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1. Johdanto  

Tässä tutkimuksessa esitän matemaattisen mallin kuulohavainnossa syntyvien ääniobjektien kuvaa-

miseksi neliulotteisessa topologisessa avaruudessa. Hypoteesini on, että mikä tahansa havaittava ää-

nitapahtuma voidaan esittää neliulotteisena alkioista koostuvana matemaattisena objektina. Tässä tut-

kimuksessa esitettävä matemaattinen malli voi tulevaisuudessa toimia lähtökohtana ääniobjektien tie-

tokoneavusteiselle mallintamiselle.   

Tutkimuksen ensimmäinen ongelmakenttä liittyy ihmisen ulkoisessa maailmassa sijaitsevan 20–

20000 hertsin alueella tapahtuvan ilmanpaineen vaihtelun muuttumiseen kuulokokemuksessa eriy-

tyneiksi havainto-objekteiksi, joilla on alku, kesto, loppu, taajuudellinen rakenne, tulosuunta ja in-

tensiteetti (amplitudi). Näitä kuulokokemuksessa syntyviä havainto-objekteja kutsun ääni-objek-

teiksi. Tavoitteena on saavuttaa ymmärrys ääniobjektin luonteesta psykoakustisena ja kokemukselli-

sena ilmiönä. Tätä ongelmaa käsittelen kuulomaisema-analyysin (Bregman 1990), spektromorfolo-

gian (Smalley 1986; Thoresen 2007)  ja ääniobjektin aikatasojen (Roads 2001) näkökulmista.  

Toinen ongelmakenttä on äänihavainnon matemaattinen representaatio niin, että matemaattinen rep-

resentaatio vastaa kuulohavaintokokemuksessa syntyvän ääniobjektin ulottuvuuksia ja rakennetta. 

Ääniobjektin rakenne muodostuu niistä havaittavista jatkuvuuksista ja eroista, joiden kautta yksittäis-

ten ääniaaltojen kokoelmasta syntyy eriytyneitä rakenteellisia osasia. Näitä havaintoperustaisia eriy-

tyneitä rakenteellisia osasia kutsun ääniobjekteiksi. Tätä prosessia, jossa havainto tuottaa eriytyneitä 

rakenteellisia osasia, kutsun ääniobjektien havaintorakenteelliseksi jäsentymiseksi. Tätä ongelmaa 

tutkin matemaattisen joukko-opin ja topologian näkökulmista.   

Tutkimus jakautuu kolmeen analyysiosioon: 1. Musiikkiesimerkkien havaintorakenteellinen analyysi 

(luku 5); 2. Itse tuotettu ääniobjekti ja sen havaintorakenteellinen analyysi (luku 6); 3. Itse tuotetun 

ääniobjektin topologinen representaatio (luku 7). Tässä johdantoluvussa avaan hieman kunkin tutki-

musvaiheen taustateorioita, käsitteitä, aineistoa ja metodologiaa. Syvempi tutkimuksellinen taustoit-

taminen tapahtuu luvuissa 2, 3 ja 4. Luvut 5–7 ovat analyysilukuja. Luvussa 8 pohdin tutkimuksessa 

esitetyn representaatiomallin käytännön sovellutuksia. Lisäksi reflektoin tutkimuksen onnistumista 

ja mahdollista jatkotutkimusta. 
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Ensimmäisessä analyysiluvussa (luku 5) analysoin kolmea musiikkiesimerkkiä niiden havaittavien 

ulottuvuuksien kautta. Erottelen aineistona olevista ääninäytteistä kaikki kuuloaistilla havaittavat 

eriytyneet ääniobjektit. Tarkoituksena on saavuttaa ymmärrys ääniobjektista moniulotteisena havain-

tona sekä luoda käsitteistö tutkimuksen jatkoa varten. Ensimmäisen analyysiluvun aineistona on 

kolme lyhyttä ääninäytettä seuraavista teoksista: soolohuilulle sävelletty varhaismodernismin klas-

sikkoteos Syrinx (Claude Debussy 1913), Beethovenin myöhäisiin jousikvartettoihin kuuluva Jousi-

kvartetto nro. 12 op 127 (Ludwig Van Beethoven 1825) sekä akusmaattinen nykymusiikkiteos Les 

objets obscurs (Åke Parmerud 1991). Näistä teoksista olen hankkinut tarkoitukseen sopivat CD-le-

vytykset ja tuottanut tarvittavat näytteet Ableton Live- äänenkäsittelyohjelmalla. Näytteiden muoto 

on wav. -tiedosto. Näytteistä olen luonut myös sonogrammit näytteiden spektraalisen rakenteen tar-

kastelemiseksi. Ääninäytteitä käsittelen kuulomaisema-analyysin, spektromorfologian ja ääniobjek-

tin aikaskaalojen näkökulmista havaintoanalyyttisesti ja käsitteellisen analyysin kautta. Tavoitteena 

on saavuttaa ymmärrys musiikkiesimerkkien kuuloaistilla havaittavasta rakenteesta.  

Toisen analyysiluvun (luku 6) aineistona on tätä tutkimusta varten tuotettu, siniäänistä koostuva ää-

niobjekti. Luon siniäänistä koostuvan ääniobjektin Ableton Live- ohjelmalla käyttäen MIDI-proto-

kollaa. Pyrin luomaan ääniobjektin, jossa olisi mikro- ja ääniobjektitason aikaskaaloja sekä erityyp-

pisiä spektromorfologisia luokkia. Halusin myös että, itse tuotettu objekti on yksinkertainen ja hel-

posti “käsiteltävä” matemaattisesta näkökulmasta. Tämä siksi, että saan kolmanteen analyysivaihee-

seen aineistoksi tarkasti määritellyn objektin sekä sen parametrien arvot, joiden avulla matemaattisen 

mallin luominen mahdollistuu. Ääniobjektin MIDI-arvoista luon  datajoukon, jonka parametreja ovat 

taajuus, aika, amplitudi, sijoittuminen stereokuvassa. Tätä objektia analysoin niin ikään kuulomai-

sema-analyysin, spektromorfologian ja musiikin aikaskaalojen näkökulmista, kuten ensimmäisenkin 

analyysiluvun valmiita musiikkiesimerkkejä. Pyrkimyksenäni on ymmärtää, mitä tästä ääniobjektista 

pystytään kuuloaistilla havaitsemaan. Havaintorakenteellisen analyysin tuloksia ja datajoukkoa käy-

tän aineistona kolmannessa analyysivaiheessa. Tämän aineiston avulla yhdistän äänihavainnon, ää-

niobjektin ja siihen liittyvän analyyttisen käsitteistön tutkimuksen matemaattiseen ulottuvuuteen, eli 

topologiseen kuvaukseen. Tämä tapahtuu soveltamalla itse tuotettuun ääniobjektiin ensimmäisessä 

analyysiluvussa rakennettua käsiteanalyyttista mallia sekä luomalla datajoukko, jonka pohjalta voin 

tuottaa ääniobjektin topologisen representaatiomallin.   
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Kolmannessa analyysivaiheessa luon siis tästä itse tuotetusta ääniobjektista topologisen representaa-

tiomallin. Matematiikan osa-alueet, joihin tämä representaatio perustuu, ovat joukko-oppi ja topolo-

gia. Ensin käsittelen itse tuotetun ääniobjektin havaintorakenteellista jäsentymistä joukko-opin näkö-

kulmasta. Siis sitä, mitkä ovat havaintorakenteellisten yksiköiden väliset suhteet joukko-operaatioi-

den, kuten yhdisteen, leikkauksen ja erotuksen, näkökulmista. Sen jälkeen esittelen neliulotteisen to-

pologisen avaruuden, jossa ääniobjektien kuvaaminen mahdollistuu. Lopuksi kuvaan itse tuotetun 

ääniobjektin havaintoperusteisen rakenteen topologisesti aiemmin luodussa neliulotteisessa avaruu-

dessa. Alla on kaavio tutkimuksen eri vaiheista ja niiden välisistä yhteyksistä.   

 

  

KAAVIO 1: Tutkimuksen vaiheet ja rakenne.                                                                                                     

Kahdessa ensimmäisessä analyysiluvussa tutkin musiikkiesimerkkien havaintopohjaista jäsentymistä 

ja niiden rakenteellisia ominaisuuksia. Ensimmäisessä analyysiluvussa aineistona on ääninäytteet De-

byssyn, Beethovenin ja Parmerudin teoksista. Toisessa analyysiluvussa aineistona on itse tuotettu 

ääniobjekti. Kolmannessa analyysiluvussa esittelen itsetuotetun musiikkiesimerkin pohjalta mate-

maattisen mallin havaintopohjaisten ääniobjektien representaatioon.  
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Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Millaisia ääniobjekteja musiikkiesimerkit muodostavat?   

2. Kuinka itse tuotetun ääniobjektin havaintoperustainen rakenne voidaan esittää topologisessa ava-

ruudessa  

Ensimmäistä kysymystä käsittelen luvuissa 5 ja 6. Toista kysymystä käsittelen luvussa 7.  

Tutkimus koostuu siis kolmesta erillisestä, mutta toisiinsa saumattomasti liittyvästä analyysivaiheesta 

ja niitä vastaavista analyysiluvusta. Käsittelen jokaisen analyysiluvun taustat omana kokonaisuute-

naan (luvut 2, 3 ja 4). Päädyin tähän ratkaisuun, koska se on mielestäni rakenteellisesti selkein tapa 

ymmärtää tutkimuksen kulku. Seuraavaksi esittelen tutkimuksen käsitteistön, teoriat,  metodologian, 

aineiston ja tutkimuskysymykset.  

  

2. Kuulomaisema-analyysi, spektromorfologia ja musiikin aikaskaalat: Musiikkiesimerkkien    

havaintoperustainen analyysi (Vaihe I)   

Tässä luvussa esittelen ensimmäisen analyysivaiheen kuulomaisema-analyysin, spektromorfologisen 

analyysin, musiikin aikaskaalojen. Lisäksi esittelen tämän analyysivaiheen aineiston ja analyysime-

netelmän. 

Ensimmäisessä analyysiluvussa analysoin kolmea lyhyttä musiikkiesimerkkiä teoksista Syrinx (De-

bussy 1913), jousikvartetto nro. 12 op 127 (Beethoven 1825) sekä Les objets obscurs (Parmerud 

1991). Musiikkiesimerkkejä analysoimalla pyrin pääsemään käsiksi kuulohavainnon luonteeseen ja 

ääniobjektin käsitteeseen. Aineiston kautta tutkin ääniobjektien olemusta käsitteellisen analyysin, 

signaalianalyysin ja kriittisen kuuntelun kautta. Pyrin vastaamaan esimerkiksi seuraavan kaltaisiin 

kysymyksiin: Mitä näistä musiikkiesimerkeistä kuullaan? Millaisia ääniobjekteja musiikkiesimerkit 

muodostavat spektromorfologian ja aikaskaalojen näkökulmista? Vastausta kysymyksiin haen pää-

asiassa spektromorfologian, musiikin aikaskaalojen ja signaalianalyysin kautta. Tarkoituksenani on 

saavuttaa ymmärrys aineistona olevien ääniobjektien kuuloaistilla havaittavista ulottuvuuksista sekä 

havaintoperustaisesta jäsentymisestä. Analyysissa käytän apuna ääninäytteitä ja sonogrammeja. Ää-

niobjektien havaintorakenteellisen jäsentymisen esitän sanallisten selitysten, sonogrammien sekä itse 

tehtyjen grafiikoiden avulla. Tässä analyysivaiheessa saavutettu ymmärrys ääniobjekteista 
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moniulotteisina ajallis-tilallisina rakenteina toimii lähtökohtana ääniobjektien topologiselle represen-

taatiolle, jonka esitän luvussa 6. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa keskityn teosesimerkkien ha-

vaittaviin ulottuvuuksiin sekä ääniobjektin käsitteen määrittelyyn kuulomaisema-analyysin (Breg-

man 1990), spektromorfologian (Smalley 1986) ja ääniobjektin aikaskaalojen (Roads 2001) näkökul-

mista. Seuraavaksi esittelen nämä tutkimussuuntaukset.                                               

 

2.1. Kuulomaisema-analyysi   

Kuulomaisema-analyysia käsittelen tässä tutkimuksessa siksi, jotta syntyy ymmärrys siitä, miten ih-

misen kuulohavainnossa syntyy kokemus eriytyneistä ääniobjekteista. Kognitiotieteen ja psykoakus-

tiikan tutkija Albert Bregmanin alkuun saattama tutkimussuuntaus kuulomaisema-analyysi (engl. au-

ditory scene analysis, ASA) pyrkii selittämään, millaisen prosessin kautta kuuloaistimme kykenee 

erottelemaan summa-aallosta eriyityneitä äänitapahtumia. Summa-aalto on ympäristöstä korviimme 

saapuva eriytymätön ja sekoittunut äänisignaali. Kuulomaisema-analyysiprosessi voidaan jakaa kah-

teen eri toimintamekanismiin, jotka ovat primitiivinen prosessi (engl. primitive process) ja skeema-

pohjainen prosessi (engl. schema-based process). Primitiivinen prosessi koskee synnynnäisiä, kaik-

kien jakamia kuulohavainnon mekanismeja. Skeemapohjainen prosessi koskee kuulohavainnon opit-

tuja mekanismeja. (Bregman 1990: 397).   

Ajatellaan esimerkkinä tilanne, jossa kuulija istuu kesäpäivänä puistonpenkillä. Puistossa on hieman 

tuulista ja kauempaa kantautuu liikenteen melua. Välillä jostain kuuluu lintujen laulua ja viereisellä 

penkillä istuu puhelimeen puhuva henkilö. Albert Bregman (1990) kutsuu tätä kuulomaisemaksi 

(engl. auditory scene). Kaikista näistä äänilähteistä peräisin olevat signaalit saapuvat kuulijan korviin 

eriytymättömänä ja sekoittuneena äänisignaalina, eli summa-aaltona. Kuitenkin kuulija kykenee erot-

tamaan, että kaikki edellä mainitut äänet ovat peräisin eri lähteistä sekä muodostamaan niistä mieles-

sään eriytyneet havainto-objektit. Tässä esimerkkitapauksessa kuulijan kokemusmaailmaan syntyy 

havainnot suhteellisen staattisista kohinapitoisista äänistä, eli tuulen huminasta ja kaukaisen liiken-

teen melusta. Samoin myös lintujen laulu ja viereisen penkillä puhuvan ihmisen ääni erottuu havain-

nossa eriytyneinä äänitapahtumina. Kuulomaisemassa voi olla läsnä monia muitakin äänitapahtumia, 

jotka jäävät havaitsematta.   
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Kuulijan havaintokapasiteetti on rajattu ja se mihin kuulija suuntaa huomionsa vaikuttaa siihen mil-

laisia äänitapahtumia kuulijan kokemusmaailmassa syntyy. Myös ihmisen kuuloaistin lainalaisuudet 

rajaavat sitä äänimaailmaa, jonka pystymme havaitsemaan. Äänen voimakkuuden tärykalvolla täytyy 

ylittää tietty kynnysarvo, jotta se kyetään kuulemaan (Wang 2005: 185). Summa-aalto voi siis sisältää 

useita mahdollisia äänitapahtumapotentiaaleja. Kuitenkin fysikaaliset ja psykoakustiset lainalaisuu-

det muodostavat havainnolle rajat. Tällöin voidaan asettaa raja sille, millaiset summa-aallon rakenteet 

ihmisen on mahdollista havaita eriytyneinä havainto-objekteina. Palaan näihin kuulohavainnon rajoi-

hin luvussa 2.8..  

Kaikki ihmisen havaitsemat äänitapahtumat omaavat tietynlaisen spektraalisen muodon, keston, ää-

nen voimakkuuden ja tulosuunnan. Curtis Roadsin (2001: 17) mukaan ääniobjekti on ajassa muuttuva 

ja kehittyvä, selvät rajat omaava hahmo. Tai kuten Matti Sunell (2010: 17) kirjoittaa: ”Ääniobjekti 

on kuulonvaraisesti yhdeksi kokonaisuudeksi hahmotettava tapahtuma, jolla on alku, kesto ja 

loppu.”  Kuuloaistilla havaittavalla taajuusalueella oleva summa-aalto sisältää potentiaalisia olioita, 

joita kutsuttakoon ääniobjekteiksi. Nämä potentiaaliset oliot aktualisoituvat, eli tulevat oleviksi, kuu-

lokokemuksessa kuulomaisema-analyysiprosessin tuloksena. Kuulomaisema-analyysiprosessi on au-

tomaattinen prosessi, jota ihmiset toteuttavat jatkuvasti. Ääniobjektia ei sinällään ole olemassa ennen 

sen havaitsemista. Se syntyy vasta ihmisen havainnossa kuulomaisema-analyysiprosessin seurauk-

sena. Ääniobjektilla voi olla useaita sisäkkäisiä ajallisia tasoja. Tutkija-säveltäjä Curtis Roads kutsuu 

näitä eri aikatasoja musiikin aikaskaaloiksi (engl. time scales of music)  (Roads 2001: 3). Käsittelen 

musiikin aikaskaaloja myöhemmin tässä luvussa.   

Tässä tutkimuksessa on lähtökohtana kuulomaisema-analyysin primitiivinen prosessi, koska pyrki-

myksenä on löytää ääniobjektien havaitsemiselle sellainen havainnollinen taso, joka on kulttuurista 

mahdollisimman riippumaton sekä fysiologisten lainalaisuuksien määrittämä. Primitiivinen prosessi 

rakentuu aistiärsykkeen akustisesta rakenteesta ja ihmisen havaintosysteemin fysiologis-biologisesta 

rakenteesta käsin. (Laiho 2013: 56.) Havaintokokemuksessa tapahtuva primitiivinen prosessi jakau-

tuu alakategorioihin, jotka ovat aikaperusteinen ryhmittyminen sekä taajuusperusteinen ryhmittymi-

nen (Bregman 1990: 641–642.) Ryhmittyminen perustuu äänen spektraalisten ominaisuuksien jatku-

vuuksille ja muutoksille. Jos äänen akustiset ominaisuudet muuttuvat vähitellen, säilyy se todennä-

köisesti havainnossa yhtenä ja samana äänitapahtumana. Jos jatkuvan äänen akustinen rakenne muut-

tuu yhtäkkiä, muodostuu muutoksen jälkeisestä rakenteesta uusi äänitapahtuma. Primitiivinen pro-

sessi on herkkä havaitsemaan epäjatkuvuudet äänessä, erityisesti äkilliset äänenvoimakkuuden nou-

sut. Nämä epäjatkuvuushavainnot luovat ääniobjekteille rajat ja mahdollistavat eriytymättömän 
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summa-aallon jakamisen kuulomaisema-analyysin kannalta merkittäviin osasiin. Samat periaatteet 

toimivat analysoitaessa niin diskreettejä ääniyksiköitä kuin jatkuvia ääniä. (Bregman 1990: 644.)   

Primitiivinen prosessi jakaa sisään tulevan summa-aallon useisiin erillisiin analyyseihin, jotka jakau-

tuvat alueittain tiettyihin ajan hetkiin ja tiettyihin taajuusalueisiin. Jokaiselta alueelta analysoidaan 

seuraavat analyyttiset ulottuvuudet: perustaajuus (engl. fundamental frequency), ajallinen läheisyys 

(engl. temporal proximity), spektrin muoto (engl. shape of the spectra), intensiteetti (engl. intensity), 

ja niiden tulosuunta (engl. spatial origin). (Bregman 1990: 38– 40.) Näiden analyysien tulokset sum-

mataan, jonka jälkeen ne ryhmitellään joko integroivasti, samasta äänilähteestä tuleviksi, tai segre-

goivasti, erillisistä äänilähteistä tuleviksi. Oleellista koko kuulomaisema-analyysiprosessin kannalta 

on kyky muodostaa korviin saapuvasta summa-aallosta diskreettejä havaintoyksiköitä, jotka mahdol-

lisesti muodostavat suurempia kokonaisuuksia hahmopsykologisten periaatteiden mukaisesti.   

  

2.2. Spektromorfologia  

Tässä tutkimuksessa yksi keskeinen tehtävä on ääniobjektin käsitteen ymmärtäminen sekä aineistona 

olevien, soivien, ääniobjektien rakenteellinen hahmottaminen. Tärkeä työkalu tähän on spektromor-

fologia, joka tarjoaa lähestymistavan kuulokokemuksessa hahmottuvien äänten kuvailuun ja analyy-

siin. Spektromorfologia on kuulohavaintoon perustuva tapa kuvailla ja analysoida äänispektrin ajal-

lista kehittymistä ja muotoutumista. Se selittää ääniobjektien olemusta niiden liikkeen, muodon ja 

rakenteen kautta (Smalley 1986: 1). Kerron ensin spektromorfologisen teorian historiasta, minkä jäl-

keen selitän sen keskeiset periaatteet ja käsitteet.   

Spektromorfologisen tutkimussuuntauksen voidaan sanoa alkaneen säveltäjä-tutkija Pierre Schaffe-

rin teoksesta Traité des objets musicaux (suom. ”Sopimus musiikillisista objekteista”, 1966). Teok-

sessa hän esitteli uudenlaisen analyyttisen järjestelmän tutkia kuuloaistilla havaittavia ääniä. Schaf-

ferin loi kattavan luokittelun äänen erilaisille spektraalisille ja ajallisille rakenteille. Termi spektro-

morfologia on säveltäjä-teoreetikko Denis Smalleyn kehittämä. Smalley on keskeinen spektromorfo-

logian tutkija. Hän kehitti spektromorfologisen teoriansa Schaefferin Traité des objects Musicaux 

(1966) teoksessa esittämän teorian pohjalta (Smalley 1997: 1). Smalley esittelee ja kehittelee spekt-

romorfologiaa esimerkiksi artikkelissa ”Spectromorphology and structuring processes” (suom. 

”Spektromorfologia ja strukturoitumisprosessi”), joka julkaistiin alun perin vuonna 1986 teoksessa 

The Language of Electroacoustic Music, sekä esseessä ”Spectromorphology: explaining sound-
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shapes” (suom. ”Spektromorfologia äänimuotojen selityksiä”, 1997). Spektromorfologista analyysia 

on kehittänyt myös säveltäjä-tutkija Lasse Thoresen, josta lisää myöhemmin tässä luvussa.  

Smalleyn teoria on tapa luokitella ja hahmottaa ääniobjektien ominaisuuksia, niin taajuus- kuin aika-

akselilla. Vaikka Smalley kehitti teoriansa akusmaattisen musiikin analyysiin, spektromorfologista 

ajattelua voidaan mielestäni soveltaa kaikkien äänitapahtumien analyysissa. Spektromorfologisen 

analyysin avulla käsitteellistän musiikkiesimerkeistä havaitut spektraaliset rakenteet, jotka perustuvat 

kuulonvaraiseen analyysiin, spektrianalyysiin ja signaalianalyysiin. Termi spektromorfologia viittaa 

äänen spektriin (spektro-) ja eri tapoihin, joilla spektri muuttuu ja kehittyy suhteessa aikaan (morfo-

logia). Spektromorfologia tutkii äänten spektraalisen energian muotoja, käyttäytymistä, liikettä ja 

muutosta sekä niiden relatiivisia funktioita musiikillisessa kontekstissa (Smalley 1997: 7). Spektro-

morfologia on pätevä keino käsitteellistää ja luokitella erilaisia musiikissa esiintyviä spektraalisia 

rakenteita. Spektromorfologiset luokittelut ovat havaintoperusteisia sanallistettuja kuvailuja äänen 

luonteesta ja rakenteesta.   

Smalleyn spektromorfologiset luokat voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: spektrin typologia (engl. 

the typology of the spectra), morfologia (engl. morphology). Nämä muodostavat pääluokittelut ää-

niobjektin spektraalisen ja ajallisen rakenteen suhteen. Spektrin typologia luokittelee yleisesti esiin-

tyviä taajuusspektrin ilmenemismuotoja. Luokittelu tapahtuu häly–sävel -jatkumolla (engl. the noise–

note -continuum), joka on jaettu kolmeen pääluokkaan. Nämä ovat häly (engl. noise), kimppu (engl. 

node), sävel (engl. note). Häly on ääni, joka koostuu epäsäännöllisestä ja jaksottomasta värähtelystä. 

Kimppu on kategoria hälyn ja sävelen välillä. Kimppu sijoittuu rajatulle taajuuskaistalle, mutta ää-

nenkorkeuden havaitseminen on hankalaa (Ojanen 2007: 22). Sävel on ääni, jossa on selkeästi ha-

vaittava perustaajuus. Sävel voi sisältää myös harmonista tai epäharmonista spektriä.   

Ääniobjektilla on alku ja loppu, sekä alun ja lopun välinen hetki. Nämä kolme toisiinsa sidoksissa 

olevaa vaihetta ovat nimeltään alku (engl. onset), jatko (engl. continuant) ja loppu (engl. termination). 

Smalleyn spektromorfologia luokittelee alku–jatko–loppu -jatkumon kolmeen morfologiseen katego-

riaan: atakki–impulssi (engl. attack-impulse), atakki–vaimeneminen (engl. attack-decay) ja asteittai-

nen jatko (engl. graduated continuant). Atakki–impulssi kuvaa tapahtumaa, joka alkaa yhtäkkiä ja 

loppuu heti. Alku ja loppu sulautuvat yhteen, eikä tapahtumalla ole havaittavaa jatkoa. (Smalley 

1997: 7.) Atakki–vaimeneminen kuvaa tapahtumaa, jossa alkua seuraa resonanssi (engl. resonance), 

joka etenee kohti loppua, joko nopeasti tai vähitellen. Asteittainen jatko on luokka, jossa asteittainen 

alku (engl. graduated onset) asettuu jatkovaiheeseen, joka etenee asteittain kohti loppua. Jatkovai-

heeseen voi sisältyä erilaisia vaiheita. Näistä erilaisista morfologisista tyypeistä syntyy variantteja, 
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kun niiden alku–jatko–loppu -vaiheiden kestoja ja spektraalisia rakenteita muunnellaan. Musiikilli-

sessa rakenteessa niistä voi muodostua erilaisia sulautumia ja päällekkäisyyksiä.   

Voidaan ajatella, että spektritypologiat ja morfologiset kategoriat muodostavat ääniobjektin pintata-

son kuvauksen. Smalleyn teoriassa on myös käsitteitä, kuten ele (engl. gesture), tekstuuri (engl. tex-

ture), liike (engl. motion), kasvuprosessi (engl. growth process), rakenteelliset funktiot (engl. struc-

tural funtions), sekä spektraalinen tila ja tiheys (engl spectral space and density), joilla voi rakentaa 

syvätason kuvailuja ääniobjektien luonteesta (Smalley 1997: 8).   

Tässä tutkimuksessa käytän menetelmänä Lasse Thoresenin spektromorfologisia luokituksia kuvaa-

maan analysoitavien ääniobjektien rakenteita. Nämä luokitukset hän on esittänyt artikkelissa “Spect-

romorphological analysis of sound objects: an adaptation of Pierre Schaeffer’s typomorphology” 

(suom. Spektromorfologinen analyysi: adaptaatio Pierre Schaefferin typomorfologiasta” 2007). Tho-

resen sanoo artikkelissaan haluavansa kehittää Schaefferin typomorfologista lähestymistapaa käytän-

nöllisempään suuntaan vähentämällä typomorfologisten luokitusten määrää ja tuomalla mukaan graa-

fisen notaation. (Thoresen 2007: 1). Tämä Thoresenin yksinkertaisempi lähestymistapa sopii  parem-

min oman tutkimukseni tarpeisiin.  

Thoresenin spektromorfologiset kategoriat ovat yhteneväisiä Smalleyn teorian kanssa. Kuitenkin 

Thoresenin teorian voidaan ajatella olevan ennemminkin jatkumoa Schafferin spektrin typologioden 

luokittelusta (Thoresen 2007: 1). Thoresen luokittelee spektrin rakenteen vertikaalisella ja horison-

taalisella akselilla. Vertikaaliset luokittelut jakaantuvat luokkiin sävelinen (engl. pitched), dystoninen 

(engl. dystonic) ja kompleksi (engl. complex). Nämä vastaavat Smalleyn sävel–häly jatkumoa. Hori-

sontaalinen luokittelu koskee spektrin ajallista kehitystä. Nämä luokat ovat muuttuva, jatkuva (engl. 

vacillating), impulssi (engl. impulse), toisteinen (engl. iterated) ja kasaantuva (engl. accumulating).   

Ensimmäisessä ja toisessa analyysiluvussa käytän taustateoriana Lasse Thoresenin spektromorfolo-

gisia luokituksia. Olen mukauttanut Thoresenin mallia tämän tutkimuksen tarpeita vastaavaksi, su-

pistamalla käytettyjen spektromorfologisten luokkien määrää. Sovellan Thorensenin luokitteluja 

niiltä osin, kuin ne tämän analyysin kannalta ovat merkityksellisiä. Spektromorfologisen analyysin 

avulla käsitteellistän esimerkeistä havaittuja spektraalisia rakenteita, jotka perustuvat kuulonvarai-

seen analyysiin ja spektrianalyysiin. Näihin luokitteluihin palaan tarkemmin ensimmäisessä analyy-

siluvussa (luku 5).   
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2.3 Musiikin aikaskaalat  

Musiikin aikaskaalat on teoriana ja käsitteenä peräisin tutkija Curtis Roadsin kirjasta Microsound 

(suom. Mikroääni 2001). Kun on kyse ääniobjektien havaitsemisesta, ei voida puhua yksittäisestä 

aikatasosta, jolla kuulomekanismimme toimii. Sen sijaan On olemassa erilaisia havainnon aikatasoja, 

joista jokainen toimii omalla aikaskaalallaan (engl. time scale). Äänen siirtyessä aikaskaalalta toiselle 

havaintomekanismi vaihtaa laatuaan. Ihmisen havaintosysteemi prosessoi jokaisen aikaskaalan eri 

tavoin. (Roads 2001: 22.) Aikaskaalojen rajat ovat välillä selkeämpiä ja välillä häilyvämpiä (Roads 

2001: 4). Ero mikrotason (engl. micro level) ja ylempien tasojen havainnon välillä korreloi muistin 

erilaisten toimintamallien kanssa (Butterfield 2002: 24).    

Roads määrittää aikaskaaloille polaariset rajat, joiden ääripäät ovat ääretön taso ja infinitesimaalinen 

taso. Nämä molemmat ovat idealisoituja matemaattisia konsepteja, joista ensimmäinen kuvaa lopu-

tonta aikaa ja jälkimmäinen häviävän pientä hetkeä. Näiden kahden ääripään väliin rakentuu arkiko-

kemuksessa havaittavien aikaskaalojen ja toisaalta tietokoneiden käsittelemien aikaskaalojen jat-

kumo.   

Lähtien liikkeelle ajallisesti laajimmasta aikaskaalasta äärettömän jälkeen, seuraavana tulee supra-

taso. Tämän taso aikaskaala on historiallinen ja se käsittää jaksot päivistä vuosituhansiin ja lopulta 

koko universumin olemassaolon mittaiseen jaksoon. Seuraavana on makrotaso, joka on kokonaisen 

musiikkiteoksen aikaskaala. Makrotaso sijoittuu Roadsin mukaan aikavälille minuuteista tunteihin 

tai ääritapauksissa useisiin päiviin. Seuraavana tulee mesotaso. Se on makrotason, eli musiikkiteok-

sen, jakautumista osiin. Mesotason objektit ovat kestoltaan joitakin minuutteja tai sekunteja. 

Mesotason objektien voidaan ajatella vastaavan perinteisen musiikkianalyysin termiä fraasi. 

Mesotason havainto-objekti koostuu ääniobjektitason objektien ryhmittymistä. Ääniobjektitaso on 

Roadsin mukaan musiikkiteoksen perusyksikkö, jota perinteisesti kutsutaan nuotiksi. Ääniobjektita-

son käsite sallii kuitenkin minkä tahansa äänen, mistä tahansa lähteestä. Sen ajallinen kesto voi olla 

200 millisekunnista useisiin sekunteihin. Seuraava aikaskaala on mikrotaso. Se pitää sisällään objektit 

joiden kesto mitataan 200 millisekunnista aina äänihavainnon ajallisen havaitsemisen alarajalle, joka 

on muutamia satoja mikrosekunteja. (Roads 2001: 21.) Mikrotasosta seuraava aikaskaala on sample-

taso, joka Roadsin nimitys ajanjaksoille, joilla tietokone tai muut digitaaliset systeemit käsittelevät 

äänidataa. Tätä aikaskaalaa mitataan mikrosekunneissa eli sekunnin miljoonasosissa. Toiseksi pienin 

aikaskaala on subsampletaso, kuvaa akustisten värähtelyiden ajanjaksoja, jotka ovat liian lyhyitä ää-

nitettäviksi tai havaittaviksi. Näiden objektien kesto on sekunnin miljardisosia (nanosekunteja) tai 

vähemmän. Ja näin ollaan saavuttu äärettömästä aikaskaalojen toiseen ääripäähän, eli aiemmin 
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mainitulle infinitesimaaliselle tasolle. Infitesimaalinen taso on matemaattinen ideaali häviävän pie-

nestä, olemattomasta, hetkestä. Tämä aikaskaala lähestyy ääretöntä aikaskaala siinä mielessä, että 

molemmat aikaskaalat ovat ikään kuin ajan ulkopuolella. (Roads 2001: 3–23.) Tässä luvussa esitetyt 

musiikin aikaskaaloihin liittyvät aikarajat ovat häilyviä ja tilannekohtaisia sekä riippuvaisia äänen 

muista parametreista, kuten intensiteetistä tai taajuudellisesta koostumuksesta (Roads 2001: 4). Näitä 

asioita käsittelen tarkemmin luvussa 3.3.. Kuitenkin tämän tutkimuksen puitteissa tämä häilyvyys ei 

aiheuta ongelmaa. Oleellista tässä vaiheessa on tiedostaa havaintojen monitulkintaisuus.  

Tämän tutkimuksen kannalta oleelliset aikaskaalat ymmärtää ovat makro-, meso-, ääniobjekti-  sekä 

mikrotason aikaskaalat (ks. KAAVIO 2). Kuitenkin itse musiikkiesimerkkien analyysi kohdentuu ai-

noastaan ääniobjekti- ja mikrotason objekteihin. Mesotason objektien määrittelyssä kohdataan liian 

suuri monitulkintaisuus. Tähän monitulkintaisuuteen on törmännyt jokainen analyytikko pyrkiessään 

määrittelemään esimerkiksi motiivien, teemojen tai fraasien rajoja ja sulkeutuvuuksia. Myöskään 

makrotaso ei ole kuulu tämän tutkimuksen analyysin piiriin. Kuitenkin haluan selittää myös meso- ja 

makrotason olemusta tarkemmin, jotta ääniobjekti- ja mikrotaso asettuvat selkeämpään kontekstiin.  

Makrotason aikaskaala käsittää sen ajan, joka on teoksen alun ja lopun välissä. Makrotasolla havai-

taan teoksen kokonaisarkkitehtuuri, muoto ja rakenne. Havainto tästä tasosta syntyy retrospektiivi-

sesti muisteltuna. Kun koko teos on kuultu, voidaan siitä muodostaa makrotason havainto. (Roads 

2001: 3–5.) Makrotason havainto on todennäköisesti vääristynyt ja epäyhtenäinen suhteessa todelli-

siin musiikillisiin tapahtumiin. Makrotason muodot jakautuvat mesotason objekteihin. Mesotaso vas-

taa perinteisen musiikkianalyysin termiä fraasi. Mesotason objekti koostuu ääniobjektitason objek-

tien ryhmittymistä. Mesotason objektit ovat kestoltaan sekunneista minuutteihin. Mesotason objekti 

voi olla myös äänimassa (engl. sound mass) tai pilvi (engl. cloud). Musiikillisen rakenteen hahmot-

tamiseksi mesotason liike- ja muutosominaisuudet ovat oleellisin havaintoyksikkö (Smalley 1997: 

11). Myös Roads painottaa tämän tason tärkeyttä sävellyksen rakentumisessa. Melodiset, harmoniset 

ja kontrapunktiset suhteet hahmottuvat tällä tasolla, kuten myös paikallistason rytmiset ja metriset 

muodot. Mesotasolla paljastuvat myös musiikillisen rakenteen pienoismuodot, kuten sekvenssit 

(engl. sequences), yhdistelmät (engl. combinations), motiivit, säkeet ja teemat. (Roads 2001: 14–

16.)   

 

 



 12 

Ääniobjektitaso assosioituu sävellyksen perusyksikköön, jota perinteisesti kutsutaan nuotiksi. Sen 

ajallinen kesto voi olla noin 200 millisekunnista useisiin sekunteihin. Tällä tasolla ilmenee sävelisyys, 

joka tarkoittaa jatkuvaa tapahtumaa, jolla on havaittava äänenkorkeus. Musiikin aikaskaaloihin liit-

tyvä käsite ääniobjektitaso eroaa käyttämästäni käsitteestä ääniobjekti, joka on yleiskäsite kaikille 

havaittaville äänitapahtumille.   

Mikrotason objektien kesto on sadoista mikrosekunneista noin 200 millisekuntiin. Mikrotaso on kaik-

kialla luonnossa läsnäoleva ilmiö. Esimerkiksi äänitapahtumat, kuten linnunlaulu, lehtien kahina, hei-

näsirkkojen siritys tai sateen ropina kattoa vasten koostuvat mikroäänistä. Yleensä huomaamme nämä 

äänet, kun ne ryhmittyvät statistisiksi sointikentiksi. Kun lähekkäisten mikrotason tapahtumien kesto 

on lyhempi kuin 20 millisekuntia, ei niiden järjestys jäsenny ajallisesti suhteessa toisiinsa. Tapahtu-

mien erot havaitaan, muttei niiden järjestystä. (Roads 2001: 20–28.)  

 

2.4. Musiikkiesimerkit: Tutkimusaineisto I   

Ensimmäisen analyysiluvun aineistona ovat lyhyehköt katkelmat Claude Debussyn soolohuiluteok-

sesta Syrinx (1913), Ludwig van Beethovenin myöhäistuotantoon kuuluvasta jousikvartetosta nro. 12 

op. 127 (1825) sekä Åke Parmerudin akusmaattisesta teoksesta Les objets obscurs (1991). Esimerkit 

ovat lyhyitä, kestoltaan muutamia sekunteja. Teoksista olen hankkinut CD-levy -äänitteet Taideyli-

opiston kirjastosta. Kyseiset äänitteet ovat Sharon Bezaly: From A to Z (BIS-SACD-1459; 2004), 

Tokyo String Quartet: Beethoven  (BMG Classics 09026-60975-2; 1993) sekä Åke Parmerud: Osyn-

lig Musik = Invisible Music = Musique Invisible (Phono  Suecia PSCD 72; 1994). Äänitteistä olen 

tuottanut wav. muotoiset  äänitiedostot. Näistä tiedostoista loin aineistona olevat katkelmat leikkaa-

malla wav. -tiedostoista tarvittavan mittaiset katkelmat. Tähän käytin Ableton Live -ohjelmaa. Li-

säksi tuotin näistä katkelmista sonogrammit Sonic Visualiser -ohjelmistolla. Nämä äänitiedostot sekä 

sonogrammit toimivat analyysin kuulonvaraisen analyysin ja spektrianalyysin aineistona. Teoksista 

Syrinx ja jousikvartetto nro. 12 op. 127 olen hankinut partituurit IMSLP -nuottitietokannasta (IMSPL 

2022a; IMSPL 2022b). Teoksesta Les objets obscurs on olemassa Lasse Thoresenin spektromorfolo-

ginen partituuri (Thoresen 2009: 3), jota käytän aineistona. Tämä partituuri löytyy Thoresenin (2009) 

artikkelista ”Sound-objects, Values and Characters in Åke Parmerud’s Les objets obscurs, 3rd Sec-

tion” (suom. ”Ääniobjektit, arvot ja karakterit Åke Parmerudin teoksen Les objets obscurs kolman-

nessa osassa”). 
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Teokset on valittu siten, että niiden spektraaliset rakenteet monimutkaistuvat yhdestä esimerkistä toi-

seen siirryttäessä. Ajastusketjun voidaan ajatella alkavan siniäänestä, joka on yksinkertaisin, yhtä ai-

noaa taajuutta edustava, aaltomuoto. Syrinx-esimerkki on soitettu huilulla eli mahdollisimman yksin-

kertaisen spektrin tuottavalla orkesterisoittimella. Huilun spektri muodostuu perustaajuudesta ja sen 

yläpuolelle tasaisesti jakautuvista taajuuksista, joista jokainen on kuvattavissa siniaaltona. Seuraava 

esimerkki – katkelma yhdestä Beethovenin jousikvartetosta – muodostuu neljän jousisoittimen (kaksi 

viulua, alttoviulu ja sello) yhtäaikaisesta soinnista. Jokaisen soittimen äänenmuodostus muodostuu 

perustaajuudesta ja sen yläpuolelle tasaisesti jakautuvista taajuuksista. Kuitenkin soittimien soittamat 

yhtäaikaiset sävelet muodostavat harmonista yläsävelrakennetta kompleksimman spektrin. Viimei-

nen esimerkki neliosainen akusmaattinen teos Les Objets Obscurs. Se on Pariisin Ina-GRM studiossa 

tuotettu akusmaattinen teos, joka tyylillisesti edustaa konkreettista musiikkia (musique concrète). Sen 

jokaiseen osaan on liitetty sanallinen arvoitus ja äänimateriaali on tuotettu jokapäiväisestä esineestä, 

kuten tuolista tai lasista. Tätä äänimateriaalia sitten muokattu akusmaattisin tekniikoin. 

(Electrocd 2021.) Tämä esimerkki sisältää runsaasti erilaisia spektrimuodostelmia, joita perinteisillä 

akustisilla soittimilla ei voida tuottaa. Tällä tavoin etenemällä yksinkertaisesta monimutkaisempia 

spektraalisia rakenteita kohti voidaan ymmärrystä rakentaa edellisten esimerkkien tukemana. Valin-

nassa olen ottanut huomioon myös sen, että esimerkeissä esiintyy mikro- ja ääniobjektitason aikas-

kaaloja. Jos aineistona olevista teosesimerkeistä käytettäisiin toista levytystä, olisi ääniobjekti toden-

näköisesti erilainen verrattuna näihin levytyksiin. Eli eri levytykset ovat spektraalisilta rakenteiltaan 

uniikkeja. Tämän tutkimuksen kannalta ei ole merkitystä, mitä levytystä teoksesta käytetään. 

 

2.5. Analyysimenetelmät  

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä ja toisessa analyysiluvuissa käytän keskeisinä havainnoivina me-

netelminä musiikkiesimerkkeihin ja itse tuotettuun ääniobjektiin kohdistettua kriittistä kuuntelua 

(engl. reduced listening) ja spektrianalyysia. Näiden havainnoivien menetelmien löydöksiä analysoin 

käsitteellisen analyysin spektromorfologian ja ääniobjektien aikaskaalojen näkökulmista. Seuraa-

vaksi esittelen nämä menetelmät ja tutkimuksen kulun.  

Musiikkiesimerkkien analyysi alkoi kuuntelemalla näytteitä lukuisia kertoja ja tekemällä havain-

noista muistiinpanoja sekä rakennekaavioita. Samaan aikaan hahmottelin aineistosta havaituille ra-

kenteille omat termit. Hahmottelin myös erilaisia visuaalisia representaatioita aineistona olevien ää-

niobjektien rakenteista ja ulottuvuuksista. Halusin saavuttaa sanallisen, kuvallisen sekä numeerisen 
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esityksen ulottuvuuksista ja rakenteista. Tämän jälkeen aloin tutkia Smalleyn ja Thoresenin spektro-

morfologisten käsitteiden soveltuvuutta havaintojeni luokitteluun. Tulin siihen tulokseen, että Tho-

resenin  käsitteistö soveltui paremmin selkeytensä ja tiiviimmän ilmaisunsa takia. Lopulta vielä su-

pistin Thoresenin käsitteistöä, niin että tämän tutkimuksen kannalta merkittävä käsitteellinen tark-

kuus toteutui. Jatkoin musiikkiesimerkkien kriittistä kuuntelua koko tutkimuksen ajan ja jossain vai-

heessa saavutin pisteen, jossa en havainnut aineistosta enää uusia rakenteita. Tässä vaiheessa tein 

havaintorakenteellisista löydöksistä rakennekaaviot. Luokittelin havainnot ajallisiin ja taajuusperus-

teisiin spektromorfologisiin luokkiin. Luokittelin löydökset myös aikaskaalan mukaan joko mikro- 

tai ääniobjektitasoon kuuluviksi. Rakennekaavioiden lisäksi kirjoitin löydökset myös sanalliseen 

muotoon. Tämä aineiston havaintorakenteellisista ominaisuuksista saavutettu käsitteellinen ymmär-

rys syntyi kriittisen kuuntelun ja signaalianalyysin avulla, jotka esittelen seuraavaksi.  

Smalleyn mukaan kriittinen kuuntelu on tutkimusprosessi, jossa tutkimuskohteen yksityiskohtaiset 

spektromorfologiset ominaisuudet ja suhteet paljastetaan. (Smalley 1995: 5). Käytännössä kriittinen 

kuuntelu on äänitapahtuman keskittynyttä ja toistuvaa kuuntelua. (Smalley 1995: 2). Toisin sanottuna 

kriittinen kuuntelu tarkoittaa erilaisissa kuunteluolosuhteissa, ja erilaisilla äänenvoimakkuuksilla teh-

tyä analyyttista kuuntelua. Kuuntelin musiikkiesimerkkejä pääasiassa Genelec 8020D-kaiutinparilla 

ja AKG K240 studiokuulokkeilla. Aina kun kuulin jonkin uuden elementin, tein siitä muistiinpanon 

ja määrittelin sen paikan käsitteellisessä kehikossani. Kriittistä kuuntelua ja signaalianalyysia käyttä-

mällä pyrin löytämään aineistosta kaikki kuuloaistilla havaittavat äänitapahtumat, eli ääniobjektit. 

Kuunnellessa tein havainnoistani muistiinpanoja ja graafisia kuvaajia ääniobjektien ulottuvuuksista 

ja ominaisuuksista. Yhdessä signaalianalyysiin perustuvien menetelmien kanssa pystyin määrittele-

mään taajuudellisia ja ajallisia arvoja äänihavainnoille. Samalla keskustelutin näitä havaintoja taus-

tateorioiden ja näiden käsitteiden kanssa. Näin havaintoperusteinen analyysi yhdistyi käsiteanalyy-

siin. Seuraavaksi selitän, kuinka käytin signaalianalyysi kriittisen kuuntelun tukena.  

Spektrianalyysin avulla pyrin saamaan tarkempaa käsitystä esimerkiksi ääniobjektien ajallisesta al-

kuhetkestä sekä kestosta, havaittavista säveltasoista tai muuten merkittävistä taajuuskomponenteista 

ja intensiteettivaihteluista. Keskeisiä kriittistä kuuntelua tukevia spektrianalyysimenetelmiä olivat 

erilaiset äänisignaalista tuotetut kuvaajat. Käytin ääninäytteiden tutkimiseen Sonic Visualiser- sekä 

Ableton Live -ohjelmistoja. Sonic Visualiser on ohjelmisto äänidatan visualisointiin ja kuunteluun. 

Sen avulla on mahdollista esimerkiksi kuulla ääni ja nähdä sonogrammi niin, että kursori liikkuu 

sonogrammin yllä reaaliaikaisesti suhteessa kuultavaan äänen. Sillä on mahdollista luoda erityyppisiä 

visuaalisia representaatiota ääninäytteen ajallisista ja taajuudellista ominaisuuksista. Ableton Liven 
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avulla pystyin tuottamaan reaaliaikaisia taajuusspektrikuvaaja, jossa vaaka-akseli kuvaa taajuutta ja 

pystyakseli kuvaa kunkin taajuuden intensiteettiä. Molemmat parametrit muuttuvat ajassa reaaliai-

kaisesti, kun ohjelmistolla toistetaan äänisignaalia. Seuraavaksi esittelen äänisignaalin spektrianalyy-

sin perusteita.  

 

 

KUVA 1: Sonogrammit huilulla soitetusta B-sävelestä, jonka perustaajuus on 932 hertsiä (vas.) sekä 

932 hertsin siniäänestä (oik.). Kuvaajien pystyakseli kuvaa taajuutta ja vaaka-akseli kuvaa aikaa. Ku-

vasta voidaan nähdä, kuinka huilun spektri on kokoelma siniaaltoja. 

Jokainen äänitapahtuma voidaan kuvata kokoelmana siniaaltoja. Musiikissa erilaisille siniaaltomuo-

dostelmille, joita äänet ovat, syntyy ihmisen havaintoprosessin kautta hahmoja, muotoja ja rakenteita. 

Nämä hahmot voidaan purkaa siniaalloiksi ja kuvata esimerkiksi sonogrammina (ks. KUVA 1). So-

nogrammi esittää visuaalisesti äänen sisältämien osa-äänesten rakenteen ja näyttää äänen sisältämi-

nen taajuuksien intensiteetin kullakin ajanhetkellä. Toisella tavalla ilmaistuna sonogrammi kuvaa eri 

aikoina eri taajuuksille jakautuvan värähtelyenergian suhteellista määrää. Matemaattinen malli, jolla 

sekoittunut äänisignaali voidaan purkaa yksittäisiksi siniaalloiksi on nimeltään Fourier-muunnos. Ku-

vassa 1 on sonogrammi 932 hertsin siniäänestä ja  perustaajuudeltaan 932 hertsin sävelestä huilulla 

soitettuna. Huilun sävel on Syrinx -esimerkistä, jota analysoin luvussa 5.2.. Kuvia vertaamalla voi-

daan nähdä ja ymmärtää, miten sonogrammi kuvaa äänitapahtumat purkamalla ne siniääniksi. Sono-

grammissa vaaka-akseli kuvaa aikaa ja pystyakseli kuvaa taajuutta. Mitä tummempi kunkin taajuuden 

kohdalla oleva värisävy on, sitä suurempi kyseisen taajuuden intensiteetti tuolla ajanhetkellä on.   
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3. Ääniobjektien ontologia, musiikkianalyysi ja kuulohavainnon rajat 

Tutkimukseni kannalta keskeinen käsite on ääniobjekti. Tässä 3. luvussa  pyrin määrittelemään sen 

mitä tarkoitan ääniobjektilla. Katson ääniobjektin käsitettä myös musiikkianalyyttisesta näkökul-

masta. Lisäksi käsittelen kuulohavainnon rajoja intensiteetin, taajuuden sekä ajan suhteen. Ää-

niobjektin tutkimus juontaa juurensa Pierre Schaefferin (1966) äänitypologioihin, jotka hän esitteli 

kirjassaan Traité des objets musicaux. Ääniobjekti on kuulonvaraisesti yhdeksi kokonaisuudeksi hah-

motettava tapahtuma, jolla on alku, kesto ja loppu. Hahmoa ei sinällään ole olemassa ennen sen ha-

vaitsemista, vaan hahmo syntyy vasta kuulokokemuksessa kuulomaisema-analyysiprosessin seurauk-

sena. Kaikki ihmisen havaitsemat äänitapahtumat omaavat omanlaisensa spektraalisen muodon, kes-

ton, äänen voimakkuuden ja tulosuunnan. Näistä elementeistä voidaan muodostaa neliulotteinen ava-

ruus, jossa nämä äänitapahtumat on mahdollista esittää. Tämän neliulotteisen avaruuden ulottuvuudet 

ovat aika, taajuus, sijoittuminen tilassa (tässä tutkimuksessa strereolokaatio akselilla oikea–vasen) 

sekä intensiteetti. Tämän lisäksi ääniobjekteja voi esiintyä usealla sisäkkäisellä ajallisella tasolla 

(Roads 2001). Tässä tutkimuksessa pyrin luomaan mallin moniulotteisten ääniobjektien matemaatti-

seen representaatioon topologian avulla. Näihin ulottuvuuksiin ja ääniobjektien neliulotteiseen esi-

tykseen palaan luvussa 7. Seuraavaksi esittelen kolme erilaista ääniobjektin olemustasoa, joita nimi-

tän ääniobjektien ontologiaksi.   

Määrittelen ääniobjektien ontologian kolmessa tasossa jotka ovat 1) eriytymätön ääniobjekti 2) sub-

jektiivinen eriytynyt ääniobjekti ja 3) objektiivinen eriytynyt ääniobjekti. Seuraavaksi määrittelen 

nämä ääniobjektien ontologiat tarkemmin. Eriytymätön ääniobjekti tarkoittaa summa-aaltoa. Kuten 

aiemmin totesin, tarkoittaa summa-aalto eriytymätöntä ja sekoittunutta äänisignaalia. Tämä eriyty-

mätön ääniobjekti sisältää havaintopotentiaaleja, jotka aktualisoituvat vasta kuulokokemuksessa. 

Voidaan kysyä onko summa-aalto edes ääntä, jos sitä ei kukaan havaitse. Eli kysymys, ”jos puu kaa-

tuu metsässä, eikä kukaan ole sitä kuulemassa, lähteekö siitä ääni?”, on kysymys tästä nimenomai-

sesta summa-aallon ja havaitsijan välisestä suhteesta. Itse väitän, että ääni on nimenomaan havainto-

kokemus, joka edellyttää havaitsijan. Summa-aalto itsessään on fyysisessä todellisuudessa oleva il-

miö, joka ei edellytä havaitsijaa.  
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KUVA 2: Kaksitulkintainen jänis–ankka -illuusio (General Research Division 1892). Kuva-

lähde:  "Kaninchen und Ente" 9/1892 Fliegende Blätter.  

 

Subjektiivinen eriytynyt ääniobjekti on se välitön havainto, joka syntyy summa-aallon saapuessa ha-

vaitsijan kuulojärjestelmään. Subjektiivinen eriytynyt ääniobjekti on kuulomaisema-analyysiproses-

sin tulos. On kuitenkin mahdollista, että tässä välittömässä kuulohavainnossa osa havaintopotentiaa-

leista jää havainnon ulkopuolelle. Ääniobjektin kuuntelutilannetta voidaan verrata kaksitulkintaista 

kuvaa muistuttaviin optisiin harhoihin, joissa sama kuva voidaan nähdä esimerkiksi ankkana tai jä-

niksenä (ks. KUVA 2). Kuvasta voi yhdellä kertaa nähdä vain toisen hahmon. Sama havaitsija voi 

nähdä eri havaintokertana eri hahmon. Tai yksi havaitsija voi nähdä jäniksen ja toinen ankan. Kui-

tenkin havaintokohteessa molemmat hahmot ovat yhtäaikaisesti läsnä. Samalla tavoin ääniobjektissa 

voi olla lukuisa määrä erilaisia havaintopotentiaaleja, joista vain osa aktualisoituu havainnossa yh-

dellä kuunteluhetkellä. Ihminen kykenee huomiota suuntaamalla vaikuttamaan siihen, mitä ää-

niobjekteja havaitsee. Saman akustisen tapahtuman voi havaita monella eri tavalla. Yhtäaikaisesti 

kuulohavainnossa syntyvien ääniobjektien lukumäärä on rajattu. Tämä raja on suorassa yhteydessä 

kuulohavainnon huomiokapasiteettiin. Cowanin (2010) tutkimuksen mukaan, ihminen kykenee erot-

telemaan korkeintaan neljä ääniobjektia yhtäaikaisesti. Eli subjektiivinen eriytynyt ääniobjekti voi 

sisältää enimmillään neljä yhtäaikaista eriytynyttä äänihavaintoa.   
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Objektiivinen eriytynyt ääniobjekti tarkoittaa kaikkien primitiivisen prosessin ja psykoakustisten lain-

alaisuuksien kynnysarvojen puitteissa mahdollisten havainto-objektien kokoelmaa tietystä summa-

aallosta. Eli kaikkien summa-aallosta aktualisoituneiden havaintopotentiaalien joukkoa. Äänitettyä 

akustista tapahtumaa voi tarkastella samaan tapaan kuin esimerkiksi veistosta. Jokaisella tarkastelu-

kerralla kohteesta voi havaita uusia ominaisuuksia ja muotoja suuntaamalla huomiota eri tavalla. 

Kuulomekanismi asettaa kuitenkin rajat sille, mitä summa-aallosta on mahdollista kuulla ja mitkä 

summa-aallon osat jäävät havainnon ulottumattomiin. Palataan vielä jänis-ankka illuusioon. Kun kat-

somme kuvaa ja näemme pelkän jäniksen tai pelkän ankan, voidaan tätä välitöntä havaitsemista ver-

rata subjektiivisen eriytyneen ääniobjektin havaintoon. Jos tutkimme kuvaa kylliksi ja kykenemme 

havaitsemaan toisella hetkellä jäniksen ja toisella ankan, voimme näiden molempien havaintojen ko-

koelmasta muodostaa objektiivisen eriytyneen objektin. Tämän tutkimuksen kohteena oleva ää-

niobjekti on nimenomaan objektiivinen eriytynyt ääniobjekti.  

 

3.1. Analyyttinen näkökulma  

Tässä tutkimuksessa kehiteltävä ymmärrys ääniobjekteista ja niiden topologisesta representaatiosta 

on musiikkianalyyttisen näkökulman motivoima. Tarkoituksena on luoda pohjaa musiikin havainto-

perustaiseen laskennalliseen analyysiin. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää ohjelmistoa, 

jossa digitaalisesta äänisignaalista luodaan laskennallisen kuulomaisema-analyysin puitteissa objek-

tiivisten eriytyneiden ääniobjektien topologiset representaatiot. Tällöin ääniobjektit kuvataan sellai-

sina tietorakenteina ja tietotyyppeinä, että niiden kanssa kyetään kommunikoimaan analyyttisesti 

käyttäen erilaisia laskennallisia tekniikoita. Vaikka emme voi olla varmoja siitä, että koemme samat 

havainnot keskenämme samalla tavalla, voimme kuitenkin olla yhtä mieltä havainnon kohteen raken-

teellisista ominaisuuksista. Tällöin tiedämme puhuvamme samasta asiasta, vaikka kokemusmaail-

mamme voivat olla erilaiset. Tästä näkökulmasta katsottuna ainoastaan väitteet, jotka ovat käännet-

tävissä rakenteellisiksi väittämiksi, ovat tieteellisiä väittämiä. (Cohnitz, & Rossberg 2014: 102). Ana-

lysoitava ääniobjekti tai ääniobjektien kokoelma on olemassa ikään kuin ikuisena rakenteena, jota 

voidaan katsoa eri kulmista sekä eri aika- ja tarkkuustasoilla. Ei ole olennaista ottaa huomioon muut-

tuvia analyysiolosuhteita tai analysoijan kompetenssia. Analyytikko itse päättää, mihin elementteihin 

ja elementtien suhteisiin hän haluaa huomionsa kiinnittää. Jokaisella musiikista havaittavalla raken-

teella, aina laajemmista pienempiin rakenteisiin, on oma muotonsa ja tuon muodon muuttumisella on 

suora yhteys siihen, miten havaitsemme musiikkia. Analyysin tarkoituksena on paljastaa teoksen 
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sisäiset lait ja sisäinen logiikka erityisesti musiikillisen liikkeen ja muodon näkökulmista (Laiho 

2013: 24–27).   

Thoresenin (2007: 2) mukaan musiikkianalyysi jakautuu pääpiirteissään kolmeen tasoon, jotka ovat: 

1. ääniobjektien analyysi (vrt. äänobjektitaso) 2. ääniobjektien muodostamien perustason rakenteiden 

ja organisaatioiden analyysi (vrt. mesotaso) 3. perustason rakenteiden ja organisaatioiden muodosta-

mat rakenteet ja organisaatiot (vrt. makrotaso). Tämän tutkimuksen esittämä topologiaan perustuva 

analyyttinen kehikko mahdollistaa näiden kaikkien tasojen tuomisen saman musiikkianalyyttisen tar-

kastelun piiriin. Tässä topologisessa maailmassa näiden kaikkien tasojen laskennallinen analyysi 

mahdollistuu. Analysoitava aineisto on digitaalinen äänisignaali, josta havaintoperusteiseen analyy-

siin perustuen muodostetaan matemaattisia objekteja. Nämä matemaattiset objektit vastaavat kuulo-

maisema-analyysin primitiivisen prosessin periaatteiden mukaisesti havaittavia ääniobjekteja.  

Näitä matemaattis-musiikillisia objekteja on siten mahdollista käsitellä laskennallisin keinoin esimer-

kiksi musiikkianalyysin näkökulmasta. Analyysin lähtökohtana on siis aistihavainto ja tämän havain-

non jakaminen eri aikaskaaloilla oleviin havaintoperustaisiin ääniobjekteihin. Tämän tutkimuksen 

topologinen representaatiomalli voi toimia pohjana tietokoneavusteisille analyysiohjelmille.   
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3.2. Kuulohavainnon rajat  

 

KAAVIO  2: Ylimpänä  on kaavio taajuuden ja äänekkyyden suhteessa. (Fletcher-Munson - käy-

rästö). Keskellä on kaavio kuulohavainnon taajuudellista rajoista. Alimpana on kaavio äänihavainnon 

aikaskaalojen suhteista.  
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Taustateorioihin, kuten kuulomaisema-analyysiin ja musiikin aikaskaaloihin, liittyvät fysikaalis-psy-

koakustiset arvot ja raja-arvot eivät ole yksiselitteisiä ja niiden tarkka määrittäminen ääniobjektien 

analyysiin liittyen ei ole tämän tutkimuksen tavoite. Raja-arvot ovat merkityksellisiä käsitteiden ra-

jaamisen kannalta, mutta ne eivät ole yksiselitteisiä ja tietyt analyyttiset tilanteet ovat monitulkintaisia 

ja käsitteellistettävissä monella tavoin. Seuraavaksi rajaan niitä psykoakustisia ulottuvuuksia, joiden 

puitteissa tässä tutkimuksessa liikutaan.   

Intensiteetti (äänenpainetaso), taajuus ja aika muodostavat sen tilan, jossa kuulohavainnon rajat esiin-

tyvät. Äänenpainetason suure on desibeli (dB), taajuuden suure on hertsi (Hz) ja ajan suure on sekunti 

(s). Nämä kuulokyvyn rajat vaihtelevat eri ihmisten välillä, riippuen esimerkiksi iästä tai kuuntelu-

olosuhteista. Äänekkyys on psykoakustiikassa käytetty suure, joka kuvaa sitä miten voimakkaana 

tietty ääni havaitaan. Sen yksikkö on son. 1 son vastaa taajuudeltaan 1000 hertsin siniääntä, jonka 

äänenpainetaso on 40 desibeliä. Äänekkyyden kokemukseen vaikuttavat äänen intensiteetti ja taajuus. 

Tätä taajuuden ja intensiteetin  suhdetta suhteessa äänekkyyteen kuvataan Fletcher-Munson -käyräs-

töllä (ks. KAAVIO 2). Siitä voidaan esimerkiksi nähdä, että taajuudeltaan korkeat ja matalat äänet 

havaitaan hiljaisempina, kuin keskitaajuuksilla sijaitsevat äänet. (Karjalainen 1999: 121–131) Kuu-

lokynnys (engl. threshold of hearing) on käsite, jolla kuvataan pienintä puhtaan äänen intensiteetin 

arvoa, jonka ihminen kykenee kuulemaan. Kuulokynnyksen alle jäävät äänet ovat liian hiljaisia ih-

misten havaittaviksi.  Liian voimakkaat äänet muuttuvat vaarallisiksi ihmisen keholle ja saattavat va-

hingoittaa ja aiheuttaa kipua. Pitkittynyt altistuminen yli 120 dB äänille on vaarallista ihmiselle. Esi-

merkiksi räjähdys on voimakas ääniaalto. (Roads 2001: 7.)   

Ihmisen kuuloaisti pystyy yleensä havaitsemaan ääniä taajuusalueella, joka on 20–20 000 hertsin vä-

lillä. Taajuuden havainnollinen vastine on sävelkorkeus. Infraääni käsittää ne matalat taajuudet ja 

ultraääni korkeat taajuudet, jotka ovat ihmisen kuulokyvyn rajojen ulkopuolella. Pienin huomattava 

ero (engl. just noticeable difference) on psykoakustinen käsite, joka kuvaa sitä pienintä eroa, joka 

kyetään tietyssä suuressa havaitsemaan. Taajuuden suhteen pienin huomattava ero vaihtelee ihmisten 

välillä ja riippuu muun muassa musiikillisesta kontekstista ja äänenväristä. Yleinen näkemys on, että 

keskimäärin 10–25 sentin poikkeamat sävelkorkeudessa kyetään huomaamaan selkeästi. 25 senttiä 

tarkoittaa ¼ puolisävelaskelta (Müller 2015: 21– 22).   
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Äänihavainnon ajallisen ulottuvuuden subjektiivista kokemusta nimitetään kestoksi (engl. duration). 

Alle 200 millisekunnin mittaisten äänten havaitun ja fyysisen todellisen keston suhde havaitaan epä-

tarkemmin, kuin yli 200 millisekunnin mittaisilla äänillä. (Pulkki, Karjalainen 2015: 189). Ääniha-

vainnon ajallista ulottuvuutta olen käsitellyt tarkemmin musiikin aikaskaaloihin liittyvässä luvussa 

2.3.. Tästä psykoakustiikan moniulotteisuudesta voi lukea syvemmin esimerkiksi tutkija Matti Kar-

jalaisen kirjasta Kommunikaatioakustiikka (1999).  

 

4. Ääniobjektin tuottaminen, havaintorakenteellinen analyysi ja matemaattinen kuvaus               

(Vaiheet II–III)   

Tutkimuksen seuraavat analyysivaiheet rakentuvat ensimmäisessä analyysivaiheessa saavutetun kä-

sitteellisen ja empiirisen ymmärryksen päälle. Toisessa analyysiluvussa (luku 6)esittelen itse suunni-

tellun ja luodun ääniobjektin. Tähän itse luotuun ääniobjektiin sovellan niin ikään ensimmäisessä 

analyysiluvussa  käyttämääni analyysimenetelmää. Tutkin siis ääniobjektin havaintorakenteellista jä-

sentymistä spektrianalyysin ja kriittisen kuuntelun kautta, yhdistäen löydökset lisäksi käsitteelliseen 

analyysiin. Tarkoituksenani on saavuttaa perusteltu sanallinen ja visuaalinen kuvaus siitä, millaisia 

rakenteellisia elementtejä itse tuotetusta ääniobjektista on kuultavissa. Nämä kuulonvaraisesti hah-

motettavat rakenteelliset elementit havainnollistan sonogrammien ja rakennekaavioiden avulla. Näi-

den esitysten avulla voin osoittaa kolmannessa analyysivaiheessa yhteyden ääniobjektin havaintora-

kenteellisen jäsentymisen ja sen topologisen representaation välillä.   

Ääniobjektin luomiseen käytän Ableton Live-ohjelmaa. Abletonilla koostan siniäänistä tämän ää-

niobjektin. Siniääniä käyttämällä pystyn määrittämään ja dokumentoimaan tarkasti ääniobjektin taa-

juudelliset, ajalliset, tilalliset ja intensiteettiin liittyvät arvot. Itse tuotetun ääniobjektin parametrit do-

kumentoin käyttämällä avuksi MIDI-dataa. Näistä parametreista muodostan datajoukon, joka toimii 

aineistona neljännessä analyysiluvussa.  
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Itse luodun ääniobjektin avulla esitän mallin ääniobjektien matemaattisesta representaatiosta neliulot-

teisessa topologisessa avaruudessa. Itse tuotetusta ääniobjektista saavutetut havaintorakenteelliset tu-

lokset voin yhdistää siitä saatuun  datajoukkoon siten, että erittelen kuulohavainnossa eriytyneet ää-

niobjektit kokonaisdatajoukosta osajoukoiksi. Kokonaisdatajoukko kuvaa ääniobjektia kokonaisuu-

dessaan. Datasta eritellyt osajoukot kuvaavat ääniobjekti- ja mikrotasojen objekteja. Nämä erotetut 

datajoukot kuvaavat siten kuulohavainnossa syntyviä ääniobjekteja sekä niiden ulottuvuuksia ajassa, 

tilassa ja intensiteetissä.   

Tämän käsitteellisen ja rakenteellisen analyysin pohjalta luon kolmannessa analyysivaiheessa (luku 

7) mallin kuulohavainnossa syntyvien ääniobjektien topologiseen representaatioon. Tämän aineistona 

olevan itse tuotetun ääniobjektin kuvaan pisteistä koostuvina joukkoina neliulotteisessa topologisessa 

avaruudessa, jonka ulottuvuudet ovat taajuus, aika, intensiteetti sekä stereolokaatio akselilla oikea–

vasen. Tässä topologisessa avaruudessa sijaitseviin ääniobjekteihin, niiden muodostamaan kokoel-

maan tai kokoelmien osajoukkoihin voidaan kohdistaa lukematon määrän erilaisia laskennallisia ana-

lyyseja. Palaan topologiaan ja tutkimuksen muuhun matemaattiseen käsitteistöön pian luvussa 4.2.. 

Sitä ennen esittelen kuitenkin ääniobjektin luomiseen käytetyt työkalut. Näitä ovat MIDI-protokolla 

ja digitaalinen audiotyöasema Ableton Live. Sen jälkeen selitän menetelmän, jolla tein ääniobjektin 

käyttäen edellä mainittuja työkaluja.     

 

4.1. Itse tuotettu ääniobjekti, DAW ja MIDI   

Musical Instrument Digital Interface eli MIDI on kehitetty 1980-luvulla digitaalisten elektronisten 

instrumenttivalmistajien yhteiseksi protokollaksi. MIDI-tiedosto sisältää listan MIDI-käskyistä, jotka 

ovat ikään kuin esitysohjeita. Nämä esitysohjeet voidaan muuttaa soivaksi ääneksi. Keskeiset MIDI-

käskyt ovat note-on ja note-off, eli tapahtuman alku ja loppu. Jokaiseen note-on ja note-off käskyyn 

liittyy MIDI-nuotin numero, intensiteettiarvo (engl. velocity), kanavaspesifikaatio (engl. channnel 

specification) ja ajankohta (engl. timestamps). MIDI-nuotin numero on kokonaisluku välillä 0–127 

ja se kuvaa kyseisen nuotin sävelkorkeutta. Esimerkiksi arvo 60 kuvaa säveltä C4 tai arvo 69  säveltä 

A4. Myös intensiteettiarvo on kokonaisluku välillä 0–127 ja se kontrolloi note-on -tapahtuman ää-

nenvoimakkuutta ja note-off -tapahtuman vaimenemista nuotin release -vaiheen aikana. Ajankohta -

viesti on sitä aikaa kuvaava kokonaisluku, joka odotetaan ennen note-on ja note-off -käskyjen suorit-

tamista. Tämä aika mitataan kellopulsseina (engl. clock pulses). (Müller 2007: 24–25.)  
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Ableton Live on digitaalinen audiotyöasema (engl. digital audio workstation, DAW). Se toimii ma-

cOS ja Windows käyttöjärjestelmillä. Ableton Live on ohjelmisto musiikin luomiseen ja esittämiseen. 

Sillä voi esimerkiksi äänittää, miksata ja masteroida. Myös äänisuunnittelu ja äänen reaaliaikainen 

muokkaus elävää musiikkia esittäessä on mahdollista.  (Ableton 2021.)  Seuraavaksi esittelen ää-

niobjektin tuottamisen menetelmän.  

Loin Ableton Live -ohjelmalla uuden projektin. Projektiin loin neljä itsenäistä MIDI-raitaa. Projektin 

tempoksi asetin 60 iskua minuutissa. Jokaiseen raitaan liitin Simpler -ohjelmistoinstrumentin. Tällä 

instrumentilla kykenin tuottamaan siniääniä. Itse luodun objektin jokainen MIDI-nuotti ohjaa ohjel-

mistoinstrumenttia, joka tuottaa jokaista MIDI-nuottia kohden yksittäisen siniäänen. Siniäänten pa-

noroinnit tein Ableton Liven panorointitoiminnolla. Keräsin objektin MIDI-datasta jokaisen soivan 

MIDI -nuotin sävelnimen, alkamisajan, loppumisajan, voimakkuuden ja panorointiarvon. Sävelnimet 

olen muuntanut taajuusarvoiksi perustuen tieteelliseksi merkintätavaksi kutsuttuun järjestelmään, 

jossa keski-c -sävel merkitään C4.  

Itse tuotettu ääniobjekti sisältää mikro- ja ääniobjektitason aikaskaaloja. Se sisältää myös useita en-

simmäisessä analyysiluvussa käsiteltyjä spektromorfologisia luokkia. Tällöin kolmannen analyy-

siosion representaatiomallissa tulee huomioiduksi mahdollisimman monta erilaista spektraalista ra-

kennetta. Siten voidaan todeta, onko malli soveltuva erilaisille aikaskaaloille ja spektromorfologisille 

rakenteille. Kuitenkin objektin tulee olla rakenteeltaan riittävän yksinkertainen, jotta sen käsittelemi-

nen tämän tutkimuksen puitteissa on käytännöllistä. Tämän  itse tuotetun ääniobjektin tarkempi ku-

vailu ja analyysi löytyy luvusta 6.  

 

4.2. Joukko-oppi ja topologia   

Kolmannessa ja viimeisessä analyysivaiheessa esittelen mallin objektiivisen eriytyneen ääniobjektin 

topologiseen representaatioon. Matematiikan osa-alue, jonka puitteissa tämä representaatio operoi on 

topologia. Pyrin eri tutkimusaloilta saavutettuja tuloksia ja käsitteitä yhdistämällä luomaan mate-

maattisen pohjan musiikin laskennallisen analyysiin lähtökohdaksi. Mallin lähtökohtana on se, miten 

ja millaisina objekteina ihminen havaitsee (musiikillisia) ääniä. Itse tuotettua ääniobjektia aineistona 

käyttäen esitän mallin ääniobjektien topologiseen representaatioon. Uskon, että tässä tutkimuksessa 

esitetty malli voi soveltua kaikkiin mahdollisiin havaittaviin ääniin. Ja, että mallin pohjalta voidaan 
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alkaa kehittää representaatio-ohjelmistoa, johon voidaan integroida erilaisia laskennallisia analyytti-

sia menetelmiä avoimen käyttöliittymän kautta.   

Luvussa 7 esittelen ne joukko-opin ja topologian käsitteet sekä menetelmät, joita tässä tutkimuksessa 

käytän. Näitä käsitteitä ja menetelmiä käsittelen suhteessa itse tuotetusta ääniobjektista muodostu-

neeseen havaintorakenteelliseen organisaatioon. Lisäksi esitän tästä käsitteellisestä ja havaintoraken-

teellisesta mallista johdetun matemaattisen formalisaation.   

Tässä analyysivaiheessa yhdistyy musiikkianalyysi ja matematiikka. Musiikin ja matematiikan yh-

teys on tuhansia vuosia vanha. Pythagoralaisuus on keskeinen musiikin ja matematiikan historiallinen 

jatkumo. On myös viitteitä, että musiikin ja matematiikan yhteys ulottuu kauemmaskin aina muinai-

seen Egyptiin, Mesopotamiaan, Kiinaan ja Intiaan. Keskeistä varhaisessa musiikin matemaattisessa 

tutkimisessa ovat olleet viritysjärjestelmät sekä taajuudelliset ja ajalliset lukusuhteet. Musiikin mate-

maattinen tutkimus alkoi ottaa harppauksia eteenpäin tietokoneiden myötä 1960-luvulla. (Pitkänen 

2017: 27) Laskennallinen musiikintutkimus on nykyään valtavirtaa. Esimerkiksi ISMIR-projekti (In-

ternational Society for Music Information Retrieval) kokoaa yhteen laskennallisesti musiikkia tutki-

via tahoja. (Müller 2015: vii.)  

Tämä tutkimus keskittyy spesifiin matematiikan osaan, topologiaan, joka ei ole musiikkitieteelle vie-

ras alue. Topologisesti on tutkittu esimerkiksi äänenkuljetusta (Callender, Quinn ja Tymoczko 2008), 

musiikillisia motiiveja (Buteau ja Mazzola 2008). Nämä topologiset tutkimukset kuitenkin operoivat 

jo olemassa olevilla musiikillisilla representaatioilla, jotka kuvaavat yleensä rajoittunutta parametri-

joukkoa. Esimerkiksi Buetaun ja Mazzolan tutkimus ottaa aineistoksi sävelkorkeudet ja  ajalliset kes-

tot. Eli hyvin rajoittuneen kuvauksen äänen havaittavista ominaisuuksista. Tässä tutkimuksessa pyrin 

nimenomaan kehittelemään äänen representaatiomallia, joka tuo kaikki havainnon kannalta oleelliset 

parametrit samaan avaruuteen sekä kuvaa ääniobjektit kaikessa moniulotteisuudessaan ja hienovarai-

suudessaan. Tämän kuvauksen kieli on topologia. Tässä tutkimusvaiheessa en siis tee musiikkiana-

lyysia, vaan luon mallin kuvata havaittuja ääniobjekteja deskriptiivisesti. Tätä representaatiomallia 

käytettäessä analyysi voi keskittyä lähes mihin tahansa äänen tai äänten kokoelmien ominaisuuksiin. 

Analyysissa voi myös käyttää lähes mitä tahansa matemaattisia malleja, koska topologia on modu-

laarisesti liitettävissä muihin matematiikan alueisiin ja aksioomajärjestelmiin.  
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Tärkeimpiä teorioita tässä analyysivaiheessa ovat matemaattinen joukko-oppi ja topologia. Seuraa-

vaksi esittelen nämä matematiikan osa-alueet niiden historian ja keskeisten periaatteiden näkökul-

mista. Topologian ymmärtämisen kannalta on hyödyllistä ymmärtää joukko-opin perusteet. Mate-

maattinen joukko-oppi on modernin matematiikan keskeinen työkalu ja aksioomajärjestelmä. 

Joukko-oppi on saanut alkunsa matemaatikko Georg Cantorin vuonna 1874 julkaistusta tutkimuk-

sesta  ”Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen" (suom. ”Kaikkien 

reaalisten algebrallisten lukujen luonteenomaisista ominaisuuksista.”). Cantorin jälkeen muun mu-

assa filosofi-loogikko-matemaatikot Gottlob Frege ja Bertrand Russel kehittivät joukko-oppia eteen-

päin. Nykyisin Zermelo–Fraenkelin joukkoteoreettisella järjestelmällä on keskeinen asema. (Halmos 

1960: 1.)  

Joukko-opin peruskäsite on joukko, joka on kokoelma olioita. Tässä tapauksessa mitä tahansa mate-

maattisia olioita, kuten numeroita, vektoreita, geometrisia muotoja, pisteitä avaruudessa tai toisia 

joukkoja. Joukko-opillinen nimitys näille olioille on alkio. Alkioita merkitään pienillä ja joukkoja 

isoilla kirjaimilla (esimerkiksi alkio x kuuluu joukkoon A)  Joukko-opissa kutsutaan joukko-operaa-

tioiksi sellaisia laskutoimituksia, joilla joukoista voidaan muodostaa uusia joukkoja. Tällaisia lasku-

toimituksia ovat esimerkiksi yhdiste, leikkaus ja erotus. (Stoll 1974: 5) Joukko-operaatioita käsittelen 

luvussa 7.1..  

Topologian historia ulottuu 1860-luvulle matemaatikko Karl Weierstrassin tutkimuksiin funktioiden 

raja-arvoista ja reaalilukusysteemin topologista ominaisuuksista. Toinen merkkipaalu topologian his-

toriassa on Georg Cantorin pistejoukkojen teoria (1874–1895), joka loi pohjan tulevalle topologialle. 

Tämän jälkeen, 1900-luvun vaihteessa, syntyi kaksi topologista haaraa: kombinatorinen topologia ja 

joukkoteoreetinen topologia. Ensimmäisen haaran kehitteli matemaatikko Henri Poincaré ja toisen 

muiden muassa matemaatikko Felix Hausdorff. Myöhemmin matemaatikko-filosofi L.E.J.  Brouwer 

yhdisti nämä kaksi haaraa. (Chinn; Steenrod, 1966: 56; Väisälä 2007: 33.)  

Topologia käsittelee topologisiksi avaruuksiksi kutsuttuja pistejoukkoja ja näiden pistejoukkojen 

ominaisuuksia. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi joukon avoimuus, joukon yhtenäisyys tai 

metriikka. (Suominen & Vala, 1965: 1–2.) Sana topologia tulee kreikankielisistä kantasanoista topos, 

eli paikka sekä logos, eli oppi. Topologian voidaan siis ajatella olevan oppi paikasta. Topologia on 

myös tietoa avaruudellisesta muodosta ja näiden muotojen tai niiden osien välisistä suhteista. 
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Näitä edellä mainittuja aloja käsittelen suhteessa itse tuotettuun ääniobjektiin ja siitä muodostettuun 

havaintorakenteelliseen organisaatioon. Tämän käsittelyn tuloksena esitän mallin itse tuotetun ää-

niobjektin matemaattisesta kuvaamisesta topologisessa avaruudessa.  

 

4.3. Tutkimusaineisto II ja analyysimenetelmä   

Aineistona kolmannessa analyysivaiheessa (luku 7) on toisessa analyysivaiheessa (luku 6) luotu ää-

niobjekti ja siitä muodostettu havaintorakenteellinen ymmärrys, jossa eri aikaskaaloilla olevat havait-

tavat ääniobjektit on eriytetty omiksi rakenteellisiksi yksiköikseen. Toinen aineistotyyppi matemaat-

tinen kirjallisuus, jonka avulla haen ymmärrystä ääniobjektien matemaattiseen formalisaatioon. Kes-

keinen matemaattinen tutkimuskirjallisuus oli seuraava: Johdatus yliopistomatematiikkaan (Oinonen 

2016) First Concepts of Topology (Chinn ja Steenrod 1966), Calculus Fennicus (Pitkäranta 2015) ja 

Topologia I (Väisälä 2007). Seuraavaksi esittelen kolmannen analyysivaiheen menetelmän 

Alkuvaiheessa  kolmannen analyysivaiheen menetelmä perustui vapaaseen assosiaatioon ja assosiaa-

tioiden herättämien ideoiden syventämiseen.  Ensimmäinen intuitiivinen  ajatukseni ääniobjektien 

representaatiomallista oli hahmotelma neliulotteisesta pisteiden kokoelmista, jotka kuvaavat ää-

niobjekteja. Tämän jälkeen aloin etsiä tälle intuitiiviselle mallille, jonkinlaista vastinetta matematii-

kan käsitteistöstä. Tämä selvittelytyö sisälsi paljon erilaisten aineistojen pinnallista läpikäymistä lu-

kien, kuunnellen ja katsellen. Aloin tutkia integraalilaskentaa, joukko-oppia, vektoreita ja topologiaa. 

Vähitellen aloin myös liittää ajatuksiani tietojenkäsittelytieteen alueisiin, kuten taulukko-ohjelmoin-

tiin ja klusterointiin. Halusin luoda tietojenkäsittelytieteellisen mallin ohjelmistosta, jolla ääniobjek-

teja voitaisiin representoida koneellisesti. Tämä osoittautui kuitenkin harharetkeksi  Pro gradu -tutki-

mukseni puitteissa. Ohjelmistojen suunnittelun  ja rakentamisen taustalla täytyy olla tukeva mate-

maattinen pohja, koska lopulta ohjelmiston tekeminen on käännöstyötä matemaattis-loogisen mallin 

ja konekielen välillä.   

Lopulta jätin tutkimuksesta pois tämän tietojenkäsittelytieteen näkökulman ja aloin fokusoida ana-

lyysia matemaattisen mallin tutkimiseen ja kehittämiseen. Tässä vaiheessa tutkimuksen keskiöön 

nousi topologia. Syvennyin topologiseen matematiikkaan teosten First Concepts of Topology (Chinn 

ja Steenrod 1966) ja Topologia I (Väisälä 2007) avulla. Pyrin saavuttamaan ymmärryksen topologian 

käsiteistä ja niiden välisistä yhteyksistä. Aloin katsoa aiemmissa analyysivaiheissa saavutettuja ha-

vaintorakenteellisia tuloksia tämän topologisen käsitteistön kautta. Aineistona oleva itse tuotettu  
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ääniobjekti ja siitä saavutettu havaintorakenteellinen ymmärrys toimi lähtökohtana topologisen rep-

resentaatiomallin kehittelylle, jonka esittelen luvussa 7. Tarkoitukseni oli löytää vastaavuuksia topo-

logisen käsitteistön ääniobjektin rakenteellisen organisaation välillä. Jouko-oppia tutkin pääasiassa 

teoksesta Johdatus yliopistomatematiikkaan (Oinonen 2016). Yleisenä matematiikan tutkimuskirjal-

lisuutena oli Calculus Fennicus (Pitkäranta 2015). Tärkeässä roolissa topologisen mallin kehittämi-

sessä olivat myös keskustelut ja kirjeenvaihdot (henkilökohtainen tiedonanto 12/2021) matemaatikko 

Matias Kaliman kanssa.  

Luvussa 7 esittelen tämän analyysin kannalta keskeiset joukko-opilliset ja topologiset käsitteet. Sen 

jälkeen analysoin aineistona olevan ääniobjektin havaintorakenteellista organisaatiota joukko-opil-

listen ja topologisten käsitteiden ja aksioomien näkökulmista. Esitän aineistosta tehdyt löydökset to-

pologisen järjestelmän formaaleissa puitteissa. Tämä esitys jakaantuu kahteen vaiheeseen. Ensin ku-

vaan aineistona olevasta ääniobjektista tehdyn havaintorakenteellisten analyysin perusteella saadut 

eriytyneet ääniobjektit joukko-opillisten suhteiden näkökulmasta. Toiseksi kuvaan sen topologisen 

avaruuden, jossa ääniobjektit sijaitsevat, sekä tuon nämä kaksi edellä mainittua kuvausta yhteen. Eli 

esitän havaintorakenteellisesti eriytyneet ääniobjektit topologisena avaruutena. Näistä osasista voin 

koostaa moniulotteisten ja eri aikaskaaloilla olevien ääniobjektien topologisen representaatiomallin. 

Tämä kolmas vaihe on tutkimukseni päätepiste.  

 

5. Analyysi I: Beethoven, Debussy ja Parmerud  

Tässä luvussa analysoin kolmea lyhyttä musiikkiesimerkkiä. Analyysin aineistona ovat katkelmat 

teoksista: 1) Syrinx (Debussy 1913), teoksen neljä ensimmäistä säveltä  2) Jousikvartetto nro. 12 op. 

127 (Beethoven 1825) ensimmäinen tahti  3) Les objets obscurs  (Parmerud 1991), ensimmäiset 5:29 

sekuntia. Haluan vastata kysymykseen ”  Millaisia ääniobjekteja musiikkiesimerkit muodostavat? ”.  

Selitän analyysin  tulokset sanallisesti ja kaavioiden avulla. Ennen varsinaisia musiikkiesimerkkien 

analyyseja esittelen Lasse Thoresenin (2009) spektromorfologisiin luokkiin perustuvan analyyttisen 

käsitteistön. Tämän jälkeen palaan lyhyesti ääniobjektien aikaskaaloihin. Sen jälkeen esitän analyysit 

aineistona olevista musiikkiesimerkeistä. Kaikki analyysissa havaitut ilmiöt ovat todennettavissa 

kuulonvaraisella analyysillä ja spektrianalyysilla.                                                                                         
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5.1. Spektromorfologinen käsitteistö ja musiikin aikaskaalat  

Seuraavaksi esitän oman versioni Thoresenin (2009) spektromorfologisista luokitteluista. Olen käyt-

tänyt termeistä omia suomennoksia. Tämä luokittelu pitää sisällään ääniobjektin spektrin vertikaaliset 

rakenteet sekä ajassa muuttuvat spektraaliset rakenteet. Esittelen ensin vertikaaliset luokat. Tämän 

jälkeen käsittelen ajassa muuttuvat spektraaliset rakenteet.  

Spektrin vertikaalisia luokkia ovat sävelinen (engl. pitched), dystoninen (engl. dystonic) ja kompleksi 

(engl. complex). Sävelinen tarkoittaa, että objektista syntyy selkeä havainto sävelkorkeudesta. Sel-

kein sävelkorkeushavainto syntyy siniäänestä, joka on yksinkertaisin aaltomuoto. Siniäänen värähte-

lytaajuus vastaa yksiselitteisesti tuohon taajuuteen liitettyä säveltä. Esimerkiksi 440 hertsin taajuu-

della soiva siniaalto vastaa säveltä A4, eli yksiviivaista a-säveltä. Sävelkorkeus voidaan havaita myös 

useampia osaääneksiä sisältävistä ääniobjekteista. Mitä harmonisemmin osaäänekset ovat jakautu-

neet suhteessa perustaajuuteen, sitä selkeämpi sävelkorkeushavainto äänestä syntyy. Kuvassa 1 (luku 

2.5.) verrattiin siniaallon ja huilun tuottamien sävelten sonogrammeja. Verrattava sävel on perustaa-

juudeltaan noin  932 Hz eli B5 sävel. Siniaallon spektrikuvaajassa nähdään spektraalisen energian 

kasautuneen yhdelle taajuudelle. Taajuus on sama kuin siniaaltosignaalin värähtelytaajuus. Sen sijaan 

huilun spektrikuvaajassa nähdään spektraalisen energian kasautuneen laajalle taajuuskaistalle alkaen 

noin 932 hertsistä. Huilun soinnin spektri koostuu perustaajuudesta ja tuon taajuuden päälle muodos-

tuvasta lähes harmonisesta yläsävelrakenteesta. Huilun soiva spektri tuottaa siis selkeän havainnon 

sävelisyydestä. Soittoteknisillä muutoksilla voi muokata spektrin rakenteellisia ominaisuuksia, kuten 

tämän esimerkin tapauksessa. Huilun sonogrammista voidaan nähdä, että tässä tapauksessa spektraa-

linen rakenne ei ole staattinen, vaan siinä esiintyy amplitudin vaihteluita, korkeampien kerrannaisten 

syttymistä ja sammumista sekä soivien taajuuksien taajuudellista modulaatiota. Nämä ovat kuulta-

vissa soivan sävelen äänenvoimakkuuden ja sointivärin muutoksina sekä vibratona.   

Kun ääniobjektin spektraalinen rakenne alkaa sisältää riittävästi epäharmonisia osaääneksiä, ei sävel-

korkeutta enää kyetä havaitsemaan. Tällaiset objektit, joista ei voida havaita sävelkorkeutta, kuuluvat 

luokkaan kompleksi. Tällaisia objekteja syntyy esimerkiksi tuulen huminasta tai hi-hat-symbaalista. 

Jos siniaalto oli kaikista selkeimmin sävelinen objekti, voidaan sanoa, että kohina on kaikkein komp-

leksein objekti. Kohinan spektraalinen kehitys on täysin satunnaista ja epäharmonista.  Esimerkiksi 

valkoinen kohina (engl. white noise) sisältää kaikkia taajuuksia yhtä paljon ja jokaista oktaavia koh-

den äänenvoimakkuus lisääntyy 3 desibeliä. (Joutsenvirta 2009.)  
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Dystoninen luokka sijoittuu sävelisen ja kompleksin luokan väliin. Dystoniset ääniobjektit ovat mo-

nitulkintaisia. Niissä on elementtejä sekä sävelisistä että komplekseista luokista. Ne voivat olla esi-

merkiksi taajuusklustereita, joissa taajuudet ovat kasaantuneet hyvin lähelle toisiaan. Esimerkiksi 

gongit tai kirkonkellot tuottavat dystoniseksi luokiteltavia ääniobjekteja.  

Edellä käsitellyt luokat, sävelinen, kompleksi ja dystoninen, voidaan vielä jakaa vakaaseen ja muut-

tuvaan spektriin. Vakaissa objekteissa vertikaalinen spektraalinen rakenne säilyy vakaana. Muuttu-

vissa objekteissa objektin sisäinen rakenne muuttuu vähitellen ajan kuluessa. Esimerkiksi niin, että 

objektin vertikaaliset spektraaliset suhteet säilyvät samoina, mutta sävelkorkeus muuttuu glissando -

tyyppisesti.   

Spektrin ajalliset rakenteet jaan luokkiin muuttuva, jatkuva, impulssi, toisteinen ja kasaantuva. Muut-

tava tarkoittaa, että objektin spektri muuttuu ennakoimattomasti ajan kuluessa. Jatkuva luokka pitää 

sisällään objektit joiden spektri on jatkuva ja ennakoitava. Impulssi on lyhyt energian sysäys. Esi-

merkiksi aseen laukaus tai virvelirummun isku kuuluvat luokkaan impulssi. Toisteinen tarkoittaa ob-

jekteja, joiden spektrissä on epäjatkuvuuksia, mutta jotka silti havaitaan yhtenäisenä objektina. Esi-

merkiksi jousisoittimen tremolo-soittotyyli tuottaa toisteisen objektin. Kasaantuva luokka voidaan 

ajatella toisteisen luokan äärimmäisenä muotona, jossa epäjatkuvuudet ovat erittäin artikuloituja sekä 

ennakoimattomia. Esimerkiksi nopeatempoisen sateen osuessa kattoon syntyy kasaantuva ob-

jekti.  Nämä edellä kuvatut luokat ovat ikään kuin  koordinaatteja liukuvalla asteikolla. Joskus voi 

olla hankalaa määrittää mihin luokkaan ääniobjekti kuuluu. Ääniobjektissa nämä luokat voivat myös 

sekoittua.  

Luokittelen myös jokaisen musiikkiesimerkin Curtis Roadsin (2001) musiikin aikaskaalat -jaottelun 

mukaisesti. Käytän jaottelussa ääniobjekti- ja mikrotason objektiluokkia. Ääniobjektitaso assosioituu 

sävellyksen perusyksikköön, jota perinteisesti kutsutaan nuotiksi. Ääniobjektin käsite sallii kuitenkin 

minkä tahansa äänen, mistä tahansa lähteestä. Sen ajallinen kesto voi olla 200 millisekunnista useisiin 

sekunteihin. Mikrotason tapahtumat ovat kestoltaan alle 200 millisekunnin mittaisia. Niitä voidaan 

havaita aina yhden millisekunnin tarkkuudella. Seuraavaksi analysoin aineistona olevat teosesimer-

kit. On vielä mainittava, että käytän sävelten nimeämiseen tieteellistä merkintätapaa. Tässä merkin-

tätavassa subkontraoktaavin c-sävel merkitään C0, C#-sävel C#0 ja niin edes päin. Yksiviivaisen ok-

taavin c-sävel merkitään C4.    
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5.2. Analyysi ensimmäisestä teosesimerkistä: Claude Debussy: Syrinx (1913)  

 

KUVA 3: Partituuri (IMSLP 2022a), sonogrammi ja rakennekaavio Debussyn Syrinx-teoksen nel-

jästä ensimmäisestä sävelestä. 
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Ensimmäinen musiikkiesimerkki koostuu huilulla soitetusta neljän sävelen (B5-A5-H5-Ab5) fraa-

sista. Tämä näyte on kestoltaan 3 sekuntia ja se pitää sisällään kolme tai neljä ääniobjektitason ob-

jektia. Objektien määrä riippuu siitä, miten A5-B5 sävelet luokitellaan. Ne ovat sijoittuvat ääniobjek-

titason ja mikrotason häilyvälle rajalle. Objektit erottautuvat toisistaan itsenäisiksi ääniobjektitason 

objekteiksi kuulomaisema-analyysin epäjatkuvuusperiaatteen mukaisesti. Epäjatkuvuushavainto 

muodostuu toisaalta äkillisten taajuudellisten muutosten ja toisaalta äkillisten intensiteetin muutosten 

seurauksena. Sonogrammista voidaan todeta, että huilun spektri muodostuu perussävelen päälle muo-

dostuvasta lähes harmonisesta yläsävelsarjasta. Voidaan myös nähdä, että nämä taajuudet muuttuvat 

äkillisesti kohdissa 1:51, 1:66 ja 1:78 sekuntia. Toinen taajuusperusteinen epäjatkuvuustekijä on sä-

velten alukkeiden epäharmoninen ja kohinainen spektri. Intensiteetin muutos sävelten vaihtuessa luo 

myös havaintoa epäjatkuvuudesta.  

Tämä musiikkiesimerkki rakentuu hierarkkisesti niin, että 3 sekunnin mittainen näyte jakautuu nel-

jään ääniobjektitason objektiin, jotka ovat sävelet B5-A5-H5-Ab5. Tosin sävelet A5 ja H5 voidaan 

myös luokitella mikrotason objekteiksi, koska ne ovat kestoltaan hieman alle 200 millisekuntia. Nii-

den voidaan ajatella muodostavan yhdessä yhden ääniobjektitason objektin, joka jakautuu kahteen 

mikrotason objektiin, eli säveliin A5 ja H5. Seuraava ääniobjektitason objekti, sävel Ab5,  on sulau-

tunut edellä käsiteltyyn, A5-H5, objektiin. Kaikki edellä mainitut ilmiöt on todennettavissa kuulon-

varaisella analyysillä ja spektrianalyysilla. Seuraavaksi katsotaan ääniobjektitason objektien raken-

netta ja ominaisuuksia tarkemmin.   

Ensimmäinen ääniobjektitason objekti on huilun soittama B5 sävel, jolle partituurissa on annettu seu-

raavat parametrit. Tempomerkintänä on très modéré eli erittäin kohtuullisella nopeudella, joka tul-

kinnasta riippuen sijoittuu välille 88–112 iskua minuutissa. Tahtilaji on ¾. Sävelen aika-arvo on pis-

teellinen kahdeksasosa-nuotti. Dynamiikkamerkintä on mezzo forte, joka tarkoittaa melko voimak-

kaasti. Lisäksi Bb5-sävel on kaaritettu kahteen seuraavaan säveleen. Objektin ajallinen kesto on 1:51 

sekuntia. 

Taajuudellisesti objekti rakentuu perustaajuudesta, joka on noin 932 Hz, sekä sen lähes harmonisesta 

yläsävelrakenteesta. Eli objektissa syntyy selkeä havainto sävelkorkeudesta. Yläsävelrakenteen kor-

kein kerrannainen ulottuu noin 18 000 hertsiin. Aluke on lähes kohinaton ja harmonisesta yläsävel-

rakenteesta koostuva. Se alkaa 0:00 sekunnin kohdalla vähitellen voimistuen. Aluke saavuttaa jatko-

vaiheen noin 0:41 sekunnin kohdalla. Jatkovaihe koostuu amplitudin ja taajuuden modulaatioista. 

Musiikkitermein sanottuna tremolosta ja vibratosta. Kun soittaja kasvattaa äänenvoimakkuutta, alkaa 

ylempiä yläsäveliä soida voimakkaammin ja kun äänenvoimakkuus vähenee, myös osa yläsävelistä 
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sammuu. Näitä amplitudi-taajuus -modulaatiota on neljä kappaletta. Alukkeen saavutettua  päätök-

sensä 0:41 sekunnin kohdalla on objektin äänenvoimakkuus voimakkaimmillaan sekä yläsävelra-

kenne laajimmillaan. 0:41 sekunnista eteenpäin alkavat taajuusmodulaatiot, jotka kestävät noin 0:21 

sekuntia. Tämän jälkeen koko objektin äänenvoimakkuus laskee noin 0:05 sekunnin ajaksi. Samalla 

yli 10 000 hertsin yläsävelet lähes sammuvat. 0:66 sekunnin kohdalla äänenvoimakkuus taas kasvaa, 

mikä saa yli 10 000 hertsin yläsävelet taas syttymään. Lisäksi alkavat taajuusmodulaatiot. Tämä vaihe 

kestää noin 0:19 sekuntia. Saman tyyppinen äänenvoimakkuuden kasvuja ja taajuuden modulointi 

tapahtuu vielä ajan hetkillä 0:89–1:05 sekuntia sekä 1:10–1:21 sekuntia. Hetkenä 1:21–1:51 objekti 

saavuttaa loppuvaiheen, jonka aikana ylempiä yläsäveliä sammuu sekä äänen voimakkuus laskee vä-

hitellen kuitenkaan laskematta kokonaan. Kuten aiemmin todettiin, mikrotason objektit ovat kestol-

taan alle 200 millisekuntia. Tämän periaatteen mukaan objekti 1 sisältämät neljä amplitudi-taajuus -

modulaatiota ovat mikrotason objekteja. Spektromorfologisesti objekti kuuluu siis vertikaaliseen 

luokkaan sävelinen (muuttuva). Objektin ajallinen rakenne kuuluu luokkaan muuttuva.  

Toinen ääniobjektitason objekti koostuu kahdesta mikrotason objektista, eli huilun soittamista A5 ja 

B5 sävelistä. Tempomerkintä on edelleen très modéré ja tahtilaji  ¾. Myös dynamiikkamerkintä sama 

kuin aiemmin, eli mezzo forte. Molempien sävelten aika-arvo on 32-osa -nuotti. Nämä sävelet on 

kaaritettu edellisen B5 -sävelen kanssa. Tämän objektin ajallinen kesto on 0:27 sekuntia. Se alkaa 

ajanhetkellä 1:51 sekuntia ja loppuu 1:78 sekuntia. Sävel A5 vaihtuu säveleksi B5 ajan hetkellä 1:66 

sekuntia. Molemmat sävelet koostuvat perustaajuudesta sekä lähes harmonisesta yläsävelrakenteesta, 

jonka korkein kerrannainen ulottuu noin 17 000 hertsiin. Sävelten perustaajuudet ovat noin 880 hert-

siä (A5) sekä 990 hertsiä (H5). Lisäksi objekti sisältää epäharmonista ja kohinaista spektriä, jonka 

arvelen johtuvan sävelten B5-A5-H5 spektrien sekoittumisesta äänitystilan tilakaiun seurauksena. 

Sävelet on myös soitettu terävästi ja aluke on lyhyt, jonka seurauksena alukkeeseen syntyy myös 

epäharmonisia ja kohinaisia taajuuselementtejä. Objektista voidaan havaita vertikaalisia luokkia sä-

velinen (muuttuva) ja kompleksi (muuttuva). Sen ajallinen rakenne sisältää luokkia impulssi ja muut-

tuva.  

Kolmas ääniobjektitason objekti koostuu huilun soittamasta Ab5 sävelestä. Tempomerkintä on edel-

leen très modéré ja tahtilaji  ¾. Myös dynamiikkamerkintä sama kuin aiemmin, eli mezzo forte. Sä-

velen aika-arvo on pisteellinen kahdeksasosa-nuotti. Rakenteellisesti se muistuttaa ensimmäistä ob-

jektia, eli B5 säveltä. Eroina on objektin hieman lyhempi kesto sekä alukkeen sisältämät epäharmo-

niset  ja kohinaiset spektraaliset rakenteet. Eli aluke sisältää elementtejä luokasta kompleksi. Tämän 

arvelen johtuvan edellisen objektin tavoin soittajan terävästä soittotavasta sekä sävelten spektrien 
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sekoittumisesta äänitystilanteen tilakaiun seurauksena. Lisäksi amplitudi-taajuus -modulaatioita on 

ensimmäiseen objektiin verrattuna yksi enemmän, eli yhteensä viisi kappaletta. Näiden ajankohdat 

ovat 2:00–2:18, 2:21–2:37, 2:43–2:56, 2:61–2:77 ja 2:87–3:00 sekuntia. Taajuudellisesti objekti ra-

kentuu perustaajuudesta, joka on noin 830 hertsiä, sekä sen lähes harmonisesta yläsävelrakenteesta, 

jonka korkein kerrannainen ulottuu noin 18 000 hertsiin. Aluke on lähes kohinaton ja harmonisesta 

yläsävelrakenteesta koostuva. Se alkaa 1:78 sekunnin kohdalla vähitellen voimistuen. Aluke saavut-

taa jatkovaiheen noin 2:00 sekunnin kohdalla. Jatkovaihe koostuu amplitudin ja taajuuden modulaa-

tioista, jotka kestävät objektin loppuun saakka. Objekti kuuluu vertikaaliseen luokkaan sävelinen 

(muuttuva). Ajallisen rakenteensa suhteen se kuuluu luokkaan muuttuva. Stereokuvassa objekti si-

joittuu keskelle. Edellä käsiteltyjen ääniobjektitason objektien välit eivät selkeärajaiset, vaan ne ikään 

kuin sulautuvat toisiinsa. Kuitenkin rajat ovat kylliksi selkeät,  jotta ne havaitaan omina objektei-

naan.   
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5.3. Analyysi: Ludwig van Beethoven: Jousikvartetto nro. 12 op. 127 (1825)   

  

KUVA 4: Partituuri (IMSLP 2022b), sonogrammi ja rakennekaavio Beethovenin jousikvarteton nro. 

12 op.127 ensimmäisen osan ensimmäisestä tahdista.  
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Toinen musiikkiesimerkki on Ludwig van Beethovenin  jousikvarteton nro. 12 op. 127 (1825) ensim-

mäinen tahti. Tämän esimerkin objekti muodostuu jousikvartetin soittamasta puolinuotin kestoisesta 

Es-duuri kolmisoinnusta. Soinnun orkestraatio on seuraava: 1. viulu G3-Eb4, 2. viulu G3, 3. altto-

viulu Eb3-B3, 4. sello Eb1-B2. Kaikkien nuottien dynamiikkamerkintä on forte, eli voimakkaasti. 

Tempomerkintä on  maestoso, eli juhlallisesti. Tämän esimerkin ajallinen kesto on 2:93 sekuntia. Se 

muodostaa ääniobjektitason objektin, joka sisältää yhden mikrotason objektin.   

Tässä esimerkissä on kuultavissa yksittäisten instrumenttien sijasta ensisijaisesti yksi suuri kokonais-

objekti, jonka spektraaliset rajat ovat tapahtuman alku- ja loppuhetkissä sekä matalimmassa ja kor-

keimmassa havaittavassa taajuudessa. Kutsuttakoon tätä objektin ulkorajoiksi. Tämä ei sulje pois ha-

vaintoa rajojen sisäisistä ominaisuuksista, kuten amplitudin muutoksista, sointiväristä (osa-äänesten 

spektraalisesta jakautumisesta) tai havaittavista sävelkorkeuksista. Näitä ominaisuuksia voidaan kut-

sua objektin sisäiseksi muodoksi tai rakenteeksi. Tässä ääniobjektissa tietyt sävelet havaitaan selke-

ästi ja ne nousevat ääniobjektin sisältä omiksi havaintorakenteikseen, jos niihin kiinnitetään huo-

miota. Nämä ovat instrumenttien soittamat perussävelet, eli B, Eb ja G. Objekti sisältää aikavä-

lillä  0:88 – 2:41 sekuntia alkaen taajuuksien modulointia, eli musiikkitermein vibratoa. Taajuusmo-

dulaatiot ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne muuta sävelkorkeushavaintoa.  

Tässä objektissa kaikki sävelet alkavat yhtä aikaa. Objektin alukkeen lyhyt kohinainen hetki voidaan 

luokitella mikrotason objektiksi. Alukkeessa on kuultavissa jousisoittimille ominaista hälyä ja kohi-

naa. Alukkeessa on myös havaittavissa pieni, mutta huomattava säveltason nousu. Aluke kuuluu ver-

tikaalisiin luokkiin kompleksi ja muuttuva. Sen ajallinen luokka on impulssi.  Objektin äänekkyys 

muuttuu ajassa niin, että objektin äänekkyys laskee hieman alun ja lopun välissä. Objektin loppupuo-

lella, ajanhetkeltä 2:60 alkaen, on havaittavissa intensiteetin nousu, joka musiikkitermein vastaa cres-

cendoa (suom. voimistuen). Objektin loppuvaihe on lyhyt ja ääni sammuu lähes välittömästi, kun 

soittajat lakkaavat soittamasta. Ääniobjektitason objekti kuuluu vertikaaliseen luokkaan sävelinen 

(muuttuva) sekä ajallisiin luokkiin jatkuva ja muuttuva. Stereokuvassa objekti sijoittuu keskelle.  
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5.4. Analyysi: Åke Parmerud: Les objets obscurs: osa 3 (1991)  

 

KUVA 5: Partituuri (Sonova-fontti, Thoresen 2009), sonogrammi ja rakennekaavio Parmerudin Les 

objets obscurs -teoksen kolmannesta osasta ajan hetkeltä 0:00–5:29 sekuntia.  
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Les objets obscurs on tietokoneavusteisesti tuotettu akusmaattinen teos. Esimerkki on kestoltaan 5:29 

sekuntin mittainen. Se koostuu ääniobjektitason objektista, jotka jakautuvat kukin omalla tavallaan 

ääniobjektitason objekteiksi sekä mikrotason objekteiksi. Aluksi  kuuluu impulssi, jota voisi luon-

nehtia kolahdukseksi, joka syntyy kahta puista esinettä yhteen lyömällä. Kolahdus alkaa ajan hetkellä 

0:00. Tämä tapahtuma on lyhyt 0.06 sekunnin mittainen ja se voidaan luokitella mikrotason objek-

tiksi. Se kattaa laajan taajuusalueen. Tämä objekti kuuluu vertikaaliseen luokkaan kompleksi (muut-

tuva) ja ajalliseen luokkaan impulssi. Samaan aikaan alkaa ensimmäinen ääniobjektitason objekti, 

jota voi luonnehtia soinnuksi. Se alkaa ajanhetkellä 0:00 ja loppuu 5:29. Soinnusta voidaan kuulla 

sävelet A ja F#.  Soinnun spektri sijoittuu noin 100–10 000 hertsin taajuusalueelle. Tämän objektin 

vertikaalisessa luokassa on  sävelisiä, dystonisia, vakaita ja muuttuvia elementtejä. Ajallisesti se kuu-

luu luokkiin muuttuva ja jatkuva. Se sisältää harmonisia sekä epäharmonisia osaääneksiä. 1:90 se-

kunnin kohdalla objektin kokonaisamplitudi alkaa laskea ja ääni häipyy vähitellen pois, kunnes se 

loppuu 5:29 sekunnin kohdalla.   

Toinen ääniobjektitason objekti on kuultavissa ajan hetkellä 0:26–1:50 sekuntia. Se on 1000–6000 

hertsin taajuusalueella sijaitseva metallisen kuuloinen tremolo -elementti. Sen vertikaaliset luokat 

ovat kompleksi (muuttuva) ja ajallinen luokka on toisteinen. Tämä elementti kuuluu aluksi ainoas-

taan stereokuvassa oikealta, mutta lopulta leviää myös hieman vasemmalle.    

Kolmas ääniobjektitason objekti alkaa ajanhetkellä 1:07 sekuntia ja loppuu 5:29 sekuntia. Tätä ob-

jektia voisi kuvailla sirinäksi, joka on taajuusspektriltään epäharmoninen, laaja ja melko kohinainen. 

Sen vertikaaliset luokat ovat kompleksi (muuttuva) ja ajallinen luokka on kasaantuva. Amplitudi kas-

vaa lähes yhtäkkiä ajan hetkellä 3:82 sekuntia ja jää tälle tasolle objektin loppuun asti. Tämä objekti 

kuuluu stereokuvassa panoroituna oikealle ja vasemmalle. Keskeltä stereokuvaa sitä ei kuulu.  

Neljäs ääniobjektitason objekti alkaa ajan hetkellä 3:90 sekuntia ja loppuu 4:70. sekuntia. Viides ää-

niobjektitason objekti noin alkaa hetkellä 5.05 sekuntia ja loppuu 5.29 sekuntia. Molemmat objektit 

ovat spektraaliselta rakenteeltaan samankaltaisia. Sonogrammissa näkyy eniten spektraalista energiaa 

200–10 000 hertsin taajuusalueella. Ensimmäinen objekti kuulostaa taajuuksiltaan korkeammalta ver-

rattuna toiseen. Molempien soivat taajuudet laskevat alun ja lopun väillä noin puoli sävel askelta. 

Selkeää sävelkorkeutta ei kuitenkaan ole kummastakaan objektista havaittavissa. Mutta spektri ei ole 

myöskään kovinkaan kohinainen. Näin ollen molemmat objektit kuuluvat vertikaalisiin luokkiin dys-

toninen (muuttuva). Ajallisesti objektit kuuluvat luokkaan toisteinen.  Nämä objektit liikkuvat ste-

reokuvassa vaihtelevasti. 
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6. Analyysi II: Itse tuotettu ääniobjekti 

             

KUVA 6: Sonogrammi ja rakennekaavio itse tuotetun ääniobjektin havaintorakenteellisesta jäsenty-

misestä. 
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Tutkimukseni matemaattisen mallin luomista varten tuotin aineistoksi siniäänistä rakennetun ää-

niobjektin. Ääniobjektin tuotin Ableton Live -äänenkäsittelyohjelmistolla sommittelemalla si-

niääniä omille raidoilleen.  Käytin tähän Ableton Liven Simpler-ohjelmistoinstrumenttia. Tämän 

itse tuotetun ääniobjektin rakenteessa pyrin riittävään yksinkertaisuuteen, jotta topologisen mallin 

luominen kyseisestä objektista on mielekästä. Jos kykenen luomaan toimivan mallin yksikertaisiin 

spektraalisiin tapauksiin, voi sitä testata suhteessa monimutkaisempiin tapauksiin. Tästä pohjasta 

käsin mallia ääniobjektien topologiseen kuvaukseen voidaan laajentaa, muokata tai se voidaan hy-

lätä, jos se osoittautuu käyttökelvottomaksi.  

Itse tuotettu ääniobjekti koostuu neljästä erillisestä MIDI-raidasta, joista jokainen sisältää erilaisen 

siniäänisommitelman. Nämä neljä sommitelmaa muodostavat kokonaisobjektin. Kokonaisobjekti on 

kestoltaan neljä sekuntia. Se jakaantuu yhdeksään erillisesti havaittavaan objektiin. Näistä yksi on 

mikrotason objekti ja loput ääniobjektitason objekteja. Aikaskaalojen näkökulmasta tämä objekti si-

sältää mikro- ja ääniobjektitason objekteja. Objektissa esiintyy seuraavat spektromofologiset verti-

kaaliset luokat: dystoninen (vakaa) ja sävelinen (vakaa ja muuttuva) sekä ajalliset luokat: impulssi, 

jatkuva ja muuttuva.  

Ensimmäisen raita sisältää klusterin ajanhetkellä 0:00–0:125 sekuntia. Objektin kuulokuvaa voi luon-

nehtia kolahdukseksi. Tässä objektissa on jokainen kromaattinen sävel väliltä C2–B2. Jokainen näistä 

sävelistä on kestoltaan 0:125 sekuntia. Objekti kuuluu mikrotason aikaskaalaan. Sen spektromorfo-

logiset luokat ovat dystoninen (vakaa) ja impulssi. Stereokuvassa objekti sijoittuu keskelle. 

Toinen raita sisältää tapahtuman. jossa C2 sävelestä alkavan siniäänen taajuus nousee lineaarisesti 

suhteessa aikaan sävelestä C2 säveleen F2 aikavälillä 0:00–2:00 sekuntia. Tämä objekti kuuluu ää-

niobjektitason aikaskaalaan. Sen spektromorfologiset luokat ovat sävelinen (muuttuva) ja jat-

kuva/muuttuva. Stereokuvassa objekti sijoittuu keskelle. 

Kolmas raita sisältää sävelet C1, C2, G2 ja C3 aikavälillä 3:00 – 5:00 sekuntia. Jokainen näistä säve-

listä voidaan havaita yksilöllisesti, jolloin jokainen sävel on oma ääniobjektitason objektinsa. Toi-

saalta ne voidaan hahmottaa myös yhtenäisenä ääniobjektina, toisin sanoen sointuna.  Yksilöitynei-

den objektien, mutta myös kokonaisobjektin spektromorfologiset luokat ovat sävelinen (vakaa) ja 

jatkuva. Jokainen näistä sävelistä on panoroitu stereokuvassa äärivasemmalle.   

Neljäs raita sisältää sävelet G3, A#3 ja  C4. Sävel G3 on aikavälillä 3:00–5:00 sekuntia, sävel A#3 

on aikavälillä 3:105–5:00 sekuntia ja C4 on aikavälillä 3:250–5:00 sekuntia. Näistä jokainen voidaan 
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havaita yksilöllisesti, jolloin jokainen sävel muodostaa oman ääniobjektitason objektinsa. Toisaalta 

ne voidaan havaita myös edellisen C1, C2, G2 ja C3 sävelistä koostuvan objektin osana. Yksilöity-

neiden objektien, mutta myös kokonaisobjektin, spektromorfologiset luokat ovat sävelinen (vakaa) 

ja jatkuva. Jokainen näistä sävelistä on panoroitu stereokuvassa äärioikealle.   

Tämän itse tuotetun ääniobjektin parametrit ja niiden arvot olen taulukoinut liitteeseen 1. Seuraavassa 

luvussa käytän tästä objektista analysoitua havaintoanalyyttista rakennetta ja objektin numeerista da-

taa aineistona ääniobjektin havaintorakenteellisen jäsentymisen topologisessa kuvauksessa.  

 

7. Analyysi III: Ääniobjektin matemaattinen kuvaus    

Tässä analyysivaiheessa on kyse neliulotteisten datapisteiden klusteroinnista havaintoperustaisten ää-

niobjektien muotoa, eli ulottuvuuksia ja intensiteettiä, vastaaviksi pistejoukoiksi neliulotteisessa to-

pologisessa avaruudessa. Analysoin aineistona olevan ääniobjektin havaintorakenteellista organisaa-

tiota joukko-opillisten sekä topologisten käsitteiden ja aksioomien näkökulmista. Topologia ja 

joukko-oppi ovat matematiikan keskeisiä osa-alueita ja ne soveltuvat hyvin moniulotteisten ää-

niobjektien kuvaamiseen. Ensin esittelen nämä edellä mainitut matemaattiset alueet, joiden avulla 

voidaan tuottaa käytännön musiikkianalyysin kannalta merkityksellinen ääniobjektien matemaattinen 

representaatio. Tämän esittelyn teen niin syvästi, kuin tämän tutkimuksen puitteissa on mahdollista.  

Tämän jälkeen esitän aineistosta tehdyt löydökset topologisen järjestelmän formaaleissa puitteissa. 

Ensin käsittelen aineistona olevan näytteen sisältämien havaintoperusteisten ääniobjektien joukko-

opilliset suhteet. Sitten esittelen sen topologisen avaruuden, jonka puitteissa ääniobjektit sijaitsevat 

sekä ehdot aineistona olevan näytteen sisältämäien havaintoperusteisten ääniobjektien määrittelemi-

seen tässä avaruudessa. Hänelle, joka haluaa syventyä topologiaan suosittelen lämpimästi Jussi Väi-

sälän (2007) kirjaa Topologia I. Yleisempään matematiikan opiskeluun sopivat esimerkiksi teokset 

Johdatus yliopistomatematiikkaan (Oinonen 2016) sekä Calculus Fennicus (Pitkäranta 2015). 
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7.1. Joukko-opin käsitteistöä  

Tässä vaiheessa aineistona toimii luvun 6 havaintorakenteellinen analyysi itse tuotetusta ääniobjek-

tista. Analysoin tämän ääniobjektin havaintorakenteellisen jäsentymisen joukko-opin näkökulmasta. 

Ääniobjektit voivat olla suhteessa toisiinsa joukko-opista tutuilla tavoilla. Näitä olemisen tapoja 

ovat yhdiste, leikkaus, erotus, osajoukko ja potenssijoukko. Käsittelen näitä seuraavaksi. Esittelen 

myös karteesisen tulon käsitteen, jota on käytän neliulotteisen topologisen avaruuden yhteydessä.  

Joukko-opin peruskäsite on joukko, joka on kokoelma mitä tahansa olioita. Näitä olioita voivat olla 

esimerkiksi kokonaisluvut tai vaikkapa hiekanjyvät rannalla. Joukko-opillinen nimitys näille olioille 

on alkio. Joukkoja merkitään tavallisesti isoilla ja alkioita pienillä kirjaimilla. Esimerkiksi alkio x 

kuuluu joukkoon A. Alkion kuulumista joukkoon ilmaistaan symbolilla ∈.  Esimerkiksi x ∈ A. Aal-

tosulkumerkintä kuvaa joukkoa. Esimerkiksi {1, 2, 3…} on ääretön positiivisten kokonaislukujen 

joukko. {4, 5, 6} on joukko, johon kuuluvat alkiot 4, 5, ja 6. Jos joukolle halutaan määritellä jokin 

ehto, merkitään se kaksoispisteellä tai pystyviivalla. Esimerkiksi yhdistejoukon ehto merkitään 

{x:x∈Ataix∈B }. Tässä tapauksessa ehto x:lle on se, että x sisältyy joukkoihin A tai B. 

Joukko on tyhjä, jos siinä ei ole yhtään alkiota. Tyhjää joukkoa merkitään symbolilla ∅. Yksiöksi 

kutsutaan joukkoa, jossa on vain yksi alkio. Yksiö on kuitenkin eri asia kuin alkio, koska alkio voi 

olla myös joukko. Kaksio on joukko, jossa on kaksi alkiota. Joukko voi olla äärellinen ja ääretön. 

Joukoista voidaan muodostaa uusia joukkoja erilaisten joukko-operaatioiden avulla. Tämän tutki-

muksen kannalta oleelliset niistä on määritelty alla. (Oinonen 2016: 1; Väisälä 2007 6–9). Seuraa-

vaksi esittelen tämän tutkimuksen joukko-operaatiot.   

Yhdiste on kaikkien niiden alkioiden joukko, jotka kuuluvat joukkoon A, joukkoon B tai molem-

piin. Yhdistettä merkitään A ∪ B = {x|x∈Ataix∈B} Tällöin esimerkiksi  joukkojen {1, 2, 3} ja {2, 3, 

4} yhdiste on joukko {1, 2, 3, 4}.  

Leikkaus on kaikkien niiden alkioiden joukko, jotka kuuluvat sekä joukkoon A että joukkoon Leik-

kausta merkitään A ∩ B ={x| x ∈	A ja x ∈	B}. Tällöin esimerkiksi  joukkojen {1, 2, 3} ja {2, 3, 4} 

leikkaus on joukko { 2, 3}. Joukko A on B joukon osajoukko, jos jokainen joukon A alkio kuuluu 

joukkoon B. Tällöin joukko A sisältyy joukkoon B. Sanotaan, että joukot kohtaavat toisensa, jos kah-

della joukolla on vähintään yksi yhteinen alkio.   



 43 

Jos kahden joukon leikkaus on tyhjä, eli niillä ei ole yhteisiä alkioita, ovat kyseiset joukot erilli-

set.  Erotusta merkitään A\ B = {x | x ∈A ja x ei-∈B}. Tällöin esimerkiksi joukot {1, 2, } ja {3, 4} 

ovat  erilliset, koska niillä ei ole yhteisiä alkioita.  

Karteesinen tulo eli tulojoukko on joukko-operaatio, jolla kahdesta tai useammasta joukosta muo-

dostetaan uusi joukko. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytetty neliulotteinen reaalilukuavaruus voi-

daan ilmaista joukkona R4 = R × R × R × R , jonka alkiot ovat järjestettyjä nelikköjä (x, y, z, v), 

missä x ∈ R, y ∈ R, z ∈ R, v ∈ R.   

Potenssijoukko on kaikkien osajoukkojen joukko. Esimerkiksi joukon A potenssijoukko on joukko, 

johon kuuluvat kaikki A:n osajoukot, myös tyhjä joukko. Esimerkiksi joukon {1, 2} potenssijoukko 

on { {}, {1}, {2}, {1,2} }.  

 

7.2. Itse tuotetun ääniobjektin havaintorakenteellisen jäsentymisen joukko-opillinen kuvaus   

 

KUVA 7: Itse tuotetun ääniobjektin joukko-opillinen kuvaus. Itse tuotetun ääniobjektin havaintoon 

perustuvan analyysin perusteella määritetyt eriytyneet ääniobjektit on määritetty joukoiksi A–J. 
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Seuraavaksi määrittelen aineistona olevan näytteen sisältämät havaintoperusteiset ääniobjektit 

joukko-opillisesta näkökulmasta. Itse tuotettu ääniobjekti jakautuu yhteen mikrotason objektiin ja 

kahdeksaan ääniobjektitason objektiin. Objektien ulottuvuudet taajuudessa, ajassa, lokaatiossa ja 

intensiteetissä on esitetty luvussa 6 sekä liitteessä 1. Merkitsen näitä ääniobjekteja symboleilla A, 

B, C, D, E, F, G, H, I ja J (ks. KUVA 7).  

Nämä objektit ovat toisiinsa seuraavanlaisissa joukko-opillisissa suhteissa: A:lla on B:n kanssa yh-

teinen leikkaus.  Erotusjoukko A\B on erillinen B:sta. Objekti  J on joukkojen C, D, E, F G, H ja I 

yhdiste.  

 Joukko A:n kaikki pisteet sisältyvät vain tähän joukkoon eivätkä ne havainnossa eriydy omiksi ob-

jekteikseen. Tällöin ne yhdessä muodostavat joukon A. Vertaa joukkoon J, jossa jokainen siniääni 

on myös oma joukkonsa.  

Joukolla B on yhteinen leikkaus joukon A kanssa aikavälillä 0:00–0:10 sekuntia. Tämä osa sisältyy 

joukkoon A.  Ajanhetkestä  t = 0:10 eteenpäin A:n pisteet ovat erillisiä B:stä.  

Joukko J on oma joukkonsa johon sisältyy joukot C, D, E, F, G, H ja I. Joukko J on kaikkien edellä 

mainittujen joukkojen yhdiste.  

Joukot C, D, E, F, G, H ja I ovat myös itsenäisiä joukkoja. Jokainen objekti on oma joukkonsa, jotka 

sisältyvät joukkoon J. 

Kaikkien edellä kuvattujen joukkojen  A, B, C, D, E, F, G, H, I ja J yhdiste on joukko K. 
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6.3. Topologian käsitteistöä  

Tässä luvussa käyn läpi topologian keskeiset käsitteet. Näitä ovat topologinen avaruus ja aliavaruus, 

suljetut ja avoimet joukot, jatkuvuus, yhtenäisyys sekä metriikka. Topologiset avaruudet ovat mate-

maattisia rakenteita. Topologinen avaruus on pari (X,T), jossa X  joukko ja T on jokin topologia. 

Aliavaruus on topologisen avaruuden osajoukko, jolla on sen alkioiden suhteen sama topologia kuin 

alkuperäisellä topologisella avaruudella. 

Intuitiivisesti suljetut joukot ovat sellaisia pisteiden kokoelmia topologisessa avaruudessa, joilla on 

alku- ja päätepiste. Eli niille voidaan määritellä reunapisteet. Joukko on suljettu jos ja vain jos sen 

komplementti on avoin. Seuraava lainaus Matias Kalimalta (henkilökohtainen tiedonanto 

8.12.2021) saadusta tekstiviestistä on mielestäni oivaltavin selitys avoimien ja suljettujen joukkojen 

suhteesta: 

 
Avoimien joukkojen topologia sitä vastoin on suljettujen käänteiskuva, komplementti, 
'kontrastiavaruus'. Siis tässä tutkimuksessa: hiljaisuuden mahdollinen rakenne 
(ℝD:ssä). Äänet ovat suljettuja, koska niillä on alku- ja loppupiste - eli reuna. Hiljai-
suus päättyy äänen alkaessa, mutta sillä ei ole reunaa: kaikki ennen ääntä on hiljai-
suutta mielivaltaisen pieneen mittaan saakka. Äänen alkupiste kuuluu ääneen, ei hil-
jaisuuteen. (Sen sijaan 'hiljaisuuden pisteet' lähestyvät ääntä ja äänen alku on näiden 
pisteiden ns. joukon ulkoinen raja-arvo.) Käänteiskuva merkitsee: tunnemme hiljai-
suuden rakenteen jos ja vain jos tunnemme äänen rakenteen.  

 

Topologisissa avaruuksissa voidaan määritellä käsitteitä, kuten jatkuvuus, yhtenäisyys tai metriikka. 

Jatkuvuus on funktioon liittyvä topologinen käsite. Intuitiivisesti funktio on jatkuva, jos sen arvot 

eivät muutu minkään pisteen ympäristössä. Avaruus on yhtenäinen, jos siinä ei ole kahta sellaista 

erillistä ei-tyhjää avointa joukkoa, joiden yhdiste on koko avaruus. Jos joukon pisteitä ei voi jakaa 

kahteen erilliseen avoimeen joukkoon, joukkoa sanotaan yhtenäiseksi. (Väisälä 1981: 53–56.) Metri-

nen avaruus on joukko, jossa on määritelty pisteiden välinen etäisyys. Tämän tutkimuksen topologi-

nen avaruus on metrinen.  
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7.4. Itsetuotetun ääniobjektin havaintorakenteellisen jäsentymisen topologinen kuvaus  

 

KUVA 8:  Itse tuotetun ääniobjektin havaintoon perustuvan analyysin perusteella määritetyt eriyty-

neet ääniobjektit A–K ja niiden topologinen kuvaus (aksioomat i.–xx.).  
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Tässä luvussa esittelen ääniobjektien topologisen formaalin mallin. Mallin formalismia on kehitetty 

yhdessä matemaatikko Matias Kaliman kanssa. Tätä mallia käyttäen esitän itse tuotetun ääniobjek-

tin topologisena rakenteena. Ensin esitän tässä tutkimuksessa käytettävän topologisen avaruu-

den.  Sen jälkeen esittelen operaatioita, joilla ääniobjektit määritellään edellä mainitussa avaruu-

dessa. Lopuksi esitän itse tuotetun ääniobjektin havaintorakenteellisen jäsentymisen tämän mallin 

avulla. Kunkin kohdan  esitys tapahtuu ensin formaalilla kielellä, jonka jälkeen selitän luonnolli-

sella kielellä mitä tämä formaali esitys tarkoittaa.  

Käsittelen ensin aksioomat i. – v., joissa määritellään topologisen avaruuden K ulottuvuudet ja reu-

napisteet. Joukon reunapisteet muodostavat joukon reunan, eli tässä tapauksessa määrittelevät rajat 

avaruuden K ulottuvuuksille. Näiden aksioomien esittämä topologisen avaruuden formalisaatio on 

seuraavanlaisen päättelyketjun tulos:   

Määritellään ensin se lukujoukko, jonka puitteissa toimitaan. Tässä tapauksessa käytetään reaalilu-

kujen joukkoa ℝ. ℝt on analyysin aikaulottuvuus. ℝp on analyysin taajuusulottuvuus. ℝl on analyysin 

stereolokaatioulottuvuus. ℝa on analyysin äänenvoimakkuusulottuvuus.	ℝD on edellä mainittujen 

ulottuvuuksien, eli reaalilukujoukkojen karteesinen tulo. Analyysia varten kullekin ulottuvuudelle on 

määritelty reunapisteet seuraavasti. Aikaulottuvuuden alkuarvo on 0 ja loppuarvo on 4. Taajuusulot-

tuvuuden ala-arvo on 20 ja yläarvo 20 000. Stereolokaatioulottuvuuden äärivasen reunapiste on -1 ja  

äärioikean reunapisteen arvo on 1. Äänenvoimakkuusulottuvuuden ala-arvo on 0 yläarvo on 100. ℝt 

on avaruuden vaaka x-akseli ℝp on pysty y-akseli ℝl on vaaka z-akseli ℝa on kunkin kolmiulotteisen 

reaalilukupisteen sisäinen arvo. Tätä avaruutta	 ℝD, kutsutaan määrittelyjoukoksi (engl. do-

main).  Määrittelyjoukko on se muuttujan arvojen joukko, millä funktio f on määritelty. Määrittely-

joukkoa vastaa funktiossa maalijoukko, mikä tarkoittaa sitä arvojen joukkoa, mitä funktion f sääntö 

voi määrittelyjoukon arvoilla tuottaa.  
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Tämän jälkeen tälle määrittelyjoukolle ℝD määritellään suljettujen joukkojen topologia τ (tau), joka 

on kaikkien ℝD:ssä määriteltävien ääniobjektien joukko. K on itse tuotetun ääniobjektin havaintora-

kenteellisen jäsentymisen topologinen rakenne. Joukon ℝD avulla voidaan määritellä ehdot ää-

niobjektien kuvaukseen. Tätä prosessia voidaan ajatella uusien joukkojen asteittaisena kaiverruksena 

äärettömästä reaaliavaruudesta. Kaivertaminen on tiettyjen ehtojen määrittelemistä niille uusille jou-

koille, joita äärettömästä avaruudesta halutaan saada esiin. Ensin rajoittamattomasta reaaliavaruu-

desta kaiverretaan esiin rajoitettu topologinen avaruus. Tämän jälkeen rajoitetusta topologisesta ava-

ruudesta kaiverretaan esiin ääniobjektit. Seuraavaksi käyn läpi aksioomat i. – v. yksitellen. 

 

i. ℝt =[0,4] 

Aksiooma i. määrittää aikaulottuvuudelle ℝt reunapisteet sekunteina. Aikaulottuvuuden alkuarvo on 

0 ja loppuarvo on 4.  

 

ii. ℝp =[20,20k]                                                                                                                                 

Aksiooma  ii. määrittää taajuusulottuvuudelle ℝp reunapisteet hertseinä. Taajuusulottuvuuden ala-

arvo on 20 ja yläarvo on 20 000 hertsiä.  

 

iii. ℝl = [−1,1]                                                                                                                                    

Aksiooma iii. määrittää stereolokaatioulottuvuudelle ℝl reunapisteet akselilla vasen oikea. Äärim-

mäinen vasen lokaatio saa arvon –1 ja äärimmäinen oikea lokaatio saa arvon 1.  

 

iv. ℝa =[0,100]                                                                                                                                  

Aksiooma  iv. määrittää intensiteettiulottuvuudelle ℝa reunapisteet välillä 0 ja 100.    
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v. ℝD = ℝt ×  ℝp × ℝl × ℝa                                                                                                               

Aksiooma  v. määrittää ulottuvuuksien ℝt, ℝp, ℝl ja ℝa karteesisen tulon, jota merkitään ℝD. ℝD 

on topologisen avaruuden määrittelyjoukko.  

 

Ääniobjektit ovat topologisessa avaruudessa K sijaitsevia pistejoukkoja. Seuraavaksi esittelen aksi-

oomat vi.–viii., joissa annetaan tiettyjä funktioita ja operaatioita, joiden avulla ääniobjektien määrit-

tely mahdollistuu.   

  

vi. ∀ n≤m∈N: πn(xm) = xn ,  (xm) ∈ X ⇔ xn∈πn X                                                                          

Aksiooma vi. määrittelee kaksi eri projektiofunktiota. Projektiofunktioilla voidaan osoittaa joukosta 

jokin tietty alkio tai alkiojoukko.  

Kaava  ∀ n≤m∈N: πn(xm) = xn poimii indeksin mukaisen alkion järjestetystä joukosta, eli jonosta 

tai listasta.  

Kaava  (xm) ∈ X ⇔ xn∈πn X mahdollistaa järjestettyjen nelikköjen jäsenten poiminnan määrittely-

joukosta ℝD.    

 

vii. Οr∈R+: ℝD → P(ℝD) , Οr(t,p,l,a) ={(x,p,l,a) | x∈[t,t+r] ∩ℝt}                                                 

Aksiooma vii. on objektifunktio, jolla voidaan määrittää ääniobjektit ℝD:n potenssijoukosta. Tässä 

O on objektifunktion symboli. O:n indeksi r  kuuluu positiivisiin reaalilukuihin ℝ+. Kohdassa ℝD 

→ P(ℝD), ℝD on O:n määrittelyjoukko, eli kaikkien ℝD:ssä määriteltyjen pisteiden avaruus. P(ℝD) 

on O:n maalijoukko, eli potenssijoukko, josta objektit (O) löytyvät. Seuraavaksi määritellään sääntö 

objektien määrittämiseksi P(ℝD):stä.  
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(t,p,l,a) on tietty piste ℝD:stä. Οr määrittelee (t,p,l,a) -argumentilla  joukon, joka on objekti Or(t,p,l,a).  

Esimerkiksi kohdan xi. C on tällainen objekti. Kaavalla (x,p,l,a) | x∈[t,t+r] määritetään, mitä potens-

sijoukosta halutaan, eli annetaan ehto objektien määrittelemiseen. Tähän käytetään argumenttia 

(t,p,l,a). Kaavassa (x,p,l,a) t:n paikalle on sijoitettu muuttuja x. p, l ja a säilyvät samoina, kuin argu-

mentissa (t,p,l,a).!Kohdassa  x∈[t,t+r]  x käy läpi suljetun reaalivälin t ja t+r arvot. ∩Rt on operaatio, 

joka leikkaa mahdolliset Rt:n ulkopuoliset arvot pois. 

 

viii. Τi∈Z:P(ℝD)→P(ℝD), #(π1O)∈{0,1} ⇒ ΤiO=O, #(π1O)≥2 ⇒ ΤiO={(t,y,l,a)|(t,p,l,a)∈O, 

y=p⋅2^(i/12)(t−min(π1O))/(max(π1O)−min(π1O))}∩P(ℝD)                                                                    

Tämä aksiooma määrittelee objekti B:n (ks. KUVA 8) transformaation, jossa objektin sävelkorkeus 

nousee  sävelestä C2 säveleen F2 tietyllä aikavälillä. Tämä aksiooma on kuitenkin monikäyttöinen. 

Transformaation voi tehdä myös O:n l ja a ulottuvuuksissa vaihtamalla muuttuja y:n l:n tai a:n pai-

kalle. Myös kaavan osaa y=p*2^(i/12) voidaan muutta. Esimerkiksi sen paikalle voidaan sijoittaa 

trigonometrinen funktio, jolla voidaan esittää vaikkapa amplitudin tai taajuuden jaksollista modu-

laatiota, eli musiikkitermein sanottuna tremoloa tai vibratoa. Tämä aksioomatyyppi mahdollistaa 

siis taajuuteen, stereolokaatioon ja intensiteettiin kohdistuvien modulaatioiden määrittelyn ja kuvaa-

misen.  

T on transformaatiofunktion symboli kohdassa Ti∈ℤ.  i -indeksi kuuluu kokonaislukujen joukkoon 𝕫. 

Kohdassa P(ℝD)→P(ℝD) annetaan määrittelyjoukko P(ℝD), eli pisteiden avaruuden osajoukkojen 

joukko ja maalijoukko, joka on sama kuin määrittelyjoukko, eli P(ℝD).  

Kohdassa ΤiO={(t,y,l,a)|(t,p,l,a)∈O,y=p*2^(i/12)(t-min(φ1O))/(max(φ1O)-min(φ1O))} annetaan 

sääntö funktiolle Ti∈ℤ:P(ℝD)→P(ℝD). Tässä T on transformaatiofunktion symboli sekä i on transfor-

maation suunta ja määrä siten, että i:n ollessa positiivinen kokonaisluku, taajuuden transformaatio on 

nouseva ja i:n ollessa negatiivinen kokonaisluku, taajuuden transformaatio on laskeva. O on muut-

tuja, jonka mahdollisia arvoja ovat kaikki O(t,p,l,a):t. Muuttuja y on O:n p -arvon, eli taajuuden, 

muunnos. Tässä tapauksessa p muuntuu puhtaan kvartin korkeammaksi arvoksi.  
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Kaava y=p*2^(i/12) määrittelee B-objektin (ks. KUVA 8) sävelkorkeuden transformaation 12-säve-

lisen tasavireisen järjestelmän puitteissa (i/1200 vastaisi sävelkorkeuden sentti -jakoa). Kaava 

(t−min(π1O))/(max(π1O)−min(π1O) suhteuttaa tämän sävelkorkeuden muunnoksen suhteessa ai-

kaan.  

Kaava ∩P(ℝD)  on rajausoperaatio, joka leikkaa pois mahdolliset potenssijoukon ulkoiset arvot. 

 

Seuraavaksi esitän itse tuotetun ääniobjektin havaintoperusteisen rakenteen topologisena rakenteena 

K. Aksioomat ix.–xx. esittävät itse tuotetun ääniobjektin havaintorakenteellisen jäsentymisen. Tämä 

tapahtuu sijoittamalla havaintorakenteellisesti eriytyneiden ääniobjektien parametrien arvot  (ks. 

LIITE 1) edellä esitettyihin kaavoihin vi.–viii.. Tämän prosessin tuloksena saadaan aineistona olevan 

ääniobjektin havaintorakenteellisen jäsentymisen topologinen kuvaus. Esitän ensin kohdat xi.– xvii., 

koska jokainen niistä toteuttaa samaa periaatetta, eli elementaarista objektifunktiota O. Tämän jäl-

keen esitän kohdat ix. ja x., jotka lisäävät eri funktioita elementaariseen objektifunktioon O. Lopuksi 

esitän kohdat xviii.– xx.. 

 

xi. C = Ο2(2, 32.70, -1, 27) 

xii. D = Ο2(2, 65.41, -1, 28)  

xiii. E = Ο2(2, 98.00, -1, 28)  

xiv. F = O2(2, 130.81, -1, 22)  

xv. G = Ο2(2, 196.00, 1, 20)  

xvi. H = Ο2(2.1,233.08, 1, 2)  

xvii. I = Ο2(2.2, 261.63, 1, 4)  
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Kohdissa xi.– xvii. määritellään ääniobjektien C–I topologinen rakenne avaruudessa K. Ääniobjektit 

C–I voidaan määritellä elementaarisella objektifunktiolla O. Tässä elementaarisessa objektifunkti-

ossa Οr indeksi r määrittelee objektin keston. Eli esimerkiksi objektin C=O2(2, 32.70, -1, 27)  ta-

pauksessa kesto on 2,00 sekuntia. 

Sulkujen sisällä oleva ensimmäinen arvo, eli t, esittää objektin alkamisaikaa. C=O2(2, 32.70,  -1, 

27)  tapauksessa alkamisaika on 2:00 sekuntia. 

Sulkujen sisällä oleva toinen arvo, eli p, esittää objektin taajuutta. C=O2(2, 32.70, -1, 27)  tapauk-

sessa taajuus on 32.70 hertsiä. 

Sulkujen sisällä oleva kolmas arvo, eli l, esittää objektin stereolokaatiota. C=O2(2, 32.70, -1, 

27)  tapauksessa stereolokaatio on -1, eli objekti sijaitsee äärivasemmalla. 

Sulkujen sisällä oleva neljäs arvo, eli a, esittää objektin intensiteettiä.  C=O2(2, 32.70, -1, 27)  ta-

pauksessa intensiteetti on 27. 

Tämä äsken kuvattu objektityyppi määrittelee ääniobjektien ulottuvuudet topologisessa avaruudessa 

K edellä mainittuun tapaan. Objektin B määrittelyyn käytetään elementaarisen objektifunktion lisäksi 

transformaatiofunktiota Τi. Objektin A määrittelyyn käytetään elementaarisen objektifunktion lisäksi 

yleistä joukko-opin yhdisteoperaatiota. 

 

ix. A = ∪n∈ℕ≤12{Ο0.1(0, 65.41*2	(n−1)/12,	0,	1)}n																																																																																																																																																																
Kohdassa ix. määritellään ääniobjektin A topologinen rakenne avaruudessa K. Määrittelyn perus-

tana on joukko elementaarisia objekteja O0.1(t,p,l,a). Tämän lisäksi objektin A määrittelyyn käyte-

tään yleistä joukko-opin yhdisteoperaatiota ∪n∈ℕ≤12, joka muodostaa objekteista O0.1(t,p,l,a) yleisen 

joukko-opillisen yhdisteen. 
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x. . B=Τ5(Ο2(0, 65.41, 0, 37))                                                                                                          

Kohdassa x. määritellään ääniobjektin B topologinen rakenne avaruudessa K. Tämän määrittelyn 

perustana on elementaarinen objekti O2(0, 65.41, 0, 37). Objektin B määrittelyyn käytetään elemen-

taarisen objektifunktion lisäksi transformaatiofunktiota Τ5, joka esittää objektin taajuuden transfor-

maatiota 5 puolisävelaskelta korkeammalle. 

 

xviii. J = ∪{ C,…,I }                                                                                                                                     

Kohdan xviii. objekti J on alueen J (ks. KUVA 8) rajaamien objektien yhdiste. 

 

xix. K = ∪{ A,…,I }                                                                                                                         

Kohdan xix. objekti K on kuvan  8  koko alueen rajaamien joukkojen, eli objektien, yhdiste. 

 

xx. τ = τℝ4 | K                                                                                                                                    

Kohdan xx. τ on K:n aliavaruus topologia, jonka se perii. ℝ4:ltä. 

 

8. Lopuksi  

Tässä tutkimuksessa analysoin kolmea musiikkiesimerkkiä kuulomaisema-analyysin, spektromorfo-

logian ja musiikin aikaskaalojen näkökulmista. Käytetyt analyysimenetelmät olivat signaalianalyysi, 

kriittinen kuuntelu sekä käsitteellinen analyysi. Tällä analyysilla saavutin ymmärryksen musiikkiesi-

merkkien havaintorakenteellisesta jäsentymisestä. Tämän jälkeen tuotin itse aineistoksi siniäänistä 

koostuvan ääniobjektin, jota analysoin edellisen vaiheen menetelmällä. Tämän analyysin tulokseksi 

sain itse tuotetun ääniobjektin havaintorakenteellisen kuvauksen. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa 

loin itse tuotetun ääniobjektin havaintorakenteellisen kuvauksen pohjalta matemaattisen mallin, jolla 

tätä ääniobjektin havaintorakennetta voidaan kuvata. Tämän mallin esitin joukko-opin ja topologian 

avulla. Tutkimuksen tuloksena voin sanoa, että malli vaikuttaa toimivalta äänitapahtumien havaittu-

jen ulottuvuuksien kuvaamiseen. 
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Tutkimuksessa esitetty matemaattinen malli voi tulevaisuudessa toimia lähtökohtana ääniobjektien 

tietokoneavusteiselle representaatiomallille, jossa ääniobjektit esitetään datarakenteina. Näiden data-

rakenteiden kanssa olisi siten mahdollista kommunikoida käyttäen laskennallisia analyysimenetel-

miä. Tällaista datarepresentaatiota voitaisiin käyttää laskennalliseen musiikkianalyysin sekä äänen 

sisällön analyysin (engl. audio contet analysis) lähtökohtana. Malli mahdollistaa äänen parametrien 

ja rakenteen matemaattisen analyysin mikrotasolta makrotasolle. Parametrien arvot eivät oleellisia 

tässä vaiheessa. Oleellista ovat elementtien väliset suhteet ja näiden suhteiden muodostamat raken-

teelliset samuudet ja erot. Analyysin lähtökohtana on esityksen tai teoksen sisäinen rakenne. Teos ja 

sen elementit vertautuvat vain ja ainoastaan itseensä. Toisaalta myös eri teosten keskinäinen vertailu 

mahdollistuu. Topologinen malli tuottaa järjestettyä dataa, jota voidaan järjestää edelleen. Tämän 

mallin pohjalta datasta voidaan ”louhia” esiin esimerkiksi sävelluokat, metriset rakenteet tai yläsävel-

rakenteet. Kuitenkaan tämä tutkimus ei ota kantaa siihen, mitä ominaisuuksia voidaan analysoida. 

Mahdollisten analyysisovellutusten kenttä on laaja. Tarkoitus on kehittää niin elegantti matemaatti-

nen malli, että se asettaa mahdollisimman vähän rajoituksia analyysille.  

 

Tämä tutkimus käsittelee jatkuvia topologisia avaruuksia. Kuitenkin digitaalisessa ympäristössä ta-

pahtuva laskenta on diskreettiä. Eli jatkossa, kun halutaan alkaa toimia tietokoneympäristössä täytyy 

mallia jalostaa diskreetiksi. Tämä on täysin mahdollista, mutta vaatii tiettyjä matemaattisia toimen-

piteitä, joita tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut tilaa suorittaa. Toisaalta myös jatkuvuus on topo-

logian oletustila ja diskreettiys on topologian erityistapaus. Tällöin tuntuu myös järkevältä aloittaa 

mallin rakennus tästä jatkuvuuden lähtökohdasta käsin. 

 

Tutkimusta tehdessäni syvennyin myös laskennalliseen kuulomaisema-analyysiin (Wang 2006), joka 

tutkimusalana pyrkii kuulomaisema-analyysiprosessin laskennalliseen toteutukseen. Laskennalli-

sessa kuulomaisema-analyysissa digitoidusta äänisignaalista pyritään tunnistamaan ja erottamaan 

äänilähteitä tai ääniobjekteja tietokoneavusteisesti. Tämä on se tietojenkäsittelytieteen ala, jonka puit-

teissa voi olla mahdollista tuottaa tässä tutkimuksessa ehdotettu havaintoperusteisten ääniobjektien 

laskennallinen representaatiomalli. Jatkotutkimus kohdistuu laskennallisen kuulomaisema-analyysin 

tutkimustuloksiin ja niiden hyödyntämiseen ääniobjektien havaintorakenteellisen jäsentymisen topo-

logisen kuvauksen tietokoneavusteisessa sovellutuksessa.  

 

 



 55 

LÄHTEET    

1. Tutkimusaineisto  

Äänitteet:   

Bezaly, Sharon 2004. From A to Z. BIS records BIS-SACD-1459.  

Parmerud, Åke 1994. Osynlig Musik = Invisible Music = Musique Invisible. Phono  Suecia PSCD 

72.  

Tokyo String Quartet Beethoven (1993) Beethoven – The Late String Quartets. BMG Classics 

09026-60975-2.   

Taskinen, Toni 2021. Itse tuotettu ääniobjekti.wav.  Tiedosto tutkijan hallussa. 

Partituurit: 

Debussy, Claude  1913. Syrinx IMSLP (2022a)                                                                  

https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/2/2d/IMSLP12780-Debussy_-_Syrinx_(solo_flute).pdf. Vii-

tattu 9.1.2022. 

Beethoven, Ludvig van 1825. Jousikvartetto nro. 12 op. 127. 1st Movement  IMSLP (2022b).  

https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/a/aa/IMSLP01722-Strng_qt_no.12_1st_Movement.pdf. 

Viitattu 2.1.2022. 

Thoresen, Lasse 2009. Sound-objects, Values and Characters in Åke Parmerud’s Les objets obscurs, 

3rd Section. Organised Sound, 14(3)/ 2009. United Kingdom: Cambridge University Press, 310–320.  

 

2. Tutkimuskirjallisuus  

Ableton 2021. What is Live.                                                                                           

https://www.ableton.com/en/live/what-is-live/. Viitattu 6.11.21.  

Bregman, Albert 1990. Auditory scene analysis: the perceptual organization of sound. Massachusets: 

The MIT Press. 



 56 

Buteau, Chantal & Mazzola. Guerino 2008. Motivic Analysis According to Rudolph Réti: Formali-

zation by a Topological Model. Journal of Mathematics and Music, 2 (3), 117-134. 

Butterfield, Matthew 2002. The Musical Object Revisited. Music Analysis, 3/2002, 327–380.  

Cook, Perry 2001. Music, cognition, and computerized sound: an introduction to psychoacoustics. 

Massachusets: First MIT Press.  

Callender, Clifton & Quinn, Ian & Tymoczko, Dmitri 2005. Generalized Chord Spaces. Paper pre-

sented at the John Clough Memorial Conference, Chicago, IL: University of Chicago, 9.7.2005.  

Cantor, Georg 1874. Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen. 

Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, 77/1878, 258–262. 

Chinn, William & Steenrod, Norman 1966. First concepts of topology: the geometry of mappings of 

segments, curves, circles, and disks. New York: Random House.  

Cowan, Nelson 2010. The Magical Mystery Four: How is Working Memory Capacity Limited, and 

Why?. Current Directions. Psychological Science, 2010/2 1; 19(1), 51–57.   

Cohnitz, Daniel & Rossberg, Marcus 2014. Nelson Goodman. New York: Routledge.   

Cook, Perry 2001. Music, cognition, and computerized sound: an introduction to psychoacoustics. 

Massachusets: First MIT Press.  

Electrocd  2021. Les objets obscurs / Åke Parmerud. 

https://electrocd.com/en/oeuvre/17332/%C3%85ke_Parmerud/Les_objets_obscurs. Viitattu 

26.1.2017. 

General Research Division, The New York Public Library. Kaninchen und Ente, 1892-10-23. 
https://digitalcollections.nypl.org/items/87a8a1d0-3f29-44d4-e040-e00a18064bee. Viitattu 2.2.21. 
 

Halmos, Paul 1960. Naive Set Theory. Princeton, N.J.: Van Nostrand.   

Häsä, Jokke & Rämö, Johanna 2015: Johdatus abstraktiin algebraan. Helsinki: Gaudeamus. 

Joutsenvirta, Aarre 2009. Akustiikan perusteet.                                                    

http://web.uniarts.fi/akustiikka/index7fc2.html?id=26&la=fi. Viitattu14.4.2019.   



 57 

Kalima, Matias 2021–2022. Keskustelut ja kirjeenvaihdot. Henkilökohtainen tiedonanto.  

Karjalainen, Matti 1999.  Kommunikaatioakustiikka. Espoo: TKK, Akustiikan ja äänenkäsittelytek-

niikan laboratorio.  

Karjalainen, Matti &  Pulkki, Ville 2015. Communication acoustics : an introduction to speech, au-

dio and psychoacoustics, Chichester, England: Wiley. 

Laiho, Timo 2013. Perception, Time and Music Analysis. Helsinki: University of Helsinki Depart-

ment of Philosophy, History, Culture and Art Studies Musicology.   

Lassfolk, Kai 2013. Fourier-muunnos ja spektrianalyysikuvaajien tulkinta musiikintutkimuksessa, 

osa I. Musiikin suunta Nro 1/2013.   

Müller, Meinard 2007. Information Retrieval for Music and Motion. Berlin: Springer.   

Müller, Meinard 2015. Fundamentals of Music Processing. Switzerland: Springer.  

Oinonen, Lotta 2016. Johdatus yliopistomatematiikkaan. Helsinki: Helsingin yliopisto Matematii-

kan ja tilastotieteen laitos.   

Ojanen, Mikko 2007. Jukka Ruohomäen sävellystuotanto ja tyylipiirteet 1970-luvulla. Helsingin 

yliopisto. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.  Pro gradu -tutkielma. 

Pitkänen, Henri 2017. Laskennallinen analyysi shakuhachin dynamiikasta ja   

soinnista honkyoku-musiikissa. Helsingin yliopisto. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tut-

kimuksen laitos. Pro gradu -tutkielma. 

Pitkäranta, Juhani 2015. Calculus Fennicus. Helsinki: Avoimet oppimateriaalit ry.   

Roads, Curtis 2001. Microsound. Lontoo: The MIT Press Cambridge.  

Schaeffer, Pierre 1966. Traité des objets musicaux. Paris: Éditions du Seuil.   

Smalley, Denis & Emmerson, Simon Ed.1986. Spectro-morphology and Structuring Processes. Te-

oksessa The Language of Electroacoustic Music. Lontoo: Macmillan, 60–93.   



 58 

Smalley Denis 1997. Spectromorphology: explaining sound-shapes. 

Organised Sound, 2(2), United Kingdom: Cambridge University Press, 107–126.  

Stoll, Robert 1974. Sets, Logic and Axiomatic Theories. San Francisco: W. H. Freeman and Com-

pany.  

Sunell, Matti 2010. Abban ’Dancing Queenin’ soinnin analyysi. Helsingin yliopisto. Filosofian, his-

torian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.  Pro gradu -tutkielma. 

Suominen, Kalevi & Vala, Klaus 1965. Topologia. Helsinki: Gaudeamus. 

Thoresen, Lasse 2007. Spectromorphological analysis of sound objects: an adaptation of Pierre 

Schaeffer’s typomorphology. Organised Sound 12/2007 United Kingdom : Cambridge University 

Press, 129–141. 

Tieteen termipankki 6.12.2021: Topologia.                                                                                

https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/topologia. 

Väisälä, Jussi 1981. Topologia II, Helsinki: Limes ry. 

Väisälä, Jussi 2007. Topologia I. 4. painos, Helsinki: Limes ry. 

Wang, DeLiang 2005. On Ideal Binary Mask As the Computational Goal of Auditory Scene Analysis. 

Teoksessa Speech Separation by Humans and Machines. Toim. Pierre Divenyi Norwell: Kluwer Aca-

demic, 181- 197. 

Wang, DeLiang & Brown, Guy Ed. 2006. Computational auditory scene analysis : principles, algo-

rithms, and applications. Hoboken, N.J.: Wiley-IEEE Press. 

 

 

 

 



 i 

LIITE 1: Itse tuotetun ääniobjektin objektien kestot, taajuudet, voimakkuudet ja panoroinnit  

A 

Kesto: 

0:00 – 0:00:1  

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

B2 – 123.47 – 1 

A#2 – 116.54 – 1  

A2 – 110.00 – 1  

G#2 – 103.83 – 1 

G2 – 98.00 – 1 

F#2 – 92.50 – 1 

F2 – 87.31 – 1 

E2 – 82.41 – 1 

D#2 – 77.78 – 1 

D2 – 73.42 – 1 

C#2 – 69.30 – 1 

C2  – 65.41 –1 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

0  

 

B 

Kesto: 

0:00 – 0:02 

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

C2 – 65.41 – 37 / F2 – 87.31 – 37 

Säveltaso ja taajuus nousee lineaarisesti aikavälillä 0:00 – 0:02 sävelestä C2 säveleen F2 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

0  

 

 

 

 

 



 ii 

C 

Kesto: 

0:02 – 0:04 

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

C1 – 32.70 – 27 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

–1 

 

D 

Kesto: 

0:02 – 0:04 

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

C2 – 65.41 – 28 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

–1 

 

E 

Kesto: 

0:02 – 0:04 

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

G2 – 98.00 – 28 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

–1 

 

F 

Kesto: 

0:02 – 0:04 

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

C3 – 130.81 – 22 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

–1 

 

 

 



 iii 

 

 

G 

Kesto: 

0:02 – 0:04 

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

G3 – 196.00 – 20 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

1 

 

H 

Kesto: 

0:02 – 0:04 

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

A#3 – 233.08 – 2 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

1 

 

I 

Kesto: 

0:02 – 0:04 

Nuotti – Taajuus (Hz) – Intensiteetti: 

C4 – 261.63 – 4 

Panorointilokaatio (vasen –1 oikea 1): 

1 

 

J 

Objektiin  J kuuluu C, D, E, F, G, H ja I 

 


