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My research and development projects includes creating a material for an online guide for 
German phonetics especially for native Finnish speaking classical singers. It is aimed to be 
used in independent learning and as support material for teaching. When creating this gui-
de, I have made use of my experience of teaching German phonetics, my own teaching 
material and Bachelor’s thesis, which I wrote at the North Carelian Polytechnic in 2011. 
 

The guide includes general phonetic instructions and German art song pronunciation stan-
dards. I present the most common pronunciation problems of native speakers of Finnish 
and suggest possible solutions. A fundamental element in describing German phonetics is 
the phonetic comparison between the Finnish and German languages, i.e., contrastive 
phonetics. The phonetic comparison consists of single vowels, vowel and consonant sys-
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learn good or even authentic pronunciation only by conscious and precise motoric practi-
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remains confidential for the moment. 
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyöni kehittämisidea perustuu aiempaan työelämäkokemukseeni, saksan 

kielen fonetiikan opetukseen laulajille Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Tavoit-

teeni on koota äidinkielenään suomea puhuville klassisille laulajille saksan fonetiikan 

käsikirja, jonka julkaisen myöhemmin vapaasti käytettävänä verkkomateriaalina. 

 

Laulajien kansainvälistä kilpailua käydään Suomessa jo koko maassa, mikä käy ilmi 

orkesterien ja oopperaesitysten solistikiinnityksistä ja kuorokoelaulujen kansainvälises-

tä hakijakunnasta. Saksan koelauluissa töitä hakevien laulajien vieraskielisten tekstien 

ääntämisen tasovaatimukset ovat selvästi tiukentuneet. Samanaikaisesti kontaktiope-

tusta vähennetään säästösyistä Suomen musiikkioppilaitoksissa kaikilla opintoasteilla. 

Leikkaukset kohdistuvat myös laulajien henkilökohtaisen instrumenttiopetuksen tunti-

määrään ja laulajille välttämättömien pääaineen opintojen kuten Lied-tuntien ja fonetii-

kan tuntien määrään. Laulunopiskelijoiden itsenäisen työn osuus kasvaa edelleen väis-

tämättä. 

 

Käsikirjan tarkoitus on antaa tietoperusta, joka mahdollistaa myös laulun opiskelijoiden 

itsenäisen työskentelyn. Tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka palvelee sekä opetuk-

sen tukimateriaalina että itseopiskelumateriaalina. Käsikirjassa julkaistava, jo olemassa 

oleva, dokumentoitu tieto on jakautunut lukuisiin, usein saksankielisiin lähteisiin ja juuri 

osittain kielimuurin takia se ei tavoita suomenkielisiä laulunopiskelijoita. 

 

Käsikirja sisältää muun muassa yleiset ääntämisohjeet, taidelaulun ääntämiskäytännöt 

sekä lauluteknisiä ja laulupedagogisia elementtejä. Saksan kielen fonetiikan kuvaami-

sessa sovellan kontrastiivista fonetiikkaa (suomi — saksa). Fonetiikan kuvauksessa 

tuodaan esiin suomen kielestä poikkeavat konsonanttien artikulaatiopaikat ja –tavat, 

vokaalien erilaiset väljyystasot, erilainen puhe-elinten valmiustila sekä vieras intonaatio 

ja lausepainotus. Esittelen suomenkielisten laulajien yleisimpiä ääntämisongelmia ja 

etsin niihin ratkaisuja. Huomioin myös suomenkielisten oppijoiden erityistarpeet. 
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Taidelaulun ääntämiskäytäntöjä käsittelen yksittäisten äänteiden yhteydessä ja erillisis-

sä yhteenvedoissa. Kuvaan saksankielisen taidelaulun ääntämiskäytäntöjen kehitystä 

näyttämökielen rinnalla ja muita ääntämistapoja lyhyesti. Pyrin auttamaan lukijaa hah-

mottamaan, miten erilaisia ääntämistapoja saksan kielessä esiintyy ja miten taidelaulun 

ääntämistapa eroaa tämän päivän huolitellusta yleiskielen ääntämisestä. 

 

Puhe-elinten valmiustilaa ja yksittäisiä äänteitä havainnollistan profiilipiirroksilla. Ään-

teet ja esimerkit esitän myös kansainvälisellä foneettisella aakkostolla, IPA-aakkostolla 

(International Phonetic Alphabet, The International Phonetic Association 2015). Materi-

aalia pystyy hyödyntämään myös ilman IPA-aakkoston hallintaa. Lause- ja sana-

esimerkkeihin liitän itse tekemäni ääniesimerkit. 

 

Käsikirjaan sisältyvissä Saksan- ja englanninkielisissä yhteenvedoissa on toinen näkö-

kulma kuin suomenkielisille laulajille suunnatussa aineistossa. Yhteenvetojen tarkoitus 

on auttaa vieraskielisiä opettajia, lied-pianisteja tai korrepetiittoreita ymmärtämään 

suomenkielisen laulunopiskelijan lähtökohtia ja ratkaisemaan mahdollisia ääntämison-

gelmia. 

 

2 Työn taustaa 

 

2.1 Aiheen rajaus 

 

Käsikirja on tarkoitettu erityisesti suomea äidinkielenään puhuville laulajille suunnatuksi 

ääntämisoppaaksi. Sisältö keskittyy yleisiin ääntämisohjeisiin ja saksankielisen taide-

laulun ääntämiskäytäntöön, jota sovelletaan barokista nykymusiikkiin. 

 

Saksan ja englanninkielisissä, lyhyissä yhteenvedoissa asiasisällön painotus on erilai-

nen kuin suomenkielisessä materiaalissa. Sisällön rajauksen lähtökohtana on, että 

käyttäjä tuntee jo saksan kielen fonetiikkaa ja taidelaulun ääntämiskäytännöt. 
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2.2 Tietoperusta 

 

Laulutekstien ääntämisen ja saksan fonetiikan kuvaaminen laulajille edellyttää koko-

naisvaltaista lähestymistapaa. Laulajille suunnatuissa fonetiikan aineistossa joutuu 

väistämättä yhdistämään laulupedagogiikkaa, laulutekniikkaa, fysiologiaa, fonetiikkaa, 

kielioppia ja oikeinkirjoitusta. Verkkoaineiston lähteet ja kirjallisuuden olen valinnut näil-

tä aloilta. 

 

2.2.1 Kontrastiivisen fonetiikan lähteet ja kirjallisuus 

 

Työn keskeisin saksan fonetiikkaa ja kontrastiivista fonetiikkaa käsittelevä lähde on 

Deutsche Aussprachelehre: Ein Hand- und Übungsbuch für Sprecher des Finnischen 

(Hall, Natunen, Fuchs & Freihoff 2005). Teos sisältää suomen ja saksan kielen foneet-

tisen vertailun, saksan fonetiikan yksityiskohtaisen kuvauksen, käsittelee suomenkielis-

ten puhujien ääntämisongelmia ja sisältää myös harjoitteita. Koartikulaatiota, assimilaa-

tiota sekä intonaatiota ja lausepainotusta koskevat osuudet ovat kattavia ja yksityiskoh-

taisia. 

 

Suomessa aikaisemmin julkaistu kontrastiivisen fonetiikan teos on Grundlegung zu 

einer pädagogischen Phonetik des Deutschen auf kontrastiver Basis (Finnisch) (Erä-

metsä & Klemmt. 1974). Ainoastaan tässä lähteessä on dokumentoitu leuan avausta 

sekä leuan liikkeiden laatua ja tiheyttä koskeva vertailu saksan ja suomen kielessä. 

 

Foneettista vertailua ja äänteiden kuvausta täydennän molempien kielten osalta myö-

hemmin tässä luvussa mainitsemillani lähteillä (Duden 1 2009; Duden 4 2005; Duden 6 

2005 ja 2015; Sovijärvi 1963; Hakulinen 2000; Iivonen 2000, Savolainen 2001) 
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2.2.2 Saksan kieltä käsitteleviä lähteitä ja kirjallisuutta 

 

Tämän päivän saksan yleiskielen normit löytyvät Dudenredaktionin (suom. Duden toi-

mituksen kustantamo) julkaisuista (Bibliographisches Institut GmbH 2017). Normistoa 

kehitetään jatkuvasti yleiskieltä vastaavaksi, koska kieli muuttuu ajan saatossa. Duden-

redaktionin taustatukena toimii tutkimuslaitos Institut für Deutsche Sprache (suom. 

Saksan kielen tutkimuslaitos), joka dokumentoi ja tutkii tämän hetken yleiskieltä, ny-

kysaksaa. Dudenredaktion on julkaissut muun muassa kaksitoistaosaisen sanakirja- ja 

hakuteossarjan, josta olen valinnut lähteiksi 4 osaa: Duden 4: Die Grammatik 2005 

(kielioppi), Duden 1: Rechtschreibung 2009 (oikeinkirjoitus) ja kaksi ääntämissanakirjaa 

Duden 6: Das Aussprachewörterbuch 2005 ja Duden 6: Das Aussprachewörterbuch 

2015. Ääntämissanakirja Duden 6 vuodelta 2005 sisältää tiiviin esityksen klassisen 

näyttämökielen ääntämisnormeista. Klassisen näyttämökielen ääntämisnormeja sovel-

letaan valtaosin taidelaulun ääntämiseen edelleen (Duden 6. 2005, 62-—63). Uudem-

massa Duden 6 ääntämissanakirjassa (2015) näyttämökieltä koskevaa vastaavaa esi-

tystä ei ole. 

 

Theodor Siebsin kirjassa Deutsche Aussprache (1969) kuvataan yksittäiset äänteet, 

murreväritteisiä ääntämistapoja ja saksankielisen kielialueen reuna-alueiden ääntämis-

tapoja (Itävalta, Sveitsi). Teos sisältää myös tiivistetyn esityksen taidelaulun ääntämis-

käytännöistä ja ääntämissanakirjan, jossa päätteet on kirjoitettu näyttämökielen mukai-

sesti. Theodor Siebs julkaisi 1898 saksan ensimmäinen ääntämissanakirjan, "Deutsche 

Bühnenaussprache", joka oli tarkoitettu näyttelijöille, mutta se yleistyi vähitellen saksan 

kielen huolitellun ääntämisen ohjekirjaksi. Siebsin Deutsche Ausprache lukeutuu muun 

muassa seuraavien teosten taustakirjallisuuteen tai lähteisiin: Duden 6: Das Aussp-

rachewörterbuch 2015, Deutsche Aussprachelehre. Ein Hand- und Übungsbuch für 

sprecher des Finnischen (Hall ym. 2005) ja Heizmann (2001): So spreche ich richtig 

aus. Teosta siteerataan edelleen ja se on ajankohtainen laulutaiteen, fonetiikan ja kieli-

tieteenkin aloilla. 

 

Heinz Fiukowskin Sprecherzieherisches Elementarbuch (suom. Puhekasvatuksen pe-

rusteet) käsittelee mm. äänen- ja äänteiden muodostumista puheessa, ääntämisvirhei-



5 

  

tä, murreväritteisiä ja poikkeuksellisia ääntämistapoja, hengitystekniikkaa, artikulaatiota 

ja ohjeita eri äänteitten harjoittamiseen. Kirjalla on ollut vakiintunut asema yhtenä sak-

san kielen puhekasvatuksen perusteoksena jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Olen 

löytänyt Fiukowskin kirjasta tietoa kaikilta edellä mainitsemiltani aihealueilta ja olen 

hyödyntänyt kirjan erittäin tarkkoja profiilipiirroksia. Fiukowskin Sprecherzieherisches 

Elementarbuch on myös antanut Julius Heyn Der kleinen Heyn ohella kimokkeen ja 

konkreettisia ideoita suomalaisille suunnattujen harjoitteiden luomiseksi tämän opin-

näytetyön jatkokehityksenä. 

 

Der kleine Hey on 52. Fritz Reuschin uudistama ja täydentämä painos Julius Heyn al-

kuperäisteoksen pohjalta (Schott Musik GmbH & Co. KG, Mainz 2006). Saksalainen 

laulunopettaja ja musiikkipedagogi Julius Hey julkaisi vuonna 1900 omille oppilailleen 

kehitetyn lauluoppaan. Pääteokseensa Hey liitti puheeseen keskittyneen osion, joka 

tuntee nimen ”Der kleine Hey” ja joka säilynyt näihin päiviin asti vakiintuneena puhe-

kasvatuksen perusteoksena. Julius Heyn teos ”Kunst des Sprechens” (suom. Puhumi-

sen taide) on edelleen keskeinen oppikirja näyttelijöille, puhujille ja laulajille ja muille 

ammatissaan puhetaitoa tarvitseville. Kirja sisältää äänteiden ja ääntöelimistön kuva-

ukset, harjoitustekstejä sekä osion kielen prosodisista ominaisuuksista. Der kleine 

Heyn äänteiden sanalliset kuvaukset ovat pitkiä ja yksityiskohtaisia. Vokaaleja luon-

nehditaan sointiväreillä. Äänteitä merkitään kirjaimilla. Äännekuvauksia ja prosodiikan 

kuvauksia seuraavat aina heti lukuisat esimerkkisanat ja –lauseet ja harjoitteet. (Hey, 

Reusch 2006.) Edellä mainittu käytäntöön vieminen runsailla esimerkeillä on vaikutta-

nut omaan tapaani etsiä esimerkkisanoihin ja ääniesimerkkeihin laajaa äännekirjoa. 

 

Der kleine Hey — Die Kunst des Sprechens. 2003. Das multimediale Trainingspro-

gramm. Schott Music International. Tämä multimedia harjoitusohjelma (DVD) on tehty 

edellä mainitun Julius Heyn teoksen Der kleine Hey pohjalta ja se keskittyy ääntämisen 

harjoittamiseen, äänneoppiin ja äänenmuodostukseen. Puheharjoitusohjelmana DVD 

on hyvin toimiva ja käytännöllinen. Se on kuitenkin yksikielinen, joten ohjeet ja joh-

datukset eri teemoihin ovat saksankielisiä. Esimerkkien ja ohjeiden sointiväri on tietysti 

autenttinen, mutta hahmottaakseen puhutut ohjeet ja esimerkkisanat, oppijan täytyisi jo 

osata saksaa. Tämän tyyppisen ohjelman lisäksi, vierasta kieltä äidinkielenään puhuva 



6 

  

oppija tarvitsee tarkemmat ääntämisohjeet, joissa huomioidaan oppijan äidinkieli. Esi-

merkiksi suomalainen oppija tarvitsee tarkat ohjeet artikuloimiseen, jotta motorinen 

ääntämisen harjoittelu voisi tuoda tulosta. 

 

2.2.3 Suomen kieltä käsitteleviä lähteitä ja kirjallisuutta 

 

Antti Sovijärven (1963) Suomen kielen äännekuvasto sisältää röntgenkuvien pohjalta 

laaditut piirrokset, joista käy yksityiskohtaisesti ilmi artikulaatioelinten normaaliasennot 

eri äänteissä ja puhe-elinten valmiustila. Kirjassa on kuvattu myös sanallisesti ääntei-

den muodostaminen, ääntämisvirheitä ja harjoitteita niiden korjaamiseksi. Olen opin-

näytetyössäni hyödyntänyt äännekuvaston profiilipiirroksia. Äännekuvasto teksteineen 

on ollut yksi päälähde foneettista vertailua, suomen kielen artikulaatiobaasista, ääntei-

den kuvausta, suomen kielelle ominaista kielen toimintaa, artikulaatiopaikkoja ja assi-

milaatiota koskien. 

 

Lauri Hakulisen (2000) Suomen kielen Rakenne ja kehitys teoksen luvussa 1. ”Äänne-

rakenteen luonteenominaisuudet” sisältää mm. yleiskatsauksen konsonantti- ja vokaa-

lisysteemeistä, tietoa suomen kielen äänteiden kehityksestä, suomen vokaaleista ja 

konsonanteista verrattuna muihin kieliin, tavujen rakenteista sekä tilastotietoja vokaali-

en ja konsonanttien esiintymissuhteista eri kielissä (Hakulinen 2000, 16–34). 

 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus julkaisi yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran ja Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen 

kanssa Ison suomen kieliopin verkkoversion 2008. Kielioppia olen käyttänyt lähteenä 

suomen kielen diftongien sekä vokaali- ja konsonanttijärjestelmien osalta. (VISK §2, 

§3, §21) 

 

Suomalainen kielten oppimateriaalien kustantaja Finnlectura on julkaissut suomen kie-

len äänne-, muoto- ja lauseopin, Hyperkieliopin verkkosovelluksena (Savolainen 2001). 

Opinnäytetyössäni olen hyödyntänyt Hyperkielioppia taustakirjallisuutena ja lähteenä. 

Olen löytänyt sivustolta täydennyksiä foneettiseen vertailuun muun muassa nasaali-
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konsonanttien ja s- ja l- konsonanttien mukautumisesta äänneympäristöönsä sekä 

suomen konsonanttisysteemille ominaisista puolivokaaleista. 

 

2.2.4 Lähteitä ja kirjallisuutta laulupedagogiikan tueksi 

 

Laulupedagogiikkaa tukevissa lähteissä käsitellään laulutekniikkaa, tekstin artikulointia 

ja laulamisen fysiologiaa: David Jonesin (2018) artikkelisarja omalla internet-

sivustollaan, Oren Brownin (1996) Discover Your voice, Bernd Göpfertin (2002) Hand-

buch der Gesangskunst, Klaus Heizmannin (2001) So spreche ich richtig aus ja Marita 

Knobelin ja Brigitte Steinertin (2002) Beruf Opernsänger sekä Thomas Rossingin, Paul 

Wheelerin ja Richard Mooren (2002) musiikkiakustiikan käsikirja The Science of sound. 

 

David Jones sivuaa ja käsittelee sivustonsa artikkelikokoelmassa lauluäänen rekiste-

risuhteita ja fakeille tyypillisiä lauluteknisiä ratkaisuja eri rekistereissä. Kaikki edellä 

mainitut laulutekniset tekijät vaikuttavat laulamisen aikana tapahtuvaan artikulaatioon. 

Osa yksittäisistä artikkeleista käsittelee suoremmin myös laulamisen artikulaatiota. 

”The Passaggio” on artikkeli ylimenoalueesta ja sen merkityksestä. Artikkelissa ”The 

dangers of the flat or retracted tongue” Jones valaisee, minkälaisille riskeille alttiiksi 

ääni joutuu, jos laulettaessa kielen selkä on laskeutunut ja kieli on vetäytynyt taakse. 

(Jones 2018.) David Jonesin artikkeleilla on ollut ratkaiseva merkitys pedagogiseen 

ratkaisuuni käsitellä kielen toimintaa tarkasti niin artikulaatiobaasiksen kuin vokaalien ja 

konsonanttien kuvaamisessa. 

 

Oren Brown kuvaa kirjassaan Discover Your Voice laulutekniikkaa, laulupedagogiikkaa, 

laulamisen anatomiaa ja fysiologiaa niin käytännönläheisesti kuin tieteellisesti. Teos 

sisältää myös harjoitteita ja harjoitteluohjeita, jotka on tarkoitettu sovellettavaksi sekä 

laulunopetuksessa että itseopiskelussa (Brown 1996). Kuten David Jonesin artikke-

lisarjalla, Oren Brownin Discover Your voice –teoksen merkitys opinnäytetyöni kannalta 

on sen sisältämä korkeatasoinen laulutekninen ja –fysiologinen tietämys. Luku artiku-

laatiosta on hvvin selkeä ja käytännönläheinen ja sen alaluku Vowel modification 

(suom. Vokaalien egalisointi) on vaikuttanut paljon tapaani kuvata vokaaleja ja vokaali-
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en muodostamista laulettaessa sekä artikkeliini Fonetiikka ja laulutekniikka saksan 

fonetiikan opiskelun ja laulutekniikan yhdistämisestä. 

 

Bernd Göpfertin (2002) Handbuch der Gesangskunst (vapaasti suomennettuna Laulu-

taiteen käsikirja) käsittelee laulutekniikkaa, italialaisen, ranskalaisen ja saksalaisen 

laulupedagogiikan kehityshistoriaa, äänen toimintaa ja repertuaarin tulkintaa. Käsikir-

jassa yhdistyy onnistuneesti tieteellinen tutkimustieto, laulutaide ja laulupedagogiikka. 

Luvussa Artikulation und Resonanz Göpfert kuvaa yksityiskohtaisesti koko lauluinstru-

mentin: artikulaatioelimistön, resonanssitilojen, äänihuulten, hengityslihaksiston ja elas-

tisen selkärangan yhteistoimintaa. Lisäksi hän kuvaa mm. formanttivirityksen toteutta-

mista ja laulajan formanttia. (Göpfert 2002.) Tämä Göpfertin käsikirjan artikkeli on vai-

kuttanut erityisesti käsikirjani artikkeliin Fonetiikka ja laulutekniikka ja myös valintoihini 

eri äänteiden kuvauksissa. 

 

Klaus Heizmannin (2001) So spreche ich richtig aus on puhujille, kuoronjohtajille ja 

laulajille suunnattu tiivis esitys saksan kielen oikeasta ääntämisestä. Eri luvuissa kiinni-

tetään erityistä huomiota ääntämiseen laulettaessa ja mukana on myös lyhyt yleiskat-

saus taidelaulun ääntämiskäytännön kehityshistoriasta. Heizmann on onnistunut ku-

vaamaan vain noin satasivuisessa kirjassaan äänteiden muodostamista, pitkiä ja lyhyi-

tä vokaaleja, diftongeja, konsonantteja, affrikaattoja, vokaalien egalisointia, assimilaati-

oita sekä päätteiden ja etuliitteiden ääntämistä kattavasti. Luvussa äänteiden muodos-

tamisesta käydään läpi suun, huulten, kielen ja alaleuan toiminta lyhyesti ja käytännön-

läheisesti. (Heizmann 2001.) Heizmanin kirjalla on merkitystä opinnäytetyöni kannalta 

sekä taustakirjallisuutena että lähteenä. 

 

Marita Knobelin ja Brigitte Steinertin Beruf Opernsänger on suunnattu laulunopiskelijoil-

le ja uransa alussa oleville oopperalaulajille. Kirjaan on koottu opiskelua ja työnhakua 

koskevia ohjeita ja esiintymisen, laulutekniikan ja äänenhuollon tärkeitä perustekijöitä. 

Oikeaoppista laulamista kuvaava osuus sisältää eri lauluteknisten osa-alueiden ohella 

selkeän kuvauksen vokaalien laulamisesta ja vokaalien egalisoinnista. (Knobel & Stei-

nert 2002.) Tässä yhteydessä Knobel ja Steinert toteavat yksiselitteisesti, että vokaalit 

muodostetaan laulettaessa kielellä, ei huulilla (Knobel & Steinert 2002, 158). Muiden 
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lähteiden ja kirjallisuuden ohella, Beruf Opernsänger tukee ratkaisuani keskittyä kielen 

liikkeisiin vokaalien kuvaamisessa. 

 

Thomas Rossingin, Paul Wheelerin ja Richard Mooren (2002) musiikkiakustiikan käsi-

kirja The Science of sound sisältää laajat ihmisääntä ja laulamista koskevat luvut. The 

Science of Sound on alansa johtava teos ja sen merkitys tälle opinnäytetyölle taustakir-

jallisuutena ja lähteenä on sen puhtaasti tieteellinen lähestymistapa. (Rossing, Wheeler 

& Moore 2002.) Oma kokemukseni on, että teoksen Science of Sound näkökulmaan 

tutustuttuani olen alkanut ymmärtää syvällisemmin eri laulupedagogisesta näkökulmas-

ta kirjoitettuja tekstejä. Koska laulupedagogiikan alan suulliset ja dokumentoidut kuva-

ukset laulettujen ja puhuttujen vokaalien eroista, formanttivirityksestä ja laulajan for-

mantista eroavat toisistaan toisinaan paljonkin ja ne ovat osittain sidoksissa koulukun-

tiin, katsoin tarpeelliseksi nojata erityisesti laulutekniikkaa koskien myös tähän tieteelli-

seen, neutraaliin lähteeseen. 

 

Kuvatessani saksan fonetiikkaa laulajille tutustuin eri laulupedagogiikan näkökulmiin ja 

erilaisiin tapoihin luonnehtia laulamisen aikana tapahtuvaa artikulaatioita. Laulajille 

suunnatussa käsikirjassani on välttämätöntä käsitellä laulutekniikkaa fonetiikan kuvaa-

misen yhteydessä, koska puheartikulaatio ja laulamisen aikana tapahtuva artikulaatio 

eroavat selvästi toisistaan. Lauluteknistä näkökulmaa on esiteltävä riittävästi, mutta ei 

kuitenkaan liikaa, jotta saksan fonetiikan kuvaukset eivät hukkuisi laulutaiteen finessei-

hin. Lisäksi oli tärkeätä pyrkiä ilmaisemaan asiasisältö niin, että se ei sulkisi pois eri 

koulukuntien tai laulutekniikoiden edustajia käyttäjinä. Erityisesti kielen liikkeiden erojen 

kuvaaminen saksan ja suomen kielessä ilman, että syntyy artikulaatiota tai laulutekniik-

kaa häiritseviä väärinkäsityksiä, vaatii suoranaista tasapainottelua. Kielen toiminnan 

häiriintyminen voi heijastua suorastaan kohtalokkaasti äänenmuodostukseen. 

 

David Jones, Oren Brown ja Klaus Heizmann ovat taitavia pedagogisten tekstien kirjoit-

tajia. Taustalla on tieteellinen, syvällinen tietämys ja asia on ilmaistu niin, että kaikki 

alalla toimivat ymmärtävät sen. Kaikki ovat onnistuneet viemään erityisosaamisensa 

käytännön tasolle tiedollisen puolen tarkkuudesta ja oikeellisuudesta tinkimättä. Tekstit 

ovat myös hyvin puhuttelevia ja olen yrittänyt näiden esimerkkien avulla oppia, miten 
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niin laajalle käyttäjäkunnalle kuin laulajat, laulunopiskelijat, laulupedagogit ja muut, 

jotka ohjaavat laulajien tekstin tulkintaa, tulisi kirjoittaa. 

 

2.2.5 Laulajille suunnattuja fonetiikan oppaita, joihin olen tutustunut 

 

Suomalaisen laulumusiikin akatemia ry:n (2005) julkaisu Singing in Finnish on 

suomenkielisten, erityisesti klassisten laulujen ääntämisopas. Suomen kielen ääntämi-

sen kuvaus lähtee kielen yleispiirteiden kuvaamisesta. Esitys suomen kielen sanapai-

nosta on suhteellisen pitkä ja kattava. Suomen yleispiirteitä luonnehditaan kolmessa 

erillisessä luvussa, jotka vertailevat vahvasti sentralisoivia ja heikosti sentralisoivia se-

kä tavujaotteisia ja painojaotteisia kieliä lyhyesti yleisellä tasolla. Edelliseen liittyen ver-

rataan kielten rakennetta, joka joko perustuu tai ei perustu äänteiden kvantiteettieroi-

hin. Äänteitä on kuvattu sanallisesti ja äännevarastoja havainnollistettu taulukoin. 

Suomen äänteiden kuvausta on täydennetty hakemalla niitä lähinnä vastaavia äänteitä 

esimerkiksi saksan tai englannin kielestä. Opas sisältää 75 suomenkielistä laulutekstiä, 

joiden yhteydessä tekstirivin yläpuolella on IPA translitterointi ja alapuolella englannin-

kielinen käännös. CD-levyllä on kuusi suomalaista laulua Soile isokosken ja Jorma 

Hynnisen esittämänä. (Holman, Djupsjöbacka & Adamson 2005.) Tämän oppaan koh-

dalla oli ilahduttavaa nähdä, että fonetiikkaa on kuvattu aloittaen kielen yleispiirteistä. 

Esitys on varsin vaativaa luettavaa ja se ymmärtäminen edellyttää jo jonkinlaista per-

ehtyneisyyttä fonetiikkaan. Tosin kirjassa hiukan pidempi esitys toimii paremmin kuin 

esimerkiksi verkkoaineistossa ja itseopiskelija saanee siitä jotakin irti vaikka ei aivan 

kaikkea ymmärtäisikään. Itse olen pysynyt pelkistetymmissä kielten yleispiirteiden kuv-

auksissa osaksi, koska olen suunnannut esitykseni ehkä laajemmalle kohdetyhmälle ja 

osaksi, koska käsikirjani tulee jatkossa olla  luettavissa ruudulta. Äänteiden kuvaami-

sen tukena vastaavuuksien hakeminen muista kielistä on mielestäni aina riskialtista. 

Pitäisi voida olla varma, että käyttäjä hallitsee yhden tai useamman kielen joihin vii-

tataan ja oppijan artikulaatiobaasiksen tulisi olla oikea. Tämän tyyppisissä kuvauksissa 

luotettaneen siihen, että kuulokuva ohjaa ääntämisen hienosäätöä. Omissa esityksis-

säni en ole käyttänyt tätä kuvaamistapaa. 
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Suomalaisen laulumusiikin akatemia ry:n toinen julkaisu (2009), Singing in Swedish 

keskittyy enemmän äänteiden kuvaamiseen kuin Singing in Finnish. Ruotsin kielen 

prosodisia ominaisuuksia käsitellään lyhyesti. Ääntämisohjeet keskittyvät Suomenruot-

siin. Äänteitä on kuvattu sanallisesti, IPA-aakkostolla ja kuvausta on täydennetty ha-

kemalla niitä lähinnä vastaavia äänteitä saksan, englannin ja ranskan kielisistä esi-

merkkisanoista. Oppaaseen on valittu 66 laulua, jotka suomalaiset säveltäjät ovat sä-

veltäneet ruotsinkielisiin teksteihin. Laulutekstien yhteydessä tekstirivin yläpuolella on 

IPA-translitterointi ja alapuolella englanninkielinen käännös kuten Singing in Finnish-

oppaassa. Mukana on myös lista levytyksistä, joita suositellaan kuunneltavaksi esit-

täjien korkeatasoisen ruotsin kielen ääntämisen vuoksi. (Rosenberg-Wolff & 

Djupsjöbacka 2009.) Ruotsin fonetiikan kuvauksen vahvuus on sen tiivis ja pelkistetty 

esitystapa, joka soveltuu eri lähtökohdat omaaville käyttäjille ja joka muistuttaa perint-

eisesti laulajille suunnattuja fonetiikan kuvauksia. Äänteiden kuvaamisessa näen vääri-

nymmärtämisen riskin tämänkin aineiston kohdalla, koska niille haetaan vastavuuksia 

toisista kielistä, joiden artikulaatiobaasis ja sointi on väistämättä erilainen kuin ruotsin 

kielessä. 

 

Hal Leonard Corporationin (2008) kustantama Johannes Brahms: 15 selected songs 

on opas 15 Brahmsin laulun harjoittamiseen. Saksankielisten laulutekstien rivien 

yläpuolelle on sijoitettu IPA-translitterointi ja alapuolelle englanninkielinen käännös. 

Oppaan alussa esitellään käytetty IPA-aakkosto ja äänteitä kuvataan myös esittämällä 

englanninkieleisiä esimerkkisanoja, joissa suunnilleen vastaavat äänteet esiintyvät. 

Liitteenä olevalla CD-levylle on taltioitu laulujen pianosäestysten lisäksi kaksi puhuttua 

versiota lauluteksteistä. Ensimmäinen versio keskittyy runon tulkitsemiseen ja siinä 

käytetään kitakielekkeellä muodostettua r-äännettä. Toisessa versiossa teksti luetaan 

rivi kerrallaan hitaasti, jotta itseopiskelija ehtisi toistaa kuulemansa. Ääntämistä on 

tarvittaessa sovitettu laulun esittämiseen sopivaksi ja lisäksi r-äänne muodostetaan 

taidelaulun ääntämiskäytännön mukaisesti kielen kärjellä. (Hal Leonard Corporation 

2008.) Oman työni kannalta syntyperäisen lausunnan opettaja Irenen Spiegelmannin 

taidelaulutekstien ääntämisen kuunteleminen oli hyvin kiinnostavaa. Spiegelmann on 

työskennellyt muun muassa New Yorkin Metropolitanin laulajien kanssa. Konsonanttien 

soinnillisuuden säilyminen klusiileissa ja frikatiiveissa soinnittomien fortis-konsonanttien 
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jälkeen tavujen ja sanojen rajoilla oli selvästi ja ihailtavasti toteutettu. Kielen kärjellä 

artikuloitu r-äänne soi yhtä kevyesti kuin kitakielekkeellä artikuloitu r-äänne. shvaa-

vokaalin muotoileminen päätteissä oli hyvin luontevaa. Ääntäminen on loppuun asti 

koulittua, mutta kuitenkin äärimmäisen luonnollista. 

 

2.2.6 Fonetiikkaa kuvaavia verkkomateriaaleja vertailua varten 

 

Adam Mickiewicz-yliopiston (Poznań) lingvistiikan professori Janusz Taborekin sivusto 

Grammatik online sisältää esityksen saksan fonetiikasta. Taborek kuvaa fonetiikkaa 

selkeästi, lyhyesti ja kuitenkin monipuolisesti. Saksankielinen esitys on äärimmäisen 

tiivis ja se keskittyy ainoastaan olennaisimpiin pääkohtiin. Taborek on lingvistisesta 

taustastaan huolimatta luottanut selkeisiin ja lyhyisiin lauseisiin. Alan käsitteitä on fone-

tiikan kuvauksessa vain välttämätön määrä ja kielellinen ilmaisu lähinnä yleiskieltä. 

Myös layout on erittäin selkeä. (Taborek 2011.) Omaa opinnäytetyötäni ajatellen ilmai-

sutapa on esimerkillinen; riisuttu ja kuitenkin sisällöltään virheetön esitys. 

 

Saksalaisen Ducandu GmBh:n online-kielikurssi sisältää yleiskatsauksen ranskan kie-

len ääntämisestä vain noin kahden A4-sivun mittaisessa esityksessä. Taulukot selven-

tävät ja ryhdittävät näkymää. Käsiteltävä äänne on merkitty esimerkkisanoihin punai-

sella ja rivin lopussa myös IPA-symbolilla. Esimerkkisanoihin on liitetty äänitteet. Oh-

jeet ovat täsmällisiä ja ne on ilmaistu saksan yleiskielellä ilman monimutkaisia foneetti-

sia käsitteitä. Onnistuneen esitystavan ja sisällön rajaamisen ohella sivu on ollut minul-

le hyvä esimerkki taulukkojen ja värien käytön merkityksestä verkkoaineistossa. (Du-

candu GmbH 2018.) 

 

Andreas Fischer on tehnyt pitkän uran saksan vieraana kielenä opettamisen erityisasi-

antuntijana. Nyt eläkkeellä oleva Fischer on pitänyt seminaareja saksanopettajille koko 

Euroopan alueella ja hän on luonut metodin ja oppimateriaaleja kaikille ikäryhmille neli-

vuotiaista aikuisiin. Sivustollaan Andreas Fischer: Deutsche Aussprache – Lernen mit 

Rhytmus hän esittelee kielen sointikuvaan ja elämykselliseen opiskeluun perustuvan 

näkökulmansa ja metodit saksan opiskeluun vieraana kielenä. Fischer painottaa ään-
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tämisen opiskelussa kielen yleispiirteitä, prosodisia ominaisuuksia ja sointikuvaa. Jo 

esittelysivulla hän määrittelee kielen näillä avainsanoilla: sointi, melodia, rytmi, paino-

tus, intonaatio ja emootio. Metodi perustuu vieraan kielen kokemiseen sointivärinä ja 

tavoitteena on autenttisen ääntämisen saavuttaminen jopa heti ensimmäisellä tunnilla. 

Ääntämiseen otetaan mukaan mimiikka, gestiikka, mielikuvitus ja emootio. Yksinker-

taisten rytmisoittimien avulla kielen rytmi pyritään kokemaan fyysisenä elämyksenä. 

(Fischer 2017.) Fischerin näkökulma vahvisti päätöstäni tehdä käsikirjani verkkojul-

kaisua ajatellen lyhennetyt tietopaketit intonaatiosta ja lausepainotuksesta, koska pitkät 

teoreettiset esitykset eivät palvele laulutaidetta, jos niitä ei viedä heti käytäntöön. Us-

kon, että juuri edellä kuvattu lähestymistapa sopii musiikkialalle ja suurimmalle osalle 

laulajista, jotka esiintyjinä käyttävät kaikkia edellä mainittuja osasia tulkinnoissaan. 

Samankaltaista lähestymistapaa haluan käyttää työni jatkokehityksessä, jonka yksi 

aihepiiri on resitatiivien, puheosuuksien ja dialogien harjoittaminen. 

 

Ison suomen kieliopin verkkoversio, VISK on kaikista selaamistani kieltä ja fonetiikkaa 

käsittelevistä sivustoista selkein ja toimivin. Vaikka VISK on laajuudessaan aivan toista 

kokoluokkaa kuin laatimani rajatulle käyttäjäjoukolle suunnattu saksan fonetiikan käsi-

kirja, voin oppia paljon ja saada ideoita sen sisältöä palvelevasta toteutuksesta. Koko-

naisuudessaan noin 1700 sivun kirjan digitalisointi täydellisine linkityksineen on toteu-

tettu siten, että se tekee teoksen lukemisen ja selaamisen helpommaksi. Äännejärjes-

telmien kuvauksessa on käytetty selkeitä taulukkoja. Jokaisen pykälän lopusta löytyvät 

linkit Pykälän kirjallisuus ja Koko luvun kirjallisuus, mistä kirjallisuuslista aukeaa pon-

nahdusikkunana. Tämä saattaa olla paras ratkaisu käsitellä jokaisen luvun lopussa 

olevia lähdeviitteitä ja lähdeluetteloa kun vien oma saksan fonetiikan käsikirjani verk-

koon. 

 

2.2.7 Oma opetuskokemukseni tuotoksen taustalla 

 

Verkkoversion taustatyön olen aloittanut käytännössä 2009, jolloin pidin ensimmäisen 

saksan kielen fonetiikan kurssin laulajille Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun musii-

kin koulutusohjelmassa. Kaksi seuraavaa kurssia olivat vuosina 2010 ja 2012. Kursseil-
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la oli tarkka luentosuunnitelma ja käytössä omat opetus– ja harjoitusmateriaalit, joita 

tein kurssin kuluessa tilanteen mukaan lisää. Tunneilla käytiin läpi ja harjoitettiin lied-

tekstejä ja resitatiiveja. Esimerkkeinä kuunneltiin syntyperäisten esittäjien tai hyvin an-

sioituneiden esittäjien taltiointeja. Kursseilla opetin saksan fonetiikkaa kontrastiivista 

fonetiikkaa apuna käyttäen. 

 

Opiskelijat olivat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laulunopiskelijoita ja teo-

riaopiskelijoita sekä perustutkintolinjan laulunopiskelijoita. Suomenkielisten opiskelijoi-

den lisäksi opintojaksoille osallistui joitakin venäjänkielisiä opiskelijoita. Myös yksi lau-

lunopettaja ja yksi teoriaopettaja osallistuivat kurssille kerratakseen aikaisempia opinto-

jaan. Opiskelijoiden saksan kielen taito vaihteli alkeistasosta aina saksaa yliopistossa 

opiskelleisiin. Opiskelin samaan aikaan laulupedagogiksi Pohjois-Karjalan ammattikor-

keakoulussa ja fonetiikan opetuskokemukseni innostamana päätin tehdä opinnäytetyö-

ni saksan kielen fonetiikasta suomenkielisille laulajille 2011. 

 

3 Pedagoginen näkökulmani saksan fonetiikan kuvaamiseen laulajille 

 

Pedagogisia valintojani ovat ohjanneet suomenkielisten laulajien erityistarpeet oppijoi-

na, laulutekniikan huomioinen fonetiikan opiskelussa, saksankielisen taidelaulun ään-

tämiskäytännöt, saksan fonetiikan kuvaaminen erityisesti laulajille, laulajiin kohdistuvat 

ammatilliset odotukset ja klassisen musiikin alalla vaadittu aivan erityinen tarkkuus. En 

usko, että taidelaulun huoliteltua ääntämistä ja autenttista tai riittävän autenttista sak-

san ääntämistä on mahdollista oppia vain kuulokuvan perusteella. 

 

Yleisten ääntämisohjeiden lisäksi laulajien ja laulunopettajien tulee hallita taidelaulun 

ääntämiskäytännöt ja osata soveltaa niitä eri tilanteisiin sopivalla tavalla. Laulamisen 

ohella on osattava lausua ja tulkita resitatiiveja, puheosuuksia ja joissakin saksan oop-

perataloissa jopa puherooleja. Osaamisprofiiliin kuuluvat siis myös intonaation ja lau-

sepainotuksen perusteet. Laulajilta edellytetään hyvää äänen kantokykyä yhdistyneenä 

ääntämisen selkeyteen ja mahdollisimman autenttiseen ääntämiseen laulettaessa. Täl-

läkin hetkellä saksalaisten kuorojen internet-koelauluilmoituksissa mainitaan pätevyys-
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vaatimuksena ”Akzentfreie Beherrschung der deutschen Sprache beim Singen” tai jopa 

”Die akzentfreie Beherrschung der deutschen Sprache ist erforderlich”. (suom. Sak-

sankielen hallinta ilman vierasta aksenttia laulettaessa tai Pätevyysvaatimuksena sak-

san kielen hallinta.) 

 

Käsikirjan käyttäjäkunta koostuu mahdollisesti eri opiskeluvaiheessa olevista laulajista 

ja opettajista. Osa opiskelijoista osaa ehkä jo saksaa, osa vain laulaa saksaksi, mutta 

ei tunne kieltä ollenkaan. Aineiston luominen näin eri lähtökohdista tuleville ja erilaisille 

käyttäjille on hyvin inspiroiva ja vaativa tavoite. Käyttäjiä eli esimerkiksi laulunopiskeli-

joita ja opettajia yhdistää kuitenkin sama päämäärä: pyrkiminen mahdollisimman sel-

keään ja autenttiseen artikuloimiseen laulettaessa. Koen, että nimenomaan yksityis-

kohtainen ja tarkka verkkoaineisto palvelee käyttäjiä. 

 

3.1 Soveltamisen taidon välttämättömyys 

 

Tarkkakaan fonetiikan tuntemus ei yksin takaa hyvää oppimistulosta. Käsikirjan luvusta 

Fonetiikka ja laulutekniikka löytyy artikkeli Saksan kielen fonetiikan opiskelu ja laulajan 

tekniikka ja luvusta Vokaalit artikkeli Vokaalien muodostamisesta laulettaessa. Näiden 

artikkelien tarkoitus on ennen kaikkea osoittaa, että fonetiikan opiskelun ja laulunopis-

kelun yhdistäminen vaatii aina soveltamista. 

 

Myös taidelaulun ääntämisohjeiden soveltaminen on välttämätöntä. Säännöstön laati-

minen koskien r-konsonantin vokaalistumista päätteissä ja sananloppuisena olisi mah-

dotonta, se jää harkinnanvaraiseksi asiaksi. Yksi näyttämökielen ja lauludiktion erityis-

piirteistä on soinnillisten klusiilien ja frikatiivien [b d g v z ʒ j d͡ʒ (ð)] soinnillisuuden säi-

lyminen sanojen ja tavujen rajoilla kovien fortis-konsonanttien jälkeen: 

und Deine  [ʊnt ˈdaɪn̯ə]   das Sehnen  [das ˈzeːnən]  durch sie  [dʊrç ziː]  dies Bildnis  [diːs 

ˈbɪltnɪs]   und Jung   [ʊnt jʊŋ]  zurückblicken  [t͡sʊˈrʏkblɪkən]  entgegen  [ɛntˈgeːgən]. 

Yleiskielessä edeltävä fortis-konsonantti pysyy soinnittomana ja sitä seuraava klusiili- 

tai frikatiivi [b d g v z ʒ j d͡ʒ (ð)] menettää soinnillisuutensa joko osittain tai kokonaan. 

Laulettaessa konsonanttien soinnillisuuden säilyttämisestä on joskus järkevää poiketa 
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harkinnan mukaan nopeissa tempoissa. Esimerkiksi Mozartin Taikahuilun toisessa näy-

töksessä nopea Monostatoksen aaria alkaa sanoilla Alles fühlt der Liebe Freuden ja 

toisessa säkeistössä keskellä on teksti Sollt’ es dich zu sehr verdrießen. Kohtuullisessa 

tempossa ehtii hyvin laulamaan sanojen rajoilla esiintyvissä kahdessa tapauksessa 

fühlt der ja es dich soinnillisen d-konsonantin, mutta hyvin nopeassa tempossa voi olla 

viisasta antaa hiukan periksi; jopa osittainen d-konsonantin soinnillisuudesta luopumi-

nen keventää ja nopeuttaa artikulaatiota. Shvaa-vokaalin muotoilemista sananloppui-

sena ja päätteissä –el, –en ja –em ei ole mahdollista kuvata sanallisesti tai IPA-

aakkostolla muutoin kuin viitteellisesti; voidaan vain sanoa, mihin suuntaan päätteitä 

väritetään. Päätteissä [əl] [əm] ja [ən] shvaa-vokaalia väritetään [ɛl] [ɛm] ja [ɛn] suun-

taan ja sananloppuisena avoimen [œ]-vokaalin suuntaan. (Siebs 1969, 151–152; Du-

den 6. 2005, 67.) Kaikissa edeltävissä esimerkkitapauksissa ratkaisee soiva lopputulos 

ja ratkaisut on tehtävä lauluinstrumentin ehdoilla. 

 

3.2 Kontrastiivinen fonetiikka saksan fonetiikan kuvaamisen lähtökohtana 

 

Suomi ja saksa eroavat toisistaan niin monella tavalla, että helpoin ja selkein tapa ku-

vata fonetiikkaa on lähteä yleiskuvasta ja edetä sitten yksityiskohtiin: kielen yleispiirteis-

tä ja artikulaatiobaasiksesta käsin intonaatioon ja lausepainotukseen, sanapainoon ja 

yksittäisiin äänteisiin. Suomen ja saksan artikulaatiobaasiksen tarkasteleminen on hyvä 

lähtökohta ennen kuin edetään yksittäisiin äänteisiin. (Hall ym. 2015, 33, 144–174; So-

vijärvi 1963, 12.) Kontrastiivisesta näkökulmasta aukeavat myös suomenkielisten laula-

jien ja puhujien ääntämisongelmien syyt ja niiden ratkaisumahdollisuudet. 

 

3.3 Vokaalien ääntäminen 

 

Käsikirjan vokaalien kuvaus nojaa saksan kielen artikulaatiobaasikseen, jossa kieli le-

pää ylempänä ja edempänä ja alaetuhampaiden tuntumassa. Kielen liikkeitä ja aktiivi-

suutta on myös kuvattava, jotta saavutettaisiin saksan vokaalien viisi väljyystasoa 

suomen kolmen väljyystason sijaan. (Hall ym. 2005, 33.) Suomen kielessä kieli lepää 

suhteellisen alhaalla ja takana ja kielen kärjen ja alaetuhampaiden väliin jää tyhjä tila. 
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(Sovijärvi 1963, 29) Käsikirjassa korostan sekä artikulaatiobaasiksen että vokaalien 

kuvauksien yhteydessä, että kieli lepää saksan vokaaleissa edessä ja sen kärki kosket-

taa alahampaita (Heizmann 2001, 15; Hall ym. 2005, 33). 

 

Saksan kielen viittätoista vokaalilaatua havainnollistan suomen ja saksan vokaalisys-

teemejä vertailemalla. Saksan vokaalien laatu on riippuvainen kestosta: pitkät vokaalit 

ovat tiukkoja ja lyhyet hölliä. Poikkeuksen edelliseen muodostavat [a]- ja [ɛ]- vokaalit, 

joiden tiukkuuden vaihtelu on vain vähäistä. (Hall ym. 2005, 93–95, 128–129.) Käsikir-

jassa esitän, että tiukkuuden vaihtelu tuotetaan vuoroin aktiivisemmalla ja vuoroin ren-

nommalla artikulaatioelimistöllä kuin suomen kielessä. Saksan kielessä huulet ja kieli 

liikkuvat aktiivisemmin; kieli kohoaa sekä ylemmäksi että laskeutuu alemmaksi ja huu-

let pyöristyvät ja työntyvät myös enemmän eteenpäin tietyissä äänteissä. (Hall ym. 

2005, 33.) 

 

Tiukkojen ja höllien vokaalien lisäksi vokaalilaatuihin lukeutuvat kaksi keskivokaalia [ə] 

ja [ɐ] (Hall ym. 2005, 119–120, 117–118). Saksan shvaa-vokaali [ə] esiintyy sanojen 

lopputavuissa, taivutusmuodoissa ja painottomissa etuliitteissä (Duden 6 2005, 80–81). 

Puhutun kielen lopputavuissa vajaääntöinen shvaa-vokaali heikkenee entisestään tai 

jää konsonanttien välistä kokonaan pois. Taidelaulussa kaikkien kirjoitettujen tavujen 

tulee kuulua ja shvaa-vokaalia väritetään sanan loppuisena ja päätteissä, jotta se soisi 

muiden vokaalien linjassa riittävän kuuluvana (Siebs 1969, 151–152). Samaa ääntä-

mistapaa noudatetaan perinteisessä näyttämökielessä ja huolitellussa ääntämisessä 

(Duden 6. 2005, 67–68). Shvaa-vokaalin muotoilemisen oppiminen on laulajalle tärkeä-

tä, koska [ə] esiintyy saksan kielessä kaikista vokaaleista useimmin (Hall ym. 2005, 

117). Puhutussa kielessä ja usein myös laulettaessa päätteissä –r- ja –er sekä etuliit-

teissä er-, ver-, zer- ja her- äännetään r-äänteen sijaan vokaalistunut r-äänne [ɐ]. (Du-

den 6. 2005, 53–55, 63; Hall ym. 2005, 78–79.) Toisin kuin suomen kielen diftongeissa 

saksan diftongien [aɪ]̯, [aʊ̯] ja [ɔɪ]̯ ääntäminen ei käy ilmi kirjoitusasusta: ensimmäinen 

komponentti on painokkaampi ja pidempi ja toista, heikompaa komponenttia äännettä-

essä kieli liukuu ainoastaan kirjoitusasua vastaavan äänteen suuntaan (Hall ym. 2005, 

123–126; Duden 6. 2005, 30). Jokaisen diftongin ääntäminen on opeteltava erikseen ja 

laulettaessa on huomioitava lisäksi vokaalien muodostaminen eri rekistereissä. 
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Vokaaleissa edessä lepäävä kieli toimii optimaalisesti yhteen saksan etisten konso-

nanttien kanssa. Äänteiden tarkka artikuloiminen on riippuvaista niiden äänneympäris-

töstä. Artikuloinnin aikana artikulaatioelimistö on jatkuvassa liikkeessä ja äänteet artiku-

loidaan ketjuina, mitä kutsutaan koartikulaatioksi. Assimilaatio, eli äänteiden mukautu-

minen ympäröiviin äänteisiin on koartikulatorinen ilmiö, jonka tarkoitus on tehdä puhu-

misesta mahdollisimman taloudellista ja puhua mahdollisimman pienillä artikulaatioeli-

mistön liikkeillä. (Hall ym. 2005, 32.) Jos välillä siirrytään tahattomasti toiseen artikulaa-

tiobaasiksen, kuten esimerkiksi, jos osa artikulaatiopaikoista on välillä suomen kielen 

mukaisia, äänteiden ääntäminen saumattomana ketjuna ei olekaan enää mahdollista. 

Ketju katkeaa sieltä täältä ja epätarkka ääntäminen heijastuu - minne muuallekaan - 

kuin ympäröiviin äänteisiin! 

 

Laulajille suunnatussa vokaalien ääntämisen kuvauksessa on otettava huomioon pu-

humisen ja laulamisen aikana tapahtuvan artikulaation väistämättömät erot. Olen esi-

tellyt lyhyesti vokaalien egalisoinnin, laulamisen eri rekistereissä ja eri nyanseilla sekä 

formanttivirityksen ja ylimenoalueen käsikirjan luvuissa Fonetiikka ja laulutekniikka ja 

Vokaalien muodostamisesta laulettaessa. (Rossing 2002, 374–378; Göpfert, 127–128; 

Brown 1996, 109–110; Jones 2018.) 

 

Koen, että vokaalien laveus ja pyöreys ovat laulamisen yhteydessä vaikeasti kuvattavia 

muuttujia. Laulajien henkilökohtaiset fyysiset ja tekniset erot ja näkemykset huulten 

liikkeiden laadusta eroavat valtavasti toisistaan. Koska puheartikulaation ja laulamisen 

aikana tapahtuvan artikulaation erovaisuuksien tunnistaminen lukeutuu lauluteknisiin 

perusasioihin ja koska niihin liittyy paljon soveltamista henkilökohtaisella tasolla, en ole 

halunnut liikaa kommentoida tätä osa-aluetta yksittäisten äänteiden yhteydessä. 

Käsittelen sitä yleisellä tasolla artikkelissa Vokaalien muodostamisesta laulettaessa, 

jossa totean, että laulamisen aikana huulet eivät saavuta puhumiselle tyypillisiä ää-

riasentoja (Knobel & Steinert 2002, 158). Tämä tarkoittaa luonnollisesti, että myös liial-

linen pyöreyden korostamisen voi olla haitallista! 
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Vokaalien kuvauksissa pitkien i– ja e– vokaalien kohdalla tuon esiin, että klassisen 

laulajan kannalta on olennaista, että kieli lepää alahampaiden tuntumassa ja että kielen 

selkä kohoaa tarpeeksi ylös. Laveuden suhteen suosittelen olemaan varovainen. Jos 

pitkien i– ja e– vokaalien kohdalla kieli on takaisessa asemassa tai se ei kohoa riittä-

västi, oikeata väriä ei voi saavuttaa kompensoimalla kielen passiivisuutta huulten liik-

keillä. Myös a–vokaalin kohdalla suositan olemaan maltillinen laveuden suhteen ja 

varmistamaan, että kieli lepää alaetuhampaiden tuntumassa. Vokaalien väljyystasojen 

korostamisen yhteydessä mainitsen erityisesti saksan vokaalit [e̝ː  o̝ː ø̝ː]. Saksan pitkiä 

vokaaleita [e̝ː  o̝ː ø̝ː] äännettäessä kieli kohoaa normaalitasostaan toisin kuin Suomen 

kielen pitkissä ja lyhyissä vokaaleissa [e ̞o ̞ø ̞], joita äännettäessä kieli lepää matalam-

malla (Hall ym. 2005, 100–101, 106–107, 112–113, 129). Totean, että ero tiukkuudes-

sa ja sointikuvassa on niin huomattava, että kyseisillä suomen vokaaleilla ei voida kor-

vata ja saksan vokaaleja [e̝ː  o̝ː ø̝ː]. Tarkkeet eli diakriittiset merkit täsmentävät ääntä-

miseroja foneettisessa kirjoituksessa. Yllä saksan kielen vokaalien alapuolella näkyvä 

tarke  ̝ merkitsee, että kielen selkä kohoaa normaalitasostaan. Suomen kielen vokaali-

en alapuolella näkyvä tarke  ̞ merkitsee, että kielen selkä on laskeutunut. (The Interna-

tional Phonetic Association 2015.) 

 

3.4 Konsonantit 

 

Sanonta ”saksaa lauletaan konsonanteilla” puolustaa tavallaan paikkaansa, koska 100 

vokaalia kohti esiintyy suunnilleen 177 konsonanttia (Hakulinen 2000, 17). Kirjoi-

tusasultaan samanlaiset konsonantit äännetään eri tavoin kuin suomessa eli niillä on 

vieraat artikulaatiopaikat ja –tavat. Täysin uusia konsonantteja suomalaisille ovat [ç] [x] 

[ʃ] [z] ja affrikaatat [p͡f t͜s t͡ʃ d͡ʒ] (Hall ym. 2005, 88). Kaari ilmentää kahden äänteen yh-

tymää, joka syntyy kun klusiili avautuu hitaasti frikatiiviin samassa artikulaatiopaikassa. 

Aivan samalla tavalla kuin saksan kielen vokaaleihin, kaikkiin klusiili- ja frikatiivipareihin 

kuuluu selvä tiukkuuden vaihtelu toisin kuin suomen kielessä. (Hall ym. 2005, 87–88.) 

Saksan etisempi artikulaatiobaasis toteutuu konsonanteissa: d, l, r, n, s ja t artikuloi-

daan hammasvallin etuosassa (Hall ym. 2005, 33, 88). Viidellä viimeksi mainitulla kon-
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sonantilla on yhteinen artikulaatiopaikka; tämä on esimerkki asiasta, joka on vain tie-

dettävä. Muussa tapauksessa artikulaatio hakee paikkaansa ja jää summittaiseksi. 

 

Edellä esitettyjä muuttujia on niin paljon, että opiskelun alkuvaiheessa olisi vaivattomin-

ta tutustua koko konsonanttivarastoon ja saksan kielen konsonanttien artikulaatiopaik-

koihin. Kun saksan 26 konsonanttia esiintyvät sataa vokaalia kohden noin sataseitse-

mänkymmentäseitsemän kertaa, on vaikeata kuvitella, että ne voisi oppia artikuloimaan 

tarkasti yhdistettynä laulutekniikkaan ainoastaan matkimalla kuulemaansa. Konsonantit 

ovat verrattavissa puhallinsoittajien alukkeisiin: niiden tulee olla lyhyitä, kevyitä ja sel-

keitä eivätkä ne saa häiritä äänentuoton linjaa eivätkä fraseerausta. Jos taas ajattelen 

konsonanttien opettamista opettajan kannalta, näkisin, että vain yksityiskohtainen käsi-

kirja-aineisto tuo jotakin merkityksellistä ja uutta tietoa tälle alalle. 

 

Käsittelen käsikirjassa konsonanttien yhteydessä myös suomen kielestä saksaan kul-

keutuvia tavallisia assimilaatiotapauksia kuten s– ja l– konsonanttien mukautuminen 

ympäröiviin vokaaleihin suomen kielessä. Tässä tulee tehdä selvä ero saksan kieleen, 

jossa kyseiset äänteet eivät mukaudu ympäröiviin vokaaleihin. Käsittelen suomen kie-

lelle tyypillistä nasaalien mukautumista ja niiden vaikuttamista äänneympäristöönsä, 

koska tämä ilmiö aiheuttaa saksan kieleen kulkeutuessaan epäselvää ääntämistä, vir-

heellistä vokaalien nasaalistumista ja jopa vääriä kielioppimuotoja. (Hall ym. 2005. 69, 

71; Savolainen 2001c.) Hyviin tuloksiin pyrkivän suomenkielisen oppijan on hyvä tie-

dostaa, että tietty nasaalien mukautuminen ja vaikuttaminen äänneympäristöönsä kuu-

luu vain suomen kieleen ja että se ei saa missään tapauksessa kulkeutua huoliteltuun 

ääntämiseen tai taidelaulun ääntämiseen. Käsikirjassa on suhteellisen tarkka esitys 

geminaattojen esiintymisestä saksan kielessä, koska se on usein suomenkielisille vai-

keasti hahmotettava koartikulatorinen ilmiö. Suomenkielisillä on taipumus lisätä saksan 

kieleen kuulumattomia, ylimääräisiä geminaattoja äidinkielensä mukaisesti saksan kie-

leen. Tavujen ja sanojen rajoilla, jossa geminaattoja esiintyy, ne taas jäävät usein ko-

konaan ääntämättä, koska ei tiedetä niiden esiintyvän edellä mainituilla paikoilla. Kun 

opitaan tunnistamaan, missä ja miten geminaatat syntyvät, niiden avulla voi ryhdittää 

tekstiä ja korostaa esimerkiksi rytmejä tai tulkinnallisia sävyjä. 
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3.5 Lausepainotus ja intonaatio 

 

Käsikirjan artikkelissa Lausepainotus ja intonaatio palataan artikkelien Saksa–suomi 

foneettista vertailua teemoihin. Lausepainotus ja intonaatio hahmottuvat helpoimmin 

kielen yleispiirteistä käsin, jolloin syntyy selkeä kuva siitä, minkälaiset suomen kielestä 

poikkeavat elementit kannattaa ottaa tekstien tulkinnassa käyttöön saksan kielen koh-

dalla. Esittelen lyhyesti normaalipainotuksen ja tunteita ilmaisevan painotuksen sekä 

vastakohtapainotuksen, johon mahdollisesti liittyy tunnesävy (Hall ym. 2005, 163–174). 

Esittelen myös yhden käytännöllisen tavan opiskella ja analysoida uutta tekstiä. 

 

Sanapainosta on mielekästä esittää vain perussääntöjä, joista käy ilmi, miten sanapai-

non paikka vaihtelee. Suosittelen lisäksi ääntämissanakirjan käyttöä. Kaikkien eri pai-

notusmahdollisuuksien, etuliitteiden ja päätteiden esittäminen ei ole tarkoituksenmu-

kaista. Esityksestä tulisi myös niin pitkä, että se ei enää olisi kohtuullisella vaivalla luet-

tavissa varsinkaan ruudulta. 

 

Intonaatiosta olen kuvannut tärkeimpiä intonaation vaihtelun perussääntöjä. Mitään 

intonaatiota koskevaa kattavaa säännöstöä ei kuitenkaan ole mahdollista esittää. Sak-

san kieli ei tunne intonaatiomuotoja, jotka olisivat sidottuja lauserakennetyyppeihin. 

Erityistä ”väitelauseen intonaatiota” tai ”kysymyslauseen intonaatiota” ei ole. (Duden 4. 

2009, 100.) 

 

Das Deutsche kennt keine Intonationskonturen, die an Syntaktisch definierte 
Satztypen gebunden sind. Es gibt insbesondere keine eigene ”Aussagesatzin-
tonation” oder ”Frageintonation”. (Duden 4. 2009. 100, kohta137.) 

 

 

3.6 Käsikirjan yhteenvedoista 

 

Artikkeli Lyhyt fonetiikan kuvaus on tiivistetty esitys verkkoaineiston saksan fonetiikan 

kuvauksesta. Se soveltuu tavallaan yleiskuvan antamiseen ja ennen kaikkea se sovel-

tuu kertaamiseen. 
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Jaoin käsikirjan verkossa julkaisemista ajatellen Yhteenvedot taidelaulun ääntämiskäy-

tännöistä kolmeen artikkeliin, jotta niitä on helpompi selata aihepiireittäin: yhteenveto 

taidelaulun ääntämiskäytännöistä, yksittäisiin äänteisiin liittyviä ohjeita ja yhteenveto 

päätteiden ääntämisestä. Ensimmäinen on yleisluontoinen tiivistelmä, jossa on myös 

luetteloituna ääntämiskäytännöt ja kaksi jälkimmäistä sisältävät yksityiskohdat. Jos 

käsikirjan käyttäjä osaa jo jonkin verran kieltä tai laulaa jo saksaksi, lukemisen voi aloit-

taa myös näistä yhteenvedoista. 

 

Vieraskielisille käyttäjille suunnatut, saksan- ja englanninkieliset lyhyet yhteenvedot 

saksan fonetiikasta sekä saksan ja suomen kielen fonetiikan vertailusta eivät sisällä 

taidelauluun liittyviä ääntämisohjeita. Kohderyhmä on vieraskieliset opettajat ja muut 

laulajia valmentavat musiikkialan ammattilaiset, jotka oletettavasti tuntevat saksankieli-

sen taidelaulun ääntämiskäytännöt. 

 

4 Opinnäytetyöni oppivana prosessina 

 

Käsikirjan muokkaaminen ja täydentäminen verkkoaineistoksi on minulle henkilökohtai-

sesti ammatillisessa mielessä tärkeä valinta. Verkkomateriaalien sisältöjen luominen on 

varmasti itselleni oleellinen ammatillisen toiminnan alue jatkossa. Tämä työ opetti 

muun muassa, että tämäntyyppiseen aineistoon olisi omalta kohdallani kannattanut 

tehdä heti testiympäristö verkkoon tai paikalliselle koneelle eikä lähteä siitä, että en-

simmäisen version pitäisi välttämättä ollenkaan onnistua. Opin myös, että sisällön tuot-

tamisen taito on kuitenkin ratkaisevinta ja että sivustojen tekninen toteutus on suunnit-

telemani käsikirjan vaatimustasolla aina ratkaistavissa. 

 

Opinnäytetyöni esisuunnittelun aloitin käytännössä 2009, jolloin opetin ensimmäisen 

kerran saksan kielen fonetiikkaa laulajille Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. 

Kaksi kurssia seurasivat vuosina 2010 ja 2012. Olen kiitollinen saamastani opetusko-

kemuksesta ja opiskelijoiden esittämistä kysymyksistä. Opettaminen on muovannut 

esityksiäni jokaisella kurssilla ja pitänyt lähestymistapani fonetiikan opetukseen jatku-

vassa liikkeessä. 
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Omat kokemukseni laulunopiskelijoista fonetiikan opiskelijoina ovat yksinomaan positii-

visia. Kohtasin kursseilla pitkäjänteiseen ja yksityiskohtaiseen työhön motivoituneita 

laulajia, jotka pystyivät lyhyen ajan sisällä korjaamaan ääntämistään tietoisen harjoitte-

lun avulla. Tästä rohkaistuneena olen pitäytynyt tarkoissa kuvauksissa enkä ole lähte-

nyt sisällön kustannuksella yksinkertaistamaan esityksiäni. 

 

Opinnäytetyöni Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 2011 muodostui suhteellisen 

laajaksi esitykseksi saksan kielen fonetiikasta suomenkielisille laulajille. Sen sisältö on 

yhdistelmä lähteistä seulottua tietoa, opetusmateriaalejani ja kontrastiiviseen fonetiik-

kaan perustuvaa opetusmenetelmääni. Useita vuosia olen miettinyt, minkälaisessa 

muodossa saksan fonetiikan kuvaaminen laulajille tulisi julkaista. Nyt jälkeenpäin ym-

märrän, että verkkomateriaali on juuri oikea julkaisumuoto tällä vuosikymmenellä. 

 

4.1 Käsikirjan julkaisumuodon valinta 

 

Olen laulunopiskelijana ja tätä työtä tehdessäni tutustunut erilaisiin julkaisuihin, joissa 

on mukana tekstin tai nuottien sisältöön liittyvä cd-levy. Tämäntyyppiset julkaisut puo-

lustavat paikkaansa ja monet niistä ovat korkeatasoisia. Pidin samanlaista julkaisumuo-

toa mahdollisena myös saksan kielen fonetiikan kuvaukselleni. Cd-levyjen ja tekstiai-

neistojen yhdistelmät päätyvät kuitenkin usein jostakin syystä seisomaan kirjastojen 

hyllyihin. 

 

Verkkomateriaali on itselleni julkaisumuotona uusi alue. Tein SWOT-analyysin selvit-

tääkseni verkkomateriaalin soveltuvuutta julkaisumuodoksi (liite 1). Verkkomateriaali 

julkaisumuotona sisältää luonnollisesti heikkouksia ja jopa uhkia. Vahvuudet ja mahdol-

lisuudet ovat kuitenkin niin lupaavia, että julkaisumuodon lopullinen valinta tapahtui 

niiden perusteella. 

 

Oma näkemykseni koulutuksesta on, että sen tulisi pysyä kaikkien saavutettavissa ja 

ilmaisena. Henkilökohtaisesti minua puhuttelee verkkomateriaalin mahdollisuuksista 
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eniten se, että se vapaasti saatavilla olevana ilmaisena materiaalina lisää käyttäjien 

tasa-arvoa ja antaa itseopiskelumahdollisuuden kaikille. Selkeä vahvuusalue on muka-

na kulkeva, sähköinen materiaali ja siihen liittyen myös opitun kertaamisen helppous. 

 

Verkkomateriaalin heikkous on opettajan puuttuminen opiskelutilanteesta ja se, että 

sama materiaali suunnattaan alkeistasolla saksan fonetiikkaa opiskeleville ja jo pitkällä 

oleville saksaa taitaville laulajille. Suurin uhka on väärinymmärryksen mahdollisuus. 

Toisaalta tämä uhka on aina olemassa vaikka opettaja olisi fyysisesti paikalla samassa 

opiskelutilassa. Tiedon saavutettavuus on myös riippuvaista muun muassa käyttäjän 

käytettävissä olevasta laitteistosta, atk-taidoista, itseohjautuvuudesta ja asennoitumi-

sesta. 

 

4.2 Sisällön muokkaaminen ja täydentäminen verkkojulkaisuun sopivaksi 

 

Muotoilin käsikirjan edellisen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 2011 tekemäni 

opinnäytetyön pohjalta. Valitsin verkkojulkaisuun soveltuvan aineiston ja jäsensin ja 

editoin sitä tarpeen mukaan uudelleen. Täydensin sitä myös tarvittaessa uudella ai-

neistolla. Jätin joitakin foneettisia käsitteitä pois ja pyrin ilmaisemaan samat asiat sa-

nallisesti ilman niitä. Tarkoituksena oli tehdä tekstistä helppolukuisempaa. 

 

Eri äänteiden kuvauksissa olen pyrkinyt noudattamaan lähes samanlaista järjestystä. 

Täsmälleen samaa järjestystä ei voida soveltaa kaikkiin lukuihin. Kuvausten sisällön 

painotukset ovat keskenään erilaisia, koska verkkomateriaali on suunnattu laulajille. 

Kaikkien äänteiden kohdalla ei ole tarpeen luetella kaikkia yksityiskohtia. Alla luetelluis-

ta tiedoista olen valinnut ne, joita tapauskohtaisesti käytännössä tarvitaan. 

 

 äänne kirjoitettuna kirjaimilla ja IPA-aakkostolla 

 äänteen kirjoitusasut 

 minkälainen äänne on kyseessä, esimerkiksi konsonantti voi olla ”soinniton 

hankausäänne”. 

 sekä vokaalien että konsonanttien kohdalla mainitaan tiukkuus 

 ääntämisen kuvaus, esimerkiksi artikulaatiopaikat ja tavat 

 luettelo äänteen esiintymisestä esimerkkisanoineen 
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 Tarvittaessa äänteen yhteyteen on liitetty havainnollistava profiilikuva, josta käy 

ilmi ääntöväylän muoto, artikulaatiopaikka ja kielen liikkeet. 

 Tapauskohtaisesti esitellään äänteen mahdolliset yleisimmät ääntämisvirheet 

tai -ongelmat, niiden syy ja mahdolliset korjausehdotukset. 

 Kontrastiivista näkökulmaa käytetään havainnollistamisessa apuna, silloin kun 

siitä on konkreettista hyötyä. 

 

Opasmaisille töille ominaisesti olen lisännyt lähteet ja lähdeviitteet jokaisen luvun lop-

puun. Tekstissä olen toteuttanut lähdeviittauksen numeroituina yläindekseinä. 

 

Seuraavassa esittelen lyhyesti käsikirjan verkossa julkaisemista silmällä pitäen teke-

miäni uusia lukuja. Käsikirjan ensimmäinen luku on Home, yleisesittely, joka avaa käyt-

täjälle sisältöä ja miten käsikirjaa voi käyttää. Verkkoaineistoa ajatellen tein uudelleen 

tiivistetyt versiot luvuista sanapaino sekä intonaatio ja lausepainotus. Täysin uusia lu-

kuja ovat saksan- ja englanninkieliset tiivistelmät In short ja Kurzfassung, joille verkos-

sa julkaisemisen myötä saattaa löytyä oma käyttäjäkuntansa. Tein koosteen varten 

IPA-aakkostolla kirjoittamistani laulutekstejä ja liitän ne sivustolle yksittäisinä pdf-

tiedostoina, jolloin ne ovat helposti ladattavissa eri laitteisiin ja helposti tulostettavissa. 

 

Käsikirjan esimerkkisanoissa ja -lauseissa käyttämäni IPA-fontti on Doulos SIL IPA-

Unicode. Käytin kirjoittamiseen Tavultesoftin Keyman Desktop 8.0 näppäimistöohjel-

maa, jolla voidaan kirjoittaa IPA-aakkostoa ja muita erikoisfontteja eri kieliä varten. 

Keyman Desktop on yhteensopiva nykyisten julkaisujärjestelmien kanssa. (Tavultesoft 

2012.) Laulutekstit, jotka liitän IPA-aakkostolla kirjoitettuna pdf-muodossa käsikirjaan, 

on kirjoitettu vanhemmalla SIL Doulos IPA93-fontilla.  

 

4.3 Teososaan dokumentoitu käsikirjan sisältö 

 

Kuvaan lyhyesti opinnäytetyön teososaan dokumentoidun käsikirjan sisällön, jonka 

olen tämän opinnäytetyön julkistamisvaiheessa päättänyt jättää salassa pidettäväksi. 

 

Ensimmäisessä luvussa Home esittelen käsikirjan ja sen käyttömahdollisuuksia. Merkit 

ja termit -luvussa luettelen materiaalissa käytetyt merkit ja selitän joitakin käsitteitä. 
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IPA-aakkosto sisältää käsikirjassa käytetyn foneettisen aakkoston ja sen tarkkeet. Luku 

Taidelaulun ääntämistavasta käsittelee lyhyesti tämän ääntämistavan säännöstöä ja 

kehitystä näyttämökielen rinnalla. Fonetiikka ja laulutekniikka –luku sisältää puheartiku-

laation ja klassisen laulamisen eroavaisuuksia, jotka tulee huomioida saksan fonetiik-

kaa opiskeltaessa. 

 

Luku Saksa-suomi foneettista vertailua käsittää kielten yleispiirteiden ja artikulaa-

tiobaasiksen vertailun. Luvut Vokaalit ja Konsonantit sisältävät lyhyet esitykset vokaali-

en ja konsonanttien muodostamisesta yleensä, vokaalien ja konsonanttien muodosta-

misesta laulettaessa, suomen ja saksan kielen vokaali- ja konsonanttijärjestelmien fo-

neettisen vertailun ja kaikkien äänteiden kuvaukset. Intonaatiota, lausepainotusta ja 

sanapainoa käsittelen lyhyesti omissa luvuissaan. 

 

Käsikirjan yhteenvetoja ovat suomenkieliset Lyhyt fonetiikan kuvaus, Yhteenvedot tai-

delaulun ja päätteiden ääntämisestä sekä saksan ja englanninkieliset In short ja Kurz-

fassung. Olen liittänyt pienen kokoelman IPA-aakkostolla kirjoittamiani laulutekstejä 

käsikirjaan. Teososan eli verkkokäsikirjan lähdeluettelo tulee sivustolle oman otsak-

keensa alle ja sen sähköiset lähteet olen suunnitellut toteuttavani toimivina linkkeinä. 

Teososaan on merkitty ääniesimerkkien ja linkkien paikat. Yhteenvetojen ja eri lukujen 

välille on suunniteltu käsikirjan käytettävyyttä optimoiva ristiinlinkitys. 

 

Teososan otsikointi ja sen numerointi alatasoineen on tehty helpottamaan sivumääräl-

tään suhteellisen mittavan teososan hallintaa. Julkaisujärjestelmässä pääotsikoiden 

numeroinnista luovutaan ja alaluvut numeroidaan tarpeen mukaan. Pääotsikot ovat 

työnimiä, koska erityisesti pääotsikoita joudutaan julkaisujärjestelmässä lyhentämään. 

Verkkokäsikirjassa pääotsikot ovat näkyvissä ja alatasot aukeavat klikkaamalla. Käsi-

kirjan käytettävyyden kannalta vasen navigointipalkki on lisäksi välttämätön. Alustava 

suunnitelma näkymästä, sivustokartan luonnos on liitteessä 2. 
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4.4 Käsikirjan kehittämisen seuraavia vaiheita 

 

On vain ensimmäinen askel kun olen jäsentänyt ja editoinut teososaan julkaistavan 

aineiston. Käsikirjaa tulee kehittää, päivittää ja täydentää edelleen. 

 

4.4.1 Käsikirjan julkaiseminen verkossa 

 

Olen suunnitellut julkaisevani käsikirjan omalla sivustollani. Jos sopiva yhteistyökump-

pani löytyy, julkaiseminen on mahdollista myös toisen ylläpitäjän sivustolla. 

 

Sivuston, jolla käsikirja julkaistaan, tulee olla nopea, jotta se voisi palvella käyttäjiä. 

Sen on oltava myös kohtuullisen helposti muokattavissa ja täydennettävissä Suunni-

telmani on ottaa julkaisujärjestelmän valinta vielä kerran harkintaan ja tehdä kokeiluja 

testiympäristössä. Vien käsikirjan tekstin julkaisujärjestelmään ja liitän siihen kuvat. 

Muokkaan aineistoa edelleen tarvittaessa ja selvennän sitä, jotta se olisi mahdollisim-

man käyttäjäystävällinen. Lopuksi liitän esimerkkisanoihin ja –lauseisiin ääniesimerkit. 

 

Ennen julkaisemista sivuston tekninen toimivuus testataan käymällä koko sivusto, kaik-

ki linkit, teksti ja kaikki valikot läpi seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Opera, Firefox 

ja Internet Explorer. Kaikilla selaimilla ei yleensä ole mahdollista päästä aivan yhtä täy-

delliseen toimivuuteen. Kun sivusto on testattu edellä mainituilla selaimilla, suunnitel-

mana on antaa ensin pienelle ja seuraavaksi hiukan isommalle testikäyttäjien ryhmälle 

katseluoikeus ja tehdä palautteen pohjalta korjauksia ennen lopullista julkaisemista. 

 

4.4.2 Verkkokäsikirjan sisällön kehittäminen ja päivittäminen 

 

Verkkojulkaisun vahvuus on sen muokattavuus, joka mahdollistaa sisältöjen kehittämi-

sen, päivittämisen ja laajentamisen. Käyttäjien palautteen tai kysymysten perusteella 

voin lisätä selvennöksiä tai käsitteiden selityksiä linkkien ja tooltippien avulla. Sivustolle 

voin liittää omia aihepiiriin liittyviä, uusia artikkeleita, alan kirjallisuuslistan ja linkkejä 

muihin alan verkkojulkaisuihin. Suunnitelmana on kartuttaa myös IPA-aakkostolla kirjoi-

tettujen laulutekstien kokoelmaa. 
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Käsikirjan saksan fonetiikan aineiston ja taidelaulun ääntämiskäytäntöjen kuvausten 

asiasisältö ei todennäköisesti erityisemmin muutu edes muutaman vuosikymmenen 

kuluessa, koska taidelaulun ääntämiskäytännöt nojaavat huolitellun ääntämisen ja 

näyttämökielen pitkään perinteeseen. Oletettavasti taidelauluohjelmiston tekstejä ään-

netään sävellysten tyylikauden mukaan ainakin toistaiseksi. Saksan yleiskieli muuttuu 

ajan myötä yhteiskunnan mukana ja kansainvälisyyden vaikutuksesta. Voisivatko sak-

sankielisen taidelaulun ääntämissäännöt olennaisesti muuttua tai vapautua? Kun läh-

tökohtaisesti kaikki tavut lauletaan ja niiden tulee kuulua, on vaikeaa kuvitella, miten 

huolitellusta ääntämisestä voitaisiin tinkiä. Aihe uudistuu ja elää lähitulevaisuudessa 

ehkä lähinnä käytännön laulupedagogiikan, pedagogisten esitysten ja pedagogisen 

kirjallisuuden piirissä. Pedagogisten suuntausten ja julkaisujen seuraaminen on verk-

kokäsikirjan kehittämisen yksi olennainen alue. 

 

4.4.3 Jatkokehitysmahdollisuuksia 

 

Yhtenä jatkokehitysmahdollisuutena näen suomenkielisille suunnattujen äänteiden mul-

timedia-harjoitteiden luomisen. Idea tähän syntyi, kun katsoin Schottin kustantaman 

itseopiskelu-DVD:n Der kleine Hey — Die Kunst des Sprechens. Das multimediale 

Trainingsprogramm (Schott Music International 2003). Suunnitelmani on laatia suoma-

laisille suunnatut harjoitteet alkaen yksittäisistä äänteistä ja kahden äänteen yhdistel-

mistä edeten sanoihin ja pidempiin kokonaisuuksiin. Pienistä osista lähtevä harjoittami-

nen on verrattavissa liikkeiden eristämisharjoitteisiin tanssin opiskelussa tai musiikin 

instrumenttiopinnoissa. Näkökulmani harjoitteisiin on hyvin motorinen ja käytännönlä-

heinen. 

 

Toinen jatkokehitysmahdollisuus on erityisesti resitatiivien ja puheosuuksien harjoitta-

misen opiskeluun tarkoitettu multimedia-materiaali, jossa esitellään, miten saksan kie-

lessä eri prosodiset elementit toimivat tulkinnan välineinä: intonaatiotyypit, kadenssit, 

lauseiden normaalipainotus ja tunteita ilmaiseva painotus. Teoreettisen tiedon käytän-

töön vieminen tapahtuu parhaiten esimerkkien avulla ja esittämällä samoista teksteistä 
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ja dialogeista rinnakkain eri tulkintoja. Molemmat harjoituskokonaisuudet on tarkoituk-

senmukaista liittää tässä opinnäytetyössä suunnitellun verkkokäsikirjan yhteyteen sa-

malle sivustolle. 

 

5 Pohdinta 

 

Laulajalle saksan ääntäminen on aina tietoisesti opiskeltava asia riippumatta siitä, mikä 

on laulajan äidinkieli. Myös saksaa äidinkielenään puhuvat laulajat joutuvat opettele-

maan taidelaulun ääntämiskäytännöt ja huolitellun ääntämisen. Saksalaiset huipulle 

pyrkivät laulajat harjoittavatkin ääntämistään hyvin systemaattisesti. Kansainvälisen 

loistokkaan uran tehnyt lied-tulkitsija, Thomas Quasthoff kuvailee kirjassaan ”Minun 

ääneni”, miten hän opetteli oikean ääntämistavan nimenomaan loppumattomien puhe-

harjoitusten ja tiedostamisen kautta. Ensimmäiseksi hän mainitsee, että ”ennen laula-

mista täytyy kuitenkin opetella puhumaan”. (Quasthoff 2005, 121.) Quasthoffin kotikau-

pungin, Hannoverin alueen murre on saksan murteista kenties lähimpänä kirjakieltä, ja 

silti myös ”Liedin ykköseksi” kutsuttu Quasthoff joutui harjoittamaan ääntämistään pal-

jon. 

 

Puhuttujen ja laulettujen autenttisten esimerkkien kuunteleminen antaa suomenkielisille 

laulunopiskelijoille saksan kielen oikean sointikuvan ja sen tärkeyttä ei voida liikaa ko-

rostaa. Korva ohjaa myös ääntämistä, mutta tarkka motorinen toteutus ei yleensä kos-

kaan toteudu, jos opiskellaan aikuisena vierasta kieltä ainoastaan matkimalla. Fonetii-

kan tuntemus on aivan yhtä tärkeä tekijä kuin autenttisten esimerkkien kuunteleminen. 

Äänteiden muodostaminen on opeteltava tarkasti, jotta saksan kielen ääntäminen tulisi 

automaattiseksi osaksi laulutekniikka ja lauluinstrumenttia. Autenttinen tai lähes autent-

tinen ääntäminen on mahdollista oppia tarkan ja tietoisen motorisen harjoittamisen 

avulla. 

 

Opetuksen kannalta näen kokoamani käsikirjan nimenomaan potentiaalisena opetuk-

sen tukimateriaalina. Laulunopettajien kannalta aineisto on helposti ja nopeasti selatt-

ava käsikirja laulunopettajille ja kaikille, jotka opettavat tai muuten ohjaavat tai-
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delaulutekstien ääntämistä jopa lukuisilla eri kielillä. Jos suomenkielisellä laulunopiske-

lijalla ilmenee ääntämisvaikeuksia tai epäselvää ääntämistä, syyt ja käytännölliset rat-

kaisut ongelmiin saattavat löytyä nopeasti eri luvuissa kuvaamistani suomenkielisten 

tavallisimmista ääntämisongelmista. Saksan- ja englanninkieliset yhteenvedot palvele-

vat samaa tarkoitusta. Ne saattavat myös helpottaa keskustelua suomenkielisen 

laulunopiskelijan ja vieraskielisen opettajan tai korrepetiittorin välillä, koska vieraskie-

linen käsitteistö ja käytännönläheinen, ei liian teoreettinen sanasto on valmiina 

yhteenvedoissa. 

 

Laulunopiskelijalle verkkoaineisto antaa mahdollisuuden kertaamiseen ja omien tieto-

jen syventämiseen vuosien varrella kun oppilaitoksen tarjoamat saksan fonetiikan o-

pinnot ovat jo ehkä takana. Aika näyttää, miten sisältö mahdollisesti puhuttelee kuoron-

johtajia, kuorolaulajia, korrepetiittoreita tai kapellimestareita. 

 

Itseopiskelussa aloittelijakin voi saada saksan kielestä hyödyllisen yleiskuvan 

tutustumalla kielten yleispiirteisiin, yhteenvetoihin taidelaulun ääntämiskäytännöistä ja 

päätteistä sekä vokaali- ja konsonanttijärjestelmien kuvauksiin. Myös artikkeli Lyhyt 

saksan fonetiikan kuvaus toimii yleiskuvan antajana vaikka se on laadittu kertaamista 

ajatellen. Kaikkiin yhteenvetoihin tulee linkitys pääartikkeleihin, joten syventävää tietoa 

saavat helposti kaikki, jotka sitä jo alkumetreillä kaipaavat. Esimerkkisanoihin liitetyistä 

ääniesimerkeistä löytyy riittävän monipuolinen äännekirjo sointikuvan saamiseksi. 

Kuinka paljon sivustoa voi itseopiskelussa hyödyntää, on riippuvaista esimerkiksi myös 

siitä, kuinka itseohjautuva opiskelija on ja minkä ikäinen hän on. Ääntämisen itseopis-

kelussa eteneminen on oppijan opiskelutaustan lisäksi sidoksissa oppijan henkilökoh-

taisiin ominaisuuksiin. Eri oppijat omaksuvat asioita ei järjestyksessä, kaikilla on erilai-

set tarpeet ja verkkoaineisto antaa mahdollisuuden valita juuri sen itselle sopivan jär-

jestyksen. Itseopiskelulla on laulajan fonetiikan opiskelussa joka tapauksessa rajansa 

siinä missä muutenkin klassisissa lauluopinnoissa. Me kaikki tarvitsemme toiset korvat, 

luotto-opettajan tai korrepetiittorin, koska totumme oman ääntämisemme epätark-

kuuksiin nopeasti. 
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Musiikin koulutus ei todennäköisesti jatkossa ole kaikkien saatavilla eikä se välttämättä 

ole enää ilmaistakaan. Säästöt pakottavat vähentämään laulajien kontaktiopetusta vält-

tämättömissä oppiaineissa ja johtavat jo nyt jopa kokonaisten koulutusohjelmien lak-

kauttamiseen. Alueelliset erot opiskelumahdollisuuksissa tulevat kasvamaan. Työni 

tärkein merkitys on ehkä vapaasti saatavilla olevan ja ilmaisen, suomenkielisen verk-

komateriaalin saattaminen opiskelijoiden ulottuville. Haluan lopuksi tähdentää, että 

kaikessa laajuudessaankin verkkoaineisto on vain käsikirja. Uskon, että kontaktiopetus 

ei ole laulajien fonetiikan opinnoissa korvattavissa millään muulla opetuksen muodolla. 
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SWOT-analyysi verkkomateriaalin soveltuvuudesta julkaisumuodoksi 

 

VAHVUUDET 

 

Verkkomateriaali tuo paremman mahdolli-

suuden sijoittaa perustieto tiiviisti ja jatkaa 

siitä helposti linkkien kautta syventäviin 

tietoihin, mikä palvelee laajaa käyttäjä-

joukkoa. 

 

Verkkomateriaali esitystapana helpottaa 

tiedon rajaamista aihepiireittäin ja tiedon 

jäsentämistä. 

 

Ääniesimerkit ja niiden helppo toistami-

nen. 

 

Opitun kertaamisen helppous. 

 

Verkkomateriaali tavoittaa suuren joukon 

käyttäjiä. 

 

Kaikille ilmainen — käyttäjille ei ole kus-

tannuksia. 

 

MAHDOLLISUUDET 

 

Verkkomateriaali on uusi mahdollisuus ja toimin-

tamalli. 

 

Vapaasti saatavilla oleva ilmainen materiaali lisää 

käyttäjien tasa-arvoa. 

 

Antaa itseopiskelumahdollisuuden kaikille. 

 

Auttaa suomalaisia laulajia työllistymään saksalai-

selle kielialueelle. 

 

 

HEIKKOUDET 

 

 

 

 

 

Saman materiaalin tulee palvella käyttäjiä, 

joilla on hyvin erilaiset osaamisprofiilit ja 

joiden saksan kielen taidot vaihtelevat 

alkeistasosta sujuvasti saksaa puhuviin. 

 

Opettajan puuttuminen opiskelutilanteesta 

 

 

 

UHAT 

 

Väärinymmärrysten mahdollisuudet ovat aina 

olemassa. 

 

Itsenäinen opiskelu vaatii opiskelijalta eri asioita 

kuin kontaktiopetus. 

 

Käyttäjien ennakkoluulot alalla, kuten esim.: 

 ” laulajat eivät kykene ottamaan vastaan 

teoreettista tietoa” tai ”laulajat oppivat 

pelkästään kuulokuvan perusteella” 

 instrumenttiopetushenkilökunnan puut-

teelliset ATK-taidot ja vieraantuminen 

virtuaaliopetuksesta saattavat luoda suku-

polvien välisen kuilun: opettaja — oppi-

laat. Opettaja ei kuvatussa tilanteessa voi 

täysin tukea oppilasta.  

 

 

Tiedon rajaamisen vaikeus. 
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Alustava suunnitelma näkymästä 

 


