lipovšek ryhmään sijoittui eks-

perttilaulaja Janet Baker. Neljännen vaiheen ensimmäistä, viidennen vaiheen toista 

ja yhdeksännen vaiheen neljättä klusterointia yhdistää se, että jokaisessa tapahtu-

neessa klusteroinnissa on sijoittunut samaan ryhmään kaksi kieliryhmää. Tällainen 

ryhmittyminen kertoo siitä, että mikään kieliryhmä ei nouse /ky/-foneemissa vah-

vana esiin omana kieliryhmänään. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien vokaalien sitomisen /vs/ ääntämistä havai-

taan, että eksperttilaulajat sijoittuivat kahteen ryhmään. Kahden ryhmän valintaan 

vaikutti eksperttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä 

heidän välinen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaala-

tun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 2,5. (Ks. Kuvio 42.) 
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Kuvio 42. Vokaalien sitominen. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kolmella muut-

tujalla tarkasteltuna. 

Kuviosta 42 havaitaan, että ensimmäiseen ryhmään sijoittui korkea sekä toiseen 

ryhmään korkea ja matala äänityyppi. Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryh-

mästä eksperttilaulajien Jessye Norman (korkea), Barbara Bonney (korkea) ja Eli-

sabeth Grümmer (korkea) sekä toisesta ryhmästä Kathleen Ferrier (matala), Soile 

Isokoski (korkea), Tamara Takács (matala), Anne Sofie von Otter (matala), Irmgard 

Seefried (korkea), Elly Ameling (korkea), Brigitte Fassbaender (matala) ja Janet 

Baker (matala) kesken. Levytysvuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä ajoittui-

vat 1960-, 1970- ja 1990-luvuille sekä toisessa ryhmässä 1960-, 1970-, 1980- ja 

1990-luvuille Syntymävuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä ajoittuivat 1910-, 

1940- ja 1950-luvuille sekä toisessa ryhmässä 1910-, 1930- ja 1950-luvuille. Kie-

liryhminä nousivat esiin ensimmäisessä ryhmässä germaaninen sekä toisessa ryh-

mässä germaaninen ja uralilainen kieliryhmä. 
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Ensimmäinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Tamara Takács ja Anne Sofie von Otter ryhmään sijoittui ekspertti-

laulaja Irmgard Seefried. Toinen klusterointi tapahtui kuudennessa vaiheessa. Sil-

loin eksperttilaulajien Kathleen Ferrier, Soile Isokoski, Tamara Takács, Anne Sofie 

von Otter, Irmgard Seefried ja Brigitte Fassbaender ryhmään sijoittui eksperttilau-

laja Elly Ameling. Kahdeksannen vaiheen neljättä klusterointia lukuun ottamatta 

havaitaan, että klustereihin sijoittuu kaksi kieliryhmää. Tämä kertoo siitä, että /vs/-

diftongin osalta mikään kieliryhmä ei yksistään ole yhdenmukainen sen ääntämi-

sessä.  

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien diftongimelisman /dm/ ääntämistä havaitaan, 

että eksperttilaulajat sijoittuivat kahteen ryhmään. Kahden ryhmän valintaan vai-

kutti eksperttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä 

heidän välinen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaala-

tun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 2,5. (Ks. Kuvio 43.) 
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Kuvio 43. Diftongimelisma. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kahdella muuttujal-

la tarkasteltuna. 

Kuviosta 43 havaitaan, että ensimmäiseen ryhmään sijoittui korkea ja matala sekä 

toiseen ryhmään matala äänityyppi. Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä 

eksperttilaulajien Soile Isokoski (korkea), Barbara Bonney (korkea), Irmgard Seef-

ried (korkea), Marjana Lipovšek (matala), Anne Sofie von Otter (matala), Brigitte 

Fassbaender (matala), Tamara Takács (matala), Elly Ameling (korkea), Jessye Nor-

man (korkea) ja Elisabeth Grümmer (korkea) sekä toisesta ryhmästä Kathleen Fer-

rier (matala) ja Janet Baker (matala) kesken. Levytysvuosikymmenet ensimmäi-

sessä ryhmässä ajoittuivat 1960-, 1970-, 1980- ja 1990-luvuille sekä toisessa ryh-

mässä 1950- ja 1960-luvuille. Syntymävuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä 

ajoittuivat 1910-, 1930-, 1940- ja 1950-luvuille sekä toisessa ryhmässä 1910- ja 

1930-luvuille. Kieliryhminä nousivat esiin ensimmäisessä ryhmässä uralilainen, 
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germaaninen ja balttilais-slaavilainen sekä toisessa ryhmässä germaaninen kieli-

ryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui toisessa vaiheessa, jolloin samaan ekspert-

tilaulajien Soile Isokoski ja Barbara Bonney ryhmään sijoittui eksperttilaulaja Irm-

gard Seefried. Toinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa. Silloin ekspertti-

laulajien Soile Isokoski, Barbara Bonney, Irmgard Seefried ja Anne Sofie von Otter 

ryhmään sijoittui eksperttilaulaja Marjana Lipovšek.  

/dm/-foneemin osalta on havaittavissa, että klusteroitumista tapahtuu lähes 

joka vaiheessa. Toisaalta on merkille pantavaa, että yhdeksännessä vaiheessa sa-

maan ryhmään sijoittuneet eksperttilaulajat Kathleen Ferrier ja Janet Baker eivät 

ryhmity samaan klusteriin muiden eksperttilaulajien kanssa kuin vasta viimeisessä 

yhdennessätoista vaiheessa. Tämä kertoo siitä, että heidän /dm/-foneemin ääntämi-

nen ei ole niin yhdenmukaista muihin eksperttilaulajiin verrattuna kuin se on mui-

den eksperttilaulajien välillä. 

4.3.2 Tuloksia sanaluokittain 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien substantiivien ääntämistä havaitaan, että ekspert-

tilaulajat sijoittuivat kahteen ryhmään. Kahden ryhmän valintaan vaikutti ekspert-

tilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä heidän välinen 

yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaalatun etäisyyden 

jääminen alle raja-arvon 2,5. Toisen ryhmän valintaan puolestaan vaikutti skaalatun 

etäisyyden jääminen alle raja-arvon 10. (Ks. Kuvio 44.)  
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Kuvio 44. Substantiivit. Eksperttilaulajien sijoittuminen ryhmään kymmenellä muuttu-

jalla tarkasteltuna. 

Kuviosta 44 havaitaan, että molempiin ryhmiin sijoittui korkea ja matala äänityyppi. 

Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaulajien Irmgard Seefried 

(korkea), Marjana Lipovšek (matala) ja Elly Ameling (korkea) kesken. Levytys-

vuosikymmenet ryhmässä ajoittuivat 1960- ja 1990-luvuille ja syntymävuosikym-

menet 1910-, 1930- ja 1940-luvuille. Kieliryhminä nousivat esiin germaaninen ja 

balttilais-slaavilainen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui toisessa vaiheessa, jolloin samaan ekspert-

tilaulajien Irmgard Seefried ja Marjana Lipovšek ryhmään sijoittui eksperttilaulaja 

Elly Ameling. Toinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa. Silloin ekspertti-

laulajien Irmgard Seefried, Marjana Lipovšek ja Elly Ameling ryhmään sijoittui 

eksperttilaulaja Brigitte Fassbaender. Mielenkiintoinen yksityiskohta substantii-
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vien klusteroinnissa tapahtui kolmannessa vaiheessa, jossa samaan ryhmään sijoit-

tui uralilainen kieliryhmä. Voidaan siis sen osalta todeta, että uralilainen kieliryhmä 

on yhdenmukainen substantiivien ääntämisessään. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien verbien ääntämistä havaitaan, että ekspertti-

laulajat sijoittuivat kahteen ryhmään. Kahden ryhmän valintaan vaikutti ekspertti-

laulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä heidän välinen 

yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaalatun etäisyyden 

jääminen alle raja-arvon 2,5. Toisen ryhmän valintaan puolestaan vaikutti skaalatun 

etäisyyden sijoittuminen raja-arvoon 10. (Ks. Kuvio 45.)  

 

Kuvio 45. Verbit. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kymmenellä muuttujalla tar-

kasteltuna. 

Kuviosta 45 havaitaan, että molempiin ryhmiin sijoittui korkea ja matala äänityyppi. 

Yksimielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaulajien Tamara Takács 
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(matala) ja Soile Isokoski (korkea) sekä toisesta ryhmästä Irmgard Seefried (korkea) 

ja Elly Ameling (korkea) kesken. Levytysvuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä 

ajoittuivat 1980- ja 1990-luvuille sekä toisessa ryhmässä 1960- ja 1970-luvuille. 

Syntymävuosikymmenet ensimmäisessä ryhmässä ajoittuivat 1950-luvulle ja toi-

sessa ryhmässä 1910- ja 1930-luvuille. Kieliryhminä nousivat esiin ensimmäisessä 

ryhmässä uralilainen ja toisessa ryhmässä germaaninen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui kolmannessa vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Irmgard Seefried ja Elly Ameling ryhmään sijoittui eksperttilaulaja 

Marjana Lipovšek. Toinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa. Silloin eks-

perttilaulajien Tamara Takács ja Soile Isokoski ryhmään sijoittui eksperttilaulaja 

Barbara Bonney. Merkille pantavaa on, että heti klusteroinnin ensimmäisessä vai-

heessa samaan ryhmään sijoittui uralilainen kieliryhmä. Substantiivien ääntämisen 

tapaan voidaan todeta, että uralilainen kieliryhmä on selkeästi yhdenmukainen ver-

bien ääntämisessään. 

Tarkasteltaessa eksperttilaulajien yksitavuisten sanojen ääntämistä havaitaan, 

että eksperttilaulajat sijoittuivat kolmeen ryhmään. Kolmen ryhmän valintaan vai-

kutti eksperttilaulajien mahdollisimman aikainen sijoittuminen ryhmäänsä sekä 

heidän välinen yhdenmukaisuus ryhmänsä sisällä. Valintaan vaikutti myös skaala-

tun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 2,5. Toisen ja kolmannen ryhmän valintaan 

puolestaan vaikutti skaalatun etäisyyden jääminen alle raja-arvon 5. (Ks. Kuvio 46.)  
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Kuvio 46. Yksitavuiset sanat. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen kymmenellä 

muuttujalla tarkasteltuna. 

Kuviosta 46 havaitaan, että ensimmäiseen ryhmään sijoittui korkea, toiseen ryh-

mään matala ja korkea sekä kolmanteen ryhmään matala ja korkea äänityyppi. Yk-

simielisyyttä löytyi ensimmäisestä ryhmästä eksperttilaulajien Irmgard Seefried 

(korkea) ja Elly Ameling (korkea) kesken. Levytysvuosikymmenet ryhmässä ajoit-

tuivat 1960- ja 1970-luvuille ja syntymävuosikymmenet 1910- ja 1930-luvuille. 

Kieliryhmänä nousi esiin germaaninen kieliryhmä. 

Ensimmäinen klusterointi tapahtui neljännessä vaiheessa, jolloin samaan eks-

perttilaulajien Kathleen Ferrier ja Marjana Lipovšek ryhmään sijoittui eksperttilau-

laja Jessye Norman. Toinen klusterointi tapahtui viidennessä vaiheessa. Silloin eks-

perttilaulajien Brigitte Fassbaender ja Barbara Bonney ryhmään sijoittui ekspertti-

laulaja Soile Isokoski.  



 

188 

Kolmessa ensimmäisessä klusteroinnissa esiintyi kaksi kieliryhmää. Kahdek-

sannen vaiheen neljännessä klusteroinnissa samaan ryhmään sijoittui kolmas kieli-

ryhmä. Voidaan todeta, että yksitavuisten sanojen ääntämisessä mikään kieliryhmä 

ei noussut esiin vahvasti omana kieliryhmänään. 

4.3.3 Yhteenvetoa 

Yhteenvedon tulokset perustuvat hierarkkisen ryhmittelyanalyysin ensimmäisen 

vaiheen tuloksiin siksi, että tässä tutkimuksessa ensimmäisen vaiheen ymmärretään 

edustavan selkeimmin foneemien ääntämisen yhdenmukaisuutta eksperttilaulajien 

kesken. Tuloksia peilataan ryhmien lukumäärään, eksperttilaulajien lukumäärään 

yhdessä ryhmässä ja heidän väliseen yhdenmukaisuuteen, äänialoihin, levytys- ja 

syntymävuosikymmeniin sekä kieliryhmiin. Lisäksi tuloksia tarkastellaan suhteel-

lisesti ensimmäisen ja toisen klusteroinnin näkökulmasta. Klusterointien tulokset 

perustuvat 15 eri muuttujan (foneemit, sanaluokat, 40 muuttujaa) yhteistuloksiin, 

joita peilataan eksperttilaulajien äänialoihin, syntymä- ja levytysvuosikymmeniin 

sekä kieliryhmiin. 

Eksperttilaulajat muodostivat eri muuttujien ääntämisessään 1–4 ryhmää. Eni-

ten ryhmiä muodostui foneemiin /b/, jossa ryhmien lukumääräksi muodostui neljä. 

Sanaluokittain ryhmiä oli 1 tai 2, ja 40 muuttujaan muodostui vain yksi ryhmä. 

Eksperttilaulajia ryhmän sisällä eri muuttujissa oli 2–10. Pienimmät kahden eks-

perttilaulajan muodostamia ryhmiä sijoittui foneemeihin /s/, /r/, /b/, /d/, /-ig/, /ky/ 

ja /dm/. Sanaluokkiin verbit ja yksitavuiset sanat sijoittui myös kahden ekspertti-

laulajan muodostama ryhmä kuten myös 40 muuttujaan.  

Suurimmat ryhmät, joissa ilmeni eksperttilaulajien välistä yhdenmukaisuutta, 

muodostuivat foneemeihin /ng/, /kk/, /vs/ ja /dm/. Ryhmissä yhdenmukaisuutta 

esiintyi kuuden tai kahdeksan tai kymmenen eksperttilaulajan välillä. (Ks. Tau-

lukko 50.) 
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Taulukko 50. Yhteenvetoa hierarkkisen ryhmittelyanalyysin tuloksista. Lyhenteet tar-

koittavat ryhmien lukumäärä (RL), eksperttilaulajat (E), yhdenmukaisuus (Y), ääniala (Ä), 

levytysvuosikymmen (LV), syntymävuosikymmen (SV) ja kieliryhmä (KR). 

Foneemi / 

Sanaluokka / 

Kaikki muuttujat 

RL E Y Ä LV SV KR 

/s/ 3 2–4 2–4 1K 

1–2M 

2–3 2-4 2 

/r/ 3 2 2 1–2K 

0–1M 

2 1–2 1–2 

/b/ 4 2–3 2–3 0–2K 

1–2M 

1–2 2–3 1–2 

/d/ 3 2–4 2–4 1K tai 3K 

1–2M 

2–3 2 2 

/g/ 3 3–4 3–4 2–3K 

1–2M 

2–3 3 1–3 

/-ig/ 3 2–3 2–3 1K tai 3K 

0M tai  

2–3M 

2–3 1 tai 3 1–2 

/ng/ 1 8 8 5K 

3M 

3 4 2 

/kk/ 2 4 tai 6 4 tai 6 2–3K 

2–3M 

2 tai 4 3–4 2–3 

/ky/ 3 2–3 2–3 0–2K 

0M tai  

2–3M 

2–3 2 2 

/vs/ 2 3 tai 8 3 tai 8 3–4K 

0M tai 4M 

3 tai 5 3 1–2 

/dm/ 2 2 tai 10 2 tai 10 0K tai 6K 

2M tai 4M 

2 tai 4 2 tai 4 1 tai 3 

substantiivit 1 3 3 2K 

1M 

3 3 2 

verbit 2 2 2 1–2K 

0–1M 

2 1–2 1 

yksitavuiset 

sanat 

1 2 2 2K 2 2 1 

40 muuttujaa 1 2 2 2M 2 2 2 

Taulukossa 50 sarakkeessa ääniala (Ä) symboli K merkitsee korkeaa äänialaa, joita 

tässä tutkimuksessa edustivat eksperttilaulajat Irmgard Seefried, Elisabeth Grüm-

mer, Elly Ameling, Jessye Norman, Soile Isokoski ja Barbara Bonney ja symboli 
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M merkitsee matalaa äänialaa, joita edustivat Kathleen Ferrier, Janet Baker, Brigitte 

Fassbaender, Tamara Takács, Marjana Lipovšek ja Anne Sofie von Otter. Symbo-

lien K ja M edessä oleva numero ilmaisee absoluuttista esiintymislukumäärää ryh-

mässä. Esimerkiksi /s/-foneemissa merkintä 1K tarkoittaa sitä, että jokaiseen ryh-

mään sijoittuu yksi korkean äänityypin eksperttilaulaja. Merkintä 1–3M merkitsee 

sitä, että yhteen ryhmään sijoittuu yhdestä kolmeen matalan äänialan eksperttilau-

lajaa. /r/-foneemissa merkintä 0–1M tarkoittaa sitä, että on ryhmiä, joissa ei ole 

yhtään, tai ryhmiä, joissa voi olla yksi matalan äänialan eksperttilaulajaa. /-ig/-fo-

neemissa merkintä 1K tai 3K tarkoittaa sitä, että on ryhmä, johon sijoittuu yksi tai 

kolme korkean äänialan eksperttilaulajaa. Taulukosta on havaittavissa, että eniten 

eksperttilaulajat muodostivat ryhmiä, joihin sijoittui sekä korkea että matalan ää-

nialan eksperttilaulaja.  

Levytysvuosikymmenet ryhmissä vaihtelivat yhdestä viiteen eri vuosikymme-

nen välillä. Esimerkiksi /g/-foneemissa levytysvuosikymmenet vaihtelivat kah-

desta kolmeen eri vuosikymmenen välillä. /vs/-foneemissa taas levytysvuosikym-

meniä ryhmään sijoittui joko kolme tai viisi. Sanaluokissa levytysvvuosikymmenet 

vaihtelivat kahdesta kolmeen ja kaikkien muuttujien osalta kahden levytysvuosi-

kymmenen välillä.  

Eksperttilaulajien syntymävuosikymmenet ryhmän sisällä eri muuttujissa vaih-

teli yhdestä neljään tai vuosikymmeniä sijoittui joko kaksi tai neljä kuten /dm/-

foneemista havaitaan. Sanaluokissa vaihtelua ilmeni yhdestä kolmeen sekä kaikissa 

muuttujissa kahden syntymävuosikymmenen välillä. Kieliryhmiä eri muuttujissa 

oli yhdestä kolmeen tai kuten /dm/-foneemista havaitaan, kieliryhmiä oli joko yksi 

tai kolme samaan ryhmään sijoittuneena. 

Ensimmäisessä klusterissa oli 93 % ryhmiä, joihin sijoittui sekä korkeita että 

matalan äänialan eksperttilaulajia. 1950-luvulla syntyneitä eksperttilaulajia ilmeni 

ryhmissä 36 % ja 1910-luvulla syntyneitä oli vähiten, 18 %. 1990-luvulla levyttä-

neitä eksperttilaulajia oli ryhmissä eniten, 44 %. Germaaninen kieliryhmä nousi 

vahvimmin esiin 73 %:n osuudella. 

Toisessa klusterissa oli hieman vähemmän ryhmiä ensimmäiseen klusteriin 

verrattuna, joissa oli sekä korkean että matalan äänialan eksperttilaulajia. Tällaisia 

ryhmiä oli toisessa klusterissa 87 %. 1950-luvulla syntyneitä eksperttilaulajia il-

meni toisessa klusterissa 33 % ja vähiten 1910-luvulla syntyneitä eksperttilaulajia 

15 %. Myös toisessa klusterissa oli eniten eksperttilaulajia, jotka olivat levyttäneet 

1990-luvulla. Heitä oli ryhmissä 42 %. Germaaninen kieliryhmä loisti tässäkin 

klusterissa, jota ilmeni ryhmissä 68 %:n verran. 
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5 Tulokset ja pohdinta 

Tutkimuksen alussa määritellyt tutkimuskysymykset saavat vastauksensa tässä lu-

vussa. Lisäksi pohditaan laulupedagogista teoriaa ja sen tarkastelutapaa, tutkimuk-

sen pedagogista merkitystä, metodologisten tavoitteiden saavuttamista ja jatkotut-

kimusaiheita. Lopuksi pohditaan tutkimuksen onnistumista ja sen haasteita. 

5.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tässä luvussa tehdään yhteenvetoa kustakin tutkimuskysymyksestä. Tutkimusky-

symyksiä on viisi ja jokaiseen niihin vastataan omassa alaluvussaan. 

Ensimmäisessä alaluvussa 5.1.1 annetaan vastaus siihen, minkälaisessa suh-

teessa pedagoginen ääntämisnormisto on reine Hochlautung-, gemäßigte Hochlau-

tung- ja Hochlautung -ääntämistapaan sekä Siebsin klassisen laulun ohjeistuksiin. 

Toisessa alaluvussa 5.1.2 vastataan siihen, minkälaisessa suhteessa pedagoginen 

ääntämisnormisto on 1800-luvun saksan kielen ääntämiseen liittyvässä keskuste-

lussa. Kolmannessa alaluvussa 5.1.3 vastataan kysymykseen, minkälaisia ääntämi-

sen muotoja eksperttilaulajat käyttävät. Neljännessä alaluvussa 5.1.4 annetaan vas-

taus siihen, millaisiin ryhmiin eksperttilaulajat sijoittuvat. Viidennessä alaluvussa 

5.1.5 vastataan kysymykseen, miten pedagoginen ääntämisnormisto ja ääntäminen 

ovat muuttuneet. 

5.1.1 Pedagoginen ääntämisnormisto suhteessa reine Hochlautung- 

ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan sekä Siebsin 

klassisen laulun ohjeistuksiin  

Yhdentoista eri saksan kielen äänteiden yksityiskohtaiset ohjeistukset reine 

Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavoissa sekä Siebsin klassisen 

laulun ohjeistuksissa eivät ulotu pedagogisen ääntämisnormiston ohjeistuksiin. Pe-

dagogisen ääntämisnormiston ohjeistukset ovat osittain ylimalkaisia tai foneemien 

käyttöä ei ohjeisteta. Toisaalta niiltä osin kuin ohjeistusta annetaan, se on yleensä 

reine Hochlautung- tai reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämista-

van mukaista niiltä osin kuin ääntämistavat ovat samanlaiset. Pedagogisen ään-

tämisnormiston ohjeistuksista ei kuitenkaan löydy sellaista ohjeistusta, joka olisi 

luotu kokonaan gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaan. 
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Pedagogisen ääntämisnormiston /r/-foneemin ohjeistus on ristiriitainen. Se ei 

ole reine Hochlautung- eikä gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan tai Siebsin 

klassisen laulun ohjeistuksen mukaista, vaan /r/-foneemin ääntämiseen liittyy ny-

kypäivän kirjakielen ääntämistapa. Tämä näkyy siinä, että pedagoginen ääntämis-

normisto on suurilta osin hylännyt Siebsin klassisen laulun ohjeistuksen ääntää /r/-

foneemi alveolaarisena tremulanttina [r]. Sen sijaan vokalisoituneen [ɐ]-äänteen 

käyttö on merkittävästi laajentunut pedagogisen ääntämisnormiston ohjeistuksissa, 

kun sitä verrataan gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan, jossa sen käyttö on sal-

littu vain yksitavuisen sanan loppuäänteessä. Myös yksitäryisen alveolaarisen tre-

mulantin [ɾ] käyttö on huomattavasti lisääntynyt pedagogisen ääntämisnormiston 

ohjeistuksissa, mikä ei taas sisälly reine Hochlautung- eikä gemäßigte Hochlautung 

-ääntämistapaan eikä Siebsin klassisen laulun ohjeistuksiin. Lisäksi pedagoginen 

ääntämisnormisto on kasvattanut laulajien vapautta ja toisaalta vastuuta valita /r/-

foneemin allofoni musiikillisen tai tekstuaalisen kontekstin mukaan. Samalla peda-

goginen ääntämisnormisto on kuitenkin /r/-foneemin transkriboinnin osalta osoit-

tautunut epätarkaksi ja sekavaksi, mikä taas on aukotonta sekä reine Hochlautung- 

että gemäßigte Hochlautung -ääntämistavassa sekä Siebsin klassisen laulun ohjeis-

tuksessa.  

5.1.2 Pedagoginen ääntämisnormisto suhteessa ääntämisen 

keskusteluun 

Peilattaessa pedagogista ääntämisnormistoa suhteessa 1800-luvun keskusteluun 

saksan kielen ääntämisestä on havaittavissa, että vastaavanlaista saksan kielen oh-

jeistamisen tarvetta on edelleen. Vaikka 1800-luvulla käydyssä keskustelussa ei 

suoraan oteta kantaa saksan kielen foneemien ääntämiseen, voidaan kuitenkin ym-

märtää, että saksan kielen ääntäminen 1800-luvun laulajien keskuudessa vaati lisä-

oppia. Sitä nostivat esiin muun muassa säveltäjät Hugo Wolf ja Richard Wagner 

sekä sopraano Lilli Lehmann.  

Sama ilmiö on nyt havaittavissa, kun tarkastellaan nykypäivän saksan kielen 

pedagogista ääntämisnormistoa. Klassisille laulajille tarkoitettujen saksan kielen 

ääntämisen oppaiden runsaslukuisuus, mutta myös laulukilpailujen kommentaatto-

rien kritiikit laulajien ääntämisestä viittaavat siihen, että saksan kielen ääntämisen 

opetustarve ei ole hävinnyt. Se on yhä olemassa 1800-luvun tapaan.  
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5.1.3 Eksperttilaulajien saksan kielen ääntämisen muodot 

Eksperttilaulajien ääntämisestä löytyy reine Hochlautung-, gemäßigte Hochlau-

tung- ja Hochlautung- sekä Siebsin klassisen laulun ohjeistuksen mukaista ääntä-

mistapaa. Yleisintä on Hochlautung-ääntämistapa, joka sisältää sekä reine 

Hochlautung- että gemäßigte Hochlautung -ääntämistavat. 

/s/-foneemin ääntäminen on soinnillisen alveolaarisen frikatiivin [z] osalta 

reine Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Edelleen sen käyttö etenee kohti reine 

Hochlautung -ääntämistapaa, mitä likempänä 1990-lukua ollaan. /r/-foneemin ään-

täminen sen sijaan ajautuu yhä kauemmas Siebsin klassisen laulun ohjeistuksesta 

ääntää se alveolaarisena tremulanttina [r], mitä lähemmäs 1990-lukua edetään. /b/-

foneemin osalta ääntäminen soinnittomana bilabiaalisena klusiilina [p] on pysynyt 

vahvana reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaisena 

ääntämisenä vuosikymmenestä toiseen. Myös /d/-foneemin osalta löytyy vastaa-

vanlainen havainto. Sen ääntäminen soinnittomana alveolaarisena klusiilina [t] on 

pysynyt, ja edelleen se etenee kohti reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung 

-ääntämistapaa mentäessä kohti 1990-luvun esitystä. /g/-foneemin ääntäminen 

soinnittomana velaarisena klusiilina [k] on pysynyt reine Hochlautung- ja 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaisena 1960-luvulta lähtien. Suffiksin 

-ig ääntäminen sen sijaan on selkeästi Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Sen 

ääntäminen soinnittomana palataalisena frikatiivina [ɪç] on pysynyt reine Hochlau-

tung -ääntämistavan mukaisena kuten myös soinnittoman velaarisen klusiilin [ɪk] 

ääntäminen gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaisena, mutta huomatta-

vasti vähäisempänä. Kirjainyhdistelmän ng ääntäminen on reine Hochlautung- ja 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaista, mutta huomattavissa on, että se 

etenee enemmän reine Hochlautung- kuin gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaa, 

mitä lähempänä 1990-luvun esitystä ollaan.  

Kaksoiskonsonantin ääntäminen lyhyenä äänteenä on reine Hochlatung- ja 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Silti sen artikulointi on ajautu-

massa sitä kauemmas molemmista ääntämistavoista, mitä lähemmäs 1990-luvun 

loppupuolta esitys sijoittuu. Sen uhkana on jopa käytön vähentyminen kokonaan. 

Konsonanttien yhdistäminen niiden äänteiden osalta, jotka äännettiin yhdistettynä 

tai ei-yhdistettynä äänteenä sääntöjen mukaisesti, on reine Hochlautung- ja 

gemäßigte Hochlautung -ääntämistavan mukaista. Havaittavissa kuitenkin on, että 

konsonanttien yhdistämisen ääntäminen päätyy kauemmas reine Hochlautung- ja 
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gemäßigte Hochlautung -ääntämistavasta, mitä lähempänä 1990-luvun loppupuo-

len esitystä ollaan. Vokaalien sitomisessa ääntäminen on Siebsin klassisen laulun 

ohjeistuksen mukaista. Merkille pantavaa on, että sen ääntäminen ajautuu yhä kau-

emmas Siebsin klassisen laulun ohjeistuksesta, mutta lähestyy sen sijaan reine 

Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaa 1960-luvun esityksistä 

lähtien. Diftongimelisman ääntäminen puolestaan on ja on pysynyt Siebsin klassi-

sen laulun ohjeistuksen mukaisena. 

5.1.4 Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen 

Hierarkkisen ryhmittelyanalyysin tuloksena eksperttilaulajat muodostivat fonee-

meissa, sanaluokissa ja 40 muuttujassa yhdestä neljään ryhmää. 40 muuttujaa oli 

ainoa, jonka yhden ryhmän muodostivat kaikki 12 eksperttilaulajaa. Kahden eks-

perttilaulajan muodostama ryhmä kehittyi foneemeihin /kk/, /vs/ ja /dm/ sekä sana-

luokassa verbit. Kolmen eksperttilaulajan muodostama ryhmä syntyi foneemeihin 

/s/, /r/, /d/, /g/, /-ig/ ja /ky/. Neljän eksperttilaulajan muodostama ryhmä kehittyi 

ainoastaan foneemiin /b/. 40 muuttujan lisäksi foneemiin /ng/ ja sanaluokkiin sub-

stantiivit sekä yksitavuiset sanat syntyi vain yksi eksperttilaulajien muodostama 

ryhmä. 

Eksperttilaulajia oli yhdessä ryhmässä 2–10. Suurimmat ryhmäkoot muodos-

tuivat foneemeihin /ng/, /kk/, /vs/ ja /dm/. Pienemmät 2–4 eksperttilaulajan ryhmä-

koot muodostuivat puolestaan foneemeihin /s/, /r/, /b/, /d/, /g/, /-ig/, /kk/, /ky/, /vs/ 

ja /dm/ sekä sanaluokkiin substantiivit, verbit ja yksitavuiset sanat sekä 40 muuttu-

jaan.  

Eksperttilaulajat muodostivat ryhmiä, joissa esiintyi yksimielisyyttä 2–10 lau-

lajan välillä. Samaan ryhmiin sijoittumisesta puolestaan löytyi 12 eksperttilaulajien 

muodostamaa paria, jotka sijoittuivat vähintään kahdesti samaan ryhmään. (Ks. 

Taulukko 51.) 
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Taulukko 51. Samaan ryhmään sijoittuneet eksperttilaulajaparit. 

Eksperttilaulajaparit Foneemit 

Irmgard Seefried, Elly Ameling /r/, /ng/, /vs/, /dm/, substantiivit, verbit, yksitavuiset sanat 

Jessye Norman, Anne Sofie von Otter /b/, /g/, /-ig/, /ng/ ja /dm/ 

Marjana Lipovšek, Brigitte Fassbaender /g/, /ng/, /ky/, /dm/, 40 muuttujaa 

Marjana Lipovšek, Irmgard Seefried /s/, /ng/, /kk/, /dm/, substantiivit 

Brigitte Fassbaender, Barbara Bonney /d/, /ng/, /kk/, /dm/ 

Elly Ameling, Soile Isokoski /d/, /g/, /-ig,/ /dm/ 

Marjana Lipovšek, Soile Isokoski /b/, /g/, /kk/, /dm/ 

Soile Isokoski, Tamara Takács /vs/, /dm/, verbit 

Irmgard Seefried, Tamara Takács /d/, /g/, /vs/ 

Janet Baker, Brigitte Fassbaender /-ig/, /kk/, /ky/ 

Kathleen Ferrier, Janet Baker /vs/, /dm/ 

Janet Baker, Barbara Bonney /b/, /g 

Taulukosta 51 havaitaan, että useimmin samaan ryhmään sijoittuivat eksperttilau-

lajat Irmgard Seefried ja Elly Ameling. Eksperttilaulajat Jessye Norman ja Anne 

Sofie von Otter, Marjana Lipovšek ja Brigitte Fassbaender sekä Marjana Lipovšek 

ja Irmgard Seefried sijoittuivat viidesti samaan ryhmään. Neljään samaan ryhmään 

sijoittuivat eksperttilaulajat Brigitte Fassbaender ja Barbara Bonney, Elly Ameling 

ja Soile Isokoski sekä Marjana Lipovšek ja Soile Isokoski. Eksperttilaulajat Soile 

Isokoski ja Tamara Takács, Irmgard Seefried ja Tamara Takács sekä Janet Baker ja 

Brigitte Fassbaender sijoittuivat kolmesti samaan ryhmään. Kahdesti samaan ryh-

mään sijoittuivat eksperttilaulajat Kathleen Ferrier ja Janet Baker sekä Janet Baker 

ja Barbara Bonney. Muita eksperttilaulajien selkeitä samaan ryhmään sijoittumisia 

ei löytynyt. 

Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittumisessa ilmeni eniten ryhmiä, jotka muodos-

tuivat sekä korkean että matalan äänialan eksperttilaulajista, joita oli 60 % ryhmien 

kokonaismäärästä. Selkeitä korkean äänialan eksperttilaulajien ryhmiä ilmeni 18 %. 

Ryhmät muodostuivat foneemeihin /r/ (Irmgard Seefried, Elly Ameling), /-ig/ (Elly 

Ameling, Soile Isokoski, Elisabeth Grümmer), /ky/ (Jessye Norman, Soile Isokoski) 

ja /vs/ (Jessye Norman, Barbara Bonney, Elisabeth Grümmer) sekä sanaluokkiin 

verbit (Irmgard Seefried, Elly Ameling) ja yksitavuiset sanat (Irmgard Seefried, 

Elly Ameling). Matalan äänialan eksperttilaulajien ryhmiä ilmeni samoin 18 %. 

Ryhmät muodostuivat foneemeihin /b/ (Kathleen Ferrier, Brigitte Fassbaender), /-
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ig/ (Janet Baker, Brigitte Fassbaender), /ky/ (Brigitte Fassbaender, Marjana Li-

povšek, Janet Baker) ja /dm/ (Kathleen Ferrier, Janet Baker) sekä 40 muuttujassa 

(Brigitte Fassbaender, Marjana Lipovšek).  

Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittumisessa nousi useimmin esiin 1960-, 1970- 

ja 1990-lukujen äänitteet, joista 1990-luvun äänitteitä oli eniten, 33 %. Levytys-

vuosikymmeniä yhdessä eksperttilaulajien muodostamassa ryhmässä oli 1–5. Eks-

perttilaulajat muodostivat eniten ryhmiä, jotka pitivät sisällään kaksi levytysvuosi-

kymmentä. Niitä esiintyi foneemeissa /s/ (Janet Baker, Soile Isokoski), /r/ (Jessye 

Norman ja Marjana Lipovšek, Kahtleen Ferrier ja Soile Isokoski, Irmgard Seefried 

ja Elly Ameling), /b/ (Janet Baker ja Barbara Bonney, Marjana Lipovšek ja Soile 

Isokoski, Kathleen Ferrier ja Brigitte Fassbaender), /d/ (Irmgard Seefried, Tamara 

Takács), /-ig/ (Janet Baker, Brigitte Fassbaender), /ky/ (Jessye Norman, Soile Iso-

koski) sekä sanaluokassa verbit (Tamara Takács ja Soile Isokoski, Irmgard Seefried 

ja Elly Ameling) ja yksitavuiset sanat (Irmgard Seefried, Elly Ameling,) ja 40 muut-

tujassa (Brigitte Fassbaender, Marjana Lipovšek). 

1930-luvulla syntynyt eksperttilaulaja Elly Ameling nousi useimmin esiin eri 

ryhmiin sijoittumisissa 14 %:n verran. Hän sijoittui toistuvasti ryhmiin, joissa esiin-

tyi yksimielisyyttä eksperttilaulajien välillä. Syntymävuosikymmenten lukumäärä 

yhdessä ryhmässä vaihteli 1 ja 4 vuosikymmenen välillä. Eniten muodostui kahden 

syntymävuosikymmenen sisältäviä eksperttilaulajien ryhmiä. Niitä esiintyi fonee-

meissa /s/, /r/, /b/, /d/, /ky/ ja /dm/ sekä sanaluokissa verbit ja yksitavuiset sanat 

sekä 40 muuttujassa.  

Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittumisessa nousi eniten esiin germaaninen kie-

liryhmä 54 %:n osuudella. Kieliryhmiä oli 1–3. Eksperttilaulajat muodostivat eni-

ten ryhmiä, jotka pitivät sisällään kaksi kieliryhmää. Niitä oli 32 %. Ryhmiä, jotka 

sisälsivät yhden kieliryhmän, esiintyi 21 %:ssa eksperttilaulajien ryhmiin sijoittu-

misessa. 

5.1.5 Pedagogisen ääntämisnormiston ja ääntämisen muuttuminen 

Pedagoginen ääntämisnormisto on osittain pysynyt samanlaisena ja osittain muut-

tunut. Pysyvyyden samankaltaisuus näkyy pedagogisen ääntämisnormiston ohjeis-

tuksien vahvana asemana vuosikymmenestä toiseen. Toisaalta sen muuttuminen 

näkyy ohjeistuksien lisääntymisenä tai ohjeistuksien vähentymisenä tai jopa koko-

naan ohjeistuksetta jättämisenä kuten esimerkiksi vokaalien sitominen -foneemin 
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kohdalla havaittiin. Samankaltaista pysyvyyttä ja muutosta on löydettävissä ääntä-

misestä. Eksperttilaulajien ääntäminen on suurilta osin pysynyt reine Hochlau-

tung -ääntämistavan ja Siebsin klassisen laulun ohjeistuksen mukaisena. Toisaalta 

muuttuminen näkyy sellaisena ääntämisenä, joka ei kuulu perinteiseen eikä nyky-

päivän kirjakielen mukaiseen ääntämistapaan, kuten esimerkiksi r-foneemin allo-

fonien soinnittoman alveolaarisen frikatiivin [ɹ̥] tai alveolaarisen approksimantin [ɹ] 

osalta voidaan todeta. 

Pedagoginen ääntämisnormisto ja ääntämisen käytäntö ovat muuttuneet suh-

teessa kirjakielen ääntämisnormistoon. Muuttuminen näkyy kolmivaiheisena muu-

toksena. Ensimmäisessä vaiheessa kirjakielen ääntämisnormisto asetti ääntämisen 

peruslähtökohdan, jonka Siebs kirjasi vuonna 1898. Toisessa vaiheessa pedagogi-

nen ääntämisnormisto – amerikkalaiset saksan kielen ääntämisen oppaat – kasvatti 

ääntämisen kirjoa antamalla useampia vaihtoehtoja foneemien ääntämiseen kirja-

kielen ääntämisnormistoon verrattuna. Toisen vaiheen muutos ajoittui tutkimuk-

sessa mukana olleiden ääntämisoppaiden osalta vuosien 1967 ja 2012 väliselle 

ajalle. Kolmannessa vaiheessa ääntämisen käytäntö eli 12 eksperttilaulajaa puoles-

taan monipuolistivat ääntämistä sekä kirjakieleen että pedagogiseen ääntämisnor-

mistoon verrattuna laajentamalla edelleen äänteiden variaatioita. Kolmannen vai-

heen muutos ajoittui tutkimuksessa mukana olleiden äänitteiden johdosta vuosien 

1950 ja 1997 väliselle ajalle. Voidaan siis todeta, että pedagoginen ääntämisnor-

misto ja ääntäminen ovat muuttuneet siten, että molemmat ovat lisänneet ääntämi-

sen monimuotoisuutta omalla käytännöllään. 

5.2 Laulupedagogisesta teoriasta  

Teoreettisena tavoitteena oli selvittää laulupedagogista teoriakäsitystä siltä osin, 

kuinka pedagoginen ääntämisnormisto opetti saksan kielen ääntämistä suhteessa 

reine Hochlautung- ja gemäßigte Hochlautung -ääntämistapaan sekä Siebsin klas-

sisen laulun ohjeistuksiin. Havaittavissa oli, että pedagoginen ääntämisnormisto 

nojautui suurimmalta osalta reine Hochlautung -ääntämistapaan sekä Siebsin klas-

sisen laulun ohjeistuksiin. Joiltakin osin pedagoginen ääntämisnormisto kuitenkin 

tavoitteli nykypäivän kirjakielen ääntämistä Dudenin (1990) tapaan.  

Pedagogisen ääntämisnormiston sekalainen ohjeistus antaa viitteitä siitä, että 

sitä tulee tarkastella uudelleen. Koska tarkastelun kohteena olivat amerikkalaiset 

klassisen laulun ääntämisen oppaat, oli havaittavissa, että Odom ja Schollumin 
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(1997) teos on muodostunut jonkinlaiseksi mittapuuksi, joka on toiminut myöhem-

min ilmestyneiden oppaiden esimerkkiteoksena äänteiden tarkekirjoituksessa. Eri-

tyisesti Odom ja Schollumin r-foneemin osalta annettu ohjeistuksen tapa nousi 

esiin oppaissa, joissa oli annettu vain lyhyt opastus r-foneemin ääntämiseen. 

Tämän tutkimuksen osalta voidaan todeta, että laulupedagogista teoriaa tulee 

tarkastella dynaamisena, alati muuttuvana ilmiönä ja suhteessa ääntämisen käytän-

töön. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että laulupedagoginen käytäntö ja teoria ovat 

kulkeneet erikseen ja omaan suuntaansa. Tässä tutkimuksessa saatettiin yhteen em-

piria ja teoria, ja ne toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Teorian ja empirian 

välistä vuorovaikutusta ei kuitenkaan voida yleistää koko laulupedagogiikan ope-

tuskenttää koskevaksi muutokseksi vaan muutos näkyy tutkijan omassa laulupeda-

gogikontekstissa. Tämä tutkimus tulee siis ymmärtää avauksena ja eräänä tapana 

yhdistää empiria ja teoria toisiinsa. Näin laulupedagogisia käytänteitä on mahdol-

lista kehittää. 

Käytännössä laulupedagogian teorian dynaaminen tarkastelu ja sen kehittämi-

nen edellyttää saksan ääntämisen osalta pedagogisten ääntämisnormistojen yhden-

mukaistamista ja yksinkertaistamista, kuten esimerkiksi ohjeistaa r-foneemin ään-

tämistä ainoastaan alveolaarisena tremulanttina [r], sitoutua käyttämään IPA:n fo-

neettista aakkostoa ja ohjeistaa ääntämistä kaikkien äänteiden osalta. Yhdenmu-

kaistaminen ja yksinkertaistaminen tarkoittavat myös sitä, että erityistä huomiota 

on kiinnitettävä lähdekritiikkiin. Lähdekritiikkiin liittyy liedin pitkä ääntämisen pe-

rinne, jota tulee pohtia. On tehtävä valinta, säilytetäänkö liedin perinteinen ääntä-

misen tapa Siebsin kaltaisena vai halutaanko nykyaikaistaa liedin ääntämisen tapaa 

esimerkiksi Dudenin kaltaiseksi.  

Laulupedagogiikan teorian dynaaminen tarkastelu antaa siis mahdollisuuden 

lähestyä sitä historiallisesti tiedostavan esittämisen (historical informed perfor-

mance HIP) kautta. Historiallisesti tiedostavaan esittämiseen sisältyy muun muassa 

vanhan musiikin soittamista aikakauden instrumenteilla, perehtymistä aikakauden 

esittäjien kirjoituksiin, nuottien kritisoitujen painosten käyttämistä, alkuperäisillä 

säveltaajuuksilla soittamista tai perehtymistä tiettyyn aikakauden tyypilliseen esi-

tystapaan kuten improvisaatioon tai nuottien tulkintaan (Ornoy 2006: 233). Sovel-

taen historiallisesti tiedostavan esittämisen käytäntöjä laulupedagogiikan teorian 

dynaamiseen tarkasteluun tutkimuksen tulee sukeltaa ajassa taaksepäin ja syventyä 

saksan kirjakielen ääntämisnormiston muodostumisen historiaan.  
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5.3 Tutkimuksen pedagoginen merkitys 

Tutkimuksen pedagogista merkitystä voidaan nostaa esiin sekä lyhyen että pidem-

män aikavälin tarkastelussa. Lyhyen aikavälin merkitys nousee esiin siinä, että tut-

kimuksen havainnointimenetelmä eri musiikkiohjelmilla on mahdollista ottaa käyt-

töön klassisen laulun opetuksessa. Myös IPA:n The Sounds of the International 

Phonetic Alphabet -äänitettä (2003) on oivallista hyödyntää ammatillisessa klassi-

sen laulun opetuskentässä.  

Klassisen laulun opetukseen on hyvä liittää äänitteiden kuuntelua, erityisesti 

äänitteiden kriittistä kuuntelua. Äänitteiden kriittisellä kuuntelemisella voidaan 

yleensä lisätä klassisen laulun kuuntelemista mutta samalla myös huomioida sitä, 

millainen on esittävän taiteellisen ekspertiisin suhde laulupedagogiikkaan. Lisäksi 

erilaisten musiikillisten piirteiden ja niiden havainnointien kartuttaminen ja vertailu 

eri laulajien ja eri vuosikymmenten äänitteiden avulla on hedelmällistä. Myös 

IPA:n äänitteessä olevien äänteiden vertailu eri laulajien äänitteisiin esimerkiksi eri 

kielten opetuksessa on hyvä nostaa esiin lied-seminaareissa. Tutkimuksen pedago-

ginen merkitys tuo siis vahvasti esiin sen, että laulupedagogiikan tulee olla tutki-

musperustaista, mutta samalla myös helposti käytäntöön soveltuva toimintamuoto. 

Pidemmän aikavälin pedagoginen merkitys nousee esiin soitin- ja laulupeda-

gogiikan opetus- sekä tutkimuskentässä. Tämä tutkimus on esittänyt erään lähesty-

mistavan hyödyntää äänitteitä tutkimuksessa, mutta myös pedagogiikassa. Äänit-

teiden kuuntelua voidaan soveltaa sekä soitin- että laulupedagogiikassa. Pedagogi-

sesta näkökulmasta voidaan pohtia sitä, mitä äänitteistä on hyödyllistä oppia. Ää-

nitteiden hyödyllisyyttä on mahdollista tarkastella esimerkiksi silloin, kun tavoit-

teena on opettaa ja havainnoida tyylinmukaista soitin- tai laulutekniikkaa tai esi-

tyskäytäntöä. 

Laulupedagogiikan näkökulmasta IPA:n The Sounds of the International Pho-

netic Alphabet -äänite (2003) omaa ensiluokkaisen pedagogisen arvon. Se on oi-

vallinen lähde eri kielten standardin mukaisen ääntämisen opastamiseen. Tätä ää-

nitettä on suotavaa käyttää klassisen laulun ääntämisen opetuksessa. Ääntämista-

van lisäksi IPA:n äänitteen avulla voi ottaa käyttöön myös eri äänteiden symbolit, 

joita käyttämällä laulaja selkeyttää äänteiden transkribointia eikä sekaannuksia 

äänteiden artikulointitavasta tällöin ilmene. 

Tutkimuksen pedagoginen merkitys nousee esiin myös sisällön näkökulmasta. 

Tutkimus luo vahvan katsauksen saksan kirjakielen ääntämisnormistoon, ja näin 

muistuttaa laulupedagogeille saksan kielen ääntämisen juuret, joka on siis yksi osa 
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monista laulupedagogiikan merkityksen tasoista. Lisäksi tutkimus luo yhteenvedon 

pedagogisesta laulukirjallisuudesta ja siitä, kuinka pedagoginen ääntämisnormisto 

opastaa saksan kielen ääntämistä. Tutkimuksessa esiin nostetuista säännöistä lau-

lupedagogi voi itse valita, perustaako hän tutkimuksessa mukana olevien yhden-

toista saksan kielen elementin ääntämisen opetuksensa Siebsiin vai valitseeko hän 

enemmän nykypäivän saksan kielen ääntämisen näkökulman. Laulupedagogilla on 

siis mahdollisuus valita historiallisesti tiedostava opetusmenetelmä. Myös ekspert-

tilaulajien ääntäminen nostaa esiin saksan kielen ääntämisen monimuotoisuuden. 

Tämä ääntämisen monimuotoisuus oletettavasti herättää laulupedagogit mietti-

mään sitä, kuinka he itse opettavat saksan kielen ääntämistä, minkälaista perinnettä 

he jatkavat eteenpäin ja miten heidän tulisi mahdollisesti päivittää saksan kielen 

opetustaan. Pedagogisen merkityksen pohdinnan tavoitteena laulupedagogien 

osalta on siis aiheuttaa kriittistä reflektointia saksan kielen ääntämisen opetuksessa. 

Pedagoginen merkitys nousee myös esiin klassisen laulun opiskelijoiden näkö-

kulmasta, jotka laulupedagogien tapaan hyötyvät tästä tutkimuksesta. Opiskelijat 

voivat nopeasti silmäillä ja tutustua sekä pedagogisen laulukirjallisuuden että 

Siebsin klassisen laulun ohjeistuksiin ja löytää samalla kirjallisuuslähteiden juurille. 

Yhtäläisesti he saavat informaatiota siitä, kuinka eksperttilaulajat ovat toteuttaneet 

saksan kielen ääntämistä. Näin klassisen laulun opiskelijat voivat soveltaa tai so-

veltaa kriittisesti tutkimuksessa esiin noussutta tietoa omaan saksan kielen ääntä-

miseensä.  

Tutkimuksen pedagoginen merkitys yleisellä tasolla tulee esiin siinä, että tut-

kimuksessa käytettyjä musiikkiohjelmia tai muita vastaavia ohjelmia voidaan so-

veltaa ja ottaa käyttöön sekä soitin- että laulupedagogiikassa. Erityisesti äänitteiden 

hidastamisen mahdollisuus on oiva apuväline erilaisten musiikillisten piirteiden ha-

vainnoinnissa. Myös eri taajuusalueiden leikkaaminen helpottaa äänitteiden kuun-

telua esimerkiksi silloin, kun kuunnellaan kahdella eri instrumentilla tuotettua mu-

siikkia, joista toinen soitin on vahvempi kuin toinen ja samalla vahvempi soitin 

estää heikomman äänitason omaavan instrumentin kuuntelemista, tai kun soittimet 

soivat samalla taajuusalueella.  

Lisäksi tutkimuksen näkökulma nousee esiin pedagogisessa merkityksessä. 

Tämä tutkimus antaa vihjeitä siitä, kuinka kentällä olevat laulupedagogit voisivat 

kehittää omaa opetustaan tutkimuksen kautta. Tämä tutkimus tarjoaa oivan lähes-

tymistavan tutkia yleensä pedagogiikan ja tutkimuksen käytännön välistä suhdetta. 

Tutkimus sisältää myös nipun analyysimenetelmiä, joita käyttämällä on mahdol-

lista tuottaa tutkimusta joko äänitteiden tai muun vastaavanlaisen aineiston avulla. 
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Voidaan siis todeta, että tutkimuksen pedagoginen tavoite saavutettiin, sillä tutki-

muksessa käytettyä lähestymistapaa voidaan suositella musiikkikasvatuksen sekä 

muille musiikin tutkijoille. 

5.4 Metodologisen tavoitteen saavuttaminen 

Tämä tutkimus sisälsi metodologisen tavoitteen. Metodologisella tavoitteella tar-

koitettiin sitä, miten tämän tutkimuksen kaltaisia aineistoja voidaan erilaisilla ana-

lyysimenetelmillä tutkia. Tavoitteena oli kehittää metodologinen lähestymistapa 

äänitteiden tai jonkin muun vastaavanlaisen aineiston tutkimuksen tarpeisiin. 

Aineiston tuottamisen ja analysoinnin eri vaiheissa käytettiin erilaisia musiik-

kiohjelmia ja analyysimenetelmiä. Tämän tutkimuksen osalta valinnat olivat onnis-

tuneita vaikka haasteita tutkimusprosessin aikana oli. Kokonaisuudessaan voidaan 

metodologisen tavoitteen saavuttamisen tuloksena todeta, että tämän tutkimuksen 

kaltainen aineisto sopii hyvin myös muiden vastaavanlaisten aineistojen tutkimuk-

seen tässä tutkimuksessa käytettyjen ohjelmien ja analyysimenetelmien avulla.  

5.4.1 Ohjelmat 

Tutkimuksessa käytettiin eksperttilaulajien ääntämisen havainnoinnissa sekä Sonic 

Visualiser- että Audacity-ohjelmaa. Molemmat ohjelmat ovat ilmaisohjelmia, ja ne 

ovat ladattavissa internetistä. Havainnoinnin alussa oli merkityksellistä, että äänit-

teen tempoa oli mahdollista hidastaa, sekä se, että äänitteen hidastaminen ei aiheut-

tanut esityksen transponoitumista alempaan sävellajiin. Myös äänen visualisointi 

auttoi äänteiden havaitsemista, vaikka äänteiden mittaamista visualisoinnin avulla 

ei voitu tehdä. Syynä oli se, että spektrogrammikuviossa näkyi yhdistetty kuva 

laulu- ja pianoäänestä. Toisaalta spektrogrammikuvio nopeutti äänteen havaitse-

mista ja sen täsmäkuuntelemista ilman, että olisi pitänyt kuunnella äänitettä aina 

uudestaan alusta alkaen. Täsmäkuuntelu nopeutti huomattavasti äänteiden havain-

nointia.  

Äänitteiden eri taajuusalueiden leikkaaminen oli myös merkityksellistä. Se 

mahdollisti laulajan äänen kuulemisen korostetun selkeästi ja pianoäänen soimisen 

taustalla vaimeasti.  

IPA:n The Sounds of the International Phonetic Alphabet -äänite (2003) oli 

erinomainen lähde eksperttilaulajien saksan kielen äänteiden havainnoinnin var-
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mistamisessa. Sen avulla yksikään eksperttilaulajan ääntämä äänne ei jäänyt epä-

selväksi. Lisäksi äänitteeseen sisältyvien transkribointisymbolien kirjoitustavat 

varmistuivat oikeiksi eksperttilaulajien äänteiden havainnoinnissa. 

Taulukkolaskentaohjelma osoittautui onnistuneeksi valinnaksi havaintojen kir-

jaamisessa ja niiden yhteenlaskemisessa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Pie-

nen harjoittelun jälkeen sen käyttö oli luontevaa ja nopeaa. Myös perinteisten ku-

vailevien tilastollisten analyysimenetelmien käyttäminen oli luonteva valinta tä-

män tutkimuksen menetelmiksi johtuen juuri havaintojen kirjaamisen tavasta. Ha-

vaintoja tulkittiin sekä absoluuttisina lukumäärinä että suhteellisesti. Siksi oli myös 

käytännöllistä esittää analyysin tulokset graafisin kuvin. 

5.4.2 Analyysimenetelmät 

Sekä hierarkkisen ryhmittely- että reliabiliteettianalyysin haltuunotto oli haasteel-

lista kuten myös analyysien tuloksien tarkastelut. Analyysitavat osoittautuivat lo-

pulta mielekkäiksi, ja tuloksien raportointi helpottui vähitellen. Reliabiliteetti-

analyysin raportointi kuitenkin herätti tutkijan pohtimaan sitä, miksi joissain fonee-

meissa lukemat jäivät alhaisiksi. Alhaisia lukemia voidaan mahdollisesti selittää 

sillä, että tutkija itse aloitti äänteiden kuuntelemisen ohjelmalla, jonka avulla oli 

mahdollista harjaantua seuraamaan reaaliaikaista spektrogrammikuvaa ja havain-

noimaan osaa äänteitä visuaalisesti. Sen sijaan erityisasiantuntijoilla oli käytettä-

vissä vain äänitteet, joista oli leikattu tietyt taajuusalueet pois eikä visuaalista ha-

vainnointia näin ollut mahdollista toteuttaa. Tämä johtui siitä, että visuaalisen ha-

vainnoinnin apuna käytettyä ohjelmaa olisi pitänyt opettaa erityisasiantuntijoille. 

Ohjelman opettelu olisi kuitenkin kuluttanut suurimman osan erityisasiantuntijoi-

den koekuuntelun käyttöön tarkoitetusta ajasta. Myös erityisasiantuntijoiden oman 

ajan käyttö koekuuntelun suhteen oli rajallinen. Lisäksi erityisasiantuntijoiden olisi 

pitänyt käyttää omaa tietokonetta, jolloin ohjelman toimimisesta moitteettomasti ei 

ollut varmuutta. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna pidemmälle etenevien tilastol-

listen menetelmien käyttö ei ollut tarkoituksenmukaista johtuen aineiston pienuu-

desta. Reliabiliteettianalyysin katsottiin olevan riittävä siitä näkökulmasta, että ai-

neistolle saavutettiin kohtuullinen luotettavuus. Reliabiliteettianalyysi osoitti myös 

sen, kuten Karjalainen (2010) toteaa reliabiliteetin tarkoituksesta tutkimuksessa, 

että analyysi oli johdonmukainen ja mittaustulokset olivat pysyviä. Mittaustulokset 
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osoittivat lisäksi sen, että arvoissa esiintyvät vaihtelut olivat peräisin oikeista 

eroista. (Karjalainen 2010: 16.) 

Hierarkkisen ryhmittelyanalyysin katsottiin samoin olevan riittävä analyysi-

menetelmä tämän tutkimuksen osalta. Laulupedagogeja ja musiikkikasvatuksen 

tutkijoita mielessä pitäen hierarkkinen ryhmittelyanalyysi on visuaalinen tapa lä-

hestyä tilastollista tutkimusta, jolloin tulosten tarkastelu dendrogrammien kaksi-

ulotteisuuden vuoksi on mielekästä ja helposti lähestyttävää.  

5.5 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusta on mahdollista tehdä hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikan 

käyttöä yleensä äänitteiden tutkimuksessa. Tutkimuksen kohde voi olla mikä ta-

hansa musiikin tyylilaji tai musiikillinen piirre. Tämän tutkimuksen kaltaista tutki-

musta voi tehdä muun muassa eri laulukoulukuntien (esimerkiksi italialainen tai 

ranskalainen koulukunta) tai musiikin tyylilajien (esimerkiksi barokki tai nykypäi-

vän laulumusiikki) välillä. Sitä on myös mahdollista toteuttaa eri säveltäjien ja eri 

aikakausien välisessä laulumusiikin vertailevassa tutkimuksessa.  

Tutkimuksen kohteeksi sopii myös yksiäänisen laulun tutkimus, joka mahdol-

listaa laulusignaalin spektrimittaukset kuten lauluformantin tai äänen perustaajuu-

den tutkimuksen. Tutkimuksen lähestymistapa voidaan siirtää myös historiatietoi-

sen esittämisen tutkimukseen (historically informed performance, HIP, kuten Butt 

2002, Elliot 2007, Hunter 2014, Järviö 2011, Kenyon 1988, Potter 2006) äänittei-

den avulla tai rytmimusiikin tutkimukseen. 

Jatkotutkimuksen kohteeksi on mahdollisuus valita saksan kielen ääntämisen 

tutkimuksen sijaan italian kielen ääntämisen tutkimus. Italian kielen ääntämistä tut-

kitaan kansallisesti, ja sitä tarkastellaan eri koulutusasteilla, kuten esimerkiksi kan-

salaisopistossa, konservatoriossa ja korkeakouluissa. Laulajien ääntämistä tutki-

taan suhteessa normatiiviseen italian kielen ääntämistapaan sekä pedagogiseen ään-

tämisnormistoon. 

Tutkimusta voidaan myös kohdentaa nykypäivän saksan kielen ääntämisen tut-

kimukseen klassisessa laulussa. Tällöin havaintoaineistoksi valitaan jokin kansain-

välinen laulukilpailu. Laulukilpailun valintaan vaikuttaa kilpailun tuoreus sekä mo-

niin eri kansallisuuksiin sijoittuvat laulajat, joiden tutkiminen mahdollistaa kan-

sainvälisen vertailun saksan kielen äänteiden tutkimuksessa. Laulajien ääntämistä 

tutkitaan suhteessa saksan kirjakielen ääntämistapaan ja pedagogiseen ääntämis-

normistoon. 
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Jatkotutkimuksen kohteeksi voidaan valita myös laulajien saksan kielen ääntä-

misen tutkimus kentällä. Tavoitteena on tutkia sitä, mitä laulupedagogiikassa tänä 

päivänä tapahtuu. Tutkimuksen kohde on nykypäivän saksan kielen ääntämisen tut-

kimus klassista laulua opiskelevien laulajien sekä klassista laulua opettavien laulu-

pedagogien keskuudessa. Opiskelijoiden saksan kielen ääntämistä ja laulupedago-

gien saksan kielen ääntämisen opetusta tutkitaan suhteessa saksan kirjakielen ään-

tämistapaan ja pedagogiseen ääntämisnormistoon.  

5.6 Lopuksi 

Tutkimus saavutti kirjoittamattoman tavoitteensa asettaa lähtöviiva laulupedago-

giikan tutkimuskentälle kysymällä, missä mennään. Tutkimuksella kartoitettiin lau-

lupedagogiikan kielten tuntemuksen osa-alueen tämänhetkistä tilannetta. Nykyti-

lannetta tarkasteltiin sekä ääntämisnormistojen että eksperttilaulajien näkökul-

masta.  

Tutkimus keskittyi hyvin pieneen yksityiskohtaan laulupedagogiikan tutki-

muskentässä. Tutkimusaihe kuitenkin osoittautui haasteelliseksi siitä näkökulmasta, 

että tutkimusperinne tällä saralla on hyvin ohut.  

Tutkimus onnistui saksan kielen elementtien kartoituksessa sekä kirjakielen 

että pedagogisen ääntämisnormiston näkökulmasta. Myös tilastollisten analyysi-

menetelmien runsaslukuisuus ja niiden avaaminen sekä subjektiivisen aineiston 

tuottamisen menetelmän esiintuominen oli myönteistä. Haasteeksi lukijalle kuiten-

kin muodostuu ääntämisnormistojen pienten yksityiskohtien läpikäyminen ja nii-

den haltuun ottaminen. Vastaavanlaista haasteellisuutta lukijalle muodostuu tulos-

luvusta, jossa syvennytään sekä perinteisten kuvailevien tilastollisten analyysime-

netelmien että hierarkkisen ryhmittely- ja reliabiliteettianalyysin tuloksiin.  

Tutkimuksen aineiston havainnoinnin luotettavuus osoittautui ongelmalliseksi 

siinä aineiston tuottamisen vaiheessa, jolloin äänitteiltä kuunneltuja äänteitä kirjat-

tiin tietyiksi kuulluiksi äänteiksi. Aineistoa havainnoitiin siis subjektiivisesti. Sub-

jektiivinen aineiston tuottaminen kuten myös tutkijatriangulaatio aiheuttivat kri-

tiikkiä erityisesti kielitieteilijöiltä saadussa palautteessa. Kielitieteen tutkimuksessa 

käytetään usein signaalitutkimukseen soveltuvaa tietotekniikkaa. Mahdollisesti 

kielitiede sen sijaan suosii vähemmän tutkimusmenetelmänä subjektiivista aineis-

ton tuottamista tai tutkijatriangulaatiota.  
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Aineiston luotettavuuteen haettiin vahvistusta tutkijatriangulaation lisäksi re-

liabiliteettianalyysin avulla. Tutkimuksen aineisto saavutti kohtuullisen luotetta-

vuuden. Lance, Butts ja Michels (2006) ovat kuitenkin kritisoineet reliabiliteetti-

analyysin kohtuullista peukalosääntöä.  

Tutkimuksessa käytettyjen analyysimenetelmien käyttö avaa uusia polkuja tu-

leville tutkimuksille. Tämä tutkimus osoitti, että esityskäytäntöjen empiiristä ja 

määrällistä tutkimusta on mahdollista toteuttaa myös laulupedagogiikan tutkimus-

kentällä. Tutkijalta se kuitenkin vaatii rohkeutta valita erilainen lähestymistapa, 

mutta toisaalta valinnan tehtyään saavutettu tulos palkitsee. 

Tutkimuksen haasteellisuudesta ja kritiikistä huolimatta tämä tutkimus saavutti 

tavoitteensa laulupedagogiikan tutkimuskentässä. Tutkimukselle asetetut tutkimus-

kysymykset saivat vastauksensa tutkimuksen edetessä. Tavoiteltavaa on, että tutki-

mus löytää merkityksensä laulupedagogiikan kentältä. Tutkimuksen vaikutus nä-

kyy jo nyt tutkijan omassa laulupedagogiikassa ja toivottavaa on, että tutkimus toi-

mii kannustimena myös muille laulupedagogeille. Lopuksi voidaan todeta, että tut-

kimukseen perustuvalla opetuksella saavutetaan sekä luotettava että toisaalta kriit-

tinen lähestymistapa laulunopetukseen. 
  



 

206 

 



 

207 

Lähdeluettelo 

Allegro Artist Management (2014) Marita Viitasalo pianisti. URI: http://www.allegroar-
tist.com/index.php/fi/artist-roster/35-sisaeltoe/artistit/84-marita-viitasalo. Viitattu 
2014/04/25.  

Adams D (2008) A handbook of diction for singers: Italian, German, French. New York, 
Oxford University Press. 

Adler K (1967) Phonetics and diction in singing: Italian, French, Spanish, German. Minne-
apolis, University of Minnesota Press. 

Agawu K (1992) Theory and practice in the analysis of the nineteenth-century 'Lied'. Music 
Analysis 11(1): 3–36. 

Ashby P (2011) Understanding phonetics. London, Hodder Education. 
Appleman R (1986) The science of vocal pedagogy: Theory and application. Bloomington, 

Indiana University Press.  
Auer P (1990) Phonologie der Alltagssprache. Walter de Gruyter, Berlin.  
Barrichelo VMO, Heuer RJ, Dean CM & Staloff RT (2001) Comparison of singer’s formant, 

speaker’s ring, and LTA spectrum among classical singers and untrained normal speak-
ers. Journal of Voice 15(3): 344–350. 

Bartholomew WT (1983) Terminology in voice teaching. Journal Research in Singing 6(2): 
1–6. 

Bauer (2013) The essentials of beautiful singing: A three-step kinesthetic approach. Lanham, 
Scarecrow Press. 

Baker’s biographical dictionary of 20th century classical musicians. Vol. 1 (1997). Slonim-
sky N & Kuhn L (toim). New York, Schirmer Books. 

Bernheimer M & Blyth A (2008) Norman Jessye. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove 
book of opera singers. New York, Oxford University Press: 351. 

Bernheimer M, Blyth A & Bryan KM (2013) Norman Jessye. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2252060. Viitattu 
2014/03/29. 

Besch W (1988) Standardisierungprozesse im deutschen Sprachraum. Sociolinquistica 2: 
186–208. 

Björkner E (2008) Musical theather and opera singing: Why so different? A study of sub-
glottal pressure, voice source, and formant frequency characteristics. Journal of Voice 
22(5): 533–540. 

Blades-Zeller E (2003). A spectrum of voices. Lanham, Scarecrow Press. 
Blaikie N (2004) Quantitative data from description to explanation. London, Sage. 
Bloothooft G & Plomp R (1984) Spectral analysis of sung vowels: I: Variations due to dif-

ferences between vowels, singers, modes of singing. The Journal of Acoustical Society 
of America 75(4): 1259–1264. 

Bloothooft G & Plomp R (1986) Spectral analysis of sung vowels: III: Characteristics of 
singers and modes of singing. The Journal of Acoustical Society of America 79(3): 852–
864. 



 

208 

Blyth A (1973) Janet Baker. London, Drake. 
Blyth A (2001a) Otter Anne Sofie von. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.42052. Viitattu 2014/03/29. 
Blyth A (2001b) Fassbaender Brigitte. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.09354. Viitattu 2014/03/29. 
Blyth A (2001c) Baker Dame Janet (Abbot). URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.01822. Viitattu 2014/03/29. 
Blyth A (2001d) Ferrier Kahtleen (Mary). URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.09541. Viitattu 2014/03/29. 
Blyth A (2001e) Fischer-Dieskau Dietrich. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.09737. Viitattu 2014/05/13. 
Blyth A (2008a) Otter Anne Sofie von. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera 

singers. New York, Oxford University Press: 359–360. 
Blyth A (2008b) Fassbaender Brigitte. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera 

singers. New York, Oxford University Press: 153–154. 
Blyth A (2008c) Baker Dame Janet (Abbot). Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of 

opera singers. New York, Oxford University Press: 24–25. 
Blyth A (2008d) Ferrier Kathleen (Mary). Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of 

opera singers. New York, Oxford University Press: 158–159. 
Blyth A (2008e) Fischer-Dieskau Dietrich. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of 

opera singers. New York, Oxford University Press: 161–162. 
Bozeman KW (2013) Practical Vocal Acoustics. Pedagogic application for teachers and 

singers. Hillsdale, Pendragon Press. 
Branscombe P (2001) Seefried Irmgard. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.25311. Viitattu 2014/03/29. 
Branscombe P (2008) Seefried Irmgard. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera 

singers. New York, Oxford University Press: 444–445. 
Breakwell GM, Hammond S & Fife-Schaw C (2000) Research methods in psychology. Lon-

don, Sage. 
Brown OL (1997) Discover your voice. San Diego, Singular Publishing.  
Brück M (2010) Seefried Irmgard verheiratet Schneiderhan. URI: http://www.deutsche-bio-

graphie.de/pnd118760432.html. Viitattu 2014/03/29.  
Buchanan HJ (2014) Body mapping: Enhancing voice performance through somatic peda-

gogy. Teoksessa: O’Bryan J & Harrison SD (toim) Teaching singing in the 21st century: 
Landscapes: The arts, aesthetics and education 14. Dordrecht, Springer: 143–174. 

Bunch MA (1995) Dynamics of the singing voice. Wien, Springer. 
Burde W (2001) Reimann Aribert. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.23113. Viitattu 2014/04/14.  
Burton A (toim) (2002a) A performer’s guide to the music of the baroque period. London, 

Associated Board of the Royal Schools of Music. 
Burton A (toim) (2002b) A performer’s guide to the music of the classical period. London, 

Associated Board of the Royal Schools of Music. 



 

209 

Burton A (toim) (2002c) A performer’s guide to the music of the romantic period. London, 
Associated Board of the Royal Schools of Music. 

Butt J (2002) Playing with history: The historical approach to musical performance. Cam-
bridge, Cambridge University Press. 

Callaghan J (2000) Singing and voice science. San Diego, Singular Publishing Group. 
Callaghan J, Emmons S & Popeil L (2012) Solo voice pedagogy. Teoksessa: McPherson GE 

& Welch GF (toim) The Oxford handbook of music education. Vol 1. New York, Ox-
ford University Press: 559–580. 

Cannon R (2012) Opera. Cambridge, Cambridge University Press. 
Career Service Center (2014) Kammersängerin Marjana Burgstaller-Lipovšek. URI: 

https://www.csc-kug.at/aktuelles/beruehmte-absolventinnen/marjana-burgstaller-li-
povsek.html. Viitattu 2014/05/13.  

Carman JE (2012) Yoga for Singing: A developmental tool for technique and singing. Ox-
ford, Oxford University Press. 

Chamisso A von (1864) Adelbert von Chamisso’s Werke. URI: https://babel.hathit-
rust.org/cgi/pt?id=uc1.$b458128;view=1up;seq=15. Viitattu 2014/11/04.  

Chapman JL (2006) Singing and teaching singing: A holistic approach to classical singing. 
San Diego, Plural Publishing. 

Cohen L, Manion L & Morrison K (2007) Research methods in education. London, Taylor 
& Francis. 

Cooper M (1952) The songs. Teoksessa: Abraham G (toim) Schumann: A symposium. Lon-
don, Oxford University Press: 98–137. 

Cox Dr RG (1970) The singer’s manual of german and french diction. New York, Schirmer 
Books. 

Crystal D (2003) Dictionary of  linquistics & phonetics. Malden, Blackwell. 
Cyr M (2008) Essays on the performance of baroque music: Opera and chamber music in 

France and England. Aldershot, Routledge. 
Davenport M & Hannahs SJ (1998) Introducing phonetics and phonology. London, New 

York, Arnold. 
Daverio J (1997) Robert Schumann: Herald of a ”New Poetic Age”. New York, Oxford 

University Press. 
De’Ath L (2008) Consonant clusters in German. Journal of Singing 64(3): 343–353. 
De’Ath L (2013) Phonetic transcription: What it doesn’t tell us. Journal of Singing 70(1): 

59–74. 
Desmond A (1972) Schumann songs. BBC Music Guides. London, British Broadcasting 

Corporation. 
Deutsch OE (1958) Schubert: Memoirs by his friends. New York, The Macmillan Company. 
Deutsche Biographie (2014) Sonnleithner, Leopold Edler von. URI: https://www.deutsche-

biographie.de/sfz26774.html#indexcontent_Bio. Viitattu 2014/05/08. 
Dillard J (2005) Teaching teachers of singing. Journal of Singing 62(2): 125–126. 
Dimter M (1981) Textklassenkonzepte heutiger Alltagssprache. Tübingen, Walter de Gruy-

ter. 



 

210 

Draper P (2009) Foreign objects and the art of interpretation. The second international con-
ference on music communication science. Sidney, Australia. URI: http://www98.grif-
fith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/30770/58001_1.pdf?sequence=1: 16–19. 

Dreyfus HL & Dreyfus SE (1986) Mind over machine: The power of human intuition and 
expertise in the era of computer. New York, The Free Press. 

Duden K (1880) Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Leip-
zig, Bibliographisches Institut. 

Duden (1962) Aussprachewörterbuch: der Große. Duden Band 6. Mannheim, Bibliogra-
phisches Institut. 

Duden (1990) Das Aussprachewörterbuch: Unerläßlich für die richtige Aussprache. Duden 
Band 6. Mannheim, Dudenverlag. 

Duden (2006) Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Duden Band 4. Mann-
heim, Dudenverlag. 

Duey PA (1951) Bel canto in its golden age: A study of its teaching concepts. New York, 
King’s Crown Press. 

Dufault J (2013) Practical advice to the voice pedagogue. Journal of Singing 70(1): 31–41. 
Dunsby J (2007) Why sing? Lieder and song cycles. Teoksessa: Perrey B (toim) The Cam-

bridge companion Schumann. Cambridge, Cambridge University Press: 102–122. 
Eargle J (2002) Handbook of recording engineering. Los Angeles, Springer. 
Edgerton ME (2014) The extra normal-voice: EVT in singing. Teoksessa: O’Bryan J & Har-

rison S (toim) Teaching singing in the 21st century: Landscapes: The arts, aesthetics and 
education 14. Dordrecht, Springer: 109–132. 

Edler A (1982) Robert Schumann und seine Zeit. Düsseldorf, Laaber-Verlag. 
Elliot M (2007) Singing in style: A guide to vocal performance practices. USA, Yale Uni-

versity. 
Elliot M (2014) Style and ornamentation in classical and bel canto arias. Teoksessa: O’Bryan 

J & Harrison SD (toim) Teaching singing in the 21st century: Landscapes: The arts, 
aesthetics and education 14. Dordrecht, Springer: 237–262. 

Ervasti H (2003) Johdatus monimuuttujamenetelmiin. Sosiaalipolitiikan laitos sarja C. Tu-
run yliopisto.  

Ethnologue (2015) Ethnologue: Languages of the world. URI: http://www.ethnolo-
gue.com/. Viitattu 2015/04/21. 

Ewert S & Müller M (2011) Score-informed voice separation for piano recordings. ISMIR 
12th International society for music information retrieval conference. Miami, Florida. 
URI: http://ismir2011.ismir.net/papers/PS2-13.pdf. Viitattu 2016/06/22: 245–250. 

Ewert S & Müller M (2012) Score-informed source separation for music signals. Teoksessa: 
Müller M, Masataka G & Schedl M (toim) Multimodal music precessing. Saar-
brücken/Wadern, Dagstuhl Publishing: 73–93. 

Ferris D (2013) Robert Schumann: Composer of the songs. Music Analysis 32(2): 251–282. 
Fine P, Berry A & Rosner B (2006) The effect of pattern recognition and tonal predictability 

of sight-singing ability. Psychology of Music 34(4): 432–447. 
Finson JW (2007) Robert Schumann: The book of songs. London, Harvard University Press. 



 

211 

Fischer-Dieskau D (1981) Robert Schumann Wort und Musik: Das Vokalwerk. Stuttgart, 
Deutsche Verlags-Astalt. 

Fischer-Dieskau D (1988) Robert Schumann: Words and music: The vocal compositions. 
Portland, Amadeus Press. 

Fitzgerald D & Gainza M (2010) Single channel vocal separation using median filtering and 
factorisation techniques. Transactions Electronic and Signal Processing 1(4): 62–73. 

Fontaine J (2013) He sang, she sang: The gendered song cycle. Journal of Singing 70(1): 
97–100. 

Forbes E (2001a) Sucher [née Hasselbeck] Rosa. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.27071. Viitattu 2014/05/07. 

Forbes E (2001b) Vogl Heinrich. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.29602. Viitattu 2014/05/07. 

Forbes E (2001c) Lucca Pauline. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.17104. Viitattu 2014/05/08. 

Forbes E (2001d) Lipovšek Marjana. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.41950. Viitattu 2014/03/29.  

Forbes E (2008a) Bonney Barbara. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera 
singers. New York, Oxford University Press: 50. 

Forbes E (2008b) Lipovšek Marjana. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera 
singers. New York: Oxford University Press: 284. 

Forbes E (2008c) Lehmann Lilli. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera singers. 
New York, Oxford University Press: 274–275. 

Forbes E (2008d) Lind Jenny. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera singers. 
New York, Oxford University Press: 283–284. 

Forbes E & Westover J (2013) Bonney Barbara. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2234462. Viitattu 
2014/03/29. 

Gallestey JB (2008) Cluster analysis. Teoksessa: Boslaugh S (toim) & McNutt LA (avustava 
toim) Encyclopedia of epidemiology. Los Angeles, Sage: 205–206. 

Gavin H (2001) Reconstructed musical memories and adult expertise. Music Education Re-
search 3(1): 51–61. 

Glass B (1996) Schubert’s complete song texts. Vol. II. International phonetic alphabet tran-
scriptions: Word for word translations and commentary. New York, Leyerle Publica-
tions. 

Gerhart M (2008) Translations and international phonetic alphabet. Teoksessa: Walters R 
(toim) Franz Schubert 15 selected songs. Austria, Hal Leonard Corporation: 7–8. 

Gilvin SM (1973) Robert Schumann’s Frauenliebe und Leben: A stylistic analysis. Doctoral 
dissertation. Northwestern University.  

Gorrell L (1993) Nineteenth-century German lied. Portland OR, Amadeus Press. 
Gould G (2004) The Prospects of recording. Teoksessa: Cox C & Warner D (toim) Audio 

culture readings in modern music. New York, Continuum: 115–126. 



 

212 

Gould S (1981) People: 127 Brigitte Fassbaender. Opera: The world’s leading opera maga-
zine 32(August): 789–795. 

Grant SJ (2014) Vocal pedagogy and the feldenkrais method. Teoksessa: O’Bryan J & Har-
rison SD (toim) Teaching singing in the 21st century: Landscapes: The arts, aesthetics 
and education 14. Dordrecht, Springer: 175–185. 

Gronow P & Saunio I (1990) Äänilevyn historia. Juva, WSOY. 
Gruzelier JH, Holmes P, Hirst L, Bulpin K, Rahman S, Run C van & Leach J (2014) Repli-

cation of elite music performance enhancement following alpha/theta neurofeedback 
and application to novice performance and improvisation with SMR benefits. Biologi-
cal Psychology 95(January): 96–107. 

Gumm AJ (2009) Making more sense of how to sing. Multisensory techniques for voice 
lessons and choir rehearsals. Galesville, Meredith Music Publications. 

Guralnick ES (2006) ’Ah Clara, I am not worthy of your Love’: Rereading ’Frauenliebe und 
Leben’, The poetry and music. Music and Letters 87(4): 580–605. 

Hair Jr JF, Anderson RE, Tatham RL & Black WC (1998) Multivariate data analysis. Upper 
Saddle River NJ, Prentice Hall. 

Hakkarainen HJ (1995) Phonetik des Deutsches. München, Fink. 
Halbband E (1982) Dialektologie: Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Di-

alektforschung. Berlin, Walter de Gruyter. 
Hallmark R (1979) The genesis of Schumann’s Dichterliebe. Ann Arbor, UMI Research 

Press. 
Hallmark R (2010) Robert Schumann: The poet sings. Teoksessa: Hallmark R (toim) Ger-

man lieder in the nineteenth century. New York, Routledge: 92–141. 
Hallmark R (2011) The literary and musical rhetoric of apostrophe in Winterreise. 19th Cen-

tury Music 35(1): 3–33. 
Hallmark R (2014) Frauenliebe und Leben. Chamisso’s poems and Schumann’s songs. Cam-

bridge, Cambridge University Press. 
Halpern AR & Bower GH (1982) Musical expertise and melodic structure in memory for 

musical notation. The American Journal of Psychology 95(1): 31–50. 
Hamilton A (2003) The art of recording and the aesthetics of perfection. British Journal of 

Aesthetics 43(4): 345–362. 
Handbook of the International Phonetic Association (1999) A guide to the use of interna-

tional phonetic alphabet. International Phonetic Association. Cambridge, Cambridge 
University Press. 

Harrison PT (2006) The human nature of the singing voice: Exploring a holistic basis for 
sound teaching and learning. Edinburgh, Dunedin Academic. 

Harrison SD & O’Bryan J (2014). Postlude: The future of singing pedagogy. Teoksessa: 
O’Bryan J & Harrison SD (toim) Teaching singing in the 21st century: Landscapes: The 
arts, aesthetics and education 14. Dordrecht, Springer: 411–413. 

Heikkilä T (1999) Tilastollinen tutkimus. Helsinki, Edita. 
Heirich JB (2011) Voice and the Alexander technique: Active exploration for speaking and 

singing. Berkeley, Mornum Time Press. 



 

213 

Hollien H, Mendes-Schwarz AP & Nielsen K (2000) Perceptual confusions of high-pitched 
sung vowels. Journal of Voice 14(2): 287–298. 

Hothorn T & Everitt SE (2014) A Handbook of statistical analysis using R. Boca Raton, 
CRC Press. 

Høyem S & Zickfeldt W (2001) Deutsche Lautlehre. Trondheim, Tapir Akademisk Forlag. 
Huang PS, Kim M, Hasegawa-Johnson M & Smaragdis P (2014) Singing voice separation 

from monaural recordings using deep recurrent neural networks. ISMIR 15th Interna-
tional society for music information retrieval confrence. Taipei, Taiwan. URI: 
http://cal.cs.illinois.edu/papers/huang-ismir2014.pdf. Viitattu 2016/06/22: 1–6. 

Hungarian World Encyclopedia (2012) Pungur J (toim). Edmonton, Corvin History Society, 
Canada. URI: http://library.obu.edu/HungarianWorldEncyclopedia.pdf. Viitattu 
2014/03/29. 

Hunter M (2014) Historically informed performance. Teoksessa: Greenwald HM (toim) The 
Oxford handbook of opera. New York, Oxford University Press: 606–626. 

Isherwood N (2013) The techniques of singing. Basel, Bärenreiter Kassel. 
Jander O & Harris ET (2001) Bel canto. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.02551. Viitattu 2015/10/03.  
Jenner G (2009) Johannes Brahms as man, teacher and artist. Teoksessa: Frisch W & Karner 

KC (toim) Brahms and his world. Princeton and Oxford, Princeton University Press: 
381–424. 

Jensen EF (2001) Schumann. Oxford, Oxford University Press. 
Jeong IY & Lee K (2014a) Vocal separation using extended robust principal component 

analysis with Schatten P/Lp-norm and scale compression. IEEE International Workshop 
on Machine Learning for Signal Processing. Reims, France. URI: http:// http://ieeex-
plore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6958909. Viitattu 2016/06/22: 1–6. 

Jeong IY & Lee K (2014b) Vocal separation from monaural music using temporal/spectral 
continuity and sparsity constraints. Signal Processing Letters 21(10): 1197–1200.  

Johnson RA & Wichern DW (2007) Applied multivariate statistical analysis. Upper Saddle 
River, Pearson Prentice Hall. 

Judkins J (2011) Silence, sound, noise, and music. Teoksessa: Gracyk T & Kania A (toim) 
The Routledge companion to philosophy and music. New York, Routledge: 16–23. 

Järvinen H-M (2011) Vieraskielisen opetuksen opettajakoulutuksen koulutuspoliittiset 
haasteet. Kielikoulutuspolitiikan verkosto (5). URI: http://www.kieliverkosto.fi/arti-
cle/vieraskielisen-opetuksen-opettajankoulutuksen-koulutuspoliittiset-haasteet. Vii-
tattu 2015/06/30. 

Järviö P (2011) Laulajan sprezzatura: Fenomeloginen tutkimus italialaisen varhaisbarokin 
musiikin laulaen puhumisesta. Tampere, Juvenes Print. 

Kangasvieri T, Miettinen E, Kukkohovi P & Härmälä M (2011) Kielten tarjonta ja kieliva-
lintojen perusteet perusopetuksessa: Tilannekatsaus joulukuu 2011. Opetushallitus. 
Muistiot 3. URI: http://www.oph.fi/download/138072_Kielten_tarjonta_ja_kielivalin-
tojen_perusteet_perusopetuksessa.pdf. Viitattu 2015/06/30. 



 

214 

Karhunen V, Rasi I & Kanniainen A (2011) IBM SPSS Statistics: Menetelmiä. Oulu, Uni-
print. 

Karjalainen L (2010) Tilastotieteen perusteet. Keuruu, Otava. 
Karlsson F (2000) Yleinen kielitiede. Helsinki, Yliopistopaino. 
Kenyon N (1988) Authencity and early music: A symposium. Oxford, Oxford University 

Press. 
Kiesgen P (2005) ”Well, vocal pedagogy is all subjective anyway, isn’t it?”. Journal of Sing-

ing 62(1): 41–44. 
Kite-Powell J (2012) A performer’s guide to the seventeenth century music. Bloomington, 

Indiana University Press. 
Kite-Powell JT (1994) A performer’s guide to renaissance music. New York, Schirmer 

Books. 
Klein R (2001) Werba Erik. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.30121. Viitattu 2014/04/10. 
Kohler K (1999) German. Teoksessa: International Phonetic Association (toim) Handbook 

of the International Phonetic Association: A guide to the use of the international pho-
netic alphabet. Cambridge, Cambridge University Press: 86–89. 

Kohler KJ (1977) Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin, Erich Schmidt Verlag. 
Kouwe AJ van der, Wang DL & Brown GJ (2001) A comparison of auditory blind separation 

techniques for speech segregation. Transactions on Speech and Audio Processing 9(3): 
189–195.  

Krebs H (2011) Meter and expression in Robert Schumann’s Op. 90. Teoksessa: Kok RM 
& Tunbridge L (toim) Rethinking Schumann. Oxford, Oxford University Press: 183–
205. 

Krech EM, Stock E, Hirschfeld U & Anders LC (2009) Deutsches Aussprachewörterbuch. 
Berlin, New York, Walter de Gruyter. 

Kupiainen U (1964) Lyhyt runousoppi. Porvoo, Werner Söderström Oy. 
Kuusisaari H (2007) Duo – Soile Isokoski ja Marita Viitasalo. Hämeenlinna, Karisto. 
Köckritz C (2001) Wieck Friedrich (Johann Gottlob). URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.30263. Viitattu 2014/05/08. 
Ladefoged P (1999) American English. Teoksessa: International Phonetic Association (toim) 

Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the interna-
tional phonetic alphabet. Cambridge, Cambridge University Press: 41–44.  

Lance CE, Butts MM & Michels LC (2006) The sources of four commonly reported cutoff 
criteria. Organizational Researchs Methods 9(2): 202–220. 

Leech-Wilkinson D (2007a) Sound and meaning in recordings of Schubert’s ”Die Junge 
Nonne”. Musicae Scientiae 11(2): 209–236. 

Leech-Wilkinson D (2007b) Expressive gestures in Schubert singing on record. Nordisk Es-
tetisk Tidskrift 33: 48–70. 

Leech-Wilkinson D (2009) The changing sound on music: Approaches to studying record-
ing musical performances. URI:  http://www.charm.rhul.ac.uk/studies/chapters/in-
tro.html. Viitattu 2014/10/30. 



 

215 

Leech-Wilkinson D (2010) Performance style in Elena Gerhardt’s Schubert song recordings. 
Musicae Scientiae 4(2): 57–84.  

Lehmann L (1985) More than singing: The interpretation of singing. New York, Dover Pub-
lications. 

Lehmann L (1993) How to sing. New York, Dover Publications. 
Leino AL & Leino J (1997) Opettaminen ammattina. Helsinki, Kirjayhtymä. 
Leonard M (1988) Kathleen: The life of Kathleen Ferrier 1912–1953. London, Hutchinson. 
LeSueur R (2001a) Baldwin Dalton. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.42457. Viitattu 2014/04/10. 
LeSueur R (2001b) Gage Irwin. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.42458. Viitattu 2014/04/10. 
Lintunen P (2004) Pronunciation and phonemic transcription: A study of advanced Finnish 

learners of English. Doctoral dissertation. University of Turku. 
Lintunen P (2014) Kuinka kielenoppija eroaa foneetikosta? Ääntämistaidon opettamisesta 

ja itsearvioinnista. Teoksessa: Jähi K & Taimi L (toim) XXVIII Fonetiikan päivät: 
Turku 25.–26. lokakuuta 2013: Konfressijulkaisu. Fonetiikka, Kieli- ja käännöstietei-
den laitos, Turun yliopisto: 1–9. 

Litvin Y & Cohen I (2011) Single-channel source separation of audio signals using bark 
scale wavelet packet decomposition. Journal of Signal Processing System 65(3): 339–
350. 

Loppert M (2001) Parsons Geoffrey (Penwill). URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.20958. Viitattu 2014/04/11. 

Löffler H (2003) Dialektologie: Eine Einführung. Tübingen, Gunter Narr Verlag. 
Mabry S (2002) Exploring twentieth-century vocal music: A practical guide to innovations 

in performance and repertoire. New York, Oxford University Press. 
Magner CA (1994) Phonetic readings of Schubert. Metuchen NJ, Scarecrow Press. 
Malin Y (2010) Songs in motion: Rhythym and meter in German lied. Oxford, Oxford Uni-

versity Press. 
Mandyczewski E (1895) Vesque von Püttlingen Johann. URI: http://www.deutsche-bio-

graphie.de/pnd117395684.html?anchor=adb. Viitattu 2014/05/08. 
Martens C & Martens P (1965) Phonetik der deutschen Sprache: Praktische Aussprachelehre. 

München, Max Hueber Verlag. 
Mattheier KJ & Wiesinger P (toim) (1994) Dialektologie des Deutschen: Forschungsstand 

und Entwicklungstendenzen. Tübingen, Walter de Gruyter. 
McAllister DJ & Bigley GA (2002) Work context and the definition of self: How organiza-

tional care influences organization-based self-esteem. Academy of Management Jour-
nal 45(5): 894–904. 

McCoy S (2014) Singing pedagogy in the twenty-first century: A look toward the future. 
Teoksessa: O’Bryan J & Harrison SD (toim) Teaching singing in the 21st century: Land-
scapes: The arts, aesthetics and education 14. Dordrecht, Springer: 13–20. 

McGraw KO & Wong SP (1996) Forming inferences about some intraclass correlation co-
efficients. Psychological Methods 1(1): 30–46. 



 

216 

Mendes AP, Rothman HB, Sapienza C & Brown Jr WS (2003) Effects of vocal training of 
the acoustic parameters of the singing voice. Journal of Voice 17(4): 529–543). 

Metsämuuronen J (2011) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. korjattu laitos. 
Helsinki, International Methelp.  

Miller R (1983) The structure of singing: System and art in vocal technique. New York, 
Schirmer Books. 

Miller R (1996) On the art of singing. New York, Oxford University Press. 
Miller R (1999) Singing Schumann. An interpretetive guide for performers. New York, Ox-

ford University Press. 
Miller R (2000) Training soprano voices. New York, Oxford University Press. 
Miller R (2004) Solutions for singers. New York, Oxford University Press. 
Miller R (2008) Securing baritone, bass-baritone and bass voices. New York, Oxford Uni-

versity Press. 
Millington B, Deathridge J, Dahlhaus K, Bailey R, Forbes E, Jost C & Sheren P (2001) 

Wagner Richard Wilhelm. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.29769. Viitattu 2014/05/08. 

Montgomery C (2013) German lyric diction workbook: A graded method of phonetic tran-
scription that employs frequently occurring words from German art song literature. In-
structor’s manual. Nashville TN, S.T.M. Publishers. 

Moore G (1981) Poet’s love: The song’s and cycles of Schumann. London, Hamish Hamil-
ton. 

The Morgan Library & Museum (2014) Frauenliebe und Leben. URI: http://www.themor-
gan.org/music/manuscript/115682. Viitattu 2014/11/04. 

Morris R (2014) The role of speech and language therapist: Speech pathologist: In the mod-
ern singing studio. Teoksessa: O’Bryan J & Harrison SD (toim) Teaching singing in the 
21st century: Landscapes: The arts, aesthetics and education 14. Dordrecht, Springer: 
91–107. 

Multimedia IPA chart (2015). URI: https://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/charts/IPA-
lab/IPAlab.htm. Viitattu 2015/08/06. 

Mustonen S (1995) Tilastolliset muuttujamenetelmät. Helsinki, Survo Systems Oy. 
Muxfeldt K (2001) Frauenliebe und Leben now and then. 19th Century Music 25(1): 27–48. 
Muxfeldt K (2012) Vanishing sensibilities Schubert, Beethoven, Schumann. New York, Ox-

ford University Press. 
Nelson SH & Blades-Zeller E (2002) Singing with your whole self: The feldenkreis method 

and voice. Lanham MD, Scarecrow Press. 
Néron M (2008) Singing in French: Between theory and practice. Journal of Singing 64(5): 

595–605. 
The new Grove dictionary of opera (2001) Sieber Ferdinand. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.O009837. Viitattu 
2016/04/03. 

Newman E (1912) Hugo Wolf as musical critic. The Musical Times 53(834): 506–508. 



 

217 

Odom W & Schollum B (1997) German for singers: A textbook of diction and phonetics. 
New York, Schirmer Books. 

Ojutkangas K, Larjavaara M, Miestamo M & Ylikoski J (2014) Johdatus kielitieteeseen. 
Helsinki, Sanoma Pro. 

Olin E (2012) Singing in Russian: A guide to language and performance. Lanham, Scare-
crow Press. 

Ophaug W (1999) Vowel migration and equalisation in classical singing: A formant-based 
acoustic and perceptual study of german Norwegian long vowels in speech and singing. 
Oslo, GCS Multicommunication.  

Ophaug W (2010) The Pronouciation of [r] in German classical singing. Journal of Singing 
66(5): 561–574. 

Ophaug W & Guleng GC (2013) Devoicing voiced [z] in German lyric song: Good or bad 
diction. Journal of Singing 69(4): 451–461. 

Ornoy E (2006) Between theory and practice: comparative study of early music perfor-
mances. Early Music 34(2): 233–247. 

Orrey L & Warrack J (2011) Lied. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/acref/9780199579037.013.3971?rskey=jjtwwT&result=3. 
Viitattu 2015/01/09. 

Pascall R (2001) Stockhausen Julius Christian. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.26807. Viitattu 2014/05/07. 

Paton JG (1999) Gateway to German Diction: The singer’s guide to pronunciaton. Los An-
geles, Alfred Publishing. 

Perrey B (2002) Schumann’s ’Dichterliebe’ and early romantic poetics. Cambridge, Cam-
bridge University Press. 

Perrey B (2007) Chronology. Teoksessa: Perrey B (toim) The Cambridge companion Schu-
mann. Cambridge, Cambridge University Press: xi–xx.  

Peters J (2010) Siebs Theodor Friedrich Clemens. URI: http://www.deutsche-bio-
graphie.de/pnd118765183.html. Viitattu 2014/03/28.  

Plaistow S (2001) Ashkenazy Vladimir Davidovich. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.01404. Viitattu 2014/04/11. 

Pleasants H (1967) The great singers from the dawn of opera to our own time. London, 
Victor Gollancz. 

Potter J (2006) Beggar at the door: The rise and fall of portamento in singing. Music and 
Letters 87(4): 523–550. 

Potvin G (2007) Newmark John. URI: http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/arti-
cle/john-newmark-emc. Viitattu 2014/04/10. 

Radcliffe P (1960) Germany and Austria. Teoksessa: Stevens D (toim) A history of song. 
London, Radius Book/Hutchinson: 228–264. 



 

218 

Rafii Z, Germain FG, Sun DL & Mysore GJ (2013) Combining modeling of singing voice 
and backround music of automatic separation of musical mixtures. ISMIR 14th Interna-
tional Society for Music Retrieval. Brazil, Curitiba. URI:  https://ccrma.stan-
ford.edu/~gautham/Site/Publications_files/rafii-ismir2013.pdf. Viitattu 2015/04/27: 1–
6. 

Reid C (1975) Voice, psyche and soma. New York, Joseph Patelson Music House.  
Reinhard T (1989) The singer’s Schumann. New York, Pelion Press. 
Retzlaff J (2012) Art song lyrics: Translation and pronunciation of Italian, German, and 

French repertoire. New York, Oxford University Press. 
Riemens L & Blyth A (2001) Culp Julia. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.06942. Viitattu 2015/01/10. 
Rosenthal H & Blyth A (2001) Grümmer Elisabeth. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.11866. Viitattu 2014/04/14. 
Rosenthal H & Blyth A (2008) Grümmer Elisabeth. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove 

book of opera singers. New York, Oxford University Press: 204–205. 
Rothbard NP & Edwards JR (2003) Investment in work and family roles: A test of identity 

and utilitarian motives. Personnel Psychology 56(3): 699–729. 
Sams E (1969) The Songs of Robert Schumann. London, Methuen and Co. 
Sams E & Youens S (2001) Wolf Hugo (Filipp Jakob).  URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.52073. Viitattu 2014/11/05. 
Schumann R (1987a) Tagebücher: Robert Schumann. Band II: 1836–1854. Leipzig, Deut-

sches Verlag für Musik. 
Schumann R (1987b) Seit ich ihn gesehen. Teoksessa: Köhler HJ (toim) Frauenliebe und 

Leben: für Singstimme und Klavier opus 42 / Robert Schumann: nach gedichten von 
Adelbert von Chamisso. Frankfurt, C. F. Peters: 2–3. 

Serébrennikow BA (1973) Allgemeine Sprachwissenschaft. Band. I: Existenzformen, 
Funktionen und Geschichte der Sprache. Berlin, Akademie-Verlag. 

Sheil RF (2004) Singer’s manual of foreign language dictions. New York, YBK Publishers. 
Shrout PE & Fleiss JL (1979) Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. Psy-

chological Bulletin 86(2): 420–428. 
Siebs T (1898) Deutsche Bühnenaussprache. Berlin, Albert Ahn Verlag. 
Siebs T (1961) Siebs Bühnen Deutsche Hochsprache: Bühnenaussprache. Berlin, Walter de 

Gruyter. 
Siebs T (1969) Siebs Deutsche Aussprache: Reine und gemäßigte Hochlautung mit Ausspra-

chewörterbuch. Berlin, Walter de Gruyter. 
Siepmann J (2001) Jandó Jenö. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.45384. Viitattu 2014/11/04. 



 

219 

Şimşekli U & Cemgil AT (2012) Score guided musical source separation using generalized 
coupled tensor factorization. 20th European Signal Processing Conference. Bucharest, 
Romania. URI: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&ar-
number=6334310&url=http%3A%2F%2Fieeex-
plore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6334310. Vii-
tattu 2016/06/23: 2639–2643. 

Smith WS & Chipman M (2007) The naked voice: A wholistic approach to singing. New 
York, Oxford University Press. 

Soder A (2008) Sprechstimme in Arnold Schoeberg’s Pierrot lunaire: A study of vocal per-
formance practice. Lewiston, Edwin Mellen Press. 

Solie RA (1992) Whose life? The genred self in Schumann’s Frauenliebe songs.Teoksessa: 
Scher SP (toim) Music and text: Critical inquiries. Cambridge, Cambridge University 
Press: 219–240. 

Spector PE, Cooper CL, Sanchez JI, O’Driscoll M, Sparks K, Bernin P, Büssing A, Dewe P, 
Hart P, Lu L, Miller K, Moraes LRD, Ostrognay GM, Pagon M, Pitariu HD, Poelmans 
SAY, Radhakrishnan P, Russinova V, Salamatov V, Salgaco JS, Shima S, Soi PL, Stora 
JB, Teichmann M, Theorell T, Vlerick P, Westman M, Widerzal-Bazyl M, Wong PTP 
& Yu S (2002) Locus of control and well-being at work: How generalizable are Western 
findings? Academy of Management Journal 45(2): 453–466. 

Sprechmann P, Bronstein A & Sapiro G (2012) Real-time online singing voice separation 
from monaural recordings using robust low-rank modeling. ISMIR 13th International 
society for music information retrieval conference. Porto, Portugal. URI:  http://is-
mir2012.ismir.net/event/papers/067_ISMIR_2012.pdf.  Viitattu 2016/06/23: 1–6. 

Stark J (2003) Bel canto: A history of vocal pedagogy. Canada, University of Toronto Press. 
Steane JB (1998) Singers of the century. Vol. 2. London, Duckworth. 
Steane JB (2001a) Ameling Elly (Sara). URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.00762/. Viitattu 2014/03/29. 
Steane JB (2001b) Johnson Graham. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.42602. Viitattu 2014/04/10.  
Steane JB (2008) Ameling Elly (Sara). Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera 

singers. New York, Oxford University Press: 12. 
Stein D & Spillman R (1996) Poetry into song: Performance and analysis of lieder. New 

York, Oxford University Press. 
Stein JM (1971) Poem and music in the German lied from Gluck to Hugo Wolf. Massachu-

setts, Harward University Press. 
Stellmacher D (1975) Die Kodifikation der deutschen Hochlautung. Zeitschrift für Dialekto-

logie und Linguistik 42(1): 27–38. 
Stevenson J (2014) Bengt Forsberg. URI: http://www.allmusic.com/artist/bengt-forsberg-

mn0000794021/biography. Viitattu 2014/04/10. 
Stevenson J (2016) Anne Sofie von Otter. URI: http://www.allmusic.com/artist/anne-sofie-

von-otter-mn0000923818/biography. Viitattu 2016/07/14. 
Sundberg J (1990) What’s so special about singers? Journal of Voice 4(2): 107–119. 



 

220 

Sundberg J, Thörnvik MN & Söderström AM (1998) Age and voice quality in professional 
singers. Logopedics Phoniatrics Vogology 23(4): 169–176. 

Sundberg J (2001) Level and center frequency of the singer’s formant. Journal of 15(2): 
176–186. 

Sundberg J, Filipa MBL & Brian BG (2011) Professional male singer’s formant tuning strat-
egies for the vowel /a/. Logopedics Phoniatrics Vogology 36(4): 156–167. 

Super OB (1886) Some disputed points in the pronunciation of German. Transactions and 
Proceedings of the Modern Language Association of America. Vol. 2: 78–82.  

Thym J (2004) Schumann: Reconfiguring the lied. Teoksessa: Parsons J (toim) The Cam-
bridge companion to the lied. New York, Cambridge University Press: 120–141. 

Thym J (2010) A cycle in flux: Schumann’s Eichendorff liederkreis. Teoksessa: Thym J 
(toim) Of poetry and song: Approaches to the nineteenth-century lied. Rochester NY, 
University of Rochester Press: 165–182. 

Tieteen termipankki (2014) Koartikulaatio. URI:  http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kieli-
tiede:koartikulaatio.  Viitattu 2015/08/06. 

Tischler H (1955) The perceptive music listner. Englewood Cliffs NJ, Prentice-Hall. 
Todd RL (2001) Mendelssohn(-Bartholdy), (Jacob Ludwig) Felix. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.51795. Viitattu 2014/05/08. 
Tunbridge L (2007) Schumann’s late style. Cambridge, Cambridge University Press. 
Tunbridge L (2010) The song cycle. New York, Cambridge University Press. 
Turchin BP (1981) Robert Schumann’s song cycles in the context of the early nineteenth-

century liederkreis. Doctoral dissertation. Columbia University.  
Turchin BP (1985) Schumann's song cycles: The cycle within the song. 19th-Century Music 

8(3): 231–244. 
Tähtinen J, Laakkonen E & Broberg M (2011) Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan 

perusteita. Turku, Pallosalama. 
Umap P & Chaudhari K (2015) Singing voice separation from polyfonic music accompa-

nient using compositional model. International Journal of Advanced Research in Elec-
trical, Electronics and Instrumentation Engineering 4(2): 541–546. 

Ungeheuer G von (1969) Duden, Siebs und WDA: Drei Wörterbücher der deutschen 
Hochlautung. Festschrift für Hugo Moser zum 60. Geburtstag am 19. Juni 1969. Düs-
seldorf , Pedagogischer Schwann. 

Vennard W (1967) Singing: The mechanism and the technic. New York, Carl Fischer. 
Väliaho R (2014) Sopraano Soile Isokoski uuden edessä. URI: http://yle.fi/aihe/artik-

keli/2014/12/13/sopraano-soile-isokoski-uuden-edessa. Viitattu 2015/02/23. 
Wall J, Caldwell R, Gavilanes T & Allen S (1990) Diction for Singers: A concise reference 

for English, Italian, Latin, German, French and Spanish pronunciation. Dallas, Pst. 
Wagner R (1983) My life. Cambridge, Cambridge University Press. 
Wagner R (1995a) Art and politics. Lincoln, University of Nebraska Press. 
Wagner R (1995b) Actors and singers. Lincoln, University of Nebraska Press. 
Walsh S (1971) The lieder of Schumann. London, Cassel. 



 

221 

Warrack J (2008) Schöder-Devrient [née Schöder] Wilhelmine. Teoksessa: Macy L (toim) 
The Grove book of opera singers. New York, Oxford University Press: 438–439. 

Webster J & Feder G (2001) Haydn, (Franz) Joseph. URI: http://oxfordin-
dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.44593. Viitattu 2015/01/09. 

Weiss R, Brown Jr WS & Moris J (2001) Singer’s formant in sopranos: Fact or fiction? 
Journal of Voice 15(4): 457–468. 

Weissweiler E (1992) Clara Schumann: elämäkerta. Helsinki, Kirjayhtymä.  
West E (2001) Vogl Johann Michael. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.29603. Viitattu 2014/05/07. 
Wiik K (1981) Fonetiikan perusteet. Juva, WSOY. 
Wigmore R (2008) Isokoski Soile. Teoksessa: Macy L (toim) The Grove book of opera sing-

ers. New York, Oxford University Press: 214. 
Winter R, Brown MJE & Sams E (2001) Schubert Franz Peter. URI: http://oxfordin-

dex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.25109. Viitattu 2014/05/08. 
Wolf H (1979) The music criticism of Hugo Wolf. New York, Holmes and Meyer Publishers. 
Wray A (1999) Singers on the trail of ‘authentic’ Early Modern English: The puzzling case 

of /ӕː/ and /ɛː/. Transactions of the Philological Society 97(2): 185–211. 
Wroe N (2012) Janet Baker: A life in music. URI: https://www.theguardian.com/cul-

ture/2012/jul/13/janet-baker-life-in-writing. Viitattu 2014/04/08. 
Wängler H-H (1983) Grundriss einer Phonetik des Deutschen:  Mit einer allgemeinen 

Einführung in die Phonetik. Marburg, N. G. Elwert Verlag. 
Wörterbuch der deutschen Aussprache (1964). Leipzig, VEB Bibliographisches Institut. 
Yang PK, Hsu CC & Chien JT (2014) Bayesian singing-voice separation. ISMIR 15th Inter-

national society for music information retrieval conference. Taipei, Taiwan. URI:  
http://www.terasoft.com.tw/conf/ismir2014/proceedings%5CISMIR2014_Procee-
dings_Part3_OS789PS3MIREX.pdf.  Viitattu 2016/06/23: 507–512. 

Yen F, Luo YJ & Chi TS (2014) Singing voice separation using spectro-temporal modula-
tion features. ISMIR 15th International society for music information retrieval confer-
ence. Taipei, Taiwan. URI: http://www.terasoft.com.tw/conf/ismir2014/procee-
dings%5CISMIR2014_Proceedings_Part3_OS789PS3MIREX.pdf. Viitattu 
2016/06/23: 617–622. 

Younker BA & Smith Jr WH (1996) Comparing and modelling musical thought process of 
expert and novice composer. Bulletin of Council for Research in Music Education 128 
(Spring): 25–36. 

Äänitetietokanta (2015) fono.fi. URI: http://www.fono.fi/Kappalehaku.aspx. Viitattu 
2015/08/06. 

 

 

 

Äänitteet 

 



 

222 

Ameling A & Baldwin D (2004) Schumann Frauenliebe- und Leben, Schubert Lieder für 
Gretchen, Ellen und Suleika. Penta Tone Music PTC 5186 131. Concertgebouw, Am-
sterdam 8/1973. 

Baker J & Parsons G (2000) Haydn Arianna a Naxos, Schumann Frauenliebe und Leben, 
Schubert, Wolf, R. Strauss. BBC Music BBCL 4049–2. Maltings, Snape 10.6.1968. 

Bonney B & Ashkenazy A (1997) Schumann Lieder, Robert & Clara, Frauenliebe und -leben. 
Decca 4520898–2.  

Culp J & Bake O (1909) An Anthology of Song: Volume IV Julia Culp and Franz Navàl. 
Symposium 1367. 

Fassbaender B & Werba E (2004) Schumann Lieder. Orfeo C 636 041 B. Salzburger 
Festspielen 13.8.1977. 

Ferrier K (1992) Schumann, Brahms, Schubert. Decca 433 471–2.  
Grümmer E & Reimann A (2000) Grosse Sänger unseres Jahrhunderts Elisabeth Grümmer. 

Mendelssohn, Schumann, Schoek, Wolf. Orfeo C 506 001 B. Sender Freies Berlin 
4.11.1966. 

Isokoski S & Viitasalo M (1995) Schumann Liederkreis, Frauenliebe- und Leben. Finlandia 
0630–10924–2. Järvenpää-talo 1995. 

Lehman L & Frieder Weismann Trio (1928) Frauenliebe und Leben. Works by Schumann, 
Brahms, Schubert and Sacred Songs. Hänssler Classic CD 94.508. 

Lipovšek M & Johnson G (1995) Robert Schumann Lieder. Sony SK 57 972. Konzerthaus, 
Mozartsaal, Wien 4.–6.10.1993. 

Melzer C & Fischer-Lichdi A (2010) Schumann, Prokoffief, Heucke. Frauenliebe und -leben. 
ClassicClips 2537622. 

Norman J & Gage I (1975) Schumann Frauenliebe und Leben, Liederkreis op. 39. Philips 
420 784–2. Arnhem, Hollanti 12/1975. 

Otter AS von & Forsberg B (1995) Robert Schumann: Frauenliebe und Leben. 5 Lieder op. 
40, 15 Lieder. Deutsche Grammophon 445 881–2. Berwardhallen, Ruotsi 10/1993. 

Seefried I & Werba E (1995) Robert Schumann, Frauenliebe und Leben, Ausgewählte 
Lieder. Orfeo C 398 951 B. Salzburger Festspielen 18.8.1960. 

The Sounds of the International Phonetic Alphabet (2003). Department of Speech Hearing 
and Phonetic Sciences, University College London. 

Takács T & Jandó, J (1989) Romantic Song Cycles Schumann, Brahms, Wagner. Naxos 
8.550400. Italian instituutti, Budapest 12.5.1989 ja 14.11.1989. 

 

 



 

223 

Liitteet 

Liite 1 S-sanat 

S-sanat 

Laulu 1 selig [27] sein [35] sagen [17] 

seit [3] sein [28] seiner [42] soll [17] 

gesehen [3] segnen [44] seligen [45] sollst [29] 

sein [4] tausendmal [45–46] Laulu 4 sie [29] 

seh' [6] selig [49] selber [29] sehen [30] 

sein [9] selig [49] seinem [32] sie [48] 

sonst [18] sollte [50] Laulu 5 Laulu 7 

seit [27] so [58] sonst [13] gesagt [8] 

gesehen [29] so [59] Sehnsucht [16] säugt [14] 

sein [31] Sinn [63] Sonne [29] sie [16] 

Laulu 2 so [64] Rosen [40] sein [21] 

so [3] so [64] Laulu 6 Laulu 8 

so [4] Laulu 3 süßer [2] sich [8] 

Sinn [8] so [30] so [12]  

so [10] sein [31] Busen [13]  

also [13] so [34] so [13]  
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Liite 2 R-sanat 

R-sanat 

Laulu 1 blauer [10]  nur [38]  gesprochen [18–19] 

nur [5]  herrlich [12] Würdigste [39] mir [24] 

Traume [9] jener [12]  darf [40]  war's [25]  

mir [10]  Stern [13]  freuen [47] träume [26] 

vor [11] herrlich [16] mir [51]  immer [27] 

heller [13]  hehr [16]  Herz [51]  nimmer [30] 

heller [14]  fern [17]  brechen [52] nimmer [34] 

nur [14] nur [22]  brich' [52] Traume [38] 

empor [15] betrachten [23] daran [54] sterben [39–40] 

farblos [19] nur [24]  er [57]  seiner [42] 

her [20]  betrachten [26] der [57]  Brust [43] 

der [21]  nur [27]  Herrlichste [57] schlürfen [47] 

Schwestern [21]  traurig [27] klares [61] unendlicher [49–50] 

begehr' [23]  höre [29] heller [62]  Traum [58] 

mehr [23]  nur [31]  fester [63]  berückt [58–59] 

lieber [24] darfst [32] Laulu 3 er [61] 

Kämmerlein [26] nied're [33]  Traum [6] unter [62] 

Laulu 2 hoher [34]  berückt [7] Arme [65] 

er [2]  Stern [35] er [9] erhöht [65–66] 

der [2]  der [35]  unter [10] Traum [82] 

Herrlichste [2] Herrlichkeit [35–36] Arme [13] berückt [82–83] 

klares [6] hoher [36]  erhöht [13–14] Laulu 4 

heller [7]  Stern [37]  Mir [16] Ring [1] 

fester [8]  der [37]  war's [17]  Finger [2] 

dort [10] Herrlichkeit [37–38] er [17] Ringelein [3] 
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R-sanat 

drükke [5] Herze [40] törichte [21] süßer [2] 

fromm [5] Laulu 5 klarem [23] Freund [3] 

fromm [7] mir [3] der [25] verwundert [3-4] 

Herze [8] ihr [3] Freudigkeit [26] begreifen [6] 

ausgeträumet [9-10] Schwestern [3] Geliebter [27] der [7] 

der [10] freudlich [4] mir [28] Perlen [8] 

friedlich [11] der [5] erschienen [28] Zier [9] 

Traum [12] mir [6] mir [29] freudig [10] 

verloren [13–14] mir [8] verneigen [33] erzittern [10] 

Raum [16] Stirne [8] Herren [34] mir [11] 

Ring [17] der [9] Streuet [37] nur [16] 

Finger [18] Myrte [10] Schwestern [37] Worten [16] 

erst [19] Zier [10] streuet [38] birg [18] 

belehrt [19–20] befriedigt [11] bringet [39] hier [19] 

erschlossen [21–22] freudigen [12] Rosen [40] meiner [19] 

angehören [27] Herzens [12] dar [40] Brust [19] 

selber [29] Arme [14] Aber [41] Ohr [20] 

verklärt [30] immer [15] Schwestern [41] dir [20] 

verklärt [31] rief [15] grüss' [42] flüstern [20] 

Ring [33] Herzen [16] freudig [43] Tränen [26] 

Finger [34] mir [19] eurer [44] geliebter [30–31] 

Ringelein [35–36] ihr [19] Schar [44] geliebter [31] 

drükke [37] Schwestern [19] eurer [46] Herzen [36] 

fromm [37] mir [20] Schar [46] fester [39] 

fromm [39] verscheuchen [20] Laulu 6 nur [40] 
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R-sanat 

drücken [40] Laulu 7 der [23] harter [5] 

fester [42] Herzen [2]  Mutterglück [24]  unbarmherz'ger [5]  

hier [45] meiner [3]  lieber [26]  Ver'lassne [8] 

Raum [47] Brust [3] lieber [26]  vor [8] 

verberge [49] zurück [9] Herzen [30]  leer [10] 

Traum [50] überschwenglich [10]  meiner [31]  leer [11] 

wird [51] überglücklich [12]  Brust [31] mehr [15] 

der [51] aber [13]  Laulu 8 Inn'res [16] 

Morgen [51] nur [14] mir [2] zurück [17] 

der [51] nur [15] ersten [2] der [17] 

Traum [52] Nahrung [17] Schmerz [2] Schleier [18] 

erwacht [52] nur [18] der [3] verlor'nes [20] 

daraus [52–53] Mutter [18]  aber [3]  
mir [53] bedaur' [22] traf [4]  
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Liite 3 B-sanat, D-sanat 

B-sanat 

Laulu 1 gibst [29] hab' [9]  

glaub' [3] Laulu 6 liebt [15] 

schwebt [9] geliebter [30–31] gibt [17] 

farblos [19] geliebter [31] Laulu 8 

glaub' [30] bleib' [35] hab ' [12] 

Laulu 5 Laulu 7  gelebt [12–13] 

Geliebten [13] Lieb' [7]  hab' [20] 

Geliebter [27] hab's [8]   

 

 

D-sanat 

Laulu 1 tausendmal [45–46]  unendlichen [23] und [52] 

blind [4] und [47] und [29] Bildnis [54] 

Bild [10] und [63] und [30] Laulu 7 

und [18] Laulu 3 Laulu 5 und [8]  

blind [30] und [14] Freundlich [4] Kind [16]  

Laulu 2 Tod [46] scheidend [43] und [20]  

und [8] unendlicher [49–50] scheidend [45] und [28]  

und [11] und [66] Laulu 6 Laulu 8 

und [15] Laulu 4  Freund [3] und [12] 

und [16] Kindheit [11] und [17] lebend [14] 

und [27] friedlich [11] und [39] und [20] 

Magd [33] fand [13] und [41]  

und [42] unendlichen [15] wird [51]  
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Liite 4 G-sanat, -IG-sanat, NG-sanat 

G-sanat 

Laulu 2 Laulu 6 

Magt [33]  birg [18] 

Laulu 5 Schlag [38] 

lag [14] mag [41] 

Tag [18] Laulu 7 

Aug' [24] gesagt [8] 

 säugt [14] 

 

 

-IG-sanat 

Laulu 2 Laulu 5 Laulu 6 

selig [27]  geschäftig [7] freudig [10] 

traurig [27] befriedigt [11]  

Würdigste [39]  ungeduldig [17]  

selig [49]  Bangigkeit [22]  

selig [49]  Freudigkeit [26]  

Laulu 3 freudig [43]  

ewig [22] freudig [45]  

 

 

NG-sanat 

Laulu 4 Laulu 5 Laulu 7 

Ring [1] Bangigkeit [22] ûberschwenglich [10] 

Ring [17] Laulu 6 Nahrung [17] 

Ring [33] bang [13]  
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Liite 5 KK-sanat 

KK-sanat 

Laulu 1 beglükken [40–41] Lippen [7] dessen [37] 

blikke [6] allen [58] allein [13] drükken [40] 

allein [7] Lippen [61] erschlossen [21–22] Bette [46] 

heller [13] heller [62] drükke [37] kommen [50] 

heller [14] Laulu 3 Lippen [38] Laulu 7 

alles [19] fassen [2] Lippen [39] Wonne [4]  

Kämmerlein [26–27] allen [11] Laulu 5 Mutter [18]  

Laulu 2 immer [27] immer [15] allein [19]  

allen [3] nimmer [30] Quelle [25] Mutterglück [24]  

Lippen [6] nimmer [34] Sonne [29] Wonne [32]  

heller [7] fassen [54] Herren [34] Laulu 8 

Himmel [15] allen [63] Laulu 6 blikket [8] 

stilles [29] fassen [78] süsser [2]  

Glükke [31] Laulu 4 erzittern [10]  

kennen [34] drükke [5] wonnevoll [14]  

allen [40] Lippen [6] alle [20]  
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Liite 6 KY-sanat, VS-sanat, DM-sanat 

KY-sanat 

Laulu 1 fassen nicht [54] wird der [51] 

blind zu [4] Traum mich [58] und daraus [52–53] 

um mich [20] fassen nicht [78] Laulu 7 

blind zu [30] Traum mich [82] nicht zurück [9] 

Laulu 2 Laulu 5 Kind dem [16] 

und traurig [27] Herzens sonst [12–13]   

Laulu3  Laulu 6  

fassen nicht [2] Freund du [3]  

Traum mich [6] ich's sagen [16–17]  

 

 

VS-sanat 

Laulu 1 Arme erhöht [65–66] 

wo ich [5] Laulu 6 

wie im [7] wie ich [6] 

Laulu 3 wie ich's [16] 

Arme erhöht [13–14] die ich [27] 

 

 

DM-sanat 

Laulu 1 Laulu 4 Laulu 5 

Kämmerlein [27] mein [2] heute [6] 

Laulu 2 ausgeträumet [9-10] eine [21] 

sein [28] seinem [32] deinen [30] 

Herrlichkeit [36] mein [34] Laulu 7 

tausendmal [45]  meiner [31] 
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Liite 7 Foneettinen aakkosto 

Allofoni Käsite Esimerkki 

[z]  soinnillinen alveolaarinen frikatiivi so [zo:]  

[s]  soinniton alveolaarinen frikatiivi klares [klɑ:rəs] 

[z̥]  soinniton alveolaarinen frikatiivi gesehen [gə'z̥eən] 

[ʃ] soinniton palatoalveolaarinen frikatiivi Schein [ʃɑen] 

[r] alveolaarinen tremulantti Traume [traomə] 

[ɾ] yksitäryinen alveolaarinen tremulantti Herrlich ['hɛɾliç] 

[ʀ] uvulaarinen tremulantti betrachten [bə'tʀaxtən] 

[ɣ] soinniton velaarinen frikatiivi Herrlich ['hɛɹɣliç] 

[ʁ] soinnillinen uvulaarinen frikatiivi betrachten [bə'tʁaxtən] 

[ɹ̥] soinniton alveolaarinen frikatiivi Herrlich ['hɛɹ̥liç] 

[ɹ] alveolaarinen approksimantti betrachten [bə'tɹaxtən] 

[ɐ] vokalisoitunut [ɐ]-äänne her [hɐ] 

[ɑ] lyhyt [ɑ]-äänne mir [mɪɑ] 

[p] soinniton bilabiaalinen klusiili Geliebter [gəliː ptər] 

[b] soinnillinen bilabiaalinen klusiili blind [blɪnt]  

[t] soinniton alveolaarinen klusiili tausendmal ['taozəntmɑl] 

[d] soinnillinen alveolaarinen klusiili Demut ['deːmuː t] 

[k] soinniton velaarinen klusiili Tag [taː k] 

[g] soinnillinen velaarinen klusiili gesehen [gə’zeːən] 

[ç] soinniton palataalinen frikatiivi selig ['zeː lɪç]  

[ŋ] velaarinen nasaali Bangigkeit ['bɑŋɪçkɑet] 

[Ɂ] soinniton glottaalinen klusiili [Ɂɪm] 
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Liite 8 Koekuuntelun ohjeistus 

Koekuuntelun ohjeet 

Sinun tulee kuunnella 12 eri laulajan esittämänä yhdeksän eri saksan kielen ele-

menttiä. Elementit ovat s-, r-, d-, g-, b-, kaksoiskonsonantti-, diftongimelisma-, 

konsonanttien yhdistäminen- ja vokaalien sitominen -objekti. Jokaiselta laulajalta 

on CD-levyllä Frauenliebe und Leben -laulusarjasta kolme eri laulua: Seit ich ihn 

gesehen, Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben ja Helft mir, ihr Schwestern. Sinulla 

on siis yhteensä 36 laulua kuunneltavana. Näistä 36 laulusta sinun tulee kuunnella 

1 104 erilaista äännettä. Se on 18,5 % laulusarjan havainnoitavien äänteiden koko-

naismäärästä.  

 

Saat kuusi koekuunteluun tarvittavaa työvälinettä: 

1) 2 CD-levyä, joita voit soittaa tavallisessa CD-soittimessa. Molemmat CD-levyt 

sisältävät 18 laulua.  

2) Sounds of the International Phonetic Alphabet -äänite (IPA) (CD-rom-levy, josta 

voi hiirellä klikkaamalla kuunnella äänteet yksi tai kaksi kerrallaan) allofonien (va-

riantti) opiskelemista, kuuntelemista sekä niiden tunnistamista varten  

3) muistitikun, jossa on Excel-laskentataulukkomuotoon laaditut sanalistat ja vaih-

toehtotaulukot 

4) paperiset sanalistalomakkeet, joihin voit halutessasi merkitä kuulemasi allofonit 

5) paperiset vaihtoehtotaulukot, joista voit helposti valita sopivimman vaihtoehdon 

6) tahtinumeroilla varustetun partituurin (kopio) lauluista Seit ich ihn gesehen, Ich 

kann’s nicht fassen, nicht glauben ja Helft mir, ihr Schwestern. 

 

Laulusta Seit ich ihn gesehen sinun tulee kuunnella ja havainnoida  

1) konsonanttien yhdistäminen -objekti (36 äännettä) 

2) vokaalien sitominen -objekti (24 äännettä) 

 

Laulusta Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben sinun tulee kuunnella ja havain-

noida  

1) konsonantin yhdistäminen -objekti (72 äännettä) 

 

Laulusta Helft mir, ihr Schwestern sinun tulee havainnoida 

1) s-objekti (60 äännettä) 

2) r-objekti (612 äännettä) 
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3) d-objekti (36 äännettä) 

4) g-objekti (36 äännettä) 

5) suffiksi -ig (84 äännettä) 

6) kirjainyhdistelmä ng (12 äännettä) 

7) b-objekti (36 äännettä) 

8) kaksoiskonsonanttiobjekti (48 äännettä) 

9) diftongimelisma-objekti (36 äännettä)  

10) konsonanttien yhdistäminen -objekti (12-äännettä) 

 

Joidenkin äänteiden tunnistaminen saattaa olla hankalaa. Siksi mukana on Interna-

tional Phonetic Association (IPA) Sounds of the International Phonetic Alphabet -

äänite. IPA:n CD-rom-äänitteen avulla voit opiskella kuuntelemaan sekä tunnista-

maan äänteen oikean ääntämismuodon. Jos esimerkiksi olet epävarma kuulemas-

tasi äänteestä, voit verrata laulajan ääntämistä IPA:n levyllä olevaan äänteeseen ja 

näin varmistua havainnoimastasi allofonista. 

 

Muistitikulla on sanalistataulukko, joka on laadittu Excel-laskentataulukkomuo-

toon. Taulukko sisältää havainnoitavat sanat sekä äänteet. Ks. Taulukko 1. 
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Taulukko 1. Esimerkki havainnointitaulukosta. 

Konsonantin yhdistäminen -objekti 

Sanat 
Kathleen Fer-
rier 

Irmgard 
Seefried 

Elisabeth 
Grümmer 

Janet Baker Elly Ameling 
Jessey 
Norman 

Herzens 

sonst [12–13]  
            

Konsonantin yhdistäminen -objekti 

Sanat 
Brigitte Fassba-
ender 

Tamara 
Tacáks 

Marjana Li-
povsek 

Anne Sofie 
von Otter 

Soile Iso-
koski 

Barbara 
Bonney 

Herzens 

sonst [12–13]  
            

 

Taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa näkyy havainnoitava sana tai sanat. Ha-

vainnoitava äänne on merkitty punaisella fonttivärillä. Sanan tai sanojen perässä 

hakasulkeiden sisällä on tahtinumerot partituurin seuraamisen helpottamiseksi. 

Laulajien nimien alla on tyhjiä soluja, joihin sinun tulee merkitä havainnoitu allo-

foni. Jokaisen havainnoitavan objektin sivulla on myös vaihtoehtotaulukko, josta 

voit valita kuulemaasi äänteeseen sopivimman allofonin. Ks. taulukko 2 ja 3. 

 

Taulukko 2. Esimerkki vaihtoehtotaulukosta. 

Vaihtoehto Käsite / Selitys 

[p] soinniton bilabiaalinen klusiili [p] 

[b] soinnillinen bilabiaalinen klusiili [b] 

[ ] ääntämätön [ ]-äänne. Laulaja ei äännä tai laulaa väärin äänteessä. 

[?] En tiedä. 

[muu mikä?] Kirjoita vaihtoehto hakasulkeiden sisälle. 

 

Taulukossa 2 näkyy vasemmanpuoleisessa sarakkeessa vaihtoehtoja havain-

noidulle allofonille. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa taas näkyy allofonin käsite tai 

sen selitys. Katso seuraavaa taulukkoa 3, jossa on esitetty toinen esimerkki vaihto-

ehtotaulukosta.  
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Taulukko 3. Toinen esimerkki vaihtoehtotaulukosta. 

Vaihtoehto  Esimerkki / Selitys 
[sidottu] wo ich [voː ɪç], ilman glottaaliklusiilia 

[ei-sidottu]  wo ich [voː ʔɪç], jälkimmäisessä vokaalissa ääntyy glottaaliklusiili 

[ ] ääntämätön [ ]-äänne. Laulaja ei äännä tai laulaa väärin äänteessä.  

[?] En tiedä. 

[muu mikä?] Kirjoita vaihtoehto hakasulkeiden sisälle.   

  

Taulukon 3 esimerkissä näkyy viisi vaihtoehtoa kuulemallesi äänteelle. Valitse 

niistä sopivin vaihtoehto. Taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa on lisäksi kaksi 

transkriboitua esimerkkiä, joilla havainnoidaan sitä, mitä variaatio [sidottu] ja [ei-

sidottu] merkitsevät. Jos et puolestaan tiedä, minkä äänteen laulaja ääntää, merkitse 

[?]. Jos vaihtoehdoista ei löydy sinulle sopivaa vaihtoehtoa, merkitse uusi vaihto-

ehto hakasulkeiden sisälle [muu mikä?]. Jos laulaja ei mielestäsi äännä sitä äännettä, 

joka hänen pitäisi ääntää, merkitse tyhjät hakasulkeet [ ].  

 

Jos olet epävarma tai sinulla on kysyttävää koekuuntelemisesta, voit ottaa minuun 

yhteyttä puhelimitse (xxx) tai sähköpostitse (nina.jokela@oulu.fi). Toivoisin, että 

koekuuntelusi valmistuisi tammikuun 31. päivään mennessä. Jos aika kuunteluun 

ei ole sinulle riittävä, ota minuun yhteyttä asian tiimoilta. 

 

Lämmin kiitos sinulle, että osallistuit tähän koekuunteluun. 

 

Ystävällisin terveisin 

Nina Jokela 
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