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I luk
Musiikki, soitinten toiminta, ääni ja soitinluokitu
Musiikki on organisoitua ääntä (Edgar Varésen määritelmä). Musiikin ilmaisukeinojen perustana on normaalisti sävel, johon itseensä sisältyy yleensä myös sointiväri. Kautta aikojen on myös hälyäänillä ollut oma
tärkeä osuutensa musiikin ilmaisukeinona. Rytmi, melodia ja harmonia ovat elementtejä, joiden puitteissa
musiikki järjestäytyy yhtenäseksi kokonaisuudeksi. Sointiväri on oma itsenäinen kokonaisuus
Musiikki-sana juontuu kreikan sanasta mûsa (runotar), joka tavataan jo Homeroksen Iiliaassa ja Odysseiassa. Sana mûsikê’ (musiikki) esiintyy ensi kerran kirjallisuudessa v. 479 eKr. Pindaroksen runoissa; hän
kuitenkin käytti sanaa adjektiivisessä merkityksessä tarkoittaen ”miten muusista” eli ”kuinka paljon runottarien suosimaa”. Noin v:sta 380 eKr. alkaen loso Platon käytti mûsikê-sanaa substantiivisessä merkityksessä ”muusien taide” eli soittimilla säestettävä laulurunous. Eräissä yhteyksissä Platon tarkoitti sanalla myös
vastaavaa osaamista ja tekniikkaa (mûsikê tekhnê).

Soitinten toimint
Soitinten toiminta perustuu kappaleen, esimerkiksi soittimen kielen värähtelyyn. Soittimen kieli värähtelee
koko pituudellaan ja tuottaa näin tietyn sävelen, kielen osat värähtelevät samanaikaisesti ja tuottavat pohjaääneen sulautuvan äänten spektrin. Soittimen kieli tai puhallussoittimen putki jakaantuu edellä kuvatulla
tavalla aina vain pienempiin osiin, tätä jakaantumista kutsutaan yläsävelsarjaksi. Teoriassa voidaan soivan
esineen yläsäveliä seurata vaikka kuinka pieniin osiin, mutta yleensä esillä on 16 ensimmäistä yläsäveltä.
Yläsävelen järjestysnumero on samalla kerroin, jolla lasketaan sävelten värähdyslukujen tai kääntäen kielen
pituuden suhteet. Esimerkiksi toinen yläsävel värähtelee kaksi kertaa tiheämmin kuin perusääni, tämän
vuoksi oktaavit ovat aina puhtaita. Kolmas yläsävel värähtelee kolme kertaa tiheämmin kuin perusääni.
Ensiksi mainittu sävel tuotetaan siten että puolitetaan kieli ja jälkimmäinen sävel siten että kielen pituudesta
otetaan käyttöön kolmannes. Tätä kutsutaan kvintti-intervalliksi. Soittimen kieli värähtelee siis koko pituudellaan, mutta myös osittain, jolloin kielen keskelle syntyy liikkumaton kohta. Tätä kohtaa nimitetään
seisovaksi aalloksi. Jokaisen yläsävelen välissä on seisova aalto joka jakaa kielen aina pienempiin ja pienempiin osiin. Kieli värähtelee siis kaikilla mahdollisilla harmonisilla värähtelymuodoillaan. Näistä yläsävelistä
löytyy kaikki oleellinen: asteikot, harmonia, erilaisten soittimien äänenvärit, toisinsanoen, miltä kukin
instrumentti kuulostaa. Yläsävelsarja on myös kaiken teoreettisen ajattelun lähtökohta musiikissa. Kaikki
akustiset soittimet toimivat edellä kerrotulla periaatteella

Mitä ääni on
Äänellä tarkoitetaan aineessa etenevää aaltoliikettä, joka aiheuttaa kuuloaistimuksen. Äänilähteenä voi olla
värähtelevä kieli (viulu), ilmapatsas (puhallussoitin) tai kalvo (patarumpu). Ne on saatava riittävän nopeaan
värähdysliikkeeseen, joka etenee väliaineessa eli ilmassa ja kuljettaa värähdysliikkeen energiaa. Äänilähteen
värähtely saa ilmamolekyylit värähtelemään samassa tahdissa äänilähteen kanssa. Ihminen aistii ilmanpaineen vaihtelut äänenä. Painevaihtelut saapuvat ulkokorvaan, jonka käytävä on oma, akustisesti määriteltävä
tilansa. Tärykalvo ja kuuloluut välittävät ääni-impulssit edelleen mekaanisena värähtelynä. Tämä muuttuu
sisäkorvassa nesteen painevaihteluksi. Sisäkorvan simpukassa olevaan peruskalvoon liittyvissä hiussoluissa
nesteen painevaihtelut muuttuvat sähköisiksi värähtelyiksi eli simpukan mikrofonivirraksi. Tämän me aistimme äänenä aivoissamme
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Kaikkien ääni-ilmiöiden perustana on puhdas sinivärähtely eli puhdas ääni, olkoon se sitten hälyä tai
musiikkia. Siniäänet kuvataan sinikäyränä, joka muistuttaa putken sisällä kulkevaa aaltoa. Kaikki luonnossa
tapahtuva värähtely vaimenee ajan ja matkan kuluessa. Vaimenemisen aiheuttaa kitka, käytännössä väliaineen (esimerkiksi ilma) vastus. Puhdas sinivärähtely on luonnollisissa oloissa kuitenkin äänestä puhuttaessa
hyvin harvinainen. Ilmiönä se saadaan esim. äänigeneraattorin avulla. Läheisesti sitä muistuttavia ääniä
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Yksilehtiset puupuhallinsoittime
Klarinetti (engl. clarinet, it. clarinette, saks. Klarinette) on puupuhaltimiin kuuluva soitin. Siinä on lähes
koko soittimen pituudelta sylinterimäinen poraus ja yksinkertaisella ruokolehdellä varustettu suukappale.
Klarinetin lienee 1700-luvun alussa keksinyt nürnbergiläinen Johann Christoph Denner vuonna 1730 tai
hänen poikansa Jakob, jonka tekemiä soittimia on säilynyt useita. Toisin kuin muilta barokin puupuhaltimilta, jotka kehittyivät Ranskassa 1600-luvun puolivälin paikkeilla, klarinetilta tuntuu puuttuvan edeltäjä renessanssin klassisessa soittimistossa. Klarinetti sai nimensä 1700-luvulla sen perusteella, että sen ylipuhallusrekisterin sointi muistutti trumpettia jota puhallettiin samalla sävelalueella. Ylipuhallus tarkoittaa, että
ansatsia muuttamalla (usein myös puhallusvoimaa lisäämällä) voidaan synnyttää soittimen ns. luonnonsäveliä, jotka noudattavat sävelkorkeudeltaan harmonista osaäänessarjaa. Klarinetti koostuu viidestä pääosasta:
suukappale, viritysputki eli päärynä, yläosa, alaosa ja kello-osa. Vain suukappaleen alkuosa sekä kello-osa
ovat kartiomaisia, muut osat sylinterimäisiä. Ensimmäisistä klarineteista ratkaisevina muutoksina oli kaksi
rakenteellista uudistusta: suukappale, jossa oli irtonainen (heteroglottinen) ruokolehti sekä rekisteriläppä,
jota oboen ja saksofonin mallin mukaan nimitetään virheellisesti ”oktaaviläpäksi,” vaikka klarinetti on duodesimi eli kvinttisoitin. Soittimen lieriömäisestä putkesta johtuu, että sen pohjasävelet ovat suhteellisen
matalia ja ylipuhallattaessa saadaan duodesimi eli oktaavi + kvintti.
Perusklarinetin 7 + 1 sormiaukkoa kattavat perusäänirekisterissä noonin, ja rekisteriläppä avoinna saadaan
sama ulottuvuus ”rinnakkaisena” duodesimiä korkeammalta. Duodesimisoittimella on ikään kuin ilmaiseksi
laajempi ääniala kuin oktaavisoittimella, joita ovat oboe, fagotti ja saksofoni. Vanhan klarinetin rekisterijatkoksen diatonisuudesta johtuu, että sillä on vaikeampi soittaa eri sävellajeissa kuin muilla senaikaisilla
puupuhaltimilla. Tästä vaikeudesta johtui, että klarinetteja alettiin jo alusta lähtien rakentaa eri suuruisiksi ja
eri vireisiksi
Klarinetin suukappale valmistetaan nykyään useimmiten jostakin keinomateriaalista, kuten kovakumista,
muovista tai lasista, joskus myös puusta. Puusuukappaleissa ruokolehden kiinnityspinta on yleensä metallipäällysteinen ehdottoman mittapitävyyden varmistamiseksi. Varsinaisen äänen synnyttää suukappaleessa olevan ruokolehden värähtely. Lehti kiinnitetään suukappaleeseen lehdenkiristimellä, ligatuuralla. Ligatuura
valmistetaan metallista, muovista tai nahan kaltaisista keinoaineista. Saksassa ligatuuran sijasta käytetään
vieläkin yleisesti punottua silkkilankaa, jolla lehti kiinnitetään suukappaleeseen varsin kätevästi. Lehden
materiaali on sama kuin oboen ja fagotin suuttimissa käytetty eli Arundo donax -ruoko. Muovi on jo pitkään
ollut tulossa ruo'on rinnalle. Muovi ei ole perinteistä "rööripuuta" kuitenkaan pystynyt syrjäyttämään
Akustisesti klarinetti poikkeaa muista puupuhaltimista siinä, että se käyttäytyy suljetun pillin tavoin. Tämä
tarkoittaa että tarvittava putken pituus puolittuu verrattuna molemmista päistä avoimeen putkeen. Sen
yläsävelsarja on myös suljetun pillin mukainen, joten siinä ovat hallitsevina parittomat yläsävelet. Parittomat
yläsävelet synnyttävät myös klarinetin pehmeän ja upean ääneen. Poikkeavasta yläsävelsarjasta seuraa myös
se, että klarinetin ylempi rekisteri ei ole alarekisterin oktaavi, vaan duodesimi eli oktaavi ja kvintti. Tämän
vuoksi klarinetin ääniala on puupuhaltimien laajin
Bb- ja A-klarinetit ovat nykyään käytettävät vakiokoot. Niiden äänialue on lähes neljä oktaavia, matalin ääni
kirjoitetaan nuoteissa e:ksi tai ns. täysböömiläisessä B-klarinetissa es:ksi. Klarinettiperheeseen kuuluu
kymmenkunta erikokoista soitinta, alkaen pikkolosta, joka on oktaavia korkeampi kuin standartiklarinetti
aina kontrabassoklarinetteihin saakka, jotka ovat viritetty kaksi oktaavia matalammalle. Klarinetti vakiinnutti
asemansa sinfoniaorkesterin puupuhallinryhmässä jo 1700-luvun lopulla. Joitakin konserttoja klarinetille oli
tosin sävelletty jo barokkisäveltäjien toimesta, samoin satunnaisia osuuksia oopperamusiikissa. Tunnetuin
klarinettikonsertto on W. A. Mozartin klarinettikonsertto A-duuri KV 622. 1800-luvulla konserttoja klarinetille sävelsivät myös muun muassa Carl Maria von Weber ja suomalaissyntyinen Bernhard Henrik Crusell.
Mozart, Weber ja Johannes Brahms ovat säveltäneet myös klarinettikvinteton. Nämä kuuluvat kamarimusiikin tunnetuimpiin teoksiin
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Nykysäveltäjien tuotannossa klarinetti kuuluu suosituimpien soitinten joukkoon. Moderneja konsertteja ovat
muun muassa Carl Nielsenin suosittu ja vaativa klarinettikonsertto (vuodelta 1928), Aaron Coplandin sekä
suomalaisten säveltäjien Einar Englundin, Kimmo Hakolan, Jouni Kaipaisen, Magnus Lindbergin,
Einojuhani Rautavaaran ja Jukka Tiensuun konsertot. Ruotsalaisista konsertoista mainittakoon Anders
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III luku
Vaskipuhaltime
Vaskipuhaltimet ovat puhallussoittimia, joissa ääni muodostetaan puhaltamalla kuppimaiseen tai pikarimaiseen suukappaleeseen siten, että suukappaleeseen kiinni painetut ja jännitetyt huulet ilmavirran mukana
väristessään saavat myös soittimen sisäisen ilmapatsaan värähtelyliikkeeseen. Huulten jännitystä sekä puhallusilman painetta muuntelemalla voidaan tuottaa säveliä, jotka noudattavat soittimen putken pituutta vastaavaa yläsävelsarjaa. Näitä säveliä kutsutaan luonnonsäveliksi, ja ne ovat oleellinen osa vaskipuhallinten soittotekniikkaa. Luonnonsäveliä käyttämällä voidaan itse asiassa soittaa mitä tahansa huulille sopivaa putkea,
esimerkiksi silloin tällöin konserttilavoillakin kuultua kasteluletkua. Haluttaessa saada aikaan luonnonsävelten väliin sijoittuvia säveliä, täytyy putken pituutta muuttaa. Tämä voidaan tehdä ainakin seuraavilla
tavoilla: Venttiileillä, joita voi olla 1–6 (jopa enemmänkin), ohjataan ilmavirta kulkemaan eri pituisten lisäputkien läpi, jolloin soittimen kokonaispituus kasvaa. Näitä soittimia ovat trumpetti, kornetti, käyrätorvi,
altto-, tenori- ja baritonitorvi sekä tuuba. Teleskooppimaista putken osaa vetämällä tai työntämällä saadaan
putken pituutta muutettua; pasuunan toiminta perustuu luistiputkella eli ”slidellä” säädettävään putken
pituuteen. Soittimen kello-osan sisään työnnetään käsi siten, että kämmenestä tulee osa putkea; tällä tavoin
ääntä saadaan kuitenkin laskettua vain puolisävelaskeleen verran. Käyrätorvensoittajat käyttävät tätä vanhaa
soittotapaa vieläkin. Putkessa olevia äänireikiä läppien avulla (tai sormireikiä sormien avulla) avaamalla ja
sulkemalla saadaan putken pituutta muutettua samaan tapaan kuten puupuhaltimissa. Luonnontrumpetit ja
monet vanhanmusiikin soittimet toimivat tällä periaatteella
Vaskipuhaltimet valmistetaan yleensä messingistä tai muusta lejeeringistä (metalliseoksesta). Historiallisia
valmistusmateriaaleja ovat olleet erilaiset jalometallit, luu, lasi ja puu. Nykyään käytetään muun muassa
muovia ja lasikuitua. Kansansoittimia valmistetaan muun muassa tuohesta ja simpukankuoresta
Vanhempia soittimia, joita esimerkiksi vielä Beethovenin aikaan käytettiin, kutsutaan nykyään luonnontorviksi. Tuolloin ei käytössä ollut vielä venttiilikoneistoja tai eräitä muita nykytorvien ominaisuuksia. Ero
luonnontorven ja nykyaikaisen soittimen äänessä on korvin kuultava, joskin ero on pienempi kuin esimerkiksi metallisen ja puisen huilun taikka pianon ja klaveerin välillä. Puusta valmistetut sinkki ja serpentti sekä
metallinen o kleidi luokitellaan äänenmuodostustavastaan huolimatta toisinaan puupuhaltimiksi, sillä näissä
suurin osa sävelasteikosta saadaan aikaan äänireikien avulla, ei luonnonsäveliä käyttäen.
Vaskipuhallinryhmät
Olemassaolonsa alusta lähtien on vaskipuhaltimet jaettu kahteen, ääneltään ja puhallusominaisuuksiltaan
toisistaan selvästi eroavaan ryhmään
Tromba-ryhmä, kello-osaa lukuun ottamatta sylinterimäinen putki, suukappale sisältä kuppimainen, ääni
kirkas ja hallitseva. Tähän ryhmään kuuluvat trumpetti, pasuuna ja nykyään harvinainen cimbasso
Corno-ryhmä, venttiili- ja viritysputkia lukuun ottamatta kartiomainen putki, suukappale sisältä pikarimainen, ääni pehmeä ja sulautuva. Tähän ryhmään kuuluvat käyrätorvi, kornetti, yygelitorvi, altto-, tenorija baritonitorvet sekä tuuba. 1900-luvun puolivälin paikkeilta lähtien ovat vaskipuhallinvalmistajat jossain
määrin pyrkineet pehmentämään trumpetin ja pasuunan ääntä, mikä on saatu aikaan putken kartiomaista
osuutta lisäämällä ja muuttamalla suukappaleen sisämuotoa pikarimaisemmaksi. Toisaalta kornetin äänen
kirkkautta on lisätty päinvastaisilla toimenpiteillä
Vaskisoittimen toimintaperiaate

.
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Kaikkia vaskisoittimia soitettaessa on hyvä muistaa että he soittavat pelkästään yläsäveliä seitsemällä eri pituisella putkella jotka ovat yhdistetty venttiilikoneistolla. Soittimessa itsessään ei ole ääntä, vaan soitin vahvistaa huulten värähtelystä syntyvää ääntä.Vaskisoittaja puhaltaa ilmavirtaa värähtelijänä toimivien huulten
herätteeksi. Vaskisoitin muodostuu kuppimaisesta suukappaleesta, osittain kartiomaisesta putkesta ja ns.
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Tuuba (lat. tuba = putki) on alkuaan roomalainen, kreikkalaista salpinskia vastaava suora trumpettisoitin,
jonka putki oli lievästi kartiomainen. Se oli valmistettu pronssista tai raudasta ja sitä käytettiin sotilas- ja
temppelisoittimena. Nykyaikaisen tuuban putki on kartio ja mensuuriltaan laaja. Suurimman Bb-tuuban
putken pituus on 590 cm. Erilaisia bassosoittimia on ollut läpi historian käytössä. 1500-luvulta periytyvää
sinkki-nimistä vanhaa soitinta pidetään yleisesti varhaisimpana tuuban esi-isänä. Fagotin muotoinen
bassotorvi kehitettiin parantamaan serpentin puutteita 1800-luvun alussa. Bassotorvessa on suuri metallinen
kaikusuppilo, mutta se oli soinnillisesti epätasainen. Irlannissa kehitti soitinseppä Joseph Halliday soittimen
nimeltä o kleidi. O kleidille haettiin patentti v. 1817, ja soitin levisi laajalti käyttöön Euroopassa. Johann
Gottfried Moritz haki v. 1835 Preussissa patenttia viisiventtiiliselle F-vireiselle bassotorvelle, jota pidetään
modernin soittimen ensimmäisenä versiona. Tuuba on nykyisen sinfoniaorkesterin ainoa soitin, jonka tarkka
syntymäpäivä on tiedossa: 12.9.1835.
Tuuba on ottanut asemansa sinfoniaorkesterissa nopeammin kuin mikään muu soitin – vajaassa kahdessa
sadassa vuodessa se on kehittynyt bassotorven prototyypistä nykyiseen asemaansa vaskisektion pohjana.
Tuuban toimintaperiaate on sama kuin kaikissa vaskisoittimissa: huulet saavat suukappaleen avulla ilmapatsaan värähtelemään soittimen sisällä, ja venttiilikoneistolla muutetaan ilmapatsaan pituutta. Venttiilien
lukumäärä vaihtelee kolmesta seitsemään. Venttiilikoneiston suhteet ovat samat kaikissa vaskisoittimissa
ensimmäisen kolmen venttiilin osalta, niillä voidaan tuottaa koko kromaattinen asteikko. Loput venttiilit ovat
soitinkohtaisia ja auttavat pääasiassa hyvän virityksen saamiseen
Tuuban ääni on soittimen rakenteesta johtuen pyöreä ja pehmeä, kovemmilla äänenvoimakkuuksilla äänestä
tulee läpitunkevan peltinen. Tuuban rakenne on tasaisesti laajeneva, toisin kuin pasuunalla tai trumpetilla.
Tästä seuraa, että kovaa soitettaessa tuuban ääni menettää sointinsa. Toisaalta tuuban dynaaminen skaala on
huomattavan laaja ennen kuin sonoriteetin aiheuttavat formantit peittyvät. Tuuban muunnoksia ovat mm.
sousafoni ja helikoni. Niitä käytetään etenkin marssisoitossa, jossa äänen täytyy kuulua pitkälle. Niiden
putken paksuin osa kiertää soittajan ympäri, soittaja on ikään kuin torven "sisällä"
Baritonitorvi tai pelkkä baritoni (Saks. Baritonhorn, engl. Baritone horn tai Euphonium.) muistuttaa eniten
tuubaa. Baritonitorven ääniala on oktaavin tuuban äänialaa korkeampi ja se on myös tuubaa pienikokoisempi. Soittimen toinen nimi eufonium tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kauniisti soivaa. Ensimmäisenä
varsinaisena baritonitorvena pidetään Johann Moritzin vuonna 1838 rakentamaa neliventtiilistä tenorituubaa.
Myös weimarilainen konserttimestari F. Sommer rakensi suuriporauksisen tenorituuban vuonna 1843.
Alkuperäiseltä nimeltään ”Sommerophoneksi” kutsuttu soitin sai suurta huomiota vuonna 1851 Lontoon
Crystal Palacessa järjestetyssä suurnäyttelyssä, jossa Sommer itse soitti ”euphonic hornillaan” resitaalin
urkujen kanssa. Soitin sai myöhemmin nimekseen euphonion tai euphonium. Samassa näyttelyssä esiteltiin
myös hellhorn, melkein identtinen soitin, jonka keksijä oli Ferninand Hell Bronsta. Tärkeä puhallininstrumenttien kehittäjä on ollut myös pariisilaistunut, alkuperältään belgialainen Adolphe Sax. Hänen
keksimänsä Saxhornperhe on vaikuttanut useiden vaskipuhaltimien kehitykseen. Baritonitorvea lähimpänä
ovat Saxin vuonna 1842 kehittämät saxhorn baryton ja saxhorn basse (Phillips & Winkle 1992, s. 2-3).
Soittimet saivat patentin vuonna 1845.
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Niin sanotut saksalaiset baritonitorvet eli munabaritonit ovat ovaalinmuotoisia, sylinteriventtiilisiä ja
ääneltään terävämpiä, amerikkalaiset soittimet taas ovat pumppuventtiilisiä, laajamensuurisempia ja tummempia ääneltään. Brittiläinen perinne suosii pumppuventtiilisiä ja raskaampia mutta samalla hieman pienempiä instrumentteja. Baritonitorvea kutsutaan myös keisaritorveksi, Venäjän keisari Aleksanteri III:n
mukaan. Keisari oli innokas baritoninsoiton harrastaja. Baritonitorvi on rakenteeltaan tuuban kaltainen,
putken pituus on 295 cm, ja siinä on neljä venttiiliä. Useimmiten baritonitorvessa käytetään David Blaikleyn
vuonna 1874 kehittämää kompensaatiosysteemiä. Hän keksi kompensoinnin työskennellessään Boosey and
Comp.-yhtiössä (Whitener 1990, s. 102). Kompensoinnin toiminnan voisi yksinkertaistaen selittää seuraavalla tavalla: neljättä venttiiliä painamalla sävelkorkeus laskee kvartilla. Käyttämällä neljättä venttiiliä yhdessä
kolmen muun venttiilin kanssa on mahdollista käyttää samoja sormituksia kuin oktaavia ylempää, jolloin
niiden intonaatio on puhtaampi kuin käyttämällä apusormituksia (Pilato 2001). Kompensoinnilla paranee
myös kromaattisten äänten intonaatio ja kompensoiduissa instrumenteissa on yleensä isompi ja muhkeampi
sointi. Baritonitorvelle kirjoitetaan useimmiten joko transponoidulle diskanttiavaimelle tai transponoimattomalle bassoavaimelle. Soittimen soiva ääniala on kontraoktaavin B-es2. Baritonitorven ääni on pehmeä ja
pyöreä. Suukappale on samankokoinen kuin pasuunan suukappale. Useissa maissa baritonitorvi ja eufonium
on luokiteltu eri soittimiksi, joiden suurin ero on lähinnä putken muodossa: Eufoniumin putki avautuu
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V luku
Kielisoittimet
Soitinluokituksessa käytettävä nimitys kordofonit on yleisnimitys kielisoittimille, joissa ääni syntyy kaikukopan ylle pingotetuista kielistä, joita on yleensä useita. Ensisijaisen soittotapansa mukaan kielisoittimet
jaetaan näppäily- ja jousisoittimiin. Ne olivat jo ensimmäisten orkestereiden ydinryhmä ja jousisoittimet ovat
sellaisena säilyneet meidän päiviimme asti. Jako sinänsä olisi vielä keskiajalla ollut keinotekoinen, koska
monia soittimia soitettiin tilanteen mukaan kummallakin tavalla. Erikoistuminen tapahtui kuitenkin viimeistään 1400-luvulla
Näppäilysoittimet voidaan myös jakaa kahteen päätyyppiin. Toisessa on useita vapaasti soivia kieliä, joiden
värähtelevää pituutta ei soiton aikana muuteta. Toisessa taas on vähemmän kieliä, mutta ainakin osaa niistä
voidaan lyhentää otelaudan avulla ja vaikuttaa niiden soivaan sävelkorkeuteen. Ensimmäiseen ryhmään
kuuluu mm. harppu, toiseen luuttu ja kitara. Kielet valmistettiin ennen luonnon omista materiaaleista:
kasvikuiduista, jouhista tai hiuksista, suolista ja suonista. Jo 1200-luvulta lähtien on osattu tehdä myös
metallikieliä. Nykyisin niitä valmistetaan myös tekokuiduista
Kielen jännitys vaikuttaa soittimen viritykseen: kireämmän kielen säveltaso nousee. Viritykseen vaikuttavat
myös kielen paksuus, pituus ja jopa materiaali. Nykyiset soittimet viritetään yleensä tasaintervallein, esim.
kvintein, kuten viuluissa ja sellossa, tai kvartein, kuten kontrabassossa ja kitarassa, yhdellä poikkeuksella.
Keskiajalla viritys vaihteli suuresti samoissakin soittimissa. Kielen oma sointi ei riitä synnyttämään kantavaa
ääntä, vaan äänen voimakkuus ja laatu riippuu olennaiselta osaltaan instrumentin kaikukopasta. Resonanssitilan tehtävä on vahvistaa ja jalostaa kielen värähtely. Sama koskee myös ihmisääntä: laulunopetuksessa
pyritään löytämään resonanssiontelot ja käyttämään niitä äänen soinnin ja kantavuuden parantamiseksi
Harppu (engl. harp, ransk harpe, saks. Harfe) on soitintyypiltään kiinteärakenteinen kielisoitin (kordofoni),
jossa kielten taso on pystysuorassa kaikupohjaan nähden. Tämä ominaisuus on yhteinen kaikille tämän
soitintyypin historiallisille ja eri maissa tavattaville muodoille. Harppua on kuvattu jo 5000 vuotta vanhoissa
sumerilaisissa ja egyptiläisissä maalauksissa. Vanhassa Egyptissä esiintyy kaariharppuja 2600 eKr., joissa
alkuaan oli kuusi kieltä. Niissä ei ollut uudenaikaisen kehysharpun tukipylvästä, joten sen virittäminen on
ollut erittäin vaikeaa. Ajan myötä kehittyi eri kokoisia soittimia, sekä pystyssä olevia että kannettavia.
Euroopassa harpun oletetaan esiintyneen ensi kerran 700-luvulla. Brittein saaria, lähinnä Irlantia, voidaan
pitää harpun varhaisalueena Euroopassa. Soitin esiintyy Irlannin vaakunassa, ja mannermaalla sitä nimitettiin
cithara anglicaksi (englantilainen cithara = harppu). Sana harppu on luultavasti muinaispohjoismaista
alkuperää, harpan tarkoitti repiä, tässä yhteydessä näppäillä
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Keskiaikainen harppu oli diatoninen, yhteen sävellajiin viritetty, siinä oli 7-9 kieltä. 1600-luvulla harpussa
oli keskimäärin 24 suonikieltä, joiden ääniala oli F-a2. Kielten määrää lisättiin, pyrkimyksenä aikaansaada
diatoninen harppu, jossa värilliset kielet täydennettiin tärkeimmillä puolisävelaskelilla. Tällaisten yksirivisten harppujen ohella kehittyi kaksi- tai kolmerivisiä harppuja. Näin sormet ylettyivät kauimmaisiin kieliin
asti. Oli jopa 78-kielinen harppu, jossa kielistä 58 oli yksiäänisissä diatonisessa riveissä ja 20 oli kromaattisia. Erilaisten kokeilujen kautta nykyinen pedaalikoneisto tuli julki v. 1820. Keksintö oli mullistava. Érardin
harppu oli teknisesti taidokas ja myös voimakasäänisempi kuin aikaisemmat soittimet. Romantiikan ajan
muiden virtuoosien rinnalle alkoi nyt ilmaantua harpputaiteilijoita ja harpusta tuli haluttu orkesterisoitin.
Impressionismin kausi oli harpun kulta-aikaa.
Konsertti- eli pedaaliharpussa on 46-47 kieltä, eli kuusi ja puoli oktaavia. Ääniala on laajin kaikista orkesterisoittimista. Pikkuharpuissa kielten määrä vaihtelee mallista ja koosta riippuen. C-kielet ovat punaisia ja fkielet mustia. Muut kielet ovat vaaleita. Eri väristen kielien avulla on kielien erottaminen toisistaan helpompaa. Kielet ovat ensisijainen äänilähde, mutta ne toimivat kaikupohjan ohella myös resonanssin lähteenä. Ne
voimistavat ääntä ja tekevät siitä täyteläisemmän, sillä yhtä kieltä soitettaessa myös muut kielet alkavat
resonoida. Siksi myös ne kielet, joita ei ole soitettu on sammutettava eli niiden värähtely täytyy sammuttaa
kun halutaan että harpusta ei kuulu ääntä. Oktaavit numeroidaan alkaen ylimmästä e-kielestä (e4), joka on
myös kieli numero yksi. Sen yläpuolella olevat kielet, f4 ja g4 muodostavat nollaoktaavin. Pikkuharpuissa
ylin kieli on yleensä kieli numero 1 (e4) tai 2 (d4). Yksiviivainen c on siis kieli numero 24 ja kuuluu
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Kannel, soittimen alkuperästä ja taustasta on melko vähän tietoa. Kantelealueen kulttuuri ei ole ollut kirjallista kovin pitkään ja tiedot monista asioista löytyvät tarinoista, lauluista, runoista ja myyteistä. Näistä on
kuitenkaan vaikeaa tutkia tarkasti vaikkapa kanteleen ikää ja syntyä. Kantele-sanasta on kuitenkin esitetty
ikäarvioita – iäksi arvellaan jopa parituhatta vuotta. Suomessa vanhin kanteleen tekoajan vuosimerkintä on
1699, mutta vanhimmat kantelelöydöt ovat Novgorodin kanteleet, jotka on ajoitettu 1100-luvulle
Kanteleen synnystä on muutamia teorioita. Liettualainen tutkija Romualdas Apanavicius on esittänyt
seuraavanlaisen kanteleen syntyteorian. Narvan kulttuurissa vainajat lähetettiin tuonpuoleiseen veneellä.
Vainajat laitettiin veneeseen ja vene vesille. Myöhemmin alettiin rakentamaan pieniä koverrettuja veneenmuotoisia muistoesineitä vainajien muistoksi. Muistoesineisiin kiinnitettiin kielet ja näin syntyi kantele,
jonka tehtävänä oli yhdistää ihmiset tuonpuoleiseen. On myös esitetty arveluja kanteleen yhteydestä keskieurooppalaiseen sitraan ja Välimeren alueen sekä arabikulttuurin kanuniin, joiden kanssa kantele kuuluukin
samaan soitinluokkaan eli sitra-soittimiin. Maailmalla on paljon kanteletta muistuttavia soittimia. Laatikko,
jossa on kielet, on yleinen idea, joka on voinut syntyä monessa paikkaa ilman että keksinnöllä on ollut
yhteyttä toisiin vastaaviin. Monelle kansalle kantele on kansallissoitin. Suomessa tietoisuus eri kansojen
kanteleista on ollut tutkimuksen puutteen vuoksi aika vähäistä. Myös voimakas kanteleen kansallinen merkitys on hämärtänyt käsitystä kanteleen käytöstä muiden kansojen joukossa. Kanteleen kansoista puolet on
suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvia
Alunperin kannelta on soitettu näppäillen yksiäänisiä melodioita. Laatikkokanteleen yleistyttyä alettiin kannelta käyttää myös sointusoittimena. Soitin oli vaakasuorassa joko polvilla tai pöydällä. 5-kielisen kanteleen
kullakin kielellä oli oma nimikkosormensa, oikean käden sormet soittivat ylimpiä äänia ja vasen käsi säesti
matalilla äänillä. Nykyään on suuri määrä erilaisia kanteleita, myös sähköisesti vahvistettuja. Kanteleen
kielimäärä ja koppa ovat
kasvaneet, kieliä on 5–40. Kanteletta on perinteisesti opittu soittamaan
korvakuulolta, usein taito on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Oppia on haettu myös hengiltä ja haltioilta vielä
verrattain myöhään. Nykyaikainen koulutus on alkanut ensin kesäkurssien ja kanteleleirien muodossa ja
sittemmin musiikkiopistoissa, konservatorioissa, ammattikorkeakouluissa ja Sibelius-Akatemiassa. Kanteleen koulutus jakautuu tällä hetkellä kolmen musiikkityylin kesken. Pääasiassa kanteleella opetetaan
kansanmusiikkia ja taidemusiikkia. Lisäksi muutamissa oppilaitoksissa on aivan viime vuosina kokeiltu
populaarimusiikin opetusta. Soittotekniikoita on useita: näppäilysoitto, jossa sormet näppäilevät kieliä,
sulkusoitto, jossa toinen käsi sammuttaa osan kielistä ja toinen lyö vapaat kielet soimaan, joskus käytetään
tikkua, plektraa tai nahanpalaa soittamiseen, tai sekatyyli: sulkutyyli, mutta välillä näppäillään

VI luk
Kosketinsoittimet
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Piano (it. pianoforte, engl. piano, saks. Klavier) on yleisnimitys vasarakoneistolla ja koskettimistolla
varustetuille kielisoittimille. Pianon kieliä lyö huopapäinen vasara, mikä mahdollistaa dynaamisesti vaihtelevan äänen painettaessa koskettimia eri voimakkuuksilla; soitetaan siis piano, hiljaa ja forte, kovaa, tästä
italiankielinen nimi. Piano luokitellaan avorakenteiseksi kordofoniksi, jonka osat ovat valurautakehys,
kaikupohja, viritystukki, kielet, viritystapit, vasarakoneisto, koskettimet, pedaalit ja ulkokuori. Pianon selustassa on noin 60-75 kg painava valurautakehys, joka pitää noin 230 kielen aiheuttaman 15 000 - 20 000 kg
vetojännitteen. Yhden kielen vetojännite on noin 65-85 kg/kieli. Pianon keskialueella ja diskantissa jokaista
säveltä kohden on kolme jäykästä teräslangasta valmistettua kieltä, jotka viritetään samalle taajuudelle.
Kolmen kielen ryhmää kutsutaan kuoroksi. Bassoaluetta kohti siirryttäessä kuoron kielien määrä vähenee
ensin kahteen, ja alimpia säveliä vastaa vain yksi kieli. Viisiviivaisen c:n (c5) kielien pituus on kaikissa
pianoissa noin 54 mm. Matalimpien sävelten kielten pituus määräytyy soittimen koon asettamien rajoitusten
mukaan. Pianon ääniala on niin laaja, että jos koko ääniala katettaisiin suhteessa samamassaisilla ja samassa
jännityksessä olevilla kielillä, matalimman ja korkeimman kielen pituuksien suhde olisi noin 150:1.
Alimman kielen pituus olisi noin 8,1 m, käytännössä siis mahdonta toteuttaa. Siksi kielilangan (0,8 - 1,1 mm)
paksuus kasvaa siirryttäessä diskantista bassoon. Basson kielet tulisivat homogeenisesta teräslangasta
valmistettuina liian paksuiksi, minkä vuoksi bassoalueella kielet tehdään kiertämällä teräslangan ympärille
tiukka kuparilankaspiraali. Alimmissa kielissä kuparilankaa voidaan lisätä vielä toinen kerros
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VII luku
Lyömäsoittime
Lyömäsoittimet (engl. percussion, it. percussione, batteria, saks. Schlagwerk, Schlagzeug), on yleisnimitys
orkesterin lyöntisoittimille. Sinfoniaorkesterin lyömäsoittimistoon tarvitaan noin 80 soitinta, jotta se vastaisi niitä tarpeita, joita säveltäjät ovat asettaneet kirjoittaessaan musiikkia. Keskiaikaisista kuvista voi päätellä,
että lyömäsoittimia käyttivät Euroopassa vaeltelevat narrit jotka esittivät kansanmusiikkia. Lyömäsoittimia
käytettiin myös hovi- ja kirkkomusiikissa. Eniten kuvattuja soittimia olivat triangelit, pienet lautaset,
tamburiinit sekä pienet parittain soitettavat patarumpuja muistuttavat rummut. Edelleen kuvissa esiintyi pieni
kaksikalvoinen rumpu, jota soittaja soitti pienellä lyhyellä rumpupalikalla pitäen toisessa kädessään yhdellä
kädellä soitettavaa huilua. Tätä rumpua nimitetään yleensä taboriksi. Myös viritettyjä kelloja käytettiin.
1600- ja 1700-luvuilla käytettiin lyömäsoittimia vielä verrattain vähän hovi- ja taidemusiikissa, tanssi- ja
kansanmusiikissa niillä puolestaan oli tärkeä asema. Jean-Baptiste Lullystä (1632-1687) lähtien patarummut
vakiintuivat orkesteriin, muut lyömäsoittimet vakiintuivat vasta 1700-luvun lopulla
Malletsoittimet
Malleteiksi kutsutaan soittimia, joita lyödään tietyntyyppisillä nuijilla. Tähän ryhmään kuuluvat: Ksylofoni,
Marimba, Vibrafoni, Kellopeli, Chimes soittimet, Crotales soittimet ja Steel rummut
Ksylofoni on soitin, jossa kielet, viritetyt puusauvat tai -levyt on laitettu pianon koskettimiston tapaan
vaakasuoraan metallisten kaikuputkien päälle. Kieliä soitetaan lyömällä puusta, kovakumista tai muovista
tehdyillä pyöreäpäisillä kapuloilla. Ksylofonin ääni on lyhyt ja terävän läpitunkeva. Soitin on peräisin
Kaakkois-Aasiasta noin 1500 vuoden takaa. Eurooppaan ksylofonit tulivat noin vuoden 1500 tienoilla.
Soittimet olivat ilman kaikupohjaa ja niissä kielet oli asetettu puurimojen varaan tai olkipunoksen tai -maton
päälle. Tämän tyyppisestä soittimesta käytettiin kauan nimitystä Holz- und Strohinstrument tai Stroh edel,
(puu- ja olkisoitin tai olkiviulu). Kielet oli asetettu yhteen tai useampaan riviin siten, että matalimmat äänet
olivat lähinna soittajaa ja korkeammat soittajasta kauimpana. Tämä soitin oli pitkään vaeltelevien muusikoiden ja ilveilijöiden käytössä. 1800-luvun alkupuolella esiintyi virtuooseja, jotka soittivat soittimelle sävellettyjä konserttikappaleita ja sovituksia. Ksylofoni oli ensi kertaa sinfoniaorkesterissa 1874 Saint-Saënsin
Kalmantanssissa. 1900-luvun alusta ksylofoni kuului yhä pysyvämmin sinfoniaorkesterin lyömäsoittimistoon. Mahlerin 6. sinfoniassa ksylofoni esiintyy ensi kertaa sinfonisesti, Richar Straussin Salomessa ksylofonilla on useita solistisia osuuksia. Ksylofonissa on kolme ja puoli oktaavia (ei aina, muitakin on), kirjoitettu
ääniala on f-c4, mutta soitin soi oktaavia korkeampaa kuin on kirjoitettu. Ksylofonin kielet ovat yleensä
saman levyisiä (3-4 cm) ja paksuus on noin 2,5 cm. Matalimman soivan kielen pituus on noin 35 cm, ja
korkeimman kielen pituus on noin 12 cm. Ksylofonin nuijien varsi on rottingista, puusta tai muovista ja
kuulan muotoinen pää on erilaisia äänensävyjä varten tehty erilaisista kovuusastetta olevasta puusta,
muovista tai kumista. Ksylofonia soitetaan yleensä kahdella nuijalla, mutta yksittäisiä sointuja varten
voidaan tarvita kolme tai neljä nuijaa
Marimba (bantukielessä = soitin) on ksylofonin kaltainen soitin. Siinä on eri kokoisia kieliä, tai puulaattoja
joita lyödään nuijilla. Marimboja on olemassa kahta päätyyppiä. Yksinkertainen soitin, jossa on irralliset
puulaatat on laitettu joidenkin pehmeiden, esimerkiksi banaanikasvin runkojen päälle, maassa olevan kuopan
ylle tai pelkästään polville (tavallisin Keski-Afrikassa). Toinen päätyyppi on monimutkaisempi soitin, jossa
puulaatat on kiinnitetty poikkipuihin tai puulaatikkoon ja varustettu kalebassiresonaattorein. Usein resonaattoreissa on kalvolla peitetyt reiät sivuilla, jotka synnyttävät surisevan vaimean soinnin. Marimboja on eri
kokoisia, aivan pieniä muutaman kielen ja suuria 30-40 kielen soittimia. Ääniala vaihtelee bassosta korkeaan
diskanttiin. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa käytetään nimitystä marimba eräästä tietystä, matalaäänisemmästä ksylofonista. Siinä on tiikkipuiset kielet ja metalliset resonaattorit. Marimban toinen muunnos on
vibrafoni
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Vibrafoni on sähköinen lyömäsoitin, jonka kielet ovat kahteen yhdensuuntaiseen riviin järjestettyjä ja
viritettyjä metallilevyjä. Kielet ovat vaakatasossa ja niiden alapuolella on metalliset resonanssiputket, jotka

40

VIII luk
Transponointi ja partituur
Transponointi (lat. trans = yli, ponere = asettaa) tarkoittaa jonkin sävelmän muuttamista eri sävellajiin kuin
mihin se on nuotitettu tai mistä se on alun perin kuultu. Intervallisuhteet säilyvät samana, joten sävelmän
tunnistettavuus ei muutu, vaikka se soikin joko korkeammalta tai matalammalta sävelkorkeudelta
Transponoivat soittimet ovat soittimia jotka soivat korkeammalta tai matalammalta kuin soittimen soittotapaan ja otejärjestelmään liittyvät sävelten nimet ja nuotinnus edellyttävät. Kyseessä voi olla oktaavilla tai
jollain muulla intervallilla siirto ylös- tai alaspäin. Erityisesti puhallussoittimissa on päädytty ilmoittamaan
niiden suhteellinen viritys, jolloin lähtökohtana on sen sävelen todellinen sointi, jota soittimessa nimitetään
C:ksi. Esimerkiksi Bb-vireisen trumpetin kirjoitettu c1 soi pienen oktaavin b-äänenä tai tenorisaksofonin
nuotteihin kirjoitettu c2 soi noonia alempaa, pienen oktaavin b-äänenä
Kun soitin soi niinkuin sille kirjoitetaan (esim. piano), käytetään merkintää in C. Vastaavasti in D soittimen
nimen jäljessä tarkoittaa D-vireistä soitinta, jonka soiva sävelkorkeus on kokoaskelta ylempi kuin C-vireisen
soittimen. B-vireisten soittimien yhteydessä on nykyään tavallista kirjoittaa angloamerikkalaiseen tapaan in
Bb. Ne soivat B-duurissa kun niille kirjoitetaan C-duuriin. Koska soitinperhe käsittää hyvin erikokoisia
soittimia, on niiden viritystasoissa myös oktaavieroja, esim. sopraano-, ja tenori- ja bassosaksofoni ovat
kaikki Bb-vireisiä, mutta soittimen koosta johtuen soivat eri oktaavialoissa. Soittimia, joiden äänistö oli
rajoittunut (esim. luonnonsävelsarjaan tai diatoniseen asteikkoon), rakennettiin erikokoisina. Samalla ne
olivat myös eri vireisiä ja näin niitä voitiin käyttää yhteissoitossa muiden soittimien kanssa. Niinpä
käyrätorvia, trumpetteja ja klarinetteja löytyy 1800-luvun alkupuolelle saakka lähes kaikissa viritystasoissa.
Vaskipuhaltimissa käyttöön tulivat ensin virityssangat ja myöhemmin venttiilit, joiden avulla viritystasoa
voitiin muuttaa vaihtamatta itse soitinta
Puhallin- ja sotilasorkestereissa Bb- ja Es-vireisiä soittimia pidettiin niiden pehmeämmän soinnin takia Cvireisiä parempina jo 1700-luvulla. Suuri osa näiden orkestereiden musiikista on alennusmerkkisissä sävellajeissa edelleenkin. Soitinten C- ja F-vireiset muodot ovat taas olleet käytetympiä sinfoniaorkestereissa.
Koska poikkihuilu sopii soitto-otteiltaan huonosti alennusmerkkisiin sävellajeihin, on siitäkin tehty puhallinorkestereita varten Des-vireisiä versioita
Moderni fagotti on alkujaan F-vireinen soitin, pasuuna taas on pitkään ollut Bb-vireinen (n. vuonna 1600
perusäänenä oli A tai D). Tästä huolimatta molemmille soittimille kirjoitetaan in C. Se, että jotkut soittimet
ovat transponoivia on siis ainakin osittain sattumanvaraista: jossain on vakiintunut tietty kirjoitustapa, joka
sitten on levinnyt. Esimerkiksi patarummuille kirjoitettiin ennen 1800-lukua vain C- ja G- nuotteja (toonika
ja dominantti), joissa oli ilmaistu tarvittava viritys esimerkiksi "Timpani in Fa e Do”.
1800-luvulla käsiteltiin sävellajeja entistä vapaammin. Olikin erittäin käytännöllistä, että yhdellä viritystasolla oli mahdollista käyttää soittimia, joissa oli koko- ja puolisävelaskeleen ero. Sinfoniaorkesterin A- ja
B-vireiset klarinetit ovat syntyneet tämän ajattelun pohjalta. Bb-klarinettia käytetään b-merkkisissä
sävellajeissa ja A-klarinettia #-merkkisissä sävellajeissa.
Tuubia on eri vireisiä, mutta tuuballe kirjoitetaan nuotit aina kuten ne soivat, näin ollen tuubistit soittavat eri
sormituksilla soittimen virityksen muuttuessa. Myös jotkut kieli- ja jousisoittimet kirjoitettiin barokin aikana
transponoivina, kun asemissa soittaminen ei ollut yleistä.

Partituuri (engl. score, it. partitura tai partizione, saks. Partitur) sisältää sävellyksen kaikki vokaali- ja
soitinäänet
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Soitinryhmät ovat järjestyksessä ylhäältä alaspäin: puupuhaltimet (huilut, oboet, klarinetit, ja fagotit),
vaskipuhaltimet (käyrätorvet, trumpetit, pasuunat ja tuuba), lyömäsoittimet ja alimpana jousisoittimet.
Partituuri seuraa siis 1800-luvun teoreetikkojen Hornbostelin ja Sachsin luomaa ajattelua.

