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1 Johdanto 

Sain idean kirjoittaa opinnäytetyöni pianokonserttojen harjoittelemisesta ja esittämi-

sestä kuullessani, että pääsen orkesterin solistiksi Campus Sinfonietan juhlakonsert-

tiin syksyllä 2018. Pianistikaverini Ilona Kurvinen ehdotti minulle Poulencin kaksois-

pianokonserton soittamista ja innostuin ajatuksesta heti kuultuani teoksen äänit-

teeltä. Kerron opinnäytetyössäni Poulencin kaksoispianokonserton harjoitteluproses-

sista sekä kokemukseni Campus Sinfonietan solistina. Lisäksi haluan opinnäytetyös-

säni perehtyä pianokonserttojen harjoittelemiseen ja esittämiseen, pianokonserton 

ja pianosoolon eroihin harjoitellessa ja esiintyessä, kapellimestarin ja orkesterin 

kanssa työskentelyyn sekä siihen, kuinka pianopedagogit suhtautuvat pianokonsert-

tojen opettamiseen.  

Pianokonserttojen harjoitteluun sekä esittämiseen käsittelevää kirjallisuutta etsies-

säni löysin muutaman opinnäytetyön, jotka käsittelevät melkein samaa aihetta kuin 

omani. Löytämäni opinnäytetyöt perehtyivät kuitenkin vain tiettyjen pianokonsertto-

jen harjoittelemiseen ja esittämiseen. Valitsin opinnäytetyöni aiheeni siksi, koska ha-

lusin perehtyä yleisesti pianokonserton harjoitteluun sekä esittämiseen. Opinnäyte-

työni aihe on pianistin näkökulmasta hyödyllinen ja ajankohtainen, koska se auttaa 

pianisteja tutustumaan pianokonserton harjoittelemisen ja esittämisen haasteisiin 

sekä asioihin, jotka kannattaa ottaa huomioon pianokonserton harjoitusprosessissa.  

Lotta Penttilä (2013) kirjoittaa opinnäytetyössään Lisztin ensimmäisen pianokonser-

ton tekniikka-analyysistä pienikätiselle pianistille. Kristian Setälä (2008) kirjoittaa 

opinnäytetyössään Einar Englundin ensimmäisen pianokonserton valmistamisesta ja 

esittämisestä. Lisäksi löysin Kati Koskisen (2006) opinnäytetyön, joka käsittelee 

kuutta pientä viulukonserttoa säestäjän näkökulmasta.  

Opinnäytetyössäni haastattelen myös teemahaastattelua käyttäen kolmea pianope-

dagogia, jotka ovat esittäneet useampia pianokonserttoja sekä valmentaneet oppilai-

taan pianokonserttojen harjoittelussa sekä esittämisessä.  

Opinnäytetyöni liitteenä (Liite 1. Youtube-linkki Campus Sinfonietan konserttiin) on 

Youtube-linkki kokemukseeni Jyväskylän ammattikorkeakoulun orkesterin Campus 

Sinfonietan pianokonserttosolistina soittaessani Poulencin kaksoispianokonserton 
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yhdessä pianisti Ilona Kurvisen kanssa. Opinnäytetyöni toisena liitteenä (Liite 2. 

Keski-Suomalaisen lehtijulkaisu ti 28.10.2019) on Keski-Suomalaisen lehtijulkaisu, 

joka perustuu minun ja kahden muun Campus Sinfonietan konsertin solistin haastat-

teluun.   

2 Pianokonsertot 

Konsertto on solistille ja orkesterille sävelletty teos, jossa solistiosuus on solistille tek-

nisesti vaativa ja taiturillinen. Konserton perusmuotona voidaan pitää laajamuotoista 

teosta, jossa orkesteri voi olla myös kamariorkesteri tai pienempi kamariyhtye. Kon-

sertossa solisteja voi olla useampikin kuin yksi. (Korhonen 1995, 8.) 

Lehtonen (2014,4) kirjoittaa opinnäytetyössään, että konsertto syntyi alun perin Itali-

assa 1600-luvulla. Sana concerto tulee italian sanasta ja tarkoittaa konserttoa. Kai-

kille orkesterin soittimille sekä soolosoittimille on sävelletty konserttoja. Eniten sä-

vellettyjä konserttoja on kuitenkin pianolle ja viululle. Suurin soolokonserttojen sä-

veltäjä oli Antonio Vivaldi, joka olikin esikuvana monille muille säveltäjille. 1700-lu-

vulla orkestereista tuli suurempia ja soittimia tuli enemmän. Lisäksi konsertot saivat 

vaikutteita suositummista sinfonioista. (Lehtonen 2014, 4.) 

Kentnerin (1976, 108-109) mukaan pianokonsertto on kenties täydellisin yhdistelmä 

pianoa ja muita soittimia. Hänen mukaansa piano ei myöskään koskaan peitä orkes-

teria eikä orkesteri pianoa. Tämä saattaa tuntua oudolta, mutta Kentnerin mukaan 

ero nykyaikaisen konserttiflyygelin ja muun muassa Mozartin aikaisella soittimella on 

merkittävä. Hänen mukaansa nykypäivänä pianistin on suhtauduttava jopa hellästi ja 

varoen muun muassa puupuhaltimiin ja ikään kuin kamarimusiikillisesti oboen ja fa-

gotin sooloihin. Nykypäivän konserttiflyygelin soinnin kestävyys ei vaadi myöskään 

niin paljon koristelua kuin Mozartin aikaisella soittimella, jossa soittimen sointi oli ly-

hytkestoisempi. (Kentner 1976, 108-109.) 

Romantiikan kauden tullessa pianokonserton luonne muuttui konsertoivasta sävel-

lyksestä, musiikillisesta demokratiasta pianon diktatuuriksi. Chopinin, Weberin, Men-

delssohnin, Tsaikovskin ja Rahmaninovin konsertot olivat tällaisia, joissa pianisti 

päätti tempon, karaktäärin ja soinnillisen tasapainon. Brahms ja Liszt yrittivät taas 
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kumpikin tavallaan palauttaa konsertolle sinfonisen arvokkuuden. Lyömäsoitintyy-

listä pianokirjallisuudessa mieltyneet taiteilijat kokevat Bartokin kaksi ensimmäistä 

aggressiivista pianokonserttoa kotoisaksi, kun taas sopuisampi kolmas pianokon-

sertto vetoaa taiteilijoihin, jotka kaipaavat menneiden aikakausien kauneutta. (Kent-

ner 1976 110-111.) 

2.1 Pianokonserton harjoitteleminen 

Uuden kappaleen harjoittelemisessa kaikkein tärkeintä on ensimmäinen lukukerta. 

Földesin (1950, 19) mukaan uuden sävellyksen kohtalo on lähes aina kokonaan en-

simmäisen lukukerran varassa. Hän varoittaa pienistä virheistä, jotka voivat kehittyä 

huonoiksi tottumuksiksi, jotka ovat vaikea ja lähes mahdotontakin korjata. Virheiden 

välttämiseksi Földes kehottaa soittajaa lukemaan uuden kappaleen ennen ensim-

mäistä soittokertaa pois soittimen luota. Tällöin soittajaa ei häiritse soittamisen fyysi-

set puolet ja soittaja saa selvän mielikuvan musiikista, jota on alkamassa soittamaan. 

Sävellyksen ensimmäisillä lukukerroilla, ennen pianon ääreen siirtymistä soittaja var-

mistaa, että seuraa varmasti säveltäjän viitteitä.  (Földes 1950, 19-21.) 

Földesin mukaan myös kuuntelemisen taidolla on suuri merkitys kappaletta soitta-

essa. Földesin mukaan etenkin nuoret soittajat viettävät kuuntelemisen sijaan liikaa 

aikaa vaikeiden kohtien harjoittelemiseen. Kuunteleminen on hänen mukaansa kui-

tenkin hyvin vaikeaa, kun soittaminen itsessään vie paljon huomiota puoleensa. Hä-

nen mukaansa taidon, jossa pystyy kuunnella ja soittaa samaan aikaan oppii kuiten-

kin muiden musiikkiesityksiä kuuntelemalla oman soiton sijaan. (Földes 1950, 21-22.) 

Födelsin (1950, 25) mukaan äänilevyt ovat parempi vaihtoehto opiskelutarkoitukseen 

kuin radioesitysten kuunteleminen. Hänen mukaansa korviamme ja muistiamme pi-

täisi harjoittaa, jotta useamman kuuntelukerran jälkeen pystymme tajuamaan sävel-

lyksen kaikki eri puolet yhdellä kuuntelukerralla. Äänilevyä nuotin kanssa kuunnel-

lessa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa oikeisiin nuotteihin, oikeaan tempoon, 

dynamiikkamerkintöihin, melodian kuuluvuuteen, balanssiin muiden soittajien 

kanssa, rytmiin ja sen mahdolliseen horjuvuuteen, sävellyksen pääpiirteiden välittä-

minen kuulijoille ja tapaan, jolla kappaletta soitetaan. (Födels 1950, 25.) 
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Kirjassaan ”Piano, taitoa ja taitajia” Kentner kirjoittaa eri aikakausien flyygelien 

eroista. Kentnerin mukaan erilaisista mekanismeista koostuva piano on tarvinnut kol-

misen sataa vuotta kehittyäkseen nykyiseen muotoonsa. Ero nykypäivän flyygelillä ja 

esimerkiksi Beethovenin ajan soittimella on suuri. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 

Beethovenin aikakauden fagotti oli voimakas ja suuriääninen soitin, kun taas kehityk-

sensä varhaisvaiheessa olevan fortepianon dynamiikaksi merkattiin forte, jotta se yli-

päätään kuuluisi. Kentnerin mukaan nykypäivän pianistin ei kuitenkaan tarvitse olla 

perillä eri aikakausien soittimien eroista. Hänen mukaansa soittajan tulee käyttää 

korviaan ymmärtääkseen Beethovenin merkintöjen noudatettavuuden kunkin teok-

sen parhaaksi. Tällaisissa tilanteissa ymmärtäväinen kapellimestari on olennaisen tär-

keä tekijä. (Kentner 1976, 110) 

Irvingin (2002, 56) mukaan harjoituskonsertit ennen konserttia ovat tärkeitä itseluot-

tamuksen vahvistamisessa sekä jännityksen lieventämisessä. Muusikon on hyvä tie-

tää myös, onko ohjelma hyvin suunniteltu sekä itselle, että yleisölle ja missä kohtaa 

ohjelmaa keskittyminen mahdollisesti horjuu tai jännitys valtaa. Irvingin mukaan har-

joituskonsertti ei saisi olla liian lähellä varsinaista konserttipäivää, jotta soittajalla 

olisi aikaa tehdä tarvittavat muutokset ja parannukset. (Irving 2002, 56.) 

2.2 Pianokonserton esittäminen 

Kristian Setälä (2008, 11) kirjoittaa opinnäytetyössään, kuinka oma osuus pianokon-

sertosta on osattava niin hyvin, etteivät orkesterin virheet ja yhteissoitto sotke omaa 

soittoa. Setälä kirjoittaakin, että äänitteiden kuunteleminen, mentaaliharjoittelu ja 

orkesteripartituurista tehdyn pianosovituksen soittaminen auttavat välttämään yh-

teissoiton haasteita. Pianokonserttoa esittäessä on myös keskityttävä oman soiton 

lisäksi muiden soittajien kuunteluun. Hän kirjoittaa myös siitä, että pianistin on jat-

kettava eteenpäin hyppäämättä teoksen kohtia yli unohduksien sattuessa. Hänen 

mukaansa pianokonserton esittämisessä yhdistyykin kamarimusiikin ja soolopiano-

ohjelmisto soittamisen vaikeimmat puolet.  

Ennen pianokonserton esittämistä on hyvä esittää teosta harjoituskonserteissa. Har-

joituskonsertit lieventävät jännitystä sekä vahvistavat soittajan itseluottamusta. Pia-

nistin on myös hyvä tietää, onko ohjelma hyvin suunniteltu sekä itselle, että yleisölle 
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ja missä kohtaa ohjelmaa keskittyminen mahdollisesti horjuu tai jännitys valtaa. Har-

joituskonsertti ei saisi kuitenkaan olla liian lähellä varsinaista konserttipäivää, jotta 

pianistilla on aikaa tehdä tarvittavat muutokset ja parannukset harjoituskonsertin jäl-

keen. (Irving 2002,56.) 

Jos jännitys kuitenkin valtaa pianistin, on hänen hyvä tietää, että ramppikuume ja 

jännittäminen ovat luonnollinen osa pianistin ammattia. Ihmiselle on hyvin tärkeää 

tuntea pelkoa vaaran uhatessa. Esiintymistilanteessa pianisti kokee pelkoa, jonka 

seurauksena hän on jännittynyt ja saattaa kokea jopa ramppikuumetta. Tällöin ad-

renaliinin määrä pianistin ruumissa lisääntyy, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti 

esiintymiseen. Jos jännitys pysyy kuitenkin hallinnassa, adrenaliinin pieni määrä ke-

hossa voi saada pianistin soittamaan jopa paremmin kuin harjoituksissa. (Irving 2002, 

44-46.) 

On lohdullista tietää, että jopa suuret taiteilijat kipuilevat jännityksen kanssa. Irvingin 

(2002, 46) mukaan Huipputenori Pavarotti kuvaa kirjassaan ”My own story” lavalle 

menemistä kuin kuoleman marssina. Irvingin mukaan myös Arthur Rubinstein kuvaa 

muusikkoja rauhattomiksi ja jännittyneiksi. Jos lavalle menemistä pelkää kuitenkin 

kuollakseen, ei Rubinsteinin mielestä silloin kuulu lavalle. (Irving 2002, 46.) 

Pianistin on myös hyvä tietää, että pelko vaikuttaa ennen kaikkea näköaistiin. Kian-

non (1994, 132-133) mukaan pelkotilanteessa muut aistit heikentyvät, kun ihminen 

haluaa nähdä mahdollisimman paljon pysyäkseen hengissä. Pelon saadessa villivais-

tomme toimimaan erinomaisesti näköaistimme muuttuu hallitsevaksi, kun taas kuu-

loaistimme himmentyy sumuiseksi, pysyen tarkkaavaisena ainoastaan varoittaville 

hälyäänille kuten äkillisille rasahduksille, yskäisyille tai kolahduksille. Kiannon mukaan 

monet pianistit ovat kokeneetkin lavalla tilanteita, joissa nuotit tuntuvat hyppivän ja 

näyttävät yhtäkkiä aivan vierailta ja oikea paikka tuntuu karkaavan. Kiannon mukaan 

pianistin onkin esiintyessä hyvä soittaa kappale ulkoa ja syventyä täydellisesti kuun-

telemaan. Hänen mukaansa pianisti tarvitsee esiintyessä vain kapean ulkoisen huo-

miokyvyn, mutta laajan sisäisen. Ulkoa soittamalla ja kappaletta kuuntelemalla pia-

nisti saa turvaa musiikista. (Kianto 1994, 132-133.) 
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3 Haastattelut 

Teemahaastattelu on tutkimushaastattelutapa, jolla kootaan yhteen laadullista ai-

neistoa. Haastattelun lähtökohtana on tutkimusongelma, jonka haastateltava pyrkii 

ratkaisemaan asiaankuuluvalla aineistolla. Teemahaastattelu on keskustelunomainen 

ja haastateltava pyrkii selvittämään haastateltavalta tutkimuksen aihepiiriin kuuluvat 

asiat. (Valli 2018, 27) 

Haastattelu sopii käytettäväksi silloin, kun kyseessä on ryhmä, jonka edustajat eivät 

helposti pysty täyttämään kyselylomaketta tai kun kyseessä on satunnaisotos koko 

väestöstä. Haastattelu on erinomainen keino myös sijoittaa haastateltavan puhe laa-

jempaan asiayhteyteen sekä selventää vastauksia. Haastatteluissa voidaan myös sy-

ventää saatavia tietoja esittämällä lisäkysymyksiä perusteluiksi esitetyille mielipi-

teille. sekä annetaan haastateltavalle mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asi-

oita mahdollisimman vapaasti. Kyselylomakkeeseen verrattuna haastattelussa on 

suuremmat mahdollisuudet motivoida haastateltavia, ja haastateltavalla on haastat-

telussa enemmän mahdollisuuksia tulkita kysymyksiä. Haastattelu on myös menetel-

mänä kyselylomaketta joustavampi ja sallii tarkemman paneutumisen asioihin. (Hirs-

järvi & Hurme 2011, 35-36.) 

Valitsin opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun. Haastattelut pidin 

keväällä 2019. Haastatteluiden keskeisiksi teemoiksi valitsin pianokonserton harjoit-

telun, pianokonserton esittämisen, kapellimestarin ja orkesterin kanssa työskentelyn, 

pianosoolon ja pianokonserton eron harjoitellessa ja esiintyessä sekä pianokonsert-

tojen harjoittelemisen ja esittämisen vaikutuksen pedagogiseen työhön. Valitsin 

haastatteluideni aiheet mielenkiintoni sekä perehtymäni kirjallisuuden perusteella. 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi haastattelun, koska koin, että pystyn paremmin moti-

voimaan haastateltavia vastaamaan mahdollisimman laajasti ja vapaasti aiheisiini. 

Haastatellessani loin samalla myös lisää kontakteja pianotaiteilijoihin. Valitsin haas-

tattelun opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi kyselylomakkeen sijaan, sillä koin, 

että pystyin muun muassa lisäkysymyksillä ja haastattelutilanteen vuorovaikutuksen 

ansiosta syventämään tietoja ja pyytämään haastateltavaa perustelemaan vastauksi-

aan sekä kertomaan tarkemmin kokemuksistaan.  
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Haastattelussa on suositeltavaa, että haastattelijan lisäksi myös haastattelija on aktii-

vinen ja reagoi haastateltavan puheeseen esimerkiksi nyökkäilemällä ja osoittamalla 

kuuntelevansa. Tällöin tilanne on luontevampi ja miellyttävämpi. Myös eläytymisellä 

on motivoiva vaikutus haastateltavan vapaampaan kertomiseen kokemuksistaan. 

Verrattaessa teemahaastattelua tavalliseen kahvipöytäkeskusteluun teemahaastat-

telu toteutuu haastattelijan aloitteesta ja on tavoitteellista tiedon keräämistä. Haas-

tattelu usein myös nauhoitetaan. Teemahaastattelussa ei ole tarkkaan muotoiltuja ja 

laadittuja haastattelukysymyksiä, vaan haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat 

määrätty ennakkoon. Tällöin haastattelut eivät myöskään takaa samoja kysymyksiä ja 

vastausvaihtoehtoja kaikille vastaajille. Haastattelijalla ei välttämättä ole myöskään 

tarkkoja haastattelukysymyksiä vaan esimerkiksi jonkinlainen tukilista, jolla hän var-

mistaa, että haastattelussa käydään kaikki ennalta päätetyt teema-alueet. Aiheiden 

järjestys ja laajuus saattavat vaihdella kussakin haastattelussa esimerkiksi eri ase-

missa ja työtehtävissä olevilla henkilöillä. (Valli 2018, 27-30) 

Haastattelu on siis vuorovaikutustilanne, joka tapahtuu haastattelijan aloitteesta. En-

nen haastattelua voi olla hankala tietää sopivatko haastattelijan ja haastateltavan 

henkilökemiat yhteen. Esimerkiksi ikäerot tai koulutuserot voivat vaikuttaa puolin ja 

toisin haastattelijaan ja haastateltavaan. Haastattelutilanne voi olla myös jännittävä 

esimerkiksi aloittelevalle haastattelijalle. Niinpä haastattelija voi pyrkiä vaikuttamaan 

haastattelun onnistumiseen esimerkiksi pukeutumisella tai kielenkäytöllä. Haastat-

telu kannattaakin aloittaa rauhallisella keskustelulla yleisistä asioista ja kertoa haas-

tattelun käyttötarkoituksesta. Myös se, että tallennuslaite toimii, kannattaa varmis-

taa. (Valli, 2018, 36-37.)  

Haastatteluideni aluksi kevensin tunnelmaa sekä avasin keskustelua kysymällä taus-

tatietoja haastateltavien soittamista pianokonsertoista sekä kokoonpanoista, joiden 

kanssa he ovat esittäneet pianokonserttoja. Haastattelut olivat vuorovaikutteisia, 

vaikka suurimman osan ajasta haastateltava puhui ja minä haastattelijana nyökkäilin 

ja myötäilin mukana. Haastattelun aiheiden apuna minulla oli tarkentavia haastatte-

lukysymyksiä, jotka ohjasivat haastateltavaa kertomaan tarkemmin muun muassa 

pianokonserton harjoitteluprosessista ja esittämisestä, haasteista kapellimestarin ja 
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orkesterin kanssa työskentelystä, pianokonserton tyylin vaikutuksesta kapellimesta-

rin kanssa työskentelyyn, valmistautumisesta pianokonserttoesitykseen sekä haasta-

teltavan opetuskokemuksista pianokonserton harjoittelusta sekä esittämisestä.  

Vallin (2018, 30-31) mukaan haastateltavien valikoiminen ja heihin yhteyden ottami-

nen on usein työlästä. Siihen panostaminen on hänen mukaansa kuitenkin palkitse-

vaa, sillä silloin saadaan haluttua tietoa tai kokemusta. Haastateltavat on tärkeä 

miettiä juuri tutkimustehtävään sopiviksi. Joskus parhaita mahdollisia henkilöitä ei 

kuitenkaan tavoita tai he kieltäytyvät. (Valli, 2018 30-31.)  

Haastateltavikseni valitsin kolme kokenutta pianistia, jotka ovat esittäneet useampia 

pianokonserttoja sekä valmentaneet oppilaitaan pianokonserttojen harjoittelussa 

sekä esittämisessä. Kaikki haastateltavat ovat pianopedagogeja, jotka esiintyvät myös 

itse jatkuvasti. Ottaessani yhteyttä mahdollisiin haastateltaviin, haasteeksi nousi esiin 

pitkät välimatkat ja aikataulujen yhteen sopiminen. Useampi miettimistäni haastatte-

lijoista olivat hyvin kiireisiä ja heidän aikataulunsa menivät oman kalenterini kanssa 

päällekkäin. Lopulta valitsin haastateltavani aikataulun perusteella. Valintani eivät 

mielestäni olleet kuitenkaan ollenkaan huonoja, vaan sain perusteellista ja asiantun-

tevaa materiaalia opinnäyteyöhöni.  

Vallin (2018, 33-35) mukaan haastatteluajankohta on hyvä sopia hyvissä ajoin haasta-

teltavan kanssa. Haastateltavan on tärkeää ottaa haastateltavan näkökulma huomi-

oon järjestämällä esimerkiksi käytännön asiat mahdollisimman vaivattomaksi haasta-

teltavalle. Myös haastateltavan mahdollinen täysi kalenteri kannattaa ottaa Vallin 

mukaan huomioon. Lisäksi haastattelupaikan on hyvä olla haastattelijalle tuttu, jottei 

paikka tunnu haastattelijalle epämukavalta. Näin haastattelusta tulee mahdollisim-

man luonteva. Hyviä haastattelupaikkoja Vallin mukaan ovat esimerkiksi haastatteli-

jan oma koti, työpaikka tai jokin vapaamuotoinen paikka kuten kahvila tai kävely 

metsässä. Tällöin paikka on myös rauhallinen, mikä auttaa laadukkaan tallenteen saa-

miseen ja helpompaan keskittymiseen haastattelussa. Tila ja haastatteluympäristö 

onkin hyvä Vallin mukaan selvittää ennakkoon, jotta voi miettiä tilan mahdollista vai-

kutusta ja merkitystä haastatteluun. Vallin mukaan pieni taustahäly ei kuitenkaan 

haittaa, jos käytössä on hyvä tallennusväline. Haastatteluiden tallentamisesta kan-

nattaa Vallin mukaan sopia haastateltavan kanssa jo ennen haastattelua, jotta ei tule 

tilannetta, jossa haastateltava kieltäytyy haastattelusta paikan päällä nauhoittamisen 
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takia. Haastattelun voi tehdä myös etäyhteyden kautta kuten esimerkiksi Skypen tai 

vastaavan kautta. Tällöin kannattaa kuitenkin varautua mahdolliseen varasuunnitel-

maan, jos etäyhteyden tekniikka ei toimisi, ohjelmat kaatuisivat tai yhteys haastatel-

tavaan katkeaisi. (Valli, 2018, 33-35.)  

Haastattelupaikoiksi valitsin kunkin haastateltavan oman työpaikan ja rauhallisen 

luokkatilan, jotta voisimme rauhassa ja vapaasti keskittyä haastattelutilanteeseen. 

Tein haastatteluista mahdollisimman vaivattomat haastattelijoille menemällä itse 

heidän työpaikoilleen. Olin myös joustava aikataulun suhteen, jotta löysimme haasta-

teltaville sopivat ajat. Haastattelut sujuivat helposti sekä mutkattomasti, eikä haas-

tattelutilanteet keskeytyneet millään lailla. Nauhoitin kaikki haastatteluni. Nauhoi-

tukseen kysyin luvan jokaiselta haastateltavaltani.  

4 Tulokset 

Haastattelut pidettyäni litteroin haastatteluni sanatarkasti nauhoituksia käyttäen. Lit-

teroinnin jälkeen jaottelin haastatteluiden sisällöt aihealueittain, jotta haastattelut 

olisi helpompi analysoida. Analysoimiseni alussa haastattelut näyttivät sekavilta ja 

pohdinkin, sainko haastatteluista tarpeeksi hyvää aineistoa opinnäytetyöhöni. Ruusu-

vuoren, Nikanderin & Hyvärisen (2010, 9) mukaan tilanteeni ei ollut kuitenkaan ollen-

kaan poikkeuksellinen. Heidän mukaansa tutkija kohtaa lähes aina epävarmuuden 

hetken aloittaessaan analysoimaan haastatteluidensa aineistoa. Ruusuvuori, Nikan-

der & Hyvärinen kirjoittavat, kuinka tutkija analysoimisen alussa pohtii usein, vas-

taako aineisto tutkijan laatimiin tutkimuskysymyksiin ja onko haastatteluista saatu 

aineisto niin hyvää, että niistä saa tutkimuksen tehtyä. Heidän mukaansa haastatte-

luiden aineisto saattaa näyttää myös aluksi tutkijalle vieraalta ja hämmentävältä. 

Näin haastattelut luovat tutkijalle uusia kysymyksiä, sillä haastateltavien puheet eivät 

suoraan kerro tutkimuksen tuloksia eikä tutkimuskysymyksiä kerrota haastateltaville.  

4.1 Pianistien näkökulmia harjoittelemiseen 

Haastatteluissa erityisesti esiin nousi se, kuinka teoksen harjoitteluprosessin alkuvai-

heessa oman tekstuurin perinpohjainen harjoittelu on erityisen tärkeää. Kun oman 
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stemman osaa hyvin, aloitetaan harjoittelu toisen pianistin säestyksellä tai yhteis-

soitto jo orkesterin kanssa. Kaikki haastateltavani olivat sitä mieltä, että pianokonser-

ton pianotekstuurin harjoittelu ei kuitenkaan eroa pianosoolon harjoittelusta. Tekni-

set asiat harjoitellaan samalla tavalla kuin soolopiano-ohjelmistoa harjoitellessakin. 

Haastateltavat kertoivat, että pianokonserton harjoitteluprosessiin sisältyy kuitenkin 

paljon muuta työtä kuin oman tekstuurin harjoittelu. Haastateltavat kokivat orkeste-

ripartituurin opettelun äärimmäisen tärkeäksi. He kertoivat, kuinka orkesteripartituu-

ria harjoitellessa on tärkeää oppia muun muassa orkesterin ja solistin lähdöt sekä olla 

perillä mitä orkesterissa tapahtuu milloinkin. Myös se, onko orkesterilla ja solistilla tai 

orkesterin sisällä mahdollisesti vuoropuhelua tai kamarimusiikillisia hetkiä sekä or-

kesterin rooli eli se onko konsertto hyvin soolopainotteinen vai enemmän sinfoninen 

oli useamman haastateltavan mielestä tärkeä tunnistaa ja selvittää. Myös jokaisen 

instrumentin soolot sekä omat säestykselliset osuudet olivat haastateltavien mukaan 

tärkeä opetella. Haastateltavat kertoivat haastatteluissaan, että pianokonserttojen 

osat saattavat olla hyvinkin erilaisia. Pianokonserttoa harjoitellessa onkin tärkeää 

opetella jokainen osa hyvin erikseen, minkä jälkeen osista kootaan kokonaisuus.   

Orkesterin suuri massa verrattuna pianoon tuli esille joka haastattelussa. Haastatel-

tavat kokivat, että pianokonserttoa soittaessa on soitettava syvemmällä ja kuuluvam-

malla äänellä kuin soolopiano-ohjelmistoa soittaessa. Tämä onkin otettava jo harjoit-

telussa huomioon, jotta kädet eivät rasitu liikaa. Yksi haastateltavista koki jopa, että 

pianistin on voitettava orkesterin massa ja saundi. Myös käsien rentous ja vapaus, 

sekä käden paino suuremman äänen saamiseksi nousi haastatteluissa esille. Tällöin ei 

voida soittaa herkimpiä pianissimoita, ettei soitto kuulosta liian varovaiselta ja ujolta 

tai pahimmassa tapauksessa orkesteri peitä pianistia kokonaan. Etenkin jos orkesteri 

soittaa pianon kanssa samanaikaisesti, täytyy koko ajan tarkastella, että piano kuuluu 

tarpeeksi kuuluvalla äänellä. Yksi haastateltavista kertoi, että oppilaat usein hämmäs-

televät sitä, kuinka voimakkaasti orkesterin kanssa ja suuremmissa saleissa täytyy 

soittaa. Erityisesti soolokohdissa haastateltava kertoi rohkaisevansa oppilaitaan soit-

tamaan kuuluvalla äänellä ja säästelemättä.  

Yksi haastateltavistani kertoi pianokonserton olevan ongelmallinen lajityyppi. Hän 

kertoi, kuinka pahimmassa tapauksessa paikalla on orkesteri, joka soittaa liian lujaa ja 
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kapellimestari, jota kiinnostaa vain väliajan jälkeen kuultava sinfonia. Konsertot soite-

taan usein myös salissa, jossa piano hädin tuskin kuuluu. Hänen mukaansa pianokon-

serton soitossa pärjäävät vain sellaiset henkilöt, jotka soittavat tavattoman brutaa-

listi. Hän kuitenkin painotti, että edellä mainittu esimerkki on hyvin karrikoitu. Hän 

koki pianokonserttojen soitossa olevan kuitenkin edellä mainitun esimerkin piirteitä. 

Hän koki, että musiikissa tärkeämpää on ilmaisu, eikä se, kuinka nopeasti ja lujaa soi-

tetaan. Hänen mielestään on myös hyvä pohtia, mikä musiikin on funktio tunteiden 

välittäjänä.  

Yksi haastateltavistani koki, että kapellimestarit eivät usein panosta konserton har-

joitteluun ennen konserttia, vaan konsertot harjoitellaan orkesterin kanssa huonosti 

ja viime hetkellä. Hän koki myös, että orkesterit soittavat usein melko voimakkaasti. 

Tämänkin takia haastateltava kertoi harjoittelevansa konserttoja pitkään ja hartaasti, 

jotta osaa oman tekstuurinsa todella hyvin. Hänen mielestään myös sen takia on 

hyvä soittaa konserttoa pitkään, ettei rasita soittokoneistoansa, kun joutuu soitta-

maan niin voimakkaasti. Hänen mukaansa pianokonserton tyyliin kuuluu myös ulkoa 

soittaminen, ellei kyseessä ole moderni konsertto, mikä vaikuttaa siihen, että hän 

harjoittelee konserttoja aina niin pitkään.  

Kuulokuvan pianokonsertosta haastateltavat kokivat saavansa äänitteiltä. Myös live-

kuuntelun konsertosta haastateltavat kokivat plussana. Äänitteiden kuuntelemisessa 

he kokivat järkeväksi kuunnella eri äänitteitä, ettei saisi liikaa vaikutteita tietyistä ää-

nitteistä sekä soitto ja esitystavoista. Useampi haastateltava koki hyödylliseksi soittaa 

myös teoksen piano-osuutta orkesteripartituurista, jotta näkee koko teoksen tapah-

tumat. Yksi haastateltavista koki äänitteiltä kuuntelemisen etenkin nuorena soitta-

jana tärkeäksi, mutta oli sitä mieltä, että ajan saatossa hänen korvansa ovat kehitty-

neet niin, että hän nykyään osaa uudestakin teoksesta saada mieleen konserton ko-

konaissoinnin pelkästä partituurista korvalla ja mielikuvalla. Hän kertoi, kuinka hän 

nykyään kuulee ja kokee instrumentit partituurin kautta ja osaa kuvitella miltä teos 

kuulostaa ilman kuulokuvaakin. Orkesteriharjoitukset haastateltavat kokivat myös 

kokonaiskuulokuvan harjoittelussa tärkeäksi, mutta heidän mukaansa orkesterihar-

joituksia on useimmiten hyvin vähän ja nekin vasta lähellä varsinaista esitystä.  
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Kaksi haastateltavaa oli soittaneet konserttoja toisen pianon säestyksellä ennen or-

kesteriharjoituksia. Yksi kolmesta haastateltavasta kertoi kuitenkin välttävänsä piano-

partituureja viimeiseen asti muussa kuin logistisessa tarkoituksessa. Hänen mieles-

tään pianosovitukset orkesteripartituureista ovat usein kamalan huonoja ja pianopar-

tituurit vääristävät orkesterin kuulokuvaa siitä, mitä ne oikeasti ovat.  

4.2 Pianistien näkökulmia esittämiseen 

Haastateltavat kokivat olevansa valmiita esittämään teoksen, kun teos menee ulkoa 

niin, että se on itsestäänselvyys ja, että soittoon on tullut perusvarmuus. Perusvar-

muuden he kokivat saavansa hyvin menneistä harjoitusesityksistä sekä siitä ettei te-

oksessa ole minkäänlaisia mysteereitä. Teknisiä vaaranpaikkoja teoksessa ei myös-

kään saa olla. Myös orkesteripartituurin sisäistämisen haastateltavat kokivat ehdot-

tomana ja sen, että tietää, mitä milloinkin ja missä tapahtuu. Yksi haastateltava ker-

toi olevansa myös kapellimestari ja kertoi harjoittelevansa pianokonsertot myös ka-

pellimestarin näkökulmasta. Tällöin hän tekee myös fraasianalyysit orkesterista ja käy 

läpi kaikkien soittajien sisääntulot sekä harjoittelee teoksen niin, että osaa myös joh-

taa sen tarvittaessa. 

Yksi haastateltavista koki muistamisen testaamisen tärkeäksi. Muistamista hän kertoi 

kokeilleensa muun muassa harjoitusesiintymisillä turvalliselle yleisölle kuten läheisille 

ihmisille, sekä soittamalla teosta putkeen esimerkiksi kolme kertaa. Hän kertoi, 

kuinka keskittymiskyvyn ja sen, jaksaako fyysisesti soittaa koko ohjelmiston alusta 

loppuun huomaa, kun alkaa väsyttää.   

Vaikka pianokonserton ja soolopiano-ohjelmiston harjoitteluprosessin haastateltavat 

kokivatkin erilaisiksi, haastateltavat kokivat pianokonserton esiintymiseen valmistau-

tumisen samanlaiseksi kuin mikä tahansa muukin esiintyminen. Yksi haastateltava 

kertoi esiintymispäivänään nukkuvansa päiväunet, mikäli mahdollista. Muutenkin 

hän korosti nukkumisen tärkeyttä sekä sitä, että syö hän hyvin. Esityspäivänä hän 

kertoi myös ottavansa rauhallisesti ja säästävänsä voimia iltaa ja esitystään varten. 

Myös se mitä syö, oli haastateltavan mielestä oleellista. Hänen mielestään raskas 



14 
 

 

ruoka väsyttää liikaa ja liika sokeri laittaa elimistön pörräämään. Oppilaitaan hän ker-

toi neuvovansa harjoittelemaan vain vähän esityspäivänä ja luottamaan edellisten 

päivien sekä viikkojen hyvin menneisiin harjoituksiin. 

Haastateltava kertoi, kuinka hänellä on esityspäivänä tapana soittaa hitaasti teoksen 

vaikeita paikkoja läpi sekä varmistaa vaikeita hyppyjä ja vaaranpaikkoja. Tällöin teos 

on pintamuistissa, mikä luo varmuutta illan esitykseen. Missään tapauksessa hänen 

mukaansa ei kannata kahlata teosta läpi tai muuten harjoittelu menee helposti panii-

kinomaiseksi. Hänen mukaansa ei myöskään saa rakentaa kuormaa ja pelkoa paniik-

kiin. Haastattelussaan hän painotti myös sitä, että harjoitellessa on hyvä kuvitella 

esiintymistilannetta ja varautua aina siihen, että sali on täynnä. Haastattelijan mu-

kaan inhimillinen ajattelu esiintymisestä on myös tärkeää. Hänen mukaansa hyvä 

harjoittelu on koko esityksen perusta. Jos on harjoitellut hyvin, voi luottaa, että esitys 

menee hyvin. Jos konsertissa tapahtuu jotain odottamatonta, se liittyy esiintymispäi-

vään ja se pitää haastateltavan mielestä vain hyväksyä.  

Toinen haastateltava kertoi, että hänen valmistautumisensa esiintymisiin on muuttu-

nut elämän varrella paljonkin. Hän kuvaili nuorempana valmistautumistaan rempse-

äksi ja kertoi silloisen valmistautumisaikansa olevan lyhyt tai jopa olematon. Hänen 

mielestään liian lyhyt valmistautuminen ja kappaleiden hautomisaika ovat tyypillisiä 

etenkin nuorille soittajille. Kun vuosia oli karttunut, haastateltava oli kokenut, että 

aika antaa psykologista varmuutta soittoon. Tämä on rakentanut sitä, ettei hän ole 

enää niin hermostunut soittaja. Hän koki, että on tärkeää elää kappaleen kanssa pit-

kän aikaa, jotta se kypsyy niin teknisesti kuin musiikillisestikin. Tällöin kappale on osa 

soittajaa ja esiintyessä ei tarvitse pelätä pystyykö sen soittamaan teknisesti tai pel-

käämään sitä, meneekö se poikki. Hän kertoi myös, että tulkinta sisäistyy vasta vuosi-

kymmenien kuluessa. Kolmas haastateltava ei erityisemmin kertonut haastattelus-

saan valmistautumistavoistaan pianokonsertto esiintymiseen. Hän kertoi pianokon-

serttoesitykseen valmistautumisen olevan sooloesiintymiseen valmistautumisen 

kanssa samanlaista.  

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että jännittämien esiintyessä on ehdottomasti 

voimavara. Heidän mukaansa pieni adrenaliinin määrä kehossa poistaa pienen väsy-

myksen ja parantaa heidän suorituskykyään esiintyessä. Jos jännittäminen aiheuttaa 
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kuitenkin kontrollin katoamisen tai paniikin, oli se heidän mukaansa voimavaran si-

jaan haitta.   

Yksi haastateltavista kertoi kokemuksestaan, jossa hän sai negatiivisen jännityksen 

käännettyä positiiviseksi voimavaraksi. Hänellä oli esiintymistään ennen hyvin epä-

varma olo. Hän tiesi, että hän ei ollut harjoitellut tarpeeksi ja kappale oli hyvinkin 

puolivalmis. Ennen esiintymistään hän kuitenkin ajatteli, ettei kuole tai loukkaannu 

esiintymisessä ja hyväksyi sen, että jotain voi tapahtua. Tällöin esiintyminen meni pa-

remmin kuin harjoituksissa. Haastateltava kertoi haastattelussaan, että kokematto-

malla esiintyjällä jännittäminen on usein negatiivista ja voi jopa pilata esityksen. Ai-

noa lääke jännittämiseen hänen mukaansa on esiintyä mahdollisimman paljon ja 

usein.  

Toinen haastateltava kertoi olleensa kovakin jännittämään nuorena ja kertoi sen ole-

van jopa ongelma. Hän koki, että jännittäminen nuorena ei ole kovinkaan harvinaista 

vaan enemmän sääntö kuin poikkeus. Hän koki, että nuori soittaja haluaa näyttää 

isommilleen ja kanssaihmisille kuinka hyvä on soittajana ja kuinka paljon hänellä on 

sanottavaa. Nuori ihminen haluaa hänen mukaansa myös edetä urallaan, mikä on hy-

vin normaalia. Tällöin saattaa alkaa kompastelemaan asiassa, jossa haluaa olla niin 

kovin hyvä. Haastateltava kertoi, että kokee nykyään olevansa muusikko muiden jou-

kossa ja on alkanut nauttimaan soitosta enemmän, kun ei tee asiasta niin suurta nu-

meroa. Hän koki, että stressi jännittämisen ympärillä on vähentynyt todella paljon 

eikä nykyään jännitä enää juuri lainkaan.  

4.3 Kapellimestarin ja orkesterin kanssa työskentely 

Haastateltavat kertoivat haastatteluissaan sekä huikeista- että hirveistä kokemuksis-

taan kapellimestarin kanssa työskentelystä. He kokivat, että kapellimestarin osaami-

sella on valtava merkitys pianistin ja kapellimestarin yhteistyössä. Yksi haastateltava 

kertoi, että kapellimestarin osaamattomuus sekä epäselvyys tekemisessä heijastuu 

niin solistiin kuin orkesterin soittajiinkin. Hän koki helpoimmaksi tilanteet, joissa ka-

pellimestari tuntee itsekin soitettavan teoksen hyvin ja hänellä on selkeät näkemyk-

set muun muassa tempoihin. Toinenkin haastateltava kertoi haastetilanteistaan ka-

pellimestarin kanssa työskentelyistä. Hän kuvasi kapellimestareiden olevan joskus 
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jääräpäisiä ja teknisesti taitamattomia, jolloin yhteistyö on hyvin hankalaa. Hänen 

kertoi myös, että hyvätkin kapellimestarit kompuroivat joskus teknisissä asioissa. Hä-

nen mukaansa kapellimestarin täytyy myös osata ennakoida solistia ja näyttää hyvin 

muun muassa orkesterin ja solistin sisääntulot. Myös balanssin kuuntelu on hänen 

mukaansa osa kapellimestarin tehtävää.  Hänen kertoi myös, että orkesterin ja kapel-

limestarin suhde on oleellinen. Jos kapellimestarin ja orkesterin suhde ei ole kun-

nossa, on pianistin vaikeaa työskennellä siinä välissä. Haastateltava kertoi myös koke-

neensa unelmatilanteita, joissa hän oppi paljon fantastisiksi kuvailemiltaan kapelli-

mestareilta. Harjoitukset olivat olleet kuin musiikin oppitunteja. Hän kuvaili merkittä-

vimpiä ja taitavimpia kapellimestareita mahtaviksi muusikoiksi.  

Haastateltavat kertoivat haastatteluissaan, kuinka rubatopainotteisten pianokonsert-

tojen soittaminen oli ollut haastavaa työskennellessä orkesterin ja kapellimestarin 

kanssa. Tällöin oli ollut ehdottoman tärkeää, että kapellimestari tuntee teoksen hyvin 

ja että pianisti ja kapellimestari pääsevät yhteisymmärrykseen teoksen tulkinnasta. 

Yksi haastateltava varoitti pianisteja liiasta sekä suunnittelemattomasta rubaton käy-

töstä. Etenkin jos orkesterin kanssa soiton harjoituskertoja on vähän, oli hänen mie-

lestään tärkeää suunnitella tarkasti, kuinka ja missä pianisti rubatoa käyttää. Haasta-

teltava kuvasi tilannetta, jossa orkesterin soittaja tulee maanantai aamuna motivaa-

tion puutteessa ja harjoittelematta harjoituksiin. Haparoidessaan soittaja turvautuu 

teoksen rytmiin sekä tempoon. Jos pianisti lilluu rubatomeressä ja orkesterin soitta-

jat pyrkivät soittamana tempossa, on näiden kahden soittotyylin sekoittaminen aika-

moinen haaste. Haastateltava neuvoikin konserton soittajaa soittamaan rubatoa si-

ten, että pääiskut ovat paikallaan ja kuvaa rubaton käyttöä musiikin hienosäätönä 

isojen iskujen välissä. Hänen mukaansa isoa rubatoa soittaessa on hyvä soittaa iso-

kaarista rubatoa.  

Kolmas haastateltava kertoi nuoruuden pianosolistikokemuksestaan, jolloin hän esitti 

Chopinin e-mollipianokonserton orkesterin kanssa. Hän kuvaili konserttoa hyvin pia-

nistilähtöiseksi ja paljo rubatoa, hidastuksia ja tempovaihteluita sisältäväksi konser-

toksi. Chopinin pianokonserttoharjoituksissa haastateltava ei kokenut kapellimesta-

rin kanssa työskentelyä saumattomaksi vaan joutui kapellimestarin kokemattomuu-
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den takia käymään konserton läpi hyvin tarkkaan harjoituksissa orkesterin ja kapelli-

mestarin kanssa. Esitys meni kuitenkin todella hyvin, sillä kapellimestari kuunteli tar-

kasti pianistin tulkintaa.  

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että pianokonserton tyylillä on paljon vaiku-

tusta kapellimestarin kanssa työskentelyyn. Etenkin romanttisia pianokonserttoja 

soittaessa haastateltavat kokivat kapellimestarin roolin ehdottoman tärkeäksi. Yksi 

haastateltavista kuvaili Rahmaninovin pianokonserttoja pianolle ja orkesterille sävel-

letyiksi sinfonisiksi, jotka vellovat niin paljon, että kapellimestarin rooli on välttämä-

tön. Haastateltava kuvaili myös tilannetta, jossa patarumpalilla orkesterin takaosassa 

ei ole minkäänlaista tietoa kappaleen iskuista, kun pianolla on paljon nuotteja ja jou-

silla vellovaa jousimateriaalia taustalla. Tällöin dialogi on pianistin ja kapellimestarin 

välillä, eikä pianistin ja orkesterin välillä.  

Muusikoilla saattaa olla myös hyvin eri näkemyksiä teosten tulkinnoista, jolloin or-

kesteriharjoituksissa täytyy sopia tarkkaan, kuinka teos soitetaan. Tähänkin vaikuttaa 

se, kuinka paljon harjoituskertoja orkesterin kanssa on. Jos orkesteriharjoituksia on 

vain yksi, täytyy teos soittaa mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta mahdollisia eri-

mielisyyksiä ja yhteissoiton ongelmia olisi mahdollisimman vähän. Jos on taas enem-

män aikaa, voidaan hioa ja miettiä tarkemmin, kuinka teos soitetaan ja esimerkiksi 

pianisti ja kapellimestari voivat mahdollisuuksien mukaan tavata ennen orkesterihar-

joituksia. Yksi haastateltavista kertoi haastattelussaan, että nykypäivänä pianokon-

serttoja esitetään kuin liukuhihnalla. Pianokonsertot harjoitellaan vain kerran kon-

serttia edellisenä päivänä sekä konserttipäivänä ennen konserttia. Tällöin pianistin 

on opittava ja sisäistettävä nopeasti kuulokuva orkesterista sekä kapellimestarin ja 

orkesterin tyylistä musisoida vain parin orkesteriharjoituksen jälkeen.  

Wieniläisklassisia tai Bachin konserttoja soitettaessa osa haastateltavista koki taas, 

ettei kapellimestaria tarvita välttämättä ollenkaan. Myös se, onko orkesterilla ja pia-

nistilla kommunikointia keskenään, tai se onko orkesteri enemmän säestyksen roo-

lissa vaikutti heidän mielestään siihen, kuinka paljon kapellimestaria tarvitaan. Yhden 

haastateltavan mukaan Mozartin pianokonserttoja esitetään orkesterien lisäksi myös 

kamarimusiikkiteoksina esimerkiksi kvintetti-, kvartetti- tai kymmenen soittajan säes-

tyksellä ja ne toimivat todella hyvin.  



18 
 

 

4.4 Pianosoolon ja pianokonserton erot harjoitellessa ja esiintyessä 

Soolopiano-ohjelmiston ja pianokonserton soitossa sekä esittämisessä haastateltavat 

kokivat suuria eroja. Heidän mukaansa pianokonserttoa soittaessa on vaikea toteut-

taa suuri dynaaminen skaala, mikä on taas soolopianoa-soittaessa helpompi toteut-

taa. Pianokonserttoja soittaessa haastateltavat kokivat haasteeksi myös orkesterin 

suuren äänen, joka etenkin fortissimopaikoissa uhkaa peittä pianon jopa kokonaan. 

Haastateltavat kokivat, että vaikka pianisti soittaisi kuinka lujaa, se ei välttämättä kai-

kissa paikoissa kuulu, etenkin kun konserttisalina on orkesterin suuren koon vuoksi 

suurempi sali kuin soolopiano-ohjelmistoa soittaessa. Soolopiano-ohjelmistoa soitta-

essa ei taas välttämättä tarvitse soittaa erityisen voimakkaasti, kunhan käytössä on 

asianmukainen flyygeli ja konserttisali. Tällöin dynaamisen skaalan on oltava kuiten-

kin tarpeeksi laaja. Yksi haastateltavistani kertoikin haastattelussaan dynaamisesta 

erosta esimerkin, jossa pianisti soittaa Tampere talossa Rahmaninovin toisen piano-

konserton sivuteemaa dynamiikalla, joka kuulostaa kivan ja kauniin pehmeältä Tam-

pere talon viimeisellä penkkirivillä. Kun samainen soitto vietäisiin pienen kamarimu-

siikkisalin soolopianokonserttiin, sanoisivat ihmiset paikalla dynamiikan olevan fortis-

simo. Niin suuri ero soolopiano-ohjelmiston ja pianokonserton soitossa hänen mu-

kaansa on. Hänen mukaansa toiset soveltuvat myös paremmin pianokonserttosoitta-

jiksi kuin toiset. Hän kuvasi omaa saundiaan enemmän sooloon ja kamarimusiikkiin 

soveltuvaksi. 

Yhden haastateltava kertoi haastattelussaan, että salit, joissa pianokonserttoja usein 

esitetään ovat akustiikaltaan aika huonoja eikä orkesterin soittajat kuule pianistia 

kunnolla. Tällöin pianokonserttoa soittaessa soiton täytyy olla hyvin eriteltyä ja arti-

kulaation olla hyvin korkeatasoista. Etenkin nopeissa juoksutuksissa ja kuvioissa haas-

tateltava kertoi, että pianisti voi turvautua esimerkiksi korostamaan soittokuvioiden 

alkuja, jotta tempo pysyisi paremmin kasassa muiden kuullessa edes iskut. Tämä on 

hänen mielestään kuitenkin kauheaa eikä hän käyttäisi sitä soolosoitossa missään ta-

pauksessa.  

Yksi haastateltavista kuvasi pianistin ja orkesterin yhteistyötä kilpailuna, jossa pianis-

tin täytyy pärjätä orkesterille tai jopa voittaa se. Tällä hän tarkoitti sitä, että pianistin 

täytyy soittaa tarpeeksi kuuluvasti ja soivalla äänellä, jotta se kuuluu orkesterin yli. 
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Hän vertasi pianokonserttoa kamarimusiikkiin, jossa soolokohdissa solistin täytyy 

soittaa kuuluvammin ja tuoda esille soolonsa. Tällöin myös orkesterin täytyy kuun-

nella tarkasti, jotta ei peitä pianistia liikaa. Orkesterin suuren äänen vuoksi etenkin 

soolopainotteisia pianokonserttoja soittaessa pianistin täytyy jo harjoitteluvaiheessa 

vahvistaa soittokoneistoansa, jotta hän jaksaa soittaa koko konserton myös fyysisesti 

läpi soivalla äänellä.  

Haastateltavat kokivat, että heillä on enemmän vapauksia soolopiano-ohjelmistoa 

soittaessa kuin pianokonserttoa soittaessa. Soolopiano-ohjelmistoa soittaessa heidän 

mukaansa kaikki virheet kuuluvat, mutta toisaalta voi olla villimpi esimerkiksi tempo-

jen suhteen, kun ei tarvitse ottaa huomioon muita soittajia. Lisäksi konserttiin asti 

soolopiano-ohjelmistoa soittaessa pianisti voi tehdä suuriakin muutoksia, mutta or-

kesterin kanssa työskennellessä se voi olla haastavaa, kun vastassa on niin suuri ja 

jäykkä soittokoneisto. Yksi haastateltava myös kertoi haastattelussaan, että unoh-

duksille on enemmän varaa pianosoolokonsertissa, kun taas pianokonserttoa soitta-

essa se voi olla hyvinkin ongelmallista. Yksi haastateltavista muistutti haastattelus-

saan kuitenkin siitä, kuinka inhimillistä unohtaminen on ja kuinka maailman tähdet-

kin unohtavat joskus.  

4.5 Pianokonserttojen opettaminen 

Kaikkien haastateltavieni mukaan paljon pianokonserttoja soittaneella ja esittäneellä 

pedagogilla on oikeanlaista osaamista tukea ja valmentaa oppilastaan pianokonser-

ton harjoittelussa sekä esittämisessä. Oikeanlaista osaamista he kuvasivat haastatte-

luissaan taidolla osata näyttää esimerkkiä ja ymmärtää oppilaan persoonaa harjoitte-

luprosessissa, pianokonserton esittämisessä sekä lavalle menemisessä. Yksi haasta-

teltavani kertoi, että “kokemus on aina hyvästä.” Hänen painotti, että kokemus sätei-

lee aivan suoraan opetukseen ja oli sitä mieltä, että mitä enemmän opettajalla on ko-

kemusta, sitä enemmän hänellä on oppilailleen annettavaa ja tietoa, jota viedä 

eteenpäin. Toinen haastateltava kertoi, kuinka opettajalla voi olla rauhoittava vaiku-

tus oppilaaseen esimerkiksi läsnäololla esiintymistilanteessa. Hän koki myös, että 

opettajan on tärkeää itsekin esiintyä jatkuvasti, jotta tilanteet ja kokemukset ovat hä-

nelläkin tuoreessa muistissa. Tällöin opettajalla on silmää muun muassa siihen, mil-

loin oppilaan voi lähettää yleisön eteen. Hän kertoi myös, että pelkkä teoreettinen 
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tieto ei riitä, vaan tarvitaan käytännön kokemusta ja osaamista. Hän kertoi myös ti-

lanteesta, jossa hänen 5-vuotias oppilaansa ei peloltaan uskaltanut konsertissa 

mennä soittamaan. Hän kertoi, että hän meni oppilaansa mukana lavalle ja istui koko 

soiton ajan oppilaansa vieressä. Tytölle tuli turvallisempi olo ja soitto meni hyvin. Hän 

oli sen hetken turvanalle tytölle.   

Haastateltavat kertoivat, kuinka kokemukset erilaisista esiintymisistä, konsertti-

saleista, kapellimestareista, orkestereista sekä instrumenteista ovat tärkeitä. He ker-

toivat, että ennen oppilaan esiintymistä opettaja voi etukäteen kertoa oppilaalle 

vinkkejä, mitä minkälaisessakin tilassa on hyvä ottaa huomioon. Yhden haastatelta-

vani mukaan etenkin kiviseinällisissä pienissä tiloissa joutuu säästelemään fortepai-

koissa, kun taas suuremmissa saleissa joutuu liioittelemaan kaikkea. Haastateltava 

koki tärkeäksi myös sen, että opettaja on soittanut oppilaansa kappaleet tai vähin-

täänkin tutustunut niihin. Haastateltava kertoi myös kaaresta, näkemyksestä, joka 

syntyy opettajan omalla soittopolulla alkeista pitkälle ammattitasoon. Hän painotti 

erityisesti sitä, kuinka tärkeää pianopedagogina on soittaa mahdollisimman laaja ja 

monipuolinen ohjelmisto pianoteoksia.  

5 Valmistautuminen Poulencin kaksoispianokonserttoon 

Esitin Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiopintojeni pianon B-tutkin-

toni osasuorituksena Poulencin konserton kahdelle pianolle ja orkesterille yhdessä 

pianisti Ilona Kurvisen kanssa koulumme orkesterin Campus Sinfonietan konsertissa. 

Konsertilla juhlistettiin jyväskyläläisen musiikkiopistotoiminnan 70-vuotisjuhlavuotta. 

Konsertissa esitettiin Poulencin kaksoispianokonserton lisäksi Schumannin Alku-

soitto, Scherzo ja Finaali op. 52, Mendelssohnin Alkusoitto C-duurissa op. 101 sekä 

Larssonin Concertino jousiorkesterille ja pasuunalle op. 45. Juhlakonsertti järjestettiin 

Suomalaisen musiikkikampuksen Hannikaissalissa sunnuntaina lokakuun 7. päivänä 

vuonna 2018. (Muhonen 2019). Koko Hannikaissali täyttyi kuulijoista ja konsertin li-

put myytiin loppuun jo viisitoista minuuttia ennen konsertin alkua. 
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5.1 Poulencin konsertto kahdelle pianolle ja orkesterille 

Esittämäni pianokonsertto on ranskalaisen Francis Poulencin säveltämä konsertto d-

mollissa kahdelle pianolle ja orkesterille. Poulenc sävelsi konserton kesällä 1932 ja se 

onkin yksi hänen hienoimmista orkesteriteoksistaan. Poulenc esitti konserton syksyllä 

1932 yhdessä lapsuudenystävänsä ja pianisti Jacques Février kanssa Venetsiassa or-

kesteri La Scala kanssa johtajanaan Désire Defauw. Konserton arvioitu kesto on 20 

minuuttia ja siinä on kolme osaa. Poulenc luo konsertossaan dramaattisen, mutta 

viehättävän vuoropuhelun kahdelle pianistille, jossa orkesteri tukee heitä. Poulencin 

pianokonsertto kahdelle painolle ja orkesterille vaatii pianistilta teknisen osaamisen 

sijaan yhteissoittotaitoa sekä taitavaa rytmin ja yksinkertaisen melodian käsittelyä. 

(Castillo 2016; Parrish 2014.) 

Konserton ensimmäinen osa, Allegro ma non troppo on reippaampi hitaaseen toi-

seen osaan verrattuna. Osassa on iloinen ja välitön tunnelma, mikä onkin Poulencin 

musiikille tyypillistä.  Konserton toinen osa, Larghetto alkaa yksinkertaisella melodi-

alla, joka on selvästi saanut vaikutteita Mozartin pianokonsertoista. Melodia on kuin 

tuutulaulu, joka toistuu osassa useamman kerran. Konserton toinen osa muuttuu 

osan edetessä kuitenkin myrskyisämmäksi, mikä idyllisen maiseman sijaan antaa vai-

kutelman kaukaisesta uhkasta. Konserton kolmas osa, Allegro molto on energinen ja 

rytmikäs. Eloisan osan lopussa Poulenc vielä palaa ensimmäisen osan alkuun, sillä 

hän säveltää saman kaltaisen musiikkijakson. (Castillo 2016; Parrish 2014.) 

5.2 Oma kokemukseni 

Pianokonsertto oli ensimmäinen pianokonsertto, jonka olen orkesterin kanssa esittä-

nyt. Konsertto oli minulle aivan uusi tuttavuus, mutta innostuin siitä heti kuultuni sen 

äänitteeltä. Teoksen harjoitteluun minulla oli noin puoli vuotta aikaa. Ryhdyin piano-

konserton harjoittelemiseen tutustumalla pianotekstuuriin ja kuuntelemalla teosta 

eri äänitteiltä. Orkesteripartituuriin ehdin tutustua vasta harjoitusperiodin loppupuo-

lella.  Orkesteripartituuriin en paljoakaan ehtinyt tutustua kuin vasta teoksen harjoit-

telun loppupuolella hiukan. Kun osasin oman tekstuurini lähes ulkoa, aloin harjoitte-

lemaan sitä soittoparini kanssa yhteen.  
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Poulencin kaksoispianokonserton harjoittelussa erityisen haastavaa on se, kun yhden 

solistin sijaan onkin kaksi solistia. Satu Vuorinen (2011, 9-10) kirjoittaa opinnäyte-

työssään pianoduojen työskentelystä. Hän kirjoittaa, kuinka duosoitossa tärkeää on 

pianistien samankaltainen tyyli sekä musiikillinen ajattelu. Hänen mukaansa myös 

duosoittajien persoonien on hyvä olla samankaltaisia. Hän kirjoittaa myös, että 

duosoitossa soittajien on hyvä olla teknisesti samalla tasolla sekä pianoduosoitossa 

tärkeää on pianistien luottamus toisiinsa.  

Koen, että pianisteina olemme Kurvisen kanssa hyvin erilaisia, mikä toi haasteita yh-

teissoittoomme. Tulkintamme teoksesta oli erilainen ja harjoittelimme teosta eri ta-

valla. Koen myös, että pianisteina meillä on myös eri vahvuudet ja heikkoudet soi-

tossa. Musiikillisesti koin meidän olevan kuitenkin suhteellisen samalla tasolla. Välillä 

yhteistyö tuntui hankalalta, kun emme aina osanneet mukauttaa soittotyyliämme yh-

teen tai keksineet ratkaisua tapaan soittaa tietyt kohdat. Loppujen lopuksi yhteissoit-

tomme oli todella opettavainen ja kasvattava kokemus. Opimme toisiltamme paljon 

ja koen, että meidän kummankin vahvuudet sekä heikkoudet täydensivät toisiamme.  

Koko teoksen harjoittelun ajan kuuntelin teosta äänitteiltä. Kuuntelin usein äänitettä, 

joka oli mielestäni suhteellisen yksinkertaisesti tulkittu. Siihen oli helppo soittaa 

päälle ja se kuulosti mielestäni tarpeeksi raikkaalta. Pelkäsin myös oppivani turhia 

maneereita tai mutkikkaita tulkintoja muista äänitteistä. Harjoitusprosessin loppu-

puoliskolla konsertin lähestyessä kuuntelin enää vain omia äänityksiä omasta soitos-

tani ja analysoin niitä aina seuraavaa harjoituskertaa varten.  

Koen, että olin valmis esittämään teoksen, kun useamman harjoitusesiintymiskerran 

jälkeen osasin teoksen niin hyvin, että osasin sen jo ulkoa. Esityksessä soitimme kon-

serton nuoteista, kun kyse oli kamarimusiikkiteoksesta. Esitimme kaksoispianokon-

serttoa myös ilman orkesteria kahdella pianolla, josta koin myös olevan hyötyä.  

Juuri ennen esiintymistä koen tarvitsevani omaa tilaa. Koen, että minun on helpompi 

keskittyä esitykseen valmistautumiseen, jos en mieti ihmisiä, jotka kuulevat esityk-

seni. Ennen konserttia keskityn kannustamaan itseäni siihen, että osaan teoksen ja 

yritän saada teoksen alkukaraktäärin ja tempon mieleeni mahdollisimman vahvasti. 

Valmistaudun esitykseen myös miettimällä ennakkoon esitystilannetta ja mielikuva-

harjoittelulla harjoituksissa. Ruokahaluni on usein ennen esiintymistäni melko 
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heikko, mutta pyrin syömään muutamaa tuntia ennen esitystä hyvin niin ennen esi-

tystä ei tarvitse syödä paljoa. Koen riittävän unen myös tärkeäksi esiintymispäi-

vänäni. Jos minulla on aikaa, nukun päiväunet ennen esiintymistä. Koen eniten jän-

nittäväni silloin, kun tiedän, että en ole harjoitellut tarpeeksi tai jos pelkään liikaa 

sitä, etten pääse yli epäonnistumisesta.  

Koen jännityksen voimavaraksi esiintyessäni. Kun jännitän niin, ettei se hävitä kont-

rolliani, olen tarpeeksi energinen ja keskityn tekemiseeni. Ennen kaksoispianokonser-

ton esittämistä jännitin konserttia etukäteen todella paljon. Esiintymistilanteessa olin 

kuitenkin rauhallinen ja esiintyminen oli yllättävän mukavaa. Koin mahtavaksi olla so-

listina, mutta silti osa suurempaa kokonaisuutta. Koin esiintymisessä myös turvaa ka-

pellimestarista sekä orkesterista. Koin orkesterin kanssa esiintymisen helpommaksi 

kuin pianosoolon esittämisen. Yksin esiintyessä kaikki virheet kuuluvat ja esimerkiksi 

tempo on vain omissa käsissä. Pianosooloa soittaessa voin myös ottaa enemmän va-

pauksia rubaton tai dynamiikan suhteen. 

Koin solistikokemuksessani kapellimestarin hyväksi ja ammattimaiseksi. Kapellimes-

tari näytti lähdöt kuitenkin välillä väärälle solistille, sillä konsertto oli hänelle suhteel-

lisen uusi tuttavuus. Kaikki muu sujui kuitenkin moitteettomasti. Oli jopa mukava 

huomata, että myös kapellimestari ja orkesterin soittajat ovat inhimillisiä soittajia ja 

tekevät välillä virheitä. Koin orkesterin suuren koon tuovan myös haasteita yhteis-

soittoon ja tekemiseen. Minun täytyi olla koko ajan tarkkana ja kuunnella, että 

olimme varmasti yhdessä soittaessa.  

Koen, että orkesterin solistina on tärkeää osata oman tekstuurin lisäksi orkesteripar-

tituuri ja omaksua myös koko konserton kuulokuva, jotta tietää muun muassa kaikki 

orkesterin soittajien sekä solistien sisääntulot ja teoksen karaktäärit. Teoksen piano-

tekstuurin harjoittelu on kuitenkin samanlaista kuin muunkin soolopianon harjoit-

telu. Orkesterin kanssa soittaessa on tärkeää seurata kapellimestaria sekä soittaa to-

della syvällä ja soivalla soinnilla, jotta piano kuuluu orkesterin läpi.  

Koen, että pianokonserttosolistikokemuksestani on hyötyä tulevaisuuden pedagogi-

sessa työssäni. Koen, että kaikenlaisen ohjelmiston harjoittelemisesta ja esiintymi-

sestä sekä musiikin tekemistä on hyötyä tiedon eteenpäin viemisen kannalta. Kun on 
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itsellä kokemusta pianokonserton harjoittelemisesta sekä esittämisestä, osaa samais-

tua oppilaan asemaan hänen tullessaan samaan tilanteeseen. 

Opinnäytetyöni liitteenä (Liite1) on Youtube-linkki Campus Sinfonietan juhlakonsertin 

ensimmäisestä puoliajasta. Video herättää minussa monenlaisia ajatuksia. Olen tyy-

tyväinen minun ja pianisti Kurvisen yhteistyöhön. Vaikka olemmekin kovin erilaisia 

soittajia, onnistuimme mielestäni hyvin löytämään yhteisen sävelen tulkinnassa. Or-

kesterin kanssa yhteissoiton koin kuitenkin haastavaksi. Videota kuunnellessa huo-

maan, että eriaikaisuuksia tapahtuu paljon. Koen, että orkesteri olisi voinut harjoi-

tella teosta vielä enemmän. Tällöin orkesterin soitto olisi ollut täsmällisempää ja yh-

teissoitto pianistien ja orkesterin kanssa sujunut paremmin. Kapellimestarin kanssa 

työskentely sujui mutkattomasti ja koen, että sain turvaa hänen ammattitaidostaan. 

Konsertin jälkeen sain kuulla kuulijoilta paljon positiivista palautetta konsertista.   

Opinnäytetyöni liitteenä (Liite2) on myös Keskisuomalaisen julkaisu, joka perustui 

juhlakonsertin solistien haastatteluihin. Konsertin solisteina kerroimme muun mu-

assa soittotaustoistamme sekä teoksesta, jonka esitimme. Lisäksi kerroimme koke-

muksistamme opiskelusta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.  

6 Pohdinta 

Pianokonserton harjoitteleminen on soolosoittoa monivaiheisempi prosessi, kun 

oman tekstuurin lisäksi täytyy opetella kokonainen orkesteripartituuri. Myös lopulli-

sen kuulokuvan teoksesta saa vasta harjoittelun loppumetreillä orkesteriharjoituk-

sissa. Lisäksi kapellimestarin ja orkesterin kanssa työskentely ja erilaiset konserttitilat 

voivat tuoda pianistille lisähaasteita.  

Opinnäytetyöni tavoitteena oli perehtyä pianokonserttojen harjoitteluun ja esittämi-

seen sekä niiden haasteisiin. Lisäksi halusin selvittää, miten pianokonserttojen ja pia-

nosoolo-ohjelmiston harjoitteleminen ja esittäminen eroavat toisistaan. Pohdin myös 

työskentelyä kapellimestarin ja orkesterin kanssa sekä sitä, kuinka pianopedagogit 

suhtautuvat pianokonserttojen opettamiseen.  

Toteutin opinnäytetyöni tutustumalla kirjallisuuteen, joka käsitteli pianokonserttoja, 

pianokonserttojen harjoittelemista ja esittämistä sekä haastattelin kolmea kokenutta 
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pianopedagogia teemahaastattelua käyttäen. Haastateltavat ovat kaikki jatkuvasti 

esiintyviä pianisteja ja ovat soittaneet itse paljon konserttoja sekä valmentaneet op-

pilaitaan pianokonserttojen harjoitteluprosessissa sekä esittämisessä. Lisäksi reflek-

toin kokemustani Jyväskylän ammattikorkeakoulun orkesterin Camus Sinfonietan so-

listina esittäessämme Poulencin kaksoispianokonserton yhdessä pianisti Ilona Kurvi-

sen kanssa.  

Opinnäytetyön tutkimustulokset osoittivat, että pianokonserton harjoitteluprosessi 

on pianosoolo-ohjelmiston harjoitteluprosessiin verrattuna työläs ja monivaiheinen. 

Lisäksi pianistille haasteita voivat tuoda muun muassa konserttipaikka sekä orkeste-

rin suuri koko. Tutkimustulokset osoittivat myös, että kapellimestarin osaamisella on 

valtava vaikutus pianistin työskentelyyn orkesterin solistina. Tärkeää tulosten mu-

kaan on myös se, että opettaja on itse soittanut paljon konserttoja ja esiintyy jatku-

vasti, jotta hän osaa valmentaa oppilastaan pianokonserton harjoitteluprosessissa 

sekä esittämisessä. 

Ammattikorkeakoulussa panostin erityisesti muusikkouteeni sekä pianonsoitontai-

toni kehittämiseen, joten opinnäytetyöni teolle minulla jäi hyvin vähän aikaa. Olen 

kuitenkin tyytyväinen tulokseeni siihen nähden, että aikaa minulle kirjoittamiseen jäi 

vain muutama viikko.  

Koen opinnäytetyöni aiheen ajankohtaiseksi pianistille, joka on aloittamassa piano-

konserton harjoitusprosessia. Opinnäytetyöni auttaa pianisteja tutustumaan piano-

konserton harjoittelemisen ja esittämisen haasteisiin sekä asioihin, jotka kannattaa 

ottaa huomioon pianokonserton harjoitusprosessissa. Koen myös itse, että opinnäy-

tetyön kirjoitettuani ja perehdyttyäni kirjallisuuteen pianokonserttojen harjoittelusta 

sekä esittämisestä, minulla on hyvät lähtökohdat aloittaa uuden pianokonserton har-

joitteluprosessi ja esittämiseen valmistautuminen.  

Koen, että juuri tähän aiheeseeni oli haastava löytää kirjallisuutta lähdeaineistoksi. 

Suurin osa löytämästäni ja viittaamastani kirjallisuudesta kertoo pianonsoiton harjoit-

telemisesta sekä esiintymisestä yleisesti, mutta juuri pianokonserttojen harjoittelusta 

ja esittämisestä en löytänyt juurikaan aineistoa. Vastaavia opinnäytetöitä en myös-

kään löytänyt, mutta löysin muutaman opinnäytetyön, jotka käsittelivät tiettyjen te-
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osten ja konserttojen harjoittelua sekä esittämistä. Haastatteluista sain kuitenkin pal-

jon hyvää aineistoa nimenomaan pianokonserttojen harjoitteluun ja esittämiseen. 

Haastattelut perustuvat tosin vain kolmen haastateltavan kokemuksiin. Koen kuiten-

kin, että haastateltavien kokemuksiin oli helppo samaistua harjoiteltuani ja esitet-

tyäni itse pianokonserton. Jos perehtyisin aiheeseen vielä syvällisemmin, voisin esi-

merkiksi kirjoittaa oppaan pianistille, joka on aloittamassa pianokonserton harjoitte-

luprosessin. Haastateltavia kannattaisi olla myös useampi, jotta tutkimustulokset oli-

sivat luotettavampia.  
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