
MUSIIKIN AIKAKAUDET 

Länsimaisella taidemusiikilla on värikäs ja monivaiheinen historia, joka on 
jaoteltavissa muutamiin kausiin sävellyksille tyypillisten piirteiden mukaan. 

 

 



 



Keskiaika 

Keskiajalla n. 400-1400 jKr kirkko hallitsi. Kristillinen kirkkomusiikki oli pääasiassa laulettua 

musiikkia. 

Keskiajan kirkkomusiikki oli gregoriaanista laulua. Tämä oli tyyli, jolla munkit lauloivat katolisissa 

jumalanpalveluksissa. Gregoriaaninen laulu on: yksiäänistä ,jumalanpalvelusmusikkia, samalla 

tavulla lauletaan useita säveliä 

Keskiajalla musiikki oli myös ylhäisön ajanvietettä linnoissa. Linnoissa tanssittiin erilaisia 

seuratansseja. Maaseudulla vaelteli opiskelijoita ja trubaduureja, jotka esittivät lauluja rakkaudesta 

ja erilaisista tapahtumista. 

https://peda.net/simo/simon-koulu/alakoulu/5-lk2/musiikki/lth/keskiaika/keskiaika


 

Renessanssi 

Renessanssiajan ihanneihminen hallitse laajasti eri aloja. Esimerkillinen renessanssi-ihminen oli Leonardo 

da Vinci, joka oli taidemaalari, piirtäjä, arkkitehti, kuvanveistäjä, insinööri, muusikko ja keksijä. 

Renessanssiaikana kirkkomusiikissa vallitsi moniäänisyys. Nykyään monet kuorot laulavat 4-

äänisesti. Renessanssiaikana kuorossa saattoi olla jopa 12 eri ääntä. Kuuluisimpia kirkkomusiikin 

säveltäjiä olivat Palestrina ja Orlando di Lasso. Teokset liittyivät edelleen jumalanpalvelukseen. 

Renessanssin aikana laulumusiikin tuhatvuotinen ylivalta alkoi väistyä. Soittimet kelpuutettiin yhä 

useammin laulun rinnalle. Suosittua soittimia olivat esim. luuttu, erilaiset puhaltimet ja cembalo. 

Soittimia käytettiin sekä laulun säestyksenä että itsenäisissä soitinsävellyksissä. 

 

  

https://peda.net/simo/simon-koulu/alakoulu/5-lk2/musiikki/lth/renessanssi/renessanssi2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnettuja barokkiajan säveltäjiä 

Johann Sebastian Bach 
 Saksalainen urkuri, joka kuului musiikkisukuun. Hänen neljä poikaansa tunnetaan 

säveltäjinä.Sävelsi valtavasti kirkkomusiikkia ja teoksia eri soolosoittimille (urut, piano, 

sello, viulu jne.). Hän oli ehkä tunnetuin barokkiajan säveltäjä 

Georg Friedrich Händel 
 Sävelsi kuuluisia oopperoita. Sävelsi oratorioita( = kirkollinen ”ooppera”, jossa ei näytellä). 

Yksi kuuluisimmista teoksista on ”Messias oratorio”. 

Antonio Vivaldi 
 Italialainen säveltäjä. Hän sävelsi paljon oopperoita ja konserttoja. Tunnetuin teos on 4 

vuodenaikaa. 



  

Klassismin musiikki on keveää ja selkeää.  Se on ”täydellistä” ja ei tunteellista.  Melodiat ovat laulettavia ja 

helposti mieleen jääviä.  Kappaleissa on yleensä pari teemaa, joita sitten muutellaan ja vaihdellaan.  

Kappaleet ovat usein moniosaisia teoksia esim. sinfonia (orkesterikappale), konsertto (orkesteri + 

solistisoitin), kvartetto (4 jousisoitinta). Terassidynamiikka jää pois eli voidaan voimistaa tai hiljentää 

dynamiikkaa vähitellen.  Cembalon tilalle tuli piano.    



Romantiikan ajan musiikin tunnusmerkkejä: 

Romantiikan ajalla ihailtiin kauneutta ja ihmisen arvoa yksilönä alettiin korostamaan. Musiikissa kuvattiin 

voimakkaita tunteita. Sävellykset saivat usein aiheensa luonnosta. Baletti taidemuotona kehittyi 

huippuunsa ja aikakauden kuuluisin balettisäveltäjä oli Pjotr Tsaikovski.  

Tunnettuja säveltäjiä: Brahms (etenkin sinfoniat), Chopin (runollinen pianosäveltäjä),  

Liszt (pianovirtuoosi), Tsaikovski (venäläinen balettien, sinfonioiden, konserttojen yms. 

säveltäjä), Schubert ja Schumann (tunnetaan etenkin laulumusiikista), Guiseppe Verdi, Sibelius (Suomen 

merkittävin säveltäjä ja kansallisromantikko. ). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


