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Tiivistelmä 
Pianon vapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä muusikon perustaitojenhallintaan. Sille on ominaista 
vajaan nuottikuvan hyödyntäminen sekä tyylinmukaisuuteen pyrkiminen.  Vapaata säestystä voidaan tuottaa 
melodisesti tai komppaamalla eli solistia säestämällä. Vapaa säestys onkin musiikin opettajan perustyökalu 
laulusäestyksen tuottamiseksi. 
 
Pop-balladi ja pop-beat ovat yleisiä kevyen musiikin tyylejä, jotka ovat läsnä myös koulujen musiikin opetuk-
sessa. Tässä tutkimuksessa analysoin kahdeksan pianon vapaan säestyksen ekspertin toteutuksia näistä 
tyyleistä. Informantit tallensivat MIDI-muotoon tulkintansa kahdesta tutkimusta varten säveltämästäni kappa-
leesta. He käyttivät musisoinnin pohjana nuotinnetusta melodiasta ja reaalisointumerkeistä muodostettua 
lead sheet -nuotinnosta ja muodostivat tulkintansa täydentämällä nuottikuvaa vapaan säestyksen keinoin. 
Vertailin informanttien toteutuksia etsien tulkintoja yhdistäviä ja toisistaan erottavia piirteitä. Pyrkimyksenäni 
oli tunnistaa tyypillisesti käytettyjä pop-balladin ja -beatin toteuttamiskeinoja. 
 
Analysoin MIDI-tallenteita visuaalisesti nuottikuvasta ja auditiivisesti tallenteita kuuntelemalla. Analyysin poh-
jana oli viisi musiikin elementteihin perustuvaa analysointikategoriaa: rytmi ja metri, melodia, harmonia, bas-
so ja sointi. Analysoinnin käsitteistöiksi määrittelin kuhunkin kategoriaan vapaan säestyksen toteutuskäytän-
töjä, joiden esiintymistä tallenteissa tarkastelin. Toteutuskäytännöt perustuivat aiempaan vapaan säestyksen 
tutkimukseen, alan opetusmateriaaliin, tämän tutkimuksen aineistoon sekä omaan kokemukseeni. 
 
Informantit toteuttivat vapaan säestyksen satsia pop-balladissa ja -beatissa pääasiassa niin, että oikean kä-
den ylimpänä sävelenä soi melodia, jonka alapuolella soi oikean käden harmonia vasemman käden soittaes-
sa bassoa joko sellaisenaan tai oktaavikahdennettuna. Toisinaan informantit käyttivät bassossa myös muita 
intervalleja. Kaikki informantit myös täyttivät melodian taukopaikkoja nuottikuvaan kuulumattomilla sävelillä. 
Täyttämisen tekniikoita olivat muun muassa bassokuvion käyttäminen, komppaaminen, murtosoinnut yhdellä 
tai kahdella kädellä, yksittäisellä sävelellä täyttäminen sekä erilaiset ”efektit” kuten glissandot, nopeat sointu-
arpeggiot ja aksentointi. Osalla informanteista oli kuultavissa myös melodian fraseeraamista nuotteihin kirjoi-
tettuja melodiasäveliä muuntelemalla. Myös kolmisoinnuiksi kirjoitettua harmoniaa informantit muunsivat esi-
merkiksi add9-lisäsävelellä tai pienseptimisoinnulla. Dynaamisesti kaikki informantit soittivat kappaleen kerto-
säkeistön voimakkaammin kuin säkeistön. Tulkinnoissa yllättävää oli informanttien laaja tempokäsitys kappa-
leen toteuttamisesta. Vaihtelevat esitystempot toivat luonnollisesti vaihtelua myös kappaleiden tulkintaan. 
 
Pop-balladin ja pop-beatin tulkinnoissa havaitsin myös musiikkityylistä johtuvia eroja. Pop-balladin rauhalli-
sempi esitystempo toi esiin erilaisia toteutuskäytäntöjä kuin pop-beatissa. Esimerkiksi rekisterinvaihdokset 
olivat runsaita pop-balladeissa. Pop-beatissa taas korostui tietynlainen rytmillinen monimuotoisuus: bassossa 
oli enemmän vaihtelua ja myös aksentointi korostui. Myös kaikupedaalin käyttö vaihteli musiikkityylien välillä. 
 
MIDI-tallenne osoittautui hyvin toimivaksi vapaan säestyksen analysointityökaluksi mahdollistaen aineiston 
sujuvan tarkastelun niin kuunneltavana tallenteena kuin nuottikuvanakin. Videotallenteella olisi saatu vahvis-
tusta erityisesti informanttien vasemman ja oikean käden käyttöön, mutta tämä olisi mutkistanut koejärjeste-
lyjä. Vaihtoehtoisesti analyysiä voisi toteuttaa myös esimerkiksi teknisillä menetelmillä kuten sonogrammin, 
spektrogrammin tai MIRtoolboxin tapaisten työkalujen avulla. 
 
Jatkotutkimusta aiheesta voi toteuttaa esimerkiksi tekemällä vastaavaa tutkimusta Suomen ulkopuolella, 
tutkimalla muita musiikkityylejä tai kehittämällä tämän tutkimuksen kategorisointia. 
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1 JOHDANTO

Vapaa  säestys  on  luovan  ilmaisun  yhdistämistä  muusikon  perustaitojen  hallintaan.  Sen 

keskeisiä  taitoja  ovat  musiikin  peruselementtien  ymmärtävä  hallinta  ja  kyky  luoda  tai 

toistaa musiikkia ilman kirjoitettua tekstuuria. Vapaan säestyksen instrumenttina voi toimia 

mikä  tahansa  soitin,  jolla  voidaan  soittaa  melodia  ja  säestys  samaan  aikaan.  (Vapaan 

säestyksen opettajat ry 2013.) Instrumentiksi  soveltuvat pianon lisäksi esimerkiksi kitara, 

kannel  tai  harmonikka  (Kurkilahti  2001,  6).  Vapaa  säestys  on  musiikin  opettajan 

perustyökalu. Tyypillisesti musiikin opettaja tai oppilas säestää oppilaiden laulua reaali-

sointumerkkien pohjalta vapaan säestyksen keinoin. Pop-balladi ja pop-beat ovat yleisiä 

musiikkityylejä  niin  radioaalloilla  kuin  koulujen  musiikin  tunneillakin,  mutta  niiden 

käyttöä pianon vapaassa säestyksessä ei ole juuri tutkittu. Siksi halusinkin tässä tutkimuk-

sessa laajentaa ymmärrystä pop-balladin ja pop-beatin toteuttamisesta vapaan säestyksen 

keinoin.

Minulla  on  palava  kiinnostus  pianon  vapaaseen  säestykseen.  Olen  opettanut  vapaata 

säestystä toistakymmentä vuotta – jo ennen varsinaisia musiikkikasvatuksen opintojani – ja 

nähnyt  oppilaiden  kehittyvän  keski-C:n  etsimisestä  itsenäisiksi  ja  ilmaisuvoimaisiksi 

muusikoiksi.  Opetustyön  luontevana  jatkeena  julkaisen  myös  vapaan  säestyksen  oppi-

materiaalia.  Talvella  2013  valmistuneessa  kandidaatintutkielmassani  jäsentelin  pianon 

vapaan  säestyksen  käsitteistöä  alan  kirjallisuuden  avulla.  Taustani  johdosta  myös  pro 

gradu -tutkielman  tekeminen  pianon  vapaasta  säestyksestä  on  siintänyt  mielessäni  aina 

opintojeni alusta asti.

Niin  sanotun  klassisen  kosketinsoitinmusiikin  perinne  juontaa  juurensa  esimerkiksi 

cembalon  näkökulmasta  tarkasteluna  aina  1300-luvun  lopulle  asti  (Sadie  1980,  216). 

Pianon vapaan säestyksen juuret  sen sijaan ovat  paljon nuoremmat.  Vapaan säestyksen 

suomalaiset  ensitahdit  soitettiin  1950-luvun Sibelius-Akatemian koulumusiikin  osastolla 

(Ojala 2008, 14; Kurkilahti 2001 21). Opetus aloitettiin nimellä improvisointi. Muutaman 

vuoden jälkeen oppiaineen nimeksi  vaihtui  vapaa  säestys  (Vatjus  1996 Valkosen 2007 

mukaan). 1970-luvulla vapaan säestyksen opetus yleistyi kansalais- ja työväenopistoissa. 
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Musiikkioppilaitoksissa vapaata säestystä on opetettu 1980-luvun alusta alkaen vaihtele-

vasti. 1970-luvulla ilmestyivät ensimmäiset laulukirjat, joissa käytettiin nuotinnetun melo-

dian ja reaalisointumerkkien yhdistelmää. Uutta oli se, että kokonaan nuotinnettuja sointuja 

tai bassoviivastoa ei käytetty lainkaan. Reaalisointumerkkien käytön leviäminen musiikin 

oppikirjoihin oli  yksi  merkittävä  osatekijä  vapaan säestyksen kehittymiselle.  (Valkonen 

2007, 14; Ketovuori 1998, 3.)

Vapaan  säestyksen  nuori  ikä  näkyy  käsitteistön  ja  materiaalin  hajanaisuutena.  Hyvä 

esimerkki on koko vapaa säestys -käsitteen kirjoitusasu: vapaasta säestyksestä löytyy niin 

yhteen  kuin  erikseenkin  kirjoitettuja  versioita.  Kurkilahden  (2001,  20)  mukaan  vapaa 

säestys  erikseen kirjoitettuna  on kuitenkin  oppiaineen  nimenä  vakiinnuttanut  paikkansa 

suomalaisessa musiikin koulutusjärjestelmässä. Myös Vapaan säestyksen opettajat ry sekä 

Suomen musiikkioppilaitosten liitto käyttävät erikseen kirjoitettua muotoa.  Käsite vapaa 

säestys  on ongelmallinen,  koska se viittaa  ainoastaan säestämiseen,  eikä huomioi  oppi-

aineen  mahdollistamaa  solistisuutta  (Haataja  2005,  11)  eli  melodian  sisällyttämistä 

soittoon.  Vapaalle  säestykselle  onkin  esitetty  useampia  vaihtoehtoisia  nimityksiä  kuten 

vapaat  soittotaidot,  laaja  muusikkous,  käytännön  pianonsoitto  ja  käytännön  pianismi 

(Haataja 2005, 10).  Vapaa säestys näyttää kuitenkin vakiinnuttaneen paikkansa käsitteenä, 

joten  en  tässä  tutkimuksessa  puuttunut  vapaan  säestyksen  käsitteen  tarkkuuteen  vaan 

seurasin muiden lähteiden esimerkkiä ja käytin käsitettä vapaa säestys.

Väljemmin tarkasteltuna vapaan säestyksen historialliset juuret voidaan nähdä jo kenraali-

basson aikakaudessa (Ketovuori 1998, 3). Antti Haataja (2005, 8) kutsui tutkielmassaan 

vapaata säestystä leikkisästi ”millenniumin basso continuoksi”. Hän vertasi nykyaikaista 

vapaata säestystä barokin ajan basso continuo -tekniikkaan. Basso continuossa cembalistit 

muodostivat eheän säestyksen nuotinnetusta bassolinjasta ja siihen yhdistetyistä sointuaste-

numeroista. Vertaus on riemastuttava: niin basso continuoon kuin vapaaseen säestykseen 

liittyy olennaisesti  vajaan nuottikuvan täydentäminen eheäksi sointikuvaksi. Tästä näkö-

kulmasta  vapaan  säestyksen  juuret  yltävät  siis  paljon  kauemmaksi,  ainakin  tonaalisen 

musiikin alkuvaiheisiin 1600-luvun alkuun asti.

Vapaa  säestys  on  jatkuvasti  kasvattanut  suosiotaan.  Jo  vuonna  1997  todettiin  vapaan 

säestyksen  opetuksen  lisääntyneen  musiikkioppilaitosten  perustasolla  (Mattila  1997,  8). 

Syksyllä 2005 Suomen musiikkioppilaitosten liitto otti käyttöön pianon vapaan säestyksen 

ensimmäiset  valtakunnalliset  tasosuoritukset  (Ojala  2008,  16).  Oppiaine  vakinaistettiin 

opetussuunnitelmiin,  kun  vapaan  säestyksen  alkeisopetus  sisällytettiin  yhdeksi  pianon 
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perusopetuksen osa-alueeksi syksystä 2004 alkaen. Vapaata säestystä voi opiskella osassa 

oppilaitoksista jopa pääaineena ja musiikin ammattioppilaitokset kouluttavat alaan perehty-

neitä opettajia entistä enemmän (Valkonen 2007, 5). Vapaan säestyksen opetus alkaa näin 

vähitellen saada jalansijaa myös musiikkiopistoissa ja konservatorioissa. Valkosen (2007, 

17–18) mukaan vapaan säestyksen opetus elää juuri nyt murrosvaihetta opetuksen määrän 

ja kysynnän jatkuvasti kasvaessa.

Vapaan säestyksen alueelta ei vielä ole julkaistu tutkimusta, joka loisi kokoavaa teoriaa 

vapaan säestyksen luonteesta (Sassali 2005, 24). Varhaisin vapaaseen säestykseen liittyvä 

tutkimus, jonka löysin oli Ville Hukkisen kandidaatintyö vuodelta 1990. Tämän jälkeen 

vapaasta  säestyksestä  on  julkaistu  muutamia  kymmeniä  kandidaatin  ja  pro 

gradu -tutkielmia. Vuonna 2012 julkaistiin Inga Rikandin väitöskirja, joka oli ensimmäinen 

vapaaseen säestykseen liittyvä väitöstutkimus.

Omassa tutkimuksessani porauduin konkreettisesti vapaan säestyksen satsiin hyödyntäen 

MIDI-tallennusta. En löytänyt aiempaa tutkimusta, jossa pianon vapaata säestystä tutkitaan 

tallennettua  MIDI-informaatiota  analysoimalla.  Tutkimuksen  informantit  olivat  vapaan 

säestyksen asiantuntijoita eli eksperttejä. He soittivat oman tulkintansa kahdesta tutkimusta 

varten säveltämästäni kappaleesta. Annoin heille vapaalle säestykselle tyypillisesti mini-

maalisen nuotinnoksen kummastakin kappaleesta sekä tyylilajit, joilla pyysin heitä soitta-

maan kappaleet. Informanttien tulkinnat tallennettiin sähköpianolta MIDI-muotoon musiik-

kinäytteiksi. Tarkastelin musiikkinäytteitä kuulonvaraisesti sekä MIDI-tiedosta  rekonstru-

oidusta nuottikuvasta ja analysoin näytteitä muodostamieni analysointikategorioiden avul-

la.  Vapaan säestyksen satsi muodostuu soittajakohtaisesti hänen taustansa ja kokemuksen-

sa seurauksena. Odotinkin eksperttien tuottamien tulkintojen poikkeavan toisistaan. Tul-

kintoja analysoimalla pyrin ymmärtämään ja muodostamaan ”reseptiä” tiettyjen musiikki-

tyylien tuottamisesta pianon vapaassa säestyksessä. Tunnistettava ja toteutettavissa oleva 

musiikkityyli rakentuu sarjasta valintoja ja rajoituksia (Meyer 1989, 3; Moisala 1993, 16).

Tutkimuskysymykset ovat:

1.  Kuinka  pianon  vapaan  säestyksen  ekspertit  toteuttavat  pop-balladin  ja  pop-beatin  

tyylejä soitossaan?

2. Mitä toisiaan yhdistäviä ja toisistaan erottavia piirteitä vapaan säestyksen eksperttien  

tyylien toteutuksissa havaitaan?
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Tutkimukseni  suurimpana  tuloksena  odotin  vapaan  säestyksen  ymmärrykseni  kasvavan 

tutkimusprosessin  aikana.  Koin,  että  oma  vapaa  säestykseni  on  noin  kahden  vuosi-

kymmenen  aikana  asettunut  uomiinsa.  Hain  vahvistusta  käyttämilleni  tekniikoille  ja 

toisaalta  olin  kiinnostunut  löytämään  uusia  näkökulmia  muiden  soittajien  tulkinnoista. 

Tämän tutkimusaiheen kautta koinkin saavani mahdollisuuden syventyä vapaan säestyksen 

musisointitapoihin ja toivoin saavani niistä uusia vaikutteita omaan musisointiini. Oletin, 

että  on  mielenkiintoista  nähdä,  kuinka  tutkimuksen  informantit  toteuttavat  niitä 

musiikkityylejä, joihin itselläni on jo suhteellisen vakiintuneet toteutustavat.

Tutkimusraportin  toisessa luvussa käsittelen  tutkimuksen taustaa ja keskeistä  käsitteistöä. 

Luvussa  kolme  esittelen muodostamaani  tutkimusasetelmaa määrittelemällä tutkimusstra-

tegiaa, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja rajaamalla tutkimusaihetta, esittelemällä tutkimus-

metodeja ja tutkimukseen osallistujat sekä muodostamalla alustavat analysointikategoriat. 

Luvussa neljä esittelen vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjä, joita hyödynsin varsinaisessa 

aineiston  analyysissä.  Analyysin  tuloksia  esittelen luvussa  viisi.  Lopuksi  kuudennessa 

luvussa esitän pohdintaa ja johtopäätöksiä tehdystä tutkimuksesta.



5

2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA KESKEISET KÄSITTEET

Pidin luontevana analysoida informanttien tuottamia vapaan säestyksen näytteitä musiikin 

elementtien kautta: vapaalle säestykselle on tyypillistä, että musiikin elementeistä saadaan 

viitteitä  ja  niitä  nimetään  kappaleista.  Esimerkiksi  melodian  läsnäolon  huomioiminen 

vapaan säestyksen tuottamisessa on viite musiikin elementteihin – soitetaanko melodiaa 

vai jätetäänkö se soittamatta. Toinen esimerkki on harmonian soittamisen tai hajottamisen 

tekniikka – soitetaanko sointuja kolmisointuina,  ohuempina intervalleina vai laajempina 

sointurakenteina ja kuinka sävelet hajotetaan vasemman ja oikean käden kesken.

Musiikin  elementtien  kuuleminen  parantaa  kappaleiden  tulkintaa,  kun soittaja  tiedostaa 

niiden merkitykset. (Sassali 2005, 102–103, 116.) Tutustuin siihen, kuinka käsitys musii-

kin elementeistä on muuttunut ajan saatossa ja minkälaisia musiikin elementtejä eri lähteet 

esittävät. Nuottikuva oli tämän tutkimuksen eräänlainen sivujuonne. Informantit soittivat 

tulkintansa  kappaleista  osin nuotteja  hyödyntäen  ja  osin vapaasti  täydentäen.  Tutustuin 

erilaisiin  nuottikirjoituksen  eli  notaation  tapoihin,  jotka  liittyivät  tähän  tutkimukseen. 

Vapaan säestyksen käsite ja sen ymmärtäminen olivat luonnollisesti  tämän tutkimuksen 

ytimessä. Musiikin tyylisuunnista keskityin erityisesti populaarimusiikin tyyleihin. Popu-

laarimusiikki  on  arkinen  käsite,  mutta  tähän  tutkimukseen  oli  tarpeen  määritellä,  mitä 

populaarimusiikki  oikeastaan  pitää sisällään  ja kuinka populaarimusiikkia  analysoidaan. 

Vapaata  säestystä  pystyy  tuottamaan  hyvin  alkeellisestikin,  mutta  tämän  tutkimuksen 

informantit  olivat erityisesti  vapaan säestyksen asiantuntijoita eli eksperttejä. Olennaista 

tutkimuksen onnistumiselle oli eksperttien löytäminen informanteiksi.

2.1 Musiikin elementit

Yhdysvaltalainen musiikkitieteilijä  Jan LaRue on todennut,  että vaikka soivan musiikin 

lokerointi tiukkoihin elementteihin on yksinkertaistavaa ja keinotekoista, pilkkominen on 

kuitenkin  tarpeellinen  ja  hyödyllinen  työväline  musiikin  analysoimisessa  (LaRue 1992, 

10). LaRuen ajatuksia soveltaen: pidän vapaan säestyksen pilkkomista toteutuskäytäntöihin 

ja niiden lokerointia musiikin elementtien mukaan mielekkäänä tapana analysoida vapaan 

säestyksen  satsia.  Tässä  tutkimuksessa  olenkin  hyödyntänyt  musiikin  elementteihin 

pohjautuvia analysointikategorioita vapaan säestyksen soittonäytteiden analysointiin. Ku-

kin analysointikategoria sisältää käytäntöjä,  joiden avulla toteutin varsinaisen analyysin. 
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Tämä rakenne viittaa strukturalismiin, jossa monimutkaiset ilmiöt rakentuvat yksinkertai-

semmista elementeistä. Ennen varsinaisia toteutuskäytäntöjä oli kuitenkin tarpeen määritel-

lä, mitä musiikin elementit oikeastaan ovat.

Jo Platonin kerrotaan sanoneen, että laulussa on kolme ainesta: sana, sävel ja rytmi (Oksala 

1973, 59).  Musiikin elementit  ovat muovautuneet  ja kehittyneet  ja kenties jatkavat yhä 

kehittymistään.  Myös  koko  musiikin  elementtien  käsitteestä  puhuttiin  eri  lähteissä  eri 

nimillä. Löytämiäni ja mielestäni musiikin elementtejä tarkoittavia käsitteitä olivat musii-

kin ilmaisukeinot, peruskäsitteet, materiaalit tai rakenteelliset dimensiot. Varhaisin suoma-

lainen lähde, josta löysin viitteitä musiikin elementteihin, oli Oskar Merikannon toimittama 

musiikin alkeiden oppikirja, jossa musiikin elementeiksi mainittiin rytmi, melodia ja sointu 

(harmonia) (Merikanto 1923, 42). Esitän Merikannon mainitsemat elementit kolmion muo-

dossa kuvassa 1.

KUVA 1. Musiikin kolme perinteistä elementtiä.

Toisen  maailmansodan  jälkeen  musiikin  ilmaisukeinoiksi  –  joiden  tulkitsin  vastaavan 

musiikin elementtejä – lueteltiin  (Haapanen, Kuusisto,  Poijärvi & Helasvuo 1956, 328) 

rytmi (voima ja kesto), melodia (peräkkäisten sävelten taso), harmonia (yhtä aikaa soivien 

sävelten taso), soitinnus (sointi) sekä polyfonia, dynamiikka ja agogiikka.

Mary Val Marsh esitteli vuonna 1970 musiikkikasvatuksen tueksi ääneen ja säveleen liitty-

vän peruskäsitteistön. Marshin mukaan (1970, 5) ääni koostuu seuraavista komponenteista: 

taso, kesto, voima ja sointiväri. Tasolla tarkoitettiin äänen korkeutta ja kestolla äänen sen 

mittaa suhteessa aikaan. Voima tarkoitti äänen voimakkuutta ja sointiväri (tai sointi) äänen 

sävyä, joka vaihtelee äänen tuottavan instrumentin ja sen käsittelyn mukaan. Näistä äänen 

peruskäsitteistä voitiin johtaa musiikin elementit seuraavasti:
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KUVA 2. Äänen peruskäsitteet ja niistä johdetut musiikin elementit (Marsh 1970).

Marshin esittelemästä äänen ja musiikin peruskäsitteistöstä johdettiin myös suomalaisen 

musiikinopetuksen uudet sisältöalueet: rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri ja 

muoto.  Käsitteistö  vakiinnutti  paikkansa  peruskoulun  musiikin  opetussuunnitelmaan 

vuonna 1985. (Suomi 2009, 80.) 

Yhdysvaltalainen musiikin  professori,  Joseph Machlis  (1984, 7)  listaa  musiikin  ”raaka-

aineiksi” (the materials of music) seuraavat: melodia, harmonia, rytmi, tempo, dynamiikka, 

orkesterin  kokoonpano,  muoto,  musiikkityyli  ja  notaatio.  Joseph  Machlisin  ja  Kristine 

Forneyn päivittämässä  saman lähteen  yhdennessätoista painoksessa vuodelta 2011 musii-

kin raaka-aineet  olivat  jalostuneet muotoon melodia, rytmi ja metri, harmonia,  sointi (the 

organization of musical sounds), tekstuuri, ilmaisu (tempo ja dynamiikka), muoto, instru-

mentit ja kokoonpanot, tyyli ja musiikin tehtävä yhteiskunnassa (Forney & Machlis 2011). 

Saman teoksen eri  painosten  vertailu  oli hyvä  esimerkki  siitä,  kuinka  käsitys  musiikin 

elementeistä on muuttunut ajan myötä, tässä tapauksessa alle 30 vuoden aikana. Melodia, 

harmonia ja muoto  olivat  säilyneet raaka-aineina ennallaan. Rytmiin  oli  yhdistetty metri. 

Tempo ja dynamiikka oli yhdistetty ilmaisuksi. Musiikkityyliin oli yhdistetty myös yhteis-



8

kunnallista  näkökulmaa,  mutta  jätin  sen  tässä  tutkimuksessa  huomioimatta.  Orkesterin 

kokoonpanosta ja instrumenteista puhuttiin vuoden 2011 painoksessa aiempaa laajemmin, 

mutta rajasin sen keskustelun tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja keskityin pianon soittoon 

liittyviin elementteihin. Sen sijaan tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavaa oli, että soin-

nista puhuttiin kirjan uudemmassa painoksessa omana raaka-aineenaan samoin kuin teks-

tuurista. Machlis ja Forney olivat jättäneet notaation myöhemmästä painoksesta pois. Tämä 

tuntuikin luontevalta – miellän notaation eli nuottikirjoituksen enemmän musiikin muista-

misen apuvälineeksi kuin varsinaiseksi soivan musiikin elementiksi. Sivuutinkin notaation 

tässä musiikin elementtien tarkastelussa ja tarkastelin sitä omana käsitteenään.

David J. Elliott oli osin samoilla jäljillä Machlisin ja Forneyn kanssa kirjoittaessaan, että 

musiikin  rakenteelliset  dimensiot  (design  dimension)  muodostavat  melodia,  harmonia, 

rytmi, sointi, tekstuuri, tempo, artikulaatio ja dynamiikka (Elliott 1995, 93). Hän toi uutena 

elementtinä edellisiin lähteisiin verrattuna siis artikulaation.

Jan LaRue määritteli musiikin elementeiksi seuraavat: sointi (sound), harmonia, melodia, 

rytmi ja kasvu. Harmonia, melodia ja rytmi olivat yhteneviä edellä mainittuihin määritte-

lyihin. Samoin ääni vastasi ainakin osin edellä käsiteltyä soitinnusta, sointia tai sointiväriä. 

Kasvun käsite oli sen sijaan uusi edellisiin tarkasteluihin verrattuna. LaRuen mukaan ääni, 

harmonia, melodia ja rytmi ovat osallistuvia elementtejä ja kasvu on kokoava elementti. 

Osallistuvilla elementeillä hän tarkoitti sitä, että ne eivät yksinään muodosta musiikillisia 

kokonaisuuksia – pois lukien melodia tietyissä musiikkityyleissä. Kasvun kokoavalla ele-

mentillä LaRue tarkoitti yhtäältä kaikkien muiden elementtien summaa ja toisaalta muiden 

elementtien kontrollointia luoden kokonaisuuteen liikettä ja muotoa. (LaRue 1992, 10–11.)

Edellä  mainituissa  lähteissä  esiteltiin  seuraavat  musiikin  elementit:  rytmi,  melodia, 

harmonia,  sointi(väri),  dynamiikka,  tempo,  muoto,  musiikkityyli,  agogiikka,  metri, 

tekstuuri,  polyfonia  ja  kasvu.  Kokosin  yhteenvedon  kaikkien  mainittujen  lähteiden 

musiikin  elementeistä taulukkoon 1.  Yksi  sarake vastaa yhden lähteen  ilmoittamia  ele-

menttejä. Sarakkeet ovat aikajärjestyksessä niin, että vasemmalla on vanhin lähde ja oike-

alla uusin. Kullakin rivillä on yksi elementti. Taulukon yläosassa on useimmissa lähteissä 

esitellyt elementit ja alaosassa harvemmissa lähteissä mainitut elementit.
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TAULUKKO 1. Musiikin elementit eri lähteiden mukaan.
Merikanto 

1923
Haapanen ym. 

1956
Linnakivi ym. 

1980
Machlis 

1984
LaRue 
1992 Elliott 1995 Machlis & 

Forney 2011

Rytmi Rytmi Rytmi Rytmi Rytmi Rytmi Rytmi

Melodia Melodia Melodia Melodia Melodia Melodia Melodia

Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia

Sointi Sointiväri Sointi Sointi Sointi

Dynamiikka Dynamiikka Dynamiikka Dynamiikka
Ilmaisu

Tempo Tempo

Muoto Muoto Muoto

Musiikkityyli Musiikkityyli

Tekstuuri Tekstuuri

Agogiikka

Polyfonia

Artikulaatio

Kasvu

Metri

2.2 Notaatio

Länsimaisen musiikin nuotintamistavan vahvuudet painottuvat länsimaisen taidemusiikin 

teorian kannalta olennaisiin seikkoihin. Notaatio ”vedostaa” musiikin hetkelliseksi kuvaksi 

irti soivasta musiikista. Musiikin hienovarainen dynamiikka, agogiikka ja fraseeraus elävät 

nuottien ulkopuolella. Nuotinnos on myös väistämättä osin nuotintajansa tulkinta musiikis-

ta. (Saha 1996, 130.) Esimerkiksi hienojakoiset vaihtelut sävelten alkamishetkissä tai kes-

toissa voivat olla tulkinnan varaisia ja nuotintajasta riippuvaisia. Tämän vuoksi transkriptio 

ei voi koskaan saavuttaa täyttä objektiivisuutta (Padilla 1997, 7). Länsimainen nuottikirjoi-

tus taipuu myös heikosti esimerkiksi mikrotonaalisten ilmiöiden ilmaisemiseen. Musiikki-

tieteessä  onkin  kiistelty  siitä,  pitäisikö  musiikkia  analysoida  nuottikuvasta  vai  soivasta 

muodosta käsin (Padilla 1997, 8). Philip Tagg (1982, 41) toteaa, että erityisesti populaari-

musiikkia ei voi analysoida yksinomaan nuottikuvan perusteella muun muassa äänitevetoi-

sen taltioimisen vuoksi.

Edellä esitetystä lohduttomasta kuvauksesta huolimatta nuotit voivat olla täysin soveliaskin 

aineiston esittämisen tapa. Jostakin näkökulmasta virheellinen transkriptio saattaa toisesta 

näkökulmasta katsottuna olla validi (Saha 1996, 131). Nuottikirjoituksen vahvuuksia ovat 

myös helppo luettavuus ja hahmotettavuus nuotinlukutaitoiselle ihmiselle.
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Nuottien esitystapoja on lukuisia. Basso- ja diskanttinuottiviivaston yhdistelmässä kaikki 

pianon sävelet saadaan esitettyä suhteellisen vaivattomasti joko sellaisenaan tai oktaavisiir-

toja apuna käyttäen. Tämä onkin tyypillinen tapa nuotintaa pianomusiikkia. Kuvassa 3 on 

esimerkki basso- ja diskanttiviivaston yhdistelmästä.

KUVA 3. Pianomusiikkia nuotinnetaan usein basso- ja diskanttiviivaston yhdistelmällä.

Esimerkiksi koulujen laulukirjoista on tullut tutuksi nuotinnostapa, jossa melodia on nuo-

tinnettu diskanttiavaimelle, nuottien yläpuolelle on kirjoitettu reaalisointumerkit ja nuottien 

alapuolelle vielä mahdollisesti kappaleen sanat. Erityisesti jazzmusiikissa tästä notaatiota-

vasta käytetään nimitystä lead sheet. Kuvassa 4 on esimerkki lead sheet -nuotinnoksesta.

KUVA 4. Esimerkki lead sheet -nuotista.

Lead  sheet  -nuotinnoksen  vahvuus  on  nähdäkseni  kappaleiden  nopea  hahmottaminen 

nuottikuvan yksinkertaisuuden ansiosta. Haasteena on luonnollisesti se, että kaikkia soitet-

tavia säveliä ei esitetä nuotissa, mutta vapaan säestyksen yhteydessä se ei muodosta ongel-

maa – vapaa säestys perustuu luonnostaankin osin improvisointiin. Vapaata säestystä tuo-

tetaankin usein lead sheet -tyyppisistä nuoteista.

2.3 Vapaa säestys

Vapaassa  säestyksessä  pyritään  usein  tietynlaiseen  autenttisuuteen  eli  jäljittelemään 

kappaleen alkuperäisesityksen olennaisia elementtejä pianon tai muun soittimen keinovali-

koimaa käyttäen.  Näitä  elementtejä  ovat  erityisesti  kappaleen rytmilliset,  soinnulliset  ja 

melodiset kuviot sekä basso. Elkomaan (2001, 8) mukaan hyvä käytäntö vapaan säestyksen 

kompin  tuottamiseen  on  suhteuttaa  tulkintansa  bändin  esitykseen  eli  poimia  bändin 

komppiryhmän (rummut ja basso sekä myös kitara ja koskettimet) soitosta elementtejä ja 

muokata niistä pelkästään pianolla toimiva säestys. Vapaata säestystä voisi leikkisästi ver-

rata suulla tuotettavaan beatbox-rummutukseen. Siinäkin soivasta kokonaisuudesta valitaan 
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olennaisimmat elementit ehjän kokonaisuuden tai ainakin toimivan illuusion luomiseksi.

Vapaan  säestyksen  soiva  musiikkityyli  muodostuu  soitettaessa  tehtävistä  valinnoista. 

Vapaan säestyksen  yleisiä  musiikkityylejä  ovat  afroamerikkalaisen  ja  rytmimusiikin  eri 

tyylilajit  kuten  jazz-,  pop-,  rock-,  iskelmä-  ja  tanssimusiikki  sekä  monet  maailman-  ja 

kansanmusiikin tyylilajit (Valkonen 2007, 16, 19; Korhonen 2007, 5; Björninen 2000, 20). 

Vapaan säestyksen periaatteita voidaan soveltaa myös esimerkiksi taidemusiikkiin, kirkko-

musiikkiin tai lastenlauluihin (Sassali 2005, 38–39). Vapaalle säestykselle onkin ominai-

sempaa tyylinmukaisuuteen pyrkiminen  tyylistä riippumatta sen sijaan, että ryhdyttäisiin 

rajaamaan erityisesti vapaaseen säestykseen soveltuvia musiikkityylejä (Ojala 2008, 10). 

Tyylinmukaisuus perustuu soittajien yhdenmukaisiin kokemuksiin ja tietoihin tarkastelta-

vista kappaleista, artisteista tai soittotekniikoista (Kujanpää 2002, 35). Tyylinmukaisuutta 

on siis tietty kollektiivinen käsitys siitä, mikä on ominaista kyseiselle musiikkityylille ja 

sen  tulkinnalle  (Björninen  2000,  65).  Onnistunut  vapaa  säestys  ilmaisee  ytimekkäästi 

tavoiteltavaa musiikkityyliä kyseisen tyylin ominaisimpien piirteiden avulla. Näitä piirteitä 

voivat olla esimerkiksi lyömäsoittimien tuottama metrinen rakenne ja bassokitaran äänen-

kuljetus (Björninen 2000, 5).  Monissa populaarimusiikin tyyleissä  vasen käsi  voi  soittaa 

esimerkiksi  kappaleen  bassokuvion.  Tyylinmukaisuus  ei  välttämättä  tarkoita  ehdotonta 

uskollisuutta  kappaleen  alkuperäiselle  esitykselle.  Taitava  vapaa  säestäjä  voi  tuottaa 

samastakin  kappaleesta  eri  musiikkityylien  mukaisia,  esimerkiksi  humpan,  swingin, 

bluesin tai kansanlaulun omaisesti soitettuja versioita. Vapaassa säestyksessä on pedagogi-

sessa mielessä vapauttavaa ajatella, että on olemassa lukuisia valmiita musiikkityylejä, joi-

den valinnat ja rajoitteet opettelemalla pianisti voi tuottaa esimerkiksi blues- tai reggaetyy-

listä musiikkia. Tämä jos mikä vie vapaan säestyksen harrastajaa eteenpäin.

Vapaa säestäjä soittaa  yleensä yksin,  jolloin  koko  vastuu musiikillisesta  sykkeestä  sekä 

rytmin  ja  harmonian  ilmentämisestä  ovat  vapaalla  säestäjällä (Valkonen  2007,  20). 

Vapaata  säestystä  voidaan  tuottaa  kahdella  tavalla:  melodisesti  tai  komppaamalla  (kts. 

Hakkarainen 2009, Jääskeläinen,  Kantala & Rikandi 2007, Pesola 2008, Ojala 2008, 10, 

Haataja  2005,  11;  Kiiveri  1997,  10).  Kompattaessa  tuotetaan  komppi  eli  rytminen  ja 

soinnullinen säestyspohja solistille, joka soittaa tai laulaa kompin päälle melodian (Haataja 

2005, 12). Komppi on yksinkertaisimmillaan staattisten sointujen soittamista,  mutta  voi 

sisältää  tavoiteltavasta  musiikkityylistä  riippuen  hyvinkin  monipuolista  rytmiikkaa. 

Solistin  tuottaessa  melodian  säestäjällä on  mahdollisuus  monipuolisempaan 

komppaamiseen.  Laulusolistina  voi  luonnollisesti  toimia  myös  vapaa  säestäjä  itse. 
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Melodisessa vapaassa  säestyksessä  sen sijaan  melodia  soitetaan samanaikaisesti  kompin 

kanssa.  Melodia  soi  yleensä  korkeimpana  stemmana  (Kiiveri  1997,  10),  pianon 

tapauksessa  oikean  käden  korkeimpana  sävelenä.  Nähdäkseni  melodinen  vapaa  säestys 

rajoittaa  usein  komppaami-sessa  tehtäviä  ratkaisuja,  kun  melodia  vie  osansa  säestäjän 

huomiosta (ja sormista). Kuvaan 5 olen kiteyttänyt vapaan säestyksen kaksi näkökulmaa.

KUVA 5. Vapaata säestystä voi tuottaa melodisesti tai komppaamalla eli solistia säestäen.

Vapaan säestyksen kenties leimaavin ominaispiirre on vajaan nuottikuvan hyödyntäminen. 

Tällöin soiva satsi tai osa siitä tuotetaan muutoin kuin nuottikuvan pohjalta (Ojala 2008, 

12). Käytännössä pianisti sovittaa musiikkia koko ajan soittaessaan (Haataja 2005, 12) eli 

tekee reaaliajassa ratkaisuja esimerkiksi käyttämästään kompista, soinnuista, rytmityksistä 

ja  melodian  koristelukeinoista.  Samakin  kappale  voi  saada  eri  esityskerroilla  erilaisen 

tulkinnan osin improvisoiden (Ketovuori 1998, 4). Varioinnin ja muuntelun näkökulmasta 

vapaalla  säestyksellä  on  yhtymäkohtia  myös  kansanmusiikin  soittoperinteeseen  (Saha 

1996,  75).  Vajaa  nuottikuva  konkretisoituu  usein  reaalisointumerkkien  ja  nuotinnetun 

melodian yhdistelmänä (Haataja 2005, 9). Vajaa nuottikuva voi tarkoittaa myös soittamista 

esimerkiksi pelkkien sointumerkkien pohjalta (Silen 1978 Björnisen 2000, 23 mukaan) tai 

sointumerkkien ja sanojen yhdistämistä. Vajaan nuottikuvan ohella vapaata säestystä tuote-

taan myös kokonaan korvakuulolta ilman minkäänlaisia nuotteja. (Ketovuori 1998, 4.) 

Pianoa ja muita kosketinsoittimia voi luonnollisesti soittaa vapaan säestyksen ohella muis-

takin lähtökohdista käsin. Yleinen vertailukohta pianon vapaalle säestykselle on pianolla 

soitettu  länsimaalainen  taidemusiikki,  niin  sanottu  klassinen  pianonsoitto. Klassinen 

pianonsoitto  nojaa  vapaata  säestystä  vahvemmin  kirjoitettuun  nuottikuvaan:  jokainen 

soitettava sävel on ilmoitettu nuotteina ja pianistin tehtävä on tuottaa niistä näkemyksensä 

mukainen  tulkinta.  Näin  tarkasteltuna  vapaan  säestyksen  erottaa  klassisen  pianonsoiton 

traditiosta erityisesti vapaan säestäjän soittamien sävelten vapaus minimalistisen nuottiku-

van seurauksena – esimerkiksi vapaus soinnuttaa kappale haluamallaan tavalla, täydentää 

hiljaiseksi jääviä kohtia tai muokata melodian säveliä mieleisekseen. Vapaassa säestykses-
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sä osa tulkintaa ovat siis myös käytettävät sävelet. (Ruismäki 1992, 377–378.) Pidän klas-

sista pianonsoittoa soittoteknisesti  usein vaativampana kuin vapaata säestystä.  Vapaassa 

säestyksessä  soittajan  soittotekniset  puutteet  eivät  välttämättä  muodostu  samanlaiseksi 

ongelmaksi kuin klassisen pianon soiton perinteessä voivat muodostua vaan vapaa säestäjä 

voi  muokata  satsia omien  kykyjensä  ja  muiden  valmiuksiensa  mukaiseksi.  Esimerkiksi 

nopeita sävelkulkuja voidaan harventaa tai vaikealta tuntuvia sointuja ja intervalleja yksin-

kertaistaa. Klassisessa pianoperinteessä  tällaisia  mahdollisuuksia ei  ole,  vaan soitettavat 

sävelet  ovat ne, mitä nuotteihin on kirjoitettu.  Vapaan säestyksen  tulkinnalliset  haasteet 

ovat sovituksellisessa luovuudessa, esimerkiksi soinnutuksen tai improvisaation  keinojen 

hyödyntämisessä.  Klassisessa  pianonsoitossa  ja  vapaassa  säestyksessä  on  myös  jotain 

samaa. Käytettävä soitin voi molemmissa olla akustinen piano. Tämän vuoksi pelkästään 

pianon soittoa kuuntelemalla ei  välttämättä kuule, onko kysymys  vapaasta säestyksestä, 

vaikka soitettava musiikkityyli antaakin siitä usein viitteitä.

Jazzpianonsoiton  rinnastan jossain mielessä vapaan säestyksen lähisukulaiseksi,  ainakin 

läheisemmäksi kuin klassisen pianonsoiton. Tämä läheisyys johtunee suurelta osin musi-

soinnin  pohjana  käytettävästä  musiikkityylistä.  Vaikka  vapaa  säestys  käyttääkin  usein 

pohjanaan populaarimusiikin tyylejä, jazzpianonsoitto myös eroaa joiltakin osin vapaasta 

säestyksestä (Kemppainen 2000, 10). Vapaan säestyksen erottaa Sassalin (2005, 68–70) 

mukaan jazzpianonsoitosta musiikkityylien laaja kirjo jazziin erikoistumisen sijaan, taipu-

mus melodian ja säestyksen samanaikaiseen tuottamiseen sekä oman musiikin tuottaminen 

improvisoinnin,  säveltämisen  tai  sovittamisen  keinoin.  Vapaassa  säestyksessä  korostuu 

tietynlainen arjen musisoinnin tarve, esimerkiksi omaksi ilokseen soittaminen tai laulusäes-

tys.  Toki  kaikki  musisointi  voi  tuottaa  iloa,  mutta  leikkisästi  ja  karkeasti  yleistettynä 

vapaata säestystä kuulee olohuoneissa, lauluilloissa ja musiikin tunneilla, kun taas jazzpia-

nonsoittoa voi kuulla konserteissa ja äänitteillä. Jazzpianonsoittoon tiedetään usein liitty-

vän myös muita instrumentteja. Jazzpianisti saattaa soittaa esimerkiksi osana jazzyhtyettä 

tai big bandia. Vapaassa säestyksessä vastaavasti korostuu itsenäinen musisointi tai vaihto-

ehtoisesti yhteismusisointi solistin kanssa. Tämä vaikuttaa myös pianistin rooliin. Esimer-

kiksi tyypillisessä jazzyhtyeessä basisti vastaa bassolinjoista. Tällöin pianistin vasen käsi 

vapautuu  soittamaan  esimerkiksi  sointuhajotuksia.  Vapaassa  säestyksessä  pianisti  sen 

sijaan soittaa myös basson, mikä rajaa esimerkiksi sointujen soittomahdollisuuksia.

Olen kohdannut ajatuksen, että vapaa säestys olisi sama asia kuin sähköisten bändikosket-

timien soitto. Bändillä tarkoitan tässä tyypillistä populaarimusiikin esiintyjäryhmää, jossa 
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on  mukana  sähköisten  kosketinsoittimien  soittaja.  Pidän  ajatusta  vapaan  säestyksen  ja 

bändikoskettimien  rinnastamisesta  virheellisenä.  Bändikoskettimet  erottaa  vapaasta 

säestyksestä erityisesti kosketinsoittimien ”saundikeskeisyys”.  Sähköisissä kosketinsoitti-

missa on usein laaja kirjo eri soittimia jäljitteleviä tai täysin keinotekoisesti luotuja ääniä 

tai sointeja, joita kosketinsoittajat kutsuvat yleisesti saundeiksi. Soitettavaan kappaleeseen 

tai kappaleen osaan valitaan sointi tilanteen ja soittajan mieltymysten mukaan: joskus kap-

pale edellyttää synteettistä tai jousisoittimia imitoivaa pehmeää sointumattoa, toisinaan pu-

revaa urkua, kun joihinkin tilanteisiin taas kärjekäs sähköpiano sopii parhaiten. Eri soin-

neille taas sopivat erilaiset soittotekniikat. Esimerkiksi sointumattoa soitetaan usein pitkillä 

paksuilla soinnuilla. Urkuun saattaa riittää pari soivaa säveltä, joita kuljetetaan kappaleen 

sointuja  ja  melodisia  linjoja  mukaillen.  Sähköpianolla  taas  voidaan  soittaa  esimerkiksi 

murrettuja sointuja tai teräviä staccato-kuvioita. Kun bändin kosketinsoittajan käyttämien 

eri sointien valikoima lasketaan vähintään useissa kymmenissä, on yhteys valitun soinnin 

ja siihen käytettävän soittotekniikan välillä merkittävässä osassa. Pianon vapaassa säestyk-

sessä käytettävä soitinääni ei vaihdu. Tämä luo tarpeen tuottaa pianolla illuusiota bändikos-

kettimien eri soinneista esimerkiksi hakemalla pianosta ”mattomaista” sointia.

Myös yhteissoitto ja roolijako bändin muiden jäsenten kanssa erottavat itsenäisesti toteutet-

tavan  vapaan  säestyksen  bändikoskettimien  soitosta.  Kemppaisen  (2000,  70)  tutkimus 

viittaa bändikoskettimien ja pianon soiton erilaisuuteen. Hänen haastattelemansa pianistit 

kokivat,  ettei  heillä  ole taitoa ja tietoa siihen,  mitä  pianisti  bändissä oikeastaan soittaa. 

Yhtymäkohtiakin vapaan säestyksen ja bändikoskettimien välille toki löytyy. Esimerkiksi 

niin vapaan säestäjän kuin bändinkin tehtävänä on usein säestää solistia. Myös bändin ja 

vapaan säestäjän keskeiset musiikkityylit löytyvät tyypillisesti populaarimusiikin alueelta.

Yhteenvetona edellisestä pohdiskelusta vapaan säestyksen asema suhteessa muihin pianon 

soiton näkökulmiin rakentuu seuraavista tekijöistä:

• käytettävä musiikkityyli

• musisoinnin tavoitteellisuus tai arkisuus

• esiintyjäryhmän laajuus ja roolijako

• nuottisidonnaisuus tai -riippumattomuus

• käytettävä instrumentti.
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Vapaan säestyksen käsitteelle on yhtymäkohtia myös ulkomailla. Vapaa säestys pohjautuu 

Ketovuoren  (1998,  3)  mukaan  1900-luvun alun  jazzin  ja  kevyen  musiikin  traditioihin. 

Nykyisin  Yhdysvalloissa  käytetään  keyboard  harmony  -käsitettä,  jota  pidetään  vapaan 

säestyksen sikäläisenä vastineena (Tenni & Varpama 2004, 6). Yhdysvaltalaisen käsitteen 

erityisenä  vahvuutena  on  sisäänrakennettu  mielikuva  harmonian  keskeisestä  asemasta 

(Haataja 2005, 10). Käsite sisältää paljon samaa kuin vapaa säestyskin, mutta painopiste on 

hieman erilainen (Elkomaa 2001, 21). Keyboard harmony -käsite viittaa vahvemmin teori-

an opiskeluun, jota hahmotetaan pianon soiton avulla (Sassali 2005, 22–23). Skandinaavi-

nen bruksklaver- tai brukspiano-käsite taas sisältää sointujen opettelua ja analyysiä, korva-

kuulolta  soittoa,  säestämistä  ja melodian  soittoa  sekä sointukulkujen ja musiikkityylien 

hallintaa. Bruksklaver vastaa siis sisällöltään varsin hyvin suomalaista vapaata säestystä. 

(Sassali 2005, 22–23, Ojala 2008, 13.) Elkomaan (2001, 21) mukaan kyseessä voisi olla 

jopa täysi vastine vapaalle säestykselle.

Pianon vapaan säestyksen toteuttamista on pyritty strukturoimaan ja ymmärtämään  tutki-

muksessa myös aikaisemmin. Kenties lähimpänä tutkimukseni aihetta oli Kalle Elkomaan 

pro gradu -tutkielma vuodelta  2001. Tutkielmassaan hän selvitti,  mitä  on vapaa säestys 

pianolla  ja mitä  pianonsoittotapoja  vapaan säestyksen tuottamiseen käytetään  (Elkomaa 

2001, 1). Elkomaan tutkimus perustui hänen omiin kokemuksiinsa  ja  vapaan säestyksen 

opettajille tekemiinsä haastatteluihin. Oma tutkimukseni eroaa Elkomaasta muun muassa 

tietokoneavusteisuuden osalta aineiston keräämisessä.

Vuonna 2012 vapaasta säestyksestä julkaistiin ensimmäinen suomalainen väitöskirja. Inga 

Rikandi tarkasteli tutkimuksessa vapaan säestyksen opetusta Sibelius-Akatemian musiikin-

opettajakoulutuksessa (Rikandi 2012, 8). Erityisen mielenkiintoiseksi hänen tutkimuksensa 

teki se, että siinä vapaan säestyksen koulutusta lähestyttiin ryhmäopetuksena usein käyte-

tyn yksityisopetusmallin sijaan.

Jazzmusiikin  tutkimus  on  verrattain  suuri  tutkimusalue.  Tutkimukseeni  asetelmaltaan 

verrattavaa  työtä  teki  esimerkiksi  Thomas  Owens  vuonna  1974.  Tutkimuksessaan  hän 

transkriptoi 250 Charlie Parkerin saksofonisooloa ja laati niistä kokoelman Parkerin melo-

disia hahmoja. Owens havaitsi, että Parkerin soolot rakentuivat paljolti tämän hahmokoko-

elman pohjalle.  (Henriksson 1998, 18.)  Riemastuin  kohdatessani  Owensin tutkimuksen, 

sillä löysin välittömästi yhteisen kosketuspinnan omaan tutkimukseeni. Owensin ja oman 

tutkimukseni  yhtymäkohdat  olivat  ilmeiset:  Owensin  yksittäisen  muusikon,  Charlie 

Parkerin, korvasivat tutkimuksessani useat vapaan säestyksen ekspertit ja solistisen impro-
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visoinnin  taas tyylinmukainen  vapaan säestyksen toteuttaminen. Molemmissa tavoitteena 

oli pyrkiä ymmärtämään valittua musiikin soivaa osa-aluetta soittonäytteitä vertailemalla.

Risto  Kukkonen  tutki väitöstutkimuksessaan  Toivo  Kärjen  iskelmien  toistuvia  piirteitä 

paradigmaattisen  melodia-analyysin  menetelmällä.  Tutkimuksensa  tuloksena  Kukkonen 

tunnisti  Kärjen melodioista musiikillisia tehokeinoja ja myös yhteyksiä niiden esiintymi-

seen eri kappaleissa. (Kukkonen 2001 Kukkosen 2008, 85 mukaan.) Myös Antti Karhu-

mäki  analysoi  tutkimuksessaan nuotinnettua populaarimusiikkia.  Hän tutki suomalaisten 

iskelmien melodioita, harmonioita ja rytmiikkaa löytääkseen yhdistäviä piirteitä ”huippuhi-

teiksi” nousseista sävelmistä. (Karhumäki 1999 Kukkosen 2008, 21 mukaan.) Kukkosen ja 

Karhumäen  tutkimukset  ovat  mielestäni  hyviä  esimerkkejä tätä  tutkimustani  vastaavista 

tutkimuksista: pyrkimyksenä on tunnistaa yhdistäviä piirteitä eri musiikkinäytteitä vertaile-

malla.

2.4 Populaarimusiikki ja tyylit

Yleisesti tarkasteltuna tyyli syntyy, kun tehdään sarja tiettyjen rajoitusten ohjaamia valin-

toja, joista muodostuu tunnistettavia ja toistettavia malleja. Esimerkiksi yksilöllinen puhe- 

tai kirjoitustyyli syntyy sanastollisista ja kieliopillisista valinnoista, joita rajoittavat käytet-

tävä kieli ja murre. Vastaavalla tavalla syntyvät myös musiikkityylit (Meyer 1989, 3). 

Musiikinhistoriaan  liittyvässä  mielessä  tyylin  käsite  syntyi  1800-luvulla,  jolloin  tyylillä 

alettiin käsittää joukkoa aikakauden, musiikinlajin tai yksityisen säveltäjän tuotannon omi-

naisuuksia, jotka olivat määriteltävissä sävellystekniikan tasolla (Saha 1996, 37). Musiikin 

tyyliä  tutkinut  Leonard  B.  Meyer  näki  tyylin  määrittelyssä  olennaiseksi  valinnat  ja 

rajoitukset – tyyli on lopputuotteessa ilmenevä sarja valintoja ja niihin liittyviä rajoituksia 

(Meyer 1989, 3). Musiikkityyli on siis tiettyjen muoto- ja laatuseikkojen kokonaisuus, joka 

ilmenee musiikin rakenteessa, sen ilmaisutavoissa ja toteuttamisessa (Moisala 1993, 16).

Arkikielessä  populaarimusiikin  käsitettä  käytetään  taipuisasti  pohtimatta  juurikaan  sen 

sisältöä.  Yleisesti populaarimusiikki on yksi musiikillinen kategoria muiden joukossa ja 

musiikinlajina  sen  sisältöä  on  mahdoton  määritellä  yksiselitteisesti.  (Järviluoma  & 

Rautiainen 2003, 169.). Philip Tagg (1982, 41–42) on jakanut musiikin kolmeen luokkaan: 

kansanmusiikkiin,  taidemusiikkiin ja populaarimusiikkiin.  Hän on määritellyt  populaari-

musiikin ominaispiirteiksi muun muassa ammattimaisen tuotannon, massajakelun, markki-

narahoitteisuuden, teorian alikorostumisen, tunnistettavat kappaleiden tekijät,  tallenneve-
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toisen jakelun ja säilömisen  sekä kulutuksen painottumisen teollisiin maihin. Osa edellä 

luetelluista piirteistä on mielestäni tosin väljähtynyt kolmessakymmenessä vuodessa erityi-

sesti  Internetin  vaikutuksesta  – esimerkiksi  tallennevetoisuus on nähdäkseni liukumassa 

kohti konserttitoiminta. Lisäksi populaarimusiikin kenttä on 1980-luvulta eteenpäin jakau-

tunut eri alalajeihin kiihtyvällä vauhdilla (Järviluoma & Rautiainen 2003, 172). 

Populaarimusiikki  on  kansanomaista  ja  suosittua  kulttuuria,  jonka  kuluttamisesta  usein 

maksetaan. Se on luonteeltaan usein välittömän kansainvälistä. (Leisiö 1988, 88.) Kaikesta 

populaariksi tarkoitetusta musiikista ei kuitenkaan tule suosittua ja vastaavasti esimerkiksi 

kansanmuusikon tai klassisen musiikin tähtiartistin saatetaan mieltää tuottavan populaari-

musiikkia.  Populaarimusiikkia  ei  siis  voi  määritellä  yksinomaan  musiikillisesti,  vaikka 

suurimpaan  osaan  populaarimusiikkia  liittyykin  tietynlainen  tekemisen  tapa  ja  tietyt 

musiikilliset piirteet. Populaarimusiikintutkija Roy Shukerin (2002, Ahon ja Kärjän 2007, 

12 mukaan) mukaan populaarimusiikin määrittely-yrityksissä on korostettu joko tyylien ja 

lajityyppien merkitystä, kaupallisuutta tai musiikillisia ja ulkomusiikillisia esteettisiä teki-

jöitä.  Näin  populaarimusiikki  on  samanaikaisesti  niin  yhteisöllinen,  kaupallinen  kuin 

esteettinenkin tuote – eri tyylien ja vaikutteiden sekamuoto. (Aho & Kärjä 2007, 11–12.)

Kukkosen  (2008,  83)  mukaan  tonaalisessa  musiikissa  käytetty  musiikillinen  aines  – 

esimerkiksi soinnutuksen kvinttikierrot – on hyvin pitkälle yhteistä sekä perinteisessä klas-

sisessa  musiikissa  että  populaarimusiikissa.  Perinteisellä  klassisella  musiikilla  tarkoitan 

tässä yhteydessä ennen 1900-luvun vapaampia tyylejä julkaistua tonaalista taidemusiikkia: 

barokin,  klassismin  ja  romantiikan  aikaista  taidemusiikkia.  Vaikka  ainekset  ovatkin 

yhteisiä, niiden käyttötavat poikkeavat Kukkosen mukaan kuitenkin olennaisesti toisistaan. 

Esimerkiksi iskelmäsäveltäjät saattavat käyttää musiikillisia aineksia mistä tahansa musiik-

kityylistä  tai  -perinteestä,  jotka  vain  auttavat  kappaleiden  populaariuden  saavuttamista 

(Kukkonen 2008, 83.) joskus kenties taiteellisten ambitioiden toteuttamisen ja taiteilijan 

itseilmaisun vapauden kustannuksella.

Yksilöiden käyttäytymistä ohjaavat yhteisön omaksumat tyylinormit (Saukkonen 1984, 9). 

Joskus tyylinormit voivat olla tiukkoja ja lainomaisia. Kun yhteisölliset tyylinormit ovat 

riittävän väljät, ne sallivat yksilöllisten tyylien ilmentymisen (Saha 1996, 41). Näin synty-

vät esimerkiksi vapaan säestyksen eksperttien yksilölliset tyylit. Suuri osa muusikoista ei 

osaa analysoida tyylinsä muodostumista sanallisesti,  vaan tyylitutkimuksen kohteeksi on 

otettava itse musiikki (Saha 1996, 46).
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2.5 Musiikkianalyysi populaarimusiikissa

Musiikkianalyysi  yleisesti  on  osa  laajempaa  tutkimusta,  koska  yksikään  näkökulma  ei 

käsittele  musiikkia  ja  siihen  liittyvää  problematiikkaa  tyhjentävästi.  Musiikkianalyysin 

avulla on mahdollista oppia tuntemaan tutkittava perinne perinpohjaisesti ja vahvistaa sitä. 

Musiikkitieteessä on kehitetty lukuisia globaaleja tutkimusmalleja, joissa musiikkianalyysi 

pyritään sijoittamaan avarampaan tutkimuskehykseen. Toisaalta musiikkianalyysin kautta 

on myös mahdollista tutkia hyvinkin tarkkaan rajattua kohdetta. (Padilla 1997, 6.)

Musiikkianalyysi  on  luonteeltaan  kuvailevaa,  selittävää,  vertailevaa,  synteettistä,  syste-

maattista, valikoivaa, objektiivisuuteen pyrkivää, intuitiivista, kyseenalaistavaa ja teoreetti-

seen viitekehitykseen pohjautuvaa. Musiikkianalyysin kuvaileva luonne ilmenee musiikin 

rakenteellisten  näkökulmien  kuvailuna.  Vertailevuus  käy  ilmi  musiikillisen  korpuksen 

samankaltaisuuksien  ja  erilaisuuksien  vertailusta.  Systemaattisuus  ilmenee  samoin  kuin 

kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa, esimerkiksi: systemaattisuutena materiaalin valinnas-

sa,  muuttujien  valikoimisessa,  samankaltaisuuksien  ja  erilaisuuksien  etsimisessä  sekä 

metodien ja menetelmien käytössä. Musiikkianalyysi on valikoivaa, koska se valikoi tutkit-

tavat muuttujat tai ongelmat tutkimuksen kannalta olennaisimpiin. Analyysi pyrkii mahdol-

lisimman suureen objektiivisuuteen koskaan kuitenkaan täysin saavuttamatta sitä: analyysi 

on viime  kädessä  tulkintaa,  hahmottamista.  Monesti  kysymystä  voi  tulkita  useammalla 

kuin  yhdellä  perustellulla  tavalla.  Tämän  vuoksi  subjektiivisuutta  ei  ole  tarpeen  pelätä 

musiikkianalyysissa,  vaan  rakentavin  lähtökohta  on  pyrkiä  vankkaan  objektiivisuuteen 

unohtamatta kuitenkaan muusikon herkkää intuitiota. Ilman intuitiota täydellistä objektiivi-

suutta tavoitellessa analyysi voi jäädä kuivan akateemiseksi harjoitteluksi. Musiikkianalyy-

si on kyseenalaistavaa, sillä se etsii ongelmia ja löytää väliaikaisia vastauksia tai synnyttää 

vaihtoehtoisesti uusia kysymyksiä. Analyysi ei vain kuvaile jotain, vaan sen täytyy myös 

problematisoida asioita.  (Padilla 1997, 7–8.)

Musiikkianalyysi on musiikillisen korpuksen rakenteen ja toimintaperiaatteiden tulkintaa 

(Adorno 1982, Rahn 1983 Padillan 1997, 8 mukaan). Suppeassa mielessä tarkoituksena on 

yleensä paljastaa musiikillisen korpuksen rakenne. Tavoitteena voi olla esimerkiksi koko-

naisen systeemin teoreettisen rakenteen paljastaminen. Laajemmin analyysin merkitys on 

musiikillisen korpuksen rakenteellista tarkastelua, säännöstön ja kieliopin löytämistä, funk-

tioiden ja tyylipiirteiden selvittämistä ja näiden pohjalta tehtävää tulkintaa. (Padilla 1997, 

8.) Musiikkianalyysin vaiheet ovat musiikin elementtien kuvailu, varsinainen analyysi (esi-

merkiksi segmentointi ja funktioiden selvittäminen) ja synteesi, jossa selitetään tutkittavan 



19

tyylin normistoa vastaavaa musiikin säännöstöä (Hood 1971 Padillan 1997, 9 mukaan).

Metodologisesti  on erittäin  tärkeää,  että  analyysiin  ryhdyttäessä  tutkimuskohde rajataan 

tarkasti ja määritellään analyysin teoreettinen pohja. Musiikkianalyysiä voi tehdä kahdesta 

peruslähtökohdasta: se voi olla teoria- tai teos- eli ongelmakeskeistä. Teoriakeskeinen ana-

lyysi  on turvallisempaa,  koska siinä  sovelletaan  jotain  tiettyä  analyysimenetelmää.  Sen 

tarkoituksena on yleensä teorian paikkansapitävyyden todistaminen. Teos- tai ongelmakes-

keisessä musiikkianalyysissä lähtökohta on musiikki itse, sen perusluonne ja -olemus. Käy-

tettävä  teoria,  metodi  tai  metodologia  on  pelkästään  tai  ensisijaisesti  väline.  Teos-  tai 

ongelmakeskeinen analyysi  on yleensä metodiltaan joustavaa.  Useimmiten musiikkiana-

lyysissä yhdistyvät molemmat peruslähtökohdat. (Padilla 1997, 8.)

Muun muassa Risto Kukkonen (2008, 84) on kirjoittanut musiikin paradigmaattisesta ana-

lyysistä,  joka on yksi esimerkki musiikin analyysimenetelmistä. Paradigmaattisen analyy-

sin ydin on pyrkiä eristämään valitusta musiikkitekstistä usein toistuvat ja sisällön suhteen 

tärkeät perusyksiköt eli piirteet.  Segmentoitujen piirteiden ja musiikkitekstin keskinäisiä 

suhteita vertailemalla selvitetään valittujen piirteiden merkitys  suhteessa koko musiikki-

tekstiin. Musiikillisia piirteitä voi olla monenlaisia, esimerkiksi melodisia ja rytmisiä kuvi-

oita  (samanaikaisesti  tai  erikseen) tai  esimerkiksi  harmoniaan kuuluvia.  Samanlaiset  tai 

lähes samanlaiset piirteet segmentoidaan omiin ryhmiinsä ja niitä vertaillaan toisiinsa.

Tekniset menetelmät ovat jo pitkään olleet osa musiikkianalyysiä. Esimerkiksi ensimmäi-

sen tietokoneavusteisen pianon soiton tutkimuksen teki L.H. Shaffer vuonna 1981 (Clarke 

2004, 78). Yksi tekninen menetelmä musiikkianalyysiin on musiikista tallennetun äänitie-

doston tarkastelu graafisen aaltomuodon tai spektrogrammin avulla. Aaltomuodossa äänen 

amplitudi esitetään suhteessa aikaan ja spektrogramissa kolmantena dimensiona tarkastel-

laan lisäksi ääneen taajuussisältöä. Eräs työkalu tähän analyysimenetelmään on brittiläinen 

Sonic Visualiser -ohjelma, joka esittää ohjelmaan syötetyn äänitiedoston useissa eri graafi-

sissa muodoissa kuten spektrogrammina ja aaltomuotona. Vielä syvempiä mahdollisuuksia 

äänitiedoston  analysointiin  tarjoaa  Jyväskylän  yliopistossa  kehitetty  MIRtoolbox.  Sen 

avulla voi analysoida esimerkiksi äänitiedoston kirkkautta, sävelten keskinäistä virettä, soi-

vien sävelten syttymisnopeutta ja säveltiheyttä (Lartillot 2011, 6–9).

Populaarimusiikin tutkimusta on harjoitettu 1970-luvulta alkaen, jolloin populaarimusiikki 

tavallaan  hyväksyttiin  tasavertaisena  muiden  musiikin  muotojen  rinnalle  puuhasteluksi 

tuomitsemisen  sijaan  (Moore  2003,  1–3).  Esimerkiksi  Robert  Walser  (2003)  analysoi 
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Metallican  Enter  Sandman  -teosta  ja  populaarimusiikin  jazzsaksofonistin  Kenny  G:n 

tuotantoa soinnin, lyriikan ja asteikoiden näkökulmista. Stan Hawkins (2003) analysoi Lil 

Louisin houseklassikkoa French Kiss. Hawkins pyrki määrittelemään housemusiikin tyyli-

lajia  esimerkiksi  rytmin,  rakenteen,  soivien  taajuuksien ja  instrumentaation  kautta.  Hän 

käytti analyysinsä työkaluina esimerkiksi sonogrammia ja nuottitranskriptiota.

Populaarimusiikin tutkimus on kasvanut merkittäväksi musiikintutkimuksen osa-alueeksi 

vasta  viime  vuosikymmenien  aikana  (Järviluoma  & Rautiainen  2003,  169).  Osin  siksi 

populaarimusiikin  tutkimuksen  kenttää  leimaa  metodologinen  kirjavuus  (Aho  &  Kärjä 

2007, 8). Populaarimusiikin analyysiin  ei ole juurikaan kehitetty omia menetelmiä,  kun 

taidemusiikin tutkimuksessa on valittavana lukuisia käytännössä testattuja ja hyvin doku-

mentoituja metodeja (Murtomäki, Suurpää, Koivisto & Henriksson 2003, 45–46). Populaa-

rimusiikkia on ryhdytty analysoimaan taidemusiikkiin aiemmin käytettyjen formaalin mu-

siikkianalyysin työkalujen avulla. Populaarimusiikin ja taidemusiikin eroihin havahduttiin 

esimerkiksi erottamalla toisistaan nuottikeskeinen (taide)musiikki, jossa esittäjä toteuttaa 

säveltäjän tahtoa ja ei-nuottikeskeinen musiikki, jossa esittäjä voi toimia suhteellisen va-

paasti mielijohteidensa varassa. Silti uudellakin vuosituhannella varsinkin rockin musiikki-

analyysissä  on  tukeuduttu  pääosin  formaaliin  musiikkianalyysiin,  vaikkakin  oletettuja 

erityispiirteitä  huomioiden.  (Aho & Kärjä  2007,  19.)  Populaarimusiikin  analyysissa  on 

myös tavallista, että käytetään sekä soivaa materiaalia että siitä tehtyä nuotinnosta (Padilla 

1997,  9).  Philip  Tagg  (1982,  45)  esittää  populaarimusiikin  analyysimallissaan  muun 

muassa  seuraavia  osioita:  tarkastuslista  musiikillisen  ilmaisun  muuttujista,  pienimpien 

ilmaisuyksiköiden (toteutuskäytäntöjen) määrittely ja melodia-säestyssuhteiden määrittely.

Perinteisesti populaarimusiikin analyysi on pureutunut melodian, harmonian, muotoraken-

teen ja rytmin analyysiin (Shepard ym. 2003 Suutarin 2007, 112 mukaan.) Populaarimusii-

kin analysointi pohjautuu usein myös jazzteorioihin. Iskelmämusiikin tutkimukseen nämä 

teoriat eivät automaattisesti sovellu. Jazzmusiikissa esimerkiksi soinnut alkavat oikeastaan 

vasta nelisoinnuista, kun iskelmissä kolmisoinnut ovat hyvin yleisiä. (Kukkonen 2008, 83.)

Jeff  Todd  Titon  on tutkinut  kitaralla  soitetun  bluesin  improvisointia.  Hänen mukaansa 

bluesin kitarasäestyksen lähtökohtana ovat kiinteät muodot, tietyt äänelliset sekvenssit, jot-

ka soittaja varastoi muistiinsa ja toistaa niitä lähes rutiininomaisesti.  Nämä variaatiot ovat 

kuin tilkkutäkin tilkkuja, joita yhdistelemällä syntyy lopullinen muoto. Yksittäinen variaa-

tio  voi  olla  lyhimmillään  kahden sävelen  tai  pisimmillään  muutaman  tahdin  mittainen. 

(Titon 1978 Sahan 1996, 121–122 mukaan.) Tällä kuvauksella on mielestäni vahva yhteys 
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vapaan säestyksen toteuttamiseen. Kullakin vapaan säestyksen taitajalla on oma ”työkalu-

pakkinsa” tällaisia sekvenssejä, jota hän käyttää vapaata säestystä tuottaessaan.

2.6 Eksperttiys

Etsin tutkimukseni informanteiksi vapaan säestyksen eksperttejä. Tietyn alan eksperttiyden 

määritteleminen ei ole helppoa – ihminen tunnistetaan alansa huipuksi tyypillisesti saavu-

tustensa tai maineensa (Eysenck 1995, 19), ei henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteel-

la. Ei ole olemassa yksittäistä tekijää, jonka perusteella ihmistä voidaan kutsua ekspertiksi. 

(Howe 1999,  11).  Lisäksi  eksperttiyden  käsitys  saattaa  muuttua  ajan  kuluessa.  Tämän 

päivän  ekspertti  ei  välttämättä  olekaan  sitä  enää  sadan  vuoden  päästä  tai  päinvastoin. 

(Eysenck  1995,  19.)  Musiikissa  eksperttiys  ilmenee  tyypillisesti  ekspertin  musisointia 

kuuntelemalla joko tallenteelta tai kuuntelutilanteessa esitettynä. Vapaan säestyksen eks-

perttiys kuuluu sen ennalta suunnittelemattomasta luonteesta johtuen erityisesti musisointi-

tilanteissa esimerkiksi  kirjoitetun tekstin  tai  nuottien  sijaan.  Tämä asettaa  eksperttiyden 

tunnistamiselle haasteita, kun tunnistamiseen vaaditaan joko läsnäoloa musisointitilantees-

sa tai tallennetta esityksestä. Musiikin tapauksessa eksperttiyden määrittely vaihtelee myös 

tarkasteltavan musiikkiperinteen tai -tyylin mukaan. Suuri osa musiikillisen eksperttiyden 

tutkimuksesta on tehty länsimaisen taidemusiikin piirissä. Eksperttiydelle jazzin, populaa-

rimusiikin tai kansanmusiikin piirissä saadaan erilaisia tuloksia. (Lehmann & Gruber 2006, 

458.)  Myös  valittu  soitin  vaikuttaa  eksperttiyteen  tarvittavaan  omistautumisen  määrään 

(Lehmann & Gruber 2006, 460).

Harjoittelu  yksin  ei  ole  riittävä  lähtökohta  eksperttiydelle,  mutta  sen  tiedetään  olevan 

välttämätön edellytys eksperttiyden saavuttamiselle (Lehmann & Gruber 2006, 457–458). 

Eksperttiyden  saavuttaminen  vaatii  pitkällistä  harjoittelua,  koulutusta  ja  toistoja.  Tie 

eksperttiyteen on alussa sama kuin ”tavallisillakin” harrastajilla. Ekspertit vain kulkevat 

samaa  polkua  pidemmälle  ja  kenties  nopeammin  kuin  muut.  (Howe  1999,  18.)  Yksi 

eksperttiyden saavuttamista edistävä tekijä on harjoittelun systemaattisuus ja intensiivisyys 

heikkojen osaamisalueiden tunnistamiseksi ja kehittämiseksi. (Howe 1999, 158.) Ericsson, 

Krampe ja Tesch-Römer esittelivät vuonna 1993 harkitun harjoittelun käsitteen (deliberate 

practise). Siinä eksperttiyden saavuttaneet yksilöt rakensivat harjoitteluohjelmaksi joukon 

harjoitteita,  joiden  uskoivat  edistävän  oppilaan  valmiuksia  polullaan  eksperttiyteen. 

(Lehmann & Gruber 2006, 459.)
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Yksi  osatekijä  eksperttiyteen  ovat  syntymässä  saadut  ominaisuudet,  lahjakkuus.  (Howe 

1999, 188, 191.) Musiikillista  lahjakkuutta on tutkittu tieteellisesti  ainakin 1890-luvulta 

alkaen. Musikaalisuustestejä onkin kehitetty lukuisia, esimerkiksi Seashoren, Kwalwasser-

Dykeman, Draken, Oregonin, Indiana-Oregonin, Wingin, Gastonin, Gordonin, Bentleyn ja 

Zenattin  testit  (Shuter-Dyson  &  Gabriel  1981,  16–31)  sekä  suomalaisen  Kai  Karman 

kehittämä musikaalisuustesti. Testien yksiselitteisyys on kuitenkin haaste. Monissa tutki-

muksissa on jopa todettu, että yleisen opiskelutaidon kaltaiset tekijät ennustavat musiikil-

lista menestystä paremmin kuin varsinaiset musikaalisuuden mittarit (Karma 2010, 360–

361). Aiemman harjoittelun vaikutusta testin tuloksiin on vaikea huomioida, koska musii-

killisesti aktiiviset informantit pärjäävät testeissä luonnostaan paremmin. Myös geneettisen 

perimän ja esimerkiksi perheen perinteiden tai kannustavan ympäristön välinen rajanveto 

musikaalisuuden myötävaikuttajana on haastavaa. (Lehmann & Gruber 2006, 457–458.)

Monien eksperttien taustalla on ollut joku vaikuttava yksilö, usein aikuinen perheenjäsen 

tai opettaja. Ekspertit eivät kuitenkaan välttämättä näyttäydy huippuyksilöinä esimerkiksi 

koulussaan,  vaan saattavat  keskittyä  kiinnostuksen kohteensa  kehittämiseen  itsenäisesti. 

Muodollinen  ja  korkea  koulutus  eivät  välttämättä  ole  edellytys  eksperttiydelle.  (Ochse 

1990,  90–93.)  Toisaalta  taas  historiasta  tunnetaan  monia  menestyneitä  esiintyjiä  ja 

säveltäjiä, joiden lähiympäristö suhtautui jopa kieltävästi ammattimaiseen muusikkouteen 

tai ei ainakaan edistänyt sen kehittymistä (Shuter-Dyson & Gabriel 1981, 186). 

Hedelmällisen  maaperän  onnistumiselle  ja  luovuudelle  luo  osaltaan  ilmapiiri  ja  yhteis-

kunta, jossa lahjakas ihminen vaikuttaa. Luova yksilö ottaa aina jossain määrin vaikutteita 

ympäristöstään. Tosin ainoastaan muutamat yksilöt nousevat esiin, vaikka kulttuurinen ja 

yhteiskunnallinen ympäristö olisivat kuinka suotuisia. (Ochse 1990, 53, 56.)

Eksperttiyden saavuttamisessa on todettu olevan useita vaiheita. Vaiheiden yksityiskohdat 

vaihtelevat. Fitts ja Posner esittivät vuonna 1967 kolmivaiheisen eksperttiyden etenemisen 

mallin: 1) kognitiivinen, 2) assosiatiivinen ja 3) autonominen. Yksinkertaistaen: mitä kor-

keammalla tasolla osaaminen on, sen vähemmän kognitiivista suorittamista tarvitaan. Sa-

mantyyppisiä  oppimisen vaiheita  voidaan havaita  David Sudnow'n kuvauksesta koskien 

hänen oman jazzimprovisointinsa kehittymistä: 1) hän päätti tietoisesti, mitä sointuja ja ha-

jotuksia käyttää, 2) myöhemmin hänen sormensa löysivät oikeat sävelet kuin itsestään, 3) 

paljon myöhemmin hänen esteettiset valintansa käynnistivät automaattisesti oikeat sointu-

sekvenssit hajotuksineen. Kun alkavien soittajien huomio kiinnittyy teknisiin näkökulmiin, 

ekspertit keskittyvät strategisiin ja esteettisiin valintoihin. (Lehmann & Gruber 2006, 462.)
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Kuinka  ekspertin  tunnistaa?  Hannu  Saha  (1996)  on  tutkinut  mestaripelimannien 

soittotekniikoita. Hän käytti seuraavia kriteereitä eksperttien valinnassa:

1) Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla myönnetty mestaripelimannin titteli.

2) Aktiivisuus esiintyjänä ja legendaarinen maine.

3) Runsas levytyshistoria tai esiintyminen tiedotusvälineissä. (Saha 1996, 139.)

Julkinen ja alallaan autoritäärisen tahon myöntämä muodollinen tunnustus on selkeä ja 

helposti  todennettava  merkki  eksperttiydestä.  Aktiivisuus  esiintyjänä,  runsas 

levytyshistoria  ja  esiintyminen  tiedotusvälineissä  ovat  niin  ikään  objektiivisia  keinoja 

todeta  eksperttiys.  Legendaarinen  maine  on  nähdäkseni  varsin  subjektiivinen  kriteeri, 

mutta mahdollisesti käyttökelpoinen, jos maineen vahvistaa esimerkiksi tarkasteltavan alan 

piirissä suuri tai asiantunteva joukko ihmisiä.
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3 TUTKIMUSASETELMA

Tutkimuksen  onnistumiseksi  on  tehtävä  useita  tärkeitä  valintoja.  Perinteinen  valinta 

tutkimusasetelmaa  laadittaessa  tehdään  määrällisen  ja  laadullisen  tutkimuksen  välillä. 

Näiden vaihtoehtojen tarkastelun lisäksi määrittelin tutkimukselleni myös muita lähtökoh-

tia kuten naturalistisen tutkimusotteen, teoriasidonnaisuuden, empiirisyyden ja musiikkitie-

teellisyyden. Aiemmista opinnäytteistä olen oppinut, että myös riittävän rohkea rajaus oli 

tärkeää tutkimuksen ”koossa pysymisen” kannalta. Myös informanttien valintaprosessi oli 

olennaisessa osassa, kun pyrin saamaan informanteiksi vapaan säestyksen eksperttejä. Näi-

den valintojen jälkeen oli määriteltävä myös aineiston keräämisen ja analysoinnin mene-

telmät.

3.1 Tutkimusstrategia ja tutkimuksen lähtökohtia

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote soveltuu tutkimukseen erityisen hyvin silloin, 

kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista (eikä niinkään niiden 

yleisluontoisesta  jakautumisesta)  tai  kun  tutkitaan  luonnollisia  tilanteita,  joita  ei  voi 

järjestää kokeeksi tai joissa ei voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä 

(Erickson 1986 Syrjälän 1994, 12 mukaan). Tutkimusongelmia ei muotoilla antamaan suo-

raa vastausta johonkin kysymykseen tai hypoteesiin vaan tutkimusongelmaa tarkastellaan 

laajemmin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa korostuvat tutkijan rooli tutkimustiedon kerää-

misessä, kerätyn tiedon kuvaileva luonne, itse tutkimusprosessi lopputulosten sijaan ja tut-

kimusaineiston rooli teorian muodostamisessa (Bogdan & Biklen 1992, 2; 29–31.)

Tässä  tutkimuksessa  kiinnostukseni  kohteena  olivat vapaan  säestyksen  eksperttien 

tulkinnat  ennalta  annetuista  musiikkityyleistä.  Kun  pyrkimykseni  oli analysoida 

lukumäärältään vähäistä soittonäytteiden joukkoa suhteellisen syvällisesti,  oli  tutkimusote 

luontevasti laadullinen. Etuna on, että saatoin käyttää yksittäisten näytteiden analysointiin 

enemmän aikaa.  Kaikkia  vapaan  säestyksen  asiantuntijoita  ei  luonnollisesti  saatu  (eikä 

toisaalta  tavoiteltukaan)  mukaan  tutkimukseen,  mutta  pidän  informanttien  joukkoa 

edustavana  näytteenä  suomalaisista  vapaan  säestyksen  eksperteistä. Tutkimuksessani 

voidaan  kuitenkin  nähdä  myös  viitteitä  kvantitatiivisuudesta.  Pidin  tärkeänä  kerätä 

informanteista taustatietoa  varmistuakseni heidän eksperttiydestään. Taustatietoa  keräsin 

kyselylomakkeella  ja  lomakkeiden  analysointi  toi  viitteitä  kvantitatiivisesta 
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tutkimusotteesta.  Samoin  soittonäytteiden  analysointivaiheessa  oli  piirteitä  määrällisestä 

tutkimuksesta, kun vertailin eri soittajien tekemiä ratkaisuja toisiinsa. Tutkimusstrategiassa 

yhdistelin  siis  piirteitä  niin  kvalitatiivisesta  kuin  kvantitatiivisestakin  tutkimuksesta, 

painottaen enemmän kvalitatiivista otetta.

Pyrin  rakentamaan  tutkimusasetelman,  jossa  tutkimukseen  osallistujilla  oli mahdolli-

simman luonteva ympäristö vapaan säestyksen tuottamiseen. Informanttien ohjeistuksessa 

(liite 3) käytettävää soitinta ei rajattu, vaan he saattoivat  käyttää haluamaansa soitinta ja 

soittotilaa. Soitettavista kappaleista heitä ohjattiin ainoastaan käytettävän musiikkityylin ja 

satsin rakenteen (basso, soinnut ja melodia) osalta. He saivat muokata melodiaa itselleen 

luontevaksi. Informantit  saivat  myös  harjoitella ja muokata tulkintaansa  reilun aikarajan 

(60 minuuttia) puitteissa kunnes olivat tyytyväisiä. Metronomia ei tarvinnut käyttää. Poh-

din tutkimusta aloittaessani, kuuluisiko informanteille antaa ennalta määrätty  esitystempo 

ja yksi  informantti tiedustelikin käytettäviä  esitystempoja. Päädyin kuitenkin siihen, että 

esitystempon valinta on osa soittajan tekemiä valintoja ja rajaisin informanttien mahdolli-

suuksia, jos heille annettaisiin ennalta  määrätyt  esitystempot. Nämä yksityiskohdat  loivat 

tutkimukseen naturalistista otetta – toivoin saavani informanteilta sellaista aineistoa kuin 

he tuottaisivat luonnollisessa ympäristössä ilman tutkimusasetelmaakin.

Näen tutkimukseni myös teoriasidonnaisena vertailevana tutkimuksena. Vertailun kohteena 

olivat yksittäiset, vapaan säestyksen eksperttien tuottamat soittonäytteet, joita vertailemalla 

pyrin löytämään yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Teoriasidonnaisuuteen viittaa se, että ana-

lyysin lähtökohtana on olemassa olevaan malli – musiikin elementit – joihin analyysissä 

nojaudutaan, mutta ei orjallisesti lukkiuduta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).

Tutkimukseni oli musiikkitieteellinen ja koska tutkimukseni perustuu tallennetuista havain-

noista tehtävään musiikkianalyysiin, tutkimus oli empiiris-musiikkitieteellinen. Tutkimuk-

sessa oli piirteitä myös pragmatismista eli käytäntöön suuntautumisesta sekä strukturalis-

mista, jossa monimutkaisten ilmiöiden (tässä musiikkityylit) katsotaan rakentuvan yksin-

kertaisemmista elementeistä.

3.2 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimuksen kohteena olivat vapaan säestyksen eksperttien tuottamat tulkinnat valituista 

musiikkityyleistä ja tämän tutkimuksen puitteissa erityisesti pianon vapaa säestys. Rajasin 

siis pois kaikki muut vapaaseen säestykseen soveltuvat instrumentit.  Vapaan säestyksen 
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valinta tutkimuskohteeksi rajasi myös luonnollisesti tarkastelun ulkopuolelle muut kosket-

timien soittotavat kuten klassisen pianonsoiton, bändikoskettimien soiton ja jazzpianon soi-

ton, vaikka yhteisiäkin tarttumakohtia näiden soittotapojen kanssa onkin.

Musiikkityylejä on olemassa hyvin laaja kirjo. Vapaata säestystä ei tiukasti rajata minkään 

tiettyjen musiikkityylien työkaluksi, mutta oman kokemukseni perusteella populaarimusii-

kin tyylit ovat yleinen käyttökohde vapaalle säestykselle. Myös kouluympäristössä oppilaat 

ovat usein kiinnostuneita populaarimusiikin kappaleista, joiden toteuttamiseen vapaa säes-

tys  soveltuu  hyvin.  Populaarimusiikki  sisältää  hyvin  laajan valikoiman musiikkityylejä, 

esimerkiksi  pop-  ja  rockmusiikin  ”radiohitit”  1950-luvulta  2010-luvulle,  jazzmusiikin 

populaarisävytteisemmät tyylit kuten swing tai dixieland, mutta toisaalta myös kansanmu-

siikin ja miksipä ei jopa nuorten suosimat virret, joita on viime vuosina tallennettu hyvin-

kin  populaarisävytteisesti  ja  myyty  äänitteillä.  Rajasin  tutkittavat  musiikkityylit  omasta 

näkökulmastani  kahteen  mielenkiintoisimpaan:  pop-balladiin  ja  pop-beatiin,  lyhyemmin 

balladiin  ja beatiin.   Ne ovat yleisesti  vapaassa säestyksessä käytettyjä  musiikkityylejä, 

joista ei kuitenkaan ole olemassa vastaavaa paradigman omaista toteutustapaa kuin esimer-

kiksi tangosta tai monista latinalais-amerikkalaisista tyyleistä. Kun vertaa esimerkiksi pop-

beatia ja tangoa, on tangon tyylinmukaisesta toteutuksesta tietyt ennakko-odotukset, kun 

taas  pop-beatin  odotettavissa  oleva  toteutus  vaihtelee  soittajan  mukaan.  Tämä  loi 

hedelmäl-listä asetelmaa tutkimukselleni.

Kuten aiemmin olen esittänyt,  vapaata säestystä  voidaan tuottaa kahdesta näkökulmasta 

käsin: melodisesti tai komppaamalla. Näistä kahdesta soittotavasta mielenkiintoisempaa ja 

moniulotteisempaa  oli mielestäni  tutkia  melodista  vapaata  säestystä.  Kun  melodia  on 

mukana  soitossa,  se  tuottaa  usein  ”yhteentörmäyksiä”  kompin  kanssa.  Vaatii  luovuutta 

ylläpitää  komppia  ja  tuottaa  samanaikaisesti  myös  melodia.  Tästä  asetelmasta  uskoin 

syntyvän  hedelmällistä  aineistoa  eri  soittonäytteitä  vertailtaessa.  Tämän  vuoksi  rajasin 

tutkimuksen ainoastaan melodian kanssa tuotettavaan vapaaseen säestykseen.

Vapaaseen säestykseen kuuluu olennaisesti soittaminen vajaan nuottikuvan pohjalta. Vajaa 

nuottikuva  voi  tarkoittaa  esimerkiksi  pelkkiä  reaalisointumerkkejä,  sointumerkkejä  ja 

kappaleen sanoitusta tai lead sheet -nuottia. Tässä tutkimuksessa käytin nimenomaan lead 

sheet -nuotinnosta musisoinnin lähtökohtana.  Tämä antoi soittajalle riittävästi ennakkotie-

toa soitettavasta kappaleesta näytteiden itsenäiseen tallentamiseen, mutta jätti huomattavan 

paljon vapauksia soittajan oman tyylitietoisuuden varaan.
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Yksi tehtävä rajaus liittyy myös havainnoinnin laajuuteen. Mitä moninaisemmissa tilanteis-

sa tutkija voi tutkimaansa muusikkoa havainnoida, sitä kokonaisvaltaisemmaksi hänen ku-

vansa tutkittavasta musiikista muodostuu (Saha 1996, 48). Tässä tapauksessa informantteja 

oltaisiin  voitu  tarkkailla  esimerkiksi  erilaisissa  esiintymisympäristöissä  ja  sosiaalisissa 

tilanteissa ja tallentaa heidän tulkinnoistaan useampia versioita. Olin kuitenkin kiinnostu-

nut erityisesti informantin vaihtumisen vaikutuksesta soivaan lopputulokseen. Lisäksi ai-

neiston määrä kasvaisi tarpeettoman suureksi, jos informantteja observoitaisiin monilla ta-

voilla – tutkimuksessa on määrä tarkastella erityisesti soittajien välisiä eroja. Tämän vuoksi 

rajasin muuttujat informanttien vaihtumiseen ja tallensin kultakin informantilta vain yhden 

version molemmista kappaleista.

3.3 Strukturoitu haastattelu taustatietojen keräämiseksi

Pääpaino tässä tutkimuksessa oli soittonäytteiden analysoinnissa, mutta koin tarpeelliseksi 

kerätä lisätietoa informanteista hahmottaakseni paremmin heidän taustaansa ja vahvistaak-

seni käsitystäni  heidän eksperttiydestään. Tähän tarkoitukseen soveltuvimpana  metodina 

pidin strukturoitua haastattelua. Haastattelua voidaankin käyttää rinnakkain täydentämässä 

toista tiedonkeruumenetelmää (Bogdan & Biklen 1992, 96).

Strukturoitu haastattelu on yleensä lomakehaastattelu, jossa on valmiit kysymykset ja nii-

den esittämisjärjestys on kaikille vastaajille sama (Metsämuuronen 2006, 238). Strukturoi-

dussa haastattelussa  tutkija  olettaa,  että  haastattelukysymykset  ovat  riittävän kattavia  ja 

relevantteja halutun tiedon saamiseksi. Tutkija olettaa myös, että kaikki haastattelukysy-

mykset ovat informanttien ymmärrettävissä. (Berg & Lune 2012, 198.) 

Tutkimukseen  laatimani  haastattelulomake  löytyy  liitteestä  1.  Toteutin  strukturoidun 

haastattelun  lähettämällä  sen  informanteille  sähköpostitse  samassa  yhteydessä  muun 

aineiston kanssa eli informantit vastasivat haastatteluun itsenäisesti kirjoittamalla vastauk-

sensa paperille tai tietokoneelle.

Kerättyä tutkimustietoa analysoidaan järjestämällä, pilkkomalla, etsimällä toistuvia piirtei-

tä,  löytämällä  olennaisuuksia  ja  päättämällä  mitä  tiedosta  esitetään  (Bogdan  & Biklen 

1992, 153). Pyrin valitsemaan informantit niin, että minulla oli jo tutkimuksen alussa intui-

tiivinen  käsitys  heidän  eksperttiydestään.  Strukturoidulla  haastattelulla  pyrin  varmenta-

maan informanttien eksperttiyttä heidän harrastus-, harjoittelu-, esiintymis- ja työhistori-

ansa kautta.
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3.4 Tutkimuksen osallistujat

Informantit voidaan valita yksinkertaistettuna kahdella tavalla: satunnaisesti tai valikoiden. 

Valikoiden  tehdyissä  otoksissa  informantit  valitaan  tutkijan  harkinnan  mukaan. 

(Metsämuuronen 2006, 53.) Informanttien valinnassa voidaan soveltaa myös niin sanottua 

lumipallo-otantaa mikä tarkoittaa, että informantteja saadaan mukaan yhden ihmisen anta-

mien suositusten ja näiden antamien yhä uusien suositusten kautta (Metsämuuronen 2006, 

55). Joskus informanttien valintamenettelyssä voi nähdä piirteitä Delfoi-menetelmästä (kts. 

Linstone  & Turoff  1975),  jossa  informanteiksi  valitaan  mahdollisimman  monipuolinen 

otos kohdealan asiantuntijoita.

Tässä tutkimuksessa tallensin informanttien tuottamia soittonäytteitä, joiden oli määrä olla 

musiikillisesti mahdollisimman korkeatasoisia. Näin informanttien valinta muodostui hy-

vin olennaiseksi tutkimuksen onnistumisen kannalta ja sen oli luonnollisesti oltava valikoi-

tua ja tarkkaan harkittua, osin myös Delfoin piirteitä sisältävää. Informanttien valinnassa 

oli myös lumipallo-otannan sävyjä, kun sain joiltakin informanteilta vihjeitä muista mah-

dollisista  informanteista.  Suositusmenettelyssä  piili  tutkimuksen  luotettavuuteen  liittyvä 

riski informanttien riippuvuudesta toisiinsa. Kun informantteja valittiin osin toisten infor-

manttien antamien suositusten perusteella, tutkimusaineisto saattoi tahattomasti painottua 

esimerkiksi tietyn opettajan oppilaisiin tai tiettyyn vapaan säestyksen ”koulukuntaan”, jos 

sellaisia on olemassa. Informanttien taustat vaikuttavat luonnollisesti heidän tapaansa tuot-

taa vapaata säestystä ja saman opettajan tai koulukunnan vaikutus saattaa vääristää tutki-

musaineistoa. Kukin informanteista vastasi lyhyeen strukturoituun haastatteluun  (liite 1), 

jolla keräsin perustietoja heidän musiikillisesta taustastaan ja pyrin myös tarkkailemaan 

yhtenevien  taustojen  riskin  toteutumista.  Pyrin  myös  tietoisesti  etsimään  informantteja 

mahdollisimman erilaisista taustoista ympäri Suomea.

Tutkimukseen osallistui kahdeksan pianon vapaan säestyksen eksperttiä. Informanteilla oli 

mahdollisuus esiintyä tutkimuksessa omalla nimellään tai anonyymisti,  joista kumpaakin 

vaihtoehtoa  suosittiin.  Omalla  nimellään  esiintyvät  informantit  olivat  Kalle  Elkomaa, 

Lasse Rasinkangas, Jasse Varpama ja Jyrki Tenni. Kaikkia informantteja yhdisti pianon 

vapaan säestyksen eksperttiys, mutta muutoin joukko oli varsin kirjava. Ikähaarukka ulot-

tui reilusta kahdestakymmenestä yli viiteenkymmeneen vuoteen. Musiikin opiskelun taus-

tat vaihtelivat itseoppineista pianisteista pitkälliseen ammatilliseen koulutukseen. Kaikkia 

informantteja yhdisti mittava esiintymiskokemus ja bänditoiminta, vaikka en pyrkinytkään 

tarkoitushakuisesti etsimään bänditaustaisia pianisteja.
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Informantti 1: Noin 50-vuotias pianisti edusti informanteista tämän tutkimuksen ”veteraa-

neja”.  Hänen kokemuksena näkyi niin vapaan säestyksen soittovuosissa (noin 40 vuotta), 

esiintymisiensä  määrässä  (muutamia  tuhansia),  opetuskokemuksessaan  (vuodesta  1985) 

kuin muodollisessa koulutuksessaankin (pianon B-tutkinto Raija Alestalo-Rahkon kanssa 

ja musiikin maisteri). Informantti edusti ikäpolvea, jonka nuoruudessa vapaan säestyksen 

koulutusta ei ollut tarjolla. Niinpä hän olikin ollut ”pienestä pitäen korvakuulosoittaja” ja 

hämmästyttänyt  esimerkiksi  nuoruutensa  piano-opettajaa  soittamalla  Abban  Waterloon 

korvakuulolta. Hän sai ensimmäisen kerran muodollista vapaan säestyksen koulutusta vas-

ta Sibelius-Akatemiassa opettajinaan Kimmo Hakasalo ja Esa Helasvuo. Hän oli opettanut 

vapaata säestystä aiemmin Sibelius-Akatemiassa ja nykyään Tampereen ammattikorkea-

koulussa. Esiintymistaustaa hänellä oli ainakin jazz-trioista, iskelmä- ja rockyhtyeistä, teat-

terista,  klassisista pianokonserteista,  viihdeorkestereista,  säestystehtävistä,  studioäänityk-

sistä ja kapellimestarin töistä. Hänen pianon soittoonsa olivat vaikuttaneet lukuisat klassi-

sen, jazzin ja vapaan säestyksen pianistit.  Nykyään musiikki täyttää informantin elämää 

lähinnä  opetukseen liittyvän  toiminnan  muodossa  noin  30 tuntia  viikossa.  Hän nimeää 

vapaan säestyksensä oppi-isäksi Esa Helasvuon. Hänen vaikutteiden antajissaan ei esiinny 

tämän tutkimuksen informantteja.

Informantti 2: Toinen informantti  oli noin 25-vuotias hiljattain valmistunut luokanopet-

taja, joka oli soittanut pianon vapaata säestystä 12 vuotta. Hän edusti tässä tutkimuksessa 

nuorta pianistipolvea, jolla ei ollut pitkää muodollista koulutusta vaan hän oli enimmäk-

seen  itseoppinut.  Hän oli  ottanut  kansalaisopiston  pianotunteja  ala-asteella,  piipahtanut 

muutaman  kuukauden  konservatoriossa  sekä  tuoreimpana  musiikkiopintoina  opettajan 

koulutuksen vapaan säestyksen opintojaksot sekä musiikin sivuaineopinnot eli omien sano-

jensa mukaan hän oli saanut soitonopetusta melko vähän. Hän oli siis paljolti ”luomupia-

nisti” – musiikillisesti lahjakas ja vapaana säestäjänä pääosin itseoppinut. Hän oli kokenut 

bändimuusikko (noin 300 esiintymistä) proge- ja hip hop -bändien kosketinsoittajana sekä 

valtavirran musiikkityyleistä hää- ja bilebändeissä. Hän kertoi opettavansa musiikkia kuusi 

tuntia viikossa ja toimivansa bändien parissa noin neljä tuntia viikossa, musiikin parissa 

siis kaikkiaan noin kymmenen tuntia viikoittain. Suurimpina vaikutteenantajina hän koki 

soittokaverinsa ja tiettyjä soittajia, joista hän nimesi Jukka Gustavssonin (Wigwam-yhtye) 

ja reggaetuottaja Tommi Tikkasen.

Informantti  3:  Noin  nelikymppinen  informantti  3  tutustui  vapaaseen  säestykseen  6-

vuotiaana.  Hänen koulutustaustansa oli musiikkiopiston klassisessa pianon soitossa sekä 
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musiikkikasvatuksen  opinnoissa  useassa  eri  oppilaitoksessa.  Hänen  opettajissaan  ei  ole 

muita tämän tutkimuksen informantteja eikä samoja opettajia kuin muilla informanteilla. 

Hän oli opettanut pianon vapaata säestystä kolmetoista vuotta ja esiintynyt kymmenvuoti-

aasta alkaen. Hän kertoi esiintyvänsä aktiivisesti (noin 1000 esiintymistä) bändien koske-

tinsoittajana  ja  jonkin verran trubaduurina  laulaen  ja  säestäen  samalla  itseään pianolla. 

Lisäksi hän teki säestys- ja taustamusiikkikeikkoja. Hän arvioi käyttävänsä viikossa musii-

kin  parissa  työskentelyyn  50 tuntia.  Hänen pianon soittoonsa  olivat  vaikuttaneet  muun 

muassa Iiro Rantala, David Paich, Lenni-Kalle Taipale sekä yksi tämän tutkimuksen infor-

manteista.

Informantti 4:  Kolmissakymmenissä oleva informantti oli tämän tutkimuksen informan-

teista nähdäkseni vankimmin jazzpianon soittoon suuntautunut ainakin koulutuksensa puo-

lesta. Hän oli opiskellut jazzpianon soittoa yliopistotasolla ja kertoi valmistuvansa piak-

koin. Hänellä oli myös muusikon tutkinto ammattikorkeakoulusta ja klassisen pianon 3/3-

tutkinto. Piano-opettajia hän listasi kymmenkunta, joista yksikään ei ole sama kuin muilla 

informanteilla eikä myöskään kukaan informanteista. Hänellä oli ollut vapaan säestyksen 

oppilaita vuodesta 2010 alkaen. Hän oli esiintynyt pop- ja rockyhtyeissä, cover-bändeissä, 

artistien taustayhtyeissä, studiomuusikkona, teatterissa, soolopianistina, jazzpienyhtyeissä 

ja  big  bandeissa  vuodesta  1998 alkaen.  Hän kertoi  harjoittelevansa  viikoittain  viidestä 

viiteentoista tuntia sekä esiintyvänsä yhdestä kolmeen kertaan viikossa. Hän kuvaili kunkin 

opettajan  vaikuttaneen  omalla  tavallaan  hänen  soittoonsa  ja  listasi  esikuvikseen  muun 

muassa Herbie Hancockin, Chick Corean, Keith Jarretin sekä monet suomalaiset jazzpia-

nistit. Populaarimusiikin esikuvikseen hän mainitsi esimerkiksi Stingin, Eric Claptonin ja 

Bruce Springsteenin.

Informantti 5: Noin 55-vuotias informantti 5 oli myös kokemuksellaan tämän tutkimuk-

sen senioreja. Hän kertoi soittaneensa vapaata säestystä noin neljäkymmentä vuotta. Hän 

oli opiskellut Pohjois-Kymen musiikkiopistossa, Pop & Jazz Konservatoriossa, Helsingin 

konservatoriossa,  Berklee  School  of  Music  -oppilaitoksessa  sekä Metropolia  AMK:ssa. 

Vapaassa säestyksessä hän oli itseoppinut eli hänellä ei ollut samoja opettajia kuin muilla 

informanteilla  eikä  myöskään  välitöntä  musiikillista  vuorovaikutussuhdetta  keneenkään 

informanteista. Hän kertoi opettaneensa vapaata säestystä 32 vuotta ja esiintyneensä arviol-

ta 2500 kertaa 43 vuoden aikana esimerkiksi rockyhtyeissä, jazz-trioissa, klassisena pianis-

tina,  teatterissa,  ravintolamuusikkona  sekä  kymmenissä  levytyksissä  studiomuusikkona. 

Hän arvioi työskentelevänsä musiikin parissa viikoittain noin 50 tuntia. Vaikutteiden anta-
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jikseen hän nimesi taidemusiikin piirissä Bachin ja Chopinin, jazzgenressä nimet Sonny 

Clark, Bill Evans ja Keith Jarret sekä muista genreistä David Foster, Richard Tee ja Jan 

Hammer.

Informantti  6:  Noin  40-vuotias  informantti  6  aloitti  vapaan  säestyksen  8-vuotiaana. 

Hänellä oli kattava muodollinen ja epämuodollinen koulutustausta pianosta niin taide- kuin 

pop  &  jazz -musiikistakin,  esimerkiksi  musiikkiopiston  I-tutkinto,  musiikin  maisterin 

tutkinto ja musiikkipedagogin opinnot pääinstrumenttinaan pop & jazz -piano. Hänellä oli 

luonnollisesti ollut useita opettajia, joista hän mainitsi Kimmo Hakasalon (1,5 vuotta), Esa 

Helasvuon, Carita Holmströmin. Hänellä oli siis kaksi samaa opettajaa kuin informantti 

1:llä ja lisäksi hän oli ollut vuoden verran erään tämän tutkimuksen informantin oppilaana. 

Muodollista opetusta tärkeämpänäkin hän piti opiskelukavereiden kesken epämuodollisesti 

vietettyjä jammailu- ja ajatustenvaihtohetkiä vuosina 1989–2000. Luettelemistaan vaikut-

teenantajista yksikään ei ole tämän tutkimuksen informantti  eikä informanttien opettaja. 

Hän on opettanut vapaata säestystä vuodesta 1991 saakka ja esiintynyt  arvionsa mukaan 

noin 1200 kertaa vuodesta 1978 alkaen. Esiintymisten kirjo vaihteli laulajien pianosäestyk-

sestä erityylisiin bändeihin niin koulun salissa kuin TV:ssäkin. Tällä hetkellä hän arvioi 

työskentelevänsä musiikin parissa viikoittain noin kaksikymmentä tuntia. Opiskelukaverei-

den lisäksi hän mainitsi suurimmiksi vaikuttajikseen ala-asteen musiikin aineenopettajan, 

joka  opetti  hänet  komppaamaan  sekä  ammattikorkeakoulun  pop  & jazz  -tyylin  piano-

opettajat.  Hän kertoi myös kuunnelleensa kymmeniä pianisteja ja heidän soittotyylejään 

kuten Chick Coreaa, Oscar Petersonia ja Bill Evansia sekä suomalaisista pianisteista esi-

merkiksi Esa Helasvuota, Carita Holmströmiä ja Lenni-Kalle Taipaletta.

Informantti 7: Informantti oli noin 30-vuotias pianisti ja bändikosketinsoittaja. Hänellä oli 

noin 600–800 esiintymisen kokemus cover-bändeissä soittaen esimerkiksi tanssimusiikkia, 

rockia ja gospelia sekä pianistina soittaen taustamusiikkia kuten jazzia, ikivihreitä tai klas-

sista musiikkia. Hän kertoi soittaneensa pianon vapaata säestystä noin 15-vuotiaasta alkaen 

ja pianon lisäksi myös alttoviulua. Hän opiskeli musiikkia musiikkikoulussa, konservatori-

olla sekä ylemmällä korkeakoulutasolla. Hänen nimeämistään viidestä opettajasta kukaan 

ei ollut tämän tutkimuksen piirissä. Eniten hän koki oppineensa musiikista ”elämän koulus-

sa” – kanssamuusikoiden kanssa soittaen ja toisten soittoa kuunnellen. Hänellä oli kahdek-

san vuoden opettamiskokemus pianon vapaasta säestyksestä. Hän käytti musiikin parissa 

keskimäärin kolmekymmentä tuntia viikossa. Musiikillisiksi vaikutteiden lähteikseen hän 

nimesi Herbie Hancockin, Elton Johnin sekä yhden tämän tutkimuksen informanteista.
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Informantti 8: Noin 35-vuotias informantti oli soittanut pianon vapaata säestystä noin 26 

vuotta. Hän kävi yksityisillä pianotunneilla kaksi vuotta sekä teorian ja trumpetinsoiton 

opintoja yhdeksän vuotta konservatoriotasolla. Lisäksi hän opiskeli Pop & Jazz Konserva-

toriossa ja oli opiskellut musiikin teorian pääaineopintoja. Hän kävi myös musiikkiluokat 

ja musiikkilukion. Hän nimesi kymmenen instrumenttiopettajaa, joista yksi oli tämän tutki-

muksen informantti. Hän kertoi opettaneensa pianon vapaata säestystä neljä vuotta ja esiin-

tyneensä noin 1300 kertaa seitsemäntoista vuoden aikana. Esiintymiset olivat pääasiassa 

pop-, rock- ja iskelmämusiikkia bändin pianistina tai  kosketinsoittajana.  Lisäksi hän oli 

esittänyt taustamusiikkia erilaisissa juhlissa, ollut mukana teatteriproduktioissa ja toteutta-

nut kaksi omaa teemaprojektia. Hän arvioi työskentelevänsä musiikin parissa keskimäärin 

30  tuntia  viikossa.  Hän  nimesi  esikuvikseen  ja  vaikuttajikseen  pianisteista  esimerkiksi 

Richard  Claydermanin,  Olli  Ahvenlahden,  Lenni-Kalle  Taipaleen,  Thelonius  Monkin, 

Herbie Hancockin, Chick Corean ja monia muita. Muista muusikoista hän mainitsi esimer-

kiksi  Stingin,  Miles  Davisin,  Benny  Andersonin,  Björn  Ulvaeusin,  J.S.  Bachin,  Jean 

Sibeliuksen ja Sergei Rachmaninoffin.

3.5 Nuottikuvasta musiikkianalyysiin

Musiikkia yleisesti voidaan taltioida ainakin seuraavissa muodoissa: nuotit, äänitallenne, 

MIDI, videotallenne, päiväkirja (esiintyjien, säveltäjien tai kuulijoiden), haastattelut, kyse-

lyt, ohjelmalehtisten tai äänitteiden kansien sisältö ja kaupalliset tilastot (esimerkiksi levy-

myynti tai oheistuotteiden myynti) (Cook & Clarke 2004, 13). Tässä tutkimuksessani tal-

lensin analysoitavan musiikin MIDI-muotoon, joka jätti mahdollisuuksia usean tarkastelu-

formaatin käyttöön.

3.5.1 Soitettavat kappaleet

Käytin tutkimuksessa soitettavina kappaleina kahta tutkimusta varten säveltämääni, infor-

manteille ennalta tuntemattomia kappaleita. Näin pyrin minimoimaan sen, etteivät infor-

mantit  soittaisi  kappaleita  alkuperäisesitystä  jäljitellen  vaan  toteuttaisivat  aidosti  oman 

näkemyksensä  pyydetystä  musiikkityylistä.  Informantit  saivat  kappaleesta  lead 

sheet -muotoisen  nuotin  sekä  ilmoituksen  kappaleessa  käytettävästä  musiikkityylistä. 

Soitettavia kappaleita oli kaksi: yksi pop-balladi ja yksi pop-beat.  Yhden soittonäytteen 

arvioin kestävän noin minuutin.
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Pop-balladi: ”You're my world”

Pop-balladilla tarkoitan tässä yhteydessä tasajakoista, ”tunteisiin vetoavaa” hidasta popu-

laarimusiikin teosta. Tyypillisesti kappaleen tunnelma rakentuu seesteisemmästä säkeistös-

tä ja mahtipontisemmasta kertosäkeestä.  Tämän lajityypin kappaleita kuulee esimerkiksi 

Euroviisujen kilpailukappaleina ja monien populaarimusiikin artistien repertuaarissa aina-

kin 1980-luvulta tähän päivään.

Tyyppiesimerkkejä tavoitellusta tyylilajista ovat esimerkiksi Whitney Houstonin esittämä I 

will always love you, Celine Dionin My heart will go on, Def Leppardin Love hurts, Ricky 

Martinin She's all I ever had ja kotimaisista julkaisuista esimerkiksi Jari Sillanpään esittä-

mä Jos saan sulle itseni antaa, Katri Helenan laulama käännösversio Negativen kappaleesta 

nimellä Olen elossa taas, Yön Rakkaus on lumivalkoinen tai Happoradion kappale Puhu 

äänellä jonka kuulen.

Kappaleessa ei ole tekstiä, mutta nimesin sen tyypillisesti rakkausteemaan. Kappaleen nimi 

on ”You're my world” (liite 4). Sävelsin melodiaan tarkoitushakuisesti useita pitkiä taukoja 

ja  pitkäkestoisia  säveliä.  Näillä  halusin  tarjota  informanteille  improvisoinnin  mahdolli-

suuksia, kun melodialta jää tyhjää tilaa täytettäväksi. Kirjoitin myös melodiaan populaari-

musiikille ominaisia synkopoituja rytmejä nähdäkseni, kuinka informantit käsittelevät sat-

sia  perussykettä  rikkovien rytmien kohdalla  – kuinka he soittaisivat  basson, soinnun ja 

melodian pop-balladissa. Kappaleessa on kaksi taitetta:  säkeistö (A) ja kertosäe (B). A-

osan  melodia  liikkuu  pääosin  yksiviivaisessa  oktaavialassa  nousten  ylemmäksi  B-osan 

lähestyessä. B-osan melodia on kirjoitettu pääosin säkeistöä korkeammalle, mikä on tyypil-

listä pop-balladille. Kappaleen sävellaji on C-duuri. Soinnut vaihtuvat tahdin tai kahden 

välein, mutta ovat yksinkertaiset. Soinnutus noudattelee diatonisesti duurin sointuasteita, 

joiden lisäksi kappaleessa esiintyy kaksi kertaa pop-balladeille ominainen neljännen asteen 

mollisointu (Fm). Kaikki soinnut ovat tarkoituksellisesti kolmisointuja ja soinnun pohjasä-

velestä poikkeavia bassosäveliä en erikseen kirjoittanut, vaikka diatonisille bassokuluille 

olikin  kappaleessa  useita  ilmeisiä  kohtia.  Toivoin  yksinkertaisen  soinnutuksen  jättävän 

tilaa informanttien omille soinnutusratkaisuille.  Kirjoitin nuotin 2/2-tahtilajiin (alla breve) 

helpottaakseni nuotin luettavuutta. Tyypillinen odotettavissa oleva esitystempo kappaleelle 

oli mielestäni noin 65 puolinuottia minuutissa.

Ennalta oletin kaikkien soittavan pop-balladin tasajakoisena enkä esimerkiksi kolmimuun-

teisena,  mikä on tyylille tyypillistä.  Usein  pop-balladi loppuu  hidastukseen, jota hieman 
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odotin kappaleen loppuun. Myös blokkisointuja  odotin esiintyvän,  jos halutaan ilmaista 

voimakkaampaa tehoa. Yleisesti odotin A-osan alkavan herkemmin ja kappaleen kasvavan 

tunnelmaltaan loppua kohti, joten blokkisointuja voisi esiintyä erityisesti  B-osassa (kerto-

säkeessä).  Tämä tunnelman kasvaminen saattaisi  näkyä  myös  B-osan voimakkaampana 

dynamiikkatasona ja mahdollisesti myös satsin paksuuntumisena ja runsaampana pedaalin 

käyttönä. Balladin melodiassa käyttäisin itse tyypillisesti rinnakkaisintervalleja, varsinkin 

alasekstiä. Melodiaan sävellettyjä pitkiä taukoja odotin informanttien täyttävän kahdeksas-

osapohjaisilla murtosoinnuilla.

Pop-beat: ”For better or for worse”

Beat-komppi eri variaatioineen ja sovelluksineen eri instrumenteille on ikonisoitunut popu-

laarimusiikkiin jo ainakin rock'n'roll -musiikin alkuajoilta 1950-luvulta lähtien. Sitä käyte-

tään tänä päivänäkin  monien  musiikkityylien  yhteydessä.  Tässä tutkimuksessa tarkoitan 

pop-beatilla tasajakoista ja beat-komppiin nojaavaa sävelmää, jonka esitystempo on 100–

160 neljäsosaiskua minuutissa.  Beat-kompilla puolestaan tarkoitan mainitussa sykkeessä 

etenevää säestystä, jossa toinen ja neljäs isku ovat sointuja sekä ensimmäinen ja kolmas 

isku ja toisen iskun painoton kahdeksasosa bassosäveliä.  Pop-beat-tyylille  on ominaista 

metrisen rytmin säilyvyys tasaisena läpi kappaleen. Kappaleet noudattavat usein duurimol-

litonaliteettia ja niissä on usein toistuvia harmonisia ja melodisia rakenteita. Rakenteelli-

sesti kappaleissa on yleensä säkeistö (A) ja kertosäe (B) sekä vaihtelevasti näitä yhdistävä 

väliosa (bridge) sekä instrumentaalivälikkeitä ja -sooloja. Toisinaan kappaleissa on myös 

laulettu C-osa.

Tyypillisiä  pop-beateja  ovat  esimerkiksi  Bruce  Springsteenin  Born  in  the  USA,  Tina 

Turnerin esittämä The best tai  Kentin kappale Musik non stop.  Suomalaisista  teoksista 

esimerkkejä pop-beateista ovat Virve Rostin esittämä Sata salamaa, Elonkerjuun kappale 

Viistäköön siipeni maata, Johanna Kurkelan laulama Tuo se mulle, Olavi Uusivirran On 

niin helppoo olla onnellinen ja Suvi Teräsniskan Jos mikään ei riitä.

For better or for worse -kappale (liite 5) on hieman ”euroviisuhenkinen” pop-beat. Säkeistö 

(A) on kaihoisa kertosäkeistön (B) nostattaessa toivon ja ilon sävyjä. Sävellaji on säkeis-

tössä pääosin h-molli, joskin siinä on piirteitä myös rinnakkaisesta D-duurista. Säkeistön 

melodia noudatti  luonnollista  h-molliasteikkoa ja jätin siihen tilaa informanttien  omalle 

tulkinnalle taukojen ja pitkien melodiasävelten muodossa. Yhtenä yksityiskohtana halusin 

tarkkailla informanttien suoritusta samaa säveltä toistavissa kohdissa. Oman kokemukseni 
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mukaan saman sävelen toisto melodiassa kuulostaa vapaassa säestyksessä usein yksitoik-

koiselta ja kaipaa soveltamista vapaalta säestäjältä. Tätä tarkkaillakseni kirjoitin B-osaan 

samaa säveltä toistavia melodiakohtia. Kertosäkeistön sävellaji vaihtui D-duuriksi. Samalla 

melodia nousi korkeampaan rekisteriin. Soinnutus oli tyylille tyypillistä duuri- ja mollikol-

misointua  noudattavaa  ja  jätti  toivoakseni  tilaa  soinnutuksen  rikastamiselle  ja  muunta-

miselle. Soinnun pohjasävelestä eroavia bassosäveliä en tämänkään kappaleen nuottiin kir-

joittanut, vaan odotin informanttien lisäävän niitä itse.

Ennakkoon odotin pedaalin käytön olevan säästeliästä,  sillä pop-beatien basso on usein 

tiheä ja pedaali saattaisi samentaa sointia paljon käytettynä. Pop-beat voi tempoltaan olla 

hyvin monenlainen. Oma ajatukseni kappaleen temposta oli noin 125 neljäsosaa minuutis-

sa.  En  odottanut  ennakkoon  metrisiä  muutoksia  kappaleen  aikana,  vaan  beat-kappale 

etenee tyypillisesti tasaisella sykkeellä alusta loppuun. Melodian koristeluun ajattelin infor-

manttien käyttävän etuheleitä  ja koko satsin paksuisina tehokeinoina  molempien käsien 

samanaikaista aksentointia melodian tyhjissä paikoissa. Kappaleen viimeiselle riville teki-

sin myös molemmilla käsillä aksentit tiheään vaihtuvien sointujen rytmissä. Tämän uskoin 

ennakkoon myös ainakin osan informanteista tekevän.

3.5.2 MIDI-data aineistona

1980-luvun  alussa  kehitettiin  standardi  sähköisten  soittimien  väliseen  reaaliaikaiseen 

kommunikaatioon, jolle muodostettiin hieman myöhemmin myös tallentamisen mahdollis-

tava  tiedostoformaatti.  Standardia  alettiin  kutsua  nimellä  Musical  Instrument  Digital 

Interface, joka lyhennettin yleisesti muotoon MIDI. MIDI-tiedosto antaa suhteellisen tar-

kan kuvan soitetuista sävelistä. Jokaisesta sävelestä ilmaistaan sen sävelkorkeus, alkamis-

hetki, päättymishetki  ja soittovoimakkuus. Lisäksi tallentuu  muun muassa  tieto kaikupe-

daalin liikkeistä.  (Clarke 2004, 79–80.) MIDI-tiedosto voi sisältää edellä kuvatun lisäksi 

paljon muutakin tietoa ja MIDIä voidaan hyödyntää monipuolisiin käyttökohteisiin kuten 

esiintymisvalojen  ohjaamiseen  tai  käytettävien  soitinäänien  vaihtamiseen.  Tämän  tutki-

muksen aineiston keräämisen kannalta olennaista oli kuitenkin, että MIDIä hyödyntämällä 

saatiin tarkka ja helposti tarkasteltavissa oleva tallenne informantin tuottamasta soittonäyt-

teestä: millä ajan hetkellä painettiin ja päästettiin vapaaksi mitäkin koskettimia, millä voi-

makkuudella ja kuinka pedaalia käytettiin. Tämä antoi hyvän lähtökohdan soittonäytteiden 

analysointiin.



36

MIDI-tallenteen  sävelen  äänenvoimakkuus  ilmaistaan  127  eri  voimakkuustasolla,  jossa 

yksi  on  mahdollisimman  hiljainen  sävel  ja  127  maksimivoimakkuudella  soitettu  sävel. 

Nolla-arvo  merkitsee  sävelen  soinnin  lopettamista.  Vaikka  voimakkuustasot  olivatkin 

portaittaisia elävän musiikin portaattomaan dynamiikkaan verrattuna, voimakkuustasojen 

määrä oli tähän tutkimukseen täysin riittävä, koska ihmisen dynamiikan erottelukyky on 

MIDI-tallenteen  127:ää  arvoa  karkeampi.  Esimerkiksi  nuottikirjoituksessa  dynamiikan 

muutoksia ilmaistaan paljon karkeammalla, piano pianissimosta forte fortissimoon ulottu-

valla asteikolla.  Kaikupedaalista tässä tutkimuksessa riitti  tieto,  onko pedaali painettuna 

alas vai ei. Monet kosketinsoittimet välittivät lisäksi pedaalin osittain painettuja asentoja. 

Tämän perusteella MIDI-tallennetta voi pitää riittävän tarkkana ja soveltuvana aineistonke-

räysmuotona tämän tutkimuksen tarpeisiin.

Yksi  tutkimuksen  etenemiseen  olennaisesti  vaikuttava  ratkaisu  oli  se,  missä  muodossa 

kerätty  MIDI-aineisto  esitettäisiin  ja  analysoitaisiin.  MIDI-muotoinen  aineisto  voidaan 

esittää useammassa eri muodossa. MIDI-datasta voidaan piirtää nuottikuva, toistaa se ääni-

tallenteena tai  esittää pelkkänä MIDI-datan tapahtumalistana.  Kuvassa 6 on esitetty esi-

merkki MIDI-datan esittämisestä tapahtumalistana.

Yksinkertaisimmillaan MIDI-tiedosto on siis lista tapahtumia. Listamuotoinen esitystapa 

on hyvin tarkka, mutta tämän tutkimuksen tarpeisiin epäkäytännöllinen ja epähavainnolli-

nen. MIDI-tiedon äänimuotoinen esitys sen sijaan antaa nopeasti kokonaiskuvan musiikis-

ta. Äänimuotoisesta tarkastelusta kuuli nopeasti esimerkiksi koehenkilöiden komppi-ideoi-

ta,  melodian  koristeluun  käytettyjä  keinoja  ja  bassolinjoja.  Päädyinkin  hyödyntämään 

MIDI-tiedostojen kuuntelemista hyödyntävää auditiivista analyysia toisena pääasiallisena 

analyysin  työkaluna.  Auditiivisen  analyysin  rooli  korostui  lopulta  jopa  enemmän  kuin 

ennakkoon  ajattelin.  Auditiivisen  analyysin  suurin  heikkous  oli  sama  kuin  suurin 

vahvuuskin:  soiva  musiikki  etenee  nopeasti,  joten  tarkastelu  painottuu  enemmän 

karkeamman tason havaintoihin kuin satsin analysointiin hetki hetkeltä.

Olin kiinnostunut informanttien käyttämistä sävelistä soittonäytteitä analysoidessani – min-

kälaisia harmonisia valintoja,  sointuhajotuksia ja sointujen rikastamiskeinoja informantit 

käyttivät,  kuinka he käsittelivät  melodian  suhteen  hiljaiseksi  jääviä  kohtia  kappaleessa, 

minkälaisia bassosäveliä he käyttivät. Äänitallenne yksistään oli epäkäytännöllinen edellä 

lueteltujen piirteiden analysointiin, koska auditiivinen analyysi tapahtuu hetkessä ja halusin 

tarkastella dataa myös ajasta riippumatta. Ratkaisu tähän oli soittonäytteiden nuottimuotoi-

nen esitystapa. Nuoteista näin nopeasti soitetut sävelet ja niiden kestot. Myös eri soitto-
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KUVA 6. Esimerkki MIDI-tiedoston tapahtumalistasta.

näytteiden vertaaminen toisiinsa oli nuottien avulla sujuvaa. Tämän vuoksi muunsin MIDI-

muodossa kerätyt  soittonäytteet  nuottikirjoitukseksi ja käytin niitä analysointiin  yhdessä 

soivan tallenteen kanssa ja välillä myös pelkkää nuottikuvaa.

Esitin analysoitavat soittonäytteet basso- ja diskanttiavaimella. Tämän notaatiotavan vah-

vuutena esimerkiksi sointumerkkien ja diskanttiavaimen sisältävään lead sheet -notaatioon 

verrattuna on, että myös matalat sävelet tulevat selkeästi ilmaistuiksi.

Usein tutkija joutuu itse nuotintamaan soivan materiaalin. Tällöin huolenaiheena on erityi-

sesti nuotinnoksen tarkkuus etenkin harmonian suhteen.  (Suutari 2007, 112.)  Tutkimuk-

sessani tätä ongelmaa ei ollut, kun soittonäytteet tallennettiin sähköiseen MIDI-muotoon. 

MIDI-tallenne mahdollisti näytteiden tarkastelun samalla kertaa niin kuunneltavana tallen-

teena kuin vaivattoman muuntamisen myös nuottikuvaksi. MIDI-tallenteiden käsittelyyn 

käyttämäni sekvensseriohjelmisto esitti soivan MIDI-tallenteen nuotteina basso- ja diskant-

tiavaimelle lähes automaattisesti. Käyttäjän päätettäväksi jäi ainoastaan kvantisoinnin tark-

kuus eli  se, minkälaisina aika-arvoina nuotit  lyhimmillään  esitettiin sekä rajasävel, joka 
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jakoi koskettimet basso- ja diskanttiavaimelle. Kvantisoinnin suhteen valitsin tarkkuudeksi 

pääosin kahdeksasosanuottien tarkkuuden, ajoittain myös kuudestoistaosanuotinnoksen, jos 

näytteiden  kuuntelu  antoi  viitteitä  sen  tarpeellisuudelle.  Kuudestoistaosia  lyhyemmillä 

aika-arvoilla tapahtuvat ilmiöt – kuten etuheleet – analysoin auditiivisesti tallennetta kuun-

telemalla. Rajasävelen määrittely vasemman ja oikean käden nuottiviivaston suhteen osoit-

tautui haastavammaksi. Pianistin kädet luonnollisesti liikkuvat pitkin koskettimistoa kap-

paleen edetessä. Käyttämäni ohjelmisto mahdollisti ainoastaan kiinteän rajasävelen käytön, 

minkä vuoksi tietyt osiot näkyivät selvästi väärällä nuottiviivastolla. Lähellä käden vaihto-

paikkaa jouduin myös välillä pohtimaan, kumpaa kättä informantti on käyttänyt tiettyjen 

sävelten soittamiseen.

Pyysin informantteja toimittamaan soittonäytteensä täysin sellaisena kuin se soittohetkellä 

tallentui  (liite  3)  eli  esimerkiksi  virheitä  korjaamatta  ja  rytmejä  kvantisoimatta.  Koska 

informanteilla oli mahdollisuus tallentaa soittonäytteensä ilman metronomia, on luonnollis-

ta, että näytteen esitysnopeus vaihteli näytteen aikana. Näihin näytteisiin rakensin jälkikä-

teen neljäsosanuotteihin pohjautuvan metronomiraidan. Valitsin metronomin tarkkuudeksi 

neljäsosanuotin myös alla breve -tahtilajissa lisätäkseni nuotinnoksen tarkkuutta. Käytän-

nössä muodostin metronomiraidan soittamalla informantin soittonäytteen mukana uudelle 

raidalle tasaista neljäsosasykettä. Soiton jälkeen kvantisoin soittooni jääneet rytmivirheet 

sekvensseriohjelman niin sanotussa Piano Roll -näkymässä, jossa soitetut sävelet esitetään 

vaakasuorina  palkkeina  alkamis-  ja  päättymishetkiensä  perusteella  ja  eri  korkeuksilla 

riippuen sävelen korkeudesta. Piano Roll -näkymässä tarkastelin visuaalisesti alkuperäistä 

soittonäytettä ja temporaitaa rinnakkain ja kohdistin metronomiraidan sävelet visuaalisesti 

alkuperäiseen  soittonäytteeseen.  Sekvensseri-ohjelmassa  oli  toiminto,  jota  käyttämällä 

laaditusta metronomiraidasta saattoi muodostaa automaattisesti tempokartan soittonäytteel-

le, joka huomioi informantin soittonopeuden vaihtelut. Kun kuvan 7 kaltainen tempokartta 

oli muodostettu, neljäsosasyke seurasi soittonäytteen vaihtelevaa tempoa ja näyte voitiin 

esittää nuottimuodossa. Analyysissa jätin tempovaihtelut huomiotta jo senkin vuoksi, että 

osa informanteista halusi soittaa metronomin mukana ja osa informanteista vapaassa tem-

possa.  Ilmoitin  jokaiselle  kappaleelle  kuitenkin  esitystempon  informanttikohtaisesti. 

Metronomitempot saatoin ilmoittaa tarkasti ja vapaassa tempossa esitetyille näytteille arvi-

oin keskimääräisen esitystempon metronomin avulla.
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KUVA 7. Esimerkki soittonäytteen tempokartasta.

Juha Henriksson (1998, 1) on pohtinut jazzmusiikin analysointia.  Jazzmusiikissa korvin 

kuultavat elementit ovat tärkeämpiä kuin mihin länsimaisen nuottikirjoituksen mahdolli-

suudet taipuvat. Tämän vuoksi myös  auditiivinen havainnointi  on  usein  tärkeässä osassa 

analysoitaessa  niin  jazzmusiikkia  kuin  muitakin  musiikkityylejä.  Henrikssonin  mukaan 

nuotinnettu transkriptio jazzmusiikista tuo myös mahdollisuuksia: nuotteja analysoimalla 

voidaan  havaita  osin  tiedostamattomia  musiikillisia  prosesseja.  Useimmat  jazzmuusikot 

ovatkin hyödyntäneet  oppimisessaan  valmiiksi  nuotinnettuja  harjoitteita.  Tämä  ajatus 

soveltuu myös vapaan säestyksen analysointiin – vapaan säestyksen ekspertti ei aina välttä-

mättä itsekään tiedosta, kuinka hän tietyn musiikillisen prosessin toteuttaa  tai vastaavasti 

tutkija ei aina ehdi tiedostaa kaikkia ilmiöitä pelkästään auditiivisesti havainnoimalla. Toi-

saalta taas soivan musiikin analysoiminen pelkän nuottikuvan pohjalta on  aina  reduktio 

alkuperäisestä esityksestä – nuoteiksi muuntaminen väistämättä pelkistää soivaa musiikkia. 

Esimerkiksi  nyanssien,  soinnin  ja  rytmiikan  lähempi  tarkastelu  karsiutuvat  pois.  Näitä 

rajoitteita vähentää soivan soittonäytteen kuuntelu nuottikuvan rinnalla. Näillä perusteilla 

nuottien ja soivan musiikin yhteiskäyttö analyysin työkaluna oli toimiva yhdistelmä.

3.5.3 Aineiston tuottaminen

Informantit soittivat annetut kappaleet  valitsemallaan  elektronisella tai elektroakustisella 

kosketinsoittimella, käytännössä sähköpianolla tai syntetisaattorilla. Koska en tutkimukses-
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sani ollut niinkään kiinnostunut prima vista -soitosta vaan erityisesti valitun musiikkityylin 

toteuttamisesta,  informantit saivat harjoitella ja valmistella suorituksensa ja tallentaa sen 

saman äänitysistunnon aikana riittävän monta kertaa, että  olivat  tyytyväisiä tulkintaansa. 

Toinen  laajalti  käytetty  tapa  esimerkiksi  soittovirheiden  ja  ilmaisukeinojen  toisistaan 

erottamiseen olisi ollut  tallentaa useampi soittonäyte samalta informantilta ja verrata niitä 

toisiinsa tietynlaisen keskiarvon löytämiseksi (Clarke 2004, 85), mutta koin tämän tarpeet-

toman työlääksi tavaksi ja annoin mieluummin  informanttien itse tehdä päätöksen oman 

versionsa valmiudesta. Informantit saivat itse valita kappaleensa esitysnopeuden ja soittaa 

ilman metronomia tulkinnan rajoitteiden vähentämiseksi.

3.5.4 Aineiston analysointi

Tutkimusongelmana  oli vertailla  eri  informanttien toteutuksia  pop-balladista  ja  pop-

beatista sekä pyrkiä  löytämään soittonäytteistä  toisiaan yhdistäviä  ja toisistaan erottavia 

piirteitä. Välillä analyysi onnistui yksittäisiä säveliä tarkastelemalla ja välillä taas tarkaste-

lemalla näytteitä kokonaisena soivana satsina. Aineistoa oli siis syytä analysoida menetel-

mällä, jonka avulla itse musiikki hahmottuisi selkeästi. Tämän vuoksi sivuutin esimerkiksi 

aaltomuodon tai sonogrammin analysoinnin tutkimuksessani ja keskityin musiikin auditii-

viseen ja nuottien kautta visuaaliseen tarkasteluun.  Toisin sanoen analyysissä ei siis ole 

kysymys mikrotason tarkastelusta vaan tyylinmukaisen satsin rakentumisesta kokonaisuu-

den tasolla tarkasteltuna.

Käytännössä toteutin näytteiden analysoinnin visuaalisesti ja auditiivisesti – kuuntelemalla 

soittonäytteitä  ja  seuraamalla  samalla  sekvensseriohjelman  soittonäytteestä  tuottamaa 

nuottikuvaa.  Soittonäytteen nuotinnoksen lisäksi seurasin myös  informanttien käyttämää 

lead sheet -nuottia havaitakseni informanttien esimerkiksi melodiaan ja sointuihin tekemiä 

variaatioita.

Analysoin näytteitä luvussa 3.6 esitettyjen, musiikin elementeistä johdettujen analyysikate-

gorioiden kautta. Näin kuuntelin ja luin nuoteista soittonäytteitä kymmeniä kertoja peräk-

käin ja keskityin yleiskuvan muodostamisen jälkeen kullakin tarkastelukerralla tietyn ilmi-

ön analysointiin. Esimerkiksi yhdellä kuuntelukerralla saatoin keskittyä näytteen harmoni-

aan: soittiko informantti kappaleen soinnut sellaisena kuin ne lead sheet -nuotissa esitettiin 

vai tekikö hän niihin muunnoksia tai laajennuksia ja jos teki niin millaisia muunnoksia tai 

laajennuksia. Vastaavasti toisella kuuntelukierroksella saatoin keskittyä esimerkiksi basson 
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kuunteluun:  käyttikö  informantti  oktaavikahdennuksia,  minkälaisella  rytmillä  bassoa 

soitettiin,  vaihtoiko informantti  lead sheet  -nuotin bassosäveliä  ja niin edelleen.  Välillä 

syvennyin lukemaan nuottikuvaa yksittäisestä kohdasta esimerkiksi analysoidakseni infor-

mantin käyttämiä sointuja.

Analyysivaiheessa  tulostin  paperille tähän tutkimukseen kuuluvan taulukon vapaan säes-

tyksen toteutuskäytännöistä kategorioittain ja tarkastelin kutakin soittonäytettä vuorollaan 

taulukon avulla. Kirjasin havaintoni tulkinnoista taulukkoon, minkä jälkeen informanttien 

tulkintojen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä oli helppo todentaa. Luokittelin jokaisen teke-

mäni havainnon kategorioiden mukaan, jolloin saatoin esimerkiksi järjestelmällisesti tar-

kistaa, olenko jo kuunnellut jokaisen  informantin blokkisointujen käyttöä pop-balladissa. 

Toisen kuuntelukierroksen jälkeen kirjaamieni  havaintorivien  määrä  oli  kaksinkertainen 

ensimmäiseen verrattuna. Tämä kuvastaa järjestelmällisen havainnoinnin tuomaa hyötyä. 

Päädyin tekemään koko aineistolle useamman uuden analyysikierroksen tilanteessa,  jossa 

huomasin  yhdestä  soittonäytteestä  uuden  kuunneltavan  toteutuskäytännön,  kuten  sen, 

säveltääkö  informantti jaksoja melodiasta  kokonaan uudestaan,  tai  soittaako  informantti 

jatkuvia täyttösäveliä vasemman käden oktaavillaan.

Edellä kuvatusti kävin läpi kaikki soittonäytteet kirjaten samalla havaintojani analyysikate-

gorioittain ja toteutuskäytännöittäin. Kun olin analysoinut kaikki näytteet, ryhdyin vertaile-

maan havaintojani eri tulkinnoista toisiinsa musiikkityyli kerrallaan analysointikategorioi-

den kautta. Vertailin esimerkiksi, kuinka eri informantit käsittelivät bassoa pop-balladissa 

tai minkälaisen tempon eri informantit valitsivat pop-beatiin. Tämän prosessin lopputulok-

sena muodostin kokonaiskuvaa pop-beatin ja pop-balladin toteutumisesta eri informanttien 

tuottamana.

3.6 Musiikin elementeistä analysointikategorioihin

Kvalitatiivista tutkimusta tehtäessä on yleistä, että tutkija muodostaa aineistosta kategoriat, 

joilla tutkimusaineistoa voidaan organisoida (Bogdan & Biklen 1992, 166). Analysoinnin 

kategoriat voivat nousta esiin tutkimusaineistosta. Soivaa musiikkia on tutkittu jo paljon 

ennen tätä tutkimusta. Tutkimusongelmani pohjalta käsittelin musiikkia kokonaisuutena ja 

yleiskuvaa muodostaen. Vaikka yksittäisten informanttien musiikillisia valintoja ei etukä-

teen voinutkaan tietää, saatoin varsin turvallisesti olettaa heidän tekevän valintoja länsi-

maisen  musiikin  käytäntöjen  kuten  musiikin  elementtien  ja  tonaalisuuden  mukaisesti. 
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Soitettavat kappaleet edustavat länsimaista tonaalisuutta ja tehtävänannossa ohjeistin infor-

mantteja soittamaan basson, soinnut ja melodian. Musiikin elementit koin paitsi luontevak-

si tavaksi tarkastella musiikkia, myös verrattomaksi perustaksi vapaan säestyksen soitto-

näytteiden analysointiin.  Muodostin musiikin elementteihin perustuvat analyysikategoriat 

soittonäytteiden  analysoimiseksi  jo  etukäteen  ennen  varsinaisen  aineiston  keräämistä. 

Analysoin soittonäytteitä kunkin kategorian näkökulmasta vuorollaan. Varauduin tarvitta-

essa myös muuttamaan analysointikategorioita, jos analyysissä olisi ilmennyt tarvetta uu-

sille kategorioille. 

Musiikin peruselementtejä ei voi täysin erottaa toisistaan (Tabell 2005, 69), vaan element-

tien välillä ilmenee usein päällekkäisyyksiä (LaRue 1992, 10). Esimerkiksi rytmi on jos-

sain määrin aina sidoksissa niin melodiaan, harmoniaan kuin sointiinkin (Björninen 2000, 

22). Siksi elementtien yksiselitteinen erottelu soivasta musiikista on haastavaa. Pyrin kui-

tenkin tekemään tarkastelun siitä, mikä on kunkin musiikin elementin asema vapaan säes-

tyksen analysoinnissa ja ryhmittelyssä. Osaa musiikin elementeistä käytin suoraan vapaan 

säestyksen analysointikategorioina, toiset elementeistä yhdistyivät muihin kategorioihin ja 

osaa elementeistä en pitänyt tarpeellisena tämän tutkimuksen analyysiin.

3.6.1 Rytmi, metri, tempo ja agogiikka

Rytmi voi tarkoittaa esimerkiksi melodian rytmiä tai sanarytmiä. Metrillä tarkoitetaan kap-

paleen perussykettä eli pulssia. Metrinen perussyke ja melodian rytmi yhdistyvät musiikis-

sa toisiinsa. Musiikin rytmi muodostuu saman- ja eripituisten äänien, sävelten ja taukojen 

vaihtelusta.  Musiikin rytmi  voi olla  joko säännöllistä  tai  vapaammin etenevää.  Rytmiin 

liittyy myös voiman käsite, koska voima jäsentää rytmiä hahmokokonaisuuksiksi. Rytmi 

on myös  musiikin  muotoa  luova tekijä.  (Linnankivi,  Tenkku & Urho 1981,  141–142.) 

Monet vapaan säestyksen liittyvät suoraan rytmiin ja osassa toteutuskäytännöistä rytmi vai-

kutti taustalla. Rytmillä oli itseoikeutettu paikka itsenäisenä kategoriana vapaan säestyksen 

analysoinnissa.

Pyhä Augustinus kirjoitti metrin käsitteestä: ”Jokainen metri on rytmiä, mutta kaikki rytmit 

eivät ole metriä” (Oksala 1973, 60). Metrisen rytmin perustana on syke, johon musiikkia 

suhteutetaan. Esimerkiksi aika-arvot, tahdit ja tahtilajit ovat osa metriikkaa (Oksala 1973, 

62–63). Metrin on siis rytmiikan yläkäsite, jonka alakäsitteenä tarkastellaan rytmin yksi-

tyiskohtaisempia ilmiöitä. Laajensin rytmin kategoriaa rytmin ja metrin kategoriaksi.
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Tempo tarkoittaa nopeutta, jolla musiikki etenee (Sadie 1980b, 675). Tempon käsite liittyi 

niin kiinteästi metriikkaan, että se ei tarvitse omaa analysointikategoriaansa. Tein siis tem-

pon tarkastelun muiden metristen ilmiöiden tavoin rytmin ja metrin alakategoriana.

Agogiikalla tarkoitetaan kappaleen tempon ja perussykkeen paikallista vaihtelua (Hakala 

2007, 28). Perinteisesti ilmaistuna se on oppi aikamitan pienehköistä muunteluista, joiden 

vaikutuksesta esitys vapautuu tarkkakestoisuudesta rytmilliseen ilmeikkyyteen (Haapanen 

ym. 1956, 14). Agogiikka on metrinen ilmiö, joten käsittelin sen puitteissa tapahtuvat ilmi-

öt rytmin ja metrin kategoriassa.

3.6.2 Melodia

Melodia on yksiääninen kokonaisuuden muodostava säveljakso (Haapanen ym. 1956, 309). 

Melodia syntyy toisiaan seuraavista sävelistä, joista jokaisella on määrätty sävelkorkeus ja 

kesto. Melodia erottuu muusta satsista muodostaen oman, itsenäisen hahmonsa. Melodian 

lähtökohtana on äänen korkeus ja siinä tapahtuvat muutokset. Melodiaa ei voida tarkastella 

muista musiikin peruskäsitteistä irrallaan, sillä melodiaan liittyy aina rytmi, sillä on tietty 

sointi ja voimakkuus. (Linnankivi ym. 1981, 167–168, 183.)

Pidin melodiaa olennaisena elementtinä vapaan säestyksen analyysissä. Aiemmin kirjoitin, 

kuinka vapaata säestystä voidaan tuottaa melodisesti tai komppaamalla. Jos melodia ei ole 

läsnä  vapaan  säestäjän  soitossa,  ei  sen  analysoinnillekaan  luonnollisesti  ole  perusteita. 

Toisaalta kun vapaa säestäjä soittaa melodian, melodiassa on paljon muuntelun mahdolli-

suuksia. Tässä tutkimuksessa informantteja pyydettiin erityisesti soittamaan melodia (liite 

3). Tämän perusteella analysoin vapaan säestyksen melodiaa omana kategorianaan.

3.6.3 Harmonia ja polyfonia

Linnankiven ym. (1981, 183) mukaan harmonialla tarkoitetaan yhtä aikaa soivien sävelten 

muodostamaa  kokonaisuutta.  Harmoniasta  puhutaan  usein  myös  käsitteellä  sointu 

(Haapanen ym. 1956, 168). Melodia ja soinnut liittyvät kiinteästi toisiinsa. Melodia saakin 

aivan uuden luonteen, jos sen soinnutusta muutetaan (Linnankivi ym. 1981, 183). Soinnut 

ovat olennainen osa pianonsoittoa ja harmonian yhteyteen liittyi useita vapaan säestyksen 

toteutuskäytäntöjä. Käsittelinkin harmonian omana analyysikategorianaan.

Polyfonia on sävellystekniikka, jossa äänet eroavat toisistaan mahdollisimman itsenäisesti 
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niin  korkeudeltaan  kuin  rytmiltäänkin  (Haapanen  ym.  1956,  378).  Vapaan  säestyksen 

analysoinnissa en kohdannut polyfoniaan liittyviä näkökulmia ainakaan, kun tutkimukseni 

painottui pääosin populaarimusiikin kontekstiin. Poikkeuksen tähän teki basson itsenäisyys 

muusta satsista (esimerkiksi walking bass -tekniikka) ja tässä mielessä satsin polyfonisuus. 

Käsittelin basson kuitenkin omana pääkategorianaan, jossa huomion sen suhdetta muuhun 

satsiin. Polyfonialle ei siis ollut tarpeen luoda omaa analysointikategoriaansa, vaan liitin 

siihen liittyvät ilmiöt harmonian yhteyteen.

3.6.4 Basso

1500-luvun  lopun  italialaisessa  tonaalisessa  musiikissa  sopraanomelodian  ohella  alkoi 

korostua satsin toinen äärilaita eli basso. Sen seurauksena musiikkia ryhdyttiin nuotinta-

maan ilmoittamalla ainoastaan sävellyksen matalin sävelkulku ja soinnuille vain suuntaa 

antavat numeromerkinnät. Tätä nuotinnustapaa kutsutaan kenraalibassoksi. (Haapanen ym. 

1956, 231).

Vapaan säestyksen näkökulmasta näin bassossa olevan runsaasti varioinnin mahdollisuuk-

sia. Basson soittotekniikoita  on lukuisia erilaisia ja bassossa tehtävät valinnat vaikuttavat 

vapaan säestyksen soivaan lopputulokseen. Toiset sanovat jopa, ettei vapaata säestystä voi 

tuottaa ilman bassoa. Esimerkiksi Elkomaan (2001, 23) mukaan matalan basson mukana 

olo on vaatimus vapaalle säestykselle. Vaikka bassoa ei mainittukaan omana musiikin ele-

menttinään  yhdessäkään  tarkastelemistani  lähteistä,  on basson asema keskeinen vapaan 

säestyksen  analyysissa.  Tämän  vuoksi  valitsin  basson  yhdeksi  pääkategoriaksi  vapaan 

säestyksen analysointiin.

3.6.5 Sointi, dynamiikka ja artikulaatio

Soinnin analysointikategoriaan kuuluivat luonnollisesti itse soinnin elementti, mutta lisäksi 

sisällytin  kategoriaan  myös  dynamiikan ja artikulaation elementit.  Sointiväriä  ja sointia 

käytetään synonyymeina. Käytän tässä tutkimuksessa jatkossa nykyaikaisemman ja jäme-

rämmän kuuloista soinnin käsitettä. Sointiin liittyvät eri soitin- ja lauluäänien sekä näiden 

yhdistelmien muodostamien äänien sävyt (Linnankivi ym. 1981, 128). Sointiin vaikuttaa 

olennaisesti käytettävä instrumentti ja sen ominaispiirteet. Instrumentti voi olla ihmisääni, 

jokin tuttu soitin tai jopa äänilähde, jota ei yleisesti edes pidetä soittimena. (Marsh 1970, 

5.) Samastakin instrumentista saadaan lukuisia eri sointeja soittotekniikkaa vaihtelemalla.
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LaRue (1992, 23) käsittelee äänen (sound) elementissä myös dynamiikan sen sijaan, että 

erottaisi sen omaksi elementikseen. Äänen ja dynamiikan yhdistäminen on luonteva ajatus 

pianonsoittoa  tarkasteltaessa.  Pianolla  tai  ylipäänsä  millä  tahansa  akustisella  soittimella 

soitettaessa äänen voimakkuuden vaihtelut antavat osaltaan musiikille sen ilmeen ja vaikut-

tavat väistämättä myös sointiin. Tämän vuoksi tein dynamiikan tarkastelun samaan soinnin 

alakategoriana.  Musiikki  voi  olla  sävyltään  hiljaista,  voimakasta  tai  voimakkuudeltaan 

vaihtelevaa. (Linnankivi ym. 1981, 120.) Voimakkuuden vaihteluilla saadaan aikaan välit-

tömiä muutoksia siirryttäessä nopeasti voimakkuudesta toiseen tai tasaisempia voimakkuu-

den muutoksia, crescendoja ja diminuendoja (Haapanen ym. 1956, 102).

Vaikka Machlis  (1984) mainitsikin  artikulaation  omana elementtinään,  näin sen suppe-

ammin – osana sointia.  Ääntä esitetään yleisesti  äänen voimakkuuden ja kuluneen ajan 

muodostamana  verhokäyränä,  jossa  äänellä  on  pianon  näkökulmasta  syttymis-,  vaime-

nemis- ja vapauttamisvaiheet. Syttymisvaiheessa kosketin painetaan pohjaan, vaimenemis-

vaiheen aikana kosketin on pohjassa äänen vaimentuessa ja vapauttamisvaiheessa kosketin 

nostetaan ylös ja ääni vaimenee nopeasti.  Artikulaatiolla voidaan vaikuttaa verhokäyrän 

muotoon eli käytännössä siihen, kuinka pianon kosketin soi. Tämän tarkastelun perusteella 

käsittelen artikulaation soinnin yhteydessä.

3.6.6 Muoto, musiikkityyli ja kasvu

Sibelius-Akatemian lehtorin Max Tabellin (2005, 151) mukaan ihmisellä on luontaista tai-

pumusta  rakenteellisuuteen.  Musiikissa  tämä  ilmenee  esimerkiksi  kappaleiden muotora-

kenteina. Populaarimusiikissa kappaleen osat järjestyvät usein 8, 12, 16 tai 32 tahdin mit-

taisiksi. (Tabell 2005, 151.) Säestäjä voi valinnoillaan saada aikaan musiikillista vaihtelua 

kappaleen eri osien välille (Hakala 2007, 30; Linjama-Palonen 1993, 74–75). Vaihtelua 

saadaan muuttamalla ja muuntamalla muita elementtejä. Esimerkiksi osa rytmin, harmoni-

an, melodian tai soinnin toteutuskäytännöistä voi muuntua kappaleen osasta tai säkeestä 

toiseen  siirryttäessä.  Kaikki  muut  musiikin  elementit  ovat  siis  muotoa  luovia  tekijöitä 

(Linnankivi ym. 1981, 194). Toisin sanoen muoto syntyy kaikkien muiden elementtien yh-

teisvaikutuksesta, eikä sitä itsenäisenä ilman muita elementtejä nähdäkseni ole olemassa-

kaan. Tällä perusteella en tehnyt muodosta omaa analysointikategoriaa.

Vapaan säestyksen musiikkityyliä luovat valinnat tehdään edellä muodostettujen kategori-

oiden – melodian, rytmin ja metrin, harmonian ja soinnin – sisällä. Musiikkityyli muodos-
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tuu siis muissa kategorioissa tehtyjen valintojen seurauksena ja tämän vuoksi pidin musiik-

kityylin asemaa vastaavana kuin muodonkin elementillä, enkä muodostanut musiikkityylil-

le omaa analysointikategoriaansa.

LaRuen esittämä kasvun elementti on sanana kenties vierain musiikin elementeistä. Vie-

raus  johtuu mahdollisesti  siitä,  että  elementti  on  yhdistelmä  muita  elementtejä.  LaRue 

sisällytti kasvun elementtiin kaikki musiikin liikkeeseen ja muotoon sisältyvät näkökulmat, 

jotka  rakentuivat  muiden  elementtien  piirissä  tehtävistä  valinnoista.  Kasvu  on  hänen 

mukaansa samanaikaisesti sekä muita elementtejä kokoava että toisaalta muita elementtejä 

kontrolloiva elementti. Esimerkiksi muutokset melodiassa, rytmissä ja harmoniassa määrit-

televät musiikin muotoa ja tuovat siihen liikettä. (LaRue 1992, 10–12.) Näin kasvun ele-

mentin samantyyppisenä muodon kanssa.  Se rakentuu enemmän muiden elementtien seu-

rauksena kuin sen itsensä sisällä tehtävistä valinnoista. Koin, että kasvun alla tarkasteltavat 

näkökulmat tulevat tarkastelluksi  muiden analyysikategorioiden  yhteydessä. LaRuen kas-

vun elementti  on siis läsnä analyysissä,  mutta  ei  nimettynä  analysointikategoriana vaan 

enemmän muiden kategorioiden välityksellä.
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4 VAPAAN SÄESTYKSEN TOTEUTUSKÄYTÄNTÖJÄ

Edellisessä luvussa valitsin vapaan säestyksen analysointikategorioiksi seuraavat: rytmi ja 

metri, melodia, harmonia, sointi ja basso. Muovasin kategoriat kirjallisista lähteistä esiin 

nousseista  musiikin  elementeistä.  Valitsin  elementin  kategoriaksi  joko  sellaisenaan  tai 

yhdistelemällä  elementtejä  kategoriaksi  tai  basson tapauksessa  muovaamalla  kategorian 

vapaan säestyksen analyysin lähtökohdista.

Aineiston analysoinnin käsitteistönä käytin kandidaatintyössäni (Halonen 2013) määritel-

tyjä  vapaan  säestyksen  toteutuskäytäntöjä  (rakenneosia).  Toteutuskäytännöllä  tarkoitan 

vapaalle säestykselle ominaista ja tunnistettavaa musiikillista ilmiötä – toisin sanoen tapaa 

tuottaa vapaata säestystä. Toteutuskäytäntöjen määrittelyyn käytin suomalaista ja kansain-

välistä oppimateriaalia vapaan säestyksen ja kevyen pianonsoiton alueelta. Käytin käytän-

töjen lähteinä myös aiempia vapaan säestyksen tutkimuksia sekä yleistä musiikkikirjalli-

suutta. Osa toteutuskäytännöistä nousi myös omista kokemuksistani. Odotin tunnistavani 

soittonäytteiden analyysissa seuraavassa esiteltyjä käytäntöjä, mutta varauduin myös löytä-

mään kokonaan uusia piirteitä, jotka johtuvat informanttien erilaisista taustoista.

Esittelen kunkin kategorian kohdalla siihen liittyvät vapaan säestyksen toteutuskäytännöt. 

Jotkut  toteutuskäytännöt  sopisivat  useampaankin  kategoriaan.  Niissä  tapauksissa  pyrin 

sijoittamaan käytännön sopivimpaan kategoriaan tai kuten LaRue (1992, 11) asian ilmai-

see:  elementtiin,  joka  ohjaa  tarkasteltavaa  tilannetta.  Havainnollistan  toteutuskäytäntöä 

nuottiesimerkillä silloin, kun koen sen tarkoituksenmukaiseksi.

4.1 Rytmi ja metri

Osa rytmin ja metrin toteutuskäytännöistä on koko kappaleen metriikkaa tai osaa kosketta-

via valintoja, kuten valinta jatkuvan perussykkeen olemassaolosta tai sen puuttumisesta. 

Toiset rytmiset käytännöt olivat vastaavasti paikallisia ja lyhytkestoisia. Jaoinkin rytmin ja 

metrin toteutuskäytännöt kahteen alakategoriaan: kappaleen tasoon ja iskujen tasoon. Kap-

paleen tasolla tarkastelin koko kappaletta tai sen suurempaa osaa – esimerkiksi kertosä-

keistöä – käsitteleviä rytmin toteutuskäytäntöjä. Iskujen tasolla tarkastelin lyhyempää ajan-

jaksoa, esimerkiksi yhden tai kahden tahdin sisällä tapahtuvia rytmisiä ilmiöitä.
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4.1.1 Kappaleen taso

Tempo: Kappaleen esitystempolla voidaan vaikuttaa kappaleen tunnelmaan. Rauhallisem-

malla tempolla esitettävät kappaleet  koetaan  seesteisempinä. Jos tempo on nopeampi, on 

kappaleen tunnelmakin pirteämpi. Tempo voi myös vaihdella kappaleen edetessä. Tällöin 

puhutaan yleisesti tempo rubatosta. Toisaalta moni populaarimusiikin kappale etenee tasai-

sella tempolla ensisävelistä kappaleen loppuun asti.

Tasajakoinen tai kolmimuunteinen fraseeraus: Kolmimuunteinen fraseeraus eli shuffle 

(Björninen 2000, 63), ”swing feel” tai pelkkä ”swing” tarkoittaa kahdeksasosien soittamis-

ta nuottikuvasta poikkeavalla tavalla (Elkomaa 2001, 9). Kappale soitetaan kolmimuuntei-

sesti fraseeraten, vaikka nuottikuva olisikin tasajakoinen eli suora kuvan 8 osoittamalla ta-

valla.

KUVA 8. Kahdeksasosien muuntaminen kolmimuunteisiksi.

Kolmimuunteisuudesta ilmoitetaan kertaluontoisesti kappaleen nuottikuvan alussa, jos yli-

päänsä ilmoitetaan – usein soittajan vain oletetaan tietävän kappaleen olevan kolmimuun-

teinen. Näin nuotti pysyy selkeänä ja helppolukuisena. Kahdeksasosa-shuffle on tyypillistä 

esimerkiksi blues-, swing- ja foxtrot-musiikissa (Björninen 2000, 44, 46; Hakala 2007, 42). 

Shuffle on jatkumo, jonka ääripäinä ovat suora rytmi ja täysin pisteellinen rytmi. Shuffle 

nuotinnetaankin äärimmillään pisteellisen kahdeksasosan ja kuudestoistaosanuotin yhdis-

telminä  (Saunanen  2005,  9).  Shuffleksi  muunnetaan  myös  kuudestoistaosia  (Harrison 

1993, 25). Kuudestoistaosa-shufflea olen kuullut käytettävän esimerkiksi funk-, rhythm & 

blues -tyylin ja groove-tyylien yhteydessä.

4.1.2 Iskujen taso

Agogiikka: Vapaassa säestyksessä tulee vastaan monenlaisia agogiikan eli tempon paikal-

lisen muuntelun mahdollistavia tilanteita.  Esimerkiksi kuoroa säestettäessä kappaleeseen 

voi kuulua pulssia rikkovia ”hengitystaukoja” (Elkomaa 2001, 63). Solistia säestettäessä 

tempo voi elää solistia mukaillen (Hakala 2007, 28). Toisaalta jazzmusiikin swingtyylissä 

neljäsosapohjainen walking bass -kuvio (katso luku 4.4) luo soittoon hyvin ennakoitavan ja 



49

tasaisen  pulssin jättäen vähemmän tilaa  agogiikalle.  Usein agogiikka  on vahvasti  läsnä 

kappaleiden lopussa tempon hidastumisen eli ritardandon muodossa (Hakala 2007, 39).

Aksentointi: Aksentointi on satsin rytmillistä ja dynaamista korostamista. Aksentoinnilla 

tuodaan  vaihtelua  säestykseen  ja  korostetaan  merkittäviä  paikkoja  kuten  taitteiden  tai 

säkeiden vaihdoksia. Vapaassa säestyksessä aksentointi on tyypillinen esimerkki ilmaisu-

keinosta,  joka  siirretään  bänditoteutuksesta  lähes  sellaisenaan  pianolla  soitettavaksi. 

Vapaan  säestyksen  populaarityyleissä  aksentointi  toteutetaan  usein  molempien  käsien 

unisono-rytminä. Aksentteja voi olla vain yksi tai useampia peräkkäin. Aksentoinnin ryt-

miikka vaihtelee yksinkertaisista, esimerkiksi neljäsosa- tai kahdeksasosanuotteina toteu-

tettavista aksenteista monimutkaisempiin ja vähemmän ennustettaviin rytmisiin kuvioihin. 

Aksentointi liittyy rytmiikan ja metriikan ohella myös esimerkiksi sointiin – onhan aksen-

teissa kysymys dynamiikan muutoksista ja myös muutoksista satsin etenemisessä, kun mo-

lemmat kädet soitetaan samanaikaisesti. Seuraavissa kuvissa on kaksi nuottiesimerkkiä ak-

sentoinnin toteuttamisesta.

KUVA 9. Yksinkertainen aksentointi ennen kertosäettä Anssi Kelan kappaleessa 
”Karhusaari”.

KUVA 10. Monipuolisempi aksentointi ennen kertosäettä Europen esittämässä kappaleessa 
”The final countdown”.

Tacet: Tyypillinen  keino  värittää  populaarimusiikin  kappaletta  esimerkiksi  kappaleen 

osas-ta toiseen siirryttäessä on lopettaa  komppaaminen hetkellisesti – esimerkiksi  yhden 

tahdin ajaksi – ja jatkaa sitten komppaamista. Myös tämä toteutuskäytäntö siirretään usein 

sellai-senaan  kappaleen  bänditoteutuksesta  vapaaseen  säestykseen.  Tacet  alkaa  usein 

aksenteilla. Ohessa esimerkki tacetista Hurriganesin kappaleessa My Only One. Kuvan 11 

esimerkissä tacet alkaa yksittäisellä aksentilla.

KUVA 11. Esimerkki tacetista Hurriganesin kappaleessa ”My only one”.
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4.2 Melodia

Melodialla on vapaassa säestyksessä useita toisistaan poikkeavia tai toisiaan täydentäviä 

rooleja. Melodian tavallisin käyttötilanne on luonnollisesti varsinainen kappaleen melodian 

soittaminen osana melodista vapaata säestystä. Toisaalta melodia voi olla läsnä soitossa, 

vaikka pianistin rooli olisikin ensisijaisesti tuottaa komppipohja solistille.  Kompattaessa 

vapaan säestäjän melodinen rooli voi näyttäytyä esimerkiksi soittamalla melodiaa solistin 

tukena. Vapaan säestäjän tehtävänä on myös soittaa mahdolliset alku-, väli- ja loppusoitot 

melodisesti (Hakala 2007, 30). Melodian rooli solistia säestettäessä voi olla myös solistin 

melodiaan reagoimista:  pianisti  voi täyttää solistin melodiaan jääviä taukoja, vastata  tai 

muuten reagoida solistin melodian musiikillisesti merkittävään sävelkulkuun. 

Rinnakkaisintervallit:  Melodiaa  voidaan  myötäillä  melodian  alle  lisättävällä  melodian 

suuntaisesti etenevällä rinnakkaisintervallilla (Pippuri 2008, 14; Hovi 1983, 25). Melodian 

alapuolelle  voidaan lisätä  esimerkiksi  sävellajin  mukainen eli  diatoninen  terssi  (Hakala 

2007, 31). Melodian alle voi lisätä myös diatonisen kvartin, kvintin tai sekstin (Harrison 

1993, 169–172). Myös melodian ylä- tai alapuolinen oktaavikaksinnus käy tehokeinoksi 

(Harrison 1993, 173). Intervallit rakentavat myös osaltaan satsin harmoniaa, mutta tässä 

tarkastelussa pidän melodiaa myötäileviä rinnakkaisintervalleja enemmän melodian kate-

goriaan  liittyvänä  –  jos  ei  olisi  melodiaa,  ei  olisi  sille  myöskään  rinnakkaisintervallia. 

Oheisessa  nuottiesimerkissä  Richard  Claydermanin  tunnetuksi  tekemän  Ballade  pour 

Adeline -kappaleen melodian alle on soitettu seksti.

KUVA 12. Melodian alapuolella kulkeva rinnakkaisseksti kappaleessa ”Ballade pour 
Adeline”.

Fraseeraus: Nuotinnettu melodia on usein yksinkertaistus elävän musiikin rytmistä nuotin 

luvun  helpottamiseksi  (Elkomaa  2001,  45;  Hovi  1986,  71). Usein  musikaalisempaan 

lopputulokseen päästään ”notkistamalla” eli fraseeraamalla melodian rytmiä nuotin orjalli-

sen toteuttamisen sijaan. Fraseeratessa melodian tunnuspiirteet säilyvät, mutta säkeet, säe-

parit tai pienemmät rakenteet tulkitaan hieman eri tavoin (Saha 1996, 63). Fraseerauksessa 

voidaan käyttää esimerkiksi melodian rytmistä muuntelua esimerkiksi synkoopeilla, edellä 

kuvattua aksentointia tai jopa suoranaista melodian pienimuotoista uudelleen säveltämistä. 

Laulutekstin  puhuttu rytmi  antaa usein vihjeitä  melodian onnistuneesta  fraseeraamisesta 

(Elkomaa 2001, 46). Usein fraseeraus muuntaakin melodian rytmiä lähemmäksi laulajan 
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alkuperäistä  tulkintaa.  Laulettu  fraseeraus  ei  kuitenkaan aina  tuota  parasta  lopputulosta 

pianolla  soitettaessa,  vaan  musiikillisesti  luontevampi  lopputulos  löytyy  usein  pianon 

ehdoilla.  Fraseerausta  toteutetaan  myös  äänen  voimakkuutta  vaihtelemalla  (Björninen 

2000, 23). Osa melodian sävelistä on tärkeämpiä kuin toiset. Näiden melodian rakenteelle 

tärkeiden sävelten tunnistaminen ja ”esillä pitäminen” on olennaista onnistuneen frasee-

rauksen näkökulmasta.  Melodisesti vähemmän tärkeiden sävelten muuntelun suhteen on 

enemmän liikkumavaraa. Melodian fraseerauksessa on piirteitä useammasta analyysikate-

goriasta. Se liittyy luonnollisesti melodiaan, mutta toisaalta myös rytmiikkaan.

Koristelusävelet: Melodiasävelten  väliin  voidaan  lisätä  painottomia  ja  hiljaa  soitettuja 

ghost-säveliä (Pippuri  2008, 22), jotka elävöittävät ja rytmittävät melodiaa.  Esimerkiksi 

bluesissa on tyypillistä soittaa ennen varsinaista melodianuottia lyhyt hele eli acciaccatura 

puolisävelaskel melodian alapuolelta (Saunanen 2005, 13). Myös erilaiset melismat ovat 

tyypillinen tapa koristella melodiaa (Karjalainen 1999, 30). 

Improvisointi taukojen kohdalla: Solistia säestäessä tai melodisesti soitettaessa avautuu 

improvisoinnin  mahdollisuus,  kun melodiassa  on pitkä  tauko tai  sävel.  Näin  käy usein 

säkeen lopussa (Hakala 2007, 31). Tyhjäksi jäävä kohta voidaan täyttää täysipainoiseksi, 

useamman soittimen yhteissoittoa jäljitteleväksi satsiksi sopivalla sävelkululla, jota kutsu-

taan populaarimusiikissa usein filliksi.  Improvisointi  ei aina ole soittohetkellä keksittyä, 

vaan usein valmiiden ”lickien” eli  ennalta  tuttujen lyhyiden melodianpätkien yhdistelyä 

(Saunanen 2005,  15).  Usein  improvisointi  toteutetaan  vallitsevan  soinnun tai  sävellajin 

sävelillä (Heinonen 2007, 10–13; Haataja 2005, 46; Björninen 2000, 3). Rockmusiikissa 

taukojen kohdalla ja taitteissa käytetään usein täyttökeinona myös esimerkiksi nopeaa glis-

sandoa (Gutcheon 1989, 24–25). Kuvassa 13 on esimerkki pitkästä melodiasävelestä, joka 

avaa mahdollisuuden improvisointiin. Kuvan 14 nuottiesimerkissä tauko on täytetty pop-

balladille tyypillisellä sävelkululla.

KUVA 13. Pop-balladin ”Nothing's Gonna Change My Love for You” kertosäkeen loppu, 
jossa on pitkään soiva melodiasävel. 

KUVA 14. Pitkää melodiasäveltä on koristeltu pop-balladille tyypillisellä sävelkululla.
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4.3 Harmonia

Harmoniaan liittyviä toteutuskäytäntöjä voidaan tarkastella soittoteknisesti tai harmoniaa 

rikastavina toteutuskäytäntöinä.  Soittotekniset  toteutuskäytännöt  painottuvat  varsinaiseen 

soittamiseen. Harmoniaa rikastavat toteutuskäytännöt painottuvat soinnussa soivien sävel-

ten monipuolistamiseen musiikin teoreettisia ilmiöitä hyödyntäen.

4.3.1 Harmonian soittotekniset toteutuskäytännöt

Soinnun soittotekniikka: Sointujen soittamiseen on vapaassa säestyksessä useita vaihto-

ehtoja  tavoiteltavasta  musiikkityylistä  ja  soittajan  valmiuksista  riippuen  (kts.  Elkomaa 

2001,  37–61).  Monet  aloittavat  pianistit  soittavat  soinnut  vasemmalla  kädellä  raskaina 

sävelkimppuina matalassa rekisterissä soittaen samalla melodiaa oikealla kädellä. Tämä on 

yksinkertaisin ja selkein tapa melodisen vapaan säestyksen sointujen tuottamiseen. Vasem-

man käden matala sointu kuulostaa puuroutuvalta ja dissonoivalta.  Tällöin myös matala 

bassosävel jää soittamatta, kun vasen käsi ei ulotu hyvin soivaan hajotukseen. Näistä rajoit-

teista johtuen vasemman käden kokonaista sointua ei yleisesti suositella vapaassa säestyk-

sessä. Myös Ketovuori (1998, 74–75) kehottaa luopumaan vasemman käden kokonaisista 

soinnuista niiden kömpelyyden ja myöhemmin eteen tulevan poisoppimisen tarpeen vuok-

si.  Elkomaan  (2001,  38)  mukaan  vasemman  käden  sointu  voidaan  soittaa  vasemmalla 

kädellä murrettuna eli sävel kerrallaan, mikä on edellistä parempi vaihtoehto, jos soinnut 

halutaan soittaa vasemmalla kädellä.

Vasemman käden sointu voidaan soittaa myös jakamalla sointu kahteen osaan: ensin soite-

taan  soinnun  pohjasävel  yksistään  ja  sen  jälkeen  soinnun  muut  sävelet  korkeammasta 

rekisteristä.  Vasemmalla  kädellä  voidaan  hyppiä  matalan  basson  ja  keskialueella 

sijaitsevan soinnun välillä (Elkomaa 2001, 54; Palmquist & Nilsson 1980, 18; Hovi 1983, 

33).  Tällöin  sointu  soitetaan  vasemmalla  kädellä  hyvin  soivasta  rekisteristä  ja  samalla 

saadaan  mukaan  myös  matala  vasemman  käden  bassosävel.  Tämä  on  huomattavasti 

paremmin soiva vaihto-ehto kuin pelkän matalan ja sameasti soivan soinnun soittaminen 

vasemmalla  kädellä.  Jazzmusiikissa  tätä  tekniikkaa  käytetään  stride  piano  -tyylin 

yhteydessä (Elkomaa 2001, 57), mistä johtuen käytän soittotekniikalle kyseistä nimitystä. 

Bassosävel  soitetaan  tyypilli-sesti  vaihtobassona  tai  bassokuljetuksena,  joista  kirjoitan 

tarkemmin bassokategorian toteutuskäytäntöjen yhteydessä.  (Palmquist  & Nilsson 1996, 

16; Hovi 1983, 32.) Stride-tekniikka on suhteellisen haastava toteuttaa vasemman käden 
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laajan liikkeen vuoksi. Sen etuna puolestaan on, että vasemman käden huolehtiessa koko 

säestyksestä  –  bassosta  ja  soinnusta  vuorotellen  –  oikea  käsi  voi  keskittyä  pelkkään 

melodiaan.  Tätä  tekniikkaa  kuul-laan  myös  klassisessa  pianomusiikissa  esimerkiksi 

Frédéric Chopinin valsseissa.

Sointu soitetaan vapaassa säestyksessä usein oikealla kädellä.  Esimerkiksi kompattaessa 

vasen käsi voi keskittyä bassoon ja oikea käsi soinnun soittamiseen (Elkomaa 2001, 44). 

Sointu voidaan jakaa soitettavaksi myös molemmille käsille (Elkomaa 2001, 41–42, 59–

61). Kun sointua ei pinota soittamalla sävelet järjestyksessä päällekkäin, vaan hajotetaan 

molemmille käsille, puhutaan sointuhajotuksista. Populaarimusiikissa hajotukset korostu-

vat erityisesti jazzpianossa. (Tabell 2005, 17, 94.) Sointuhajotuksissa soinnun alimman ja 

ylimmän sävelen etäisyys kasvavat, mikä tuo sointuun täyteläisyyttä ja kuulautta (Haataja 

2005, 42) soinnun asettuessa paremmin vastaamaan yläsävelsarjan mukaista  rakennetta. 

Väljemmin tarkasteltuna soinnun hajotuksesta tehdään ratkaisu aina, kun sointu soitetaan. 

Esimerkiksi basson soittamista vasemmalla kädellä ja soinnun soittamista oikealla kädellä 

voidaan pitää esimerkkinä hyvin yksinkertaisesta hajotuksesta – bassossa on yksi soinnun 

sävel ja kaikki loput oikean käden soinnussa, mahdollisesti myös bassosävel uudestaan. 

Tästä näkökulmasta hajotukset ovat jazzmusiikin ohella läsnä kaikissa muissakin musiikki-

tyyleissä, vaikka hajotuksista puhutaankin kenties eniten jazzin yhteydessä.

Yhteenvetona sointujen soittotekniikoita ovat siis:

• kokonaisen soinnun soittaminen vasemmalla kädellä

• murretun soinnun soittaminen vasemmalla kädellä

• stride-tekniikka

• soinnun soittaminen oikealla kädellä sekä

• sointujen hajotus molemmille käsille.

Edellä  kuvattuja  soinnun  soittotekniikoita  voi  luonnollisesti  myös  yhdistellä  samassa 

kappaleessa (Hovi 1983, 37). Sointujen soittotekniikkaa vaihtelemalla voidaan luoda erilai-

sia tehoja esimerkiksi kappaleen osien välille (Haataja 2005, 14). Soittotekniikan myötä 

muuttuu luonnollisesti myös sointi.

Sointurytmi: Sointurytmi kertoo, millä rytmillä sointuja soitetaan eli käytännössä kompa-
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taan. Tavoiteltavasta tunnelmasta ja musiikkityylistä riippuen sointu soitetaan esimerkiksi 

vain  tahdin  alkuun  (vrt.  Palmquist  & Nilsson 1980,  14)  tai  vaihtoehtoisesti  useammin 

tahdin  aikana,  tyypillisesti  kappaleen  metriseen  rytmiin  tukeutuen  (Oksala  1973,  75). 

Harvemmin soitetut soinnut tuovat sointiin seesteisyyttä ja pysähtyneisyyden tunnetta, kun 

taas tiheämmät soinnut vievät kappaletta eteenpäin ja tuovat siihen lisää energiaa. Monissa 

musiikkityyleissä  (esim.  beat,  balladi,  tango,  reggae)  soinnut  tavataan  soittaa  jatkuvasti 

jokaiselle  tai  esimerkiksi  joka  toiselle  iskulle.  Useissa  tasajakoisissa  musiikkityyleissä 

sointu  soitetaan  puolitahdeittain  tahdin  toiselle  ja  neljännelle  iskulle.  Tätä  sointurytmiä 

kutsutaan  takapotkuksi  (Tenni  &  Varpama  2004,  40).  Jos  soitetaan  melodiaa  yhdessä 

sointujen kanssa,  melodian ja sointurytmin  erojen vuoksi  soinnut  muuttuvat  ikään kuin 

”kolmanneksi kädeksi”. Silloin soinnut soitetaan itsenäisesti suhteessa melodian rytmiin, 

vaikka  molemmat  soitetaankin  oikealla  kädellä  (vrt.  Palmquist  & Nilsson 1980,  9,14). 

Musiikillisesti vastaavan kuuloinen lopputulos syntyy sointujen soittotekniikoiden yhtey-

dessä mainitusta stride-tekniikasta. Molemmissa tekniikoissa basso ja sointu vuorottelevat 

säestyksessä itsenäisesti suhteessa melodian rytmiin. Ohessa on nuottiesimerkki tilanteesta, 

jossa pianisti soittaa samanaikaisesti bassoa vasemmalla kädellä sekä melodiaa ja takapot-

kusointuja  oikealla  kädellä.  Kappaleen  yksinkertaisuudesta  huolimatta  asetelma  vaatii 

suhteellisen kehittyneitä vapaan säestyksen taitoja kuten kuvasta 15 nähdään. 

KUVA 15. Humppakompin takapotkusointujen ja melodian yhdistämistä amerikkalaisessa 
kansansävelmässä ”Oh Susanna”. Säestys on merkitty pienillä nuoteilla.

Blokkisoinnut: Melodiaa voidaan vahvistaa soittamalla soinnut oikealla kädellä samassa 

rytmissä melodian kanssa (Pippuri 2008, 24–25; Haataja 2005, 14; Palmquist & Nilsson 

1980b,  6).  Myös  puhallinsektiolle  kirjoitetaan  usein  tällä  tekniikalla  (Tabell  2005,  41). 

Tekniikka  onkin  ”kotikentällään”  esimerkiksi  swingmusiikin  big  band  -tyyppistä 

tunnelmaa  haettaessa.  Se  sopii  myös  tämän  päivän  populaarimusiikkiin,  kun  halutaan 

tuottaa  väkevää  ja  vakuuttavaa  sointia  (esim.  Harrison  1993,  214).  Kuvassa  16  on 

nuottiesimerkki  blokkisointujen  käyttämisestä  Duke Ellingtonin  swingstandardissa  Satin 

Doll.
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KUVA 16. Blokkisoinnut melodian alla kappaleessa ”Satin Doll”.

Murtosoinnut: Soinnun sävelet  voidaan soittaa  yksitellen  peräkkäin  eli  murtosointuina 

(Haapanen ym.  1956, 327). Murtosoinnun säveliä soitetaan tyypillisesti  yhdestä neljään 

iskua kohti. Sävelten soittojärjestys voi olla esimerkiksi alhaalta ylöspäin, ylhäältä alaspäin 

tai soittajan valinnan mukaan vapaammin vaihteleva. Murtosoinnut voidaan soittaa myös 

trioleina  (mm.  Tenni  & Varpama 2004, 61).  Tekniikka  soveltuu sekä tasa-  että  kolmi-

jakoisiin tahtilajeihin.  (Palmquist & Nilsson 1980, 8; Gutcheon 1989, 48–49).

Jaettu  sointu: Sointu  jaetaan  soitettavaksi  oikealla  kädellä  kahdessa  osassa  kuvan  17 

mukaisesti. Yleisimmin olen tavannut tätä toteutuskäytäntöä soitettuna kahdeksasosanuot-

teina. Oikean käden peukalolla soitettava sävel, satsin tenorilinja, jätetään jälkimmäiseksi 

ja sitä ennen soitetaan kaikki muut soinnun sävelet samanaikaisesti. Yksin soiva sävel voi 

olla muukin kuin soinnun perussävel, kun soinnusta käytetään käännöstä. (Esim. Tenni & 

Varpama 2004, 16–17; Harrison 1993, 136–137.)

KUVA 17. C-duurisoinnun kvinttikäännös soitettuna jaetun soinnun tekniikalla.

Soinnut synkopoidusti: Esimerkiksi bluesia kompattaessa soinnut voidaan soittaa synko-

poidusti välillä iskuille ja välillä iskujen ulkopuolelle (vrt. Palmquist & Nilsson 1980, 50). 

Tällaista  soinnun  rytmitystä  käytetään  myös  esimerkiksi  jazzvalsseissa  (Palmquist  & 

Nilsson 1980b, 44) ja bossa novassa (Palmquist & Nilsson 1980b, 12). Tässä toteutuskäy-

tännössä on kysymys paljolti myös rytmistä.

4.3.2 Harmoniaa rikastavat toteutuskäytännöt

Lisä-  ja  muunnesävelet  sekä  terssipinon  kasvattaminen: Vapaalle  säestykselle  on 

tyypillistä, että vaikka soitettaisiin reaalisointumerkeistä, soitettavat soinnut voivat poiketa 

sointumerkkeihin kirjoitetuista soinnuista. Tyypillisesti soitettavat soinnut ovat soinniltaan 

rikkaampia kuin sointumerkkeihin kirjatut  soinnut.  Kappaleen alkuperäistä  sointupohjaa 

voidaan rikastaa lisä- tai muunnesävelillä (Ojala 2008, 10; Heinonen 2007, 11) tai kasvat-

tamalla sointujen terssipinoa. Kappaleiden sointumaailmaa väritetään eri tavoin musiikki-

tyylistä  riippuen.  Jazzmusiikissa  soinnutus  on  eräs  tärkeimmistä  tulkinnan  keinoista 
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(Elkomaa  2001,  61).  Monissa  toisen  maailmansodan  jälkeisissä  jazztyyleissä  käytetään 

tyypillisesti  laajoja  sointurakenteita,  jotka  saattavat  sisältää  jopa  seitsemän  eri  säveltä 

yksinkertaisemman kolmi- tai nelisoinnun sijaan. Yleensä jazzsoinnut ovat vähintään neli-

sointuja kuten kolmisointuun lisätty pieni septimi (”seiska”) tai vastaava suurseptimisointu 

(maj7). Myös viisisävelisiä noonisointuja käytetään esimerkiksi täydentämällä pienseptimi-

sointua  suurella  noonilla  (”ysisointu”)  tai  vastaavasti  täydentämällä  suurseptimisointua 

suurella noonilla (maj9). 11-soinnussa on jo kuusi säveltä, toisin ilmaistuna kaksi päällek-

käistä kolmisointua. Usein 11-soinnusta tosin jätetään terssi ja kvintti soittamatta, jolloin 

sointu voidaan ajatella käytännössä kolmisointuna, jonka bassosävel on vaihdettu. Oheises-

sa kuvassa 18 on esimerkkejä edellä esitetyistä kolmisointua laajemmista terssipinoista.

KUVA 18. Jazzmusiikissa käytetään usein vähintään nelisointuja.

Toisaalta esimerkiksi monia perinteisiä suomalaisia kansanlauluja ei tyypillisesti säestetä 

laajoilla jazzsoinnuilla (Hakala 2007, 29) vaan ne nojaavat yksinkertaisiin kolmisointuihin. 

Populaarimusiikin tyyleissä taas käytetään usein esimerkiksi add9-lisäsäveltä, jossa kolmi-

sointuun  lisätään  suuri  nooni  tai  suuri  sekunti.  Myös  sus2-  ja  sus4-sointuja  tavataan 

yleisesti.  Niissä soinnun terssisävel korvataan suurella sekunnilla  tai  puhtaalla kvartilla. 

Kuvassa 19 on nuottiesimerkit näistä populaarimusiikissa usein nähdyistä soinnuista.

KUVA 19. Populaarimusiikissa usein käytettyjä sointuja.

Soinnuttamiseen  ei  ole  ehdottomia  sääntöjä,  vaan  ratkaisut  riippuvat  siitä,  halutaanko 

pysyä totutuissa ratkaisuissa – tuottaa harmoniaa tyylinmukaisesti – vai tietoisesti luoda 

uutta perinteitä rikkomalla (Elkomaa 2001, 61). Koko harmonisen rikkauden läpikäyminen 

suhteessa eri musiikkityyleihin on niin mittava aihe, että siitä saisi kokonaan oman tutki-

muksensa. Tyydyn siis tässä edellä tehtyyn tarkasteluun.

Sijaissoinnutus: Sijaissoinnutuksella eli reharmonisaatiolla tarkoitetaan sitä, että kappa-

leen alkuperäistä harmoniaa muunnetaan korvaavilla soinnuilla (Tabell 2005, 13). Myös 
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soinnutus on niin laaja ja toisaalta jo paljon kirjoitettu kokonaisuus, että en käsittele sitä 

tämän tutkimuksen puitteissa sivumainintaa syvemmin.

4.4 Basso

Basson  yhteydessä  tarkastelen  tyypillisiä  bassolinjan  soittotekniikoita  erityisesti  basson 

rytmiikan ja bassostemmassa käytettävien sävelten osalta. Tässä luvussa käsittelen lippu-

basson, kvinttisäestyksen, vaihtobasson, oktaavikahdennuksen, oktaavivuorottelun, arpeg-

gion, unisonon, bassokuljetukset sekä walking bass -tekniikan.

Lippubasso: Kuvassa  20  esitettyä  pisteellisen  neljäsosanuotin,  kahdeksasosanuotin  ja 

puolinuotin  yhdistelmää  on suomalaisessa  kevyen  musiikin  perinteessä  yleisesti  totuttu 

nimittämään  lippubassoksi  –  kaiketi  yksittäisessä  kahdeksasosanuotissa  olevan  hännän 

(flag)  johdosta.  Tämä  basson  rytmi  on  tyypillinen  beat-tyyleissä.  (Esim.  Palmquist  & 

Nilsson 1980b, 12; Harrison 1993, 136).

KUVA 20. Lippubasso soitettuna tyypilliseltä basson soittokorkeudelta. 

Lippubasson  kaltainen  hieman  muunnettu  rytmi  esiintyy  myös  esimerkiksi  bossa 

nova -rytmissä. Siinä puolinuotti on korvattu toisella pisteellisen neljäsosan ja kahdeksas-

osan ryhmällä (Esim. Palmquist & Nilsson 1980b, 12; Harrison 1993, 136) kuten kuvasta 

21 nähdään.

KUVA 21. Muunnelma lippubasson rytmistä bossa nova -rytmin yhteydessä.

Kvinttisäestys: Kvinttisäestyksessä  lisätään  pohjasävelen  yläpuolelle  kvintti-intervalli 

(Hakkarainen 2009, 17) kuvan 22 mukaisesti.  Tämä tekniikka on tyypillinen bluesin ja 

rock'n'rollin yhteydessä. Usein toiselle ja neljännelle iskulle kvintti vaihtuu sekstiksi yhden 

tai kahden kahdeksasosan ajaksi (Pippuri 2008, 22; Saunanen 2005, 10; Gutcheon 1989, 

20–21).

KUVA 22. Bluesille ja rock-tyyleille tyypillinen basson kvinttisäestys.
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Vaihtobasso: Vaihtobassossa  soinnun  pohjasävel  ja  kvintti  vuorottelevat  vasemmalla 

kädellä (Pesola 2008, 11, 14; Hovi 1983, 19). Vaihtosävel voi olla myös terssi kuten usein 

kansanmusiikkityyleissä.  Vaihtobasso  etenee  tyypillisesti  yhden  tai  kahden  iskun 

kestoisina  sävelinä.  Yleensä  pohjasävel  soitetaan  tahdin  alkuun,  mutta  tahti  voi  alkaa 

vaihtobassossa myös kvintillä. Soinnusta toiseen siirtyminen voidaan tehdä kvintin sijaan 

esimerkiksi  terssin  tai  oktaavin  kautta.  (Palmquist  &  Nilsson  1996,  11,  25,  26.) 

Vaihtobasson  säveliä  voidaan  käyttää  myös  monipuolisemmalla  rytmillä  niin  kuin 

esimerkiksi  bossa  nova  -tyylissä  tapahtuu  (Palmquist  &  Nilsson  1980b,  12;  Tenni  & 

Varpama 2004, 65) ja sam-bassa (Tenni & Varpama 2004, 66).

Oktaavikahdennus  ja  -vuorottelu: Bassoa  voi  tukevoittaa  soittamalla  samaan  aikaan 

bassosävelen  kanssa  oktaavin  (Pippuri  2008,  16;  Palmquist  &  Nilsson  1996,  36,  54; 

Harrison 1993, 186) joko alkuperäisen bassosävelen ylä-  tai  alapuolelle.  Tätä kutsutaan 

oktaavikahdennukseksi.  Basson  oktaavia  voidaan  soittaa  myös  vuorotellen  varsinaisen 

bassosävelen  kanssa  esimerkiksi  kahdeksasosanuotteina  (Harrison  1993,  186).  Tällöin 

puhutaan  oktaavivuorottelusta.  Näin  toimitaan  tyypillisesti  diskokappaleissa  (Tenni  & 

Varpama 2004, 62). Harvempina aika-arvoina soitettaessa oktaavibasson vuorottelu sopii 

myös esimerkiksi balladiin (Harrison 1993, 267).

Arpeggio: Bassossa voidaan soittaa arpeggiokuviota soinnun sävelillä, joka pohjautuu ryt-

millisesti usein kahdeksasosanuotteihin (Harrison 1993, 142–143). Olen huomannut basson 

arpeggioissa  erityisen  toimiviksi  kvintin  ja  oktaavin  yhdistelmän  pohjasävelen  päälle 

soitettuna. Usein basson arpeggiokuvio yhdistyy myös oikean käden murrettuihin sointui-

hin, jolloin saadaan käyttökelpoinen murtosointukomppi.

KUVA 23. Esimerkkejä basson arpeggiosta.

Unisono: Melodiaa  voidaan  vahvistaa  soittamalla  melodialinja  yhtä  aikaa  bassolla  eli 

unisonossa (Pippuri 2008, 20, 24). Rytmin kategoriassa aksentoinnin kohdalla viitattiin jo 

molemmilla käsillä samalla rytmillä soitettaviin unisonoihin. Tässä yhteydessä unisonolla 

tarkoitetaan enemmän basson ja melodian yhdessä tuottamaa aihetta, jolla on melodisempi 

luonne kuin vastaavasti rytmiä korostavalla aksentoinnilla. Oheisessa nuottiesimerkissä 24 

on unisono James Brownin kappaleesta I feel good.
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KUVA 24. ”I feel good”-kappaleen tunnettu unisono-kuvio. Kappaleen säestys on 
kirjoitettu pieninuppisilla nuoteilla ja melodia normaalikokoisilla.

Bassokuljetukset: Kappaleesta riippuen bassoon voi liittää esimerkiksi asteittaista sävel-

ten nousua tai laskua (Ketovuori 1998, 78; Harrison 1993, 355–360). Lead sheet -nuotissa 

bassokuljetukset  näkyvät  usein niin  sanottuna  kauttasointuina,  kun bassosävel  poikkeaa 

soinnun  normaalista  bassosävelestä.  Vapaassa  säestyksessä  bassokuljetuksia  ei  usein 

nuotinneta ollenkaan, vaan pianisti tekee muutokset bassoon ilman nuottikuvaa. Kuvassa 

25 on esimerkki soinnuista, joihin on lisätty kauttasointujen avulla basson kuljetus.

KUVA 25. Esimerkki basson kuljetuksesta tyypillisessä populaarimusiikin sointukierrossa. 
Alkuperäiset soinnut ovat alapuolella ja muunnettu bassokuljetus yläpuolella.

Toisaalta basso voi myös pysyä paikoillaan sointujen vaihtuessa, mikä näkyy sointumer-

keissä kauttasointuina. Tämän ratkaisun tulkitsen erikoistapaukseksi bassokuljetuksesta – 

soinnut vaihtuvat,  mutta bassosävel pysyy paikoillaan.  Tätä tilannetta kutsutaan nimellä 

urkupiste ja se voi basson sijaan esiintyä muissakin stemmoissa.

Walking bass: Basso voi liikkua neljäsosapohjaisesti esimerkiksi soinnun säveliä pitkin 

(Tenni & Varpama 2004, 100). Bassokulku voi soinnun sävelten lisäksi vaihtoehtona edetä 

myös  esimerkiksi  diatonisesti  tai  kromaattisesti  tai  näiden kaikkien yhdistelmänä (Hovi 

1983, 22). Usein bassokulku noudattaa myös bluesasteikon säveliä (Palmquist & Nilsson 

1996, 37). Walking bass -tekniikkaa käytetään usein jazzkappaleissa (Elkomaa 2001, 25, 

52),  nähdäkseni  erityisesti  swingtyylin  yhteydessä,  mutta  myös  myöhemmissä  jazz-

tyyleissä. Kuvassa 26 on esitetty tyypillinen walking bass -kuvio. 

KUVA 26. Esimerkki tyypillisestä walking bass -kuviosta. Kuvio etenee välillä C-
duuriasteikkoa ja ajoittain sointujen sävelien mukaan.
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4.5 Sointi

Rekisteri: Osa vapaan säestyksen valmiuksia on kyky hyödyntää pianon koko äänialaa 

(Elkomaa 2001, 26). Sitä, mistä oktaavialasta soitetaan,  kutsutaan yleisesti  rekistereiksi. 

Rekistereitä käyttämällä voi luoda erilaisia tunnelmia niin melodian, soinnun kuin basson-

kin suhteen. Esimerkiksi matalalta voi tuottaa uhkaavampia ja synkempiä sävyjä ja korke-

alta kevyempää tulkintaa (vrt. Ketovuori 1998, 77). Oksala (1973, 50–51) kutsuu rekiste-

reiden sävyjä heleysasteiksi.  Rekisterit liittyvät myös sointuhajotuksiin, jolloin sointujen 

yksittäisiä säveliä siirrellään rekisterien välillä ja sitä kautta vaikutetaan soinnun sointiin. 

Rekisteriä  ja  sitä  kautta  sointia  voidaan  vaihtaa  dramaattisesti  siirtämällä  koko  soivaa 

satsia esimerkiksi oktaavia ylemmäksi tai alemmaksi.

Satsin paksuus: Samanaikaisesti soinnussa soitettavien määrää vaihtelemalla (Hovi 1983, 

37; Hovi 1986, 8) voidaan vaikuttaa kappaleen intensiteettiin. Tyypillisesti sävelten määrää 

voidaan kasvattaa esimerkiksi kappaleen kertosäkeistöön tai muuhun ”kohokohtaan” siir-

ryttäessä  (Pippuri  2008,  29).  Tämä  on  esimerkki  LaRuen  esittämän  kasvun  elementin 

toteutumisesta.

Pedaali: Pedaali sopii hyvin esimerkiksi rauhallisiin pop-kappaleisiin kun taas nopeam-

missa pop & rock -kappaleissa se jätetään usein pois (Harrison 1993, 136, 185, 220, 257). 

Pedaalia käyttämällä voidaan luoda massiivisia ja mahtipontisia sävyjä, kun taas ilman pe-

daalia soitettaessa korostuu sävelten itsenäisyys ja erottuvuus.

Dynamiikka: Dynaamisilla vaihteluilla voidaan luoda vaihtelua kappaleen eri osien välil-

le. Tyypillisessä populaarimusiikin kappaleessa on säkeistö ja kertosäe. Dynamiikkaa voi-

daan silloin hyödyntää esimerkiksi soittamalla säkeistöt hiljempaa ja kertosäkeistö voimak-

kaammin (Pippuri 2008, 12). Dynamiikkaa voidaan käyttää myös musiikkityylille ominai-

sena tehokeinona. Määrätietoisesti koskettimia "hakkaamalla" luodaan tyypillisesti esimer-

kiksi rock-musiikissa kuultavaa sointia. Toisaalta painamalla kosketinta kevyesti ja pehme-

ästi voidaan luoda kuulaita ja hauraita sävyjä esimerkiksi pop-balladeihin.

4.6 Yhteenveto toteutuskäytännöistä

Pidän tähän tutkimukseen kokoamiani toteutuskäytäntöjä monipuolisena otoksena kaikista 

mahdollisista vapaan säestyksen toteutuskäytännöistä. On kuitenkin syytä huomioida, että 

toteutuskäytäntöjä olen tässä etsinyt  lähinnä populaarimusiikin tyypillisistä musiikkityy-
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leistä.  Tälläkin rajauksella on kysymys  kuitenkin vain yksittäisen tutkijan taustan rajaa-

masta näkökulmasta eli missään nimessä täydellisen kattavana edellä esitettyä ei voi pitää.

Seuraavan sivun taulukkoon olen koonnut yhteenvedon edellä käsitellyistä vapaan säestyk-

sen toteutuskäytännöistä kategorioittain lajiteltuna.



62

TAULUKKO 2. Populaarimusiikin vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjä.

Kategoria Toteutuskäytäntö

Rytmi ja metri Kappaleen taso:

• Tempo

• Suora tai kolmi-

muunteinen fraseeraus

Iskujen taso:

• Agogiikka

• Aksentointi

• Tacet

Melodia • Rinnakkaisintervallit

• Fraseeraus

• Koristelusävelet

• Improvisointi taukojen kohdalla

Harmonia Soittotekniset toteutuskäytännöt:

• Soinnun soittotekniikka

• Sointurytmi

• Blokkisoinnut

• Murtosoinnut

• Jaettu sointu

• Soinnut synkopoidusti

Rikastavat toteutuskäytännöt:

• Lisä- ja muunnesävelet

• Soinnutus

Basso • Lippubasso

• Kvinttisäestys

• Vaihtobasso

• Oktaavikahdennus

• Oktaavivuorottelu

• Arpeggio

• Unisono

• Bassokuljetukset

• Walking bass

Sointi • Rekisteri

• Satsin paksuus

• Pedaali

• Dynamiikka
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5 TULOKSET

Kahdeksan vapaan säestyksen eksperttiä soitti kaksi tutkimusta varten säveltämääni kappa-

letta ja tallensi tulkintansa MIDI-muotoiseksi tutkimusaineistoksi. Koska kappaleet olivat 

informanteille ennalta vieraita, heillä ei ollut valmiiksi muodostunutta kuulokuvaa kappa-

leiden sovituksista ja tulkinnat olivat siten aidosti heidän itsensä näköisiä. Analysoin tutki-

musaineistoa luvussa 3.6 muodostamieni musiikin elementteihin pohjautuvien analyysika-

tegorioiden (rytmi ja metri, melodia, harmonia, basso, sointi) ja edellisessä luvussa esittele-

mieni vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjen avulla. Tavoitteenani oli tunnistaa näytteistä 

toisiaan yhdistäviä ja toisistaan erottavia piirteitä sekä muodostaa kuvaa pop-balladin ja 

pop-beatin  toteuttamisesta.  Aluksi  vertailin  informanttien  tulkintoja  toisiinsa  yleisellä 

tasolla. Sen jälkeen pureuduin soittonäytteiden vertailuun musiikkityyli kerrallaan kunkin 

analysointikategorian kautta.

5.1 Yleisiä havaintoja tulkinnoista

Saamani yleiskäsitys pop-balladin ja pop-beatin tulkintoja vertaillessa on, että pop-balladit 

olivat informanttien tulkinnoissa lähempänä toisiaan kuin pop-beatit. Kuitenkin molempien 

tyylienkin tulkintoja verratessa löytyi toisiaan yhdistäviä piirteitä.

Tehtävänannossa  pyysin  informantteja  soittamaan basson,  soinnut  ja  melodian  (liite  3), 

mutta soinnun soittotekniikasta en antanut erillistä ohjeistusta. Silti selvästi käytetyin tapa 

molemmissa kappaleissa oli soittaa melodia ja sointu oikealla kädellä ja basso yksistään tai 

oktaavikahdennettuna vasemmalla kädellä kuvan 27 tapaan. Melodian informantit soittivat 

lähes poikkeuksetta ylimpänä soivana sopraanoäänenä.

KUVA 27. Informantti 3:n pop-balladin tässä kohdassa oikealla kädellä soi kolmisointu ja 

basso oli oktaavikahdennettu.

Kaikki  kahdeksan  informanttia  tarttuivat  säännönmukaisesti  melodian  taukopaikkoihin 

täyttämällä niitä nuottikuvaan kuulumattomilla sävelillä. Täyttämisen tapoja olivat basso-
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kuvion jatkaminen, komppaaminen, murtosoinnut yhdellä tai kahdella kädellä, yksittäisellä 

sävelellä  täyttäminen sekä erilaiset  ”efektit”  kuten glissandot,  nopeat  sointuarpeggiot  ja 

aksentointi kuten oheisen kuvan 28 esimerkissä.

KUVA 28. Informantti 8 täytti melodian tyhjän tilan aksentoinnilla.

Vapaalle  säestykselle  on  ominaista  monenlaisten  vapauksien  ottaminen  nuottikuvaan 

nähden. Informantit fraseerasivat usein nuotteihin kirjoitettua melodiaa siirtämällä säveliä 

tyypillisesti kahdeksasosan verran alkuun tai loppuun päin. Myös harmoniaa informantit 

muokkasivat usein esimerkiksi add9-lisäsävelellä tai pienellä septimillä.

Dynamiikan näkökulmasta informantit olivat yksimielisiä siitä, että soitettavat kappaleet 

kasvoivat  B-osaan mentäessä.  Molemmissa  soittonäytteissä  A-osa  eli  säkeistö  soitettiin 

säännönmukaisesti hiljempaa kuin B-osaksi merkitty kertosäe. Usein kertosäkeen suuruutta 

korostettiin myös satsia paksuntamalla ja soittajasta riippuen myös blokkisoinnuilla.

5.2 Pop-balladi-tyylin toteutus

Pop-balladin  tallenteita  yleisesti  vertaillessa  toteutusten  laaja  kirjo  oli  kiehtovaa. Infor-

mantti 2 rytmitti kappaletta selkeällä sointurytmillä, kun informantti 6 nojasi tulkinnassaan 

murrettuihin sointuihin. Siinä missä  informantit 3 ja 4 soittivat kappaleen  läpi kappaleen 

samasta  rekisteristä,  informantti 7 teki useita rekisterinvaihdoksia  kappaleen aikana. Kun 

informantti 5  käytti  lukuisia  harmonian  rikastuskeinoja  harvakseltaan,  informantti 8 

maalaili  reilusti  samettisilla  add9-soinnuilla.  Sävellykseen  tarkoituksella  rakentamistani 

”tärpeistä”  pitkien  taukojen  täyttämistä  tapahtui  kaikkien  informanttien tulkinnoissa  – 

joskin osin minulle uusilla ja mielenkiintoisilla tavoilla.

5.2.1 Rytmi ja metri

Kaikilla  informanteilla oli samansuuntainen  rytmillinen  kokonaisnäkemys  kappaleesta. 

Kukaan  ei  esimerkiksi  soittanut  kappaletta  kolmimuunteisesti  fraseeraten,  mikä  oli 
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odotettua pop-balladille varsinkaan, kun nuotissa ei ollut mainintaa shufflesta tai kolmi-

muunteisuudesta. Minut sen sijaan yllätti informanttien laaja tempokäsitys  pop-balladista. 

Informanttien  tulkinnat  vaihtelivat  rauhallisesta  yhdeksästäkymmenestä  varsin  pirteään 

sataan neljäänkymmeneen neljäsosaiskuun minuutissa.  Tämä luonnollisesti  kuului  myös 

kappaleiden tunnelmassa. Informanteille annettiin mahdollisuus soittaa ilman metronomia, 

jolloin esityksen tempo tyypillisesti vaihtelee hieman. Kuusi informanttia päätti kuitenkin 

tallentaa näytteensä metronomin tahdissa. Heidän esitystemponsa ovat siis tarkkoja, mutta 

informantti 1:n ja informantti 3:n osalta esitystempo on arvio. Kuvassa 29 on esitetty infor-

manttien käyttämät esitystempot.

KUVA 29. Pop-balladin esitystempot. Harmaat pylväät kuvaavat arvioituja tempoja ja 
mustat pylväät tarkkoja metronomiarvoja.

Informanteista yksikään ei käyttänyt  pop-balladissa tacettia.  Yhden säkeistön mittaiseen 

näytteeseen ei kenties syntynyt  tarvetta luoda tacetin dramatiikkaa.  Aksentointia jossain 

muodossa (katso luku 4.1.2) sen sijaan käytti tulkinnassaan viisi informanttia. Suuri osa 

aksenteista oli luonteeltaan yksittäisiä ja ohimeneviä – joku kappaleen soinnuista soitettiin 

aksentoiden ja molemmilla käsillä samanaikaisesti. Odotin aksentointia tapahtuvan enem-

män taitteiden ja säkeiden vaihtuessa. Informantti  5:n  toteutus  sen sijaan nojasi vahvasti 

aksentointiin. Hän käytti yksittäisiä aksentteja sovituksensa alkusoitossa sekä kappaleen A- 

ja B-osissa ja myös loppusoitossaan välillä vasemmalla, välillä oikealla kädellä ja välillä 

niiden yhdistelmänä.

Kuusi informanttia lopetti pop-balladin hidastukseen. Tämä sopiikin tukemaan pop-balla-

din dramaattisuutta. Hidastuksen aste vaihteli – informantti 4:n hidastusta tuskin havaitsi, 
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kun taas informantti 6:n sovitus päättyi pitkään ja voimakkaaseen ritardandoon.

5.2.2 Melodia

Informanteista  kolme  käytti  heleitä  melodian  koristeluun.  Kuusi  informanttia  fraseerasi 

nuotinnettua melodiaa rytmin osalta. Muutokset olivat kuitenkin varsin maltillisia – tyypil-

lisesti muutokset olivat kahdeksasosanuotin siirtoja nuottikuvaan verrattuna tai esimerkiksi 

kohosävelten soittamatta jättämisiä. Kolme informanteista teki myös suoranaista melodian 

uudelleen säveltämistä eli  toisinnon joko yksittäisten sävelten korkeutta muuttamalla tai 

laajemmin, kuten kuvasta 30 nähdään.

KUVA 30. a) Alkuperäinen melodia. b) Informantti 8:n toisinto.

Ennalta yleiseksi uskomani melodian koristelutyyli pop-balladissa oli rinnakkaisintervalli-

en käyttö. Jokainen informanteista täydensikin melodiaa intervallilla ainakin kertaalleen, 

tyypillisesti melodian alapuolelle lisätyllä terssillä, sekstillä tai oktaavilla kuvan 31 esimer-

kin tapaan.  Kolmella  informanteista  melodian  alapuolisia  intervalleja  esiintyi  vähintään 

kolme kertaa – runsaimpana informantti 2:n kahdeksan kertaa. 

KUVA 31. Informantti 7 käytti melodian alapuolista sekstiä.

Kaikki informantit täyttivät melodian taukoja jollakin keinolla. Kaksi informanteista käytti 

tilan täyttämiseen kappaleen sointurytmiä mukailevaa neljäsosa- tai puolinuottisäestystä. 

Säestys tapahtui yksittäisellä sävelellä, kuten basson yläpuolisella oktaavilla, intervallilla 

tai soinnulla. Viisi informanttia käytti tauon täyttämiseen murrettuja soinnun säveliä, usein 

kahdeksasosarytmillä  soitettuna.  Murtosointuja  soitettiin  niin  vasemmalla,  oikealla  kuin 

molemmillakin käsillä kuten kuvassa 32.
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KUVA 32. Informantti 4:n esimerkki tyhjän tilan täyttämisestä. Melodianuotit on eroteltu 

paksummilla nupeilla.

5.2.3 Harmonia

Murtosointuja kuultiin kaikkien informanttien pop-balladeissa, mutta toteutusten intensiivi-

syys ja merkitys vaihtelivat. Kuudella informanteista kappaleen säestys pohjautui tyystin 

murtosointuihin joko läpi kappaleen, A-osan puolesta välistä tai B-osasta alkaen. Kahdella 

informantilla  säestys  pohjautui  esimerkiksi  puolinuotteina  etenevään  pulssiin,  jolloin 

murtosoinnuilla  ei  ollut  yhtä  merkittävää  roolia  säestyksen  tuottamisessa.  Näissäkin 

tapauksissa murtosointua käytettiin kuitenkin tehosteena. Kaksi informanttia käytti murto-

sointuja myös alkusoiton lähtökohtana kuten informantti 5 kuvassa 33.

KUVA 33. Informantti 5 toteutti alkusoiton murtosoinnuilla.

Kaikilla informanteilla oikealla kädellä oli vahva rooli soinnun soittamisessa. Kuusi infor-

manteista  soitti  harmonian  pääosin oikealla  kädellä  vasemman soittaessa  basson lisäksi 

oktaaveja, kvinttejä sekä satunnaisia nooneja tai desimejä. Kahdella informantilla vasem-

man käden rooli soinnun soittamisessa oli merkittävämpi. Informantti 2 soitti A-osan har-

moniat vasemman käden kvinttinä oikean keskittyessä melodiaan. Informantti 7 puolestaan 

soitti  pop-balladin  B-osaan  asti  vasemmalla  kädellä  murrettua  pohjasävelen,  kvintin  ja 

desimin  yhdistelmää  kuvan 34 mukaisesti.  Tosin  silloinkin  oikea  käsi  soitti  intervallin 

soin-nun vaihtokohtiin, mikä täydensi harmoniaa. Tämä oli tutkimuksen kuuluvin poikkeus 

oi-kean käden harmonian käytöstä pop-balladissa.
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KUVA 34. Vasemman käden sointuhajotuksia informantti 7:n sovituksesta.

Informanteista  vain yhdellä oli selkeänä säilyvä sointurytmi.  Informantti  2:n vasen käsi 

soitti kappaleen alkupuolen kvinttejä säännöllisessä puolinuottirytmissä. Muut informantit 

joko vaihtelivat soinnun rytmitystä, se oli korvattu esimerkiksi murretuilla soinnuilla tai se 

puuttui kokonaan jolloin kukin sointu soitettiin kertaalleen. Ennakkoon odotin useamman 

informantin noudattavan säännöllistä soinnun rytmitystä pop-balladissa.

Kokonaisvaltaisempien harmonian toteutuskäytäntöjen lisäksi tunnistin pienempiä tehos-

teen omaisia harmonian käyttötapoja. Kuuden informantin tulkinnassa kuului nopeita, il-

man rytmillistä aika-arvoa soitettuja sointuarpeggioita. Kaksi informanttia lopetti kappa-

leen arpeggioon, yksi aloitti ja lopetti tulkintansa sointuarpeggiolla ja kolmella informantil-

la nopeita sointuarpeggioita oli enemmän – neljästä seitsemään arpeggiota noin minuutin 

mittaisen soittonäytteen aikana. Tässä aineistossa nopea sointuarpeggio näyttäytyi  erityi-

sesti seesteisemmän tunnelman koristelukeinona.

Toinen  harmoninen  tehokeino  olivat  blokkisoinnut  (katso  luku 4.3.1),  joita  käytti  viisi 

informanteista.  Informantti 5 täydensi  melodiaa  blokkisoinnuilla  kahdessa  kohdassa  B-

osaa kuvan 35 tapaan. Yksi informanteista alleviivasi blokkisoinnuilla säkeistön aloituk-

sen.  Kolme  informanttia  sen  sijaan  käytti  blokkisointuja  tiheämmin  kappaleen  aikana, 

kaksi heistä myös hennommin soittamassaan A-osassa ja kaikki kolme B-osan massiivi-

suutta tukemassa.

KUVA 35. Informantti 5:n blokkisointuja B-osaa tukevoittamassa.

Yksi jopa paradigman omainen näkökulma oli soinnun soittaminen yhdyskaaren yhteydes-

sä silloin kun kaaren aloittava melodianuotti on lyhyt kahdeksasosasävel. Tällaiseen koh-
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taan sattuu usein soinnun vaihdos, joka kirjoitetaan tahdin alkuun kaaren päättävän nuotin 

kohdalle.  Melodia  soitetaan  kaaren  aloittavalla  sävelellä,  mutta  missä  sointu  soitetaan: 

yhdessä melodian kanssa kaaren aloittavalla sävelellä vai yksinään kaaren päättävällä säve-

lellä  –  varsinaisen  sointumerkin  kohdalla?  Tutkimusaineiston  perusteella  vastaus  oli 

selkeä. Kuusi informanttia soitti oikean käden soinnun järjestelmällisesti edellisen tahdin 

päättä-vällä  heikolla  tahdin  osalla  kuvan  36  mukaisesti,  yhdellä  informantilla  soinnun 

paikka  vaihteli  ennen  iskua  tai  iskulle  soitettuna  ja  yksi  informanteista  soitti  soinnun 

säännöllisesti kaaren päättävällä nuotilla sointumerkin kohdalla.

KUVA 36. Yleensä sointu siirtyi melodian mukana kaaren aloittavalle kahdeksasosalle.

Sävellysvaiheessa pelkistin kaikki kappaleen soinnut joko duuri- tai mollikolmisoinnuiksi. 

Ohjeistuksessa tarjosin informanteille mahdollisuutta muokata soinnutusta pyydetyn mu-

siikkityylin mukaiseksi. Informantti 2:ta lukuun ottamatta kaikki informantit toimivatkin 

näin.

Murskaavan ylivoimainen sointujen rikastuskeino oli add9-lisäsävelen käyttö. Sitä käytet-

tiin enimmillään kaksitoista kertaa kappaleen aikana. Yhteenlaskettuna add9-sointua esiin-

tyi yli kaksinkertainen määrä seuraavaksi yleisimpään pienseptimisointuun – ”seiskasoin-

tuun” – verrattuna.

Viisi informanttia käytti 11-sointua luomaan jännitettä kappaleen taitteen vaihtumispaik-

kaan – alkusoitosta A-osaan tai A-osasta B-osaan siirryttäessä – tai kappaleen päättyessä. 

Myös säkeen päättyessä osan puolessa välissä käytettiin tätä tehokeinoa. Lähes poikkeuk-

setta 11-sointu ilmeni sointuna F/G, joka purkautui G-duuriin. Vastaava jännitteen luomi-

nen ja purkautuminen kuultiin sus4-purkauksena neljän informantin tulkinnassa. Väriläis-

känä informantti 6 ja  5 käyttivät myös välidominanttia B-osan puolessa välissä ja infor-

mantti 5 myös B-osaan siirryttäessä. Siinä F-duurista G-duuriin siirryttiin D-duurin kautta.

Odotetusti informantit käyttivät myös muita sointujen rikastamiskeinoja. Kokosin yhteen-

vedon edellä luettelemattomista sointujen muutoksista liitteeseen kuusi. Oheiseen tauluk-

koon olen koonnut kaikki informanttien käyttämät harmonian rikastamiskeinot. Sarakkeet 
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etenevät vasemman reunan yleisimmistä oikean reunan harvinaisimpiin rikastamiskeinoi-

hin. Tummempi ruutu tarkoittaa useampia käyttökertoja. Taulukosta nähdään add9-soinnun 

ja septimisoinnun yleisyys.

TAULUKKO 3. Sointujen rikastamiskeinojen esiintymistiheydet pop-balladissa.

Add9 7 Sointu-
korvaus 11 Sus4 Väli-

dominantti

Informantti 1 7 3 4 1
Informantti 2

Informantti 3 1 4 2 2 2
Informantti 4 12 2 1 3
Informantti 5 5 4 1 1 3 2
Informantti 6 7 2 1 1 1
Informantti 7 2 1 3 3
Informantti 8 9 3 1

5.2.4 Basso

Basson  oktaavikahdennuksen  suhteen  informantit  jakautuivat  kahteen  ryhmään.  Neljä 

informanttia käytti runsaasti oktaavikahdennusta läpi kappaleen. Muista informantti 6 käyt-

ti  niukasti  oktaavikahdennusta  ja  kolmella  informantilla  esiintyi  oktaavikahdennuksen 

sijaan jatkuvaa kvinttisäestystä tai arpeggiota (katso luku 4.4).

Oktaavikahdennuksen ohella noin puolella informanteista bassossa tapahtui myös oktaavi-

vuorottelua. Osalla informanteista oktaavivuorottelu oli lähes säännöllistä alla breve -ryt-

missä. Tällä luotiin soittoon komppaamisen tuntua, vaikka rytmitys tapahtuikin yksittäisillä 

sävelillä  sointujen  sijaan.  Oktaavivuorottelun  käyttö  saattoi  selittää  osaltaan  edellisessä 

luvussa kaipaamani sointurytmin puuttumista – saman rytmillisen funktion saattoi täyttää 

myös oktaavikahdennusta käyttämällä. Yksi informanteista rytmitti bassoa myös lippubas-

sorytmillä (katso luku 4.4). Alla breve -rytmillisen oktaavivuorottelun sijaan kaksi infor-

manttia  täytti  soittoaan tiheämmällä  basson oktaavisävelen käytöllä  – kahdeksasosa- tai 

neljäsosarytmissä.  Käytännössä  kaikki  soittajat  soittivat  jossain osassa myös  vasemman 

käden  murrettuja  sointuja  pohjasävelen,  kvintin  ja  oktaavin  yhdistelmänä.  Myös  muita 

intervalleja kuultiin satunnaisesti.
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Sävellyksessä oli luontevia paikkoja urkupisteen toteuttamiselle ja seitsemän informanttia 

soittikin kolmannen tahdin F/C-sointuna ja kuusi heistä myös tahdin 11 Fm/C sointuna. 

Nämä muutokset loivat ensimmäiselle ja kolmannelle riville neljän tahdin mittaiset basson 

urkupisteet kuvan 37 mukaisesti. Muita urkupisteeksi muunnettuja paikkoja olivat tahti 18 

B-osan alussa (G/C), vastaava paikka tahdissa 26 (G/C) sekä informanttien omat alku- ja 

loppusoitot.

KUVA  37.  Esimerkki  urkupisteen  muodostumisesta  tahdeissa  1–4.  Alkuperäinen 

bassolinja nähdään ylemmissä sointumerkeissä ja urkupisteeksi muunnettu alemmissa.

Suuri osa basson muunnoksista oli yksittäisen bassosävelen vaihtoja, joita ilmeni joitakin 

kymmeniä.  Tyyppiesimerkkinä  tahdin  neljätoista  C-duuri  muunnettiin  muotoon  C/E. 

Tällöin muodostui kolmen tahdin mittainen diatoninen bassokulku Dm-C/E-F. Osa basson 

kuljetuksista oli nopeita, esimerkiksi kahdeksasosina sointujen välissä eteneviä. Tällaisia 

käytti esimerkiksi informantti 1 siirtyessään C-duurista d-mollille C#-bassosävelen kautta. 

Toisinaan kuultiin  hyvinkin  pitkiä  diatonisia  bassolinjoja.  Näyttävin  esimerkki  tästä  oli 

informantti 4:n soittama diatoninen bassokulku tahteihin 13–23 kuvassa 38.

KUVA 38. Informantti 4:n toteuttama bassokuljetus. Alkuperäiset soinnut ylärivillä.

5.2.5 Sointi

Dynaamisesti  informanttien  tulkinnat  erosivat  toisistaan  suhteellisen  paljon.  Nyansseina 

ilmaistuna dynaaminen hajonta vaihteli arviolta pianissimosta fortissimoon. Kokonaisuute-

na tarkasteltuna kaikki informantit  tekivät saman ratkaisun soittaessaan B-osan voimak-

kaammin kuin A-osan. Pop-balladeille onkin tyypillistä, että kappale kasvaa kertosäkeis-

töön (B-osaan) mentäessä.
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Informanttien rekisterivalinnoissa oli suurta vaihtelua. Informanteilla 3 ja 4 rekisteri säilyi 

muuttumattomana läpi kappaleen, mutta kaikilla muilla kuultiin rekisterivaihdoksia. Ohei-

seen taulukkoon 4 olen koonnut harmaalla kaikki kirjoitetusta rekisteristä poikkeavat melo-

dian rekisterimuutokset. Alkusoiton oletus on sama rekisteri, mistä A-osa alkaa ja loppu-

soiton oletusrekisteri sama mihin B-osa loppuu. Positiiviset lukuarvot tarkoittavat rekisteri-

muutosta oktaaveina ylöspäin ja negatiiviset vastaavasti oktaaveina alaspäin. Viiva solussa 

tarkoittaa, että informantti ei soittanut kyseistä osaa.

TAULUKKO 4. Melodian rekisterimuutokset verrattuna kirjoitettuun rekisteriin.

Alku-
soitto

Tahti 
1–4

Tahti 
5–8

Tahti 
9–12

Tahti 
13–16

Tahti 
17–20

Tahti 
21–24

Tahti 
25–32

Loppu-
soitto

Informantti 1 - 0 0 0 0 0 → 1 1 1 1

Informantti 2 - 1 0 0 0 0 0 0 -

Informantti 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informantti 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Informantti 5 - 0 0 0 0 0 -1 → 0 0 -

Informantti 6 - 0 0 0 0 0 0 1 -

Informantti 7 2 1 1 0 0 0 0 0 2

Informantti 8 1 → 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhdelläkään  informantilla  satsin  paksuus  ei  säilynyt  muuttumattomana  läpi  kappaleen. 

Tämä on luonnollista ja odotettua: välillä basso soitti pelkän pohjasävelen, toisinaan vasen 

käsi tuki sointua soittamalla esimerkiksi kvintin ja osa soittajista kahdensi basson oktaavis-

sa.  Vastaavasti  sointuja  voitiin  tilanteen  mukaan  ohentaa  tai  paksuntaa.  Satsin paksuus 

vaihteli  soittajilla myös kappaleen osien mukaan. Tyypillinen ohut satsi oli vasemmalla 

kädellä yksi sävel ja oikealla kahden sävelen intervalli. Kun tämä vielä soitettiin korkeam-

masta rekisteristä, oli sointi hyvin kuulas ja ohut. Informantti 2 käytti alussa vasemman kä-

den kvinttiä ja oikean käden melodiaa, jolloin satsi oli vasemmalla kädellä kahden ja oike-

alla yhden sävelen vahvuinen kuvan 39 mukaisesti.

KUVA 39. Informantti 2:n esimerkki ohuesta satsista.
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Tyypillinen satsin paksuus oli oikeassa kädessä kolmen tai neljän sävelen vahvuinen ja 

vasemmalla kädellä yksi tai kaksi säveltä. Laajimmillaan satsissa soi siis kuusi tai  jopa 

seitsemän samanaikaista säveltä kuten kuvassa 40. B-osassa tällaisia paksuja sointuja kuul-

tiin A-osaa useammin.

KUVA 40. Informantti 8:n pop-balladissa kuultiin jopa seitsemän sävelen paksuista satsia.

Pianon sointiin vaikuttaa olennaisesti kaikupedaalin käyttö. Tässä suhteessa informanttien 

tulkinta ei tuonut yllätyksiä: kaikki informantit käyttivät säännöllisesti pedaalia niin, että 

pedaali kävi ylhäällä aina sointua vaihdettaessa ja tarvittaessa useammin samankin soinnun 

aikana.

5.3 Pop-beat-tyylin toteutus

Saamani  yleisvaikutelma  pop-beateista  oli,  että  toteutusten  kirjo  oli  balladia  laajempi. 

Soittonäytteiden tunnelmat ja käytetyt  keinot vaihtelivat seesteisestä maalailusta tasaisen 

ennakoitavan soitannan kautta hilpeän leikkisään.

5.3.1 Rytmi ja metri

Informanttien esitystempot vaihtelivat 105:stä noin 145:een iskuun minuutissa. Informant-

tien näkemykset esitystemposta jakautuivat tälle välille suhteellisen tasaisesti. Neljä infor-

manteista  soitti  esityksensä ilman metronomia.  Heidän esitystemponsa on merkitty har-

maalla oheiseen kuvaan 41 arvioituna tempona.
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KUVA 41. Pop-beatin esitystempot neljäsosaiskuina minuutissa. Harmaat pylväät 
kuvaavat arvioituja tempoja ja mustat pylväät tarkkoja metronomiarvoja.

Pop-beatille oli tyypillistä sykkeen säilyminen loppuun asti, sillä ainoastaan yksi informan-

teista lopetti kappaleen hidastukseen. Vastoin ennakko-odotuksiani ainoastaan informantti 

5 soitti tacetin kertosäkeistön alkuun ja puoleen väliin. Aksentointi sen sijaan oli paljon 

käytetty koristelukeino – kaikki informantit tekivät kappaleen aikana useita aksentointeja. 

Kappaleen loppuun tahteihin 29 ja 30 sävelsin paikan, johon aksentointi  tulee sointujen 

vaihtuessa  miltei  itsestään  kuvan  42  tapaan.  Kaikki  informantit  toteuttivatkin  tämän 

aksentoinnin ja informantti 3 käytti samaa aihetta myös alkusoitossaan.

KUVA 42. Kaikki informantit soittivat aksentit kappaleen viimeisen rivin alkuun.

Aksentointia käytettiin tehokeinona myös A- tai B-osassa tai molemmissa. Kuvassa 43 on 

esitetty informantti 5:n aksentointia kappaleen A-osasta, jossa aksentteihin yhdistyy myös 

lyhyitä basson kuljetuksia.

1 2 3 4 5 6 7 8
40

60

80

100

120

140

160

180

200

Informantti

Te
m
po



75

KUVA 43. Informantti  5:n aksentointia pop-beatin A-osasta. Melodialinja on kirjoitettu 

paksummilla nuoteilla.

5.3.2 Melodia

Pop-balladista poiketen melodiaa ei pop-beatissa juuri koristeltu alapuoleisella rinnakkais-

intervallilla.  Informantti 6:n kappale päättyi  viimeisen  rivin kertaamiseen.  Kertauksessa 

hän  käytti  alapuoleista  terssiä  kolmessa  ja  oktaavia  kolmessa  sävelessä.  Informantti  7 

käytti  rinnakkaiskvinttiä  alku-  ja  loppusoitossaan  sekä  rinnakkaisterssiä  A-osan  alussa. 

Informantti 8 käytti kappaleen viimeisellä rivillä alapuolista desimiä kuvan 44 mukaisesti.

KUVA 44. Melodian koristelua alapuolisilla rinnakkaisintervalleilla, tässä desimillä.

Nämä olivat ainoat esiintymät rinnakkaisintervalleista pop-beatissa. Myös etuheleitä esiin-

tyi ainoastaan kolme kertaa kaikissa pop-beat-näytteissä.

Melodian fraseeraus oli pop-beatissa balladia vähäisempää. Kukaan informanteista ei teh-

nyt merkittäviä muutoksia kirjoitettuun melodiaan. Kolme informanteista siirsi yksittäisiä 

melodiasäveliä kahdeksasosan verran suuntaan tai toiseen, erityisesti kaaritettuja etuiskuja 

myöhentämällä. Kaksi informanttia vaihtoi yksittäisen melodiasävelen toiseksi. Kiinnosta-

va  yksityiskohta  oli  se,  kuinka  informantit  käsittelivät  samana  ”jankkaavaa”  melodiaa. 

Kahdessa soittonäytteessä toistuvaa melodiasäveltä käsiteltiin kuvan 45 tapaan joko jättä-

mällä osa sävelistä kokonaan soittamatta tai soittamalla ne huomattavasti muita hiljempaa.
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KUVA 45. Informantti 1 soitti B-osassa sulkuihin merkityt sävelet hiljaa.

Kappaleen ensimmäisellä  rivillä  on kaksi noin tahdin kestävää säveltä ja toisella rivillä 

kahden tahdin jakso, jossa ei ole melodiasäveliä. Sama toistuu kolmannella ja neljännellä 

rivillä. Myös B-osassa on kaksi vähintään tahdin mittaista jaksoa ilman tiheää melodiaa 

(katso liite 5). Kaikki informantit täyttivät melodian tyhjää tilaa jollakin tavalla. Täyttämi-

sen keinoissa ja intensiteetissä oli vaihtelua. Esimerkiksi informantti 6:n sovituksessa oli 

niin säännöllinen komppi, että se kantoi A-osan melodiataukojen yli kuvan 46 mukaisesti.

KUVA 46. Melodian tauon voi täyttää myös komppaamalla.

Kokonaisten sointujen lisäksi informantit  täyttivät taukoja yksittäisillä soinnun sävelillä, 

murtosoinnuilla  sekä  erilaisilla  vasemman  käden  basso-  ja  murtosävelkuvioilla.  Myös 

kahden käden aksentointia käytettiin taukopaikkojen täyttämiseen. Oheisessa kuvassa 47 

on informanttien tulkintoja tahtien seitsemän ja kahdeksan täyttämisestä.

KUVA 47. Toteutuksia tauon täyttämisestä. a) Kahden käden murtosoinnulla täyttäminen. 

b) Bassolla täyttäminen. c) Soinnulla ja basson oktaavivuorottelulla täyttäminen.
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5.3.3 Harmonia

Pop-beatin harmoniat toteutettiin pääosin oikealla kädellä ja kolmen informantin kohdalla 

ainoastaan  oikealla  kädellä.  Muillakin  informanteilla  soinnut  esiintyivät  aina  oikeassa 

kädessä ja vasen käsi saattoi lisäksi tukea ajoittain kvintillä tai oktaavilla tai korkeimmissa 

bassosävelissä terssillä.

Murtosointuja kuului jollain tasolla viiden informantin soitossa ja kolme käytti jotain muita 

tekniikoita  harmonian  tuottamiseen.  Kaksi  informanteista  täytti  murtosoinnuilla  A-osan 

pidempiä melodiataukoja esimerkiksi tahdeissa seitsemän ja kahdeksan. Kolmen informan-

tin soitossa murtosoinnuilla oli ainakin osassa kappaletta merkittävämpi rooli, jolloin niillä 

täytettiin alle tahdin mittaisia taukoja ja käytettiin tiiviimpänä osana sävelkudosta. Murto-

sointuja nopeampia ilman varsinaista aika-arvoa soitettavia sointuarpeggioita käytti kaksi 

informanttia,  joista  yksi  ainoastaan  kappaleen  viimeisessä  soinnussa  ja  toinenkin  vain 

kahdessa paikassa. Tämän aineiston puitteissa nopeat sointuarpeggiot liittyvät siis enem-

män pop-balladiin kuin pop-beatiin ja murtosoinnut molempiin tyyleihin.

Pop-beatissa informantit eivät siis käyttäneet rinnakkaisintervalleja, mutta blokkisointuja 

käyttivät kaikki informantit. Huomattavaa on, että jokainen informantti soitti kappaleen B-

osaan blokkisointuja kuten informantti 3 kuvassa 48. Mahdollisesti B-osan samana säilyvät 

melodiasävelet  ohjasivat  tähän  ratkaisuun,  mutta  myös  tarve  korostaa  B-osaa  saattoi 

kannustaa blokkisointujen käyttöön.

KUVA 48. Kaikki informantit soittivat B-osaan blokkisointuja.

Kaksi informanttia käytti  blokkisointuja myös kappaleen A-osassa ja kaksi  alkusoitossa. 

Kuvassa 49 nähdään informantti 1:n blokkisointutoteutus alkusoitosta.
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KUVA 49. Informantti 1:n blokkisoinnuilla toteuttama alkusoitto.

Kertosäkeistön sointujen rytmi oli usein siis käytännössä sama kuin melodiankin rytmi. A-

osan  soinnut  soitettiin  vaihtelevammin.  Viisi  informanttia  soitti  A-osan  soinnut  tahdin 

alkuun pisteellisenä neljäsosanuottina ja uudestaan toisen iskun painottomalle osalle. Nel-

jän informantin sointurytmissä oli piirteitä blokkimaisesta melodian mukana soittamisesta, 

kaksi informanttia soitti soinnun välillä neljäsosapohjaisesti ja kaksi informanttia kerran 

tahdissa. Informantti 6:n  A-osan sointurytmi erosi kaikista edellä mainituista. Hän soitti 

säännöllisesti soinnun joka iskun jälkimmäiselle kahdeksasosalle ”takapotkuna” kuvan 50 

mukaisesti.

KUVA 50. Informantti 6 soitti pop-beatissa monipuolista takapotkukomppia.

Kaikki pop-beatin kirjoitetut soinnut olivat kolmisointuja, mutta melodialinjat toivat luon-

nostaan sointuihin rikkautta. Esimerkiksi kolmannen tahdin G-duurisoinnussa melodia on 

kirjoitettu Fis-säveleen, mikä laajentaa soinnun muotoon Gmaj7. Viidennessä tahdissa Em-

soinnusta tulee vastaavasti Em7. Kuudennessa tahdissa sointu on A-duuri ja melodiassa on 

D-sävel. Kaikki informantit  jättivät silloin Cis-sävelen soittamatta,  jolloin soinnusta tuli 

Asus4. B-osan alussa tahdissa 17 D-duurista tulee vastaavasti Dsus4.

Melodian mukana tulleiden sointumuunnosten lisäksi informantit muovasivat soinnutusta 

myös itse. Yleinen keino blokkisointuja soitettaessa oli vaihtaa sointu melodian mukaan, 

vaikka basso säilyikin ennallaan. Esimerkiksi B-osan D-duuri soitettiin usein yhdistelmänä 

G/D ja D-duuri kuten kuvassa 51.
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KUVA 51. Useat muut informantit käyttivät pop-beatin B-osassa blokkisointuja.

Informanttien tulkinnoissa esiintyi monia soinnun muunnoksia ja laajennuksia. Niistä kaik-

kein yleisin oli pienen septimin lisääminen eli ”seiskasointu”. Seiskoja informantit lisäsivät 

yhteensä 43 kertaa, kun seuraavaksi yleisintä add9-lisäsäveltä esiintyi 15 kertaa. Osa infor-

manteista käytti runsaasti sointujen rikastamista, kun toiset tyytyivät kirjoitettuihin kolmi-

sointuihin. Oheisessa taulukossa olen eritellyt sointujen rikastamiskeinot informanteittain. 

Tummempi harmaa tarkoittaa useampia käyttökertoja. Olen jättänyt blokkisointuihin liitty-

vät soinnun vaihdokset pois tästä taulukosta.

TAULUKKO 5. Informanttien käyttämät sointujen rikastamiskeinot pop-beatissa.

7 Add9 Sus4 11 Maj9 9 Väli-
dom. Sus2 Maj7 7(#5)

Informantti 1 11 1 2 2 1
Informantti 2

Informantti 3 10 1 2 1 2 2
Informantti 4 10 4 2 3 2
Informantti 5 5 5 4 1 1 1
Informantti 6 1 1 3 1 1
Informantti 7 1 2 1 1 1 1
Informantti 8 5 1 1 1

Pienseptimi- ja add9-soinnut olivat siis yleisimpiä soinnun rikastamiskeinoja ja niiden li-

säksi esiintyi laaja kirjo eri keinoja pienempinä määrinä.

5.3.4 Basso

Pop-beatin bassototeutukset erosivat enemmän toisistaan kuin pop-balladin bassot. Hajonta 

näkyy esimerkiksi oktaavikahdennuksissa ja -vuorotteluissa. Kaksi informanttia ei käyttä-

nyt oktaavikahdennusta lainkaan, kolme satunnaisesti, kaksi usein ja yhdellä informantilla 

oktaavikahdennus kuului säännöllisesti.  Oktaavivuorottelun osalta tulokset olivat saman-
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kaltaiset: kaksi informanteista ei vuorotellut bassosäveltä ja oktaavia ylempää bassosäveltä 

lainkaan ja yksi informantti käytti sitä lisämausteena toisinaan. Viidellä informantilla ok-

taavivuorottelua esiintyi usein, mutta toteutusten rytmit vaihtelivat kahdeksasosavuorotte-

lusta pidempiin aika-arvoihin. Kolmella informantilla oktaavit soivat myös välillä päällek-

käin niin, että alempi pohjasävel soi pitkään ja oktaavia soitettiin lyhyinä sävelinä pohjasä-

velen tueksi. Yhden informantin bassototeutus perustui jatkuvaan kahdeksasosapohjasäve-

leen ja toinen käytti  tätä  keinoa ajoittain.  Jatkuvana neljäsosarytminä basson soitti  yksi 

informantti  ja  toinen  informantti  käytti  neljäsosarytmiä  ajoittain.  Yhdellä  informantilla 

basso noudatti lippubassorytmiä lähes koko kappaleen ajan ja kaksi informanttia käytti sitä 

osassa kappaletta. Yksi informantti käytti A-osassa muunnelmaa, jossa lippubasson kah-

deksasosa-  ja  puolinuotti  sidotaan yhdyskaarella  toisiinsa.  Rock-tyylistä  kahdeksasosina 

etenevää kvinttisäestystä ei esiintynyt kenelläkään, mutta kolme informanttia käytti kvint-

tiä toisinaan pohjasävelen tukena. Vasemman käden pohjasävel-kvintti-oktaavi-arpeggiota 

ei säännöllisesti käyttänyt yksikään informantti, mutta kaksi informanttia käytti sitä osassa 

kappaletta ja kaksi informanttia käytti  kvintin ja oktaavin yhdistelmää ajoittain lisäväriä 

tuomassa. Informantti 6 soitti  B-osaan bassokulun, joka hyödynsi oktaavin lisäksi myös 

muita intervalleja kuten kuvasta 52 nähdään.

KUVA 52. Informantti 6 hyödynsi bassototeutuksessaan monipuolisia intervalleja.

Yksi paradigman omainen yksityiskohta oli basson rytmitys kaaritetuilla melodiasävelillä, 

kun sointu vaihtuu tahdin alussa ja melodia aloitetaan kaaritetulla sävelellä jo edellisen tah-

din lopussa kuvan 53 tapaan.

KUVA 53.  Analysoin  basson soittopaikkaa  kohdissa,  joissa  sointu  vaihtuu  kaaritetulla 

melodianuotilla.
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Tein  vastaavan  tarkastelun  harmonian  osalta  luvussa  5.1,  jossa  selvisi,  että  informantit 

soittivat oikean käden soinnun yhdessä melodian kanssa kaaren aloittavan nuotin kohdalla. 

Onko pianisteilla tapana soittaa basso yhtä aikaa melodian kanssa jo kaaren alussa vastaa-

vasti kuin sointukin vai soitetaanko basso sointumerkin kohdalla varsinaisella iskullaan? 

Kappaleessa  oli  yhteensä  kahdeksan  paikkaa,  jossa  sointu  vaihtui  kaarellisen  melodian 

aikana.  Kun  informantteja  oli  kahdeksan,  tarkasteltavia  tilanteita  oli  siis  yhteensä  64. 

Tämän aineiston perusteella  tulokset  olivat  selkeät:  53 tapauksessa informantit  soittivat 

basson kaaren jälkimmäiselle sävelelle eli sointumerkin kohdalle ja yhdessätoista vastaa-

vasti kaaren aloittavalle melodiasävelelle. Tämän aineiston perusteella basso soitetaan siis 

tyypillisesti iskulle kuvan 54 mukaisesti, eikä sitä edeltävälle painottomalle osalle, vaikka 

melodia ja oikean käden sointu soitettaisiinkin painottomalla osalla.

KUVA 54. Yleisin basson rytmitys soinnun vaihtuessa kaarellisella melodianuotilla.

Pop-balladista poiketen bassoa rikastettiin niukasti urkupisteellä. Kaksi informanttia käytti 

urkupistettä alkusoitossaan, mutta itse kappaleessa ei kuulunut yhtään basson urkupistettä. 

Myöskään pidempiä diatonisia bassolinjoja ei kuulunut ellei sellaiseksi lasketa viimeisen 

rivin  G–D/F#–Em-bassokulkua,  jonka  useimmat  informantit  toteuttivat.  Uskon  pitkien 

bassokuljetusten ja urkupisteiden niukkuuden johtuvan enemmän itse sävellyksestä kuin 

musiikkityylistä  eli  mielestäni  pop-beatissa  käytetään  basson  urkupistettä  ja  pidempiä 

bassokulkuja vastaavasti kuin muissakin musiikkityyleissä – itse kappale vaikuttaa enem-

män kuin musiikkityyli.  Basson nopeita  siirtymäsäveliä  soinnusta  toiseen käytettiin  sen 

sijaan runsaasti. Soittajasta riippuen sointujen välillä käytettiin diatonista tai kromaattista 

bassoliikettä  enimmillään  melkein jokaisessa soinnussa.  Välillä  basso ja sointu etenivät 

myös unisonona tai blokkisoinnun ja bassosävelen yhdistelmänä.

5.3.5 Sointi

Pop-beatissa informanttien dynamiikassa oli havaittavissa vastaava ilmiö kuin pop-balla-

dissakin: A-osa soitettiin hiljempaa ja B-osa voimakkaammin. Tämä havainto tuki yleistä 

käsitystä siitä, että kertosäkeistö on dynaamisesti vahvempi kuin säkeistö. Hieman yllätyk-
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senä minulle sen sijaan tuli se, kuinka pidätellysti säkeistö soitettiin. Noin puolet informan-

teista soitti A-osan arviolta mezzopianona ja B-osan mezzofortena. Loput soittivat A-osan 

hieman voimakkaammin mezzofortena ja B-osan joko samalla tasolla tai hieman voimak-

kaammin.  Noin  puolet  informanteista  soitti  suhteellisen  tasaisella  dynamiikkatasolla  ja 

noin puolet vastaavasti poimi kappaleesta yksittäisiä aksentoituja säveliä tai sointuja.

Yksi  merkittävä  soinnillinen  tekijä  pop-balladissa  ja  -beatissa  on  kaikupedaalin  käyttö. 

Siinä missä pop-balladissa pedaalilla sidottiin kokonainen – tyypillisesti yhden tahdin mit-

tainen – sointu, pop-beatissa informantit ”pumppasivat” pedaalia huomattavasti tiheämmin 

ja soittivat välillä myös kokonaan ilman pedaalia. Pedaalin käyttö mukaili  usein basson 

soittorytmiä niin, että samana säilyviä peräkkäisiä bassosäveliä ei sidottu toisiinsa pedaalil-

la.  Niinpä esimerkiksi  informantti  7,  joka soitti  säännöllistä  kahdeksasosabassoa,  käytti 

pedaalia  vain  viisi  kertaa  koko  kahdeksasosajaksolla.  Vastaavasti  lippubassototeutusta 

käyttänyt informantti 5 käytti pedaalia yhdestä kolmeen kertaan pelkästään yhden tahdin 

aikana. Toisaalta yksi informanteista soitti B-osan blokkisoinnuilla ja oktaavikahdennetulla 

neljäsosabassolla. Hän nosti pedaalia ainoastaan kerran jokaisessa tahdissa, mikä teki soin-

nista jopa häiritsevän samean. Kaikki edellä kuvatut havainnot tukevat ajatusta, että pop-

beatissa usein käytetyn  tiheämmän basson seurauksena pedaalia  käytetään balladia  niu-

kemmin. Tai jos pedaalia käytetään, sitä poljetaan niin tiheään ettei sointi ehdi samentua.

Pop-beatissa rekisterinvaihdosten käyttö oli hyvin maltillista. Seitsemän informanttia soitti 

A- ja B-osan tiukasti nuotteihin kirjoitetusta rekisteristä. Ainoa rekisterimuutos kirjoitetun 

nuotin sisällä oli informantti  1:n tekemä arpeggiojuoksutus kolmiviivaisesta D-sävelestä 

alaspäin.  Tämäkin  muutos  tapahtui  melodian  tauon  aikana  tahdissa  kuusitoista.  Kolme 

informanttia  soitti  joko alku-  tai  loppusoiton  oktaavia  korkeammasta  tai  matalammasta 

rekisteristä.

Satsin vahvuus pop-beatissa oli vasemmalla kädellä yksi tai kaksi samanaikaista säveltä 

riippuen siitä,  käytettiinkö bassossa oktaavia tai  kvinttiä.  Kahdella  informantilla  basson 

vahvuus oli tiukasti yksi sävel, neljällä se vaihteli yhden ja kahden sävelen välillä ja kaksi 

informanttia soitti bassossa jatkuvasti kahta säveltä. Pedaalilla sidottuna basson hetkellinen 

sointi saattoi olla paikoin kolmekin säveltä. Oikeassa kädessä soi tyypillisesti kolme sa-

manaikaista  säveltä.  Informantti  7  soitti  kappaleen  ensimmäisen  kolmanneksen  kahden 

sävelen vahvuisesti rinnakkaisintervalleilla. Neljällä informantilla oikean käden satsin pak-

suus oli ajoittain myös neljä säveltä.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tutkimukseni aiheena oli pianon vapaan säestyksen tyylien toteuttaminen. Vertailin kah-

deksan vapaan säestyksen ekspertin toteutuksia kahdesta kappaleesta. Kappaleet edustivat 

pop-balladin ja pop-beatin musiikkityylejä. Tutkimusongelmana oli löytää eksperttien to-

teutuksista ominaispiirteitä pop-balladin ja pop-beatin tuottamiselle. Tutkimusongelmana 

oli myös tunnistaa eksperttien tyylien toteutuksista toisiaan yhdistäviä ja toisistaan erotta-

via piirteitä. Toisiaan yhdistävät piirteet vahvistavat tarkasteltavan musiikkityylin toteutta-

mista ja toisistaan erottavat piirteet tuovat lisää vaihtoehtoja tyylin toteuttamiselle.

6.1 Vapaan säestyksen tyylien toteutuksesta

Vapaassa säestyksessä on selvästikin paljon tyylistä riippumattomia toteutustapoja, mutta 

yhtä selvästi on myös toteutuskäytäntöjä, jotka nousivat enemmän esiin ainoastaan jom-

mankumman musiikkityylin  tapauksessa.  Pop-balladi  on sykkeeltään  rauhallisempi  kuin 

pop-beat.  Tämä voi osin selittää useampia ilmiöitä,  joita havaitsin balladin toteutuksien 

kohdalla.  Pop-balladissa  oli  esimerkiksi  havaittavissa  rekisterinvaihdoksia  useilla  infor-

manteilla, pop-beatissa ei nuotteihin kirjoitetun melodian osalta ainuttakaan. Samoin pop-

balladien melodioita fraseerattiin selvästi voimakkaammin kuin pop-beateissa. Useimmat 

informantit korostivat balladin seesteisyyttä entisestään päättämällä tulkintansa hidastuk-

seen, joka sai viimeiselle soinnulle usein vielä nopean sointuarpeggion. Beatissa ainoastaan 

yhden näytteen lopussa oli hidastus. Myös murtosointujen käyttäminen oli yleisempää bal-

ladissa kuin beatissa.

Pop-beatin toteutuksissa korostui rytminen monipuolisuus. Bassossa oli enemmän vaihte-

lua beat-näytteiden kuin balladien välillä. Beatissa oli myös huomattavasti balladia enem-

män aksentointia niin pieninä tehosteina kuin näkyvämpinäkin toteutuskäytäntöinä esimer-

kiksi kappaleen osien taitteissa tai kappaleen lopetuksessa. Myös kaikupedaalin käyttö ero-

si merkittävästi pop-beatin ja pop-balladin välillä. Pop-balladille ominaista oli pitää pedaa-

lia pohjassa niin kauan, kuin sama sointu jatkuu, vaikka melodiassa esiintyisikin dissonoi-

via säveliä. Pop-beatissa taas pedaali ”hengitti” usein basson mukaan – samana toistuvalle-

kin bassosävelelle pedaalia käytettiin ylhäällä jopa kolmesti yhden tahdin aikana.

Harmonian koristelusta en tohdi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska koen 

sen olevan vahvasti riippuvainen soitettavasta kappaleesta. Kuitenkin add9-lisäsävelen ja 
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pienen septimin muodostamat nelisoinnut korostuivat ylitse muiden niin pop-beatin kuin 

pop-balladinkin harmoniaa rikastamassa. Balladissa oli enemmän add9:ää ja beat-tulkin-

noissa pientä septimiä. Sama pidättyväisyys yleistysten tekemisessä on mielestäni tarpeen 

myös basson muuntelua arvioitaessa – riippuu paljolti kappaleesta, minkälaiset bassokulje-

tukset tuntuvat luontevilta. Tämän tutkimuksen kappaleissa pop-balladiin löytyi kuitenkin 

monipuolisempia basson kuljetuksia kuin beat-kappaleeseen. Balladia leimasi harmoninen 

koristelu myös melodian osalta: melodiaa koristeltiin usein sen alapuolisella rinnakkaisin-

tervallilla, joista yleisimpiä olivat oktaavi ja seksti. Balladin bassoa tuettiin beatia useam-

min myös oktaavikahdennuksella.

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia

Metsämuurosen (2006, 57–58, 67) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validi-

teetilla ja reliabiliteetilla. Validiteetti kuvaa luotettavuutta siinä mielessä, ollaanko tutki-

massa sitä, mitä on tarkoitus tutkia. Validiteetti jaetaan usein ulkoiseen ja sisäiseen validi-

teettiin.  Ulkoisella  validiteetilla  arvioidaan,  onko tutkimus yleistettävissä ja jos on, niin 

mihin ryhmiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen omaa luotettavuutta, kuten ovat-

ko käsitteet oikeita tai onko teoria valittu oikein. Oikealla käsitteen muodostuksella ja teo-

rian johtamisella sekä otannalla voidaan karsia pois tutkimuksesta pahimpia epäluotetta-

vuuden lähteitä. Reliabiliteetti mittaa mittauksen toistettavuutta. 

Tutkimuksen onnistumiseksi elintärkeää olivat sopivat informantit. Kun tarkoitukseni oli 

tutkia  populaarimusiikin  tyylien  toteutumista  vapaassa  säestyksessä,  tuli  informanttien 

luonnollisesti olla sen alan eksperttejä. Informanttien valinnassa yritin kiinnittää huomiota 

myös  heidän keskinäisiin  suhteisiinsa.  Jos  useampi  informantti  olisi  esimerkiksi  saman 

opettajan oppilas, saattaisi tämä kaventaa tutkimustulosten monipuolisuutta. Informanttien 

taustoista kävi ilmi heidän vaikuttava ja vaihteleva kokemustausta sekä vahvuutensa popu-

laarimusiikissa.  Vaikutteiden  suhteen  informanteissa  ilmeni  hieman  päällekkäisyyksiä. 

Yksi informanteista oli opettanut vuoden verran toista informanttia. Kahdella informanteis-

ta oli myöskin kaksi samaa opettajaa vapaassa säestyksessä. Yksi informantti nimesi yh-

deksi vaikutteiden antajaksi toisen informantin. Samoin toinen informantti nimesi vaikut-

teiden antajaksi yhden tutkimuksen informanteista. Kaikki edellä luetellut riippuvuussuh-

teet olivat kuitenkin yksittäisiä eli samaa esikuvaa tai opettajaa ei löytynyt  kolmannelta 

henkilöltä.
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Reliabiliteetin tarkastelu vapaan säestyksen yhteydessä on mielenkiintoista. Vapaan säes-

tyksen luonteeseen kuuluu, että saman esiintyjän peräkkäisetkin soittokerrat saattavat erota 

toisistaan. Jos tutkimus toistettaisiin,  niin tulokset voisivat hyvinkin erota nyt saaduista. 

Yksi informanteista mainitsi keskustellessamme soittonäytteiden äänitystilanteen jännittä-

vyydestä: jännitys kohoaa aina kun punainen valo palaa äänityksen merkiksi. Tämä saattoi 

vaikuttaa näytteiden sisältöön – ehkä kaikki informantit eivät tallennustilanteessa esimer-

kiksi ottaneet yhtä paljon riskejä, kuin itsekseen soittaessaan saattaisivat ottaa, ja sitä kaut-

ta jokin toteutuskäytäntö saattoi jäädä käyttämättä. Kun tutkimuksen kohteena kuitenkin 

oli  musiikkityylien  toteutuminen,  näkisin,  että  jokaiselle  ekspertille  oli  kokemuksen  ja 

koulutuksen myötä kertynyt autonomisten käytäntöjen valikoima, jota he pystyvät käyttä-

mään soitossaan vaihtelevista tilanteista riippumatta. Informanttien kohtuullisen suuri mää-

rä toi uskoakseni esiin erilaisia näkökulmia tyylien toteuttamiseen. Eri taustoista tulevien 

informanttien  lukumäärää  kasvattamalla  tuloksista  olisi  kenties  tullut  vielä  monipuoli-

sempia.

Jokainen soittaja sai tutkimuksen naturalistisen asetelman mukaisesti käyttää haluamaansa 

kosketinsoitinta. Tälläkin saattoi olla vaikutusta tulkintaan toisaalta positiivisessa mielessä, 

kun informantti saa itse valita mieleisensä puitteet, ja toisaalta reliabiliteettia heikentävästi, 

kun  informanttien  olosuhteet  eivät  olleet  vakioidut.  Toisaalta  kaikkien  informanttien 

kuljet-taminen samaan koeympäristöön olisi aiheuttanut toisenlaisia haasteita ja sitä kautta 

ken-ties  yksipuolistanut  informanttien  ryhmää.  Valitsemallani  toimintatavalla  kaikki 

informan-tit  saattoivat tallentaa näytteensä missä tahansa – yksi informantti  esimerkiksi 

laivalla – jolloin informanttien ryhmä monipuolistui ja sitä kautta tutkimuksen validiteetti 

parani.

6.3 Lopuksi

Kyseenalaistin  jossain  vaiheessa  ennen  soittonäytteiden  analysointia  kandidaatintutkiel-

mastani lainaamieni vapaan säestyksen  toteutuskäytäntöjen tarpeellisuutta. Ajattelin, että 

toteutuskäytännöt nousevat esiin pianistien soittonäytteistä. Kuitenkin aineistoa analysoi-

dessani koin kandidaatintyöstä saamani käsitteet hyvin arvokkaiksi. Uskon, että analyysistä 

tuli paljon perusteellisempi ja järjestelmällisempi, kun olin ennen analyysiä käyttänyt kan-

didaatintutkielmassani aikaa kategorioiden ja toteutuskäytäntöjen määrittelyyn. Analysoin-

tikategoriat tuntuivat luontevilta ja onnistuneilta pianon vapaan säestyksen analysointiin. 

Aineiston käyttö muuttui sujuvammaksi ja luontevammaksi tutkimuksen edetessä.
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Analyysikategoriat  aiheuttivat  myös  hieman ongelmia  analyysin  päällekkäisyyden  muo-

dossa. Erityisesti äänen säveltasoon liittyvä analyysi kulki päällekkäin useammassa analyy-

sikategoriassa. Vasemman käden kvintti- ja oktaavisävelet ovat harmonian soittotekniik-

kaa, mutta toisaalta myös bassoon liittyviä ja myös melodian taukojen täyttämiseen liitty-

viä havaintoja. Vastaavasti rinnakkaisintervallit ovat melodiaan ja myös harmoniaan liitty-

viä. Toisaalta on hankala keksiä täysin tyhjentävää kategorisointia musiikin analysoinnille.

MIDI-tallenne  oli  mielestäni  onnistunut  valinta  aineiston  tallentamisen  muodoksi,  eikä 

vähiten sen vuoksi, että tallenteesta saa helposti myös nuottikuvan. Ennen analyysivaihetta 

suunnittelin  toteuttavani  analyysin  ensisijaisesti  MIDI-tallenteista  nuottikuvan  pohjalta, 

jota näytteiden kuuntelu  olisi tukenut. Välittömästi  analyysin aloitettuani kävi  kuitenkin 

selväksi, että asetelma tulee olemaan  ennemminkin  päinvastainen. Se, minkä  nuottikuvaa 

analysoidessa joutuisin tarkastelemaan ääni kerrallaan, kuuluu välittömästä soivasta musii-

kista. Käänsinkin ajatukseni nuottikeskeisyydestä musiikkikeskeisyyteen: kuuntelin näyt-

teitä kerta toisensa jälkeen eri analyysikategorioihin keskittyen ja seurasin samalla MIDI-

tallenteesta tehtyä nuottikuvaa. Tämä osoittautui varsin toimivaksi metodiksi. Nuottikuva 

tuki hyvin  kuulonvaraista  tarkkailua  – esimerkiksi  satsin paksuus,  harmoniaa rikastavat 

sävelet tai pedaalin käyttö hahmottuivat nopeasti nuottikuvaa analysoimalla. Käyttämälläni 

ohjelmalla nuotinnoksen resoluutiota pystyi myös helposti tarkentamaan tai karkeistamaan 

tilanteen  mukaan.  Satsin  tarkkailuun  sopi  hyvin  kahdeksasosaresoluutio,  kun  nopeita 

arpeggioita oli parempi tarkkailla esimerkiksi kuudestoistaosina.

Mietin ennen aineiston keräämistä myös näytteiden videoimista. Analyysivaiheessa kaipa-

sinkin useamman kerran kuvaa siitä, mitä  informantin kädet tekevät – onko satsissa yksi 

sävel vasemmassa kädessä ja nelisointu oikeassa vai kaksi vasemman käden säveltä ja kol-

misointu oikealla kädellä. Nyt tekemäni tulkinnat sävelten soittokädestä pohjautuivat raja-

tapauksissa omaan arviooni soittajien käsien liikkeistä. Videoinnin järjestäminen olisi voi-

nut työläydessään karsia pois  informantteja, kun he toimivat näytteitä tallentaessaan itse-

näisesti.  Ainakin  videokuvaus  olisi  mutkistanut  koejärjestelyitä  ja  hidastanut  analyysia 

huomattavasti. Uskon, että MIDI-muodossa tallentaminen oli toimivin kompromissi infor-

manttien työmäärän ja saatavan aineiston laajuuden suhteen.

Tutkimukseni merkitystä pohtiessa oma työ tuntuu tietysti itselle aina merkitykselliseltä. 

Mahdollisimman objektiivisestikin tarkasteltuna koen, että olen tuonut tällä työllä oman 

osani pianon vapaan säestyksen nuorelle ja suhteellisen vähän harjoitetulle tutkimukselle. 

Ennen kaikkea koen saaneeni lisää omaan vapaan säestyksen ymmärrykseeni. Toisten soit-
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tamista analysoimalla olen saanut vahvistusta omille käsityksilleni ja jäsentänyt pianon va-

paata säestystä niin itselleni kuin toivoakseni muillekin. Uskon, että tehty työ tukee jatkos-

sakin työtäni musiikin parissa.

Vaikka sain työstä myös vastauksia, koen, että se herätti vähintään yhtä paljon uusia kysy-

myksiä.  Olisiko eri informanteilta saatu samanlaisia tuloksia? Soitetaanko ulkomaillakin 

tällä tavalla? Kuinka muita musiikkityylejä toteutetaan? Jatkotutkimuksen aiheita riittäisi 

leegiolle vapaan säestyksen tutkijoita. Kenties ensimmäiseksi pureutuisin kuitenkin analy-

sointikategorioihin. Koen, että analyysi onnistui näinkin, mutta analyysi voisi olla yksise-

litteisempää toisenlaisilla kategorioilla.

Toisaalta vedenpitävien määrittelyjen tavoittelu voi olla Graalin maljan etsintää – musiikki 

ei  koskaan lakkaa kehittymästä vaan jokainen muusikko tuo omat mausteensa keittoon. 

Ehkä vain hyväksyn sen ja olen tyytyväinen saatuani syventää musiikillista ymmärrystäni. 

Yhtä lailla saan olla iloinen nähtyäni pienen välähdyksen kahdeksan lahjakkaan ihmisen 

uusista ja inspiroivista musiikillisista maailmoista.
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LIITTEET

LIITE 1. Taustakysely informanteille.

1) Nimi?

2) Ikä?

3) Kuinka kauan olet soittanut pianon vapaata säestystä? Määrittele aloituskohdaksi  

se,  milloin  pystyit  musisoimaan  sujuvasti  soittaen  soinnun  sävelet  oikealla  kädellä  tai  

molemmille käsille hajotettuna (eikä vasemman käden sointuja perusmuodoissaan).

4) Mitä musiikkiin liittyviä opintoja sinulla on?

5) Kuka sinua on opettanut musiikissa ja pianon vapaassa säestyksessä? Ilmoita myös  

oppilaitokset  (konservatorio,  musiikkiopisto,  yksityinen  opettaja,  ammattikorkeakoulu,  

yliopisto ja niin edelleen).

6)  Jos  opetat  pianon  vapaata  säestystä,  kuinka  kauan  olet  opettanut  sitä? 

Sivutoiminenkin säännöllinen opetus lasketaan, jos oppilaita on ollut enemmän kuin yksi.

7) Jos olet esiintynyt pianistina/kosketinsoittajana,

a) kuinka monta kertaa (arvio)?

 b) kuinka monta vuotta?

c) kerro lyhyesti esiintymisiesi luonteesta (esim. rock-bändissä, jazzyhtyeessä, 

    klassisena pianistina, teatterissa, ravintolamuusikkona...)

8)  Montako  tuntia  viikossa  työskentelet  musiikin  parissa  keskimäärin  (arvio)? 

Sisältää esimerkiksi opettamisen, opiskelun, harjoittelun ja esiintymiset.

9)  Luettele  musiikillisuuteesi  ja  erityisesti  pianon  soittoosi  vaikuttaneita  ihmisiä. 

Esikuvia, auktoriteetteja ja vaikutteiden lähteitä.



LIITE 2. Informointi ja tutkimussuostumus informanteille.

Olen  Pietu  Halonen  ja  suoritan  Oulun  yliopiston  kasvatustieteiden  tiedekuntaan 

kasvatustieteen  maisterin  tutkintoa.  Olet  osallistumassa  pro  gradu  -tutkielmaani,  jonka 

aiheena  on  musiikkityylin  toteutuminen  pianon  vapaassa  säestyksessä.  Informanttien 

valintakriteerinä on,  että  he ovat  pianon vapaan säestyksen asiantuntijoita  (eksperttejä). 

Tutkimus toteutetaan vertailemalla  toisiinsa vapaan säestyksen eri  eksperttien tulkintoja 

samoista kappaleista ja musiikkityyleistä.

Osallistumisesi  tutkimukseen  on  vapaaehtoista.  Tutkimusaineisto  tuotetaan  soittamalla 

sähköisellä  kosketinsoittimella  kaksi  noin  minuutin  mittaista  soittonäytettä  MIDI-

tallenteeksi.  Lisäksi  aineisto  muodostuu  vastaamalla  taustaasi  kartoittavaan  kyselyyn. 

Aineisto  kerätään  samalla  tavalla  usealta  vapaan  säestyksen  ekspertiltä.  Vertailen 

syntyneitä  aineistoja  toisiinsa  ensisijaisesti  nuottikuvana.  Tarkoituksenani  on  löytää 

yhteneviä ja erottavia  piirteitä  eri tulkintojen välillä.  Säilytän aineistot  suostumuksellasi 

tietokoneellani sekä pilvipalvelutililläni mahdollista jatkotutkimusta varten ja hävitän ne 

viimeistään mahdollisen jatkotutkimuksen valmistuttua. En luovuta tuottamaasi aineistoa 

eteenpäin enkä käytä sitä jatkotutkimuksiin ilman antamaasi erillistä suostumusta.

Jos  annat  suostumuksesi,  käytän  nimeäsi  tutkimuksen  yhteydessä.  Kuitenkin  niin 

halutessasi laadin tutkimuksen niin, että osallistumistasi ja/tai tulkintojasi ei voi tunnistaa. 

Nimesi  tulisi  esille  informanttien  taustoista  kertovassa  luvussa  (esim.  Pekka  Pekkanen 

opiskeli Oulun konservatoriossa) ja soittonäytteitä analysoitaessa (Pekka Pekkanen käytti 

kvinttiä).

Yliviivaa tarpeeton:

Tuottamaani tutkimusaineistoa saa / ei saa käyttää yllä kuvattuun tutkimukseen.

Tuottamaani tutkimusaineistoa saa / ei saa säilyttää jatkotutkimuksia varten.

Nimeäni saa / ei saa käyttää informanttien taustoista kertovassa osiossa.

Nimeäni saa / ei saa käyttää soittonäytteiden analyysiosiossa.

_______________________________________           ___________________________________

Paikka ja aika Allekirjoitus



LIITE 3. Ohjeistus soittonäytteiden antamiseksi.

Tehtävänäsi  on  tallentaa  sähköpianolla  MIDI-muotoon  yksi  tallenne  kummastakin  

oheisesta  kappaleesta  pyydetyn  musiikkityylin  mukaisesti  sellaisena  kuin  sinä  tyylin  

miellät. Toinen kappaleista on pop-beat ja toinen pop-balladi. Tutkimuksen tarkoituksena  

ei ole soittaa prima vista, vaan tutkimuksen kannalta olennaista on pyydetyn musiikkityylin  

toteuttaminen.  Voit  käyttää  yhteensä  5–60  minuuttia  lopullisten  tulkintojesi  

muodostamiseen niin, että olet suoritukseesi tyytyväinen.

Ohjeita:

- Tunnin aikarajan puitteissa voit vapaasti harjoitella ja kokeilla käyttämiäsi musiikillisia 

ratkaisuja ennen tallentamista.

-  Jos  olet  tyytymätön  tallentamaasi  suoritukseen,  voit  tallentaa  suorituksesi  muutaman 

kerran uudestaan.  Tallenna lopullinen versiosi kuitenkin yhtenä kokonaisena ottona: älä 

tallenna kappaletta osissa äläkä muokkaa soittamaasi MIDI-tallennetta.

- Voit itse valita käyttämäsi tempot, mutta tallennukseen  ei tarvitse käyttää metronomia. 

Muodostan tulkinnastasi tempokartan, jonka avulla saan esitettyä sen nuotteina.

- Soita niin, että tulkinnassasi on mukana basso, soinnut ja nuottikuvaa seuraava melodia.

-  Nuottikirjoitus  on  vain  viitteellinen  –  voit  muunnella  sitä  vapaasti  toteuttaaksesi 

pyydettyä musiikkityyliä näkemyksesi mukaan.



LIITE 4. Pop-balladin lead sheet -nuotti ”You're My World”.



LIITE 5. Pop-beatin lead sheet -nuotti ”For Better Or for Worse”.



LIITE 6. Pop-balladin sointujen rikastamiskeinoja.


	01_gradukansi-Pietu_PDFA
	02_Tiivistelma-Pietu_UUSI2_PDFA
	03_Gradu_Pietu_PDFA
	SISÄLLYS
	1 Johdanto
	Vapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä muusikon perustaitojen hallintaan. Sen keskeisiä taitoja ovat musiikin peruselementtien ymmärtävä hallinta ja kyky luoda tai toistaa musiikkia ilman kirjoitettua tekstuuria. Vapaan säestyksen instrumenttina voi toimia mikä tahansa soitin, jolla voidaan soittaa melodia ja säestys samaan aikaan. (Vapaan säestyksen opettajat ry 2013.) Instrumentiksi soveltuvat pianon lisäksi esimerkiksi kitara, kannel tai harmonikka (Kurkilahti 2001, 6). Vapaa säestys on musiikin opettajan perustyökalu. Tyypillisesti musiikin opettaja tai oppilas säestää oppilaiden laulua reaali-sointumerkkien pohjalta vapaan säestyksen keinoin. Pop-balladi ja pop-beat ovat yleisiä musiikkityylejä niin radioaalloilla kuin koulujen musiikin tunneillakin, mutta niiden käyttöä pianon vapaassa säestyksessä ei ole juuri tutkittu. Siksi halusinkin tässä tutkimuk-sessa laajentaa ymmärrystä pop-balladin ja pop-beatin toteuttamisesta vapaan säestyksen keinoin.
	Minulla on palava kiinnostus pianon vapaaseen säestykseen. Olen opettanut vapaata säestystä toistakymmentä vuotta – jo ennen varsinaisia musiikkikasvatuksen opintojani – ja nähnyt oppilaiden kehittyvän keski-C:n etsimisestä itsenäisiksi ja ilmaisuvoimaisiksi muusikoiksi. Opetustyön luontevana jatkeena julkaisen myös vapaan säestyksen oppi-materiaalia. Talvella 2013 valmistuneessa kandidaatintutkielmassani jäsentelin pianon vapaan säestyksen käsitteistöä alan kirjallisuuden avulla. Taustani johdosta myös pro gradu -tutkielman tekeminen pianon vapaasta säestyksestä on siintänyt mielessäni aina opintojeni alusta asti.
	Niin sanotun klassisen kosketinsoitinmusiikin perinne juontaa juurensa esimerkiksi cembalon näkökulmasta tarkasteluna aina 1300-luvun lopulle asti (Sadie 1980, 216). Pianon vapaan säestyksen juuret sen sijaan ovat paljon nuoremmat. Vapaan säestyksen suomalaiset ensitahdit soitettiin 1950-luvun Sibelius-Akatemian koulumusiikin osastolla (Ojala 2008, 14; Kurkilahti 2001 21). Opetus aloitettiin nimellä improvisointi. Muutaman vuoden jälkeen oppiaineen nimeksi vaihtui vapaa säestys (Vatjus 1996 Valkosen 2007 mukaan). 1970-luvulla vapaan säestyksen opetus yleistyi kansalais- ja työväenopistoissa. Musiikkioppilaitoksissa vapaata säestystä on opetettu 1980-luvun alusta alkaen vaihtele-vasti. 1970-luvulla ilmestyivät ensimmäiset laulukirjat, joissa käytettiin nuotinnetun melo-dian ja reaalisointumerkkien yhdistelmää. Uutta oli se, että kokonaan nuotinnettuja sointuja tai bassoviivastoa ei käytetty lainkaan. Reaalisointumerkkien käytön leviäminen musiikin oppikirjoihin oli yksi merkittävä osatekijä vapaan säestyksen kehittymiselle. (Valkonen 2007, 14; Ketovuori 1998, 3.)
	Vapaan säestyksen nuori ikä näkyy käsitteistön ja materiaalin hajanaisuutena. Hyvä esimerkki on koko vapaa säestys -käsitteen kirjoitusasu: vapaasta säestyksestä löytyy niin yhteen kuin erikseenkin kirjoitettuja versioita. Kurkilahden (2001, 20) mukaan vapaa säestys erikseen kirjoitettuna on kuitenkin oppiaineen nimenä vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa musiikin koulutusjärjestelmässä. Myös Vapaan säestyksen opettajat ry sekä Suomen musiikkioppilaitosten liitto käyttävät erikseen kirjoitettua muotoa. Käsite vapaa säestys on ongelmallinen, koska se viittaa ainoastaan säestämiseen, eikä huomioi oppi-aineen mahdollistamaa solistisuutta (Haataja 2005, 11) eli melodian sisällyttämistä soittoon. Vapaalle säestykselle onkin esitetty useampia vaihtoehtoisia nimityksiä kuten vapaat soittotaidot, laaja muusikkous, käytännön pianonsoitto ja käytännön pianismi (Haataja 2005, 10).  Vapaa säestys näyttää kuitenkin vakiinnuttaneen paikkansa käsitteenä, joten en tässä tutkimuksessa puuttunut vapaan säestyksen käsitteen tarkkuuteen vaan seurasin muiden lähteiden esimerkkiä ja käytin käsitettä vapaa säestys.
	Väljemmin tarkasteltuna vapaan säestyksen historialliset juuret voidaan nähdä jo kenraali-basson aikakaudessa (Ketovuori 1998, 3). Antti Haataja (2005, 8) kutsui tutkielmassaan vapaata säestystä leikkisästi ”millenniumin basso continuoksi”. Hän vertasi nykyaikaista vapaata säestystä barokin ajan basso continuo -tekniikkaan. Basso continuossa cembalistit muodostivat eheän säestyksen nuotinnetusta bassolinjasta ja siihen yhdistetyistä sointuaste-numeroista. Vertaus on riemastuttava: niin basso continuoon kuin vapaaseen säestykseen liittyy olennaisesti vajaan nuottikuvan täydentäminen eheäksi sointikuvaksi. Tästä näkö-kulmasta vapaan säestyksen juuret yltävät siis paljon kauemmaksi, ainakin tonaalisen musiikin alkuvaiheisiin 1600-luvun alkuun asti.
	Vapaa säestys on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan. Jo vuonna 1997 todettiin vapaan säestyksen opetuksen lisääntyneen musiikkioppilaitosten perustasolla (Mattila 1997, 8). Syksyllä 2005 Suomen musiikkioppilaitosten liitto otti käyttöön pianon vapaan säestyksen ensimmäiset valtakunnalliset tasosuoritukset (Ojala 2008, 16). Oppiaine vakinaistettiin opetussuunnitelmiin, kun vapaan säestyksen alkeisopetus sisällytettiin yhdeksi pianon perusopetuksen osa-alueeksi syksystä 2004 alkaen. Vapaata säestystä voi opiskella osassa oppilaitoksista jopa pääaineena ja musiikin ammattioppilaitokset kouluttavat alaan perehty-neitä opettajia entistä enemmän (Valkonen 2007, 5). Vapaan säestyksen opetus alkaa näin vähitellen saada jalansijaa myös musiikkiopistoissa ja konservatorioissa. Valkosen (2007, 17–18) mukaan vapaan säestyksen opetus elää juuri nyt murrosvaihetta opetuksen määrän ja kysynnän jatkuvasti kasvaessa.
	Vapaan säestyksen alueelta ei vielä ole julkaistu tutkimusta, joka loisi kokoavaa teoriaa vapaan säestyksen luonteesta (Sassali 2005, 24). Varhaisin vapaaseen säestykseen liittyvä tutkimus, jonka löysin oli Ville Hukkisen kandidaatintyö vuodelta 1990. Tämän jälkeen vapaasta säestyksestä on julkaistu muutamia kymmeniä kandidaatin ja pro gradu ‑tutkielmia. Vuonna 2012 julkaistiin Inga Rikandin väitöskirja, joka oli ensimmäinen vapaaseen säestykseen liittyvä väitöstutkimus.
	Omassa tutkimuksessani porauduin konkreettisesti vapaan säestyksen satsiin hyödyntäen MIDI-tallennusta. En löytänyt aiempaa tutkimusta, jossa pianon vapaata säestystä tutkitaan tallennettua MIDI-informaatiota analysoimalla. Tutkimuksen informantit olivat vapaan säestyksen asiantuntijoita eli eksperttejä. He soittivat oman tulkintansa kahdesta tutkimusta varten säveltämästäni kappaleesta. Annoin heille vapaalle säestykselle tyypillisesti mini-maalisen nuotinnoksen kummastakin kappaleesta sekä tyylilajit, joilla pyysin heitä soitta-maan kappaleet. Informanttien tulkinnat tallennettiin sähköpianolta MIDI-muotoon musiik-kinäytteiksi. Tarkastelin musiikkinäytteitä kuulonvaraisesti sekä MIDI-tiedosta rekonstru-oidusta nuottikuvasta ja analysoin näytteitä muodostamieni analysointikategorioiden avul-la.  Vapaan säestyksen satsi muodostuu soittajakohtaisesti hänen taustansa ja kokemuksen-sa seurauksena. Odotinkin eksperttien tuottamien tulkintojen poikkeavan toisistaan. Tul-kintoja analysoimalla pyrin ymmärtämään ja muodostamaan ”reseptiä” tiettyjen musiikki-tyylien tuottamisesta pianon vapaassa säestyksessä. Tunnistettava ja toteutettavissa oleva musiikkityyli rakentuu sarjasta valintoja ja rajoituksia (Meyer 1989, 3; Moisala 1993, 16).
	Tutkimuskysymykset ovat:
	1. Kuinka pianon vapaan säestyksen ekspertit toteuttavat pop-balladin ja pop-beatin tyylejä soitossaan?
	2. Mitä toisiaan yhdistäviä ja toisistaan erottavia piirteitä vapaan säestyksen eksperttien tyylien toteutuksissa havaitaan?
	Tutkimukseni suurimpana tuloksena odotin vapaan säestyksen ymmärrykseni kasvavan tutkimusprosessin aikana. Koin, että oma vapaa säestykseni on noin kahden vuosi-kymmenen aikana asettunut uomiinsa. Hain vahvistusta käyttämilleni tekniikoille ja toisaalta olin kiinnostunut löytämään uusia näkökulmia muiden soittajien tulkinnoista. Tämän tutkimusaiheen kautta koinkin saavani mahdollisuuden syventyä vapaan säestyksen musisointitapoihin ja toivoin saavani niistä uusia vaikutteita omaan musisointiini. Oletin, että on mielenkiintoista nähdä, kuinka tutkimuksen informantit toteuttavat niitä musiikkityylejä, joihin itselläni on jo suhteellisen vakiintuneet toteutustavat.
	Tutkimusraportin toisessa luvussa käsittelen tutkimuksen taustaa ja keskeistä käsitteistöä. Luvussa kolme esittelen muodostamaani tutkimusasetelmaa määrittelemällä tutkimusstra-tegiaa, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja rajaamalla tutkimusaihetta, esittelemällä tutkimus-metodeja ja tutkimukseen osallistujat sekä muodostamalla alustavat analysointikategoriat. Luvussa neljä esittelen vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjä, joita hyödynsin varsinaisessa aineiston analyysissä. Analyysin tuloksia esittelen luvussa viisi. Lopuksi kuudennessa luvussa esitän pohdintaa ja johtopäätöksiä tehdystä tutkimuksesta.
	2 Tutkimuksen taustaa ja keskeiset käsitteet
	Pidin luontevana analysoida informanttien tuottamia vapaan säestyksen näytteitä musiikin elementtien kautta: vapaalle säestykselle on tyypillistä, että musiikin elementeistä saadaan viitteitä ja niitä nimetään kappaleista. Esimerkiksi melodian läsnäolon huomioiminen vapaan säestyksen tuottamisessa on viite musiikin elementteihin – soitetaanko melodiaa vai jätetäänkö se soittamatta. Toinen esimerkki on harmonian soittamisen tai hajottamisen tekniikka – soitetaanko sointuja kolmisointuina, ohuempina intervalleina vai laajempina sointurakenteina ja kuinka sävelet hajotetaan vasemman ja oikean käden kesken.
	Musiikin elementtien kuuleminen parantaa kappaleiden tulkintaa, kun soittaja tiedostaa niiden merkitykset. (Sassali 2005, 102–103, 116.) Tutustuin siihen, kuinka käsitys musii-kin elementeistä on muuttunut ajan saatossa ja minkälaisia musiikin elementtejä eri lähteet esittävät. Nuottikuva oli tämän tutkimuksen eräänlainen sivujuonne. Informantit soittivat tulkintansa kappaleista osin nuotteja hyödyntäen ja osin vapaasti täydentäen. Tutustuin erilaisiin nuottikirjoituksen eli notaation tapoihin, jotka liittyivät tähän tutkimukseen. Vapaan säestyksen käsite ja sen ymmärtäminen olivat luonnollisesti tämän tutkimuksen ytimessä. Musiikin tyylisuunnista keskityin erityisesti populaarimusiikin tyyleihin. Popu-laarimusiikki on arkinen käsite, mutta tähän tutkimukseen oli tarpeen määritellä, mitä populaarimusiikki oikeastaan pitää sisällään ja kuinka populaarimusiikkia analysoidaan. Vapaata säestystä pystyy tuottamaan hyvin alkeellisestikin, mutta tämän tutkimuksen informantit olivat erityisesti vapaan säestyksen asiantuntijoita eli eksperttejä. Olennaista tutkimuksen onnistumiselle oli eksperttien löytäminen informanteiksi.
	2.1 Musiikin elementit

	Yhdysvaltalainen musiikkitieteilijä Jan LaRue on todennut, että vaikka soivan musiikin lokerointi tiukkoihin elementteihin on yksinkertaistavaa ja keinotekoista, pilkkominen on kuitenkin tarpeellinen ja hyödyllinen työväline musiikin analysoimisessa (LaRue 1992, 10). LaRuen ajatuksia soveltaen: pidän vapaan säestyksen pilkkomista toteutuskäytäntöihin ja niiden lokerointia musiikin elementtien mukaan mielekkäänä tapana analysoida vapaan säestyksen satsia. Tässä tutkimuksessa olenkin hyödyntänyt musiikin elementteihin pohjautuvia analysointikategorioita vapaan säestyksen soittonäytteiden analysointiin. Ku-kin analysointikategoria sisältää käytäntöjä, joiden avulla toteutin varsinaisen analyysin. Tämä rakenne viittaa strukturalismiin, jossa monimutkaiset ilmiöt rakentuvat yksinkertai-semmista elementeistä. Ennen varsinaisia toteutuskäytäntöjä oli kuitenkin tarpeen määritel-lä, mitä musiikin elementit oikeastaan ovat.
	Jo Platonin kerrotaan sanoneen, että laulussa on kolme ainesta: sana, sävel ja rytmi (Oksala 1973, 59). Musiikin elementit ovat muovautuneet ja kehittyneet ja kenties jatkavat yhä kehittymistään. Myös koko musiikin elementtien käsitteestä puhuttiin eri lähteissä eri nimillä. Löytämiäni ja mielestäni musiikin elementtejä tarkoittavia käsitteitä olivat musii-kin ilmaisukeinot, peruskäsitteet, materiaalit tai rakenteelliset dimensiot. Varhaisin suoma-lainen lähde, josta löysin viitteitä musiikin elementteihin, oli Oskar Merikannon toimittama musiikin alkeiden oppikirja, jossa musiikin elementeiksi mainittiin rytmi, melodia ja sointu (harmonia) (Merikanto 1923, 42). Esitän Merikannon mainitsemat elementit kolmion muo-dossa kuvassa 1.
	KUVA 1. Musiikin kolme perinteistä elementtiä.
	Toisen maailmansodan jälkeen musiikin ilmaisukeinoiksi – joiden tulkitsin vastaavan musiikin elementtejä – lueteltiin (Haapanen, Kuusisto, Poijärvi & Helasvuo 1956, 328) rytmi (voima ja kesto), melodia (peräkkäisten sävelten taso), harmonia (yhtä aikaa soivien sävelten taso), soitinnus (sointi) sekä polyfonia, dynamiikka ja agogiikka.
	Mary Val Marsh esitteli vuonna 1970 musiikkikasvatuksen tueksi ääneen ja säveleen liitty-vän peruskäsitteistön. Marshin mukaan (1970, 5) ääni koostuu seuraavista komponenteista: taso, kesto, voima ja sointiväri. Tasolla tarkoitettiin äänen korkeutta ja kestolla äänen sen mittaa suhteessa aikaan. Voima tarkoitti äänen voimakkuutta ja sointiväri (tai sointi) äänen sävyä, joka vaihtelee äänen tuottavan instrumentin ja sen käsittelyn mukaan. Näistä äänen peruskäsitteistä voitiin johtaa musiikin elementit seuraavasti:
	KUVA 2. Äänen peruskäsitteet ja niistä johdetut musiikin elementit (Marsh 1970).
	Marshin esittelemästä äänen ja musiikin peruskäsitteistöstä johdettiin myös suomalaisen musiikinopetuksen uudet sisältöalueet: rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri ja muoto. Käsitteistö vakiinnutti paikkansa peruskoulun musiikin opetussuunnitelmaan vuonna 1985. (Suomi 2009, 80.) 
	Yhdysvaltalainen musiikin professori, Joseph Machlis (1984, 7) listaa musiikin ”raaka-aineiksi” (the materials of music) seuraavat: melodia, harmonia, rytmi, tempo, dynamiikka, orkesterin kokoonpano, muoto, musiikkityyli ja notaatio. Joseph Machlisin ja Kristine Forneyn päivittämässä saman lähteen yhdennessätoista painoksessa vuodelta 2011 musii-kin raaka-aineet olivat jalostuneet muotoon melodia, rytmi ja metri, harmonia, sointi (the organization of musical sounds), tekstuuri, ilmaisu (tempo ja dynamiikka), muoto, instru-mentit ja kokoonpanot, tyyli ja musiikin tehtävä yhteiskunnassa (Forney & Machlis 2011). Saman teoksen eri painosten vertailu oli hyvä esimerkki siitä, kuinka käsitys musiikin elementeistä on muuttunut ajan myötä, tässä tapauksessa alle 30 vuoden aikana. Melodia, harmonia ja muoto olivat säilyneet raaka-aineina ennallaan. Rytmiin oli yhdistetty metri. Tempo ja dynamiikka oli yhdistetty ilmaisuksi. Musiikkityyliin oli yhdistetty myös yhteis-kunnallista näkökulmaa, mutta jätin sen tässä tutkimuksessa huomioimatta. Orkesterin kokoonpanosta ja instrumenteista puhuttiin vuoden 2011 painoksessa aiempaa laajemmin, mutta rajasin sen keskustelun tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja keskityin pianon soittoon liittyviin elementteihin. Sen sijaan tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavaa oli, että soin-nista puhuttiin kirjan uudemmassa painoksessa omana raaka-aineenaan samoin kuin teks-tuurista. Machlis ja Forney olivat jättäneet notaation myöhemmästä painoksesta pois. Tämä tuntuikin luontevalta – miellän notaation eli nuottikirjoituksen enemmän musiikin muista-misen apuvälineeksi kuin varsinaiseksi soivan musiikin elementiksi. Sivuutinkin notaation tässä musiikin elementtien tarkastelussa ja tarkastelin sitä omana käsitteenään.
	David J. Elliott oli osin samoilla jäljillä Machlisin ja Forneyn kanssa kirjoittaessaan, että musiikin rakenteelliset dimensiot (design dimension) muodostavat melodia, harmonia, rytmi, sointi, tekstuuri, tempo, artikulaatio ja dynamiikka (Elliott 1995, 93). Hän toi uutena elementtinä edellisiin lähteisiin verrattuna siis artikulaation.
	Jan LaRue määritteli musiikin elementeiksi seuraavat: sointi (sound), harmonia, melodia, rytmi ja kasvu. Harmonia, melodia ja rytmi olivat yhteneviä edellä mainittuihin määritte-lyihin. Samoin ääni vastasi ainakin osin edellä käsiteltyä soitinnusta, sointia tai sointiväriä. Kasvun käsite oli sen sijaan uusi edellisiin tarkasteluihin verrattuna. LaRuen mukaan ääni, harmonia, melodia ja rytmi ovat osallistuvia elementtejä ja kasvu on kokoava elementti. Osallistuvilla elementeillä hän tarkoitti sitä, että ne eivät yksinään muodosta musiikillisia kokonaisuuksia – pois lukien melodia tietyissä musiikkityyleissä. Kasvun kokoavalla ele-mentillä LaRue tarkoitti yhtäältä kaikkien muiden elementtien summaa ja toisaalta muiden elementtien kontrollointia luoden kokonaisuuteen liikettä ja muotoa. (LaRue 1992, 10–11.)
	Edellä mainituissa lähteissä esiteltiin seuraavat musiikin elementit: rytmi, melodia, harmonia, sointi(väri), dynamiikka, tempo, muoto, musiikkityyli, agogiikka, metri, tekstuuri, polyfonia ja kasvu. Kokosin yhteenvedon kaikkien mainittujen lähteiden musiikin elementeistä taulukkoon 1. Yksi sarake vastaa yhden lähteen ilmoittamia ele-menttejä. Sarakkeet ovat aikajärjestyksessä niin, että vasemmalla on vanhin lähde ja oike-alla uusin. Kullakin rivillä on yksi elementti. Taulukon yläosassa on useimmissa lähteissä esitellyt elementit ja alaosassa harvemmissa lähteissä mainitut elementit.
	TAULUKKO 1. Musiikin elementit eri lähteiden mukaan.
	2.2 Notaatio

	Länsimaisen musiikin nuotintamistavan vahvuudet painottuvat länsimaisen taidemusiikin teorian kannalta olennaisiin seikkoihin. Notaatio ”vedostaa” musiikin hetkelliseksi kuvaksi irti soivasta musiikista. Musiikin hienovarainen dynamiikka, agogiikka ja fraseeraus elävät nuottien ulkopuolella. Nuotinnos on myös väistämättä osin nuotintajansa tulkinta musiikis-ta. (Saha 1996, 130.) Esimerkiksi hienojakoiset vaihtelut sävelten alkamishetkissä tai kes-toissa voivat olla tulkinnan varaisia ja nuotintajasta riippuvaisia. Tämän vuoksi transkriptio ei voi koskaan saavuttaa täyttä objektiivisuutta (Padilla 1997, 7). Länsimainen nuottikirjoi-tus taipuu myös heikosti esimerkiksi mikrotonaalisten ilmiöiden ilmaisemiseen. Musiikki-tieteessä onkin kiistelty siitä, pitäisikö musiikkia analysoida nuottikuvasta vai soivasta muodosta käsin (Padilla 1997, 8). Philip Tagg (1982, 41) toteaa, että erityisesti populaari-musiikkia ei voi analysoida yksinomaan nuottikuvan perusteella muun muassa äänitevetoi-sen taltioimisen vuoksi.
	Edellä esitetystä lohduttomasta kuvauksesta huolimatta nuotit voivat olla täysin soveliaskin aineiston esittämisen tapa. Jostakin näkökulmasta virheellinen transkriptio saattaa toisesta näkökulmasta katsottuna olla validi (Saha 1996, 131). Nuottikirjoituksen vahvuuksia ovat myös helppo luettavuus ja hahmotettavuus nuotinlukutaitoiselle ihmiselle.
	Nuottien esitystapoja on lukuisia. Basso- ja diskanttinuottiviivaston yhdistelmässä kaikki pianon sävelet saadaan esitettyä suhteellisen vaivattomasti joko sellaisenaan tai oktaavisiir-toja apuna käyttäen. Tämä onkin tyypillinen tapa nuotintaa pianomusiikkia. Kuvassa 3 on esimerkki basso- ja diskanttiviivaston yhdistelmästä.
	KUVA 3. Pianomusiikkia nuotinnetaan usein basso- ja diskanttiviivaston yhdistelmällä.
	Esimerkiksi koulujen laulukirjoista on tullut tutuksi nuotinnostapa, jossa melodia on nuo-tinnettu diskanttiavaimelle, nuottien yläpuolelle on kirjoitettu reaalisointumerkit ja nuottien alapuolelle vielä mahdollisesti kappaleen sanat. Erityisesti jazzmusiikissa tästä notaatiota-vasta käytetään nimitystä lead sheet. Kuvassa 4 on esimerkki lead sheet -nuotinnoksesta.
	KUVA 4. Esimerkki lead sheet -nuotista.
	Lead sheet -nuotinnoksen vahvuus on nähdäkseni kappaleiden nopea hahmottaminen nuottikuvan yksinkertaisuuden ansiosta. Haasteena on luonnollisesti se, että kaikkia soitet-tavia säveliä ei esitetä nuotissa, mutta vapaan säestyksen yhteydessä se ei muodosta ongel-maa – vapaa säestys perustuu luonnostaankin osin improvisointiin. Vapaata säestystä tuo-tetaankin usein lead sheet -tyyppisistä nuoteista.
	2.3 Vapaa säestys

	Vapaassa säestyksessä pyritään usein tietynlaiseen autenttisuuteen eli jäljittelemään kappaleen alkuperäisesityksen olennaisia elementtejä pianon tai muun soittimen keinovali-koimaa käyttäen. Näitä elementtejä ovat erityisesti kappaleen rytmilliset, soinnulliset ja melodiset kuviot sekä basso. Elkomaan (2001, 8) mukaan hyvä käytäntö vapaan säestyksen kompin tuottamiseen on suhteuttaa tulkintansa bändin esitykseen eli poimia bändin komppiryhmän (rummut ja basso sekä myös kitara ja koskettimet) soitosta elementtejä ja muokata niistä pelkästään pianolla toimiva säestys. Vapaata säestystä voisi leikkisästi ver-rata suulla tuotettavaan beatbox-rummutukseen. Siinäkin soivasta kokonaisuudesta valitaan olennaisimmat elementit ehjän kokonaisuuden tai ainakin toimivan illuusion luomiseksi.
	Vapaan säestyksen soiva musiikkityyli muodostuu soitettaessa tehtävistä valinnoista. Vapaan säestyksen yleisiä musiikkityylejä ovat afroamerikkalaisen ja rytmimusiikin eri tyylilajit kuten jazz-, pop-, rock-, iskelmä- ja tanssimusiikki sekä monet maailman- ja kansanmusiikin tyylilajit (Valkonen 2007, 16, 19; Korhonen 2007, 5; Björninen 2000, 20). Vapaan säestyksen periaatteita voidaan soveltaa myös esimerkiksi taidemusiikkiin, kirkko-musiikkiin tai lastenlauluihin (Sassali 2005, 38–39). Vapaalle säestykselle onkin ominai-sempaa tyylinmukaisuuteen pyrkiminen tyylistä riippumatta sen sijaan, että ryhdyttäisiin rajaamaan erityisesti vapaaseen säestykseen soveltuvia musiikkityylejä (Ojala 2008, 10). Tyylinmukaisuus perustuu soittajien yhdenmukaisiin kokemuksiin ja tietoihin tarkastelta-vista kappaleista, artisteista tai soittotekniikoista (Kujanpää 2002, 35). Tyylinmukaisuutta on siis tietty kollektiivinen käsitys siitä, mikä on ominaista kyseiselle musiikkityylille ja sen tulkinnalle (Björninen 2000, 65). Onnistunut vapaa säestys ilmaisee ytimekkäästi tavoiteltavaa musiikkityyliä kyseisen tyylin ominaisimpien piirteiden avulla. Näitä piirteitä voivat olla esimerkiksi lyömäsoittimien tuottama metrinen rakenne ja bassokitaran äänen-kuljetus (Björninen 2000, 5). Monissa populaarimusiikin tyyleissä vasen käsi voi soittaa esimerkiksi kappaleen bassokuvion. Tyylinmukaisuus ei välttämättä tarkoita ehdotonta uskollisuutta kappaleen alkuperäiselle esitykselle. Taitava vapaa säestäjä voi tuottaa samastakin kappaleesta eri musiikkityylien mukaisia, esimerkiksi humpan, swingin, bluesin tai kansanlaulun omaisesti soitettuja versioita. Vapaassa säestyksessä on pedagogi-sessa mielessä vapauttavaa ajatella, että on olemassa lukuisia valmiita musiikkityylejä, joi-den valinnat ja rajoitteet opettelemalla pianisti voi tuottaa esimerkiksi blues- tai reggaetyy-listä musiikkia. Tämä jos mikä vie vapaan säestyksen harrastajaa eteenpäin.
	Vapaa säestäjä soittaa yleensä yksin, jolloin koko vastuu musiikillisesta sykkeestä sekä rytmin ja harmonian ilmentämisestä ovat vapaalla säestäjällä (Valkonen 2007, 20). Vapaata säestystä voidaan tuottaa kahdella tavalla: melodisesti tai komppaamalla (kts. Hakkarainen 2009, Jääskeläinen, Kantala & Rikandi 2007, Pesola 2008, Ojala 2008, 10, Haataja 2005, 11; Kiiveri 1997, 10). Kompattaessa tuotetaan komppi eli rytminen ja soinnullinen säestyspohja solistille, joka soittaa tai laulaa kompin päälle melodian (Haataja 2005, 12). Komppi on yksinkertaisimmillaan staattisten sointujen soittamista, mutta voi sisältää tavoiteltavasta musiikkityylistä riippuen hyvinkin monipuolista rytmiikkaa. Solistin tuottaessa melodian säestäjällä on mahdollisuus monipuolisempaan komppaamiseen. Laulusolistina voi luonnollisesti toimia myös vapaa säestäjä itse. Melodisessa vapaassa säestyksessä sen sijaan melodia soitetaan samanaikaisesti kompin kanssa. Melodia soi yleensä korkeimpana stemmana (Kiiveri 1997, 10), pianon tapauksessa oikean käden korkeimpana sävelenä. Nähdäkseni melodinen vapaa säestys rajoittaa usein komppaami-sessa tehtäviä ratkaisuja, kun melodia vie osansa säestäjän huomiosta (ja sormista). Kuvaan 5 olen kiteyttänyt vapaan säestyksen kaksi näkökulmaa.
	KUVA 5. Vapaata säestystä voi tuottaa melodisesti tai komppaamalla eli solistia säestäen.
	Vapaan säestyksen kenties leimaavin ominaispiirre on vajaan nuottikuvan hyödyntäminen. Tällöin soiva satsi tai osa siitä tuotetaan muutoin kuin nuottikuvan pohjalta (Ojala 2008, 12). Käytännössä pianisti sovittaa musiikkia koko ajan soittaessaan (Haataja 2005, 12) eli tekee reaaliajassa ratkaisuja esimerkiksi käyttämästään kompista, soinnuista, rytmityksistä ja melodian koristelukeinoista. Samakin kappale voi saada eri esityskerroilla erilaisen tulkinnan osin improvisoiden (Ketovuori 1998, 4). Varioinnin ja muuntelun näkökulmasta vapaalla säestyksellä on yhtymäkohtia myös kansanmusiikin soittoperinteeseen (Saha 1996, 75). Vajaa nuottikuva konkretisoituu usein reaalisointumerkkien ja nuotinnetun melodian yhdistelmänä (Haataja 2005, 9). Vajaa nuottikuva voi tarkoittaa myös soittamista esimerkiksi pelkkien sointumerkkien pohjalta (Silen 1978 Björnisen 2000, 23 mukaan) tai sointumerkkien ja sanojen yhdistämistä. Vajaan nuottikuvan ohella vapaata säestystä tuote-taan myös kokonaan korvakuulolta ilman minkäänlaisia nuotteja. (Ketovuori 1998, 4.) 
	Pianoa ja muita kosketinsoittimia voi luonnollisesti soittaa vapaan säestyksen ohella muis-takin lähtökohdista käsin. Yleinen vertailukohta pianon vapaalle säestykselle on pianolla soitettu länsimaalainen taidemusiikki, niin sanottu klassinen pianonsoitto. Klassinen pianonsoitto nojaa vapaata säestystä vahvemmin kirjoitettuun nuottikuvaan: jokainen soitettava sävel on ilmoitettu nuotteina ja pianistin tehtävä on tuottaa niistä näkemyksensä mukainen tulkinta. Näin tarkasteltuna vapaan säestyksen erottaa klassisen pianonsoiton traditiosta erityisesti vapaan säestäjän soittamien sävelten vapaus minimalistisen nuottiku-van seurauksena – esimerkiksi vapaus soinnuttaa kappale haluamallaan tavalla, täydentää hiljaiseksi jääviä kohtia tai muokata melodian säveliä mieleisekseen. Vapaassa säestykses-sä osa tulkintaa ovat siis myös käytettävät sävelet. (Ruismäki 1992, 377–378.) Pidän klas-sista pianonsoittoa soittoteknisesti usein vaativampana kuin vapaata säestystä. Vapaassa säestyksessä soittajan soittotekniset puutteet eivät välttämättä muodostu samanlaiseksi ongelmaksi kuin klassisen pianon soiton perinteessä voivat muodostua vaan vapaa säestäjä voi muokata satsia omien kykyjensä ja muiden valmiuksiensa mukaiseksi. Esimerkiksi nopeita sävelkulkuja voidaan harventaa tai vaikealta tuntuvia sointuja ja intervalleja yksin-kertaistaa. Klassisessa pianoperinteessä tällaisia mahdollisuuksia ei ole, vaan soitettavat sävelet ovat ne, mitä nuotteihin on kirjoitettu. Vapaan säestyksen tulkinnalliset haasteet ovat sovituksellisessa luovuudessa, esimerkiksi soinnutuksen tai improvisaation keinojen hyödyntämisessä. Klassisessa pianonsoitossa ja vapaassa säestyksessä on myös jotain samaa. Käytettävä soitin voi molemmissa olla akustinen piano. Tämän vuoksi pelkästään pianon soittoa kuuntelemalla ei välttämättä kuule, onko kysymys vapaasta säestyksestä, vaikka soitettava musiikkityyli antaakin siitä usein viitteitä.
	Jazzpianonsoiton rinnastan jossain mielessä vapaan säestyksen lähisukulaiseksi, ainakin läheisemmäksi kuin klassisen pianonsoiton. Tämä läheisyys johtunee suurelta osin musi-soinnin pohjana käytettävästä musiikkityylistä. Vaikka vapaa säestys käyttääkin usein pohjanaan populaarimusiikin tyylejä, jazzpianonsoitto myös eroaa joiltakin osin vapaasta säestyksestä (Kemppainen 2000, 10). Vapaan säestyksen erottaa Sassalin (2005, 68–70) mukaan jazzpianonsoitosta musiikkityylien laaja kirjo jazziin erikoistumisen sijaan, taipu-mus melodian ja säestyksen samanaikaiseen tuottamiseen sekä oman musiikin tuottaminen improvisoinnin, säveltämisen tai sovittamisen keinoin. Vapaassa säestyksessä korostuu tietynlainen arjen musisoinnin tarve, esimerkiksi omaksi ilokseen soittaminen tai laulusäes-tys. Toki kaikki musisointi voi tuottaa iloa, mutta leikkisästi ja karkeasti yleistettynä vapaata säestystä kuulee olohuoneissa, lauluilloissa ja musiikin tunneilla, kun taas jazzpia-nonsoittoa voi kuulla konserteissa ja äänitteillä. Jazzpianonsoittoon tiedetään usein liitty-vän myös muita instrumentteja. Jazzpianisti saattaa soittaa esimerkiksi osana jazzyhtyettä tai big bandia. Vapaassa säestyksessä vastaavasti korostuu itsenäinen musisointi tai vaihto-ehtoisesti yhteismusisointi solistin kanssa. Tämä vaikuttaa myös pianistin rooliin. Esimer-kiksi tyypillisessä jazzyhtyeessä basisti vastaa bassolinjoista. Tällöin pianistin vasen käsi vapautuu soittamaan esimerkiksi sointuhajotuksia. Vapaassa säestyksessä pianisti sen sijaan soittaa myös basson, mikä rajaa esimerkiksi sointujen soittomahdollisuuksia.
	Olen kohdannut ajatuksen, että vapaa säestys olisi sama asia kuin sähköisten bändikosket-timien soitto. Bändillä tarkoitan tässä tyypillistä populaarimusiikin esiintyjäryhmää, jossa on mukana sähköisten kosketinsoittimien soittaja. Pidän ajatusta vapaan säestyksen ja bändikoskettimien rinnastamisesta virheellisenä. Bändikoskettimet erottaa vapaasta säestyksestä erityisesti kosketinsoittimien ”saundikeskeisyys”. Sähköisissä kosketinsoitti-missa on usein laaja kirjo eri soittimia jäljitteleviä tai täysin keinotekoisesti luotuja ääniä tai sointeja, joita kosketinsoittajat kutsuvat yleisesti saundeiksi. Soitettavaan kappaleeseen tai kappaleen osaan valitaan sointi tilanteen ja soittajan mieltymysten mukaan: joskus kap-pale edellyttää synteettistä tai jousisoittimia imitoivaa pehmeää sointumattoa, toisinaan pu-revaa urkua, kun joihinkin tilanteisiin taas kärjekäs sähköpiano sopii parhaiten. Eri soin-neille taas sopivat erilaiset soittotekniikat. Esimerkiksi sointumattoa soitetaan usein pitkillä paksuilla soinnuilla. Urkuun saattaa riittää pari soivaa säveltä, joita kuljetetaan kappaleen sointuja ja melodisia linjoja mukaillen. Sähköpianolla taas voidaan soittaa esimerkiksi murrettuja sointuja tai teräviä staccato-kuvioita. Kun bändin kosketinsoittajan käyttämien eri sointien valikoima lasketaan vähintään useissa kymmenissä, on yhteys valitun soinnin ja siihen käytettävän soittotekniikan välillä merkittävässä osassa. Pianon vapaassa säestyk-sessä käytettävä soitinääni ei vaihdu. Tämä luo tarpeen tuottaa pianolla illuusiota bändikos-kettimien eri soinneista esimerkiksi hakemalla pianosta ”mattomaista” sointia.
	Myös yhteissoitto ja roolijako bändin muiden jäsenten kanssa erottavat itsenäisesti toteutet-tavan vapaan säestyksen bändikoskettimien soitosta. Kemppaisen (2000, 70) tutkimus viittaa bändikoskettimien ja pianon soiton erilaisuuteen. Hänen haastattelemansa pianistit kokivat, ettei heillä ole taitoa ja tietoa siihen, mitä pianisti bändissä oikeastaan soittaa. Yhtymäkohtiakin vapaan säestyksen ja bändikoskettimien välille toki löytyy. Esimerkiksi niin vapaan säestäjän kuin bändinkin tehtävänä on usein säestää solistia. Myös bändin ja vapaan säestäjän keskeiset musiikkityylit löytyvät tyypillisesti populaarimusiikin alueelta.
	Yhteenvetona edellisestä pohdiskelusta vapaan säestyksen asema suhteessa muihin pianon soiton näkökulmiin rakentuu seuraavista tekijöistä:
	käytettävä musiikkityyli
	musisoinnin tavoitteellisuus tai arkisuus
	esiintyjäryhmän laajuus ja roolijako
	nuottisidonnaisuus tai -riippumattomuus
	käytettävä instrumentti.
	Vapaan säestyksen käsitteelle on yhtymäkohtia myös ulkomailla. Vapaa säestys pohjautuu Ketovuoren (1998, 3) mukaan 1900-luvun alun jazzin ja kevyen musiikin traditioihin. Nykyisin Yhdysvalloissa käytetään keyboard harmony -käsitettä, jota pidetään vapaan säestyksen sikäläisenä vastineena (Tenni & Varpama 2004, 6). Yhdysvaltalaisen käsitteen erityisenä vahvuutena on sisäänrakennettu mielikuva harmonian keskeisestä asemasta (Haataja 2005, 10). Käsite sisältää paljon samaa kuin vapaa säestyskin, mutta painopiste on hieman erilainen (Elkomaa 2001, 21). Keyboard harmony -käsite viittaa vahvemmin teori-an opiskeluun, jota hahmotetaan pianon soiton avulla (Sassali 2005, 22–23). Skandinaavi-nen bruksklaver- tai brukspiano-käsite taas sisältää sointujen opettelua ja analyysiä, korva-kuulolta soittoa, säestämistä ja melodian soittoa sekä sointukulkujen ja musiikkityylien hallintaa. Bruksklaver vastaa siis sisällöltään varsin hyvin suomalaista vapaata säestystä. (Sassali 2005, 22–23, Ojala 2008, 13.) Elkomaan (2001, 21) mukaan kyseessä voisi olla jopa täysi vastine vapaalle säestykselle.
	Pianon vapaan säestyksen toteuttamista on pyritty strukturoimaan ja ymmärtämään tutki-muksessa myös aikaisemmin. Kenties lähimpänä tutkimukseni aihetta oli Kalle Elkomaan pro gradu ‑tutkielma vuodelta 2001. Tutkielmassaan hän selvitti, mitä on vapaa säestys pianolla ja mitä pianonsoittotapoja vapaan säestyksen tuottamiseen käytetään (Elkomaa 2001, 1). Elkomaan tutkimus perustui hänen omiin kokemuksiinsa ja vapaan säestyksen opettajille tekemiinsä haastatteluihin. Oma tutkimukseni eroaa Elkomaasta muun muassa tietokoneavusteisuuden osalta aineiston keräämisessä.
	Vuonna 2012 vapaasta säestyksestä julkaistiin ensimmäinen suomalainen väitöskirja. Inga Rikandi tarkasteli tutkimuksessa vapaan säestyksen opetusta Sibelius-Akatemian musiikin-opettajakoulutuksessa (Rikandi 2012, 8). Erityisen mielenkiintoiseksi hänen tutkimuksensa teki se, että siinä vapaan säestyksen koulutusta lähestyttiin ryhmäopetuksena usein käyte-tyn yksityisopetusmallin sijaan.
	Jazzmusiikin tutkimus on verrattain suuri tutkimusalue. Tutkimukseeni asetelmaltaan verrattavaa työtä teki esimerkiksi Thomas Owens vuonna 1974. Tutkimuksessaan hän transkriptoi 250 Charlie Parkerin saksofonisooloa ja laati niistä kokoelman Parkerin melo-disia hahmoja. Owens havaitsi, että Parkerin soolot rakentuivat paljolti tämän hahmokoko-elman pohjalle. (Henriksson 1998, 18.) Riemastuin kohdatessani Owensin tutkimuksen, sillä löysin välittömästi yhteisen kosketuspinnan omaan tutkimukseeni. Owensin ja oman tutkimukseni yhtymäkohdat olivat ilmeiset: Owensin yksittäisen muusikon, Charlie Parkerin, korvasivat tutkimuksessani useat vapaan säestyksen ekspertit ja solistisen impro-visoinnin taas tyylinmukainen vapaan säestyksen toteuttaminen. Molemmissa tavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään valittua musiikin soivaa osa-aluetta soittonäytteitä vertailemalla.
	Risto Kukkonen tutki väitöstutkimuksessaan Toivo Kärjen iskelmien toistuvia piirteitä paradigmaattisen melodia-analyysin menetelmällä. Tutkimuksensa tuloksena Kukkonen tunnisti Kärjen melodioista musiikillisia tehokeinoja ja myös yhteyksiä niiden esiintymi-seen eri kappaleissa. (Kukkonen 2001 Kukkosen 2008, 85 mukaan.) Myös Antti Karhu-mäki analysoi tutkimuksessaan nuotinnettua populaarimusiikkia. Hän tutki suomalaisten iskelmien melodioita, harmonioita ja rytmiikkaa löytääkseen yhdistäviä piirteitä ”huippuhi-teiksi” nousseista sävelmistä. (Karhumäki 1999 Kukkosen 2008, 21 mukaan.) Kukkosen ja Karhumäen tutkimukset ovat mielestäni hyviä esimerkkejä tätä tutkimustani vastaavista tutkimuksista: pyrkimyksenä on tunnistaa yhdistäviä piirteitä eri musiikkinäytteitä vertaile-malla.
	2.4 Populaarimusiikki ja tyylit

	Yleisesti tarkasteltuna tyyli syntyy, kun tehdään sarja tiettyjen rajoitusten ohjaamia valin-toja, joista muodostuu tunnistettavia ja toistettavia malleja. Esimerkiksi yksilöllinen puhe- tai kirjoitustyyli syntyy sanastollisista ja kieliopillisista valinnoista, joita rajoittavat käytet-tävä kieli ja murre. Vastaavalla tavalla syntyvät myös musiikkityylit (Meyer 1989, 3). 
	Musiikinhistoriaan liittyvässä mielessä tyylin käsite syntyi 1800-luvulla, jolloin tyylillä alettiin käsittää joukkoa aikakauden, musiikinlajin tai yksityisen säveltäjän tuotannon omi-naisuuksia, jotka olivat määriteltävissä sävellystekniikan tasolla (Saha 1996, 37). Musiikin tyyliä tutkinut Leonard B. Meyer näki tyylin määrittelyssä olennaiseksi valinnat ja rajoitukset – tyyli on lopputuotteessa ilmenevä sarja valintoja ja niihin liittyviä rajoituksia (Meyer 1989, 3). Musiikkityyli on siis tiettyjen muoto- ja laatuseikkojen kokonaisuus, joka ilmenee musiikin rakenteessa, sen ilmaisutavoissa ja toteuttamisessa (Moisala 1993, 16).
	Arkikielessä populaarimusiikin käsitettä käytetään taipuisasti pohtimatta juurikaan sen sisältöä. Yleisesti populaarimusiikki on yksi musiikillinen kategoria muiden joukossa ja musiikinlajina sen sisältöä on mahdoton määritellä yksiselitteisesti. (Järviluoma & Rautiainen 2003, 169.). Philip Tagg (1982, 41–42) on jakanut musiikin kolmeen luokkaan: kansanmusiikkiin, taidemusiikkiin ja populaarimusiikkiin. Hän on määritellyt populaari-musiikin ominaispiirteiksi muun muassa ammattimaisen tuotannon, massajakelun, markki-narahoitteisuuden, teorian alikorostumisen, tunnistettavat kappaleiden tekijät, tallenneve-toisen jakelun ja säilömisen sekä kulutuksen painottumisen teollisiin maihin. Osa edellä luetelluista piirteistä on mielestäni tosin väljähtynyt kolmessakymmenessä vuodessa erityi-sesti Internetin vaikutuksesta – esimerkiksi tallennevetoisuus on nähdäkseni liukumassa kohti konserttitoiminta. Lisäksi populaarimusiikin kenttä on 1980-luvulta eteenpäin jakau-tunut eri alalajeihin kiihtyvällä vauhdilla (Järviluoma & Rautiainen 2003, 172). 
	Populaarimusiikki on kansanomaista ja suosittua kulttuuria, jonka kuluttamisesta usein maksetaan. Se on luonteeltaan usein välittömän kansainvälistä. (Leisiö 1988, 88.) Kaikesta populaariksi tarkoitetusta musiikista ei kuitenkaan tule suosittua ja vastaavasti esimerkiksi kansanmuusikon tai klassisen musiikin tähtiartistin saatetaan mieltää tuottavan populaari-musiikkia. Populaarimusiikkia ei siis voi määritellä yksinomaan musiikillisesti, vaikka suurimpaan osaan populaarimusiikkia liittyykin tietynlainen tekemisen tapa ja tietyt musiikilliset piirteet. Populaarimusiikintutkija Roy Shukerin (2002, Ahon ja Kärjän 2007, 12 mukaan) mukaan populaarimusiikin määrittely-yrityksissä on korostettu joko tyylien ja lajityyppien merkitystä, kaupallisuutta tai musiikillisia ja ulkomusiikillisia esteettisiä teki-jöitä. Näin populaarimusiikki on samanaikaisesti niin yhteisöllinen, kaupallinen kuin esteettinenkin tuote – eri tyylien ja vaikutteiden sekamuoto. (Aho & Kärjä 2007, 11–12.)
	Kukkosen (2008, 83) mukaan tonaalisessa musiikissa käytetty musiikillinen aines – esimerkiksi soinnutuksen kvinttikierrot – on hyvin pitkälle yhteistä sekä perinteisessä klas-sisessa musiikissa että populaarimusiikissa. Perinteisellä klassisella musiikilla tarkoitan tässä yhteydessä ennen 1900-luvun vapaampia tyylejä julkaistua tonaalista taidemusiikkia: barokin, klassismin ja romantiikan aikaista taidemusiikkia. Vaikka ainekset ovatkin yhteisiä, niiden käyttötavat poikkeavat Kukkosen mukaan kuitenkin olennaisesti toisistaan. Esimerkiksi iskelmäsäveltäjät saattavat käyttää musiikillisia aineksia mistä tahansa musiik-kityylistä tai -perinteestä, jotka vain auttavat kappaleiden populaariuden saavuttamista (Kukkonen 2008, 83.) joskus kenties taiteellisten ambitioiden toteuttamisen ja taiteilijan itseilmaisun vapauden kustannuksella.
	Yksilöiden käyttäytymistä ohjaavat yhteisön omaksumat tyylinormit (Saukkonen 1984, 9). Joskus tyylinormit voivat olla tiukkoja ja lainomaisia. Kun yhteisölliset tyylinormit ovat riittävän väljät, ne sallivat yksilöllisten tyylien ilmentymisen (Saha 1996, 41). Näin synty-vät esimerkiksi vapaan säestyksen eksperttien yksilölliset tyylit. Suuri osa muusikoista ei osaa analysoida tyylinsä muodostumista sanallisesti, vaan tyylitutkimuksen kohteeksi on otettava itse musiikki (Saha 1996, 46).
	2.5 Musiikkianalyysi populaarimusiikissa

	Musiikkianalyysi yleisesti on osa laajempaa tutkimusta, koska yksikään näkökulma ei käsittele musiikkia ja siihen liittyvää problematiikkaa tyhjentävästi. Musiikkianalyysin avulla on mahdollista oppia tuntemaan tutkittava perinne perinpohjaisesti ja vahvistaa sitä. Musiikkitieteessä on kehitetty lukuisia globaaleja tutkimusmalleja, joissa musiikkianalyysi pyritään sijoittamaan avarampaan tutkimuskehykseen. Toisaalta musiikkianalyysin kautta on myös mahdollista tutkia hyvinkin tarkkaan rajattua kohdetta. (Padilla 1997, 6.)
	Musiikkianalyysi on luonteeltaan kuvailevaa, selittävää, vertailevaa, synteettistä, syste-maattista, valikoivaa, objektiivisuuteen pyrkivää, intuitiivista, kyseenalaistavaa ja teoreetti-seen viitekehitykseen pohjautuvaa. Musiikkianalyysin kuvaileva luonne ilmenee musiikin rakenteellisten näkökulmien kuvailuna. Vertailevuus käy ilmi musiikillisen korpuksen samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien vertailusta. Systemaattisuus ilmenee samoin kuin kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa, esimerkiksi: systemaattisuutena materiaalin valinnas-sa, muuttujien valikoimisessa, samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsimisessä sekä metodien ja menetelmien käytössä. Musiikkianalyysi on valikoivaa, koska se valikoi tutkit-tavat muuttujat tai ongelmat tutkimuksen kannalta olennaisimpiin. Analyysi pyrkii mahdol-lisimman suureen objektiivisuuteen koskaan kuitenkaan täysin saavuttamatta sitä: analyysi on viime kädessä tulkintaa, hahmottamista. Monesti kysymystä voi tulkita useammalla kuin yhdellä perustellulla tavalla. Tämän vuoksi subjektiivisuutta ei ole tarpeen pelätä musiikkianalyysissa, vaan rakentavin lähtökohta on pyrkiä vankkaan objektiivisuuteen unohtamatta kuitenkaan muusikon herkkää intuitiota. Ilman intuitiota täydellistä objektiivi-suutta tavoitellessa analyysi voi jäädä kuivan akateemiseksi harjoitteluksi. Musiikkianalyy-si on kyseenalaistavaa, sillä se etsii ongelmia ja löytää väliaikaisia vastauksia tai synnyttää vaihtoehtoisesti uusia kysymyksiä. Analyysi ei vain kuvaile jotain, vaan sen täytyy myös problematisoida asioita.  (Padilla 1997, 7–8.)
	Musiikkianalyysi on musiikillisen korpuksen rakenteen ja toimintaperiaatteiden tulkintaa (Adorno 1982, Rahn 1983 Padillan 1997, 8 mukaan). Suppeassa mielessä tarkoituksena on yleensä paljastaa musiikillisen korpuksen rakenne. Tavoitteena voi olla esimerkiksi koko-naisen systeemin teoreettisen rakenteen paljastaminen. Laajemmin analyysin merkitys on musiikillisen korpuksen rakenteellista tarkastelua, säännöstön ja kieliopin löytämistä, funk-tioiden ja tyylipiirteiden selvittämistä ja näiden pohjalta tehtävää tulkintaa. (Padilla 1997, 8.) Musiikkianalyysin vaiheet ovat musiikin elementtien kuvailu, varsinainen analyysi (esi-merkiksi segmentointi ja funktioiden selvittäminen) ja synteesi, jossa selitetään tutkittavan tyylin normistoa vastaavaa musiikin säännöstöä (Hood 1971 Padillan 1997, 9 mukaan).
	Metodologisesti on erittäin tärkeää, että analyysiin ryhdyttäessä tutkimuskohde rajataan tarkasti ja määritellään analyysin teoreettinen pohja. Musiikkianalyysiä voi tehdä kahdesta peruslähtökohdasta: se voi olla teoria- tai teos- eli ongelmakeskeistä. Teoriakeskeinen ana-lyysi on turvallisempaa, koska siinä sovelletaan jotain tiettyä analyysimenetelmää. Sen tarkoituksena on yleensä teorian paikkansapitävyyden todistaminen. Teos- tai ongelmakes-keisessä musiikkianalyysissä lähtökohta on musiikki itse, sen perusluonne ja -olemus. Käy-tettävä teoria, metodi tai metodologia on pelkästään tai ensisijaisesti väline. Teos- tai ongelmakeskeinen analyysi on yleensä metodiltaan joustavaa. Useimmiten musiikkiana-lyysissä yhdistyvät molemmat peruslähtökohdat. (Padilla 1997, 8.)
	Muun muassa Risto Kukkonen (2008, 84) on kirjoittanut musiikin paradigmaattisesta ana-lyysistä, joka on yksi esimerkki musiikin analyysimenetelmistä. Paradigmaattisen analyy-sin ydin on pyrkiä eristämään valitusta musiikkitekstistä usein toistuvat ja sisällön suhteen tärkeät perusyksiköt eli piirteet. Segmentoitujen piirteiden ja musiikkitekstin keskinäisiä suhteita vertailemalla selvitetään valittujen piirteiden merkitys suhteessa koko musiikki-tekstiin. Musiikillisia piirteitä voi olla monenlaisia, esimerkiksi melodisia ja rytmisiä kuvi-oita (samanaikaisesti tai erikseen) tai esimerkiksi harmoniaan kuuluvia. Samanlaiset tai lähes samanlaiset piirteet segmentoidaan omiin ryhmiinsä ja niitä vertaillaan toisiinsa.
	Tekniset menetelmät ovat jo pitkään olleet osa musiikkianalyysiä. Esimerkiksi ensimmäi-sen tietokoneavusteisen pianon soiton tutkimuksen teki L.H. Shaffer vuonna 1981 (Clarke 2004, 78). Yksi tekninen menetelmä musiikkianalyysiin on musiikista tallennetun äänitie-doston tarkastelu graafisen aaltomuodon tai spektrogrammin avulla. Aaltomuodossa äänen amplitudi esitetään suhteessa aikaan ja spektrogramissa kolmantena dimensiona tarkastel-laan lisäksi ääneen taajuussisältöä. Eräs työkalu tähän analyysimenetelmään on brittiläinen Sonic Visualiser -ohjelma, joka esittää ohjelmaan syötetyn äänitiedoston useissa eri graafi-sissa muodoissa kuten spektrogrammina ja aaltomuotona. Vielä syvempiä mahdollisuuksia äänitiedoston analysointiin tarjoaa Jyväskylän yliopistossa kehitetty MIRtoolbox. Sen avulla voi analysoida esimerkiksi äänitiedoston kirkkautta, sävelten keskinäistä virettä, soi-vien sävelten syttymisnopeutta ja säveltiheyttä (Lartillot 2011, 6–9).
	Populaarimusiikin tutkimusta on harjoitettu 1970-luvulta alkaen, jolloin populaarimusiikki tavallaan hyväksyttiin tasavertaisena muiden musiikin muotojen rinnalle puuhasteluksi tuomitsemisen sijaan (Moore 2003, 1–3). Esimerkiksi Robert Walser (2003) analysoi Metallican Enter Sandman -teosta ja populaarimusiikin jazzsaksofonistin Kenny G:n tuotantoa soinnin, lyriikan ja asteikoiden näkökulmista. Stan Hawkins (2003) analysoi Lil Louisin houseklassikkoa French Kiss. Hawkins pyrki määrittelemään housemusiikin tyyli-lajia esimerkiksi rytmin, rakenteen, soivien taajuuksien ja instrumentaation kautta. Hän käytti analyysinsä työkaluina esimerkiksi sonogrammia ja nuottitranskriptiota.
	Populaarimusiikin tutkimus on kasvanut merkittäväksi musiikintutkimuksen osa-alueeksi vasta viime vuosikymmenien aikana (Järviluoma & Rautiainen 2003, 169). Osin siksi populaarimusiikin tutkimuksen kenttää leimaa metodologinen kirjavuus (Aho & Kärjä 2007, 8). Populaarimusiikin analyysiin ei ole juurikaan kehitetty omia menetelmiä, kun taidemusiikin tutkimuksessa on valittavana lukuisia käytännössä testattuja ja hyvin doku-mentoituja metodeja (Murtomäki, Suurpää, Koivisto & Henriksson 2003, 45–46). Populaa-rimusiikkia on ryhdytty analysoimaan taidemusiikkiin aiemmin käytettyjen formaalin mu-siikkianalyysin työkalujen avulla. Populaarimusiikin ja taidemusiikin eroihin havahduttiin esimerkiksi erottamalla toisistaan nuottikeskeinen (taide)musiikki, jossa esittäjä toteuttaa säveltäjän tahtoa ja ei-nuottikeskeinen musiikki, jossa esittäjä voi toimia suhteellisen va-paasti mielijohteidensa varassa. Silti uudellakin vuosituhannella varsinkin rockin musiikki-analyysissä on tukeuduttu pääosin formaaliin musiikkianalyysiin, vaikkakin oletettuja erityispiirteitä huomioiden. (Aho & Kärjä 2007, 19.) Populaarimusiikin analyysissa on myös tavallista, että käytetään sekä soivaa materiaalia että siitä tehtyä nuotinnosta (Padilla 1997, 9). Philip Tagg (1982, 45) esittää populaarimusiikin analyysimallissaan muun muassa seuraavia osioita: tarkastuslista musiikillisen ilmaisun muuttujista, pienimpien ilmaisuyksiköiden (toteutuskäytäntöjen) määrittely ja melodia-säestyssuhteiden määrittely.
	Perinteisesti populaarimusiikin analyysi on pureutunut melodian, harmonian, muotoraken-teen ja rytmin analyysiin (Shepard ym. 2003 Suutarin 2007, 112 mukaan.) Populaarimusii-kin analysointi pohjautuu usein myös jazzteorioihin. Iskelmämusiikin tutkimukseen nämä teoriat eivät automaattisesti sovellu. Jazzmusiikissa esimerkiksi soinnut alkavat oikeastaan vasta nelisoinnuista, kun iskelmissä kolmisoinnut ovat hyvin yleisiä. (Kukkonen 2008, 83.)
	Jeff Todd Titon on tutkinut kitaralla soitetun bluesin improvisointia. Hänen mukaansa bluesin kitarasäestyksen lähtökohtana ovat kiinteät muodot, tietyt äänelliset sekvenssit, jot-ka soittaja varastoi muistiinsa ja toistaa niitä lähes rutiininomaisesti.  Nämä variaatiot ovat kuin tilkkutäkin tilkkuja, joita yhdistelemällä syntyy lopullinen muoto. Yksittäinen variaa-tio voi olla lyhimmillään kahden sävelen tai pisimmillään muutaman tahdin mittainen. (Titon 1978 Sahan 1996, 121–122 mukaan.) Tällä kuvauksella on mielestäni vahva yhteys vapaan säestyksen toteuttamiseen. Kullakin vapaan säestyksen taitajalla on oma ”työkalu-pakkinsa” tällaisia sekvenssejä, jota hän käyttää vapaata säestystä tuottaessaan.
	2.6 Eksperttiys

	Etsin tutkimukseni informanteiksi vapaan säestyksen eksperttejä. Tietyn alan eksperttiyden määritteleminen ei ole helppoa – ihminen tunnistetaan alansa huipuksi tyypillisesti saavu-tustensa tai maineensa (Eysenck 1995, 19), ei henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteel-la. Ei ole olemassa yksittäistä tekijää, jonka perusteella ihmistä voidaan kutsua ekspertiksi. (Howe 1999, 11). Lisäksi eksperttiyden käsitys saattaa muuttua ajan kuluessa. Tämän päivän ekspertti ei välttämättä olekaan sitä enää sadan vuoden päästä tai päinvastoin. (Eysenck 1995, 19.) Musiikissa eksperttiys ilmenee tyypillisesti ekspertin musisointia kuuntelemalla joko tallenteelta tai kuuntelutilanteessa esitettynä. Vapaan säestyksen eks-perttiys kuuluu sen ennalta suunnittelemattomasta luonteesta johtuen erityisesti musisointi-tilanteissa esimerkiksi kirjoitetun tekstin tai nuottien sijaan. Tämä asettaa eksperttiyden tunnistamiselle haasteita, kun tunnistamiseen vaaditaan joko läsnäoloa musisointitilantees-sa tai tallennetta esityksestä. Musiikin tapauksessa eksperttiyden määrittely vaihtelee myös tarkasteltavan musiikkiperinteen tai -tyylin mukaan. Suuri osa musiikillisen eksperttiyden tutkimuksesta on tehty länsimaisen taidemusiikin piirissä. Eksperttiydelle jazzin, populaa-rimusiikin tai kansanmusiikin piirissä saadaan erilaisia tuloksia. (Lehmann & Gruber 2006, 458.) Myös valittu soitin vaikuttaa eksperttiyteen tarvittavaan omistautumisen määrään (Lehmann & Gruber 2006, 460).
	Harjoittelu yksin ei ole riittävä lähtökohta eksperttiydelle, mutta sen tiedetään olevan välttämätön edellytys eksperttiyden saavuttamiselle (Lehmann & Gruber 2006, 457–458).  Eksperttiyden saavuttaminen vaatii pitkällistä harjoittelua, koulutusta ja toistoja. Tie eksperttiyteen on alussa sama kuin ”tavallisillakin” harrastajilla. Ekspertit vain kulkevat samaa polkua pidemmälle ja kenties nopeammin kuin muut. (Howe 1999, 18.) Yksi eksperttiyden saavuttamista edistävä tekijä on harjoittelun systemaattisuus ja intensiivisyys heikkojen osaamisalueiden tunnistamiseksi ja kehittämiseksi. (Howe 1999, 158.) Ericsson, Krampe ja Tesch-Römer esittelivät vuonna 1993 harkitun harjoittelun käsitteen (deliberate practise). Siinä eksperttiyden saavuttaneet yksilöt rakensivat harjoitteluohjelmaksi joukon harjoitteita, joiden uskoivat edistävän oppilaan valmiuksia polullaan eksperttiyteen. (Lehmann & Gruber 2006, 459.)
	Yksi osatekijä eksperttiyteen ovat syntymässä saadut ominaisuudet, lahjakkuus. (Howe 1999, 188, 191.) Musiikillista lahjakkuutta on tutkittu tieteellisesti ainakin 1890-luvulta alkaen. Musikaalisuustestejä onkin kehitetty lukuisia, esimerkiksi Seashoren, Kwalwasser-Dykeman, Draken, Oregonin, Indiana-Oregonin, Wingin, Gastonin, Gordonin, Bentleyn ja Zenattin testit (Shuter-Dyson & Gabriel 1981, 16–31) sekä suomalaisen Kai Karman kehittämä musikaalisuustesti. Testien yksiselitteisyys on kuitenkin haaste. Monissa tutki-muksissa on jopa todettu, että yleisen opiskelutaidon kaltaiset tekijät ennustavat musiikil-lista menestystä paremmin kuin varsinaiset musikaalisuuden mittarit (Karma 2010, 360–361). Aiemman harjoittelun vaikutusta testin tuloksiin on vaikea huomioida, koska musii-killisesti aktiiviset informantit pärjäävät testeissä luonnostaan paremmin. Myös geneettisen perimän ja esimerkiksi perheen perinteiden tai kannustavan ympäristön välinen rajanveto musikaalisuuden myötävaikuttajana on haastavaa. (Lehmann & Gruber 2006, 457–458.)
	Monien eksperttien taustalla on ollut joku vaikuttava yksilö, usein aikuinen perheenjäsen tai opettaja. Ekspertit eivät kuitenkaan välttämättä näyttäydy huippuyksilöinä esimerkiksi koulussaan, vaan saattavat keskittyä kiinnostuksen kohteensa kehittämiseen itsenäisesti. Muodollinen ja korkea koulutus eivät välttämättä ole edellytys eksperttiydelle. (Ochse 1990, 90–93.) Toisaalta taas historiasta tunnetaan monia menestyneitä esiintyjiä ja säveltäjiä, joiden lähiympäristö suhtautui jopa kieltävästi ammattimaiseen muusikkouteen tai ei ainakaan edistänyt sen kehittymistä (Shuter-Dyson & Gabriel 1981, 186). 
	Hedelmällisen maaperän onnistumiselle ja luovuudelle luo osaltaan ilmapiiri ja yhteis-kunta, jossa lahjakas ihminen vaikuttaa. Luova yksilö ottaa aina jossain määrin vaikutteita ympäristöstään. Tosin ainoastaan muutamat yksilöt nousevat esiin, vaikka kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ympäristö olisivat kuinka suotuisia. (Ochse 1990, 53, 56.)
	Eksperttiyden saavuttamisessa on todettu olevan useita vaiheita. Vaiheiden yksityiskohdat vaihtelevat. Fitts ja Posner esittivät vuonna 1967 kolmivaiheisen eksperttiyden etenemisen mallin: 1) kognitiivinen, 2) assosiatiivinen ja 3) autonominen. Yksinkertaistaen: mitä kor-keammalla tasolla osaaminen on, sen vähemmän kognitiivista suorittamista tarvitaan. Sa-mantyyppisiä oppimisen vaiheita voidaan havaita David Sudnow'n kuvauksesta koskien hänen oman jazzimprovisointinsa kehittymistä: 1) hän päätti tietoisesti, mitä sointuja ja ha-jotuksia käyttää, 2) myöhemmin hänen sormensa löysivät oikeat sävelet kuin itsestään, 3) paljon myöhemmin hänen esteettiset valintansa käynnistivät automaattisesti oikeat sointu-sekvenssit hajotuksineen. Kun alkavien soittajien huomio kiinnittyy teknisiin näkökulmiin, ekspertit keskittyvät strategisiin ja esteettisiin valintoihin. (Lehmann & Gruber 2006, 462.)
	Kuinka ekspertin tunnistaa? Hannu Saha (1996) on tutkinut mestaripelimannien soittotekniikoita. Hän käytti seuraavia kriteereitä eksperttien valinnassa:
	1) Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla myönnetty mestaripelimannin titteli.
	2) Aktiivisuus esiintyjänä ja legendaarinen maine.
	3) Runsas levytyshistoria tai esiintyminen tiedotusvälineissä. (Saha 1996, 139.)
	Julkinen ja alallaan autoritäärisen tahon myöntämä muodollinen tunnustus on selkeä ja helposti todennettava merkki eksperttiydestä. Aktiivisuus esiintyjänä, runsas levytyshistoria ja esiintyminen tiedotusvälineissä ovat niin ikään objektiivisia keinoja todeta eksperttiys. Legendaarinen maine on nähdäkseni varsin subjektiivinen kriteeri, mutta mahdollisesti käyttökelpoinen, jos maineen vahvistaa esimerkiksi tarkasteltavan alan piirissä suuri tai asiantunteva joukko ihmisiä.
	3 Tutkimusasetelma
	Tutkimuksen onnistumiseksi on tehtävä useita tärkeitä valintoja. Perinteinen valinta tutkimusasetelmaa laadittaessa tehdään määrällisen ja laadullisen tutkimuksen välillä. Näiden vaihtoehtojen tarkastelun lisäksi määrittelin tutkimukselleni myös muita lähtökoh-tia kuten naturalistisen tutkimusotteen, teoriasidonnaisuuden, empiirisyyden ja musiikkitie-teellisyyden. Aiemmista opinnäytteistä olen oppinut, että myös riittävän rohkea rajaus oli tärkeää tutkimuksen ”koossa pysymisen” kannalta. Myös informanttien valintaprosessi oli olennaisessa osassa, kun pyrin saamaan informanteiksi vapaan säestyksen eksperttejä. Näi-den valintojen jälkeen oli määriteltävä myös aineiston keräämisen ja analysoinnin mene-telmät.
	3.1 Tutkimusstrategia ja tutkimuksen lähtökohtia

	Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote soveltuu tutkimukseen erityisen hyvin silloin, kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista (eikä niinkään niiden yleisluontoisesta jakautumisesta) tai kun tutkitaan luonnollisia tilanteita, joita ei voi järjestää kokeeksi tai joissa ei voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä (Erickson 1986 Syrjälän 1994, 12 mukaan). Tutkimusongelmia ei muotoilla antamaan suo-raa vastausta johonkin kysymykseen tai hypoteesiin vaan tutkimusongelmaa tarkastellaan laajemmin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa korostuvat tutkijan rooli tutkimustiedon kerää-misessä, kerätyn tiedon kuvaileva luonne, itse tutkimusprosessi lopputulosten sijaan ja tut-kimusaineiston rooli teorian muodostamisessa (Bogdan & Biklen 1992, 2; 29–31.)
	Tässä tutkimuksessa kiinnostukseni kohteena olivat vapaan säestyksen eksperttien tulkinnat ennalta annetuista musiikkityyleistä. Kun pyrkimykseni oli analysoida lukumäärältään vähäistä soittonäytteiden joukkoa suhteellisen syvällisesti, oli tutkimusote luontevasti laadullinen. Etuna on, että saatoin käyttää yksittäisten näytteiden analysointiin enemmän aikaa. Kaikkia vapaan säestyksen asiantuntijoita ei luonnollisesti saatu (eikä toisaalta tavoiteltukaan) mukaan tutkimukseen, mutta pidän informanttien joukkoa edustavana näytteenä suomalaisista vapaan säestyksen eksperteistä. Tutkimuksessani voidaan kuitenkin nähdä myös viitteitä kvantitatiivisuudesta. Pidin tärkeänä kerätä informanteista taustatietoa varmistuakseni heidän eksperttiydestään. Taustatietoa keräsin kyselylomakkeella ja lomakkeiden analysointi toi viitteitä kvantitatiivisesta tutkimusotteesta. Samoin soittonäytteiden analysointivaiheessa oli piirteitä määrällisestä tutkimuksesta, kun vertailin eri soittajien tekemiä ratkaisuja toisiinsa. Tutkimusstrategiassa yhdistelin siis piirteitä niin kvalitatiivisesta kuin kvantitatiivisestakin tutkimuksesta, painottaen enemmän kvalitatiivista otetta.
	Pyrin rakentamaan tutkimusasetelman, jossa tutkimukseen osallistujilla oli mahdolli-simman luonteva ympäristö vapaan säestyksen tuottamiseen. Informanttien ohjeistuksessa (liite 3) käytettävää soitinta ei rajattu, vaan he saattoivat käyttää haluamaansa soitinta ja soittotilaa. Soitettavista kappaleista heitä ohjattiin ainoastaan käytettävän musiikkityylin ja satsin rakenteen (basso, soinnut ja melodia) osalta. He saivat muokata melodiaa itselleen luontevaksi. Informantit saivat myös harjoitella ja muokata tulkintaansa reilun aikarajan (60 minuuttia) puitteissa kunnes olivat tyytyväisiä. Metronomia ei tarvinnut käyttää. Poh-din tutkimusta aloittaessani, kuuluisiko informanteille antaa ennalta määrätty esitystempo ja yksi informantti tiedustelikin käytettäviä esitystempoja. Päädyin kuitenkin siihen, että esitystempon valinta on osa soittajan tekemiä valintoja ja rajaisin informanttien mahdolli-suuksia, jos heille annettaisiin ennalta määrätyt esitystempot. Nämä yksityiskohdat loivat tutkimukseen naturalistista otetta – toivoin saavani informanteilta sellaista aineistoa kuin he tuottaisivat luonnollisessa ympäristössä ilman tutkimusasetelmaakin.
	Näen tutkimukseni myös teoriasidonnaisena vertailevana tutkimuksena. Vertailun kohteena olivat yksittäiset, vapaan säestyksen eksperttien tuottamat soittonäytteet, joita vertailemalla pyrin löytämään yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Teoriasidonnaisuuteen viittaa se, että ana-lyysin lähtökohtana on olemassa olevaan malli – musiikin elementit – joihin analyysissä nojaudutaan, mutta ei orjallisesti lukkiuduta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).
	Tutkimukseni oli musiikkitieteellinen ja koska tutkimukseni perustuu tallennetuista havain-noista tehtävään musiikkianalyysiin, tutkimus oli empiiris-musiikkitieteellinen. Tutkimuk-sessa oli piirteitä myös pragmatismista eli käytäntöön suuntautumisesta sekä strukturalis-mista, jossa monimutkaisten ilmiöiden (tässä musiikkityylit) katsotaan rakentuvan yksin-kertaisemmista elementeistä.
	3.2 Tutkimuksen rajaukset

	Tutkimuksen kohteena olivat vapaan säestyksen eksperttien tuottamat tulkinnat valituista musiikkityyleistä ja tämän tutkimuksen puitteissa erityisesti pianon vapaa säestys. Rajasin siis pois kaikki muut vapaaseen säestykseen soveltuvat instrumentit. Vapaan säestyksen valinta tutkimuskohteeksi rajasi myös luonnollisesti tarkastelun ulkopuolelle muut kosket-timien soittotavat kuten klassisen pianonsoiton, bändikoskettimien soiton ja jazzpianon soi-ton, vaikka yhteisiäkin tarttumakohtia näiden soittotapojen kanssa onkin.
	Musiikkityylejä on olemassa hyvin laaja kirjo. Vapaata säestystä ei tiukasti rajata minkään tiettyjen musiikkityylien työkaluksi, mutta oman kokemukseni perusteella populaarimusii-kin tyylit ovat yleinen käyttökohde vapaalle säestykselle. Myös kouluympäristössä oppilaat ovat usein kiinnostuneita populaarimusiikin kappaleista, joiden toteuttamiseen vapaa säes-tys soveltuu hyvin. Populaarimusiikki sisältää hyvin laajan valikoiman musiikkityylejä, esimerkiksi pop- ja rockmusiikin ”radiohitit” 1950-luvulta 2010-luvulle, jazzmusiikin populaarisävytteisemmät tyylit kuten swing tai dixieland, mutta toisaalta myös kansanmu-siikin ja miksipä ei jopa nuorten suosimat virret, joita on viime vuosina tallennettu hyvin-kin populaarisävytteisesti ja myyty äänitteillä. Rajasin tutkittavat musiikkityylit omasta näkökulmastani kahteen mielenkiintoisimpaan: pop-balladiin ja pop-beatiin, lyhyemmin balladiin ja beatiin.  Ne ovat yleisesti vapaassa säestyksessä käytettyjä musiikkityylejä, joista ei kuitenkaan ole olemassa vastaavaa paradigman omaista toteutustapaa kuin esimer-kiksi tangosta tai monista latinalais-amerikkalaisista tyyleistä. Kun vertaa esimerkiksi pop-beatia ja tangoa, on tangon tyylinmukaisesta toteutuksesta tietyt ennakko-odotukset, kun taas pop-beatin odotettavissa oleva toteutus vaihtelee soittajan mukaan. Tämä loi hedelmäl-listä asetelmaa tutkimukselleni.
	Kuten aiemmin olen esittänyt, vapaata säestystä voidaan tuottaa kahdesta näkökulmasta käsin: melodisesti tai komppaamalla. Näistä kahdesta soittotavasta mielenkiintoisempaa ja moniulotteisempaa oli mielestäni tutkia melodista vapaata säestystä. Kun melodia on mukana soitossa, se tuottaa usein ”yhteentörmäyksiä” kompin kanssa. Vaatii luovuutta ylläpitää komppia ja tuottaa samanaikaisesti myös melodia. Tästä asetelmasta uskoin syntyvän hedelmällistä aineistoa eri soittonäytteitä vertailtaessa. Tämän vuoksi rajasin tutkimuksen ainoastaan melodian kanssa tuotettavaan vapaaseen säestykseen.
	Vapaaseen säestykseen kuuluu olennaisesti soittaminen vajaan nuottikuvan pohjalta. Vajaa nuottikuva voi tarkoittaa esimerkiksi pelkkiä reaalisointumerkkejä, sointumerkkejä ja kappaleen sanoitusta tai lead sheet -nuottia. Tässä tutkimuksessa käytin nimenomaan lead sheet -nuotinnosta musisoinnin lähtökohtana. Tämä antoi soittajalle riittävästi ennakkotie-toa soitettavasta kappaleesta näytteiden itsenäiseen tallentamiseen, mutta jätti huomattavan paljon vapauksia soittajan oman tyylitietoisuuden varaan.
	Yksi tehtävä rajaus liittyy myös havainnoinnin laajuuteen. Mitä moninaisemmissa tilanteis-sa tutkija voi tutkimaansa muusikkoa havainnoida, sitä kokonaisvaltaisemmaksi hänen ku-vansa tutkittavasta musiikista muodostuu (Saha 1996, 48). Tässä tapauksessa informantteja oltaisiin voitu tarkkailla esimerkiksi erilaisissa esiintymisympäristöissä ja sosiaalisissa tilanteissa ja tallentaa heidän tulkinnoistaan useampia versioita. Olin kuitenkin kiinnostu-nut erityisesti informantin vaihtumisen vaikutuksesta soivaan lopputulokseen. Lisäksi ai-neiston määrä kasvaisi tarpeettoman suureksi, jos informantteja observoitaisiin monilla ta-voilla – tutkimuksessa on määrä tarkastella erityisesti soittajien välisiä eroja. Tämän vuoksi rajasin muuttujat informanttien vaihtumiseen ja tallensin kultakin informantilta vain yhden version molemmista kappaleista.
	3.3 Strukturoitu haastattelu taustatietojen keräämiseksi

	Pääpaino tässä tutkimuksessa oli soittonäytteiden analysoinnissa, mutta koin tarpeelliseksi kerätä lisätietoa informanteista hahmottaakseni paremmin heidän taustaansa ja vahvistaak-seni käsitystäni heidän eksperttiydestään. Tähän tarkoitukseen soveltuvimpana metodina pidin strukturoitua haastattelua. Haastattelua voidaankin käyttää rinnakkain täydentämässä toista tiedonkeruumenetelmää (Bogdan & Biklen 1992, 96).
	Strukturoitu haastattelu on yleensä lomakehaastattelu, jossa on valmiit kysymykset ja nii-den esittämisjärjestys on kaikille vastaajille sama (Metsämuuronen 2006, 238). Strukturoi-dussa haastattelussa tutkija olettaa, että haastattelukysymykset ovat riittävän kattavia ja relevantteja halutun tiedon saamiseksi. Tutkija olettaa myös, että kaikki haastattelukysy-mykset ovat informanttien ymmärrettävissä. (Berg & Lune 2012, 198.) 
	Tutkimukseen laatimani haastattelulomake löytyy liitteestä 1. Toteutin strukturoidun haastattelun lähettämällä sen informanteille sähköpostitse samassa yhteydessä muun aineiston kanssa eli informantit vastasivat haastatteluun itsenäisesti kirjoittamalla vastauk-sensa paperille tai tietokoneelle.
	Kerättyä tutkimustietoa analysoidaan järjestämällä, pilkkomalla, etsimällä toistuvia piirtei-tä, löytämällä olennaisuuksia ja päättämällä mitä tiedosta esitetään (Bogdan & Biklen 1992, 153). Pyrin valitsemaan informantit niin, että minulla oli jo tutkimuksen alussa intui-tiivinen käsitys heidän eksperttiydestään. Strukturoidulla haastattelulla pyrin varmenta-maan informanttien eksperttiyttä heidän harrastus-, harjoittelu-, esiintymis- ja työhistori-ansa kautta.
	3.4 Tutkimuksen osallistujat

	Informantit voidaan valita yksinkertaistettuna kahdella tavalla: satunnaisesti tai valikoiden. Valikoiden tehdyissä otoksissa informantit valitaan tutkijan harkinnan mukaan. (Metsämuuronen 2006, 53.) Informanttien valinnassa voidaan soveltaa myös niin sanottua lumipallo-otantaa mikä tarkoittaa, että informantteja saadaan mukaan yhden ihmisen anta-mien suositusten ja näiden antamien yhä uusien suositusten kautta (Metsämuuronen 2006, 55). Joskus informanttien valintamenettelyssä voi nähdä piirteitä Delfoi-menetelmästä (kts. Linstone & Turoff 1975), jossa informanteiksi valitaan mahdollisimman monipuolinen otos kohdealan asiantuntijoita.
	Tässä tutkimuksessa tallensin informanttien tuottamia soittonäytteitä, joiden oli määrä olla musiikillisesti mahdollisimman korkeatasoisia. Näin informanttien valinta muodostui hy-vin olennaiseksi tutkimuksen onnistumisen kannalta ja sen oli luonnollisesti oltava valikoi-tua ja tarkkaan harkittua, osin myös Delfoin piirteitä sisältävää. Informanttien valinnassa oli myös lumipallo-otannan sävyjä, kun sain joiltakin informanteilta vihjeitä muista mah-dollisista informanteista. Suositusmenettelyssä piili tutkimuksen luotettavuuteen liittyvä riski informanttien riippuvuudesta toisiinsa. Kun informantteja valittiin osin toisten infor-manttien antamien suositusten perusteella, tutkimusaineisto saattoi tahattomasti painottua esimerkiksi tietyn opettajan oppilaisiin tai tiettyyn vapaan säestyksen ”koulukuntaan”, jos sellaisia on olemassa. Informanttien taustat vaikuttavat luonnollisesti heidän tapaansa tuot-taa vapaata säestystä ja saman opettajan tai koulukunnan vaikutus saattaa vääristää tutki-musaineistoa. Kukin informanteista vastasi lyhyeen strukturoituun haastatteluun (liite 1), jolla keräsin perustietoja heidän musiikillisesta taustastaan ja pyrin myös tarkkailemaan yhtenevien taustojen riskin toteutumista. Pyrin myös tietoisesti etsimään informantteja mahdollisimman erilaisista taustoista ympäri Suomea.
	Tutkimukseen osallistui kahdeksan pianon vapaan säestyksen eksperttiä. Informanteilla oli mahdollisuus esiintyä tutkimuksessa omalla nimellään tai anonyymisti, joista kumpaakin vaihtoehtoa suosittiin. Omalla nimellään esiintyvät informantit olivat Kalle Elkomaa, Lasse Rasinkangas, Jasse Varpama ja Jyrki Tenni. Kaikkia informantteja yhdisti pianon vapaan säestyksen eksperttiys, mutta muutoin joukko oli varsin kirjava. Ikähaarukka ulot-tui reilusta kahdestakymmenestä yli viiteenkymmeneen vuoteen. Musiikin opiskelun taus-tat vaihtelivat itseoppineista pianisteista pitkälliseen ammatilliseen koulutukseen. Kaikkia informantteja yhdisti mittava esiintymiskokemus ja bänditoiminta, vaikka en pyrkinytkään tarkoitushakuisesti etsimään bänditaustaisia pianisteja.
	Informantti 1: Noin 50-vuotias pianisti edusti informanteista tämän tutkimuksen ”veteraa-neja”.  Hänen kokemuksena näkyi niin vapaan säestyksen soittovuosissa (noin 40 vuotta), esiintymisiensä määrässä (muutamia tuhansia), opetuskokemuksessaan (vuodesta 1985) kuin muodollisessa koulutuksessaankin (pianon B-tutkinto Raija Alestalo-Rahkon kanssa ja musiikin maisteri). Informantti edusti ikäpolvea, jonka nuoruudessa vapaan säestyksen koulutusta ei ollut tarjolla. Niinpä hän olikin ollut ”pienestä pitäen korvakuulosoittaja” ja hämmästyttänyt esimerkiksi nuoruutensa piano-opettajaa soittamalla Abban Waterloon korvakuulolta. Hän sai ensimmäisen kerran muodollista vapaan säestyksen koulutusta vas-ta Sibelius-Akatemiassa opettajinaan Kimmo Hakasalo ja Esa Helasvuo. Hän oli opettanut vapaata säestystä aiemmin Sibelius-Akatemiassa ja nykyään Tampereen ammattikorkea-koulussa. Esiintymistaustaa hänellä oli ainakin jazz-trioista, iskelmä- ja rockyhtyeistä, teat-terista, klassisista pianokonserteista, viihdeorkestereista, säestystehtävistä, studioäänityk-sistä ja kapellimestarin töistä. Hänen pianon soittoonsa olivat vaikuttaneet lukuisat klassi-sen, jazzin ja vapaan säestyksen pianistit. Nykyään musiikki täyttää informantin elämää lähinnä opetukseen liittyvän toiminnan muodossa noin 30 tuntia viikossa. Hän nimeää vapaan säestyksensä oppi-isäksi Esa Helasvuon. Hänen vaikutteiden antajissaan ei esiinny tämän tutkimuksen informantteja.
	Informantti 2: Toinen informantti oli noin 25-vuotias hiljattain valmistunut luokanopet-taja, joka oli soittanut pianon vapaata säestystä 12 vuotta. Hän edusti tässä tutkimuksessa nuorta pianistipolvea, jolla ei ollut pitkää muodollista koulutusta vaan hän oli enimmäk-seen itseoppinut. Hän oli ottanut kansalaisopiston pianotunteja ala-asteella, piipahtanut muutaman kuukauden konservatoriossa sekä tuoreimpana musiikkiopintoina opettajan koulutuksen vapaan säestyksen opintojaksot sekä musiikin sivuaineopinnot eli omien sano-jensa mukaan hän oli saanut soitonopetusta melko vähän. Hän oli siis paljolti ”luomupia-nisti” – musiikillisesti lahjakas ja vapaana säestäjänä pääosin itseoppinut. Hän oli kokenut bändimuusikko (noin 300 esiintymistä) proge- ja hip hop -bändien kosketinsoittajana sekä valtavirran musiikkityyleistä hää- ja bilebändeissä. Hän kertoi opettavansa musiikkia kuusi tuntia viikossa ja toimivansa bändien parissa noin neljä tuntia viikossa, musiikin parissa siis kaikkiaan noin kymmenen tuntia viikoittain. Suurimpina vaikutteenantajina hän koki soittokaverinsa ja tiettyjä soittajia, joista hän nimesi Jukka Gustavssonin (Wigwam-yhtye) ja reggaetuottaja Tommi Tikkasen.
	Informantti 3: Noin nelikymppinen informantti 3 tutustui vapaaseen säestykseen 6-vuotiaana. Hänen koulutustaustansa oli musiikkiopiston klassisessa pianon soitossa sekä musiikkikasvatuksen opinnoissa useassa eri oppilaitoksessa. Hänen opettajissaan ei ole muita tämän tutkimuksen informantteja eikä samoja opettajia kuin muilla informanteilla. Hän oli opettanut pianon vapaata säestystä kolmetoista vuotta ja esiintynyt kymmenvuoti-aasta alkaen. Hän kertoi esiintyvänsä aktiivisesti (noin 1000 esiintymistä) bändien koske-tinsoittajana ja jonkin verran trubaduurina laulaen ja säestäen samalla itseään pianolla. Lisäksi hän teki säestys- ja taustamusiikkikeikkoja. Hän arvioi käyttävänsä viikossa musii-kin parissa työskentelyyn 50 tuntia. Hänen pianon soittoonsa olivat vaikuttaneet muun muassa Iiro Rantala, David Paich, Lenni-Kalle Taipale sekä yksi tämän tutkimuksen infor-manteista.
	Informantti 4: Kolmissakymmenissä oleva informantti oli tämän tutkimuksen informan-teista nähdäkseni vankimmin jazzpianon soittoon suuntautunut ainakin koulutuksensa puo-lesta. Hän oli opiskellut jazzpianon soittoa yliopistotasolla ja kertoi valmistuvansa piak-koin. Hänellä oli myös muusikon tutkinto ammattikorkeakoulusta ja klassisen pianon 3/3-tutkinto. Piano-opettajia hän listasi kymmenkunta, joista yksikään ei ole sama kuin muilla informanteilla eikä myöskään kukaan informanteista. Hänellä oli ollut vapaan säestyksen oppilaita vuodesta 2010 alkaen. Hän oli esiintynyt pop- ja rockyhtyeissä, cover-bändeissä, artistien taustayhtyeissä, studiomuusikkona, teatterissa, soolopianistina, jazzpienyhtyeissä ja big bandeissa vuodesta 1998 alkaen. Hän kertoi harjoittelevansa viikoittain viidestä viiteentoista tuntia sekä esiintyvänsä yhdestä kolmeen kertaan viikossa. Hän kuvaili kunkin opettajan vaikuttaneen omalla tavallaan hänen soittoonsa ja listasi esikuvikseen muun muassa Herbie Hancockin, Chick Corean, Keith Jarretin sekä monet suomalaiset jazzpia-nistit. Populaarimusiikin esikuvikseen hän mainitsi esimerkiksi Stingin, Eric Claptonin ja Bruce Springsteenin.
	Informantti 5: Noin 55-vuotias informantti 5 oli myös kokemuksellaan tämän tutkimuk-sen senioreja. Hän kertoi soittaneensa vapaata säestystä noin neljäkymmentä vuotta. Hän oli opiskellut Pohjois-Kymen musiikkiopistossa, Pop & Jazz Konservatoriossa, Helsingin konservatoriossa, Berklee School of Music -oppilaitoksessa sekä Metropolia AMK:ssa. Vapaassa säestyksessä hän oli itseoppinut eli hänellä ei ollut samoja opettajia kuin muilla informanteilla eikä myöskään välitöntä musiikillista vuorovaikutussuhdetta keneenkään informanteista. Hän kertoi opettaneensa vapaata säestystä 32 vuotta ja esiintyneensä arviol-ta 2500 kertaa 43 vuoden aikana esimerkiksi rockyhtyeissä, jazz-trioissa, klassisena pianis-tina, teatterissa, ravintolamuusikkona sekä kymmenissä levytyksissä studiomuusikkona. Hän arvioi työskentelevänsä musiikin parissa viikoittain noin 50 tuntia. Vaikutteiden anta-jikseen hän nimesi taidemusiikin piirissä Bachin ja Chopinin, jazzgenressä nimet Sonny Clark, Bill Evans ja Keith Jarret sekä muista genreistä David Foster, Richard Tee ja Jan Hammer.
	Informantti 6: Noin 40-vuotias informantti 6 aloitti vapaan säestyksen 8-vuotiaana. Hänellä oli kattava muodollinen ja epämuodollinen koulutustausta pianosta niin taide- kuin pop & jazz ‑musiikistakin, esimerkiksi musiikkiopiston I-tutkinto, musiikin maisterin tutkinto ja musiikkipedagogin opinnot pääinstrumenttinaan pop & jazz -piano. Hänellä oli luonnollisesti ollut useita opettajia, joista hän mainitsi Kimmo Hakasalon (1,5 vuotta), Esa Helasvuon, Carita Holmströmin. Hänellä oli siis kaksi samaa opettajaa kuin informantti 1:llä ja lisäksi hän oli ollut vuoden verran erään tämän tutkimuksen informantin oppilaana. Muodollista opetusta tärkeämpänäkin hän piti opiskelukavereiden kesken epämuodollisesti vietettyjä jammailu- ja ajatustenvaihtohetkiä vuosina 1989–2000. Luettelemistaan vaikut-teenantajista yksikään ei ole tämän tutkimuksen informantti eikä informanttien opettaja. Hän on opettanut vapaata säestystä vuodesta 1991 saakka ja esiintynyt arvionsa mukaan noin 1200 kertaa vuodesta 1978 alkaen. Esiintymisten kirjo vaihteli laulajien pianosäestyk-sestä erityylisiin bändeihin niin koulun salissa kuin TV:ssäkin. Tällä hetkellä hän arvioi työskentelevänsä musiikin parissa viikoittain noin kaksikymmentä tuntia. Opiskelukaverei-den lisäksi hän mainitsi suurimmiksi vaikuttajikseen ala-asteen musiikin aineenopettajan, joka opetti hänet komppaamaan sekä ammattikorkeakoulun pop & jazz -tyylin piano-opettajat. Hän kertoi myös kuunnelleensa kymmeniä pianisteja ja heidän soittotyylejään kuten Chick Coreaa, Oscar Petersonia ja Bill Evansia sekä suomalaisista pianisteista esi-merkiksi Esa Helasvuota, Carita Holmströmiä ja Lenni-Kalle Taipaletta.
	Informantti 7: Informantti oli noin 30-vuotias pianisti ja bändikosketinsoittaja. Hänellä oli noin 600–800 esiintymisen kokemus cover-bändeissä soittaen esimerkiksi tanssimusiikkia, rockia ja gospelia sekä pianistina soittaen taustamusiikkia kuten jazzia, ikivihreitä tai klas-sista musiikkia. Hän kertoi soittaneensa pianon vapaata säestystä noin 15-vuotiaasta alkaen ja pianon lisäksi myös alttoviulua. Hän opiskeli musiikkia musiikkikoulussa, konservatori-olla sekä ylemmällä korkeakoulutasolla. Hänen nimeämistään viidestä opettajasta kukaan ei ollut tämän tutkimuksen piirissä. Eniten hän koki oppineensa musiikista ”elämän koulus-sa” – kanssamuusikoiden kanssa soittaen ja toisten soittoa kuunnellen. Hänellä oli kahdek-san vuoden opettamiskokemus pianon vapaasta säestyksestä. Hän käytti musiikin parissa keskimäärin kolmekymmentä tuntia viikossa. Musiikillisiksi vaikutteiden lähteikseen hän nimesi Herbie Hancockin, Elton Johnin sekä yhden tämän tutkimuksen informanteista.
	Informantti 8: Noin 35-vuotias informantti oli soittanut pianon vapaata säestystä noin 26 vuotta. Hän kävi yksityisillä pianotunneilla kaksi vuotta sekä teorian ja trumpetinsoiton opintoja yhdeksän vuotta konservatoriotasolla. Lisäksi hän opiskeli Pop & Jazz Konserva-toriossa ja oli opiskellut musiikin teorian pääaineopintoja. Hän kävi myös musiikkiluokat ja musiikkilukion. Hän nimesi kymmenen instrumenttiopettajaa, joista yksi oli tämän tutki-muksen informantti. Hän kertoi opettaneensa pianon vapaata säestystä neljä vuotta ja esiin-tyneensä noin 1300 kertaa seitsemäntoista vuoden aikana. Esiintymiset olivat pääasiassa pop-, rock- ja iskelmämusiikkia bändin pianistina tai kosketinsoittajana. Lisäksi hän oli esittänyt taustamusiikkia erilaisissa juhlissa, ollut mukana teatteriproduktioissa ja toteutta-nut kaksi omaa teemaprojektia. Hän arvioi työskentelevänsä musiikin parissa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Hän nimesi esikuvikseen ja vaikuttajikseen pianisteista esimerkiksi Richard Claydermanin, Olli Ahvenlahden, Lenni-Kalle Taipaleen, Thelonius Monkin, Herbie Hancockin, Chick Corean ja monia muita. Muista muusikoista hän mainitsi esimer-kiksi Stingin, Miles Davisin, Benny Andersonin, Björn Ulvaeusin, J.S. Bachin, Jean Sibeliuksen ja Sergei Rachmaninoffin.
	3.5 Nuottikuvasta musiikkianalyysiin

	Musiikkia yleisesti voidaan taltioida ainakin seuraavissa muodoissa: nuotit, äänitallenne, MIDI, videotallenne, päiväkirja (esiintyjien, säveltäjien tai kuulijoiden), haastattelut, kyse-lyt, ohjelmalehtisten tai äänitteiden kansien sisältö ja kaupalliset tilastot (esimerkiksi levy-myynti tai oheistuotteiden myynti) (Cook & Clarke 2004, 13). Tässä tutkimuksessani tal-lensin analysoitavan musiikin MIDI-muotoon, joka jätti mahdollisuuksia usean tarkastelu-formaatin käyttöön.
	3.5.1 Soitettavat kappaleet

	Käytin tutkimuksessa soitettavina kappaleina kahta tutkimusta varten säveltämääni, infor-manteille ennalta tuntemattomia kappaleita. Näin pyrin minimoimaan sen, etteivät infor-mantit soittaisi kappaleita alkuperäisesitystä jäljitellen vaan toteuttaisivat aidosti oman näkemyksensä pyydetystä musiikkityylistä. Informantit saivat kappaleesta lead sheet ‑muotoisen nuotin sekä ilmoituksen kappaleessa käytettävästä musiikkityylistä. Soitettavia kappaleita oli kaksi: yksi pop-balladi ja yksi pop-beat. Yhden soittonäytteen arvioin kestävän noin minuutin.
	Pop-balladi: ”You're my world”
	Pop-balladilla tarkoitan tässä yhteydessä tasajakoista, ”tunteisiin vetoavaa” hidasta popu-laarimusiikin teosta. Tyypillisesti kappaleen tunnelma rakentuu seesteisemmästä säkeistös-tä ja mahtipontisemmasta kertosäkeestä. Tämän lajityypin kappaleita kuulee esimerkiksi Euroviisujen kilpailukappaleina ja monien populaarimusiikin artistien repertuaarissa aina-kin 1980-luvulta tähän päivään.
	Tyyppiesimerkkejä tavoitellusta tyylilajista ovat esimerkiksi Whitney Houstonin esittämä I will always love you, Celine Dionin My heart will go on, Def Leppardin Love hurts, Ricky Martinin She's all I ever had ja kotimaisista julkaisuista esimerkiksi Jari Sillanpään esittä-mä Jos saan sulle itseni antaa, Katri Helenan laulama käännösversio Negativen kappaleesta nimellä Olen elossa taas, Yön Rakkaus on lumivalkoinen tai Happoradion kappale Puhu äänellä jonka kuulen.
	Kappaleessa ei ole tekstiä, mutta nimesin sen tyypillisesti rakkausteemaan. Kappaleen nimi on ”You're my world” (liite 4). Sävelsin melodiaan tarkoitushakuisesti useita pitkiä taukoja ja pitkäkestoisia säveliä. Näillä halusin tarjota informanteille improvisoinnin mahdolli-suuksia, kun melodialta jää tyhjää tilaa täytettäväksi. Kirjoitin myös melodiaan populaari-musiikille ominaisia synkopoituja rytmejä nähdäkseni, kuinka informantit käsittelevät sat-sia perussykettä rikkovien rytmien kohdalla – kuinka he soittaisivat basson, soinnun ja melodian pop-balladissa. Kappaleessa on kaksi taitetta: säkeistö (A) ja kertosäe (B). A-osan melodia liikkuu pääosin yksiviivaisessa oktaavialassa nousten ylemmäksi B-osan lähestyessä. B-osan melodia on kirjoitettu pääosin säkeistöä korkeammalle, mikä on tyypil-listä pop-balladille. Kappaleen sävellaji on C-duuri. Soinnut vaihtuvat tahdin tai kahden välein, mutta ovat yksinkertaiset. Soinnutus noudattelee diatonisesti duurin sointuasteita, joiden lisäksi kappaleessa esiintyy kaksi kertaa pop-balladeille ominainen neljännen asteen mollisointu (Fm). Kaikki soinnut ovat tarkoituksellisesti kolmisointuja ja soinnun pohjasä-velestä poikkeavia bassosäveliä en erikseen kirjoittanut, vaikka diatonisille bassokuluille olikin kappaleessa useita ilmeisiä kohtia. Toivoin yksinkertaisen soinnutuksen jättävän tilaa informanttien omille soinnutusratkaisuille.  Kirjoitin nuotin 2/2-tahtilajiin (alla breve) helpottaakseni nuotin luettavuutta. Tyypillinen odotettavissa oleva esitystempo kappaleelle oli mielestäni noin 65 puolinuottia minuutissa.
	Ennalta oletin kaikkien soittavan pop-balladin tasajakoisena enkä esimerkiksi kolmimuun-teisena, mikä on tyylille tyypillistä. Usein pop-balladi loppuu hidastukseen, jota hieman odotin kappaleen loppuun. Myös blokkisointuja odotin esiintyvän, jos halutaan ilmaista voimakkaampaa tehoa. Yleisesti odotin A-osan alkavan herkemmin ja kappaleen kasvavan tunnelmaltaan loppua kohti, joten blokkisointuja voisi esiintyä erityisesti B-osassa (kerto-säkeessä). Tämä tunnelman kasvaminen saattaisi näkyä myös B-osan voimakkaampana dynamiikkatasona ja mahdollisesti myös satsin paksuuntumisena ja runsaampana pedaalin käyttönä. Balladin melodiassa käyttäisin itse tyypillisesti rinnakkaisintervalleja, varsinkin alasekstiä. Melodiaan sävellettyjä pitkiä taukoja odotin informanttien täyttävän kahdeksas-osapohjaisilla murtosoinnuilla.
	Pop-beat: ”For better or for worse”
	Beat-komppi eri variaatioineen ja sovelluksineen eri instrumenteille on ikonisoitunut popu-laarimusiikkiin jo ainakin rock'n'roll -musiikin alkuajoilta 1950-luvulta lähtien. Sitä käyte-tään tänä päivänäkin monien musiikkityylien yhteydessä. Tässä tutkimuksessa tarkoitan pop-beatilla tasajakoista ja beat-komppiin nojaavaa sävelmää, jonka esitystempo on 100–160 neljäsosaiskua minuutissa. Beat-kompilla puolestaan tarkoitan mainitussa sykkeessä etenevää säestystä, jossa toinen ja neljäs isku ovat sointuja sekä ensimmäinen ja kolmas isku ja toisen iskun painoton kahdeksasosa bassosäveliä. Pop-beat-tyylille on ominaista metrisen rytmin säilyvyys tasaisena läpi kappaleen. Kappaleet noudattavat usein duurimol-litonaliteettia ja niissä on usein toistuvia harmonisia ja melodisia rakenteita. Rakenteelli-sesti kappaleissa on yleensä säkeistö (A) ja kertosäe (B) sekä vaihtelevasti näitä yhdistävä väliosa (bridge) sekä instrumentaalivälikkeitä ja -sooloja. Toisinaan kappaleissa on myös laulettu C-osa.
	Tyypillisiä pop-beateja ovat esimerkiksi Bruce Springsteenin Born in the USA, Tina Turnerin esittämä The best tai Kentin kappale Musik non stop. Suomalaisista teoksista esimerkkejä pop-beateista ovat Virve Rostin esittämä Sata salamaa, Elonkerjuun kappale Viistäköön siipeni maata, Johanna Kurkelan laulama Tuo se mulle, Olavi Uusivirran On niin helppoo olla onnellinen ja Suvi Teräsniskan Jos mikään ei riitä.
	For better or for worse -kappale (liite 5) on hieman ”euroviisuhenkinen” pop-beat. Säkeistö (A) on kaihoisa kertosäkeistön (B) nostattaessa toivon ja ilon sävyjä. Sävellaji on säkeis-tössä pääosin h-molli, joskin siinä on piirteitä myös rinnakkaisesta D-duurista. Säkeistön melodia noudatti luonnollista h-molliasteikkoa ja jätin siihen tilaa informanttien omalle tulkinnalle taukojen ja pitkien melodiasävelten muodossa. Yhtenä yksityiskohtana halusin tarkkailla informanttien suoritusta samaa säveltä toistavissa kohdissa. Oman kokemukseni mukaan saman sävelen toisto melodiassa kuulostaa vapaassa säestyksessä usein yksitoik-koiselta ja kaipaa soveltamista vapaalta säestäjältä. Tätä tarkkaillakseni kirjoitin B-osaan samaa säveltä toistavia melodiakohtia. Kertosäkeistön sävellaji vaihtui D-duuriksi. Samalla melodia nousi korkeampaan rekisteriin. Soinnutus oli tyylille tyypillistä duuri- ja mollikol-misointua noudattavaa ja jätti toivoakseni tilaa soinnutuksen rikastamiselle ja muunta-miselle. Soinnun pohjasävelestä eroavia bassosäveliä en tämänkään kappaleen nuottiin kir-joittanut, vaan odotin informanttien lisäävän niitä itse.
	Ennakkoon odotin pedaalin käytön olevan säästeliästä, sillä pop-beatien basso on usein tiheä ja pedaali saattaisi samentaa sointia paljon käytettynä. Pop-beat voi tempoltaan olla hyvin monenlainen. Oma ajatukseni kappaleen temposta oli noin 125 neljäsosaa minuutis-sa. En odottanut ennakkoon metrisiä muutoksia kappaleen aikana, vaan beat-kappale etenee tyypillisesti tasaisella sykkeellä alusta loppuun. Melodian koristeluun ajattelin infor-manttien käyttävän etuheleitä ja koko satsin paksuisina tehokeinoina molempien käsien samanaikaista aksentointia melodian tyhjissä paikoissa. Kappaleen viimeiselle riville teki-sin myös molemmilla käsillä aksentit tiheään vaihtuvien sointujen rytmissä. Tämän uskoin ennakkoon myös ainakin osan informanteista tekevän.
	3.5.2 MIDI-data aineistona

	1980-luvun alussa kehitettiin standardi sähköisten soittimien väliseen reaaliaikaiseen kommunikaatioon, jolle muodostettiin hieman myöhemmin myös tallentamisen mahdollis-tava tiedostoformaatti. Standardia alettiin kutsua nimellä Musical Instrument Digital Interface, joka lyhennettin yleisesti muotoon MIDI. MIDI-tiedosto antaa suhteellisen tar-kan kuvan soitetuista sävelistä. Jokaisesta sävelestä ilmaistaan sen sävelkorkeus, alkamis-hetki, päättymishetki ja soittovoimakkuus. Lisäksi tallentuu muun muassa tieto kaikupe-daalin liikkeistä.  (Clarke 2004, 79–80.) MIDI-tiedosto voi sisältää edellä kuvatun lisäksi paljon muutakin tietoa ja MIDIä voidaan hyödyntää monipuolisiin käyttökohteisiin kuten esiintymisvalojen ohjaamiseen tai käytettävien soitinäänien vaihtamiseen. Tämän tutki-muksen aineiston keräämisen kannalta olennaista oli kuitenkin, että MIDIä hyödyntämällä saatiin tarkka ja helposti tarkasteltavissa oleva tallenne informantin tuottamasta soittonäyt-teestä: millä ajan hetkellä painettiin ja päästettiin vapaaksi mitäkin koskettimia, millä voi-makkuudella ja kuinka pedaalia käytettiin. Tämä antoi hyvän lähtökohdan soittonäytteiden analysointiin.
	MIDI-tallenteen sävelen äänenvoimakkuus ilmaistaan 127 eri voimakkuustasolla, jossa yksi on mahdollisimman hiljainen sävel ja 127 maksimivoimakkuudella soitettu sävel. Nolla-arvo merkitsee sävelen soinnin lopettamista. Vaikka voimakkuustasot olivatkin portaittaisia elävän musiikin portaattomaan dynamiikkaan verrattuna, voimakkuustasojen määrä oli tähän tutkimukseen täysin riittävä, koska ihmisen dynamiikan erottelukyky on MIDI-tallenteen 127:ää arvoa karkeampi. Esimerkiksi nuottikirjoituksessa dynamiikan muutoksia ilmaistaan paljon karkeammalla, piano pianissimosta forte fortissimoon ulottu-valla asteikolla. Kaikupedaalista tässä tutkimuksessa riitti tieto, onko pedaali painettuna alas vai ei. Monet kosketinsoittimet välittivät lisäksi pedaalin osittain painettuja asentoja. Tämän perusteella MIDI-tallennetta voi pitää riittävän tarkkana ja soveltuvana aineistonke-räysmuotona tämän tutkimuksen tarpeisiin.
	Yksi tutkimuksen etenemiseen olennaisesti vaikuttava ratkaisu oli se, missä muodossa kerätty MIDI-aineisto esitettäisiin ja analysoitaisiin. MIDI-muotoinen aineisto voidaan esittää useammassa eri muodossa. MIDI-datasta voidaan piirtää nuottikuva, toistaa se ääni-tallenteena tai esittää pelkkänä MIDI-datan tapahtumalistana. Kuvassa 6 on esitetty esi-merkki MIDI-datan esittämisestä tapahtumalistana.
	Yksinkertaisimmillaan MIDI-tiedosto on siis lista tapahtumia. Listamuotoinen esitystapa on hyvin tarkka, mutta tämän tutkimuksen tarpeisiin epäkäytännöllinen ja epähavainnolli-nen. MIDI-tiedon äänimuotoinen esitys sen sijaan antaa nopeasti kokonaiskuvan musiikis-ta. Äänimuotoisesta tarkastelusta kuuli nopeasti esimerkiksi koehenkilöiden komppi-ideoi-ta, melodian koristeluun käytettyjä keinoja ja bassolinjoja. Päädyinkin hyödyntämään MIDI-tiedostojen kuuntelemista hyödyntävää auditiivista analyysia toisena pääasiallisena analyysin työkaluna. Auditiivisen analyysin rooli korostui lopulta jopa enemmän kuin ennakkoon ajattelin. Auditiivisen analyysin suurin heikkous oli sama kuin suurin vahvuuskin: soiva musiikki etenee nopeasti, joten tarkastelu painottuu enemmän karkeamman tason havaintoihin kuin satsin analysointiin hetki hetkeltä.
	Olin kiinnostunut informanttien käyttämistä sävelistä soittonäytteitä analysoidessani – min-kälaisia harmonisia valintoja, sointuhajotuksia ja sointujen rikastamiskeinoja informantit käyttivät, kuinka he käsittelivät melodian suhteen hiljaiseksi jääviä kohtia kappaleessa, minkälaisia bassosäveliä he käyttivät. Äänitallenne yksistään oli epäkäytännöllinen edellä lueteltujen piirteiden analysointiin, koska auditiivinen analyysi tapahtuu hetkessä ja halusin tarkastella dataa myös ajasta riippumatta. Ratkaisu tähän oli soittonäytteiden nuottimuotoi-nen esitystapa. Nuoteista näin nopeasti soitetut sävelet ja niiden kestot. Myös eri soitto-
	KUVA 6. Esimerkki MIDI-tiedoston tapahtumalistasta.
	näytteiden vertaaminen toisiinsa oli nuottien avulla sujuvaa. Tämän vuoksi muunsin MIDI-muodossa kerätyt soittonäytteet nuottikirjoitukseksi ja käytin niitä analysointiin yhdessä soivan tallenteen kanssa ja välillä myös pelkkää nuottikuvaa.
	Esitin analysoitavat soittonäytteet basso- ja diskanttiavaimella. Tämän notaatiotavan vah-vuutena esimerkiksi sointumerkkien ja diskanttiavaimen sisältävään lead sheet ‑notaatioon verrattuna on, että myös matalat sävelet tulevat selkeästi ilmaistuiksi.
	Usein tutkija joutuu itse nuotintamaan soivan materiaalin. Tällöin huolenaiheena on erityi-sesti nuotinnoksen tarkkuus etenkin harmonian suhteen.  (Suutari 2007, 112.)  Tutkimuk-sessani tätä ongelmaa ei ollut, kun soittonäytteet tallennettiin sähköiseen MIDI-muotoon. MIDI-tallenne mahdollisti näytteiden tarkastelun samalla kertaa niin kuunneltavana tallen-teena kuin vaivattoman muuntamisen myös nuottikuvaksi. MIDI-tallenteiden käsittelyyn käyttämäni sekvensseriohjelmisto esitti soivan MIDI-tallenteen nuotteina basso- ja diskant-tiavaimelle lähes automaattisesti. Käyttäjän päätettäväksi jäi ainoastaan kvantisoinnin tark-kuus eli se, minkälaisina aika-arvoina nuotit lyhimmillään esitettiin sekä rajasävel, joka jakoi koskettimet basso- ja diskanttiavaimelle. Kvantisoinnin suhteen valitsin tarkkuudeksi pääosin kahdeksasosanuottien tarkkuuden, ajoittain myös kuudestoistaosanuotinnoksen, jos näytteiden kuuntelu antoi viitteitä sen tarpeellisuudelle. Kuudestoistaosia lyhyemmillä aika-arvoilla tapahtuvat ilmiöt – kuten etuheleet – analysoin auditiivisesti tallennetta kuun-telemalla. Rajasävelen määrittely vasemman ja oikean käden nuottiviivaston suhteen osoit-tautui haastavammaksi. Pianistin kädet luonnollisesti liikkuvat pitkin koskettimistoa kap-paleen edetessä. Käyttämäni ohjelmisto mahdollisti ainoastaan kiinteän rajasävelen käytön, minkä vuoksi tietyt osiot näkyivät selvästi väärällä nuottiviivastolla. Lähellä käden vaihto-paikkaa jouduin myös välillä pohtimaan, kumpaa kättä informantti on käyttänyt tiettyjen sävelten soittamiseen.
	Pyysin informantteja toimittamaan soittonäytteensä täysin sellaisena kuin se soittohetkellä tallentui (liite 3) eli esimerkiksi virheitä korjaamatta ja rytmejä kvantisoimatta. Koska informanteilla oli mahdollisuus tallentaa soittonäytteensä ilman metronomia, on luonnollis-ta, että näytteen esitysnopeus vaihteli näytteen aikana. Näihin näytteisiin rakensin jälkikä-teen neljäsosanuotteihin pohjautuvan metronomiraidan. Valitsin metronomin tarkkuudeksi neljäsosanuotin myös alla breve -tahtilajissa lisätäkseni nuotinnoksen tarkkuutta. Käytän-nössä muodostin metronomiraidan soittamalla informantin soittonäytteen mukana uudelle raidalle tasaista neljäsosasykettä. Soiton jälkeen kvantisoin soittooni jääneet rytmivirheet sekvensseriohjelman niin sanotussa Piano Roll -näkymässä, jossa soitetut sävelet esitetään vaakasuorina palkkeina alkamis- ja päättymishetkiensä perusteella ja eri korkeuksilla riippuen sävelen korkeudesta. Piano Roll -näkymässä tarkastelin visuaalisesti alkuperäistä soittonäytettä ja temporaitaa rinnakkain ja kohdistin metronomiraidan sävelet visuaalisesti alkuperäiseen soittonäytteeseen. Sekvensseri-ohjelmassa oli toiminto, jota käyttämällä laaditusta metronomiraidasta saattoi muodostaa automaattisesti tempokartan soittonäytteel-le, joka huomioi informantin soittonopeuden vaihtelut. Kun kuvan 7 kaltainen tempokartta oli muodostettu, neljäsosasyke seurasi soittonäytteen vaihtelevaa tempoa ja näyte voitiin esittää nuottimuodossa. Analyysissa jätin tempovaihtelut huomiotta jo senkin vuoksi, että osa informanteista halusi soittaa metronomin mukana ja osa informanteista vapaassa tem-possa. Ilmoitin jokaiselle kappaleelle kuitenkin esitystempon informanttikohtaisesti. Metronomitempot saatoin ilmoittaa tarkasti ja vapaassa tempossa esitetyille näytteille arvi-oin keskimääräisen esitystempon metronomin avulla.
	KUVA 7. Esimerkki soittonäytteen tempokartasta.
	Juha Henriksson (1998, 1) on pohtinut jazzmusiikin analysointia. Jazzmusiikissa korvin kuultavat elementit ovat tärkeämpiä kuin mihin länsimaisen nuottikirjoituksen mahdolli-suudet taipuvat. Tämän vuoksi myös auditiivinen havainnointi on usein tärkeässä osassa analysoitaessa niin jazzmusiikkia kuin muitakin musiikkityylejä. Henrikssonin mukaan nuotinnettu transkriptio jazzmusiikista tuo myös mahdollisuuksia: nuotteja analysoimalla voidaan havaita osin tiedostamattomia musiikillisia prosesseja. Useimmat jazzmuusikot ovatkin hyödyntäneet oppimisessaan valmiiksi nuotinnettuja harjoitteita. Tämä ajatus soveltuu myös vapaan säestyksen analysointiin – vapaan säestyksen ekspertti ei aina välttä-mättä itsekään tiedosta, kuinka hän tietyn musiikillisen prosessin toteuttaa tai vastaavasti tutkija ei aina ehdi tiedostaa kaikkia ilmiöitä pelkästään auditiivisesti havainnoimalla. Toi-saalta taas soivan musiikin analysoiminen pelkän nuottikuvan pohjalta on aina reduktio alkuperäisestä esityksestä – nuoteiksi muuntaminen väistämättä pelkistää soivaa musiikkia. Esimerkiksi nyanssien, soinnin ja rytmiikan lähempi tarkastelu karsiutuvat pois. Näitä rajoitteita vähentää soivan soittonäytteen kuuntelu nuottikuvan rinnalla. Näillä perusteilla nuottien ja soivan musiikin yhteiskäyttö analyysin työkaluna oli toimiva yhdistelmä.
	3.5.3 Aineiston tuottaminen

	Informantit soittivat annetut kappaleet valitsemallaan elektronisella tai elektroakustisella kosketinsoittimella, käytännössä sähköpianolla tai syntetisaattorilla. Koska en tutkimukses-sani ollut niinkään kiinnostunut prima vista -soitosta vaan erityisesti valitun musiikkityylin toteuttamisesta, informantit saivat harjoitella ja valmistella suorituksensa ja tallentaa sen saman äänitysistunnon aikana riittävän monta kertaa, että olivat tyytyväisiä tulkintaansa. Toinen laajalti käytetty tapa esimerkiksi soittovirheiden ja ilmaisukeinojen toisistaan erottamiseen olisi ollut tallentaa useampi soittonäyte samalta informantilta ja verrata niitä toisiinsa tietynlaisen keskiarvon löytämiseksi (Clarke 2004, 85), mutta koin tämän tarpeet-toman työlääksi tavaksi ja annoin mieluummin informanttien itse tehdä päätöksen oman versionsa valmiudesta. Informantit saivat itse valita kappaleensa esitysnopeuden ja soittaa ilman metronomia tulkinnan rajoitteiden vähentämiseksi.
	3.5.4 Aineiston analysointi

	Tutkimusongelmana oli vertailla eri informanttien toteutuksia pop-balladista ja pop-beatista sekä pyrkiä löytämään soittonäytteistä toisiaan yhdistäviä ja toisistaan erottavia piirteitä. Välillä analyysi onnistui yksittäisiä säveliä tarkastelemalla ja välillä taas tarkaste-lemalla näytteitä kokonaisena soivana satsina. Aineistoa oli siis syytä analysoida menetel-mällä, jonka avulla itse musiikki hahmottuisi selkeästi. Tämän vuoksi sivuutin esimerkiksi aaltomuodon tai sonogrammin analysoinnin tutkimuksessani ja keskityin musiikin auditii-viseen ja nuottien kautta visuaaliseen tarkasteluun. Toisin sanoen analyysissä ei siis ole kysymys mikrotason tarkastelusta vaan tyylinmukaisen satsin rakentumisesta kokonaisuu-den tasolla tarkasteltuna.
	Käytännössä toteutin näytteiden analysoinnin visuaalisesti ja auditiivisesti – kuuntelemalla soittonäytteitä ja seuraamalla samalla sekvensseriohjelman soittonäytteestä tuottamaa nuottikuvaa. Soittonäytteen nuotinnoksen lisäksi seurasin myös informanttien käyttämää lead sheet -nuottia havaitakseni informanttien esimerkiksi melodiaan ja sointuihin tekemiä variaatioita.
	Analysoin näytteitä luvussa 3.6 esitettyjen, musiikin elementeistä johdettujen analyysikate-gorioiden kautta. Näin kuuntelin ja luin nuoteista soittonäytteitä kymmeniä kertoja peräk-käin ja keskityin yleiskuvan muodostamisen jälkeen kullakin tarkastelukerralla tietyn ilmi-ön analysointiin. Esimerkiksi yhdellä kuuntelukerralla saatoin keskittyä näytteen harmoni-aan: soittiko informantti kappaleen soinnut sellaisena kuin ne lead sheet -nuotissa esitettiin vai tekikö hän niihin muunnoksia tai laajennuksia ja jos teki niin millaisia muunnoksia tai laajennuksia. Vastaavasti toisella kuuntelukierroksella saatoin keskittyä esimerkiksi basson kuunteluun: käyttikö informantti oktaavikahdennuksia, minkälaisella rytmillä bassoa soitettiin, vaihtoiko informantti lead sheet -nuotin bassosäveliä ja niin edelleen. Välillä syvennyin lukemaan nuottikuvaa yksittäisestä kohdasta esimerkiksi analysoidakseni infor-mantin käyttämiä sointuja.
	Analyysivaiheessa tulostin paperille tähän tutkimukseen kuuluvan taulukon vapaan säes-tyksen toteutuskäytännöistä kategorioittain ja tarkastelin kutakin soittonäytettä vuorollaan taulukon avulla. Kirjasin havaintoni tulkinnoista taulukkoon, minkä jälkeen informanttien tulkintojen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä oli helppo todentaa. Luokittelin jokaisen teke-mäni havainnon kategorioiden mukaan, jolloin saatoin esimerkiksi järjestelmällisesti tar-kistaa, olenko jo kuunnellut jokaisen informantin blokkisointujen käyttöä pop-balladissa. Toisen kuuntelukierroksen jälkeen kirjaamieni havaintorivien määrä oli kaksinkertainen ensimmäiseen verrattuna. Tämä kuvastaa järjestelmällisen havainnoinnin tuomaa hyötyä. Päädyin tekemään koko aineistolle useamman uuden analyysikierroksen tilanteessa, jossa huomasin yhdestä soittonäytteestä uuden kuunneltavan toteutuskäytännön, kuten sen, säveltääkö informantti jaksoja melodiasta kokonaan uudestaan, tai soittaako informantti jatkuvia täyttösäveliä vasemman käden oktaavillaan.
	Edellä kuvatusti kävin läpi kaikki soittonäytteet kirjaten samalla havaintojani analyysikate-gorioittain ja toteutuskäytännöittäin. Kun olin analysoinut kaikki näytteet, ryhdyin vertaile-maan havaintojani eri tulkinnoista toisiinsa musiikkityyli kerrallaan analysointikategorioi-den kautta. Vertailin esimerkiksi, kuinka eri informantit käsittelivät bassoa pop-balladissa tai minkälaisen tempon eri informantit valitsivat pop-beatiin. Tämän prosessin lopputulok-sena muodostin kokonaiskuvaa pop-beatin ja pop-balladin toteutumisesta eri informanttien tuottamana.
	3.6 Musiikin elementeistä analysointikategorioihin

	Kvalitatiivista tutkimusta tehtäessä on yleistä, että tutkija muodostaa aineistosta kategoriat, joilla tutkimusaineistoa voidaan organisoida (Bogdan & Biklen 1992, 166). Analysoinnin kategoriat voivat nousta esiin tutkimusaineistosta. Soivaa musiikkia on tutkittu jo paljon ennen tätä tutkimusta. Tutkimusongelmani pohjalta käsittelin musiikkia kokonaisuutena ja yleiskuvaa muodostaen. Vaikka yksittäisten informanttien musiikillisia valintoja ei etukä-teen voinutkaan tietää, saatoin varsin turvallisesti olettaa heidän tekevän valintoja länsi-maisen musiikin käytäntöjen kuten musiikin elementtien ja tonaalisuuden mukaisesti. Soitettavat kappaleet edustavat länsimaista tonaalisuutta ja tehtävänannossa ohjeistin infor-mantteja soittamaan basson, soinnut ja melodian. Musiikin elementit koin paitsi luontevak-si tavaksi tarkastella musiikkia, myös verrattomaksi perustaksi vapaan säestyksen soitto-näytteiden analysointiin. Muodostin musiikin elementteihin perustuvat analyysikategoriat soittonäytteiden analysoimiseksi jo etukäteen ennen varsinaisen aineiston keräämistä. Analysoin soittonäytteitä kunkin kategorian näkökulmasta vuorollaan. Varauduin tarvitta-essa myös muuttamaan analysointikategorioita, jos analyysissä olisi ilmennyt tarvetta uu-sille kategorioille. 
	Musiikin peruselementtejä ei voi täysin erottaa toisistaan (Tabell 2005, 69), vaan element-tien välillä ilmenee usein päällekkäisyyksiä (LaRue 1992, 10). Esimerkiksi rytmi on jos-sain määrin aina sidoksissa niin melodiaan, harmoniaan kuin sointiinkin (Björninen 2000, 22). Siksi elementtien yksiselitteinen erottelu soivasta musiikista on haastavaa. Pyrin kui-tenkin tekemään tarkastelun siitä, mikä on kunkin musiikin elementin asema vapaan säes-tyksen analysoinnissa ja ryhmittelyssä. Osaa musiikin elementeistä käytin suoraan vapaan säestyksen analysointikategorioina, toiset elementeistä yhdistyivät muihin kategorioihin ja osaa elementeistä en pitänyt tarpeellisena tämän tutkimuksen analyysiin.
	3.6.1 Rytmi, metri, tempo ja agogiikka

	Rytmi voi tarkoittaa esimerkiksi melodian rytmiä tai sanarytmiä. Metrillä tarkoitetaan kap-paleen perussykettä eli pulssia. Metrinen perussyke ja melodian rytmi yhdistyvät musiikis-sa toisiinsa. Musiikin rytmi muodostuu saman- ja eripituisten äänien, sävelten ja taukojen vaihtelusta. Musiikin rytmi voi olla joko säännöllistä tai vapaammin etenevää. Rytmiin liittyy myös voiman käsite, koska voima jäsentää rytmiä hahmokokonaisuuksiksi. Rytmi on myös musiikin muotoa luova tekijä. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1981, 141–142.) Monet vapaan säestyksen liittyvät suoraan rytmiin ja osassa toteutuskäytännöistä rytmi vai-kutti taustalla. Rytmillä oli itseoikeutettu paikka itsenäisenä kategoriana vapaan säestyksen analysoinnissa.
	Pyhä Augustinus kirjoitti metrin käsitteestä: ”Jokainen metri on rytmiä, mutta kaikki rytmit eivät ole metriä” (Oksala 1973, 60). Metrisen rytmin perustana on syke, johon musiikkia suhteutetaan. Esimerkiksi aika-arvot, tahdit ja tahtilajit ovat osa metriikkaa (Oksala 1973, 62–63). Metrin on siis rytmiikan yläkäsite, jonka alakäsitteenä tarkastellaan rytmin yksi-tyiskohtaisempia ilmiöitä. Laajensin rytmin kategoriaa rytmin ja metrin kategoriaksi.
	Tempo tarkoittaa nopeutta, jolla musiikki etenee (Sadie 1980b, 675). Tempon käsite liittyi niin kiinteästi metriikkaan, että se ei tarvitse omaa analysointikategoriaansa. Tein siis tem-pon tarkastelun muiden metristen ilmiöiden tavoin rytmin ja metrin alakategoriana.
	Agogiikalla tarkoitetaan kappaleen tempon ja perussykkeen paikallista vaihtelua (Hakala 2007, 28). Perinteisesti ilmaistuna se on oppi aikamitan pienehköistä muunteluista, joiden vaikutuksesta esitys vapautuu tarkkakestoisuudesta rytmilliseen ilmeikkyyteen (Haapanen ym. 1956, 14). Agogiikka on metrinen ilmiö, joten käsittelin sen puitteissa tapahtuvat ilmi-öt rytmin ja metrin kategoriassa.
	3.6.2 Melodia

	Melodia on yksiääninen kokonaisuuden muodostava säveljakso (Haapanen ym. 1956, 309). Melodia syntyy toisiaan seuraavista sävelistä, joista jokaisella on määrätty sävelkorkeus ja kesto. Melodia erottuu muusta satsista muodostaen oman, itsenäisen hahmonsa. Melodian lähtökohtana on äänen korkeus ja siinä tapahtuvat muutokset. Melodiaa ei voida tarkastella muista musiikin peruskäsitteistä irrallaan, sillä melodiaan liittyy aina rytmi, sillä on tietty sointi ja voimakkuus. (Linnankivi ym. 1981, 167–168, 183.)
	Pidin melodiaa olennaisena elementtinä vapaan säestyksen analyysissä. Aiemmin kirjoitin, kuinka vapaata säestystä voidaan tuottaa melodisesti tai komppaamalla. Jos melodia ei ole läsnä vapaan säestäjän soitossa, ei sen analysoinnillekaan luonnollisesti ole perusteita. Toisaalta kun vapaa säestäjä soittaa melodian, melodiassa on paljon muuntelun mahdolli-suuksia. Tässä tutkimuksessa informantteja pyydettiin erityisesti soittamaan melodia (liite 3). Tämän perusteella analysoin vapaan säestyksen melodiaa omana kategorianaan.
	3.6.3 Harmonia ja polyfonia

	Linnankiven ym. (1981, 183) mukaan harmonialla tarkoitetaan yhtä aikaa soivien sävelten muodostamaa kokonaisuutta. Harmoniasta puhutaan usein myös käsitteellä sointu (Haapanen ym. 1956, 168). Melodia ja soinnut liittyvät kiinteästi toisiinsa. Melodia saakin aivan uuden luonteen, jos sen soinnutusta muutetaan (Linnankivi ym. 1981, 183). Soinnut ovat olennainen osa pianonsoittoa ja harmonian yhteyteen liittyi useita vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjä. Käsittelinkin harmonian omana analyysikategorianaan.
	Polyfonia on sävellystekniikka, jossa äänet eroavat toisistaan mahdollisimman itsenäisesti niin korkeudeltaan kuin rytmiltäänkin (Haapanen ym. 1956, 378). Vapaan säestyksen analysoinnissa en kohdannut polyfoniaan liittyviä näkökulmia ainakaan, kun tutkimukseni painottui pääosin populaarimusiikin kontekstiin. Poikkeuksen tähän teki basson itsenäisyys muusta satsista (esimerkiksi walking bass -tekniikka) ja tässä mielessä satsin polyfonisuus. Käsittelin basson kuitenkin omana pääkategorianaan, jossa huomion sen suhdetta muuhun satsiin. Polyfonialle ei siis ollut tarpeen luoda omaa analysointikategoriaansa, vaan liitin siihen liittyvät ilmiöt harmonian yhteyteen.
	3.6.4 Basso

	1500-luvun lopun italialaisessa tonaalisessa musiikissa sopraanomelodian ohella alkoi korostua satsin toinen äärilaita eli basso. Sen seurauksena musiikkia ryhdyttiin nuotinta-maan ilmoittamalla ainoastaan sävellyksen matalin sävelkulku ja soinnuille vain suuntaa antavat numeromerkinnät. Tätä nuotinnustapaa kutsutaan kenraalibassoksi. (Haapanen ym. 1956, 231).
	Vapaan säestyksen näkökulmasta näin bassossa olevan runsaasti varioinnin mahdollisuuk-sia. Basson soittotekniikoita on lukuisia erilaisia ja bassossa tehtävät valinnat vaikuttavat vapaan säestyksen soivaan lopputulokseen. Toiset sanovat jopa, ettei vapaata säestystä voi tuottaa ilman bassoa. Esimerkiksi Elkomaan (2001, 23) mukaan matalan basson mukana olo on vaatimus vapaalle säestykselle. Vaikka bassoa ei mainittukaan omana musiikin ele-menttinään yhdessäkään tarkastelemistani lähteistä, on basson asema keskeinen vapaan säestyksen analyysissa. Tämän vuoksi valitsin basson yhdeksi pääkategoriaksi vapaan säestyksen analysointiin.
	3.6.5 Sointi, dynamiikka ja artikulaatio

	Soinnin analysointikategoriaan kuuluivat luonnollisesti itse soinnin elementti, mutta lisäksi sisällytin kategoriaan myös dynamiikan ja artikulaation elementit. Sointiväriä ja sointia käytetään synonyymeina. Käytän tässä tutkimuksessa jatkossa nykyaikaisemman ja jäme-rämmän kuuloista soinnin käsitettä. Sointiin liittyvät eri soitin- ja lauluäänien sekä näiden yhdistelmien muodostamien äänien sävyt (Linnankivi ym. 1981, 128). Sointiin vaikuttaa olennaisesti käytettävä instrumentti ja sen ominaispiirteet. Instrumentti voi olla ihmisääni, jokin tuttu soitin tai jopa äänilähde, jota ei yleisesti edes pidetä soittimena. (Marsh 1970, 5.) Samastakin instrumentista saadaan lukuisia eri sointeja soittotekniikkaa vaihtelemalla.
	LaRue (1992, 23) käsittelee äänen (sound) elementissä myös dynamiikan sen sijaan, että erottaisi sen omaksi elementikseen. Äänen ja dynamiikan yhdistäminen on luonteva ajatus pianonsoittoa tarkasteltaessa. Pianolla tai ylipäänsä millä tahansa akustisella soittimella soitettaessa äänen voimakkuuden vaihtelut antavat osaltaan musiikille sen ilmeen ja vaikut-tavat väistämättä myös sointiin. Tämän vuoksi tein dynamiikan tarkastelun samaan soinnin alakategoriana. Musiikki voi olla sävyltään hiljaista, voimakasta tai voimakkuudeltaan vaihtelevaa. (Linnankivi ym. 1981, 120.) Voimakkuuden vaihteluilla saadaan aikaan välit-tömiä muutoksia siirryttäessä nopeasti voimakkuudesta toiseen tai tasaisempia voimakkuu-den muutoksia, crescendoja ja diminuendoja (Haapanen ym. 1956, 102).
	Vaikka Machlis (1984) mainitsikin artikulaation omana elementtinään, näin sen suppe-ammin – osana sointia. Ääntä esitetään yleisesti äänen voimakkuuden ja kuluneen ajan muodostamana verhokäyränä, jossa äänellä on pianon näkökulmasta syttymis-, vaime-nemis- ja vapauttamisvaiheet. Syttymisvaiheessa kosketin painetaan pohjaan, vaimenemis-vaiheen aikana kosketin on pohjassa äänen vaimentuessa ja vapauttamisvaiheessa kosketin nostetaan ylös ja ääni vaimenee nopeasti. Artikulaatiolla voidaan vaikuttaa verhokäyrän muotoon eli käytännössä siihen, kuinka pianon kosketin soi. Tämän tarkastelun perusteella käsittelen artikulaation soinnin yhteydessä.
	3.6.6 Muoto, musiikkityyli ja kasvu

	Sibelius-Akatemian lehtorin Max Tabellin (2005, 151) mukaan ihmisellä on luontaista tai-pumusta rakenteellisuuteen. Musiikissa tämä ilmenee esimerkiksi kappaleiden muotora-kenteina. Populaarimusiikissa kappaleen osat järjestyvät usein 8, 12, 16 tai 32 tahdin mit-taisiksi. (Tabell 2005, 151.) Säestäjä voi valinnoillaan saada aikaan musiikillista vaihtelua kappaleen eri osien välille (Hakala 2007, 30; Linjama-Palonen 1993, 74–75). Vaihtelua saadaan muuttamalla ja muuntamalla muita elementtejä. Esimerkiksi osa rytmin, harmoni-an, melodian tai soinnin toteutuskäytännöistä voi muuntua kappaleen osasta tai säkeestä toiseen siirryttäessä. Kaikki muut musiikin elementit ovat siis muotoa luovia tekijöitä (Linnankivi ym. 1981, 194). Toisin sanoen muoto syntyy kaikkien muiden elementtien yh-teisvaikutuksesta, eikä sitä itsenäisenä ilman muita elementtejä nähdäkseni ole olemassa-kaan. Tällä perusteella en tehnyt muodosta omaa analysointikategoriaa.
	Vapaan säestyksen musiikkityyliä luovat valinnat tehdään edellä muodostettujen kategori-oiden – melodian, rytmin ja metrin, harmonian ja soinnin – sisällä. Musiikkityyli muodos-tuu siis muissa kategorioissa tehtyjen valintojen seurauksena ja tämän vuoksi pidin musiik-kityylin asemaa vastaavana kuin muodonkin elementillä, enkä muodostanut musiikkityylil-le omaa analysointikategoriaansa.
	LaRuen esittämä kasvun elementti on sanana kenties vierain musiikin elementeistä. Vie-raus johtuu mahdollisesti siitä, että elementti on yhdistelmä muita elementtejä. LaRue sisällytti kasvun elementtiin kaikki musiikin liikkeeseen ja muotoon sisältyvät näkökulmat, jotka rakentuivat muiden elementtien piirissä tehtävistä valinnoista. Kasvu on hänen mukaansa samanaikaisesti sekä muita elementtejä kokoava että toisaalta muita elementtejä kontrolloiva elementti. Esimerkiksi muutokset melodiassa, rytmissä ja harmoniassa määrit-televät musiikin muotoa ja tuovat siihen liikettä. (LaRue 1992, 10–12.) Näin kasvun ele-mentin samantyyppisenä muodon kanssa. Se rakentuu enemmän muiden elementtien seu-rauksena kuin sen itsensä sisällä tehtävistä valinnoista. Koin, että kasvun alla tarkasteltavat näkökulmat tulevat tarkastelluksi muiden analyysikategorioiden yhteydessä. LaRuen kas-vun elementti on siis läsnä analyysissä, mutta ei nimettynä analysointikategoriana vaan enemmän muiden kategorioiden välityksellä.
	4 Vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjä
	Edellisessä luvussa valitsin vapaan säestyksen analysointikategorioiksi seuraavat: rytmi ja metri, melodia, harmonia, sointi ja basso. Muovasin kategoriat kirjallisista lähteistä esiin nousseista musiikin elementeistä. Valitsin elementin kategoriaksi joko sellaisenaan tai yhdistelemällä elementtejä kategoriaksi tai basson tapauksessa muovaamalla kategorian vapaan säestyksen analyysin lähtökohdista.
	Aineiston analysoinnin käsitteistönä käytin kandidaatintyössäni (Halonen 2013) määritel-tyjä vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjä (rakenneosia). Toteutuskäytännöllä tarkoitan vapaalle säestykselle ominaista ja tunnistettavaa musiikillista ilmiötä – toisin sanoen tapaa tuottaa vapaata säestystä. Toteutuskäytäntöjen määrittelyyn käytin suomalaista ja kansain-välistä oppimateriaalia vapaan säestyksen ja kevyen pianonsoiton alueelta. Käytin käytän-töjen lähteinä myös aiempia vapaan säestyksen tutkimuksia sekä yleistä musiikkikirjalli-suutta. Osa toteutuskäytännöistä nousi myös omista kokemuksistani. Odotin tunnistavani soittonäytteiden analyysissa seuraavassa esiteltyjä käytäntöjä, mutta varauduin myös löytä-mään kokonaan uusia piirteitä, jotka johtuvat informanttien erilaisista taustoista.
	Esittelen kunkin kategorian kohdalla siihen liittyvät vapaan säestyksen toteutuskäytännöt. Jotkut toteutuskäytännöt sopisivat useampaankin kategoriaan. Niissä tapauksissa pyrin sijoittamaan käytännön sopivimpaan kategoriaan tai kuten LaRue (1992, 11) asian ilmai-see: elementtiin, joka ohjaa tarkasteltavaa tilannetta. Havainnollistan toteutuskäytäntöä nuottiesimerkillä silloin, kun koen sen tarkoituksenmukaiseksi.
	4.1 Rytmi ja metri

	Osa rytmin ja metrin toteutuskäytännöistä on koko kappaleen metriikkaa tai osaa kosketta-via valintoja, kuten valinta jatkuvan perussykkeen olemassaolosta tai sen puuttumisesta. Toiset rytmiset käytännöt olivat vastaavasti paikallisia ja lyhytkestoisia. Jaoinkin rytmin ja metrin toteutuskäytännöt kahteen alakategoriaan: kappaleen tasoon ja iskujen tasoon. Kap-paleen tasolla tarkastelin koko kappaletta tai sen suurempaa osaa – esimerkiksi kertosä-keistöä – käsitteleviä rytmin toteutuskäytäntöjä. Iskujen tasolla tarkastelin lyhyempää ajan-jaksoa, esimerkiksi yhden tai kahden tahdin sisällä tapahtuvia rytmisiä ilmiöitä.
	4.1.1 Kappaleen taso

	Tempo: Kappaleen esitystempolla voidaan vaikuttaa kappaleen tunnelmaan. Rauhallisem-malla tempolla esitettävät kappaleet koetaan seesteisempinä. Jos tempo on nopeampi, on kappaleen tunnelmakin pirteämpi. Tempo voi myös vaihdella kappaleen edetessä. Tällöin puhutaan yleisesti tempo rubatosta. Toisaalta moni populaarimusiikin kappale etenee tasai-sella tempolla ensisävelistä kappaleen loppuun asti.
	Tasajakoinen tai kolmimuunteinen fraseeraus: Kolmimuunteinen fraseeraus eli shuffle (Björninen 2000, 63), ”swing feel” tai pelkkä ”swing” tarkoittaa kahdeksasosien soittamis-ta nuottikuvasta poikkeavalla tavalla (Elkomaa 2001, 9). Kappale soitetaan kolmimuuntei-sesti fraseeraten, vaikka nuottikuva olisikin tasajakoinen eli suora kuvan 8 osoittamalla ta-valla.
	KUVA 8. Kahdeksasosien muuntaminen kolmimuunteisiksi.
	Kolmimuunteisuudesta ilmoitetaan kertaluontoisesti kappaleen nuottikuvan alussa, jos yli-päänsä ilmoitetaan – usein soittajan vain oletetaan tietävän kappaleen olevan kolmimuun-teinen. Näin nuotti pysyy selkeänä ja helppolukuisena. Kahdeksasosa-shuffle on tyypillistä esimerkiksi blues-, swing- ja foxtrot-musiikissa (Björninen 2000, 44, 46; Hakala 2007, 42). Shuffle on jatkumo, jonka ääripäinä ovat suora rytmi ja täysin pisteellinen rytmi. Shuffle nuotinnetaankin äärimmillään pisteellisen kahdeksasosan ja kuudestoistaosanuotin yhdis-telminä (Saunanen 2005, 9). Shuffleksi muunnetaan myös kuudestoistaosia (Harrison 1993, 25). Kuudestoistaosa-shufflea olen kuullut käytettävän esimerkiksi funk-, rhythm & blues ‑tyylin ja groove-tyylien yhteydessä.
	4.1.2 Iskujen taso

	Agogiikka: Vapaassa säestyksessä tulee vastaan monenlaisia agogiikan eli tempon paikal-lisen muuntelun mahdollistavia tilanteita. Esimerkiksi kuoroa säestettäessä kappaleeseen voi kuulua pulssia rikkovia ”hengitystaukoja” (Elkomaa 2001, 63). Solistia säestettäessä tempo voi elää solistia mukaillen (Hakala 2007, 28). Toisaalta jazzmusiikin swingtyylissä neljäsosapohjainen walking bass -kuvio (katso luku 4.4) luo soittoon hyvin ennakoitavan ja tasaisen pulssin jättäen vähemmän tilaa agogiikalle. Usein agogiikka on vahvasti läsnä kappaleiden lopussa tempon hidastumisen eli ritardandon muodossa (Hakala 2007, 39).
	Aksentointi: Aksentointi on satsin rytmillistä ja dynaamista korostamista. Aksentoinnilla tuodaan vaihtelua säestykseen ja korostetaan merkittäviä paikkoja kuten taitteiden tai säkeiden vaihdoksia. Vapaassa säestyksessä aksentointi on tyypillinen esimerkki ilmaisu-keinosta, joka siirretään bänditoteutuksesta lähes sellaisenaan pianolla soitettavaksi. Vapaan säestyksen populaarityyleissä aksentointi toteutetaan usein molempien käsien unisono-rytminä. Aksentteja voi olla vain yksi tai useampia peräkkäin. Aksentoinnin ryt-miikka vaihtelee yksinkertaisista, esimerkiksi neljäsosa- tai kahdeksasosanuotteina toteu-tettavista aksenteista monimutkaisempiin ja vähemmän ennustettaviin rytmisiin kuvioihin. Aksentointi liittyy rytmiikan ja metriikan ohella myös esimerkiksi sointiin – onhan aksen-teissa kysymys dynamiikan muutoksista ja myös muutoksista satsin etenemisessä, kun mo-lemmat kädet soitetaan samanaikaisesti. Seuraavissa kuvissa on kaksi nuottiesimerkkiä ak-sentoinnin toteuttamisesta.
	KUVA 9. Yksinkertainen aksentointi ennen kertosäettä Anssi Kelan kappaleessa ”Karhusaari”.
	KUVA 10. Monipuolisempi aksentointi ennen kertosäettä Europen esittämässä kappaleessa ”The final countdown”.
	Tacet: Tyypillinen keino värittää populaarimusiikin kappaletta esimerkiksi kappaleen osas-ta toiseen siirryttäessä on lopettaa komppaaminen hetkellisesti – esimerkiksi yhden tahdin ajaksi – ja jatkaa sitten komppaamista. Myös tämä toteutuskäytäntö siirretään usein sellai-senaan kappaleen bänditoteutuksesta vapaaseen säestykseen. Tacet alkaa usein aksenteilla. Ohessa esimerkki tacetista Hurriganesin kappaleessa My Only One. Kuvan 11 esimerkissä tacet alkaa yksittäisellä aksentilla.
	KUVA 11. Esimerkki tacetista Hurriganesin kappaleessa ”My only one”.
	4.2 Melodia

	Melodialla on vapaassa säestyksessä useita toisistaan poikkeavia tai toisiaan täydentäviä rooleja. Melodian tavallisin käyttötilanne on luonnollisesti varsinainen kappaleen melodian soittaminen osana melodista vapaata säestystä. Toisaalta melodia voi olla läsnä soitossa, vaikka pianistin rooli olisikin ensisijaisesti tuottaa komppipohja solistille. Kompattaessa vapaan säestäjän melodinen rooli voi näyttäytyä esimerkiksi soittamalla melodiaa solistin tukena. Vapaan säestäjän tehtävänä on myös soittaa mahdolliset alku-, väli- ja loppusoitot melodisesti (Hakala 2007, 30). Melodian rooli solistia säestettäessä voi olla myös solistin melodiaan reagoimista: pianisti voi täyttää solistin melodiaan jääviä taukoja, vastata tai muuten reagoida solistin melodian musiikillisesti merkittävään sävelkulkuun. 
	Rinnakkaisintervallit: Melodiaa voidaan myötäillä melodian alle lisättävällä melodian suuntaisesti etenevällä rinnakkaisintervallilla (Pippuri 2008, 14; Hovi 1983, 25). Melodian alapuolelle voidaan lisätä esimerkiksi sävellajin mukainen eli diatoninen terssi (Hakala 2007, 31). Melodian alle voi lisätä myös diatonisen kvartin, kvintin tai sekstin (Harrison 1993, 169–172). Myös melodian ylä- tai alapuolinen oktaavikaksinnus käy tehokeinoksi (Harrison 1993, 173). Intervallit rakentavat myös osaltaan satsin harmoniaa, mutta tässä tarkastelussa pidän melodiaa myötäileviä rinnakkaisintervalleja enemmän melodian kate-goriaan liittyvänä – jos ei olisi melodiaa, ei olisi sille myöskään rinnakkaisintervallia. Oheisessa nuottiesimerkissä Richard Claydermanin tunnetuksi tekemän Ballade pour Adeline -kappaleen melodian alle on soitettu seksti.
	KUVA 12. Melodian alapuolella kulkeva rinnakkaisseksti kappaleessa ”Ballade pour Adeline”.
	Fraseeraus: Nuotinnettu melodia on usein yksinkertaistus elävän musiikin rytmistä nuotin luvun helpottamiseksi (Elkomaa 2001, 45; Hovi 1986, 71). Usein musikaalisempaan lopputulokseen päästään ”notkistamalla” eli fraseeraamalla melodian rytmiä nuotin orjalli-sen toteuttamisen sijaan. Fraseeratessa melodian tunnuspiirteet säilyvät, mutta säkeet, säe-parit tai pienemmät rakenteet tulkitaan hieman eri tavoin (Saha 1996, 63). Fraseerauksessa voidaan käyttää esimerkiksi melodian rytmistä muuntelua esimerkiksi synkoopeilla, edellä kuvattua aksentointia tai jopa suoranaista melodian pienimuotoista uudelleen säveltämistä. Laulutekstin puhuttu rytmi antaa usein vihjeitä melodian onnistuneesta fraseeraamisesta (Elkomaa 2001, 46). Usein fraseeraus muuntaakin melodian rytmiä lähemmäksi laulajan alkuperäistä tulkintaa. Laulettu fraseeraus ei kuitenkaan aina tuota parasta lopputulosta pianolla soitettaessa, vaan musiikillisesti luontevampi lopputulos löytyy usein pianon ehdoilla. Fraseerausta toteutetaan myös äänen voimakkuutta vaihtelemalla (Björninen 2000, 23). Osa melodian sävelistä on tärkeämpiä kuin toiset. Näiden melodian rakenteelle tärkeiden sävelten tunnistaminen ja ”esillä pitäminen” on olennaista onnistuneen frasee-rauksen näkökulmasta. Melodisesti vähemmän tärkeiden sävelten muuntelun suhteen on enemmän liikkumavaraa. Melodian fraseerauksessa on piirteitä useammasta analyysikate-goriasta. Se liittyy luonnollisesti melodiaan, mutta toisaalta myös rytmiikkaan.
	Koristelusävelet: Melodiasävelten väliin voidaan lisätä painottomia ja hiljaa soitettuja ghost-säveliä (Pippuri 2008, 22), jotka elävöittävät ja rytmittävät melodiaa. Esimerkiksi bluesissa on tyypillistä soittaa ennen varsinaista melodianuottia lyhyt hele eli acciaccatura puolisävelaskel melodian alapuolelta (Saunanen 2005, 13). Myös erilaiset melismat ovat tyypillinen tapa koristella melodiaa (Karjalainen 1999, 30). 
	Improvisointi taukojen kohdalla: Solistia säestäessä tai melodisesti soitettaessa avautuu improvisoinnin mahdollisuus, kun melodiassa on pitkä tauko tai sävel. Näin käy usein säkeen lopussa (Hakala 2007, 31). Tyhjäksi jäävä kohta voidaan täyttää täysipainoiseksi, useamman soittimen yhteissoittoa jäljitteleväksi satsiksi sopivalla sävelkululla, jota kutsu-taan populaarimusiikissa usein filliksi. Improvisointi ei aina ole soittohetkellä keksittyä, vaan usein valmiiden ”lickien” eli ennalta tuttujen lyhyiden melodianpätkien yhdistelyä (Saunanen 2005, 15). Usein improvisointi toteutetaan vallitsevan soinnun tai sävellajin sävelillä (Heinonen 2007, 10–13; Haataja 2005, 46; Björninen 2000, 3). Rockmusiikissa taukojen kohdalla ja taitteissa käytetään usein täyttökeinona myös esimerkiksi nopeaa glis-sandoa (Gutcheon 1989, 24–25). Kuvassa 13 on esimerkki pitkästä melodiasävelestä, joka avaa mahdollisuuden improvisointiin. Kuvan 14 nuottiesimerkissä tauko on täytetty pop-balladille tyypillisellä sävelkululla.
	KUVA 13. Pop-balladin ”Nothing's Gonna Change My Love for You” kertosäkeen loppu, jossa on pitkään soiva melodiasävel. 
	KUVA 14. Pitkää melodiasäveltä on koristeltu pop-balladille tyypillisellä sävelkululla.
	4.3 Harmonia

	Harmoniaan liittyviä toteutuskäytäntöjä voidaan tarkastella soittoteknisesti tai harmoniaa rikastavina toteutuskäytäntöinä. Soittotekniset toteutuskäytännöt painottuvat varsinaiseen soittamiseen. Harmoniaa rikastavat toteutuskäytännöt painottuvat soinnussa soivien sävel-ten monipuolistamiseen musiikin teoreettisia ilmiöitä hyödyntäen.
	4.3.1 Harmonian soittotekniset toteutuskäytännöt

	Soinnun soittotekniikka: Sointujen soittamiseen on vapaassa säestyksessä useita vaihto-ehtoja tavoiteltavasta musiikkityylistä ja soittajan valmiuksista riippuen (kts. Elkomaa 2001, 37–61). Monet aloittavat pianistit soittavat soinnut vasemmalla kädellä raskaina sävelkimppuina matalassa rekisterissä soittaen samalla melodiaa oikealla kädellä. Tämä on yksinkertaisin ja selkein tapa melodisen vapaan säestyksen sointujen tuottamiseen. Vasem-man käden matala sointu kuulostaa puuroutuvalta ja dissonoivalta. Tällöin myös matala bassosävel jää soittamatta, kun vasen käsi ei ulotu hyvin soivaan hajotukseen. Näistä rajoit-teista johtuen vasemman käden kokonaista sointua ei yleisesti suositella vapaassa säestyk-sessä. Myös Ketovuori (1998, 74–75) kehottaa luopumaan vasemman käden kokonaisista soinnuista niiden kömpelyyden ja myöhemmin eteen tulevan poisoppimisen tarpeen vuok-si. Elkomaan (2001, 38) mukaan vasemman käden sointu voidaan soittaa vasemmalla kädellä murrettuna eli sävel kerrallaan, mikä on edellistä parempi vaihtoehto, jos soinnut halutaan soittaa vasemmalla kädellä.
	Vasemman käden sointu voidaan soittaa myös jakamalla sointu kahteen osaan: ensin soite-taan soinnun pohjasävel yksistään ja sen jälkeen soinnun muut sävelet korkeammasta rekisteristä. Vasemmalla kädellä voidaan hyppiä matalan basson ja keskialueella sijaitsevan soinnun välillä (Elkomaa 2001, 54; Palmquist & Nilsson 1980, 18; Hovi 1983, 33). Tällöin sointu soitetaan vasemmalla kädellä hyvin soivasta rekisteristä ja samalla saadaan mukaan myös matala vasemman käden bassosävel. Tämä on huomattavasti paremmin soiva vaihto-ehto kuin pelkän matalan ja sameasti soivan soinnun soittaminen vasemmalla kädellä. Jazzmusiikissa tätä tekniikkaa käytetään stride piano -tyylin yhteydessä (Elkomaa 2001, 57), mistä johtuen käytän soittotekniikalle kyseistä nimitystä. Bassosävel soitetaan tyypilli-sesti vaihtobassona tai bassokuljetuksena, joista kirjoitan tarkemmin bassokategorian toteutuskäytäntöjen yhteydessä. (Palmquist & Nilsson 1996, 16; Hovi 1983, 32.) Stride-tekniikka on suhteellisen haastava toteuttaa vasemman käden laajan liikkeen vuoksi. Sen etuna puolestaan on, että vasemman käden huolehtiessa koko säestyksestä – bassosta ja soinnusta vuorotellen – oikea käsi voi keskittyä pelkkään melodiaan. Tätä tekniikkaa kuul-laan myös klassisessa pianomusiikissa esimerkiksi Frédéric Chopinin valsseissa.
	Sointu soitetaan vapaassa säestyksessä usein oikealla kädellä. Esimerkiksi kompattaessa vasen käsi voi keskittyä bassoon ja oikea käsi soinnun soittamiseen (Elkomaa 2001, 44). Sointu voidaan jakaa soitettavaksi myös molemmille käsille (Elkomaa 2001, 41–42, 59–61). Kun sointua ei pinota soittamalla sävelet järjestyksessä päällekkäin, vaan hajotetaan molemmille käsille, puhutaan sointuhajotuksista. Populaarimusiikissa hajotukset korostu-vat erityisesti jazzpianossa. (Tabell 2005, 17, 94.) Sointuhajotuksissa soinnun alimman ja ylimmän sävelen etäisyys kasvavat, mikä tuo sointuun täyteläisyyttä ja kuulautta (Haataja 2005, 42) soinnun asettuessa paremmin vastaamaan yläsävelsarjan mukaista rakennetta. Väljemmin tarkasteltuna soinnun hajotuksesta tehdään ratkaisu aina, kun sointu soitetaan. Esimerkiksi basson soittamista vasemmalla kädellä ja soinnun soittamista oikealla kädellä voidaan pitää esimerkkinä hyvin yksinkertaisesta hajotuksesta – bassossa on yksi soinnun sävel ja kaikki loput oikean käden soinnussa, mahdollisesti myös bassosävel uudestaan. Tästä näkökulmasta hajotukset ovat jazzmusiikin ohella läsnä kaikissa muissakin musiikki-tyyleissä, vaikka hajotuksista puhutaankin kenties eniten jazzin yhteydessä.
	Yhteenvetona sointujen soittotekniikoita ovat siis:
	kokonaisen soinnun soittaminen vasemmalla kädellä
	murretun soinnun soittaminen vasemmalla kädellä
	stride-tekniikka
	soinnun soittaminen oikealla kädellä sekä
	sointujen hajotus molemmille käsille.
	Edellä kuvattuja soinnun soittotekniikoita voi luonnollisesti myös yhdistellä samassa kappaleessa (Hovi 1983, 37). Sointujen soittotekniikkaa vaihtelemalla voidaan luoda erilai-sia tehoja esimerkiksi kappaleen osien välille (Haataja 2005, 14). Soittotekniikan myötä muuttuu luonnollisesti myös sointi.
	Sointurytmi: Sointurytmi kertoo, millä rytmillä sointuja soitetaan eli käytännössä kompa-taan. Tavoiteltavasta tunnelmasta ja musiikkityylistä riippuen sointu soitetaan esimerkiksi vain tahdin alkuun (vrt. Palmquist & Nilsson 1980, 14) tai vaihtoehtoisesti useammin tahdin aikana, tyypillisesti kappaleen metriseen rytmiin tukeutuen (Oksala 1973, 75). Harvemmin soitetut soinnut tuovat sointiin seesteisyyttä ja pysähtyneisyyden tunnetta, kun taas tiheämmät soinnut vievät kappaletta eteenpäin ja tuovat siihen lisää energiaa. Monissa musiikkityyleissä (esim. beat, balladi, tango, reggae) soinnut tavataan soittaa jatkuvasti jokaiselle tai esimerkiksi joka toiselle iskulle. Useissa tasajakoisissa musiikkityyleissä sointu soitetaan puolitahdeittain tahdin toiselle ja neljännelle iskulle. Tätä sointurytmiä kutsutaan takapotkuksi (Tenni & Varpama 2004, 40). Jos soitetaan melodiaa yhdessä sointujen kanssa, melodian ja sointurytmin erojen vuoksi soinnut muuttuvat ikään kuin ”kolmanneksi kädeksi”. Silloin soinnut soitetaan itsenäisesti suhteessa melodian rytmiin, vaikka molemmat soitetaankin oikealla kädellä (vrt. Palmquist & Nilsson 1980, 9,14). Musiikillisesti vastaavan kuuloinen lopputulos syntyy sointujen soittotekniikoiden yhtey-dessä mainitusta stride-tekniikasta. Molemmissa tekniikoissa basso ja sointu vuorottelevat säestyksessä itsenäisesti suhteessa melodian rytmiin. Ohessa on nuottiesimerkki tilanteesta, jossa pianisti soittaa samanaikaisesti bassoa vasemmalla kädellä sekä melodiaa ja takapot-kusointuja oikealla kädellä. Kappaleen yksinkertaisuudesta huolimatta asetelma vaatii suhteellisen kehittyneitä vapaan säestyksen taitoja kuten kuvasta 15 nähdään. 
	KUVA 15. Humppakompin takapotkusointujen ja melodian yhdistämistä amerikkalaisessa kansansävelmässä ”Oh Susanna”. Säestys on merkitty pienillä nuoteilla.
	Blokkisoinnut: Melodiaa voidaan vahvistaa soittamalla soinnut oikealla kädellä samassa rytmissä melodian kanssa (Pippuri 2008, 24–25; Haataja 2005, 14; Palmquist & Nilsson 1980b, 6). Myös puhallinsektiolle kirjoitetaan usein tällä tekniikalla (Tabell 2005, 41). Tekniikka onkin ”kotikentällään” esimerkiksi swingmusiikin big band -tyyppistä tunnelmaa haettaessa. Se sopii myös tämän päivän populaarimusiikkiin, kun halutaan tuottaa väkevää ja vakuuttavaa sointia (esim. Harrison 1993, 214). Kuvassa 16 on nuottiesimerkki blokkisointujen käyttämisestä Duke Ellingtonin swingstandardissa Satin Doll.
	KUVA 16. Blokkisoinnut melodian alla kappaleessa ”Satin Doll”.
	Murtosoinnut: Soinnun sävelet voidaan soittaa yksitellen peräkkäin eli murtosointuina (Haapanen ym. 1956, 327). Murtosoinnun säveliä soitetaan tyypillisesti yhdestä neljään iskua kohti. Sävelten soittojärjestys voi olla esimerkiksi alhaalta ylöspäin, ylhäältä alaspäin tai soittajan valinnan mukaan vapaammin vaihteleva. Murtosoinnut voidaan soittaa myös trioleina (mm. Tenni & Varpama 2004, 61). Tekniikka soveltuu sekä tasa- että kolmi-jakoisiin tahtilajeihin.  (Palmquist & Nilsson 1980, 8; Gutcheon 1989, 48–49).
	Jaettu sointu: Sointu jaetaan soitettavaksi oikealla kädellä kahdessa osassa kuvan 17 mukaisesti. Yleisimmin olen tavannut tätä toteutuskäytäntöä soitettuna kahdeksasosanuot-teina. Oikean käden peukalolla soitettava sävel, satsin tenorilinja, jätetään jälkimmäiseksi ja sitä ennen soitetaan kaikki muut soinnun sävelet samanaikaisesti. Yksin soiva sävel voi olla muukin kuin soinnun perussävel, kun soinnusta käytetään käännöstä. (Esim. Tenni & Varpama 2004, 16–17; Harrison 1993, 136–137.)
	KUVA 17. C-duurisoinnun kvinttikäännös soitettuna jaetun soinnun tekniikalla.
	Soinnut synkopoidusti: Esimerkiksi bluesia kompattaessa soinnut voidaan soittaa synko-poidusti välillä iskuille ja välillä iskujen ulkopuolelle (vrt. Palmquist & Nilsson 1980, 50). Tällaista soinnun rytmitystä käytetään myös esimerkiksi jazzvalsseissa (Palmquist & Nilsson 1980b, 44) ja bossa novassa (Palmquist & Nilsson 1980b, 12). Tässä toteutuskäy-tännössä on kysymys paljolti myös rytmistä.
	4.3.2 Harmoniaa rikastavat toteutuskäytännöt

	Lisä- ja muunnesävelet sekä terssipinon kasvattaminen: Vapaalle säestykselle on tyypillistä, että vaikka soitettaisiin reaalisointumerkeistä, soitettavat soinnut voivat poiketa sointumerkkeihin kirjoitetuista soinnuista. Tyypillisesti soitettavat soinnut ovat soinniltaan rikkaampia kuin sointumerkkeihin kirjatut soinnut. Kappaleen alkuperäistä sointupohjaa voidaan rikastaa lisä- tai muunnesävelillä (Ojala 2008, 10; Heinonen 2007, 11) tai kasvat-tamalla sointujen terssipinoa. Kappaleiden sointumaailmaa väritetään eri tavoin musiikki-tyylistä riippuen. Jazzmusiikissa soinnutus on eräs tärkeimmistä tulkinnan keinoista (Elkomaa 2001, 61). Monissa toisen maailmansodan jälkeisissä jazztyyleissä käytetään tyypillisesti laajoja sointurakenteita, jotka saattavat sisältää jopa seitsemän eri säveltä yksinkertaisemman kolmi- tai nelisoinnun sijaan. Yleensä jazzsoinnut ovat vähintään neli-sointuja kuten kolmisointuun lisätty pieni septimi (”seiska”) tai vastaava suurseptimisointu (maj7). Myös viisisävelisiä noonisointuja käytetään esimerkiksi täydentämällä pienseptimi-sointua suurella noonilla (”ysisointu”) tai vastaavasti täydentämällä suurseptimisointua suurella noonilla (maj9). 11-soinnussa on jo kuusi säveltä, toisin ilmaistuna kaksi päällek-käistä kolmisointua. Usein 11-soinnusta tosin jätetään terssi ja kvintti soittamatta, jolloin sointu voidaan ajatella käytännössä kolmisointuna, jonka bassosävel on vaihdettu. Oheises-sa kuvassa 18 on esimerkkejä edellä esitetyistä kolmisointua laajemmista terssipinoista.
	KUVA 18. Jazzmusiikissa käytetään usein vähintään nelisointuja.
	Toisaalta esimerkiksi monia perinteisiä suomalaisia kansanlauluja ei tyypillisesti säestetä laajoilla jazzsoinnuilla (Hakala 2007, 29) vaan ne nojaavat yksinkertaisiin kolmisointuihin. Populaarimusiikin tyyleissä taas käytetään usein esimerkiksi add9-lisäsäveltä, jossa kolmi-sointuun lisätään suuri nooni tai suuri sekunti. Myös sus2- ja sus4-sointuja tavataan yleisesti. Niissä soinnun terssisävel korvataan suurella sekunnilla tai puhtaalla kvartilla. Kuvassa 19 on nuottiesimerkit näistä populaarimusiikissa usein nähdyistä soinnuista.
	KUVA 19. Populaarimusiikissa usein käytettyjä sointuja.
	Soinnuttamiseen ei ole ehdottomia sääntöjä, vaan ratkaisut riippuvat siitä, halutaanko pysyä totutuissa ratkaisuissa – tuottaa harmoniaa tyylinmukaisesti – vai tietoisesti luoda uutta perinteitä rikkomalla (Elkomaa 2001, 61). Koko harmonisen rikkauden läpikäyminen suhteessa eri musiikkityyleihin on niin mittava aihe, että siitä saisi kokonaan oman tutki-muksensa. Tyydyn siis tässä edellä tehtyyn tarkasteluun.
	Sijaissoinnutus: Sijaissoinnutuksella eli reharmonisaatiolla tarkoitetaan sitä, että kappa-leen alkuperäistä harmoniaa muunnetaan korvaavilla soinnuilla (Tabell 2005, 13). Myös soinnutus on niin laaja ja toisaalta jo paljon kirjoitettu kokonaisuus, että en käsittele sitä tämän tutkimuksen puitteissa sivumainintaa syvemmin.
	4.4 Basso

	Basson yhteydessä tarkastelen tyypillisiä bassolinjan soittotekniikoita erityisesti basson rytmiikan ja bassostemmassa käytettävien sävelten osalta. Tässä luvussa käsittelen lippu-basson, kvinttisäestyksen, vaihtobasson, oktaavikahdennuksen, oktaavivuorottelun, arpeg-gion, unisonon, bassokuljetukset sekä walking bass -tekniikan.
	Lippubasso: Kuvassa 20 esitettyä pisteellisen neljäsosanuotin, kahdeksasosanuotin ja puolinuotin yhdistelmää on suomalaisessa kevyen musiikin perinteessä yleisesti totuttu nimittämään lippubassoksi – kaiketi yksittäisessä kahdeksasosanuotissa olevan hännän (flag) johdosta. Tämä basson rytmi on tyypillinen beat-tyyleissä. (Esim. Palmquist & Nilsson 1980b, 12; Harrison 1993, 136).
	KUVA 20. Lippubasso soitettuna tyypilliseltä basson soittokorkeudelta. 
	Lippubasson kaltainen hieman muunnettu rytmi esiintyy myös esimerkiksi bossa nova ‑rytmissä. Siinä puolinuotti on korvattu toisella pisteellisen neljäsosan ja kahdeksas-osan ryhmällä (Esim. Palmquist & Nilsson 1980b, 12; Harrison 1993, 136) kuten kuvasta 21 nähdään.
	KUVA 21. Muunnelma lippubasson rytmistä bossa nova -rytmin yhteydessä.
	Kvinttisäestys: Kvinttisäestyksessä lisätään pohjasävelen yläpuolelle kvintti-intervalli (Hakkarainen 2009, 17) kuvan 22 mukaisesti. Tämä tekniikka on tyypillinen bluesin ja rock'n'rollin yhteydessä. Usein toiselle ja neljännelle iskulle kvintti vaihtuu sekstiksi yhden tai kahden kahdeksasosan ajaksi (Pippuri 2008, 22; Saunanen 2005, 10; Gutcheon 1989, 20–21).
	KUVA 22. Bluesille ja rock-tyyleille tyypillinen basson kvinttisäestys.
	Vaihtobasso: Vaihtobassossa soinnun pohjasävel ja kvintti vuorottelevat vasemmalla kädellä (Pesola 2008, 11, 14; Hovi 1983, 19). Vaihtosävel voi olla myös terssi kuten usein kansanmusiikkityyleissä. Vaihtobasso etenee tyypillisesti yhden tai kahden iskun kestoisina sävelinä. Yleensä pohjasävel soitetaan tahdin alkuun, mutta tahti voi alkaa vaihtobassossa myös kvintillä. Soinnusta toiseen siirtyminen voidaan tehdä kvintin sijaan esimerkiksi terssin tai oktaavin kautta. (Palmquist & Nilsson 1996, 11, 25, 26.) Vaihtobasson säveliä voidaan käyttää myös monipuolisemmalla rytmillä niin kuin esimerkiksi bossa nova -tyylissä tapahtuu (Palmquist & Nilsson 1980b, 12; Tenni & Varpama 2004, 65) ja sam-bassa (Tenni & Varpama 2004, 66).
	Oktaavikahdennus ja -vuorottelu: Bassoa voi tukevoittaa soittamalla samaan aikaan bassosävelen kanssa oktaavin (Pippuri 2008, 16; Palmquist & Nilsson 1996, 36, 54; Harrison 1993, 186) joko alkuperäisen bassosävelen ylä- tai alapuolelle. Tätä kutsutaan oktaavikahdennukseksi. Basson oktaavia voidaan soittaa myös vuorotellen varsinaisen bassosävelen kanssa esimerkiksi kahdeksasosanuotteina (Harrison 1993, 186). Tällöin puhutaan oktaavivuorottelusta. Näin toimitaan tyypillisesti diskokappaleissa (Tenni & Varpama 2004, 62). Harvempina aika-arvoina soitettaessa oktaavibasson vuorottelu sopii myös esimerkiksi balladiin (Harrison 1993, 267).
	Arpeggio: Bassossa voidaan soittaa arpeggiokuviota soinnun sävelillä, joka pohjautuu ryt-millisesti usein kahdeksasosanuotteihin (Harrison 1993, 142–143). Olen huomannut basson arpeggioissa erityisen toimiviksi kvintin ja oktaavin yhdistelmän pohjasävelen päälle soitettuna. Usein basson arpeggiokuvio yhdistyy myös oikean käden murrettuihin sointui-hin, jolloin saadaan käyttökelpoinen murtosointukomppi.
	KUVA 23. Esimerkkejä basson arpeggiosta.
	Unisono: Melodiaa voidaan vahvistaa soittamalla melodialinja yhtä aikaa bassolla eli unisonossa (Pippuri 2008, 20, 24). Rytmin kategoriassa aksentoinnin kohdalla viitattiin jo molemmilla käsillä samalla rytmillä soitettaviin unisonoihin. Tässä yhteydessä unisonolla tarkoitetaan enemmän basson ja melodian yhdessä tuottamaa aihetta, jolla on melodisempi luonne kuin vastaavasti rytmiä korostavalla aksentoinnilla. Oheisessa nuottiesimerkissä 24 on unisono James Brownin kappaleesta I feel good.
	KUVA 24. ”I feel good”-kappaleen tunnettu unisono-kuvio. Kappaleen säestys on kirjoitettu pieninuppisilla nuoteilla ja melodia normaalikokoisilla.
	Bassokuljetukset: Kappaleesta riippuen bassoon voi liittää esimerkiksi asteittaista sävel-ten nousua tai laskua (Ketovuori 1998, 78; Harrison 1993, 355–360). Lead sheet ‑nuotissa bassokuljetukset näkyvät usein niin sanottuna kauttasointuina, kun bassosävel poikkeaa soinnun normaalista bassosävelestä. Vapaassa säestyksessä bassokuljetuksia ei usein nuotinneta ollenkaan, vaan pianisti tekee muutokset bassoon ilman nuottikuvaa. Kuvassa 25 on esimerkki soinnuista, joihin on lisätty kauttasointujen avulla basson kuljetus.
	KUVA 25. Esimerkki basson kuljetuksesta tyypillisessä populaarimusiikin sointukierrossa. Alkuperäiset soinnut ovat alapuolella ja muunnettu bassokuljetus yläpuolella.
	Toisaalta basso voi myös pysyä paikoillaan sointujen vaihtuessa, mikä näkyy sointumer-keissä kauttasointuina. Tämän ratkaisun tulkitsen erikoistapaukseksi bassokuljetuksesta – soinnut vaihtuvat, mutta bassosävel pysyy paikoillaan. Tätä tilannetta kutsutaan nimellä urkupiste ja se voi basson sijaan esiintyä muissakin stemmoissa.
	Walking bass: Basso voi liikkua neljäsosapohjaisesti esimerkiksi soinnun säveliä pitkin (Tenni & Varpama 2004, 100). Bassokulku voi soinnun sävelten lisäksi vaihtoehtona edetä myös esimerkiksi diatonisesti tai kromaattisesti tai näiden kaikkien yhdistelmänä (Hovi 1983, 22). Usein bassokulku noudattaa myös bluesasteikon säveliä (Palmquist & Nilsson 1996, 37). Walking bass -tekniikkaa käytetään usein jazzkappaleissa (Elkomaa 2001, 25, 52), nähdäkseni erityisesti swingtyylin yhteydessä, mutta myös myöhemmissä jazz-tyyleissä. Kuvassa 26 on esitetty tyypillinen walking bass -kuvio. 
	KUVA 26. Esimerkki tyypillisestä walking bass -kuviosta. Kuvio etenee välillä C-duuriasteikkoa ja ajoittain sointujen sävelien mukaan.
	4.5 Sointi

	Rekisteri: Osa vapaan säestyksen valmiuksia on kyky hyödyntää pianon koko äänialaa (Elkomaa 2001, 26). Sitä, mistä oktaavialasta soitetaan, kutsutaan yleisesti rekistereiksi. Rekistereitä käyttämällä voi luoda erilaisia tunnelmia niin melodian, soinnun kuin basson-kin suhteen. Esimerkiksi matalalta voi tuottaa uhkaavampia ja synkempiä sävyjä ja korke-alta kevyempää tulkintaa (vrt. Ketovuori 1998, 77). Oksala (1973, 50–51) kutsuu rekiste-reiden sävyjä heleysasteiksi. Rekisterit liittyvät myös sointuhajotuksiin, jolloin sointujen yksittäisiä säveliä siirrellään rekisterien välillä ja sitä kautta vaikutetaan soinnun sointiin. Rekisteriä ja sitä kautta sointia voidaan vaihtaa dramaattisesti siirtämällä koko soivaa satsia esimerkiksi oktaavia ylemmäksi tai alemmaksi.
	Satsin paksuus: Samanaikaisesti soinnussa soitettavien määrää vaihtelemalla (Hovi 1983, 37; Hovi 1986, 8) voidaan vaikuttaa kappaleen intensiteettiin. Tyypillisesti sävelten määrää voidaan kasvattaa esimerkiksi kappaleen kertosäkeistöön tai muuhun ”kohokohtaan” siir-ryttäessä (Pippuri 2008, 29). Tämä on esimerkki LaRuen esittämän kasvun elementin toteutumisesta.
	Pedaali: Pedaali sopii hyvin esimerkiksi rauhallisiin pop-kappaleisiin kun taas nopeam-missa pop & rock -kappaleissa se jätetään usein pois (Harrison 1993, 136, 185, 220, 257). Pedaalia käyttämällä voidaan luoda massiivisia ja mahtipontisia sävyjä, kun taas ilman pe-daalia soitettaessa korostuu sävelten itsenäisyys ja erottuvuus.
	Dynamiikka: Dynaamisilla vaihteluilla voidaan luoda vaihtelua kappaleen eri osien välil-le. Tyypillisessä populaarimusiikin kappaleessa on säkeistö ja kertosäe. Dynamiikkaa voi-daan silloin hyödyntää esimerkiksi soittamalla säkeistöt hiljempaa ja kertosäkeistö voimak-kaammin (Pippuri 2008, 12). Dynamiikkaa voidaan käyttää myös musiikkityylille ominai-sena tehokeinona. Määrätietoisesti koskettimia "hakkaamalla" luodaan tyypillisesti esimer-kiksi rock-musiikissa kuultavaa sointia. Toisaalta painamalla kosketinta kevyesti ja pehme-ästi voidaan luoda kuulaita ja hauraita sävyjä esimerkiksi pop-balladeihin.
	4.6 Yhteenveto toteutuskäytännöistä

	Pidän tähän tutkimukseen kokoamiani toteutuskäytäntöjä monipuolisena otoksena kaikista mahdollisista vapaan säestyksen toteutuskäytännöistä. On kuitenkin syytä huomioida, että toteutuskäytäntöjä olen tässä etsinyt lähinnä populaarimusiikin tyypillisistä musiikkityy-leistä. Tälläkin rajauksella on kysymys kuitenkin vain yksittäisen tutkijan taustan rajaa-masta näkökulmasta eli missään nimessä täydellisen kattavana edellä esitettyä ei voi pitää.
	Seuraavan sivun taulukkoon olen koonnut yhteenvedon edellä käsitellyistä vapaan säestyk-sen toteutuskäytännöistä kategorioittain lajiteltuna.
	TAULUKKO 2. Populaarimusiikin vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjä.
	Kategoria
	Toteutuskäytäntö
	Rytmi ja metri
	Kappaleen taso:
	Tempo
	Suora tai kolmi-
	muunteinen fraseeraus
	Iskujen taso:
	Agogiikka
	Aksentointi
	Tacet
	Melodia
	Rinnakkaisintervallit
	Fraseeraus
	Koristelusävelet
	Improvisointi taukojen kohdalla
	Harmonia
	Soittotekniset toteutuskäytännöt:
	Soinnun soittotekniikka
	Sointurytmi
	Blokkisoinnut
	Murtosoinnut
	Jaettu sointu
	Soinnut synkopoidusti
	Rikastavat toteutuskäytännöt:
	Lisä- ja muunnesävelet
	Soinnutus
	Basso
	Lippubasso
	Kvinttisäestys
	Vaihtobasso
	Oktaavikahdennus
	Oktaavivuorottelu
	Arpeggio
	Unisono
	Bassokuljetukset
	Walking bass
	Sointi
	Rekisteri
	Satsin paksuus
	Pedaali
	Dynamiikka
	5 Tulokset
	Kahdeksan vapaan säestyksen eksperttiä soitti kaksi tutkimusta varten säveltämääni kappa-letta ja tallensi tulkintansa MIDI-muotoiseksi tutkimusaineistoksi. Koska kappaleet olivat informanteille ennalta vieraita, heillä ei ollut valmiiksi muodostunutta kuulokuvaa kappa-leiden sovituksista ja tulkinnat olivat siten aidosti heidän itsensä näköisiä. Analysoin tutki-musaineistoa luvussa 3.6 muodostamieni musiikin elementteihin pohjautuvien analyysika-tegorioiden (rytmi ja metri, melodia, harmonia, basso, sointi) ja edellisessä luvussa esittele-mieni vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjen avulla. Tavoitteenani oli tunnistaa näytteistä toisiaan yhdistäviä ja toisistaan erottavia piirteitä sekä muodostaa kuvaa pop-balladin ja pop-beatin toteuttamisesta. Aluksi vertailin informanttien tulkintoja toisiinsa yleisellä tasolla. Sen jälkeen pureuduin soittonäytteiden vertailuun musiikkityyli kerrallaan kunkin analysointikategorian kautta.
	5.1 Yleisiä havaintoja tulkinnoista

	Saamani yleiskäsitys pop-balladin ja pop-beatin tulkintoja vertaillessa on, että pop-balladit olivat informanttien tulkinnoissa lähempänä toisiaan kuin pop-beatit. Kuitenkin molempien tyylienkin tulkintoja verratessa löytyi toisiaan yhdistäviä piirteitä.
	Tehtävänannossa pyysin informantteja soittamaan basson, soinnut ja melodian (liite 3), mutta soinnun soittotekniikasta en antanut erillistä ohjeistusta. Silti selvästi käytetyin tapa molemmissa kappaleissa oli soittaa melodia ja sointu oikealla kädellä ja basso yksistään tai oktaavikahdennettuna vasemmalla kädellä kuvan 27 tapaan. Melodian informantit soittivat lähes poikkeuksetta ylimpänä soivana sopraanoäänenä.
	KUVA 27. Informantti 3:n pop-balladin tässä kohdassa oikealla kädellä soi kolmisointu ja basso oli oktaavikahdennettu.
	Kaikki kahdeksan informanttia tarttuivat säännönmukaisesti melodian taukopaikkoihin täyttämällä niitä nuottikuvaan kuulumattomilla sävelillä. Täyttämisen tapoja olivat basso-kuvion jatkaminen, komppaaminen, murtosoinnut yhdellä tai kahdella kädellä, yksittäisellä sävelellä täyttäminen sekä erilaiset ”efektit” kuten glissandot, nopeat sointuarpeggiot ja aksentointi kuten oheisen kuvan 28 esimerkissä.
	KUVA 28. Informantti 8 täytti melodian tyhjän tilan aksentoinnilla.
	Vapaalle säestykselle on ominaista monenlaisten vapauksien ottaminen nuottikuvaan nähden. Informantit fraseerasivat usein nuotteihin kirjoitettua melodiaa siirtämällä säveliä tyypillisesti kahdeksasosan verran alkuun tai loppuun päin. Myös harmoniaa informantit muokkasivat usein esimerkiksi add9-lisäsävelellä tai pienellä septimillä.
	Dynamiikan näkökulmasta informantit olivat yksimielisiä siitä, että soitettavat kappaleet kasvoivat B-osaan mentäessä. Molemmissa soittonäytteissä A-osa eli säkeistö soitettiin säännönmukaisesti hiljempaa kuin B-osaksi merkitty kertosäe. Usein kertosäkeen suuruutta korostettiin myös satsia paksuntamalla ja soittajasta riippuen myös blokkisoinnuilla.
	5.2 Pop-balladi-tyylin toteutus

	Pop-balladin tallenteita yleisesti vertaillessa toteutusten laaja kirjo oli kiehtovaa. Infor-mantti 2 rytmitti kappaletta selkeällä sointurytmillä, kun informantti 6 nojasi tulkinnassaan murrettuihin sointuihin. Siinä missä informantit 3 ja 4 soittivat kappaleen läpi kappaleen samasta rekisteristä, informantti 7 teki useita rekisterinvaihdoksia kappaleen aikana. Kun informantti 5 käytti lukuisia harmonian rikastuskeinoja harvakseltaan, informantti 8 maalaili reilusti samettisilla add9-soinnuilla. Sävellykseen tarkoituksella rakentamistani ”tärpeistä” pitkien taukojen täyttämistä tapahtui kaikkien informanttien tulkinnoissa – joskin osin minulle uusilla ja mielenkiintoisilla tavoilla.
	5.2.1 Rytmi ja metri

	Kaikilla informanteilla oli samansuuntainen rytmillinen kokonaisnäkemys kappaleesta. Kukaan ei esimerkiksi soittanut kappaletta kolmimuunteisesti fraseeraten, mikä oli odotettua pop-balladille varsinkaan, kun nuotissa ei ollut mainintaa shufflesta tai kolmi-muunteisuudesta. Minut sen sijaan yllätti informanttien laaja tempokäsitys pop-balladista. Informanttien tulkinnat vaihtelivat rauhallisesta yhdeksästäkymmenestä varsin pirteään sataan neljäänkymmeneen neljäsosaiskuun minuutissa. Tämä luonnollisesti kuului myös kappaleiden tunnelmassa. Informanteille annettiin mahdollisuus soittaa ilman metronomia, jolloin esityksen tempo tyypillisesti vaihtelee hieman. Kuusi informanttia päätti kuitenkin tallentaa näytteensä metronomin tahdissa. Heidän esitystemponsa ovat siis tarkkoja, mutta informantti 1:n ja informantti 3:n osalta esitystempo on arvio. Kuvassa 29 on esitetty infor-manttien käyttämät esitystempot.
	KUVA 29. Pop-balladin esitystempot. Harmaat pylväät kuvaavat arvioituja tempoja ja mustat pylväät tarkkoja metronomiarvoja.
	Informanteista yksikään ei käyttänyt pop-balladissa tacettia. Yhden säkeistön mittaiseen näytteeseen ei kenties syntynyt tarvetta luoda tacetin dramatiikkaa. Aksentointia jossain muodossa (katso luku 4.1.2) sen sijaan käytti tulkinnassaan viisi informanttia. Suuri osa aksenteista oli luonteeltaan yksittäisiä ja ohimeneviä – joku kappaleen soinnuista soitettiin aksentoiden ja molemmilla käsillä samanaikaisesti. Odotin aksentointia tapahtuvan enem-män taitteiden ja säkeiden vaihtuessa. Informantti 5:n toteutus sen sijaan nojasi vahvasti aksentointiin. Hän käytti yksittäisiä aksentteja sovituksensa alkusoitossa sekä kappaleen A- ja B-osissa ja myös loppusoitossaan välillä vasemmalla, välillä oikealla kädellä ja välillä niiden yhdistelmänä.
	Kuusi informanttia lopetti pop-balladin hidastukseen. Tämä sopiikin tukemaan pop-balla-din dramaattisuutta. Hidastuksen aste vaihteli – informantti 4:n hidastusta tuskin havaitsi, kun taas informantti 6:n sovitus päättyi pitkään ja voimakkaaseen ritardandoon.
	5.2.2 Melodia

	Informanteista kolme käytti heleitä melodian koristeluun. Kuusi informanttia fraseerasi nuotinnettua melodiaa rytmin osalta. Muutokset olivat kuitenkin varsin maltillisia – tyypil-lisesti muutokset olivat kahdeksasosanuotin siirtoja nuottikuvaan verrattuna tai esimerkiksi kohosävelten soittamatta jättämisiä. Kolme informanteista teki myös suoranaista melodian uudelleen säveltämistä eli toisinnon joko yksittäisten sävelten korkeutta muuttamalla tai laajemmin, kuten kuvasta 30 nähdään.
	KUVA 30. a) Alkuperäinen melodia. b) Informantti 8:n toisinto.
	Ennalta yleiseksi uskomani melodian koristelutyyli pop-balladissa oli rinnakkaisintervalli-en käyttö. Jokainen informanteista täydensikin melodiaa intervallilla ainakin kertaalleen, tyypillisesti melodian alapuolelle lisätyllä terssillä, sekstillä tai oktaavilla kuvan 31 esimer-kin tapaan. Kolmella informanteista melodian alapuolisia intervalleja esiintyi vähintään kolme kertaa – runsaimpana informantti 2:n kahdeksan kertaa. 
	KUVA 31. Informantti 7 käytti melodian alapuolista sekstiä.
	Kaikki informantit täyttivät melodian taukoja jollakin keinolla. Kaksi informanteista käytti tilan täyttämiseen kappaleen sointurytmiä mukailevaa neljäsosa- tai puolinuottisäestystä. Säestys tapahtui yksittäisellä sävelellä, kuten basson yläpuolisella oktaavilla, intervallilla tai soinnulla. Viisi informanttia käytti tauon täyttämiseen murrettuja soinnun säveliä, usein kahdeksasosarytmillä soitettuna. Murtosointuja soitettiin niin vasemmalla, oikealla kuin molemmillakin käsillä kuten kuvassa 32.
	KUVA 32. Informantti 4:n esimerkki tyhjän tilan täyttämisestä. Melodianuotit on eroteltu paksummilla nupeilla.
	5.2.3 Harmonia

	Murtosointuja kuultiin kaikkien informanttien pop-balladeissa, mutta toteutusten intensiivi-syys ja merkitys vaihtelivat. Kuudella informanteista kappaleen säestys pohjautui tyystin murtosointuihin joko läpi kappaleen, A-osan puolesta välistä tai B-osasta alkaen. Kahdella informantilla säestys pohjautui esimerkiksi puolinuotteina etenevään pulssiin, jolloin murtosoinnuilla ei ollut yhtä merkittävää roolia säestyksen tuottamisessa. Näissäkin tapauksissa murtosointua käytettiin kuitenkin tehosteena. Kaksi informanttia käytti murto-sointuja myös alkusoiton lähtökohtana kuten informantti 5 kuvassa 33.
	KUVA 33. Informantti 5 toteutti alkusoiton murtosoinnuilla.
	Kaikilla informanteilla oikealla kädellä oli vahva rooli soinnun soittamisessa. Kuusi infor-manteista soitti harmonian pääosin oikealla kädellä vasemman soittaessa basson lisäksi oktaaveja, kvinttejä sekä satunnaisia nooneja tai desimejä. Kahdella informantilla vasem-man käden rooli soinnun soittamisessa oli merkittävämpi. Informantti 2 soitti A-osan har-moniat vasemman käden kvinttinä oikean keskittyessä melodiaan. Informantti 7 puolestaan soitti pop-balladin B-osaan asti vasemmalla kädellä murrettua pohjasävelen, kvintin ja desimin yhdistelmää kuvan 34 mukaisesti. Tosin silloinkin oikea käsi soitti intervallin soin-nun vaihtokohtiin, mikä täydensi harmoniaa. Tämä oli tutkimuksen kuuluvin poikkeus oi-kean käden harmonian käytöstä pop-balladissa.
	KUVA 34. Vasemman käden sointuhajotuksia informantti 7:n sovituksesta.
	Informanteista vain yhdellä oli selkeänä säilyvä sointurytmi. Informantti 2:n vasen käsi soitti kappaleen alkupuolen kvinttejä säännöllisessä puolinuottirytmissä. Muut informantit joko vaihtelivat soinnun rytmitystä, se oli korvattu esimerkiksi murretuilla soinnuilla tai se puuttui kokonaan jolloin kukin sointu soitettiin kertaalleen. Ennakkoon odotin useamman informantin noudattavan säännöllistä soinnun rytmitystä pop-balladissa.
	Kokonaisvaltaisempien harmonian toteutuskäytäntöjen lisäksi tunnistin pienempiä tehos-teen omaisia harmonian käyttötapoja. Kuuden informantin tulkinnassa kuului nopeita, il-man rytmillistä aika-arvoa soitettuja sointuarpeggioita. Kaksi informanttia lopetti kappa-leen arpeggioon, yksi aloitti ja lopetti tulkintansa sointuarpeggiolla ja kolmella informantil-la nopeita sointuarpeggioita oli enemmän – neljästä seitsemään arpeggiota noin minuutin mittaisen soittonäytteen aikana. Tässä aineistossa nopea sointuarpeggio näyttäytyi erityi-sesti seesteisemmän tunnelman koristelukeinona.
	Toinen harmoninen tehokeino olivat blokkisoinnut (katso luku 4.3.1), joita käytti viisi informanteista. Informantti 5 täydensi melodiaa blokkisoinnuilla kahdessa kohdassa B-osaa kuvan 35 tapaan. Yksi informanteista alleviivasi blokkisoinnuilla säkeistön aloituk-sen. Kolme informanttia sen sijaan käytti blokkisointuja tiheämmin kappaleen aikana, kaksi heistä myös hennommin soittamassaan A-osassa ja kaikki kolme B-osan massiivi-suutta tukemassa.
	KUVA 35. Informantti 5:n blokkisointuja B-osaa tukevoittamassa.
	Yksi jopa paradigman omainen näkökulma oli soinnun soittaminen yhdyskaaren yhteydes-sä silloin kun kaaren aloittava melodianuotti on lyhyt kahdeksasosasävel. Tällaiseen koh-taan sattuu usein soinnun vaihdos, joka kirjoitetaan tahdin alkuun kaaren päättävän nuotin kohdalle. Melodia soitetaan kaaren aloittavalla sävelellä, mutta missä sointu soitetaan: yhdessä melodian kanssa kaaren aloittavalla sävelellä vai yksinään kaaren päättävällä säve-lellä – varsinaisen sointumerkin kohdalla? Tutkimusaineiston perusteella vastaus oli selkeä. Kuusi informanttia soitti oikean käden soinnun järjestelmällisesti edellisen tahdin päättä-vällä heikolla tahdin osalla kuvan 36 mukaisesti, yhdellä informantilla soinnun paikka vaihteli ennen iskua tai iskulle soitettuna ja yksi informanteista soitti soinnun säännöllisesti kaaren päättävällä nuotilla sointumerkin kohdalla.
	KUVA 36. Yleensä sointu siirtyi melodian mukana kaaren aloittavalle kahdeksasosalle.
	Sävellysvaiheessa pelkistin kaikki kappaleen soinnut joko duuri- tai mollikolmisoinnuiksi. Ohjeistuksessa tarjosin informanteille mahdollisuutta muokata soinnutusta pyydetyn mu-siikkityylin mukaiseksi. Informantti 2:ta lukuun ottamatta kaikki informantit toimivatkin näin.
	Murskaavan ylivoimainen sointujen rikastuskeino oli add9-lisäsävelen käyttö. Sitä käytet-tiin enimmillään kaksitoista kertaa kappaleen aikana. Yhteenlaskettuna add9-sointua esiin-tyi yli kaksinkertainen määrä seuraavaksi yleisimpään pienseptimisointuun – ”seiskasoin-tuun” – verrattuna.
	Viisi informanttia käytti 11-sointua luomaan jännitettä kappaleen taitteen vaihtumispaik-kaan – alkusoitosta A-osaan tai A-osasta B-osaan siirryttäessä – tai kappaleen päättyessä. Myös säkeen päättyessä osan puolessa välissä käytettiin tätä tehokeinoa. Lähes poikkeuk-setta 11-sointu ilmeni sointuna F/G, joka purkautui G-duuriin. Vastaava jännitteen luomi-nen ja purkautuminen kuultiin sus4-purkauksena neljän informantin tulkinnassa. Väriläis-känä informantti 6 ja 5 käyttivät myös välidominanttia B-osan puolessa välissä ja infor-mantti 5 myös B-osaan siirryttäessä. Siinä F-duurista G-duuriin siirryttiin D-duurin kautta.
	Odotetusti informantit käyttivät myös muita sointujen rikastamiskeinoja. Kokosin yhteen-vedon edellä luettelemattomista sointujen muutoksista liitteeseen kuusi. Oheiseen tauluk-koon olen koonnut kaikki informanttien käyttämät harmonian rikastamiskeinot. Sarakkeet etenevät vasemman reunan yleisimmistä oikean reunan harvinaisimpiin rikastamiskeinoi-hin. Tummempi ruutu tarkoittaa useampia käyttökertoja. Taulukosta nähdään add9-soinnun ja septimisoinnun yleisyys.
	TAULUKKO 3. Sointujen rikastamiskeinojen esiintymistiheydet pop-balladissa.
	5.2.4 Basso

	Basson oktaavikahdennuksen suhteen informantit jakautuivat kahteen ryhmään. Neljä informanttia käytti runsaasti oktaavikahdennusta läpi kappaleen. Muista informantti 6 käyt-ti niukasti oktaavikahdennusta ja kolmella informantilla esiintyi oktaavikahdennuksen sijaan jatkuvaa kvinttisäestystä tai arpeggiota (katso luku 4.4).
	Oktaavikahdennuksen ohella noin puolella informanteista bassossa tapahtui myös oktaavi-vuorottelua. Osalla informanteista oktaavivuorottelu oli lähes säännöllistä alla breve -ryt-missä. Tällä luotiin soittoon komppaamisen tuntua, vaikka rytmitys tapahtuikin yksittäisillä sävelillä sointujen sijaan. Oktaavivuorottelun käyttö saattoi selittää osaltaan edellisessä luvussa kaipaamani sointurytmin puuttumista – saman rytmillisen funktion saattoi täyttää myös oktaavikahdennusta käyttämällä. Yksi informanteista rytmitti bassoa myös lippubas-sorytmillä (katso luku 4.4). Alla breve -rytmillisen oktaavivuorottelun sijaan kaksi infor-manttia täytti soittoaan tiheämmällä basson oktaavisävelen käytöllä – kahdeksasosa- tai neljäsosarytmissä. Käytännössä kaikki soittajat soittivat jossain osassa myös vasemman käden murrettuja sointuja pohjasävelen, kvintin ja oktaavin yhdistelmänä. Myös muita intervalleja kuultiin satunnaisesti.
	Sävellyksessä oli luontevia paikkoja urkupisteen toteuttamiselle ja seitsemän informanttia soittikin kolmannen tahdin F/C-sointuna ja kuusi heistä myös tahdin 11 Fm/C sointuna. Nämä muutokset loivat ensimmäiselle ja kolmannelle riville neljän tahdin mittaiset basson urkupisteet kuvan 37 mukaisesti. Muita urkupisteeksi muunnettuja paikkoja olivat tahti 18 B-osan alussa (G/C), vastaava paikka tahdissa 26 (G/C) sekä informanttien omat alku- ja loppusoitot.
	KUVA 37. Esimerkki urkupisteen muodostumisesta tahdeissa 1–4. Alkuperäinen bassolinja nähdään ylemmissä sointumerkeissä ja urkupisteeksi muunnettu alemmissa.
	Suuri osa basson muunnoksista oli yksittäisen bassosävelen vaihtoja, joita ilmeni joitakin kymmeniä. Tyyppiesimerkkinä tahdin neljätoista C-duuri muunnettiin muotoon C/E. Tällöin muodostui kolmen tahdin mittainen diatoninen bassokulku Dm-C/E-F. Osa basson kuljetuksista oli nopeita, esimerkiksi kahdeksasosina sointujen välissä eteneviä. Tällaisia käytti esimerkiksi informantti 1 siirtyessään C-duurista d-mollille C#-bassosävelen kautta. Toisinaan kuultiin hyvinkin pitkiä diatonisia bassolinjoja. Näyttävin esimerkki tästä oli informantti 4:n soittama diatoninen bassokulku tahteihin 13–23 kuvassa 38.
	KUVA 38. Informantti 4:n toteuttama bassokuljetus. Alkuperäiset soinnut ylärivillä.
	5.2.5 Sointi

	Dynaamisesti informanttien tulkinnat erosivat toisistaan suhteellisen paljon. Nyansseina ilmaistuna dynaaminen hajonta vaihteli arviolta pianissimosta fortissimoon. Kokonaisuute-na tarkasteltuna kaikki informantit tekivät saman ratkaisun soittaessaan B-osan voimak-kaammin kuin A-osan. Pop-balladeille onkin tyypillistä, että kappale kasvaa kertosäkeis-töön (B-osaan) mentäessä.
	Informanttien rekisterivalinnoissa oli suurta vaihtelua. Informanteilla 3 ja 4 rekisteri säilyi muuttumattomana läpi kappaleen, mutta kaikilla muilla kuultiin rekisterivaihdoksia. Ohei-seen taulukkoon 4 olen koonnut harmaalla kaikki kirjoitetusta rekisteristä poikkeavat melo-dian rekisterimuutokset. Alkusoiton oletus on sama rekisteri, mistä A-osa alkaa ja loppu-soiton oletusrekisteri sama mihin B-osa loppuu. Positiiviset lukuarvot tarkoittavat rekisteri-muutosta oktaaveina ylöspäin ja negatiiviset vastaavasti oktaaveina alaspäin. Viiva solussa tarkoittaa, että informantti ei soittanut kyseistä osaa.
	TAULUKKO 4. Melodian rekisterimuutokset verrattuna kirjoitettuun rekisteriin.
	Yhdelläkään informantilla satsin paksuus ei säilynyt muuttumattomana läpi kappaleen. Tämä on luonnollista ja odotettua: välillä basso soitti pelkän pohjasävelen, toisinaan vasen käsi tuki sointua soittamalla esimerkiksi kvintin ja osa soittajista kahdensi basson oktaavis-sa. Vastaavasti sointuja voitiin tilanteen mukaan ohentaa tai paksuntaa. Satsin paksuus vaihteli soittajilla myös kappaleen osien mukaan. Tyypillinen ohut satsi oli vasemmalla kädellä yksi sävel ja oikealla kahden sävelen intervalli. Kun tämä vielä soitettiin korkeam-masta rekisteristä, oli sointi hyvin kuulas ja ohut. Informantti 2 käytti alussa vasemman kä-den kvinttiä ja oikean käden melodiaa, jolloin satsi oli vasemmalla kädellä kahden ja oike-alla yhden sävelen vahvuinen kuvan 39 mukaisesti.
	KUVA 39. Informantti 2:n esimerkki ohuesta satsista.
	Tyypillinen satsin paksuus oli oikeassa kädessä kolmen tai neljän sävelen vahvuinen ja vasemmalla kädellä yksi tai kaksi säveltä. Laajimmillaan satsissa soi siis kuusi tai jopa seitsemän samanaikaista säveltä kuten kuvassa 40. B-osassa tällaisia paksuja sointuja kuul-tiin A-osaa useammin.
	KUVA 40. Informantti 8:n pop-balladissa kuultiin jopa seitsemän sävelen paksuista satsia.
	Pianon sointiin vaikuttaa olennaisesti kaikupedaalin käyttö. Tässä suhteessa informanttien tulkinta ei tuonut yllätyksiä: kaikki informantit käyttivät säännöllisesti pedaalia niin, että pedaali kävi ylhäällä aina sointua vaihdettaessa ja tarvittaessa useammin samankin soinnun aikana.
	5.3 Pop-beat-tyylin toteutus

	Saamani yleisvaikutelma pop-beateista oli, että toteutusten kirjo oli balladia laajempi. Soittonäytteiden tunnelmat ja käytetyt keinot vaihtelivat seesteisestä maalailusta tasaisen ennakoitavan soitannan kautta hilpeän leikkisään.
	5.3.1 Rytmi ja metri

	Informanttien esitystempot vaihtelivat 105:stä noin 145:een iskuun minuutissa. Informant-tien näkemykset esitystemposta jakautuivat tälle välille suhteellisen tasaisesti. Neljä infor-manteista soitti esityksensä ilman metronomia. Heidän esitystemponsa on merkitty har-maalla oheiseen kuvaan 41 arvioituna tempona.
	KUVA 41. Pop-beatin esitystempot neljäsosaiskuina minuutissa. Harmaat pylväät kuvaavat arvioituja tempoja ja mustat pylväät tarkkoja metronomiarvoja.
	Pop-beatille oli tyypillistä sykkeen säilyminen loppuun asti, sillä ainoastaan yksi informan-teista lopetti kappaleen hidastukseen. Vastoin ennakko-odotuksiani ainoastaan informantti 5 soitti tacetin kertosäkeistön alkuun ja puoleen väliin. Aksentointi sen sijaan oli paljon käytetty koristelukeino – kaikki informantit tekivät kappaleen aikana useita aksentointeja. Kappaleen loppuun tahteihin 29 ja 30 sävelsin paikan, johon aksentointi tulee sointujen vaihtuessa miltei itsestään kuvan 42 tapaan. Kaikki informantit toteuttivatkin tämän aksentoinnin ja informantti 3 käytti samaa aihetta myös alkusoitossaan.
	KUVA 42. Kaikki informantit soittivat aksentit kappaleen viimeisen rivin alkuun.
	Aksentointia käytettiin tehokeinona myös A- tai B-osassa tai molemmissa. Kuvassa 43 on esitetty informantti 5:n aksentointia kappaleen A-osasta, jossa aksentteihin yhdistyy myös lyhyitä basson kuljetuksia.
	KUVA 43. Informantti 5:n aksentointia pop-beatin A-osasta. Melodialinja on kirjoitettu paksummilla nuoteilla.
	5.3.2 Melodia

	Pop-balladista poiketen melodiaa ei pop-beatissa juuri koristeltu alapuoleisella rinnakkais-intervallilla. Informantti 6:n kappale päättyi viimeisen rivin kertaamiseen. Kertauksessa hän käytti alapuoleista terssiä kolmessa ja oktaavia kolmessa sävelessä. Informantti 7 käytti rinnakkaiskvinttiä alku- ja loppusoitossaan sekä rinnakkaisterssiä A-osan alussa. Informantti 8 käytti kappaleen viimeisellä rivillä alapuolista desimiä kuvan 44 mukaisesti.
	KUVA 44. Melodian koristelua alapuolisilla rinnakkaisintervalleilla, tässä desimillä.
	Nämä olivat ainoat esiintymät rinnakkaisintervalleista pop-beatissa. Myös etuheleitä esiin-tyi ainoastaan kolme kertaa kaikissa pop-beat-näytteissä.
	Melodian fraseeraus oli pop-beatissa balladia vähäisempää. Kukaan informanteista ei teh-nyt merkittäviä muutoksia kirjoitettuun melodiaan. Kolme informanteista siirsi yksittäisiä melodiasäveliä kahdeksasosan verran suuntaan tai toiseen, erityisesti kaaritettuja etuiskuja myöhentämällä. Kaksi informanttia vaihtoi yksittäisen melodiasävelen toiseksi. Kiinnosta-va yksityiskohta oli se, kuinka informantit käsittelivät samana ”jankkaavaa” melodiaa. Kahdessa soittonäytteessä toistuvaa melodiasäveltä käsiteltiin kuvan 45 tapaan joko jättä-mällä osa sävelistä kokonaan soittamatta tai soittamalla ne huomattavasti muita hiljempaa.
	KUVA 45. Informantti 1 soitti B-osassa sulkuihin merkityt sävelet hiljaa.
	Kappaleen ensimmäisellä rivillä on kaksi noin tahdin kestävää säveltä ja toisella rivillä kahden tahdin jakso, jossa ei ole melodiasäveliä. Sama toistuu kolmannella ja neljännellä rivillä. Myös B-osassa on kaksi vähintään tahdin mittaista jaksoa ilman tiheää melodiaa (katso liite 5). Kaikki informantit täyttivät melodian tyhjää tilaa jollakin tavalla. Täyttämi-sen keinoissa ja intensiteetissä oli vaihtelua. Esimerkiksi informantti 6:n sovituksessa oli niin säännöllinen komppi, että se kantoi A-osan melodiataukojen yli kuvan 46 mukaisesti.
	KUVA 46. Melodian tauon voi täyttää myös komppaamalla.
	Kokonaisten sointujen lisäksi informantit täyttivät taukoja yksittäisillä soinnun sävelillä, murtosoinnuilla sekä erilaisilla vasemman käden basso- ja murtosävelkuvioilla. Myös kahden käden aksentointia käytettiin taukopaikkojen täyttämiseen. Oheisessa kuvassa 47 on informanttien tulkintoja tahtien seitsemän ja kahdeksan täyttämisestä.
	KUVA 47. Toteutuksia tauon täyttämisestä. a) Kahden käden murtosoinnulla täyttäminen. b) Bassolla täyttäminen. c) Soinnulla ja basson oktaavivuorottelulla täyttäminen.
	5.3.3 Harmonia

	Pop-beatin harmoniat toteutettiin pääosin oikealla kädellä ja kolmen informantin kohdalla ainoastaan oikealla kädellä. Muillakin informanteilla soinnut esiintyivät aina oikeassa kädessä ja vasen käsi saattoi lisäksi tukea ajoittain kvintillä tai oktaavilla tai korkeimmissa bassosävelissä terssillä.
	Murtosointuja kuului jollain tasolla viiden informantin soitossa ja kolme käytti jotain muita tekniikoita harmonian tuottamiseen. Kaksi informanteista täytti murtosoinnuilla A-osan pidempiä melodiataukoja esimerkiksi tahdeissa seitsemän ja kahdeksan. Kolmen informan-tin soitossa murtosoinnuilla oli ainakin osassa kappaletta merkittävämpi rooli, jolloin niillä täytettiin alle tahdin mittaisia taukoja ja käytettiin tiiviimpänä osana sävelkudosta. Murto-sointuja nopeampia ilman varsinaista aika-arvoa soitettavia sointuarpeggioita käytti kaksi informanttia, joista yksi ainoastaan kappaleen viimeisessä soinnussa ja toinenkin vain kahdessa paikassa. Tämän aineiston puitteissa nopeat sointuarpeggiot liittyvät siis enem-män pop-balladiin kuin pop-beatiin ja murtosoinnut molempiin tyyleihin.
	Pop-beatissa informantit eivät siis käyttäneet rinnakkaisintervalleja, mutta blokkisointuja käyttivät kaikki informantit. Huomattavaa on, että jokainen informantti soitti kappaleen B-osaan blokkisointuja kuten informantti 3 kuvassa 48. Mahdollisesti B-osan samana säilyvät melodiasävelet ohjasivat tähän ratkaisuun, mutta myös tarve korostaa B-osaa saattoi kannustaa blokkisointujen käyttöön.
	KUVA 48. Kaikki informantit soittivat B-osaan blokkisointuja.
	Kaksi informanttia käytti blokkisointuja myös kappaleen A-osassa ja kaksi alkusoitossa. Kuvassa 49 nähdään informantti 1:n blokkisointutoteutus alkusoitosta.
	KUVA 49. Informantti 1:n blokkisoinnuilla toteuttama alkusoitto.
	Kertosäkeistön sointujen rytmi oli usein siis käytännössä sama kuin melodiankin rytmi. A-osan soinnut soitettiin vaihtelevammin. Viisi informanttia soitti A-osan soinnut tahdin alkuun pisteellisenä neljäsosanuottina ja uudestaan toisen iskun painottomalle osalle. Nel-jän informantin sointurytmissä oli piirteitä blokkimaisesta melodian mukana soittamisesta, kaksi informanttia soitti soinnun välillä neljäsosapohjaisesti ja kaksi informanttia kerran tahdissa. Informantti 6:n A-osan sointurytmi erosi kaikista edellä mainituista. Hän soitti säännöllisesti soinnun joka iskun jälkimmäiselle kahdeksasosalle ”takapotkuna” kuvan 50 mukaisesti.
	KUVA 50. Informantti 6 soitti pop-beatissa monipuolista takapotkukomppia.
	Kaikki pop-beatin kirjoitetut soinnut olivat kolmisointuja, mutta melodialinjat toivat luon-nostaan sointuihin rikkautta. Esimerkiksi kolmannen tahdin G-duurisoinnussa melodia on kirjoitettu Fis-säveleen, mikä laajentaa soinnun muotoon Gmaj7. Viidennessä tahdissa Em-soinnusta tulee vastaavasti Em7. Kuudennessa tahdissa sointu on A-duuri ja melodiassa on D-sävel. Kaikki informantit jättivät silloin Cis-sävelen soittamatta, jolloin soinnusta tuli Asus4. B-osan alussa tahdissa 17 D-duurista tulee vastaavasti Dsus4.
	Melodian mukana tulleiden sointumuunnosten lisäksi informantit muovasivat soinnutusta myös itse. Yleinen keino blokkisointuja soitettaessa oli vaihtaa sointu melodian mukaan, vaikka basso säilyikin ennallaan. Esimerkiksi B-osan D-duuri soitettiin usein yhdistelmänä G/D ja D-duuri kuten kuvassa 51.
	KUVA 51. Useat muut informantit käyttivät pop-beatin B-osassa blokkisointuja.
	Informanttien tulkinnoissa esiintyi monia soinnun muunnoksia ja laajennuksia. Niistä kaik-kein yleisin oli pienen septimin lisääminen eli ”seiskasointu”. Seiskoja informantit lisäsivät yhteensä 43 kertaa, kun seuraavaksi yleisintä add9-lisäsäveltä esiintyi 15 kertaa. Osa infor-manteista käytti runsaasti sointujen rikastamista, kun toiset tyytyivät kirjoitettuihin kolmi-sointuihin. Oheisessa taulukossa olen eritellyt sointujen rikastamiskeinot informanteittain. Tummempi harmaa tarkoittaa useampia käyttökertoja. Olen jättänyt blokkisointuihin liitty-vät soinnun vaihdokset pois tästä taulukosta.
	TAULUKKO 5. Informanttien käyttämät sointujen rikastamiskeinot pop-beatissa.
	Pienseptimi- ja add9-soinnut olivat siis yleisimpiä soinnun rikastamiskeinoja ja niiden li-säksi esiintyi laaja kirjo eri keinoja pienempinä määrinä.
	5.3.4 Basso

	Pop-beatin bassototeutukset erosivat enemmän toisistaan kuin pop-balladin bassot. Hajonta näkyy esimerkiksi oktaavikahdennuksissa ja -vuorotteluissa. Kaksi informanttia ei käyttä-nyt oktaavikahdennusta lainkaan, kolme satunnaisesti, kaksi usein ja yhdellä informantilla oktaavikahdennus kuului säännöllisesti. Oktaavivuorottelun osalta tulokset olivat saman-kaltaiset: kaksi informanteista ei vuorotellut bassosäveltä ja oktaavia ylempää bassosäveltä lainkaan ja yksi informantti käytti sitä lisämausteena toisinaan. Viidellä informantilla ok-taavivuorottelua esiintyi usein, mutta toteutusten rytmit vaihtelivat kahdeksasosavuorotte-lusta pidempiin aika-arvoihin. Kolmella informantilla oktaavit soivat myös välillä päällek-käin niin, että alempi pohjasävel soi pitkään ja oktaavia soitettiin lyhyinä sävelinä pohjasä-velen tueksi. Yhden informantin bassototeutus perustui jatkuvaan kahdeksasosapohjasäve-leen ja toinen käytti tätä keinoa ajoittain. Jatkuvana neljäsosarytminä basson soitti yksi informantti ja toinen informantti käytti neljäsosarytmiä ajoittain. Yhdellä informantilla basso noudatti lippubassorytmiä lähes koko kappaleen ajan ja kaksi informanttia käytti sitä osassa kappaletta. Yksi informantti käytti A-osassa muunnelmaa, jossa lippubasson kah-deksasosa- ja puolinuotti sidotaan yhdyskaarella toisiinsa. Rock-tyylistä kahdeksasosina etenevää kvinttisäestystä ei esiintynyt kenelläkään, mutta kolme informanttia käytti kvint-tiä toisinaan pohjasävelen tukena. Vasemman käden pohjasävel-kvintti-oktaavi-arpeggiota ei säännöllisesti käyttänyt yksikään informantti, mutta kaksi informanttia käytti sitä osassa kappaletta ja kaksi informanttia käytti kvintin ja oktaavin yhdistelmää ajoittain lisäväriä tuomassa. Informantti 6 soitti B-osaan bassokulun, joka hyödynsi oktaavin lisäksi myös muita intervalleja kuten kuvasta 52 nähdään.
	KUVA 52. Informantti 6 hyödynsi bassototeutuksessaan monipuolisia intervalleja.
	Yksi paradigman omainen yksityiskohta oli basson rytmitys kaaritetuilla melodiasävelillä, kun sointu vaihtuu tahdin alussa ja melodia aloitetaan kaaritetulla sävelellä jo edellisen tah-din lopussa kuvan 53 tapaan.
	KUVA 53. Analysoin basson soittopaikkaa kohdissa, joissa sointu vaihtuu kaaritetulla melodianuotilla.
	Tein vastaavan tarkastelun harmonian osalta luvussa 5.1, jossa selvisi, että informantit soittivat oikean käden soinnun yhdessä melodian kanssa kaaren aloittavan nuotin kohdalla. Onko pianisteilla tapana soittaa basso yhtä aikaa melodian kanssa jo kaaren alussa vastaa-vasti kuin sointukin vai soitetaanko basso sointumerkin kohdalla varsinaisella iskullaan? Kappaleessa oli yhteensä kahdeksan paikkaa, jossa sointu vaihtui kaarellisen melodian aikana. Kun informantteja oli kahdeksan, tarkasteltavia tilanteita oli siis yhteensä 64. Tämän aineiston perusteella tulokset olivat selkeät: 53 tapauksessa informantit soittivat basson kaaren jälkimmäiselle sävelelle eli sointumerkin kohdalle ja yhdessätoista vastaa-vasti kaaren aloittavalle melodiasävelelle. Tämän aineiston perusteella basso soitetaan siis tyypillisesti iskulle kuvan 54 mukaisesti, eikä sitä edeltävälle painottomalle osalle, vaikka melodia ja oikean käden sointu soitettaisiinkin painottomalla osalla.
	KUVA 54. Yleisin basson rytmitys soinnun vaihtuessa kaarellisella melodianuotilla.
	Pop-balladista poiketen bassoa rikastettiin niukasti urkupisteellä. Kaksi informanttia käytti urkupistettä alkusoitossaan, mutta itse kappaleessa ei kuulunut yhtään basson urkupistettä. Myöskään pidempiä diatonisia bassolinjoja ei kuulunut ellei sellaiseksi lasketa viimeisen rivin G–D/F#–Em-bassokulkua, jonka useimmat informantit toteuttivat. Uskon pitkien bassokuljetusten ja urkupisteiden niukkuuden johtuvan enemmän itse sävellyksestä kuin musiikkityylistä eli mielestäni pop-beatissa käytetään basson urkupistettä ja pidempiä bassokulkuja vastaavasti kuin muissakin musiikkityyleissä – itse kappale vaikuttaa enem-män kuin musiikkityyli. Basson nopeita siirtymäsäveliä soinnusta toiseen käytettiin sen sijaan runsaasti. Soittajasta riippuen sointujen välillä käytettiin diatonista tai kromaattista bassoliikettä enimmillään melkein jokaisessa soinnussa. Välillä basso ja sointu etenivät myös unisonona tai blokkisoinnun ja bassosävelen yhdistelmänä.
	5.3.5 Sointi

	Pop-beatissa informanttien dynamiikassa oli havaittavissa vastaava ilmiö kuin pop-balla-dissakin: A-osa soitettiin hiljempaa ja B-osa voimakkaammin. Tämä havainto tuki yleistä käsitystä siitä, että kertosäkeistö on dynaamisesti vahvempi kuin säkeistö. Hieman yllätyk-senä minulle sen sijaan tuli se, kuinka pidätellysti säkeistö soitettiin. Noin puolet informan-teista soitti A-osan arviolta mezzopianona ja B-osan mezzofortena. Loput soittivat A-osan hieman voimakkaammin mezzofortena ja B-osan joko samalla tasolla tai hieman voimak-kaammin. Noin puolet informanteista soitti suhteellisen tasaisella dynamiikkatasolla ja noin puolet vastaavasti poimi kappaleesta yksittäisiä aksentoituja säveliä tai sointuja.
	Yksi merkittävä soinnillinen tekijä pop-balladissa ja -beatissa on kaikupedaalin käyttö. Siinä missä pop-balladissa pedaalilla sidottiin kokonainen – tyypillisesti yhden tahdin mit-tainen – sointu, pop-beatissa informantit ”pumppasivat” pedaalia huomattavasti tiheämmin ja soittivat välillä myös kokonaan ilman pedaalia. Pedaalin käyttö mukaili usein basson soittorytmiä niin, että samana säilyviä peräkkäisiä bassosäveliä ei sidottu toisiinsa pedaalil-la. Niinpä esimerkiksi informantti 7, joka soitti säännöllistä kahdeksasosabassoa, käytti pedaalia vain viisi kertaa koko kahdeksasosajaksolla. Vastaavasti lippubassototeutusta käyttänyt informantti 5 käytti pedaalia yhdestä kolmeen kertaan pelkästään yhden tahdin aikana. Toisaalta yksi informanteista soitti B-osan blokkisoinnuilla ja oktaavikahdennetulla neljäsosabassolla. Hän nosti pedaalia ainoastaan kerran jokaisessa tahdissa, mikä teki soin-nista jopa häiritsevän samean. Kaikki edellä kuvatut havainnot tukevat ajatusta, että pop-beatissa usein käytetyn tiheämmän basson seurauksena pedaalia käytetään balladia niu-kemmin. Tai jos pedaalia käytetään, sitä poljetaan niin tiheään ettei sointi ehdi samentua.
	Pop-beatissa rekisterinvaihdosten käyttö oli hyvin maltillista. Seitsemän informanttia soitti A- ja B-osan tiukasti nuotteihin kirjoitetusta rekisteristä. Ainoa rekisterimuutos kirjoitetun nuotin sisällä oli informantti 1:n tekemä arpeggiojuoksutus kolmiviivaisesta D-sävelestä alaspäin. Tämäkin muutos tapahtui melodian tauon aikana tahdissa kuusitoista. Kolme informanttia soitti joko alku- tai loppusoiton oktaavia korkeammasta tai matalammasta rekisteristä.
	Satsin vahvuus pop-beatissa oli vasemmalla kädellä yksi tai kaksi samanaikaista säveltä riippuen siitä, käytettiinkö bassossa oktaavia tai kvinttiä. Kahdella informantilla basson vahvuus oli tiukasti yksi sävel, neljällä se vaihteli yhden ja kahden sävelen välillä ja kaksi informanttia soitti bassossa jatkuvasti kahta säveltä. Pedaalilla sidottuna basson hetkellinen sointi saattoi olla paikoin kolmekin säveltä. Oikeassa kädessä soi tyypillisesti kolme sa-manaikaista säveltä. Informantti 7 soitti kappaleen ensimmäisen kolmanneksen kahden sävelen vahvuisesti rinnakkaisintervalleilla. Neljällä informantilla oikean käden satsin pak-suus oli ajoittain myös neljä säveltä.
	6 Johtopäätökset ja pohdinta
	Tutkimukseni aiheena oli pianon vapaan säestyksen tyylien toteuttaminen. Vertailin kah-deksan vapaan säestyksen ekspertin toteutuksia kahdesta kappaleesta. Kappaleet edustivat pop-balladin ja pop-beatin musiikkityylejä. Tutkimusongelmana oli löytää eksperttien to-teutuksista ominaispiirteitä pop-balladin ja pop-beatin tuottamiselle. Tutkimusongelmana oli myös tunnistaa eksperttien tyylien toteutuksista toisiaan yhdistäviä ja toisistaan erotta-via piirteitä. Toisiaan yhdistävät piirteet vahvistavat tarkasteltavan musiikkityylin toteutta-mista ja toisistaan erottavat piirteet tuovat lisää vaihtoehtoja tyylin toteuttamiselle.
	6.1 Vapaan säestyksen tyylien toteutuksesta

	Vapaassa säestyksessä on selvästikin paljon tyylistä riippumattomia toteutustapoja, mutta yhtä selvästi on myös toteutuskäytäntöjä, jotka nousivat enemmän esiin ainoastaan jom-mankumman musiikkityylin tapauksessa. Pop-balladi on sykkeeltään rauhallisempi kuin pop-beat. Tämä voi osin selittää useampia ilmiöitä, joita havaitsin balladin toteutuksien kohdalla. Pop-balladissa oli esimerkiksi havaittavissa rekisterinvaihdoksia useilla infor-manteilla, pop-beatissa ei nuotteihin kirjoitetun melodian osalta ainuttakaan. Samoin pop-balladien melodioita fraseerattiin selvästi voimakkaammin kuin pop-beateissa. Useimmat informantit korostivat balladin seesteisyyttä entisestään päättämällä tulkintansa hidastuk-seen, joka sai viimeiselle soinnulle usein vielä nopean sointuarpeggion. Beatissa ainoastaan yhden näytteen lopussa oli hidastus. Myös murtosointujen käyttäminen oli yleisempää bal-ladissa kuin beatissa.
	Pop-beatin toteutuksissa korostui rytminen monipuolisuus. Bassossa oli enemmän vaihte-lua beat-näytteiden kuin balladien välillä. Beatissa oli myös huomattavasti balladia enem-män aksentointia niin pieninä tehosteina kuin näkyvämpinäkin toteutuskäytäntöinä esimer-kiksi kappaleen osien taitteissa tai kappaleen lopetuksessa. Myös kaikupedaalin käyttö ero-si merkittävästi pop-beatin ja pop-balladin välillä. Pop-balladille ominaista oli pitää pedaa-lia pohjassa niin kauan, kuin sama sointu jatkuu, vaikka melodiassa esiintyisikin dissonoi-via säveliä. Pop-beatissa taas pedaali ”hengitti” usein basson mukaan – samana toistuvalle-kin bassosävelelle pedaalia käytettiin ylhäällä jopa kolmesti yhden tahdin aikana.
	Harmonian koristelusta en tohdi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska koen sen olevan vahvasti riippuvainen soitettavasta kappaleesta. Kuitenkin add9-lisäsävelen ja pienen septimin muodostamat nelisoinnut korostuivat ylitse muiden niin pop-beatin kuin pop-balladinkin harmoniaa rikastamassa. Balladissa oli enemmän add9:ää ja beat-tulkin-noissa pientä septimiä. Sama pidättyväisyys yleistysten tekemisessä on mielestäni tarpeen myös basson muuntelua arvioitaessa – riippuu paljolti kappaleesta, minkälaiset bassokulje-tukset tuntuvat luontevilta. Tämän tutkimuksen kappaleissa pop-balladiin löytyi kuitenkin monipuolisempia basson kuljetuksia kuin beat-kappaleeseen. Balladia leimasi harmoninen koristelu myös melodian osalta: melodiaa koristeltiin usein sen alapuolisella rinnakkaisin-tervallilla, joista yleisimpiä olivat oktaavi ja seksti. Balladin bassoa tuettiin beatia useam-min myös oktaavikahdennuksella.
	6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia

	Metsämuurosen (2006, 57–58, 67) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validi-teetilla ja reliabiliteetilla. Validiteetti kuvaa luotettavuutta siinä mielessä, ollaanko tutki-massa sitä, mitä on tarkoitus tutkia. Validiteetti jaetaan usein ulkoiseen ja sisäiseen validi-teettiin. Ulkoisella validiteetilla arvioidaan, onko tutkimus yleistettävissä ja jos on, niin mihin ryhmiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen omaa luotettavuutta, kuten ovat-ko käsitteet oikeita tai onko teoria valittu oikein. Oikealla käsitteen muodostuksella ja teo-rian johtamisella sekä otannalla voidaan karsia pois tutkimuksesta pahimpia epäluotetta-vuuden lähteitä. Reliabiliteetti mittaa mittauksen toistettavuutta. 
	Tutkimuksen onnistumiseksi elintärkeää olivat sopivat informantit. Kun tarkoitukseni oli tutkia populaarimusiikin tyylien toteutumista vapaassa säestyksessä, tuli informanttien luonnollisesti olla sen alan eksperttejä. Informanttien valinnassa yritin kiinnittää huomiota myös heidän keskinäisiin suhteisiinsa. Jos useampi informantti olisi esimerkiksi saman opettajan oppilas, saattaisi tämä kaventaa tutkimustulosten monipuolisuutta. Informanttien taustoista kävi ilmi heidän vaikuttava ja vaihteleva kokemustausta sekä vahvuutensa popu-laarimusiikissa. Vaikutteiden suhteen informanteissa ilmeni hieman päällekkäisyyksiä. Yksi informanteista oli opettanut vuoden verran toista informanttia. Kahdella informanteis-ta oli myöskin kaksi samaa opettajaa vapaassa säestyksessä. Yksi informantti nimesi yh-deksi vaikutteiden antajaksi toisen informantin. Samoin toinen informantti nimesi vaikut-teiden antajaksi yhden tutkimuksen informanteista. Kaikki edellä luetellut riippuvuussuh-teet olivat kuitenkin yksittäisiä eli samaa esikuvaa tai opettajaa ei löytynyt kolmannelta henkilöltä.
	Reliabiliteetin tarkastelu vapaan säestyksen yhteydessä on mielenkiintoista. Vapaan säes-tyksen luonteeseen kuuluu, että saman esiintyjän peräkkäisetkin soittokerrat saattavat erota toisistaan. Jos tutkimus toistettaisiin, niin tulokset voisivat hyvinkin erota nyt saaduista. Yksi informanteista mainitsi keskustellessamme soittonäytteiden äänitystilanteen jännittä-vyydestä: jännitys kohoaa aina kun punainen valo palaa äänityksen merkiksi. Tämä saattoi vaikuttaa näytteiden sisältöön – ehkä kaikki informantit eivät tallennustilanteessa esimer-kiksi ottaneet yhtä paljon riskejä, kuin itsekseen soittaessaan saattaisivat ottaa, ja sitä kaut-ta jokin toteutuskäytäntö saattoi jäädä käyttämättä. Kun tutkimuksen kohteena kuitenkin oli musiikkityylien toteutuminen, näkisin, että jokaiselle ekspertille oli kokemuksen ja koulutuksen myötä kertynyt autonomisten käytäntöjen valikoima, jota he pystyvät käyttä-mään soitossaan vaihtelevista tilanteista riippumatta. Informanttien kohtuullisen suuri mää-rä toi uskoakseni esiin erilaisia näkökulmia tyylien toteuttamiseen. Eri taustoista tulevien informanttien lukumäärää kasvattamalla tuloksista olisi kenties tullut vielä monipuoli-sempia.
	Jokainen soittaja sai tutkimuksen naturalistisen asetelman mukaisesti käyttää haluamaansa kosketinsoitinta. Tälläkin saattoi olla vaikutusta tulkintaan toisaalta positiivisessa mielessä, kun informantti saa itse valita mieleisensä puitteet, ja toisaalta reliabiliteettia heikentävästi, kun informanttien olosuhteet eivät olleet vakioidut. Toisaalta kaikkien informanttien kuljet-taminen samaan koeympäristöön olisi aiheuttanut toisenlaisia haasteita ja sitä kautta ken-ties yksipuolistanut informanttien ryhmää. Valitsemallani toimintatavalla kaikki informan-tit saattoivat tallentaa näytteensä missä tahansa – yksi informantti esimerkiksi laivalla – jolloin informanttien ryhmä monipuolistui ja sitä kautta tutkimuksen validiteetti parani.
	6.3 Lopuksi

	Kyseenalaistin jossain vaiheessa ennen soittonäytteiden analysointia kandidaatintutkiel-mastani lainaamieni vapaan säestyksen toteutuskäytäntöjen tarpeellisuutta. Ajattelin, että toteutuskäytännöt nousevat esiin pianistien soittonäytteistä. Kuitenkin aineistoa analysoi-dessani koin kandidaatintyöstä saamani käsitteet hyvin arvokkaiksi. Uskon, että analyysistä tuli paljon perusteellisempi ja järjestelmällisempi, kun olin ennen analyysiä käyttänyt kan-didaatintutkielmassani aikaa kategorioiden ja toteutuskäytäntöjen määrittelyyn. Analysoin-tikategoriat tuntuivat luontevilta ja onnistuneilta pianon vapaan säestyksen analysointiin. Aineiston käyttö muuttui sujuvammaksi ja luontevammaksi tutkimuksen edetessä.
	Analyysikategoriat aiheuttivat myös hieman ongelmia analyysin päällekkäisyyden muo-dossa. Erityisesti äänen säveltasoon liittyvä analyysi kulki päällekkäin useammassa analyy-sikategoriassa. Vasemman käden kvintti- ja oktaavisävelet ovat harmonian soittotekniik-kaa, mutta toisaalta myös bassoon liittyviä ja myös melodian taukojen täyttämiseen liitty-viä havaintoja. Vastaavasti rinnakkaisintervallit ovat melodiaan ja myös harmoniaan liitty-viä. Toisaalta on hankala keksiä täysin tyhjentävää kategorisointia musiikin analysoinnille.
	MIDI-tallenne oli mielestäni onnistunut valinta aineiston tallentamisen muodoksi, eikä vähiten sen vuoksi, että tallenteesta saa helposti myös nuottikuvan. Ennen analyysivaihetta suunnittelin toteuttavani analyysin ensisijaisesti MIDI-tallenteista nuottikuvan pohjalta, jota näytteiden kuuntelu olisi tukenut. Välittömästi analyysin aloitettuani kävi kuitenkin selväksi, että asetelma tulee olemaan ennemminkin päinvastainen. Se, minkä nuottikuvaa analysoidessa joutuisin tarkastelemaan ääni kerrallaan, kuuluu välittömästä soivasta musii-kista. Käänsinkin ajatukseni nuottikeskeisyydestä musiikkikeskeisyyteen: kuuntelin näyt-teitä kerta toisensa jälkeen eri analyysikategorioihin keskittyen ja seurasin samalla MIDI-tallenteesta tehtyä nuottikuvaa. Tämä osoittautui varsin toimivaksi metodiksi. Nuottikuva tuki hyvin kuulonvaraista tarkkailua – esimerkiksi satsin paksuus, harmoniaa rikastavat sävelet tai pedaalin käyttö hahmottuivat nopeasti nuottikuvaa analysoimalla. Käyttämälläni ohjelmalla nuotinnoksen resoluutiota pystyi myös helposti tarkentamaan tai karkeistamaan tilanteen mukaan. Satsin tarkkailuun sopi hyvin kahdeksasosaresoluutio, kun nopeita arpeggioita oli parempi tarkkailla esimerkiksi kuudestoistaosina.
	Mietin ennen aineiston keräämistä myös näytteiden videoimista. Analyysivaiheessa kaipa-sinkin useamman kerran kuvaa siitä, mitä informantin kädet tekevät – onko satsissa yksi sävel vasemmassa kädessä ja nelisointu oikeassa vai kaksi vasemman käden säveltä ja kol-misointu oikealla kädellä. Nyt tekemäni tulkinnat sävelten soittokädestä pohjautuivat raja-tapauksissa omaan arviooni soittajien käsien liikkeistä. Videoinnin järjestäminen olisi voi-nut työläydessään karsia pois informantteja, kun he toimivat näytteitä tallentaessaan itse-näisesti. Ainakin videokuvaus olisi mutkistanut koejärjestelyitä ja hidastanut analyysia huomattavasti. Uskon, että MIDI-muodossa tallentaminen oli toimivin kompromissi infor-manttien työmäärän ja saatavan aineiston laajuuden suhteen.
	Tutkimukseni merkitystä pohtiessa oma työ tuntuu tietysti itselle aina merkitykselliseltä. Mahdollisimman objektiivisestikin tarkasteltuna koen, että olen tuonut tällä työllä oman osani pianon vapaan säestyksen nuorelle ja suhteellisen vähän harjoitetulle tutkimukselle. Ennen kaikkea koen saaneeni lisää omaan vapaan säestyksen ymmärrykseeni. Toisten soit-tamista analysoimalla olen saanut vahvistusta omille käsityksilleni ja jäsentänyt pianon va-paata säestystä niin itselleni kuin toivoakseni muillekin. Uskon, että tehty työ tukee jatkos-sakin työtäni musiikin parissa.
	Vaikka sain työstä myös vastauksia, koen, että se herätti vähintään yhtä paljon uusia kysy-myksiä. Olisiko eri informanteilta saatu samanlaisia tuloksia? Soitetaanko ulkomaillakin tällä tavalla? Kuinka muita musiikkityylejä toteutetaan? Jatkotutkimuksen aiheita riittäisi leegiolle vapaan säestyksen tutkijoita. Kenties ensimmäiseksi pureutuisin kuitenkin analy-sointikategorioihin. Koen, että analyysi onnistui näinkin, mutta analyysi voisi olla yksise-litteisempää toisenlaisilla kategorioilla.
	Toisaalta vedenpitävien määrittelyjen tavoittelu voi olla Graalin maljan etsintää – musiikki ei koskaan lakkaa kehittymästä vaan jokainen muusikko tuo omat mausteensa keittoon. Ehkä vain hyväksyn sen ja olen tyytyväinen saatuani syventää musiikillista ymmärrystäni. Yhtä lailla saan olla iloinen nähtyäni pienen välähdyksen kahdeksan lahjakkaan ihmisen uusista ja inspiroivista musiikillisista maailmoista.
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	Liitteet
	LIITE 1. Taustakysely informanteille.
	1) Nimi?
	2) Ikä?
	3) Kuinka kauan olet soittanut pianon vapaata säestystä? Määrittele aloituskohdaksi se, milloin pystyit musisoimaan sujuvasti soittaen soinnun sävelet oikealla kädellä tai molemmille käsille hajotettuna (eikä vasemman käden sointuja perusmuodoissaan).
	4) Mitä musiikkiin liittyviä opintoja sinulla on?
	5) Kuka sinua on opettanut musiikissa ja pianon vapaassa säestyksessä? Ilmoita myös oppilaitokset (konservatorio, musiikkiopisto, yksityinen opettaja, ammattikorkeakoulu, yliopisto ja niin edelleen).
	6) Jos opetat pianon vapaata säestystä, kuinka kauan olet opettanut sitä? Sivutoiminenkin säännöllinen opetus lasketaan, jos oppilaita on ollut enemmän kuin yksi.
	7) Jos olet esiintynyt pianistina/kosketinsoittajana,
		a) kuinka monta kertaa (arvio)?
	 	b) kuinka monta vuotta?
		c) kerro lyhyesti esiintymisiesi luonteesta (esim. rock-bändissä, jazzyhtyeessä, 		    klassisena pianistina, teatterissa, ravintolamuusikkona...)
	8) Montako tuntia viikossa työskentelet musiikin parissa keskimäärin (arvio)? Sisältää esimerkiksi opettamisen, opiskelun, harjoittelun ja esiintymiset.
	9) Luettele musiikillisuuteesi ja erityisesti pianon soittoosi vaikuttaneita ihmisiä. Esikuvia, auktoriteetteja ja vaikutteiden lähteitä.
	LIITE 2. Informointi ja tutkimussuostumus informanteille.
	Olen Pietu Halonen ja suoritan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Olet osallistumassa pro gradu -tutkielmaani, jonka aiheena on musiikkityylin toteutuminen pianon vapaassa säestyksessä. Informanttien valintakriteerinä on, että he ovat pianon vapaan säestyksen asiantuntijoita (eksperttejä). Tutkimus toteutetaan vertailemalla toisiinsa vapaan säestyksen eri eksperttien tulkintoja samoista kappaleista ja musiikkityyleistä.
	Osallistumisesi tutkimukseen on vapaaehtoista. Tutkimusaineisto tuotetaan soittamalla sähköisellä kosketinsoittimella kaksi noin minuutin mittaista soittonäytettä MIDI-tallenteeksi. Lisäksi aineisto muodostuu vastaamalla taustaasi kartoittavaan kyselyyn. Aineisto kerätään samalla tavalla usealta vapaan säestyksen ekspertiltä. Vertailen syntyneitä aineistoja toisiinsa ensisijaisesti nuottikuvana. Tarkoituksenani on löytää yhteneviä ja erottavia piirteitä eri tulkintojen välillä. Säilytän aineistot suostumuksellasi tietokoneellani sekä pilvipalvelutililläni mahdollista jatkotutkimusta varten ja hävitän ne viimeistään mahdollisen jatkotutkimuksen valmistuttua. En luovuta tuottamaasi aineistoa eteenpäin enkä käytä sitä jatkotutkimuksiin ilman antamaasi erillistä suostumusta.
	Jos annat suostumuksesi, käytän nimeäsi tutkimuksen yhteydessä. Kuitenkin niin halutessasi laadin tutkimuksen niin, että osallistumistasi ja/tai tulkintojasi ei voi tunnistaa. Nimesi tulisi esille informanttien taustoista kertovassa luvussa (esim. Pekka Pekkanen opiskeli Oulun konservatoriossa) ja soittonäytteitä analysoitaessa (Pekka Pekkanen käytti kvinttiä).
	Yliviivaa tarpeeton:
	Tuottamaani tutkimusaineistoa saa / ei saa käyttää yllä kuvattuun tutkimukseen.	
	Tuottamaani tutkimusaineistoa saa / ei saa säilyttää jatkotutkimuksia varten.	
	Nimeäni saa / ei saa käyttää informanttien taustoista kertovassa osiossa.
	Nimeäni saa / ei saa käyttää soittonäytteiden analyysiosiossa.
	_______________________________________           		___________________________________
	Paikka ja aika					Allekirjoitus
	LIITE 3. Ohjeistus soittonäytteiden antamiseksi.
	Tehtävänäsi on tallentaa sähköpianolla MIDI-muotoon yksi tallenne kummastakin oheisesta kappaleesta pyydetyn musiikkityylin mukaisesti sellaisena kuin sinä tyylin miellät. Toinen kappaleista on pop-beat ja toinen pop-balladi. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole soittaa prima vista, vaan tutkimuksen kannalta olennaista on pyydetyn musiikkityylin toteuttaminen. Voit käyttää yhteensä 5–60 minuuttia lopullisten tulkintojesi muodostamiseen niin, että olet suoritukseesi tyytyväinen.
	Ohjeita:
	- Tunnin aikarajan puitteissa voit vapaasti harjoitella ja kokeilla käyttämiäsi musiikillisia ratkaisuja ennen tallentamista.
	- Jos olet tyytymätön tallentamaasi suoritukseen, voit tallentaa suorituksesi muutaman kerran uudestaan. Tallenna lopullinen versiosi kuitenkin yhtenä kokonaisena ottona: älä tallenna kappaletta osissa äläkä muokkaa soittamaasi MIDI-tallennetta.
	- Voit itse valita käyttämäsi tempot, mutta tallennukseen ei tarvitse käyttää metronomia. Muodostan tulkinnastasi tempokartan, jonka avulla saan esitettyä sen nuotteina.
	- Soita niin, että tulkinnassasi on mukana basso, soinnut ja nuottikuvaa seuraava melodia.
	- Nuottikirjoitus on vain viitteellinen – voit muunnella sitä vapaasti toteuttaaksesi pyydettyä musiikkityyliä näkemyksesi mukaan.
	LIITE 4. Pop-balladin lead sheet -nuotti ”You're My World”.
	LIITE 5. Pop-beatin lead sheet -nuotti ”For Better Or for Worse”.
	LIITE 6. Pop-balladin sointujen rikastamiskeinoja.


