
Tarja Ketola 13.3.2017

Musiikista ja äänestä yleisesti

Mitä tiedetään vaikutuksista

Mitä voi itse tehdä



 MELU – ihmisen tekemää ääntä, erityisesti sitä mitä ei 
pysty itse kontrolloimaan

 HILJAISUUS – sallii luonnonäänet
 AKUSTINEN YMPÄRISTÖ – miten ääni käyttäytyy 

siinä tilassa missä olemme.  Julkisten tilojen, kahvilat, 
kaupat, urheiluhallit jne. ääniympäristö on monille 
ongelmallinen, kuormittava.

 Puhe voi olla melua tai olla rentouttavaa. 
 MUSIIKKI  

 Akustinen tai acapella laulu 
 Elektroninen 







 IHMISET OVAT TUOTTANEET JA KÄYTTÄNEET 
MUSIIKKIA NIIN KAUAN KUIN TIEDETÄÄN

 MUSIIKKIA ON KÄYTETTY TIETOISESTI MONIIN 
TARKOITUKSIIN
 RAUHOTTAMISEEN – esim. tuutulaulut tai 

surumusiikki
 JUHLISTAMISEEN – esim. kirkko, urheilu, valtio
 TEKEMISEN RYTMITTÄMISEEN TAI 

VOIMISTAMISEEN – esim. työlaulut, siivous
 YHDISTÄMISEEN – esim. pari, ryhmä tai kansa

 MIELEEN –TUNTEET, MUISTOT, KOGNITIO


 KEHOON – VERENKIERTO, LIHASTEN TOIMINTA, 
NEUROVERKKO

 YHTEISYYDEN KOKEMISEEN – SOSIAALISUUS, 
LÄHEISYYS, RYHMÄÄN KUULUMINEN



 lisätä hermosolujen välisiä yhteyksiä
 edistää hermoverkostojen korjautumista
 parantaa aivojen verenkiertoa
 muuttaa mielialaa, tietoisuuden tilaa (piristää –

rauhoittaa)
 helpottaa rentoutumista
 parantaa tunteiden hallintaa 
 parantaa toiminnanohjausta ja tarkkaavuutta
 parantaa muistin toimintaa
 palauttaa muistoja
 parantaa keskittymistä
 parantaa suorituskykyä

 parantaa unen laatua
 parantaa elämänlaatua
 vahvistaa sosiaalisia siteitä
 vähentää stressiä (ja verenpainetta)
 vähentää kipulääkityksen tarvetta
 vähentää ahdistuneisuutta
 vähentää sekavuutta
 nopeuttaa toipumista
 voi lisätä luovuutta
 parantaa motorisia ja kielellisiä taitoja
 tuo ihmisiä yhteen – lisää vuorovaikutusta 



 Auttaa tulkitsemaan muita ihmisiä
 Voi parantaa immuunipuolustusta 
 Vaikuttaa hormonituotantoon 
 Voi vaikuttaa persoonallisuuteen

 Ja kaikki ne vaikutukset, joita ei vielä ole tutkittu.
 Osa näistä on samoja, joita saamme muustakin 

kulttuurista. Kulttuurin eri osa-alueet eivät sulje 
toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan.

 Musiikki herättää useita eri aivoalueita toimintaan 
samanaikaisesti.

 Musiikki vaikuttaa suoraan myös verenkiertoon.
 Reagoimme musiikkiin hämmästyttävän 

voimakkaasti. Sävelet vaikuttavat aivoalueille, jotka 
säätelevät vireyttä, huomiokykyä, käsitteellistä
ajattelua, muistia, tunteita sekä liikkeitä.

 Voimakkaimmin meihin vaikuttaa musiikki, josta itse 
pidämme. Luota omaan tuntemukseesi. 
Lempimusiikki vaikuttaa suoraan aivojen syviin 
rakenteisiin, mielihyväkeskukseen.



Musiikin eri piirteet aktivoivat yhtaikaa aivojen 
motoriikkaan, tunteisiin ja luovuuteen liittyviä alueita. 
Esim. musiikin pulssi aktivoi motorisen aivokuoren 
alueita. Tämä osoittaa, että musiikki ja liike ovat hyvin 
läheisessä suhteessa toisiinsa. 

Tunteisiin liittyvät limbiset alueet ( esim. amygdala) 
aktivoituivat mm. rytmistä ja sävellajeista.

Musiikki vaikuttaa lähes kaikkiin aivojen osiin.

 The Tango Brain | How Music Affects the Brain:
 https://www.youtube.com/watch?v=jkMlOrxYqWA

 The Effects of Music on the Brain :
 https://www.youtube.com/watch?v=AUT9UTVrwp8



 Voit kuunnella musiikkia – eri laitteilla tai elävää
musiikkia
 Varmista, että sinulla on kuuntelumahdollisuus kotona
 Kun kuuntelet niin laula tai hyräile mukana aina kun 

mahdollista ja eläydy kuulemaasi
 Voit tehdä itse musiikkia – säveltää ja/tai sanottaa tai 

sovittaa, yhdessä muiden kanssa tai yksin.
 Voit tuottaa musiikkia itse paitsi soittamalla, myös 

hyräilemällä, laulamalla jonkun mukana tai itsenäisesti
 Voit hakeutua kuoroon tai musiikkitunneille tai 

musiikkiterapiaan tai käydä tanssimassa tai jumpassa, 
jossa on taustamusiikki tai tutustua hoitavaan ääneen.

 Musiikki vaikuttaa kaikilla tavoilla käytettynä.

 Ota musiikki arkeesi. Anna päivittäin eri hetkinä
musiikille mahdollisuus parantaa elämäsi laatua.

 Musiikki voi saada sinut hereille aamulla ja auttaa 
illalla uneen. Se voi auttaa sinua liikkumaan 
reippaammin tai jaksamaan suoritus loppuun. Se voi 
auttaa keskittymään tärkeään tehtävään. Se auttaa 
käsittelemään tunteita.

 Laulettu musiikki vahvistaa kieltä ja sen sisältö
koskettaa tunnetta, kun valitset itsellesi oikein.



Sekä tanssin katselu että tanssin harrastaminen 
muokkaavat aivoja. Tanssimusiikissa on aina rytmi, joka 
tuntuu liikkeenä kehossa ja melodia, joka helposti vie 
mukanaan. Peilisolujärjestelmä yhdistää kuulo- ja 
näköhavaintoja kun seuraamme toisten tanssia ja 
vaikutus vahvistuu, kun tanssimme itse.
Tanssia voi yksin, kaksin tai ryhmässä, seisten, istuen 
tai maaten, käyttäen koko kehoa tai mitä tahansa osaa 
siitä.
Tanssissa yhdistyvät musiikin ja liikunnan positiiviset 
aivovaikutukset sosiaaliseen ja tunnevaikututukseen.

Musiikki on monipuolisesti 
herkkua ja jumppaa aivollemme, 
kehollemme ja tunteillemme ja se 
vahvistaa yhteenkuuluvuutta 
muiden kanssa.
Myös hiljaisuus on joskus 
musiikkia, jos ei korville niin 
aivoille.




