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Tiivistelmä 

Musiikki herättää kuulijoissaan usein tunteita, mutta siihen voidaan liittää myös monenlaisia mielikuvia ja 

tarinoita. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selventää sekä pyrkiä ymmärtämään klassisen soitinmusiikin ja 

sen herättämien visuaalisten mielikuvien välistä yhteyttä. Tutkimusotteina toimivat fenomenologia ja 

semiotiikka, joka merkkien maailman kautta tarjosi objektiivisia työkaluja kahden taidemuodon väliseen 

tarkasteluun.  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan mielikuvan käsitettä yleisesti ja musiikkiin suuntautuen Kurkelan 

(1994) musiikillisten mielikuvien teorian pohjalta. Musiikin merkityksiä pohditaan Meyerin (mm. 1956) 

musiikin sisäisten ja ulkoisten merkitysten kautta, jotka yhdistyvät Hyvösen (1995) teoriaan musiikin 

kuuntelutavoista ja siten myös musiikin kokemisesta. Nämä kolme teoriaa muodostavat tutkimuksen 

lähtökohtaisen käsityksen siitä, kuinka musiikin kuuntelukokemus muodostuu mielikuvaksi. Semiotiikan osalta 

tutkimuksessa keskitytään C. S. Peircen triadiseen merkkiin ja erityisesti objektin ja merkin suhdetta 

määrittäviin merkkityyppeihin ikoni, indeksi ja symboli, joiden avulla voitiin verrata musiikin ja maalausten 

piirteitä keskenään. 

 

Tutkimus toteutettiin Ilmari Hannikaisen säveltämän pianoteoksen Ensilumi (op. 11b, no. 5) toimiessa 

mielikuvien herättäjänä. Aineisto kerättiin yhteistyössä avoimen sivistystyön piiriin kuuluvan 

akvarellimaalauskurssin kanssa. Tutkimustilanteessa kurssilaisille soitettiin Hannikaisen pianoteos CD-levyltä. 

Kuuntelun jälkeen kurssilaiset maalasivat musiikin herättämät mielikuvansa paperille musiikkiteoksen 

soidessa taustalla. Neljän maalarin kanssa suoritettiin heti maalaustilanteen jälkeen vielä stimulated recall 

-haastattelu yksityiskohtaisempien tutkimustietojen saavuttamiseksi. Ennen varsinaista tutkimustilannetta 

kurssilaisilta kerättiin myös tietoja kyselylomakkeella koskien perustietoja sekä musiikkiin ja 

akvarellimaalaukseen liittyviä tietoja. Tutkimusaineistona toimivat siis kyselylomakkeiden tiedot, käytetty 

musiikkiteos, kurssilaisten maalaukset sekä stimulated recall -haastattelut. Tutkimusaineisto analysoitiin 

monimuotoisuutensa vuoksi erilaisia menetelmiä soveltaen. 

 

Akvarellimaalauskurssilaisten maalaukset eivät ilmentäneet ensilunta, joten musiikkiesitys ei kyennyt tarkasti 

kuvailemaan säveltäjän tarkoittamaa aihetta. Musiikissa kuitenkin havaittiin useita ensilumeen viittaavia 

piirteitä ja samantyyppisiä piirteitä voitiin jonkin verran havaita myös aineiston maalauksissa. Haastatteluista 

nousi esiin tiettyjä musiikin piirteitä, joihin liittyi tietty mielikuva – esimerkiksi korkeat kevyet sävelkulut 

liitettiin valoisiin ja positiivisiin mielikuviin. Musiikinkuuntelutavalla sekä iällä taas vaikutti olevan merkitystä 

musiikin herättämien mielikuvien monipuolisuuteen. 

 

Tämä tutkimus toteutettiin yhtä musiikkiteosta käyttäen, joten tutkimustuloksia ei sen vuoksi voida yleistää 

koskemaan musiikkiteoksia yleisesti. Myös tutkimusryhmän koko oli pieni (kahdeksan henkilöä), joten 

tuloksia ei siitäkään syystä voida vielä suuressa mittakaavassa yleistää. Tutkimus itsessään toteutettiin 

luotettavasti ja melko hyvällä menestyksellä, joten tutkimuksen havaintoja voidaan pitää suuntaa-antavina 

jatkotutkimuksia ajatellen. 

Asiasanat akvarellimaalaus, mielikuvat, musiikki, semiotiikka, taidemusiikki      
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1 JOHDANTO 

1.1 Minä, musiikki ja mielikuvat 

Kuten monet muut, myös minä kasvoin Walt Disneyn piirroselokuvien parissa. Erityisesti 

1990-luvulla Disneyn studio herätti valkokankaalla henkiin vuosi toisensa jälkeen jännittä-

viä, hauskoja ja taianomaisia tarinoita, joissa musiikki oli olennaisessa roolissa. Nämä 

”musikaalianimaatiot” kuten Kaunotar ja Hirviö, Aladdin sekä Leijonakuningas ovat poh-

jimmiltaan varmasti syynä omaan tapaani kuvittaa kuulemaani musiikkia mielessäni. 

Vasta myöhemmällä iällä löysin Disneyn Fantasia- ja Fantasia 2000 -elokuvat, joissa 

animaattorit ovat kuvittaneet klassisen musiikin merkkiteoksia oman mielikuvituksensa 

pohjalta. Ensimmäisen Fantasia-elokuvan alussa kerrotaan, että elokuvassa esiintyy kol-

menlaista musiikkia: musiikki voi kertoa selvästi jonkin tarinan; musiikki ei kerro tarkkaa 

tarinaa, mutta herättää jokseenkin tarkkoja mielikuvia; musiikki on olemassa vain itsensä 

vuoksi, jolloin taiteilijat ovat luoneet abstrakteja kuvia ja muotoja musiikin visualisoimi-

seksi (Walt Disney Productions 1940). Esitelty jako edustaa oman tulkintani mukaan kol-

mea erilaista musiikin ilmentävyyden tasoa ja samalla sitä, miten musiikki voi herättää 

erilaisia mielikuvia. Jako kuulostaa omaan korvaani jollain tasolla järkeenkäyvältä, mutta 

millä tavoilla muut ihmiset kokevat musiikin ja visuaalisuuden yhteyden?  

Näistä kysymyksistä pääsemmekin tämän pro gradu -tutkielman ytimeen eli musiikkiin ja 

mielikuviin. Disneyn Fantasia-elokuvat saivat oman mielenkiintoni aiheeseen nostamaan 

päätään, enkä ole ainoa. Esimerkiksi Karkulahti (2011) on käyttänyt Fantasia 2000 

-elokuvaa omassa pro gradu -tutkielmassaan osana klassisen musiikin opetuskokeilua. 

Kandidaatintutkielmassani olen aiemmin selvittänyt teoreettisella tasolla, miten musiikki 

herättää mielikuvia. Samasta teoriapohjasta halusin jatkaa tutkimustani eteenpäin ja päästä 

käsiksi käytännön tutkimuksiin. Itse näen mielessäni monenlaisia asioita musiikkia kuun-

nellessani tai sitä pianolla soittaessani, mutta omaan visualisointiini vaikuttaa varmasti 

pitkä koulutukseni musiikin parissa. Miten musiikkia visualisoivat henkilöt, joilla ei kou-

lun musiikin tunneilla opittujen tietojen lisäksi ole laajempaa musiikillista koulutusta? 
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Musiikkimaalausta yhtenä musiikin ilmaisumuotona käytetään myös koulumaailmassa 

musiikin ja miksei myös kuvaamataidon tunneilla työtapana. Musiikin herättämät mieliku-

vat voivat heijastaa oppilaiden elämäntilannetta tai tuntemuksia ja vaikeassa tilanteessa 

olevan oppilaan mielikuvat saattavat joskus toimia opettajalle hälytyskellona avun tarpees-

ta. Oma tutkimukseni voisi parhaimmillaan tarjota tietoa siitä, millaiset musiikin elementit 

tukisivat esimerkiksi positiivisten mielikuvien syntymistä. Kenties toivottomaltakin näyt-

tävät tilanteet saisivat oppilaiden mielessä hiukan valoa, jos musiikkimaalauksessa käytet-

tävä musiikki tukisi positiivisia ajatuksia. Oppilaat voisivat näin ollen käsitellä mielessä 

myllertäviä asioita ja samalla kuitenkin nähdä toivoa. 

1.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Keskityn tutkielmassani nimenomaan klassisen instrumenttimusiikin ja visuaalisten mieli-

kuvien yhteyden selvittämiseen. Klassinen instrumenttimusiikki tarjoaa muihin musiikinla-

jeihin verrattuna usein enemmän sävyjä ja vaihtelua esimerkiksi dynamiikan käytön osalta, 

jolloin tässä tutkimuksessa tarkasteltavia erilaisia musiikin piirteitä on enemmin havaitta-

vissa. Tarkoituksena on löytää vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Voiko soitinmusiikkiesitys herättää kuulijassaan mielikuvan säveltäjän tarkoitta-

masta aiheesta? 

2. Millaisia yhtäläisyyksiä voidaan havaita musiikkiesityksen ja sen herättämän mie-

likuvan välillä? 

3. Miten musiikin kuuleminen ja kokeminen muotoutuu mielikuvaksi? 

Tutkimuksessa pyritään siis selvittämään musiikin kuuntelukokemuksen muodostumista 

visuaaliseksi mielikuvaksi. Ihmisen kokemuksen tutkiminen viittaa fenomenologiseen tut-

kimusotteeseen (ks. Adams & van Manen 2008) ja sitä voidaan pitää myös yhtenä tämän 

tutkimuksen kehyksistä. Kahden taidemuodon välinen tutkimus vaatii objektiivisia työka-

luja, jotta musiikkia ja kuvia voidaan verrata keskenään. Tutkimukseen otettiin siis mukaan 

semiotiikan kenttä, joka tarkentui lopulta Charles S. Peircen pragmatistiseen semiotiik-

kaan. Tämä merkkien ja merkitysten tutkimuskenttä tarjoaa käsitteitä ja välineitä käydä 

dialogia eri taiteen- ja tieteenalojen kanssa (Pirinen 2012, 85). 
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Tutkimuksen aineistonkeruu tapahtui Oulussa toimivan avoimen sivistystyön järjestämän 

akvarellimaalauskurssin yhteydessä. Kurssilaisille soitettiin CD-levyltä heille tuntematon 

musiikkiteos, jonka jälkeen he maalasivat musiikista heränneen mielikuvansa. Heti maa-

laamisen jälkeen neljän kurssilaisen kanssa tehtiin yksitellen stimulated recall -haastattelu, 

jossa mielikuvan muodostumisprosessi käytiin uudelleen läpi musiikin stimuloimana. 

Haastattelujen avulla päästiin syvemmälle musiikin kokemisen ja mielikuvan muodostumi-

sen yhteyden selvittämisessä. Tutkimukseen osallistuneilta kerättiin myös kyselylomak-

keen avulla taustatietoa heidän suhteestaan musiikkiin ja akvarellimaalaukseen. 

Tutkimukseen valittiin musiikkiteokseksi suomalaisen säveltäjän Ilmari Hannikaisen pia-

nokappale Ensilumi (sarjasta Tunnelmia pianolle, op. 11b). Halusin tutkimukseen nimen-

omaan suomalaista musiikkia aiemmin tekemäni pilottitutkimuksen tulosten perusteella. 

Keväällä 2013 kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssille tekemässäni pilottitutkimuksessa 

käytin mielikuvien herättäjänä ranskalaisen Maurice Ravelin pianoteosta La Vallée des 

Cloches (Kellojen laakso pianosarjasta Miroirs, op. 43). Koehenkilöiden mielikuvat eivät 

tuolloin vastanneet teoksen aihetta. Oletan muutamien koehenkilöiden kanssa käymieni 

keskustelujen perusteella yhden vaikuttavan tekijän olleen aiheen tuntemattomuus suoma-

laisille koehenkilöille – Suomessa ei juuri laaksoja saatikka ranskalais-baskilaista kirkon-

kellokulttuuria ole. Mielikuvat kuitenkin perustuvat jokaisen aiempiin kokemuksiin ja ha-

vaintoihin (Kalliopuska 2005, 125–126). Suomalaisella musiikkivalinnalla sekä musiikin 

kuvaileman aiheen tuttuudella pyrin varmistamaan, että koehenkilöillä on oman henkilö-

historiansa nojalla mahdollisuus ”nähdä” musiikissa säveltäjän tarkoittama aihe. Pianomu-

siikkia tutkimukseen valitsin oman pianistitaustani takia. Ammattitaitoni vuoksi uskon 

pystyväni parhaiten analysoimaan juuri pianomusiikista kuultavia tämän tutkimuksen kan-

nalta merkittäviä seikkoja. 

Tähän tutkimukseen kerätty aineisto on monimuotoinen sekä varsin laaja. Aineistona käy-

tetään musiikkia, kyselylomakkeiden tietoja koskien akvarellimaalauskurssilaisten tausta-

tietoja, maalauksia sekä haastatteluja. Monta eri aineistomuotoa käytettäessä ilmiön tutki-

misessa puhutaan aineistotriangulaatiosta (Eskola & Suoranta 1998, 69). Tutkimukseeni 

liittyvien tutkimusotteiden pohjalta tiivistän tämän tutkimuksen fenomenologis-

semioottiseksi tutkimukseksi. 

Seuraavaksi tässä raportissa avaan tutkimukseni teoreettista puolta aloittaen tiiviisti asian 

ytimestä eli musiikin ja mielikuvien yhteydestä. Sen jälkeen kerron semiotiikan tutkimus-
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kentästä luvuissa kolme ja neljä painottaen Charles Peircen semiotiikkaa, ja selvitän, kuin-

ka sen tarjoamia välineitä käytetään musiikin ja kuvan analyysityökaluina. Teoriaosaa seu-

raa luvussa viisi raportointia yhteistyöstäni akvarellimaalauskurssin kanssa, jonka yhtey-

dessä esitellään kyselylomakkeissa esiin nousseet taustatiedot. Luku kuusi, aineiston ana-

lyysi, on lähes puolet tämän raportin laajuudesta johtuen juuri aineiston monimuotoisuu-

desta ja laajuudesta. Viimeisissä luvuissa seitsemän ja kahdeksan esittelen tutkimustulok-

set ja niistä vedettävät johtopäätökset sekä pohdin vielä tutkimuksen luotettavuutta ja ko-

koan päätelmäni musiikin ja mielikuvien osalta.  
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2 MUSIIKKI JA MIELIKUVAT 

2.1 Mielikuvat ja niiden synty 

Kalliopuskan (2005) Psykologian sanasto määrittelee mielikuvan sekä psyykkiseksi sisäl-

lykseksi, joka perustuu havaintoihin ja kokemuksiin, että työmuistiin tuotettuna kuvamai-

sena esityksenä jostakin asiasta. Mielikuvitus (imagery) taas määritellään kyvyksi tuottaa 

todellisuutta vastaamattomia mielikuvia, toisin sanoen ilman aistiärsykettä syntyviä mieli-

kuvia. (Kalliopuska 2005, 125–126.) Näiden määritelmien pohjalta mielikuvituksen voi-

daan sanoa koostuvan mielikuvista. 

Myös Lerkkasen ja Uusitalon (1990) kokoamat hieman vanhemmat mielikuvituksen määri-

telmät tukevat ajatusta mielikuvista mielikuvituksen osina. Juho Hollo (1918) selittää mel-

ko yleisesti mielikuvituksen tarkoittavan mielikuvia laajasti käsitettynä. Psykologian näkö-

kulmasta von Helhman (1965) tarkentaa mielikuvituksen käsitteen vapaaksi tajunnan toi-

minnaksi, joka muodostaa mielekkään toiminnan perustan. Hieman eri sanoin mielikuvi-

tusta määrittelee Pirkko Liikanen (1974b), jonka mukaan mielikuvitus tarkoittaa ”konk-

reettisen maailman objektien ja tapahtumien siirtymistä mielikuvien ja kuvitteellisen toi-

minnan tasolle”. (Lerkkanen & Uusitalo 1990, 39–40.) Liikasen määritelmä tukee omaa 

käsitystäni mielikuvituksesta: mielikuvat perustuvat kunkin kokemuksiin ja havaintoihin, 

jolloin myös mielikuvitus, joka koostuu mielikuvista, on niihin sidonnainen. 

Piaget’n ja Inhelderin teoriat jakavat mielikuvat kahteen ryhmään: reproduktiivisiin ja en-

nakoiviin mielikuviin. Reproduktiivisilla mielikuvilla tarkoitetaan tapahtumien sekä muut-

tumattomien muotojen ja esineiden suoraa kopioimista mieleen. (Lerkkanen & Uusitalo 

1990, 38.) Esimerkiksi mielikuva mandariinista olisi reproduktiivinen mielikuva. Ennakoi-

vat mielikuvat taas viittaavat liikkuviin ja muuttuviin mielikuviin sekä liikkeestä ja muu-

toksesta aiheutuvien seurausten mielikuviin (emt., 38). Mielikuva mandariinin puusta pu-

toamisesta ja hajoamisesta osuessaan kiveen olisi tämän määritelmän mukaan ennakoiva 

mielikuva.  Voidaan myös ajatella, että ennakoivat mielikuvat muistuttavat jo mielikuvi-

tusta. 

Sekä Juho Hollo että Albert Lilius erottelevat mielikuvat esinekuviin ja sanakuviin. Esine-

kuvat ovat havainnollisia mielikuvia, joihin assosioituu asioita aiemmista kokemuksista. 

Esinekuvat voivat olla mielessämme nähtyjä (appelsiini), kuultuja (linnunlaulu) tai vaikka-
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pa maistettuja asioita. Sanakuvat taas tarkoittavat mielikuvia, jotka piirtyvät usein mieleen 

kaavamaisina mielikuvina tai pelkkinä merkkeinä ja symboleina. (Jantunen, Ylipiha & 

Hokkanen 1993, 63–64.) Piaget’n ja Inhelderin reproduktiivinen mielikuva voidaan yhdis-

tää Hollon ja Liliuksen esinekuvaan, sillä molemmat tarkoittavat aiemmin havaitun asian 

mielessä muodostuvaa kuvaa. Muilta osin teoriat eroavat toisistaan. 

Mielikuvat syntyvät Kalliopuskan (2005, 125–126) mukaan ”havaitun tiedon muodostumi-

sen jälkeen”. Havaintoja tehdään aistikanavien kautta, joten aisteilla ja toiminnalla on suuri 

merkitys mielikuvien synnyssä. Mielikuva voi herätä niin auditiivisten (kuultujen), visuaa-

listen (nähtyjen), taktiilisten (tuntoaistilla koettujen), hajujen tai makujen antamista ärsyk-

keistä, ja mielikuvia voidaan myös kokea kaikkien aistien alueilla. Mielikuvia synnyttävät 

ärsykkeet taas voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin ärsykkeisiin. Sisäiset ärsykkeet kumpua-

vat mielen tai kehon sisältä (esimerkiksi muistot, tunne-elämykset, aineenvaihduntailmiöt) 

kun taas ulkoiset ärsykkeet tulevat nimensä mukaisesti kehon ulkopuolelta (esimerkiksi 

puhe, musiikki). (Lerkkanen & Uusitalo 1990, 37–38.) Tässä tutkimuksessa tutkitaan mie-

likuvia, jotka syntyvät musiikin toimiessa mielikuvan ärsykkeenä. 

Yllä esiteltyjen teorioiden pohjalta totean, että aiemmin koetut ja havaitut asiat muodosta-

vat mielikuvan ja siten myös mielikuvituksen perustan. Yksittäinen mielikuva vaatii synty-

äkseen jonkin ärsykkeen, kun taas mielikuvitus voi jatkaa mielikuvien sarjaa ilman ulko-

puolisia ärsykkeitä. Mielikuvan ja mielikuvituksen ilmiöt voidaan sitoa semiotiikan ter-

meihin interpretantti ja rajoittamaton semioosi. 

2.2 Mielikuvat ja musiikin merkityksellisyys 

Tärkeät musiikkikokemukset voivat toimia pohjana mielikuville. Tässä tutkimuksessa on 

syytä ymmärtää musiikin merkityksellisyyttä ihmiselle – toimiihan musiikki ärsykkeenä 

syntyvälle mielikuvalle. Aiemmat musiikkikokemukset voivat täten hyvinkin vaikuttaa 

syntyvään mielikuvaan. 

Ruismäki ja Juvonen (2011) selvittivät tutkimuksessaan taiteiden aseman merkittävyyttä 

varhaiskasvatuksen ja luokanopettajaopiskelijoiden elämässä. Useimmat vastanneista ker-

toivat saavansa taiteiden alueella eniten kokemuksia musiikista. (Ruismäki & Juvonen 

2011, 49.) Jo tämä tulos kertoo musiikin merkittävästä asemasta nykyihmisten elämässä. 

Ruismäen ja Juvosen tutkimuksessa lapsuuden musiikkikokemusten todettiin olevan vas-
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tanneille hyvin tärkeitä. Muistot musiikkihetkistä vanhempien kanssa ovat usein kauniita, 

ja esimerkiksi isän laulamien laulujen uudelleen kuuleminen voi luoda emotionaalisia 

muistoja. (Emt., 135.) Myös Kurkelan (1994, 421) mukaan äänet ja musiikki assosioituvat 

jo varhaisessa vaiheessa kinesteettisiin kokemuksiin, mutta myös turvallisuuden tai kauhun 

kokemuksiin. 

Kokemukset musiikin tuottamisesta voivat kuuntelukokemusten rinnalla olla niin ikään 

merkittäviä. Useat vastanneet Ruismäen ja Juvosen (2011) tutkimuksessa kertoivat kau-

niista kokemuksista esimerkiksi esiintymisistä kuoron konserteissa. Musisoinnista saatu 

palaute taas vahvisti käsitystä omasta itsestä. Kokemuksista instrumenttiopetuksessa löy-

dettiin myös aihetta kritiikkiin: muutamat vastanneet olivat kokeneet opetuksen enemmän-

kin lopputulokseen ja onnistumiseen tähtääväksi kuin luovaa toimintaa kehittäväksi. 

(Ruismäki & Juvonen 2011, 137.) 

Nuorille musiikki voi merkitä kanavaa huomion saamiseksi. Järviluoma (2003) toteaa ny-

ky-ympäristön olevan meluisa, jolloin nuorille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin tuottaa entistä 

voimakkaampia ääniä saadakseen aikaan ympäristön reaktioita. Tällä voidaan selittää 

nuorten kiinnostusta kovaääniseen rock-musiikkiin. (Järviluoma 2003, 351.) 

Päinvastaisen näkökulman musiikin merkittävyydelle tarjoaa Harnoncourt (1986), joka on 

todennut erityisesti klassisen musiikin tarjoavan ihmiselle pakopaikan meluisasta ja jopa 

korvia riipivästä elinympäristöstä. Sen vuoksi klassisen musiikin pitäisi kuulostaa kauniilta 

nykyihmisen korviin. Harnoncourt väittääkin, että kuuntelemme mieluummin vanhempien 

aikakausien taidemusiikkia kuin oman aikamme musiikkia. Emme kuitenkaan voi täysin 

ymmärtää vanhaa musiikkia, sillä emme ole eläneet tuota aikaa. Oman aikansa musiikki 

merkitsee ihmiselle eniten, koska musiikki kuvastaa aikaansa. Nykyään ihmiset ehkä mie-

luummin pakenevat nykymaailmasta klassisen musiikin avulla kuin etsivät aikamme mu-

siikista henkilökohtaisia merkityksiä. (Harnoncourt 1986, 9–11.) 

Ruismäen ja Juvosen (2011) tutkimuksessa yksi vastanneista kertoo käsittelevänsä musii-

kin avulla tunteitaan esimerkiksi vertaamalla omaa elämäänsä laulujen tarinoihin. Hänelle 

musiikki on tärkein taidemuoto, vaikkei itse soita mitään soitinta. Toinen vastaaja taas ker-

too käyttävänsä pianon soittamista ajatusten poisviemiseen ikävistä asioista. Musiikin 

käyttäminen rentoutumiseen ja hektisen elämän rauhoittamiseen onkin yleistä vastanneiden 

keskuudessa. (Emt., 136.) Saarikallio (2007) on määritellyt väitöskirjassaan seitsemän eri-
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tyisesti nuorten käyttämää tunteiden säätelyn strategiaa: viihdyke, elpyminen, elämykset, 

irtautuminen, purkaminen, mielikuvatyöskentely ja lohtu. Tutkimuksessa musiikin kuunte-

lu oli merkittävimmässä roolissa tunteiden säätelyn kannalta. (Emt.) 

Musiikki voi siis merkitä ihmiselle monenlaisia asioita. Toiset käyttävät sitä huomion saa-

miseksi, toiset taas terapian tavoin rauhoittumiseen, oman elämän tutkimiseen sekä ajatus-

ten kääntämiseen pois omista huolista. Musiikki voi tuoda mieleen kauniita, mutta myös 

ikäviä muistoja, tai sitä voi käyttää hetkellisenä pakopaikkana arjen kiireistä. Musiikkia ei 

tarvitse välttämättä tehdä itse, vaan pelkkä kuunteleminenkin voi olla ihmiselle tärkeää. 

2.3 Musiikilliset merkitykset 

Kurkela (1990) väittää mielikuvituksen olevan musiikillisen merkityksen ymmärtämisen 

kannalta olennainen tekijä. Hän perustelee väitettään muun muassa osoittamalla, miten 

musiikki ja kieli eroavat toisistaan ilmaisutavoiltaan. Kieli ilmaisee asioita kuvailevasti eli 

se edustaa jotain tiettyä asiaa tai ilmiötä perustuen sosiaaliseen konventioon. On siis ennal-

ta sovittu, mitä lause ”Sauli Niinistö on Suomen presidentti” tarkasti merkitsee. Kun kielen 

ilmaisu on täsmällistä ja kuvailevaa, musiikilla voidaan ”vain” ilmentää eri asioita. Mu-

siikki ei edusta esimerkiksi surullisuutta, vaan se on surullista. Näin ollen Kurkela toteaa 

musiikin tavan merkitä olevan ekspressiivistä. (Kurkela 1990, 9–10.) 

Yllä esitetty Kurkelan väite perusteluineen voidaan ymmärtää siten, että jokaisen mieliku-

vitus on osana musiikillisen merkityksen ymmärtämisessä. Koska mielikuvitus taas perus-

tuu jokaisen omaan henkilöhistoriaan, myös musiikista ymmärrettävät merkitykset vaihte-

levat jokaisen aiempien kokemusten mukaan.  

L. B. Meyer (mm. 1956, 1967) on jakanut musiikissa ilmenevät merkitykset kahteen luok-

kaan, jotka ovat Kai Karman (1986) suomentamana seuraavat: sisäinen merkitys (embo-

died meaning) ja ulkoinen merkitys (designative meaning). Sisäisellä merkityksellä tarkoi-

tetaan musiikin sisäisiä viittauksia itseensä, jolloin musiikki merkitsee vain itsensä kautta. 

Kuulija voi kutoa oman musiikillisen tietoutensa ja historiansa avulla näistä merkityksistä 

oman näkemyksensä vaikkapa mielikuvien avulla. Ulkoisella merkityksellä tarkoitetaan 

taas musiikin itsensä tuottamia ei-musiikillisia eli musiikin ulkoisia merkityksiä kuten vä-

rejä, asioita ja tunteita. (Sloboda 1985, 64–65.) Sisäiset ja ulkoiset merkitykset eivät kui-
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tenkaan sulje toisiaan pois, vaan ne vaikuttavat käsi kädessä samassa musiikkiteoksessa 

(Meyer 1956, 1). 

2.4 Musiikin kuuntelukokemus 

Ruismäki ja Juvonen (2011) jakavat musiikin ja myös muiden taiteiden kokemisen kahteen 

kategoriaan: tuottamiseen ja vastaanottamiseen. Musiikissa tämä tarkoittaa esimerkiksi 

säveltämistä ja kuuntelemista. (Emt., 49.) Kurkela (1990) toteaa musiikin merkityksen 

ilmenevän nimenomaan kuuntelukokemuksessa. ”Jos ymmärtämistä ei tapahdu musiikista 

suoraan, ei ole olemassa sanakirjaa, josta hämäräksi jääneen musiikillisen ilmaisun merki-

tys selviäisi.” (Emt., 10.)  

Hyvösen (1995) teoria musiikin kuuntelemisen kokemisesta liittyy olennaisesti Meyerin 

(mm. 1956, 1967) teoriaan musiikin sisäisistä ja ulkoisista merkityksistä, joka on esitelty 

edellisessä luvussa 2.3. Hyvönen on hahmotellut kolme eri tapaa lähestyä musiikin kuunte-

lemista ja samalla siitä syntyviä kokemuksia. Jako kiteytyy formaaliseen, kinesteettis-

ekspressiiviseen (emotionaaliseen) ja referentiaaliseen lähestymistapaan. Formaalinen lä-

hestymistapa kytkeytyy Meyerin musiikin sisäisiin merkityksiin kun taas referentiaalinen 

lähestymistapa kulkee musiikin ulkoisten merkitysten kanssa. Kinesteettis-ekspressiivinen 

lähestymistapa tasapainoilee näiden kahden merkityskategorian välimaastossa. (Hyvönen 

1995, 77; ks. myös Hyvönen 2007.) 

Formaalisessa kuuntelussa musiikissa koettavat merkitykset liittyvät konkreettisesti mu-

siikkiin itseensä ja sen sisältämiin musiikin elementteihin. Näihin elementteihin kuuluvat 

muun muassa musiikin rytmi, melodia ja harmonia. Tämä lähestymistapa on melko ana-

lyyttinen ja kuuntelukokemus rajoittuu musiikin sisäisiin ominaisuuksiin. (Hyvönen 1995, 

99–101.) Kinesteettis-ekspressiivisessä kuuntelemisessa musiikki koetaan tunteiden ja tun-

netilojen kautta. Esimerkiksi kiihtymisen ja rauhoittumisen reaktiot sekä puhtaat tunneko-

kemukset kuten ilo tai suru yhdistetään kinesteettis-ekspressiiviseen musiikin kuuntelun 

kokemiseen. (Emt., 143–144.) 

Referentiaalinen musiikin kuuntelu on kaikkein eniten kytköksissä tähän tutkielmaan. Hy-

vösen (1995, 100) mukaan referentiaalisella kuuntelulla koetaan musiikin ulkoisia merki-

tyksiä, jotka ovat tunteita konkreettisempia ja joihin kytkeytyy jokin assosiatiivinen aspek-
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ti. Toisin sanoen musiikki herättää mielikuvia, jotka liittyvät musiikin ulkoisiin asioihin 

kuten väreihin tai esineisiin (emt., 164). 

2.5 Musiikin herättämät mielikuvat 

Kurkela (1994) jaottelee musiikin synnyttämät mielikuvat kolmeen luokkaan: ei-

musiikillisiin, musiikillisiin ja emotionaalisiin mielikuviin. Kurkelan mukaan ei-

musiikilliset mielikuvat tarkoittavat musiikin ulkopuolisia asioita kuten linnun laulua tai 

värejä. Musiikki ei kykene suoraan sanomaan, mitä asiaa se kuvaa, mutta jos musiikilla on 

tarpeeksi samankaltaisia ominaisuuksia kuin jollain ulkomusiikillisella asialla, yhteys asi-

oiden välille voidaan luoda. (Emt., 416–419.) 

Musiikki itse vaikuttaa toki paljon siitä syntyviin mielikuviin. Konkreettista eli jotakin 

esittävää musiikkia kuunneltaessa kuulijan assosiaatioiden ryhmä jää pieneksi, jolloin mie-

likuvatkin ovat tarkempia. Abstraktimpi musiikki voi olla kuulijalle etäisempää, mutta 

mielikuvilla on enemmän jouston varaa. Abstraktilla musiikilla ei välttämättä ole paljoa-

kaan kuvailtavan aiheen kanssa yhteisiä primaariominaisuuksia, jolloin muodostuvat mie-

likuvat eivät kohtaa kyseistä aihetta. (Kurkela 1994, 417.) 

Kurkelan (1994) ei-musiikilliset mielikuvat voidaan suoraan yhdistää Meyerin (1956) teo-

riaan musiikin ulkoisista merkityksistä ja samalla Hyvösen (1995) teoriaan referentiaalises-

ta kuuntelemisesta: musiikin ulkoinen merkitys luo ei-musiikillisen mielikuvan. Musiikilli-

set mielikuvat saadaan suoraan musiikista itsestään. Esimerkiksi erilaiset liikemielikuvat 

kuten kiihdytys, hidastus, nousu ja lasku voidaan kuulla suoraan musiikin etenemisestä. 

Myös mielikuvat korkeasta ja matalasta ovat helposti havaittavissa musiikista esimerkiksi 

melodian siirtyessä korkeisiin ääniin tai vastaavasti mataliin ääniin. Korkealla ja matalalla 

voi olla myös toisenlaisia funktioita: kuulija voi kokea korkean äänen kevyeksi ja matalan 

raskaaksi. (Kurkela 1994, 419–420.) Meyerin (1956) teoriaan yhdistettynä musiikilliset 

mielikuvat liittyvät musiikin sisäisiin merkityksiin. Hyvösen (1995) teoriassa musiikilliset 

mielikuvat taas liittyisivät formaaliseen kuuntelutapaan. 

Emotionaaliset mielikuvat liittyvät kuulijan kokemuksiin ja odotuksiin kuultavasta teok-

sesta. Vauvana meitä pidellään sylissä ja tuuditellaan lempeästi heijaten. Näinkin varhai-

nen kokemus voi kummuta emotionaalisena mielikuvana musiikista, joka muistuttaa tuosta 

kokemuksesta. Musiikkiteoksen voi myös odottaa kulkevan johonkin tiettyyn suuntaan – 
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toisinaan odotukset täyttyvät, toisinaan eivät. Emotionaaliset reaktiot ovat odotusten mu-

kaiset: odotusten täyttyessä kuulija kokee mielihyvää, kun taas odotusten pettäessä turhau-

tuminen voi olla suurtakin. Vaikeasti hahmotettava musiikki tuottaa usein ärsyyntymisen ja 

turhautumisen tunteita. (Kurkela 1994, 421–422.)  

Hyvösen (1995) kinesteettis-ekspressiivinen musiikin kuuntelutapa voidaan osittain linkit-

tää Kurkelan (1994) emotionaalisiin mielikuviin. Teorioita tarkastellessa täytyy kuitenkin 

huomioida ero musiikin herättämien tunteiden ja musiikin herättämien emotionaalisten 

mielikuvien välillä. Oman käsitykseni ja aiemmin esiteltyjen päätelmien nojalla totean, että 

emotionaaliset mielikuvat liittyvät aiempiin kokemuksiin, jotka heräävät musiikin mukana, 

tai odotuksiin musiikin etenemisestä, kun taas tunteet kumpuavat musiikista ilman viittaus-

ta aiempaan kokemukseen. 

 

Kuva 1. Musiikin kuuntelukokemuksen muotoutuminen mielikuvaksi. 

Edellä esitettyyn kuvioon (kuva 1) olen koonnut ajatukseni musiikin kuuntelukokemuksen 

muodostumisesta mielikuviksi Hyvösen, Meyerin ja Kurkelan teorioiden pohjalta ja vas-

taan samalla alustavasti kolmanteen tutkimuskysymykseeni: Miten musiikin kuuleminen ja 

kokeminen muotoutuu mielikuvaksi? Musiikkia voi kuunnella kolmella tavalla, joten myös 

kolmenlaisia mielikuvia voi syntyä samasta teoksesta. Tutkimuksen edetessä tarkentuu, 

onko esittämälläni kuviolla perusteita myös tämän tutkimuksen tulosten valossa. 
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3 SEMIOTIIKAN KENTTÄ 

Semiotiikan tieteenala tutkii merkkejä ja niiden merkityksiä. Elämässä merkkejä ja niiden 

merkityksiä kohdataan joka päivä – liikenteessä tulkitaan liikennemerkkejä, ruokakaupassa 

maitopurkin etikettejä. Jokaisessa elinympäristössä, kulttuurissa ja yhteiskunnassa merkit 

ja merkitykset siis kytkeytyvät ihmisten arkielämään. (Veivo & Huttunen 1999, 9.) Koska 

myös ajatuksemme ja mielikuvamme ovat merkkejä, voidaan mitä tahansa rajattavissa ole-

vaa ilmiötä tai asiaa tulkita merkkinä (Pirinen 2012, 89). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 

musiikkia ja kuvia sekä niiden välistä suhdetta semioottisten merkkien kautta. 

Tieteenalana semiotiikka heräsi todella henkiin 1900-luvun alussa kahden merkittävän 

ajattelijan myötä: ranskalaisen Ferdinand de Saussuren sekä yhdysvaltalaisen Charles San-

ders Peircen. Näiden kahden teoriat aloittivat modernin semiotiikan kaksi erillistä linjaa, 

joista de Saussuren traditiota kutsutaan strukturalistiseksi semiotiikaksi sen painottaessa 

merkkien muodostamia järjestelmiä ja niiden rakenteita. (Pirinen 2012, 85–86.) Peircen 

traditiota taas kutsutaan pragmatistiseksi, sillä kiinnostuksen kohteena on merkin toiminta 

eli merkityksien ja merkkien tulkinnan kehittyminen (Vuorinen 1997, 51). 

3.1 Merkki ja merkkijärjestelmä 

Merkin tarkoitus on edustaa jotakin asiaa tai ilmiötä. Ajatellaan esimerkiksi, että puhe 

koostuu merkeistä (sanat), jotka liittyvät merkkijärjestelmäksi (lause). Tätä merkkijärjes-

telmää sitten kukin tulkitsee suhteessa käsityksiinsä todellisuudesta. Lotman (1990) mää-

rittelee merkin keskeiseksi tuntomerkiksi kyvyn toteuttaa korvaamisen funktio: ”Merkki on 

esineiden, ilmiöiden ja käsitteiden aineellistunut korvike yhteisön informaation vaihdossa.” 

(Veivo & Huttunen 1999, 23.) Seuraavaksi esittelen semiotiikan kaksi merkittävintä merk-

kimallia, jotka tänäkin päivänä luovat pohjan semiotiikan tieteenalalle. 

3.1.1 Saussuren dyadinen merkki 

Postuumisti vuonna 1916 julkaistussa kirjoituksessa Cours de linguistique générale esitel-

tiin ensimmäisen kerran Ferdinand de Saussuren (1857–1913) näkemys kaksipuolisesta 

kielellisestä merkistä eli dyadista. de Saussure erotti kielellisessä merkissä, esimerkiksi 

sanassa ”koira”, kaksi puolta: merkitsijän (signifiant) ja merkityn (signifié). (Cobley & 
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Jansz 1998, 9–10.) Tarasti (1992, 13) käyttää samoista termeistä suomennoksia ilmaisu ja 

sisältö. 

Merkitsijä de Saussuren teoriassa tarkoittaa merkin materiaalista olemusta. Esimerkiksi 

lausuttaessa sanaa ”koira” voidaan tuntea äänen muodostuvan materiaalisesti äänihuulten 

värinästä. Merkitsijä on siis tässä tapauksessa ”äänikuva” sanasta koira. Kirjoitettaessa 

merkitsijänä toimii paperille jäävä konkreettinen kynän jälki sanasta ”koira”. Merkitty on 

sanaa edustava mentaalinen käsite. Sana ”koira” synnyttää kuulijassaan mentaalisen käsit-

teen (mielikuvan) koiramaisesta olennosta, ei niinkään todellisesta koirasta kuten spanielis-

ta tai susikoirasta. Koirasta syntynyt mentaalinen käsite on siis merkin ”merkitty”. (Cobley 

& Jansz 1998, 10–11.) Kuvassa 2 havainnollistuu de Saussuren merkin osat ja niiden kyt-

keytyminen toisiinsa. 

 

Kuva 2. Saussuren dyadinen merkki (Veivo & Huttunen 1999, 27). 

Saussuren merkkiteoriassa perusajatuksena toimii siis merkin kahden elementin, merkityn 

ja merkitsijän, yhteenliittymä. Ilman merkittyä ei ole merkitsijää, eikä ilman merkitsijää 

ole merkittyä. Sana ”tuuli” toimii merkitsijänä, koska siihen liittyy idea ulkona liikkuvasta 

ilmavirrasta. Toisaalta koska merkitsijä ”tuuli” on olemassa, suomen kielestä löytyy ilmiö-

tä vastaava käsite (sana ”tuuli”). Merkitsijän ja merkityn suhde on siis vastavuoroinen. 

(Veivo & Huttunen 1999, 26–27.) 

Merkitsijän ja merkityn välisestä suhteesta täytyy huomioida kaksi tärkeää seikkaa: yhdellä 

merkitsijällä voi olla suhde useampaan merkittyyn ja toisin päin. Esimerkiksi merkitsijä 

(ilmaisu) ”omena” voi olla suhteessa sisältöön ”hedelmä” tai ”terveellinen”. Toisaalta taas 

merkitty (sisältö) ”omena” on suhteessa englannin kielen ilmaisuun ”apple” sekä ranskan 

kielen ilmaisuun ”pomme”. (Hall 2007, 10.) Saussuren teorian yksi keskeisistä ajatuksista 

liittyykin kielellisen merkin arbitraarisuuteen eli mielivaltaisuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä, 
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että merkin konkreettisesta ilmiasusta ei voida päätellä mitään merkin varsinaisesta sisäl-

löstä. (Tarasti 1992, 14.) Merkitsijän ja merkityn välillä on siis konventionaalinen eli so-

pimuksenvarainen suhde – toisin sanoen sovitut säännöt määrittävät, mitä tietty merkki 

milloinkin tarkoittaa (Cobley & Jansz 1998, 14). 

3.1.2 Peircen triadinen merkki 

Amerikkalainen filosofi Charles Peirce (1839–1914) kehitteli omaa merkkiteoriaansa. 

Saussuren teoriasta poiketen Peircen merkki koostuu kolmesta elementistä, jotka ovat kol-

miosuhteessa toisiinsa. Merkin osia kutsutaan nimillä representamen, objekti ja interpre-

tantti (CP 2.228; ks. myös Bergman & Paavola 2003 ja Tarasti 1992, 29). Representa-

menista voidaan käyttää myös suomennosta merkkiväline (ks. Veivo & Huttunen 1999, 40) 

ja interpretantista termiä tulkitsin (ks. Tarasti 1992, 29). Tässä raportissa käytetään vakiin-

tuneita, alkuperäisiä mukailevia termejä. Kuva 3 havainnollistaa Peircen merkkimallin 

kolmiosuhdetta. 

 

Kuva 3. Peircen triadinen merkki. (esim. Veivo & Huttunen 1999, 41.) 

Peircen pragmatistisessa semiotiikassa merkin toiminta eli semioosi on keskeisenä kiinnos-

tuksen kohteena. Merkki siis koostuu kolmesta osasta: representamen tarkoittaa merkin 

konkreettista osaa, joka on suhteessa tiettyyn objektiin. Näistä taas nousee merkin interpre-

tantti. Toisin sanoen merkki on yhtä kuin jokin materiaalinen tai mentaalinen asia, joka 

representoi jotain, ja joka voidaan tulkita jollain tavalla. (Veivo & Huttunen 1999, 40–41.) 

Esimerkiksi kirjoitettu representamen ”Urho Kekkonen” on suhteessa objektiin (konkreet-

tinen, aikanaan elänyt Urho Kekkonen), ja näiden suhteesta muodostuu interpretantti Urho 

Kekkosesta (Suomen presidentti, jämerä mies). 
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Siinä missä de Saussuren merkki toimii vain merkitsijän ja merkityn välisen suhteen varas-

sa luomatta mitään uusi merkityksiä, Peircen merkki luo jatkuvasti uusia merkkivälineitä ja 

samalla merkitysten ketju jatkuu loputtomiin. Toiminta tapahtuu seuraavalla tavalla: Peir-

cen kolmiosuhteisen merkin interpretantti muuttuu uudeksi itsenäiseksi merkiksi, joka 

aloittaa uuden merkin kolmiosuhteen. Sama toistuu aina uuden interpretantin syntyessä. 

(Cobley & Jansz 1998, 25.) Edellä mainittu esimerkki Urho Kekkosesta voi synnyttää lo-

puttoman merkkien ketjun: interpretantista ”Suomen presidentti” tulee seuraava represen-

tamen, joka voi johtaa interpretanttiin Tarja Halonen. Merkki ”Tarja Halonen” taas voi 

johtaa ajatukseen sosiaalidemokraatista ja edelleen eduskuntavaaleista ja niin edelleen. 

Tätä loputtomien interpretanttien ketjua kutsutaan semiotiikassa usein rajoittamattomaksi 

semioosiksi (emt., 26). 

3.2 Peirceläisen semiotiikan lähtökohdat 

3.2.1 Semioosi 

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, termillä semioosi tarkoitetaan merkkien toimintaa 

(Veivo & Huttunen 1999, 14). Peircen triadinen merkki sisältää jo itsessään monimuotoista 

toimintaa, sillä representamen, objekti ja interpretantti toimivat yhdessä ja muodostavat 

merkin varsinaisen merkityksen (Pirinen 2012, 89). Toisin sanoen representamen herättää 

jonkin interpretantin, joka viittaa johonkin objektiin. Nämä yhdessä muodostavat merkin ja 

sen merkityksen. (CP 2.228; ks. myös Bergman & Paavola 2003.) 

Yksinkertaistan semioosin käsitettä vielä esimerkillä: Näet sanan ”appelsiini” (representa-

men), joka tuo mieleesi kuvan appelsiinista (interpretantti), joka taas viittaa sinulle tuttuun 

appelsiinihedelmään (objekti). Nämä kolme osapuolta toimivat yhdessä muodostaen ”ap-

pelsiini”-merkin merkityksen. Voidaan siis todeta, että semioosissa liittyvät yhteen sekä 

materiaalinen todellisuus että mentaalinen maailma (Veivo & Huttunen 1999, 15). 

Mentaalisen ja materiaalisen maailman suhde toisiinsa toimii kahteen suuntaan: toisaalta 

saamme tietoa materiaalisesta maailmasta havainnoiden siellä esiintyviä merkkejä, toisaal-

ta omat käsityksemme muokkaavat materiaalisen maailman merkit käsitystemme kaltai-

seksi (Veivo & Huttunen 1999, 15). Appelsiini-esimerkissä oma tietomme appelsiinin ul-

konäöstä ohjaa tulkintaamme nähdessämme sanan appelsiini. Oma käsityksemme siis 

muokkaa materiaalisessa maailmassa havaitsemamme merkin merkitystä. Jos taas näet 
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itsellesi vieraan hedelmän ja sen alla sanan ”karambola”, oletat kyseisen hedelmän olevan 

nimeltään karambola. Näin materiaalisen maailman merkki taas muokkaa tietämystäsi he-

delmistä. Semioosi sisältää siis myös merkkien tulkitsemista sekä tulkintojen avulla tehtä-

viä johtopäätöksiä (emt., 14). 

Kuten aiemmin kerrottiin, peirceläisessä semiotiikassa semioosi eli merkitysprosessi on 

ydinasemassa. Mikään Peircen merkin kolmesta osasta – representamen, objekti, interpre-

tantti – ei voi esiintyä yksin, vaan ne tuottavat toisensa. Peircen interpretantin aloittaessa 

uuden merkin kolmiosuhteen puhutaan rajoittamattomasta semioosista (ks. luku 3.1.2), 

jolloin merkitysprosessi jatkuu tulkinnasta toiseen. Bergman (2008) esittää ajatuksen, että 

koska merkityksenantoprosessi jatkuu rajoittamatta, ei merkeillä olisi merkitystä juuri 

merkityksenannon hetkellä. Pirinen (2012, 88–89) kuitenkin huomauttaa merkityksen ”täs-

sä ja nyt” syntyvän tulkittaessa jotain ilmiötä, sillä juuri tulkintamme pysäyttää merkitys-

prosessin. Oranssi, suurehko pyöreä hedelmä tulkitaan appelsiiniksi eikä vaikka omenaksi. 

3.2.2 Peircen kolme filosofista kategoriaa 

Peircen koko filosofinen ajattelu ja samalla hänen semiotiikkansa perustuu kolmeen filoso-

fiseen kategoriaan. Hänen mukaansa ilmiöistä voidaan tarkkaavaisella havainnoinnilla löy-

tää kolmenlaisia elementtejä (CP 8.264–265; ks. myös Bergman & Paavola 2003):  

By the phenomenon I mean whatever is before our minds in any sense. The three 

categories are supposed to be the three kinds of elements that attentive perception 

can make out in the phenomenon. 

Näin ollen Peirce myös käsittää ilmiöksi minkä tahansa tarkasteltavana olevan asian, jota 

voidaan tarkastella millä tahansa tavalla (CP 8.264–265; ks. myös Bergman & Paavola 

2003). Filosofiset kategoriat ovat nimeltään firstness, secondness ja thirdness, joilla siis 

pyritään kuvaamaan muun muassa ihmisen suhdetta todellisuuteen kolmella eri tavalla. 

(Tarasti 1992, 26.) Misak (2004, 20) selittää, että jokainen kategoria on osana kaikessa 

mitä koemme ja havaitsemme, mutta useissa tapauksissa jokin kategorioista saattaa koros-

tua tai esiintyä hallitsevana ilmiötä tarkastellessa. 

Tarasti (1992, 26) kuvaa ilmiön tarkastelua firstnessin tasolla analysoimattomaksi, välittö-

mäksi ja hetkelliseksi. Misak (2004, 22) taas toteaa ensimmäisen kategorian koostuvan 

lähinnä mahdollisuuksista, ohikulkevista spontaaneista tuntemuksista. Peirce itse selittää 
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firstnessin yksinkertaisimmillaan kuvaavan ilmiöitä tai asioita, jotka eivät viittaa mihin-

kään muuhun (CP 8.328; ks. myös Bergman & Paavola 2003). 

Firstnessista voidaan erottaa käsite first, joka toimii yksikkönä firstnessin kategoriassa. 

Tarkasteltavasta ilmiöstä erotettavaa firstnessin piirrettä kutsuttaisiin siis termillä first. 

First on nimensä mukaan juuri sitä, mitä se kuvaa: ensimmäinen ajatus, tuntemus tai ko-

kemus, joka jostain asiasta tai ilmiöstä herää ja joka on ohi heti, kun sitä pysähtyy ajatte-

lemaan. (Misak 2004, 22.) Koska kaikki kolme kategoriaa ovat osana ilmiöiden tarkastelua 

(ks. emt., 20), voidaan ilmiöistä toisten kategorioiden kohdalla erottaa yksiköt second ja 

third. 

Määritelmänsä mukaan Peirce näkee secondnessin ilmenevän jonakin juuri sellaisena kuin 

se on, joka on suhteessa johonkin toiseen, mutta ei mihinkään kolmanteen (CP 8.328; ks. 

myös Bergman & Paavola 2003). Misak (2004) toteaa secondnessin sisältävän kovia tosi-

asioita, jotka syntyvät kahden asian välisestä suhteesta. Toisin ilmaistuna secondness pitää 

sisällään vain raa’an olemassaolon elementin, mikä tarkoittaa jonkin olemassaoloa juuri 

sellaisena kuin se on. (Emt., 21.) Tarasti (1992, 26) kuvailee secondnessin perustuvan toi-

minnan ja vastavaikutuksen tai ärsykkeen ja vastauksen dynamiikkaan.  

Secondnessin yksikkö second voidaan Tarastin (1992) mukaan määritellä yksinkertaisesti 

kovaksi tosiasiaksi. Kun ilmiö vaatii itsensä tunnustamista jonain muuna kuin mielen oma-

na luomuksena, se edustaa jotain todellista ja on täten second. ”Niinpä juuri secondnessin 

välityksellä olemme kosketuksessa todellisuuteen.” (Tarasti 1992, 26.) 

Kolmannen kategorian eli thirdnessin voi tiivistää yleisten lakien kategoriaksi (Cobley & 

Janzs 1998, 28). Tarasti (1992, 27) selittää thirdnessin edustavan intellektuaalista toimintaa 

sekä loogista päättelyä, jotka tuovat lakia ja järjestystä kaaokseen ja mielivaltaisuuteen. 

Myös Peirce itse sanoo, että laki ja tarpeellisuus hallitsevat kolmatta kategoriaa. Laki, tai 

tarpeellinen yhteys, toimii välittävänä voimana toiminnan ja reaktion välillä, jolloin toi-

minnan tulos ei enää ole sattumaa. (Misak 2004, 21.) 

Seuraavaan kuvioon (kuva 4) olen koonnut Peircen kolmen kategorian pääpiirteet ja niiden 

suhteet toisiinsa. Firstness ei ole suhteessa muuhun kuin itseensä ja se kuvaa välitöntä ny-

kyhetkeä. Secondness on konkreettisuuden ja kovien tosiasioiden kategoria, jonka olemas-

saolo perustuu kahden ilmiön, toiminnan ja reaktion, suhteeseen. Toinen kategoria on siis 
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suhteessa ensimmäiseen kategoriaan. Thirdness eli yleisten lakien kategoria taas sisältää 

myös kaksi muuta kategoriaa ja liittää ne toisiinsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Peircen filosofiset kategoriat ja niiden suhteet toisiinsa. 

Tarasti (1992) kertoo Peircen liittävän firstnessin kategoriaan myös abduktiivisen päätte-

lyn, joka antaa vain luultavaa, mahdollista tietoa. Toiseen kategoriaan Peirce liittää induk-

tiivisen päättelyn, jossa päätelmiä tehdään empiiristen tapausten, kovien tosiasioiden, pe-

rusteella. Tieto ei kuitenkaan ole täysin varmaa, sillä jokin toinen empiirinen tapaus voi 

kumota päättelyn johtopäätökset. Täten voidaan myös menneestä oppiminen yhdistää toi-

seen kategoriaan. Thirdnessille taas on ominaista deduktiivinen päättely, joka ottaa kaikki 

mahdollisuudet huomioon ja jonka tuloksena on varmaa tietoa. (Emt., 27.) 

3.2.3 Kategoriat ja triadinen merkki 

Kuten aiemmin todettiin, filosofiset kategoriat toimivat perustana myös koko Peircen se-

miotiikalle. Lyhyesti selitettynä representamen on first, objekti on second ja interpretantti 

on third (Cobley & Janzs 1998, 28). Representamen toimii ensimmäisenä havaintona tai 

kokemuksena merkistä, joka hyvin nopeasti muuttuu viittaukseksi merkin objektiin eli se-

condiin. Objekti on merkin kova tosiasia. Merkin tulkinta taas on third, sillä tulkintaa oh-

jaavat tieto, käsitykset ja yleiset lait. Interpretantti ei synny ilman ulkopuolista tietoutta. 

Firstness 

Välitön ja hetkellinen nyky-

hetki 

Mahdollisuus 

Abduktio, ei varmaa tietoa 

Secondness 

Kovat tosiasiat 

Menneestä oppiminen 

Induktio, ei täysin varmaa 

tietoa 

Thirdness 

Yleiset lait 

Tulevan ennakointi 

Deduktio, varmaa tietoa 
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Mukailemassani semioottisessa kolmiossa (kuva 5) on havainnollistettu kategorioiden sekä 

triadisen merkin osien yhdistymistä. 

 

Kuva 5. Semioottinen kolmio. (ks. Ojala 2009a, 269; Tarasti 1992, 29.) 

Triadisen merkin osapuolet yhdistyvät siis suoraan filosofisiin kategorioihin, mutta merkin 

jokaista osapuolta voi myös tarkastella kaikkien kolmen kategorian kautta. Toisin sanoen 

sekä representamenin, objektin että interpretantin suhdetta merkin kokonaisuuteen voidaan 

havainnoida kolmen olemisen tason kautta. (Cobley & Janzs 1998, 30.) Näin syntyy uusi 

merkkityyppien jaottelu, joka havainnollistetaan seuraavassa taulukossa (taulukko 1). 

Merkkityypit on suomennettu Ojalan (2009b) mukaan. 

Taulukko 1. Peircen yhdeksän merkkityyppiä. (ks. Cobley & Janzs 1998, 31.) 

MERKKI 
Suhde olemiseen 

Firstness Secondness Thirdness 

Merkin omi-

naisuus 

Representamen Kvalimerkki Sinmerkki Legimerkki 

Objekti Ikoni Indeksi Symboli 

Interpretantti Reema Disentti Argumentti 

 

Representamenia tarkasteltaessa kolmen kategorian kautta saadaan kolme uutta merkki-

tyyppiä: kvalimerkki, sinmerkki ja legimerkki. Kvalimerkki tarkoittaa jotain merkin yksit-

täistä kvaliteettia, joka kiinnittää välittömästi huomion. Sinmerkki kääntyy sanoista ”a 

single sign” ja käsittää yksittäisen merkin, joka voidaan tuottaa jonkin säännön tai periaat-

teen mukaan. Tuo sääntö, jolla merkkejä tuotetaan, on legimerkki. (Tarasti 1992, 31.) 

Ikoni, indeksi ja symboli ovat näistä merkkityyppien kolmijaoista kenties tunnetuimpia. Ne 

kuvaavat, millä tavoin merkki on suhteessa objektiinsa. Ikoni kuvaa merkin objektia pyrki-



21 
 

 

en samankaltaisuuteen, indeksin suhde objektiin on välillinen ja symboli vaatii tietoutta, 

jotta voidaan ymmärtää sen yhteys objektiinsa. (Tarasti 1992, 29–30.) Ikonista, indeksistä 

ja symbolista kerrotaan tarkemmin luvussa 4.1, sillä ne ovat keskeisessä asemassa taiteen 

semioottisessa tarkastelussa ja ovat täten olennaisia tämän tutkimuksen kannalta. 

Merkki suhteessa interpretanttiinsa tuottaa vielä yhden merkkityyppien kolmeen jaon ree-

moihin, disentteihin ja argumentteihin. Tarasti (1992, 31) selittää jaottelua selkeästi: 

”Reema tarkoittaa jotain yksittäistä merkkiä, joka toimii interpretanttina, disentti taas vä-

hintään kahta merkkiä interpretantteina tai tavallisimmin lausetta, ja argumentti taas koko-

naista lauseiden ketjua tulkitsimena.”  

Tässä tutkimuksessa musiikin herättämä mielikuva toimii merkin interpretanttina. Ovatko 

mielikuvia edustavat maalaukset sitten reemoja, disenttejä vai argumentteja? Maalauksia 

on toki vain yksi, jolloin interpretantin voitaisiin ajatella olevan reema, mutta maalauksis-

sakin näkyy useita elementtejä yhdistettyinä toisiinsa. Analysoisin tämän tutkimuksen in-

terpretanttien olevan siis musiikin tuottamia argumentteja. Toisaalta kuten Ojalakin 

(2009a, 255) toteaa ja kuva 4 (luku 3.2.2) havainnollistaa, thirdnessin kategoria sisältää 

aina kaksi muuta kategoriaa, ja täten argumentti pitää sisällään sekä reeman että disentin. 

Näin ollen interpretanttia – kuten myös representamenia ja objektia – voidaan tulkita kai-

kista kolmesta näkökulmasta. 
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4 TUTKIMUKSEN SEMIOOTTISET LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Musiikista mielikuvaksi semiotiikan näkökulmasta 

Vaikka Peirce ei pitänyt itseään erityisesti taiteen asiantuntijana, hän viittasi kirjoituksis-

saan usein taideteoksiin – myös musiikkiin – puhuessaan merkeistä. Mikä sitten on luon-

teenomaista merkeille, jotka ovat taideteoksia? Monien ryhmittelyjen joukosta Peirce näki 

parhaimmaksi tulkita taidemerkkejä ikonien, indeksien ja symbolien kautta. (Vuorinen 

1997, 76.) Tällä kolmijaolla päästään kiinni siihen, miten merkki edustaa objektia. Ikoni, 

indeksi ja symboli ovat siis merkkityyppejä, jotka kuvaavat merkin ja objektin välistä suh-

detta kolmella tavalla. (Pirinen 2012, 90.) 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään musiikin kuuntelukokemuksen muotoutumista 

mielikuvaksi. Tutkimustilanteessa tutkimusryhmä ensin kuunteli musiikkiteoksen, jolloin 

soiva ääni (objekti) ja musiikkikokemus (representamen) tuottivat ryhmäläisille mielikuvia 

(interpretantti). Tämän jälkeen syntynyt mielikuva maalattiin paperille. Kuva 6 havainnol-

listaa, miten tämä prosessi kääntyy semiotiikan kielelle. Ensimmäisen vaiheen mielikuvas-

ta tulee uusi merkki, jonka interpretanttina toimii luotu maalaus. Nämä yhdessä viittaavat 

kohteeseensa musiikkiin. 

 

Kuva 6. Tutkimuksen semioottinen lähtökohta. 

Tutkimuskohteena on siis musiikin ja mielikuvan välinen suhde, jota voidaan tarkastella 

ikonin, indeksin ja symbolin kautta. Selvennän tässä vaiheessa vielä hieman noiden termi-

en määritelmiä ja kerron, mitä niillä voidaan tarkoittaa musiikista ja kuvista puhuttaessa. 

Ikoni tarkoittaa Peircen semiotiikassa Pirisen (2012, 91) mukaan mitä tahansa objektin ja 

merkin välistä samankaltaisuutta. Seppä (2012, 136) toteaa samoin, ja antaa esimerkiksi 

ikonisesta representaatiosta valokuvan äidistä, joka olisi kyseisen naisen ikoninen merkki. 
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Peirce itse määrittää ikonisen merkin funktioksi ”…välittää ideoita esittämistään asioista 

yksinkertaisesti imitoimalla niitä.” (Peirce 2001.) Kuvissa kaikkia objektiaan samankaltai-

sesti esittäviä elementtejä voidaan pitää ikoneina. 

Musiikissa ikonisuutta esiintyy muun muassa jäljittelyn kautta. Esimerkiksi luonnonäänien 

imitointi soittimilla olisi ikonisuutta. Myös nuorisokulttuurissa tyypillinen beatboxaus on 

ikonisuutta: ihmisäänellä jäljitellään oikeiden rumpujen ääntä. (Pirinen 2012, 91–92.) Ta-

rasti (1992, 31) lisää musiikilliseen ikonisuuteen myös teeman ja sen variaatiot, jotka aina 

jossain määrin muistuttavat alkuperäistä teemaa. Toisin sanoen musiikin sisäinen toistu-

vuus voidaan mieltää ikonisuudeksi. 

Indeksit tarkoittavat Peircen mukaan merkkejä, jotka osoittavat jotain asioista olemalla 

konkreettisesti yhdistettynä niihin (Peirce 2001). Pirinen (2012) selkeyttää indeksin käsi-

tettä vertaamalla indeksistä merkkiä kengänjälkeen hiekassa. Jälki on kengän indeksinen 

merkki, koska kenkä on konkreettisesti jäljen hiekkaan jättänyt. Pirisen mukaan kuvatai-

teessa indeksisinä merkkeinä voidaan pitää myös taiteilijan valitsemia menetelmiä, joita 

teoksessa on käytetty. Kaikki esimerkiksi maalarin ja hänen siveltimiensä jättämät syysuh-

teiset jäljet ovat indeksisiä merkkejä. Täten myös teoksen ja taiteilijan suhde on indeksi-

nen. (Pirinen 2012, 92–93.) Musiikissa indeksisyys näkyy esimerkiksi sellaisessa musiikis-

sa, joka koetaan eteenpäin virtaavana kuin voiman viemänä (Tarasti 1992, 31). 

Symbolin merkitystä ei Sepän (2012, 137–138) mukaan voida päätellä merkin kohteesta, 

koska yhdenkaltaisuutta tai käytännöllistä yhteyttä merkin ja objektin välillä ei ole. Sym-

boleja on toisin sanoen osattava tulkita, jotta niiden merkitys kävisi ilmi: maalauksessa 

esimerkiksi sininen väri voi merkitä surun tunnetta. Sekä Pirinen (2012, 94) että Tarasti 

(1992, 30) toteavatkin, että symbolisen merkin suhde objektiinsa on sopimuksenvarainen. 

Musiikki voi symbolisella tasolla ilmentää sekä musiikin sisäisiin että ulkoisiin merkityk-

siin liittyviä asioita (ks. luku 2.3; Sloboda 1985; Meyer 1956). 

Kuten jo aiemmin mainittiin, thirdnessin kategoria sisältää firstnessin ja secondnessin ka-

tegorian ja secondness firstnessin kategorian. Firstness taas ei viittaa muuhun kuin itseen-

sä. (Ojala 2009a, 255.) Näin ollen symbolinen suhde objektin ja merkin välillä sisältää 

myös ikonisen ja indeksisen suhteen. Nämä merkkityypit eivät siis ole toisiaan poissulke-

via, vaan ne vaikuttavat useimmiten yhtä aikaa. Tosin kuten Misak (2004, 20) toteaa, jon-

kin kategorian piirre voi korostua tiettyä ilmiötä tarkastellessa. 
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Tässä tutkimuksessa tutkimusryhmän tuottamat maalaukset ovat lähtökohtaisesti ikonisia 

eli samankaltaisuuteen pyrkiviä merkkejä musiikin herättämistä mielikuvista, koska tutki-

musryhmän tehtävänä oli maalata musiikin herättämät mielikuvat paperille. Yksi tutkitta-

vista kohteista on siis musiikin ja maalausten välinen yhteys. Musiikkia ja maalauksia ana-

lysoidaan tässä tutkimuksessa hieman eri tavoin, koska erilaisina taidemuotoina on perus-

teltua tarkastella niitä omille piirteilleen ominaisilla tavoilla. Semioottinen analyysi antaa 

kuitenkin mahdollisuuden liittää molempiin analyysimenetelmiin ikonin, indeksin ja sym-

bolin käsitteet, joiden kautta musiikin ja kuvien suhdetta päästään havainnoimaan. Seuraa-

vissa luvuissa 4.2 ja 4.3 kerron tarkemmin musiikin ja maalausten analyyseissä käyttämis-

täni menetelmistä. 

4.2 Musiikki semioottisen analyysin kohteena 

Musiikkiteosta voidaan tarkastella kokonaisuudessaan yhtenä merkkinä. Musiikkiteosta 

voidaan tarkastella myös monista merkeistä koostuvana merkkijärjestelmänä, jolloin mu-

siikillinen merkki tarkoittaa esimerkiksi musiikillista teemaa, jännitteisen harmonian pur-

kausta tai rytmistä elementtiä. Musiikkiteos voidaan jaotella tällaisiin musiikillisiin motii-

veihin, jotka voidaan kääntää semiotiikan kielelle Peircen merkkityyppien mukaan muun 

muassa ikoniksi, indeksiksi tai symboliksi (ks. Tarasti 1994, 243). 

Musiikin sisäiset ja ulkoiset merkitykset (ks. luku 2.3; Sloboda 1985; Meyer 1956) piirty-

vät semiotiikan kenttään muun muassa Tarastin (1994) kehittelemässä musiikkisemiootti-

sessa teoriassa, jossa musiikillisia rakenteita eli aktoreita voidaan tutkia sisäisen ja ulkoi-

sen temporaalisuuden, spatiaalisuuden ja aktoriaalisuuden näkökulmasta. Temporaalisuus 

viittaa musiikin rytmisiin elementteihin ja horisontaaliseen etenemiseen, spatiaalisuus taas 

musiikin harmonisiin ja vertikaalisiin aspekteihin kuten oktaavialojen käyttöön. Aktoriaali-

suus taas pitää sisällään musiikilliset teemat. Näiden kolmen kategorian kautta erilaiset 

musiikilliset aktorit voidaan vielä jakaa merkityksensä mukaan sisäisiin tai ulkoisiin akto-

reihin. (Tarasti 1994, 48.) 

Sisäinen ja ulkoinen temporaalisuus, spatiaalisuus ja aktoriaalisuus mahdollistavat myös 

musiikin yksityiskohtaisen analyysin Peircen merkkityyppien kautta. Esimerkiksi Hanni-

kaisen Ensilumi-kappaleessa korkealta matalaan ”putoavien” kvintti-intervallien ketjua 

voidaan pitää ulkoisena spatiaalisuutena, sillä se voi viitata alas taivaalta satavaan ensilu-

meen – toisin sanoen musiikin ulkoiseen asiaan. Samalla kyseistä musiikillista rakennetta 
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voidaan pitää ikonina putoavan liikkeen suunnan kanssa, indeksinä putoavan liikkeen 

konkreettisen kokemuksen kanssa sekä symbolina kokonaisuuden nivoutuessa putoaviksi 

lumihiutaleiksi. 

Analysoidessani Hannikaisen pianokappaletta Ensilumi käyn teoksen läpi temaattisen mu-

siikkianalyysin keinoin. Tällä lähestymistavalla päästään käsiksi musiikillisiin rakenteisiin, 

joihin voidaan liittää temporaalisuuden, spatiaalisuuden ja aktoriaalisuuden tasot. Tämän 

jälkeen tarkastellaan havaittujen rakenteiden merkityksiä suhteessa ensilumen ilmiöön. 

Toisin sanoen pyrin löytämään musiikista erityisesti ensilumeen ikonisesti, indeksisesti ja 

symbolisesti viittaavia piirteitä, joita voidaan etsiä myös tutkimusaineiston maalauksista 

hieman erilaisen analyysin kautta. 

4.3 Kuva semioottisen analyysin kohteena 

Kuvia voidaan semiotiikan avulla tulkita kielen kaltaisina merkkijärjestelminä. Toisin sa-

noen tarkkaan määritellyn käsitteistön ja analyysimallin avulla kuvat voidaan jakaa osate-

kijöihin ja siten tulkita osana laajempaa kulttuurista kokonaisuutta. Yksi tärkeimmistä se-

mioottisen kuvantutkimuksen pioneereista oli Roland Barthes (1915–1980), joka essees-

sään ”Kuvan retoriikka” analysoi Panzani-pastan kuvamainosta semioottisen kielentutki-

muksen keinoilla. (Seppä 2012, 128.) 

Vaikka Barthesin metodi kuvien tulkintaan kumpuaa de Saussuren semiologian dyadisesta 

merkistä (ks. luku 3.1.1), voidaan teoria sitoa myös Peircen semiotiikkaan. Kuten aiemmin 

todettiin, Peirce piti mielekkäimpänä luokitella taidemerkit ikoneihin, indekseihin ja sym-

boleihin. Tällöin tarkastellaan merkin ja objektin suhdetta, joka voidaan yhtä hyvin ajatella 

Saussuren merkitsijän ja merkityn suhteen tarkastelemiseksi. (Ks. Penn 2000.) 

Kuva on lähtökohtaisesti erilainen merkki tulkittavaksi kuin esimerkiksi kieli. Ensinnäkin 

kuva on aina tulkinnanvarainen eli monimerkityksinen. Toiseksi kuvassa kaikki yksittäiset 

merkit ovat esillä yhtä aikaa eivätkä peräjälkeen kuten kielessä. Täten kuvaa tulkitaan spa-

tiaalisesta näkökulmasta, kun taas etenevää kieltä tulkittaisiin temporaalisesta näkökulmas-

ta. (Penn 2000.) Musiikissa esiintyy niin temporaalisuutta kuin spatiaalisuuttakin, ja juuri 

spatiaalisuuden kentältä voidaan kenties löytää yhtymäkohtia musiikin ja kuvien ana-

lyyseistä. 
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Kuvissa olevien merkkien merkitystä aletaan Barthesin teorian mukaan etsiä jakamalla 

merkit denotaation ja konnotaation tasoihin. Denotaation tasolla tarkastellaan kuvan näky-

viä ja konkreettisia merkkejä, konnotaation tasolla taas päästään käsiksi merkin varsinai-

seen merkitykseen. Esimerkiksi kuva ketusta toimii denotaation tasolla merkkinä, jonka 

merkitsijä (representamen) on itse kuva ja merkitty (objekti) on käsitys ketusta. Konnotaa-

tion tasolla merkitsijä on todellinen kettu ja merkitty on esimerkiksi ajatus viekkaudesta ja 

oveluudesta. Näistä yhteensä nousee kettu-kuvan todellinen merkitys. (Penn 2000.) 

Pennin (2000) mukaan denotaation ja konnotaation tasot yhdistyvät myös ikoniin, indek-

siin ja symboliin. Konnotaation tasolla kuvia tulkitaan jonkin tiedon tai konvention määrit-

telemänä, jolloin merkityn ja merkitsijän suhdetta voidaan pitää symbolisena. Esimerkiksi 

kuva punaisesta ruususta voidaan tulkita rakkauden symboliksi. Denotaation tasolla kuva 

ruususta tulkittaisiin taas ikoniseksi merkiksi ruusu-kukasta. Indeksiset merkit pyörivät 

denotaation ja konnotaation tasojen välimaastossa. Muun muassa savu on tulen indeksinen 

merkki, joka voidaan havaita jo denotaation tasolla kuvassa näkyvän tulen sekä savun 

myötä tai konnotaation tasolla pelkän savun myötä (tiedämme jossain olevan myös tulta). 

(Emt.) 

Tämän tutkimuksen maalausten analyysin aloitan denotatiivisella ”inventaariolla” eli lis-

taan kuvien kirjaimelliset merkitykset. Niihin kuuluvat maalauksissa esiintyvät elementit, 

värit ja teoksen sommittelu (ks. esim. taulukot 2 ja 3, luku 6.5). Näiden merkitysten kautta 

päästään konnotaation tasolle, jolla etsitään merkkien ”korkeampia” merkityksiä. Pohdin 

listaamieni denotatiivisten elementtien pohjalta maalauksista seuraavia asioita: mitä asso-

siaatioita tämä tuo mieleeni, miten elementit yhdistyvät toisiinsa ja mitä kulttuurista (tai 

muuta) tietoutta tarvitaan elementin tulkintaan. Kysymysten avulla voidaan selvittää maa-

lausten konnotatiivinen merkitys. (Ks. Penn 2000.) 

4.4 Yhteenveto 

Seuraava kuvio (kuva 7) tarkentaa aiemmin esittelemäni kuvan 6 (ks. luku 4.1) vaihetta 

kaksi ja havainnollistaa ajatteluani siitä, miten tulen kytkemään musiikin ja tutkimusaineis-

ton mielikuvat (eli maalaukset) toisiinsa. Musiikin elementit analysoin sisäisen ja ulkoisen 

temporaalisuuden, spatiaalisuuden sekä aktoriaalisuuden näkökulmasta, jotka liitän Peircen 

ikoneihin, indekseihin ja symboleihin. Maalausten elementit analysoin denotaation ja kon-

notaation tasoilla. Varsinkin konnotaation tasolla pyrin tulkitsemaan maalauksia huomioi-
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den niiden suhteen musiikissa havaitsemiini ensilumen piirteisiin. Tällöin maalauksista 

nousevat ikonit, indeksit ja symbolit voidaan liittää musiikkiin ja samalla ensilumeen. 

Maalausten tulkintaa tukee neljän maalarin kanssa suoritetut stimulated recall -haastattelut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Musiikin ja maalausten suhde. 

Maalaus toimii merkkikokonaisuuden interpretanttina, mutta siitä syntyy jälleen myös 

uusi representamen. Tällä representamenilla on jälleen omat objektinsa ja interpretanttinsa. 

Maalausten analyysissa onkin otettava huomioon mahdollisuus, että kaikki maalauksen 

elementit eivät liitykään musiikkiin eivätkä ilmennä ikonisesti musiikin herättämää mieli-

kuvaa, vaan ne voivat kummuta maalausprosessin aikana syntyneistä ajatuksista. Tätä aja-

tusten ketjua kuvataan semiotiikassa siis rajoittamattomaksi semioosiksi (ks. luku 3.2.1) ja 

maalausten tulkinnassa voitaisiinkin edetä loputtomiin. Tässä tutkimuksessa tarkastelu 

rajoittuu kuitenkin aineistona toimivien stimulated recall -haastattelujen sisältöön. 

Musiikin sisäiset 

merkitykset 

Musiikin ulkoiset 

merkitykset 

MIELIKUVAT = R 

(MAALAUKSET = I) 

MUSIIKKI = O 

Temporaalisuus, spatiaalisuus & aktoriaalisuus 

Ikoni, indeksi & symboli 

Denotaatio & konnotaatio 
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5 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA AINEISTON TUOTTO 

Tutkimukseni koeryhmä valikoitui kahden kriteerin viitoittamana: tarvitsin maalaustaitoi-

sia henkilöitä, jotka kykenisivät tuottamaan mielikuvansa paperille, eikä henkilöillä saisi 

olla juurikaan musiikillista koulutustaustaa. Käännyin avoimen sivistystyön maalauskurs-

sien puoleen, joista oletin löytäväni kuvailemani tapaisia henkilöitä. Akvarellimaalauksen 

valitsin ajankäytön takia – ymmärrykseni mukaan akvarellit voivat valmistua lyhyessäkin 

ajassa. 

Otin syyskuussa 2013 sähköpostitse yhteyttä erääseen Oulussa toimivan avoimen sivistys-

työn akvarellimaalauskurssin opettajaan ja kerroin lyhyesti tutkimukseni tarkoituksesta. 

Tiedustelin mahdollisuutta yhteistyöhön maalauskurssin kanssa ja sain myöntävän vasta-

uksen parin päivän sisällä. Sovin tapaamisen kurssin opettajan kanssa kuun lopulle saadak-

seni alustavia tietoja kurssilaisista sekä voidaksemme keskustella tutkimuksen kulusta. 

Tapaamisessa kerroin akvarellimaalauskurssin opettajalle tutkimustilanteen yksityiskohdis-

ta, tutkimusluvista sekä arvion ajankäytöstä. Itse sain tietoja muun muassa ryhmän koosta, 

kurssilaisten ikähaitarista sekä maalaustaidoista. Ryhmä, joka yleensä käsitti noin 10 pai-

kallaolijaa, kokoontui kerran viikossa iltaisin kahden ja puolen tunnin ajaksi kehittämään 

akvarellimaalaustaitojaan. 

Varsinainen tutkimusaineisto päätettiin kerätä marraskuun alussa. Kävin tutustumassa 

maalauskurssilaisiin viikkoa ennen varsinaista aineistonkeruupäivää, jolloin kerroin tutki-

muksestani sekä jaoin tutkimusinformaation sekä tutkimuslupa- ja kyselylomakkeet (liit-

teet 1 & 2) kurssilaisten taustatietojen selvittämistä varten. Ohjeena oli palauttaa lomak-

keet seuraavalla viikolla tutkimuspäivänä. Suurin osa tutkimuksessa mukana olleista hen-

kilöistä oli paikalla myös tuona esittelypäivänä. 

Tutkimuspäivänä paikalla maalauskurssilla oli yhdeksän henkilöä, joista yksi poistui kes-

ken tutkimustilanteesta yskimisen vuoksi. Tutkimukseen osallistui siis kahdeksan henkilöä. 

Tutkimustilana toimi tavallinen koulun opetusluokka, johon pyrittiin luomaan mahdolli-

simman hiljainen ympäristö musiikin kuuntelua varten. Valitettavasti tutkimuspäivänä 

voimakas räntäsade löi ikkunan pieliin aiheuttaen jatkuvaa naputtavaa ääntä, eli kuuntelu-

ympäristö ei ollut ihanteellinen. Luokan valot kuitenkin himmennettiin ja maalausryhmä-

läisiä kehotettiin kuuntelemaan musiikkiteos ensimmäisen kerran silmät kiinni paikallaan 
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istuen, jotta muiden aistien ärsykkeet eivät vaikuttaisi musiikista syntyvään mielikuvaan. 

Musiikki soitettiin tietokoneen välityksellä CD-levyltä (Somero 2003), jossa kappaleen 

esittäjänä oli Jouni Somero. Musiikki kuului luokan kaiuttimista hyvällä äänenlaadulla ja 

melko voimakkaana. Ensilumi-kappaleessa äänenvoimakkuuden vaihtelut ovat melko suu-

ret, joten musiikkia soitettiin melko voimakkaana hiljaisimpienkin kohtien kuulemisen 

vuoksi. 

Ensimmäisen kuuntelukerran jälkeen valot palautettiin luokkaan ja ryhmälle annettiin oh-

jeeksi maalata musiikin herättämä mielikuva paperille. Musiikkiteos jätettiin taustalle soi-

maan hieman hiljaisemmalle maalausvaiheen ajaksi, jota kesti noin tunnin ajan. Nopeim-

mat maalarit pitivät taukoa poistuen luokasta odotellessaan muiden maalausten valmistu-

mista. 

Mielikuvien maalaamisen jälkeen maalauskurssilaiset jatkoivat tuntiaan opettajansa joh-

dolla lopun puolentoista tunnin ajan. Tuona aikana ehdin suorittaa stimulated recall 

-haastattelun neljän tutkimushenkilön kanssa, joskin viimeinen henkilö ystävällisesti jäi 

paikalle hieman pidemmäksi aikaa. Yksi haastattelu kesti noin 20 minuuttia ja haastattelut 

tallennettiin digitaalisella tallentimella. Aineistona toimivat maalaukset sain kurssilaisilta 

viikoksi lainaan digitointia varten. 

Haastattelujen yhteydessä kysyin haastateltavilta, oliko tutkimuksessa kuultu musiikki 

heille tuttu. Myös muilta tutkimusryhmäläisiltä kysyttiin sama kysymys erillisellä lomak-

keella. Kaikki ryhmäläiset vastasivat kuunnellun musiikin olleen heille ennestään tuntema-

ton, mikä oli juuri se päämäärä, johon musiikkivalinnalla pyrittiinkin. Jos Ensilumi-

kappale olisi ollut kurssilaisille entuudestaan tuttu, olisi tutkimuksen kohdetta täytynyt 

muuttaa: tarkoituksena on kuitenkin selvittää, voiko musiikki herättää mielikuvan, tässä 

tapauksessa ensilumesta, pelkän musiikillisen sisältönsä avulla. 

5.1 Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä 

Luvussa 2.5 pääteltiin, että musiikin kuuntelutapa ja samalla myös musiikillinen oppinei-

suus vaikuttavat musiikista syntyvään mielikuvaan. Tästä syystä tutkimukseen osallistuvil-

ta haluttiin kerätä taustatietoja heidän suhteestaan musiikkiin. Tutkimuksen prioriteettien 

sekä rajallisen ajankäytön vuoksi tiedot päätettiin kerätä kyselylomakkeen (liite 2) avulla 

erillisten haastattelujen sijaan. 
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Guthrie (2010) pitää kyselyn vahvuutena demokraattista tiedonkeräämistä ihmisten ha-

vainnoista, käsityksistä sekä asenteista. Usein kysely järjestetään täytettävien kyselylo-

makkeiden avulla, tosin se on vain yksi kyselytekniikka informaation hankkimiseksi. 

(Emt., 77, 129.) Tässä tutkimuksessa haluttiin tietoa lähinnä tutkimusryhmäläisten musii-

kin kulutuksesta, musiikkimausta, harrastuneisuudesta ja oppineisuudesta musiikin alueella 

sekä akvarellimaalaustaidoista. Kyselylomakkeessa (liite 2) kysymykset jaettiin kolmeen 

osaan: perustietoja, musiikkia ja akvarellimaalausta koskeviin kysymyksiin. 

Kyselylomakkeissa voidaan käyttää kahdenlaisia kysymyksiä: avoimia ja suljettuja. Hyvin 

suunnitelluilla avoimilla kysymyksillä saadaan laadukkaita omakohtaisia vastauksia, mutta 

yleistyksiä voi olla niiden perusteella vaikea tehdä. Jokainen vastaajahan saattaa vastata 

avoimeen kysymykseen eri tavalla. (Guthrie 2010, 130.) Henkilöiden taustatietoja selvitet-

täessä ei tässä tutkimuksessa pyrittykään yleistämään vastauksia, joten avoimet kysymyk-

set sopivat tarkoitukseensa hyvin. Suljetuissa kysymyksissä vastausvaihtoehtojen ollessa 

valmiiksi annetut ei vastausten luotettavuus ole parhaimmillaan, mutta vastauksia voidaan 

yleistää helpommin kuin avointen kysymysten kohdalla (emt., 131). Tämän tutkimuksen 

kyselylomakkeessa käytettiin sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. 

Kyselylomakkeen suljettujen kysymysten vastausvaihtoehtoja suunniteltaessa apuna käy-

tettiin tilastokeskuksen vapaa-ajantutkimuksissa käytettyjä malleja (Tilastokeskus 2013). 

Vastausvaihtoehdot asetettiin erilaisille asteikoille: esimerkiksi kysymyksessä neljä vastaa-

ja sai valita kuudesta vaihtoehdosta asteikolla ”päivittäin–en koskaan” kuinka usein hän 

kuuntelee musiikkia. Maalaustaidosta kyseltäessä vastaukset asetettiin viisiportaiselle Li-

kert-asteikolle (ks. liite 2, kysymys 13). 

Kyselylomakkeiden vastausten perusteella pyritään jokaiselle vastanneelle luomaan oma 

musiikillinen profiili, jota voidaan verrata muiden profiileihin. Vastauksista etsitään tietty-

jä teemoja, joiden kautta päästään käsiksi erilaisiin profiilityyppeihin. Analyysimenetel-

mänä voidaan pitää tyypittelyä, sillä aineisto ryhmitellään tyypeiksi samankaltaisuuksia 

etsimällä, joskin tyypittelyä edeltää jonkin asteinen vastausten teemoittelu (Eskola & Suo-

ranta 1998, 182). 

Jotta tutkimusryhmäläiset pysyivät anonyymeinä, he vastasivat kyselylomakkeisiin heille 

annetuilla tutkimustunnuksilla (A1, B1 ja niin edelleen). Näillä tunnuksilla kuvataan tässä 

raportissa jatkossa sekä tutkimukseen osallistuneita että heidän tuottamiaan maalauksia. 
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5.2 Stimulated recall -haastattelut 

Shekedi (2005) kuvaa stimulated recall -haastattelua parhaaksi tavaksi saada tietoa tutki-

mustilanteesta tutkimushenkilön näkökulmasta. Menetelmä perustuu tallennettavaan ha-

vainnointitilanteeseen, joka käydään myöhemmin läpi tutkittavien kanssa. Tällä menetel-

mällä voidaan tutkia esimerkiksi käyttäytymistä: ensin tutkija havainnoi ja samalla tallen-

taa (videoi) tutkittavan käyttäytymistilanteen, jonka jälkeen tilanteessa mukana olleita 

pyydetään kertomaan tallenteen katselun yhteydessä, miksi he käyttäytyivät milläkin taval-

la. (Shekedi 2005, 74.) 

Stimulated recall -menetelmän tarkoituksena on herättää uudelleen niitä ajatuksia ja tuntei-

ta, joita tutkittavilla on ollut tutkimushetkellä. Stimulated recall -haastattelu tulisi suorittaa 

mahdollisimman pian tutkimustilanteen päätyttyä, sillä silloin haastateltavat muistavat par-

haiten omat kokemuksensa, ja täten saadaan myös tarkimmat mahdolliset tutkimustulokset. 

(Hodgson 2008.) Haastattelussa tutkimustilannetta stimuloiva tallenne voidaan pysäyttää 

aina haastateltavan halutessa selittää jotain, jolloin myös tutkijalla on mahdollisuus esittää 

kysymyksiä. Ongelmaksi tämän metodin kanssa voi muodostua haastattelun venyminen, 

sillä tarvittaessa tutkimustilannetta stimuloivaa tallennetta voidaan toistaa ja selvennettäviä 

kohtia toistaa. (Shekedi 2005, 74.) 

Tässä tutkimuksessa stimulated recall -haastattelut tehtiin välittömästi maalaustilanteen 

jälkeen. Noin kahden tunnin aikana neljä tutkimusryhmäläistä tuli vuorotellen erilliseen 

luokkatilaan, jossa haastattelut tehtiin. Haastattelut kestivät vaihdellen noin 20 minuutista 

25 minuuttiin. Mielikuvan maalaustilanteen stimuloimiseen käytettiin musiikkiteoksen 

uudelleen soittamista. Musiikin soidessa haastateltavat kertoivat ajatuksistaan, tunteistaan 

ja kokemuksistaan, joita musiikki heissä herätti. Musiikki katkaistiin pidempien keskuste-

lujen ajaksi. Maalaukset olivat haastatteluissa esillä ja tutkijana pyrin haastattelujen aikana 

ymmärtämään, miten musiikin herättämä mielikuva ilmenee kuvassa. 

Haastattelussa käytettiin puolistrukturoitua rakennetta: ensin kaikilta haastateltavilta kysyt-

tiin neljä valmistavaa kysymystä, jonka jälkeen musiikin soittamisen aikana keskustelu oli 

vapaata. Valmistavat kysymykset olivat seuraavat: 

1. Millainen kokemus maalausprosessi oli? 

2. Kuulostiko musiikki tutulta? 
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3. Kerro omin sanoin, mitä maalaus ilmentää. 

4. Kuinka tyytyväinen olet maalaukseen? 

Haastateltavan kuvaillessa ajatuksiaan ja tunteitaan musiikin soidessa pyrin kiinnittämään 

huomiota erityisesti siihen, heräsivätkö haastateltavan kuvailemat asiat nimenomaan mu-

siikista vai olivatko ne vaikkapa yhden musiikin herättämän mielikuvan ”jatko-osia”. Esi-

merkiksi tutkimusryhmäläinen tunnuksella K1 kertoi musiikin herättäneen hänessä mieli-

kuvan synkästä metsämaisemasta. Kuvassa näkyvä susi liittyi taas ennemmin synkkään 

metsään kuin musiikkiin. Ilmiötä voidaan kuvata Peircen rajoittamattomalla semioosilla, 

jolloin interpretantista (synkkä metsä) tulee uusi representamen, joka synnyttää jälleen 

uuden interpretantin (susi). 

Stimulated recall -haastattelujen analyysi aloitettiin litteroinnilla, jonka jälkeen haastattelu-

jen sisällöstä etsittiin kommentteja musiikkiin suoraan yhdistyvistä mielikuvista ja musii-

kin ulkopuolelta heränneistä mielikuvista. Sisältöä toisin sanoen teemoiteltiin. Esiin nous-

seita teemoja voitiin jälleen jonkin verran vertailla keskenään. Jokainen haastattelu analy-

soitiin kuitenkin myös omana kokonaisuutenaan ja siten ne ovat myös tässä raportissa esi-

telty. Haastattelujen analyysitapaa on vaikea määritellä joksikin tietyksi, koska tässä tut-

kimuksessa kaikki kerätty aineisto liittyy toisiinsa. Eskola ja Suorantakin (1998, 162) to-

teavat, että harvoin tutkija pystyy soveltamaan vain yhtä analyysitapaa, vaan useimmiten 

ne kietoutuvat toisiinsa. 
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6 AINEISTON ANALYYSI 

6.1 Tutkimusryhmän taustatiedot 

Luvussa 2.5 todettiin, että musiikin kuuntelutapa – formaalinen, kinesteettis-

ekspressiivinen tai referentiaalinen – vaikuttaa musiikista syntyvään mielikuvaan, joten 

tutkimusryhmäläisten perehtyneisyys musiikkiin ja sen kuunteluun on syytä selvittää. Täs-

sä luvussa analysoidaan kyselylomakkeissa (liite 2) esille tulleet tutkittavien taustatiedot 

koskien perustietoja sekä musiikkiin ja akvarellimaalaukseen liittyviä tietoja. Yksi kahdek-

sasta tutkimushenkilöstä ei antanut lupaa kyselylomakkeessa antamiensa vastausten käyt-

töön ja julkaisuun, joten tässä raportissa esiteltävät tiedot pohjautuvat seitsemän tutkimuk-

seen osallistuneen vastauksiin. Vastanneisiin viitataan heille annetuilla tutkimustunnuksil-

la. 

Kyselylomakkeen (liite 2) ensimmäiset kolme kysymystä koskivat tutkimushenkilöiden 

ikää, sukupuolta ja ammattia. Sukupuolijakauma oli naisvoittoinen, sillä vain maalari G1 

oli mies. Ikäjakauma oli hieman monipuolisempi: koehenkilöt olivat iältään 26–66-

vuotiaita, joista kolme vastaajista oli noin 30-vuotiaita ja loput lähempänä 60:tä vuotta. 

Tutkimusryhmässä oli toisin sanoen kahden eri sukupolven, nuoremman ja vanhemman, 

edustajia. Seuraavassa taulukossa 2 näkyvät maalareiden taustatiedot koskien perus- ja 

musiikillisia tietoja. 

Taulukko 2. Maalareiden perus- ja musiikilliset taustatiedot.  
MAALARI A1 B1 C1 G1 H1 K1 L1 

Ammatti 
Hammas-

lääkäri 

Myynti-

assistentti 

Farma-

seutti 
Rehtori 

Luovan 

kirjoittami-

sen ala 

Tilasto-

tieteilijä 

Leipuri-

kondiittori 

Sukupolvi Vanhempi Vanhempi Nuorempi Vanhempi Vanhempi Nuorempi Nuorempi 

Musiikin 

kuuntelun 

tiheys 

Kerran 

viikossa 

Useana  

päivänä  

viikossa 

Päivittäin 
Kerran 

viikossa 
Päivittäin 

Useana 

päivänä 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

Kuuntelun 

keskitty-

mistaso 

Joskus  

keskittynyt 

Joskus 

/harvoin 

keskit-

tynyt 

Joskus 

keskit-

tynyt 

Useimmi-

ten 

keskittynyt 

Joskus  

keskittynyt 

Joskus 

keskitty-

nyt 

Joskus 

keskittynyt 

Kuuntelee-

ko klassista 

musiikkia? 

Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

Soittaako 

/laulaako? 
Laulaa Laulaa Ei Ei 

Soittaa 

hieman 
Ei Ei 

Onko muu-

ta musiikil-

lista tietoa? 

Ei Ei Ei Ei 
Hieman 

yleistietoa 
Ei Ei 
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Kuten taulukossa 2 näkyy, tutkimusryhmä edusti monipuolisesti erilaisia ammattialoja. 

Musiikin alalla kukaan ei kuitenkaan toiminut. Musiikin kulutustavoiltaan tutkimusryhmä-

läisiä ei voida kuvata suurkuluttajiksi, joskin kaikki kertoivat kuuntelevansa musiikkia 

vähintään kerran viikossa. Enemmistö maalareista vastasi kuuntelevansa musiikkia joskus 

keskittyneesti. Tästä voidaan päätellä, että musiikkia kuunnellaan enimmäkseen taustamu-

siikkina. Maalari G1 kuitenkin kertoi kuuntelevansa musiikkia useimmiten keskittyneesti. 

Musiikin kuuntelun tiheys ja keskittymistaso voivat alustavasti viitata maalareiden musii-

kin kuuntelutapaan. Formaalinen kuuntelu (ks. luku 2.4) vaatii jonkin verran korvan har-

jaantumista, jotta musiikista kykenee syvällisellä tasolla erottamaan erilaisia elementtejä. 

Koska tutkimusryhmäläisten kuuntelun tiheys ja keskittymistaso ovat useimmilla keskita-

soa, ei heillä luultavasti ole kykyä syvälliseen formaaliseen kuunteluun. Myös musiikilli-

nen tietous soittamisen, laulamisen tai muun osalta oli vastanneilla yleensä ottaen heikkoa 

tai sitä ei ollut. Maalari G1 vaikuttaa ryhmän potentiaalisimmalta formaalista kuunteluky-

kyä omaavalta henkilöltä, koska hän kuuntelee musiikkia useimmiten keskittyneesti. Hän 

kertoi myös kuuntelevansa lähinnä klassista musiikkia, joten Hannikaisen Ensilumi-

kappale voi tyylillisesti olla hänelle hyvinkin tuttu ja formaalinen kuuntelu sitä kautta 

luontevaa. 

Hieman yllättävä havainto oli, että useimmat vastaajat kertoivat kuuntelevansa lähinnä 

klassista musiikkia. Maalari A1 tarkensi kuuntelevansa musiikkia laidasta laitaan. Kaksi 

maalaria ei kertonut kuuntelevansa klassista musiikkia lainkaan, joten heille Hannikaisen 

pianoteos saattaa olla hyvinkin vieraalta kuulostava. Tämä seikka voi olla jopa vapauttava 

mielikuvien syntymisen kannalta, koska aiempia samantapaisia kuuntelukokemuksia ei 

juuri ole. Klassista musiikkia kuuntelevat taas ovat voineet kuulla samantapaisia musiikki-

esityksiä ennenkin, jotka taas toimivat osaltaan pohjana mielikuvien syntymiselle (ks. luku 

2.1). Tutkimustilanteen jälkeen tehdyssä kyselyssä kaikki maalarit totesivat, etteivät tunte-

neet kuunneltua musiikkiteosta etukäteen. 

Yleisesti ottaen tutkimusryhmä vaikuttaa musiikin tuntemuksensa puolesta ihanteelliselta 

tähän tutkimukseen, sillä haussa oli nimenomaan musiikillisesti kouluttamattomia henki-

löitä. Mielikuvia analysoitaessa on tämän ryhmän mukana myös mahdollisuus tarkastella 

eroja kahden sukupolven välillä, mikä antaa kiinnostavan lisänäkökulman tutkimukseen. 

Edellä tiivistetyt tiedot tutkimusryhmän musiikin kuuntelutottumuksista antavat myös hy-

vän pohjan mielikuviin vaikuttavan musiikin kuuntelutavan analysoimiseen. 
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Kyselylomakkeen (liite 2) viimeiset kaksi kysymystä liittyivät akvarellimaalaukseen. Vas-

taajista B1, C1 ja L1 olivat aloittaneet maalausharrastuksen vasta samana syksynä, eli tai-

toja ei ollut ehditty kartuttaa kuin pari kuukautta. Vastaajat K1 ja G1 olivat ehtineet harras-

taa akvarellimaalausta kauimmin eli noin viisi vuotta ja vastaaja H1 oli maalannut reilut 

kolme vuotta. Vastaaja A1 ei kertonut, kuinka kauan oli maalausta harrastanut. Seuraavas-

sa kaaviossa 1 näkyy maalareiden yhdistetyt arviot omista maalaustaidoistaan. 

 

Kaavio 1. Maalareiden arviot omista maalaustaidoistaan. 

Omia taitojaan arvioidessaan kaikilla vastanneilla oli melko runsaasti epäilyksiä eri maala-

ustekniikoiden, värien sekoittamisen sekä ilmaisun täydellisyyden suhteen. Sekä vanhem-

man että nuoremman sukupolven edustajat arvioivat lähes kaikki taitoja määritelleet väit-

tämät likert-asteikon negatiiviselle puolelle. Positiivisimman arvion omista taidoistaan 

antoi vastaaja H1, joka sijoitti arvion värisävyjen sekoittamisesta sekä ilmaisun täydelli-

syydestä likert-asteikon positiiviselle puolelle (jokseenkin samaa mieltä). 

Vastaaja K1 arvio oma väriensekoittamistaitonsa likert-asteikon positiiviselle puolelle, 

mutta muissa osa-alueissa arviot jäivät negatiiviselle puolelle (jokseenkin eri mieltä). Kriit-

tisin omia taitojaan kohtaan vaikutti olevan vastaaja B1, joka vastasi olevansa täysin eri 

mieltä väittämien kanssa koskien maalaustekniikoiden käyttöä sekä värien sekoitustaitoa. 

Vastaajalla B1 ei toisaalta ollut kertynyt vielä paljoa kokemusta akvarellimaalauksesta, 

joten arvio on ymmärrettävä. 

0 1 2 3 4 5 6 

Täysin erimieltä 

Jokseenkin erimieltä 

En osaa sanoa 

Jokseenkin samaa mieltä 

Täysin samaa mieltä 

Osaan käyttää erilaisia 
maalaustekniikoita 
erinomaisesti. 

Osaan sekoittaa täsmälleen 
haluamani värisävyn. 

Kykenen ilmaisemaan 
maalauksellani täsmälleen 
sitä, mitä haluan. 



 38 

Positiivisimmat arviot omista maalaustaidoista tulivat kahdelta maalausta pidempään har-

rastaneelta. Vain pari kuukautta maalausta harrastaneiden arviot omista taidoistaan jäivät 

selvästi likert-asteikon epävarmalle puolelle, kuten myös useimmat loppujen vastanneiden 

arvioista. Vaikka tutkimusryhmäläiset arvioivat omia maalaustaitojaan melko ankaralla 

kädellä, oletan heidän olevan sopivia kandidaatteja tähän tutkimukseen. Akvarellimaalaus-

kurssille luultavimmin kuitenkin hakeutuu henkilöitä, jotka omaavat valmiuksia kuvatai-

teen luomiseen ja ovat täten kykenevämpiä kuin useimmat ihmiset tuottamaan haluamansa 

kuvan paperille. Näin ollen tutkimusryhmä myös maalaustaidon osalta oli sovelias tähän 

tutkimukseen. 

6.2 Musiikki 

Kuten johdannossa kerrottiin, tutkimuksessa käytetty musiikkiteos valikoitui suomalaisuu-

den ja musiikin kuvaileman aiheen perusteella. Halusin myös pianoteoksen, sillä uskoin 

oman pitkän kokemukseni klassisen pianonsoiton parissa auttavan teoksen analysoinnissa. 

Näiden kriteerien pohjalta päädyin Ilmari Hannikaisen pianoteokseen Ensilumi, joka on 

viides kappale kuusiosaisesta pianosarjasta Tunnelmia pianolle, op. 11b.  

6.2.1 Yleisiä huomioita kappaleesta 

Ilmari Hannikainen (1892–1955) oli omana aikanaan maamme kansainvälisesti tunnetuin 

pianotaiteilija. Säveltäjänä hän oli yksi niistä suomalaisista, jonka musiikista saattoi erottaa 

impressionismin piirteitä. (Salmenhaara 1996, 97.) Kontunen (1994) erittelee selkeästi 

muutamia musiikillisen impressionismin piirteitä, jotka voidaan havaita myös Ensilumi-

kappaleessa: melodia on lähtökohtaisesti maalaileva ja se sulautuu harmonian kanssa yh-

deksi kokonaisuudeksi; harmonialla pyritään luomaan ennen kaikkea värivaikutelmia; 

kvintti- ja kvarttirakenteiset soinnut ovat sävellysten ”perusrakenteita” (Kontunen 1994, 

137–138). 

Kuten maalaustaiteen impressionismi myös musiikillinen impressionismi pyrkii toistamaan 

yleensä luonnosta saatuja vaikutelmia eli impressioita (Brodin 1985, 116). Hannikaisen 

sävellyksistä erityisesti pianoteos Suihkulähteellä (A la Fontaine), joka on sävelletty vuon-

na 1917, liitetään impressionismiin (Salmenhaara 1996, 97). Tunnelmia pianolle -sarja on 

sävelletty vuotta aikaisemmin eli vuonna 1916. 
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Kuunneltaessa Ilmari Hannikaisen Ensilumi-kappaletta omaan mieleeni nousee ensisijai-

sesti kaksi seikkaa: musiikin mollivoittoisuus sekä hidas tempo. Kappaletta ei voi kuvata 

iloiseksi, vaan ennemminkin raskaaksi ja synkäksi. Pidemmälle kuunneltaessa musiikki saa 

kuitenkin uusia sävyjä jännittävistä harmonioista sekä kirkkaista ylä-äänistä. Ensilumen 

satamisen voin yhdistää helposti varsinkin kappaleen alkuun, jossa voi kuulla korkealta 

mataliin putoilevia säveliä. Tämä lyhyt kuvaus Ensilumi-kappaleesta on toki vain omani, 

joten muut voivat kokea musiikin tunnelman toisin. Omaan ajatteluuni vaikuttaa tietysti 

musiikillinen koulutukseni sekä tietämys kappaleen nimestä, joita esimerkiksi tähän tutki-

mukseen osallistuneilla ei ollut. 

Erityisesti kappaleen alussa musiikin eteneminen on hyvin tasaista ja askeltavaa. Vilkaisu 

nuottikuvaan kertookin tasaisesta neljäsosarytmistä kappaleen alkupuolella. Hidas tempo 

saa alkunsa säveltäjän ilmaisemasta esitysmerkinnästä ”lentamente e misterioso” eli ”hi-

taasti ja salaperäisesti”. Salaperäisyyttä ja eksotiikkaa kappaleeseen tuovat kenties impres-

sionistiset piirteet kuten kokosävelasteikon sekä kvinttien, kvarttien ja paralleelikulkujen 

käyttö (ks. Kontunen 1994, 136–138). Näitä piirteitä ei kouluttamaton korva kykene mu-

siikista erottamaan yksityiskohtaisesti, mutta uskon jokaisen pystyvän havaitsemaan muu-

toksia ja erilaisuutta musiikin tunnelmassa esimerkiksi kokosävelasteikon sekoittuessa 

harmonioihin. Kaikupedaalia käytetään läpi kappaleen, joka voi myös osaltaan luoda peh-

meää ja mystistä tunnelmaa. 

Dynamiikaltaan Ensilumi-kappale liikkuu enimmäkseen pehmeiden ja hiljaisten äänten 

maailmassa, joskin kappaleen keskiosassa voidaan havaita suurempia äänenvoimakkuuksia 

ja jopa teräviä aksentteja. Nuottikuvasta paljastuu vaihtelua dynamiikassa piano pianissi-

mon ja forten välillä. Hyvin voimakkaisiin ääniin (esimerkiksi forte fortissimo) ei siis kap-

paleen aikana edes pyritä. CD-levyltä soitettaessa äänenvoimakkuuden vaihtelut klassises-

sa musiikissa yleensä kärsivät eivätkä ne tule parhaalla tavalla esille. Tutkimuksessa käyte-

tyssä musiikissa voimakkaimmat kohdat kuitenkin erottuivat hyvin, ja hiljaisemmissakin 

kohdissa vaihtelua saattoi havaita kiitettävästi. 

6.2.2 Kappaleen rakenne 

Ensilumi-kappaleen rakenteen voi analysoida yksinkertaiseksi ABA-rakenteeksi, jossa A-

osat perustuvat hidastempoisiin kvintteihin ja kvartteihin ja B-osa menevämpään sointu- 

tai pikemminkin terssi- ja kvarttiparallelismiin. Erotan jatkossa ensimmäisen ja toisen A-
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osan numeroinnilla A¹ ja A². Käyn seuraavaksi osat läpi analysoiden niiden rakennetta ja 

teemoja nuottiesimerkeillä havainnollistettuna. 

Osa A¹ on minimaalinen verrattuna kappaleen muihin osiin, sillä se koostuu lähinnä nel-

jäsosarytmissä kulkevista kvinteistä ja kvarteista. Kuvassa 1 havainnollistuu kvinttien las-

keva liike, jonka perusidea toistuu läpi A¹-osan sekä uudelleen A²-osassa. Matala kvint-

tiurkupiste pysyy lähes liikkumatta koko ensimmäisen osan ajan: kahden tahdin ajaksi se 

vaihtuu kvartiksi (kuva 8, tahdit 5–6) tavoitellen neljännen asteen harmoniatuntumaa ja 

tahdissa kahdeksan kvintti vaihtaa asemaa viidennen asteen harmoniatuntuman saavutta-

miseksi. 

 

Kuva 8. Kappaleen alku, tahdit 1–6. (Hannikainen 1916.) 

Harmoniaa Ensilumi-kappaleen A¹-osassa voisi kuvata karkeasti jopa tylsäksi, sillä se py-

syttelee muutamia tahteja lukuun ottamatta e-mollin ensimmäisellä asteella. Jännitteisiksi 

harmoniat muuttuvat edellä mainituissa tahdeissa 5–6 (kuva 8), jossa on käytetty ko-

kosävelasteikkoa horjuttamaan tonaalisuuden tuntumaa. Seuraavat korvalle erikoiset har-

moniat kuullaan tahdeissa 13–15 (kuva 9), joissa pallotellaan toonikan ja vähennetyn vii-

dennen asteen dominantin välillä. Nämä jännitteet rauhoittuvat osan loppuun päästäessä 

takaisin pelkälle ensimmäisen asteen soinnulle (kuva 9, tahdit 16–18), jossa laskevat kvin-

tit ja kvartit saavuttavat matalan kvinttiurkupisteen. 

 

Kuva 9. A¹-osan loppu, tahdit 13–18. (Hannikainen 1916.) 



41 
 

 

B-osassa tunnelma tiivistyy, kun dynamiikkaa ja harmonioita käytetään laajemmalla otteel-

la. Rytmiset elementit vuoroin tallustavat tutun tasaisesti neljäsosiaan, mutta välillä intou-

tuvat nopeampiin kuudestoistaosakulkuihin. Vaikuttaakin siltä, että kaksi erityyppistä säe-

paria kävisi B-osassa dialogia keskenään. Ensin kappaleen alkua rytmisesti heijasteleva 

kahden tahdin säe (kuva 10, tahdit 19–20) esittää vakaasti ja jopa raskaasti asiansa, johon 

kahden tahdin kevyt ja nopea paralleelikulusta koostuva säe (kuva 10, tahdit 21–22) vas-

taa. Sama keskustelu toistuu vielä kolmesti, joskin kahdella viimeisellä kerralla kevyt ja 

nopea säe ei enää kulje paralleelissa, vaan käyttää oktaaviotteista laskevaa murtosointukul-

kua. Rytmisesti ja sävelkorkeudeltaan murtosointusäkeet ovat kuitenkin samankaltaiset 

kuvassa 3 esiintyvien paralleelikulkusäkeiden kanssa. Keskustelun aloittava tasainen ja 

raskas säe pysyy samankaltaisena, ei siis kuitenkaan täysin samanlaisena, kaikilla neljällä 

esiintymiskerralla. 

 

Kuva 10. B-osan alku, tahdit 19–26. (Hannikainen 1916.) 
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Harmonisesti B-osa on horjuvampi kuin A¹ tai A², sillä kokosävelasteikkoa käytetään mo-

nin paikoin. Esimerkiksi kuvassa 10 näkyvät nopeat paralleelikulut perustuvat kokosäve-

lasteikkoon, jolloin harmonista astetta on vaikea hahmottaa. Kuulokuvaltaan kappale on 

näiltä osin melko eksoottinen, mutta hyvin korkealta soitettavat paralleelit tuovat muutoin 

”tummaan” musiikkiin kirkkautta ja kimmellystä. Myös B-osan tasaiset ja raskaat säkeet 

ovat harmoniatuntumaltaan huomattavasti jännittävämpiä kuin kappaleen alkuosassa kuul-

lut harmoniat: eri sointuasteita käytetään paljon ja erityisen usein vähennetyiltä soinnuilta 

purkaudutaan duuri- tai mollisoinnuille. Voidaan todeta B-osan sisältävän siis huomatta-

vasti enemmän tapahtumia kuin A¹-osan. 

 

Kuva 11. B-osan loppu sekä A²-osan alku, tahdit 35–44. (Hannikainen 1916.) 

B-osasta A²-osaan siirrytään kuusi tahtia kestävän matalista äänistä korkeisiin liikkuvan 

säkeen kautta (kuva 11, tahdit 35–40). Kuusi tahtia ei vaikuta pitkältä siirtymältä, mutta 

tässä kappaleessa hitaan tempon vuoksi se voi kuulijasta tuntua pitkäveteiseltä. Rytmisesti 

säe alkaa kuudestoistaosanuoteilla, mutta päätyy lopulta kahdeksasosanuotteihin, jotka 

edelleen hidastuvat. Siirtymää siis pitkitetään entisestään tempon käsittelyn avulla. Syynä 

voi olla pyrkimys korostaa A²-osan alkua (kuva 11, tahti 41), jossa kuullaan kappaleen 
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alusta tuttu kvinttien laskeva teema. Myös tempo palautuu alkuperäiseksi A²-osan alkaessa 

”Tempo I” -merkinnän myötä. 

Kappaleen päättävässä A²-osassa kerrataan A¹-osan hitaat neljäsosateemat kahdeksasosa-

kuvioilla koristeltuna (esim. kuva 11, tahdit 41–44). Nämä ”koristeet” saavat A²-osan kuu-

lokuvaan entistä enemmän putoavan liikkeen tuntua, sillä oktaaveissa kulkevat kahdeksas-

osat käyttävät rekistereitä aina kolmeviivaisesta oktaavista kontraoktaaviin, toisin sanoen 

hyvin korkeista äänistä hyvin mataliin. A²-osa vaikuttaa myös selvästi liikkuvammalta 

musiikin etenemisen kannalta kuin A¹-osa juuri tuon kahdeksasosaliikkeen takia. 

A²-osassa myös harmoniatuntuma on vaihtelevampi kuin A¹-osassa johtuen lähinnä mata-

lan kvinttiurkupisteen puuttumisesta. Matalat pitkät äänet tulevat kyllä mukaan A²-osan 

edetessä, mutta niiden vaikutus ei ole yhtä vahva kuin kappaleen alussa. Loppua kohden 

Ensilumi-kappaleessa sävelten muodostamat kerrokset ohenevat ohenemistaan, kunnes 

jäljelle jää vain hyvin matala pitkä urkupistemäinen sävel ja sitä kohti laskeutuvat kahdek-

sasosanuotit (kuva 12). 

 

Kuva 12. Kappaleen loppu, tahdit 58–62. (Hannikainen 1916.) 

6.2.3 Ensilumen piirteet musiikissa 

Tässä kappaleessa tuon musiikin analyysiin mukaan temporaalisuuden, spatiaalisuuden 

sekä aktoriaalisuuden käsitteet, jotka esiteltiin luvussa 4.2. Näiden kategorioiden avulla 

pyritään selventämään, mitkä musiikin piirteet kuvaavat ensilunta ja miten ne kuvaavat 

ensilunta. Liitän analyysiin myös luvussa 4.1 esitellyt Peircen ikonin, indeksin ja symbolin. 

Ilmari Hannikaisen pianokappale Ensilumi pyrkii siis ilmentämään ensilumen ilmiötä. 

Omassa mielessäni näen ensilumen pehmeästi laskeutuvina hiutaleina, jotka tuovat valoa ja 

puhtautta syksyn pimeyteen. Vaakasuoraan tuulen mukana satava räntäsade ei käy mieles-

sä ensilunta ajatellessani, vaikka ensimmäiset lumentapaiset sateet voivat hyvinkin tulla 
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rännän muodossa. Kuten seuraavaksi esiteltävät huomiot osoittavat, Hannikaisen kappale 

edustaa piirteidensä puolesta myös ennemmin kauniisti putoavaa ”tunnelmalunta” kuin 

myrskyävää räntäsadetta. 

Pianoteos alkaa hiljaisena ja hitaana kvinttien alkaessa putoilla korkealta matalalle kohti 

pohjaa pitävää urkupistettä. Mollisävellaji tuo tummuutta sointiväriin ja kaikupedaali peh-

mentää sävelten alkuja. Temporaalisella tasolla kappaleen alun rauhallisuus ja tasaisuus 

ilmentävät ulkoisessa merkityksessä ensilumen hidasta leijumista. Spatiaalisella tasolla 

kvinttien korkealta matalaan laskeva liike voidaan tulkita hiutaleiden putoamisena. Matala 

urkupiste voi representoida sekä temporaalisessa merkityksessä että spatiaalisessa merki-

tyksessä maan pintaa, jota kohti hiutaleet laskeutuvat, sillä urkupiste on sekä jatkuva ja 

kuitenkin pysyvä (temporaalisuus) että matalalla sijaitseva (spatiaalisuus) kuten maan pin-

ta. 

Edellä mainittuja spatiaalisia ja temporaalisia piirteitä voidaan kaikkia pitää ensilumen 

ilmiön symboleina. Toisaalta ne pyrkivät myös ikonisesti kuvastamaan ensilumen ominai-

suuksia sekä indeksisesti liittymään ensilumen ilmiöön. Kuten luvussa 4.1 kerrottiin, ovat 

ikoni, indeksi ja symboli eri näkökulmia tarkastella asiaa eivätkä toisiaan poissulkevia 

ominaisuuksia. Tämän pianoteoksen tapauksessa voi kuitenkin olla, että musiikin piirtei-

den yhdistyminen ensilumen ilmiöön vaatii tiedon kappaleen nimestä ja tarkoituksesta il-

mentää ensilunta. Näin ollen voidaan musiikin piirteitä pitää ensisijaisesti ensilumen sym-

boleina. 

Itse liitän ensilumen ilmiöön myös ajatuksen hiljaisuudesta ja tummasta illasta. Kenties 

mieleeni on parhaiten jäänyt kokemus tunnelmallisesta ensilumesta, joka on alkanut leijua 

hiljaisena ja tyynenä syysiltana. Hannikaisen pianoteoksen alun hiljainen äänenvoimak-

kuus sekä mollisävelläjin tuoma tummuus voidaan yhdistää symbolisella tasolla samanlai-

seen hiljaisuuteen ja tummuuteen kuin mitä oma mielikuvani ensilumen satamisesta sisäl-

tää. Musiikin ominaisuudet voivat samankaltaisuutensa perusteella olla myös ikonisia 

omiin objekteihinsa, hiljaisuus ja tummuus, nähden. 

Koko musiikin A¹-osa vaikuttaa ilmentävän nimenomaan ensilumen rauhallista putoilemis-

ta, sillä musiikin liike spatiaalisella tasolla on koko osan ajan lähinnä korkealta matalaan 

putoavaa ja temporaalisella tasolla musiikki etenee tasaisena ja rauhallisena. Aktoriaali-

suuden piiriin kuuluvia melodisia teemoja ei kappaleen ensimmäisessä osassa juuri kuulla. 
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Ainoastaan tahdeissa 5–6 (kuva 8) sekä tahdeissa 11–12 voidaan kuulla jonkinlaista selke-

ämpää melodialinjaa. Nämä pari kohtaa tuovat musiikin kerrontaan ja lumen putoilun se-

kaan pieniä draamallisia aspekteja: esimerkiksi tuuli voi hiukan tarttua hiutaleisiin muutta-

en niiden suuntaa tai hiutaleet voivat törmäillä toisiinsa. Mitään suurta ja dramaattista 

A¹-osassa ei kuitenkaan vielä tapahdu, mutta jotain pientä elämää sieltä löytyy. 

Musiikin B-osassa (ks. kuva 10) aktoriaalisuus on jo selvästi läsnä, sillä sekä osan aloitta-

vassa vakaassa ja raskaassa säkeessä että nopeassa ja kevyessä paralleelikulkusäkeessä 

voidaan havaita selvä melodialinja. Säkeet vaikuttavat käyvän dialogia keskenään. Dialo-

gin osapuolet ovat kuitenkin hyvin erityyppiset: toinen on rauhallinen ja vakaa, toinen no-

pea ja pyörteilevä. Dialogi voi myös mahdollisesti kertoa tarinaa kuten omassa tulkinnas-

sani ajattelen: B-osan alussa tuuli alkaa voimistua (vakaa ja rauhallinen säe) musiikin spa-

tiaalisen liikkeen muuttuessa aaltoilevaksi ja äänenvoimakkuuden noustessa; tuulen osa 

keskustelusta loppuu voimakkaaseen matalaan sointuun, joka heittää korkealla leijailevat 

hiutaleet nopeaan pyörteilevään liikkeeseen (paralleelikulut). B-osan dialogissa tässä tul-

kinnassa esiintyy siis tuuli sekä lumihiutaleet, mutta tulkintamahdollisuuksia on toki mui-

takin. Musiikin piirteet kuitenkin tukevat muun muassa tällaista mahdollisuutta lumen ta-

rinaksi. 

B-osassa on selvästi enemmän tapahtumia ja uusia ulottuvuuksia sekä temporaalisella että 

spatiaalisella tasolla kappaleen muihin osiin verrattuna. Ensilumen sataminen tässä kappa-

leen keskimmäisessä osassa ei tosiaan enää ole tyyntä ja rauhallista, vaan siihen liittyy 

joitain uusia aspekteja sekä uusien harmonioiden että uusien rytmien muodossa. Spatiaali-

sella tasolla monipuolisemmat harmoniat tuovat jotain täysin uutta musiikkiin kun taas 

temporaalisella tasolla sekä muistutetaan A¹-osasta että lisätään uusia nopeampia kulkuja. 

Oma tulkintani on, että temporaaliset piirteet symboloivat jo aiemmin tuttuja lumihiutaleita 

ja spatiaaliset uudet harmoniat ilmentävät uutta hahmoa tarinassa eli tuulta. Äänenvoimak-

kuus taas kuvastaa tuulen voimakkuutta.  

Tuulen puuskien ja hiutaleiden nopeiden pyörteiden jälkeen tarina jatkuu musiikin piirteitä 

seurattaessa tuulen laantumisena sekä lumisateen heikkenemisenä, sillä B-osan lopussa (ks. 

kuva 11) musiikkia soitetaan todella hiljaa (piano pianissimo) ja sävelten muodostamat 

kerrokset ovat huventuneet yhteen. Toisin sanoen B-osan lopussa ei voida puhua soinnuis-

ta melodian alla, koska säveliä soitetaan peräkkäin yksikerrallaan. Tuuli on tulkintani mu-

kaan siis laantunut. 
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Muutoin taite B-osan ja A²-osan välissä (kuva 11) on lumen tarinaan nähden hieman häm-

mentävä, sillä sävelten spatiaalinen liike muuttuu muusta kappaleesta poiketen matalalta 

korkealle nousevaksi. Tämä seikka tuskin ilmentää lumihiutaleita, nehän eivät ilman avus-

tavia voimia liiku alhaalta ylös eikä musiikissa tosiaan liiku muuta kuin tuo yksi sävelten 

ketju. Temporaalisuuden tasolla taas aika-arvojen pidentyminen ja tempon hidastuminen 

voisivat hyvinkin viitata lumisateen rauhoittumiseen ja harvenemiseen. Yksi tulkintamah-

dollisuus on, että lumisade loppuu hetkeksi kokonaan, sillä tahdissa 35 (kuva 11) sävelet 

pysyttelevät matalalla, aivan kuin maan pinnalla. Tämän jälkeisen spatiaalisen nousun voi-

si tulkita uusien pilvien muodostumisena. Näistä pilvistä laskeutuva uusi lumisade aloittaa 

luonnon kierron uudestaan kuten A²-osa kertaa kappaleen alun. 

Kuten kappaleen rakennetta esitellessäni totesin, A²-osa toistaa A¹-osan musiikilliset mo-

tiivit laskevalla kahdeksasosaliikkeellä koristeltuna (ks. kuva 11, tahdit 41–44). Lumisade 

vaikuttaa siis tiheämmältä ja hieman voimakkaammalta kuin kappaleen alussa. Maan pin-

taa edustava kvinttiurkupiste on jätetty A²-osan alusta pois, mutta pitkät matalat äänet pa-

laavat musiikkiin osan puolivälissä. Mitään uutta ei lumen tarinassa enää kappaleen lopus-

sa tapahdu, paitsi hiljalleen sateen heikentyminen ja lopulta maan pinnan saavuttaminen. 

Kappale loppuu hyvin synkkään sävyyn, joten ilta tai yö on edelleen vahvasti musiikin 

representaatiossa mukana. 

Hannikaisen Ensilumi-kappaleesta voidaan löytää useita lumihiutaleita, lumen satamista ja 

siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavia piirteitä. Kappaleen nimen ollessa tiedossa uskon myös 

muiden kuin itseni kykenevän samaistumaan analyysini tuloksiin. Ensilunta kuvaavien 

piirteiden tarkkuutta voidaan kuitenkin todella alkaa tarkastella tässä tutkimuksessa muka-

na olleiden maalareiden maalausten kautta. He eivät tienneet musiikkiteoksen nimeä ennen 

kuuntelua. Seuraavaksi selvitetäänkin, miten he ovat musiikissa ilmenneet piirteet tulkin-

neet, vai ovatko piirteet kenties jääneet musiikin vähäisen tuntemuksen takia huomaamatta. 

6.3 Musiikin ja mielikuvien yhteys haastattelujen pohjalta 

Tässä luvussa analysoin musiikin ja mielikuvien yhteyttä stimulated recall -haastattelujen 

pohjalta. Käyn läpi yksitellen jokaisen haastatellun ja hänen ajatuksensa musiikista sekä 

syntyneistä mielikuvista. Haastattelut raportoidaan samassa järjestyksessä, jossa ne suori-

tettiin tutkimuspäivänä sen takia, että syntyneet mielikuvat ovat mielestäni kyseisessä jär-

jestyksessä helpoiten lukijan seurattavissa. Haastatteluihin valikoitui tutkimusryhmästä 
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kaksi nuoremman ja kaksi vanhemman sukupolven edustajaa, jotka kaikki olivat naisia. 

Suurin peruste haastateltavien valinnalle iän lisäksi oli heidän maalaamiensa kuvien erilai-

suus toisiinsa nähden. 

6.3.1 Haastateltava K1 

Ensimmäisenä haastatteluun saapui tutkimusryhmän nuoremman sukupolven edustaja K1. 

Taustatietokyselyn (liite 2) perusteella hän vaikutti tavanomaiselta kevyen musiikin kulut-

tajalta, jolle klassinen musiikki ei ole kovin tuttua. Haastattelussa hän kertoikin kuunnellun 

musiikin olleen hyvin vierasta hänelle. Akvarellimaalausta vastaaja K1 kertoi harrasta-

neensa jo noin viisi vuotta, mutta oli jokseenkin kriittinen omien taitojensa arviossa.  

Haastatteluissa kysyin, millainen kokemus maalaustilanne oli osallistujille ollut. Haastatel-

tavalle K1 ”musiikin maalaaminen” oli uusi kokemus. Hän kertoi kokeneensa maalausti-

lanteen synkkänä ja painostavana, mutta tunne ei kuitenkaan johtunut varsinaisesti maala-

ustilanteesta. Sen sijaan kokemus vaikutti kumpuavan ennemminkin musiikissa koetusta 

synkkyydestä ja ulkona velloneesta räntäsateesta. 

K1: No se oli vähä synkkä. Tämä musiikkipätkä oli kovasti semmonen.. semmonen 

alavireinen ja sitte se vielä yhdisty tohon ulkoilmaan joka oli aika.. aika vetinen ja 

ankea ni (naurahtelua).. se oli vähä sellane.. painostava.. 

Maalari K1 ei ollut maalaukseensa tyytyväinen, mutta myönsi sen kuitenkin ilmentävän 

musiikin synnyttämää tunnelmaa. Yksityiskohtien tasolla maalaus ei välttämättä kuvasta 

syntynyttä mielikuvaa, mutta maalarille yksityiskohtaisuus ei ollut tavoitteenakaan. Maala-

ri selitti, ettei jonkin tietyn yksityiskohtaisen tavoitteen asettaminen toimi hänen maalates-

saan. Kommentti voi selittää taustatiedoissa ilmennyttä kriittisyyttä omia maalaustaitoja 

arvioitaessa. 

K1: Jos sitä yrittää pitää jotain tavotetta nii ei sitä koskaan oikein sit saavuta et-

tä… 

Kaikista syntyneistä maalauksista maalarin K1 tuotos oli väritykseltään tummin. Maalausta 

voidaan myös pitää konkreettisena, sillä se sisältää selvästi tunnistettavia elementtejä. 

Maalari aloitti maalaustilanteessa maalauksen teon hyvin nopeasti ja se valmistuikin en-

simmäisten joukossa. Ajattelin tämän viitanneen nopeasti ja selkeästi muodostuneeseen 
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mielikuvaan, joka oli myös yksi syy hänen valitsemiseensa haastatteluun. Maalari kuvasi 

maalaustaan seuraavasti: 

K1: No tässä nyt.. on sellanen.. tämmönen.. vähän vähän sellanen maisema mikä 

tuolla on ulkonakin ku tää.. yhdisty tää musiikki nyt tähän, tähän säähän eli.. eli on 

tällänen.. aika vetinen ja, synkeä maisema, jossa sitten on.. on hylätty pieni punainen 

tupa ja… 

 

Kuva 13. Maalaus K1. 

Tutkimushetkellä vallinnut synkeä räntäsade tuntui tosiaan vaikuttaneen maalarin K1 mie-

likuvaan jonkin verran. Musiikin alkua hän kuvasi samanlaiseksi pisaroiden äänen kanssa 

eli hänelle musiikin ominaisuudet rinnastuivat ikonisina sadepisaroihin. Ei siis lunta, mutta 

sadetta. Oletettavasti juuri kvinttien tasainen rytmi ja spatiaalinen lasku aiheuttivat mieli-

kuvan sadepisaroista ulkoilman myötävaikutuksella. Sadetta ei varsinaisesti maalauksessa 

näy, mutta maalari kuvasi mielikuvansa maisemaa vetiseksi. Sitä hän ei osannut sanoa, 

olisiko maisema ollut vetinen, jos ulkona ei olisi satanut. 

Raskaus ja negatiivisuus olivat maalarilla K1 vahvasti läsnä musiikkia kuunneltaessa. 

Näistä ajatuksista kumpusivat myös maalaukseen tummat ja raskaat värit. Sävyt olivat 

maalarin mielikuvassa selkeät, ja hän tosiaan aloitti maalauksen tekemisen nopeasti ja 

määrätietoisesti ensimmäisen musiikin kuuntelukerran jälkeen. 
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K1: Joo no ne värit varmaan tuli silleen aika.. aika helpolla että, et tuli… mieleen 

ne sinisen ja vihreen ne semmoset… raskaat sävyt ja sitten… 

Maalarin tuottama maisema voidaan tulkita suomalaiseksi maisemaksi, vaikkei haastatel-

tava suoraan niin sanonutkaan. Pohdimme haastattelussa muun muassa punaisen mökin 

esiintymistä kuvassa, ja ajatus perinteisestä suomalaisesta metsämaisemasta punaisine la-

toineen tuli esiin. Punainen väri mökkiin tuli maalarin mukaan omasta taipumuksesta yh-

distää punaista muihin raskaisiin sävyihin, mutta hän myönsi mielleyhtymän suomalaisesta 

maisemasta mahdollisesti vaikuttaneen mielikuvaan. Kuten luvussa 2.1 kerrottiin, mieliku-

vat pohjautuvat aiempiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Tässä tapauksessa mielikuvaan 

ilmestyi nimenomaan punainen mökki metsän keskelle. 

Haastattelun edetessä maalari K1 huomautti yhdistävänsä myös musiikkiin jotain suoma-

laiskansallista. Tarkemmin ei saatu selville, mitkä ominaisuudet musiikissa loivat suoma-

laiskansallisen tunnelman. 

K1: Kyllä tässä jotain sellasta kovin suomalaiskansallista on tässä.. musiikissa... – 

– Mä luulen että se.. siis se tuli takasin se ajatus joka ei ehkä siinä ekalla kerralla 

niinkö.. ehkä ollu niin tietonen että se olis.. ollu sitte ainakaan kovin… tietosessa 

mielessä. 

Haastattelija: Voiko olla että se on vaikuttanu sitten tähän maalaukseen? 

K1: Ilman muuta. 

Musiikin B-osan loppupuolella haastateltava mainitsi ensimmäisen kerran ajattelevansa 

jotakin kevyempää ja iloisempaa. Ajatukset vaikuttivat yhdistyvän korkeisiin ja kirkkaisiin 

säveliin tahdissa 33 (seuraava kuva 14), jotka laskeutuivat ilmavasti hyvin matalalle seu-

raavan tahdin aikana. Vastaavanlaisia nopeita ja keveitä sävelkulkuja oli kuultu kappalees-

sa jo muutamaa tahtia aiemminkin, joten ajatukset keveydestä saattoivat pilkahtaa maala-

rilla jo hieman aiemmin, mutta kävivät ilmi vasta tässä kohdassa. Maalaukseensa maalari 

K1 olisi tämän positiivisuuden halunnut kuvata auringonnousuna tai -laskuna, mutta ei 

osannut päättää kumpana, joten se jäi kuvasta puuttumaan. 
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Kuva 14. Ensilumi-kappaleen tahdit 33–34. (Hannikainen 1916.) 

Musiikin kevyt ja korkea sävelkulku siis toi maalarille K1 mieleen keveyden ja positiivi-

suuden. Auringonnousu ja -lasku taas kumpusivat ennemminkin maalauksen metsämaise-

masta. Keveyttä ja positiivisuutta voidaan pitää musiikillisina mielikuvina (ks. luku 2.5), 

sillä ne liittyvät olennaisesti musiikin ominaisuuksiin eivätkä niinkään musiikin ulkoisiin 

asioihin. Tässä kohdassa maalari K1 osoitti hetkellistä formaalista kuuntelukykyä (ks. luku 

2.4), koska mielikuva keveydestä syntyi selvästi musiikissa kuullusta elementistä. Positii-

visuuden kokeminen taas viittaisi kinesteettis-ekspressiiviseen kuunteluun. 

Kappaleen viimeisestä osasta maalarille ei noussut mitään uusia mielikuvia tai ajatuksia. 

Hän kertoi mielikuvansa olleen hyvin liikkumaton alusta loppuun eikä se juuri edennyt 

musiikin mukana. Ainoastaan ne pienet valon pilkahdukset tulivat selvästi maalarilla K1 

musiikin edetessä mieleen. 

K1: No se ei ollu ehkä se mun mielikuva niin sellanen… tavallaan niinkö etenevä, 

että se.. oli enemmän semmonen… sieltä nyt tuli niitä joitaki elementtejä mut et se 

ei nyt kauheena, kuitenkaan siitä muuttunu miksikään… 

Maalauksessa K1 (kuva 13) voidaan havaita yksityiskohtana susi. Maalari kertoi suden 

tulleen kuvaan sattumalta, kun maalausjälki alkoi näyttää siltä. Susi sopi hänen mielestään 

myös musiikin ja maalauksen synkkään tunnelmaan, mutta musiikki ei kuitenkaan varsi-

naisesti herättänyt mielikuvaa sudesta. Samantapaisesti ajatus pimeästä hylätystä mökistä 

liittyi ennemmin synkkyyteen ja raskauteen, jotka taas nousivat teemoina musiikista. Mu-

siikista heräsi siis mielikuvana synkkyys, joka herätti mielikuvan maalauksen muiden ele-

menttien kanssa sudesta sekä hylätystä mökistä: semioottisena ilmiönä voidaan puhua ra-

joittamattomasta semioosista (ks. luku 3.3). 
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Yhteenvetona maalarin K1 musiikin herättämästä mielikuvasta voidaan todeta, että musii-

kista nousi hänelle ensisijaisesti mieleen synkkyys ja raskaus ja niiden myötä tummat vä-

risävyt. Musiikin mollivoittoisuus sekä hidas eteneminen erityisesti kappaleen alussa ovat 

luultavimmin vaikuttaneet kyseisen mielikuvan syntyyn. Ulkona vallinneen pimeyden ja 

räntäsateen vaikutusta mielikuvan syntymiseen ei kuitenkaan tämän maalarin kohdalla 

voida ohittaa. Selvästi vain musiikkiin liittynyt mielikuva syntyi keveistä ja korkeista säve-

listä, mutta tätä valon pilkahdusta ei maalauksessa asti nähty. 

6.3.2 Haastateltava B1 

Toisena haastatteluun saapui tutkimusryhmän vanhemman sukupolven edustaja B1, joka 

oli myös maalannut konkreettisen maisemamaalauksen. Hän oli taustatietojen perusteella 

musiikilliselta profiililtaan hyvin samantyyppinen maalarin K1 kanssa, sillä hänkin kuunte-

li lähinnä kevyttä musiikkia taustamusiikin muodossa. Haastattelussa maalari B1 totesi 

tutkimuksessa kuunnellun musiikin olleen hänelle vierasta, koska ei samantyyppistä mu-

siikkia juuri kuuntele. Akvarellimaalausta haastateltava B1 oli harrastanut vain pari kuu-

kautta ja hän oli hyvin kriittinen omien taitojensa arvioinnissa. 

Maalaustilanteen maalari B1 oli kokenut rentona ja ongelmattomana, mutta hankalaa tuntui 

olleen mielikuvien virtauksen alkuun saaminen. Mielikuvat alkoivat kuitenkin juosta hyvin 

nopeasti haastattelussa esiin tulleiden tietojen perusteella, ja maalarille B1 nousi itse asias-

sa selvästi eniten mielikuvia kuunnellusta teoksesta verrattaessa muihin haastateltuihin. 

Hänen maalauksessaan (kuva 15) voidaan nähdä useita musiikista nousseita erilaisia ele-

menttejä. Näin maalari kuvasi omaa mielikuvaansa: 

B1: No kaiken kaikkiaan siitä musiikista tuli mulle mieleen vesi.. vesi ja jos mä 

osaisin oikein hyvin niinku maalata nii mä oisin tehny siitä niinku hyvin semmosen 

harmaan, joka lähtee täältä vasemmasta reunasta ja se etenee niinku semmosina 

isoina aaltoina tai isoina pisaroina kohti oikeeta reunaa, jossa tota noin sitte ne pi-

sarat niinku pienenee ja ehkä niihin tulee vähän valoa enemmän ja.. ja se vähä 

ilostuu. Mut sit siin oli jotain semmosia kohtia, jotka oli hyvin painavia, ja sitä ku-

vaa sitte tässä eessä tuo kivi.. ja sitte myöskin tuolla takana nuo vuoret, et siin oli 

jotain, jotain semmosta hyvin semmosta painavaa ja raskasta… ja mut sit siellä oli 

taas jotain semmosta jossakin kohti semmosta hyvin kevyttä josta tulee sitten tää, 

niinku tää aurinko tänne yläkulmaan, tuo keltanen ja oranssi väri. 
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Kuva 15. Maalaus B1. 

Edellä esitellystä kommentista voidaan havaita maalarin B1 kuvanneen jo haastattelun 

alkumetreillä hyvinkin tarkasti erilaisia tapahtumia ja ilmiöitä, joita musiikin ominaisuudet 

hänessä herättivät. Useimmat syntyneistä mielikuvista ovat selvästi ei-musiikillisia (ks. 

luku 2.5) eli musiikki herättämät mielikuvat ovat täysin musiikin ulkopuolisia asioita kuten 

vesi, kivi ja metsä. Elementit näkyvät kuvassa selvästi, mutta täysin tyytyväinen maalari ei 

tuotokseensa ollut: 

B1: No siis.. (naurahdus) sinäänsä niinkun.. siis se ajatus mikä mulla oli se tuli tässä 

aika hyvin mutta muuten niinku – – mä en osaa niinku, noita värejä silleen.. saada 

semmosiks ku mä haluaisin.. eikä mitään muutakaan mut se ajatus tässä nyt on. 

Yleisesti ottaen maalari B1 piti tutkimuksen musiikkiteosta tylsänä. Tämä heijastui hänen 

mielikuvaansa harmaana värinä, jonka olisi pitänyt kattaa myös maalauksessa suurin osa 

pinta-alasta. Vielä alkutaipaleella maalausharrastuksessa olevan maalarin taidot eivät kui-

tenkaan riittäneet halutun harmaan värin aikaan saamiseksi. Harmauden voisi yhdistää mu-

siikin hitauteen ja tasaiseen etenemiseen sekä mahdollisesti mollisävellajiin. Kappaleen 

A¹-osassa maalari B1 kertoi maalarin K1 tapaan pitäneensä musiikkia raskaana ja ankeana, 

jotka hän yhdisti nimenomaan musiikin hitauteen, rytmin ”kaatuvuuteen” ja pianonsoitto-

tapaan. 
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B1: Mä en tiiä, siis jotenki tosta ku sitä pianoo lyyään jotenki tällei näin se jotenki 

se on kauheen… ja tuo hidas ja… eikä tossa oo oikein mun mielestä semmosta ryt-

miäkään että se on vaan semmosta niinku.. se vähä niinku kaatuu silleen vaa. 

Haastattelun edetessä päästiin paremmin käsiksi siihen, mitkä musiikin ominaisuudet he-

rättivät maalarissa B1 mitkäkin mielikuvat. Aivan kappaleen alussa hän yhdisti maalarin 

K1 tapaan musiikin veden pisarointiin. Maalarista K1 poiketen maalari B1 vakuutti pisa-

roiden nimenomaan liittyneen musiikkiin eikä ulkoa kuuluneeseen sateen ropinaan. 

B1: ...ku sehän alkaa silleen ti.. ti.. tidi.. ti.. nii se on jotenki se vaa on mulle niin-

ku... vettä, veden tipahtelua ja... no sit mä kuvasin sitä noin. 

Mielikuvassa oli mukana myös liikettä. Vesipisarat eivät kuitenkaan liikkuneet ylhäältä 

alas musiikin spatiaalisen liikkeen tapaan, vaan ne liikkuivat vasemmalta oikealle kuin 

tuulen mukana lentäen. Liikemielikuvat vasemmalta oikealle voivat perustua musiikin 

luontaisen etenemisen kokemukseen sekä länsimaiseen konventioon lukea ja ”ajatella” 

vasemmalta oikealle. Ensilumi-kappale ei kuitenkaan musiikillisilta ominaisuuksiltaan 

juuri tue voimakasta vasemmalta oikealle työntyvää liikettä. Haastateltava kertoi myös 

maalauksensa kuvaavan musiikin etenemistä alkaen vasemmalta vedestä ja päättyen oike-

aan yläkulmaan kirkkauteen. 

Vesi ja harmaus liittyivät vahvasti musiikin A¹-osaan maalarin B1 mielikuvassa. Musiikin 

B-osassa alkoi tapahtua ja mielikuvia pulpahteli maalarin mieleen musiikin eri ominai-

suuksista. Osan aloittava vakaa ja raskas säe toi maalarin mieleen metsän, jossa oli jotain 

elävää: musiikissa harmonisten asteiden käyttö muuttui huomattavasti monipuolisemmaksi 

samassa kohdassa. Raskaan ja vakaan säkeen päättävä voimakas matala sointu taas toi 

maalarin mieleen kiven, jota vasten pärskähteli pisaroita. Samassa tahdissa, missä maalari 

K1 kertoi ajatelleensa keveyttä ja positiivisuutta (ks. kuva 14), maalari B1 ajatteli auringon 

pilkahtelua. Hän oli jo muutamaa tahtia aiemmin vastaavanlaisen sävelkulun kohdalla näh-

nyt mielessään valoa ja iloisuutta synkkyyden keskellä. B-osan lopun sävelten nouseva 

liike toi maalarille B1 mieleen entistä kirkkaamman valon. Maalauksensa vuoret maalari 

B1 yhdisti kiven tavoin musiikissa havaittavaan painavuuteen ja raskauteen. 

Maalarin B1 kuuntelutapa viittaisi formaaliseen kuunteluun (ks. luku 2.4), sillä hän on 

poiminut musiikista selkeitä yksittäisiä elementtejä, joihin mielikuvat vahvasti yhdistyvät. 

Syvällisestä musiikkianalyyttisestä kuuntelusta ei voida puhua, mutta selviä taipumuksia 
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musiikin yksityiskohtaisten elementtien kuunteluun vaikuttaisi tällä maalarilla olevan. Tätä 

voidaan pitää yllättävänäkin seikkana, sillä maalarilla B1 ei ollut tottumusta klassisen mu-

siikin kuunteluun. Vahvat ei-musiikilliset mielikuvat viittaavat toisaalta myös voimakkaa-

seen referentiaaliseen kuunteluun (ks. luku 2.5). 

Maalauksessaan (kuva 15) maalari B1 tosiaan kuvasi musiikissa kuulemansa asiat vasem-

malta oikealle ja alhaalta ylös. Musiikista viimeisenä havaittu mielikuva oli siis auringon 

pilkahteluna vuorten takaa kuvattu kirkas valo. Tämä valo ei uskoakseni kuvaa aivan kap-

paleen loppua, joka on musiikillisesti hyvin matala ja tumma, vaan B-osan loppua. Musii-

kin A²-osasta ei myöskään maalarille B1 herännyt juuri uusia mielikuvia, vain veden pisa-

rointi mainittiin uudestaan. Näin ollen mielikuvien virran huipuksi – ja lopuksi – jäi taite 

kahden viimeisen musiikillisen osan välissä. 

6.3.3 Haastateltava L1 

Kolmanneksi haastatteluun saapunut nuoremman sukupolven maalari L1 poikkesi tausta-

tiedoiltaan kahdesta edellisestä maalarista musiikin kuuntelutottumuksiltaan: Hän vastasi 

kuuntelevansa lähinnä klassista musiikkia, mutta vain noin kerran viikossa. Kovin keskit-

tynyttä kuuntelu ei kuitenkaan yleensä ollut. Tutkimuksen musiikkiteosta maalari kuvasi 

tutun tyyliseksi, mutta hänkään ei ollut teosta aiemmin kuullut. Akvarellimaalausta tämä 

maalari oli harrastanut vain pari kuukautta, ja omia taitojaan hän oli arvioinut epäilevällä 

otteella, mutta ei kuitenkaan ollut täysin erimieltä kyselylomakkeen (liite 2) väitteiden 

kanssa. 

Kokemuksena maalaustilanne oli maalarille L1 ollut uusi mutta positiivinen. Myös hän oli 

maalarin B1 tapaan kokenut aluksi mielikuvien heräämisen hankalaksi, mutta keskittymäl-

lä musiikkiin ideoita alkoi syntyä. Syntyneeseen maalaukseen maalari L1 oli tavallaan tyy-

tyväinen, mutta olisi odottanut saavansa maalauksestaan hennomman. Maalauksena hänen 

työnsä (kuva 16) oli kaikista tutkimukseen tehdyistä maalauksista väritykseltään vaalein ja 

”hennoin”, ja hänen musiikin herättämä mielikuvansa poikkesi myös reilusti edellä esitel-

tyjen maalareiden mielikuvista. 

L1: Mulla tuli mieleen siitä joku niinkö että, joku niinkö nousee… ja.. mä yritin piir-

tää semmosta niinkö.. semmosta jotaki hentoa.. jotaki usvaa tai savua tai… 
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Kuva 16. Maalaus L1. 

Maalausta L1 voidaan pitää konkreettisena tai abstraktina. Kuvassa näkyy hyvin maalarin 

mielikuva usvan tai savun noususta, mutta esimerkiksi keltaisella värillä maalatut katsojal-

le maan pinnaksi hahmottuvat vedot eivät pyri maalarin mukaan esittämään mitään konk-

reettista. Väri symboloi hänen musiikissa havaitsemaansa lämpöä. Maalari L1 kertoi haas-

tattelussa ajatelleensa myös lintuja (konkreettisia) nousemassa ilmaan, mutta päätti jättää 

ne kuitenkin maalauksesta pois. 

L1: Mä yritin tehä siitä semmosen et se ei niinku hirveesti esittäis mittään. 

Musiikkiteosta maalari L1 oli pitänyt ennen kaikkea seesteisenä ja rauhallisena. Hän kertoi 

tunteneensa myös olonsa seesteiseksi, mikä oli osaltaan vaikeuttanut mielikuvien synty-

mistä. Toisin sanoen maalari oli uppoutunut kuuntelun tuomaan olotilaan ja eikä hänelle 

silloin mielikuvia syntynyt. Maalarin L1 musiikin kuuntelutapa vaikuttaisi viittaavan vah-

vasti kinesteettis-ekspressiiviseen (ks. luku 2.4), jolloin nimenomaan tunnekokemus jää 

musiikista päällimmäiseksi. Tässä tutkimuksessa vaadittava referentiaalinen kuuntelutapa 

ei luultavasti ole tälle maalarille luontaisin, vaan hänen täytyy keskittyä herättelemään 

mielikuvitustaan kuuntelun aikana. 

Musiikkiteoksen ensimmäisessä osassa rauhallisuuden ja seesteisyyden lisäksi maalari 

kertoi nähneensä linnut nousemassa sekä veden soljumassa. Aivan kappaleen alussa hänel-

lä oli ollut odottava olo, kuin jotain olisi pikku hiljaa alkamassa. Musiikin luomaa odotuk-
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sen tunnetta voidaan pitää emotionaalisena mielikuvana (ks. luku 2.5), joka jälleen osal-

taan viittaisi kinesteettis-ekspressiiviseen kuuntelutapaan. Lintujen nouseminen ylös on 

ristiriidassa musiikissa kuultavaan liikkeeseen, jota tapahtuu spatiaalisuuden tasolla lähin-

nä korkeista äänistä mataliin. Maalari mainitsi linnut A¹-osan ensimmäisessä selvän melo-

dialinjan omaavassa kohdassa (ks. kuva 8, tahdit 5–6). Tämä pieni aktoriaalisuuden läsnä-

olo on voinut kiteytyä maalarin mielessä linnun hahmoksi, vaikka musiikin spatiaalinen 

liike ei juuri nousevaa mielikuvaa tue. Toisaalta juuri näiden kahden tahdin aikana spatiaa-

linen liike on ennemmin aaltoilevaa kuin selvästi laskevaa. Selvästä nousemisesta ei kui-

tenkaan voida puhua. 

B-osaan siirryttäessä maalari L1 koki nousevan liikkeen kappaleen alkua vahvemmin ja 

kertoi musiikin herättäneen hänessä enemmän tunteita ja tapahtumia. Musiikin analyysissa 

todettiin B-osassa (ks. kuva 10) selvää aktoriaalista läsnäoloa sekä spatiaalista ja temporaa-

lista vaihtelevuutta A¹-osaan verrattuna. Mielikuvaa nousemisesta voidaan pitää osittain 

ikonisena musiikin B-osan aaltoilevan spatiaalisen liikkeen kanssa. Maalari kertoi kuiten-

kin musiikin ”vahvuuden” olleen tärkein aspekti nousevan mielikuvan synnyssä. 

L1: Nii, ehkä se on se vahvuus mikä tekkee siinä et se niinkö.. tavallaan se on lim-

puti limputi, ja sitte niinkö tosiaan tullee sitä voimaa ja soitetaan matalemmalta, nii 

se toi mulle semmosen olon et nyt tulee enempi ytyä tai jotai. 

B-osan loppupuolella – hyvin lähellä tahteja, joissa maalarit K1 ja B1 näkivät mielessään 

valoa ja positiivisuutta (ks. kuva 14) – haastateltava mainitsee kappaleessa yleisesti vallit-

sevan hentouden ja herkkyyden. Tähän ajatukseen maalari liitti nousevan usvan sekä vaa-

lean kesäillan. Haastattelussa maalari kertoi lopulta ajatelleensa tuttua mökkimaisemaa, 

jossa usvan nouseminen järven yllä tapahtui. Tässä mielikuvassa on kuitenkin kyse rajoit-

tamattoman semioosin jatkumosta: musiikki herätti mielikuvan hentoudesta, mikä visuali-

soitui usvana ja kesäiltana, jotka puolestaan toivat mieleen tutun mökin. Musiikki itsessään 

ei siis herättänyt mielikuvaa kesämökistä. 

Viimeisenä mielikuvana musiikki herätti maalarissa L1 mielikuvan kirkkaudesta ja uudesta 

päivästä. Mielikuva on samankaltainen maalarin B1 kanssa, mutta maalarilla L1 uuden 

päivän valkeneminen liittyi kuitenkin aivan kappaleen loppuun musiikin tummuudesta ja 

mataluudesta huolimatta. Musiikissa mahdollisesti sävelkerrosten oheneminen (ks. kuva 

12) vaikutti maalarilla mielikuvaan usvan hälvenemisestä. 
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L1: Tää loppu ehkä, tuli semmonen mieleen et on taas niinkö aamu.. että kaikki on 

pois ja.. uus kirkas päivä. Jotenki niinku pikku hiljaa.. se usva hälvenee tai, joku 

sen tyyppinen ehkä tulee mieleen. 

Maalauksessa havaittavat värit, keltainen ja sininen, yhdistyvät haastateltavan mukaan mu-

siikin herättämiin tunnelmiin ja samalla dynamiikan käyttöön. Aiemmin kerrottiin keltai-

sen merkitsevän kuvassa lämpöä ja haastateltava arveli tuon lämmön yhdistyvän musiikis-

sa hiljaisempiin kohtiin. Muutoin haastateltavalla oli mielessä savunharmaa sävy, joka 

yhdistyi voimakkaammin soitettuihin kohtiin. Kysyessäni, edustiko savunharmaa jotain 

tiettyä tunnelmaa tai tunnetilaa kuten keltainen edusti lämpöä, vastaus oli epäröivä. 

L1: En ossaa sanoa. Tuli vaan joku semmonen. Ehkä riippuu siitäkin, siitä voimasta 

miten soittaa että... tulleko sieltä sillon semmosta niinkö sitä just sitä savunharmaa-

ta olotilaa. 

Mielikuva savunharmaasta on samantapainen maalareiden K1 ja B1 raskaan, synkän ja 

harmaan mielikuvan kanssa, jotka kumpusivat musiikin hitaudesta, raskaasta poljennosta 

sekä todennäköisesti mollisävellajista. Myös maalarin L1 mielikuva savunharmaasta voisi 

liittyä samoihin musiikin elementteihin, vaikkei hän itse osannut asiaa tarkasti kuvata. 

Muuten maalarin L1 musiikin herättämä mielikuva oli hyvin poikkeava kahden muun maa-

larin kuvista: mielikuva vaaleasta, hennosta ja seesteisestä kesäillasta sekä nousevasta us-

vasta on varsin yllättävä musiikin yleisen synkän tunnelman vuoksi. Tietynlaista keveyttä 

ja ilmavuutta – kuten lumihiutaleet – Hannikaisen kappaleessa on kuitenkin havaittavissa 

eli musiikin voidaan osaltaan sanoa tukevan myös maalarin L1 mielikuvaa. 

6.3.4 Haastateltava A1 

Viimeisenä haastatteluun saapui tutkimusryhmän vanhemman sukupolven edustaja A1, 

joka oli maalannut musiikin herättämät mielikuvansa hyvin erilaisesta lähtökohdasta mui-

hin haastateltuihin nähden. Hänen taustatietolomakkeestaan selvisi, että hän kuuntelee mo-

nenlaista musiikkia ”laidasta laitaan paitsi jazz’a” lähinnä taustamusiikin muodossa noin 

kerran viikossa. Klassisen musiikin repertuaarista hän mainitsi esimerkkeinä kuuntelevansa 

oopperatenoreiden esityksiä sekä Sibeliusta. Hannikaisen pianoteos voisi näin ollen olla 

myös tälle maalarille tutun oloinen, mutta hän kertoi, ettei tuntenut kappaletta ennestään. 
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Akvarellimaalaustaidoistaan myös maalari A1 oli melko epävarma, mutta hän oli kuitenkin 

melko tyytyväinen tutkimuksessa syntyneeseen maalaukseensa (kuva 17). Jo tyhjän pape-

rin välttäminen oli tuonut hänelle tyytyväisyyden tunteen, ja hän oli kokenut tutkimustilan-

teen ylipäätään mielenkiintoisena mielikuvien alkaessa virrata. Tietoa akvarellimaalaushar-

rastuksen kestosta maalarin A1 taustatietolomakkeessa (liite 2) ei ollut, mutta hän viittasi 

itseensä haastattelussa aloittelijana. 

 

Kuva 17. Maalaus A1. 

Maalausta A1 voidaan pitää abstraktina, sillä muotojen ja värien antamat vaikutelmat ovat 

hyvin tulkinnanvaraisia. Väritykseltään maalaus on hyvin poikkeava toisten haastattelussa 

mukana olleiden maalareiden maalauksista: värien käyttö on hyvin selkeää ja rohkeaa. 

Haastattelussa kävi ilmi, että maalari A1 ei ollut maalannut musiikin herättämiä visuaalisia 

mielikuvia, vaan musiikin herättämät tunteet. Tunteet on kuvattu maalauksessa samassa 

järjestyksessä vasemmalta (sininen) oikeaan ylänurkkaan, jossa ne musiikissa esiintyivät 

A1: …oikeestaan siinä iha alussa tuli mieleen vaan niinku iha semmonen konkreet-

tinen, konkreettinen asia elikkä mulla oikeestaan tuli siinä mieleen niinku hautajai-

set ja kirkko ja vähä semmosta mutta, sitte mä aattelin että no ehän mä nyt rupea 

kyllä hautajaisia piirtämään (naurahdus)… 
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Musiikin alusta syntyneet mielikuvat hautajaisista ja kirkosta ovat melko surullisia ja jopa 

synkkiä, ja ne voidaan rinnastaa maalareiden K1 ja B1 vastaaviin synkkiin mielikuviin. 

Näitä konkreettisia mielikuvia ei kuitenkaan maalauksessa nähdä, vaan maalari A1 tosiaan 

maalasi musiikissa kuvastuneet tunteet väreinä paperille (sininen ja punainen). Näistä tun-

teista kehkeytyi kokonainen tarina, johon sitten yhdistyi tiettyjä kuvassa näkyviä element-

tejä. Nämä elementit, kuten vihreä maa ja violetti ”taivas” eivät varsinaisesti heränneet 

musiikista, vaan ne sopivat musiikin herättämän tarinan ja maalatun kuvan osiksi. 

A1: …ja sitte ku eihä sitä nyt voinu jättää pelkästään tätä (sininen ja punainen), nii 

siihe piti tietenki niin ku iha kuvana tehä, nii tää nyt sitte kuvaa tämmöstä tää vih-

reä, se on niinku maata, maastaha me ponnistettaan, ja tuo nyt sitte vaa ehkä iha 

värinä tuli tuo lila… 

Sininen ”pilvi” maalauksessa symboloi surua, joka liittyi musiikissa nimenomaan kappa-

leen ensimmäiseen osaan. Tarkkaan maalari A1 ei osannut kertoa, mikä surullisuuden tun-

teen musiikissa aiheutti, mutta hän sanoi kokeneensa surullisuuden tunnetta heti kappaleen 

ensimmäisten tahtien aikana. Musiikin edetessä maalarin mielikuvaan liittyi henkilö, jonka 

tarinaa musiikki tunteiden kautta ilmensi. Musiikin A¹-osan lopussa (ks. kuva 2) maalari 

kertoi musiikin kuulostaneen vähemmän surulliselta ja enemmän uhkaavalta. Musiikin 

hidas laskeutuminen hyvin matalalle on voinut luoda mielikuvan uhasta. Tarinan hahmo 

oli myös päässyt pahimman surun yli ja oli ”voimaantunut” kohtaamaan maailman pa-

huuksia. 

Musiikin B-osaan (ks. kuva 10) siirryttäessä maalarin A1 mielikuvaan liittyi voima, uhka 

ja draama, mitä maalauksessa symboloi punainen pilvi. Musiikissa äänenvoimakkuus voi-

mistui selvästi ja musiikin tietynlainen täsmentyminen selkeiden melodialinjojen kautta 

ovat luultavimmin olleet osana voiman ja draaman mielikuvien herättäjinä. Spatiaalisella 

tasolla jännitteisten sointujen käyttö on voinut tuoda mielikuvaan uhkaa. Musiikin 

B-osassa oli havaittavissa myös säkeiden välistä dialogia, joka on voinut olla osaltaan 

luomassa mielikuvaa draamasta. 

Maalarin kuvitteleman tarinan henkilö tuntui kamppailevan elämään kuuluvan draaman 

keskellä musiikin B-osassa. Toivoa elämään kuitenkin löytyi: musiikin nopeat paralleeli-

kulut (ks. kuva 10) edustivat maalarille A1 positiivisia, toivoa antavia asioita, jotka näkyi-

vät kuvassa pieninä sinisinä pilkkuina. Samantapaisesti muille maalareille korkeat ja kevy-
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et sävelkulut olivat merkinneet valoa, positiivisuutta ja herkkyyttä. Maalarin A1 tarinan 

henkilö joutui kuitenkin ponnistelemaan toivosta huolimatta. Musiikissa ponnistelu yhdis-

tyi erityisesti kohtaan, joissa soittaja soitti hyvin pidätellen (sostenuto-merkinnän tapaan) 

sekä voimakkaasti aksentoiden. 

Kappaleen viimeisestä osasta maalarille A1 syntyi mielikuva sinisestä kuten kappaleen 

alussa, mutta myös valosta. Valkoisen ja valon haastateltava yhdisti musiikin rauhoittumi-

seen eikä niinkään yhä matalammalle putoaviin säveliin. Myös hänen tarinassaan draama 

rauhoittui. Mielikuva kappaleen lopusta on samantapainen maalarin L1 kanssa, joka oli 

ajatellut uuden päivän valkenemista. 

A1: …ja sitte kuitenki että se, se niinku, vaikka se meni matalaksi nii siitä huolimat-

ta tuli että se nyt niinku sitte rauhottu tämä homma. 

Vaikuttaa selvältä, että maalari A1 oli kuunnellut musiikkia tutkimushetkellä lähinnä ki-

nesteettis-ekspressiivisesti (ks. luku 2.4). Tämä oli tietoinen päätös, sillä myös referentiaa-

liseen kuunteluun liittyvät konkreettiset mielikuvat olivat hänen mielessään heti musiikin 

alussa. Musiikista välittyneet tunteet päätyivät kuitenkin maalauksen pääosaan. Ainut sel-

västi tiettyyn musiikilliseen elementtiin liittynyt mielikuva kumpusi nopeista paralleeliku-

luista herättäen mielikuvan toivosta ja positiivisuudesta. Tunteet kuvattiin maalaukseen 

symbolisina väreinä: sininen kuvasti surua, punainen voimaa ja draamaa sekä valkoinen 

rauhaa. Kuvan muut värit ja elementit kumpusivat sitten taiteilijan näkemyksestä yhdistää 

värejä ja muotoja toisiinsa – puhutaan jälleen rajoittamattomasta semioosista (ks. luku 

3.3). Maalari A1 tiivisti vielä maalauksensa tulkinnan seuraavasti: 

A1: …mutta kuitenki tavallaan niinku, oikeestaan kolme tasoa, että niinku ihminen, 

maa, sitten nämä tunteet ja sitten taas tää, korkeus ja tavallaan niinku, ei nyt iha.. 

ylösnousemus mut että vähä kuitenki siinä.. musiikissa oli tämmönen tarina, tai mi-

nä koin sen näin. 

6.4 Ilman haastattelua tulkittavat maalaukset 

Tutkimusaineiston maalaukset pyrkivät ilmentämään maalaajan mielikuvaa, jonka musiik-

ki hänessä herätti. Näin ollen lähtökohtaisesti maalauksia voidaan pitää ikonisina merkkei-

nä syntyneistä mielikuvista. On kuitenkin otettava huomioon, että taustatietokyselyssä 

useimmat vastanneet olivat ”jokseenkin erimieltä” siitä, kykenevätkö he ilmaisemaan juuri 
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sitä mitä haluavat maalauksillaan. Myös haastatteluissa kävi ilmi, että maalarit olisivat 

toivoneet tehneensä jotain toisin tai jättäneensä maalauksesta jotain pois. Voidaan täten 

olettaa, että myös ilman haastatteluja tulkittavat maalaukset eivät välttämättä täydellisesti 

kuvasta maalaajiensa mielikuvia. 

Seuraavissa alaluvuissa tulkitsen tutkimuksen loput neljä maalausta käyttäen semiotiikan 

tarjoamia työkaluja apuna (ks. luku 4.3). Yhdistän muun muassa maalausten elementtejä 

musiikkiin korostaen joko Peircen ikonia, indeksiä tai symbolia – maalauksen ja musiikin 

suhdettahan voisi tulkita kaikkien kolmen merkkityypin kautta (ks. luku 4.1). Pyrin löytä-

mään haastattelujen analyysissa esille tulleita seikkoja tukevia havaintoja, jolloin tutkimus-

tuloksista saadaan luotettavampia suuremman tutkimusaineiston johdosta. Käytän näiden 

jäljellä olevien maalausten analysoinnin apuna myös taustatiedoissa kerrottuja tietoja maa-

lareiden musiikillisen taustan ymmärtämiseksi, jonka myötä päästään vertailemaan haastat-

telussa olleiden ja muiden maalareiden maalauksia keskenään. 

6.4.1 Maalaus C1 

Ensimmäisenä tulkittavaksi otetaan tutkimusryhmän viimeinen nuorempaa sukupolvea 

edustavan maalarin C1 teos. Hänen musiikillinen profiilinsa taustatietojen mukaan näyttäy-

tyi aktiivisena klassisen ja kuoromusiikin kuuntelijana. Kuuntelun keskittymistaso oli kui-

tenkin lähinnä taustamusiikin tasolle painottuvaa. Muuta musiikillista harrastuneisuutta 

maalarilla ei ollut. Akvarellimaalausta hän kertoi harrastaneensa vain pari kuukautta, ja 

epävarmuutta oli havaittavissa omien taitojen arvioinnissa. 

Maalaus C1 (kuva 18) on selvästi konkreettinen. Denotaation tasolla eli konkreettisten 

visuaalisten havaintojen tasolla kuva koostuu maan, meren ja taivaan horisontaalisista ker-

roksista, joskin katsojan huomio kiinnittyy puupenkillä selin kuvaan päin istuvaan henki-

löön ja vieressä kasvavaan puuhun. Kuvan elementit ovat siis selvästi objektiaan ilmentä-

viä eli konkreettisia. Haastattelussa mukana olleet klassista musiikkia kuuntelevat maalarit 

(L1 ja A1) maalasivat abstraktin kuvan, joten yhtäläisyyttä ei tässä mielessä maalauksilla 

ole. Maalaus C1 vaikuttaa kuitenkin yhtä tiettyä hetkeä kuvaavalta, mikä voidaan ilmaisul-

taan rinnastaa haastattelujen nuoremman sukupolven edustajien (K1 ja L1) maalauksiin. 

Heidän mielikuvansa pysyivät melko muuttumattomina musiikin aikana. 
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Kuva 18. Maalaus C1. 

Konnotaation tasolla eli merkityksen annon tasolla maalauksen C1 (kuva 11) elementit 

vaikuttavat symboloivan odotusta tai kaipausta. Ihminen – intuitiivisesti kuvan tunnelmasta 

päätellen nainen – istuu penkillä katsoen avomerelle. Nainen on yksin, joten yksinäisyys ja 

yksinäisyyden tunne hiipivät myös mieleen kuvaa katsoessa. Sitä, ketä tai mitä nainen 

odottaa, vai odottaako ollenkaan, ei voida kuvasta tietää. Nainen saattaa istua penkillä vain 

selvittämässä omia ajatuksiaan. Joka tapauksessa, koska nainen istuu kuvassa yksin ja selin 

katsojaan päin, maalausta verhoaa salaperäisyys, koska emme voi tietää mitään kuvan hen-

kilön ajatuksista. Salaperäisyyden tunne voidaan liittää symbolisesti musiikkiin, sillä vaik-

ka musiikin tulkinta esitysmerkinnänkin mukaisesti tavoittelee salaperäisyyttä, voi kuulijan 

oma tulkinta muokata musiikin tunnelman kuulostavan joltain muulta.  

Penkin vieressä kasvaa puu, johon kuvassa näkyvät oksat indeksisesti viittaavat. Tässä 

maalauksessa ei voida havaita liikettä, vaan jopa aava meri vaikuttaa tyyneltä. Tyyneys ja 

selkeys yhdistävät kuvan elementtejä. Tyyneys voidaan yhdistää ikonin ja indeksin tavoin 

musiikin rauhallisuuteen ja hitaaseen etenemiseen. Maalauksessa voidaan havaita kolme 

laajaa värialuetta: maa, meri ja taivas. Musiikissa vastaavasti on kolme selkeää rakenteel-

lista osaa: A¹, B ja A². Yhteyttä näiden elementtien välillä voi pitää mahdollisuutena, mutta 

ei luotettavaan tietoon perustuvana. 
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6.4.2 Maalaus G1 

Vanhemman sukupolven edustaja G1 (sukupuoleltaan mies) vaikutti taustatietojensa perus-

teella tutkimusryhmän potentiaalisimmalta musiikin formaaliseen kuuntelutapaan (ks. luku 

2.4) kykyjä omaavalta henkilöltä. Hän kertoi kuuntelevansa maalareiden A1, C1 ja L1 ta-

paan lähinnä klassista musiikkia, mutta muista poiketen hän vastasi kuuntelevansa musiik-

kia useimmiten keskittyneesti. Hän kertoi käyvänsä myös ahkerasti sinfoniakonserteissa ja 

oopperassa. Koska maalari G1 siis kuuntelee säännöllisesti ja keskittyneesti klassista mu-

siikkia, hänellä voisi olla taitoja syvälliseen formaaliseen kuunteluun Hannikaisen Ensilu-

mi-kappaleen osalta. Akvarellimaalausta maalari G1 kertoi harrastaneensa viisi vuotta, 

mutta taitojaan hän arvioi yhtä epävarmasti kuin edellä esitelty maalari C1. 

Maalauksen G1 (kuva 19) perusteella voisi hyvinkin tulkita maalarin kuunnellen musiikkia 

melko formaalisesti. Abstraktissa maalauksessa vaikuttaisi leijuvan erilaisia geometrisiä 

kuvioita, jotka voidaan mahdollisesti yhdistää symbolisesti musiikin putoileviin kvintteihin 

(esim. kuva 1) ja tempon ilmavuuteen (hitauteen). Maalauksen tausta taas vaikuttaa häily-

vältä liukuvien väriensä vuoksi, mikä taas mahdollisesti kumpuaa musiikin eksoottisem-

mista harmonisista piirteistä sekä kaikupedaalin käytöstä. 

 

Kuva 19. Maalaus G1. 

Denotaation tasolla kuvasta voidaan siis erottaa tausta ja sitä vasten leijuvat eriväriset 

geometriset kuviot. Kuvan tausta koostuu liukuvista violetin ja sinisen sävyistä, kun taas 
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ympyrät, kolmiot ja suorakaiteet ovat selvästi yksivärisiä keltaisia, oransseja, punaisia, 

sinisiä, harmaita tai violetteja. Koska kuvasta voidaan havaita useita kolmioita, suorakaitei-

ta ja ympyröitä, voidaan maalauksessa ajatella olevan sisäistä ikonisuutta, siis samankaltai-

sia elementtejä. Kuviot ovat pieniä kuvan vasemmassa reunassa, josta ne suurenevat kohti 

oikeaa reunaa. Tämä tuo kuvaan syvyyttä ja liikkeen tuntua, mikä voidaan ikonin, indeksin 

ja symbolin kautta yhdistää musiikin spatiaaliseen laajuuteen (sekä hyvin korkeat että ma-

talat oktaavit) ja temporaaliseen etenemiseen. 

Maalauksessa G1 (kuva 19) havaittavat geometriset kuviot viittaavat matemaattisuuteen, 

joka voidaan helposti liittää myös musiikkiin. Kuviot ovat selkeitä ja ne tuntuvat liikkuvan 

joko katsojaa kohti tai hänestä poispäin. Liikkeen voi toisaalta tulkita myös putoavaksi. 

Musiikissa voitiin havaita samantapaisesti selkeitä rytmisiä elementtejä sekä fraaseja, jotka 

etenevät sekä temporaalisesti eteenpäin että spatiaalisesti korkealta matalaan. Maalaukses-

sa geometristen kuvioiden taustan muodostava violetin ja sinisen värimaailma tuo kuvaan 

taianomaisen ja tavallisuudesta poikkeavan tunnelman. Pelkkä sininen tausta olisi ollut 

helppo tulkita taivaan tapaiseksi. Musiikissa taas harmoniaa horjutettiin muun muassa ko-

kosävelasteikkoa käyttämällä. Kaiken kaikkiaan maalauksen G1 elementit vaikuttavat liit-

tyvän indeksisesti eli ”suoraan” musiikissa havaittaviin elementteihin, mikä viittaisi musii-

kin formaaliseen kuuntelutapaan. 

6.4.3 Maalaus H1 

Maalari H1 edusti myös tutkimusryhmän vanhempaa sukupolvea. Hän kertoi taustatiedois-

sa työskentelevänsä luovan kirjoittamisen alalla, ja kuuntelevansa päivittäin kirjoittamisen 

taustalla lähinnä klassista instrumentaalimusiikkia. Mielikuvien syntyminen saattoi hänen 

kohdallaan olla hyvinkin helppoa, koska musiikki toimii hänen luovan työnsä taustatekijä-

nä päivittäin. Tämä maalari kertoi myös soittaneensa nuorena muutamia soittimia säestys-

tarkoituksessa, mutta ei omannut juuri muuta musiikillista tietoa. Akvarellimaalausta maa-

lari H1 kertoi harrastaneensa yli kolme vuotta, ja hän vaikutti melko positiiviselta omien 

taitojensa arviossa muihin vastanneisiin nähden. 

Tämäkin klassisen musiikin kuuntelija maalasi abstraktin teoksen. Maalaus H1 on väri-

maailmaltaan todella samankaltainen edellä esiteltyyn maalaukseen G1 (kuva 19) verrattu-

na. Rakenteeltaan H1 on kuitenkin yksinkertaisempi, sillä se koostuu laajoista, selvästi 

rajatuista värialueista. Huomio kiinnittyy kuvan keskeltä viistosti poikki kulkevaan keltai-
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seen alueeseen, joka kuvan yläreunasta alkaa kapeana nauhana laajentuen kuvan keskelle 

pallomaiseen muotoon ja jatkaen matkaansa alas kaventuen jälleen nauhaksi. Keltaisen 

muodon takaa löytyy punainen, violetti ja sininen alue, joissa värit vaihtuvat jokseenkin 

liukuen tummista vaaleisiin ja sinisemmistä punaisempiin sävyihin. Tämä seikka saattaa 

heijastella indeksisesti musiikin harmonian epävakautta tai kaikupedaalin käytöstä aiheu-

tuvaa sävelten pehmeää ”sekoittumista”. 

 

Kuva 20. Maalaus H1. 

Keltaisen ”joen” lisäksi toinen vahva elementti maalauksessa H1 on punainen leveä raita, 

joka tuo mieleen veren ja jopa raadollisuuden. Maalauksesta tulee voiman ja vaarallisuu-

den tunne keltaisen ja punaisen värin myötä, mutta toisaalta violetin ja sinisen sävyt tasa-

painottavat ja rauhoittavat kokonaisuutta. Musiikissa vastaavasti voidaan havaita rauhalli-

nen ja lähes staattinen ensimmäinen ja viimeinen osa sekä niin temporaalisesti, spatiaali-

sesti kuin aktoriaalisesti monimuotoisempi B-osa. Nämä musiikin osat yhdistyivät maala-

rin H1 kanssa samaan ikäluokkaan kuuluvalla maalarilla A1 sinisen (suru, A-osat) sekä 

punaisen (uhka ja draama, B-osa) väreihin. 
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6.4.4 Maalaus I1 

Maalari I1 ei antanut lupaa kyselylomakkeen vastausten käyttöön ja julkaisuun, joten hä-

nen maalaustaan tarkastellaan vain denotaation ja konnotaation tason kautta. Peircen 

ikonilla, indeksillä ja symbolilla pyritään kuvaamaan mahdollisia yhteyksiä maalauksen ja 

musiikin välillä. 

Denotaation tasolla konkreettisessa maalauksessa I1 (kuva 21) sinisellä maalatut ihmis-

hahmot vaeltavat metsässä toisiaan kohti. Suorat ruskeat puunrungot sekä ihmishahmot 

tuovat maalaukseen vertikaalisuutta, kun taas kuvan etualalla näkyvä maa-alue luo ho-

risontaalista vakautta. Kuvan keskiössä on kirkkaalla keltaisen sävyllä maalattu alue, jonka 

merkitystä ei voi heti kuvasta todeta. 

 

Kuva 21. Maalaus I1. 

Maalaus I1 (kuva 21) tuo mieleen mystisen kesäyön, jossa metsänhenget tai aaveet ovat 

kokoontumassa yhteiseen tapaamiseen. Kuvassa etummaisina olevat kaksi hahmoa, jotka 

vaikuttavat olevan mies ja nainen, tuntuvat kiirehtivän toistensa luo. Musiikissa oli havait-

tavissa korkealta matalia säveliä kohti lähestyvää liikettä, joka voitaisiin symbolisesti rin-

nastaa kuvassa havaittavaan liikkeeseen. Vaalealla sinisen sävyllä maalatut hahmot viittaa-

vat aineettomiin ihmishahmoihin, mutta maalari on toki voinut ajatella kuvaavansa todelli-

sia ihmisiä sinisellä sävyllä. Myös tässä kuvassa voi kuitenkin havaita mystiikkaa, joka 
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voidaan jälleen liittää indeksisesti musiikin salaperäisyyden ”konkreettiseen” kokemuk-

seen. 

Kuvan keskellä näkyvä keltainen väri luo vaikutelman palavasta kokosta, joka ei kuiten-

kaan pysy hallitusti paikallaan, vaan leviää. Tämä ”hallitsemattomuus” voisi indeksisesti 

yhdistyä musiikissa havaittavaan spatiaaliseen horjumiseen. Vaaran tuntua kuvassa ei kui-

tenkaan ole, sillä hahmot lähestyvät tulta rauhallisesti. Yksi hahmoista näyttää jopa polvis-

tuneen tulen ääreen. Katseen vangitsevat keskiön mies- ja naishahmot tuovat maalaukseen 

draamaa ja tunnetta, joka mahdollisesti on saanut innoitusta musiikin B-osasta. Suorarun-

koiset puut antavat kuvaan ryhtiä ja selkeyttä muiden tulkinnanvaraisempien elementtien 

keskelle. Musiikissa kvinttien tasainen rytmi kappaleen alussa voitaisiin ikonisesti rinnas-

taa maalauksen puihin. Vaaleat sävyt yhdistävät kuvan elementtejä, jotka tuovat myös mie-

leen kotimaisen kesäyön. Sävyiltään kuva onkin lähimpänä maalarin L1 maalausta (kuva 

16), joka myös liitti mielikuvaansa vaalean kesäyön. 

6.5 Yhteenveto kaikista maalauksista 

Vertaan tässä luvussa vielä kaikkia tutkimuksen maalauksia keskenään. Pyrkimyksenä on 

löytää kuvista yhtäläisyyksiä ja analysoida niiden elementtien yhdistymistä musiikkiin. 

Haastatteluissa esiin nousseet seikat otetaan analyysissa huomioon. Käsittelen konkreetti-

set ja abstraktit maalaukset ensin erillään, ja lopuksi tiivistän havainnot maaluksista yh-

teen. 

Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 3 on kerätty karkeasti kaikkien konkreettisten maa-

lausten värit ja elementit sekä huomiot kuvien sommittelusta ja kuvien sisältämästä liik-

keestä. Nämä huomiot perustuvat maalausten denotatiivisiin elementteihin sekä haastatte-

lujen tietoihin. Taulukko 4 (s. 69) havainnollistaa samalla tavalla abstrakteja maalauksia. 

Yhdenmukaisuutta konkreettisten maalausten kesken voi todeta luontoon liittyvissä aiheis-

sa sekä värimaailmassa. Kuten taulukosta käy ilmi, perusväritykseltään kuvat ovat saman-

tapaisia, joskaan esimerkiksi ”sininen” ei tarkoita samaa sinisen sävyä kaikissa kuvissa. 

Siinä suhteessa maalausten värimaailmassa on eroja. Konkreettisten elementtien osalta 

voidaan yhteiseksi tekijäksi nostaa esiin puiden hahmot, joita on jokaisessa kuvassa. Voi-

daan olettaa, että kuvien samantyyppiset elementit olisivat nousseet yhteisestä stimulaatto-

rista eli musiikkiesityksestä. Oletettavaa myös on, että musiikkiteoksen vallitsevimmat 
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piirteet kuten rauhallisuus, mollivoittoisuus ja kaikupedaalin käyttö herättivät kaikille yh-

teiset elementit – kuvien omakohtaiset yksityiskohdat taas ovat kummunneet jokaiselle 

joko musiikin elementeistä tai rajoittamattoman semioosin periaatteen mukaan kulkevasta 

ajatusketjusta. 

Taulukko 3. Konkreettisten maalausten elementit. 

KUVAT B1 C1 I1 K1 

Värit 

Sininen 

Vihreä 

Ruskea 

Keltainen 

Violetti 

Harmaa 

Sininen 

Vihreä 

Ruskea 

Keltainen 

Harmaa 

Sininen 

Vihreä 

Ruskea 

Keltainen 

Sininen 

Vihreä 

Violetin punai-

nen 

Harmaa 

Elementit 

Vesialue (järvi) 

Taivas 

Metsä 

Iso laakea kivi 

Terävät vuoret 

Aaltoileva ran-

taviiva 

Vesialue (meri) 

Taivas 

Maa 

Penkki 

Istuva, merelle 

katsova henkilö 

Puun oksat 

Puunrungot 

(metsä) 

Ihmishahmot 

Maa 

Keltainen kes-

kiö 

Puiden hahmot 

Taivas 

Maa 

Mökki 

Pimeä ikkuna 

Susi 

Sommittelu 

Kolme horison-

taalista kerros-

ta: lähiranta, 

järvi, vastaran-

ta/taivas 

Yksityiskohdat 

kuvan reunoilla 

Kolme horison-

taalista kerros-

ta: maa, meri, 

taivas 

Yksityiskohdat 

oikealla 

Huomiopiste 

keskellä 

Vertikaalista 

ryhdikkyytä 

Huomiopiste 

keskellä/oikealla 

Kolme horison-

taalista kerrosta 

 

Liike 

Pisaroiden liike 

vasemmalta 

oikealle 

Ei liikettä Elementit lähes-

tyvät toisiaan 

Ei liikettä 

 

Sommittelun osalta kenties yllättävästikin kolmesta maalauksesta voidaan havaita kolme 

horisontaalista kerrosta. Musiikista taas voidaan kuulla kolme selkeää osaa, mutta yhteyttä 

musiikin osien ja kuvien kerrosten välillä ei voida luotettavasti todistaa. Kahdessa maala-

uksessa voidaan sommitteluun liittää myös huomion keskittäminen kuvan keskiöön. Lii-

kettä voidaan havaita kahdessa kuvassa, toiset kaksi taas vaikuttavat yhden ajatuksen sisäl-

täviltä tunnelmakuvilta. Musiikissa havaittiin sekä hidasta ja varsin staattista etenemistä 

(ks. kuva 8), mutta myös elävämpää menoa kappaleen B-osassa (ks. kuva 10). 

Siirryttäessä syvemmälle konnotaation tasolle maalausten merkitysten tarkastelussa, vai-

kuttavat kuvat erilaisilta, mutta yhtäläisyyksiäkin voidaan havaita. Maalauksista B1 (kuva 

15) ja K1 (kuva 13) tiedetään haastattelujen perusteella, että ne kuvaavat samantyyppistä 

raskautta, synkkyyttä ja tylsyyttä, vaikka kuvat väritykseltään ja ulkonäöltään ovatkin 
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poikkeavat toisistaan. Myös vesi ja kosteus olivat molemmissa kuvissa vahvasti esillä. Vet-

tä löytyy myös maalauksesta C1 (kuva 18), mutta tunnelma ei vaikuta kuvassa synkältä 

vaan pikemminkin kaipaavalta ja hiukan salaperäiseltä. Mystiikkaa voidaan taas havaita 

myös maalauksen I1 (kuva 21) tunnelmassa. Nämä maalausten tunnelmia kuvailevat seikat 

voidaan musiikissa mahdollisesti yhdistää sen vallitseviin piirteisiin: rauhallisuuteen, mol-

lisävellajiin, kaikupedaalin käyttöön sekä paikoin esiintyviin eksoottisiin harmonioihin. 

Abstraktit maalaukset ovat osittain hyvinkin samankaltaisia keskenään. Värimaailma maa-

lauksissa G1 (kuva 19) ja H1 (kuva 20) on lähes identtinen, maalaus A1 (kuva 17) poikke-

aa niistä vihreän värialueen myötä. Kaikki maalaukset ovat rakenteeltaan hyvin selkeitä: 

kuvissa on käytetty selviä muotoja ja linjoja, jotka myös rajaavat värit omiin alueisiinsa. 

Eniten värien sekoittumista tietyn alueen sisällä voi havaita kuvassa H1, maalauksessa G1 

värien liukumista taas voi havaita kuvan taustassa. 

Taulukko 4. Abstraktien maalausten elementit. 

KUVAT A1 G1 H1 L1 

Värit 

Sininen 

Punainen 

Violetti 

Keltainen 

Vihreä 

Sininen 

Punainen 

Violetti 

Keltainen 

Oranssi 

Harmaa 

Sininen 

Punainen 

Violetti 

Keltainen 

Sininen 

Keltainen 

Elementit 

Värialueet 

Pyöreät muo-

dot 

Salama 

Pisarat 

Tausta (värialueet) 

Ympyrät 

Kolmiot 

Suorakaiteet 

Värialueet 

Leveä raita 

Nauha-pallo-

nauha 

Vaakasuuntaiset 

viivat 

Ylös nousevat 

kiehkurat 

Sommittelu 

Viisi selvää 

värialuetta 

Huomiopiste 

keskellä 

Taustassa kolme 

värialuetta 

Yksityiskohtia ym-

päri kuvan 

Viisi selvää 

värialuetta 

Huomiopiste 

keskellä 

Huomiopiste 

keskellä 

Liike 
Ei selvää lii-

kettä 

Liikettä määrittele-

mättömään suuntaan 

Ei selvää lii-

kettä 

Nouseva liike 

 

Taulukko 4 havainnollistaa abstraktien maalausten yhtenevyyttä. Kaikissa maalauksissa 

elementtejä yhdistää selkeä muoto ja värien käyttö. Sininen, keltainen ja violetti ovat ku-

vissa suuressa roolissa, joskin maalaus L1 (kuva 16) poikkeaa kaikista kuvista minimaali-

suudellaan. Samankaltaisuutta voidaan täten jälleen havaita kuvien kesken, joka siis mah-

dollisesti juontaa juurensa musiikin vallitseviin piirteisiin. Kaikille kuville on yhteistä eri-

teltyjen elementtien vähäisyys, joka osaltaan kertoo maalausten rakenteen selkeydestä. 
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Tämä seikka voidaan kenties indeksisesti yhdistää musiikkiin, joka on myös rakenteeltaan 

yksinkertainen ja selkeä. 

Sommittelun osalta voidaan havaita sama seikka kuin kahdesta konkreettisestakin maala-

uksesta: kolmessa abstraktissa maalauksessa huomio keskittyy kuvan keskiöön. Maalauk-

sessa G1 (kuva 19) voidaan havaita myös konkreettisten maalausten tapaan kolme ”kerros-

ta” värialueiden muodossa. Liikkeen osalta myös abstrakteissa maalauksissa jakauduttiin 

kahtia: maalauksissa A1 ja H1 ei voida havaita selvää liikettä, kuvissa G1 ja L1 liikkeen 

voi erottaa, vaikkakin sen suunta on maalauksen G1 tapauksessa määrittelemätön. 

Kaikista kahdeksasta kuvasta voidaan todeta, että yhteisenä tekijänä kuvissa on sininen 

väri. Toisena yhdistävänä värinä voidaan pitää keltaista, sillä sitä esiintyy kaikissa kuvissa 

paitsi yhdessä. Maalauksen K1 (kuva 13), jossa keltaista ei näy, tekijä kertoi haastattelussa 

kuitenkin ajatelleensa maalaushetkellä auringonnousua tai -laskua, mutta ei kuitenkaan 

maalannut sitä kuvaan asti. Voidaan siis todeta kaikkien maalareiden liittäneen keltaisen 

tai vastaavan värin mielikuvaan, jonka musiikki herätti. Muita yleisimpiä värejä ovat vio-

letti, ruskea ja vihreä. 

Maalaukset ovat aiheiltaan melko poikkeavia, mutta tietynlaista rakenteellista selkeyttä 

voidaan havaita kaikissa kuvissa. Konkreettisissa maalauksissa on selkeitä hahmoja, joita 

voidaan pitää ikonisina merkkeinä kohteistaan, kun taas abstrakteissa maalauksissa tulevat 

esille selkeät muodot ja värit. Sisäistä ikonisuutta erillisissä kuvissa voi havaita samankal-

taisten elementtien kesken. Luonto ja erityisesti puut yhdistävät konkreettisia maalauksia, 

abstrakteissa kuvissa taas värimaailma on samantapainen. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Maalausten yhdistyminen musiikkiin 

Tässä tutkimuksessa musiikin ja mielikuvia edustavien maalausten analysointiin käytettiin 

semiotiikan työkaluja. Musiikki analysoitiin kolmen eri tason kautta: temporaalisen, spati-

aalisen ja aktoriaalisen. Maalauksia taas tarkasteltiin kahden tason, denotatiivisen ja kon-

notatiivisen, kautta. Molemmat analyysit pyrkivät näiden merkkijärjestelmien merkitysten 

ja tämän tutkimuksen kannalta merkittävien seikkojen löytämiseen. Koska musiikki ja 

maalaukset ovat lähtökohtaisesti hyvin erilaisia taidemuotoja, on myös perusteltua analy-

soida niitä niille ominaisilla tavoilla. 

Ensi näkemältä Hannikaisen Ensilumi-kappaleen herättämät mielikuvat eli tutkimuksen 

maalaukset vaikuttavat hyvinkin erilaisilta. Luvussa 2.1 todettiin mielikuvien perustuvan 

jokaisen henkilökohtaisiin kokemuksiin ja havaintoihin. Erilaiset kokemukset ovat varmas-

ti pohjana myös tässä tutkimuksessa syntyneille erilaisille mielikuville, vaikka musiikki 

toimi yhteisenä mielikuvia stimuloivana tekijänä. 

Maalauksia havainnoimalla tarkemmin voidaan niistä kuitenkin löytää yhteisiä elementtejä 

värimaailman, muotojen ja maalausten aiheen osalta. Näin ollen samankaltaisuutta löytyy 

jonkin verran maalausten välillä. Samantyyppiset elementit korostuvat konkreettisten maa-

lausten osalta aihevalinnassa ja sini-vihreässä värimaailmassa, abstrakteissa maalauksissa 

ikonisuutta voidaan havaita rakenteen selkeydessä sekä sinisen ja violetin värin käytössä. 

Kaikille maalauksille yhteistä oli siis sininen väri. Perusvärinä uskoisin maalareiden käyt-

tävän sitä melko paljon, mutta myös musiikin piirteet ja tunnelma ovat luultavasti vaikut-

taneet sinisen värin käyttöön. Haastatteluissa ilmi tulleiden seikkojen mukaan sinisen yh-

distyminen musiikkiin oli ilmeistä. 

Rakenteellisella tasolla Ensilumi-kappaletta voidaan pitää selkeänä, joka sisältää runsaasti 

musiikillisten motiivien kertausta. Samat elementit siis toistuvat kappaleessa usein. Tutki-

muksen maalauksia taas voidaan sommittelun osalta pitää melko selkeinä. Samojen ele-

menttien kertausta voi havaita muun muassa maalauksissa G1 (kuva 19) geometristen ku-

vioiden osalta sekä maalauksessa I1 (kuva 21) ryhdikkäiden puunrunkojen sekä ihmishah-

mojen osalta. Erityisesti abstraktit maalaukset olivat muodoiltaan ja väreiltään hyvin sel-
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keitä, maalaus L1 (kuva 16) suorastaan minimalistinen. Muutamassa maalauksessa pystyi 

myös havaitsemaan kolme selvää osaa (esim. kuva 18: maa, meri ja taivas) kuten myös 

musiikissa. Rakenteellista yhteyttä voidaan täten havaita maalausten ja musiikin välillä. Se, 

onko kuvien sommittelu saanut tietoisesti alkunsa musiikin rakenteesta, jää hämärän peit-

toon. 

7.2 Iän ja kuuntelutottumusten vaikutus heränneisiin mielikuviin 

7.2.1 Sukupolvien väliset erot 

Tutkimusryhmän ikäjakauma toi mahdollisuuden tarkastella mielikuvien eroja kahden eri 

sukupolven näkökulmasta. Vanhempaan sukupolveen kuuluivat maalarit A1, B1, G1 ja H1 

ja nuorempaan maalarit C1, K1 ja L1. Seuraavat tulokset perustuvat tutkimusryhmäläisen 

maalauksin ja stimulated recall -haastatteluissa nousseisiin tietoihin. 

Haastattelujen pohjalta voi todeta, että vanhemman sukupolven maalareilla A1 ja B1 (ku-

vat 17 ja 15) musiikki vaikutti herättäneen selvästi enemmän toisistaan poikkeavia mieli-

kuvia kuin nuoremmilla maalareilla. Maalarilla A1 musiikin alku kuvastui suruna, joka 

vaihtui uhkaan ja lopulta draamaan. Maalarille B1 musiikki taas herätti useita erilaisia 

luontoon liittyviä elementtejä. Mielikuvat molempien osalta etenivät musiikin mukana, ja 

molempien maalauksissa musiikin eteneminen oli myös kuvattu vasemmalta oikeaan 

ylänurkkaan nousevana. Maalauksista G1 ja H1 (kuvat 19 ja 20) voidaan myös havaita 

selvästi toisistaan poikkeavia elementtejä, joten myös niiden osalta voidaan perustella van-

hemman sukupolven mielikuvien rikkautta. 

Nuoremman sukupolven maalareilla K1 ja L1 (kuvat 13 ja 16) musiikin synnyttämä mieli-

kuva tuntui perustuvan yhteen tunnelmaan. Maalari K1 kertoikin, että hänen mielikuvansa 

ei juuri muuttunut musiikin aikana. Maalarin L1 mielikuvissa oli havaittavissa pientä vaih-

telua, mutta vaihtelu pysyi kuitenkin yhden vallitsevan teeman, seesteisyyden, piirissä. 

Myös maalarin C1 (kuva 18) teos vaikuttaa yhtä tunnelmaa kuvaavalta ja sen värimaail-

makin on hyvin yhdenmukainen ja hillitty. 

Koska mielikuvat perustuvat aiempiin kokemuksiin (ks. luku 2.1), voisi vanhemman suku-

polven mielikuvien vaihtelua selittää yksinkertaisesti elämänkokemuksen määrällä. Jos 

kokemuksia on enemmän, on mielikuvillakin enemmän ponnistusalustaa lähteä kasva-
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maan. Maalari A1 myös sanoi haastattelussa, että kokemuksia oli iän myötä karttunut ja 

musiikin herättämät tunteet ja tarinan elementit olivat hänelle tuttuja. 

Nuoremman sukupolven maalauksissa ei välttämättä ole monia toisistaan poikkeavia ele-

menttejä, mutta niistä voi toisaalta havaita enemmän impressionismiin viittaavia piirteitä. 

Impressionismi myös maalaustaiteessa pyrkii herättämään vaikutelman eikä niinkään maa-

laamaan selkeää kuvaa. Erityisesti maalaukset K1 ja L1 ovat tämän tyyppisiä jo maalaus-

tekniikkansa puolesta, ja maalaus C1 taas luo tulkinnanvaraisen vaikutelman jostain tun-

nelmasta. Näin ollen nuorempi sukupolvi on mahdollisesti saanut Hannikaisen Ensilumi-

kappaleesta tyyliään vastaavan vaikutelman. 

7.2.2 Erot eri kuuntelijaprofiilien välillä 

Kyselylomakkeella (liite 2) kootut tiedot tutkimusryhmäläisten musiikinkuuntelutottumuk-

sista mahdollistivat ryhmäläisten musiikillisten profiilien jaottelun. Päädyin tarkastelemaan 

maalauksia kahden ryhmän näkökulmasta: lähinnä kevyttä musiikkia kuuntelevien sekä 

lähinnä klassista musiikkia kuuntelevien. Jako näihin kahteen ryhmään oli melko selkeä, 

vain maalari A1 vaikutti kuuntelevan samassa määrin kevyttä ja klassista musiikkia. 

Maalarit B1 ja K1 kertoivat kuuntelevansa selvästi lähinnä kevyttä musiikkia. Heidän maa-

laustensa yhteinen tekijä näyttää selvältä: molemmat kuvat ovat konkreettisia luontomai-

semia. Maalarit C1, G1, H1 ja L1 taas kuuntelivat lähinnä klassista musiikkia. Heidän 

maalauksissaan huomionarvoinen seikka on, että kaikkien, paitsi maalarin C1 maalaus, on 

ensisijaisesti abstrakti. Myös maalarin A1 maalaus on abstrakti. Vaikuttaa siltä, että taide-

musiikin kuuluminen maalarin kuuntelurepertuaariin voisi tuoda musiikin herättämiin mie-

likuviin enemmän tulkintaan perustuvia aspekteja. Kevyt musiikki kuvailee aihettaan lyrii-

koiden kautta hyvinkin tarkasti, joten tätä musiikinlajia paljon kuuntelevien konkreettiset 

maalaukset saattavat heijastella heidän omia kuuntelutottumuksiaan. 

Kevyen musiikin kuuntelijoiden kokemus musiikista oli varsin synkkä, ja maalari B1 piti 

kappaletta myös tylsänä. Heistä molemmat myös yhdistivät kappaleen alun pisarointiin ja 

sateen ropinaan. Kolmesta Hyvösen (1995; ks. luku 2.4) kuuntelutavasta kevyen musiikin 

kuuntelijoilla vaikutti korostuvan referentiaalinen kuuntelu, koska he yhdistivät musiikin 

vahvasti musiikin ulkoisiin elementteihin, jotka eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä tari-

naa. Toisaalta myös kahden muun eli kinesteettis-ekspressiivisen ja formaalisen kuuntelu-
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tavan merkitys näkyi mielikuvissa, sillä molemmat kokivat jotain tunnetta musiikin aikana 

ja molemmat yhdistivät myös tiettyjä musiikillisia elementtejä tiettyihin visuaalisiin ele-

mentteihin. 

Maalarit A1 ja L1 vaikuttivat taas kuunnelleensa musiikkia lähinnä kinesteettis-

ekspressiivisesti, sillä tunnekokemus oli molemmilla vahvasti läsnä mielikuvien syntymi-

sessä, ja maalarin A1 tapauksessa sillä jopa ”estettiin” referentiaaliseen kuunteluun viittaa-

via konkreettisia mielikuvia syntymästä. Muiden klassista musiikkia yleensä kuuntelevien 

maalareiden tuotosten perusteella on melko vaikea arvioida heidän tutkimushetken kuunte-

lutapaansa. Maalarin G1 tuottama maalaus voisi antaa viitteitä formaaliin kuunteluun yh-

dessä hänen musiikillisen profiilinsa kanssa. 

7.3 Musiikin elementtien yhdistyminen mielikuviin 

Stimulated recall -haastatteluissa päästiin syvemmälle siihen, miten musiikki herätti maala-

reissa mielikuvia. Toisin sanoen musiikin erilaiset piirteet yhdistyivät selvästi johonkin 

tiettyyn mielikuvaan. Yksityiskohdat olivat näidenkin mielikuvien osalta erilaisia, mutta 

jälleen myös yhteisiä piirteitä oli havaittavissa. 

Musiikin herättämä tunnelma tai varsinainen tunne oli kaikilla maalareilla merkittävässä 

roolissa mielikuvan syntymisessä. Maalarit B1 ja K1 kokivat musiikin raskaaksi ja synkäk-

si, mikä yhdistyi heidän mielikuvaansa värien kautta harmaina tai synkkinä sävyinä. Maa-

lari L1 taas koki musiikin seesteiseksi ja herkäksi, mikä ohjasi mielikuvaa vaaleisiin vä-

risävyihin. Maalarin A1 maalaus perustui taas lähes kokonaan musiikin herättämiä tunteita 

kuvaileviin väreihin, joissa surua symboloi sininen väri ja voimaa ja draamaa punainen 

väri. 

Vaikuttaa edellisten havaintojen perusteella siltä, että musiikin herättämiä mielikuvia hal-

litsevat värisävyt kumpuaisivat nimenomaan musiikin yleisestä tunnelmasta ja musiikin 

herättämistä tunteista. Hannikaisen Ensilumi-kappaleen piirteet tukevat rauhallisuuden, 

raskauden ja salaperäisyyden mielikuvia (ks. luku 6.2.3). Kappaleetta hallitsevaa mol-

lisävellajia taas pidetään yleisesti ottaen surullisuutta kuvailevana sävellajina. Näin ollen 

maalareiden A1, B1 ja K1 mielikuvat surusta, ankeudesta ja synkkyydestä voidaan hyvin-

kin yhdistää kuunneltuun musiikkiin. Oman tulkintani mukaan ensilumi putoilee pimeän 
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illan tai yön aikana musiikin tunnelman mukaan, ja varsinkin mielikuvat synkkyydestä 

voidaan yhdistää tämän tulkinnan kanssa. 

Maalarin L1 seesteinen mielikuva poikkesi muista haastatelluista, mutta hänen mieliku-

vansa voidaan musiikissa yhdistää suoraan sen temporaaliseen rauhallisuuteen ennemmin 

kuin spatiaalisiin aspekteihin. Maalari L1 kertoi kuitenkin liittäneensä vaaleaan mieliku-

vaansa savunharmaan sävyn, mikä taas on samantapainen maalarin B1 harmaan kokemuk-

sen kanssa, ja voidaan liittää kappaleen synkempiin ja ”kylmempiin” puoliin. 

Yksityiskohdat mielikuviin syntyivät osittain musiikin herättämän tunnelman mukana, 

mutta niihin vaikuttivat myös useat musiikissa havaittavat elementit. Etenkin haastateltavi-

en A1 ja B1 mielikuvat muuttuivat ja etenivät musiikin mukana, haastateltavien K1 ja L1 

mielikuvat taas pysyivät alusta asti lähes muuttumattomana yhden tunnelman ympärillä. 

Seuraavalla sivulla esiintyvä taulukko 5 havainnollistaa, miten mielikuvat kullakin haasta-

tellulla etenivät musiikin mukana A¹-osassa sekä B-osassa. Kappaleen viimeinen osa on 

taulukosta jätetty pois, sillä siinä musiikki ei tuntunut herättävän maalareissa juuri uusia 

mielikuvia. Musiikin osat on taulukossa jaettu tahtimäärien mukaan puoliksi alku- ja lop-

puosaan. Musiikkia kunkin osan kohdalla kuvailevat nuottiesimerkit (kuvat 8–12) löytyvät 

luvusta 6.2.2 sekä kuva 14 luvusta 6.3.1. 

Taulukko 5 (s. 76) havainnollistaa selvästi eron musiikin A¹-osan ja B-osan aikana synty-

neiden mielikuvien välillä. A¹-osaa hallitsevat mielikuvat raskaudesta, rauhallisuudesta ja 

surusta kun taas B-osassa haastateltavat kokivat musiikin herättävän enemmän tunteita ja 

ajatuksia, myös kirkkaita ja positiivisia. Musiikin analyysissa A¹-osaa hallitsee temporaali-

nen tasaisuus ja rauhallisuus ja spatiaalinen taso sekä harmonian että rekisterien käytön 

osalta pysyy melko muuttumattomana synkkänä mollina. Aktoriaalisuus musiikissa pääsi 

mukaan oikeastaan vasta musiikin B-osassa ja toi musiikkiin kenties nimenomaan ”draa-

maa”. Muutoinkin B-osa oli selvästi liikkuvampi sekä temporaalisilta että spatiaalisilta 

aspekteiltaan. Yhteyden syntyneisiin mielikuviin voi näiltä osin selvästi havaita: kun mu-

siikissa tapahtuu enemmän, syntyy myös mielikuvia enemmän; kun musiikki on minimaa-

lisempaa, ei uusia mielikuvia myöskään juuri synny. 
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Taulukko 5. Mielikuvat musiikin etenemisen mukaan. 

MUSIIKIN 

OSA 

A¹ alkuosa 
(ks. kuva 8; 

s. 40) 

A¹ loppuosa 
(ks. kuva 9; 

s. 40) 

B alkuosa  
(ks. kuva 10; 

s. 41) 

B loppuosa  
(ks. kuvat 14 ja 12; 

s. 49 ja 43) 

K1 

Sateen ropina Raskas tunnel-

ma pian alun 

jälkeen 

Negatiivinen 

sävy 

Suomalais-

kansallista 

Keveys 

Iloisuus Positiivi-

nen kipinä 

B1 

Veden pisarointi 

Alkaa synkentyä 

Raskasta, laa-

haavaa, ankeaa 

Kevenee, mutta 

raskasta 

Tylsää 

Tänne asti har-

maata 

Metsä, vähän 

elävämpää 

Kivi, pisaroi-

den pärskäh-

tely 

Veden virtai-

lu 

Vähän iloisempaa 

Synkkää, mutta 

valoa 

Aurinko pilkahtelee 

Kirkas valo 

L1 

Seesteistä 

Jotain alkaa ta-

pahtua 

Linnut nousevat 

Soljuva vesi 

Rauhallista Vahvempaa 

Herätti 

enemmän 

Voimakas 

nouseminen 

Hentoa, 

herkkää (usva) 

A1 

Kirkonkellot 

Hautajaiset 

Suru 

Voima ja uhka 

(aivan loppu) 

Draama 

Positiivisuus, 

toivo (siniset 

pisteet) 

Ponnistelu 

 

Temporaalisuus musiikin A¹-osassa yhdistyi ensilumen ilmiötä ajatellessa lumen hitaaseen 

leijailemiseen. Sama temporaalinen ”hitaus” ja tasaisuus voidaan yhdistää maalarin L1 

mielikuvaan seesteisyydestä ja rauhallisuudesta, maalarin B1 mielikuvaan laahaavuudesta, 

maalarin A1 mielikuvaan kirkonkelloista sekä maalarin K1 mielikuvaan raskaudesta. 

Temporaalisuus voidaan nähtävästi yhdistää liikettä sisältäviin mielikuviin ja tunnelmiin. 

Yksityiskohtien tasolla ensimmäisenä huomio kiinnittyy maalareiden B1 ja K1 mieliku-

vaan veden pisaroinnista tai sateen ropinasta. Nämä mielikuvat ovat lähimpänä myös ensi-

lumen ilmiötä. Vaikka maalarin K1 mielikuvaan vaikutti ulkona ikkunaan lyövä räntäsade, 

pitivät molemmat musiikin alkua ominaisuuksiltaan ikonisena pisaroimisen tai ropinan 

kanssa. Musiikissa oli havaittavissa putoamiseen liittyvää spatiaalisuutta (ks. kuva 8) sekä 

temporaalista tasaisuutta, jotka voidaan yhdistää sateen ropinaan. Maalari B1 kertoi omien 

pisaroidensa liikkuneen kuitenkin vasemmalta oikealle kaatuen eikä suoraan ylhäältä alas. 

Länsimainen konventio lukea ja ”ajatella” vasemmalta oikealle on mahdollisesti vaikutta-

nut tähän mielikuvaan pisaroiden liikkeen suunnasta. Toisaalta myös musiikin hitaan yl-

häältä alas laskevan liikkeen voi mieltää ”kaatumiseksi”. 
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Musiikin A¹-osassa ilmeni muutamia poikkeavia mielikuvia, jotka voidaan yhdistää musii-

kissa tapahtuneisiin ”poikkeavuuksiin”: nousevat linnut (L1) sekä voiman ja uhan mieliku-

vat (A1). Linnut ilmenivät maalarin L1 mielessä samassa kohdassa, jossa musiikissa oli 

havaittavissa pientä aktoriaalisuutta sekä aaltoilevaa liikettä laskevan sijaan (ks. kuva 8, 

tahdit 5–6). Voima ja uhka taas liittyivät maalarilla A1 aivan ensimmäisen osan loppuun, 

jossa sävelet laskeutuivat hyvin matalalle luoden jokseenkin pahaenteistä tunnelmaa (ks. 

kuva 9). Koska nämä pienet muutoksetkin saivat aikaan uusia mielikuvia maalareiden mie-

lessä, näyttäisi musiikki edelleen sisällön monipuolisuudella herättävän enemmän mieliku-

via. 

Musiikin B-osassa selvä yhteinen mielikuva kaikilla maalareilla liittyi musiikissa kuulta-

viin korkeisiin ja kirkkaisiin ääniin. Maalari A1 yhdisti mielikuvan positiivisuudesta ja 

toivosta B-osan alun paralleelikulkuihin (ks. kuva 10), muilla positiivisuus, kirkkaus ja 

herkkyys ilmenivät hieman myöhemmin (ks. kuva 14) ilmavampien korkeiden sävelkulku-

jen aikana. Korkeat sävelet toivat siis kaikille positiivisia mielikuvia, jotka maalauksissa 

näkyivät keltaisella värillä maalattuina yksityiskohtina. 

Muilta osin maalareiden mielikuvien yksityiskohdat eivät musiikin B-osassa olleet juuri 

yhdenmukaiset. He olivat toisin sanoen yhdistäneet musiikin elementtejä erilaisiin mieli-

kuviin omien persooniensa pohjalta. Myös kappaleen alun herättämät mielikuvat, joissa 

myös oli henkilökohtaisia eroja yhtenevyyksistä huolimatta, ohjasivat B-osassa syntyneitä 

mielikuvia kokonaisuuteen sopiviksi. Varsinainen tarina musiikin mukana syntyi maalaril-

la A1, muiden mielikuvat eivät tuntuneet etenevän yhtä saumattomasti. Maalarilla L1 oli 

kuitenkin kappaleen lopussa ajatus uuden päivän valkenemisesta, joka viittaisi myös ete-

nevään mielikuvaan. 

Selkeimmin tiettyihin musiikin elementteihin yhdistyivät maalarin B1 mielikuvat. Musii-

kin B-osan alku toi hänelle mielen elävän metsän, raskas soinnun painotus kiven ja veden 

pirskahtelun. Aina musiikin noustessa korkeisiin säveliin hän myös kertoi ajattelevansa 

kirkkautta ja valoa. Maalari L1 yhdisti musiikin voimakkuuden mielikuvaan jostain nouse-

vasta asiasta, joka myöhemmin mieleen tulleen herkkyyden myötä muotoutui usvaksi. 

Maalareiden mielikuvien perusteella vaikuttaa siltä, että ensilumen representointi musiikin 

keinoin ei varsinkaan musiikin B-osassa ole kovin tarkkaa. Ensimmäisessä musiikin osassa 

kuitenkin kaksi maalaria sai mielikuvan pisaroinnista ja satamisesta, jotka voidaan yhdistää 
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samantapaiseen ensilumen ilmiöön. Musiikin B-osa onkin enemmän tarinan kerrontaa ak-

toriaalisuuden myötä kuin pelkkää ilmiön kuvausta. Tarinan elementtejä on vaikea yhdis-

tää ensilumeen, jollei musiikin alku ole selvästi tuonut lunta mieleen. 

Vaikka musiikkiteoksen lopussa sävelet putoilevat yhä matalammalle (ks. kuva 12), maala-

rit A1 ja L1 yhdistivät kappaleen lopun valoon ja uuteen päivään. Aiemmin kaikki maalarit 

olivat yhdistäneet valoisat asiat korkeisiin ääniin, joten näiden kahden maalarin mielikuvat 

ovat ristiriidassa tämän tuloksen osalta. Kävi kuitenkin ilmi, että molemmat maalarit yhdis-

tivät valon ja vaaleuden musiikin rauhoittumiseen. Maalarilla A1 tarina päättyi ja henkilö-

hahmon ponnistelut loppuivat, maalarilla L1 vaalea kesäyö kääntyi uuteen päivään. 

7.4 Päätelmät musiikin ja mielikuvien yhteydestä 

Tässä tutkimuksessa akvarellimaalauskurssilaiset maalasivat Ilmari Hannikaisen pianote-

oksen Ensilumi herättämät mielikuvansa paperille. Maalarit eivät tunteneet kappaletta tai 

sen nimeä etukäteen. Tutkimuksessa pyrittiinkin selvittämään, voiko pelkän soittimen – 

tässä tapauksessa pianon – avulla tuotettu musiikki synnyttää kuulijassa mielikuvan sävel-

täjän tarkoittamasta aiheesta. Maalareiden tuottamat maalaukset ovat lähtökohtaisesti 

ikonisia eli samankaltaisuuteen pyrkiviä heissä heränneen mielikuvan kanssa. 

Luvussa 2.5 todettiin konkreettisen eli esittävän musiikin jättävän mielikuville vähemmän 

liikkumavaraa kuin abstraktin musiikin. Hannikaisen Ensilumi on lähtökohdiltaan selvästi 

esittävä teos, sillä sen tarkoituksena on kuvata nimensä mukaista ensilumen ilmiötä. Ensi-

lumeen tai lumen satamiseen verrattavia piirteitä musiikista löytyikin useita. Kuitenkaan 

yhdessäkään maalauksessa ei voitu havaita lumihiutaleita tai lunta missään muodossa. 

Karkeasti voidaan näin ollen todeta, että vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

”Voiko soitinmusiikkiesitys herättää kuulijassaan mielikuvan säveltäjän tarkoittamasta 

aiheesta?” on tämän tutkimuksen perusteella ei.  

Musiikin analyysi osoitti, että Ensilumi-kappaleessa havaittavat motiivit ja piirteet yhdis-

tyvät ensilumen ilmiöön varsin helposti. Kaksi maalaria yhdisti musiikin alun elementit 

satamiseen ja pisarointiin eli mahdollisuus myös lumen satamisen mielikuvaan olisi musii-

kin ilmentävyyden osalta ollut. Musiikin esittävyys ensilumen osalta on havaittavissa teok-

sesta ainakin kuvailtavan aiheen ollessa tiedossa. Vaikuttaa tämän tutkimuksen tulosten 
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valossa kuitenkin selvältä, että kuulijan olisi pitänyt tietää kappaleen nimi kyetäkseen saa-

maan mielikuvia ensilumesta. 

Toinen tutkimuskysymys kuuluu: Millaisia yhtäläisyyksiä voidaan havaita musiikkiesityk-

sen ja sen herättämän mielikuvan välillä? Ensilumi-kappale ei johtanut mielikuvia ensilu-

men ilmiön pariin, mutta musiikin konkreettisuus on todennäköisesti vaikuttanut syntynei-

den mielikuvien selkeyteen. Jos kuultu musiikki olisi ollut ei-esittävää eli abstraktia, olisi-

vat syntyneet mielikuvatkin luultavasti olleet sekavampia. Tämän tutkimuksen aineiston 

maalauksista puolet kuitenkin esittää jotain hyvinkin konkreettista. Loput neljä maalausta 

ovat abstrakteja, mutta niissä havaittavat elementit ovat muodoiltaan, väreiltään ja sommit-

telultaan selkeitä. 

Musiikissa havaittava tunnelma voidaan yhdistää mielikuvien värimaailmaan. Kaikki haas-

tattelussa mukana olleet maalarit yhdistivät mielikuvansa värit musiikissa havaitsemaansa 

yleiseen synkkyyteen, tylsyyteen tai seesteisyyteen. Kokemus musiikin tunnelmasta vaih-

teli eri tavoin jokaisen haastateltavan kohdalla. Siniset sävyt olivat monessa mielikuvassa 

vahvasti mukana, mikä vaikutti liittyvän musiikin rauhalliseen ja levolliseen tunnelmaan. 

Maalari A1 yhdisti sinisen värin suruun. 

Mielikuvien yksityiskohdat taas nousivat yleisesti ottaen musiikin tietyistä elementeistä. 

Yhteinen kaikille haastateltaville oli positiivisuuden ja kirkkauden yhdistäminen korkeisiin 

ja kevyisiin säveliin. Muutoin mielikuvien yksityiskohdat vaihtelivat jokaisen kohdalla 

omien kokemusten perusteella. Kaikki maalauksissa näkyvät yksityiskohdat eivät toisaalta 

edes juuri liittyneet musiikkiin, vaan ne ilmestyivät kuvaan maalarin visuaalisen näkemyk-

sen tai jonkin musiikin herättämän tunnelman synnyttämän ajatuksen johdosta. Rajoittama-

ton semioosi näkyi tutkimustuloksissa tällä tavalla. 

Musiikin B-osa tuntui yleisesti herättäneen haastatelluissa maalareissa enemmän mieliku-

via ja tunteita kuin A¹- ja A²-osat. Temporaalisuuden, spatiaalisuuden sekä aktoriaalisuu-

den alueilla musiikin B-osassa todettiin olevan enemmän tapahtumia kuin musiikin muissa 

osissa. Näiden havaintojen perusteella voidaan todeta, että musiikin tapahtumarikkaus luo 

myös perustan runsaammalle mielikuvien heräämiselle. 

Viimeinen tutkimuskysymys tässä tutkimuksessa kuului: Miten musiikin kuuleminen ja 

kokeminen muotoutuu mielikuvaksi? Musiikin edetessä haastatteluissa mukana olleilla 

maalareilla mielikuvat muodostuivat eri tavoin. Maalarit A1 ja L1 voidaan liittää Hyvösen 
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(1995) musiikinkuuntelutavoista kinesteettis-ekspressiiviseen, koska heillä musiikin tun-

nekokemus oli kuunteluhetkellä päällimmäisenä mielessä. Maalareiden B1 ja K1 kuuntelu-

tapa viittaisi taas referentiaaliseen kuunteluun, sillä heillä tuntui olevan vahva visuaalinen 

näkemys musiikista. Heidän mielikuvansa olivat myös Kurkelan (1994) jaottelun mukaan 

lähinnä ei-musiikillisia, mikä kuvion 1 (luku 2.5) mukaan johtaisi referentiaaliseen kuunte-

luun.  

Kaikilla neljällä maalarilla oli kuitenkin myös tunnekokemuksia musiikin kuuntelun aika-

na, joten kinesteettis-ekspressiivinen kuuntelu ja sitä kautta tunteiden merkitys mielikuvien 

syntymisessä on otettava huomioon. Formaalista kuuntelutapaa näytti esiintyvän erityisesti 

maalarilla B1, jolla musiikin elementit johtivat erilaisiin mielikuviin. 

Tiivistettynä vaikuttaa siltä, että musiikin kuuntelutapa ja musiikissa koettavat tunteet oh-

jaavat mielikuvien muodostumista joko yleisemmälle tai yksityiskohtaisemmalle tasolle. 

Mielikuvan ”tausta” ja ”värimaailma” voivat kummuta tietystä tunteesta tai tunnelmasta, ja 

joillain maalareilla kuuntelun tarkkuus jäi tällaiselle yleiselle tasolle. Formaaliseen kuunte-

luun kykenevillä maalareilla taas mielikuvia syntyi yksityiskohtaisemmistakin musiikin 

elementeistä. Henkilökohtaisia ja siten erilaisia mielikuvista tekee jokaisen oma henkilö-

historia, johon mielikuvat siis perustuvat. 
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8 POHDINTA 

Konserttisävellys on Peircen mukaan ei-esittävä merkki, jonka tarkoitus on välittää säveltä-

jän musiikillisia ideoita. Nämä ideat koostuvat Peircen teoriassa kuitenkin lähinnä tun-

nesarjoista. Hän kuvaakin taideteoksen synnyttämää interpretanttia emotionaaliseksi inter-

pretantiksi. Yleensä merkin interpretanttina voi Peircen mukaan toimia tunne, teko tai aja-

tus. (Vuorinen 1997, 76, 81–82.) 

Tämän tutkimuksen lähtökohta oli alusta asti Peircen käsityksestä poikkeava, sillä tutki-

muksessa haluttiin tutkia musiikin synnyttämää mentaalis-visuaalista interpretanttia eli 

mielikuvaa. Peirce ei ollut musiikin asiantuntija, joten hänen käsityksensä musiikin koke-

misesta voivat olla hieman suppeita. Kuitenkin hänen semiotiikkansa soveltui tämän tut-

kimuksen tarkoituksiin hyvin: kahden taidemuodon välille saatiin dialogia aikaan ja ha-

vaintoja tehtiin. 

Mitä pidemmälle tutkimustyö on edennyt, sitä selvemmin olen huomannut, kuinka laajan 

ja monimuotoisen tutkimuskohteen olen tähän opinnäytteeseen valinnut. Sekä musiikin 

kokemiseen että mielikuvien syntymiseen liittyy moniulotteisia kognitiivisia toimintoja, 

joita tässä raportissa ei ole juurikaan pohdittu. Teoriaosio on työssä muutenkin tiivis, mutta 

pro gradu -tutkielman mittasuhteet huomioiden tässä tutkimuksessa huomio kannatti kiin-

nittää laajan aineiston analyysiin ja sieltä nouseviin tuloksiin. Tutkimusta voidaan pitää 

aineistolähtöisenä. 

Aineistosta nousseet seikat muuttivat jonkin verran tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. 

Esimerkiksi luvussa 2.5 esitelty kuvio (kuvio 1) ei enää aineiston analyysin jälkeen tuntu-

nut pitävän täysin paikkaansa. Esimerkiksi maalarin B1 näkemä mielikuva kivestä on sel-

västi ei-musiikillinen mielikuva, mutta se kumpusi tietystä voimakkaasta musiikillisesta 

painotuksesta eli musiikin elementistä viitaten tällöin formaaliseen kuunteluun. Kuvion 

mukaan referentiaalinen ja kinesteettis-ekspressiivinen kuuntelu voisivat johtaa ei-

musiikillisiin mielikuviin, mutta formaalinen ei niinkään. Toisaalta pitäisi kenties pohtia, 

mitä kaikkea kivi voi maalarille edustaa. Hän itse yhdisti sen painavuuteen ja raskauteen, 

jotka voidaan nähdä musiikillisina mielikuvina yhdistyen kuvion (kuvio 1) mukaan juuri-

kin formaaliseen kuunteluun. Kivi voi merkitä myös kylmyyttä, kovuutta ja jopa kuolemaa 

kielellisen metaforan ”kuollut kuin kivi” kautta. Kiveen ja musiikkiin voidaan täten yhdis-

tää monta eri piirrettä, jolloin voidaan puhua käsitesulaumasta (conceptual blending) (ks. 



 82 

esim. Zbikowsky 2002). Yhden termin monimuotoiset merkitykset ovatkin olleet myös 

tämän tutkimuksen analyysin haasteena. 

Tutkimustilanteessa oli myös jonkin verran toivomisen varaa. Ideaalissa tilanteessa maala-

rit olisivat kuunnelleet Hannikaisen Ensilumi-kappaleen äänieritetyssä tilassa keskittyen 

silmät suljettuina vain musiikin kuuntelemiseen. Nyt kuuntelukokemukseen vaikuttivat 

niin ulkona ikkunaan ropissut räntäsade kuin yhden ryhmäläisen, joka ei lopulta osallistu-

nut tutkimukseen, poistuminen luokasta kesken kuuntelun. Myös muita hälyääniä ympäril-

lä olevista tiloista kuului hiukan. Maalaustilanne oli kuitenkin rauhallinen ja musiikkiteos 

kuunneltiin useaan kertaan maalaamisen aikana. Täten uskon syntyneiden mielikuvien 

kuitenkin lähtökohtaisesti heränneen musiikista: haastatteluissa ainakin se vaikutelma 

useimpien maalareiden vastauksista jäi. 

Oma ohjeistukseni maalareille olisi voinut olla tutkimuspäivänä tarkempi koskien sitä, 

mitä heidän tulisi maalata. Tutkimustilanteessa pyysin maalareita maalaamaan musiikin 

herättämän mielikuvansa paperille, kun taas tutkimuksen lähtökohdan kannalta olisi ollut 

hyvä tarkentaa mielikuvan tarkoittavan nimenomaan visuaalista mielikuvaa. Ohjeistuksen 

johdosta maalarit käyttivät jonkin verran omaa taiteellista näkemystään ja tekivät valintoja, 

mitä paperille maalavat ennemmin kuin olisivat raa’asti maalanneet mielessään näkemät 

asiat. Toisaalta kerätty tutkimusaineisto tarjosi tällaisenaan kenties enemmän erilaisia nä-

kökulmia ja huomioita. 

Suurin kysymysmerkki tutkimustulosten luotettavuuden kannalta on, olisivatko tulokset 

olleet samanlaisia, jos olisin aineistonkeruupäivänä valinnut eri maalaukset haastatteluihin. 

Valinta jouduttiin tekemään nopeasti ajan puutteen vuoksi, eikä minulla ollut tuolloin vielä 

tarkkoja näkemyksiä maalareiden taustatiedoista – kyselylomakkeet palautettiin juuri en-

nen tutkimustilanteen alkua, enkä siis ehtinyt niihin vielä perehtyä. Esimerkiksi maalarin 

G1 kanssa olisi ollut todella mielenkiintoista tehdä haastattelu. 

Kaiken kaikkiaan yleistettäviä tuloksia musiikin ja mielikuvien yhteyksistä en tästä tutki-

muksesta saanut, koska tutkimusryhmän koko oli melko pieni ja haastatteluissakin oli mu-

kana vain neljä henkilöä. Kuitenkin Hannikaisen Ensilumi-kappaletta koskevia tuloksia 

saatiin, ja joitain laajempiin tutkimuksiin suuntaa antavia johtopäätöksiäkin voitiin vetää. 

Jatkotutkimuksia aiheesta onkin syytä tehdä esimerkiksi käyttäen muita teoksia mielikuvi-
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en herättäjänä. Tuolloin voitaisiin verrata tämän ja uuden tutkimuksen tuloksia keskenään. 

Jos yhteneväisyyttä löytyisi, päästäisiin tulosten luotettavuuden osalta uudelle tasolle. 

Mielenkiintoisia jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä myös vaihtamalla kohderyhmää musii-

killisesti koulutettuihin ja jälleen verrata näitä tuloksia keskenään. Kuinka paljon mieliku-

vien syntymiseen vaikuttaa kyky kuulla musiikista analyyttisella tasolla erilaisia piirteitä? 

Tämänkin tutkimuksen tulokset osoittivat yksittäisten elementtien kykenevän herättämään 

tiettyjä mielikuvia. Tutkimusta voisi tehdä myös yhä yksilöllisemmällä tasolla vaikkapa 

kahden ihmisen mielikuvista, jolloin voitaisiin kerätä hyvin tarkkoja tietoja koehenkilöiden 

aiemmista kokemuksista, jotka toimivat syntyvien mielikuvien perustana. Myös eri ikä-

ryhmien mielikuvien vertailu – jota tässäkin tutkimuksessa raapaistiin – ja kognitiivisen 

kehityksen aspektin mukaan tuonti voisi tuottaa uusia havaintoja musiikin kokemisesta ja 

sen merkityksestä. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

Tutkimus musiikin ja mielikuvien yhteydestä 
 

Informointi aineiston keräämisestä 
 
Tutkimuksen suorittaa Elisa Mäkelä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 
osana musiikkikasvatuksen koulutukseen kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa. Tarkoituksena 
on selvittää, miten instrumentaalimusiikki herättää kuulijassaan visuaalisia mielikuvia. 
Tutkimusaineisto kerätään avoimen sivistystyön oppilaitoksen akvarellimaalaus-
kurssilaisilta syksyllä 2013. Aineistona toimivat koehenkilöiden täyttämät kyselylomak-
keet, koehenkilöiden maalaukset (musiikin herättämät mielikuvat) sekä stimulated recall -
haastattelut. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen kerättävä 
aineisto käsitellään luottamuksellisesti sekä anonyymisti. 
 
Tutkimusryhmä tulee kuuntelemaan instrumentaalimusiikkiteoksen ja maalaamaan mu-
siikin herättämän mielikuvansa. Aineistona käytettävät maalaukset digitoidaan analyysia 
varten. Maalauksia tullaan julkaisemaan tekeillä olevan tutkimuksen sekä mahdollisten 
tieteellisten jatkotutkimusten yhteydessä. Digitaalinen aineisto säilytetään luottamuksel-
lisesti jatkotutkimuksia varten. Maalausten tekijöiden nimiä ei esitetä tieteellisten tutki-
musten raportoinnissa. 
 
Muutaman tutkimusryhmäläisen kanssa tehdään stimulated recall -haastattelu, jossa 
maalauksen tekoprosessi käydään haastatellen läpi musiikin stimuloimana. Haastattelu 
tallennetaan ja tallenne säilytetään luottamuksellisesti tieteellisiä jatkotutkimuksia var-
ten. Haasteltavan nimeä ei esitetä haastattelun raportoinnissa. 
 
Kyselylomakkeessa ja haastattelussa esiin tulevia kommentteja tullaan käyttämään tär-
keänä osana tutkimustulosten raportointia. Tutkimusjulkaisuihin valittavissa otteissa ei 
esitetä tutkimukseen osallistuvien nimiä. 
 
Suuret kiitokset kaikille Teille tutkimukseen osallistuville! Ilman panostanne ei tätä tutki-
musta voitaisi tehdä. 
 
Kiittäen, 
Elisa Mäkelä 
elisa.makela@student.oulu.fi 
 
  



 

TUTKIMUSTUNNUS:___________________ 
 

 Osallistun tutkimukseen 

 En osallistu tutkimukseen 

 
 Annan luvan käyttää maalaustani aineistona Elisa Mäkelän suorittamassa tieteellisessä 

tutkimuksessa 

 Annan luvan käyttää maalaustani aineistona tieteellisissä jatkotutkimuksissa 

 Annan luvan maalaukseni digitointiin 

 Annan luvan maalaukseni julkaisuun tieteellisissä tutkimusraporteissa ja -esittelyissä 

(esim. konferenssi- ja seminaariesittelyt) 

 
 Suostun osallistumaan stimulated recall -haastatteluun 

 
 Vastauksiani ja kommenttejani saa käyttää ja julkaista tieteellisissä tutkimusraporteissa 

 
 
Päiväys ja allekirjoitus  
 
________________________________________________________________ 
 



 

 

LIITE 2 

Tutkimus musiikin ja mielikuvien yhteydestä 
 

Kysely koskien koehenkilöiden taustatietoja 
 
 
TUTKIMUSTUNNUS:____________ 

 

1. Ikä: ____________ vuotta  2. Sukupuoli:   Mies 

        Nainen 

3. Ammatti, jota harjoitat/harjoitit:  

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Kuinka usein kuuntelet musiikkia? 

 päivittäin 

 useana päivänä viikossa 

 kerran viikossa 

 1–3 kertaa kuukaudessa 

 Harvemmin 

 En koskaan 

 

5. Kuunteletko musiikkia keskittyneesti vai taustamusiikkina?  

 Aina keskittyneesti 

 Useimmiten keskittyneesti 

 Joskus keskittyneesti 

 Harvoin keskittyneesti 

 En koskaan keskittyneesti 



 

6. Millaista musiikkia kuuntelet? Kerro joitain esimerkkejä lempiyhtyeistäsi, 

-säveltäjistäsi, -radiokanavistasi jne. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Soitatko jotain instrumenttia/harrastatko laulua? 

 Kyllä 

 Ei 

 

8. Jos vastasit kyllä, mitä instrumenttia (myös laulu) soitat ja kuinka kauan olet soitta-

nut? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Onko sinulla muunlaista osaamista/tietoutta musiikinalalta kuin instrumenttiosaa-

mista? Millaista? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Osallistutko yleensä VUODEN aikana musiikkitapahtumiin (konsertit, keikat, festi-

vaalit jne.) 

 1–2 kertaa 

 3–5 kertaa 

 6–12 kertaa 

 osallistun musiikkitapahtumiin useammin kuin kerran kuukaudessa 

 osallistun musiikkitapahtumiin harvemmin kuin kerran vuodessa 

 en osallistu musiikkitapahtumiin 

 

11. Millaisissa musiikkitapahtumissa käyt? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

12. Kuinka kauan olet harrastanut akvarellimaalausta? 

_________________________________________________________________________ 

 

13. Arvioi omaa maalaustaitoasi seuraavien väittämien avulla: 

Osaan käyttää erilaisia maalaustekniikoita erinomaisesti. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 En osaa sanoa 

 Jokseenkin erimieltä 

 Täysin eri mieltä 

 

Osaan sekoittaa täsmälleen haluamani värisävyn. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 En osaa sanoa 

 Jokseenkin erimieltä 

 Täysin eri mieltä 

 

Kykenen ilmaisemaan maalauksellani täsmälleen sitä, mitä haluan. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 En osaa sanoa 

 Jokseenkin erimieltä 

 Täysin eri mieltä 


