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Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää vaikuttaako puhuttu kieli musiikkiin, sekä 

vaikuttaako musiikki puhuttuun kieleen.  

Tutkielman kannalta oleellisia käsitteitä ovat muun muassa rytmiikka, intonaatio, fraasi ja 

nVPI-mittari. Puheessa ja musiikissa esiintyy samankaltaisia rytmisiä elementtejä, jotka 

vaihtelevat puhutun kielen ja kansallisuuden mukaan. Intonaatio tarkoittaa puheen tai musiik in 

äänenkorkeuden vaihtelemista ja intonaatio on jokaisessa kielessä hyvin erilainen, mikä myös 

osaltaan heijastuu musiikkiin riippuen säveltäjän kansallisuudesta ja hänen puhumastaan 

kielestä. Rytmiikkaa tarkastelemalla voidaan löytää yhteyksiä puhutun kielen erityispiirte iden 

ja tietyn maan musiikin kanssa. Fraasilla tarkoitetaan puhutussa kielessä tiettyä lausetta tai lause 

kokonaisuutta ja musiikissa yhtä kokonaista musiikillista ajatusta. NPVI-mittari tai -arvo 

esiintyy tämän kaltaisessa kielen tutkimuksessa paljon ja sillä mitataan puheen rytmien 

vaihtuvuuden tiheyttä. 

Puhutun kielen ja musiikin yhteyksiä on tutkittu verrattain vähän ja tuloksia on vain hyvin 

rajatusta määrästä eri kieliä. Kuitenkin tämänhetkisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, 

että puhuttu kieli vaikuttaa musiikkiin ja erityisesti sen rytmiikkaan. Ilmiö toimii myös 

toisinpäin, eli musiikki vaikuttaa puhuttuun kieleen. Tästä hyvänä esimerkkinä niin kutsutun 

yleisenglannin vaikutus populaarimusiikkiin. 
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1 Johdanto 

 

Tutkielmassani tarkastelen kielen vaikutusta musiikkiin ja sitä, kuinka erilaiset kielten 

erityispiirteet vaikuttavat ja ovat vaikuttaneet musiikissa melodioihin ja rytmeihin. Kieli on 

vaikuttanut varsinkin rytmiikkaan paljon. Temperlay & Temperlay (2011) käsittelevät 

artikkelissaan Music-language Correlations and the ”Scotch Snap” alun perin skottilaises ta 

kansanmusiikista peräisin olevaa rytmistä fraasia ja sen levinneisyyttä nykyaikaiseen pop-

musiikkiin. Artikkelissa pohditaan syitä sille, miksi tietyt rytmiset ajatukset toimivat toisissa 

kielissä ja toisissa taas eivät. Artikkelin mukaan kielelliset erityispiirteet vaikuttavat musiikk iin 

ja samoja rytmisiä asioita ei esiinny eri kielissä yhtä paljon (Temperlay & Temperlay, 2011).   

Löysin ajatuksen tähän tutkimukseen katsoessani YouTubesta Adam Neelyn (2019) videota, 

jossa hän käsitteli edellä mainittua ”Scotch Snap” -ilmiötä. Mieleeni nousi ajatus, että onko 

suomen kielessä samanlaisia yhteyksiä kielen erityispiirteiden ja musiikin välillä. Kävi ilmi, 

että samankaltaista tutkimusta ei löydy eksaktisti suomen kielestä, joten löysin tästä 

potentiaalisen tutkimusraon. Kandidaatin tutkielmassani tutkin muita, lähinnä eurooppalais ia 

kieliä ja niiden erityispiirteitä musiikki kontekstissa. Kandidaatin tutkielmani on tarkoitus 

toimia pohjatyönä Pro gradu tutkielmalle, koska valmista tutkimusmateriaalia ei juuri ole. 

Kandidaatin tutkielmani päätavoitteena on löytää muissa kielissä ilmeneviä yhteyksiä kielen ja 

musiikin välillä sekä pohtia, voiko samoja yhteyksiä soveltaa suomenkieliseen musiikkiin. 

Mielenkiintoinen tutkimustulos löytyi myös Hannonin (2009) tutkimuksesta, jossa todettiin, 

että englantilaisen ja ranskalaisen musiikin pystyy erottamaan toisistaan myös ilman laulettua 

melodiaa. Koehenkilöt koulutettiin tunnistamaan ranskalainen ja englantilainen musiikki sekä 

löytämään niiden väliset erot. Ensimmäisessä kokeessa kuuntelijat koulutettiin ja testattiin 

heidän kykyään erottaa kappaleet toisistaan kielellisen alkuperän perusteella. Ensimmäisessä 

kokeessa käytettiin alkuperäisiä kansanmusiikkikappaleita ilman sanoja. Toisessa kokeessa 

testattiin samaa käyttäen monotonista musiikkia. Molemmissa kokeissa oikeita vastauksia oli 

noin 85 %. Samaa koetta kokeiltiin myös laajemmalla otannalla instrumentaali musiikk ia, ja 

tulokset olivat samansuuntaisia, joskin hieman pienemmällä prosentilla oikeita vastauksia 

verrattuna kansanmusiikkiin. Jälkimmäisessä kokeessa oikeita vastauksia oli noin 70 

%.  Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä havainto siitä, että puhuttu kieli vaikuttaa musiik in 

rytmiikkaan. 
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Käsittelen myös ilmiötä toisinpäin, eli miten musiikki voi vaikuttaa puhuttuun kieleen. Lee, 

Brown & Müllensiefen (2017) käsittelevät artikkelissaan kuunnellun musiikin vaikutus ta 

puhuttuun kieleen. Tutkimuksessa havaittiin siitä, että nuoret lontoolaiset, jotka puhuvat niin 

kutsuttua Multicultural London English:iä, eli MLE:tä, puhuvat enemmän tasaisella 

rytmityksellä, kuin eteläistä brittiläistä englantia, niin kutsuttua Southern British English:iä, eli 

SBE:tä puhuvat. Tutkimuksessa löydettiin korrelaatioita puhutun kieliryhmän ja eri 

kieliryhmien kuunteleman musiikin välillä (Lee, Brown & Müllensiefen, 2017). 
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2 Teoreettinen viitekehys 

 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen tämän tutkielman kannalta oleellisia käsitteitä. Käsitteet ovat 

sellaisia, että ne esiintyvät puhuttaessa niin musiikista, kuin kielestä.  

 

2.1 Intonaatio 

Intonaatiolla tarkoitetaan musiikillisessa kontekstissa eri äänenkorkeuksien välistä suhdetta. 

Tutkielmassani keskityn tarkastelemaan intonaatioiden eroja eri kielten välillä. Sibelius 

akatemian nettisivujen mukaan intonaatiolla tarkoitetaan puheen melodiaa, mutta musiik issa 

intonaatio viittaa säveltasojen valintaan. Merkitys pohjautuu munkkilatinaan, jossa sanalla 

tarkoitettiin äänten antamista kuorolle.  Intonaatiossa on kyse sävelpuhtaudesta, vaikka 

yksiselitteistä absoluuttista sävelpuhtautta ei ole olemassa. Intonaatio on myös musikaalinen 

valinta (Sibelius akatemian nettisivut). 

Yhdessä päälähteistäni (Hannon, 2009) käsitellään myös intonaation vaikutusta rytmiikkaan. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että englannin ja ranskan kielissä puheen intonaatio erot ovat niin 

merkittäviä suhteessa muihin kieliin, että molempien kielinen musiikki pystytään erottamaan 

helposti toisistaan myös ilman laulettua ja sanoitettua melodiaa (Hannon, 2009).  

Marika Stenberg tarkastelee Pro-gradu (2012) tutkielmassaan venäjän kielen erityis ten 

intonaatiotapojen tarttumista puhuttuun spontaaniin suomen kieleen venäläis ten 

maahanmuuttajien kautta. Tutkimuksessa todetaan, että suomen kielen intonaatiota on tutkittu 

melko vähän, sillä suomen kieli on intonaatiomielessä melko köyhää (Stenberg, 2012). 

 

2.2 Rytmiikka 

Rytmiikka on tutkielmassani isossa roolissa ja pidän sitä tärkeimpänä tekijänä verrattaessa eri 

kielisiä musiikkia toisiinsa. Jokaisella kielellä on oma puherytmiikkansa ja se myös heijastuu 

musiikkiin. Mielenkiintoisena seikkana pidän erityisesti yleisenglannin kielen vaikutusta pop-

musiikkiin todella monessa eri kielessä. Tutkielmassani etsin selviä muutoksia, joita on 
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tapahtunut eri kielten musiikin sanoituksissa johtuen yleisenglannin vaikutuksesta. Pyrin 

löytämään mahdollisimman monta esimerkkiä, jotta pystyisin muodostamaan kattavan 

käsityksen yleisenglannin vaikutuksesta suomenkielisten kappaleiden sanoituksiin ja 

rytmiikkaan. 

Matti Pesosen Pro-gradu tutkielmassa (2009) kuvaillaan rytmiikkaa ja hienorytmiikkaa svengin 

ja grooven viitekehyksessä. Tutkielmassa vertaillaan eri variaatiota svingin fraseeraustapo ihin 

kevyessä musiikissa. Swing-rytmiikka on tämän kandin kannalta merkittävää, sillä puhuttu kieli 

vaikuttaa yleisimpien rytmien toteutukseen eri kielissä. Aiemmin mainittu Scotch snap -ilmiö 

tai rytmi (liite 1) on todella hyvä esimerkki kielen vaikutuksesta konkreettisesti kirjoitettuihin 

rytmeihin. 

 

2.3 Fraasi 

Korpelan (2022) mukaan musiikkitermistössä fraasilla tarkoitetaan melodista ideaa tai lausetta, 

jonka solisti laulaa tai soittaa yhdellä uloshengityksellä.  Kielten tutkimuksessa ja opetuksessa 

sillä tarkoitetaan jollekin kielelle ominaista ilmaisutapaa, kiteytynyttä, vakiintunutta ilmaisua. 

Esimerkiksi ”tällä tietoa” on vanha suomen kielen fraasi, jolla voidaan iskevästi ilmaista ajatus, 

joka muuten vaatisi pitemmän ilmaisun ”tämänhetkisten tietojen mukaan”. Fraasiksi voidaan 

kutsua myös esimerkiksi suomen kielen ilmaisutyyppiä ”minulla on” tai ”pojalla on”. Se on 

suomen kielelle ominainen tapa ilmaista omistaminen tai hallussa oleminen, jotka esimerkik s i 

englannissa ilmaistaan toisen tyyppisillä ilmaisuilla, kuten ”I have”, ”the boy has”. Vieraan 

kielen opiskelussa sen fraasien oppimisella on tärkeä käytännöllinen osa. Usein fraasit opitaan 

vain esimerkkien pohjalta (Korpela, 2022). Käytän tässä tutkielmassa fraasi -sanaa kuvaamaan 

rytmistä tai melodista ajatusta, jotka ovat jollain tapaa sidoksissa tietyn maan tai kansallisuuden 

musiikkiin. 

 

2.4 nPVI 

Patel ja Daniel (2003) mittasivat tutkimuksessaan puheen rytmin vaihtuvuutta mittarilla, jota 

kutsutaan nimellä nPVI (normalized Pairwise Variability Index). Ensin määritellään sarja 

elementtejä, kuten tavuja tai nuotteja, ja nPVI mittaa vaihtuvuuden astetta elementistä toiseen. 
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NPVI arvot vaihtelevat 0 ja 200 välillä, missä matala arvo, lähellä nollaa tarkoittaa, että lähes 

kaikilla elementeillä on sama kesto verrattuna toisiinsa. Toisaalta suuri arvo, lähempänä 

maksimiarvoa 200 tarkoittaa, että elementit vaihtelevat suuresti todella lyhyiden ja todella 

pitkien kestojen välillä.  Kaavalla (liite 2) voidaan laskea kielen lyhyiden ja pitkien tavujen 

vaihtelevuutta sekä näiden vaihteluiden frekvenssiä (Patel & Daniel, 2003). 
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3 Tutkimuksen toteutus 

 

En kerää kandidaatin tutkielmassani omaa empiiristä aineistoa, eli kyseessä teoreettinen 

tutkimus, jonka pyrin toteuttamaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen periaatteita mukaillen. 

Salmisen (2011) mukaan kirjallisuuskatsaus metodina ja tutkimustekniikkana tarkoittaa 

tutkimusta tehdystä tutkimuksesta, eli siinä kootaan uusien tutkimustulosten perustana toimivia 

aiempien tutkimusten tuloksia. Kirjallisuuskatsauksen tekemiselle perusteluina voi olla muun 

muassa tavoite kehittää olemassa olevaa teoriaa ja rakentaa uutta teoriaa, teorian arvioint i, 

tietyistä asiakokonaisuuksista kokonaiskuvan rakentaminen, pyrkimys tunnistaa ongelmia sekä 

tietyn teorian historiallisen kehityksen kuvaaminen.  Kirjallisuuskatsauksen voidaan ajatella 

kuuluvan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen metodin yhdistelmään (Salminen, 2011).     

Metsämuurosen (2005) mukaan tutkimuskysymyksen muodostamisessa kysymyksen 

rajaaminen on olennaisen tärkeää, jotta se ei ole liian laaja tai epämääräinen ja aihepiiriä voi 

yrittää rajata esittämällä kysymyksiä ja asettamalla hypoteeseja. Tutkimuskysymyksen 

periaatteena tulisi olla, että sen avulla voidaan ratkaista ongelma, tuottaa uutta tutkimusta, lisätä 

teoriatietoa tai joko parantaa tai tehostaa oppimista. Tutkittavan kysymyksen tulee olla 

yksiselitteinen ja informaatiota tuottava sekä sen vastauksen tulee selittää, kuvata, täsmentää, 

korvata aiempaa tietoa, ennustaa tai luokitella, sillä jos kysymyksen vastaus on pelkkä kyllä tai 

ei, on se liian yksinkertainen ja informaation tuottaminen on riittämätöntä (Metsämuuronen, 

2005).   

Tutkimuskysymykseni on: Miten puhuttu kieli vaikuttaa musiikkiin? Tutkielmassani etsin 

aineistoa, josta selviää kielten erityispiirteiden vaikutus musiikkiin. Aineistoa olisi tärkeää 

kerätä monesta eri kielestä, jotta samojen kielellisten ilmiöiden korrelaatioita musiikk iin 

voidaan tarkastella varmemmin riippumatta kielestä. Eri kielistä on tehty tutkimusta kuitenk in 

verrattain vähän, joten pääasiassa käsiteltävät kielet ovat englannin ja ranskan kielet. 

Nyanssieroja eri kielten välillä varmasti on, mutta pyrin löytämään suurena kokonaisuutena 

yhtenäisiä vaikutuksia.   

Metsämuurosen (2005) mukaan lähteiden luotettavuutta ajatellen ensimmäinen 

hyväksyttävä tutkimuksen taso on lisensiaattityö. Hyviä lähteitä ovat väitöskirjat, tieteelliset 

artikkelit, oppikirjat ja käsikirjat. Kiinnostavan artikkelin löytyessä on syytä pohtia, onko 

artikkeli käyttökelpoinen, kiinteä, looginen ja kaiken kaikkiaan eheä kokonaisuus 
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(Metsämuuronen, 2005). Käytän kandidaatin tutkielmassani pääsääntöisesti kansainvälis iä 

tieteellisiä artikkeleita.  
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4 Kielen vaikutus musiikkiin 

 

4.1 Alkuperä 

Sain idean tähän tutkielmaan katsottuani David Brucen (2018) Youtube videon, jossa hän kertoi 

oman äidinkielensä vaikuttaneet paljon hänen käyttämiinsä rytmeihin säveltäessä. David 

mainitsee edellä mainitun “Scotch snap” rytmin (liite 1) yleisyyden hänen töissään. 

Patel (2003) esittää tutkimuksessaan, että kieltä oppiessa varhaisessa kehitysvaiheessa lapsi ei 

opi kielen puhumista vain sanoina, lauseina ja kielioppisääntöinä, vaan puheen rytmillä ja 

intonaatiovivahteilla on myös suuri merkitys kielen kokonaisvaltaisessa omaksumisessa. Jo 

vauvaiässä lapsi osaa erottaa oman äidinkielensä rytmiset lainalaisuudet ja pystyy erottamaan 

oman kielensä muista jo ennen kuin osaa puhua (Patel, 2003). 

Puhutun kielen ja musiikin välillä on esitetty olevan korrelaatiota monissa kulttuureissa ja 

kansallisuuksissa. Musiikkitieteilijä Gerald Abrahamin (1974) mukaan näitä vaikutuksia on 

useimmiten havaittu rytmissä. Abraham tekee monia spesifejä väitteitä kielen ja musiik in 

yhteyksistä. Hänen mukaansa useasti esiintyvät niin sanotut feminiiniset fraasin loput 

italialaisessa musiikissa johtuvat puhutusta italian kielestä. Abrahamin mukaan unkarilaisessa 

ja tshekkiläisessä musiikissa esiintyvät etuiskut ovat harvinaisia, sillä ne ovat näiden kielten 

ominaispiirteitä. Unkarin ja tshekin kielessä vahva tai painava tavu on yleensä sanan alussa, 

jolloin se myös heijastuu kirjoitettuihin melodioihin siten, että fraasit alkavat useimmiten 

vahvalta iskulta (Abraham, 1974). Abrahamin esittämät havainnot ovat kuitenkin melko 

spekulatiivisia eikä niiden tueksi ole esitetty kvantitatiivista tutkimusmateriaalia, mikä osaltaan 

heikentää hänen esittämien väitteiden painoarvoa. 

 

4.2 Rytmiset piirteet kielessä 

Tutkimalla eri kieliä ja kieliryhmiä keskenään, pystytään havainnoimaan eri kielten välis iä 

rytmisiä eroavaisuuksia. Patelin & Danielin (2003) tutkimuksessa aiemmin mainitulla “Scotch 

snap” - rytmillä on tärkeä osa tutkimuksessa, joka käsittelee kielten ja musiikin välis iä 

yhteyksiä. Scotch snap -rytmin leviämistä on pystytty jäljittämään melko pitkälle nykyaikaiseen 
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pop-musiikkiin asti ja tänä päivänä kyseisen rytmin alkuperä on melko suurilta osin unohdettu. 

Dokumentissaan Phil Tag (1999) tutkii miten Scotch snap -rytmi on vaikuttanut ensiksi 

skottilaiseen kansamusiikkiin ja sitä kautta englantilaiseen musiikkiin. Dokumentissa puhutaan 

myös siitä, miten kyseinen rytmi on levinnyt Skotlannista Amerikkaan siirtolaisten mukana, 

sekä miten se on sitä kautta levinnyt pop-musiikkiin. Dokumentissa tarkastellaan jossain määrin 

myös sitä, miksi sen alkuperä on unohdettu. Jos kyseisen rytmin alkuperä unohdetaan, se saattaa 

aiheuttaa selkkauksia eri kulttuurien välillä, jolloin jokin ihmisryhmä väittää rytmiä osaksi 

omaa kulttuuriaan, vaikka rytmillä olisi todellisuudessa historialliset juuret muualla. Melko 

tuoreena esimerkkinä tästä Ariana Grandea syytettiin kulttuurisesta omimisesta (Marshall, 

2019), koska hänen kappaleessaan Seven rings esiintyy paljon scotch snap -rytmiä, joka tänä 

päivänä yhdistetään pitkälti afroamerikkalaiseen pop-musiikkiin, vaikka rytmin juuret ovat 

Skotlannissa. Itse asiassa tutkittaessa afrikkalaista musiikkia voidaan huomata, että edellä 

mainittu rytmi esiintyy afrikkalaisessa musiikissa todella harvoin, jos ollenkaan. 

Monissa käyttämissäni tutkimuksissa tarkastellaan nimenomaan englannin kieltä (esim. 

Hannon, 2009) ja englannin kielellä ominaista onkin todella laaja erilaisten rytmien käyttö, sekä 

lyhyiden tavujen käyttö. Tutkittaessa englannin kielen tavujen pituutta on huomattu, että noin 

100 millisekuntia kestävien tavujen ilmaantuvuus on suurta (Temperlay, 2011), (liite 3). Tämä 

on tärkeä luku, sillä 100 millisekuntia on yhtä pitkä kuin 16-osa nuotti 140 bpm tempossa. 

Videossaan Arthur Buckner (2019) puhuu trap -musiikin tuotannosta, jossa yleisesti käytetään 

tempoja 110–140 bpm. Scotch snap -rytmi nousi valtavirtaan nimenomaan trap -musiik in 

myötä ja siinä tätä rytmistä elementtiä oli jo käytetty pitkään (Buckner, 2019). 

 

4.3 Kvantitatiivinen mittaaminen 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Grabe & Low (2002) ovat todenneet, että kielet poikkeavat 

merkittävästi toisistaan nPVI asteikoilla. Esimerkiksi nPVI arvo hollannin ja englannin kielessä 

on huomattavasti korkeampi kuin ranskan tai espanjan kielessä. Näissä tutkimuksissa mitatt iin 

vokaaleita tavujen sijaan. Kielten välisistä rytmisistä eroavaisuuksista on näyttöä eri 

tutkimusten tuloksissa. Patel ja Daniel (2003) tutkivat pätisivätkö nämä samat erovaisuudet 

myös musiikkiin tutkimalla eroja englantilaisten ja ranskalaisten säveltäjien välillä. Säveltäjien 

melodioita tutkittiin samalla nPVI mittarilla kuin puhuttua kieltä ja tulos oli, että nPVI luvut 

puhutussa kielessä sekä musiikissa olivat melko samanlaisia. Maat tai kansallisuudet, joiden 
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kieli oli painoajoitteista (stress-timed) pääsääntöisesti oli musiikin osalta nVPI arvoltaan 

korkeaa.  

Hannonin (2009) mukaan musiikki ja puhe ovat molemmat monimutkaisia akustisia signaale ja, 

jotka vaativat kuulijalta ennakointia, odotuksia ja tulkintaa elementteihin, jotka selkenevät ajan 

myötä. Esimerkiksi puheen elementit runoudessa, kuten rytmi ja äänenkorkeuden vaihte lut, 

voivat laukaista samanlaisia prosesseja aivoissa kuin mitä tarvitaan musiikissa (Hannon, 2009). 

Rytmin tunnistamista on tutkittu kvantitatiivisin metodein muun muassa Hannonin (2009) 

tutkimuksessa, jossa testattiin kuinka hyvin koehenkilöt voivat tunnistaa kappaleita ensin 

perinteisestä kansanmusiikista ja toiseksi pelkän rytmin avulla. Testiin osallistui 48 18–39-

vuotiasta henkilöä. Testissä käytettiin instrumentti musiikkia, joka oli MIDI-äänenä tuotettua. 

Testissä käytettiin koneella tuotettua huilun ääntä ja sen avulla vertailtiin brittienglannin ja 

ranskan kielen välisiä samankaltaisuuksia ja eroja. Tutkimuksen toisen kokeen tarkoituksena 

oli saada samanlaiset tulokset myös muulla kuin kansanmusiikilla. Toiseen kokeeseen valitt i in 

esimerkkejä, joiden nPVI arvot olivat huomattavasti lähempänä toisiaan kuin kansanmusiikk i 

kappaleissa. Kokeeseen osallistui 48 henkilöä, jotka olivat eri henkilöitä, kuin ensimmäisessä 

kokeessa. Koehenkilöt olivat iältään 18–44-vuotiaita.  Koehenkilöillä oli formaalia 

musiikkikoulutusta 0–11 vuoden verran, keskiarvona 2,9 vuotta. Suurin osa koehenkilö is tä 

puhui äidinkielenään englantia, mutta koehenkilöistä yhdeksän oli syntynyt joko Vietnamissa, 

Filippiineillä, Kiinassa, Japanissa tai Meksikossa, ja he olivat oppineet puhumaan englantia alle 

viiden vuoden ikäisenä (Hannon, 2009). 

Hannonin (2009) testiin valittiin 24 eri kappaletta, joiden nPVI arvo oli lähellä englannin ja 

ranskan kielen keskiarvoa. Instrumentaali versiot kappaleista oli tuotettu samalla tavalla kuin 

ensimmäisessä kokeessa. Kaikkien testissä käytettyjen kappaleiden tempo oli 100 bpm ja 

molempien kielten esimerkeissä oli yhtä suuri ambitus, eli alimman ja ylimmän äänen ero, 

vaikka ranskankielisessä musiikissa keskiarvoinen äänenkorkeus, eli 745Hz, on korkeampi 

kuin englanninkielisessä musiikissa, joka on 680Hz. Testi tehtiin kahdessa erässä, samalla 

tavalla kuin ensimmäisessä kokeessa, eli ensimmäisellä kierroksella kuunneltiin rytmiä sekä 

melodiaa ja toisella kierroksella pelkkää rytmiä (Hannon, 2009). 

Hannonin (2009) tutkimuksessa tehdyssä kokeessa ei huomattu olevan merkitystä henkilö iden 

iällä, musiikkikoulutuksen määrällä tai sillä onko koehenkilö ollut tekemisissä tavuajoitteis ten 

kielten kuten ranska tai espanja kanssa. (vrt. Englannin kielen painoajoitteisuus). Tutkimuksen 

ensimmäisestä kokeesta ilmeni, että kappale esimerkeissä englanninkielisissä kappaleissa oli 
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enemmän nuotteja ja nuottien välinen kestojen sekä äänenkorkeuksien vaihtuvuus oli 

suurempaa kuin ranskankielisissä kappaleissa. Englanninkielisten kappaleiden suurempi nPVI 

arvo korreloi suoraan puhuttuun englannin kieleen, jossa nPVI arvo on huomattavas t i 

korkeampi kuin ranskan kielessä. Kappaleiden keskiarvoinen sävelkorkeus oli huomattavas t i 

erilainen kielten välillä. Englanninkielisten kappaleiden keskiarvoinen sävelkorkeus oli 439.6 

Hz, kun taas ranskankielisten 522.8 Hz (Hannon, 2009). 

Hannonin (2009) toisen kokeen tuloksissa oikeita vastauksia oli hieman vähemmän kuin 

ensimmäisessä kokeessa (liite 4). Pelkissä rytmiesimerkeissä tulokset olivat hyvin samanla is ia 

kuin melodian kanssa, joskin oikein arvattiin hieman vähemmän. Toisessa kokeessa tulokset 

olivat hieman matalammat kuin ensimmäisessä, johtuen kappaleiden valinnasta. Esimerk it 

olivat lähempänä toisiaan, jolloin erojen löytäminen on vaikeampaa. Kuitenkin jos rytmi 

tosiallisesti auttaa henkilöä tunnistamaan kappaleen alkuperäiskielen, tarkkuuden ei pitäisi 

vaihdella olosuhteissa, joissa molemmat, sekä rytmi että melodia vaihtelevat ja olosuhteissa, 

joissa vain rytmi vaihtelee. Molempiin näihin odotuksiin löytyi tukea tehdyistä kokeista. 

Kokeista voidaan huomata, että melodialla ei ole suurta merkitystä kappaleiden tunnistamise n 

kannalta (liite kuva 4), sillä tulokset melodialla ja ilman melodiaa olivat suhteellisen 

samansuuruisia. Kokeilla voidaan osoittaa vahvasti kuuntelijan kyky tunnistaa kappaleen kieli 

pelkän rytmin avulla, vaikka erot olisivat melko pieniä kappaleiden välillä (Hannon, 2009).  

Kun tutkimuksesta (Hannon, 2009) on selvinnyt, että kielen alkuperän pystyy kohtuullisen 

suurella tarkkuudella erottamaan pelkästään rytmistä, tätä ilmiötä voi hyödyntää säveltäessä. 

Koska kielen ja musiikin yhteydet ovat tutkitusti sidoksissa toisiinsa, niin jos säveltäjä 

kuuntelee ja opiskelee kieltä, hän todennäköisesti pystyy jossain määrin erottamaan kielen 

ominaispiirteet. Säveltäjän halutessa kohdentaa musiikki, kuten esimerkiksi elokuvamusiikk i, 

johonkin tiettyyn maahan tai kielialueeseen, sitä voisi helpottaa, jos hän olisi opiskellut kyseistä 

kieltä. Toisaalta jos säveltäjällä on tiedossa kunkin kielen ja kielialueen rytmiset 

ominaispiirteet, pystyy hän halutessaan välttämään näitä ja täten kirjoittaa sellaista musiikk ia, 

joka ei selkeästi sijoitu johonkin tiettyyn maahan tai kielialueeseen (Hannon, 2009). 
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5 Musiikin vaikutus kieleen 

 

Edellä läpikäytyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että puhuttu kieli vaikuttaa 

musiikkiin. Ilmiö on seuraavien tutkimusten mukaan osoitettu tapahtuvan myös päinvastoin, eli 

musiikilla on vaikutusta puhuttuun kieleen. 

Nazzin & Ramuksen (2003) tutkimuksessa käsitellään puheen erittelytapoja, jotka ilmenevät jo 

vauvaiässä ja joiden havaittiin olevan ominaisia myös aikuisuudessa, kun tunnistetaan eri kieliä 

toisistaan. Nämä prosessit ovat kriittisiä, jotta vauva ikäiset pystyvät omaksumaan 

äidinkielensä sanoja. Tutkimuksessa testattiin vauvaikäisten kykyä erottaa kielet toisistaan 

syntymästä viiden kuukauden ikään, tarkoituksena yrittää määritellä vauvojen herkkyyttä 

rytmille sekä rytmin havaitsemisen merkitystä näiden erittelytapojen valossa. Tutkimuksessa 

pääpaino on vauvaikäisten eri puheentunnistusvaiheiden kehittyminen. Aikuisiällä ongelma ei 

ole sanojen erottaminen toisistaan, vaan yleisesti ottaen sanojen tulkinta. Vauvaikäise llä 

puolestaan ei ole valmiiksi ymmärrystä kielestä tai sen lainalaisuuksista, joten puheen 

ymmärtäminen vaatii heiltä löytämistä ja oivaltamista (Nazzi & Ramus, 2003). 

Nazzin & Ramuksen (2003) tutkimuksessa kokeita tehtiin 6–7,5 kuukautisille englantia 

opetteleville amerikkalaisille vauvoille. Tutkimuksen mukaan amerikkalaiset vauvat ovat 

herkkiä erilaisille sanarajapinnoille, jotka ovat kielikohtaisia. Eri elementtejä kielessä ja 

puheentunnistuksessa ovat äännetieto, eli allofoninen tieto, missä äänteiden jakautuminen 

sanoissa on sijainnista riippuvainen. Lisäksi fonotaktinen tieto, eli äänteiden ryhmittyminen 

kielessä, missä jotkut, mutta ei kaikki foneettiset sekvenssit ovat oikein kieliopillisella tasolla , 

ja prosodinen tai metrinen tieto, eli taito tunnistaa äänteiden pituuksia, painotuksia, sävyä ynnä 

muuta, missä esimerkiksi englannin kielessä sanan paino on pääosin sanan ensimmäise llä 

tavulla (Nazzi & Ramus, 2003). 

Hohnen & Jusczykin (1994) mukaan herkkyys allofonisille eroille on havaittu jopa kahden 

kuukauden ikäisillä vauvoilla. 6–9 kuukauden ikäisten lasten on havaittu olevan herkkiä 

fonotaktiselle tiedolle, mikä ilmeni kokeissa tavasta, jossa lapset valitsivat t mieluummin 

englannin kielen vahva-heikko painotuskuvion, esimerkiksi “porter”, kuin vähemmän yleisen 

heikko-vahva painotuskuvion sanan, esimerkiksi “report”. Tämä havainto osoittaa herkkyyden 

natiiveille painotuskuvioille. Tutkimuksissa selvisi myös, että lapsi alkaa muodostaa sanoja, 

joissa ilmenee vahva-heikko painotuskuvio noin 7 kuukauden iässä, kun taas harvinaisemp i 
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heikko-vahva painotuskuvio ilmenee keskimäärin vasta 10,5 kuukauden iässä (Hohne & 

Jusczyk, 1994). 

Nazzin & Ramuksen (2003) tutkimusten mukaan vauva ikäiset pystyivät erottamaan 

äidinkielensä toisesta kielestä vain, jos ne olivat niin sanotusti eri rytmiryhmässä, esimerkik s i 

englanti ja hollanti ovat samassa ryhmässä ja niitä ei pystynyt erottamaan toisistaan, kun taas 

italia ja japani kuuluvat eri rytmiryhmiin ja niiden erottaminen onnistui jo vauvaikäise ltä. 

Viiden kuukauden ikäinen lapsi pystyisi tutkimuksen perusteella erottamaan kaksi kieltä eri 

rytmiryhmistä, vaikka ne olisivat kumpikin vieraita kieliä. Tutkimuksesta selviää myös, että jo 

viiden kuukauden ikäinen lapsi pystyy erottamaan brittienglannin amerikanenglannista, mutta 

he eivät pystyneet erottamaan saksan kieltä hollannin kielestä, vaikka saksa ja hollanti kuuluvat 

eri rytmiryhmiin (Nazzi & Ramus 2003). 

Nazzin & Ramuksen (2003) tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vastasyntynyt vauva 

pystyy erottamaan vieraan kielen, jos ja vain jos toinen vieras kieli kuuluu toiseen kieliryhmään 

kuin vauvan äidinkieli. Tutkimuksen mukaan jo alle puolen vuoden ikäinen lapsi pystyy 

erottamaan murteellisia eroja, kuten esimerkiksi brittienglanti ja amerikanenglanti. Tämä tukee 

sitä väitettä, että vastasyntyneet vauvat ovat herkkiä oppimaan kielen rytmisiä lainalaisuuks ia 

ennen kuin he oppivat puhumaan tai ymmärtämään itse kieltä ja että rytmillä on kielen 

oppimisessa iso merkitys (Nazzi & Ramus, 2003). 

Lee, Brown & Müllensiefen (2017) käsittelevät artikkelissaan kuunnellun musiikin vaikutus ta 

puhuttuun kieleen ja sen vivahteisiin. Tutkimus kohdistui englantiin, jossa verrattiin kahta 

verrokkiryhmää keskenään. Tutkimuksen mukaan nuoret lontoolaiset, joihin viitataan 

kieliryhmänä MLE (Multicultural London English) puhuvat englantia, joka on rytmiltään 

tasaisempaa kuin vanhaa englantia, eli SBE (Southern British England) puhuvilla. Löydösten 

mukaan kuunnellulla musiikilla on vaikutusta nuorten käyttämään kieleen. Tutkimuksen 

hypoteesina oli, että MLE:n puhujat puhuvat vähäisemmällä vaihtelulla kielen rytmeissä, eli 

nPVI arvo on pienempi, ja MLE:n puhujat käyttävät myös helpommin kielessään rytmis iä 

rakenteita, jotka eivät ole natiivi englannin puhujalle ominaisia verrattuna SBE:n puhujiin (Lee, 

Brown & Müllensiefen, 2017). 

Leen, Brownin & Müllensiefenin (2017) tutkimuksen ensimmäisessä kokeessa vertailt i in 

yhteensä 32 eri englanninkielistä kappaletta, joista 16 oli tuottanut SBE:tä puhuva ja 16 MLE:tä 

puhuva henkilö. Lähes kaikissa kappaleissa oli sävellys- ja sanoituskrediiteissä enemmän kuin 

yksi ihminen, joka saattaa myös osaltaan vaikuttaa tuloksiin. Kappaleita, jotka oli sekä 
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säveltänyt että kirjoittanut yksi ihminen ja jotka olivat päässeet englannin top 100- listalle 

vuosina 2001-2012 oli lähes mahdotonta löytää, joten päädyttiin näihin valintoihin, vaikka se 

ei ihanteellista ollutkaan. Tutkimusmetodina käytettiin nuotinnetun laulumelodian analyys iä . 

Nuotit olivat monista eri lähteistä ja niistä pyrittiin löytämään aina kulloinkin suosituin 

nuotinnos kappaletta kohden. Joitain osia kappaleista jätettiin tutkimuksen ulkopuole lle, 

esimerkiksi jos kappaleessa oli melodiatonta räppiä tai muuta selkeästi melodiatonta puhetta. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin myös kertaukset, jotka kestivät yli kaksi tahtia. Tutkimuksen 

kohteena oli nPVI arvojen erot kappaleiden kirjoittajien välillä, sekä rytmis ten 

yhteensopimattomuuksien yleisyys kappaleissa (Lee, Brown & Müllensiefen, 2017). 

Leen, Brownin & Müllensiefenin (2017) tutkimuksessa tehdyn kokeen toisessa osassa 

koehenkilöille annettiin luettavaksi neljä lyhyttä fraasia, jotka heidän piti nauhoit taa 

tietokoneelle. Koehenkilöille annettiin ohjeeksi lukea fraasit normaalilla puhenopeudella ilman 

taukoja ja takeltelua. Kokeeseen osallistui 19 SBE:n puhujaa, joista 11 oli miehiä ja 8 naisia, 

sekä 14 MLE:n puhujaa, joista 7 oli miehiä ja 7 naisia. Koehenkilöt olivat iältään 18–30-

vuotiaita ja kaikki puhuivat pelkästään englantia, mikä varmistettiin alkukyselyllä, jossa 

kysyttiin, puhuuko henkilö mitään toista kieltä sujuvasti. Koehenkilöt SBE ryhmässä olivat 

kaakkoisenglannista, mukaan lukien Lontoo, kun taas MLE ryhmässä kaikki olivat syntyneet 

ja asuivat vakituisesti Lontoossa. Koehenkilöt valittiin satunnaisotannalla, SBE:n puhujiin 

oltiin henkilökohtaisesti yhteydessä ja MLE:n puhujat kerättiin haastattelulla, joka tapahtui 

Wesrfiel Stratford City shopping centerissä itä-Lontoossa. Heidän aksenttinsa todettiin ensin 

rennolla keskustelulla ja myöhemmin vielä tarkastettiin lukutestien jälkeen. Fraaseista valitt i in 

tarkasteluun vain yksi, joka oli “they cost a lot of money, so no-one buys them”, sillä se oli 

ainoa neljästä fraasista, jonka kaikki koehenkilöt saivat äänitettyä riittävällä tarkkuudella. Muut 

fraasit jouduttiin pudottamaan testistä pois virheiden tai takeltelun takia. Äänityks is tä 

tarkasteltiin kuinka nopeasti koehenkilöt siirtyvät konsonantista vokaaliin ja tällä tavalla saatiin 

mitattua näytteiden nPVI arvo. Näytteistä mitattiin myös tavujen nopeus, eli kuinka monta 

tavua sekunnissa, sekä hetkellinen korkein äänenvoimakkuus (Lee, Brown & Müllensie fen, 

2017). 

Leen, Brownin & Müllensiefenin (2017) tutkimuksessa tehdyn kokeen toisen osan toisena 

tehtävänä oli kuunnella 12 kappaleen osaa, joista kaksi oli harjoitus otosta ja 10 koe otosta. 

Kukin 12:sta esimerkki kappaleen osasta koostui neljän tahdin instrumentaali esittelys tä, 

kahden tahdin laulelutusta osasta ja kahden tahdin instrumentaali osasta. Puolet 

esimerkkikappaleista oli tyyliltään pop-balladeja, joiden tempo oli 90bpm, ja puolet 
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kahdeksasosapohjaisia rock kappaleita, joiden tempo oli 120bpm. Instrumentteina molemmissa 

tyylilajeissa oli piano, basso ja rummut. Lauluosuudet lauloi lontoolainen ammatti pop-jazz 

laulaja. Kaikista esimerkki kappaleista oli kaksi versiota, joista ensimmäisessä versiossa 

sanojen painotetut tavut olivat iskuilla ja toisessa versiossa sanoja oli siirretty kahdeksasosa 

myöhemmäksi, jolloin painotetut tavut osuivat iskujen väliin. Toisen osan tehtävänä oli kaksi 

eri arviointitehtävää. Ensimmäisessä tehtävässä koehenkilöt kuuntelivat kappaleiden osat, 

jonka jälkeen heidän piti arvioida kuinka hyvin sanat sopivat kappaleeseen asteikolla 0–7. 

Puolet MLE:n puhujista ja 10 19:sta SBE:n puhujasta kuuntelivat kappaleet järjestyksessä, 

jossa ensimmäisenä kuunneltiin versiot, joissa painotukset olivat “oikeilla” paikoillaan, eli 

iskuilla. Puolet koehenkilöistä kuuntelivat kappaleet päinvastaisessa järjestyksessä. Toisessa 

arviointi tehtävässä koehenkilöt kuuntelivat kummatkin versiot peräkkäin, jonka jälkeen heiltä 

kysyttiin kumman version sanat sopivat paremmin kappaleeseen (Lee, Brown & Müllensie fen, 

2017). 

Leen, Brownin & Müllensiefenin (2017) tutkimuksen ensimmäisessä kokeessa keskiarvoiset 

nPVI arvot olivat selkeästi korkeampia SBE:n, kuin MLE:N puhujilla. SBE:n puhujien 

keskiarvoinen nPVI arvo oli 40.5, kun taas SBE:n puhujilla vastaava arvo oli 31.2. Kokeessa 

mitattiin myös rytmisten yhteensopimattomuuksien yleisyyttä puheessa, joka oli MLE:n 

puhujilla korkeampi, 3,2 %, kuin SBE:n puhujilla, 1,3 %. Yleisesti ottaen MLE:n puhujien 

korkein hetkellinen äänenvoimakkuus, sekä nPVI arvo olivat pienempiä kuin SBE:n puhujilla.  

Toisessa kokeessa MLE:n puhujat valitsivat “oikean” version, eli painotukset iskuilla, vain 67,9 

% kappaleista, kun taas SBE:n puhujat valitsivat saman version 82,5 % kappaleista. 

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa hypoteesin kanssa, eli MLE:n puhujat käyttävät 

kappaleissaan pienempää vaihtelua rytmien välillä ja rytmisten yhteensopimattomuuks ien 

määrä on isompi. Tuloksissa ilmeni myös, että SBE:n puhujat olivat enemmän eri mieltä 

painotusten “oikeasta” paikasta, mikä saattaa osaksi johtua siitä, että kappaleita arvioit i in 

enemmän musiikin näkökulmasta kuin lingvistiikan (Lee, Brown & Müllensiefen, 2017). 
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6 Pohdinta 

 

Päätavoitteenani Kandidaatin tutkielmassani oli löytää yhteyksiä kielen ja musiik issa 

ilmenevien rytmien välillä. Koska tutkimusaineistoa ei ole suomen kielellä ja alun perin 

tarkoitukseni oli tehdä tutkimus suomen kielen erityispiirteistä suomenkielisen musiik in 

kontekstissa, joudun tyytymään tutkimukseen, jota on tehty muilla kielillä. Perehdyttyäni 

aiheeseen aloin pohtia ovatko kielen ja musiikin väliset korrelaatiot universaaleja ja voiko 

musiikillista ilmiötä, joka tapahtuu yhdessä kielessä myös soveltaa muihin kieliin, kuten 

esimerkiksi suomen kieleen. Tutkimuksissa, joita oli saatavilla, käsiteltiin lähinnä germaanis ia 

kieliä, eli englantia, saksaa, italiaa ja ranskaa. Germaanisissa kielissä on havaittavissa 

samankaltaisia korrelaatioita kielen ja musiikin välillä, mutta myös todella mielenkiinto is ia 

eroavaisuuksia. 

Mielestäni tutkimusten tulokset näyttävät selkeästi ainakin sen, että kieli muuttuu jatkuvasti ja 

murteiden merkitys vähenee internet aikakaudella, jolloin suuri osa kulutetusta mediasta ja 

varsinkin musiikista tulee muualta kuin kotimaasta tai saman kieliryhmän sisältä. 

Musiikkibisneksessä mennään aina tuotot edellä, jolloin kuuntelijoille pitää tuottaa sen 

kuuloista musiikkia kuin he haluavat kuulla. Näin ollen murteet häviävät helposti 

valtavirtamusiikista, koska murteellinen musiikki ei välttämättä myy niin hyvin kuin kappale, 

joka on tuotettu niin sanotulla yleisenglannilla eli englannilla, jossa ei ole selkeästi erottuvaa 

murretta. 

Toivon tutkimuksestani olevan hyötyä myös muille tutkijoille kuin myös itselleni Pro-gradu 

tutkielmaa tehdessä. Vaikka kielen ja musiikin, etenkin rytmiikan, väliset korrelaatiot ovat 

helposti huomattavissa ja melko lyhyellä koulutuksella pystytään erottamaan erikieliset 

kappaleet toisistaan (esim. Hannon, 2009), niiden tutkimus on joko hankalaa tai siihen ei löydy 

rahoitusta.  

Tutkielmastani on todennäköisin hyöty itselleni säveltäessäni uutta musiikkia. Tarkastellessani 

eri maiden musiikkien rytmisiä eroja, tulee samalla kuunneltua paljon uutta musiikkia, joka 

toivottavasti laajentaa omaa ymmärrystä rytmiikasta. Säveltäjän paras työkalu uuden musiik in 

luomiseen on inspiraation hakeminen jostain itselle vieraasta asiasta, jolloin samat vanhat 

rytmiset kuviot saattavat saada uusia mielenkiintoisia merkityksiä. 
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Pohtiessani mahdollisia hyötyjä säveltämisessä tulin samaan lopputulokseen, kuin mitä olen jo 

aikaisemmin ajatellut, eli musiikki ei ole universaalia. Kun suomalaisena säveltäjänä teen 

rytmisiä valintoja perustuen ehkä vain alitajuisesti suomalaiseen puheen rytmiikkaan, 

todennäköisesti silloin rytmiset ajatukset välittyvät parhaiten suomalaiselle yleisölle. Olisi 

todella mielenkiintoista tutkia suomen kielen rytmisiä lainalaisuuksia ja verrata niitä 

suomalaisten säveltäjien rytmisiin valintoihin, ja sitä kautta yrittää löytää korrelaatioita suomen 

kielen ja suomalaisen musiikin välillä. Suomen kielen rytmiikan ja musiikin väliseen 

tutkimukseen liittyy olennaisesti se, että suomen kielessä, kuten myös suomalais-ugrilais issa 

kielissä, ei ole tarkkoja painotus sääntöjä tai kovin selkeää intonaatio rakennetta, joka 

esimerkiksi englannin kielessä on todella vahva. Suomen kieli on hyvin monotonista, joten 

tutkimuksen kohteena voisi olla monotonisten melodioiden yleisyys suomenkielisessä 

musiikissa verrattuna muihin kieliin. Tällä kandidaatin tutkielmalla pyrin osoittamaan, että 

puheen ja musiikin välillä on selkeästi yhteys, mutta suomen kielellä sitä ei ole tutkittu. 
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