




1 Johdanto 

 

Tutkimuksessani testaan schenkermetodia jazzimprovisaatioiden analysoimiseen, 

sekä näin saadun tiedon hyödyllisyyttä improvisoivalle soittajalle. Tavoitteenani on 

tutkia eri aikakausille sijoittuvia improvisaatioita ja saada niistä soittajien 

henkilökohtaista tyyliä ja aikakauden erikoispiirteitä kuvailevaa tietoa. Näin hankittua 

tietoa lähestyn käytännön näkökulmasta, johon minulla on improvisoivana soittajana 

hyvät edellytykset.  

Tavoitteeni on koostaa tutkimukseni tyylianalyysit siten, että niistä löytyvä 

tieto mahdollistaisi tietyn muusikon tai aikakauden improvisaatiotyylin opiskelun. 

Johtoajatukseni on, että schenkeranalyysillä on mahdollista saada improvisaatioista 

tietoa, joka on soittajan näkökulmasta validia sekä siten jäsenneltyä, että se 

mahdollistaa analyysin kohteena olevan tyylin opiskelun. Testatakseni 

schenkeranalyysimetodia olen valinnut kolme toisistaan poikkeavaa, mutta saman 

tonaalisen kehyksen omaavaa saksofonisooloa. Nämä soolot analysoin 

schenkermetodilla samalla sitä tarvittaessa muokaten. Lopulta arvioin saatua tietoa ja 

sen soveltuvuutta käytännön musiikin harjoittamiseen ja tyylin opiskeluun.   

Monet analyysimetodit tuottavat  tietoa, joka ei ole järkevästi jäsenneltyä tai 

kovin käyttökelpoista improvisoivan soittajan näkökulmasta. Useiden 

analyysimetodien tarkoitus on tutkittavan kohteen erittely, kuvailu tai soitettavien 

nuotinnosten tuottaminen. Sellaisenaan tämän kaltaiset analyysimetodit eivät kerro 

tutkittavasta kohteesta soittajaa kiinnostavaa informaatiota. Esimerkiksi 
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sointu/asteikko -metodilla analysoitaessa tuloksena on vaillinaista tietoa, jota ei 

suoraan pysty muuttamaan takaisin soivaksi materiaaliksi. Sen avulla tehdyistä 

analyyseistä puuttuu sävelten hierarkkinen kytkeytyminen toisiinsa ja vallitseviin 

sointuihin. Improvisoivan soittajan näkökulmasta hyvä analyysimetodi on sellainen, 

joka päästää tutkijan mahdollisimman lähelle tutkittavan soittajan intentioita ja 

ajatuksia. Hyvä analyysimetodi esittelee soivan musiikillisen materiaalin loogisessa 

muodossa ja liittää siihen eräänlaisen kommenttiraidan, joka sisältää soittajan tekemät 

valinnat aikakauden ja tyylin asettamassa kontekstissa.  

Muusikkoa kiinnostaa oman sanavarastonsa ja ilmaisukeinojen lisääminen ja 

niiden ymmärtäminen. Jotta soittaja kykenisi ilmaisemaan itseään ja välittämään 

tunteita uskottavasti ja vahvasti, on hänen ymmärryksensä tuottamastaan musiikista 

oltava perusteellinen. Tästä näkökulmasta hyvän analyysin voisi karkeasti tiivistää 

kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäiseksi analyysistä tulisi löytyä musiikillisten 

komponenttien esittely loogisessa ja havainnollisessa muodossa, eli sävelet, soinnut 

motiivit ja äänenkuljetus ym. ilmiöt graafisesti ja ymmärrettävästi esitettynä. Toiseksi 

hyvän analyysin tulisi sisältää tietoa edellisten komponenttien tuottamisen 

tekniikoista eli siitä, rakentuvatko improvisaatiot tonaalisesti vai modaalisesti vai 

onko niiden kantava idea äänenkuljetuksellinen, motiivinen tai jokin muu. 

Kolmanneksi analyysin tulisi sisältää ajatuksia siitä, miksi edellä kuvattuihin 

ratkaisuihin on päädytty. Esimerkiksi aikakauden ja tyylin asettamat kontekstit sekä 

soittajan omat mieltymykset olisi kyettävä erottelemaan analyyseissä. 

Dominanttiseptimisoinnun päälle soitettu sävellajin alennettu nooni kantaa muassaan 

eri merkityksiä ja tehoja riippuen siitä, onko se soitettu 1930-luvun lopun swing-

äänityksissä vai 1960-luvun hardbop-levyllä. Edellä kuvattujen asioiden lisäksi 
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rytmiikan käsittely on tietenkin tärkeä osa analyysiä, mutta se on tämän tutkimuksen 

fokuksen ulkopuolella. 

Jotta analyysin pohjalta olisi mahdollista ymmärtää musiikkia laajasti sitä 

ympäröivässä todellisuudessa ja luoda uutta musiikkia, eikä vain kopioida vanhaa 

ymmärtämättä sen merkitystä luojilleen ja vastaanottajille sen omassa 

kulttuurishistoriallisessa kontekstissaan, olisi analyysin käsiteltävä kaikkia edellä 

mainittuja näkökulmia. Ilman tällaista syvempää ymmärrystä päädytään ainoastaan 

toistelemaan vanhoja maneereja ja luomaan kopioita, jotka ulkoa vaikuttavat 

esikuviensa kaltaisilta, mutta eivät kanna sisällään yhtä painavia merkityksiä kuin 

alkuperäiset teokset.  

Heinrich Schenker uskoi vahvasti, että hänen kehittelemänsä analyysityyli 

voisi paljastaa säveltäjien ajatusten juoksun (Snarrenberg 2008). Tässä tutkimuksessa 

lähden siitä olettamuksesta, että schenkeranalyysin avulla, vertaaamalla eri 

rakennetasoja toisiinsa ja mahdollisesti ottamalla avuksi muitakin analyysi- tai 

jäsentelymetodeja, on mahdollista koostaa analyysi, joka sekä kuvailee tiettyä 

improvisaatiotyyliä riittävällä tarkkuudella, että mahdollistaa tyylin palauttamisen 

soivaan muotoon. Jos Schenker oli oikeassa ja hänen metodinsa kykenee 

paljastamaan säveltäjän intentiot sekä, kuten uskon, vielä enemmänkin sävelteosten 

luonteesta, ovat tässä tutkimuksessa esittelemäni analyysit sivulla 4 kuvatun hyvän 

analyysin kaltaisia.  

Tämä tutkimus rakentuu siten, että toisessa luvussa esittelen 

schenkeranalyysin historiaa ja sen peruskäsitteitä. Luvuissa 2.1 ja 2.2 käyn läpi 

aiempaa schenkeranalyysiä hyödyntävää jazztutkimusta ja näissä tutkimuksissa esiin 
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nousseita ongelmakohtia. Nämä luvut esittelevät myös schenker-tutkijoiden kaksi 

koulukuntaa: liberaalin ja ortodoksisen schenkeranalyysin puolustajat. Luku 2.3 

käsittelee tämän tutkimuksen kannalta oleellisia schenkeranalyysin ja jazzmusiikin 

erikoispiirteitä.  

Kolmas luku koostuu analyysin kohteena olevien kappaleiden ja niiden 

historiallisen taustan sekä käytettyjen merkintätapojen esittelystä, lyhyestä 

katsauksesta schenkeranalyysin tekemiseen ja viimein itse analyyseistä, jotka 

esitellään nuottiesimerkein ja kirjallisesti. Luku neljä käsittelee edellisen luvun 

analyysien tekemisessä esiin nousseita ajatuksia schenkeranalyysin soveltuvuudesta 

jazzin tutkimukseen sekä yleistä pohdintaa jazzin luonteesta ja sen suhteesta muuhun 

tonaaliseen ja modaaliseen musiikkiin. Viimeisessä luvussa käydään läpi tutkielman 

suurimmat linjat ja johtopäätökset sekä esitellään joitain mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita.
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2 Schenkeranalyysi jazzmusiikissa 

 

Heinrich Schenker (1968-1935) kehitti analyysimetodin länsimaisen taidemusiikin 

tutkimiseen, jonka tuli paljastaa säveltäjien ajattelun ja intentiot. (Snarrenberg 2008.) 

Hänen mukaansa monimutkaisimpienkin tekstuurien pintarakenne (Vordergrund) on 

palautettavissa pohjatasolla (Hintergrund) harmonisen liikkeen (Ursatz)  sisältämään 

toonikakolmisointuun. Näiden tasojen välillä sijaitsee vielä keskitaso (Mittelgrund), 

joka sekin voidaan jakaa useampiin osiin (Suurpää 1994). 

Schenker mielsi tekevänsä taidetta eikä niinkään tiedettä, joten hänen 

teoriansa ovat monimutkaisia ja osittain ristiriitaisia. Hänen seuraajansa ovat 

johdonmukaistaneet ja kehitelleet schenkermetodia. Schenkeranalyysin redusoivan 

metodin ansiosta on mahdollista saada kappalejoukoista esiin yhteisiä ilmiötä ja edetä 

niistä kohti kappaleiden yksilöllisiä pintarakenteita. (Drabkin 2007, 816 ja 835–836.)   

Schenkerin mukaan Ursatz on annettu a priori ja sen päälle rakentuva 

musiikillinen tekstuuri ilmentää sitä harmonisten yksiköiden koristelun myötä. 

Koristelut laajentavat Ursatzia luoden monimuotoisempia rakenteellisia tasoja, joiden 

yhteys syvempiin kerroksiin säilyy. Schenkeranalyysi voidaan ajatella lineaaristen ja 

harmonisten elementtien vuorotteluksi. Lineaariset elementit koristelevat eli 

pidentävät (prolongaatio) harmonisten elementtien kestoa. Yleisiä koristelutapoja 

ovat esimerkiksi arpeggiointi (Arp) ja konsonanssihyppy (CS) eli epätäydellinen 

arpeggiointi, sivusävelet (N) sekä asteikkokulut (P). (Suurpää 1994.)  Arpeggiointi 
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muodostuu pelkästään sointusävelistä. Sivusävelet ja asteikkkokulut taas sisältävät 

sointusävelien lisäksi asteikon muita säveliä. Sivusävel on sekuntihyppy 

konsonoivasta sointusävelestä dissonanssiin ja takaisin. Epätäydellisessä 

sivusävelkuviossa sointusäveltä ei toisteta. Asteikkokulut taas ovat kolmen tai 

useamman sävelen lineaarisesti eteneviä sävelkulkuja. (Suurpää 1994.) Näistä 

elementeistä muodostuvat syvemmällä tasolla bassolinja ja sen yläpuolella kulkeva 

Urlinie-linja. Yhdessä nämä äänenkuljetukselliset linjat ilmentävät fundamentaalista 

I-V-I- kulkua. Schenkerin mukaan kaikki hyvin sävelletyt teokset noudattavat jotain 

kolmesta mahdollisesta Urlinie-linjasta: 3-2-1, 5-4-3-2-1 tai 8-7-6-5-4-3-2-1. 

(Pankhurst, 2001)   

Jazzin tutkimiseen schenkeranalyysillä sisältyy ongelmia mm. lyhytkestoisten 

modulaatioden käsittelyssä, joita schenkeranalyysi ei tunnista ja jotka kuitenkin ovat 

jazzille tyypillisiä. Kolmisointuja laajempien lisäsävelisten sointujen määrittelyyn 

sekä konsonannsien ja dissonanssien erotteluun schenkeranalyysi ei noin vain taivu.  

Lisäksi bassolinjoja joudutaan käsittelemään eri tavoin kuin eurooppalaisen 

taidemusiikin parissa. Jazzkokoonpanoissa bassolinjat ovat yleensä enemmän tai 

vähemmän improvisoituja, eivätkä näin aina ilmennä todellisia vallitsevia tehoja. 

Monet tutkijat ovatkin hylänneet tai käyttäneet huomattavasti yksinkertaistettuja 

bassolinjoja tutkimuksissaan (Givan 2010.) 
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2.1 Ortodoksinen schenkeranalyysi 

 

James McGowan käsittelee artikkelissaan “Consonance” in Tonal Jazz: A Critical 

Survey of Its Semantic History erilaisia käsityksiä konsonanssista. Schenkeranalyysin 

soveltaminen jazziin vaatii konsonanssiin määrittelyä. Tutkija joutuu analyysiä 

tehdessään ottamaan kantaa siihen, ovatko esimerkiksi kappaleen viimeisen tahdin 

sointujen sekstit tai septimit konsonansseja, jotka jäävät syvemmillä tasoilla näkyviin  

vai dissonansseja, jotka redusoituvat schenkeranalyysin syvemmillä tasoilla 

näkymättömiin. McGowanin kirjoituksessa lähdetään liikkeelle kahdesta erilaisesta 

suhtautumisesta konsonanssiin ja dissonansseihin. Pythagoralainen käsitys 

fysikaalisiin suhteisiin nojaavista muuttumattomista konsonoivista ja dissonoivista 

sävelistä on aristoxeniukselliseen näkemykseen kuulokuvaan perustuvasta 

subjektiivisesta havainnoinnista verrattuna päinvastainen. (McGowan 2008.) Näihin 

antiikin aikaisiin käsityksiin joutuu nykypäivänkin tutkija ottamaan kantaa. 

Ortodoksisen schenkeranalyysin kannattajat lokeroituvat Pythagoraan kanssa samaan 

sarjaan. Heille Schenkerin tunnistamat tonaalisen musiikin perusteet ovat 

muuttumattomia ja niitä tulee soveltaa myös jazzia tutkittaessa. Liberaalimman 

käsityksen omaavat taas kuulevat terssipinoja laajemmatkin soinnut konsonoivina ja 

täten joutuvat muuttamaan Schenkerin esittämiä Urlinie-linjoja.  

Steve Larson esittää kirjansa Analyzing jazz, a Schenkerian Approach (2008) 

alussa kolme kysymystä:  

(1)  Onko soveliasta tutkia improvisoitua musiikkia sävelletyn musiikin tutkimiseen 

kehitetyllä metodilla?  
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(2)  Voiko jazzharmonian erityispiirteitä (sointujen lisäsävelet kuten nooni, undesimi 

ja tredesimi) kuvailla Schenkerin analyysimetodilla, vaikka näitä harmonisia 

erityispiirteitä ei esiintynyt Schenkerin tutkimassa musiikissa?  

 (3) Yrittävätkö improvisoivat muusikot tietoisesti luoda Schenkerin metodin 

ilmaisemia monimutkaisia rakenteita? (Larsson 2009, 4-5.) 

Ensimmäiseen kysymykseen Larsson vastaa toteamalla Schenkerin pitäneen 

improvisointia toimintana, josta kaikki luovuus alkaa. Lisäksi Larson pitää jaottelua 

improvisoidun ja sävelletyn materiaalin välillä liian tiukkana. Todisteena tästä hän 

esittää jazzlevyistä julkaistuja painoksia, joissa on mukana myös hylättyjä ottoja. 

Näissä vaihtoehto-otoissa kuuluu selkeästi solistien muokkaavan soolojaan ottojen 

välillä; toimintaa, joka ei eroa säveltämisestä millään tavalla. John Sloboda esittää 

kirjassaan The Musical Mind (1985) samansuuntaisia ajatuksia. Hänen mielestään 

säveltämisen ja improvisoinnin eron olevan siinä, että säveltäjä hylkää erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja kunnes löytää mielestään parhaimman, kun taas improvisoijan 

on tyydyttävä ensimmäisenä mieleen tulevaan vaihtoehtoon. Näin säveltämisen ja 

improvisoinnin ero kutistuisi vain käytettävissä olevaan aikaan, jota studiossa 

levyttävällä jazzorkesterilla on käytettävänään rajallinen, mutta kuitenkin riittävä 

määrä hävittämään säveltämisen ja improvisoinnin eron olemattomaksi. (Emt., 102-

130)  

Toiseen kysymykseen Larsson vastaa kiinnittämällä huomion dissonanssien 

käsittelyyn klassisessa musiikissa ja jazzissa. Kumpikin musiikkityyli tuntee 

sointujen ylärakenteen sävelien (9,11,13..) käytön melodisina lisäsävelinä. Vaikka 

niitä jazzissa voidaankin käyttää vapaammin, ne käsitetään kummassakin 
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musiikkityylissä suhteessa tonaalisesti vakaampiin syvemmän rakennetason 

perussäveliin. Larsson lainaa Steven Strunkin artikkelia, jossa Strunk kirjoittaa näiden 

“tension”-sävelten korvaavan rakenteellisesti vakaammat kolmisoinnun sävelet 

kyseisessä rekisterissä ja lopulta purkautuvan niihin. (Strunk 97-98, lainannut Larson 

2009, 6-7.) Larsson jättää huomiotta tapaukset, joissa kappaleiden soinnutus ei 

rakennukaan terssipinoista vaan esim. kvarttipinoista tai kahden soinnun 

yhdistelmistä.  

Larson huomauttaa vielä, että moderni jazz ja sen emansipoituneet 

dissonanssit luovat haasteita schenkermetodin käytölle. Esimerkiksi lisäsävelet, joita 

käytetään vain antamaan tietynlaista sävyä ja joita ei pureta, tai kappaleet, jotka 

alkavat ja päättyvät eri sävellajeihin, ovat ainakin perinteisen schenkeranalyysin 

ulottumattomissa. (Larson 2009, 9-10.) 

 Larsson on vakuuttunut siitä, että säveltäjät ja improvisoivat muusikot 

eurooppalaisen taidemusiikin sekä jazzin parista pyrkivät luomaan musiikkia, joka 

koostuu schenkeranalyysin paljastamista syvärakenteista.  Hänen mielestään tämä on 

seurausta formuloiden käytöstä improvisoinnissa. Lisäksi Larson uskoo, että formulat 

eivät ole vain pintatason ilmiö, vaan ne ulottuvat syvemmällekin rakennetasolle. 

Esimerkkinä tästä hän käyttää Bill Evansin sooloa ja haastattelua. Soolosta ja 

haastattelusta saadaan Larsonin mainitsemia ilmiöitä esiin, mutta Bill Evans ja Larson 

itse vaikuttavat puhuvan eri asioista. Evansin lähestyessä sooloa harmoniselta 

kannalta jää Larsson kiinni vain äänenkuljetuksellisiin linjoihin.  (Larson 2009, 10-

32.)  Suurin puute ortodoksisissa schenker-analyyseissä on se, että ne, jääräpäisesti 

pitäytymällä 1800-luvun harmonisissa malleissa, eivät aina kykene tavoittamaan 
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soittajan päänsisäisiä mekanismeja. Jos soittaja mieltää ortodoksisen käsityksen 

mukaan dissonanssisen sävelen konsonanssiksi ja itsenäiseksi vakaaksi säveleksi, 

joka ei tarvitse (toista) konsonanssia tuekseen, ei tällainen analyysi enää voi tavoittaa 

soittajan intentioita, vaikka tuottaisikin muuten musiikillisesti koherenttia analyysiä.  

 

2.2 Liberaali schenkeranalyysi 

 

Henry Martin on tutkinut Charlie Parkerin sooloja schenkeranalyysillä kirjassaan 

"Charlie Parker and Thematic Improvisation" (2001). Martin käyttää tutkimuksessaan 

schenkeranalyysiä melko perinteisellä tavalla. Hän ainoastaan laajentaa sitä 

lisäsävelien ja konsonanssien osalta vastaamaan bebopin käytänteitä. Martinin kirja 

pyrkii kumoamaan Thomas Owensin omassa tutkimuksessaan tekemät väitteet, joiden 

mukaan  Parkerin soolot perustuvat formuloille, joilla ei ole yhteyttä kappaleen 

teemaan. (emt., 1-4.) Martin painottaa Parkerin soolojen ja teemojen välitason 

temaattista yhteyttä. Näistä yhteyksistä hän pyrkii rakentamaan hierarkkisia 

äänenkuljetusmalleja (emt., 111-128.) Hän saa esille yhtäläisyyksiä soolojen ja 

teemojen välille, mutta hän jättää käsittelemättä sen vaihtoehdon, että nämä 

yhtäläisyydet johtuisivatkin vain soinnutuksesta tai länsimaisesta 

viritysjärjestelmästä. Saman sointukierron päälle tiettynä aikakautena ja tietyn 

tyyppistä musiikkia improvisoidessa on vain rajattu määrä mahdollisuuksia sävelien 

järjestämiseen. Kun tätä sävelmateriaalia redusoidaan tarpeeksi, saadaan varmasti 

näkyville yhteneväisyyksiä.   
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Larsonin ja Martinin schenkeranalyysien suurin ero tulee ilmi niiden tavassa 

käsitellä sointujen lisäsäveliä. Martin on valmis tunnustamaan lisäsävelet itsenäisiksi 

ja täten myös muokkaamaan Schenkerin Urlinie-linjoja, kun taas Larsonin 

analyyseissä lisäsävelet ovat alisteisessa suhteessa stabiileimmille sointusävelille ja 

haihtuvat pois redusoitaessa. Näitä näkemyksiä voisi kuvailla liberaaliksi ja 

ortodoksiseksi schenkeranalyysiksi (Hayer 2012). Schenkerin alkuperäiset Urlinie-

linjat ovat: – – , – – – –  ja – – – – – – – . Ortodoksisten 

näkemysten mukaan nämä linjat riittävät kuvaamaan kaikkea tonaalista musiikkia, 

kun taas liberaalimman käsityksen mukaan Schenkerin teorian pitäisi elää ja muuttua 

musiikin muuttuessa. Ongelmaksi liberaalissa schenkerteorian tulkinnassa saattaa 

muodostua halu nähdä kaikki musiikki täysin vapautuneena ortodoksisen teorian 

painottamista säännöistä, jota se läheskään aina ole. Henry Martinkin syyllistyy 

tutkimuksissaan tähän muutamaan otteeseen (Heyer 2012). Jotta schenkeranalyysillä 

saatu tieto olisi uskollista analyysin kohteelle, tulisi musiikki nähdä ainoastaan sen 

itsensä tarjoaman viitekehyksen säännöillä.  

Kolmannen näkemyksen tähän Urlinie-linjaa koskevaan kiistaan tarjoaa 

Benjamin Givan (2001) swing-improvisaatiota käsittelevässä artikkelissaan, jossa hän 

toteaa Schenkerin Ursatzin ja Urlinie-linjojen käytön, niin muokattuina kuin 

orginaalimuodossaan, swing-aikakauden musiikkiin turhaksi.  Hänen mielestään ei 

ole syytä olettaa, että swing-improvisaatiot olisivat tonaalisia syvemmällä tasolla 

Schenkerin tarkoittamalla tavalla (Givan 2001). Niiden tonaalisuus on enemmän 

samankaltaisuutta kuin samanlaisuutta länsimaisen taidemusiikin kanssa. Givan 
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mielestä Urlinie-linjan korvaajaksi voidaan ajatella kunkin kappaleen melodiaa 

(emt.). Swing-aikakauden parafraasinen improvisaatiotyyli sopii tähän ajatukseen 

mainiosti. Schenkeranalyysillä saadaan näkyviin rakenteellisesti vahvojen, melodiasta 

saatujen sävelien ja niille alisteisien koristesävelien suhteita. Analyyseissään Givan 

hyväksyy kolmisointujen laajennukset ja blue note -sävelet potentiaalisiksi 

konsonansseiksi, lukeutuen näin enemmän Martinin edustamaan koulukuntaan. 

Lisäksi hän välillä painottaa analyyseissään ei-schenkeriaanisia ilmiöitä, kuten 

rytmisiä tai parafraasisia motiiveja, reduktiivisen analyysin edelle. (emt.).   

Givan saattaa analyyseissään mennä hieman liian pitkälle hylätessään Urlinie-

linjat kokonaan. Vaikka swing-musiikki ei olekaan täysin tonaalista, ei se myöskään 

ole täysin atonaalista; näin voisi olettaa Urlinie-linjojen ainakin jollain tasolla 

näkyvän myös swing-tyylin jazzissa.  Swing-kauden improvisaatio kyllä pohjautuu 

pitkälti parafraasisiin tekniikoihin ja kappaleen melodian muunteluun ja 

kommentoimiseen sooloissa. Urlinie-linjat taas kuvaavat ilmiöitä, jotka ovat 

syvemmällä musiikissa kuin erilaiset improvisatoriset tekniikat. Vaikka improvisaatio 

olisi parafraasista, on se silti sidoksissa johonkin harmoniseen kontekstiin, joka 

swing-kauden musiikin tapauksessa on jonkinlainen modaalis-tonaalinen hybridi. 

Hylkäämällä Urlinie-linjat Givan menettää myös yhden työkalun, joka voisi selvittää 

improvisaation taustalla olevaa harmonista kontekstia, joka kuuluu johdannossa 

luettelemiini hyvän analyysin osatekijöihin.    

Steve Larsonin kirjan arvostelussaan Dariusz Terefenko tuo esille ajatuksen 

uuden teorian kehittämisestä schenkerteorian tilalle tutkittaessa jazzia. Hän esittää 

kaksi kysymystä Larsonin kolmikon (kts. s. 9-10) jatkoksi: (4) mitä muutoksia 
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schenkerteoriaan tulee tehdä, jotta se olisi tehokas selittämään jazzmusiikin rakenteita 

ja (5) milloin nämä muutokset muovaavat schenkerteoriaa siinä määrin, että siitä 

tulee eri teoria kuin millaiseksi Schenker sen tarkoitti? Terefenkon mielestä 

Schenkerin teorian vahvuus ei ole sen kyvyssä selittää musiikillisia rakenteita eri 

musiikkityyleissä, vaan sen pohjalla olevien rakenteiden ja ilmiöiden universaalius, 

ainakin tonaalisen musiikin parissa. Äänenkuljetusmallit, prototyyppiset 

taustamuodot, graafinen rakennetasoja selittävä esitys ynnä muut schenkerteorian 

kulmakivet ovat Terefenkon mukaan niin vahvoja ja mukautuvia, että niiden päälle 

voisi rakentaa uuden teorian, joka vastaisi paremmin jazzmusiikin käytänteitä. 

(Terefenko 2010.) 

Kuten edellä on tullut selväksi, sisältyy jokaisen schenkeriaanisen 

koulukunnan ajatusmalleihin omat vahvuutensa ja ongelmakohtansa. Jotta 

schenkeranalyysillä olisi mahdollista tutkia jazzmusiikkia, on sitä eittämättä 

muokattava. Samalla täytyy myös pitää huoli siitä, että sitä ei muuteta liikaa, jolloin 

se ei enää kuvaa asioita, joita sen on tarkoitus kuvata. Schenkerteorian rajat on 

hahmotettava ja hyväksyttävä se tosiasia, että se ei kykene kuvaamaan kaikkea 

mahdollista musiikkia. Analysoidessa on tutkijan tai muusikon herkistettävä itsensä 

analysoitavalle musiikille ja toimittava sen ehdoilla, mutta myös herkeämättä 

tunnusteltava analysointimetodiaan ja sen rajoja.  
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2.4 Schenkerteoria vuonna 2013 

 

Analysoin improvisoituja saksofonisooloja eri aikakausien jazzkappaleissa 

schenkeranalyysimetodilla. Näin ollen joudun ottamaan kantaa edellä esiin tulleisiin 

schenkeranalyysin ongelmakohtiin. Larsonin esittämät kysymykset kattavat 

analyysimetodin ongelmakohdat melko hyvin, mutta  hänen vastauksensa eivät 

suoraan sovellu omaan tutkimukseeni. Dissonanssien ja konsonanssien erottelu on se 

kynnyskysymys, joka määrittää schenkermetodin käyttökelpoisuuden 

jazzanalyyseille. Vain tonaalisesti vakaita säveliä on mahdollista koristella ja 

prolongoida Schenkerin tarkoittamalla tavalla. Tästä seuraa tonaalisesti epävakaiden 

sävelten redusoituminen näkymättömiin analyysien syvemmiltä tasoilta. Näin ollen 

Urlinie-linjat voivat koostua vain vakaista sävelistä. Tämä ajatusmaailma on 

ilahduttavan lähellä improvisoivan soittajan mentaaliprosesseja, joissa soolo 

ankkuroidaan kappaleeseen ja sävellajiin tonaalisesti vakailla sävelillä ja niiden 

välillä luodaan jännitteitä värikkäämmillä tai dissonoivimmilla sävelillä.  Tämä 

tietenkin pätee ainoastaan tonaalisen musiikin parissa.   

Jazzmusiikissa konsonanssien käsittely on vapaampaa kuin Schenkerin 

analysoimassa musiikissa, joten ei olisi tarkoituksenmukaista yrittää pakottaa 

jazzkappaleita vain kolmisoinnuista koostuvaan muottiin. Esimerkiksi monet 

jazzkappaleet loppuvat sointuun, joka sisältää purkautumattoman sekstin. Koska 

epäilemättä jazzmuusikot käsittävät tällaisen sekstin monesti konsonanssiksi, on se 

myös analyysiä tehdessä hyväksyttävä konsonanssiksi, vaikka se vaatisi muutoksia 

teoriaan. Uusien sävelien hyväksyminen vakaiden konsonanssien joukkoon muuttaa 
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mahdollisia Urlinie-linjoja. Tämä oikeastaan vain lisää schenkermetodin 

selitysvoimaa, koska vertaamalla tällaisia modifioituja Urlinie-linjoja alkuperäisiin 

voidaan hahmottaa kappaleen suhdetta 1800-luvun taidemusiikin esittelemään 

tonaalisuuteen. Taidemusiikin puolella tapahtunut tonaalisuuden kehitys ja lopulta 

sen hylkääminen ainoana vaihtoehtona on miltei analoginen jazzin puolella 

tapahtuneeseen kehityskulkuun, joka tosin tapahtui satojen vuosien sijasta 

kymmenissä vuosissa. Tämäkin ajatus puhuu sen puolesta, että taidemusiikkiin 

kehitetyt analyysimenetelmät voivat olla hyödyllisiä jazzia tutkittaessa.  

Jazzkappaleissa, ja varsinkin sooloissa, ei voida olettaa, että tietyt äänet 

käyttäytyisivät aina samalla tavalla, vaan niiden konsonanssisuus tai dissonanssisuus 

on määriteltävä tapauskohtaisesti. Jazzmusiikista löytyy tapauksia, joissa 

kolmisoinnun ulkopuolinen sävel on selkeästi dissonanssi ja purkautuu lopulta 

sointusäveleen. Tapauksissa, joissa dissonanssia ei pureta, voi puolestaan olla kyse 

joko konsonanssista, joka ei tarvitse tuekseen kolmisoinnun sointusäveltä, tai 

dissonanssista, joka vain jätetään purkamatta. Tällöin voi kyseessä olla esimerkiksi 

yleinen tritonus-korvaus (Ts.), jossa sävel korvataan siitä tritonuksen päässä olevalla 

sävelellä. Tällainen korvaus, kuten myös dissonanssi, joka purkautuu sointusäveleen, 

käyttäytyy Larsonin teorian mukaisesti, ja saa merkityksensä vasta suhteestaan 

konsonoivaan sointusäveleen. Näiden tapausten lisäksi oman erillisryhmänsä 

muodostavat kappaleet, joiden soinnutus ei rakennu terssipinojen varaan, vaan 

koostuu esimerkiksi kvarttipinoista tai muunlaisista klustereista. Tällaisten 

kappaleiden soinnutus noudattaa usein enemmän sointiväreihin perustuvaa 

ajattelumallia kuin tonaalista logiikkaa.  Benjamin Givanin huomautus swing-

musiikin tonaalisuudesta voidaan laajentaa käsittämään myös edellä mainitun 
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kaltaisia kappaleita, jotka hyödyntävät tonaalisuutta olematta pohjimmiltaan 

tonaalisia. 

Schenkeranalyysin sovittaminen jazzmusiikkiin ei varmastikaan olisi ollut 

mieleen itse Heinrich Schenkerille. Hänen tiedetään verranneen jazzin rytmillistä 

antia kiskoilla kolistelevaan tavarajunaan ja metronomiin sekä sanoneen jazzin 

kiihottavan luita mielen sijasta (Gar´cia 2013). Jälkimmäisessä lausahduksessa piilee 

kyllä syvän ymmärryksen siemen, mutta muuten Schenker saattoi olla hieman 

ahdaskatseinen metodinsa kanssa. Luulen schenkeranalyysin voivan paljastaa 

musiikillisia rakenteita myös sen alkuperäisen fokuksen ulkopuolella olevasta 

musiikista. Tätä oletusta lähden seuraavassa luvussa testaamaan. 
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3 Kolmen jazzimprovisaation schenkeranalyysi  

  

Analyysejäni varten olen valinnut kolme improvisoitua saksofonisooloa eri 

vuosikymmeniltä. Ensimmäinen improvisaatio on Lester Youngin 

tenorisaksofonisoolo Count Basien kappaleessa "Boogie Woogie" (I May Be Wrong). 

Soolon olen transkriptoinut vuoden 1936 levytykseltä, jossa Lester Young esiintyy 

yhdessä Count Basie Orchestran ja Jimmy Rushingin kanssa. Toinen soolo on Charlie 

Parkerin alttosaksofonisoolo kappaleessa "K.C. Blues". Analyysin pohjana käytän 

kirjasta Charlie Parker Omnibook  (Aebersold, 1978) löytyvää transkriptiota, jota 

olen täydentänyt omien havaintojeni mukaan. Transkriptioitu kappale löytyy Parkerin 

levyltä "Swedish Snaps" vuodelta 1951. Levyllä esiintyvät Parkerin lisäksi Miles 

Davis, Max Roach, Teddy Kotich ja Walter Bishop. Viimeinen analyysin kohde on 

John Coltranen kappale "Blues For You" ja sen miltei koko kappaleen käsittävän 

tenorisaksofonisoolon ensimmäiset sointukierrot. Kappale on levytetty "My Favorite 

Things" sessioiden yhteydessä ja julkaistiin 1962 yhdessä neljän muun 

bluespohjaisen kappaleen kanssa ilman Coltranen suostumusta tämän vaihtaessa levy-

yhtiötä. Coltranea säestää Elwin Jones sekä Steve Davis. Transkriptio on tehty 

suoraan tästä levytyksestä. 

 Kaikkia sooloja yhdistää niiden taustalla oleva blueskiertoa noudattava 

harmonia. Kahdentoista tahdin blueskierto on rhythm changes -kierron lisäksi   yksi 

käytetyimmistä sointukierroista  läpi jazzin historian. Sen harmonia on 

eurooppalaisen taidemusiikin ja nuotinlukutaidottomien  afroamerikkalaisien 



 18 

muusikoiden laulujen perua (van der Merwe 1992, 196-197). Alkujaan bluesia 

saatettiin soittaa ja laulaa ainoastaan yhden toonikasoinnun päälle, mutta jo 1900-

luvun alussa perusmuotoinen blueskierto alkoi hahmottumaan ja oli viimeistään 

1930-luvulla vakiintunut nykyisen laiseksi (van der Merwe 1992, 198-204). 

I I I I 

I I IV IV 

V IV I I 

Kahdentoista tahdin blueskierto yhdessä sen perusmuodoistaan  

 

 Blueskierron kehitys yhden tehon varaan rakentuneesta 

laulumuodostaan kohti nykyisenkaltaista perusmuotoaan ja jazzin historiassa 

esiintyneitä eri variantteja, on myös kehitystä, jossa bluespohjainen musiikki on 

imenyt itseensä länsimaista harmonia-ajattelua ja tonaliteettiä. Yhden soinnun varaan 

rakentunut blues oli vielä hyvin modaalista, kun taas esimerkiksi Charlie Parkerin 

niin sanottu bird blues, toiselta nimeltään New York -blues, rakentuu miltei kokonaan 

tonaalisten tehojen varaan.  

 Kun taustalla oleva perustason harmonia pysyy muuttumattomana, 

nousevat tämän tutkimuksen polttopisteessä olevat aikakausi- ja tyyliriippuvaiset erot, 

sekä soittajien omat tyylit, huomattavampaan rooliin. On kuitenkin huomattava, että 

blues-kierto ei ilmene jokaisessa kappaleessa samanlaisena vaan kullekin 

aikakaudelle tyypillisenä varianttina.  
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 Jos ajatellaan jazzin olevan afrikkalaisen rytmikäsityksen ja 

eurooppalaisen harmoniaperinteen sulautuma, jossa spektrin yhtä  päätä edustaa 

ruumiillinen rytmisyys ja toista älyllinen duuri/molli -tonaalinen harmonia-ajattelu, 

vievät blues-soinnutus, bluenote-sävelien käyttö sekä varsinkin bluesille tyypilliset 

toisteiset riffit kappaleen painopistettä enemmän rytmisyyden ja modaalisuuden 

suuntaan tonaalisen koherenssin kustannuksella. Sointujen vaihtuessa 

muuttumattomana toistuva kuvio heikentää tonaliteetin tuntua ja vie kappaletta 

modaalisen logiikan pariin. Blueskaavaa noudatteleva soinnutus typistyy 

schenkeranalyysin syvemmillä tasoilla muotoon I-I-IV-I-V-I, joka ei täysin vastaa 

esimerkiksi "Rhythm Changes" -kierrosta tai monista länsimaisen taidemusiikin 

kappaleista löytyvää I-I-V-I -muotoa (Martin 2001, 10-11). Tämä asettaa täysin 

tonaaliselle musiikille kehitetyn schenkerteorian haasteiden eteen. Toisaalta se saattaa 

tarjota tuoreen ja oivaltavan näkökulman bluesin ja jazzin kahdesta maailmasta 

tehokeinoja ammentavan luonteen tutkimiseen. 

Samalla kun edellä olevat kappaleet edustavat omia aikakausiaan omine tyyli- 

ja harmoniakäsityksineen, asettavat ne erilaisia haasteita schenkerteorialle. Lester 

Youngin kappale on vahvasti swing-tyylinen, joten Benjamin Givanin ajatukset 

toiminevat hyvänä lähtökohtana analyysille. Swing-aikakauden jazzia leimaavat 

siirtyminen kolmisoinnuista nelisointuihin harmonian perustana ja parafraasisen, 

horisontaalisen ajattelun korvautuminen vertikaalisella suhtautumisella 

improvisoimiseen (Bradford 2007; Yurochko 1993, 65).  Swingmusiikki oli vielä 

1930-luvulla käyttömusiikkia, se soi tanssiaisissa ja juhlissa. Orkesterien koko kasvoi 

swing-aikakaudella verrattuna sitä edeltäneeseen New Orleans tyyliin (Yurochko 

1993, 65-66). Tämän myötä sovitukset tarkentuivat ja improvisaatiot alkoivat 
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muuttua kollektiivisista tarkemmin jäsennellyiksi ja solistikeskeisiksi. Näin swing 

lopulta menetti osan siitä villiydestä ja vaarallisuudesta, jota siinä jazzin alkuaikoina 

oli ollut. (Bradford 2007; Yurochko 1993, 65-66.) 

 Parkerin kappale edustaa taas bebop-aikakautta ja ajatusmaailmaa, joka oli 

eräänlainen vastaisku swingin viihteellisyydelle ja kaupallisuudelle. Bebopparit 

veivät jazzin New Yorkin klubien hämärille estradeille ja palauttivat siihen osan siitä 

alkuvoimasta ja raakuudesta, joka oli swingissä menetetty. Bebop-aikakaudella 

jazzista tuli myös ensimmäistä kertaa taidemusiikkia; sitä soitettiin ainoastaan sen 

itsensä tarjoamien esteettisten elämysten takia. Kokoonpanot pienenivät ja solistit 

alkoivat laajentaa ilmaisuaan ja tutkia sekä venyttää tonaalisen harmonian rajoja. 

Beboppareiden ajatusmallin mukaan, mikä tahansa sävel oli soitettavissa minkä 

tahansa soinnun päälle, kunhan se kyettiin melodiankuljetuksellisesti motivoimaan. 

(Yurochko 1993, 99-110; Scully 2013.)  Bebopin emansipoitunut dissonanssi-ajattelu 

sekä sen suhde ainakin pinnallisesti tonaaliseen rakenteeseen voivat aiheuttaa 

schneker-teorian kanssa erilaisia ristiriitoja. 

 Coltranen improvisaatio on tutkimukseni improvisaatioista modernein. Se on 

levytetty 1960-luvulla, jolloin bebopin jälkikaiut vielä elivät vahvasti hardbop- ja 

cooljazz-suuntausten taustalla. Samalla alkoi viimeinen yritys palauttaa jazziin 

takaisin siihen alkuaikoina kuulunut villi energia ja arvaamattomuus  (Yurocho 1993, 

127-165). Tämän muun muassa Ornette Colemanin johtaman musiikillisen 

vastavallankumouksen alkuaikoihin sijoittuu myös analysoimani John Coltranen 

"Blues for You". Se kurkottelee tonaalisiin perustuksiin muurautuneena pitkälle 

atonaalisen jazzin vapauteen. Tällaiset modernimmat musiikillisen materiaalin 
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jäsentelyn muodot saattavat olla schenkeranalyysin tavoittamattomissa.  

Carol Krumshalin tekemästä sävelluokkahierarkiatutkimuksesta (1990) 

voidaan huomata, että ihmiset jäsentävät säveliä hierarkkisesti kuullen 

toonikakolmisoinnun sävelet vakaimpina sävelinä. Tämän lisäksi tutkimuksen 

tulokset viittaavat siihen, että jokainen kromaattisen asteikon sävel voi tietyssä 

ympäristössä saada vakaan sävelen aseman (Krumshall 1990, 31). Tämän teorian 

pohjalta on helppo ymmärtää,  että koska eri aikakausina on hyväksytty 

konsonansseiksi eri määrä säveliä, on analyysissä pidettävä mukana myös tyylin ja 

aikakauden huomioonottava taso. Analyysiä tehdessä on jokainen ääni ja liike 

tulkittava sitä ympäröivän musiikillisen materiaalin sekä aikakauden antamilla 

reunaehdoilla. Vain näin voidaan työstää analyysiä, joka oikeasti tavoittaa soivan 

materiaalin ja kertoo siitä jotain olennaista.  

Puhtaasti harmonisten seikkojen lisäksi analyysissä  on huomioitava 

käytännön yhtyesoiton aiheuttama eksplisiittisten ja implisiittisten sävelien ja 

sointujen ero. Monesti jazzkappaleet rakentuvat jonkun valmiin kappaleen, teeman  

tai, kuten tutkimukseni tapauksessa, blueskaavan päälle. Tällaiseen valmiiseen 

sointukiertoon soittajat lisäilevät tai poistavat säveliä ja sointuja makunsa mukaan. 

Näin ollen tutkittaessa improvisaatiota on syytä pitää mielessä, että improvisaation 

pohjalla oleva kierto, kuten perinteinen blueskierto, ei aina ole sama kuin soiva 

lopputulos, mutta silti se usein on se lähtökohta, johon improvisoija sovittaa oman 

soittonsa. Toki yhtyeen sisäinen kommunikaatio usein toimii ja kaikki soittajat ovat 

ainakin jollain tasolla kartalla, minkälaisia variaatioita on ilmassa. Silti tilanne, jossa 

kaikki soittajat korvaavat jonkin soinnun eri tavoin,  on myös mahdollinen.  Näin 
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ollen improvisaatiota on tutkittava molempia - sekä eksplisiittisiä että implisiittisiä - 

sointuja vasten.  

Nämä ennakkokäsitykset mielessä yritän purkaa seuraavassa kappaleessa 

edellä mainitut improvisaatiot schenkeranalyysin avulla muotoon, josta on hyötyä 

improvisaation opiskelussa ja tyylien tutkimisessa. Jotta tähän tavoitteeseen 

päästäisiin, täytyy analyyseillä saatavan tiedon kertoa niistä prosesseista, joita soittaja 

käy läpi improvisoidessaan. Analyyseistä vedettävillä johtopäätöksillä tai niistä 

johdetuilla harjoitteilla täytyy olla mahdollisuus päästä analyysinkohteen kaltaiseen 

soivaan lopputulokseen. Sen lisäksi, että analyysistä selviää vastaukset kysymykseen 

mitä tulisi samalla vastata myös kysymykseen miksi. Jotta voisi ymmärtää solistin 

tekemät musiikilliset ratkaisut, on nähtävä kukin esitys ja improvisaatio osana 

suurempaa kokonaisuutta omalla paikallaan alati etenevässä musiikillisessa 

evoluutiossa. Nykysoittajan näkökulmasta, kun kaikki historian tyylit ja tekniikat 

ovat käytettävissä ja sallittuja, korostuu tietyn tyylin takana olevan ajatusmaailman 

ymmärtäminen ja omaksuminen oman improvisoinnin kehittämisessä.  

 Analyysien tekemisessä musiikin analyyttinen kuuntelu nousee tärkeään rooliin. 

Transkriptiota tehdessä kuunteleminen on ymmärrettävästi tärkein työkalu, mutta tämän 

jälkeenkään analysoitavan kappaleen kuuntelua ei tulisi unohtaa. Kuuntelun tulisi olla 

tärkein musiikista löytyvien ilmiöiden tulkintaa ohjaava tekijä. Myös omaan kuunteluun 

ja kuulemiseensa tulisi suhtautua kriittisesti. Korvamme eivät kykene tavoittamaan 

esimerkiksi 1930-luvun musiikkia samanlaisena kuin silloiset ihmiset sen ovat kuulleet. 

Korvamme ovat aina sidoksissa aikaamme ja omaan kuunteluhistoriaamme. Tähän 

ongelmaan erilaiset analyysimetodit ja historian tunteminen tarjoavat erilaisia ratkaisuja 
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ja näkökulmia auttamalla hahmottamaan muiden ihmisten tapoja kuulla musiikkia. 

Kuuntelemisen lisäksi soittaminen on hyvä analyysityökalu. Soittamalla musiikki 

näyttäytyy erilaisena kuin pelkästään kuuntelemalla. Esimerkiksi soittimien logiikasta ja 

käyttöliittymistä lähtöisin olevat ratkaisut ja valinnat nousevat näin esille. 

Parhaimmillaan analyysin tekeminen on toimintaa, jossa kuunteleminen, soittaminen, 

erilaiset analyysimetodit ja historia yhdistyvät yhdeksi hedelmälliseksi 

oppimistapahtumaksi.  
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3.1 Analyysimerkinnöistä 

 

Improvisaatiot on esitetty nuottikuvana, jossa ylin rivi esittää kunkin soolon 

transkriptiota sointuineen ja alempi rivi pintatason schenkeranalyysiä. Analyysin 

lineaariset elementit on merkitty nuottiin sivulta 4 löytyvin merkinnöin ja tonaalisesti 

vakaat sävelet neljäsosavarsilla. Pintatason lisäksi nuottiin on merkitty Urlinie-linjat 

numeroin. Lisäksi sooloista on erikseen esitelty syvemmän tason analyysi Urlinie-

linjoineen. Nuottikuviin on myös merkitty muita huomionarvoisia seikkoja 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

Schenkeranalyysi merkintöjä Konsonanssi hyppy (Cs.), Arpekkio(Arp.), Asteikkokulku (p) ja Urlinie-linjan 
ensimmäinen aste (1) sekä sivusävel (n). 

 

 

Syvätasonmerkinnät samoista tahdeista: Urlinie (1) ja muita huomionarvoisia tehoja(4,3) 
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 Ensimmäisessä esimerkissä on kyse soinnun kvinttiä prolongoivasta 

konsonanssihypystä septimiltä kvintille. Toisessa esimerkissä prolongoidaan vaihtuneen 

soinnun kvinttiä terssiltä alkavalla sointuarpeggiolla. Kolmannen tapauksen 

asteikkokulku prolongoi toonikaa, joka samalla vakiinnuttaa paikkansa Urlinie-linjan 

ensimmäisenä asteena. Viimeiset esimerkit esittelevät osittaisen sivusävelliikkeen sekä 

syvemmällä tasolla kvartilta terssille laskevan linjan, joka ei kuitenkaan saa Urlinie-

statusta. Monet länsimaisen taidemusiikin teosten analyysit voivat koostua useista väli- 

ja pohjatasoista, mutta suurin osa jazzkappaleista on niin lyhyitä, että niitä ei ole 

mielekästä analysoida kuin pinta- ja pohjatasolla. Tämä tietenkin rajoittaa joidenkin 

schenkeriaanisten välitasoille tyypillisten ilmiöiden havaitsemista jazzkappaleissa.   
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3.2 Boogie Woogie (I May Be Wrong)

 

Boogie Woogie soolo tahdit 1-12 

  

 

Boogie woogie soolo tahdit 13-24 
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Lester Youngin soolo on kahden kahdentoista tahdin sointukierron (chorus) mittainen. 

Kappaleen soinnutus noudattelee swing-aikakaudelle tyypillistä blueskierto-varianttia 

D-duurissa. Perusmuotoiseen kiertoon on lisätty muutama välidominantti ja osa 

soinnuista on laajennettu seksti- tai noonisävelillä. 

 Youngin sooloa analysoidessa schenkermetodilla tulee nopeasti selväksi, että 

sen tonaalisesti vakaat sävelet ovat pääosin peräisin D-duurisävellajin kolmisoinnuista. 

Muunnesäveliä ei juurikaan esiinny, mistä voisi päätellä, että kyseinen soolo olisi 

analysoitavissa ortodoksisen schenkerteorian keinoin ilman muutoksia alkuperäisiin 

Urlinie-linjoihin. Vasta syvempi tarkastelu paljastaa asian todellisen laidan. 

  Schenkeranalyysin syvemmiltä rakennetasoilta löytyvät Urlinie linjat ja 5^-3^(-

2^)-1^.  Nämä linjat ovat hyvin lähellä perinteisen schenkeranalyysin Urlinie-linjaa 5-4-

3-2-1. Youngin soolon Urlinie-linjoista ei löydy kvarttisäveltä tai se ei ole  painokas. 

Monesti jazzkappaleissa kvartti ja nooni jäävät kokonaan näkymättömiin, toisin kuin 

1800-luvun länsimaisen taidemusiikin parissa (Martin 2001, 28). Kvartin eli  G-sävelen 

painoarvoa soolon ensimmäisellä puoliskolla heikentää sen lyhyt kesto sekä sen 

ilmeneminen kohdassa, jossa sen sijoittuminen äänenkuljetuslinjoille on epäselvää. 

Yleensä Urlinie-linjojen sävelet sijaitsevat ylimmässä "äänessä", mutta kyseinen kohta 

(tahti 10) on tämän suhteen hieman epäselvä. Soolon loppupuolella kvarttisävel jää 

kokonaan piiloon. Toisaalta sävel E (tahdit 11 ja 23) saa tässä soolossa suuremman 

painoarvon kuin Martin teoriallaan ehdottaa. Sen prolongaatio sisältää ensimmäisessä 

choruksessa koko toisen asteen kolmisoinnun sävelet. Toisessa choruksessa se ilmenee 

tosin vain implikoituna sävelten G ja H kautta. 

  



 28 

 Vaikka Lester Young soittaa soolonsa tonaalisuuden ehdoilla ja soolon sävelet, 

jotka eivät sovi ortodoksiseen schenkeranalyysiin, redusoituvat tässä tapauksessa 

syvemmiltä tasoilta pois, ei Youngin soolo kuitenkaan tunnu noudattelevan 

tonaalisuuden periaatteita samalla tarkkuudella kuin perinteinen schenkeranalyysi 

vaatisi. Siinä on  havaittavissa kaikuja swingille tyypillisestä horisontaalisesta 

ajattelusta. Soolosta puuttuvat esimerkiksi kokonaan viidennen asteen terssisävelet, joka 

osaltaan kielii bluesasteikon (D-E-F-F#-G-A-B-D) modaalisesta käytöstä. Tämä 

heikentää soolon tonaalisuuden astetta ja vie sitä suuntaan, jossa perinteisen 

schenkeranalyysin ei voi olettaa tavoittavan täysin sen logiikkaa. Henry Martinin 

modifioimat Urlinie-linjat tuntuisivat sopivan soolon harmoniseen pohjaan riittävällä 

tarkkuudella. Tämä vahvistaa tunnetta siitä, että soolo ei toimi täysin 1800-luvun 

länsimaisen taidemusiikin esittelemän tonaalisuuden mukaan, mutta ei myöskään hylkää 

sitä täysin, vaan ainoastaan sekoittaa siihen jazzin blues- ja afrikka- perinteistä 

ammennettua ajatusmaailmaa. Vaikka schenkeranalyysi ei kykenisi tavoittamaan täysin 

tällaisten tietyllä tapaa esitonaalisten kappaleiden logiikkaa, näyttää se meille kuitenkin, 

miten ja missä määrin kappaletta sitovat tonaaliset lait ja käytännöt. Tällaisen tonaalisen 

identiteetin tunnistaminen helpottaa kappaleen analysoimista ja musiikillisten 

tapahtumien suhteuttamista oikeaan kontekstiin.  

 Verrattaessa soolon kahta kiertoa toisiinsa huomataan, kuinka paljon ne 

muistuttavat toisiaan syvemmällä rakennetasolla.  Kummastakin löytyy miltei 

identtinen Urlinie-linja sekä niiden viimeiset kadenssit noudattelevat samoja 
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lainalaisuuksia. 

 

Boogie Woogie soolon syvätaso & Urlinie-linja 

  

 Soolo alkaa bluesille tyypillisellä riffimuotoisella eleellä, jossa Lester Young tuo 

sooloaan bluesin modaalisesta maailmasta tonaalisen ajattelun piirin muuntamalla 

sävellajin terssiä kulloinkin vallitsevaan sointuun sopivaksi. Ensimmäiset tahdit 

koostuvat D-duurikolmisoinnun kvinttikäännösarpeggiosta, johon oman värinsä antaa 

purkausta kahden tahdin ajaksi  odottamaan jäävä noonisävel. Toisen choruksen alku 

koostuu hyvin samankaltaisista elementeistä. Soolon puoliväli on kummallakin kertaa 

myös lähes identtinen koostuen A- ja D-sävelten prolongaatioista sekä D-

duurikolmisoinnun arpeggiosta. Mielenkiintoinen juonne Lester Youngin soolossa on 
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sävellajin terssin muutos alennetuksi terssiksi, ensin vallitsevien sointujen mukaan ja 

lopuksi bluenote -säveleksi. Young tuntuu soolonsa aluksi välttelevän suurimpia blues-

kliseitä ja kieltäytyy käyttämästä alennettua terssiä blue-note -sävelenä ennen soolon 

loppupuolta, jossa  alennettu terssi esiintyy blue-noten roolissa purkautuen F#-sävelelle 

ensin D7 -sointua ja sitten A7 -sointua vasten.  

 

Alennettu terssi sointusävelenä sekä blue note -sävelenä 

 

 F# -sävelellä on myös erityistehtävä kummankin choruksen lopussa, jossa se 

muodostaa viidennen asteen dominanttiseptimisoinnun kanssa 6^/V -1^/I  -kadenssin. 

Henry Martinin teorian mukaan jazzkappaleissa tämä kadenssi korvaa usein 

taidemusiikissa käytetyn 2^/V - 1/I -linjan  (Martin 2001, 28). Lester Young kuljettaa 

näissä kadensseissa myös dominattisoinnun kvarttisäveltä yhdessä sekstin kanssa.   

 Huomattavaa on myös sekstisävelen (B) runsas käyttö. Se selittyy kadensseissa 

dominantin II-V -laajennuksena. Muutamassa tapauksessa se saa tuekseen pianistin 

sointuihin lisäämän sekstin. Näissä tapauksissa se on analysoitavissa tonaalisesti 

vakaaksi sointusäveleksi.  Bluessooloa soitettaessa sekstin runsasta esiintymistä voi 

osaltaan selittää myös tyypillinen tapa käyttää kuudennelta asteelta alkavaa 

mollipentatonista asteikkoa modaalisesti. Tarkasteltaessa Lester Youngin soololinjoja 

pianon sointuja vastaan huomataan, että sointujen septimisävelet eivät monessakaan 

kohtaan saa vakaansointusävelen asemaa. Niitä ei prolongoida vaan ne puretaan, kuten 

muutkin dissonanssit vakaampiin kolmisoinnun säveliin. Muutamassa kohdassa, 

esimerkiksi tahdissa 2. säveltä F eli G7-soinnun septimiä prolongoidaan sivusävelellä E. 
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Tämä saattaa kuitenkin olla enemmän seurausta bluesasteikon modaalisesta käytöstä ja 

soolon riffimuotoisesta alusta kuin septimit vakaiksi säveliksi hyväksyvästä ajattelusta. 

Seuraavassa choruksessa F-sävelen sijasta kuullaankin F#, joka entisestään vahvistaa 

edellä kuvattuja tuntemuksia. Myös se, että swing-aikakautta yleisesti pidetään aikana, 

jolloin nelisoinnut vasta vakiinnuttivat paikkaansa jazzin parissa, tukee tätä ajatusta 

(Bradford 2007).   
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3.3 KC Blues 

K.C. Blues soolon tahdit 1-24 
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Ensimmäinen huomattava asia Charlie Parkerin "K.C. Blues" -kappaleessa on soolon  

aloittavan pick-up -kuvion tilanne, jossa orkesterin jäsenten keskinäinen 

kommunikaatio pettää. Pianisti ja Parker soittavat selkeästi I-asteen soinnun ja siihen 

nähden vakaita säveliä; sen sijaan   kontrabasisti ajattelee soolon aloituksen tarvitsevan 

dominanttitehoa ja soittaa G7-soinnun arpeggiona.  

 Pintatasolla tarkasteltuna "K.C. Bluesia" määrittää II-VII-I muotoinen toistuva 

motiivi. Parker käyttää sitä useasti vahvistamaan toonikalle siirtymistä sekä muutaman 

kerran siirtymistä kvintille tai toiselle asteelle. Tästä motiivista löytyy myös koko 

bebop-aikakautta määrittävä johtosävelliike (nuoteissa lipullinen kahdeksasosanuotti).  

 

K.C. Blues kappaleen motiivi tahdeissa 19 ja 9 

 

Bebop-tyylisen jazzin tunnusmerkkinä voidaan pitää johtosävelen runsasta käyttöä ja 

siitä johdettua ns. bebop-skaalaa (C-D-E-F-G-A-Bb-B-C).  Bebop-skaalan 

traditionaalinen käyttö, jossa sointusävelet soitetaan vahvoille tahdin osille ja 

johtosävelet heikoille tahdinosille eli up beateille, on omiaan vahvistamaan kulloisenkin 

soinnun tonaalista tehoa (Aebersold, 1978). Parkerin soolossa dissonanssit purkautuvat 

joko vakaisiin sointusäveliin tai sointujen vaihtuessa. Niitä ei jätetä roikkumaan, vaan 

ne löytävät tiensä oikeaoppisesti vakaille sävelille. Näin musiikillinen materiaali 
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noudattelee tonaalisuuden sääntöjä.

 

Parkerin äänenkuljetuksia kohti vakaita sointusäveliä tahdeissa 20-23. 

  

Parker ei kuitenkaan tyydy tähän muiden aikalaistensa suosimaan tapaan soittaa, vaan 

on viemässä musiikkiaan uuteen suuntaan.  Hänen ehkä suurin innovaationsa oli tämän 

peruskonseptin rajojen laajentaminen tonaalista koherenssia kuitenkaan rikkomatta. 

Vaikka suurin osa muunne- ja johtosävelistä esiintyvät up beat -iskuilla ja ne puretaan 

melko nopeasti vakaampiin sointusäveliin, esiintyvät ne välillä myös rytmisesti 

painokkailla iskuilla. Esimerkiksi tahtien 7-8 muunnetun kvintin liike ylöspäin A-

sävelelle on niin pitkä, että  se tuntuu, perusmuotoisen kvintin loistaessa poissaolollaan, 

stabiloivan itsensä ja ottavan perusmuotoisen kvintin roolin näissä tahdeissa.  

 

Alennettu kvintti tahdeissa 7-8. 

 

Myös lyhyempiaikaisia, mutta silti pidennettyjä purkauksia, esiintyy monessa kohtaa 

sooloa. Näillä tekniikoilla Parker laajentaa tonaalisuudessa vielä tiukasti kiinni olevan 
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bebop-jazzin sanavarastoa. 

 

"K.C Blues" -kappaleen soolon analyysin syvätaso sekä Urlinie-linja. 

  

 Syvemmällä tasolla Parkerin soolo noudattelee ensimmäisessä choruksessa 

osittain Martinin alennetulta terssiltä alkavaa Urlinie-linjaa. Toisessa choruksessa  

blueskaavan noudattaminen tuntuu vievän kappaletta tonaalisuudesta poispäin. Toisen 

choruksen Urlinie-linja ei muistuta Martinin eikä Schenkerin Urlinie-linjoja. Sen sijaan 

monet sen sävelistä ovat johdettavissa blueskierrosta. Muista analysoiduista sooloista 

Parkerin soolo eroaa siinä, että sen ainoana tonaalisuudesta vieraannuttavana 

elementtinä toimii blueskaava. Youngin ja Coltranen sooloissa tonaalisuutta rikotaan 

monin eri tavoin  ja blueskaavan käyttö peittyi osittain näiden alle. Parkerin soolo taas 

noudattaa tonaalisuuden perusperiaatteita, vaikkakin välillä hieman haastaen ja rajoja 

venyttäen. Näin blueskaavan vaikutus pääsee täysimääräisenä esille. Syvätasolta löytyy 

myös pintatasolla vaikuttanut johtosävel-motiivi. Tällaisia motiivisia yhtäläisyyksiä eri 
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tasojen välillä Schenker nimitti motiiviseksi rinnakkaisuudeksi (motivic parallerism) tai 

piilotetuiksi repetitioiksi (hidden repetition) (Larson 2009, 40. Pankhurst 2001). Tämän 

tutkimuksen puitteissa ei ole kannattavaa lähteä pohtimaan kyseisen ilmiön merkitystä 

tai sen informaatioarvoa tämän suuremmin, koska aihe on  suhteellisen laaja ja vaatisi 

perusteellisempaa läpikäyntiä kuin  tässä pro gradu -tutkielmassa on mahdollista.   

 Verrattuna "Boogie Woogieen" "K.C. Bluesin" soolosta löytyy vähemmän 

bluesmaisia riffejä ja enemmän asteikkokulkuja sekä sointuarpeggioita. Parkerin 

ajatusmaailma pohjautuu enemmän sointujen ja sointuvaihdosten varaan kuin swing-

aikakaudella oli tapana. Silti Parker säilyttää soolossaan vahvan bluesmaisen tunnelman 

käyttäen tuttuja bluesidiomeja kuten blue note -säveliä ja dominanttiseptimisoinnun 

päälle soitettua sekstiä. Swingkauden jazziin verrattuna Parkerin bebop perustuu 

nelisointujen varaan sekä niiden laajentamiseen muunnesävelillä esimerkiksi b9-

sävelellä kuten tahdeissa 4 ja 14. Lisäksi tritonuskorvauksia esiintyy useammin kuin 

swing aikakaudella oli tapana, esimerkiksi tahdissa 20. Jos Lester Youngin soolo oli 

tietyllä tapaa esitonaalista, on Parker jo hyvää vauhtia menossa kohti uudenlaista 

vapaampaa tonaalisuutta.   
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3.4 Blues To You 

Blues to You soolon tahdit 1-24 
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John Coltranen "Blues To You" -kappale eroaa edellisistä analyysin kohteista 

kokoonpanollaan, jossa on tenorisaksofonin lisäksi ainoastaan rummut ja basso. Tämä 

tekee solistin asemasta harmonisesti vapaampaa, koska hän työskentelee ainoastaan 

bassolinjojen ja päänsisäisten harmoniakulkujen varassa. Kappaleen bassokuviot 

noudattelevat melko tiukasti blueskaavaa ja myös Coltranen soolo on siihen 

ensimmäisissä choruksissa kiinteästi sidoksissa; vaikkakin aikakaudelle tyypillisesti 

tonaalista harmoniaa rikotaan monin eri keinoin.  

 "Blues To Youn" soolo alkaa bluesriffin omaisesti, kuten Lester Youngin soolo 

26 vuotta aikaisemmin. Erotuksena on ainoastaan se, että toisessa tahdissa Coltrane 

transponoi koko riffinsä  sopimaan vallitsevaan sointuun, Youngin tyytyessä 

muuntamaan vain yhtä säveltä. "K.C Bluesin" sooloon verrattuna Coltranen soitto 

perustuu enemmän sointulaajennoksista saatavien sävyjen käyttöön kuin Parkerin 

suosimien melodisten motiivien hyödyntämiseen. Nämä erot kuvaavat hyvin swing 

aikakaudelta alkanutta kehitystä, jossa ollaan siirrytty melodisesta horisontaalisesta 

ajattelusta harmonisen vertikaalisen ajattelun pariin. Modernimmat soittajat 

hyödyntävät enemmän sointuja ja pyrkivät laajentamaan niitä yläpuolisilla rakenteilla, 

kuten seuraavassa tahdissa käytetyllä slash chord -tekniikalla. Tämä vertikaalisen ja 

horisontaalisen ajattelun ero on näkyvissä ainoastaan schenkeranalyysin pintatasoilla. 

Syvemmillä rakennetasoilla näitä eroja ei tavoita kuin kiertoteitse.  

 Tahdeissa 3,4 ja 8 nähtävä Bb7/E7-sointu on tyypillinen tapa hakea sooloon ja 

sointuun lisävärejä tritonuksen päässä alkuperäisestä soinnusta olevalta teholta. Parkerin 

aikana tritonuskorvaukset olivat vielä koko orkesterin yhteisiä sointukorvauksia, kun 

taas modernimman aikakauden solistit saattoivat hakea alla oleviin sointuihin ns. 



 39 

tension tone -säveliä muista sävellajiin kuulumattomista soinnuista. Tahdeissa 4-5 soi 

Bb7 -sointu, johon on lisätty b9, #11, b13 -sävelet, mutta merkintä Bb7/E7 antaa 

totuudenmukaisemman kuvan siitä tekniikasta ja ajattelumallista, jolla soittajat tämän 

kaltaisia tapauksia lähestyvät. 

 

 

Bb7/E7 -sointu tahdeissa 4-5. 

  

Schenkeranalyysin kannalta tällaiset tilanteet ovat ongelmallisia, koska tässä 

tapauksessa E7-sointu käyttäytyy kuin se olisi sävellajiin kuuluva, eikä purkaudu 

mihinkään. Näin ollen se täytyisi laskea vakaiden sävelten piiriin, eikä se redusoituisi 

pois syvemmiltä analyysitasoilta.  Käytännössä E7-soinnun tehtävänä on vain värittää 

alla olevaa sävellajiin kuuluvaa sointua, mutta sitä ei voi myöskään laskea lisäsäveliksi, 

koska niille ominainen, viimeistään soinnun vaihtuessa tapahtuva, purkaus ei tapahdu. 

Tällaisten kauttasointujen (slash chords) ollessa kyseessä, kun täysin tonaalinen 

logiikka ei enää päde, ajaudutaan alueelle, jota hallitsevat tiukan tonaalisen 

jännite/purkaus  -hierarkian sijasta sointiväreihin perustuva logiikka. Blues to You -

kappaleen tapauksessa nämä hetket, joissa tonaalinen koherenssi hajoaa ja muut 

musiikillisen materiaalin jäsentämisen tavat astuvat estradille, ovat kuitenkin niin 

harvassa, että koko kappaleen analysoinnin kannalta schenkeranalyysi puolustaa 

paikkaansa.  Olen nuottikuvassa huomioinut nämä sointiväreihin perustuvat lisäsävelet 
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ja analysoinut ne syvemmällä tasolla edustavan sointua, jota ne värittävät. Täytyy 

kuitenkin huomata, että syvemmälläkään tasolla ei voi unohtaa sitä faktaa, että kyseiset 

kohdat eivät noudata sitä tonaalista logiikkaa, jota schenkeranalyysi pyrkii 

tavoittelemaan. Pidempiä linjoja tutkittaessa edellä mainitun kaltainen analyysi tavoittaa 

soivan materiaalin logiikan silti riittävällä tarkkuudella.   

  Coltranen soolossa kolmisoinnun ulkopuoliset sävelet saavat useammin vakaan 

sointusävelen aseman kuin kahdessa edellisessä soolossa. Esimerkiksi tahdeissa 7-8  

soinnun septimiä prolongoidaan asteikkokululla sekä konsonanssihypyllä.

 

Septimin prolongaatioita tahdeissa 7-8. 

  

 

Urlinie-linja Blues to You kappaleessa 

 

"Blues to You":n soolon Urlinie-linjat eroavat Schenkerin sekä Martinin esittelemistä 

vaihtoehdoista. Joten kappaleen suhde tonaalisuuteen eroaa 1800-luvun lopun 

taidemusiikista ja bebop-tyylisestä jazzista. Myöskään "Boogie Woogien" Urlinie-linjat 

eivät muistuta Coltranen soolosta löytyviä linjoja, vaikka kumpikin kappale noudattelee 
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blueskaavaa ja solistit käyttävät osittain samantyylisiä bluesidiomeja, kuten riffejä ja 

blue note- sävyjä. "Blues to You" esittelee uudenlaisen suhteen tonaalisuuteen, toimien 

dokumenttina ajasta, jolloin dissonanssit olivat lähellä lopullista emansipoitumistaan 

myös jazzin piirissä.   
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4 Johtopäätökset 

 

Edellä analysoidut soolot edustavat kukin selkeästi omaa aikakauttaan, vaikka 

jakavatkin saman harmonisen pohjan blueskaavan muodossa. Jokaisella aikakaudella 

kehittyi omanlaisensa suhde tonaalisuuteen ja sitä kautta myös schenkerteoriaan. Tästä 

huolimatta olen analysoinut jokaisen soolon käyttäen schenkerteoriaa apuna. Kunhan 

hylätään Schenkerin ajatus siitä, että jokainen hyvin tehty ja taiteellisesti korkeatasoinen 

kappale noudattaa hänen löytämiään Urlinie-linjoja, on schenkerteoria käyttökelpoinen 

hyvinkin erilaisien kappaleiden analysointiin. Schenkerin ja esimerkiksi Martinin 

löytämiä Urlinie-linjoja voi sen sijaan pitää tietyn tyylin ja aikakauden musiikille 

tyypillisinä ja käyttää niitä eräänlaisina suuntaviittoina sekä vertailukohtina analyysiä 

tehdessä. Kappaleen korkeatasoisuudesta ne eivät sen sijaan kykene paljoa kertomaan. 

  Urlinie-linjoja tutkittaessa täytyy huomata, että schenkeranalyysin tekeminen, 

varsinkin Urlinie-linjojen tasolla, saattaa olla tilanteesta ja tutkijasta riippuen hyvinkin 

subjektiivista. Samoista lähtökohdista voidaan päätyä hyvinkin erilaisiin lopputuloksiin 

riippuen siitä mitä halutaan painottaa sekä siitä, miten tutkijan korva jäsentää tutkittavaa 

musiikkia. Henry Martin (2001, 21) pitää schenkeranalyysin tekemistä  taitona siinä 

missä säveltämistä tai improvisaatiotakin. Analyysin tekeminen vaatii kohteen 

musiikillisten konventioiden tarkkaa tuntemista, jotta analyysistä muodostuu musiikkia 

ja sen taustalla olevia kognitiivisia prosesseja  tarkasti kuvaavaa. David J. Heyer (2012) 

osoittaa artikkelissaan kuinka samasta kappaleesta saadaan esille ortodoksiseen ja 

liberaaliin schenkeranalyysiin sopivat Urlinie-linjat. Hän huomauttaa, että kunhan 

kumpaakaan tulkintaa ei pidetä toista parempana tai oikeampana, voidaan tulkintoja 
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vertailemalla saada enemmän tietoa kuin kummallakaan  yksinään. Analyysiä tehdessä 

musiikin kuuntelun tulisi muodostua koko prosessia ohjaavaksi tekijäksi. 

Parhaimmillaan analyysi on kuulokuvan ohjailemaa tulkintaa, jota eri teoriat ja metodit 

selventävät ja jäsentävät.  

 Tarkasteltaessa tässä tutkimuksessa tehtyjä schenker-analyysejä huomataan, että 

niistä löytyvät ensimmäisessä luvussa esitetyt hyvän analyysin elementit, eli 

musiikillinen materiaali, sen tuottamisen tekniikat ja niiden kytkeytyminen laajempaan 

kontekstiin. Tämä ei tietenkään ole mahdollista pelkästään schenkeranalyysin avulla, 

vaan sitä tukemaan on otettava myös muita näkökulmia. Esimerkiksi jazzin 

tyylihistorian tunteminen mahdollistaa analyysin kytkemisen oikeaan 

kulttuurihistorialliseen viitekehykseen. Schenkeranalyysi toimii kuitenkin eräänlaisena 

kokoavana metodina, jonka avulla eri tavoin saatu tieto yhdistyy ja järjestyy loogisella 

tavalla.  

 Käytännön muusikkouden tasolla tällaisen analyysin tarjoama tieto sisältää 

erilaisia tapoja suhtautua harmoniaan, keinoja sen laajentamiseen erilaisin tekniikoin, 

äänenkuljetuksellisia tai motiivisia tapoja järjestää materiaalia yhdistettynä harmoniseen 

perustaan, sekä näiden kytkeytyminen laajempaan kontekstiin. Näin esimerkiksi 

"Boogie Woogiesta" tehdystä analyysistä saisi koottua harjoituksia, joilla soittaja voisi 

lisätä improvisatorista sanavarastoaan Lester Youngin käyttämillä 

improvisaatiotekniikoilla. Harjoitus voisi esimerkiksi olla sellainen, jossa soittaen 

edettäisiin Urlinie-linjasta kohti monimutkaisempia rakenteita, käyttäen hyväksi 

kappaleesta löytyviä motiiveja ja tekniikoita. Lisäksi analyysi tarjoaa tietoa, joka auttaa 

ymmärtämään Lester Youngin improvisoidessaan tekemiä valintoja ja kytkemään niitä 

swing-aikakauden ja jazzhistorian kontekstiin.   
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 Eri tyylikausien jazzimprovisaatiot suhteutuvat schenkerteoriaan eri tavoin. 

Niiden suhde tonaalisuuteen määrittelee suurelta osin niiden suhteen myös 

schenkerteoriaan. Tässä tutkimuksessa esiin tullut ajanjakso 1930-luvulta 1960-luvulle 

esittelee jazzin harmonisen kehityksen pääkohdat modaalisuudesta atonaalisuuden 

kynnykselle. Luvun 3 analyyseistä keskimmäinen, Charlie Parkerin bebob-aikakauden 

soolo, vastasi eniten Schenkerin alkuperäisen teorian sisältämää logiikkaa ja Parkerin 

äänenkuljetukselliset  ideat nousivat hyvin esille schenkeranalyysin kautta. Muissa 

analyyseissä liikuttiin schenkerteorian mukavuusalueen vastakkaisilla äärirajoilla 

modaalisuuteen ja toisesta päädystä atonaalisuuteen vuotavan tonaliteetin liepeillä. Yksi 

mahdollinen jatkotutkimussuunta olisi schenkerteorian testaaminen atonaalisen ja 

modaalisen jazzin tai bluesin parissa.  

 Viemällä ajatus musiikkityylien evoluutiosta ja tonaalisuuden kehityksestä 

loppuun päädytään tilanteeseen, jossa tonaalisuus, sellaisena kuin Schenker sen näkee ja 

länsimainen taidemusiikki 1800-luvun lopulla meille esittelee, näyttäytyy musiikkimme 

perustan sijaan anomaliana ja yhtenä vaiheena pidemmässä evolutiivisessa kaaressa. 

Henry Martin on kutsuu tätä laajempaa viitekehystä nimellä modaalis-tonaalinen 

syntaksi (modal-tonal syntax) (Martin 2011, 128). Hylkäämällä länsimaisen 

taidemusiikin piirissä kehittyneet äänenkuljetus- ja kenraalibasson säännöt sekä tiukat 

konsonanssi/dissonanssi -jaottelut ja tutkimalla musiikkia sen itsensä määrittämällä 

syntaksilla, johon toki saattavat kuulua edellä mainitut säännöt ja jaottelut,  saadaan 

schenkeranalyysi valjastettua tehokkaasti monen eri tyylisen musiikin tutkimukseen. 

Arvottamalla musiikkia siitä löytyneiden Urlinie-linjojen perusteella Schenker tuntui 

kieltäytyvän näkemästä musiikkia laajempana kokonaisuutena, josta voi löytyä loputon 

määrä tapoja jäsentää ja järjestellä sävelmateriaalia, sekä sekoittavan syntaksin ja 
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semantiikan toisiinsa. Tällä voisi löytää analogian puhutun kielen puolelta tilanteesta, 

jossa lauseen kielioppi määrittäisi sen totuusarvon.  

  Tässä tutkimuksessa, jossa aineisto rajoittui ainoastaan yhteen kappaleeseen 

soittajaa kohden, soittajien henkilökohtainen tyyli ja aikakauden tyyli sekoittuivat 

analyyseissä. Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi näin pienen aineiston 

pohjalta tehdä, mutta voisi perustellusti olettaa, että jos schenkeranalyysillä päästään 

kiinni aikakaudesta riippuvaisiin eroihin, olisi samaan tapaan mahdollista erotella 

saman aikakauden eri soittajien henkilökohtaisiakin tyylejä. Toki aikakaudesta 

riippuvaiset erot ovat suurempia ja määrittävät soittajia leimallisemmin kuin 

henkilökohtaiset erot. Saman aikakauden sisällä  havaittavia soittajien välisiä eroja on 

varmasti mahdollista löytää, mutta se vaatii hienovaraisempaa ja tarkempaa analyysia 

kuin aikakausierojen selvittäminen.  

 Lester Youngin "Boogie Woogie"  noudatteli osittain modaalista tapaa jäsentää 

musiikkia ja silti sen analyysi schenkermetodilla tuotti validia tietoa. Täysin modaalisen 

kappaleen analysointi sen sijaan saattaisi muodostua ongelmalliseksi. Vastaavasti taas 

Coltranen "Blues to You" sisältää elementtejä, jotka eivät ole tonaalisuudelle tuttuja, 

mutta olivat analyysimetodin saavutettavissa. Mitä vapaamman jazzin pariin mennään, 

sitä vähemmän schenkermetodi pystyy puolustamaan paikkaansa ainoana 

analysointitapana. Tällaisissa välimallin kappaleissa, joita suurin osa jazzkappaleista 

kuitenkin on, schenkeranalyysi tuottaa kuitenkin mielekästä tietoa. Parkerin soolon 

analyysissä schenkermetodi oli sille ominaisella alueella. Koska soolo noudattaa 

tonaalisuuden perusperiaatteita tarkasti ja Parkerin tyyli improvisoida hyödyntää 

äänenkuljetuksellisia keinoja jännitteiden luomiseen ja purkamiseen, kykenee  

schenkeranalyysi erottelemaan näitä tekijöitä havainnollisesti. Schenkermetodin 
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vahvuus on sen monikerroksisuudessa. Syvätason musiikilliset tapahtumat ja niiden 

kytkeytyminen ympäröivään historialliseen ja musiikilliseen viitekehykseen sekä yhteys 

pintatason koristeluun tuottavat sekä yksityiskohtaista että laajemman ymmärryksen 

mahdollistavaa tietoa.   

 Yksi schenkermetodin vahvuuksista on sen graafinen esitystapa, jossa 

harmoniset elementit erotetaan lineaarisista prolongaatioista. Näin saatu nuottikuva 

antaa visuaalisesti kuvan siitä, minkä tyyppisiä improvisaatiotekniikoita soittajalla on 

ollut käytössä. Asteikkoajatteluun perustuvat soolot eroavat nuottikuvaltaan melodisesti 

koostetuista sooloista ja paljon sointusäveliä käyttävät soolot ovat visuaalisesti  

erotettavissa lisä- tai muunnesäveliä painottavista sooloista. Muunne- ja diatonisten- 

sekä sointu- ja lisäsävelten vaihtelut nuottikuvassa kertovat nopeasti myös ne paikat, 

joihin solisti on tahtonut lisätä jännitettä, eli usein ne kohdat musiikista, joissa tapahtuu 

jotain merkittävää.  

 Tutkitusta aineistosta nousi esiin kysymys blueskierron vaikutuksesta Urlinie-

linjaan. Varsinkin Charlie Parkerin soolon kohdalla oli havaittavissa, että blueskierron 

soinnutus näkyy myös schenkeranalyysin syvemmillä tasoilla. Blueskierto itsessään ei 

edusta täysin tonaalista maailmaa, joten on ymmärrettävää, että siihen perustuvat 

kappaleet eivät välttämättä syvemmällä tasolla noudata Schenkerin tonaalisia 

äänenkuljetuslinjoja. Kuitenkin kaikki analysoidut kappaleet noudattivat jossain määrin 

joko alkuperäisiä tai Henry Martinin liberaalimpia Urlinie-linjoja. Alkuhypoteesin 

mukaisesti nämä kappaleet tuntuvat tällä tavalla tasapainottelevan kahden toisistaan 

poikkeavan maailman, blues- ja afrikkalaisperäisen modaliteetin ja länsimaisen 

tonaliteetin välillä. Tämä vahvistaa mielikuvaa jazzista kahden eri musiikillisen 
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hahmotustavan, rytmin ja harmonian tai yleisemmin kehollisuuden ja älyllisyyden 

kohtauspaikkana.  

 Bluesin historiallinen kehitys yhden soinnun musiikista kohti monimutkaisimpia 

rakenteita sopii yhteen  schenkerteorian perusajatuksen kanssa. Schenker teoria käsittää 

musiikin koostuvan syvätasolta löytyvän  pohjaliikkeen (tonaalisessa musiikissa tosin 

V-I -liike) koristelusta pintatasolla. Schenkeranalyysin avulla blueskaava redusoituu 

lopulta sen historiallista alkumuotoa muistuttavaksi toonikan prolongaatioksi (Martin 

2001, 11), näin bluesin kehitys näyttäytyy modaalisen alkumuodon lisääntyvällä 

tonaalisilla keinoilla toteutetulla koristelulla. Bluesista löytyvät Urlinie-linjat sekä 

bluesin vaikutus jazziin ja jazzin tonaalisuuteen olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde, 

joka toisi lisävaloa  myös schenkeranalyysin käyttökelpoisuuteen jazzin tutkimuksessa. 

 Tutkimusaineistosta johtuen lähdekirjallisuudessa useasti mainittu 

schenkeranalyysin ongelmat analysoitaessa kappaleita, jotka sisältävät lyhytkestoisia 

modulaatioiden tai kappaleita, jotka alkavat ja päättyvät eri sävellajeihin, (Larson 2009, 

6) eivät nousseet tässä tutkimuksessa esiin. Yksi tapa lähestyä lyhytkestoisia 

modulaatiota on esitetty Martinin (2001,11) tutkimuksessa. Martin analysoi John 

Coltranen "Giant Steps" -kappaleen sisältävän kolme toonikaa saaden sen näin 

muotoon, jossa schenkeranalyysiä voidaan käyttää mielekkäästi. Samanlaista 

menettelyä pystynee käyttämään myös kappaleisiin, jotka alkavat ja loppuvat eri 

sävellajissa. Toinen tässä tutkimuksessa vähälle käsittelylle jäänyt ilmiö on motiivinen 

rinnakkaisuus, eli saman motiivisen materiaalin esiintyminen useammalla 

schenkeriaanisella tasolla samassa kappaleessa. Siitä, mitä tällainen motiivinen 

rinnakkaisuus lopulta kuvaa, on eri tutkijoilla erilaisia mielipiteitä. Joidenkin mielestä 

motiivinen rinnakkaisuus on lähtöisin länsimaisesta viritysjärjestelmästä ja toisten 
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mielestä se taas kuvaa säveltäjän intentioita. Tämä ilmiö vaatisi huomattavasti 

laajemman tutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen kuin mihin tässä tutkimuksessa on 

mahdollisuus. Toinen tässä tutkimuksessa käsittelemättä jätetty osa-alue on rytmiikka ja 

sen yhteys tonaliteettiin. Rytmiikan voisi kyllä lisätä schenkermetodilla tehtyihin 

analyyseihin, mutta tässä tutkimuksessa ei ollut sille tilaa. Mielenkiintoisen lähtökohdan 

jatkotutkimuksille voisi antaa Topi Järvisen (1997) tutkimus rytmiikan ja tonaliteetin 

yhteydestä, jossa hän toteaa rytmin olevan tärkeä tekijä tonaliteetin hahmottamisessa 

improvisoidessa. 

 Schenkeranalyysin avulla voidaan improvisaatioita lähestyä kokonaisvaltaisesti 

tietyn historiallisen hetken tuotteina ja selvittää niiden taustalla olevan tonaalisuuden 

astetta sekä sen näkymistä pintatason ilmiöissä. Näin saadaan kuva tietyn tyylisestä 

improvisoinnista ja sen taustalla olevasta ajattelumallista. Tästä voidaan johtaa 

harjoitteita tai omaksua erilaisia dogmia ja tekniikoita oman henkilökohtaisen 

improvisaatiorepertuaarin elävöittämiseksi. Tietenkin schenkeranalyysin mielekäs 

käyttö vaatii myös muiden analyysivälineiden tuntemusta sekä tietoa analysoitavasta 

musiikista ja sen historiasta. Tarvittavilla pohjatiedoilla ja taidoilla varustetulle 

tutkijalle tai soittajalle schenkermetodi tarjoaa  laaja-alaisen työkalun, jolla syventää  

yksittäisiä havaintoja sekä kiinnittää ne  laajempaan viitekehykseen sekä 

mahdollisuuden esittää havainnot graafisessa muodossa. 
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5 Lopuksi 

 

Tämän tutkimuksen tavoite oli testata schenkerteoriaa jazzmusiikin analysoimiseen ja 

arvioida saatua tietoa soittajan näkökulmasta. Tutkimuksessa käytetty analysoitava 

materiaali on riittämätön kovin pitkälle menevien johtopäätösten tekoon, mutta tulosten 

perusteella vaikuttaisi siltä, että schenkerteorialla on paikkansa improvisaation 

opiskelussa. Luvun 3 analyysien tarjoamaa tietoa tärkeämpää tässä tutkimuksessa oli 

tutkimusmetodin mahdollisuuksien ja rajoitusten tutkiminen.  

 Analyyseissä schenkerteoriaan tekemäni muutokset ja lisäykset sekä muiden 

analyysimetodien ja jazzhistorian hallinta mahdollistivat soittajan kannalta 

mielekkäiden analyysien tekemisen. Tutkimuksessa tuli analyysien lisäksi luotua 

suhteellisen kattava silmäys schenkerteorian käyttöön jazzmusiikin parissa ja näin 

nostettua esille keskeisimmät ongelmat ja tutkijoiden väliset kiistelyn aiheet. 

  Edeltävän schenkerteoriaa ja jazzmusiikkia käsittelevän kirjallisuuden ja tässä 

tutkimuksessa esiin nousseiden kysymysten pohjalta on edellisessä luvussa esitelty 

muutamia mahdollisia jatkotutkimuskohteita. Aihe kaipaisi lisää perusteellisempaa ja 

nimenomaan käytännön musisointia ja opetusta kohti suunnattua tutkimusta, pelkän 

teoreettisen pohdinnan sijaan. Koska tämä tutkimus rakentui edeltävien, hyvin 

teoreettisten, kirjoitusten varaan, jäi painopiste enemmän teoreettisen pohjan luomiseen 

ja eri schenkeriaanisten näkökulmien esittelemiseen sekä teoreettisen pohdinnan ja 

käytännön välisen kuilun täyttämiseen käytännön sovellusten kustannuksella. Mutta 

kunhan tutkimusmetodin mahdollisuudet ja rajat on kartoitettu, voidaan keskittyä sen 

käytäntöön soveltamiseen.  
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 Tämä tutkimus voisi tarjota teoreettista pohjaa ja innoitusta maassamme turhan 

aliarvostetun ja vähän käytetyn analyysimetodin tutkimiseen ja soveltamiseen sille 

vieraampienkin musiikkityylien pariin. 
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