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SUOMEN MURTEET JA NIIDEN ALUE 

Suomen murteiden sanakirja esittelee suomen kielen murteiden sanaston. 

Suomen kieli ja sen alue on sanakirjassa käsitetty perinteiseen oppihistori

alliseen tapaan, ks. esim. Lauri Kettunen, Suomen murteet I ja III A. 

Helsinki 1930 sekä Martti Rapola, Johdatus suomen murteisiin. Helsinki 

1947, s. 22-. Suomen valtakunnan alueella puhutun suomen kielen lisäksi 

suomen murteiksi on katsottu paitsi ns. luovutetulla alueella ennen vuotta 

1940 puhutut kielimuodot myös Ruotsin Länsipohjassa ja Jäämeren rantaa 

myöten Ruijassa puhuttu suomi variantteineen sekä Suomenlahden pohjukan 

ympärillä lnkerissä puhutut suomalaismurteet. Samoin suomen murteena on 

käsitelty Keski-Ruotsin Vermlannissa aina tämän vuosisadan alkupuolelle 

säilynyttä suomea, jonka perustan ovat luoneet keski- ja uuden ajan taitteen 

asutussiirtymät. Myöhempien siirtolaisten, esimerkiksi Ruotsiin, Pohjois

Amerikan mantereelle ja Australiaan 1800-luvun lopussa ja tämän vuosisa

dan kuluessa siirtyneiden suomi ei kuulu Suomen murteiden sanakirjan alaan; 

kaikissa näissä tapauksissa siirtolaisten kieli edustaa siirtolaisten suomalaista 

lähtömurretta, eikä vieras ympäristö tai vieraan kielen vaikutus ole missään 

yhtenäistänyt tai eriyttänyt kyseistä suomea omaksi kielimuodokseen. 

Suomen murteiden sanakirjan ulkopuolelle jäävät Vienassa ja osin 

etelämpänäkin puhutut murteet, jotka muodollisesti voisi hyvin lukea suo

men murteiksi mutta jotka tieteellisessä perinteessä on totuttu lukemaan 

karjalan kielen murteiksi. Kun tästä kielimuodosta on lisäksi valmistumassa 

erillinen sanakirja (Karjalan kielen sanakirja. Lexica Societatis Fenno

Ugricae XVI: 1-. Helsinki 1968), on luontevaa noudattaa oppihistorian jo 

vakiinnuttamaa rajankäyntiä. Suomen murteiden sanakirjaan ei kuulu myös

kään se Inkerin kreikanuskoisten puhuma kielimuoto, jota suomalaiset tutki-
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• 

jat ovat nimittäneet inkeroismurteiksi ja eestiläiset isurin kieleksi. 1 Kun 
tästäkin kielimuodosta on ilmestynyt erillinen sanakirja (R. E. Nirvi, Inkerois

murteiden sanakirja. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVIII. Helsinki 1971), 

tuntuu luontevalta jättää inkeroisaines Suomen murteiden sanakirjan ulko

puolelle. Selvyyden vuoksi tässä todettakoon, että Inkerin alueella puhutut 

kiistattomat suomalaismurteet (ns. äyrämöis- ja savakkomurteet) sekä Viron 

Inkerin suomalaismurre sisältyvät suomen murteiden sanakirjaan. 

Suomen kielen esiintymäala on varsin laaja ja suomen kieltä puhuvan 

väestön määrä vähäinen. Vuonna 1938 suomenkielisen väestön koko asuma

alue oli karkeasti arvioiden 346 500 km2 ja väestö vajaat kolme ja puoli 

miljoonaa; täsmällisiä lukuja ei voi esittää, koska Suomen valtakunnan 

ulkopuolisten alueiden suomenkielisestä väestöstä ei ole olemassa tarkkoja 

tietoja. Yhtenäisen asuma-alueen suurin ulottuvuus pohjois-etelä-suunnas

sa oli runsaat 1 400 km ja itä-länsi-suunnassa vajaat 600 km. Asukastiheys 

Suomen valtakunnan alueella, josta on tarkat tiedot olemassa, oli 1938 14,2 

asukasta/km2 Vuosisadan vaihteessa asukastiheys oli 7,3 asukasta/km2 ja 

neljää vuosikymmentä aiemmin (1860) vain 3,6 asukasta/km2
• 

Suomen kieli on jakautunut useaksi murteeksi. Eräät murre-erot pohjau

tuvat jo suomen kielen varhaisvaiheisiin eli vaiheeseen,jossa itämerensuoma

laisia kieliä edeltänyt kielimuoto jakautui ilmeisesti kolmeksi murteeksi: poh

joiseksi, eteläiseksi ja itäiseksi. Suomeksi eriytyneen kielimuodon runkona 

on nähtävästi ollut kantasuomen pohjoinen murre. Itä- ja etelämurteista saadut 

vaikutteet ovat jakaneet alkuaan yhtenäisen pohjoisen murteen (hämäläis

murteen) kolmeksi murteeksi: lounaismurteeksi, hämäläismurteeksi,joka siis 

on eräänlainen pohjoiskantasuomalaisen murteen ytimen jäänne, sekä 

(muinais)karjalaksi. Nämä maantieteellisen Suomen alueella syntyneet pää

murteet ovat levittäytyessään asutusvirtausten myötä tuntemallemme suomen 

kielen alueelle lomittuneet eri alueilla eri tavoin ja ovat siten synnyttäneet 

uusia murteita (savolaismurteet ja pohjalaismurteet). Näin syntyneet murteet 

ovat edelleen jakautuneet alamurteiksi, ja alkuaan yhtenäisestä murteesta on 

kehittynyt murteisto. Murteiden resp. murrealueiden muotoutuminen on 

tapahtunut keski- ja uuden ajan taitteeseen mennessä. Tämänkin jälkeen 

murteet ovat tietysti paljonkin muuttuneet, mm. karjalaispohjaisten kaakkois

murteiden luonne on voimakkaasti muuttunut, mutta murre jakoon muutokset 

eivät ole enää vaikuttaneet. 

Suomenkielinen väestö on aina tämän vuosisadan alkuun ollut sosiaali

sesti hyvin yhtenäinen. Sosiaalisia suhteita merkittävämpiä asutusvaiheen jäl

keisiä kieliyhteisön muovaajia ovat olleet lokaaliset, maantieteellis-liiken

teellis-luonnontaloudelliset tekijät. Suomessa onkin vanhastaan puhuttu pai-

1 Perinnäisen suomalaisen käsityksen mukaan inkeroismurteet sijoittuvat geneettisesti suomen 

kielen ja karjalan kielen väliin. Koskaan ei ole kuitenkaan yksityiskohtaisesti määritelty, 

kumman kielen murre inkeroismurre on. 
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kallismurteista.  Käsitys  suomen  kielen  jakautumisesta  murteiksi, murteis

toiksi,  pää- ja  alamurteiksi on  jo  pitkään ollut vakiintunut,  ks.  esim.  Lauri 

Kettunen,  Suomen  murteet  II.  Murrealueet.  Suomalaisen  Kirjallisuuden 

Seuran  toimituksia  188.  Helsinki  1930;  Martti  Rapola,  Johdatus  suomen 

murteisiin. Tietolipas 4.  Suomalaisen  Kirjallisuuden Seura. Helsinki  1947, s. 

22-sekä Terho Itkonen, Proto-Finnic Final Consonants: Their  History in the 

Finnic  Languages with  Particular  Reference  to  the  Finnish  Dialects  I: 1. 

Helsinki  1964,  s.  30--32. 

Erot  murrerajojen kulussa  ja  murteiden  määrittelyssä  ovat  vähäisiä ja 

riippuvat  siitä, mitä erottavia ja yhdistäviä piirteitä tutkijat ovat tähdentäneet, 

samoin kuin  siitäkin, onko murrerajan kulku pyritty määrittelemään murteita 

erottavien  kielenpiirteiden  isoglossien  todellisen  maantieteellisen  kulun 

mukaan vai  käytetyn koordinaatiston pienimpien yksiköiden, pitäjien rajojen 

tarkkuudella.  Sanottua  ei  muuta  toiseksi  se,  että  päämurteistoja  Kettusen 

luokituksessa  on  kymmenen,  Rapolalla  seitsemän,  Itkosella  kahdeksan  ja 

Suomen  murteiden  sanakirjassa  viisi.  Lukumääräerot  johtuvat  siitä,  että 

jaotteluissa  tähdennetään  erilaisia  "perheyhteyksiä".  Suomen  murteiden 

sanakirjan käyttämä  murre- ja  murrealuejako (ks. s. 94-) noudattaa pääpiir

teissään Lauri  Hakulisen  vuonna  1950  murresanakirjaa  varten  laatimaa  ja

otusta, ks.  Lauri Hakulinen,  Kansankielen  sanakirjan  koeartikkeleja. Virittäjä 

1950,  s. 425-428. Tämä oli  puolestaan  silloisiin  tutkimustuloksiin  tukeutuva 

edelleenkehitelmä  sanakirjan keruutyön tarpeisiin  laaditusta  keruupiirijaosta, 

joka noudatti syntyaikansa (1924) murteentutkimuksen tietämystä. Kartta s. 

9. Keruupiirijaosta ja sen perusteista ks.  Suomen  kansankielen  sanakirjatyö

tä koskeva mietintö. Valtioneuvoston kirjapaino. Helsinki 1927, s. 2  j a 19- 

25;  vrt.  myös  Tuomo  Tuomi,  Sanakirjasäätiö.  (Teoksessa:)  Castrenianum. 

Suomen  ja  sen  sukukielten  tutkimuskeskus.  Helsinki  1965,  s.  9 ja  11  sekä 

sama täydennettynä Castrenianum.  Suomen ja sen sukukielten tutkimuskes

kus. Toimittaneet  Eila  Hämäläinen ja Kaisu Juusela.  Tietolipas 62.  Suoma

laisen Kirjallisuuden Seura.  Helsinki 1970, s. 12 ja  14-17.

Murteista  ja  murrealueista  käytetyt nimitykset ovat monilta  osin  olleet  
vakiintumattomia. Lauri  Hakulinen systemoi mainitussa artikkelissaan (Vir. 

1950 s.  426) murrealueiden  nimitykset vanhan maakuntanimistön pohjalta. 

Murresanakirja  noudattaa  pääpiirteissään  Hakulisen  luomaa  järjestelmää. 

Siltä  osin  kuin  murrealuejakoa  on  yksityiskohtaistettu  (osa  SATE:stä 

VARY:ksi;  Uusl > osaks iKYM  ja osaksi HÄMK), o nlyhenteistöön  luotu  joukko 

uusia signumeita  (K YM, KEsE, KEsP, KEsL, VARU, VAR Y jne.).  Tässä  yhtey

dessä  Uus-alkuiset  lyhenteet  ja  lNKV  ovat jääneet kokonaan  pois.  Uusimaa  
näkyy  vain  U:na  lyhenteessä  VARU,  ja aluetta  tarkoittanut  INKV  korvautuu 

alueen kihlakuntien lyhenteillä (Kall, Kose), ks.  s.  100. On syytä tähdentää, 

että  signumit ovat  käytetyn  koordinaatiston  aluetunnuksia;  murteista,  mur

teistoista ja alamurteista  käytetään muita nimityksiä,  ks. s. 95-. 

Koordinaatiston pienimpiä yksiköitä ovat pitäjät. Tämän koordinaatiston 
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pohjana on vuoden 1938 tilanne, koska tuolloin kaakkoismurteiden (KARE, 

KARK, INK) pääosa, ns. siirtomurteet elivät vielä perinteisillä alueillaan. 

Pitäjien tunnuksina käytetään niiden nimistä määräperiaattein muodostettuja 

lyhenteitä, ks. s. 89-. Luettelo on pääpiirteiltään Hakulisen laatiman (Vir. 

1950 s. 427-428) mukainen. Hakulisen järjestelmää on jonkin verran täy

dennetty erityisesti Suomen valtakunnan ulkopuolisten alueiden sekä kielira

jalla olevien pitäjien osalta. Lisäksi on korjattu joitakin pitäjälyhenteitä. 



SUOMEN MURTEIDEN SANASTO 

Suomen murteiden sanakirja pyrkii kuvaamaan suomen kaikkien murteiden 

sanaston. Murresanastoksi käsitetään usein  pelkästään  sellainen sanasto,joka 

on vain murteelle tai  murteille ominainen mutta puuttuu  yleis- tai kirjakieles

tä.  Suomen kielessä  tällaiselle vastakkainasettelulle ei ole perusteita.  Kirja

kielemme on  kuten tunnettua rakentunut kaikkien päämurteidemme pohjalle 

huomattavalta  osalta  tietoisesti  ohjattuna  synteesinä. Ks. esim. Martti Rapola, 

Suomen  kirjakielen  historia  pääpiirteittäin  I. Vanhan  kirjasuomen  kirjoitus- ja 

äänneasun  kehitys.  Suomalaisen  Kirjallisuuden  Seura.  Helsinki  1933  ja 

Martti  Rapola,  Vanha kirjasuomi.  Tietolipas 1.  Suomalaisen  Kirjallisuuden 

Seura. Helsinki  1962 sekä Tuomo Tuomi, Suomen yleiskielen  murresanasto. 

(Teoksessa:) Suomen kielen sanasto  ja  sen käyttö.  WSOY (ilmestyy  1989). 

Oikeinkirjoituksen ja muoto-opin yhtenäistämisen ohessa on erityisesti 

sanaston kehittelyssä tukeuduttu laajasti eri päämurteidemme sanavaroihin. 

Huipennuksen  tämä  kehitys  sai  ns.  murteiden  taistelun  vaiheessa  (1810--- 

1880),  jolloin pitkään voittopuolisesti läntisille sanastoaineksille rakentunut 

kirjakieli sai runsaita  sanastolisiä itämurteista ja muotoutui  samalla nykysuo

meksi.  Tämän  vuoksi kirjakielen ja murteiden sanasto eivät muodosta keske

nään kovin  jyrkkää  kontrastia. Suomen  yleiskielessä  on runsaat  70  000  perus

sanaa tai  johdosta (Tuomo Tuomi, Suomen kielen käänteissanakirja. Suoma

laisen Kirjallisuuden Seura.  Hämeenlinna 1972,  s.  XVII). Näistä jokseenkin 
täsmälleen puolet eli noin 35 000 sanaa esiintyy sellaisenaan murteissa. Kun 

lisäksi  kirjakieleen sisältyy noin 15 000  nuorta yleis- tai erikoislainaa (astro

nomia, binomi, demokratia, edikti,  juristi, konstruktio, oppositio jne.),  jotka 

ovat  myöhäisiä, lähinnä  1800-luvun yleiskieleen  omaksuttuja  lainoja,  on 

yleiskielen  ja  murteiden  leksikaalinen  samuus  omaperäisen  sanaston  ja 

omaperäisten veroisiksi  katsottavien  vanhojen  lainojen osalta yli 65-prosent

tinen.  Todellisuudessa suhteellinen samuus on paljon suurempikin;  yleiskie

len  morfeemi varasto (kantasanat ja johtimet)  on  kauttaaltaan  murrelähtöinen. 

Siten sellaisetkin  kantasanan  ja  johtimen  yhdistelmät, jotka  eivät  sellaisenaan 

esiinny murteissa, ovat kuitenkin muodostimiltaan murrelähtöisiä. 

Lisäksi  on  olemassa  laajahkoja  leksikaalisia  lohkoja,  jotka  eivät  ole 

lainkaan  normittuneet yleiskielisiksi,  vaan  murteiden  ilmaisimisto  pätee 

sellaisenaan  myös  yleiskielessä.  Kyse  ei  tällöin  ole  vain  noin  6 000:sta 

Nykysuomen  sanakirjassa  murteelliseksi  tai  kansanomaiseksi  merkitystä 

sanasta  tai  sanan  käyttöyhteydestä.  Laaja  deskriptiivisanojen  joukko  on 

enimmälti  yleiskielessä käypää.  Myös monet äänteellisesti motivoitumatto-
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mat sanaston  lohkot,  esim. suppeiden  kieliyhteisöjen kuten  perheen, kyläkun

nan,  ammattiryhmän  jne.  tarvitsema  sanasto,  ovat  tarvittaessa  yhtä  käypiä 

yleiskielessä ja  murteissa  (kinnas  'nahkakäsine,  rukkanen'  & 'neulottu 

käsine', kutoa  'weben' & 'stricken', tuima 'suolainen' & 'suolaton', hako & 

havu, suoja & nuoska  jne.). Kun  murresanakirjan  sanaston  keruussa 

kartettiin eri  syistä  deskriptiivisanaston keruuta,  saattaisi,  jos murteiden 

deskriptiiviaines  olisi  täysimääräisesti  mukana,  murteiden  ja  yleiskielen 

sanastollinen samuus olla yli 90 %:n luokkaa. 

Murteiden  ja yleiskielen leksikaaliset  erot  perustuvat  suomessa  ensisijai

sesti  myöhäisiin  erikois- ja  yleislainoihin  sekä  omaperäisen sanaston  usein 

tietoisen  kielenohjailun  tietä  syntyneisiin merkitysten laajennuksiin.  Sanan  
yleiskieliset  merkityspiirteet  ovat  enimmälti myös kansanomaisia  tai  kansan

omaisista lähtökohdista yleiskielisiksi spesifioituneita.  Murteissa sanalla on 

lähes  aina  sellaisia  merkityksiä,  joita  sanan  yleiskielinen  käyttö  ei  tunne. 

Murteiden  ja kirjakielen sanaston  vastakohtaisuus on  suomessa  ensisijaisesti 

äänteellistä ja  osin  myös  semanttista,  ei  niinkään  leksikaalista. Siksi sellainen

kin sanasto,  jolla on  runsaasti yleiskielistäkin käyttöä, on Suomen murteiden 

sanakirjassa  esiteltävä.  Näin  myös  yleiskielisten  käytänteiden  murrepohja  saa 

sanakirjassa valaisunsa. 

Sanakirjan  tavoitteena  on  kuvata  murteidemme  koko  sanasto. Sen kritee

rinä, mikä  on  murresanastoa ja  mikä siis tulisi sanakirjassa kuvata, on  pidetty 

sanan tai  sen  käytön aitoa murre-esiintymää. Aidon murre-esiintymän arvi

ointi  on  pakko  suorittaa  kahdessa  sanakirjatyön  vaiheessa.  Ensimmäisen 

ratkaisun on  tehnyt  perusaineksen  kerääjä.  Aineksesta  ja  sen  keruusta  ks. 

tarkemmin s.  17-.  Toisen kerran aineksen aitous  joudutaan punnitsemaan 

sanakirjan käsikirjoitusta laadittaessa. Tällöin arvioinnin tukena on sanakir

jatyön laaja perusmateriaali,  runsaat  kahdeksan miljoonaa muistiinpanoleh

teä,joissa kussakin  on vähintään  yksi, monissa  useampia  sanaesiintymiä. Tätä 

suhteutustaustaa  vasten  erottuvat  melko  helposti  kerääjän  lipsahdukset  tai 

kielimestarin  myöhäiset  yleiskieliset  tarttumat.  Ongelmallisiksi  nousevat 

oikeastaan vain esim. esiintymäympäristöltään  aidontuntuiset yksittäisesiin

tymät. Ovatko  ne  suppea-alaisen kieliyhteisön erikoisuuksia vai puhujakoh

taisia  yksilöllisyyksiä  vai  peräti  puhujakohtaisia  satunnaisuuksia? Sanakirjan 

käyttöohjeissa  (SMS 1 s.  IX ja  XI) on  yksityiskohtaisesti  esitelty  tällaisen 
aineksen esittämistapa. Vrt. myös  Suomen murteiden sanakirjan  toimitusoh
jeet.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki  1977,s . 55 ja 65; 2. lisätty 
ja korjattu painos.  Helsinki 1988, s.  71 ja 95.  

Suomen  murteiden  sanasto  on  alkuperältään  kahta  tyyppiä. Pääosa  sanas

tosta  edustaa kronologisesti  pystysuoraa kieliperintöä. Tähän ainekseen rin

nastuvat  murteiden  sisäsyntyiset  innovaatiot  tai  edelleenkehittymät  ja  vieläpä 

murteiden keskinäisistä hankauksista  syntyneet uudennokset.  Toisen aineksen 
perustyyppi  on  vuosisata  vuosisadalta  yhä  voimakkaammaksi  käyneen 

yleiskielen  antamat lainat.  Näihi n kuuluvat  myös  yleiskielen  välit yksellä 
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murteisiin kotiutuneet myöhäiset  vieraslähtöiset lainat. 

Valtaosa  sanakirjan  pohjana  olevasta  materiaalista  on  kerätty  1800-

luvun jälkipuoliskolla  kielelliset käytänteensä omaksuneelta väestöltä.  Mur

teelliseksi hyväksyttävän sanaston  a n t e  q u a m  -kriteerinä on siksi pidetty 

1800- ja 1900-lukujen  taitetta. Tämän jälkeen murteet ovat saaneet runsaasti 

yleiskielisiä leksikaalisia  lainoja, erityisesti  omaperäisen sanaston käyttöalan 

semanttisia  laajennuksia.  Hallinnon  terminologiaa  ja  kulttuuriuudennosten 

myötä levinneitä  nuoria lainoja  (aaloppi, avisioni,  hankmo,  kartiini,  rosma, 

separaattori, taltrikki jne.) esitellään sanakirjassa, vaikka ne olisivat nuoria

kin,  jos  ne  tunnetaan  useassa  murteessa.  Tällaisen  sanaston  kuvaus  on 

suppeaa, ensisijaisesti erilaisten varianttien  esittelyä. Aivan  myöhäisen tek

niikan tai hallinnon yleiskielislähtöistä terminologiaa ei sanakirjaan sisälly.  
Sanalla  on  vähintäänkin  neljä  ulottuvuutta:  1)  äänteellinen,  2) 

muoto-opillinen,  3)  merkitysopillinen  ja  4)  lauseopillinen.  Kokonaisuut

ta,  jossa  yhdistyvät  kaikki  mainitut  sanan  ulottuvuudet,  on  viime  vuosi

na  totuttu  nimittämään  lekseemiksi. Nimenomaan  useita  murteita  sa

manaikaisesti  kuvaavassa  esityksessä  tärkeä ulottuvuus  on  myös  5)  
s o s i a a l i n e n   p ä t e v y y s  e li san an  ja/tai  sen  äänneasun  ja/tai  sen 

taivutussarjan määrämuotoisuuden ja/tai sanan merkityksen tai  merkitysten 

sekä  semanttisten es iintymäyhteyksien k ä y p y y s  e r i  k i e l i y  h t e i s ö i s s ä . 
Kun  suomen   murteiden keskeiset kieliyhteisöä   muodostavat  tekijät ovat, 
kuten edel lä todettiin, ensisijaisesti alueellisia, on kieliyhteisöllistä 

pätevyyttä tarkoittaen puhuttu kielenilmiön levikistä. 

Murresanakirja kuvaa perusaineksensa antamin edellytyksin lekseemin 

kaikki ominaisuudet. Kuvauksen pääpaino on kielenominaisuuksissa, ja esi

merkiksi  sanan  taustalla  olevaa  tarkoitetta  kuvataan  vain siinä määrin, kuin se 

on  sanan  merkityksen  luonnehdinnan  kannalta  välttämätöntä.  Usein  se  on 

välttämätöntä, koska tarkoitteen ja merkityksen läheisyys, jopa samuus  on il

meinen: useissa tapauksissa tarkoitteen vähäinen innovatiivinen muutos on 

saattanut  johtaa  kokonaan  uuden  ilmaisimen  vakiintumiseen.  Tarkoitteen 

funktio voi  kuitenkin  sitkeästi  säilyttää kielellisen  ilmaisimen, sanan, samana, 

vaikka esimerkiksi laite,  kuten vaikkapa äes, on totaalisesti  uudistunut. 

Artikkelin  rakenne  ja  lekseemin  eri  ulottuvuuksien  kuvaustavat 

ilmenevät  monilta osin  yksityiskohtaisesti sanakirjan käyttöohjeista (SMS 1 
s. 9-), vrt. myös Suomen murteiden sanakirjan toimitusohjeet, s.  47-82; 2. 
painos  s. 45-122.  Eräiden ulottuvuuksien kuvaukseen ja  niiden sijoittumi
seen artikkelissa on kuitenkin syytä vielä tässä puuttua.

Suomen murteiden sanakirja perustuu  deskriptiivisten sanakirjojen ylei

seen  tapaan  kielellisten  esiintymien  siteerauksille.  Leksikon  varsinaista 

kuvausta  ovat  siteeratut  murre-esiintymät.  Artikkelin  tai  merkitysryhmän 

alkuun  sijoitetut  äänneasun,  muodon,  levikin  tai  merkityksen  yleistävät 

luonnehdinnat  ovat  siteerattujen  esimerkkien  yhteisistä  ominaispiirteistä 

abstrahoituja.  Ne  ovat, toisin kuin normatiivisissa  sanakirjoissa,  eräänlaisia 
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sanakirjan  käyttäjää  ohjaavia  viittoja.  Ne tosin  vastaavat  aina  siteerattujen 

esiintymien todellisuutta sillä lailla, että merkityksen luonnehdinnassa, levi

kin  kuvauksessa ja  äänneasujen  esittelyssä  ei  ole  mitään  sellaista  piirrettä, 

joka ei pätisi joka iseen kyseiseen  artikkeliin tai merkitysryhmään 

sisältyvään sitaattiin. 

Normatiivisessa  sanakirjassa  voidaan  esimerkiksi  äännehahmon  ku

vauksessa tai  merkityksen  selitteessä  määritellä  tyhjentävästi norminmukai

nen käyttö. Tällainen määritelmä vaatii havainnollistuakseen enintään muu

taman esimerkin, jotka lisäksi voivat olla kaavamaisen pelkistettyjä ja sana

kirjan  toimittajan  oman  kompetenssinsa  perusteella  laatimia.  Aiheellista 

olisikin  myös  terminologisesti  erottaa  normatiivisen  sanakirjan 

e s i m e r k i t   deskriptiivisen  sanakirjan siteeraamista  e s i i n t y m i s t ä . 

Käytän  tässä  ja  jäljempänä  kuitenkin  termiä  e s i m e r k k i   perinteisen mur

teentutkimuksemme tapaan myös siteerattua esiintymää tarkoittavana. 

Lekseemin  kaikkien ominaisuuksien  kuvaus  perustuu  Suomen  murtei

den sanakirjassa  ensisijaisesti siis siteerattuihin murre-esiintymiin, esimerk

keihin. Ainoastaan merkityksen  tai  käyttöyhteyden selite kuvataan lähes  aina 

yleistäen.  Vain  jos  kyse  on  yksittäisesiintymästä,  selite  on  sijoitettu  itse 

esimerkkiin; määrätapauksissa esimerkki voi jäädä selitteettäkin.  Lekseemin 

tai  sanan  kaikkien  muiden  ominaisuuksien  kuvaus  voi  jäädä  pelkästään 

siteeratun esimerkistön varaan.  Syntaktisten ominaisuuksien,  esim.  rektion, 

syntaktisten  funktioiden,  syntaktis-semanttisten  liittymien  (millaisen  liitty

mäverkon sana muodostaa muuhun sanastoon) kuvaus on sanakirjassa voit

topuolisesti esimerkistön  varassa.  Perusaines ei anna mahdollisuutta  tarkem

paan  kuvaukseen;  kysehän  on  spontaanista  puheesta ja  täysin  avoimesta 

järjestelmästä tehdyistä merkinnöistä.  Myös levikki eli  sanan kieliyhteisölli

nen  pätevyys  kuvastuu  sanakirjassa  usein  vain  siteerattujen  esiintymien ja 

niiden  kirjaamispitäjien  kautta.  Näin  on  aina  laita  silloin,  kun  sanalla,  sen 

muodolla (formatiivilla)  tai  merkityksellä (semeemillä) ei  ole  selkeästi  kiin

teäalaista levikkiä.  Kyse on  tällöin lähes poikkeuksetta  termistymättömästä 

käytöstä.  Myös sanan  äänneasun  murteittainen  kuvaus sisältyy  voittopuoli

sesti esimerkistöön;  vain  taivutuksen  ja  äänneasun  erikoisuudet  esitetään 

artikkelin  alussa  yleistäen  ja  yleiskielen  tasolle  projisoiden. Tästä ks. Suomen 

murteiden sanakirjan toimitusohjeet. 2.  täydennetty painos. Helsinki 1988,  s. 

54-65. 

Siteerattavien murre-esiintymien valintaa ohjaavat  siis monet  kriteerit. 

Siksi siteeratun esimerkkiaineksen määrä on Suomen  murteiden sanakirjassa 

huomattavasti  suurempi  kuin esimerkiksi  normatiivistyyppisessä  Nykysuo

men  sanakirjassa.  Mistään  arkistoaineksen kritiikittömästä  painamisesta  ei 

kuitenkaan  ole  kyse, mikä lienee  itsestään selvää asiantuntevalle  sanakirjan 

lehteilijällekin.  Todettakoon  kuitenkin,  että  sanakirjaesityksen  ja  arkisto

aineksen  keskimääräinen  tiivistyssuhde  on  1 : 7.  Sanoittain  suhde  tietysti 

vaihtelee,  koska  esimerkiksi  aidontuntuinen  yksinäisesiintymä  siteerataan 
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sellaisenaan  mutta  runsasmateriaalisen,  termistyneen  sanan  osalta  karsiva 

valinta  on  paljon  keskimääräistä suurempi.  Tietenkin  myös  eri  kirjoittajat 

tiivistävät artikkelin arkistoaineksesta eri tavoin.  Tarkistus- ja ohjaustoimin 

on  kuitenkin pyritty tasakoosteiseen esitystapaan. 



SANAKIRJAN AINESPOHJA 

AINEKSEN KERUU JA KARTUNTA 

Suomen murteiden sanakirja on puhutun kielimuodon sanakirja. Sanakirjan 

perusmateriaali on siksi lähes kokonaisuudessaan (yli 95-prosenttisesti) 

koottu sanakirjatyötä varten suullisesta kielenkäytöstä. Tähän materiaaliin 

rinnastuu myös se osa aineksesta, joka on poimittu murretutkimuksista ja 

tekstijulkaisuista, koska niidenkin aines pyrkii yleensä kuvastamaan suullise

na elävän kielimuodon perinnettä. Muita kirjallisia aineslähteitä on sanakir

jatyöllä ollut vähän lähinnä siksi, ettei millään suomen murteella ole laajem

min harjoitettu varsinaista kirjallista viljelyä. Kaunokirjallisia murre-esityk

siä (esim. Kersti Bergroth, Hj. Nortamo, Kalle Väänänen, VaasanJaakkoo) on 

käytetty vain murretiedustelujen lähteinä, ts. sanan tai ilmauksen kansan

omaisuus on aina pyritty varmistamaan samoin kuin ilmauksen sosiaalinen 

käypyys eli levikki. Joukko terminologisia murresanoja on poimittu kansatie

teellisistä kuvauksista (Albert Hämäläinen, Paulaharju, Th. Schwindt jne.). 

Sanakirjan perusmateriaali on kerätty kahdella tavoin. Osan ovat kerän

neet tarkoitusta varten koulutetut kerääjät, ja osa on kertynyt maallikkoavus

tajille lähetettyjen kyselyjen vastauksina. Keruumenetelmiä on yksityiskoh

taisesti esitelty mm. teoksissa Castrenianum. Suomen ja sen sukukielten tut

kimuskeskus. Tietolipas 62. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 

1970, s. 9-23 ja sama täydennettynä ja ajantasaistettuna Castrenianumin 

toimitteita 10. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Vammala 1975, s. 

9-20 ja Tuomo Tuomi (toim.), Sanojen taivalta. Suomi 121:2 . Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1976. Vrt. myös Lauri Hakulinen, Opas 

suomen kielen murteiden sanavarain kerääjille. Suomi V:3. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1924.

Sanakirjatyön alkuvaiheissa ( 1896) kuviteltiin voitavan kerätä kaikkien 

suomenkielisten pitäjien sanasto täydellisesti. Sanakirjahankkeen alullepani

ja E. N. Setälä uskoi, että yhden pitäjän sanaston voisi esimerkiksi ylioppilas 

kerätä muutamana kesäisenä viikkona, jos kerääjän apuneuvoksi laadittaisiin 

yksityiskohtainen sanaluettelo (Suomi III:13.  Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran keskustelemukset 1895-1896, s. 118). Tällainen sanaluettelo val

mistui E. A. Ekmanin (Tunkelo) Lönnrotin Suomalais-ruotsalaisen sanakirjan 

ja eräiden murretutkimusten aineksista koostamana 1899 (Suomen kielen ke

räilysanasto I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 92), ja ainesten 

keruu aloitettiin ylioppilaiden ja valistuneiden maallikkojen voimin. Tämän 
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keruuhankkeen taustalla näkyy tuonaikainen käsitys murresanaston luontees

ta ja laajuudesta: murresanaston keruu oli ensisijaisesti sanojen maantieteel

listen esiintymäalueiden kartoitusta ja murteellisten äänneasujen kirjaamista. 

Semanttisessa kuvauksessa tyydyttiin useimmiten merkintään "= L", mikä 

tarkoitti, että sanan merkitys oli sama kuin Lönnrotin suomalais-ruotsalaises

sa sanakirjassa. Lause-esimerkkejä, vaikka Setälä ja Tunkelokin olivat niiden 

tarpeellisuuden maininneet, ei ainekseen kertynyt kovinkaan paljon. 

Pian käsitys sanaston olemuksesta ja laajuudesta muuttui. Artturi Kannis

to arvosteli 1914 siihenastisen työn tuloksia ja työmenetelmiä (Virittäjä 1914, 

s. 121-127). Kannisto totesi, ettei kaikkien pitäjien sanastoa voida taloudel

lisista syistä kerätä eikä murteiden nopea, lähinnä yleiskielen vaikutuksesta 

tapahtuva muuttuminen salli enää kovin monella vuosikymmenellä pitkittää 

keruuta, jos halutaan saada edustava aines ja hyvä sanakirja. Hän asetti 

tavoitteeksi sadan sanaston keräämisen ja esitti samalla, että siihen mennessä 

kertynyt noin 660 000 muistiinpanolehden suuruinen aines vaatii vielä run

saasti etenkin fraseologisia täydennyksiä. Keruumenetelmäksi Kannisto 

suositti aihepiireittäistä kyselyä ja spontaanin puheen kuuntelua. Näin ensi 

kerran asetettiin aineksen keruun selkeäksi tavoitteeksi todellisten murre

esiintymien kirjaaminen. Fraseologian keräämisen vaatimus toi sanakirja

työn tavoitteeksi ensi kerran myös sanaston semanttisen ja syntaktisen ulot

tuvuuden kuvaamisen.

Kritiikki oli kauttaaltaan oikeaan osunutta. Sanakirjatyö organisoitiin uu

delleen, ja keruun määrä- ja laatutavoitteet tarkistettiin. Ne ehtivätkin vaikut

taa keruutyöhön, mutta pian uusi organisaatio joutui vaikeuksiin syistä, joihin 

ei tässä ole tarpeen puuttua. Keruun tyrehtyessä koossa oli alun toista 

miljoonaa sanatietoa. Kun työ sitten jälleen uudelleen organisoituna pääsi 

vauhtiin 1924, oli hankkeen teoreettisen pohjan hyväksi edelleen tehty run

saasti työtä. Mainittuna vuonna ilmestyi Lauri Hakulisen laatimana Opas 

suomen kielen murteiden sanavarain kerääjille (Suomi V:3). Tuon nelikym

mensivuisen oppaan laadinnassa oli hyödynnetty se kritiikki, jota siihenastis

ta aineksen keruuta vastaan oli esitetty, samoin silloisen murteentutkimuksen 

havainnot murteiden sanaston laajuudesta ja olemuksesta. Keruu siirtyi nyt 

lopullisesti sanaston todellisten murre-esiintymien kirjaukseksi. 

Koulutettujen kerääjien aines 

Myös keruun laajuutta koskevat tavoitteet asetettiin uudelleen. Suomen 

kielen alue jaettiin murrejakoa myötäillen 23 alueeseen, keruupiiriin, joista 

kustakin pyrittiin saamaan ainakin yksi tyhjentävästi kerätty murresanasto. 

Keruupiirijako ilmenee kartasta s. 9. Uusi keruun kokonaissuunnitelma 

laadittiin valtiovallan toimesta. Laatijana oli Kai Donner. Mietintö valmistui 

25.4.1926 ja ilmestyi painettuna 1927: Suomen kansankielen sanakirjatyötä 

koskeva mietintö. Valtioneuvoston kirjapaino. Helsinki 1927. Mietintöön 
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sisältyy Martti Rapolan perusteellinen selvitys suomen jakautumisesta mur

teisiin ja alamurteisiin sekä esitys eri murteita edustavien keruukohteiden 

valinnaksi, mts. 2 ja 19-25. 

Mietinnön esityksen mukaisesti keruuseen kiinnitettiin kielitieteellisen 

koulutuksen saaneita henkilöitä, joille keräyttäjän toimesta annettiin jatko

koulutusta. Jatkokoulutuksen perusteellisuudesta saa hyvän kuvan Virittäjäs

sä 1930-luvun kuluessa julkaistusta artikkelisarjasta, johon koulutuksen ydin 

on tiivistetty. Ks. liitettä s. 86-. Kerääjä työskenteli keruukohteessaan kes

kimäärin neljä vuotta. Tällaisen täydellisyyttä tavoittelevan sanakokoelman 

keskimääräinen suuruus on 35 000 sanatietoa. Pienimmät kokoelmat ovat 

vajaan 30 000 sanatiedon ja suurimmat yli 50 000 tiedon laajuisia. 

Sodan keskeyttäessä työn oli ehditty kerätä 48 täydellisyyttä tavoittele

vaa pitäjänsanastoa. Neljässä kohteessa työ oli kesken ja eräissä ei työtä ollut 

ehditty vielä lainkaan aloittaa. Aloittamattomiin kohteisiin kuului myös 

länsikannakselaisia murteita edustamaan valittu Koivisto. Sotien jälkeen on 

keruun puutteita korjattu kahdessa vaiheessa: ensin 1940-luvun lopulla 

(Nurmo, Rovaniemi, Rymättylä, Kymi) ja uudelleen vuosina 1967-1973, 

jolloin kerättiin vielä neljä täydellisyyttä tavoittelevaa pitäjänsanastoa 

(Himanka, Vihti, Viipurin läänin Uusi kirkko ja Sauvo). Uudenkirkon sanasto, 

joka oli tarkoitettu korvaamaan Koiviston sanastoa, kerättiin Salon 

ympäristössä suhteellisen yhtenäisillä alueilla asuvilta Uudenkirkon 

siirtolaisilta. Lisäksi 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa hankittiin 

niin ikään koulutettujen kerääjien voimin sanastoa kaikkiaan 14 

pitäjästä. 5-8-henkiset retkikunnat pyrkivät kuukauden kestäneen 

työskentelyn aikana tallentamaan mahdollisimman tarkoin pitäjän 

keskeisten elämänalojen terminologisen sanaston sekä murteen 

yleissanaston. Keskimäärin retkikunnan sanasaalis oli noin 15 000 

sanatietoa eli lähes puolet täydellisyyttä tavoittelevan pitäjänsanaston 

määrästä. 

Spontaania puhetta havainnoivien koulutettujen kerääjien ainesmäärät 

ovat seuraavat. Sulkeissa on mainittu kunkin alueen sanatietojen kokonais

määrä. Keruu- ja havainnointi pisteiden sijainti ja kokoelman luonne 

ilmenevät kartasta s. 20. 
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Kokoavasti voidaan todeta, että murresanakirjan aineksen runko muodostuu 

noin kuudestakymmenestä täydellisestä tai ainakin keskeisten elämänalojen 

osalta täydellisyyttä tavoittelevasta koulutettujen kerääjien keräämästä sanas

tosta. Keruu pisteet ja kokoelman keruutavan luonne ilmenevät kartasta s. 20. 

Yhteensä koulutettujen kerääjien aineksia on noin neljä miljoonaa sanatietoa. 

Donnerin mietinnössä esitettyjä keruutavoitteita on siis merkittävällä tavalla 

voitu täydentää. Hintana on ollut se, että keruu on kestänyt pitkään (se ei 

tietysti ole johtunut yksinomaan keruutavoitteiden laajentamisesta), ja se on 

merkinnyt sitä, että Kanniston 1914 pelkäämä yleiskielen tasoittava vaikutus 

on jo keruun loppuvaiheessa yltänyt laajalti murteisiin, etenkin niiden sanas

toon. Se tietysti näkyy sotien jälkeen kerätyssä aineksessa, vaikka myöhäiset 

sanastotarttumat onkin pyritty karsimaan jo keruuvaiheessa ja viimeistään 

sanakirjan käsikirjoitusta laadittaessa. 

Ainesta arvioitaessa voi koulutettujen kerääjien aineksen jakaa kolmeen 

ryhmään: 1) ennen vuotta 1924 keräilysanaston ja aakkosellisen kyselymene

telmän avulla kertynyt aines, 2) spontaania puhetta havainnoivan ja aihepii

reittäin etenevän kyselyn tietä vuosina 1924--1950 ja osin jo vuosina 1916-

1924 kertynyt sekä 3) vuoden 1950 jälkeen yleiskielisiä sanastotarttumia 

saaneista murteista kerätty aines. Vaiheessa, jolloin arkistokuntoon oli muo

kattuna yhteensä 7 235 308 sanatietoa, ennen vuotta 1924 eli keräilysanaston 

ja aakkosellisen kyselyn tietä kertynyttä ainesta oli 1 063 044 sanatietoa, 

spontaania puhetta havainnoivan ja aihepiireittäin etenevän kyselyn tietä 

kertynyttä ainesta 2 089 613 sanatietoa ja vuoden 1950 jälkeen kerättyä 

ainesta 988 274 sanatietoa. Yhteensä siis 4 140 931 sanatietoa. Lukumäärä

suhteista tarkemmin s. 58-. 
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Kirjeenvaihtajien aines 

Kun keruupisteiden määrää 1920-luvulla jouduttiin toivotusta eli noin kuu

destakymmenestä supistamaan runsaaseen kolmannekseen, oli etsittävä kei

noja suppealevikkisten, paikallisten sanastoerikoisuuksien keräämiseksi 

samoin kuin laajempilevikkisten sanojen levikkikuvan täsmentämiseksi. 

Oivalliseksi keinoksi osoittautuivat suoraan suurelle yleisölle alkuaan sano

malehdissä tehdyt kyselyt. Toiminta sai kuitenkin nopeasti vakiintuneet 

muodot. Vuodesta 1927 kyselyt julkaistiin tätä varten painetussa kysely leh

dessä, Sanastajassa. Kiinteä kirjeenvaihtosuhde luotiin heti yli 2 500 maallik

koon, jotka säännöllisesti vastasivat Sanastajan kysymyksiin mutta lähettivät 

myös spontaaneja omakohtaisia havaintoja sanastosta. Tällaisia kirjeenvaih

tajia oli lähes jokaisesta 493 suomenkielisestä pitäjästä ja enimmistä useita, 

kuten kirjeenvaihtajien kokonaismäärästäkin on pääteltävissä. Parhaimmil

laan yhdestä pitäjästä kirjeenvaihtajia oli kymmeniä. Tätä keruumuotoa on 

yksityiskohtaisesti kuvattu mm. edellä mainitussa Castrenianum-teoksessa, 

sen kaikissa versioissa. Ks. esimerkiksi vuoden 1970 laitosta s. 17-23 sekä 

Maija-Liisa Länsimäki, Vapaaehtoiset vastaajat. (Teoksessa:) Sanojen taival

ta, s. 58-66. 

Kirjeenvaihtajien lähettämien sanatietojen merkitystä ei voi yliarvioida. 

Sanastaja-lehti on tähän mennessä ilmestynyt 128 kertaa, ja vuosien kuluessa 

yhteensä 6 910 vastaajaa on lähettänyt noin neljä miljoonaa sanatietoa. 

Määrää tärkeämpää on tietysti se, että parhaimpien vastaajien tiedonannot 

ovat miltei koulutettujen kerääjien ainesten veroisia. Suomen kielen lähes 

äänteenmukainen kirjoitus järjestelmä on antanut oivan mallin myös murteen 

ääntämyksen mukaiseen merkintään. Kirjeenvaihtajien parhaimmiston luon

tainen kielilahjakkuus ja havaintojentekokyvyn terävyys on pystynyt korvaa

maan kouluttamattomuuden. Useimpien kirjeenvaihtajien havainnointikoh

teena on ollut kotimurre, kirjeenvaihtajan todellinen äidinkieli. Tällöin myös 

tiedonantajan oma kielikompetenssi on ohjannut oikeisiin havaintoihin. 

Kymmenet kirjeenvaihtajat ovat myös määrällisesti yltäneet havainnoimansa 

murteen sanaston lähes tyhjentävään inventointiin. Yli kymmenentuhannen 

tiedon kokoelmia on kymmenillä kirjeenvaihtajilla; muutaman uutterimman 

kokoelmat ylittävät kaksi-, jopa kolmekymmentätuhatta sanatietoa. Kun kir

jeenvaihtajien tiedonannot yleensä koskevat leimallisinta murresanastoa ja 

yleissanaston osuus kokoelmissa on vähäisempi, on koulutettujen, pitkäai

kaissanastajien keräämien sanastojen sanatietojen määrään suhteuttaen pää

teltävissä, että jo kirjeenvaihtajien 12 000-15 000 sanan kokoelmat ilmeises

ti sisältävät jokseenkin tyhjentävästi kieliyhteisön keskeisen murteeseen 

rajoittuvan sanaston. 

Aktiivisimpien kirjeenvaihtajien työn tuloksekkuus ilmenee seuraavasta 

luettelosta. 
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sana-

lippua 

kuormausmestari Kalle Aho (Loimaa) ............................................... 10 518 

kunnallisneuvos Kaarlo Aitamäki (Pertteli) ....................................... 18 349 

rouva Elsa Haavisto (Lempäälä) ........................................................ 10 477 

maatalousteknikko Matti Hyvönen (Sotkamo) .................................. 11 995 

opettaja Eino A. Hyytinen (Lappajärvi) ............................................. 12 457 

rouva Martta Häiväläinen (Maaninka) ............................................... 14 186 

rovasti Toivo Immonen (Kurkijoki) ................................................... 16 488 

metsätyömies Ville Kolehmainen (Karttula) ..................................... 10 708 

opettaja Väinö Korkeila (Padasjoki) .................................................. 20 692 

sosiaalijohtaja Unto Kulju (Alavus) ................................................... 15 100 

opettaja Paavo Kytökorpi (Liminka) .................................................. 13 078 

maanviljelijä Kaarle Laitakari (Maaria) ............................................. 9 635 

neiti Lyyli Lukkari (Kymi) ................................................................. 13 245 

maanviljelijä Martti Myllyharju (Hämeenkyrö) ................................. 10 821 

emäntä Helmi Mäkelä (Kuortane) ...................................................... 13 925 

maanviljelijä Eero Niinimäki (Mouhijärvi) ..................................... 10 407 

opettaja Liina Pulliainen (Kivennapa) ................................................ 15 044 

maanviljelijä Albert Rautiainen (Karstula) ........................................ 32 834 

maanviljelijä Antti Rinta-Paavola (Kurikka) ..................................... 33 473 

maanviljelijä Matti Räsänen (Räisälä) ............................................... 12 017 

maanviljelijä Tauno J. Soikkeli (Parikkala) ....................................... 47 202 

rovasti Väinö Suojamaa (Rauma) ...................................................... 17 211 

maanviljelijä Jalmari Tammela (Kittilä) ............................................ 27 045 

opettaja Kalle Uusitalo (Ikaalinen) .................................................... 18 768 

emäntä Lempi Vanhanen (Heinjoki) .................................................. 12 851 

vääpeli Yrjö Virta (Rauma) ................................................................ 20 855 

rouva Hilda Virtanen (Luopioinen) .................................................... 10 922 

Ns. siirtomurteiden eli Neuvostoliitolle 1940 luovutetulla alueella puhuttujen 

kaakkoismurteiden  tallennuksessa  kirjeenvaihtajakunnalla  on  ollut  ratkaise

va  merkitys.  Alueelta  on  ollut  aktiivisia  kirjeenvaihtajia  enemmän  kuin 

mistään  muualta. Myös  sanatietojen  määrä  on suurempi  kuin  minkään  vastaa

vankokoisen  alueen. Lisäksi  uuden asuinalueen vieras puheentapa on herkis

tänyt  monen  siirtolaiskirjeenvaihtajan  huomaamaan  oman  murteen  erikoi

suudet ja kirjaamaan ne. Näin ovat ainakin osaksi kompensoituneet 

puutteet,  jotka  aiheutuivat  siitä,  ettei  kaakkoismurteita  ehditty  riittävästi 

sanastaa niiden alkuperäisillä olosijoilla. Tästä tarkemmin s. 61-. 

Vaiheessa, jossa sanakirjakelpoiseen  muotoon työstettynä  oli  runsaat  7 

miljoonaa sanatietoa, aines  jakautui  eri  luokkiin seuraavasti: 1) keräilysanas 

ton  avulla kerättyä ainesta 14,7 % (1 063 044), 2)  spontaanin  puheen havain-
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nointiin ja aihepiireittäin etenevään kyselyyn perustuvaa, tieteellisen koulu

tuksen saaneiden kerääjien ainesta vuosilta 1924-1950 28,9 % (2 089 613), 

3) tieteellisen koulutuksen saaneiden kerääjien ainesta vuoden 1950 jälkeen 

13,7 % (988 274) ja 4) maallikkokirjeenvaihtajien lähettämää ainesta 42,7 %

(3 094 407) eli sanatietoja yhteensä 7 235 308.

Aines on laskelman jälkeen kasvanut vielä noin miljoonalla sanatiedolla. 

Tämä uuskartunta on kasvattanut ryhmiä 3 ja 4. Ryhmän 4 osalta on todettava, 

ettei uuskartunta ole vain sotien jälkeistä ainesta. Huomattava osa kartunnasta 

on 1920- ja 1930-lukujen kyselyihin tullutta ainesta, joka vasta 1970-luvulla 

saatiin kokonaisuudessaan työstetyksi arkistokuntoon ja sanakirjatyössä 

käytettäväksi. 

Uuskartunta muuttaa edellä esitettyjä aineksen sisäisiä suhteita. Muutos 

ei kuitenkaan tee kokonaiskuvaa olennaisesti toiseksi; keräilysanaston avulla 

kootun aineksen ja koulutettujen kerääjien ennen vuotta 1950 tallentaman 

aineksen suhteellinen osuus tietysti jonkin verran pienenee. Jakauman yleis

linjat näkyvät kuitenkin jo runsaan 7 miljoonan kokonaisaineksesta. Koulu

tettujen kerääjien ja kirjeenvaihtajien ainekset ovat absoluuttisesti ja prosen

tuaalisesti yhtä suuret ( 42,6 % ja 42,7 % ), eikä uuskartunta olennaisesti muuta 

näiden ryhmien keskinäistä suhdetta. Keräilysanaston avulla kootun aineksen 

suhteellinen osuus koko aineksesta tietysti yhä pienenee. 

Aineksen kielellinen edustavuus 

Suomen murteiden sanavaroja on nyt kerättynä runsaat 8 miljoonaa sanatietoa 

runsaasta 400 000 eri sanasta. Voidaanko tämän aineksen perusteella kuvata 

murteidemme sanavarat riittävän tarkasti vai tarvittaisiinko edelleen ainesta 

täsmentäviä lisätietoja ja voitaisiinko luotettavia tietoja yhä hankkia? Kysy

myksiin on etsitty vastauksia usein eri menetelmin. Tavallisin menetelmä on 

ollut kontrolloiva tarkistuskeruu. Etenkin sanatietojen määrältään niukimpia 

kokoelmia on tarkistettu siten, että jonkin erityisen aihealan sanasto on kerätty 

uudelleen samasta pitäjästä (esim. Nurmo), tai lähipitäjään tehdyn keruuret

ken saalista on verrattu saman murteen pitäjänsanastoon (esim. Urjala

Hattula). Tutkimuskeskuksen aloitteesta ja toimesta on toimitettu Suomen 

kielen nauhoitearkiston runsaista äänitekokoelmista sarja tarkasti litteroituja 

tekstijulkaisuja. Näiden Suomen kielen näytteitä -nimisenä sarjana ilmesty

neiden tekstikokoelmien pitäjät ilmenevät kartasta s. 26. Kukin julkaisu sisäl

tää kahden äänitetunnin litteraatiot. Tekstijulkaisujen sanastoja on verrattu 

vastaavan murrealueen sanastokokoelmiin. Vertailujen tulokset ovat kaut

taaltaan yhdensuuntaisia: terminologisen sanaston puutteita ei sanakirjan 

kokoelmissa ole. On jopa tapauksia, joissa kokoelmista puuttuva litteraation 

sana on osoittautunut äänitteen virheelliseksi kirjainnokseksi; oikein kirjain

netusta sanasta on kokoelmissa riittävästi tietoja. 
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Jotakin uutta etenkin litteraatioiden sanastosta aina sentään löytyy: 

yleensä kolme neljä sanaa kahta äänitetuntia kohti. Löydökset ovat voittopuo

lisesti yhdyssanoja, joskus joukossa voi olla jokin johdoskin. Toisin sanoen 

löydökset kuuluvat siihen sanaston osaan,johon ilmaisutarve synnyttää uusia 

sanoja. Tällaisten tilannekohtaisten uudissanojen luontikeinot ovat suomessa 

juuri yhdyssanojen muodostus sekä johto. Suuri osa satunnaista ilmaisutar

vetta tyydyttämään syntyneistä yhdyssanoista ja johdoksista täyttää hetkelli

sen ilmaisutarpeen ja häviää taas. Tämäntapaisten ilmausten tuottaminen ja 

tulkinta kuuluvat kieliyhteisön yleiseen kompetenssiin. Voidaan puhua yh

dyssanoista, joiden semanttinen sisältö on niiden muodostinten sisältöjen 

summa, tai johdoksista, jotka kieliyhteisön kannalta ovat niin sanotusti 

läpinäkyviä (akkavalta, akkunalauta, alaosa, astiakaappi, asuinpaikka, avu

lias jne.; ks. karttoja s. 29-34). 

Tätä sanaston generatiivista ulottuvuutta ei mikään keruu tai kuvaus voi 

koskaan jäännöksettömästi tyhjentää, sillä esimerkiksi suomen murteiden 

lähes 200 000 perussanasta tai johdoksesta voidaan vähin rajoituksin muodos

taa, jos ei rajattomasti, niin ainakin luvuttomasti uusia yhdyssanoja. Yhtä 

tyhjentymättömät ovat johdon uutta luovat mahdollisuudet, koska johdosta 

voidaan yleensä edelleen johtaa ja koska johtoa rajoittavat suomessa hyvin 

harvat fonotaktiset säännöt. Sanakirjan perusainekseen sisältyy riittämiin 

läpinäkyvää yhdyssananmuodostusta ja johtoa valaisevaa ainesta, ja nämä 

aineksen laajentumismahdollisuudet saavat kuvauksensa artikkelien yhdys

sanaluetteloissa sekä viittauksissa rinnakkaisjohdoksiin. Asiaa valaisevat 

sanakirjan l .  osan tapaukset. 

ahdos s. Yhd. herne-, kaura-, keski-, kesä-, ohra-, olki-, ovensuu-, ovi-, papu-, 

peri-, ruis-, sekali-, silppu-, tattari-, touko-, vehnäahdos. 

aika s. A. III. jhk ajankohtaan liittyvästä kestoltaan rajallisesta jaksosta t. 

hetkestä; kerrallisesta t. toistuvasta tapahtumisen vaiheesta; ajankohta, hetki, 

kausi. Yks. ilmaisee us. täsmällisempää, mon. epämääräisempää hetkeä t. kautta. 

Tav. ajankohdan määrittää (us. inkongruentti) attr. Yhd. elin-, elon-, elänti-, 

ensi-, enti(s)-, haplan-, heinä-, heinänteon-, hengenveto-, horisontin-, huilaus-, 

iki-, kahvi-, kahvin-, kanto-, kesä-, kierän-, kiima-, kilin-, kirkko-, kirkon-, 

kutu-, kylvö-, lahti-, lehdentaitto-, leikkuu-, lypsy-, lämpiys-, mahlan-, ma

kuu-, mansikka-, muistin-, murhe-, määrä-, niitto-, nila-, nilan-, nyky-, näkö-, 

olo-, olon-, pakkas-, pyytö-, päivällis-, päiväs-, päänpito-, ravustus-, riihi-, 

rospuuton-, rospuutto-, ruoka-, saanti-, sade-, sota-, suru-, suurus-, suvi-, 

syömä-, syönti-, talvi(s)-, touko-, yö-, yötisaika. 

aita 1 s. I. viljelyksien, laitumien tms. ympärille t. alueiden väliin etenkin puista 

t. kivistä tehty matalahko, seinämäinen rakennelma, jonka tarkoituksena on ollut

estää eläinten pääsy viljelyksille, pysyttää karja laitumella yms. Yleissuomal. 

- - Yhd. aidas-, emä-, este-, haka-, hakkula-, hako-, halme-, hammas-, 

hangas-, harva-, hepo-, hirsi-, hovin-, hätä-, jalka-, johde-, julku-, juoksu-,
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kalju-,  kani-, karhun-,  kaski-, kesä-,  kirkko-,  kivi-,  kivijalka-,  kuja-,  kuusi-, 

lama-, lammas-, lankku-,  lape-,  lappu-,  lasi-, lauta-,  lehteri-, liiste-,  murto-, 

olento-, orsi-, paalu-,  palo-,  panento-,  pari-,  peili-, pelto-,  perä-,  piha-, piiri-, 

pinta-, piste-,  poro-,  pruta-,  puola-,  puu-, pysty-,  pälkki-,  raja-,  rante-,  rehto-, 

rehu-,  rima-,  rinta-,  rio-,  ripu-, risku-, risti-, ristikko-, risu-,  riuku-, ruotsalai

sen-,  ryjä-,  rytö-, seiväs-,  selkä-,  sianjalka-,  sianselkä-, siansorkka-,  sorkka-, 

sorto-, suolto-, suomus-, säie-, särjentä-, taka-, takeetti-, tampsi-, tarha-, tasmi-, 

teko-,  tela-, tulke-, ulku-,  umpi-, vaah-, varpa-, viisto-, vitsa-, väli-, ympärysaita. 

aski1  s.  erilaisista  puusta,  tuohesta,  pahvista  tms. tav.  taivuttamalla  tehdyistä 
rasioista,  koteloista,  laatikoista.  Ryhmien  rajat  liukuvia. Yhd.  eväs-,  huivi-, 
kahvi-,  kala-,  kaulais-,  liha-,  matka-,  morsius-,  myssy-,  nalli-,  nappi-,  neula-, 
niisku-, nyysi-, silakka-, sokeri-, suutari-, tupakki-, vaate-, voiaski. 

ahmatti  n. ahneesta,  suursyömäristä. Tietoja  eri  puolilta. Rinn. ahma  2,  ahmakar
pio, ahmari, ahmatinvakka,  ahmatta, ahmattu,  ahmennos,  ahmo 1,  ahmu, ahmuk
ki, ahmuri, ahnio, ahnus. Vrt.  ahne  1, ahvatanvakka, ahvattu. 

aidastua  v.  muuttua  (sään  vaikutuksesta)  aidaksen  väriseksi,  harmaantua,  haalis

tua;  menettää  tuoreuttaan;  ihmisestä:  käydä  vanhan  näköiseksi. PoHE  itäosa, 

KARP  pohjoisosa,  SAvP  pohjoisosa, KEs P eteläosa,  KEsL PoHK-P KAI LÄNP 

PerS  Karv Uuk Lip Rov  Kitt .Rinn. aidaksistua, aidaskoitua, aidastoitua  .Vrt. 

ajastua. 
      

aitaus s. Asu: aitaus  VARE-U-Y SAT HÄMKYM KEsEPoHP PERP LÄNP, 

yksittäistietoja (osaksi luult. kirj.) muualta, aittaus EurJ PyhR PyhM Nou           
MerM. Rinn. 

1aidastus, aituu , aituus. Vrt. aidetus, aidoitus, aita1 II,  aitamus 1, aitio, aitoo, 
aitoos. 

 

alaitta in adv. alhaalla,  matalalla, alhaalta, matalalta. KARE   eteläosa,  VER S äkk 

Jää Rautu  Sak Ilo Juv KanN RanS HeiV  Lep SaaJ Kong Joutsa Perh RisJ Ven 

Tyrö.Rinn. alaatse,alaattain, alaikkain, alaisittain, alaitse II, alaitseen, alaitsi II, 
    

alaitsia, alaittein, alakkaiseen, alalis. Vrt. alaakkailti, alemmittain. 
       

aristua v. VARE, VARY osaksi,  KARE etenkin keski- ja eteläo sa, KARK, SAvP 

paikoin, KEs paikoin,  PoHP harvakseltaan, lisäksi yksittäistietoja.  1. elävästä 

olennosta, etenkin eläimestä: muuttua araksi, pelokkaaksi. Eniten tietoja KARE 

keski- ja eteläosa,KARK. Rinn. arastua 2, arata, arjeta, arkiintua 1, aroittua. Vrt. 
      

arkua. 
         

arvoitus  s. Asu : arvo(i)tus  ylee nsä, arvo(i)tos   Park KanP  HK yr  Luo Jaal Sak 

PyhVI Kurk Jaak  Ven Tyrö, arvootos Oriv Kymi,  arvootus PoHE Vil j Oriv KuhL  

Lempä Vehk.  Levikki: tietoja länsimurt. ja KARE-K INK. 1. ratkaistavaksi 

asetettu, tav. vertauskuvallinen ajatustehtävä. Rinn. arvatus, arvaus 1, arvautus, 
  

arvuutus 1. 
      

asukas n. Tietoja  eri puolilta; vanhastaan käytössä ehkä vain PoHK-P KAI PERP 
LÄN P.1. ihmisistä: se,joka asuu jssak. Rinn. asuja, asujain,asuke, asukka, 
asukki. asuva, asuvainen 1. 
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Sekä akka että valta ovat yleissuomalaisia, ja siksi yhdyssana voi syntyä ja se 
ymmärretään millä murrealueella tahansa. Mikä tahansa akka-sanan merkityksistä 
sopii valta-substantiivin semanttiseksi määritteeksi. Ks. myös SMS s. v. akka II. 



Yhdyssanan määräalainen levikki voi johtua vain jostakin yhdyssanaan liittyvästä 
aineksesta, äännepiirteestä, johtimesta tai jommastakummasta yhdysosasta. akkuna

lauta-sanan levikin määrää määriteosa akkuna. Tyhjäksi jäävällä alueella saman 
asian ilmaisin on ikkunalauta. Tällaisin rajoituksin akkunalauta ja ikkunalauta 

voivat reaalistua millä alueella tahansa. Ne ovat pikemminkin tarkoitteidensa 
selitteitä kuin niiden termistyneitä ilmaisimia. 







Yhdyssana asuinpaikka on vanhastaan tuskin missään ollut termi. Termiksi se on 

kiteytynyt hallinnon tarvitsemana ilmaisimena. Levikki osoittanee, että tämä sana voi 

syntyä missä tahansa murteessa, jopa Vermlannissakin tämän vuosisadan puolella. 

Epätodennäköistä on, että asuinpaikka olisi jo asutussiirtymien mukana kulkeutunut 

Vermlantiin. Sinne ovat kulkeutuneet vain sanan syntymisen edellytykset. 



Yleissuomalaisen kantasanan ja yleissuomalaisen johtimen yhdistelmä rinnastuu 

monin tavoin yhdyssanoihin. Täsmälleen sama johdos voi syntyä täyttämään ilmaisu

tarvetta millä alueella tahansa. 



Suomalaisen murteentutkimuksen ihanteeksi on asetettu täydellisten le

vikkikarttojen esittäminen. Asenteen oppihistoriallinen pohja on hyvin selvä: 

kieli perinteeltään erilähtöisten väestöryhmien levintä suomen kielen alueelle 

näkyy erilaisten kielen ilmiöiden levikkikuvissa, ja suhteellisesti alkuperäisis

tä murteista syntyneissä myöhemmissä murteissa näkyvät emämurteiden 

ainekset usein paljaina mutta myös emämurteiden pohjalta syntyneinä koko

naan uusina ilmiöinä,joita fysiikasta lainattua kielikuvaa käyttäen on nimitet

ty interferenssi-ilmiöiksi. Maantieteellis-historiallinen menetelmä on myös 

murteentutkimuksessa saavuttanut suuria voittoja, ja kaiketi juuri tästä syystä 

suhtaudutaan täysin vakavasti vaatimukseen, että jokaisesta kielenilmiöstä 

täytyisi olla levikinkuvaus, joka pitäjän ja jopa kylän tarkkuudella esittelisi 

sanan tai yleensä kielenilmiön tunnettuuden. Näitä vaatimuksia on syytä 

tarkastella lähemmin sanaston ja erityisesti sen generatiivisen koronan eli 

termistyneen ytimen ympärillä olevan spontaanisti ilmaisutarpeeseen synty

vän sanastonosan kannalta. 

Suomen murteiden sanakirjassa on sanoja, joista on vuosien kuluessa 

kertynyt tietoja sieltä täältä koko kielialueelta tai sieltä täältä joltakin murre

alueelta, esim. aarre, ahaa, ahmatti, alati, alistua, avio 1, haukirysä. Ks. levik

kikarttoja s. 37-43 ja lisäksi s. 29-34. Pitäisikö nämä täydentää niin, että 

joka pitäjästä olisi tieto? Voisi myös kysyä, miten ne täydennettäisiin. Kaiketi 

niin, että kyseltäisiin tarvittaessa kirjein, sanomalehtikyselyin jne., kunnes 

saataisiin joka pitäjästä odottamamme tieto. Ennen kuin siihen olisi päästy, 

olisi jouduttu hylkäämään runsaasti "vääriä" eli odotuksenvastaisia tietoja. 

Syntynyt, kaunis karttakuva ilmentää siis pikemminkin kyselijän ja kartoitta

jan odotuksia kuin kielen todellisuutta. Kielen todellisuus on monessa sanas

totapauksessa juuri hajanaisen levikin mukainen: suppeammalla tai laajem

malla alueella s a a t e t a a n  tiettyyn ilmaisutarpeeseen reagoida tietyllä ta

valla, ja samaan yhteisöön kuuluva viestin vastaanottaja ymmärtää 

ilmaisun, mutta samoin ehdoin muukin ilmaisutapa on mahdollinen. 

Toisin sanoen sanaston semanttinen strukturoituminen muodostaa pitkän 

jatkumon. Sen toisessa päässä ovat tapaukset, joissa kieliyhteistö reagoi 

tiettyyn ilmaisutarpeeseen aina samalla vasteella, termillä. Ulottuvuus jatkuu 

tapauksilla, joissa yhteisö useimmiten reagoi samalla tavoin, ja päätyy 

tapauksiin, joissa ilmaisun valintaa lähes samansisältöisistä sanoista 

rajoittaa vain viestin vastaanottajan kyky "purkaa" viestittäjän tarkoittamalla 

tavalla ilmauksen semanttinen sisältö (ahmatti, alaosa, astiakaappi, 

asuinhuone).2 Sanottu ei siis tarkoita stilistisen variaation, esim. 

metonymia- tai metaforatapausten tulkintaa, vaan aivan neutraalia 

ilmaisua. 

2Tässä ei ole aihetta lähemmin puuttua niihin kontekstuaalisiin seikkoihin, jotka 

puhetilanteessa mahdollistavat ilmauksen semanttisen purkamisen, vaikkei ilmaus itseensä 

sisältyviltä ominaisuuksiltaan pakottaisikaan tarkoitettuun tulkintaan. 

35 



Kun sanastoa kuvataan, tulisi myös sanaston semanttisen strukturoitu

misen eri asteiden tulla näkyviin. Suomen murteiden sanakirja on ratkaissut 

asian siten, että milloin aines ei anna perusteita levikin tai merkityksen 

yleistävään kuvaukseen, kyseisten asiain kuvaus on siteerattu esimerkistö. On 

siis tärkeää havaita, ettei siteerattujen sanaesiintymien alueellinen hajanai

suus suinkaan ole keruun puutteellisuuden vaan enimmälti kielen oman 

todellisuuden ilmaus. Termistyneestä tai lähes termistyneestä sanasta tai sen 

käyttöyhteydestä on melkein poikkeuksetta yleinen levikinkuvaus, tai sitee

rattu esimerkistö muodostaa alueellisesti niin selkeän kokonaisuuden, ettei 

ilmiön alueellisesta pätevyydestä jää epäselvyyttä. Täydellisiä tai lähes täy

dellisiä levikkikuvia on sanakirjassa niitä tarvitsevan tutkimuksen tarpeisiin 

enemmän kuin riittämiin. Tällaisia tutkimusteemoja ovat esim. kieli- tai 

murrerajan kulkua tai erityisilmiöitä, murteiden keskinäisiä suhteita ja niiden 

muotoutumista, alueiden asutushistoriallista pohjaa jne. koskevat tutkimuk

set. Tämäntapaiset eivät vaadi t i e t t y j e n  kielenilmiöiden levikin selvi

tystä vaan yleensä mahdollisimman runsasta määrää eri-ikäisten ja -

syntyisten kielenilmiöiden levikkejä. Suomen murteiden sanakirjassa 

tällaiset ehdot täyttävät levikit visualisoidaan aina sanakirjan määräosien 

jälkeen erilliseksi kartastoksi. 
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Johdoksesta ahmatti on ennen vuotta 1960 kertynyt tietoja lähes kaikilta murrealueil
ta, kaakkoismurteista kuitenkin vain yksi (Kurk). Sananuotta ( 1960) ja sen jälkeiset 
keruut ovat tuoneet kannakselaismurteisiinkin tietoja ja lisänneet tietojen määrää 
myös muilla alueilla. 



Adverbin alati levikin SMS luonnehtii (s.v. alati1): "Tietoja eri puolilta." Tiedot ja 

sanakin puuttuvat lounaismurteista ja keski pohjalaismurteista. Sanaa on epäilyksittä 

yleistänyt kansankielessä kirjakieli. Murreaineksen perusteella ei kuitenkaan enää voi 

päätellä, mistä murteista alati on kirjakieleen kotiutunut. 
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alistua-verbille SMS ei anna levikinluonnehdintaa. Sanalla on aitoja murre-esiinty

miä: s_oli niin erinomanen sillon nuarempana että säkit ja kaikki se riihestä kanna 
multa nyt täytyy alistuaj jo voimattomuuteen. Vam I meinas korkijah naimiseh ja 
siit se alistu ihlan alhaseks. Iit I alakkaa pitimmiim puihel latvvoin 
(sumukerros) alisttuuk, laskeutua. Kiih. Osaksi sana kuitenkin on varmasti myös 

kirjallislähtöinen. Kansanomaiset esiintymät lienevät luontaisen kielitajun 

generoimia. 
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Avioliittoa tai aviopuolisoa tarkoittava avio on ehkä pelkästään kirjakielissyntyinen. 
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Yhdyssanasta haukirysä saisi epäilyksittä tiedon kaikista pitäjistä, joissa rysällä on 

kalastettu. Vaikka haukirysä ei ole mikään erityinen rysätyyppi, sana voi olla aitoa 

kieltä. Se on ehkä reaalistunut puhuttaessa hauen kutuaikana pyynnissä olleesta 

rysästä. 
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AINEKSEN ALUEELLINEN EDUSTAVUUS 

Suomen  murteiden  sanakirja  on  samanaikaisesti  usean  suullisena  elävän 
kielimuodon, murteen, sanaston kuvaus. Miten sanakirjaa varten kerätty aines 
edustaa eri murteita? Asiaa on mahdollista arvioida kvantitatiivisesti. Laskel
mien pohjana ovat tällöin eri murteista ja  siis eri murrealueilta kertyneiden 
sanatietojen, sanalippujen  määrät.  Ensisijaisesti arviointi perustuu morfolo
gisten sanojen,  formatiivien määrille;  jokaisesta formatiivista on  aina tehty 
erillinen  sanalippu.  Yleisohjeena keruussa  on  ollut myös  se,  että  sanan  eri 
merkityksistä tehdään erillinen sanalippu. Siksi  sanatietojen  määrät  kuvasta
vat  karkeasti  myös  sanaston  semanttisten  piirteiden  alueittaista jakaumaa. 
Etenkin kirjeenvaihtajat ovat kuitenkin toisistaan tietämättä tehneet samasta 
sanasta,  samasta  sanan  käyttöyhteydestä,  merkityksestä  kukin  oman lipun  tai  
omia lippuja.  Pelkät  sanalippumäärät  riittävät kuitenkin pitkälle osoittamaan 
aineksen alueittaista edustavuutta; suuri kokoelma  on  yleensä myös sisällöl
tään monipuolisempi ja tyhjentävämpi kuin pieni kokoelma. 

Kieliperinnettä kannattavan väestön määrällä on  kiistaton, suoraan ver
rannollinen  suhde  säilyneen  perinnön  määrään  ja  laatuun:  runsas  väestö 
säilyttää  historiallisesti  pystysuoraa  kieliperintöä  paremmin  kuin  suppea 
väestömäärä.  Eikä säilyttäminen koske vain kielimuodon keskeisiä,  taajaan 
esiintyviä  piirteitä,  vaan  myös  harvinaisuuksia.  Vanhan kannan  jäänteiden 
säilyminen  on  todennäköisempää  runsaan  väestömäärän  turvin.  Pitäjänsanas
tojen keruu on antanut runsaasti tätä tukevaa todistusainesta: yksikään kielen
opas ei ole yksinään tuottanut kerääjälle sellaista ainesmäärää, mihin useiden 
kielenoppaiden kokonaisuus on  pystynyt. Toistaiseksi ei ole tehty tutkimuk
sia  siitä,  kuinka  suuri  yksittäisen  ihmisen  leksikko  kokonaisuudessaan  on. 
Täydellisyyttä tavoittelevassa pitäjänsanastossa on  keskimäärin 35 000 sana
tietoa.  Ks.  s.  19. 

Isoon  populaatioon sisältyy myös eriytymisen elementti; vain isossa  po
pulaatiossa  on  eriyttävillä  pyrkimyksillä  mahdollisuus  normistua. Havainnol
lisen kuvan tästä tendenssistä antaa esim. Suomen  pitäjäkartta tai  väestötihe
yksiä pitäjittäin osoittava kartta, ks. s. 9 ja 45.  Kartat osoittavat selkeästi, että 
runsasväestöisimmillä  alueilla myös  pitäjätiheys  on  suurin. Lounais-Suomes-
sa, Kokemäenjoen  varsilla, rannikkoalueilla  on  pitäjiä tiheässä.  Vähäväestöi-
sellä Suomenselän vedenjakaja-alueella  Isoltajoelta Alavudelle ja Ähtäristä 
edelleen Karstulan, Pihtiputaan ja Pyhännän kautta Sotkamoon ja Kuhmoon 
pitäjät ovat alueeltaan laajoja.  Eriytymään ja omaleimaistumaan pyrkiviä ja 
siihen kykeneviä yksiköitä on alueella suhteellisen vähän. 
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Pitäjä, joka  on sanakirjan  aluekoordinaatiston pienin  havainnointialue, 

on  alkuaan  kirkollisen  hallinnon  yksikkö. Se  piti  yllä  kirkkoa  ja  vähintään  yhtä 

papin virkaa. Yksittäisen pitäjän  syntyprosessi osoittaa, että  pitäjä on  väestön 

sisäisen koheesion,  yhteenkuuluvuudentunteen ja yhteisten etujen synnyttä

mä.  Sellaisena pitäjä on  erinomainen murteenhavainnointiyksikkö.  Vaikkei 

murrealueiden  sisäisten  yksittäisten  pitäjien  murre  yleensä  huomattavasti 

eroa  naapurien  murteesta,  niin  eroja  kuitenkin  aina  on. Sen  sijaan  murrealueen 

sisäiset murrerajat noudattavat yleensä uskollisesti kihlakuntien rajoja, jotka 

yleensä ovat nykyistä pitäjä jakoa edeltävien pitäjien, ns. emäpitäjien rajoja.  3 

Aineksen  edustavuutta  arvioitaessa  on siis  syytä kiinnittää  huomiota  myös 

murrealueen  pitäjälukuun. 

KOKO AINES 

Vaiheessa, jossa aineksesta oli työstetty käyttökelpoiseen muotoon vajaat 

6,5 miljoonaa sanatietoa, aines jakautui pää m u r te i t t a i n seuraavasti (ai

nesta laskettu kaikkiaan 6 445 239 sanatietoa). 

 

Päämurteisiin jako on laskelmassa perinnäinen, eli länsimurteisiin on luettu 

VAR  SAT HÄM  K YM Po H PERP LÄNP ja  itämurteisiin SAv  KAR KEs  KAI  VER 

INK. Ks. karttaa s. 94. 

Kokonaisaineksen  jakauma  on  lähes  täsmälleen  sama  kuin  väestön 

jakauma länsi- ja  itämurteiden alueella vuoden 1938 väestönlaskun mukaan 

(Tilastollinen vuosikirja 1938).4 Väestöstä asui tuolloin länsimurteiden alu

eella  54,4 % ja  itämurteiden  alueella 45,6 %.  Vuosisadan  vaihteessa (Tilastol

linen vsk.  1900) lännen ja  idän välinen väestöjakauma oli tasapainoisempi. 

Länsimurteiden  alueella oli väestöstä  tuolloin  51,9 % ja itämurteiden 

alueella 

3 Kihlakunta on oikeushallinnon yksikkö, käräjäkunta. Kihlakunnat ovat yleensä vanhoja. osin 

jopa keskiaikaisia pitäjiä. 
4 Laskelmissa ei ymmärrettävästi ole voitu ottaa huomioon Suomen valtakunnan ulkopuolisia 

alueita, koska niitä koskevia tilastotietoja ei ole ollut

 

 käytettävissä. Ruotsin-puoleisen Län

sipohjan suomalaisväestön

 

 määrästä ja määrän

 

 kehityksestä ks. Magdalena Jaakkola. Språk

gränsen.

 

 Aldu

 

 1973.

 

 s.

 

 30--35.

 

 Nämäkään 
 

tiedot 
 

eivät

 

 kuitenkaan

 

 kata

 

 koko

 

 Suomen 

ulkopuolista

 

 Länsipohjan

 

 murteiden

 

 aluetta. 

46 



 

48, 1 %. Kirjeenvaihtajiston lähettämä aines jakautuu länsi- ja itämurteiksi 
täsmälleen samassa suhteessa (51,5 % : 48,5 %). Päämurteistojen tasolla 
sanakirjan ainespohja on epäilyksittä tasasuhteisen edustava. 

Keruu p i i r i jako, joka oli keruutyön peruskoordinaatisto, pyrki 
jaottelemaan murteiden moninaisuutta kahta päämurretta yksityiskohtaisem
min. Keruupiireittäin aines jakautuu seuraavan diagrammin mukaisesti. 
Asteikon yksikkö tarkoittaa 100 000:ta sanalippua. 

KUVA 1. Aineksen jakautuminen keruupiireittäin. 1 = 100 000 sl. 

Ainesmäärien  vaihtelut  keruupiireittäin  ovat  varsin  suuria.  Ääriarvoja  ovat 
22. keruupiirin  eli  Vermlannin  n.  37 000  tiedon  kokoelma  sekä  10. (Laatokan
Karjalan)  ja  16.  keruupiirin  (Etelä-Pohjanmaan)  kummankin  n.  460  000 
tiedon ainekset. Suhteellisesti pieniä ovat myös Länsi pohjan (21) ja  Inkerin 
(23) kokoelmat,  mikä  tietysti  johtuu  näiden  alueiden erityisluonteesta.  Ne 
ovat  kaikki  joko  kokonaan  keruuajanjakson  aikaisen  Suomen  tasavallan 
rajojen ulkopuolisia (VER  INK) tai pääosiltaan ulkopuolisia (LÄNP).  Tästä on 
määräytynyt niiden keräystapa:  ne ovat kokonaan tai voittopuolisesti koulu
tettujen  kerääjien  sanastamia,ja  alueen  keruutavoitteena  on  ollut ensisijaises
ti  yhtä täydellisesti kerättyä pitäjänsanastoa vastaavan kokoelman aikaansaa
minen.  Länsipohjaa  edustavaksi  keruupisteeksi  oli  valittu  Ylitornio,  jossa 
keruu kuitenkin jäi osaksi kesken.  lnkerissä tarkkailupisteiksi muodostuivat 
Tyrö (äyrämöismurre) ja Venjoki (savakko- ja  äyrämöismurre). Vermlanti  on 
kieltä kannattavan populaation vähäisyyden vuoksi ollut yksi havaintopiste. 
Länsipohjasta ja lnkeristä on  tilaisuuden tarjoutuessa hankittu täydennyksiä 
aina sieltä, mistä niitä on  voitu saada.

Vaikka Länsi pohja, Vermlanti ja Inkeri poikkeavat muista keruupiireistä 
aineksen absoluuttisilta määriltä paljonkin, niin jopa Vermlanti, joka ainek
siltaan on pienin (runsaat 37 000 sl.), vastaa hyvin täydellisyyttä tavoittelevaa 
keskimääräistä pitäjänkokoelmaa. 

Kun Ruotsin-puoleisen Länsipohjan, Vermlannin ja Inkerin suomalais-
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murteet  olivat  vielä  1930-luvun  lopulle  säästyneet  yleiskielen  tasoittavalta 
vaikutukselta  ja  edustivat  melko  puhtaasti  historiallisesti  pystysuoraa  kielipe
rintöä, olisi näiden murteiden tallennukseen pitänyt kaikista käytännön vai
keuksista  huolimatta  kohdistaa  huomattavasti  enemmän  voimavaroja  kuin 
käytettiin.  Vermlannin ja Länsipohjan osalta tähän olisi ollut mahdollisuuk
siakin. Inkerin  suomalaismurteiden  hyväksi  tehtiin,  kun  tilaisuus  siihen 
tarjoutui, se mitä tehtävissä oli. 

Täydellisyyttä tavoittelevat Länsipohjan, erityisesti Ruotsin 
Länsipohjan, ja Vermlannin sekä Inkerin kokoelmat olisivat antaneet 
nykyistä paremman vertailutaustan arvioitaessa Suomen valtakunnan 
alueella puhuttujen murteiden sanastopiirteiden aitoutta ja pyrittäessä 
arvioimaan vuosisadasta toiseen voimistuvan yleiskielen vaikutusta 
murteiden sanastoon tai etsittäessä laajalle alueelle nopeasti levinneitä 
myöhäisiä sanastouudennoksia. Nykyisetkin kokoelmat antavat tähän varsin 
hyvät mahdollisuudet,ja siksi sanakirja usein toteaa sanan puuttumisen 
jostakin näistä kolmesta keruupiiristä. Aina ei kuitenkaan voi olla täysin 
varma, merkitseekö tiedon puuttuminen todellista puuttumista vai vain 
keruun vajavuutta. 

Suomen  valtakunnan  alueen  keruupiireistä  aineksen  kokonaismäärältä 
varsin  pieni  on  2.  keruupiiri  (V  ARE).  Yleisesti  voi  kuitenkin  todeta,  että 
etenkin koulutettujen kerääjien aineksilta keruupiirit ovat yllättävän tasako
koisia. 

Keruu piirien  absoluuttiset ja väestömäärään suhteutetut ainesmäärät il
menevät  taulukosta  1 (s.  49).  Kuvassa 2 (s. 49)  esitetään  väestömäärään suh
teutettuja aineksia. 

Diagrammin profiili on  monin tavoin toinen kuin absoluuttisten arvojen 
pohjalta muotoutuva. Ääri arvoja ovat 9. keruupiirin  158 sl. ja  19. keruupiirin 
343  sl.;  keskiarvo  on 204  sl.  19.  keruupiirin  poikkeuksellinen  arvo  johtuu 
lehtori Lauri  Lounelan  yksityisesti  keräämästä  noin 92  500  sanalipun  kokoel
masta.  Se sisältää Lounelan harrastuksen mukaisesti tavanomaisen murreai
neksen ohessa myös nuorempaa  puhekielistä ainesta. 

Absoluuttiselta ainesmäärältään monet suuret  keruupiirit  (esim.  1,  5,  9, 
10) jäävät osin  selkeästikin  keskiarvon alapuolelle. Toisaalta kokonaisainek
seltaan pienehköt keruupiirit (esim. 2, 6, 7,  14, 21) ylittävät väestön määrään 
suhteutetun  keskiarvon.  Absoluuttisten ainesmäärien  keruupiireittäiset  suu
rehkot  vaihtelut johtuvat  siis  keruupiirin  koon  ja  väestömäärän  erilaisuudesta, 
eivät  esimerkiksi keruun  epätasaisuudesta  tai  aineksen  alueittaisen  edusta
vuuden tasapainottomuudesta.  Asia ilmenee taulukosta  l (s. 49), jossa esite
tään  keruupiireittäin  kokonaisaineisto  sekä  sen  ja  väestön  prosenttiosuudet 
kokonaisarvoista.  Korrelaatio on aivan ilmeinen.
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TAULUKKO 1. Aineisto keruupiireittäin (1-23) sekä keruupiirin aineksen ja 

väestön suhteelliset osuudet koko aineksesta ja väestöstä. Ainesta kaikkiaan 

6 437 235 sl. 

Keruupiiri 1 2 3 4 5 6 

Sanalippuja 342 405 131 754 277 278 293 730 448 674 244 963 

% 5,32 2,05 4,30 4,56 7,04 3,80 

% väestöstä 1938 5,51 1,77 3,46 4,76 8,20 4,60 

Keruu piiri 7 8 9 10 11 12 

Sanalippuja 272 210 220 473 447 708 459 322 377 016 334 337 

% 4,23 3,42 6,95 7,14 5,86 5,19 

% väestöstä 1938 3,27 4,16 8,98 8,53 5,78 4,49 

Keruupiiri 13 14 15 16 17 18 

Sanalippuja 387 476 216 250 240 977 460 268 365 195 286 947 

% 6,02 3,36 3,74 7,15 5,67 4,47 

% väestöstä 1938 6,28 3,16 3,95 6,26 5,61 4,91 

Keruupiiri 19 20 21 22 23 

Sanalippuja 256 828 201 620 74 364 37 243 60 191 

% 3,99 3,13 1,16 0,58 0,94 

% väestöstä 1938 2,34 2,96 1,01 

KUVA 2. Sanatietoja keruupiireittäin ( 1-21) väestön (1938) 100:aa henkeä kohden. 
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P ä ä m u r t e i s t o j e n kesken aines jakautuu taulukon 2 ja kuvan 3 mukai

sesti. 

TAULUKKO 2. Aineksen jakautuminen päämurteistoittain. 

KUVA 3. Aineksen absoluuttinen ja

kautuminen päämurteistoittain. 

KUVA 4. Ainesta (sl.) päämurteistoit

tain väestöpohjan ( 1938) 100:aa henkeä 

kohden. 

Kuva 4 osoittaa aineksen jakautumisen päämurteistoittain väestön 

100:aa asukasta kohden. 
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Absoluuttisten ainesmäärien lukuarvoltaan suuret erot (VAR 740 000 sl. 

ja SAv 1 890 000 sl.) tasoittuvat väestöön suhteutettaessa hyvin tasaiseksi 

sarjaksi, jossa absoluuttiselta ainesmäärältään pienimmän eli lounaismurtei

den (VAR) suhteutettu arvo on suurin. Runsasaineksiset hämäläismurteet 

ovat puolestaan länsimurteiden pienimmät. Kaakkoismurteet (KARE-K, lNK) 

jäävät päämurteistoista pienimmiksi: poikkeama keskiarvosta on -30 sl. eli 

14,7 %. Länsimurteiden keskiarvo on 209 sl. ja itämurteiden 196,5 sl. 

Kaikkiaan päämurteistot ovat kuitenkin aineksiltaan hyvinkin tasasuhteiset. 

P ä ä m u r t e i s t o j e n  s i s ä l l ä  aines jakautuu taulukon 3 ja kuvan 5 

mukaisesti. Asteikon yksiköt edustavat 100 000:ta sanatietoa. 

TAULUKKO 3 JA KUVA 5. Aineksen absoluuttinen jakautuminen päämurteis

toittain. Sanalippujen määrä on laskettu väestön (1938) 100:aa henkeä kohden. 

1=100 000 sl. 
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L  o u n  a i s m u r t e  i d e n  (VAR) aineksia on selvästi runsaimmin poh

joisryhmän (P) alueelta ja niukimmin siirtymämurteista (Y, U); lähes näiden 

veroinen on myös eteläryhmä. Koulutettujen kerääjien aineksilta ryhmät E, Y 

ja U ovat tasasuuret. 

H ä m ä l ä i s m u r t e  i d e n  (SAT, HÄM, K YM) aineksia on runsaimmin 

Sydän-Hämeen pohjoisosasta (HÄMP), niukimmin Länsi-Satakunnasta 

(SATL) ja Etelä-Hämeestä (HÄME). Koulutettujen kerääjien aineksessa 

suhteet ovat samantapaiset; kvantitatiiviset erot eivät kuitenkaan ole niin 

suuret kuin kokonaisainesten välillä. 

P o h j a l a i s m u r t e i d e n  ainesmäärät vähenevät tasaisesti poh

joista kohden. Sama suhde vallitsee myös koulutettujen kerääjien 

aineksissa, mutta niiden erot eivät kuitenkaan ole niin suuria kuin 

kokonaisainesten erot. Länsi pohjasta koulutettujen kerääjien aineksia on vain 

runsaat 30 000. Muulla alueella vaihtelu liikkuu 190 000:n (PoHE) ja 125 

000 sanatiedon (PERP) rajoissa. 

Laajalla alueella puhuttavissa s a v o l a i s m u r t e i s s a  (SAv, KEs, 

KARP, KAI, VER) aineksen määrällinen variaatio on voimakasta. Läntisistä 

savolaismurteista (KEs) sanatietoja on kauttaaltaan vähemmän kuin 

sydänsavolaisista murteista. Sisäisesti SAv-ryhmä ja KEs-ryhmä ovat 

molemmat jokseenkin tasamääräisiä. KEsL,joka käsittää savolaismurteiden 

siirtymämurteet Keuruulta Evijärvelle, sisältää vain yhden 

retkikuntamuotoisen keruun tuottaman kokoelman. Muu koulutettujen 

kerääjien aines on pääasiallisesti alueen pohjoisosasta (Soi-Evi). KEsL on 

ainesmäärältään vähäisimpiä murrealueita. Kuitenkin senkin sanatietojen 

kokonaismäärä ( 110 000 sl.) ylittää Länsipohjan, Vermlannin ja Inkerin 

kokoelmien sanatietojen määrät. 

Varsinaisten savolaismurteiden (SAv) ainekset lähentelevät 

vähimmilläänkin 300 000 sanatiedon rajaa: pohjoissavolaisten murteiden 

aineksia on peräti yli 520 000. Koulutettujen kerääjien aineksilta 

alamurteistot ovat tasakokoisempia: sanatietojen määrät vaihtelevat 200 

000:n molemmin puolin. Poikkeuksena on tietysti savolaismurteisiin 

geneettisesti kuuluva Vermlanti, jota on yksityiskohtaisemmin käsitelty jo 

edellä. 

K a a k k o i s m u r t e i s i a  aineksia on runsaimmin murteiston län

siosista (KARE), yhteensä noin 520 000 sanatietoa, ja vähiten Inkeristä. 

Laatokan-Karjalan (KARK) aineksia on kaikkiaan 385 000 sanatietoa, 

joista runsaat 110 000 koulutettujen kerääjien. Murteiston länsiosista 

koulutettujen kerääjien aineksia on mm. kahden pitäjänsanaston (Lemi, 

UusVl) ansiosta yli 210 000 lippua. 

Päämurteistojen sisäiset eli alamurteiden väliset ainesten 

kvantitatiiviset vaihtelut ovat numeraalisesti suuriakin. Edellä 

keruupiirijaon yhteydessä käsiteltiin jo Länsipohjan, Vermlannin ja Inkerin 

osuutta. Niiden kokonaisaineshan jää alle 100 000 sanalipun. Muita näin 

vähäaineksisia alueita ei ole. Alle 200 000 sanatiedon jäävät vain VARU ja 

Y, SATE ja L, HÄME sekä KEsE ja L, ja näistäkin enimpien ainekset 

lähentelevät 200 000:ta sanatietoa;                53



100 000 sanatiedon vaiheille jäävät VARU, SATL , HÄME ja KEsL. 

Kuvastavatko nämä alamurteiden kvantitatiiviset erot keruun epätasai

suutta ja siten myös aineksen alueittaisen edustavuuden epätasaisuutta vai 

ovatko erot muutoin selittyviä? Edellä olevaan kuvaan 5 liittyvästä taulukosta 

3 (s. 51-) ilmenevät sanalippumäärät alueittain vuoden 1938 väestönlaskun 

100:aa henkeä kohden. Kuva 6 osoittaa murteistoittain ja alamurteittain 

jakaumien profiilit. 

KUVA 6. Ainesta päämurteistoittain ja alamurteittain väestön (1938) 100:aa henkeä 

kohden. 

Kokonaislippumäärä suhteutettuna vuoden 1938 väestönlaskun suomenkie- 

listen määrään antaa arvoksi 100:aa henkeä kohti 202 sl. Alamurteiston 

suhteutustulosten keskiarvo on 246 sl. Valtakunnallisen keskiarvon (202 sl.) 

alittavia murrealueita ei ole monta. HÄME, KEsE ja L sekä PERP alittavat sen 

suhteellisen selkeästi. HÄME on näistäkin aivan omaa lajiaan 112 sanalipun 

määrällä.7 

Suhteutustulosten oman keskiarvon (246 sl.) alittavia murteistoja on jo 

runsaammin: SAT, HÄME, KARK, KARP, SAvE ja P, KEsE ja L, PoHE ja P 

sekä PERP. Keskiarvon runsaasti ylittäviä murteistoja ovat V ARP ja U, HÄMK, 

KYM, KARE ja KAI. Asiantilasta on tehtävissä kaksi päätelmää. 1) Aineksen 

kerty-
7 Yllättävän samankokoisia ovat esimerkiksi Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjan ainekset. 

V. 1930 ruotsinkielistä väestöä oli 350 000 henkeä, ja sanalippujen määrä on 850 000 eli

100:aa henkeä kohden n. 240 sl. Karjalan kielen sanakirjan aineksissa suhde on n. 200 sl./ 100

h.; v:n 1926 väestön laskun mukaan väestöä oli 250 000 henkeä, ja sanalippuja on arkistossa

500 000.
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män ja väestöpohjan määrän välillä on jokseenkin suora suhde, ja 2) alamur
teistojen tasolla ainesten edustavuudessa on jo eroja. Väestöpohjan ja aines
määrän keskinäisen kytköksen osoittaa mm.  se,  etteivät monet absoluuttisei
ta ainesmäärältään suuret alamurteistot sijoitu suhteutetussa vertailussa ko
vinkaan korkealle (HÄMP,  KARK jne.) ja  toisaalta että  absoluuttiselta aines
määrältään pienet  tai  keskisuuret  murteistot (V ARU, HÄMK, KAI,  LÄNP) sijoit
tuvat  vertailussa varsin korkealle.  Pieni  mutta  omaleimainen murrealue on 
tuottanut  suhteellisen  runsaasti  sanatietoja,  ja  runsasväestöinen  murrealue, 
vaikka  onkin  tuottanut  määrältään  paljon lippuja,  ei  suhteellisesti  ole  ollut  niin  
tuottava.  Absoluuttiselta  määrältään  suuri  kokoelma  on  kuitenkin,  kuten 
edellä todettiin, varmasti myös lingvistisesti edustava, mutta absoluuttiselta 
määrältään  pienehkön aineskokoelman ei tarvitse  välttämättä  olla epäedusta
va, jos se on  alueeltaan, pitäjäluvultaan  ja väestöpohjaltaan  pienehkön alueen 
aines. 

Yhteen  suhteellisia  arvoja  muovaavaa n  seikkaan  on  vielä  syytä  kiinnittää 
huomiota. Jos vuosisadan vaihteessa voittopuolisesti  ruotsinkielisen Helsin
gin suomenkielinen väestö  olisi  luettu V ARU:n väestöpohjaan, olisi V ARU:n 
suhteellinen  kertymä melkoista  pienempi. Alueet,joilla on suuria suomenkie
lisiä  kaupunkeja  (V ARP:n  Turku,  SATL:n  Pori,  HÄMP:n  Tampere,  KARE:n  
Viipuri), jäävät juuri  näiden  kasvukeskustensa  vuoksi  suhteelliselta arvoltaan 
odotettua  matalammiksi.  Tässä  yhteydessä  on  muistutettava,  että  HÄMK:n 
nopeasti  kasvanut  Lahti  oli  vielä  1938  pikkukaupunki,  suppealta  alueelta 
väestönsä saava keskus. 

Turun, Porin, Tampereen  ja  Viipurin  suomenkielisenkin  väestön  jättämi
nen pois laskelmista olisi ollut ehkä perusteltua;  niiden ja yleensä niiden .ko
koisten  kaupunkien  kiel imuotoa   ei  ole sanakirj an ainek siin aktiiv isesti 
pyritty keräämään,   koska  ne ovat kasvukeskuk sina  saaneet väestöä  
ympäröivää murrealuetta etäämmältä. Pys tysuoran historiallisen 
kieliperinnön  oh essa niid en kielipartta  ovat  päässeet muovaamaan   monet 
synkroniset,  vaakatasolta  saadut  vaikutukset.   Kyseisten   kaupunkien  
kielimuoto  on tai oli kuitenkin    yleensä säilynyt  paik allisvärisenä,  ja 
monet  kirjeenvaihta jat ovat  lähettäneet  niistä ai toja  m urret ietoja . 
Pienempien kaupunkien  puhekieli on ollut  ja on yhä edelleen 
johdonmukaisesti   ympäröivää  kie lialuetta mu kailevaa. Näiden  seik kojen  
vuoksi Suomen  murteiden  sanakirjan  havainto verkostossa on myös 
kaupunkikuntia, Suo men oloihin  nähden suuriakin. Siksi  Helsinkiä  lukuun 
ottamatta kyseisten kaupunkien s u o m e n k i e l i n e n  väestö on mukana 
myös laskelmissa.      

Murteistojen välinen määrällinen  variaatio   on melko suuri (kuva 6 s. 54). 
Ääriarvoja ovat  HÄM K:n 395 sl.  ja HÄME:n  112 sl. Havaintop isteiden  väli sen 
keskiarvon  (246  sl. ) alapuolelle  jäävät  SAT, HÄME,  KA RK,  SAv (paitsi  KAI)  
sekä PoH (paitsi P oHK) ja PERP. Keskiarvon selkeästi ylittäviä ovat  V AR, 
HÄMP ja K, KYM, KARE, KAI ja LÄNP. Eräät päämurteistot jäävät 
voittopuolisesti keskiarvon alapuolelle. Tällaisia ovat SAT, SAv ja PoH. 

https://niiden.ko


Monet keskiarvon alapuolelle jäävistä murteista ovat absoluuttiselta ai

nesmäärältään suuria, esim. PoHE, SAvP, KARK jne. Leksikon erikoisuudet tai 

tavanomaisuudet jäävät tuskin tämänsuuruisista kokoelmista pois, etenkin 

kun leksikko varioi yleensä harvakseltaan. Ongelmallisempia ovat absoluut

tiselta ja suhteelliselta määrältään pienet murteistot, kuten SAT, KEs ja erityi

sesti HÄME. Näillä alueillako ovat sanakirjan ainespohjan heikkoudet? Näitä, 

erityisesti alueita KEs ja HÄME, on syytä tarkastella lähemmin. 

SAT ei ole ongelmallinen. Se ensinnäkin poikkeaa suhteellisen vähän kes

kiarvosta, se on sisäisesti tasamääräinen, ja osana yleensä hyvin edustettuina 

olevia hämäläismurteita sen sanastopiirteet tulevat varmasti hyvin esiin. On 

lisäksi huomattava, että satakuntalaismurteisiin vaikutustaan säteilleistä lou

naismurteista on myös runsaasti tietoja. 

Keskisuomalaisten eli läntisten savolaismurteiden ongelmat keskittyvät 

ryhmiin KEsE ja L. KEsE jakautuu kahtia itäiseksi ja läntiseksi ryhmäksi, ks. 

karttaa s. 94. Alueiden yksityiskohtaiset ainespiirteet ilmenevät seuraavasta. 

Eriytymispistettä eli pitäjää kohden itäryhmässä on aineksia runsaat 10 000 sl. 

ja länsiryhmässä lähes 14 000 sl. Itäryhmän vahvoja pitäjiä ovat Sys, Joutsa 

ja heikkoja Lei, Luh. Länsiryhmän runsasaineksisia pitäjiä ovat Jäms, KorL 

ja vähäaineksisia KosP, Muura, Toi. 

KEsL jakautuu eteläiseksi ja pohjoiseksi ryhmäksi. Niiden aineksien 

tosiot ovat seuraavat: 

Pitäjää kohden eteläryhmässä on aineksia lähes 14 500 sl. ja pohjoisryhmässä 

lähes 16 000 sl. Eteläryhmän vahva pitäjä on Keu, josta on keskimääräisen 

pitäjänsanaston verran aineksia ja niistä lähes 16 000 sl. hyvin koulutetun 

kerääjäkunnan keräämiä. Pohjoisryhmä on tasakoosteisempi. Sen vahvin 

pitäjä on Lappa ja heikoimpia Leh ja Evi. Pohjoisryhmän heikkoutena on 

koulutettujen kerääjien ainesten vähyys. 

Keskisuomalaisten murteiden ainesten mahdolliset vajavuudet ovat mur

realueiden läntisien ryhmien (KEsEl ja KEsLp) ongelmia. Murteet ovat inter

ferenssimurteita eli länsi- ja itämurteiden lomittumisesta syntyneitä. Juuri 

syntynsä vuoksi niissä voi suppealla alueella esiintyä myös leksikaalista 

variaatiota, ja siksi alueilta olisi voinut olla runsaamminkin ainesta. Toisaalta 

näiden alueiden emämurteiden sanastot tunnetaan hyvin ja näiden alueiden 
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sanaston  erityispiirteet  ovat  sekä  alueellisesti että lingvistisesti  hyvin  spesifi

siä,  kerääjän  huomion  helposti  kiinnittäviä.  Vähätkin  ainekset  voivat  tästä 

syystä olla edustavia, eikä sanakirjan leksikonkuvausta missään tapauksessa 

olisi yleisesti  voitu viedä näiden murteiden edellyttämään tarkkuuteen sana

kirjan  esitystavan  paisumatta  runsaasti  myös  muiden  alueiden  osalta.  Suomen 

murteiden sanaston tasapainoiselle kuvaukselle KEs-ryhmän "köyhät"  alueet 

eivät muodosta kohtuutonta haittaa. 

Entä kaikkein niukimmaksi osoittautunut HÄME? Alue jakautuu kahteen 

pääryhmään, itäiseen ja läntiseen. NurJ ja Tuusu erotetaan vielä kolmannek

si ryhmäksi. Tässä niitä käsitellään itäryhmän  osana. HÄME:n  aineksiin liitty

vät tosiot ovat seuraavat: 

Murrealue on aineksiltaan kokonaisuudessaan niukka, mutta niukkuus keskit

tyy länsiryhmään. Murrealueen aineksista 80 % ja muistiinmerkitsijöistä n. 70 

% on itäryhmästä ja vastaavasti 20 % aineksista ja n. 30 % kerääjistä 

länsiryhmästä. ltäryhmässä on sanatietoja yhtä eriytymisyksikköä eli pitä

jää kohti lähes 12 000, mikä hyvin vastaa monien runsasaineksisien murteis

tojen pitäjäkohtaista määrää. Vrt. esim. VARP 12 000 sl., HÄMP 13 350 sl., 

KARE 15 100 sl. jne. Itäryhmän väestöön suhteutetun ainesmäärän vähyys 

( 123 sl.) johtuu osaksi siitä, että itäryhmän alue on ollut voimakkaasti väestöä 

attrahoiva. Pääradan varteen sijoittuneet kasvukeskukset Riihimäki, Hyvin

kää, Järvenpää, Kerava ovat keränneet kuluvan vuosisadan aikana väestöä eri 

puolilta Suomea. Itäryhmän väestön kasvuprosentti on 1900--1938 ollut n. 

50, kun se esimerkiksi länsiryhmässä on vajaat 18. Vuosisadan alun väestö

määrään suhteutettuna itäryhmän ainesmäärä on 177 sl. Se on huomattavasti 

lähempänä vähäaineksisimpia edustavuudeltaan riittäväksi osoittautuneita 

alueita ja murteistoja. 

Läntisen eli Tammelan ryhmän niukkuus on totaalista, aineksen kaikille 

alueille ulottuvaa. Pitäjää kohden lippuja on vain 4 222, ja koulutettujen 

kerääjien aineksia on koko alueelta yhteensä vain 5 026, niistä 4 420 Tamme

lasta. Vapaaehtoisia kirjeenvaihtajiakaan alueelta ei aikojen kuluessa ole ollut 

kuin 64; näistä puolet (31) Tammelasta. On siis todettava, että alueen 

materiaali on niukka, leksikaaliseenkin kuvaukseen riittämätön. Samalla on 

kuitenkin tähdennettävä, että ympäröivien murteiden (VAR ja HÄM) sanasto 

on hyvin tallennettu. VAR Y:n Pöytyän, VARU:n Vihdin ja HÄMP:n 

eteläosien Hattulan ja Urjalan sanastot kompensoivat pitkälle Tammelan 

ryhmän puutteita. Esimerkiksi retkikuntamuotoinen Tammelan sanastus 

olisi kuitenkin ollut ainespohjalle eduksi. Vihdin sanasto korvaa osittain 

myös suppeaa ja osaksi omaleimaista Tuusulan-Nurmijärven ryhmää. 

Molemmista pitäjistä 



on tosin kohtuullisesti aineksia: Tuusu 7 923 ja NurJ 13 169. Alamurteistojen

kin tasolla ainespohja on siis HÄME:tä lukuun ottamatta varsin hyvin eri 

murteita edustava. 

Entä miten on selitettävä täydellisesti kerätyiksi katsottavien pitäjänsa

nastojen sanamäärien erot? Miten on selitettävissä, että 27 000 sanatiedon 

Nurmon kokoelmaan ei täydennyskeruu näy tuovan lisiä ja että yli viisikym

mentuhantista Kiihtelysvaaran kokoelmaa voitaisiin ilmeisesti yhä vielä 

laajentaa. Eron merkittävin selittäjä on sanastojen vertailussa paljastuva 

nurmolaista ja kiihtelysvaaralaista kieliyhteisöä ympäröivän todellisuuden 

ero. Nurmon laakeaa viljelylakeutta vastaa Kiihtelysvaaran monimuotoinen 

maisema. Nurmossa monet perinnäiset elinkeinot, esim. metsästys ja kalas

tus, metsätyöt jne. ovat jokseenkin merkityksettömiä ja niiden vanha perinne 

ja sanasto on lähes hävinnyt. Kiihtelysvaarassa enimmät vanhat elinkeinot 

ovat säilyneet elinvoimaisina. Pienviljelyvaltaisessa yhteisössä jokaisen on 

osattava kaikkea maanviljelystä metsästykseen, kalastukseen, metsätöihin 

jne. Maanviljelyyn erikoistunut Nurmo on yhteisöltään eriytyneempi: viljeli

jät viljelevät, käsityöläiset harjoittavat omaa ammattiaan jne. Näin spesiaali

alojen sanastot eivät Nurmossa olekaan enää murresanastoa vaan ensisijaises

ti yleiskieltä. Kiihtelysvaarassa enimpien erikoisalojenkin sanasto on yleistä, 

koko kieliyhteisön tarvitsemaa sanastoa. 

Toisenlaisiin, kieliyhteisön sisäisiin arvostuksiin ja asenteisiin täytynee 

sen sijaan perustua sen seikan, että deskriptiivisanasto on Kiihtelysvaarassa 

paljon runsaampaa kuin Nurmossa. Esimerkkipitäjät heijastavat tämän omi

naisuuden suhteen länsi- ja itämurteissa yleisemminkin vallitsevaa eroa, mikä 

saattaa perustua hyvin erilaisiin läntisen ja itäisen kulttuurin eroihin. Kokoa

vasti voi todeta, että molempien yhteisöjen leksikaalinen järjestelmä täysin 

tyydyttää yhteisöissä ilmenevät viestintätarpeet, ne vain ovat eri yhteisöissä 

eri syistä erilaiset. Pelkästään kertyneen sanaston lukumäärästä ei siis voi 

suoraan ja kritiikittä päätellä keruun tyhjentävyyttä ja kertyneen aineksen 

kattavuutta. 

ERI AINESTYYPIT 

Koulutettujen kerääjien ja kirjeenvaihtajien aines 

Sanakirja-aineksen runkona on tehtävään varta vasten koulutettujen ja ling

vistisen peruskoulutuksen saaneiden kerääjien, ns. koulutettujen kerääjien 

tallentama aines. Ks. ed. s. 19. Koulutettujen kerääjien ainesta täydentävät 

kirjeenvaihtajien ainekset. Keruumuodoista ks. ed. s. 17- ja siinä mainittua 

kirjallisuutta. Kun eri muodoin kertyneessä aineksessa on kvalitatiivisiakin 
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eroja, on paikallaan tarkastella eri ainesryhmien alueellista jakaumaa ja 

edustavuutta. 

Koulutetut kerääjät ja heidän keräämänsä ainekset keruupiireittäin ilme

nevät taulukoista 4 ja 5. 

TAULUKKO 4. Koulutetut kerääjät (6 411) ja heidän keräämänsä aines 

keruupiireittäin sekä prosenttiset osuudet kerääjien kokonaismäärästä. 

TAULUKKO 5. Koulutettujen kerääjien sanalippujen (yht. 3 310 393) määrät ja 

niiden prosenttinen osuus keruupiireittäin. 
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Koulutettujen kerääjien aines jakautuu keruupiireittäin hyvin samanta

paisesti kuin kokonaisaines. Taulukkoon 5 (s. 59) liittyvä kuva 7 osoittaa ko

konaisaineksen ja koulutettujen kerääjien aineksen suhteellisen jakauman ke

ruupiireittäin. Merkittävimmin ainesten jakaumat eroavat 9. ja 10. keruupii

rissä,joissa koulutettujen kerääjien aineksia on suhteellisesti vähemmän kuin 

ainesta kaikkiaan, sekä 4., 18., 19. ja 20. keruupiirissä, joissa koulutettujen 

kerääjien osuus on suhteellisesti suurempi. 

KUVA 7. Kokonaisaineksen ja koulutettujen kerääjien aineksen prosenttiset osuudet 

keruupiireittäin ( 1-23) aineksensa kokonaisuudesta. 

Taulukot 5 (s. 59) ja 6 osoittavat päämurteistoittain koulutettujen kerää

jien sekä heidän keräämänsä aineksen määrän ja molempien prosenttiset 

osuudet kokonaisuudesta. 

TAULUKKO 6. Koulutetut kerääjät (yht. 6 316) murteistoittain. 
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TAULUKKO 7. Koulutettujen kerääjien ainekset murteistoittain. 

Väestöpohjaan suhteutettuina taulukon 7 tiedoista syntyy seuraava kuva 
(8), joka osoittaa koulutettujen kerääjien aineksen väestön 100:aa henkeä 
kohden. 

KUVA 8. Koulutettujen kerääjien aineksia päämurteistoittain väestöpohjan (1938) 

100.aa henkeä kohden.

Neljän päämurteiston (VAR, HÄM, PoH, SAv) osalta aineksen jakauma on 
ihanteellisen tasasuhtainen. Kaakkoismurteet (KARE, KARK) sen sijaan poik
keavat yleislinjasta merkittävästi. Keruuhistorian perusteella se on odotetta
vaakin; jäihän Länsi-Kannaksen murresanaston keruu pitkälle 
sodanjälkeisen ajan poikkeuksellisiin oloihin. Itä-Kannaksen (Sakkola, 
Pyhäjärvi Vpl.) ja Luoteis-Laatokan (Parikkala) sanastot jäivät liian 
suppeiksi. Pitempikestoinen keruu olisi epäilyksittä tuonut vielä runsaita 
lisiä näihinkin sanastoihin. 

Kaakkoismurteiden osalta koulutettujen kerääjien runkoaines on 
muihin päämurteistoihin nähden epätasapainoinen. Asiaa korjaa jonkin 
verran se, että kirjeenvaihtajien ainesta on kaakkoismurteista kertynyt 
väestön 100:aa henkeä kohden runsaammin kuin mistään muualta. Ks. 
kuvaa 9 (s. 62). 61 
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KUVA 9. Koulutettujen kerääjien ja kirjeenvaihtajien aineistot väestön ( 1938) 100:aa 

henkeä kohden. 

Diagrammi osoittaa sen kiintoisan seikan, että kirjeenvaihtajien aineksia on 

keskimääräistä runsaammin eräiltä muiltakin alueilta, joilta koulutettujen 

kerääjien ainesta on vähän. Osaksi se on keruuta johtaneiden tietoisten 

ponnistusten tulosta (SAT, KEsL), osaksi taas väestön itsensä spontaanista 

reaktiosta aiheutuvaa (KARE ja K, mahd. myös PoHE). 

Eräillä alueilla (SATL, HÄME) kokonaisaineksen vähyys kuvastuu mo

lemmissa ainesryhmissä. Paikoin muuallakin molemmat murtoviivat ovat sa

manhahmoisia vaikkakin toisistaan selkeästi erossa pysyviä (VARP-E, 

HÄMK), mikä vain osoittaa sen, että aineksen kertymä voi molemmissa 

ryhmissä olla joko runsas tai vähäinen. 

Taulukko 8 (s. 63) esittelee murrealueittain sekä koulutettujen kerääjien 

että kirjeenvaihtajien ainekset, niiden suhteelliset osuudet kokonaisainekses

ta sekä vastaavat väestön suhteelliset osuudet. 

Taulukko paljastaa sen, että länsimurteiset ainekset ovat voittopuolisesti 

(53,82 %) koulutettujen kerääjien merkitsemiä. Läntisten murteiden alueista 

vain kuudessa (VARP ja E ja Y, SATP, PoHE, LÄNP) kirjeenvaihtajien tietoja 

on runsaammin kuin koulutettujen kerääjien. ltämurteiden puolella tilanne 

on toinen. Koulutettujen kerääjien aineksia on vain 46,88 % 

kokonaisaineksesta. Voittopuolisesti koulutettujen kerääjien tiedoista 

koostuu neljän alueen (KARP, SAvE, KAI, KEsE) aines ja näistäkin kahden 

osalta (KARP ja KEsE) aines jakautuu lähes yhden suhteessa yhteen. 

Koulutettujen kerääjien aineksen vähyydestä ja vähyyden syistä 

kaakkoismurteiden alueella ks. ed. s. 19. Juuri 



kaakkoismurteiden osuus vaikuttaa itämurteiden kokonaiskuvaan; savolais-
murteiden alueen monissa murteistoissa koulutettujen kerääjien aines on 
selvänä enemmistönä (SAvE, KAI), ja KEsE:ssäkin se on enemmistönä. 

Aineksen ja vastaavan alueen väestön suhteellisten osuuksien symmetria 
on myös aivan ilmeinen. Prosenttiosuuksien poikkeamat ovat yleensä vähäi-
siä ja enimmäkseen sellaisia, että aineksen suhteellinen osuus on väestön 

TAULUKKO 8. Koulutettujen kerääjien ja kirjeenvaihtajien aines murrealueittain (länsi- ja itämur-
teissa). 
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osuutta suurempi. Väestön suhteellista osuutta pienemmäksi ainesten osuus 

osoittautuu SATL:ssä, HÄME:ssä ja KARE:ssä eli alueilla, joiden ainesten 

vähyys on käynyt jo edellä ilmi. Länsi-Satakunnan ja Etelä-Hämeen ainesten 

vähyys  on  voittopuolisesti  kirjeenvaihtajien  ainesten  vähyyttä,  kun  taas  Etelä

Karjalan alueella, jossa aineksen ja väestön suhteellisten osuuksien erotus on yli 

kolme prosenttiyksikköä, puutteet ovat, kuten jo edellä on todettu, nimen

omaisesti koulutettujen kerääjien aineksesta johtuvia. KARK:n kokonaisaines on 

kuitenkin alueen väestön suhteellisen osan veroinen, siitä huolimatta että 

koulutettujen kerääjien osuus alueen aineksesta on vain n. 27 %. Kaakkois

murteisten ainesten väestöpohjaan suhteutettu "heikkous" on yksinomaisesti 

KARE:n osuudesta johtuvaa ja ulottaa vaikutuksensa päämurteiston tasolle asti. 

SATL:n ja HÄME:n puutteet ovat vain näiden alamurteiden ongelmia; 

päämurteiston tasolla aineksen ja väestön suhteelliset osuudet ovat lähes 

yhtäpitäviä. 

Kertyneen  aineksen  kyky  kuvata  leksikkoa  riippuu  ratkaisevasti  siitä, 

minkä  suuruisista kokoelmista aines koostuu: yhden kerääjän työstämä pitä 

jänkokoelma  antaa  luotettavamman  ja  tyhjentävämmän  kuvan  sanastosta 

kuin  satojen eri  kerääjien  kokoelmista  muodostuva  vastaavan  suuruinen 

aines.  Taulukko  9 osaittaa  murteistoittain  ja  murrealueittain  koulutettujen 

kerääjien  kokoelmien  keskimääräisen suuruuden. 

TAULUKKO 9. Koulutettujen kerääjien (yht. 6 316) ainesta (sl.) kerääjää kohden. 
Alueet: VAR1= VARP, VAR2 = VARE, VAR3 = VARU,  VAR4=  VARY, SAT1= SATE, SAT2 
= SATL, SAT3 = SATP, HÄM1 = HÄMP, HÄM2 = HÄME, HÄM3 = HÄMK,  HÄM4 = KYM,  
PoH1  = PoHE, PoH2 = PoHK, PoH3 = PoHP, PoH4 = PERP, PoH5  = LÄNP,  KAR  1 = 
KARE, KAR2 =  KARK, SAv 1 = SAvE, SAv2 = SAvP, SAv3 = KARP,  SAv4 = KAI, KEs 1 =  
KEsP, KEs2 = KEsE, KEs3 = KEsL. A/K = ainesta kerääjää  kohden koko alueelta. 

Murteistoittain variaatio on  suhteellisen vähäistä: maksimiarvo on VAR:n 570 

ja minimi KEs:n 402.  Murrealueittain variaatio on jo suurempaa; maksimiar

vo on  SATE:n  1  023  ja  minimi  KEsL:n  205.  Valtaosassa  alueita  kokoelman 
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keskimääräinen  suuruus  on kuitenkin  500 sanatiedon kahden  puolen. Odotet

tavasti Vermlanti on ihan omaa  lajiaan; alueeltahan  on pelkästään muutaman 

harvan ammattikerääjän aineksia.  Inkerin kokoelmien keskisuuruus on mel

koinen, mutta pienempi kuin odottaisi. 

Poikkeuksellisissa oloissa Inkerin murteiden tallentamiseen keskitettiin 

mahdollisimman  monta  kerääjää.  Keruuaika jäi  enimmiltä  lyhyeksi  ja  kokoel

ma  suhteellisen  pieneksi.  Monet  pienet  kokoelmat  pienentävät kokoelmien 

keskisuuruutta. Tämä seikka selittää taulukon muutkin alhaiset  arvot. Alueet, 

joilta  puuttuu  täydellisyyttä  tavoitteleva  pitäjänkokoelma  (KEsL,  HÄME, 

LÄNP),  tai  alueet, jotka  murteen  homogeenisuuden  vuoksi  ovat  laajoja  ja joilta 

tämän  vuoksi  on  vain  yksi  pitäjänkokoelma  (SATP),  ovat  saaneet  matalia 

arvoja.  Niiden aines koostuu lukuisista pienehköistä kokoelmista.  Toisaalta 

eräät absoluuttiselta ainesmäärältään pienehköt  murteistot (SATE ja  L) koos

tuvat  usean pitäjänsanaston tai  retkikuntakeruun vuoksi suurehkoista  kokoel

mista. 

Mitä pienemmistä kokoelmista murteiston aines koostuu, sitä puutteelli

semmin aineksen  voi katsoa  kuvastavan murteiston koko leksikkoa. Puutetta 

tietysti jossain  määrin korvaa aineksen absoluuttinen runsaus; suureen aines

määrään  mahtuu  väistämättä  harvinaistakin  sanastoa.  Tämä  seikka  korvaa 

esim. SATP:n kokoelmien vähäistä keskisuuruutta;  moniin kokoelmiin  sisäl

tyy myös perifeeristä  erikoissanastoa,  vaikka  tietysti keskeissanasto toistuu 

enimmissä  kokoelmissa.  Vastaavasti  kokonaismäärältään  pienehköt  mutta 

kokoelmien  keskisuuruudelta  suuret  SATL:n  ainekset  ovat  varmasti  hyvin 

kuvausvoimaiset.  Ongelmallisiksi  jäävät HÄME, KEsL ja  LÄNP,joiden proble

matiikkaa on käsitelty jo kokonaisaineksen yhteydessä. 

Valtaosaltaan  keskimääräiskokoelmat  ovat  kuitenkin  myös  alueittain 

hämmästyttävän  tasasuuria, mikä  osoittanee sen,  että  ainekset  ovat muutamaa 

vähäistä poikkeusta lukuun ottamatta todelli s enkin leksikon kuvauksen kan

nalta homogeenisia, tasavoimaisia. 

Koulutettujen kerääjien eri ainesryhmät 

Koulutettujen kerääjien aineksen voi perustellusti jakaa kolmia. Jaotuksesta 

ja  sen  perusteista  ks.  s.  22.  Kuva  10  (s.  66)  osoittaa,  miten  koulutettujen 

kerääjien aines koostuu päämurteistoittain näistä ainestyypeistä. 

Kuvaajista ilmenevät karkeasti  myös eri ainesosien absoluuttiset määrät. 

Niihin vaikuttavat  mm. murrealueen laajuus ja murretta kannattavan väestö

pohjan määrä, kuten edellä  (s. 44-) on käynyt  ilmi.  Diagrammin tarkoitus 

onkin osoittaa, millaiset eri ainesryhmien  keskinäiset suhteet ovat  päämur

teistoittain. Ainesryhmien jakauma  murteistoittain on pääasiallisesti tasasuh

teinen:  koulutettujen  kerääjien  aines  ei missään  murteistossa koostu  yksin

omaisesti,  ei edes  voittopuolisesti jonkin ryhmän sanastosta.  Jokainen aines 

ryhmä on murteistoittain määrältään pienempi kuin kahden muun ryhmän 
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summa. Ainesryhmien väliset erot eivät myöskään ole murteittain kovin 

suuria: pienin ryhmä on vähintään 60 % suurimman ainesmäärästä (KAR). 

Useimmiten se on vielä enemmän. Suurin yksittäisen ainesryhmän ero kah

teen muuhun ryhmään nähden on pohjalaismurteissa, joista vuosina 1924--

1949 kerättyä ainesta on selkeästi enemmän kuin molempia muita. Ennen 

vuotta 1924 kerätty aines on enemmistönä savolaismurteiden kokoelmissa ja 

vuoden 1950 jälkeen kerätty aines lounais- ja kaakkoismurteiden 

materiaalissa. Koulutettujen kerääjien eri ainesryhmiin mahdollisesti sisälty

vät lingvistiset laatuerot eivät siis aiheuta murteistoittain kuvauksen vääristy

miä, mikä käy hyvin ilmi kartasta s. 20. 

KUVA 10. Koulutettujen kerääjien aineksen jakautuminen keräysajankohdan mukai

siin tyyppeihin. 10 = 100 000 sl. 
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Kirjeenvaihtajien aines 

K i r j e e n v a i h t a j i e n  lähettämien ainesten absoluuttiset määrät ilme

nevät edeltä taulukosta 8 s. 63. Alueittain kirjeenvaihtajien lähettämä aines 

jakautuu kartan 18 osoittamalla tavalla (s. 68). Runsaimmin 

kirjeenvaihtajien aineksia on Itä-Kannakselta, Etelä-Pohjanmaalta ja 

Pohjois-Savosta. Jos kymmenenkin tuhannen lipun ylittävät kokoelmat 

hyväksytään suuriksi, on suuria kokoelmia verrattain tasaisesti koko 

kielialueelta. Eräitä tyhjiksi jääviä alueita kuitenkin on. Tällaisia ovat SATL, 

HÄME, SAvPe, KEsPe, KEsLe, KAIK ja p. Enimmälti ne siis ovat 

alamurteistojen osia. Murteistoittain ja murrealueittain kirjeenvaihtajia on 

ollut seuraavasti. 

TAULUKKO 10. Kirjeenvaihtajia pää- ja alamurteistoittain. Alueiden selitteet 
taulukossa 9 s. 64. 

Kirjeenvaihtajia on siis ollut kaikkiaan 6 901; 3 502 länsi murteiden alueelta 

ja 3 399 itämurteista, mikä vastaa aineksen ja väestönkin jakautumista itä- ja 

länsimurteisille alueille. 

Kirjeenvaihtajan kokoelman keskisuuruudella ei ole samanlaista oirear

voa kuin varsinaisen ammattikerääjän. Kun työ ei kirjeenvaihtajalla ole 

samalla tavoin järjestelmällistä kuin koulutetulla kerääjällä, useat kirjeen

vaihtajat ovat vuosien kuluessa uudelleen lähettäneet jo aiemmin lähettä

määnsä ainesta. Murteistojen ja murrealueiden yhteismitallisuutta voi kuiten

kin näin verrata. Taulukko 11 (s. 69) ilmaisee päämurteistoittain ja murrealu

eittain kirjeenvaihtajien kokoelman keskisuuruuden. 
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TAULUKKO 11. Kirjeenvaihtajien kokoelman suuruus kerääjää kohti. Ainesta 
3 123 455 sl., kerääjiä yhteensä 6 901. Alueiden selitteet taulukossa 9 s. 64. 

TAULUKKO 12. Koko aineksen jakautuminen yhtä kerääjää kohti. Ainesta 
6 445 239 sl., kerääjiä yhteensä 13 217. Alueiden selitteet taulukossa 9 s. 64. 

Murrealueittain (taulukko 11) ääriarvoja ovat länsi uusmaalaisten murteiden 

(VARU) 814 ja etelähämäläisten murteiden (HÄME) 283. Päämurteistoissa 

ääriarvoja ovat VAR:n 651 ja HÄM:n 367. Länsi- ja itämurteiden kokoelmat 

ovat keskimäärin 464 ja 441 sanatiedon suuruisia, ja koko kielialueen keski

määräinen kirjeenvaihtajakokoelman suuruus on 453 sanalippua. Variaatiota 

on itse asiassa varsin paljon. Se kuitenkin tasoittuu suuremmissa havaintoko

konaisuuksissa. Länsi- ja itämurteiden keskeinen variaatio on varsin pieni, ja 

päämurteistojenkin välinen vaihtelu pienempi kuin alamurteistojen välinen. 

Suppeahkot kokoelmat ovat yhtäältä alueilta, joilta aineksia on yleensä 

vähän (HÄME, KEs). Toisaalta myös hyvin laaja-alaisten ja runsasväestöisten 

murteistojen ja murrealueiden (HÄM, SAv) kokoelmien keskisuuruus sijoittuu 

sarjan alapäähän. Ks. taulukkoa 12. Niin tasamääräisiä kokoelmat kuitenkin 

vielä murrealueittainkin ovat, ettei ole syytä epäillä, että kirjeenvaihtajien ai

neksien keskimääräinen erisuuruus aiheuttaisi sanakirjaan enempää sanastol

lista kuin alueellistakaan epätasapainoa. 
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Alueellinen edustavuus 

Kokoavasti voi sanoa, että pohja-aines tarjoaa mahdollisuuden suomen 

murteiden sanaston alueellisesti tasapainoiseen kuvaukseen. Kartta 19 (s. 71) 

osoittaa, että vähintään 15 000 sanatiedon kokoelmia on jokseenkin tasaisesti 

koko suomen kielen alueelta; runsasväestöisiltä alueilta enemmän, niukka

väestöisiltä alueilta vähemmän. Poikkeuksena yleislinjasta on vain Kymen

laakso, josta on kolme, mutta sitä runsaampaa kokoelmaa (Iit, Kymi, Vla). 

Valtakunnan ulkopuolisilta alueilta kokoelmia on suhteellisesti harvemmas

sa, mutta kaikkialta kuitenkin vähintään yksi. Verrattain runsaasti on myös 

sellaisia kokoelmia, joissa yhden kerääjän tai yhden systemoidun keruun 

tuloksena on yli 10 000 sanatietoa. Kartta 20 (s. 72) osoittaa, että tällaisetkin 

kokoelmat jakautuvat verrattain tasaisesti koko kielialueelle. Jakauma korre

loi  taas  hyvin  selkeästi  väestömääriin. Runsasväestöiseltä  alueelta  kokoelmia 

on  runsaammin,  niukkaväestöiseltä  alueelta  vähemmän.  Poikkeuksena  on 

kaakkoismurteiden  alue. 

Kuten tarkastelusta  on  käynyt  ilmi,  eräiden  siirtymämurteiden  (HÄME, 

KEsL) aineksissa  voisi  olla yksi  kokoelma, jonka  keruussa olisi  pyritty  jonkin

asteiseen  tyhjentävyyteen.  Siirtymäalueille  ominaisen  sanaston  vaihtelun, 

erityisesti  morfologisen  ja  semanttisen  vaihtelun  yksityiskohtaisempaan 

kuvaukseen olisi näin saatu nykyistä paremmat mahdollisuudet. 

Kaakkoismurteista,  erityisesti itäkannakselaisista  Laatokan piirin  mur

teista, olisi ollut tarpeen nykyistä laajemmat  täydellisyyttä tavoittelevat kou

lutettujen  kerääjien kokoelmat.  Niiden keräämisen esteet ovat  olleet,  kuten 

tunnettua, sanakirjatyöstä riippumattomia, ja puutteita on pyritty korjaamaan 

tehostetuin  kirjeenvaihtajakeruin. 

Suomen valtakunnan ulkopuolisten suomen kielen alueiden, Länsipoh 

jan ja Ruijan, Vermlannin sekä Inkerin suomalaismurteiden tallennuksen olisi 

voinut niiden kriteeriarvon vuoksi toivoa onnistuneen saavutettua tulosta 

paremmin. Keruu olisi näillä alueilla pitänyt suorittaa viimeistään 1930-

luvulla; myöhemmissä keräelmissä, esimerkiksi äänitteissä, on yllättävän 

runsaasti uuden kieliympäristön tai suomen yleiskielisyyksien tarttumia tai 

muita syvällisiä, esimerkiksi grammatikaalisen sanaston muutoksia. Ks. 

karttoja 21 ja 22 s. 73 ja 74. Kokoelmiin sisältyvä ennen vuotta 1950 kerätty 

aines tarjoaa kuitenkin hyviä suomen sanaston ajoituksen ja alkuperän kritee

reitä. Valitettavasti tiedon puuttumista Länsipohjasta, Vermlannista tai Inke

rin kokoelmista ei ehdottomasti voi aina pitää sanan, muodon tai 

merkityksen puuttumisena myös kyseisistä murteista. 

Kaikkiaan voidaan sanoa, että SMS:n pohjana oleva aines edustaa riittä

vän,  oikeastaan hyvin tasasuhtaisesti kaikkia päämurteistoja,  alamurteita ja 

murrealueita. 
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hautausmaa on määriteosansa johtimen vuoksi vanha läntisyys. Nauhoitteista ja 

vuoden 1972 kyselystä siitä on kertynyt tietoja myös perinteisen hautuumaa-tyypin 

alueelta. Länsi-Kannaksen ja Inkerin sekä Mäntyharjun tiedot ovat varmasti vääriä. 



Kartta osoittaa että-konjunktion vahvan leviämiskyvyn. Nykyisen tilanteen pohjana 

on jonkinlainen länsi-itä-jakauma. että on jollakin tavoin läntinen, alkuaan ehkä vain 

lounaismurteinen jajotta itäinen, varsinaisten itämurteiden lisäksi alkuaan ehkä myös 

hämäläismurteisiin kuulunut. että on kirjakielen tukemana syrjäyttämässä jotta
konjunktion. Konservatiiviset eteläpohjalaismurteet ja kaakkoismurteet ovat säilyttä

neetjotta-konjunktion. Vermlannissa on jotta ollut murteen sammumiseen asti ylei-



SANAKIRJAN POHJA-AINES JA SANASTON 

LINGVISTINEN KUVAUS 

Sanakirjan jokaisen osan alussa on ohjeita sanakirjan käyttäjälle. Nuo ohjeet 

sekä  Suomen murteiden sanakirjan  toimitusohjeet (SMST1 Helsinki 1977  ja 

SMST2. 2. lisätty  ja  korjattu  painos. Helsinki 1988)  valaisevat  yksityiskohtai

sesti niitätavoi tteita,joihin  sanakirja leksikon kuvauksessa  pyrkii. Tavoittee

na on  ensisijaisesti  sanaston lingvistinen kuvaus (SMST1 s. 7-8, SMST2 s. 

8-9).  Sanakirja  on  kuitenkin  pohja-aineksensa  vanki;  sitä,  mistä  pohja

aineksessa  ei  ole havaintoja, ei voida kuvata. Kun aines on kerätty eri aikoina

hiukan  erilaisin  tehtäväksiannoin,  on  aineksessa  koko  joukko  kirjavuutta.

Keräystyön  ohjeistot  olivat alkuun  yleisluonteisia  ja  yksityiskohtaistuivat

keruun  edistyessä.  Siirtyminen  spontaanin  puheen  havainnointiin  merkitsi

ratkaisevaa muutosta.  Paitsi että kertyvän  aineksen alueellinen luotettavuus

ratkaisevasti  parani,  alkoi  muistiinpanoihin  ja  sanalippuihin  kertyä  myös 

kaikkea  sellaista sanastoon  ja  yleensä  kielenkäyttöön sisältyvää ainesta,jonka

havainnointiin  kerääjää ei nimenomaisesti ohjattu. Yksittäistapauksia  kirjaa

va kerääjä ei ole useinkaan tiedostanut kaikkia niitä lainalaisuuksia (esimer

kiksi  rektiota,  syntaktista  funktiota  jne.),  joita  hän  tuli  kirjanneeksi.  Tämä

"tiedostamattomuus" on  parhaita takeita havainnon luotettavuudesta.  Vasta

suuret aineskokonaisuudet  nostavat näkyviin  yksittäisiin  havaintoihin  sisälty

vät  säännönmukaisuudet.

Sanan  äänneasun ja merkityksen havainnointiin  kerääjiä alettiin koulia 

alusta alkaen. Semantiikan teorianmuodostuksen myöhäisyyden  vuoksi mer

kitykset sanalippuihin luonnehdittiin kielenpuhujan, sekä haastateltavan että  
haastattelijan  intuition  varassa.  Tavallisin  kerätessä  laadittu  merkityksen 

kuvaus on synonyymiselite, parafraasinen selite tai tarkoitteen kuvaus. 

Artikkelityössä sovelletaan kentällä  kertyneihin sanatietoihin normaalia 

lähdekritiikkiä. Runsas aines  nostaa  näkyviin  sanojen  käyttöyhteyksien  inva

riantit ytimet,  merkitykset.  Merkityksiä rajattaessa on  työvälineenä käytetty 

             
  

       
      

        
    

   

nen, mutta että on ehkä jo varhain saanut siellä myös sijaa. P. Karvasen kirjeessä 
Gottlundille esiintyy jo että, ja Kettunenkin on sen kirjannut ainakin yhteen satuun 
(Äännehistoriallinen katsaus metsäsuomalaisten kieleen. Helsinki 1909, s. 13 ja 132). 
Inkeri on ollut rikkumattomastijotta-konjunktion kannalla. 1950-luvulta alkaen Ruot
sissa ja Suomessa äänitetyissä nauhoissa (SKNA) on inkeriläisillä suomen tartuttama
na jo että. Inkerinjotta-valtaisuudesta ks. esim. R. E. Nirvi, Näytteitä inkeriläismur
teista. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 15. Helsinki 1981. 
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 Syntagmaattisten piirteiden, esiintymäyhteyksien ja rektioiden toistuvat 

samuudet nousevat nekin runsaasta aineksesta näkyville. Sana-artikkeleissa 
 niiden kuvaus         ei ole tähdenteistä. Ohjeena on sijoittaa tällaisia aineksen 

         invariantteja piirteitä esimerkistöön, niin että niiden t o i s t u v u u s  

         k o h o a a artikkelin lukijan näkyviin. Menettelytapa on täsmälleen sama 
 kuin oireellisen mutta eiaineksen perusteella välttämättä kiinteän ja selkeära

jaisen levikin kuvauksessa. Tällaiseen varovaisuuteen on ollut aihetta siksi, 

että etenkin kirjalliset kysymykset ovat provosoineet ainekseen stereotyyppi

siä rakenteita. 

ensisijaisesti  ns. komponenttianalyysiä. Menetelmän sovelluksista erityisesti 

sanakirjatyöhön  ks.  Matti  Vilppula,  Selitinkö  oikein?  Kotimaisten  kielten 

tutkimuskeskuksen julkaisu ja 46. Helsinki  1987; ks. myös sen pohjana olevia 

julkaisuja  ja  niissä mainittua kirjallisuutta sekä SMST1 s. 55-58 ja  SMST2 s. 

71-85. Artikkelijaotellaan  ensisijaisesti   merkitysten perusteella. Jaottelu

perusteena voidaan tarvittaessa käyttää myös hyvin abstrakteja merkityspiir

teitä,  esimerkiksi syntaktisia piirteitä.  Tavallisia jaotteluperusteita ovat esi

merkiksi  transitiivisuus  versus  intransitiivisuus,  yksipersoonaisuus  versus 

monipersoonaisuus,  syntaktinen  funktio  eli  sanaluokkajako  jne.  Jaottelu 

palvelee ensisijaisesti sanan lingvististä kuvausta. Samalla se tietysti helpot

taa ja jäntevöittää runsaan alkuperäismateriaalin käyttöä. On monesti maku

asia,  jaotellaanko jäsentelyssä esimerkiksi post- ja  prepositiot sekä  adverbit 

erilleen. Suppeissa  artikkeleissa  jaottelu  ei  ole  tarpeen, mutta laajoissa  runsas

aineksisissa artikkeleissa   1 s.v.  (SMS ala2) jaottelusta on ilmeistä etua. Vält
t    ämättömäksi näinkin    tarkka jaottelu tulee, jos erilaisilla syntaktisilla käytöil

          lä on esimerkiksi oma selkeä levikkinsä (SMS1 s.v. alaa, alaan, ale) tai 

    vakiintunut esiintymäyhteys (s.v. alaitsi 1.1 ja 2). 

Suurimman         haasteen aineksen työstämisessä artikkeliksi asettaa murteen 

     kirjaintaminen, transkriptio. Pitkään kestäneen keruutyön kuluessa ovat fo

  i   neett    monen äänneilmiön alta  sen merkinnän tavat os ehtineet vaihtua, eräiden 
 useaankin kertaan. Tällaisista ks. esimerkiksi liudennuksen sekä laryngaali

      klusiilin ja puristussupistuman merkintää  SMST2 s. 103-104. Samalla 
       äänneilmiöllä on siis koulutettujen kerääjienkin aineksessa useita merkintäta

      poja, ja moninaisuutta lisäävät edelleen kirjeenvaihtajien usein yksilölliset 

merkintäerikoisuudet. 

Sanakirjaan merkintätapojen kirjavuus on pyritty yhtenäistämään. Yhte
 näistämisen hallitseva ohje on karkeistaminen: merkinnässä käytetään enin

      tään sellaista  "likiarvoa",  joka varmasti on oikea. Toimitus ei parantele tai 
  korjaa siteerattavaan muistiinpanoon kirjattua murretta. Siteerauksessa ei siis 

   ole mitään sellaista, mikä ei ole saanut jonkinlaista ilmaisua jo kerääjän teke
      mänä; muutokset ovat vain saman ilmiön merkintätavan samanlaistamista tai 

    merkintätavan lähentämistäkirjakielen tapaiseen merkintään. Jälkimmäisessä 
      tapauksessa siteerauksesta jätetäänpois kerääjän merkitsemiä murteenpiir

          teitä, jos esimerkin muut "samantasoiset" murrepiirteet eivät ole saaneet 
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alkuperäisessä kirjauksessa merkintää. Siteerattu esimerkki karkeistetaan 
kaikilta osin alkuperäisen muistiinpanon karkeimman merkinnän tasolle. 
Tätä taustaa vasten hämmentäviltä saattavat tuntua jotkin toimitusohjeiden 
yksittäiset huomautukset. Esimerkiksi sivulla 103 (SMST2) mainitaan: "On 
vältettävä teorioimasta liudennusta sinne, mihin se ei kuulu." Liudennusta ei 
teorioida mihinkään, mutta liudennuksen puuttumista odotettavasta kohdasta 
käytetään karkeistusasteen kriteerinä. Erityisen selvänä periaate näkyy kesto
jen mutta myös eräissä kvaliteetin merkinnöissä. Ks. SMST2 s. 98-107. 

Kaksi esimerkkiä riittänee valaisemaan asiaa. Svaavokaalia edustaa mer
kinnöissä laaja kirjo ylilyhyestä, jopa rivinyliseksi merkitystä ylilyhyestä vo
kaalista täyteen vokaaliin. Merkintä ei aina pidä yhtä äännöstodellisuuden 
kanssa. Rivinyliseksi on voitu merkitä yhtä hyvin tavua muodostava loisvo
kaali kuin epähomorgaanisen konsonanttikompleksin väljentyminen. Mer
kintä riippuu paljolti havainnoitsijan omasta idiomaattisesta suhteutustaus
tasta. Sama koskee esimerkiksi diftongien jälkikomponenttien avartumista tai 
redukoitumista. Tarkkuus, jota sanakirjassa voidaan käyttää, on dikotomia 
on-ei. Tämän tarkkuuden noudattamiseen runsas aines antaa hyvät mahdol
lisuudet. Se toisin sanoen ohjaa selkeästi, mihin suuntaan karkeistus on suo
ritettava. 

Eräät merkintätavat eivät ole ongelmitta loppuun saakka yhtenäistettävissä. 
Tällainen on esimerkiksi liudennuksen merkinnän moninaisuus. Koulutetut 
kerääjät ovat merkinneet liudennuksen akuuttimerkillä (suś ja kirjeenvaihtajat 
liudentuneen konsonantin jälkeisellä j:llä (susj). Molemmat merkinnät on 
sanakirjassa tasoitettu akuuttimerkiksi (susj > suś). Ongelmallisempi on ns. 
progressiivisen, eteenpäin vaikuttavan liudennuksen merkintä. i-loppuisen 
diftongin jäljessä esiintyy akuutilla merkittyä selkeästi liudennukseksi 
tarkoitettua merkintää. Samassa asemassa voi kuitenkin esiintyä myös 
merkintää, jossa diftongin jälkikomponentti on merkitty rivinyliseksi eli 
ylilyhyeksi (punańe). On varmaa, että osa näistä merkinnöistä tarkoittaa 
liudennusta (punane). Epävarmaa sen sijaan on, tarkoittavatko kaikki. 
Regressiivistä, taaksepäin vaikuttavaa liudennusta on merkitty myös siten, että 
liudennuksen aiheuttava vokaali (i) on metateettisesti "heittynyt" liudentuneen 
konsonantin eteen. Ainakin osassa tapauksia heittynyt vokaali muodostaa 
edeltävän tavun vokaalin kanssa diftonginluonteisen sekvenssin (tuli> tuil, 
susi> suis). Diftongiuden osoittaa se, että i on diftongin reduktion tapaan voinut 
väljentyä e:ksi (oli > oel). Kun lisäksi painottamiin tavuihin merkitty i voi olla ja 
ilmeisesti eräissä tapauksissa onkin eräänlainen alkuperäisen diftongin 
jälkikomponentin "etymologinen" palaute (punainen > punainen, punańe) yhtä 
hyvin kuin seuraavan konsonantin liudennuksen osoitin, on sanakirjassa 
säilytetty rivinylinen i. Näin liudennuksesta käytetään sanakirjassa kahtalaista 
merkintää, mutta on myös huomattava, että toinen merkintätapa voi edustaa 
liudennuksen ohessa yksinäisäännettä laajempaa sekvenssiä. 

Käytetyn tarkekirjoituksen karkeistukseen vaikuttaa myös se, että Suo-
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men murteiden sanakirja on usean murteen sanakirja. Monien äännepiirteiden 
kirjainnus voitaisiin suppean murteen sisäisessä kuvauksessa karkeistaa 

hyvin yksinkertaiseksi. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi klusiilien (k, p, t) 
soinnillistuminen, geminaatio, erityisesti erikoisgeminaatio, diftongien avar
tuminen ja redusoituminen, toisen tavun lyhyen vokaalin puoli pituus, suurelta 
osalta liudennus, keskipohjalaismurteiden sananloppuisen n:n reaalistumien 
laaja kirjo (n, 11, m, q, .j,!},!f,.Y, !J, §ḛ )jne.Murteen sisäisessä kuvauksessa 
näiden erityinen osoittaminen voitaisiin jättää kokonaan pois tai keskipohja
laismurteiden nasaalivokaalit yksinkertaistaa n:ksi, koska kaikkien näiden 
esiintymisedellytykset ovat määräehtoisia eikä samojen ehtojen vallitessa 
esiinny muunlaista edustusta. Muissa murteissa samoin ehdoin voi esiintyä 
toisenlaista edustusta, ja siksi nämä murteen sisäisestä näkökulmasta foneet
tiset mutta yleissuomalaisesta näkökulmasta osin myös fonemaattiset piirteet 
on sanakirjassa kuvattu. Juuri näistä syistä sanakirjassa on merkitty myös 
toisen tavun puolipituus. Murteittain tuotos kanà voidaan tulkita joko 
'kana' tai 'kanaa'. Samoin on kanà ja kanaa -tuotosten erottamiseksi 
sanansisäinen konsonantti kahdentunut (kanaa > kannaa). 

On maku- ja harkinta-asia, mitkä kaikki piirteet olisi transkriptiossa ku
vattava. Murresanakirjassa merkintää ohjaavaksi periaatteeksi on valiutunut 
se, miten huomiota herättävä murteen ulkopuolisesta piirre on. Tätäkään tietä 
ei päästä riidattomaan merkintään. Sanakirjan ensimmäisen osan ilmestymi
sen jälkeen on eräiden jo sanakirjan koevihkossa noteerattujen äänneilmiöi
den osoittamisen tarpeellisuuteen suhtauduttu epäröiden (ks. esim. Sananjal
ka 28 s. 200, Keel ja Kirjandus 4/1987 s. 252). Tällainen on mm. toisen tavun 
lyhyen vokaalin ns. puolipituus. Ilmiötä on pidetty häilyvänä ja olemuksel
taan epähomogeenisena. Foneettisten mittausten perusteella ilmiön olemus 
on kuitenkin aika vakaa. Ks. Wiik 1965 s. 569-; 1970 s. 414. XIII Fonetiikan 
päivät. Turku 1985. On totta, että keston pidentymisen ohessa ilmiöön 
liittynee muitakin piirteitä, sävelkulun muutos jne. Toisaalta pelkkä keston 
pidennyksen tavoittelu synnyttää auditiivisesti oikealta tuntuvan vaikutelman 
sellaisenkin ääntämyksessä, jonka idiolektiin ns. puoli pituus ei kuulu. 

Ajatus sanakirjassa käytettyä kirjainnusta huomattavasti karkeammasta 
merkinnästä, jota on myös pidetty mahdollisena, ei nimenomaan murresana
kirjassa olisi tarkoituksenmukainen ratkaisu; käytetyn kirjainnuksen tasainen 
karkeistus johtaisi lähes yleiskielen mukaiseen merkintään ja siis esimerkis
tön murteenomaisuuden häviämiseen. Tietysti tällainenkin esimerkistö valai
sisi yhä eräitä leksikon piirteitä, mm. morfologiaa ja semantiikkaa. Formatii
vi, sanan äännehahmo, on kuitenkin olennainen osa sanan olemusta, ja siksi 
sen kirjainnus on murresanakirjassa tärkeä. 

Pitkälle menevää karkeistusta sanakirja käyttää muoto-opillisten piirtei
den esittelyssä. Murteittaisten äännekehitysten synnyttämän "odotuksenmu
kaisen" äänne- ja muotovariaation kuvaus jää siteerattujen esimerkkien 
varaan. Sen sijaan juuri morfeemin epäodotuksenmukainen asu, taivutuksen 
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variaatio, murremuoto, johon kytkeytyy poikkeuksellinen merkitys (esim. 

hope(a-alueella hopiat 'kihlat') jne., pyritään aina kuvaamaan. 

Morfologian kuvauksen tavoitteista ja periaatteista ks. SMST2 s. 54--65, 

erit. s. 54--58, jossa luetellaan säännöllisesti kuvattavat morfologiset 

tapaukset. 

Morfologian esittelyssä, joka sijoittuu artikkelin alkuun, yleiseen 

osaan, kuvattavat muodot yleiskielistetään, ts. murteittain 

odotuksenmukaiset äännepiirteet, jollaisista juuri edellä oli esimerkkejä, 

projisioidaan yleiskielen mukaisiksi. Kuvattava morfologinen variaatio 

kohoaa näin selkeämmin näkyville. 
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SANAKIRJAN LAAJUUS 

Ensimmäiset  sanakirjan  laajuutta  koskevat  määritelmät  rakentuivat  kvalitatii

visille  seikoille:  sanakirjan  tuli  esitellä  kaikkien  suomen  murteiden  koko 

sanasto.  Millaista  volyymia  tuon  tehtävän  toteuttaminen  sanakirjalta  vaati, 

alettiin arvioida vasta 1940-luvun lopussa, kun  sotien jälkeen vielä  mahdol

lisina pidetyt täydennys- ja  muut keruut  (Nmo,  Rov,  Rym, Kymi) oli saatu  
loppuun.  Vuoden 1950 vuosikertomuksessa Sanakirjasäätiön hallitus toteaa 

ainestenkeräyksen  olevan  pääasiallisesti  suoritettuna.  Aineksen  teknisen 

muokkauksen ohessa "käynnissä oli yksityiskohtaisen  suunnitelman  laatimi

nen  sanakirjan käsikirjoituksen teettämiseksi  myöhemmin tapahtuvaa julkai

semista varten".  Tuo suunnitelma tuli julki jo seuraavana vuonna valmistu

neessa ns.  kansanperinnekomitean mietinnössä.  Mietintö julkaistiin Virittä

jässä 1951 s.  183-208. 

Suunnitelman mukaan  Kansankielen sanakirjan minimikooksi arvioitiin 

7 300  painosivua  ja  kun  piirros-,  valokuva- ja  kartta-aineksen  vaatimaksi 

tilaksi arvioitiin noin kymmenen prosenttia,esitettiin  sanakirjan kokonaisvo

lyymiksi  8 000  sivua.  Laskelmien  pohjana  oli  siihenastisen  artikkelityön 

kokemus,jonka mukaan 411 sanalipusta tuli  yksi painosivu. Kokoelmien  ko

konaismäärä oli tuolloin noin  3 miljoonaa sanatietoa. 

Komitea  katsoi  aiheelliseksi puolustella  sanakirjalle  esittämäänsä laa

juutta. Argumenteiksi  otettiin  ensisijaisesti  Sveitsissä  ilmestyvät murresana

kirjat.  Saksalaismurteiden  sanakirjasta  oli ilmestynyt jo  kymmenen osaa  ja 

neljä  osaa  oli  vielä  tulossa.  Kokonaissivumäärä  arvioitiin  noin 13 000:ksi. 

Sveitsin  ranskalaismurteiden  sanakirjasta  oli  tulossa  kymmenosainen,  ja 

pienen kielenpuhujaryhmän (44  000 henkeä) kannattamasta retoromaanista

kin oli tulossa 12-osainen sanakirja. 

Kansallisten  tieteiden  kehitysohjelma  (Suomi  112: 1.  SKS.  Helsinki 

1965) totesi jo, että suhteellista täydellisyyttä tavoitteleva sanakirja käsittäisi 

ehkä  parikymmentä  osaa  (mts.  23).  Ohjelma  lykkäsi  kuitenkin  tällaisen 

sanakirjan tulevaisuuteen; sen toteuttamiseksi olisi suoritettava vielä laajoja 

keruita (mts. 1 1-13). Tavoitteeksi asetettiin "viisi- enintään seitsemänosai

nen  sanakirja".  Tähän  volyymiin  päästäisiin  karsimalla  ainesta,  laatimalla 

lyhyet merkityksenselitykset, välttämällä kovin tarkkaa merkitysvivahteiden 

esittelyä,  supistamalla esimerkistöä  suuresti  tarjolla  olevasta,  rajoittamalla 

muoto-opillisten seikkojen esittely mahdollisimman vähiin ja esittämällä le

vikkitiedot karkeahkosti erilaisia lyhennemerkkejä avuksi käyttäen. 

1950-luvun ja 1960-luvun alkupuolen vähin voimin käynnissä ollut artik-

80 



kelityö tukeutui kansanperinnekomitean esittämiin yleislinjoihin eli kahdek

santuhatsivuisen sanakirjan  aikaansaamiseen.  Kuitenkin 1960-luvun  loppu

puolella tehdyt  laskelmat  osoittivat, että suppeimpaan esitykseen  pyrkivä  toi

mittaja oli tuottamassa toistakymmentuhatsivuista sanakirjaa ja esitystaval

taan väljin toimittaja noin kolmekymmentuhatsivuista.  Lisäksi käynnistetyt 

täydennyskeruut kartuttivat ainesta koko  ajan, kuten edellä  on  osoitettu (s. 19 

ja 25). 

Sanakirjan  julkaisemista,  erityisesti  julkaisemistapojen arviointia  varten 

ja tarkoituksenmukaisen volyymin löytämiseksi tehtiin 1960-luvun lopussa 

tarkat  laskelmat. Perusmitaksiotettiin  Nykysuomen  sanakirja n ladelma- 

kenttä yksityisen position eli yksity isenkirjakkeen ja välin tarkkuudella ja 

vertailukohdaksi otettiin otossarja siihen menness ä puhtaaksikirjoi tetusta 

käsikirjoitukses  ta se kä joukko suomenkielisiä   sanakirjoja.  Laskelmat  
osoittivat, että sanakirjasta  oli väistämättäm uotoutumassa runsaasti kaksi  

kertaa niin suuri kuin kansanperinnekomitea  oli kaavaillut, ja sekin edellytti 

tiukkaa,  täsmällistä ja kirjoittajien kesken  tasalaatuist a esitystapaa. Artikkelien 

tiiviyteen ja tasalaatuisuuteen   pyrittiin laatimalla yksityiskohtaiset 

toimitusohjeet.  Toimitusohjei den  perustavoitteet  o vat pitkälle  yhtenevät 
Kansallisten tieteiden  kehitysohjelmassa luonnostellun  esitystavan kanssa. 
Muoto-opillisten  ainesten esittelyn,  levikin luonnehdinnan ja 
merkityksenseli  tteidenkin  osal ta esitystapa  o n varsin  suppeaa.  Ohjeiston  
mukaan yhtään  turhaa esimerkkiä  ei liioin siteerata;  jokaisella  esimerkillä 

tulee olla oma tehtävänsä. Siteer atun esimerkistön tehtävistä ks. ed. s. 14-. 

Sanakirjan ensimmäisen osan kotimaislähtöisissä arvioissa on suorasti 

tai epäsuorasti annettu ymmärtää, että sanakirjan ilmestymisenkin jälkeen 

suomen  murteiden  tutkijan  tärkein  lähde  on  edelleen  sanakirjan  pohjana  oleva 

arkisto. Enimmissä  tapauksissa  asia  varmasti  ei  ole  näin. Siteerattuun  esimer

kistöön on tiivistetty kertyneen  aineksen olennaisin  osa, ja vaikka  keskimää

rin  75 prosenttia lipustosta jää siteeraamatta, jäännös tarjoaa tutkijalle vain 

poikkeustapauksessa  merkittäviä  lisiä.  Sanakirjan  artikkeli  on  siteeratuille 

esimerkeille perustuva systemoiva yleistys perusmateriaalista. Jos tutkija on 

toista  mieltä  yleistyksestä,  on  tietysti  aihetta  tukeutua  perusainekseen.  On 

varmaa, että suureen sanakirjaan väistämättä sisältyy sellaisiakin artikkeleita, 

joista tutkija  ja sanakirjankäytt äjä voivat olla perustellusti eri mieltä. 

Kansanperinnekomitean  laskentaperuste  411  sanalippua  yhtä  painosivua 

kohden antaa nykyainesmäärän (runsas 8 milj. sanalippua) perusteella  tulok

seksi noin 21 000 sivua. Kun sanakirjaa on nyt julkaistu yhteensä 1 833 

painosivua, voidaan sanakirjan itsensäkin perusteella jo arvioida, minkälaa 

juinen sanakirjasta kokonaisuudessaan tulee.  Useihin  suomen  kielen sanakir 

joihin verraten (ks. Raimo Jussila, Kieliposti 2/1988 s. 14-) näyttäisi 

Suomen murteiden sanakirjan kokonaislaajuudeksi tulevan 18 700 painosi

vua. Määrä on varmasti jonkin verran liian pieni, koska eräät sanaston 

erikoislohkot (ekspressiivisanasto, nuoret lainat, etenkin sananalultaan kaksi-
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konsonanttiset, f-alkuiset jne.)  ovatkansankiel essä  runsaampia  kuin  kirjakiel

tä tavoittelevissa verrokeissa. Esimerkiksi f-alkuisia sanoja on 

murresanakirjassa 130 sivua enemmäm kuin laskennallinen vertailuarvo 

muiden sanakirjojen  perusteella  olisi. Verrokeissa f-alkuisten sa nojen 

sivumäärä  on 6 %  aalkuisten määrästä, Suomen murteiden  sanakirjassa 

peräti 25 % a-alkuisten laajuudesta. Varsinainen  deskriptiivisanasto ei 
kuitenkaan aivan tässä määrin  laajenna omia jaksojaan, joten 20 000 

painosivun kokonaislaajuus on realistinen. 

Parikymmenosainen sanakirja on suuri ja sen työstäminen kestää  väistä

mättä aikansa. Volyymin pienentämiseksi ja vastaavasti toimitusajan lyhen 

tämiseksi on esitetty erilaisia ratkaisuja. Keskeistä kuitenkin on, että esitysta

van tiivistäminen ja sanakirjan suppeuttaminen ei suinkaan lyhennä toimitus 

aikaa, vaan pidentää  sitä, ja kuitenkin  onnistunutkin tiivistäminen  hataroittaa 

sanakirjan leksikonkuvausta ja tekisi sanakirjatekstistä nykyistä paljon vai

kealukuisempaa. 

Toisena keinona  on  esitetty  sanakirjan  rajoittumista  pelkkiin  murresanoi

hin, jopa niin että  yleiskielelle ja murteille yhteisestä sanasta  esitettäisiin  vain 

murteellisiksi  jääneet merkitykset ja  käyttöyhteydet.  Ensimmäisen osan ar

vioinnin  yhteydessä  on  suhtauduttu  kriittisesti  yleiskielelle  ominaisten  tai 

yleiskieltä  lähellä  olevien  merkitysten tai  yleiskielestä  murteisiin  kulkeutu

neen sanaston esittelyyn, ks. Sananjalka 28 s.  201-202. 

Murresanan  ja  yleiskielen  sanan  suhteellisuudesta  on  jo  alumpana  (s. 

12-) ollut  puhetta: noin 90 % yleiskielen  sanastosta  on  suoraan  tai  välillisesti 

murrepohjaista, ja  vastaavasti, kuten Raimo Jussila on osoittanut, noin 96 % 

kaikesta  murteellisesta viestinnästä  on sanastoltaan yleiskielistä  tai  oikeas

taan yleiskielelle ja murteille yhteistä.  Suomen tapaisessa kirjakielessä mur

teen ja yleiskielen välinen sanastoero on  lähes olematon: se  koostuu  nuorista 

sitaattilainoista  ja  omaperäisille  tai  vanhoille  lainasanoille  kehittyneistä 

uusista merkityksistä  tai  merkityksen  laajentumista.  Yleiskielisen  aineksen 

karsiminen  olisi  siis  varsin  vaikea  ellei  mahdoton  tehtävä.  Lisäksi  karsinta 

tuhoaisi  yhden  sanakirjan  kiintoisimmista  ulottuvuuksista  eli  sen  seikan 

näkyviin nostamisen, miten yleiskieli on "'jalostunut" murteista.  Murresana

kirja on tärkeä, jopa tärkein avain myös yleiskieleemme. 

Yleiskieli  on  tasaisesti  voimistuen  vaikuttanut  murteisiin,  ja  joukko 

yleiskielistä  sanastoa on  murteellistunut. Todellisuudessa murteellinen sana 

on ensin yleiskielistynyt ja sitten yleiskielen käyttöyhteyksien ja yleiskielen 

arvovallan turvin palannut  murteisiin  alueille,  joilla se  ei  aiemmin ole  lain

kaan  esiintynyt. Tällaiset  uudelleenmurteellistumat  ovat  vaikeasti eroteltavia. 

Vain  äänteelliset ja erityisesti muoto-opilliset piirteet saattavat riidattomasti 

paljastaa tällaisia  kehityskulkuja.  Yleiskielen alue,  joka  osaksi  on varmasti 

myös  kansanomainen,  on levittäytynyt  sellaisillekin  alueille,  joilla  vanhas- 

taan on ollut vallitsevana muuntyyppinen johdos (esim. aloo).  Kirjatut esiin

tymät osoittavat kuitenkin, että alue on jo  selkeästi murteistunut aloo-alueet-
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lakin. Näin alue aloo-alueella rinnastuu täysin 1800-luvulla kirjakielen kautta 

murteisiin kulkeutuneihin lainoihin. Omaperäisyytensä vuoksi se vain on 

vaikeammin erotettavissa lainoista. Samantapainen on ollut esimerkiksi erin

omainen-sanan kohtalo: yleiskieli on paitsi laajentanut sanan levikkiä siirtä

nyt eräitä sen merkityksiä uusille murrealueille. Ks. SMS2 s.v. erinomainen. 

Sanakirja huomauttaa alue-sanan ilmeisestä osittaisesta kirjallisperäi

syydestä. Oletettuun levikki kuvaan sopimattomien esiintymien karsinta joh

taisi kuitenkin sellaiseen kielenkäytöstä annetun kuvan valiomuotoisuuteen, 

joka ei vastaisi sanakirjan tavoitteena olevaa vuosisadan vaihteen kielenkäy

tön todellisuutta. Alue-artikkeli on pyritty kirjoittamaan tarpeellista 

lähdekritiikkiä käyttäen. Tätäkään tietä ei sanakirjan volyymia olisi 

olennaisesti voinut supistaa. Sanakirjan alue- ja alaa-artikkeleita 

vertailemalla ovat sanojen varhemmat suhteet todettavissa. 

Kansallisten tieteiden kehittämisohjelma piti yhtenä lyhentämiskeinona 

merkitysten karkeaa esittämistapaa; merkityksen luonnehdinta ei saisi 

mennä kovin yksityiskohtaiseen merkitysvivahteiden esittelyyn. Samalla 

olisi kaiketi  ollut tarkoitus  karsia siteerattavaa ainesta esimerkiksi siten, että 

merkitystä  olisi  valaistu  kolmella, merkitysvivahdet  ta yhdellä  esimerkillä. 
Menetelmä   sopii hyvin  normatiiviseen   sanakirjaan  mutta huonosti 
deskriptiiviseen,jonka tulisi antaa kuva kaikesta siitä, mitä kielessä on. 

Suomen  murteiden sanakirjassa esimerkistön karsiminen  olisi  johtanut 

siihen, että  siteerattu esimerkki  tai  siteeratut  esimerkit  olisivat  vain  konstruoi

dun merkityksenluonnehdinnan illustraatiota.  Vrt.  esim.  Nykysuomen sana

kirjan  artikkeleita  aapinen,  ahdin,  aidas,  aitta,  astin/aura,  atrain,  auma, 

avanto,  eilen,  emakko.  eväsvoi.  hakkuri  vastaaviin  SMS:n  artikkeleihin. 

Tällöin useimmat niistä tavoitteista, joihin murre-esiintymien siteerauksella 

pyritään (ks. s.  14--),  jäisivät saavuttamatta. Ovatko  nuo  tavoitteet tavoitte

lemisen arvoisia,jää tietysti viime kädessä sanakirjan käyttäjän ratkaistavak

si. 

Artikkelin laajuudesta 80 % vievät  siteeratut esimerkit. Loput  20 % jäävät 

artikkelin  ns.  yleiseen osaan.  Tästä 2  %  koskee käsiteltävän  sanan  muotoa 

(asua, taivutusta jne.) ja  18 % jää haku sanan,  sanaluokkamääritteen, esimer

kittömän  viittausartikkelin,  merkityksenselitteiden  ja  erilaisten  sanakirjan 

sisäisten viitteiden osuudeksi. 

Artikkelien  merkityksiin ensisijaisesti  pohjautuva  jäsentely  on  useissa 

tapauksissa laaja ja  moniportainen.  Se  johtuu perusaineksesta  kuvastuvasta 

kielentodellisuudesta.  Erään  otoksen  mukaan murteissa   on seitsemän  
kahdeksan  kertaa enemmän merkityksiä kuin yleiskielessä  (Tuomi, 
Suomen kielen sana sto ja sen käyttö.  WSOY;  i lmestyy 1989). Tämä 
sellaisenaan aiheuttaa 

8 On tähdennettävä, että vuosisadan vaihteessa on epäilemättä ollut sellainenkin väestökerros

tuma, varhain edeltävän vuosisadan puolella kielelliset käytänteensä omaksunut, jonka kie 

lessä alue ja aloo ovat olleet maantieteellisesti täydennys jakaumassa. 
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jäsentelyyn  moniportaisuutta.  Karkeampi  jäsentely parantaisi  artikkelin 

yleiskatsauksellisuutta, mutta tekisi epäilyksittä väkivaltaa kielentodellisuu

delle; sanan eri merkityskenttien  liittymät  toisiinsa jäisivät useissa tapauksis

sa  osoittamatta.  Tarkka  mutta  hiuksenhienoihin  merkityksenselityksiin 

menemätön  erittely pyrkii  jäsentämään  runsaan  aineksen  sanakirjankäyttäjäl

le helpommin  hallittavaksi.  Se  etteivät  yksityiskohdat  kaikissa  tapauksissa 

hahmotu  kokonaisuudeksi  ylimalkaisella  silmäilyllä, ei  johdu niinkään jäsen

telyn  portaisuudesta  kuin kuvattavan kielentodellisuuden monipolvisuudesta. 

Laajoissa  artikkeleissa  (esim.  aika,  ajaa,  antaa)  on yleiskatsauksellisuutta 

pyritty parantamaan  artikkelin alkuun  sijoitetulla jäsentelyllä. Merkityksen

selitteistä  ks.  SMST1 s . 56-,  SMST2  s.  71-ja  Matti  Vilppula,  Selitinkö 

oikein?  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.  Helsinki 1987. 

Sanakirjasta on  tulossa  suuri,  vaikka niistä toimitustavoitteista  ( 411 sl./ 

sivu), jotka jo kansanperinnekomitean mietinnössä esitettiin, ei  olla poikkea

massa. Kansankielen sana varat ovat suuret. Erillisiä sanoja on yli 400 000,  ja 

kuten  todettu,s analla  on  murteissa  runsaasti  enemmän  merkityksiä  kuin yleis

kielessä.  Nämä suuret  luvut  johtavat  tiukkaakin  toimitustapaa  noudattaen 

suurehkoon  volyymiin. Onko  tällaisen  sanakirjan  teolla  mieltä? Useat  suoma

laiset  asiantuntijat E.  N. Setälästä nykypäiviin  ovat  vuosikymmenestä toiseen 

pitäneet  hanketta  ei  vain  toteuttamisen  arvoisena  vaan  tärkeänä  toteuttaa. 

Toteuttamisen  arvoisena on  pidetty  myös  Sveitsin  saksalaismurteiden  14- 

osaista  sanakirjaa  ja  Sveitsin ranskan  10-osaista  sanakirjaa, vaikkei  kyseisellä 

saksankielisellä sanakirjalla ole  saksankieliselle kulttuurille eikä ranskankie

lisellä  sanakirjalla  ranskankieliselle  kulttuurille  samaa  merkitystä,  mikä 

suomen  kielelle  on  sen sanaston ensikertaisella totaalisen inventoinnin yrityk

sellä. 

On myös  kysytty,  miksi juuri  sanakirja  tai  eikö perinnäisen  muotoinen 

sanakirja  jää  nopeasti  kehittyvän  tietotekniikan  jalkoihin? Suomen murteiden 

sanakirjan  piirissä  on  1960-luvun  lopulta  kiinteästi  seurattu  tietotekniikan 

kehitystä.  Tietokone ei  vielä  ole eikä  siitä  pitkään  aikaan tulekaan  sellaista 

ihmemyllyä, sampoa,  joka  jäsentymättömien anteiden (input) massasta jau

haisi  toivottuja  vastauksia,ja  toisaalta  tietojen  käsittely  ja  tietokone  eivät  enää  
pitkiin  aikoihin  ole  olleet  pitkien  sormien nopea  korvike, joka  sokeasti  poimii 

esille  sen,  mitä  on  käsketty  poimia.  Anteet  on  koneen  muistiin  syötettävä 

kurinalaisessa  hierarkkisessa  muodossa. Suomen murteiden sanakirjan  artik

kelirakenne  on  1960-luvun  lopusta  alkaen suunniteltu sellaiseksi,  että  artikke

lista  voidaan  tietojenkäsittelyn  operaatioin  työstää  monipuolinen  suomen  
murteiden  tietokanta.  Tietokannan  lähtökohta  syntyy  silloin,  kun  laadittu 

käsikirjoitus  kirjoitetaan  tai  lähitulevaisuudessa  jo  työstettäessä kirjoittuu  
painatusta varten  tietokoneen muistiin. Sanakirja ei siten ole jäämässä kehit

tyvän tietojenkäsittelyn jalkoihin, vaan se  on  osa  tuota kehittyvää tietojenkä

sittelyä. Kustantajan asia on  sitten se, millaisessa muodossa se saattaa ainek

sen yleiseen  käyttöön.  Kirjan muoto on varmasti pitkään tavallista käyttäjää 
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lähimpänä. Syntyvä tietokanta, jonka käyttö tulee aina olemaan atk-muotois

ta, tarjoaa tieteelliselle työskentelijälle perinnäistä sanakirjaa monin verroin 

laajemmat tietoja erittelevät ja yhdistelevät mahdollisuudet. 
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Liite 1 

SANAKIRJATYÖN  SYNNYTTÄMIÄ TUTKIELMIA 

Aineksen  keruun  ja  artikkelityön   kokemukset  pyrittiin  saamaan  mahdollisim
man nopeasti kaikkien tarvitsevien käyttöön. Suurin osa seuraavista artikke
leista on alkuaan kirjoitettu esitelmiksi sanastajien kokouksiin. Tätä materi
aalia  käytettiin  myös  1960-luvun  lopussa  pitkäaikaissanastajien  koulutuk
seen. 

Toimitustyön pohjana olleiden selvitysten ja tutkielmien ydin on tiivis
tetty  toimitusohjeisiin. Matti Vilppula on lisäksi julkaissut merkityksen  mää
rittelyn problematiikkaa  koskevat  tutkielmansa  teoksessa  Selitinkö  oikein? 
Sitä käytetään toimittajien koulutuksessa. 

Hakulinen, Lauri 
- Kieli- ja tyyliseikkain huomioinnista kansankielemme sanaston keruussa. 

Vir. 1930: 273-288.
- Murresanakirjan koeartikkeleja. Sanakirjasäätiön toimituksia I. 1931: 37

-56.
- Huomioita Saksan ja Itävallan murresanakirjatöistä. Vir. 1935: 145-156.
- Äidinkielen aseman ja merkityksen pohdintaa nykyajan kielitieteessä 

(esit. Sanakirjasäätiön kok:ssa 3.1.1936). Vir. 1936: 1-7.
- Kansankielen sanakirja ja nykyaikainen kielentutkimus (esit. Sanakirja- 

säätiön kok:ssa 4.1.1937). Vir. 1937: 32-45.
- Kansankielen sanakirjan koeartikkeleja. Vir. 1950: 425-444.

Heininen, Mirja-Liisa 
- Sanastajana siirtokarjalaisten parissa. Vir. 1969: 190-195.

Helminen, Helmi 
- Konginkankaan  murteen kokeellisfoneettista tutkimusaineistoa. Sanakir

jasäätiön toimituksia I. 1931: 63-77.

Inkilä, Arvo 
- Huomioita partikkelien synnystä (esit. Sanakirjasäätiön stipendiaattien 

kok:ssa 4.1.1937). Vir. 1937: 71-82.
- Sanastaja kenttätyössä; jälkeenjääneet paperit. Vir. 1946: 48-64.

Jussila, Raimo 
- Kansankielen säilyminen edistää moniarvoisuutta. Havaintoja Himangan

murteesta. Kotiseutu 1-2/1971: 45-48.
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Juvas, Maija 

- "Metsä-Suomen" matkalta. Vir. 1930: 443--449.

- Huomioita mytologisten sanojen keruusta (alustus Sanakirjasäätiön työn- 

tekijäin neuvottelukok:ssa 3.1.1933). Vir. 1933: 27-35.

- Edellisen [Lauri Kettusen "Vermlantilaisen tietomiehen Kaisa Vilhusen 

luotettavuudesta" -nimisen kirjoituksen] johdosta. Vir. 1936: 85-86.

Kohtamäki, Ilmari 

- Sanastajan havaintoja tyyliseikoista (esit. Sanakirjasäätiön stip:ien

kok:ssa 3.1.1936). Vir. 1936: 8-15.

Liljeblad (Luosto), Tahvo 

- Vakka-Suomen saaristoon perehtymässä kesällä 1928. Vir. 1929: 258-

266.

- Paikallisen yleiskeruun ja liikkuvan erikoisalankeruun suhteesta kansan

kielen sanakirjan valmistelussa (alustus Sanakirjasäätiön stip:ien kok:ssa

3.1.1933). Vir. 1933: 42--45.

Nirvi, R. E. 

- Kansankielen synonyymeistä ja synonyymisluonteisista sanoista (esit.

Sanakirjasäätiön stip:ien kok:ssa 3. l.l 936). Vir. 1936: 24--45.

- Synonyymien ja synonyymisluonteisten sanojen syrjäytymisestä ja ka

toamisesta (esit. Sanakirjasäätiön stip:ien kok:ssa 4.1.1937). Vir. 1937:

45-58.

- Kansankielen sanakirjan artikkeliluonnoksia. Vir. 1949:  289-298.

Oksanen (Valli), Aino 

- Sanastonkerääjän kokemuksia. Vir. 1924: 149-152.

- Taiat, uskomukset ja taianomaiset parannustavat Iitin-Jaalan murrealu- 

eella. Vir. 1928:  29--42.

Rapola Martti 

- Horjuvan äännekannan vaarinotosta ja merkinnästä suomen kansankielen

sana varojen keruu työssä (esit. Sanakirjasäätiön stip:ien kok:ssa 3.1.1936).

Vir. 1936: 15-24.

Reponen, Astrid 

- Hämettä oppimassa. Vir. 1927: 148-149.

Ruoppila, Veikko 

- Yhdyssanojen ja johdannaisten talteenottamisesta kansankielen sanaston

keruussa (alustus Sanakirjasäätiön keskustelutilaisuudessa 3.1.1933). Vir.

1933: 45-56.

- Muutamia piirteitä puheesta (alustus Sanakirjasäätiön stip:ien kok:ssa

2.1.1934). Vir. 1934: 22-34.

- Vokaalivaihtelu äänne- ja merkitysopillisena tekijänä (esit. Sanakirjasää-
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tiön stip:ien kok:ssa 3.1.1935). Vir. 1935: 128-136. 

- Kaakkois-Suomen murteista. Deskriptiivinen esitys niiden keskinäisistä

eroavuuksista (esit. Sanakirjasäätiön stip:ien kok:ssa 4.1.1937). Vir. 1937:

58-71.

-Artikkeliluonnoksia Kansankielen sanakirjaan. Vir. 1948: 271-278.

Rytkönen, Ahti 

- Sanakirjatietoja lehmästä (ei esitelmä). Vir. 1936: 45-56.

Teppo, Hannes 

- Kansatieteellis-kielitieteellinen tutkimusretki Ilomantsiin kesällä v. 1927.

Vir. 1928: 43-52.

Tunkelo, E. A. 

-Teemamuotojen talteenotosta kansankielen sanakirjan aineksia kerättäes

sä (ei esitelmä). Vir. 1933: 247-257.

Tuomola, Urho 

- Sanojen merkitysten huomioimisesta kansankielen sanaston keruussa

(esit. Sanakirjasäätiön stip:ien kok:ssa 3.1.1935). Vir. 1935: 137-145.

Tuovinen, Inkeri 

-Tornionjoen takaa suomea oppimassa. Vir. 1931: 43-60.

Vilkuna, Kustaa 

- Sana ja asia nykyaikaisessa murresanakirjan ainesten keruussa (esit.

Sanakirjasäätiön stip:ien kok:ssa 3.1.1933). Vir. 1933: 36--42.

- Kansantietouden ja murreainesten keruusta Ruotsissa (esit. Sanakirjasää

tiön  stip:ien kok:ssa 3.1.1935). Vir. 1935:  156--162.

Vilppula, Matti 

- Vihtiä sanastajan kuulokulmasta. Vir. 1970: 52-54.
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Liite 2 

PITÄJÄLYHENTEET 

Luettelo sisältää kuntien lisäksi myös kaupunkeja ym. taajamia, kyliä ja 

(Inkerin entisiä) seurakuntia. Suomen valtakunnan ulkopuoliset paikkakun

nat, myös luovutetun alueen entiset pitäjät, on osoitettu *-merkillä. Ensisijai

sesti muunkieliset (ruotsin- ja karjalankieliset sekä inkeroismurteiset) paikka

kunnat ovat sulkeissa. 

Ahl = Ahlainen 

AHär = Alahärmä 

Ait = Aitolahti 

AJär = Alajärvi 

Aka = Akaa 

Alattio* = Alattio 

Ang = Angelniemi 

Anj = Anjala 

Antr* = Antrea 

Antt = Anttola 

Art = Artjärvi 

Asi = Asikkala 

Aska= Askainen 

Asko = Askola 

A Tar = Alastaro 

ATor = Alatomio 

Aur = Aura 

(AVet = Alaveteli) 

A Vie = Alavieska 

A vus = Alavus 

Eli = Elimäki 

Eno= Eno 

EnoK = Enonkoski 

EnoT = Enontekiö 

Erä= Eräjärvi 

Eura = Eura 

EurJ = Eurajoki 

Evi = Evijärvi 

For = Forssa 

HaaJ = Haapajärvi 

HaaK * = Haapakangas 

HaaS = Haapasaari 

Haa V = Haapavesi 

Hai = Hailuoto 

Hali= Halikko 

Hals = Halsua 

Han = Hankasalmi 

Harj = Harjavalta 

Harlu* = Harlu 

Hart = Hartola 

Hat = Hattula 

Hats* = Hatsina 

Hauh = Hauho 

HauP= Haukipudas 

Haus = Hausjärvi 

HauV = Haukivuori 

HeiJ* = Heinjoki 

Heino = Heinola 

HeiV = Heinävesi 

(Hev* = Hevaa) 

HieM*= Hietamäki 

HieN* = Hietaniemi 

Hii* = Hiitola 

Hirn = Himanka 

Hin= Hinnerjoki 

Hir = Hirvensalmi 

HKyr = Hämeenkyrö 

Hoi = Hollola 

HonJ = Honkajoki 

HonL = Honkilahti 

Hui = Huittinen 

Hum = Humppila 

Hyr = Hyrynsalmi 

Hyv = Hyvinkää 

Ii = Ii 

lis = Iisalmi 

Iit = Iitti 

Ika= Ikaalinen 

Ilm = Ilmajoki 

Ilo = Ilomantsi 

Imp*= Impilahti 

Ina = Inari 

Inkere* = lnkere 

Isoj= Isojoki 

Isok = Isokyrö 

Jaak* = Jaakkima 

Jaat= Jaala 

Jal = Jalasjärvi 

Jan = Janakkala 

(Jep = Jepua) 

Joe= Joensuu 

Joh * = Johannes 

Jok = Jokioinen 

Jor = Joroinen 

Joutsa = Joutsa 

Joutse = Joutseno 

Juan = Juankoski 

Juk* = Jukkasjärvi 

Jun* = Junosuvanto 

Jur = Jurva 
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Juuk = Juuka 

Juup = Juupajoki 

Juv = Juva 

Jyv = Jyväskylä 

Jyy* = Jyykeä 

Jäi*= Jällivaara 

Jämi = Jämijärvi 

Jäms = Jämsä 

Jäp = Jäppilä 

Jär* = Järvisaari 

Jää* = Jääski 

Kaari = Kaarina 

KaaS* = Kaaresuvanto 

Kaav = Kaavi 

KaiJ* = Kainulasjärvi 

Kaj = Kajaani 

Kak = Kakskerta 

Kalan = Kalanti 

KalJ = Kalajoki   

Kall* = Kallivere  

Kalv = Kalvola    

KanA = Kangasala 

KanJ* = Kanneljärvi 

KanK = Kannonkoski 

KanL = Kangaslampi 

KanN = Kangasniemi 

Kannus = Kannus 

KanP = Kankaanpää 

(Kap* = Kaprio) Karij 

= Karijoki Karin = 

Karinainen Kark = 

Karkku 

KarL = Karjalohja 

Kars = Karstula 

Kart = Karttula 

KarTl = Karjala Tl. 

Karuna = Karuna 

Karunki = Karunki 

Karv = Karvia 

(Kat* = Kattila) 

Kauhava = Kauhava 

KauJ = Kauhajoki 

Kauk* = Kaukola 

Kaus = Kaustinen 

Kauv = Kauvatsa 

Keik = Keikyä 

Keit = Keitele 

Kel* = Keitto 

Kemi= Kemi 

KemJ = Kemijärvi 

Kemp = Kempele 

Ker = Kerimäki 

Kest = Kestilä 

Kesä = Kesälahti 

Keu = Keuruu 

Kih = Kihniö 

Kiih = Kiihtelysvaara 

Kiika = Kiikala 

Kiikk = Kiikka 

Kiiko = Kiikoinen 

Kiim = Kiiminki 

Kin = Kinnula 

Kir* = Kirvu 

Kis = Kisko 

Kite = Kitee 

Kitt = Kittilä 

Kiuk = Kiukainen 

Kiur = Kiuruvesi 

Kive* = Kivennapa 

Kivi = Kivijärvi 

Kod = Kodisjoki 

Koij = Koijärvi 

Koiv* = Koivisto 

Koke = Kokemäki 

Kola = Kolari 

Kolp* = Kolppana 

Kong = Konginkangas 

Konn = Konnevesi 

Kont = Kontiolahti 

Kop* = Koprina 

KorJ = Kortesjärvi 

KorL = Korpilahti 

Korpilo* = Korpilom-

polo 

KorS* = Korpiselkä 

(Kose* = Kosemkina) 

KosHI = Koski Hl. 

KosP = Koskenpää 

KosTI = Koski Tl. 

KuhL = Kuhmalahti 

Kuhmo = Kuhmo 

Kuhmoi = Kuhmoinen 

Kui = Kuivaniemi 

Kul = Kullaa 

Kuol* = Kuolemajärvi 

Kuop = Kuopio 

Kuort = Kuortane 

Kuo V = Kuorevesi 

Kup* = Kupanitsa 

Kuri = Kurikka 

Kurk* = Kurkijoki 

Kuru= Kuru 

Kus = Kustavi 

Kuusa = Kuusamo 

Kuusjo = Kuusjoki 

Kuusjä = Kuusjärvi 

Kyl = Kylmäkoski 

Kymi= Kymi 

Kyy = Kyyjärvi 

Käk* = Käkisalmi 

Käl = Kälviä 

Kärk = Kärkölä 

Kärs = Kärsämäki 

Köy = Köyliö 

Laih = Laihia 

Lait= Laitila 

Lam = Lammi 

Lapinj = Lapinjärvi 

LapL = Lapinlahti 

Lappa = Lappajärvi 

Lappe = Lappee 

LapTl = Lappi Tl. 

Lapu = Lapua 

(Lapv = Lapväärtti) 

Lau = Laukaa 

Lava*= Lavansaari 

Lavi= Lavia 

Leh = Lehtimäki 

Lei = Leivonmäki 
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Lemi = Lemi 

Lemm* = Lemmijoki 

Lempa* = Lempaala 

Lempä = Lempäälä 

Lemu= Lemu 

Lep = Leppävirta 

Les = Lestijärvi 

Lie= Lieto 

Lii* = Liissilä 

(Lilj = Liljendal) 

Lim = Liminka 

Lip = Liperi 

Lohj = Lohja 

Loht = Lohtaja 

Loi= Loimaa 

Lok = Lokalahti 

Lop = Loppi 

Luh = Luhanka 

LumJ = Lumijoki 

Lum V* = Lumi vaara 

Luo = Luopioinen 

Luu = Luumäki 

Luv = Luvia 

Län = Längelmäki 

Maan = Maaninka 

Maar = Maaria 

Mark* = Markkova 

Mart = Marttila 

Mas = Masku 

Mat* = Matarenki 

Mel = Mellilä 

MerJ = Merijärvi 

MerK = Merikarvia 

MerM = Merimasku 

Mes = Messukylä 

MetM = Metsämaa 

MetP* = Metsäpirtti 

Mieh = Miehikkälä 

Miet = Mietoinen 

Mii*= Miikkulainen 

Mik = Mikkeli 

Mol*= Moloskovitsa 

Mou = Mouhijärvi 

 

 

 

 

 

 

 

Muh = Muhos 

Mul = Multia 

Muol* = Muolaa 

Muon= Muonio 

Muura = Muurame 

Muuri = Muurla 

MuuV= Muuruvesi 

Myn= Mynämäki 

Myr = Myrskylä 

MänH = Mäntyharju 

Mänts = Mäntsälä 

Naan= Naantali 

Naav* = Naavuono 

Nak = Nakkila 

(Nar* = Narvusi) 

Nas = Nastola 

Nat* = Nattavaara 

Nil = Nilsiä 

Niv= Nivala 

Nmes = Nurmes 

Nmo = Nurm0 

Nok = Nokia 

Noo=Noonnarkku 

Nou = Nousiainen 

Nov* =Novasolkka 

NUI= Nuijamaa 
Num=Nummi 

NurJ =Nurmijärvi 

(Ora = Oravainen) 

Orim = Orimattila 

Ori p = Ori pää 

Oriv = Orivesi 

Oula = Oulainen 

OuIJ = Oulujoki 

Ou!S = Oulunsalo 

Oulu= Oulu 

Paat = Paattinen 

Paav = Paavola 

Pad = Padasjoki 

Pai = Paimio 

Paj* = Pajala 

Pal= Paltamo 

Pari = Parikkala 

Park = Parkano 

Pat = Pattijoki 

Pelk = Pelkosenniemi 

Pello = Pello 

Perh = Perho 

PerM = Pertunmaa 

Pem = Perniö 

PerS = Peräseinäjoki 

Pertt = Pertteli 

Pets* = Petsamo 

Petä = Petäjävesi 

PieJ = Pielisjärvi 

Piek = Pieksämäki 

Pie V = Pielavesi 

Pihi = Pihlajavesi 

Piht = Pihtipudas 

Piik = Piikkiö 

Piip = Piippola 

Pir = Pirkkala 

Pohjasi = Pohjaslahti 

Pol = Polvijärvi 

Pom = Pomarkku 

Pori= Pori 

Pom = Pomainen 

Pors* = Porsanki 

Porv = Porvoo 

Pos = Posio 

Pud = Pudasjärvi 

Puk = Pukkila 

Pul = Pulkkila 

PunH = Punkaharju 

PunL = Punkalaidun 

Puo = Puolanka 

(Pur = Punno) 

Pus = Pusula 

Puu= Puumala 

PyhJ = Pyhäjoki 

PyhM = Pyhämaa 

PyhOI = Pyhäjärvi OI. 

PyhR = Pyhäranta 

PyhS = Pyhäselkä 

Pyht = Pyhtää 

PyhUI = Pyhäjärvi UI. 
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PyhVl* = Pyhäjärvi 

Vpl. 

Pyhän= Pyhäntä 

Pyl = Pylkönmäki 

PälJ* = Pälkjärvi 

Pälkä = Pälkäne 

Pöy = Pöytyä 

Raa = Raahe 

Raisi * = Raisi 

Raisio = Raisio 

RanS = Rantasalmi 

Rants = Rantsila 

Ranu = Ranua 

RauJ = Rautjärvi 

RauL = Rautalampi 

Raum = Rauma 

Rauti = Rautio 

Rautu* = Rautu 

Rau V = Rautavaara Rei 

= Reisjärvi 

Ren = Renko 

Rev = Revonlahti 

Rii = Riistavesi 

RisJ = Ristijärvi 

Risna = Ristiina 

Rop* = Ropsu 

Rov = Rovaniemi Ruok 

= Ruokolahti Ruot = 

Ruotsinpyhtää Ruov = 

Ruovesi Ruske* = 

Ruskeala Rusko = 

Rusko 

Rym = Rymättylä 

Räi * = Räisälä 

Rääk = Rääkkylä 

Rääp* = Rääpyvä SaaJ 

= Saarijärvi 

Saari = Saari 

Sah = Sahalahti 

Sak* = Sakkola 

Sall= Salla 

(Salm* = Salmi) 

Saloi = Salainen 

Sam = Sammatti 

Sau = Sauvo 

SavK = Savukoski 

SavR = Savonranta 

SavT = Savitaipale 

Sein = Seinäjoki 

Seis* = Seiskari 

Ser* = Serepetta 

Sie = Sievi 

Siikai = Siikainen 

SiikJ = Siikajoki 

Siil = Siilinjärvi 

Simo= Simo 

Simp = Simpele 

Sip = Sippola 

Sku* = Skuoritsa 

Soa* = Soanlahti 

Sod = Sodankylä 

Soi= Soini 

(Soik* = Soikkola) 

Somero = Somero 

SomN = Somerniemi 

Son = Sonkajärvi 

Sor* = Sortavala 

Sot = Sotkamo 

Spa* = Spankkova 

(Sui* = Suistamo) 

Sul = Sulkava 

Sum = Sumiainen 

Suod = Suodenniemi 

(Suoj* = Suojärvi) 

SuomJ= Suomusjärvi 

SuomN = Suomenniemi 

Suoni = Suoniemi 

S uonJ = Suonen joki 

SuoS = Suomussalmi 

Suu* = Suursaari 

Sys = Sysmä 

Säkk* = Säkkijärvi 

Säky = Säkylä 

SärS = Särkisalo 

Säyne = Säyneinen 

Sääk = Sääksmäki 

Sääm = Sääminki 

TaiK = Taivalkoski 

Taip = Taipalsaari 

TaiS = Taivassalo 

Tamm = Tammela 

Tar = Tarvasjoki 

(Tee = Teerijärvi) 

Tei = Teisko 

Tem = Temmes 

Teno* = Teno 

Teri * = Terijoki 

Tervo = Tervo 

Tervola = Tervola 

Teu = Teuva 

Tohm = Tohmajärvi 

Toho = Toholampi 

Toi = Toivakka 

Tok* = Toksova 

Tot = Tottijärvi 

Tre = Tampere 

Turku = Turku 

Tuul = Tuulos 

TuuN = Tuusniemi 

Tuup = Tuupovaara 

Tuusu = Tuusula 

Tuut* = Tuuteri 

Tyrn = Tyrnävä 

Tyrvän = Tyrväntö 

Tyrvää = Tyrvää 

Tyrö* = Tyrö 

Tyt* = Tytärsaari 

Tär* = Täräntö 

Töy = Töysä 

Ull = Ullava 

Ulv = Ulvila 

Urj = Urjala 

Usk = Uskela 

Uta = Utajärvi 

Uts = Utsjoki 

Uuk = Uukuniemi 

Uur = Uurainen 

UusVI* = Uusikirkko 

Vpl. 
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Vaala= Vaala 
Vaht = Vahto 
Vahv* = Vahviala 
ValJ* = Valkjärvi 
ValS* = Valkeasaari 
Valt = Valtimo 
Vam = Vampula 
Van= Vanaja 
Vara* = V aranki 
VarJ = Varpaisjärvi 
Vehk = Vehkalahti 
Vehma = Vehmaa 
VehS = Vehmersalmi 
Vel= Velkua 
Ven* = Venjoki 
Ver* = Vermlanti 
Vesa = Vesanto 
VesL = Vesilahti 

VesS* = Vesisaari 
Vet = Veteli 
Vie = Vieremä 
Viha= Vihanti 
Viht = Vihti 
Viia = Viiala 
Viip* = Viipuri 
Viit = Viitasaari 
Vilj = Viljakkala 
Vilp = Vilppula 
Vim = Vimpeli 
VirL = Virolahti 
Virr = Virrat 
VirS = Virtasalmi 
Vit* = Vittanki 
Vla= Valkeala 
VuoJ = Vuolijoki 
Vuoksela* = Vuoksela 

Vuole*= Vuolee 
VuoR* = Vuoksenranta 
Väh = Vähäkyrö 
Vär = Värtsilä 
(Vöy = Vöyri) 
YHär = Ylihärmä 
Yli= Yli-Ii 
YKii = Ylikiiminki 
Yläm = Ylämaa 
Ylän= Yläne 
Ylö = Ylöjärvi 
Ypä = Ypäjä 
YTar = Ylistaro 
YTor = Ylitornio 
YVie = Ylivieska 
Äht = Ähtäri 
Äyr* = Äyräpää 
Ään = Äänekoski 
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Liite 4 

ALUEET 

Aluelyhenteet ovat koodeja, joilla viitataan oheisessa kartassa osoitettuihin 

alueisiin. Vaikka lyhenteet paljolti perustuvat maakuntien ja niiden osien 

nimiin, lyhenteiden tarkoittamat alueet ja maakunnalliset alueet eivät tarkal

leen vastaa toisiaan. 

Murreryhmä Alaryhmä 

HÄME (Etelä-Häme) a) länsi-, b) keski-, c) eteläosa

HÄMK (Kaakkois-Häme) a) pohjois-, b) eteläosa; vrt. myös KYM

HÄMP (Pohjois-Häme) a) pohjois-, b) eteläosa

INK (Inkeri) 

KAI (Kainuu) a) etelä-, b) keski-, c) pohjoisosa

KARE (Etelä-Karjala) a) luoteis-, b) koillis-, c) länsi-,

d) keski-, e) eteläosa

KARK (Keski-Karjala) a) etelä-, b) keski-, c) pohjoisosa
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KARP (Pohjois-Karjala) a) etelä-, b) keski-, c) pohjoisosa

KEsE (eteläinen Keski-Suomi) a) itä-, b) länsiosa

KESL (läntinen Keski-Suomi) a) etelä-, b) pohjoisosa

KEsP (pohjoinen Keski-Suomi) a) pohjois-, b) eteläosa

K YM (Kymenlaakso) 

LÄNP (Länsipohja) 

PERP (Peräpohjola) a) itä-. b) länsiosa, c) Ruija

PoHE (Etelä-Pohjanmaa) a) länsi-, b) itä-, c) eteläosa

PoHK (Keski-Pohjanmaa) a) eteläosa, b) Lestijoki-, c) Kalajoki-,

d) Pyhäjokilaakso, e) ylämaa

PoHP (Pohjois-Pohjanmaa) a) Iänsi-, b) itäosa

SATE (Etelä-Satakunta) 

SATL (Länsi-Satakunta) 

SATP (Pohjois-Satakunta) a) pohjois-, b) eteläosa

SAvE (Etelä-Savo) a) itä-, b) länsiosa

SAvP (Pohjois-Savo) a) etelä-, b) pohjoisosa

VARE (eteläinen Varsinais-Suomi) a) pohjois-, b) eteläosa

VARP (pohjoinen Varsinais-Suomi) a) pohjois-, b) eteläosa

VARU (Länsi-Uusimaa) 

VARY (Varsinais-Suomen ylämaa) a) itä-, b) länsiosa

VER (Vermlanti) 



MURTEISTOT 

Lounaismurteet V ARP-E-U-Y 

Hämäläismurteet SATE-L-P, HÄMP-E-K, Kym 

Kaakkoismurteet KARE-K, INK 

Savolaismurteet KARP, SAvE-P, KEsP-E-L, KAI, VER 

Pohjalaismurteet PoHE-K-P, PERP, LÄNP 
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Liite 5 

ALUEIDEN JA PITÄJIEN ESITYSJÄRJESTYS 

Artikkeleissa esitetään alueet ja pitäjät oheisen luettelon mukaisessa järjes

tyksessä. Alueiden osien rajakohtia osoittavat luettelossa vasemmalla olevat 

lyhyet viivat ( _ ). Ensisijaisesti muunkieliset paikkakunnat ovat sulkeissa. 

VARP 

Luv 

EurJ 

Kiuk 

Raum 

LapTl 

Eura 

HonL 

Hin 

Kod 

PyhR 

PyhM 

Kalan 

_Lait 

KarTl 

Myn 

Nou 

Miet 

Vehma 

Lok 

Kus 

TaiS 

Aska 

Lemu 

Vaht 

Rusko 

Mas 

MerM 

Vel 

Rym 

Naan 

Raisio 

Turku 

VARE 

Kaari 

Kak 

Piik 

Pai 

Hali 

Usk 

Pertt 

_Kuusjo 

Karuna 

Sau 

Ang 

SärS 

Pem 

Muurl 

Kis 

SuomJ 

Kiika 

VARU 

Num 

Sam 

KarL 

Lohj 

Viht 

PyhUI 

Pus 

VARY 

SomN 

_Somero 

KosTI 

Mart 

Tar 

Lie 

Maar 

Paat 

Aur 

Karin 

Pöy 

Ylän 

Säky 

Köy 

SATE 

Vam 

ATar 

Orip 

Loi 

Mel 

MetM 

PunL 

Hui 

Keik 

Kauv 

Koke 

Harj 

SATL 

Nak 

Kul 

Ulv 

Pori 

Noo 

Pom 

Ahl 

Siikai 

MerK 

PoHE 

Teu 

Jur 

Laih 

Väh 

Isok 

YTar 

(Vöy) 

_(Ora) 

AHär 

YHär 

Kauhava 

Lapu 

Kuort 

Töy 

Avus 

Nmo 

_Sein 

Ilm 

Kuri 

Karij 

(Lapv) 

Isoj 

KauJ 

Jal 

PerS 

SATP 

Kih 

Park 

Karv 

HonJ 

KanP 

Jämi 

Ika 

Vilj 

_HKyr 
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Suod 
Lavi 
Kiiko 
Kiikk 

Mou 
Suoni 
Kark 
Tyrvää 

HÄMP 

VesL 
Tot 
Pir 
Nok 
Tre 
Mes 
Ait 
Ylö 
Tei 
Kuru 
Virr 
Ruov 
Pohjasl 
Vilp 
KuoV 
Juup 
Oriv 
Län 
Erä 
KuhL 
Sah 
KanA 

_Lempä 
Viia 
Kyl 
Urj 
Aka 
Sääk 
Pälkä 
Luo 
Hauh 

Tuul 
Van 
Hat 
Tyrvän 
Kalv 
Koij 

HÄME 

Hum 
Ypä 
Jok 
For 

_Tamm 
Ren 
Jan 
Lop 
Haus 

_Hyv 
NurJ 
Tuusu 

HÄMK 

KosHI 
Lam 
Pad 
Asi 
Heino 
Nas 
Hoi 

_Kärk 
Orim 
Mänts 
Porn 
Porv 
Asko 
Puk 
Myr 

KYM 

(Lilj) 
Lapinj 
Art 
Iit 
Jaat 
Eli 
Anj 
Ruot 
Pyht 
Kymi 
Suu 
HaaS 
Vehk 
Sip 
Vla 

KARE 

SuomN 
SavT 
Lemi 

_Taip 
Lappe 
Yläm 
Luu 
Mieh 
VirL 
Tyt 
Lava 
Seis 

_Säkk 
Joutse 
Ruok 

_RauJ 
Jää 
Kir 
VuoR 
Antr 
Nui 
Vahv 

_Viip 
HeiJ 
Muol 
Joh 
Koiv 
Kuol 
UusVI 
KanJ 
Teri 
Kive 
ValJ 
Äyr 
Vuoksela 

KARK 

Rautu 
MetP 
Sak 
PyhVI 
Räi 

_Käk 
Kauk 
Hii 
Kurk 
Simp 
Pari 
Saari 
LumV 

_Jaak 
Uuk 
Sor 
Harlu 
Imp 
(Sui) 
(Salm) 
(Suoj) 

KARP 

KorS 

Soa 
Ruske 
Vär 
PälJ 
Tohm 
Kite 

_Kesä 
Rääk 
PyhS 
Kiih 
Tuup 
Ilo 
Eno 
Kont 
Joe 
Lip 
Kuusjä 

_Pol 
Juuk 
PieJ 
Nmes 
Valt 
RauV 

SAvE 

SavR 
EnoK 
Ker 
PunH 

_Sääm 
Sul 
Puu 
Juv 
Antt 
Mik 
Risna 
MänH 
Hir 
KanN 
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SAvP 

HauV 
VirS 
Jor 
RanS 
KanL 
HeiV 

Lep 
Jäp 

_Piek 
SuonJ 
Kart 
Maan 
Siil 
Kuop 
VehS 
TuuN 
Rii 

MuuV 
Juan 
Kaav 
Säyne 
Nil 
VarJ 
LapL 
lis 
Son 
Vie 
Kiur 
PyhOI 
PieV 
Keit 
Tervo 
RauL 
Vesa 

KEsP 

Viit 
Piht 
Kin 

Kivi 
Kyy 
Kars 

_KanK

SaaJ 
Pyl 
Mul 
Uur 
Ään 
Kong 
Sum 
Konn 
Han 
Lau 

KEsE 

Lei 
Luh 
Joutsa 
PerM 
Hart 

_Sys 
Kuhmoi 
Jäms 
KosP 
KorL 
Muura 
Toi 
Jyv 
Petä 

KEsL 

Keu 
Pihi 

_Äht 
Soi 
Leh 
AJär 
Vim 

Lappa 
Evi 
KorJ 

PoHK 

(Jep) 
(Pur) 
(Tee) 
(A Vet) 
Kaus 
Vet 
Hals 

_Perh 
Loht 
Hirn 
Kannus 
Käl 
UII 
Taho 

_Les 
KalJ 
Rauti 
Sie 
AVie 

_YVie

PyhJ 
MerJ 
Oula 

_Saloi 
Rei 
HaaJ 
Niv 
HaaV 
Kärs 
Piip 
Pul 
Kest 
Pyhän 

PoHP 

Raa 
Pat 
SiikJ 
Rev 
Paav 
Viha 
Rants 
LumJ 
Lim 
Tym 
Tem 
Hai 
OulS 
Oulu 
OulJ 
Kemp 
Muh 
HauP 
Kiim 
YKii 

Ii 

Yli 

_Kui 
Uta 
Pud 
Ranu 

KAI 

Sot 
_Kuhmo 

Vaala 
VuoJ 
Kaj 
Pal 
RisJ 
Hyr 
Puo 

_SuoS 
TaiK 

Kuusa 
Pos 

PERP 

Sall 
_KemJ 

Simo  
Kemi 
Tervola 
Rov 
Pelk 
SavK 
Sod 
Kitt 
Ina 
Pets 

_Uts 
Vara 
VesS 
Teno 
Lemm 
Pors 
Alattio 
Naav 
Raisi 
Jyy 

LÄNP 

ATor 
Karunki 
YTor 
Pello 
Kola 
Muon 
EnoT 
KaaS 
Jun 
Paj 
Mat 
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HieN 

Korpilo 

KaiJ 

Tär 

Vit 

Juk 

Jäi 

Nat 

VER 

Ver 

INK 

Lempa 

Vuole 

Mii 

ValS 

Tok 

HaaK 

Rääp 

Kel 

Mark 

Jär 

Lii 

Inkere 

Ven 

Tuut 

HieM 

Tyrö 

Rop 

Sku 

Kolp 

Spa 

Hats 

Kop 

Kup 

Ser 

Mol 

Nov 

(Hev) 

(Kap) 

(Soik) 

(Kat) 

(Nar) 

(Kose) 

Kall 
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