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Lukijalle
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen murteenseuruuhanke
käynnistettiin 1980-luvun lopulla. Nauhoitearkiston tutkijat laativat silloin Jaakko Yli-Paavolan johdolla aiheesta alustavan suunnitelman. Tutkimuskeskuksen johtokunta teki hankkeesta päätöksen
24.4.1989, ja ensimmäiset nauhoitukset tehtiin Pälkäneellä samana vuonna ja Alastarolla 1989 ja 1990. Sen jälkeen hanke eteni
niin, että vuoteen 1995 mennessä oli koottu aineisto ensimmäisen
kierroksen raportteihin myös Alatorniolla (Torniossa), Artjärvellä,
Eurajoella, Kauhavalla, Lapinlahdella, Liperissä, Savitaipaleella ja
Sotkamossa. Vuoden 2004 loppuun mennessä oli koottu aineistoa
hankkeen toista kierrosta varten jo seitsemällä paikkakunnalla.
Seuruuhanke on ollut ja on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja yliopistojen yhteistyötä. Pääosa raporteista onkin eri yliopistoihin tehtyjä opinnäytetöitä. Seuruugradun tekijöistä neljä on
jatkanut opintojaan ja tutkii puhuttua kieltä. Hanna Lappalainen
suoritti tohtorin tutkinnon vuonna 2004, Tommi Kurki väittelee
vuonna 2005, ja Liisa Mustanojalla ja Sari Rasalla on väitöskirja
tekeillä. Seuruuhanke ja tutkimusryhmässä toimiminen ovat olleet
omiaan houkuttelemaan opiskelijoita tutkijanuralle.
Käsillä oleva raportti on siten monen tekijän yhteistyötä, vaikka sen kirjoittajia onkin kaksi. Kiitämme Jaakko Yli-Paavolaa ja
muita nauhoitearkiston tutkijoita seuruuhankkeen käynnistämisestä ja eteenpäin viemisestä. Erityisen kiitoksen ansaitsevat opiskelijat, jotka työllään ovat mahdollistaneet tämän raportin syntymisen:
Annika Heikkinen, Tommi Kurki, Hanna Lappalainen, Minna Lehtinen, Mirja Möttönen, Jaana Pajarinen ja Jaana Pelttari. Kiitämme
myös kaikkia heidän ohjaajiaan hyvästä yhteistyöstä.
Lämmin kiitos Vesa Koivistolle, Hanna Lappalaiselle ja Harri
Mantilalle, jotka ovat lukeneet tämän raportin aikaisempia versioita, ehdottaneet muutoksia ja antaneet hyödyllisiä kommentteja.
Samoin sydämellinen kiitos Hanna Lappalaiselle kuvioiden tekemisestä ja Helena Sunille kirjan taittamisesta.
Helsingissä ystävänpäivänä 14. helmikuuta 2005
Pirkko Nuolijärvi

Marja-Leena Sorjonen
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1. JOHDANTO
Tarkastelemme tässä raportissa sosiolingvistisen variaationanalyysin mahdollisuuksia ja rajoja puhutun kielen tutkimuksen kentässä. Kehyksenämme on tietty aineisto ja tietty tutkimushanke,
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 1989 aloitetun murteenseuruuhankkeen ensimmäinen vaihe. Hankkeen tarkoituksena on
murteen säilymisen ja muuttumisen seuraaminen reaaliajassa kymmenellä maaseutupaikkakunnalla kymmenen vuoden välein.
Tarkoituksenamme on ensiksikin kuvata seuruututkimuksen
ensimmäisen vaiheen päätuloksia sen osaraporttien perusteella.
Näiden tulosten ja hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta pohdimme kielen variaation ja muutoksen tutkimuksen metodisia lähtökohtia sekä hahmottelemme tulevan tutkimuksen suuntaviivoja.
Painotuksemme on menetelmien arvioinnissa, mutta pyrimme
arvioimaan käytettyjä menetelmiä mahdollisimman konkreettisin
tavoin. Tähän työhön tarvitsemme empiiristä pohjaa, ja siksi on tarpeen luonnehtia systemaattisesti seuruututkimuksen tuloksia. Käsityksemme nimittäin on, että todelliseen menetelmien kehittelyyn
voidaan päästä vain, jos otetaan huomioon tutkimuksen empiria ja
arki. Sosiolingvistisen variaationanalyysin kohdalla se tarkoittaa
mahdollisesti uuvuttavaltakin tuntuvaa variaation analysoinnin yksityiskohtaisuutta.
Kuvaamme ensin lyhyesti Suomen paikallisten puhekielten variaation tutkimuksen historiaa ja kielimuodon käsitettä sekä paikannamme puheena olevan seuruututkimuksen laajempaan tutkimuskenttään. Sen jälkeen luomme katsauksen seuruututkimuksen
tärkeimpiin tuloksiin ja inventoimme niitä kiinnittäen erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 1) miten hankkeen osatutkimukset on
rakennettu, mitä kielellisiä ja sosiaalisia muuttujia on valittu, 2)
missä kielen ilmiöissä muutos näkyy vahvimmin, 3) mitkä kielen
ilmiöt eivät ole alttiita muutokselle, 4) mikä on ryhmän ja yksilön
suhde muutoksessa, 5) missä määrin voidaan puhua koko kielialueelle tyypillisistä muutostendensseistä, missä määrin esimerkiksi
itä- tai länsimurteisista tendensseistä, 6) mitkä ovat muutosprosessien selvimmät merkit ja 7) miten jo murteenseuruun ensimmäisen
vaiheen osatutkimuksissa on muokattu hankkeen alkuperäisiä lähtökohtia.
9

Tämän jälkeen pohdimme murteenseuruun ensimmäisen vaiheen kokemusten valossa, miten kielen muutosta voisi lähestyä.
Tässä yhteydessä keskustelemme puhutun kielen tutkimuksen tähänastisista metodisista lähtökohdista ja avaamme näkymää siihen,
miten kielen variaation ja muutoksen tutkimuksessa voisi hyödyntää erilaisia lähestymistapoja. Kiinnitämme huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: 1) aineistojen valinta ja rajaukset (ketkä
puhuvat, missä tilanteessa, mihin seikkoihin puheessa kiinnitetään
huomio), 2) analysoinnin keinot, kuten kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin suhde ja se, miten tutkimuksessa kuvataan yksilöiden ja ryhmien suhdetta, 3) variaation olemus ja motivointi:
kvalitatiivisen analyysin kohde ja luonne, esim. leksikaalinen vs.
(kon)tekstuaalinen, ja 4) kielellisen repertuaarin esittäminen. Lopuksi keskustelemme sosiolingvistisen tutkimuksen haasteista ja
mahdollisuuksista sosiaalisen ja kielellisen todellisuuden hahmottajana.
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2. AIEMMASTA TUTKIMUKSESTA
2.1. Puhutun suomen tutkimuksen historiaa
1970-luvulta 2000-luvulle
Sosiolingvistisen variaationtutkimuksen voi sanoa käynnistyneen
1960-luvulla, erityisesti sen jälkeen, kun William Labov julkaisi
klassisen tutkimuksensa New Yorkissa puhutun englannin äänteellisestä vaihtelusta (Labov 1966). Tämän jälkeen sosiolingvistisesti
orientoitunut tutkimus kotiutui myös Eurooppaan, erityisesti brittiläiseen ja saksalaiseen kielentutkimukseen (Trudgill 1974 ja 1983,
Milroy L. 1980, 1987, Milroy J. 1992, Coates 1986, Chambers
1995; Barbour & Stevenson 1990, Gumperz 1982) mutta myös
Pohjoismaihin (Nordberg 1994, Thelander 1980). Analyyseissa
keskityttiin paljolti äänteellisiin eroihin, joita tarkasteltiin kielenpuhujien sosiaalista taustaa vasten ja joiden perusteella tehtiin kielen muutosta ja yhteiskunnan kielellistä kerrostuneisuutta koskevia
päätelmiä. Eri kieliyhteisöjen variaation tarkastelussa on sittemmin
hyödynnetty myös monia muita näkökulmia (ks. esim. Auer 1998,
Coulmas 1997, Preston 1989 ja 1999, Long & Preston 2002).
Tähänastisen puhutun suomen tutkimuksen pitkän perinteen voi
jakaa kolmia. Kolmijaon voi nähdä myös kronologisesti erottuvina jaksoina, joskin vaiheet voivat mennä päällekkäin ja joissakin
tutkimuksissa on hyödynnetty useammanlaista lähestymistapaa.
Murteentutkimuksen ja urbaanin dialektologian välinen ero voi siis
vaihdella tutkimuksittain (vrt. Trudgill 1983).
1800-luvun lopulta aina 1900-luvun lopulle on harjoitettu dialektologista tutkimusta (1990-luvun ja sen jälkeisistä tutkimuksista
ks. esim. Mielikäinen 1994, Palander 1996, Räisänen 1998, Hurtta
2000). Dialektologia on keskittynyt paikallismurteisiin ja niiden välisiin suhteisiin tavoitteena kuvata suomen kielen historiallista kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Murteentutkimuksen metodien
avulla on piirretty kielellinen kartta Suomesta ja selvitelty yksityiskohtaisesti etenkin murteiden äänne- ja muotorakenteen syntyä sekä
jossain määrin sanastohistoriaa. Syntaksi on jäänyt tutkimuksessa
vähemmälle. Sosiaalinen konteksti on ollut läsnä ennen muuta siinä
mielessä, että pitkään keskityttiin kuvaamaan kaikkein vanhimpien
puhujien kielimuotoa. Koska dialektologisella tutkimuksella on ollut
11

pääasiassa kielihistorialliset tavoitteet, ei alueilla piilevän kielellisen
nykykirjavuuden kuvaaminen ole kuulunut keskeiseen aihepiiriin.
Murteentutkimus piti tehtävänään säilyttää jälkipolville tietoja
paikallismurteista, joiden uskottiin ennen pitkää katoavan. Paikalliset kielimuodot eivät kuitenkaan ole kadonneet, mutta maansisäisen muuttoliikkeen sekä kirja- ja yleiskieltä käyttävien instituutioiden kuten koululaitoksen ja joukkoviestinten vaikutuksesta niiden käyttöala on entisestä paljon vähentynyt (ks. myös Lehtimäki
1983). Merkittävää on kuitenkin se, että yleiskielen vaikutuspiirissä
oleva nykypuhekieli ei ole yhtenäinen, vaan kullakin alueella siihen
kuuluu alueelle ominaisia variantteja (Mielikäinen 1982, ks. myös
Nuolijärvi & Tiittula 2000, 221–279). Aluepuhekielet ovatkin sellaisia puhekielen varieteetteja, jotka pohjautuvat perinnäisiin paikallismurteisiin ja toimivat alueen standardina. Nykykielimuodot
ovat kaikkiaan entistä monikerroksisempia.
1970-luvun alusta lähtien on tehty sosiolingvistisesti painottunutta tutkimusta ja senaikaisen puhutun suomen tilaa on kuvattu monissa raporteissa ja artikkeleissa (esim. Mielikäinen 1980c, 1981c,
1981d ja 1986, Jonninen-Niilekselä 1982, Paunonen 1995 [1982],
Suojanen 1982 ja 1985, Nuolijärvi 1986b, Nahkola 1987, Palander
1987). 1970-luvulla käynnistettiin Nykysuomalaisen puhekielen
murros -hanke, johon osallistui tutkijoita Helsingin, Tampereen,
Turun ja Jyväskylän yliopistoista (ks. hankkeen esitutkimusraportti, Paunonen, Mielikäinen ja Suojanen 1976). Sen tavoitteena oli
analysoida kaupunkipuhekielten variaatiota ja eri puhujaryhmien välisiä eroja tilanteessa, jossa suuri maassa- ja maastamuutto
oli kiivaimmillaan ja Suomen kielisosiologinen kartta muotoutui
uudenlaiseksi. 1980-luvun Suomessa jatkettiin sosiolingvistisesti
suuntautunutta variaationtutkimusta eri näkökulmista ja erilaisin
painotuksin. Tuolloin ilmestyi muutamia fennistiikan väitöskirjoja,
joiden aineistona oli sekä kaupungeissa että maaseudulla puhuttua
kieltä ja jotka kaikki hyödynsivät sosiolingvistiikassa vakiintuneita
metodeja. Osa tutkijoista haki maaperänsä vahvemmin geolingvistiikasta, osa kielisosiologiasta, mutta alueellisuuden merkitys oli
kaikissa keskeinen (Nuolijärvi 1986b, Palander 1987, Nahkola
1987, Juusela 1989). 1980-luvun suomen kieltä koskeva sosiolingvistinen tutkimus kiinnittyi vahvasti pohjoismaisia kieliä koskevaan
tutkimukseen, koska osa suomalaisista tutkijoista oli mukana yhteispohjoismaisessa hankkeessa Urbanisering och språkförändring
i Norden (Nordberg 1994).
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1990-luvulla sosiolingvistiikan alaan lukeutuvia variaatiota kuvaavia väitöskirjoja ilmestyi vain yksi (Mantila 1992), mutta kaiken
aikaa on julkaistu artikkeleita ja raportteja aikaisemmin koottujen
aineistojen valossa, ja eri yliopistoissa on laadittu pääasiassa pitäjänmurteiden kielellistä variaatiota ja muutosta koskevia pro gradu
-tutkielmia. Yhteensä pro gradu -töitä on valmistunut toistasataa, ja
niistä on tekeillä kooste (Mielikäinen & Paunonen tulossa).
Sosiolingvistiikka on sekä ammentanut dialektologian tutkimustuloksista että monipuolistanut sen antamaa kuvaa kieliyhteisöstä.
Kiinnostuksen kohteena on ollut sosiaalinen variaatio ja aineistoina
eri ryhmiä edustavien puhujien kielimuodot. Metodisesti keskeistä
on ollut, että kielen ja yhteiskunnan suhteen on nähty ulottuvan
jokaiseen kielimuotoon; taustamuuttujina ja variaatiota selittävinä
tekijöinä ovat olleet kielenpuhujien sosioekonominen asema, sukupuoli, ikä jne. Suomessa on kiinnitetty huomiota erityisesti ikään ja
sukupuoleen. Aineistona on ollut pääasiassa haastatteluja.
Murteiden ja nykypuhekielen variaatiota on käsitelty monista
näkökulmista muunkintyyppisissä tutkimuksissa, joissa sosiaaliset
taustamuuttujat eivät ole olleet keskeisiä. Näissä painotukset ovat
olleet lähinnä syntaktis-semanttisia ja tuloksena on yhtäältä useamman kielellisen ilmiön esiintymistä kartoittavia tutkimuksia, joissa
on myös kvantiﬁointia (Suojanen 1981 ja 1985, Ikola, Palomäki &
Koitto 1989; myös Pajunen & Palomäki 1985a ja 1985b), toisaalta
tiettyjen semanttisten, pragmaattisten ja morfosyntaktisten ilmiöiden vaihtelua ja kehitystä syvällisesti kuvaavia analyyseja (Kuiri
1984, Laitinen 1992, Karhu 1994, Forsberg 1998).
Muutoksen ja variaation suhdetta on selvitetty sosiolingvistisissä tutkimuksissa pääosin kvantitatiivisten menetelmien avulla.
Myös idiolektien merkitys muutoksessa on noussut esille (ks. esim.
Nuolijärvi 1986b, 223–323, Palander 1987, 187–210, Nahkola &
Saanilahti 2001, 142–192), ja jonkin verran on kartoitettu myös
kielen ja kielellisten asenteiden suhdetta (esim. Mielikäinen 1981b,
Nuolijärvi 1986a, Vaattovaara tulossa). Kuva kieliyhteisöstä on tarkentunut, mutta pääosin on liikuttu makrotasolla ja keskitytty puhujien tuotokseen, kiinnittämättä laajempaa huomiota siihen, missä
oloissa ja minkälaisten kontekstiehtojen vallitessa analysoitu kielellinen tuotos on synnytetty. Sosiaalisin perustein piirretty kuva
nykysuomesta on syventynyt, mutta edelleen on liikuttu kielellisen
yleiskartan pinnassa ja tavoiteltu kielenulkoisten tekijöiden mukaan ideaalistettuja yleistyksiä.
13

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa käynnistettiin vuonna
1989 murteenseuruuhanke, jonka tavoitteena on seurata kymmenen
vuoden väliajoin murteen muutosta kymmenellä, eri puolilla Suomea sijaitsevalla paikkakunnalla. Kyseessä on siis reaaliaikatutkimus, josta tässä yhteydessä kuvataan sen ensimmäisen kierroksen
tuloksia (reaaliaikatutkimuksesta ks. Saanilahti & Nahkola 2001,
Paunonen tulossa). Seuruun ensimmäisestä kierroksesta on valmistunut yhdeksän osaraporttia (Heikkinen 1992, Kurki 1998a, 1998b
ja 1999, Lappalainen 1994, Lehtinen 1996, Möttönen 1997, Pajarinen 1995, Pelttari 1996; ks. myös Kurki 2001). Toisesta kierroksesta on valmistunut kaksi raporttia (Mustanoja 2001, Kukkonen
2002). Useimmat osaraportit ovat eri yliopistoissa asianomaisten
laitosten ohjauksessa valmistuneita pro gradu -tutkielmia.
Tässä luvussa mainitut tutkimukset ovat painottuneet monella lailla. Yhtäältä on vallitsevana ollut dialektologinen, toisaalta
sosiolingvistinen näkökulma; eräissä tutkimuksissa on käytetty
maaseutupuhekielen aineistoja, toisissa taas kaupunkien syntyperäisten tai niihin muuttaneiden puhekieltä. Joissakin tutkielmissa
on keskitytty tarkastelemaan muutosta kielensisäisen rakenteen
kannalta, toisissa taas kielen vaihtelu on kytketty erilaisiin sosiaalisiin prosesseihin. Kielen tilaa on hahmoteltu monien fonologisten
ja morfologisten piirteiden avulla, mutta on myös voitu keskittyä analysoimaan yhtä, usein syntaktis-semanttista ilmiötä. Seuruuhanke on
sosiolingvistis-dialektologinen hanke, jossa keskitytään fonologisten
ja morfologisten piirteiden variaatioon.
1980-luvulta lähtien on Suomessa harjoitettu vuorovaikutuksen
tutkimusta, jonka painotus on ollut erityisesti etnometodologisessa
keskustelunanalyysissa (metodista ks. esim. Sacks 1992, Schegloff
1995, Drew & Heritage 1992; ks. myös Gumperz 1982, Auer 1998).
Tänä aikana on kehitetty vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmiä
ja analysoitu monentyyppisiä aineistoja (ks. esim. Hakulinen 1989
ja 1996, Tainio 1997, Seppänen 1998, Kangasharju 1998, Haakana
1999, Raevaara 2000, Sorjonen 2001)1. Vuorovaikutuksen tutkimus
on syventänyt käsitystä tuotosten kontekstisidonnaisuudesta ja pal1

Yhtäältä näkökulma on ollut jonkin kielellisen tai ei-kielellisen keinon käytössä
(esim. Seppänen 1998, Haakana 1999, Sorjonen 2001, Routarinne 2003), toisaalta
joidenkin kielellisten toimintojen rakentumisessa (esim. Kangasharju 1998, Raevaara 2000, Kajanne 2001, Halonen 2002, Lehtinen, E. 2002, Berg 2003). Myös
sukupuolen ilmipano erilaisissa teksteissä on ollut tutkimuksen kohteena (Tainio
2001).
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jastanut osaltaan sosiolingvististen menetelmien ja näkökulmien
rajoituksia, joihin on kiinnitetty huomiota jo aiemminkin (Nuolijärvi 2000, ks. myös Hakulinen 1980). Mikrotason ilmiöt ja paralingvistiset seikat ovat tulleet esiin toisella tavoin kuin aiemmin.
Keskeisenä on pidetty kielellisen toiminnan merkitystä sosiaalisen
toiminnan ja normiston rakentajana. 1990-luvun puolivälistä lähtien on erityisesti tutkittu vuorovaikutusta institutionaalisissa tilanteissa (Kangasharju 1998, Haakana 1999, Raevaara 2000, Kajanne
2001, Ruusuvuori, Haakana & Raevaara 2001, Sorjonen, Peräkylä
& Eskola 2001).2 Variaation näkökulma ei keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa ole toistaiseksi juuri ollut esillä. 1990-luvulla on
käynnistynyt keskustelu eri menetelmien rinnakkainolosta ja on
yritetty hakea variaationanalyysin ja vuorovaikutuksen tutkimuksen kosketuspintaa (Nuolijärvi 1990 ja 2000, Nuolijärvi & Tiittula
2000, Lappalainen 1999 ja 2004).
Suomalainen kieliyhteisö on viime vuosikymmenten kuluessa
kokenut niin perinpohjaisia mullistuksia, että mikään esittelemämme näkökulma puhutun kielen ilmiöihin ei yksin tavoita sen nykyistä kielellistä moniulotteisuutta. Puhuttua kieltä on syytä tutkia
eri menetelmin ja sitä tutkitaan monipuolisesti, mutta tarve saada
tietoa variaatioilmiöistä ei ole hävinnyt.

2.2. Kielimuoto käsitteenä
Sosiolingvistisessä tutkimuksessa on vuosien varrella pohdittu tutkimuksen peruskäsitteitä, erityisesti niitä, joiden avulla pyritään
erottamaan ryhmien tai yksilöiden kielenkäyttöä toisistaan. Nykytilanteessa on entistä enemmän syytä pohtia vakiintuneen oloisten
käsitteiden luonnetta ja relevanssia, koska kieliyhteisön muutokset
voivat lyhyessäkin ajassa olla moninaisia. Eri suuntiin kohdistuvat
muuttoliikkeet samoin kuin muunlainen liikkuvuus ja elämäntapojen muutokset ovat tehneet yhteisöistä kielellisesti entistäkin sekakoosteisempia ja rakenteeltaan kaiken aikaa muuttuvia.
Kielimuotoja kuvaaviin, paljon käytettyihin termeihin ovat
kuuluneet esimerkiksi murre, kaupunkikieli, standardi, puhekieli,
2

Tutkittu on mm. vuorovaikutusta lääkärin vastaanotolla, ryhmäterapiassa,
kokouksissa, televisiokeskusteluissa ja adventistien raamatuntutkistelussa.
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yleiskieli ja yleispuhekieli. Näiden avulla on yritetty hahmottaa
sitä, millainen erilaisten puhetapojen suhde on koko kielialueella ja kullakin paikkakunnalla. Termejä on usein käytetty teknisinä,
kieliaineksen analyysia helpottavina erottelevina luonnehdintoina, eikä niitä ole pidetty tarkkarajaisina käsitteinä. Monet tutkijat
ovat keskustelleet kielimuotoihin viittaavien termien käyttökelpoisuudesta ja kuvausvoimasta (ks. esim. Mielikäinen 1980a, 25–35,
Nuolijärvi 1986b, 223–238 ja 2001, Helasvuo 1988, Hurtta 2001)
tai viitanneet niihin sisältyviin ongelmiin (esim. Paunonen 1995
[1982], Mantila 1997, Nuolijärvi 2001).
Erityisen ongelmallisia 2000-luvun alun näkökulmasta ovat
murre, standardi ja yleispuhekieli. Pohdittava onkin, millaisia
käsityksiä kielimuodosta ja oletuksia varhaisemmista kielimuodoista välitämme, kun luonnehdimme jotakin varianttia murteen
mukaiseksi tai siitä poikkeavaksi. Murteen mukaisesta variantista
puhuttaessa taustaoletuksena saattaa olla se, että kulloinkin puheena oleva alue olisi esimerkiksi muutamia kymmeniä vuosia sitten
ollut kielimuodoltaan homogeeninen. Jotta voisi verrata eriaikaista
kielenkäyttöä, on yleistettävä, mutta ei ole perusteita lähteä siitä,
että tietyn alueen varhempi kielenkäyttö on ollut homogeenisempaa kuin nykyinen (ks. Nuolijärvi 1988).
Standardin käsitteellä tarkoitetaan sosiolingvistisessä tutkimuksessa useimmiten kirjakielen mukaista puhetapaa. Suomen
kielen tutkimuksessa standardia korvaava yleisesti käytetty termi
on yleiskieli, jonka äänne-, muoto- ja lauserakenne on kirjakielen
mukainen (ks. esim. Ikola 1972, Koivusalo 1979). Kirjakieliseen
puhetapaan standardina on viitattu siitä huolimatta, että sosiolingvistisessä normistossa jokin muu kielimuoto voi yhtä hyvin kuin
kirjakieli nousta standardin asemaan. Näin siis esimerkiksi Tampereella tavoiteltavana standardina olisikin Tampereen seudun
puhekieli eikä kirjakieltä tavoitteleva kielimuoto. Sitä paitsi jokin
variantti ei tule käyttöön eri puolilla Suomea vain siksi, että se tunnetaan myös koulutettujen, pääkaupunkiseudulla asuvien puheessa,
vaikka pääkaupunkiseudun puhetapa vaikuttaakin laajalti muuhun
maahan. Vaikutussuhteet ovat siten moninaiset, ja eri paikkakunnilla tapahtuu ympäristön mukaan omaehtoista kehitystä. Määrittelyongelmista huolimatta standardin käsite on kuitenkin ollut
käyttökelpoinen siksi, että se on ollut valtakunnallinen kielimuoto,
johon kaikilla suomalaisilla on viimeistään kirjallisuuden ja koululaitoksen kautta jonkinlainen suhde. Standardikieli on tarjonnut
16

ikään kuin pisteen, johon kaikkia muita on voinut suhteuttaa, ilman että suhteuttamiseen olisi sisältynyt normatiivisia painotuksia.
Standardin valintaa suhteutuspisteenä voi kuitenkin sinänsä pitää
normatiivisena.
Ongelmallista on myös kielimuotojen varsin jyrkkä erottaminen
toisistaan. Murteen ja yleiskielen raja on usein esitetty liian selvänä
ja usein painottaen sitä niin, että paikallinen kielimuoto on suhteessa yleiskieleen ikään kuin toissijainen. Tällainen tarkastelutapa
tulee näkyviin seuruutöissäkin muun muassa seuraavilla tavoilla,
joilla variaatiota luonnehditaan: ”jokin paikallinen kielimuoto on
yleiskielen kannalla”, ”itäsuomalainen korvaa yleiskielen nominatiivimuodot me, te ja he varianteilla myö, työ, hyö” (Heikkinen
1992, 138). On kuitenkin myös kysyttävä sitä, mikä on paikallisen
ja alueellisen kielimuodon suhde, ja eri paikkakuntien ja eri piirteiden kohdalla on pohdittava sitä, miten ja missä määrin on relevanttia peilata eri kielimuotoja yleiskieleen.
Termiä yleispuhekieli on käytetty kuvaamaan sellaista kielimuotoa, johon sisältyy runsaasti laajalti tunnettuja, puhekielessä
yleistyviä variantteja (ks. esim. Mielikäinen 1980a, Nuolijärvi
1986b; termiä koskevasta kritiikistä ks. Mantila 1997). Tällaisia
variantteja ovat viime vuosikymmeninä olleet esimerkiksi tyyppi
korkee, pimee, tyyppi sanoo (pro sanoa) ja partisiippivariantti ollu,
saanu. Yleistyvät variantit ovat useissa tapauksissa olleet läntisten
ja eteläisten murteiden variantteja, ja siksi tästä kielimuodosta voisi
useimmiten käyttää termiä eteläsuomalainen puhekieli (Nuolijärvi
& Tiittula 2000, 221–279).
Tässä raportissa olemme suhtautuneet varovaisesti moniin termeihin. Eri paikkakuntien kielimuotoa koskevissa kuvauksissamme olemme käyttäneet käsitettä nykypuhekieli, esimerkiksi Pälkäneen nykypuhekieli. Yhtä hyvin nykykielimuotoa voisi nimittää
murteeksi (dialect). Murre-termiä olemme kuitenkin käyttäneet
säästeliäästi lähinnä silloin, kun olemme viitanneet aiempaan kirjallisuuteen. Yleiskielellä tarkoitamme totuttuun tapaan kirjakielen
mukaista puhetapaa. Varianttien suhteita kuvatessamme käytämme käytännön syistä yleiskieli-termiä eräänlaisena viittauspisteenä
(esimerkiksi ”yleiskielen ts-yhtymän vahva-asteisena vastineena
on tt”). Viittauspisteeksi yleiskieli sopii hyvin, koska se ei ole minkään alueen kielimuoto ja kuitenkin kaikkialla tunnettu ja kaikkialla
vaikuttava. Standardista emme puhu, ja näin yritämme välttää sen
käsityksen, että standardi olisi sama kaikkialla maassa. Yleiskielis17

tymisellä tarkoitamme prosessia, jossa puhuja lähenee kirjakielen
mukaista puhetapaa. Yleispuhekieli-termiä emme käytä. Sen sijaan
puhumme yleistyvistä tai ekspansiivisista varianteista, joista toiset
voivat olla hyvinkin laajalti käytössä, kun taas toiset ovat levikiltään suppea-alaisempia, mutta silti vahvasti yleistyviä. Useimmat
yleistyvät variantit ovat läntisiä tai eteläsuomalaisia, joskus myös
itäisiä tai pohjoisia. Kaikkiaan käsittelemme variaatiota enemmän
piirteiden kuin varieteettien tasolla (vrt. Mantila 1997).
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3. MURTEENSEURUUHANKKEEN
LÄHTÖKOHTIA JA PERUSOLETUKSIA
Murteenseuruuhanke käynnistettiin vuonna 1989 tilanteessa, jossa
sekä Suomen kaupunkipuhekieliä että maaseudun kielimuotojen
muuttumista oli tutkittu variaationanalyysin menetelmin jo lähes
parikymmentä vuotta. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin tällöin seurata sitä, ”kuinka paikallismurteet kehittyvät luonnostaan, omalta
pohjaltaan, silloin kun niiden puhujayhteisöissä ei ole meneillään
suuria sosiaalisia mullistuksia” (Suunnitelma 24.4.1989, s. 3). Seuraavassa kuvaamme hankkeen lähtökohtia niin kuin ne on kuvattu
sen alkuperäisessä suunnitelmassa 1989.
Hankkeen alatavoitteiksi asetettiin seuraaviin kysymyksiin vastaaminen (mts. 3–4):

•
•
•
•
•
•

•
•

Millaisia ovat tähänastiset muutokset 1800-luvun lopulla
syntyneiden kielestä 1910–1920-luvuilla syntyneiden kieleen?
Millaisia ovat ikäkausittaiset erot tällä hetkellä?
Miten nuorison kieli muuttuu ikää myöten?
Miten idiolekti muuttuu ikää myöten?
Onko murteen muutoksessa ikäryhmittäisiä, sukupolvittaisia, sukupuolikohtaisia, koulutuksesta johtuvia tms. yhteisiä piirteitä?
Miten paikallismurteisiin vaikuttavat
– ympäröivät valtamurteet, ts. prestiisiasemaan päässeet
naapurimurteet,
– yleiskieli ja
– pääkaupunkiseudun kieli?
Miten kehittyvät a) yleiskieltä lähellä b) yleiskielestä kaukana olevat murteet?
Miten paikallismurteeseen vaikuttaa se, onko asianomainen kunta a) ”kehittyvä” b) ”taantuva”?

Suunnitelman mukaan tutkittavaksi tuli valita 10 maaseutupaikkakunnalla sijaitsevaa kylää niin, että kussakin kylässä haastatellaan 10 vuoden välein 15:ta kolmeen eri ikäryhmään kuuluvaa
puhujaa (lapset, työikäiset, vanhat), naisia ja miehiä. Vaatimuksena
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oli, että haastateltavat ovat paikkakunnalla syntyneitä ja koko ikänsä siellä asuneita ihmisiä, jotka eivät puhu ammatikseen eivätkä
ole suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaavaa. Suunnitelmaan
kuului myös se, että hankkeen eri kierroksilla haastatellaan samoja
puhujia siinä määrin kuin se on mahdollista.
Tutkittavien paikkakuntien valinnan perusteina oli toisaalta se,
että pitäjät edustivat suomen eri päämurteita ja että kustakin pitäjästä oli olemassa tai tekeillä Suomen kielen näytteitä -sarjan vihko (1800-luvun lopulla syntyneiden puhetta). Tutkittavaksi otettiin
Alastaro (lounaiset välimurteet, Kurki 1998a), Alatornio (Peräpohjan murteet, Tornion ryhmä, Pelttari 1996), Artjärvi (kaakkoishämäläiset murteet, Iitin ryhmä, Lappalainen 1994), Eurajoki (lounaismurteet, Kurki 1998b ja 1999), Kauhava (eteläpohjalaiset murteet,
Lehtinen 1996), Lapinlahti (pohjoissavolaiset murteet, Heikkinen
1992), Liperi (itäsavolaiset murteet, Pajarinen 1995), Pälkäne (perihämäläiset murteet, Kurki 1999) ja Sotkamo (Kainuun murteet,
Möttönen 1997).3 Kurki (2001) kokoaa kolmen seuruuraportin
(Eurajoki, Alastaro ja Pälkäne) tuloksia muutaman piirteen valossa
ja pohtii muutoksen moninaisuutta.
Seuraavalla sivulla on kartta tässä raportissa käsitellyistä keruupitäjistä. Paikkakuntien valinnassa on pyritty kattavuuteen, mutta
koska kohteita on otoksen luonteisesti vain yhdeksän, monet laajat
murrealueet ovat jääneet analyysin ulkopuolelle. Tietoa jää puuttumaan esimerkiksi etelähämäläisistä, keskipohjalaisista, länsi- ja
eteläsavolaisista murteista sekä kaakkoismurteista. On myös otettava huomioon, että kustakin pitäjästä on valittu yksi kylä, joka siis
saa edustaa koko pitäjän kielimuotoja. Nämä rajoitukset on hyvä
pitää mielessä, kun murteenseuruuhankkeen valossa tehdään yleistäviä päätelmiä kunkin paikkakunnan, murrealueen ja suomalaisten kielimuotojen kehityksestä.
Hankkeen ensimmäisen kierroksen aineiston keruu on jakautunut seitsemälle vuodelle: hanke aloitettiin vuonna 1989 ja viimeisen pitäjän aineisto nauhoitettiin 1995. Hankkeen ensimmäinen
kierros on pääasiassa toteutettu yhteistyössä yliopistojen kanssa
niin, että suomen kielen opiskelijat ovat pro gradu -työnään kerän-

3

Kaakkoismurteiselta Savitaipaleelta on kerätty aineisto, mutta pro gradu -tutkielma ei ole valmistunut.
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Alatornio

Sotkamo
Lapinlahti

Kauhava

Liperi
Pälkäne

Eurajoki
Alastaro

Artjärvi

21

Savitaipale

neet ja litteroineet aineiston ja laatineet siitä tutkimusraportin. Raporteissa on keskitytty tarkastelemaan sellaisia fonologis-morfologisia piirteitä, joiden perusteella murteita on jaoteltu aiemmissa
tutkimuksissa. Tähän on osin ohjattu jo hankkeen suunnitelmassa
(24.4.1989), jonka mukaan tarkasteltavaksi ”voitaneen ottaa enintään 10 kielenpiirrettä, joista 2–3 voisivat olla samat kaikissa kohteissa (esim. d:n ja ts:n edustus), muut ehkä kohteittain tai ikäryhmittäin valinnaisia” (s. 7).
Seuraavassa luvussa käymme tarkastelemaan, mitä suunnitelman tarjoamissa kehyksissä on saatu selville.
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4. MITÄ SEURUUTUTKIMUKSEN
ENSIMMÄISESSÄ VAIHEESSA ON SAATU
SELVILLE?
4.1. Johdanto
Tässä luvussa esitämme kielenpiirteittäin kunkin paikkakunnan
variaation kehitystendenssit. Tarkastelemme ensin sekä länsi- että
itämurteiden puolella tunnettuja vaihteluilmiöitä ja niiden kehitystä murteenseuruun 1. vaiheen kohdepaikkakunnilla. Sitten käsittelemme pelkästään länsimurteissa tunnettuja vaihteluilmiöitä ja sen
jälkeen vain itämurteissa tunnettuja vaihteluilmiöitä. Länsimurteisen Peräpohjan Alatornioon kiinnitämme erityistä huomiota (pohjoisen Suomen murteiden erityisyydestä, ks. Paunonen 1991, Wiik
2004, 180–203).
Kaikissa raporteissa analysoitujen piirteiden kohdalla etenemme
lännestä itään (ks. liitteenä olevaa karttaa), mutta muuten olemme
pyrkineet löytämään piirrettä selkeimmin kuvaavan etenemisjärjestyksen (esim. yleisgeminaatiota kuvaamme ensin itämurteisilla
paikkakunnilla). Tarkoituksena on inventoida kunkin paikkakunnan kehityksen pääpiirteet. Emme siis käsittele yksityiskohtaisesti
kaikkia paikkakuntakohtaisissa raporteissa esitettyjä seikkoja, vaan
yritämme nostaa esiin keskeiset tendenssit. Tuomme esiin myös
piirteiden välisiä eroja ja niiden painoarvoa muutoksen kannalta.
Siten esimerkiksi kiinnitämme eri kohdissa huomiota siihen, miten varianttien esiintymämäärät vaikuttavat muutoksen luonteeseen
ja missä määrin eri piirteitä voi käyttää ennustettaessa muutoksen
suuntaa.
Tutkimuksen kohteena seuruuraporteissa on seuraavia piirteitä.
Suurin osa piirteistä on samoja, joita on käsitelty monissa tähänastisissa sosiolingvistisissä tutkimuksissa ja joiden avulla on kartoitettu ainakin kolmea tendenssiä: kielimuodon muuttumattomuutta,
yleiskielen suuntaan vieviä kehityskulkuja ja uudenlaisen maaseutupuhekielen muotoutumista.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ts,
d,
yleisgeminaatio,
erikoisgeminaatio,
jälkitavujen A-loppuiset diftongit,
yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit,
monikon 1. persoonan pronomini,
labiaalistuminen,
švaavokaali,
diftonginreduktio,
diftongien avartuminen,
vokaalienvälinen h,
i-loppuiset diftongit,
inessiivin pääte,
sisäheitto,
i:n loppuheitto,
MA-inﬁnitiivin illatiivi,
verbin persoonapääte -mmA,
sandhi,
ñk : ñk ~ ñk : ññ,
tehen ~ teen, lujen ~ luen -vaihtelu,
aktiivin NUT-partisiippi,
pitkät vokaalit (moa, peä, kalloo, leipee),
mennä ~ männä -vaihtelu,
-pi,
liudennus,
luja aluke,
lyhyen vokaalin pidentyminen lyhyen pääpainollisen
tavun jäljessä,
adessiivin pääte ja
-kin-liitepartikkeli.

Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta käy ilmi, mitä piirteitä
kullakin paikkakunnalla on analysoitu.
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Taulukko 1. Seuruupaikkakunnilla tutkitut kielenpiirteet.

ts
d
Ygem
Egem
eA
OA
UA
iA
*Pron
**Pron
Lab
Švaa
DiftR
DiftA
-hi-dift
Iness
SisäH
-i > ø
MA-inf
-mmA
Sandh
ñk
tehen
NUT
moa
mäne
-pi
Liud
Aluke
Vpid
Adess
-kin

EurJ

ATar

Pälkä

Art

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

Kau- ATor
hava
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Lip

Sot

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

LapL

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

*Yks.1. ja 2. pers. pron.; **Mon. 1. pers. pron.
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Yleensä seuruuhankkeen osatutkimuksissa on tarkasteltu kolmen ikäryhmän puhetta; poikkeuksena on Artjärvi, jossa ryhmiä
on neljä. Kuhunkin ikäryhmään on otettu mukaan viisi haastateltavaa, Alatorniolla haastateltavia on ollut ryhmässään kuusi. Seuruuhankkeen suunnitelman mukaan (24.4.1989) ikäryhmät olivat
seuraavat: 10–15-vuotiaat, 40–45-vuotiaat ja 70–75-vuotiaat. Ryhmien ikähaarukka voi kuitenkin vaihdella raporteittain. Taulukossa
2 esitämme yleiskuvan raporteissa käytetyistä ikähaarukoista.

Taulukko 2. Haastateltavaryhmien ikärakenne.

Eurajoki EurJ
Alastaro ATar
Pälkäne Pälkä
Artjärvi Art

Lapset tai
koululaiset
10–15
9–14
9–15
10–14

Kauhava
Alatornio ATor
Lapinlahti LapL
Liperi Lip
Sotkamo Sot

11–15
11–15
10–12
10–15
8–13

Nuoret

21–27

Keskiikäiset

Eläkeikäiset

40–49
36–52
39–46
38–45

70–76
58–67
68–71
66–73

38–53
38–43
33–41
38–49
38–49

58–76
67–74
62–83
70–75
69–72

Kaikilla paikkakunnilla lukuun ottamatta Artjärveä on periaatteessa kolme ikäryhmää: lapset, joita osa kirjoittajista kutsuu nuoriksi tai koululaisiksi, keski-ikäiset, joita jotkut kutsuvat työikäisiksi, ja eläkeikäiset, joita useat kutsuvat vanhoiksi. Seuruuhankkeen
alkuperäisessä suunnitelmassa edellytetään, että kullakin paikkakunnalla valitaan juuri nämä kolme ryhmää.
Lasten ja koululaisten ryhmä on melko yhtenäinen; kun otetaan
huomioon kaikki 9 paikkakuntaa, vanhimman ja nuorimman ikäero
on 7 vuotta. Yhdellä paikkakunnalla ero voi olla 2–5 vuotta. Keskiikäisten ryhmä sen sijaan on iältään heterogeenisempi; vanhimman
ja nuorimman ikäero on 20 vuotta. Yhdellä paikkakunnalla ero voi
olla 5–16 vuotta. Vanhimpien ikäryhmä on kaikkein heterogeeni26

sin; vanhimman ja nuorimman ikäero on 25 vuotta. Yhdellä paikkakunnalla ero voi olla 3–21 vuotta. Eläkeikäisten ja keski-ikäisten
ryhmät sisältävät siis oikeastaan kaksi sukupolvea.
Artjärvellä on lisäksi nuorten ryhmä, iältään 21–27-vuotiaita. Se
sijoittuu tasaisesti lasten ja keski-ikäisten väliin. Tätä sukupolvea
kommentoimme tarpeen mukaan. Käytämme tekstissä ikäryhmistä nimityksiä nuoret, keski-ikäiset ja eläkeikäiset (tai eläkeläiset).
Artjärven nuorten ryhmää kutsumme nuoriksi aikuisiksi. Murretermillä viittaamme joissakin kohdin seuruututkimusta varhempien sukupolvien kielimuotoon (joissakin seuruututkimuksissa vertailuaineistona käytettyjen, Suomen kielen näytteitä -sarjassa esitettyjen litteraatioiden puhujiin) tai varhemmassa kirjallisuudessa
esitettyihin kuvauksiin alueen kielimuodosta. Seuruututkimuksen
osanottajien kielimuotoon viitatessamme käytämme termejä nykykieli tai nykypuhekieli.
Luvun lopuksi teemme yhteenvetoa siitä, mihin suuntaan suomalainen kieliyhteisö on menossa murteenseuruun 1. vaiheen tulosten valossa.

4.2. Itä-, länsi- ja pohjoismurteissa tunnettuja
vaihteluilmiöitä
Ensimmäiseksi käsittelemme äänne- tai muotovaihtelua, jota esiintyy laajalti sekä itä- että länsimurteissa. Kiinnostuksen kohteena
ovat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ts-yhtymä,
d,
yleisgeminaatio,
erikoisgeminaatio,
jälkitavujen A-loppuiset diftongit,
yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit,
monikon 1. persoonan pronomini ja verbin persoonapääte,
labiaalistuminen,
švaavokaali ja
diftonginreduktio.
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4.2.1. ts-yhtymä
ts-yhtymän edustusta ja variaatiota on 1900-luvun kolmen viimeisen
vuosikymmenen aikana tutkittu lähes kaikissa Suomessa tehdyissä sosiolingvistisissä tutkielmissa. Myös murteenseuruuhankkeen
1. vaiheessa piirre on ollut analyysin kohteena kaikilla yhdeksällä
paikkakunnalla.
ts-yhtymän edustus on suomen murteissa ollut hyvin kirjava.
Mielikäisen (1991, 8–12) mukaan nykypuhekielessä läntinen vaihtelematon (tt : tt) ja itäinen astevaihtelullinen variantti (ht : t) näyttävät yhdistyvän niin, että kvaliteetti on lähinnä läntinen tt (mettä)
ja kvantiteetti savolaismurteinen (ht :) t (metän). Yleiskielen kaltainen vaihtelematon ts : ts on tunnettu ainoastaan joissakin kaakkoismurteissa ja on siten murteissa ollut harvinainen. (Kettunen 1940a
ja 1940b, kartta 8, Leskinen 1979.)
Vaihtelematonta ts-sanastoa tunnetaan murteissakin runsaasti,
esimerkiksi sellaiset sanat kuin vatsa, vitsi ja putsata ovat yleisesti vaihtelemattomia ja samanlaisia kuin yleiskielessä. Analyysin
kohteena ovatkin useimmissa seuruututkimuksissa olleet yleisesti käytetyt sanat etsiä, itse, katsoa, katsella, kutsua, metsä, paitsi,
ruotsi, seitsemän, viitsiä, joissa ylipäätään vaihtelua esiintyy. Joissakin tutkimuksissa on lisäksi tarkasteltu ts:n edustusta kauempana
sanassa, kuten prolatiivimuodoissa (lävitse) tai tarvita- ja häiritätyyppisten verbien taivutusmuodoissa. ts:n sisältävän sanaston tarkastelussa on otettava ja on otettu huomioon astevaihtelun lisäksi
esimerkiksi äänneympäristö ja sanan frekvenssi. Kirjavuudesta
huolimatta – ja ehkä juuri siksi – ts-yhtymän edustus tarjoaa hyvän
esimerkin vaihtelukehityksen monimuotoisuudesta.
1800-luvulla syntyneiden eurajokisten puheessa esiintyy sekä
yksinäisspirantti että geminaattaspirantti. Näin ei ole enää laita
1990-luvun Eurajoen kielenkäytössä. Ensi tavun jälkeisissä asemissa vahvassa asteessa kaikilla ikäryhmillä yleisin variantti on laajemminkin länsimurteissa käytetty tt (eläkeikäiset 76 %, n = 26/34;
keski-ikäiset 87 %, n = 34/39; nuoret 81 %, n = 30/37), heikossa
asteessa t (eläkeikäiset 96 %, n = 110/115; keski-ikäiset 98 %, n =
40/41; nuoret 43 %, n = 3/7). Kaikkiaan heikon asteen esiintymiä
on nuorilla aineistossa hyvin vähän (t n = 3/7, tt n = 1/7; ts n = 2/7,
ss 1/7). Kauempana sanassa yleiskielen ts-yhtymän vahva-asteisena vastineena on kaikilla ikäryhmillä aina tt. (Kurki 1998b, 45–60.)
Eurajoella siis nuorten kielenkäyttö näyttää heikon asteen asemissa
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poikkeavan jonkin verran muiden ryhmien kielenkäytöstä: heidän
puheessaan t, ts ja tt kilpailevat keskenään. Aikuiset, eläkeikäiset ja
keski-ikäiset, käyttävät heikon asteen asemissa lähes yksinomaan
t:tä. Muutoksen suuntaa on kuitenkin vaikea ennustaa, koska nuorilla esiintymiä kustakin variantista on hyvin vähän. Kuva eri varianttien välisestä kilpailusta heikon asteen asemissa voi siten olla
myös sattumanvarainen. Kuva yhtenäisestä käytöstä Eurajoella on
vielä vahvempi, kun vahvan ja heikon asteen asemien edustus yhdistetään.
Alastarolla 1800-luvulla syntyneiden murteenpuhujien yksinomainen variantti ensi tavun jälkeisissä vahvan asteen asemissa on
ollut tt. Se on edelleenkin valtaedustuksena eläkeikäisten ja nuorten kielenkäytössä ja yleinen myös keski-ikäisillä. Eläkeikäisten
ja keski-ikäisten ryhmien kaikki yksilöt käyttävät silloin tällöin ts:
ää. Keski-ikäiset ovat jonkin verran yleiskielisempiä kuin muut
ryhmät, vaikka heilläkin ts-varianttia on vahvan asteen asemissa
hieman vähemmän kuin murteellista varianttia (ts-esiintymiä 43
%, n = 6/14). Suurin osa yksilöistä on heikon asteen asemissa tt:n
kannalla, mutta joka ryhmässä on 1–2 yksilöä, joilla on sen rinnalla
yksi t:llinen tai ts:llinen esiintymä. Kauempana sanassa yleiskielen
ts-yhtymän vahvan asteen vastineena on Alastarolla kuten Eurajoellakin aina tt. (Kurki 1998a, 29–37.)
Pälkäneen murteessa on yleiskielen ts:n vastineena ollut kaikissa asemissa vaihtelematon tt. Nykypälkäneläisillä esiintyy vaihtelua sekä vahvan että heikon asteen asemassa. Sekä eläkeikäisillä
että keski-ikäisillä on vahvassa asteessa tt tai ts. Nuorilla ei ole
pyrkimystä yleiskielen suuntaan, vaan nuoret käyttävät vain tt:llisiä
muotoja. Heikossa asemassa ts:n vastineina ovat ts, tt ja t. t:llinen
vastine näyttäisi olevan yleisempi, mitä nuoremmasta ikäryhmästä
on kyse. Muodot kato ja katon ovat yleisiä juuri nuorimmilla. Pälkäneen esimerkit osoittavat osaltaan, miten kaksi valtatyyppiä, läntinen ja itäinen, kontaminoituvat (vrt. Mielikäinen 1991, 8–12), ja t
löytää sijansa sielläkin, missä sitä ei aikaisemmin ole ollut. (Kurki
1999, 37–48 ja liite 2.) Mahdollinen muutos näkyy siis myös tällä
tavoin, ei vain yleiskielistymisenä ts:n suuntaan.
Kaakkoishämäläisellä Artjärvellä vahvan asteen asemassa on
kolme varianttia: ts, tt ja t. Yksinäis-t esiintyy kuitenkin vain passiivin preesensmuodossa katotaan. Valtaedustuksena keski-ikäisillä,
nuorilla aikuisilla ja nuorilla on tt, eläkeikäisillä ehkä yllättävästi
ts. Nuoret aikuiset ovat huomattavan paljon murteellisempia (tt:n
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osuus 80,9 %, n = 38/47) kuin eläkeikäiset (tt:n osuus 40,2 %, n =
33/82). (Lappalainen 1994, 117–122.) tt:n pienempi osuus eläkeikäisten puheessa selittyy eräiden ts:ää houkuttelevien lekseemien
runsaalla käytöllä (seitsemän, paitsi) ja kenties sillä, että kolme
eläkeikäisten ryhmän edustajaa ovat haastattelutilanteessa asettuneet muita selvemmin haastateltavan rooliin, mistä yleiskieliset
variantit ovat yksi osoitus. Heikossa asteessa ts:n osuus on kaikissa
ikäryhmissä selvästi pienempi kuin vahvassa asteessa. t:n osuus on
joka ryhmässä varsin suuri (eläkeikäisillä noin 36 %, n = 24/66;
muilla noin 45 %, n = 34/74, 38/83 ja 30/64), tt:n osuus muissa
ryhmissä noin kolmannes, nuorilla neljännes tapauksista. (Lappalainen 1994, 122–130.) Murteellisin joukko on Artjärvellä selvästi
miesvaltainen, mutta myös vähiten murteelliset ovat miehiä. Yleiskielisimmät ovat eläkeikäisten ryhmästä. On huomattava, että ts:ää
on esiintynyt jo aikaisemmillakin sukupolvilla, joten 1920-luvulla
syntyneet eivät ole ensimmäinen yleiskielisyyttä tavoitteleva sukupolvi (Lappalainen 1994, 131–134.)
Etelä-Pohjanmaalla ts:n edustajana on aiemmin ollut vaihtelematon tt. Nykyisinkin Kauhavan puhekielessä vaihtelua on vähän.
Eläkeikäisistä yhdellä naisella yleiskielisen ts:n osuus vahvan ja
heikon asteen asemissa on noin 20 % (n = 8/41), muilla on yksittäistapauksia. Tietyissä lekseemeissä jotkut käyttävät yksinäis-t:tä
(kato, ite). Näitäkin tapauksia on erittäin vähän. (Lehtinen 1996,
26–31.) Kovin paljon muutoksia Kauhavalla ei siis ole ollut.
Peräpohjalaismurteissa ts-yhtymän vastineena on ollut vaihtelematon tt. Alatornion nykypuhekielessä vanha kanta on säilynyt
jokseenkin ennallaan. Vahvan asteen edustus on varsin yhtenäinen:
joillakin keski-ikäisillä ja nuorilla on vain muutamia ts-tapauksia. Heikossa asteessa yleiskielisiä muotoja on 311 esiintymästä
yhteensä vain kahdeksan, joista seitsemän on lekseemissä ruotsi;
näistä kuusi esiintymää on yhden eläkeikäisen naisen puheesta.
Valtaedustus eläkeikäisillä ja nuorilla on tt (noin 85 %, n = 96/113
ja 37/43). Keski-ikäisillä kolmannes tapauksista on yksinäis-t:llisiä
(52/155). Tosin kaikki yksilöt eivät käytä niitä samassa määrin. tvarianttia tavataan vain neljässä lekseemissä: itse, katsella, katsoa
ja kutsua. Kato-variantin osuus on suurin, ja yksinäis-t:llisen variantin osuus onkin lähes kokonaan sen varassa. (Pelttari 1996, 79–88.)
Alatornion muutos saattaa siis levätä varsin harvojen puhujien ja harvojen lekseemien harteilla, jos muutoksesta ylipäätään voi puhua.
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Lapinlahdella vahvan asteen asemassa esiintyneen ht:n tilalle
on tullut jonkin verran tt:tä, jota tosin käytetään aineistossa vain
seitsemän-sanassa. Heikossa asteessa t on lähes yksinomainen.
Muutoksia entiseen ei siten juuri ole. Kaikkiaan variantin valinta
Lapinlahdella on hyvin sanakohtainen. Kun yhtäältä kaikilla ikäryhmillä on käytössä lähes aina variantti seittemän, on toisaalta
käytössä mehtä : metän. (Heikkinen 1992, 111–129.) Muutos ja
pysyvyys elävät siten rinnan ts-sanoissa. Seuruuhankkeen toisen
kierroksen aineisto osoittaa, että siirtyminen alueen aiemmasta
kannasta yhtäältä yleiskielisiin, toisaalta läntisiin variantteihin on
jatkunut 1. ja 2. tavun rajalla: seihtemen-tyyppiä ei esiinny enää
lainkaan. Kauempana sanassa alueen aiempi edustus on vallitsevampi (tarvihti, valihti). (Kukkonen 2002, 25–35.)
Liperi kuuluu sekin savolaismurteiseen ht : t -alueeseen. Tämä
vaihtelu on edelleenkin voimassa kaikenikäisten nykyliperiläisten
kielimuodossa. Vahva-asteisen ht-variantin osuus on 80 % kaikista
vahvan asteen esiintymistä ( n = 77/96), heikon asteen t:n osuus 97
% (n = 97/101). Lähes kaikki ts:lliset ja tt:lliset variantit esiintyvät
sanassa seitsemän (seitsemän, seittemän). Yleiskielinen variantti
on kuitenkin niin harvinainen, että sanan voi sanoa vakiintuneen
tt:lliseksi. On oireellista, että myös yleiskielisin keski-ikäisiin kuuluva nainen käyttää ts-sanoista tt:llistä, ei ts:llistä varianttia, mikä
yhdessä nuorten valintojen kanssa osoittanee sitä, että yleiskielinen
variantti koetaan ehkä liian muodolliseksi. Kauempana sanassa savolaismurteinen ht on yksinomainen. (Pajarinen 1995, 74–76.)
Sotkamo kuuluu Liperin lailla savolaismurteiden ht : t -alueeseen, ja aikaisemmissa murreaineistoissa tämä edustus on ollut
yksinomainen. 1990-luvun edustus näyttää olevan vahvan asteen
asemissa hieman kirjavampi kuin Liperissä. 1. ja 2. tavun rajalla
murteellinen vaihtelu on säilynyt melko hyvin kaikissa ikäryhmissä: eläkeikäisillä ht:n osuus on vahvan asteen asemissa noin 68 %
(n = 23/34), keski-ikäisillä noin 58 % (n = 23/40) ja nuorilla noin
54 % (n = 14/26). Variantti tt esiintyy pääasiassa sanassa seitsemän
ja muutaman kerran sanassa katsoa. Eniten yleiskielen mukaisia
ts-esiintymiä on vanhimmilla haastateltavilla, ja ne kaikki ovat
metsä-sanan muotoja. Nuorilla ts:ää ei esiinny lainkaan. Heikossa
asteessa t-variantti on yksinomainen. Jälkitavuissa ts:n vastineiden
edustus on Kainuun murteissa ollut aiemmin kirjava: vaihtelematon karihta : karihtan, vaihteleva tarvihtoo : ei tarvihte ~ ei tarvihe ja t:llinen prolatiivi, esimerkiksi ylite. Nykyisin Sotkamossa on
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lähes yksinomaan ei tarvihe -tyyppi. (Möttönen 1997, 122–135.)
Kaikkiaan Sotkamon edustus muistuttaa heikon asteen asemissa
muiden savolaismurteiden muuttumatonta edustusta. Vahvassa asteessa Sotkamossa on muutosta, joka kuitenkin on leksikaalisesti
hyvin rajallinen.
Eri puolilta Suomea saatujen tulosten perusteella ts:n vastineiden käytöstä voi tehdä useita havaintoja. Ensiksikin aikaisemman
kannan säilyminen on eri puolilla selvä: paikkakunnalla kuin paikkakunnalla on vahvasti oma ilme säilynyt tässä piirteessä. Toiseksi,
jos muutosta on tapahtunut, vahvassa asteessa se näkyy lähinnä
seuraavasti. Kuvioihin 1–3 on on koottu vahvan asteen edustus ikäryhmittäin. Kauhava ei ole kuvioissa mukana, koska Kauhavan raportissa ei ole esitetty erikseen vahvan ja heikon asteen edustusta.
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Yleiskielinen ts on jossain määrin käytössä lähinnä länsimurteissa useimmiten vanhimmilla ikäryhmillä ja keski-ikäisistä yleiskielisimmillä yksilöillä, sen sijaan nuoret eivät – Artjärven nuoria
lukuun ottamatta – käytä yleiskielistä varianttia juuri ollenkaan. ts:
ää käytetään tietyissä sanoissa, esimerkiksi metsä, paitsi, ruotsi,
sekä uusissa termeissä. Läntinen tt on yleinen myös idässä, erityisesti lekseemissä seitsemän.
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Kuvioista 4–6 käy ilmi heikon asteen edustus ikäryhmittäin.
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Itämurteissa tunnettu heikon asteen variantti t on saanut sijaa
myös läntisillä alueilla, mikä osoittaa, että joissakin lekseemeissä
läntinen ja itäinen variantti kontaminoituu, kuten on viitattu jo aiemmin muissakin tutkimuksissa. t:n esiintyminen rajoittuu kuitenkin tiettyihin harvoihin lekseemeihin, kuten katsoa, katsella, itse.
Muutos saattaa siis olla harvojen puhujien ja vain muutamien, vaikkakin puheen virrassa yleisten lekseemien varassa. Seuruuaineiston ulkopuolella samankaltainen kehitys on nähtävissä esimerkiksi
hämäläismurteisella Virroilla (Nahkola & Saanilahti 2001, 57–64).
Kaikkiaan ts:n edustus on monitasoinen ilmiö, jossa muutos voi olla
pitkän aikaa näkyvissä, mutta ei lyö kautta linjan itseään läpi, vaan
entinen kanta säilyy pääpiirteissään uusissakin tilanteissa. Lisäksi
uudenlainen variaatio, kuten tt-variantin esiintyminen itämurteissa,
ei aina välttämättä johda laajempaan muutokseen, vaan jokin variantti kivettyy tiettyihin lekseemeihin, esimerkiksi tt lekseemiin
seittemän ja t lekseemiin kato.
Jokseenkin ennallaan on läntisten Alastaron, Kauhavan ja Alatornion sekä itäisten Lapinlahden ja Liperin ts-yhtymän varianttien
vaihtelu. Runsaammin vaihtelua on Eurajoella, Pälkäneellä ja Artjärvellä. Voi sanoa, että eteläinen Suomi on tässä piirteessä vaihtelun ja muutoksen keskellä ja pohjoisempi Suomi pysyy entisellään.
Tosin eteläisen Suomen vaihtelu on melko lailla aivan nuorimpien
puhujien ja melko rajallisen lekseemijoukon varassa.
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4.2.2. t:n heikkoasteiset variantit
t:n heikkoasteinen variantti on ollut keskeinen piirre hahmoteltaessa itä- ja länsimurteiden rajaa, ja sitä onkin tutkittu kaikissa
seuruuhankkeen pitäjissä Sotkamoa lukuun ottamatta. Lounais-,
hämäläis- ja eteläpohjalaismurteissa dentaalispirantin jatkajana on
ollut r, yksitäryinen r tai l; itämurteissa sekä keski-, pohjois- ja
peräpohjalaismurteissa sitä edustaa kato, j, v tai h (Laurosela 1913,
70, Kettunen 1930 ja 1940a, kartat 65–79).
Lounaismurteiden pohjoisryhmään kuuluvalla Eurajoella spiranttien rinnalla on esiintynyt r jo 1800-luvulla syntyneiden puheessa. Seuruuhankkeen 1989 nauhoitetussa aineistossa spirantteja ei enää ole, vaan aikuisten yleisin variantti on r ja nuorten d.
Äänneasemittain varianteilla on erilaiset proﬁilit. Lyhyen vokaalin
jälkeen aikuisten yleisin variantti on r (eläkeikäisillä 93 %, n =
25/27; keski-ikäisillä 93 %, n = 41/44). Sen sijaan nuorilla on tässä
asemassa yksinomaisena d. Pitkän vokaaliaineksen jälkeen r- ja
d-variantin rinnalla esiintyy runsaasti katoa (40 %, n = 196/488),
mutta se on keskittynyt tiettyihin muotoihin, monikollisten persoonapronominien genetiivi- ja akkusatiivimuotoihin (meiän, meiät)
ja tietää-verbin indikatiivin preesensin kieltomuotoon (en tiä). Kadon osuus on suurin keski-ikäisillä (45 %; eläkeikäisillä 39 % ja
nuorilla 38 %). hd-yhtymässä katoa on vain nuorten puheessa (10
%, n = 9/90), ja suurin osa tapauksista on lukusanoissa (yheksän).
(Kurki 1998b, 27–44.) Eurajoella siis nuorten kielenkäyttö vaikuttaa eroavan aikuisten kielenkäytöstä niin, että nuorilla on valtakunnallisesti yleistynyttä d:n ja kadon käyttöä määräasemissa tietyissä
muotoryhmissä ja lekseemeissä, kun taas aikuiset pitäytyvät r:ssä.
Alastarolla t:n heikkoasteinen vastine on vaihdellut jo 1800-luvulla syntyneillä puhujilla: yleisin variantti on ollut r, mutta lyhyen
vokaalin jäljessä joskus myös d. Katoa on esiintynyt määrätapauksissa (meiän; en tiä). Vuoden 1989 seuruuaineisto osoittaa vaihtelun lisääntyneen. Aikuisryhmissä r on yleisin kaikissa asemissa,
mutta sen osuus on vähentynyt (eläkeikäisillä äänneasemasta riippuen 69–78 %; keski-ikäisillä 65–74 %). Nuorten yleisin variantti
kaikissa asemissa on d, ja kato yleistyy. Katoa on pitkän vokaaliaineksen jälkeen 30 % (n = 37/122) tietyissä lekseemeissä (meiän;
en tiä), d on lyhyen vokaalin jälkeen lähes yksinomainen (90 %, n
= 28/31). hd-yhtymässä nuorten käyttämiä variantteja ovat d, r ja
kato. Puhujittaiset proﬁilit vaihtelevat: kolmella nuorella d on lähes
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yksinomainen, kahdella r on yleisin variantti ja yhdellä katotapauksia on puolet esiintymistä (Kurki 1998a, 13–28.) Eurajoen lailla
Alastarolla on siis menossa muutos kohti d:n käyttöä, ja muutoksen
raja kulkee keski-ikäisten ja nuorten välillä. Muutos on ollut kuitenkin hitaampaa kuin Eurajoella, mikä näkyy pitkän vokaaliaineksen jälkeen ja hd-yhtymässä.
Pälkäneen 1870-luvulla syntyneiden puheessa yleisin variantti
kaikissa asemissa on yksitäryinen r. Sen rinnalla tavataan lyhyen
vokaaliaineksen jälkeen r sekä katoedustusta ja t. Pitkän vokaaliaineksen jäljessä on yksitäryisen r:n rinnalla l (34 %, n = 31) ja r (18
%, n = 17), samoin hd-yhtymässä. Vuoden 1989 seuruuaineiston
mukaan Pälkäneen puhekielessä on tapahtunut selvä muutos, sillä
l on väistynyt kokonaan, r on vallannut tilaa yksitäryiseltä r:ltä ja
d sekä kato ovat viemässä alaa r:ltä etenkin nuorten puheessa. Aikuisten yleisin variantti kaikissa asemissa on r, tosin lyhyen vokaalin jäljessä yhdellä keski-ikäisellä naisella r:ää ei esiinny lainkaan,
vaan puolet esiintymistä on katoesiintymiä ja toinen puoli t:llisiä
muotoja. Nuorilla yleisin variantti vaihtelee asemittain. Lyhyen vokaalin jälkeen nuorten yleisin variantti on d (53 %, n = 8/15) ja pitkän vokaaliaineksen jälkeen kato (41 %, n = 60/145). Eurajoen ja
Alastaron lailla kato esiintyy kuitenkin määrälekseemeissä (meiän,
tietää-verbin kieltomuoto). Katoedustuksen suuri määrä johtuu
sitä, että nuoret vastasivat lähes jokaiseen kysymykseen en tiä.
hd-yhtymässä nuorten yleisin variantti on kato (69 %, n = 42/61).
Yksilöllistä vaihtelua esiintyy aika lailla, mutta kullakin yksilöllä
esiintymiä on vain vähän. (Kurki 1999, 14–37.) Pälkäneellä on siis
yhtäältä luovuttu leimautuneesta l:stä ja toisaalta ollaan siirtymässä kohti laajemminkin yleistyneitä variantteja, kuten nuorten d- ja
katoedustukset osoittavat.
Kaakkoishämäläisten murteiden Iitin ryhmään kuuluvalla Artjärvellä variaatio on runsasta. Kettusen kartastossa (1940a, kartat
65–87) Artjärvi on merkitty l-pitäjäksi. Todellisuudessa l:n ja r:n
raja ei kuitenkaan liene kulkenut pitäjänrajojen mukaan (Artjärven
ja Orimattilan välissä), vaan on ollut jo pitkään Artjärven keskellä
niin, että Lappalaisen 1990-luvulla tutkimassa Ratulan kylässä variaatiota on esiintynyt kauan. Käytössä ovat olleet sekä r että l niin,
että kylän länsipuoli on ollut r:n, itäpuoli l:n kannalla. (Nuolijärven
suullinen tieto Lappalaisen 1994, 32 mukaan.) Seuruuaineistossa
esiintyvät variantit ovat d, kato, l, r ja t. Yleisin variantti kaikissa
ikäryhmissä on d, ja murteellisten varianttien (l ja r) osuus on ai37

neistossa enää 10 prosenttia (n = 172/2014). Tulos on aiempaan
tutkimukseen nähden odotuksenvastainen erityisesti r:n osalta – r
on menettänyt prestiisiasemansa d:lle, tietyissä tapauksissa myös
kadolle (Kettunen mp., Lindén 1942, 72). Lappalainen arvelee, ettei r:llä olisikaan ollut kovin suurta prestiisiasemaa, vaan on siirrytty suoraan l:stä d:hen ja r:ää olisi käytetty korkeintaan tietyissä
lekseemeissä. Tässä Artjärvi poikkeaa perihämäläisistä murteista,
joissa r:llä on yhäkin prestiisiä. Lisäksi artjärveläinen r on tyypillisesti heikkotäryinen, mikä hämärtää sen ja d:n eroa. Sukupolvien välisiä eroja tulee esiin katsottaessa muiden kuin d-variantin
käyttöä. Katoedustus on nimenomaan nuorten aikuisten ja nuorten
suosima (nuoret aikuiset 46 %, n = 218/470; nuoret n. 50 %, n
= 262/527), ja se on varsin leksikaalinen ilmiö (esim. ootas; ees
’edes’; em mä tiiä; meiän; kaheksan; tehä). Runsainta se on hd-yhtymässä. d puolestaan on yleisin keski-ikäisten variantti (72 %, n =
360/503). Eritoten vanhimmat ikäryhmät ovat hyvin heterogeenisia, ja esimerkiksi eläkeikäisten ryhmässä d:n vaihteluväli on yli 80
prosenttiyksikköä – jokaisella yksilöllä on oma ratkaisunsa.
Artjärven kehitys on samanlainen kuin kaakkoishämäläisten lähipitäjien Elimäen (Heltola 1991) ja Hollolan (Värränkivi 1992):
katomuodot ovat lisääntymässä eivätkä nuoret käytä r:ää, vielä
vähemmän l:ää. 1970-luvun alun tutkimukset osoittavat Helsingin silloisiksi päävarianteiksi d:n ja kadon. Katoa suosivat nuoret,
pääasiassa hd-yhtymässä tietyissä lekseemeissä. Kato vaikuttaa
levinneen samalla nopeudella nuorten puheessa Helsingissä ja
Artjärvellä, mutta Artjärvellä sukupolvea myöhemmin. Artjärvellä
kadon leviämiseen on vaikuttanut pääkaupunkiseudun mukainen
eteläsuomalainen edustus, osaltaan ehkä myös Viipurin seudulta
tulleiden siirtolaisten kaakkoismurteinen puhe. Sekä d että katomuoto näyttävät levinneen tietyissä lekseemeissä.
Kauhavalla enemmistö kaikista ikäryhmistä on edelleen r:n
kannalla. Lisäksi käytössä ovat d ja yksitäryinen r, mutta katoedustusta Kauhavalla ei tavata lainkaan. Yhdellä nuorella miehellä d:n
ja r:n määrä on tasavahva; hänellä on ainoana nuorena yksitäryinen
r. Muilla nuorilla esiintyy yksittäisiä d-tapauksia r:n rinnalla. Numeraaleissa suurin osa puhujista käyttää r:ää (yhren, kahren); d:tä
voi esiintyä myös, mutta ei katoa. Valtakunnallisesti yleistyvän katomuodon esiintymättömyys Kauhavalla voi selittyä savolaiskiilan
läheisyydestä: omaa erillistä, pohjalaista identiteettiä pidetään yllä
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ja eroa lähinaapureihin ilmaistaan käyttämällä joko alueen varianttia r:ää tai yleiskielistä d-varianttia. (Lehtinen 1996, 20–26.)
Alatornio on muiden pohjoisen alueiden lailla kuulunut vanhastaan katoalueeseen, ja seuruuaineiston mukaan katomuodot ovat
säilyneet paikkakunnalla lähes yksinomaisena varianttina kaikissa
ikäryhmissä (kokonaisprosentti 97). Parhaiten kato pitää pintansa
pitkän vokaaliaineksen jäljessä; lyhyenkin vokaalin jäljessä esiintyy vain satunnaisesti d-varianttia kaikissa ikäryhmissä (nuoret 2
%, n = 5/278, keski-ikäiset 2 %, n = 12/543, eläkeikäiset 2 %, n =
9/458). Useilla puhujilla ei kuitenkaan ole lainkaan d:tä. Parhaiten
kato on säilynyt keski-ikäisillä miehillä ja yhtä puhujaa lukuun ottamatta keski-ikäisillä naisilla – tosin ero nuoriin ei ole suuri. Eläkeikäisillä esiintyy myös t:tä, mutta sitä on myös joillakin keskiikäisillä ja satunnaisesti kahdella nuorella. (Pelttari 1996, 68–79.)
Lapinlahdellakin katoedustus on vahva, mutta sen osuus vaihtelee äänneasemittain. Katoa tavataan erityisesti lyhyen vokaalin
jäljessä (sota : soan) ja h:n jäljessä, mutta varsinkin nuorilla on
lyhyen vokaalin jäljessä suhteellisen paljon myös d:tä (29 %, n =
8/28). Nuorilla eri asemien väliset erot ovat suurimmillaan: lyhyen
vokaalin jäljessä d:tä on 25 prosenttiyksikköä enemmän kuin htyhtymässä (n. 4 %, n = 3/86). Yksilöiden väliset erot ovat kuitenkin
hyvin suuret. Esimerkiksi nuorten ryhmässä on lyhyen vokaalin
jäljessä hyvin erilaisia ratkaisuja: kaikilla kolmella pojalla katoedustus on yksinomainen, kun taas tytöistä toisella prosentti on 63
(n = 5/8) ja toisella 17 (n = 1/6). Huomata kuitenkin täytyy, että
esiintymien kokonaismäärä on pieni. (Heikkinen 1992, 80–98.)
Seuruuhankkeen toisen kierroksen vuonna 2000 kerätty aineisto
osoittaa, että lyhyen vokaalin jälkeen kehitys kohti katovariantista
luopumista etenee: Vuonna 2000 työikäisiin ja nuoriin kuuluneet
puhujat käyttävät vähemmän katovariantteja kuin yhdeksän vuotta aiemmin, ja työikäisillä katoesiintymien määrä on vähentynyt
lähes 30 %. Kato on kuitenkin edelleen näiden puhujien yleisin
variantti (56 % työikäisillä, 63 % nuorilla). Lapsilla katoedustusta
on 49 %. Pitkän vokaaliaineksen jälkeen ja ht-yhtymässä tilanne ei
sen sijaan ole juuri muuttunut kymmenessä vuodessa. (Kukkonen
2002, 12–25.)
Itäsavolaisessa Liperissä katoedustus on erittäin vahva: koko
aineistossa katomuodot ovat käytössä 94-prosenttisesti, ja yhtä
keski-ikäistä naista lukuun ottamatta murteellisuusprosentti on kai39

killa puhujilla yli 86 % (erottujan prosentti on 59,3 (d:tä 41 %, n =
22)). Katovariantti on lähes yhtä yleinen kaikissa asemissa. Liperin
itäisen sijainnin vuoksi kadon kilpailijoita eivät ole länsimurteiset
variantit, vaan ainoa kilpailija on yleiskielen d. Vaikka näennäisaikatutkimuksen valossa katovariantti yleistyy, Pajarinen (1995,
56–58) arvelee reaaliaikaisen tilanteen saattavan muodostua toisenkinlaiseksi, sillä keski-ikäiset naiset käyttävät d:tä suhteellisen
paljon. Ryhmä ei kuitenkaan ole homogeeninen, sillä d:tä käytetään eri konteksteissa: puhujista toinen käyttää d:tä prestiisiäänteenä, toinen vain yleiskielisissä konteksteissa. Ylipäätään vaihtelu
vaikuttaa olevan sidoksissa puheenaiheeseen niin, että yleensä d
esiintyy yleiskielisissä konteksteissa.
Liperin raportin tekijä on pohtinut myös hiatusäännettä ja sen
asemaa mahdollisena muutoksen osoittimena. Kun katoedustusryhmästä lasketaan erikseen täydet kadot ja hiatusäänteelliset muodot, hiatusäänteellisiä muotoja näyttää olevan selvä enemmistö (74
% tapauksista, n = 319/433). Ikäryhmittäin ei kokonaistuloksissa
esiinny eroja, mutta vokaaliympäristöittäin hiatusäänteen käytössä
on ikäryhmäeroja niin, että pitkän vokaalin jäljessä hiatusäänteen
käyttö vähenee iän myötä, mutta lyhyen vokaalin jälkeen suunta
on päinvastainen. Lisäksi ikäryhmittäin hiatusäänteen käyttö vaihtelee lekseemeittäin (esim. eläkeikäisillä viisi-lekseemin hiatusäänteellisiä muotoja vii(j)je- on 33 % esiintymistä (n = 6), kun taas
vuosi-lekseemin vastaavia muotoja vuu(v)ve- ~ vuuwe- on 92 %
esiintymistä (n = 3)), ja äänteen laadussa voi havaita muutoksia.
Pajarinen arvelee, että muutos hiatusäänteellisten varianttien suuntaan lyhyen vokaalin jäljessä voi olla askel kohti d:tä ja että myös
pitkän vokaalin jäljessä hiatusäänne voi toimia samoin. (Pajarinen
1995, 58–61.) Tosin esiintymiä on melko vähän.
Kaikkialla Suomessa vahvistuu seuruuaineiston valossa toisaalta katoedustus, toisaalta d. Vanhan katoedustuksen alueella – Alatorniolla, Lapinlahdella ja Liperissä – kato pitää edelleen vahvasti
pintansa. d:n osuus kasvaa mentäessä lännemmäksi, Liperissä kato
on valtaedustus kaikissa asemissa. Yleiskielinen d ja kato valtaavat alaa pääkaupunkiseutua lähellä olevilla länsimurteisilla alueilla kuten Artjärvellä, jossa tukea muutokseen on saattanut tulla
myös siirtolaisten kaakkoismurteesta; samankaltaista kehitystä on
havaittu Elimäellä (Heltola 1991) ja Hollolassa (Värränkivi 1992).
Hämäläinen l on väistynyt lähes tyystin r:n tieltä, jolta taas valtaavat tilaa d ja kato (Pälkäne ja Artjärvi). Myös hämäläismurteisiin
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kuuluvalla Virroilla kehitys kulkee samansuuntaisesti: d ja kato
olivat vahvoja 1996 nauhoitetuilla koululaisilla (Nahkola & Saanilahti 2001, 56–57, 227). Katoedustuksesta poikkeavan vanhan
edustuksen vahvasti säilyttänyttä aluetta ovat eteläpohjalaiset murteet: Kauhavalla kaikki ikäryhmät ovat selvästi r:n kannalla eikä
katoa esiinny lainkaan. Lounaismurteinen Eurajoki on esimerkki
paikasta, jossa on kuljettu vanhan murteen spiranteista nykyiseen
valtaedustukseen r:ään, jolta puolestaan tilaa valtaavat d ja kato.
d ja kato etenevät muotoryhmittäin ja lekseemeittäin. d leviää
lyhyen vokaalin jäljessä, kuten kuviot 7–9 osoittavat. Kauhava ei
ole kuvioissa 7–15 mukana, koska Kauhavan raportissa ei ole esitetty d:n edustusta äänneasemittain.
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Kuvioista 10–12 ilmenee, että kato puolestaan etenee pitkän vokaaliaineksen jälkeisessä asemassa (em mä tiiä, meiän).
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Kato etenee myös hd-yhtymässä (kaheksan, yheksän), kuten kuviot 13–15 osoittavat.
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Vaikka kato keskittyy vain tiettyihin lekseemeihin, ne ovat erittäin taajakäyttöisiä. Kehitys ei kuitenkaan ole yksioikoinen; kun
Eurajoella nuoret poikkeavat muista ja siirtyvät koko maassa yleistyvälle kannalle (kato ja d), Liperissä nuorten kielenkäyttö on samanlaista kuin aikuisten, sillä parhaillaan koko maassa yleistyvä
katovariantti on ollut siellä jo aikaisemminkin käytössä.

4.2.3. Yleisgeminaatio
Suomen murteissa on esiintynyt maantieteellisesti laajalla alueella
erilaisia geminoitumisilmiöitä. Laajimmalle on levinnyt yleisgeminaatio, jota esiintyy lähes kaikissa itämurteissa, Keski- ja PohjoisPohjanmaalla ja osassa Peräpohjolaa sekä Hämeen luoteisosissa ja
Ala-Satakunnassa. Yleisgeminaatiolla tarkoitetaan sitä, että painollisen lyhyen tavun jäljessä oleva yksinäiskonsonantti pitenee, jos
sitä seuraa pitkä vokaali tai diftongi, esimerkiksi mennee, jottain.
(Kettunen 1940a ja 1940b, Leskinen 1979.) Geminaation kestoaste
voi vaihdella puolipitkästä ja vajaapitkästä konsonantista lyhytalkuiseen ja täyteen geminaattaan (ks. esim. Nahkola 1987, 10).
Geminaatio tiedostetaan yleensä varsin selvästi, ja ehkä siksi se
leimallisena murteenpiirteenä onkin erityisesti ilmiön piiriin kuuluneissa kaupungeissa vähentymässä, vaikka se edelleenkin on toisaalta myös hyvin elinvoimainen. (Nahkola 1987, Palander 1987.) Yleisgeminaatio on sanoittain tarttunut niidenkin puheeseen, joiden kotimurteeseen se ei ole kuulunut. Tästä on tehty havaintoja jo runsaan
parinkymmenen vuoden ajan (ks. esim. Silvennoinen 1980, 25).
Murteenseuruun yhteydessä yleisgeminaatiota on tarkasteltu
itäisistä pitäjistä Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa, läntisistä
pitäjistä Alatorniolla, Alastarolla ja Pälkäneellä. Järjestys osoittaa myös ilmiön nykyvahvuuden, itämurteissa yleisgeminaatio on
vahva ellei vahvistumassa, Alatorniolla geminaation vahvuutta tukee lisäksi ns. valegeminaatio (nekhään > nekkään), ja eteläisessä
Suomessa yleisgeminaatio puolestaan on hivenen heikkenemässä,
erityisesti Pälkäneellä.
Lapinlahdella yleisgeminaation asema on hyvin vahva. Eläkeikäisillä ja nuorilla geminoituneiden muotojen osuus on noin 95
% (n = 477/505 ja 331/359), keski-ikäisillä 75 % (n = 350/464)
kaikista esiintymistä. Keski-ikäisten ryhmän ero muihin ryhmiin
syntyy yksilöllisistä eroista: kahdella ryhmän miehellä noin puolet
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muodoista on geminoitumattomia, mikä johtuu Heikkisen mukaan
virallisluontoisista puheenaiheista. Nykyajasta puhuessaan puhujat
siis käyttävät ajalle tyypillistä yleiskielen sanastoa, johon geminaatio ei ehkä niin helposti kuulu (koneenpiirtäjäkurssi, tietokoneella,
suunnittelee, tilaisuuksia). Toisaalta useimmat puhujat geminoivat myös uudehkoja sanoja ja nimiä ääntäessään (polliisi, Paasikivvee, Martikkallaan). Yleisgeminaatio on sivupainollisen tavun
jäljessä suurin piirtein yhtä yleinen kuin pääpainollisen tavun jäljessä. Kaikkiaan yleisgeminaatio on Lapinlahdella lähes jokaisella
yksilöllä vahvempi piirre kuin erikoisgeminaatio, jonka kuva on
kirjavampi, kuten myöhemmin tulee puheeksi, ja siis vain mainitut kaksi miestä näyttävät haastattelutilanteessa välttelevän yleisgeminaatiota. (Heikkinen 1992, 27–38, 46–49.) Yleisgeminaation
yleiskuva on yhdeksän vuotta myöhemmin, seuruuhankkeen toisen
kierroksen aineistossa vuonna 2000, hyvin samanlainen kuin ensimmäisen kierroksen aineistossa (Kukkonen 2002, 36–43).
Liperi sijaitsee geminaation sydänalueella, ja myös siellä geminaatio on hyvin elinvoimainen. Nuorilla geminoitumattomia muotoja ei ole juuri ollenkaan. Samoin on laita eläke- ja keski-ikäisten,
joiden geminaatiomuotojen kokonaisosuus on 90–94 % eikä 100
% siksi, että kummassakin ryhmässä on yksi puhuja, joka käyttää geminoituneiden muotojen rinnalla myös yleiskielen mukaisia
muotoja. Yleiskielisin tässä suhteessa on muutenkin yleiskielisin
keski-ikäinen nainen, mutta hänelläkin geminaatiota siis on (44
% esiintymistä, n = 45/108). Vaihtelu yleiskielisen ja murteellisen muodon välillä on kytköksissä myös leksikaalisiin seikkoihin; sellaiset sanat kuin vajaamielishoitola, tapaus, mahdollisuus
esiintyvät yleiskielisinä. Yleisgeminaatio on siis syvästi juurtunut
Liperiin. Halutessaan puhuja voi kuitenkin jättää geminaation pois,
ja liperiläisten halusta riippuu, miten geminaatiolle Liperin puhekielessä tulevaisuudessa käy. Tämä koskee niin yleisgeminaatiota
kuin myöhemmin käsiteltävää erikoisgeminaatiotakin. (Pajarinen
1995, 63–67, 71, 73–74.)
Myös Sotkamossa yleisgeminaatio on edelleen vahva piirre. Eläkeikäisillä geminoituneiden muotojen osuus on 99 % (n =
405/411), nuorilla 82 % (n = 285/348) ja keski-ikäisillä 75 % (n =
409/545) kaikista esiintymistä. Keski-ikäisten ja nuorten ryhmässä
on kummassakin yksi poikkeava yksilö: yksi keski-ikäinen mies
ei geminoi juuri ollenkaan, ja yhdellä nuorella naisella vain puolet
tapauksista on geminoituneita. Jos näitä kahta ei olisi, Sotkamon
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aineiston puhujilla yleisgeminaatio olisi lähes yksinomainen eikä
yleiskielisiä muotoja juuri käytettäisi. Poikkeavat yksilöt voivat
kuitenkin olla muutoksen kannalta oireellisia. Täysgeminaattojen
osuus on kaikkien ryhmien puheessa suuri: geminoitumisindeksi
on selvästi yli 3,5, mikä osoittaa sitä, että suurin osa on täysgeminaattoja (indeksin maksimi 4). (Möttönen 1997, 44–56, 72–74.)
Geminaattojen kestoastekin siis osoittaa, miten vankka ilmiö geminoituminen Sotkamossa on.
Suuressa osassa peräpohjalaismurteita geminaatio on niin
ikään varsin vahvaa. Tornion murteissa esiintyy lisäksi eräänlaista valegeminaatiota: h assimiloituu edeltävän konsonantin kanssa,
esimerkiksi klashiin > klassiin, nekhään > nekkään, kumhoon >
kummoon (ks. Mantila 1992, 212–217, Vaattovaara 1999, 104–140,
158–183, myös Palander 1987, 46; varhainen maininta Airila 1912,
132). Alatornion kielimuotoja analysoitaessa on murteenseuruun
yhteydessä otettu mukaan myös nämä tyypit. Alatorniolla yleisgeminaatio on erittäin yleinen, ja geminoituneita muotoja käytetään
runsaasti kaikissa ikäryhmissä: eläkeikäisillä geminaation osuus on
93 % (n = 328/354), keski-ikäisillä 96 % (n = 547/569) ja nuorilla
97 % (n = 423/437). Yleisgeminaatio on sivupainollisen tavun jäljessä jonkin verran vähäisempää kuin pääpainollisen tavun jäljessä, 87 % tapauksista (n = 27/31) on geminoituneita. Tapauksia on
kuitenkin niin vähän, ettei ikäryhmiä oikein voi verrata keskenään.
Alatorniolla niin kuin monissa muissakin peräpohjalaismurteissa
yleisgeminaatio on siis edelleen hyvin elinvoimainen piirre. (Pelttari 1996, 52–62.)
Alastarolla geminoituminen on aikaisempien tietojen mukaan
ollut lähes säännöllistä. Murteenseuruun yhteydessä on tarkasteltu pääpainollisen tavun jälkeisiä asemia, joissa ilmiö useimmiten
esiintyykin. Yleisgeminaation osuus on hivenen vähentynyt 1800luvulla syntyneisiin verrattaessa, mutta on yhä varsin yleinen ilmiö
Alastaron puhekielessä. Eläkeikäisillä geminoituneita muotoja (lähes kaikki täysgeminaattoja) on 81 % (n = 206/255), keski-ikäisillä
83 % (n = 174/210) ja nuorilla 75 % (n = 235/314). Joka ryhmässä
on pari muista poikkeavaa yksilöä, joiden puheessa geminoituminen on huomattavasti vähäisempää kuin muiden: eläkeikäisistä yhdellä naisella geminaation osuus on vain 36 % (n = 13/36), keskiikäisistä yhdellä naisella 59 % (n = 22/37) ja nuorista yhdellä 50
% (n = 15/30) ja yhdellä 62 % (n = 21/34). Yleisgeminaation säily48

mistä vahvistaa sen kivettyminen määrälekseemeihin. Geminaatioasuisiksi vakiintuneita ovat lekseemit mitään, mennä, tulla, enää,
jotain, usein, asua, pelata, pelaaja, tehdä. (Kurki 1998a, 46–51 ja
liite 4.) Geminaatioltaan poikkeavat yksilöt osoittavat, että yleiskielen vaikutus on ainakin haastattelutilanteessa ilmeinen ja että
mahdollisesti geminaatio on vähenemässä.
Myös Pälkäneellä yleisgeminaatiota on tarkasteltu murteenseuruun yhteydessä vain pääpainollisen tavun jälkeisessä asemassa. 1800-luvulla syntyneiden puheessa geminaatio on 100-prosenttista. On kuitenkin todettava, että valikoidut murteenpuhujat eivät
välttämättä kerro silloisen tilanteen koko kuvaa, vaan vaihtelu on
yksinkertaisesti voinut jäädä tavoittamattomiin haastateltavien valintakriteerien vuoksi. Pälkäneen nykykehityksen analyysi tukee
vakuuttavasti aikaisempia tuloksia, joiden mukaan geminaatio on
Tampereen ympäristössä väistyvä piirre (ks. esim. Nahkola 1987,
89–92). Eläkeikäisillä geminaation osuus on 74 % (n = 281/381),
keski-ikäisillä enää 31 % (n = 85/277) ja nuorilla vain 15 % (n
= 29/195). Myös geminoitumisasteeltaan eläkeläiset yhtä lukuun
ottamatta ovat eri sarjassa kuin muut, kun mahdolliset geminaation
esiintymätapaukset jaettiin neljään asteeseen (yksinäiskonsonantti,
puolipitkä konsonantti, lyhytalkuinen geminaatta ja täysgeminaatta). Kolmella eläkeikäisellä täysgeminaattoja oli yli 60 % esiintymistä ja neljännelläkin oli runsaasti ylipitkiä konsonantteja sekä
jonkin verran lyhytalkuista geminaattaa. Sen sijaan keski-ikäisillä
ja nuorilla geminoituneet muodot olivat lähinnä ylipitkiä konsonantteja. (Kurki 1999, 51–62, liite 3.) Lasten ohut suhde yleisgeminaatioon näkyy siinä, että sitä on enemmän vain yhdellä yksilöllä
ja että geminaatta on lyhytalkuinen tai sitä lyhyempi. Geminaation
väistymisen voi sanoa tapahtuneen Pälkäneellä 1900-luvun jälkipuoliskolla, sillä eläkeikäisten ja keski-ikäisten välillä on sekä
määrällinen että laadullinen ero. Taajimmin esiintyvät lekseemit
ovat lähes samoja kuin Alastarolla: tulla, mitään, enää, mennä, jotain, sanoa, osata, yleensä, kevät, tehdä (Kurki 1999, liite 3). Näin
geminaatio saattaa elää tiettyjen lekseemien varassa jatkuvasti,
vaikka muutoskin on ilmeinen. (Vrt. Nahkola 1987.)
Yleisgeminaatioltaan murteenseuruupaikkakunnat jakautuvat
kolmia. Kuviot 16–18 kokoavat seuruuaineiston tulokset.
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Itämurteisissa pitäjissä, Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa,
sekä peräpohjalaisella Alatorniolla ilmiö kuuluu vankasti nykykielimuotoon. Alasatakuntalaisella Alastarolla ilmiö on niin ikään
vahva, mutta vaihtelua on joka ikäryhmässä, myös vanhimmilla.
Hämäläismurteisella Pälkäneellä ilmiö on hiipumassa niin, että
vain vanhimmilla geminoituneet muodot ovat valtaedustuksena.
Yleisgeminaation varhemman edustuksen raja-alueelle kuuluvalla
hämäläismurteisella Virroilla kehitys on Nahkolan ja Saanilahden
(2001, 35–38, 227) reaaliaikatutkimuksen mukaan ollut samanlaista kuin Pälkäneellä. Kanasen (1994) tutkimus oululaisnuorten
puheesta osoittaa, että yleisgeminaation käyttö voi vaihdella suurestikin; lukiolaistytöillä sitä on selvästi vähemmän kuin muilla
tytöillä ja ammattikoululaisilla selvästi enemmän kuin lukiolaisilla
(ks. Laakko 1997). Yleisgeminaation variaatio ja muutos on hyvä
esimerkki siitä, että kun yhdellä seudulla tai jossakin ryhmässä
murteellisesta variantista ollaan luopumassa, toisaalla sama variantti elää täyspainoista elämää. Näin kuva nykysuomesta voi olla
hyvinkin kirjava, eikä kehitys kulje kaikkialla samaan suuntaan.

4.2.4. Erikoisgeminaatio
Erikoisgeminaatio jaetaan kahteen tyyppiin, lounaismurteiden erikoisgeminaatioon ja itämurteiden erikoisgeminaatioon. Lounaismurteissa erikoisgeminaatio on vanha ilmiö. Geminaatiossa k, p,
t ja s ovat kahdentuneet pitkän vokaaliaineksen edellä riippumatta
siitä, seuraako konsonantti pitkää vai lyhyttä tavua tai onko edeltävä tavu painollinen vai painoton (esim. aikka ’aikaan’, jottai, lajiteltti, raumalaissi, herkimppi). Geminaatioilmiöistä nuorin taas on
itämurteiden erikoisgeminaatio. Se tarkoittaa sitä, että mikä tahansa konsonantti voi geminoitua pitkän vokaalin tai diftongin edellä
pitkän painollisen ja pitkän tai lyhyen painottoman tavun jäljessä
(esim. syömmään, hiihttee, hehtaarrii, osovvaa). Itämurteiden erikoisgeminaatiota pidetään yleisgeminaation laajentumana, koska
sitä esiintyy vain niillä alueilla, joilla on myös yleisgeminaatiota.
(Kettunen 1940a ja 1940b, Nahkola 1987, Palander 1987.)
Murteenseuruun yhteydessä erikoisgeminaatiota on tarkasteltu
itämurteiden alueella Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa sekä
lounaismurteisiin kuuluvalla Eurajoella. Erikoisgeminaatio on niin
idässä kuin lounaassakin mainittujen paikkakuntien valossa vah51

vasti nykypuhekieleen kuuluva piirre. Aloitamme tarkastelun itämurteisista paikkakunnista.
Lapinlahdella erikoisgeminaatiota esiintyy yleisgeminaatiota
vähemmän. Kuvio 19 osoittaa erikoisgeminaation määrän ikäryhmittäin.

Eläkeikäisillä erikoisgeminaation sisältäviä muotoja on noin 71
% mahdollisista tapauksista (n = 791/1117), keski-ikäisillä ja nuorilla noin 60 % tapauksista (n = 735/1222 ja 456/776). Erikoisgeminaatio näyttäisi siten heikentyneen Lapinlahden nykypuhekielessä,
tosin jo eläkeikäisten ryhmässä on tendenssiä yleiskieliseen suuntaan. Nuorten ryhmässä yksilölliset erot ovat suuria, tytöt ovat selvästi yleiskielisempiä kuin pojat. Juuri nuorilla erikoisgeminaation
aste on kuitenkin vahvimmillaan: täysgeminaattaa heillä on kaikista geminoituneista tapauksista noin 72 %, kun keski-ikäisillä sen
osuus on noin 55 % ja vanhoilla 57 %. (Heikkinen 1992, 38–49.)
Erikoisgeminaation vahvistuminen Lapinlahdella on siis poikien
varassa. Seuruuhankkeen toisen kierroksen vuonna 2000 kerätty aineisto osoittaa erikoisgeminaation vähentyneen jyrkästi verrattuna
vuoden 1991 aineistoon niin, että geminoitumattomat muodot ovat
yleisempiä kaikilla puhujilla. Ensimmäisen kierroksen aineistossa
runsaasti geminoineesta pojasta toisella geminaatio on vähentynyt
70 %-yksikköä (1991 80%, 2000 10 %) ja toisella noin 45 %-yksikköä (1991 90 %, 2000 46 %). (Kukkonen 2002, 43–47.)
Liperissä erikoisgeminaatio on hyvin vahvasti nykypuhekieleen kuuluva piirre, kuten seuraava kuvio osoittaa.
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Eläkeikäisillä geminoituneita tapauksia on noin 91 % (n =
1037/1146), keski-ikäisillä noin 85 % (n = 874/1027) ja nuorilla
noin 98 % (n = 855/874). Eläkeikäisistä yksi, muutenkin yleiskielisiä muotoja suosiva mies käyttää myös geminoitumattomia muotoja (31 %, n = 61/196), samoin yleiskielisimmällä keski-ikäisellä
naisella on vain runsas kolmannes tapauksista geminoituneita (36
%, n = 79/220). (Pajarinen 1995, 67–74.) Ilman näitä kahta yksilöä
Liperin erikoisgeminaation koko kuva olisi paljon yhtenäisempi:
geminoituneiden muotojen osuus olisi 95–98 %. Nykyiselläänkin
täysgeminaatiota on kaikissa ryhmissä yli 60 % kaikista tapauksista, joten erikoisgeminaatio on varsin tuntuva puheen piirre nykyLiperissä.
Sotkamossa erikoisgeminaatio on hivenen vähäisempää kuin
esimerkiksi Liperissä, mutta kuitenkin vahvasti 1990-luvun alun
kielimuotoon kuuluva piirre, kuten kuvio 21 osoittaa.
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Eläkeikäisillä geminoituneiden muotojen osuus on 96 % (n =
1061/1105), nuorilla 86 % (n = 588/686) ja keski-ikäisillä 76 % (n
= 1108/1463) kaikista tapauksista. Kuten Liperin yleisgeminaation
käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, jälleen keski-ikäisten ja nuorten
ryhmässä on kummassakin yksi poikkeava yksilö: yksi keski-ikäinen mies ei geminoi juuri ollenkaan (geminaatiota vain 6 %, n =
19/301), ja yhdellä nuorella naisella vain hieman alle puolet tapauksista on geminoituneita (46 %, n = 72/156). Näiden yksilöiden
vaikutus ryhmiensä tuloksiin on siis ilmeinen; ilman heitä geminoituneiden muotojen osuus olisi noin 95 %. Vahvuusasteeltaan Sotkamon erikoisgeminaatio sijoittuu Lapinlahden ja Liperin välille:
Sotkamon indeksi on 3,11, Lapinlahden 2,59 ja Liperin 3,4. Tendenssi on selvä: Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa erikoisgeminaatio
on jonkin verran vahvempi ilmiö kuin Pohjois-Savossa. (Möttönen
1997, 57–74.)
Lounaismurteiden erikoisgeminaation taajuudessa on nähtävissä osin samanlaisia, osin erilaisia kehitystendenssejä kuin ilmiönä
toisentyyppisessä itämurteiden erikoisgeminaatiossa, kuten Eurajoen erikoisgeminaatiota koskeva kuvio 22 osoittaa.

1800-luvulla syntyneiden kielessä geminoituminen on yleistä
kaikissa asemissa, ja geminoituneita muotoja on noin 90 % kaikista
esiintymistä (n = 314). Eurajoen nykypuhekielessä eläkeikäisillä
geminoituminen on yhtä yleistä, ja painoasemasta riippuen geminaation osuus on 88–100 %. Keski-ikäiset geminoivat lähes yhtä
paljon kuin vanhimmat; vähäistä eroa voi nähdä vain siinä, että
pitkän pääpainollisen tavun jälkeisessä asemassa keski-ikäisillä
on hieman vähemmän geminoituneita muotoja kuin eläkeikäisil54

lä. Kaikilla aikuisilla geminoitumisosuus kaikista tapauksista on
vähintään 82 % yhtä yksilöä lukuun ottamatta, jolla geminoituneita muotoja on 76 % (n = 70/92). Nuorillakin erikoisgeminaation
osuudet ovat yhtä yksilöä lukuun ottamatta 61–78 %. (Kurki 1998b,
60–78 ja liite 8.)
Erikoisgeminaation vahvuus niin lounaan kuin idänkin nykykielimuodoissa näkyy geminoituneen variantin yleisyytenä kaikissa ikäryhmissä. Erikoisgeminaation varsinainen ja pysyvin kotipaikka näyttää olevan Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Sen sijaan
Lapinlahdella ja Eurajoella lapset osoittavat muutoksen merkkejä
(Lapinlahdella nuoret tytöt eivät geminoi), ja Lapinlahdella myös
muut ikäryhmät ovat yleiskielisempiä kuin idän kahdella muulla
tutkitulla paikkakunnalla, Liperissä ja Sotkamossa. Seuruun toisen
kierroksen tulokset osoittavat, että Lapinlahden puhekieli on tässä
suhteessa selvästi muuttunut.

4.2.5. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät:
eA, OA, iA ja UA
Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät jakautuvat neljiä: eA (korkea, pyöreä), OA (pulloa, tyttöä), iA (poikia, tähtiä) ja UA (istua,
tehtyä). Seuruuhankkeen ensimmäisellä kierroksella vokaaliyhtymiä on tutkittu Alastarolla, Pälkäneellä, Artjärvellä, Kauhavalla,
Alatorniolla ja Liperissä. Joistakin pitäjistä on tutkittu vain osaa vokaaliyhtymistä.
Tutkittavina olevien seuruupitäjien aiemmat edustukset A-loppuisissa vokaaliyhtymissä ilmenevät taulukosta 3 (Kettunen 1940a,
kartat 191, 194 ja 197).
Taulukko 3. A-loppuisten vokaaliyhtymien edustus kuudessa pitäjässä.
eA
eA
Alastaro
Pälkäne
Artjärvi
Kauhava
Alatornio
Liperi

ee

x
x

iA

OO

UA

UA
UA

UU

iA
iA

ii

x
x

x

OA
OA

x

x

x
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x

x

x

x

Tarkastelemme seuraavassa kutakin vokaaliyhtymää erikseen ja
käsittelemme lopuksi kokoavasti muutostendenssejä koko A-loppuisten vokaaliyhtymien ryhmän osalta.
eA-yhtymä
eA-yhtymä voi esiintyä e-vartaloisten verbien A-inﬁnitiivissä (lähteä), supistumaverbeissä (rupeaa), eA-nomineissa ja näistä johdetuissa adverbeissa (kauhea, kauheasti) sekä e-vartaloisten nominien yksikön partitiivissa (sormea). Seuruuhankkeessa yhtymää on
tutkittu itämurteisessa Liperissä sekä länsimurteisista pitäjistä Pälkäneellä, Alastarolla, Alatorniolla ja Kauhavalla. Raporteissa yhtymää käsitellään enimmäkseen homogeenisena eli eri muotoryhmiä
ei tarkastella erikseen. Kuviot 23–25 osoittavat eA-yhtymän edustuksen tutkituissa pitäjissä ikäryhmittäin.
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Vanhaan savolaiseen assimilaatioalueeseen kuuluvassa Liperissä eA-yhtymän pitkävokaaliset asut ovat säilyneet erittäin hyvin.
Assimilaatioedustus esiintyy lähes poikkeuksetta kaikilla puhujilla,
ja vain yhdellä eläkeläismiehellä ja yhdellä keski-ikäisellä naisella on yksittäisiä yleiskielisiä -eA-variantteja. Supistumaverbien 3.
persoonan taivutusmuodoissa vokaaliyhtymä on vanhastaan säilynyt ja vokaalien väliin on tullut hiatusäänne (rupe(j)jaa). (Pajarinen 1995, 76–82, 85–86.)
Myös hämäläismurteisen Pälkäneen kielimuotoon assimilaatio
on kuulunut jo vanhastaan. Nykypuhekielessä nopeasti yleistyvä
assimilaatiokanta onkin säilyttänyt Pälkäneellä valta-asemansa: ee
on yksinomainen kaikilla seuruuaineiston eläkeikäisillä ja nuorilla.
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Keski-ikäisten ainoana poikkeuksena on yksi nainen, jolla on kaksi
yleiskielistä varianttia (n = 15). (Kurki 1999 liite 4, taulukko 14.)
Toisin kuin Pälkäneellä, Alastarolla on vasta viime vuosikymmeninä siirrytty ekspansiivisen assimilaation kannalle. 1880-luvulla
syntyneiden vertailuaineistossa yleisin variantti on iA, mutta myös
yleiskielistä ja assimilaatioedustusta esiintyy. Nykyalastarolaisten
puheesta iA on saanut väistyä, ja valtaedustus kaikissa ikäryhmissä
on assimilaatiokanta ee: eläkeikäisillä 84 % (n = 31/37), keski-ikäisillä 71 % (n = 17/24) ja nuorilla 91 % (N = 39/43) esiintymistä.
Eläkeikäisistä erottuu yksi mies, jolla on sekä vanhaa iA-edustusta
että yleiskielisiä eA-muotoja, ja keski-ikäisistä mies, jonka esiintymistä kolmasosa on iA-variantteja. Nuorilla iA-variantteja ei ole
lainkaan, mutta yksittäisiä yleiskielisiä eA-muotoja esiintyy kolmella puhujalla. Alastarolla siis hämäläinen assimilaatiokanta on
syrjäyttänyt puheen aiemman valtaedustuksen, ja tukea muutos on
saanut alasatakuntalaismurteiden yleisestä assimilaatioedustuksesta. (Kurki 1998a, 58–66 ja liite 6, taulukko 16.)
Yleiskielisellä kannalla olleella Alatorniolla eA on edelleenkin
lähes yksinomainen (99–00 %). Yhdellä keski-ikäisellä naisella ja
yhdellä nuorella miehellä esiintyy kummallakin yksi assimilaatiotapaus. (Pelttari 1996, 90–92.)
Pohjanmaa on vahvaa iA-variantin aluetta. Niinpä Kauhavalla,
toisin kuin Alastarolla, variantti on pitänyt hyvin pintansa kaikissa
ikäryhmissä. iA on yksinomainen kaikilla keski-ikäisillä, kolmella
eläkeläisellä ja yhdellä nuorella naisella. Lisäksi kolmella muulla
nuorella muotoja on lähes 90 %. Valtavirrasta poikkeaa kolme puhujaa. Yhden eläkeläisnaisen yleisin variantti on assimilaatioedustus ee, mutta hänen puheessaan on myös sekä yleiskielisiä eA-edustumia että iA-muotoja. Yhdellä eläkeläismiehellä on puolestaan iAvariantin rinnalla kolmasosa ee:tä, kaikki oikeastaan-lekseemissä.
Nuorten ryhmässä muista poikkeaa yksi yleiskielinen nainen, jolla
on vain yksittäinen iA ja ee. Lukuun ottamatta yhtä, pelkästään
iA-varianttia käyttävää naista nuorten ryhmän kaikilla puhujilla on
yksittäisiä ee-variantteja. Tämä assimilaatiokanta esiintyy useimmiten assimilaation valtakunnallisiin levittäjiin kuuluvassa oikeastaan-adverbissa, jossa Kauhavallakin siis on vaihtelua murteellisen
ja assimilaatiomuodon välillä. (Lehtinen 1996, 50–52.)
eA-yhtymässä on siis tapahtunut yhtäältä valtakunnalliseen
yhtenäistymiseen johtavaa muutosta, toisaalta valtavirrasta poikkeavien vaihtelusuhteiden säilymistä tietyillä alueilla. Ekspansiivinen
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assimilaatioedustus ee on säilynyt vahvana siellä, missä se on ollut valtaedustus ennestään eli Liperissä ja Pälkäneellä; samanlaisia tietoja on hämäläismurteiselta Virroilta (Nahkola & Saanilahti
2001, 81–83). Variantti on levinnyt valtaedustukseksi Alastarolla,
alueella, jonka lähialueilla on vahva ee-edustus (vrt. Mielikäinen
1991, 36–37). Varhempi edustus on pysynyt lähes yksinomaisena
myös yleiskielen kannalla olevalla Alatorniolla, jossa eA-edustus
saa ehkä riittävästi tukea yleiskielestä. Eteläpohjalaiset puhujat sen
sijaan pitävät kiinni aiemmasta iA-variantista. Variantin kehitys ei
siis näytä ainakaan vielä menevän samaan suuntaan kuin eteläpohjalaisilla etelään muuttaneilla yksilöillä eli assimilaatioedustuksen
vahvistumiseen (vrt. Nuolijärvi 1986b, 137–142).
OA-yhtymä
OA-yhtymä voi esiintyä A-inﬁnitiivissä (sanoa), supistumaverbeissä (kokoaa) sekä o-nominien ja niihin mukautuneiden oi-nominien
yksikön partitiivissa (verkkoa). Seuruuhankkeessa yhtymää on tutkittu Liperissä, Alatorniolla ja Kauhavalla. Kuvioista 26–28 ilmenee eri pitäjien nykyedustus.
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Varhempaan assimilaatioalueeseen kuuluvassa Liperissä assimilaatiovariantti OO esiintyy edelleen käytännössä yksinomaisena,
ja linjan rikkovat vain kahden eläkeikäisen ja yhden keski-ikäisen
puhujan yksittäiset yleiskieliset esiintymät (Pajarinen 1995, 80–81.)
Alatorniolla vanha yleiskielen kannalla oleva edustus (OA) on
eA-yhtymän lailla säilyttänyt asemansa ehdottomana valtaedustuksena kaikissa ikäryhmissä. Kahdella eläkeikäisellä esiintyy yksittäinen Kemin murteen mukainen ua-variantti, molemmilla ainoaadjektiivissa (ainua). (Pelttari 1996, 91–92.)
Kauhavalla valtavariantissa on tapahtumassa selvä muutos:
vanhasta UA-variantista ollaan siirtymässä yleiskieliseen OA-varianttiin (sanua > sanoa). Tässä nuoret poikkeavat aikuisista. Kun
eläkeikäisillä ja keski-ikäisillä alueen vanha UA-variantti on lähes
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yksinomainen (85–100 %), nuorilla sitä on enää alle puolet esiintymistä – nuorten valtaedustus on yleiskielen OA (54–92 %). Ekspansiivista assimilaatioedustusta OO (sanoo) Kauhavalla ei juuri
esiinny, sitä on vain yhden eläkeläisnaisen puheessa (puolet tapauksista, n = 16). (Lehtinen 1996, 84–85.)
OA-yhtymässä alueen varhempi variantti on seuruupitäjissä
edelleenkin erittäin vahva silloin, kun se saa tukea laajemmasta
kieliyhteisöstä. Liperissä varhempi assimilaatioedustus (OO) on
säilynyt, koska tällä edustuksella on muutenkin laaja levikki (vrt.
Mielikäinen 1991, 38–39). Vastaavasti Alatornion OA-variantin
säilymistä ehdottomana valtaedustuksena tukee yleiskieli. Sen sijaan Kauhavan varhempi variantti UA väistyy yleiskielisen variantin tieltä nimenomaan nuorten puheessa. Tendenssi on sama kuin
muualle muuttaneiden eteläpohjalaisten puheessa, jossa niin ikään
UA vähenee (Nuolijärvi 1986b, 143, Mauno Järvi 1981, 81). Huomattava on kuitenkin Kauhavan muutoksen suunta: ekspansiivisen
OO-edustuksen sijasta tilalle otetaan yleiskielinen variantti OA.
UA-yhtymä
UA-yhtymä voi esiintyä yksikön partitiivimuodoissa (koulua, tuli
oltua), A-inﬁnitiivissä (haukkua) ja supistumaverbeissä (haluan).
Seuruuhankkeessa tätä vokaaliyhtymää on tarkasteltu Liperissä ja
Artjärvellä. Kuvioista 29–31 ilmenee pitäjien edustus ikäryhmittäin.
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Itäsavolaisessa Liperissä UA-yhtymä on ollut vanhastaan assimiloitunut UU:ksi. Assimiloituminen on edelleenkin hyvin vahvaa
kaikissa ikäryhmissä, mutta yksi eläkeläismies ja yksi keski-ikäinen nainen käyttävät myös yleiskielistä UA-varianttia; yksittäinen
esiintymä on myös kahdella muulla puhujalla. Pajarinen (1995, 81)
arvelee, että assimiloitumattoman muodon avulla kaksi niitä useammin käyttävää puhujaa pystyvät vähentämään geminaatioasemassa
olevia konsonantteja ja näin välttämään geminaatiota. (Pajarinen
1995, 80.) Näin yksi yleiskielistymisen tendenssi voi tukea toista.
Myös Artjärvellä assimilaatioedustus UU kuuluu hyvin säilyneisiin piirteisiin. Kokonaiskuva on kuitenkin hieman erilainen
kuin Liperissä. Ikäryhmät eroavat toisistaan: eläkeikäisten, nuorten
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aikuisten ja nuorten valtaedustus on assimilaatiovariantti: eläkeikäisillä 68 % (n = 80/118), nuorilla aikuisilla 85 % (n = 180/212)
ja nuorilla 79 % (n = 98/124). Keski-ikäisillä sen sijaan hivenen
yleisempi variantti on UA (50 %, n = 97/193). Selvimmin muista
erottuvat siis keski-ikäiset. Ryhmät ovat kuitenkin sisäisesti heterogeenisia. Keski-ikäiset miehet ovat yleensä yleiskielisen, naiset
assimilaatioedustuksen kannalla. Eläkeikäisten valtavirrasta poikkeaa yksi yleiskielinen mies, ja yhdellä miehellä assimilaatio- ja
yleiskielinen edustus ovat tasavahvoja. Etenkin nuorilla aikuisilla ja nuorilla frekvenssierojen suuruus mutkistaa tarkastelua, sillä
kummassakin ryhmässä yhden yksilön tapaukset muodostavat yli
puolet koko ryhmän esiintymistä (kummallakin runsaasti tuli tehtyy
-tapauksia). (Ks. Lappalainen 1994, 167–168.) Nuorten aikuisten
ryhmän miehet ovat yhtä vahvasti assimilaatioedustuksen kannalla
kuin eläkeläismiehet. Nuorten aikuisten ryhmässä on yksi poikkeus: yksi hyvin yleiskielinen nainen. Nuorista tytöt ovat homogeeninen ryhmä – yleiskieliset ja assimilaatiomuodot ovat tasoissa –,
kun taas pojat edustavat ääripäitä: yksi yksilö käyttää vain yleiskielistä varianttia, toinen assimiloitunutta varianttia. Tietyt esiintymät
ovat toisia keskeisempiä: assimilaatioedustusta on eniten kaikissa
ryhmissä rakennetyypissä tuli tehtyä, joka on UA-yhtymän tyypillisin esiintymäkonteksti aineistossa. Odotuksenmukaisesti supistumaverbien variaatio poikkeaa kaikissa ryhmissä keskiarvoista, sillä supistumaverbeissä Artjärvellä on aiemminkin ollut yleiskielen
kaltainen edustus (haluaa). (Lappalainen 1994, 164–188.)
iA-yhtymä
iA-yhtymä esiintyy yksikön ja monikon partitiiveissa (lokkia; poikia, punaisia), A-inﬁnitiivissä (kurkkia) sekä muun muassa partikkeleissa takia ja äkkiä. Seuruuhankkeen pitäjistä vokaaliyhtymää
on käsitelty Liperissä ja Artjärvellä. Kuvioista 32–34 ilmenee pitäjien edustus.
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Liperissä iA-yhtymän variaatio poikkeaa UA-yhtymän variaatiosta, ja ikäryhmät ovat heterogeenisempiä. Sekä eläkeikäisissä että
keski-ikäisissä on kaksi täyden assimilaation kannalla olevaa puhujaa, mutta muut puhujat käyttävät myös eri määrin yleiskielistä iAvarianttia. Keski-ikäisistä erottuu lähes täysin yleiskielen kannalla
oleva, muutenkin yleiskielinen nainen. Osa nuorista käyttää lähes
yksinomaan yleiskielistä varianttia. (Pajarinen 1995, 80.)
Toisin kuin Liperissä, Artjärvellä iA-yhtymän proﬁili on samankaltainen kuin UA-yhtymän. Ryhmien keskiarvoissa on kuitenkin eroja. Eläkeikäisillä assimilaatiomuotoja esiintyy noin 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin UA-yhtymässä (78 %, n = 394/503),
nuorilla ja keski-ikäisillä suhde on päinvastainen. UA-yhtymän
lailla iA-yhtymässä ikäryhmien jyrkin raja on keski-ikäisten molemmin puolin. Yksilöiden puhetapojen välillä on kuitenkin eroja.
Keski-ikäisten ryhmä on selvästi hajanainen. Niinpä kahdella miehellä ii-muotojen osuus on suurempi kuin UU-muotojen, kun taas
naisilla suhde on päinvastainen. Nuorten ryhmän miehillä assimilaatiokanta on produktiivinen, ja ryhmän erottuja on yksi nainen,
joka on vielä yleiskielisempi kuin UA-yhtymässä.
Variaation luonne eroaa myös muotoryhmittäin: partitiivissa assimilaatioedustus ii muodostaa selvän enemmistön, mutta muissa
ryhmissä vokaaliyhtymä iA on yleisin. Muissa ryhmissä (A-inﬁnitiivin muotoja, supistumaverbejä ja partikkeleita) iA-variantin
yleisyys ei kuitenkaan tarkoita yleiskielisyyden lisääntymistä, sillä
paikkakunnalla on aikaisemminkin ollut iA. Nuorten aikuisten ryhmässä on tässä paljon hajontaa, mutta nuoret suosivat ii-llisiä muotoja: nuorilla ei ole vanhoja muotoryhmärajoituksia ja inﬁnitiivit
lähenevät toisiaan. Ero pronominaalien ja muiden 3- ja useampitavuisten monikon partitiivien välillä esiintyy kaikissa ryhmissä: ii
on pronominaaleissa yleisempi kuin muissa partitiiveissa (sellasii,
tälläsii).
Jo vanhastaan eA- ja OA-yhtymien pitkävokaaliset, assimiloituneet variantit ovat olleet laajalevikkisempiä kuin UA- ja iA-yhtymien
UU- ja ii-variantit. Assimiloituneet muodot korkee ja sanoo ovatkin
vallanneet alaa myös niillä alueilla, joissa valtaedustus on ollut aiemmin toinen. Assimiloituneiden muotojen osuuden mukaan piirteet asettuvat asteikolle, jonka toisessa ääripäässä on ee ja toisessa
ii. (Vrt. Paunonen 1982, 80–81.) Kaikissa vokaaliyhtymissä assimiloitunut ja yleiskielinen variantti ovat pitäneet seuruuaineistossa
pintansa alueilla, joilla jompikumpi varianteista on ollut varhempi
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valtaedustus. Alueilla, joilla kumpikaan varianteista ei ole kuulunut
valtaedustukseen, tilanne on moninainen ja vokaaliyhtymittäin erilainen. Niinpä Alastarolla varhempi iA-variantti on muuttumassa
ee-variantiksi, joka on lähistön hämäläisalueen variantti ja samalla
valtakunnallisesti ekspansiivinen variantti, mutta Kauhavalla iA on
edelleen valtaedustus kaikissa ikäryhmissä. Sen sijaan OA-variantissa Kauhavalla on tapahtumassa selvä muutos pois varhemmasta
UA-variantista yleiskielen OA-variantin suuntaan, ei kuitenkaan
laajalevikkiseen OO-varianttiin. Puhujat suhtautuvat siis eri tavoin
näihin kahteen vokaaliyhtymään. iA-variantilla pidetään yllä varhempaa alueelle ominaista kielimuotoa, ja siirtymällä UA-variantista OA-varianttiin ilmaistaan muutosta mutta niin, että erilaisuus
suhteessa naapurina olevan savolaiskiilan puhujien kielimuotoon
säilyy. Ikäryhmät ovat kuitenkin lähes kaikkialla heterogeenisiä.

4.2.6. Yksikön 1. (ja 2.) persoonan pronominit
Suuressa osassa länsi- ja itämurteita käytetään yksikön 1. ja 2. persoonan pronomineina variantteja minä ja sinä ja niiden rinnalla lyhyempiä painottomia variantteja mä, sä ~ mää, sää. Lyhyempien
varianttien käyttö on painosuhteiden lisäksi ollut sidoksissa sijamuotoihin (Mielikäinen 1980b). Variantit mie ja sie tunnetaan puolestaan kaakkoismurteissa, itäisissä savolaismurteissa ja Tornion
murteissa sekä avartuneina kaakkoishämäläisissä murteissa (miä
ja siä). Kaakkoismurteisiin kuuluvissa Lemin murteissa on kuitenkin esiintynyt variantti meä, seä. Lounaismurteissa ja lounaisissa
siirtymämurteissa tyypillisenä pidetty variantti mää, sää on osoittautunut laajalevikkisemmäksi kuin Kettunen on esittänyt. Siten
sillä on ollut hyvät edellytykset yleistyä myös nykypuhekielessä
mä, sä -variantin rinnalla. Lyhyet variantit (mu-, su-) ovat eteläpohjalaisissa murteissa ja hämäläismurteissa mahdollisia kaikissa
sijoissa, siis myös sisäpaikallissijoissa. Sitä vastoin itämurteiden
itäosissa lyhyet variantit ovat kuuluneet vain ulkopaikallissijoihin
(mulla, mutta minussa), muualla savolaismurteissa niitä on myös
muissa sijoissa. mu-vartalo on joka tapauksessa ollut melko tavallinen laajalti itämurteiden, kaakkoishämäläisten murteiden ja peräpohjalaisten murteiden alueella. (Kettunen 1940a, kartta 113 ja
1940b, Mielikäinen 1991, 14–17.)
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Yksikön 1. ja paikoin 2. persoonan pronominien nykyvariaatiota on murteenseuruuhankkeessa tutkittu kolmella paikkakunnalla,
Alatorniolla, Liperissä ja Artjärvellä. Alatorniolla alueelle varhemmin tyypillinen variantti on edelleen lähes yksinomainen, mutta
muiden paikkakuntien kielimuodoissa risteytyvät eri variantit eri
tavoin.
Alatornion nykypuhekielessä vanha variantti mie, sie on hyvin
vahva, kuten seuraavasta kuviosta ilmenee.

Kuten kuviosta nähdään, mie-variantti on yksinomainen kaikkien ikäryhmien puheessa. Muita muotoja esiintyy vain neljä kertaa,
kahdesti minä ja kahdesti mä. Poikkeavia muotoja on niin vähän,
että mie:n osuus kuviossa on silti 100 %. Yksikön 2. persoonan
pronominivariantti on niin ikään yksinomaan sie. Vain kerran esiintyy sitaatissa sinä. Usealla muulla alueella yleistynyt mä-, sä-variantti ei siis ole kyennyt tunkeutumaan peräpohjalaiselle mie-, siealueelle. (Pelttari 1996, 63–66.)
Myös Liperin seuruuaineistossa mie on vahvasti esillä, ja se
vaikuttaa vallanneen alaa minä-variantilta etenkin nuorten puheessa (Kuvio 36).
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Itäisten savolaismurteiden eteläosan mie ja sydänsavolaisten
murteiden minä ovat kilpailleet keskenään Liperissä jo ennenkin.
1990-luvun alun seuruuaineistossa Liperin variaatio näytti seuraavalta. Eläkeläisillä minä:n osuus on 47 % (n = 93/198), mie:n osuus
48 % (n = 95/198). Suhde on siis varsin tasapainoinen, joskin yksilölliset erot ovat melkoiset: yksi miehistä käyttää jotakuinkin yksinomaan minä-varianttia (96,3 %, n = 26/27), yksi naisista taas lähes yksinomaan mie-varianttia (92,6 %, n = 50/54). Keski-ikäisillä
mie on jo selvästi yleisempi: sen osuus on noin 58 % (n = 77/133).
Heilläkin on selviä yksilöllisiä eroja. Kun yksi miehistä käyttää tasaisesti variantteja minä ja mie, toinen miehistä käyttää poikkeuksetta mie-varianttia. Yksi naisista, joka muutenkin on yleiskielinen
tai suosii valtakunnallisesti ekspansiivisia variantteja, käyttää mievariantin ohella (osuus noin 45 %, n = 17/38) mä-varianttia (osuus
noin 47 %, n = 18/38). Nuoret ovat lähes yksinomaan mie-variantin
kannalla (noin 98 % esiintymistä, n = 234/239).
Mie näyttää olevan Liperissä naisten variantti, minä miesten.
Nuorten ryhmä on mie-variantin kannalla. Minä-varianttia käytetään erityisesti silloin, kun painotetaan jotakin asiaa. Mie-variantilla tuntuu Liperissä olevan selvä prestiisiasema, mikä selittää
nuorten siirtymisen siihen lähes kokonaan. Variantilta puuttuu kaupunkilaisuuden leima, se on ääntämisen kannalta helppo, ja se on
karjalainen variantti. Pohjoiskarjalaisten ja siis liperiläistenkin alueellinen identiteetti näkynee myös pronominin valinnassa: viime
vuosikymmeninä on erityisesti korostettu Pohjois-Karjalan karjalaisuutta. Suurin merkitys on kuitenkin maantieteellisellä levikillä:
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mie on jo kauan ollut Liperin yksi variantti, joten sen suosiolla on
vankat juuret Liperin omassa kielellisessä maaperässä. (Pajarinen
1995, 39–48.)
Kaakkoishämäläinen Artjärvi sijaitsee useiden kielimuotojen
risteyskohdassa, ja siellä nykytilanne osoittaa selvää muutosta: ollaan siirtymässä pois murteen miä-variantista. Kuvio 37 näyttää
Artjärven tilanteen seuruuaineistossa nominatiivimuotojen osalta.

Eläkeikäisillä miä-nominatiivin osuus on 82 % (n = 298/362),
keski-ikäisillä vain 30 % (n = 95/314) ja nuorilla aikuisilla 15 %
(66/441). Nuorista vain yhdellä on murteellisesta muodosta pari
esiintymää. Mitä on tullut tilalle? Keski-ikäisillä on tasaisesti sekä
minä- että mä(ä)-varianttia. Yksilölliset erot ovat melkoisia niin,
että joku keski-ikäisistä käyttää yksinomaan mä(ä)-varianttia, toisella taas valtaedustuksena on minä (72 %, n = 39/54), kolmas tasapainoilee minä:n ja miä:n välillä, neljäs puolestaan miä:n ja mä(ä):n
välillä. Nuoret aikuiset ovat ryhmänä mä(ä):n kannalla. Heistä kukaan
ei suosi erityisemmin minä-varianttia, vaan jos kamppailua on, se
käydään murteellisen variantin miä:n ja mä(ä):n välillä. Nuoret ovat
tyystin mä(ä):n käyttäjiä. Artjärveläiset siis siirtyvät käyttämään
yhä enemmän nykyisin laajalevikkistä mä(ä)-varianttia. Kehitystä
selittää osin yleissuomalainen mä(ä)-variantin lisääntyminen, osin
Artjärven sijainti miä-muodon levikkialueen länsilaidalla: tiiviit
kontaktit Lahteen ja Helsinkiin eivät tue miä-muodon säilymistä
niidenkään puheessa, jotka ovat selvästi asettuneet paikkakunnalle
eivätkä aio muuttaa sieltä pois. (Lappalainen 1994, 69–85.)
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Obliikvisijoissa Artjärven nykykielen kehitys näyttää olevan
linjassa nominatiivin kehityksen kanssa. Eläkeikäiset suosivat minuvartaloa (osuus 84 %, n = 111/132), mutta jo keski-ikäisillä on muvartalo yleisempi (osuus 57 %, n = 57/100), nuorilla aikuisilla se
on selvänä valtaedustuksena (87 %, n = 136/156) ja nuorilla yksinomainen (99 % 148/149). Yksilöllisiä eroja on. Eläkeläisnaisilla on myös mu-vartaloa; itse asiassa eläkeläisten mu-osuus onkin
kokonaan naisten osuutta. Keski-ikäisten erot ovat melko suuria:
mu-vartalo on yhdellä lähes yksinomainen, kahdella sitä on noin
kolmannes tapauksista, yhdellä hieman alle puolet tapauksista.
Nuortenkin ryhmässä on yksi poika, joka ei käytä ollenkaan muvartaloa. Eniten mu-muotoja käytetään ulkopaikallissijoissa (mul,
mult, mulle), sen sijaan partitiivissa (mua) ja sisäpaikallissijoissa
(mussa, must, muhun) niiden käyttö on vähäisempää. Eläkeläisillä mu-muotoja on nimenomaan ulkopaikallissijoissa, genetiivissä
on vain pari esiintymää. Keski-ikäisillä ulkopaikallissijojen ja genetiivin asema on vielä vahvempi kuin muiden sijojen. Lapset ja
nuoret käyttävät lyhyempää varianttia useammissa sijoissa kuin
muut. Muutoksen reaaliaikaista kehitystä voi tarkastella 1800-luvulla syntyneiden puhujien valossa. Heillä mu-muotoja ei ole vielä
ollenkaan. Näennäisaikakehitystä taas voi havainnollistaa murteenseuruuaineiston avulla: Artjärven eläkeikäiset kuvastavat muutoksen kiihtyvää alkuvaihetta, nuorten ryhmä sen hidastuvaa loppuvaihetta. (Lappalainen 1994, 85–92.)
Eri varianttien risteyskohdat näkyvät mielenkiintoisella tavalla
niin Artjärven kuin Liperinkin nykykehityksessä. Paikkakunnilla on omat ominaispiirteensä, kun tarkastellaan eri sukupolvien
persoonapronominivariantteja. Näistä kahdesta poikkeaa Alatornio,
joka on rauhassa, vailla eri varianttien tarjollaoloa, voinut pysyä
samanlaisena. Mie-variantin tai sen avartuneen vastineen miä-variantin kohtalot osoittavat, että jokin ei yksioikoisesti pysy tai häviä.
Kun yhtäällä säilyy murteellinen variantti, toisella alueella se jää
pois käytöstä. Artjärven variantti on monien läntisten ja yleiskielisten paineiden takia ahtaalla ja häviämässä, kun taas itämurteiden
ja peräpohjalaismurteiden mie pitää hyvin pintansa.
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4.2.7. Monikon 1. persoonan persoonapronomini
Monikon 1. persoonan persoonapronominin variantti on erottanut
itä- ja länsimurteet toisistaan: länsimurteissa on me, itämurteissa
myö. Itä- ja länsimurteiden rajalla Kaakkois-Hämeessä on käytetty
puoliksi tai kokonaan avartunutta myä-varianttia. (Kettunen 1940a,
kartta 29, Leskinen 1979.)
Murteenseuruun yhteydessä monikon 1. persoonan pronomineja tarkasteltiin Lapinlahdella, Liperissä ja Artjärvellä. Itämurteissa
alueen vanha kanta, myö-variantti, on pitänyt varsin hyvin pintansa,
mutta Artjärvellä monikon murteellinen persoonapronomini on yksikön murteellisen persoonapronominin lailla väistymässä.
Lapinlahdella eläkeikäisten ja keski-ikäisten puheen myö-variantin osuus on lähes 90 % (n = 17/19). Nuorten ryhmän varianteista puolet on murteellisia (n = 34/65), puolet yleiskielisiä (31/65).
Huomattava on, että ylipäätään nuorimmat käyttävät monikon 1.
persoonan muotoja ja siis myös persoonapronominia enemmän
kuin muiden ryhmien edustajat ja naiset enemmän kuin miehet.
(Heikkinen 1992, 138–145.) Seuruuhankkeen toisen kierroksen aineistossa vuoden 1991 keski-ikäisten ryhmä on yleiskielistynyt 33
prosenttiyksikköä, kun taas nuoremmissa ryhmissä myö-variantti
on yleistynyt. Idiolektierot ovvat kuitenkin suuret. (Kukkonen 2002,
52–55.)
Liperissä myö on lähes yksinomainen, aineistossa on vain pari
yleiskielistä varianttia (Pajarinen 1995, 49–50). Itämurteet pitävät
siis tässä kohden pintansa, eikä merkkejä yleiskielistymisestä ole.
Sen sijaan kaakkoishämäläisten murteiden Iitin ryhmään kuuluvalla Artjärvellä alueen vanha nominatiivivariantti myä on väistymässä. Vanhimmat käyttävät sitä kuitenkin vielä selvästi enemmän (81 % kaikista esiintymistä, n = 69/85) kuin yleiskielistä
me-varianttia. Tosin yksi vanhimmistakin käyttää ainakin haastattelutilanteessa yksinomaan me-varianttia. Vanhimmat 1990-luvun
haastateltavat eroavat siten edellisestä, 1800-luvulla syntyneestä
sukupolvesta, joka vielä lähes yksinomaan käytti murteellista varianttia. Keski-ikäiset puolestaan ovat yhtä yksilöä lukuun ottamatta
yleiskielisen variantin käyttäjiä. Nuorilla aikuisilla on yksilöllisiä
ja sukupuolittaisia eroja; naisilla on me, miehillä tasaisesti kumpaakin varianttia. Nuoret käyttävät lähes 100-prosenttisesti yleiskielen varianttia me. Lapinlahden lailla leimallista on Artjärvelläkin, että ylipäätään nuoret puhuvat me-muodossa selvästi enemmän
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kuin muiden ryhmien edustajat. Pääsääntönä voi pitää sitä, että jos
puhuja suosii yksikön 1. persoonassa miä-varianttia, hän käyttää
suunnilleen samassa suhteessa myös myä-varianttia. Kaikkiaan
myä on Artjärvellä säilynyt heikommin kuin miä. Muutos on tapahtunut 1900-luvun jälkipuoliskolla ja raja kulkee keski-ikäisten
ja 1920-luvulla syntyneiden välissä. (Lappalainen 1994, 97–104.)
Artjärvellä, joka sijaitsee maantieteellisesti lähellä Helsingin
seutua, murteellisen variantin väistyminen on ollut selvästi nopeampaa kuin syvempänä Iitin ryhmässä, Elimäellä, jossa myäpronominin osuus on ainakin vielä 1980-luvulla ollut peräti 85 %
(Heltola 1991).
Obliikvisijoissa persoonapronominien monikkomuotoina on käytetty murteissa kahdenlaisia muotoja: lännessä meitin, meilän ja
meirän, idässä meijän. Meitin-muotoja on Kettusen mukaan (1940a
ja 1940b) käytetty suurimmassa osassa hämäläismurteita ja osassa
lounaismurteita. Esimerkiksi hämäläismurteissa niiden rinnalla on
aiemmin ollut meilän ja sittemmin meirän, joita on käytetty perhettä ja asuinpaikkaa, ei omistamista ilmaistaessa. Itämurteissa on
yksinomaan mei(j)än.
Obliikvisijoja on tarkastelluista pitäjistä käsitelty yksityiskohtaisemmin vain Artjärven aineiston analyysissa. Lisäksi Alastarolla on tehty havaintoja monikon persoonapronominien genetiivi- ja
akkusatiivimuodoista.
Artjärvellä meiti-vartaloa on eniten vanhimmalla ikäryhmällä,
45 % (n = 65/145) tapauksista. Yksilölliset erot ovat kuitenkin jo
tässä ryhmässä ilmeisen selviä, sillä kahdella viidestä on vain meivartaloisia variantteja. Yksilöllistä hämäläismurteisen meiti-variantin käyttö on myös keski-ikäisten ja nuorten aikuisten ryhmässä,
joskin nämä käyttävät sitä kaikkiaan selvästi vähemmän kuin eläkeikäiset. Nuoret käyttävät yksinomaan yleiskielisiä variantteja.
Jo 1800-luvun puolella syntyneillä on meiti-vartalon käyttö ollut
melko vähäistä ja yksilöllistä. Artjärven kehitys on linjassa muissa hämäläismurteissa tapahtuneen kehityksen kanssa: mei-muodot
ovat nuorimmilla ikäryhmillä yksinomaisia ja muillakin lähes yksinomaisia niin Elimäellä, Lammilla kuin Tampereen seudullakin.
(Ks. Lappalainen 1994, 104–110.)
Alastaron murteesta tehtyjen aikaisempien havaintojen perusteella käytössä olisi monikon persoonapronominien genetiivi- ja
akkusatiivimuodoista vain meijä(n)-tyyppi. Alastaron nykypuhe72

kielessä esiintyy meijä(n), mei(n) ja meitin -tyyppisiä variantteja.
Varianttia mei(n) käyttävät kuitenkin vain harvat yksilöt, jotka tosin
edustavat eri ikäryhmiä. Varianttia meitin (meitil jne.) käytetään
jonkin verran. (Kurki 1998a, 67–68 ja liite 7.) Laajalevikkinen ja
lounaismurteissakin tavanomainen variantti meijä(n) on siis valtaedustuksena Alastarollakin, mutta muitakin variantteja käytetään.
Itämurteissa monikon 1. persoonan pronominin yleiskielestä poikkeava nominatiivivariantti myö on siis säilynyt paljon paremmin
kuin Artjärvellä, joka on edustuksen läntisintä reunaa. Tässäkään
kohdin ei kehitys siis ole yksioikoinen: yleiskielen näkökulmasta
leimallinenkaan variantti ei ilman muuta ole häviämään tuomittu,
vaikka se poikkeaisi yleiskielestä hyvinkin paljon, vaan maantieteellinen ja mentaalinen ympäristö on aina ratkaiseva (vrt. Nuolijärvi 1996, 12–15). Näin on etenkin silloin, kun on kyse niinkin
laaja-alaisesta variantista kuin myö. Obliikvisijoissa taas hämäläinen levikiltään suppea-alaisempi meiti- on edelleen yhtenä vaihtoehtona, mutta ei enää ole nuorimpien sukupolvien variantti. Meijäntyyppi valtaa alaa niin Alastarolla kuin Artjärvelläkin.

4.2.8. Labiaalistuminen
Labiaalistumista tavataan useimmissa itämurteissa e-vartaloisten
verbien indikatiivin preesensin yksikön ja monikon 3. persoonassa
(tulloo, kulukoovat) sekä kaikkien verbien potentiaalin preesensin
yksikön 3. persoonan muodoissa (antanoo), joissa potentiaalin
tunnuksen e labiaalistuu. Niin ikään Etelä-Pohjanmaan murteissa
käytetään yksikön 3. persoonan muodoissa labiaalistuneita variantteja tuloo, menöö. (Kettunen 1940a ja 1940b, kartta 113, Leskinen
1979.)
Murteenseuruun 1. vaiheessa labiaalistumista on tutkittu itämurteiden puolella Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa sekä
lännessä Kauhavalla.
Itämurteissa labiaalistuneiden muotojen käytön kokonaiskuva
on mielenkiintoisella tavalla heterogeeninen. Vaikka Lapinlahdella labiaalistuneiden muotojen kokonaisosuus on melko suuri
(noin 75 %, n = 155/206), yksilöiden väliset erot ovat huomattavia.
Voi sanoa, että labiaalistuneita muotoja joko käytetään tai niitä ei
käytetä juuri lainkaan. Useimmilla eläkeikäisillä labiaalistuneiden
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muotojen osuus on lähes 100 %, kolmella ei muita muotoja olekaan.
Keski-ikäiset ovat vielä selvästi labiaalistumisen kannalla, vaikka
kaksi viidestä ei niitä juuri käytä. Nuorten ryhmässä on kaksi tyttöä,
jotka ovat yleiskielisen variantin käyttäjiä, muilla on enimmäkseen
labiaalistuneita muotoja. (Heikkinen 1992, 72–79.) Seuruun ensimmäisen kierroksen aineiston perusteella labiaalistuminen voisi
siis vielä varsin pitkään säilyä elinvoimaisena piirteenä Lapinlahden puhekielessä, vaikka osa puhujista ei labiaalistuneita muotoja
juuri käytäkään. Seuruuaineiston toinen kierros kuitenkin näyttää,
että yleiskielistyminen on ollut kymmenessä vuodessa huomattava
(Kukkonen 2002, 67–70).
Liperissä tendenssi on omanlaisensa. Eläkeikäiset ovat yhtä lukuun ottamatta labiaalistuneiden muotojen käyttäjiä, samoin keskiikäisistä vain yksi nainen käyttää pääasiassa yleiskielen mukaisia
e:llisiä muotoja. Nuoret käyttävät lähes yksinomaan yleiskielen
mukaisia muotoja. Vain yhdellä, muutoinkin murteellisimmalla
pojalla on kaikista esiintymistä labiaalistuneita muotoja 63 % (n
= 15/24). Tendenssi vaikuttaa varsin selvältä. Labiaalistuminen lieneekin Liperissä väistyvä piirre, elleivät sinne jäävät nuoret sitten
myöhemmin elämässään palaa labiaalistuneisiin muotoihin. (Pajarinen 1995, 23–24 ja liite 8.)
Sotkamossa suunta yleiskieleen on samanlainen kuin Liperissä,
mutta vielä vääjäämättömämpi. Sotkamon eläkeikäiset käyttävät
edelleenkin vain labiaalistuneita muotoja. Keski-ikäisten ryhmässä
on selvä kahtiajako: yksilö valitsee joko labiaalistuneen tai yleiskielisen muodon. Nuoret taas ovat yhtä poikaa lukuun ottamatta
siirtyneet käyttämään yleiskielen mukaisia muotoja. (Möttönen
1997, 98–104.)
Kauhavalla labiaalistuneet muodot kuuluvat lähes yksinomaisina variantteina kaikenikäisten puheeseen. Poikkeuksia seuruuaineistossa on kaksi: yksi eläkeläisnainen, jonka kaikki esiintymät (n
= 7) ovat yleiskielen mukaisia, ja nuori nainen, jonka esiintymistä
noin 73 % (n = 11/15) on yleiskielen mukaisia e:llisiä muotoja.
(Lehtinen 1996, 41–44.)
Etelä-Pohjanmaalla labiaalistuneiden muotojen käyttö siis näyttää pysyvän melko vakaana, kun taas itämurteiden puolella osa
keski-ikäisistä ja nuoret käyttävät labiaalistumattomia yleiskielen
muotoja. Itämurteiden muutos saattaa liittyä siihen, että kun labiaalistuneet muodot sisältävät yleensä švaavokaalin (kulukoo), voi
yhden murrepiirteen hävitessä hävitä toinenkin.
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4.2.9. Švaavokaali
Švaavokaali on tunnettu lähes kaikkialla savolaismurteissa, etelä-,
keski- ja pohjoispohjalaisissa murteissa, suuressa osassa Peräpohjan murteita ja foneettisena ilmiönä myös osassa hämäläismurteita.
Savolaismurteissa švaavokaali esiintyy pääasiassa l-alkuisissa yhtymissä (lk, lp, lm, lv, lh, ls). Pohjalaismurteissa švaavokaali esiintyy useammissa konsonanttiyhtymissä kuin itämurteiden alueella
(h, hj, hl, hm, hn, hr, hv, lh, lk, lm, lp, ls, lv, paikoin myös nh).
Švaavokaali voi olla lyhyen vokaalin mittainen mutta myös sitä lyhyempi. Vaihtelua esiintyy myös siinä, onko švaavokaali sama kuin
edeltävän tavun vokaali (silimä, kylymä) vai jokin muu (silemä, kylömä). Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa se on yleensä sama kuin
edeltävässä tavussa, Etelä-Savossa eri vokaali. (Kettunen 1940a ja
1940b, Leskinen 1979.)
Murteenseuruun kohdepitäjistä švaavokaalia on tutkittu Kauhavalla, Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa. Lisäksi švaavokaalista foneettisena ilmiönä on tehty havaintoja Pälkäneellä.
Kauhavalla švaavokaali näyttää olevan hyvin elinvoimainen.
Useimmilla puhujilla sen osuus mahdollisista esiintymäympäristöistä on 90–100 %, vain yhdellä eläkeikäisellä ja yhdellä nuorella
švaallisten muotojen osuus on noin 70 % (n = 50/72 ja n = 29/41).
(Lehtinen 1996, 70–75.) Etelä-Pohjanmaalla švaavokaali siis näyttää kuuluvan vahvasti kaikenikäisten nykypuhekieleen eikä merkkejä hiipumisesta ole, vaikka eteläpohjalaiset muuttajat tuntuvat
siitä Etelä-Suomessa yleisesti luopuvankin (ks. Nuolijärvi 1986b,
92–96).
Lapinlahdella švaavokaali kuuluu niin ikään nykypuhekieleen,
mutta hivenen rajallisemmin kuin Kauhavalla. Eläkeikäisillä ja keski-ikäisillä švaan osuus on kummallakin noin 91 % (n = 279/307
ja n = 211/232), sen sijaan nuorilla osuus on vain noin 35 % (n =
44/127). Nuorten ryhmä on heterogeenisin: erityisesti kaksi tyttöä
käyttää yksinomaan švaattomia muotoja. Labiaalistuneet verbinmuodot ja švaavokaali näyttävät olevan niitä piirteitä, joita lapinlahtelainen murretta karttava nuori nainen välttelee. Muualla jossain määrin tunnettu sukupuolten välinen ero (vrt. esim. Mielikäinen 1981b, Nuolijärvi 1986b) näkyy siten Lapinlahdella vain aivan
nuorimpien haastateltavien kielenkäytössä. Parhaiten švaavokaali
on säilynyt lv-yhtymässä, heikoimmin lp(p)-yhtymässä. Lisäksi se
on usein keskittynyt määräsanoihin, joita käytetään jokapäiväisissä
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puhetilanteissa, esimerkiksi talvi, jälkeen, alkaa, kulkee, melkein,
jalkapallo, kolme, Iisalmi, valmiina, kylmä, silmä, vanha, helppo.
(Heikkinen 1992, 99–110.) Sanojen yleisyys on omiaan vahvistamaan švaavokaalin olemassaoloa. Jo seuruuhankkeen ensimmäisellä kierroksella mukana olleiden ikäryhmien puheessa švaavokaali
on säilynyt hankkeen toisella kierroksella hyvin samanlaisena. Sen
sijaan vuonna 2000 uutena ryhmänä haastatellut nuoret käyttävät
švaata melkein puolta vähemmän kuin ikätoverinsa kymmenisen
vuotta aiemmin. (Kukkonen 2002, 71–72.)
Liperissä švaavokaalia käytetään jokseenkin siihen tapaan kuin
Lapinlahdellakin. Eläkeikäisillä ja keski-ikäisillä švaavokaalin
osuus on suuri (96 %, n = 178/183 ja 91 %, n = 160/176). Sen
sijaan nuorilla švaan osuus on vain jonkin verran suurempi kuin
Lapinlahdella: noin 55 % (n = 87/157). Nuorten selvästi pienempi
švaan osuus johtuu siitä, että nuoret tytöt käyttävät švaavokaalia
suhteellisen vähän. Sukupuolten välinen ero näkyy siis Liperissäkin vain nuorten ryhmässä. Yksi poika käyttää ainoastaan švaallisia
muotoja. (Pajarinen 1995, 30–32.)
Sotkamossa švaavokaalin osuus näyttää vähenevän jokseenkin samaan tahtiin kuin muissa itämurteiden esimerkkipitäjissä, erityisesti Liperissä. Eläkeläiset ovat lähes 100-prosenttisesti švaavokaalin käyttäjiä ja keski-ikäiset yhtä lukuun ottamatta
käyttävät sitä 90-prosenttisesti. Nuorilla švaattomien varianttien
osuus on noin 50 % (n = 88/174). Nuorten keskinäiset erot ovat
hyvin suuria. Samoin kuin Lapinlahdella Sotkamossa švaavokaali
on parhaiten säilynyt lv-yhtymässä, heikoimmin lp(p)-yhtymässä.
Niin ikään se on usein keskittynyt jokapäiväisiin sanoihin, esimerkiksi talvi, selvä, jälkeen, alkaa, kulkee, melkoinen, valkea, ulkona,
melkein, kolme, -salmi, ilma, silmä, valmis, kylmä, vanha, kilpailu,
helppo. (Möttönen 1997, 105–121.) Siten monet yleiskielessä kaksitavuiset sanat ovat Sotkamon puhekielessä kolmitavuisia, eikä
tavulukua ole puheen virrassa kovin helppo muuttaa. Tämä kenties
pitää švaavokaalia näinkin hyvin hengissä (ks. myös Nuolijärvi
1986b, 95).
Oma erityisyytensä on hämäläismurteissa esiintyvä foneettinen
švaavokaali, joka hiljakseen todennäköisesti lisääntyy, vahvistuu
ja lopulta mahdollisesti fonologistuu. Pälkäneellä švaavokaalia
esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta keski-ikäisten ja nuorten ryhmässä vain miehillä. Yleisimmin švaata on lk(k)-yhtymässä. Tavallisesti švaavokaali on Pälkäneellä ylilyhyt. (Kurki 1999, 100–101.)
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Havaintoja švaavokaalin esiintymisestä on myös Artjärveltä (Lappalainen 1994, 206, 208).
Švaavokaalin asema on tutkittujen paikkakuntien nykypuhekielen valossa edelleenkin varsin vahva. Ainoa ryhmä, joka itämurteista švaavokaalia horjuttaa, ovat nuoret naiset. Heidän valintansa vaikutus paikkakunnan kielimuodon kehitykseen riippuu pitkälti siitä,
mihin he tulevaisuudessa asettuvat. Jos he monien aikaisempien
sukupolvien nuorten naisten tapaan muuttavat pois paikkakunnalta, jää jäljelle vahva švaavokaalin käyttäjäkunta, nuoret miehet ja
vanhemmat sukupolvet. Näin variantti voi pitkäänkin säilyä elinvoimaisena, tai sitten paikkakunnalle jäävät nuoret naiset ovat horjuttamassa vanhaa käytäntöä. Toisaalta foneettisen švaavokaalin
lisääntyminen voi suorastaan lisätä švaavokaalin käyttäjäkuntaa,
erityisesti miesten keskuudessa, myös perinteisen švaa-alueen
ulkopuolella. Pinolan (1997) katsaus švaavokaalista saatuihin
tuloksiin Oulun yliopiston opinnäytteissä tukee seuruuaineiston
tendenssejä eräiden Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
savolaismurteisten paikkakuntien sekä hämäläismurteisen Parkanon osalta: nuoret naiset eivät käytä švaata niin paljon kuin miehet.
Myös Nahkolan ja Saanilahden (2001, 20–35, 227) reaaliaikatutkimuksen mukaan švaavokaali on katoamassa hämäläismurteiden
alueelle sijoittuvan Virtain Vaskiveden kylän asukkaiden kielimuodosta niin, että naiset luopuvat švaan käytöstä miehiä nopeammin.

4.2.10. Diftongin reduktio
Diftongin reduktio tunnetaan sekä lounais- ja alasatakuntalaismurteissa että savolaismurteissa. Lounaismurteiden ja savolaismurteiden
reduktiot ovat kuitenkin edellytyksiltään ja luonteeltaan erilaisia.
Lounaismurteissa on ensi tavun u-, y- ja i-loppuisissa diftongeissa jälkikomponentti määräehdoin väljentynyt o:ksi, ö:ksi
tai e:ksi (jauhaa > jaoha, käydä > käöðä, koira > koer). Joskus
jälkikomponentti on saattanut assimiloitua edellisen komponentin
pidentymäksi (kaura > kaara, päivä > pääv). Diftongin jälkikomponentti väljentyy kuitenkin vain, jos ensi tavu on avoin ja tavurajalla on r (myös yksitäryisenä), l, h tai v. Jos lähin vokaali samassa
tai seuraavassa tavussa on u, y tai i, diftongin jälkikomponentti ei
väljene. (Kettunen 1940a ja 1940b.)
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Savolaismurteissa ei ole äänteellisiä rajoituksia; reduktio toteutuu riippumatta siitä, mikä konsonantti seuraa diftongia. Ainoa rajoitus on se, että diftongit ui, yi ja iu, iy jäävät ilmiön ulkopuolelle.
Komponenttien kesto on Savossa erilainen kuin lounaismurteissa:
kun lounaismurteissa diftongin jälkikomponentti on pidempi kuin
ensikomponentti, Savossa ensikomponentti on pidempi. (Kettunen
1940a ja 1940b.)
Vaikka lounaismurteiden ja savolaismurteiden reduktiot ovat
jossain määrin erilaisia, tarkastelemme niitä samassa yhteydessä.
Reduktion ilmenemistä käsitellessämme käytämme seuraavassa
termejä lounaismurteiden reduktio ja savolaismurteiden reduktio.
Lounaismurteiden reduktiota on seuruuhankkeessa tutkittu Eurajoen ja siirtymämurteisiin kuuluvan Alastaron aineiston valossa.
Monien aikaisempien lähteiden mukaan lounaismurteiden reduktio
on ollut epäsäännöllistä, ts. siinä on ollut vaihtelua jo 1930-luvulla
ja sitä ennen, vaikka reduktio jossain vaiheessa lienee ollut ekspansiivinen piirre.
1800-luvulla syntyneillä eurajokisilla redusoituneiden diftongien osuus on 80 % esiintymistä (n = 57/71). (Kurki 1998b, 87 ja liite
12.) Tosin jälleen on todettava, että nauhoitettavaksi on ajankohdan
kriteerien mukaan valittu nimenomaan aidoksi katsotun murteen
edustajia, jolloin 1800-luvulla syntyneiden eurajokisten mahdollinen vaihtelu tässä(kin) piirteessä on jäänyt vaille huomiota. 1990luvun Eurajoella diftongin reduktio on väistyvä piirre. Eläkeikäisillä eriasteisia redusoituneita diftongeja on 56 % esiintymistä (n =
48/86), keski-ikäisillä enää 12 % (14/120). Nuorten diftongit ovat
kauttaaltaan yleiskielen mukaisia. Eläkeikäisten yksilöiden väliset
erot ovat sangen suuria: kun yhdellä on reduktio kaikissa mahdollisissa tapauksissa, toisella redusoituneiden diftongien osuus jää alle
kolmannekseen. Eläkeikäiset miehet ovat kaikkein konservatiivisimpia. Vaikka naisilla reduktiota ylipäätään on selvästi vähemmän,
tärkein erottava tekijä on kuitenkin ikä. Keski-ikäisillä reduktio
elää nimenomaan tietyissä, usein toistuvissa sanoissa, kuten seora,
löeretti tai lööretti, koer(a) ja päev(ä). Näissäkin sanoissa on vaihtelua, eli rinnalla käytetään yleiskielen mukaisia muotoja. (Kurki
1998b, 87–92 ja liite 12.) On mahdollista, että reduktion väheneminen on nimenomaan 1920-luvulla syntyneiden sukupolven kielessä leimallinen piirre ja että vaihtelu on lähtenyt liikkeelle juuri
tämänikäisten kielessä, mutta on myös todennäköistä, että yleiskielistyminen on alkanut aikaisemmin ja että vaihtelu on ennenkin ol78

lut suurempaa kuin 1800-luvulla syntyneiden, vertailussa mukana
olleiden murteenpuhujien esiintymien valossa voi olettaa.
Alastarolla reduktion heikkeneminen – sikäli kuin reduktio koskaan on ollut siellä yksinomaista – näkyy jo 1800-luvun puolella
syntyneiden kolmen murteenpuhujan kielenkäytössä: 42 % diftongeista on redusoituneita (n = 29/69), 58 % yleiskielen mukaisia (n =
40/69). Ryhmän kahdella miehellä on selvästi enemmän reduktiota
kuin sen ainoalla naisella. Nykypuhekielessä yleiskielen mukainen
redusoimaton ääntämys on yksinomainen kaikissa ikäryhmissä, ja
reduktiota esiintyy erittäin harvoin, täysin satunnaisesti. (Kurki
1998a, 54–58 ja liite 5.)
Savolaismurteiden reduktio on hyvin monenasteista: samalla
puhujalla on sekä lievästi redusoituneita (làiva) että selvästi väljentyneitä diftongeja (làeva). Harvinaisempia ovat yleiskielen mukaiset asut (laiva) ja toisaalta täysin oienneet diftongit (kaanis).
Heikkisen mukaan 1990-luvun Lapinlahden puhekielen käyttäjät
voisi jakaa karkeasti kahtia reduktioedustuksen mukaan: toisilla
yksilöillä diftongit ovat lievästi redusoituneita eli vain alkukomponentti on pidentynyt, toisilla taas reduktio on vahvempaa niin, että
alkukomponentin pidentymisen lisäksi myös jälkikomponentti on
väljentynyt. Variaatiota ja suuria yksilöiden välisiä eroja on kaikissa ikäryhmissä, mutta reduktio lienee edelleenkin varsin yleinen
piirre Lapinlahden nykypuhekielessä. Seuruun yhteydessä tehdyt
havainnot ovat kuitenkin summittaisia eivätkä perustu laskelmiin.
(Heikkinen 1992, 162–166.)
Liperi kuuluu alueeseen, jossa savolaismurteiden reduktio on
edennyt pisimmälle, jopa pitkään vokaaliin asti (laalu pro laulu).
On kuitenkin todennäköistä, että liperiläisillä reduktio on ennestäänkin ollut epäsäännöllistä ja se ei ole aikaisemminkaan ollut
niin yleinen ja selväpiirteinen kuin sydänsavolaisten ja pohjoisen
Pohjois-Karjalan murteiden reduktio. (Kettunen 1940a ja 1940b.)
Jälkikomponentti on voinut säilyttää laatunsa, mutta ensikomponentti on pidentynyt. Reduktion elämää vahvistanee se, että Liperin länsipuolella reduktio on selvää ja redusoituneet variantit ovat
siellä vähitellen suorastaan yleistyneet.
Seuruuaineistossa eläkeikäisillä on eriasteisia redusoituneita
muotoja 30 % esiintymistä (n = 557/1850), keski-ikäisillä melko
saman verran eli 28 % (n = 613/2204) ja nuorilla 38 % esiintymistä
(n = 687/1789). Eläkeikäisillä ja keski-ikäisillä on kuitenkin enemmän yksilöllistä vaihtelua kuin nuorilla. Kaikkein eniten reduktiota
79

on yhdellä keski-ikäisellä miehellä (52 %, n = 255/486), ja keskiikäiset naiset redusoivat kaikkein vähiten. Nuortenkin reduktio on
hyvin lievää. Pitkäksi vokaaliksi asti redusoituneita diftongeja on
vain satunnaisesti. Liperissä lievä redusoituminen vahvistuu, mutta
yleiskielen voima hillitsee reduktion etenemistä niin, että vahvimmin redusoituneet variantit jäävät puuttumaan. (Pajarinen 1995,
91–97.) Samaan aikaan vaikuttavat siis kahdenlaiset voimat, oma
paikallinen kieliyhteisö ja laajemmat, koko suomalaisessa puheyhteisössä vallitsevat tendenssit.
Reduktio on tällä hetkellä labiili piirre niin lännessä kuin idässäkin. Todennäköisesti vahvimmillaan se on savolaisympäristössä, mutta muualla reduktion vähenemisestä on selviä merkkejä.
Yleiskielen vaikutus lienee tässä piirteessä melkoinen, mikä näkyy
nuorimpien ikäryhmien kielenkäytössä reduktion vähäisyytenä tai
puuttumisena. Toisaalta Liperin tilanne osoittaa reduktion elinvoimaa, koska nuorilla reduktiota esiintyy useammin kuin vanhemmilla polvilla, joskin lievänä.

4.3. Länsimurteissa tunnettuja vaihteluilmiöitä
Länsimurteiden vaihteluilmiöistä seuruuraporteissa on tarkasteltu
seuraavia:

•
•
•
•

diftongien avartuminen,
vokaalienvälinen h,
i-loppuiset diftongit ja
inessiivin pääte.

4.3.1. Diftongien avartuminen
Yleiskielen uo-, yö- ja ie-diftongit ovat länsimurteissa väljentyneet
jälkikomponenteiltaan ua:ksi, yä:ksi ja iä:ksi. Lounaismurteissa
diftongit ovat olleet avartumattomia vain Taivassalon tienoilla sekä
Turun ja Salon välisellä seudulla (Ojansuu 1901, 77, Rapola 1966,
360). Pisimmälle väljentyminen on kehittynyt Tampereen, Forssan
ja Porin seuduilla, joista se on levinnyt lähimurteisiin (Kettunen
1940a, kartta 155). Seuruuhankkeessa diftongien avartumista on
tutkittu Eurajoella ja Kauhavalla.
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Rauman ryhmään kuuluvan Eurajoen nykypuheessa diftongien
avartuminen on stabiili piirre: kaikissa ikäryhmissä esiintymäprosentti on yli 98 ja ikäryhmien keskihajonnat ovat pieniä. Eurajoella
puhuttava kielimuoto ei ole muuttunut tältä osin juuri lainkaan viimeisten 30 vuoden aikana. (Kurki 1998b, 78–84.) Syiksi piirteen
säilymiseen on esitetty sen läheisyyttä yleiskieliseen varianttiin
(Salonen 1982, 98), sen luonnetta piirteenä, joka on alkanut lievänä
ja satunnaisesti ennen vähittäistä levittäytymistään (Palander 1987,
329–330), ja sen laajaa levikkiä (Kurki 1998b, 84, vrt. Paunonen
1982, 51).
Myös eteläpohjalaisella Kauhavalla diftongit ovat lähes aina
avartuneita: yhtä eläkeläispuhujaa lukuun ottamatta avartuneita
esiintymiä oli 97 % tai enemmän. Kaiken kaikkiaan diftongien
avartuminen näyttää yhä olevan valtaedustus Etelä-Pohjanmaalla
(vrt. Martti Järvi 1981, Heikkilä 1992). (Lehtinen 1996, 45–49.)

4.3.2. Vokaalienvälinen h
Vokaalienvälisen h:n säilyminen on tyypillinen pohjalaisuus. Se on
piirre, jonka ulkopuolinen huomaa ja jota pohjalaismuuttaja Helsingissä ryhtyy välttämään (Nuolijärvi 1986a, 80, 133 ja 1986b,
88.). Seuruuhankkeessa piirrettä on tarkasteltu Kauhavalla ja Alatorniolla.
Kauhavalla on selvä ero nuorten ja aikuisten välillä, kuten kuviosta 38 nähdään.
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Eläkeikäisillä h:ta esiintyy yhtä miestä lukuun ottamatta vähintään 90 %, keski-ikäisillä h:lliset muodot ovat yksinomaisia. Sen
sijaan nuorilla h:n osuus vaihtelee 27 prosentista 98 prosenttiin.
Vaikka nuorten ryhmä on sisäisesti epäyhtenäinen, tendenssi on
pois h:llisista muodoista. (mts. 78, taulukko 18). (Lehtinen 1996,
76–83.)
Alatorniolla piirre on väistynyt Kauhavaa vahvemmin. Kuviosta 39 ilmenee piirteen ikäryhmittäinen edustus.

Eläkeikäisillä ja keski-ikäisillä piirteen esiintymäprosentit ovat
84 (n = 1790/2136) ja 74 (1780/2391), mutta nuorten prosentti on
6 (38/677). h:llinen variantti on siis lähes kadonnut yhden sukupolven aikana. Keski-ikäiset miehet ovat huomattavan murteellisia. Jos assimilaatiomuodot (jalkkaan, menttiin) lasketaan mukaan,
kaikkien ikäryhmien yhteinen murteellisuusprosentti nousee 75:een,
eläkeläisten 90:een, keski-ikäisten 82:een ja nuorten 54:ään. h:n
säilyminen ja katoaminen vaihtelee muotoryhmittäin. Parhaiten
h on säilynyt kolmessa muotoryhmässä: aktiivin NUT-partisiipin
vokaalivartaloissa (saahnee), MA-inﬁnitiivin illatiivissa (lukheen)
ja passiivin imperfektissä (haethin). Pelttarin mukaan (1996, 96)
piirre on leimautunut maalaiseksi ja hävinnee Tornionjoen alajuoksulta melko pian. (Pelttari 1996, 23–52.)
Matikainen (1997) on koonnut yhteen vokaalienvälisen h:n
esiintymistä nykypuhekielessä käsittelevien tutkimusten tuloksia.
Hänen mukaansa (1997, 160) h käyttäytyy odotetusti stigmapiirteen
tavoin: piirre on väistymässä nuorten puheesta erityisesti kaupungeissa, ja maaseudullakin kadosta on merkkejä. Naiset ovat omak82

sumassa nopeimmin yleiskielisiä muotoja, ja muuttajat hylkäävät
piirteen nopeasti. Vaattovaaran (1999) tutkimus Tornionlaakson
Pellosta kuitenkin osoittaa, että piirre voi olla paikoin elinvoimainen: Pellossa katovariantti ei ole neljän viimeisen sukupolven
aikana juurikaan yleistynyt, ja metateettisen variantin (koulhuun)
käyttö on lisääntynyt koululaisillakin.

4.3.3. i-loppuiset diftongit
Painottoman tavun i-loppuisen diftongin i:n kato on puhutun kielen
laajalevikkisimpiä piirteitä. Se on kuitenkin riippuvainen diftongin synnystä ja muotoryhmästä. (Mielikäinen 1991, 32 ja kartta 9,
Kettunen 1940a, kartta 125.) Seuruuhankkeessa piirrettä on tutkittu
Kauhavalla ja Artjärvellä, jossa tarkastelu keskittyy -inen-nomineihin.
Eteläpohjalaisissa murteissa pääpainottomien tavujen i-loppuisten diftongien jälkikomponentti on assimiloitunut alkukomponentin mukaiseksi (sellaanen, istuun, istuusin, huanoosta villoosta,
takaasin, oikeen). Puhujat voivat valita kolmesta edustustavasta:
i:n assimilaatio, i:n säilyminen tai i:n kato. Kuviosta 40 ilmenee
i-loppuisten nominien edustus Kauhavalla.

Kauhavalla assimilaatioedustus on vahvaa, sillä viidestätoista
puhujasta kymmenellä assimilaatiotapauksia on kaikissa muotoryhmissä yli 90 % ja kolmella yli 80 %. Poikkeavia ovat yksi eläkeikäinen nainen, jolla on assimilaatiomuotojen rinnalla viidennes
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yleiskielisiä ja viidennes laajalevikkisiä i:ttömiä variantteja, sekä
yksi nuori mies, jolla i:n katoa on jo yli puolet tapauksista (n =
70/137). Verrattuna eteläpohjalaisiin muuttajiin – jotka ovat lähes tyystin luopuneet assimilaatiosta (Nuolijärvi 1986b, 86) – ja
alavutelaisiin (Heikkilä 1992, 93) kauhavalaiset ovat säilyttäneet
alueellisesti suppealevikkisen assimilaatioedustuksen vahvana. Punane(n)-varianttia esiintyy hieman enemmän kuin punainen-varianttia, tosin kummankin prosenttiosuus on alle 10. i:ttömiä variantteja on lähinnä imperfektimuodoissa (sano) ja lekseemeissä
semmonen ja tämmönen. (Lehtinen 1996, 61–64.)
Artjärvi on piirteen kannalta kiinnostava, sillä -inen-nominien kaakkoishämäläinen edustus on ollut poikkeuksellinen suomen
murteissa (Rapola 1919–1920, 197, Kettunen 1930, 46–47, Lindén
1944, 101–104): Painottoman tavun diftongit ovat yleensä säilyneet
umpitavussa, ja lisäksi nominatiiveista on kadonnut sekä loppu-n
että sitä edeltävä vokaali. Tyypillinen vaihtelusuhde on punai(n)
: punaist : punasen : punaseh. Sivupainollisen tavun diftongi on
tavallisesti säilynyt (suamalaisen). Punain-muotoa käytetään koko
Kaakkois-Hämeen alueella, mutta sen yleisyys ja esiintymäehdot
vaihtelevat. Sitä esiintyy Hollolan ryhmässä ja suurimmassa osassa
Porvoon ja Iitin ryhmää, johon Artjärvikin kuuluu.
Artjärvellä punain-variantti on säilynyt melko hyvin, kuten kuviosta 41 ilmenee. Kuviossa on esitetty myös nuorten aikuisten
edustus, koska näin omaleimaisen variantin kehitystä on kiinnostavaa tarkastella hieman lähemmin.

Eläkeikäisten yleisin variantti on alueelle varhemmin tyypillinen punain (82–100 %, n = 30–51/30–62), mutta yksi mies ja yksi
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nainen ovat ekspansiivisen variantin punane(n) kannalla (94 %, n =
29/31; 74 %, n = 64/86). Sekä keski-ikäisten että nuorten aikuisten
ryhmässä kolme viidestä puhujasta on tämän ekspansiivisen variantin käyttäjiä. Myös nuoret yhtä tyttöä lukuun ottamatta käyttävät punane(n)-varianttia. Ikäryhmät ovat siis sisäisesti heterogeenisiä. Miehet edustavat kielimuodoltaan ääripäitä: puhujat voi jakaa
viiteen ryhmään murteellisuusasteen mukaan, ja sekä murteellisin
että vähiten murteellinen puhuja on mies.
Variaation luonne on monikerroksinen: toisilla puhujilla variaatio on leksikaalista, tiettyihin lekseemeihin keskittyvää, kun
taas toisilla se on kategorinen, koko muotoryhmää koskeva ilmiö.
Lappalaisen seuruuaineistossa puolet -inen-nomineista on pronominaaleja. Juuri pronominaalit ovatkin tärkeitä varhemman kielimuodon ylläpitäjiä, sillä jopa nuorilla, joilla muut sanat ovat yksinomaan ekspansiivista punane(n)-tyyppiä, pronominaalit varioivat
(semmoi ~ semmonen). Pronominaalien lyhyet, alueen varhemman
kannan mukaiset muodot eivät vaikutakaan olevan samalla lailla
leimallisia kuin muiden sanojen vastaavat muodot, ja ne ovat monilla varsin yleiskielisilläkin puhujilla selvästi murteellisuutta vahvistava piirre. Pronominaalien ja muiden -inen-nominien sanaliitot
(seki oli sellai samallai kani) osaltaan tukevat lyhyen punain-tyypin yleisyyttä. (Lappalainen 1994, 139–163.)

4.3.4. Inessiivi
Varhempien tietojen mukaan inessiivi esiintyy suurimmassa osassa
murteita loppuvokaalisena (itämurteissa -ssA, länsimurteissa myös
-sA). Loppuheittoista aluetta ovat erityisesti Etelä-Pohjanmaa ja
kaakkoismurteet. (Rapola 1966, 240, Leskinen 1979, 119.) Inessiiviä on seuruuhankkeessa tutkittu Kauhavalla ja Alastarolla.
Kauhavan seuruuaineistossa loppuheitto on elinvoimainen:
loppuheittoiset muodot (täs kyläs, tuas paikas) ovat lähes yksinomaisia eikä ikäryhmittäisiä eroja juuri ole. Keski-ikäisillä loppuheitto on aivan yksinomainen. Postpositio kanssa, jonka inessiivimuotoisuus ei tosin nykykielen näkökulmasta ole kovin läpinäkyvää, esiintyy lähes yksinomaan loppuheittoisena (kans, kaas, kanh).
Kahta puhujaa lukuun ottamatta seuruututkimukseen osallistuneet
puhujat ovat yleisesti myös paikallisen mihinä- ja johona-variantin
kannalla. (Lehtinen 1996, 31–37.)
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Ala-Satakunnassa inessiivi on edustunut yksinäis-s:llisenä, esimerkiksi kyläsä, paikasa (Kettunen 1940a, kartta 104). 1960-luvun
Alastaron nauhoituksissa tämä onkin valtaedustus. 1990-luvun
seuruuaineistossa vanha inessiiviedustus on edelleen vahva, mutta
vaihtelua on aiempaa enemmän: kun 1960-luvun aineistossa valtaedustuksen ohella esiintyi vain loppuheitollisia muotoja, nyt käytetään myös geminaatallisia muotoja, ja ne ovat yleisempiä kuin
loppuheittoiset muodot (15–23 %). Yleiskielisen -ssA-päätteen
prosentuaalinen osuus on suurin eläkeläisillä (23 %, n = 55/245)
ja kaikenikäisillä naisilla (30 %, n = 84/285). On kuitenkin huomattava, että yleiskielisen variantin prosenttiosuutta nostaa yhden
eläkeikäisen naisen esiintymämäärä; myös keski-ikäisten ja nuorten ryhmässä ryhmänsisäiset erot ovat merkittäviä (Kurki 1998a,
38–44).

4.4. Itämurteissa tunnettuja vaihteluilmiöitä
Itämurteiden vaihteluilmiöistä on seuruututkimuksessa tarkasteltu
seuraavia:

•
•
•
•
•
•

aktiivin NUT-partisiippi,
pääpainollisen tavun pitkät vokaalit,
mennä ~ männä -vaihtelu,
-pi,
liudennus ja
luja aluke.

4.4.1. Aktiivin NUT-partisiippi
Savolaismurteisen essiivipartisiippityypin ollunna väistymisestä
on ollut merkkejä jo 1960-luvulta lähtien (Miettinen 1974). Aikaisemmin se on ollut käytössä laajalti savolais- ja osin kaakkoismurteissakin, tosin jo pitkään länsimurteissa yksinomaisen ollu-tyypin
rinnalla (ks. esim. Mielikäinen 1991, 54–55). Kuvioihin 42–44
on koottu aktiivin NUT-partisiipin ikäryhmittäinen variaatio Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa. Lapinlahden raportissa on
yhdistetty -Ut- ja Ux-tyyppi. Seuraavissa kuvioissa Lapinlahden
-Ut-esiintymät eivät siis erotu, vaan ne ovat osa -Ux-esiintymiä,
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sillä kirjakielistä -Ut-tyyppiä on aineistossa todennäköisesti vain
muutama esiintymä.
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Lapinlahdella, joka on kuulunut essiivipartisiipin ydinalueisiin, sitä käyttävät enää vanhimmat (noin 40 % tapauksista, n =
219/513). Suurtaajuisissa verbeissä (ollu, tullu, menny ~ männy,
kuollu) käytössä ovat pääasiassa yleiskielessä tavalliset t:ttömät variantit. Vaikka essiivipartisiipit ovat näiden verbien paradigmassa
vähemmistönä, niitä muodostetaan kuitenkin muista verbeistä produktiivisesti hetken tarpeisiin. Tästä elinvoimaisuudesta huolimatta
essiivipartisiipit eivät enää kuulu 1990-luvun keski-ikäisten lapinlahtelaisten kielimuotoon. (Heikkinen 1992, 146–152.) Seuruuaineiston toisen kierroksen aineistossa essiivipartisiippia esiintyy
kuitenkin jonkin verran myös nuorimmilla puhujilla, eniten keski-ikäisellä miehellä, joka muissa piirteissä on ikäryhmän, joskus
koko aineiston yleiskielisin (Kukkonen 2002, 80–81).
Myös Liperin nykykielimuodosta essiivimuotoinen partisiippi
näyttää olevan väistymässä, vaikka hieman eri tahtiin kuin Lapinlahdella. Vanhimmilla ja keski-ikäisillä puhujilla (yhtä keski-ikäistä naista lukuun ottamatta) se on edelleenkin vaihtoehtoisena varianttina ollu(t)-tyypin rinnalla; eläkeikäisillä pidempää (suanuna)
tai lyhyempää (suana) essiivipartisiippia on noin 55 % esiintymistä
(n = 121/222), keski-ikäisillä 41 % (n = 110/272). Nuorista lähinnä pidempää tai joskus lyhyempää muotoa käyttää jonkin verran
vain yksi poika. Essiivivarianttia suosivat muutenkin enemmän
miehet kuin naiset. On myös ilmeistä, että sen käyttö nykyoloissa vähenee iän myötä: sekä Liperin aikaisempien aineistojen että
muiden aineistojen valossa (ks. Palander 1987, 207) kaikenikäiset
näyttävät ikääntyessään vähentävän sen käyttöä. Todennäköisesti
essiivipartisiipin vähenemistä lisää se, ettei se koskaan ole ollut
yksinomainen variantti eikä sillä ole selvää, muista partisiippimuodoista poikkeavaa merkitystä kantavaa funktiota. (Pajarinen 1995,
32–35.)
Samanlainen kehitys kuin Liperissä on käynnissä myös Sotkamossa. Essiivipartisiippi kuuluu vähemmistövarianttina (noin kolmasosa esiintymistä) vain vanhimpien, 1920-luvulla syntyneiden
puheeseen. Keski-ikäisistä sitä käyttää vain yksi nainen. Kiinnostavaa on se, että 1920-luvulla syntyneiden joukossa on yksilöitä,
jotka suosivat essiivipartisiippia jopa hivenen enemmän kuin 1800luvulla syntyneet. (Möttönen 1997, 16–27.) Tämä ei kuitenkaan
ole vahvistanut essiivipartisiipin asemaa, vaan sen väistyminen on
Sotkamossakin yhtä totaalista kuin muualla itämurteissa. Kenties
nämä yksilöt edustavat ikäpolvensa konservatiivisinta kielimuotoa.
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Pohjois-Karjalassa essiivipartisiippi näyttää nykytietojen valossa hieman elinvoimaisemmalta kuin Savossa. Kaikkialla sen osuus
on kuitenkin selvästi vähenemässä.

4.4.2. Pitkät vokaalit (moa, peä, kalloo, leipee)
Pääpainollisen tavun pitkän väljän vokaalin diftongiutuminen on
leimallisimpia savolaispiirteitä. Murrealueen keskeisimmillä alueilla edustus on ua, iä, kun taas reuna-alueiden variantit ovat oa ja
eä. Jälkitavuissa savolaismurteissa on tapahtunut monoftongiutuminen (aa > oa > oo, ää > eä > ee) ja valtaedustuksena on pitkä vokaali (kalloo, leipee). Diftongiutuneita muotoja esiintyy Kainuun
murteissa ja muuallakin, savolaismurteiden laita-alueilla (kalloa,
leipeä). (Kettunen 1940a, kartat 154 ja 179.) Nykyaineistojen
valossa piirre kuuluu väistyviin, alueellisesti rajallisiin piirteisiin.
Piirrettä on tarkasteltu Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa.
Pohjoissavolaisiin murteisiin kuuluvalla Lapinlahdella ensitavun diftongiutuminen on väistyvä piirre. Murteellinen päätyyppi on
ua, iä, mutta myös variantteja oa ja eä esiintyy. Murteellisuusprosentti on 62 (n = 588/949). Jyrkin raja kulkee eläkeikäisten ja keskiikäisten välillä: eläkeikäisten murteellisuusprosentti (mukaan lukien kumpikin diftongiutumisaste) on 81 (n = 390/479), keski-ikäisten noin 50 (n = 155/312) ja nuorten 27 (n = 43/158; Heikkinen
1992, 52). Vaikka yleiskielistymistendenssi on vahva, idiolektierot
ovat suurimmat koululaisilla. Yleiskielisimpiin kuuluu kaksi tyttöä:
toisella ei ole lainkaan diftongiutuneita muotoja, toisella vain yksi.
Murteellisia muotoja on yhdellä pojalla, yhdellä tytöllä ne ovat niukasti enemmistönä, kun taas yhdellä pojalla yleiskieliset variantit
ovat niukasti enemmistönä. Nuorten ryhmä on siis muutostilassa
kohti yleiskielistymistä. Myös keski-ikäisten ryhmä hajoaa: yksi
mies ja yksi nainen ovat selvästi yleiskielisiä; jos heidät poistaisi
laskelmista, keski-ikäisten murteellisuusprosentti nousisi yli 70:een.
(Heikkinen 1992, 52.) Seuruututkimuksen toisen kierroksen aineisto vahvistaa ensimmäisen kierroksen tendenssejä: nuoret ovat hylkäämässä diftongiutuneet variantit (Kukkonen 2002, 56–57).
oa, eä -varianttien kokonaisosuus diftongiutuneista muodoista
on 17 % (n = 102/588). Eniten mainittuja variantteja on yhdellä
eläkeikäisellä miehellä, 38 %. Muotojen osuus vähenee ikäryhmittäin niin, että eläkeikäisillä variantteja on eniten. Nuorista kolmella
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oa, eä -variantteja ei ole lainkaan; kahdella heistä on kuitenkin ua,
iä (Heikkinen 1992, 54). Sydänsavolainen ua, iä onkin Heikkisen
(1992, 55) mukaan vahvistamassa asemaansa Lapinlahdella (vrt.
Kettunen 1940a, kartta 154). Seuruuhankkeen toisen kierroksen
aineisto osoittaakin näin tapahtuneen (Kukkonen 2002, 56–57).
Jälkitavuissa puolestaan yleiskielen väljää pitkää vokaalia AA
vastaa oo, ee (kalloo, leipee). Tässä asemassa yleiskielistyminen
etenee ensitavuja hitaammin. Eläkeikäisten murteellisuusprosentti
on 93 (n = 253/272), keski-ikäisten 53 (n = 105/1098) ja nuorten
noin 40 (67/169) – jyrkin raja on siis eläkeikäisten ja keski-ikäisten välillä. Eläkeikäisten ryhmä on yhtenäinen. Keski-ikäisistä sen
sijaan kaksi miestä on selvästi yleiskielisiä, ja jos heidät otettaisiin
pois laskelmista, ryhmän prosentti nousisi lähes 80:een. Nuorten
ryhmässä on samanlainen tilanne: tytöistä kaksi on selvästi yleiskielisiä, yksi pojista selvän murteellinen ja yksi poika ja yksi tyttö
tasapainoilevat yleiskielisyyden ja murteellisuuden rajalla. (Heikkinen 1992, 63.)
Itäsavolaisessa Liperissä ensitavun diftongiutuminen ja alueelle ominainen jälkitavujen monoftongiutuminen ovat väistyviä piirteitä. Muutoksen voimakkuus poikkeaa kuitenkin hieman Lapinlahden tilanteesta. Ensitavun murteellisten muotojen (pääedustus
ua, iä) kohdalla raja kulkee keski-ikäisten ja nuorten välillä: kun
eläkeikäisten murteellisuusprosentti on 82 (n = 311/378) ja keski-ikäisten 81 (n = 317/390), nuorilla murteellisia muotoja on 25
prosenttia (68/267); Lapinlahdellahan selvin raja on eläkeläisten ja
keski-ikäisten välillä. Lapinlahden ja Liperin nuorten murteellisuusprosentit ovat lähellä toisiaan (Lapinlahti 27, Liperi 25). (Pajarinen
1995, 25.) Liperin ikäryhmät eivät kuitenkaan ole homogeenisia
(Pajarinen 1995, liite 6, taulukko 3). Eläkeikäisten joukosta erottuu
yksi yleiskielinen mies ja keski-ikäisten joukosta yksi yleiskielinen
nainen. Ilman näitä yksilöitä eläkeikäisten murteellisuusprosentti
olisi lähes 90, keski-ikäistenkin noin 85. Jos nuorten ryhmässä ei
olisi yhtä siihen kuuluvaa poikaa, ryhmän murteellisuusprosentti
jäisi alle kymmenen.
Jälkitavujen monoftongiutuminen on väistynyt Liperissä kuten
Lapinlahdellakin ensitavun diftongeja hitaammin. Yleiskielinen
variantti on kuitenkin levinnyt nopeammin kuin Lapinlahdella. Diftongiutumisen lailla jyrkin raja on keski-ikäisten ja nuorten välillä:
eläkeikäisten murteellisuusprosentti on 85 (n = 197/231), keski90

ikäisten 72 (n = 172/239) ja nuorten 25 (n = 58/228). (Pajarinen
1995, 25.)
Syitä muutokseen voi hakea sekä leimallisen ja stigmatisoituneen piirteen välttämistendenssistä että kielensisäisistä syistä (monimerkityksisyyden välttäminen, esim. pulloo ’pulaa’; ’pulloa’)
(Pajarinen 1995, 29).
Kainuun murteisiin kuuluvassa Sotkamossa on tapahtunut
muutos verrattaessa 1800-luvulla syntyneiden puhetta vuonna 1995
haastateltujen puheeseen (vanhimmat 1922 syntyneitä): aiempien
oa- ja eä-varianttien sijasta puhujilla on lähes yksinomaan pidemmälle diftongiutuneet ua ja iä (Möttönen 1997, 77; vrt. Lapinlahti
yllä), mikä saattaa olla läheisten pohjoissavolaisten murteiden vaikutusta. Toinen merkittävä muutos on diftongiutuneiden muotojen
raju väheneminen ikäryhmittäin niin, että raja kulkee eläkeikäisten ja keski-ikäisten välillä, kuten Lapinlahdella, ja heikompi raja
keski-ikäisten ja nuorten välillä: kun diftongiutuneita muotoja on
eläkeikäisillä 77 % (n = 231/299), prosenttiosuus keski-ikäisillä on
30 (n = 97/323) ja nuorilla 14 (n = 22/152); koko aineiston diftongitapausten osuus on 45 % (350/774).
Eläkeikäisistä puhujista vain yhdellä on enemmän pitkävokaalisia muotoja kuin diftongeja (71 %, n = 45/63). Nuoremmissakin on
kuitenkin harvoja säilyttäjiä: keski-ikäisistä yhdellä naisella ja nuorista yhdellä miehellä diftongien määrä muodostaa selvän enemmistön. Nuorilla diftongit ovat kaiken kaikkiaan poikien varassa.
Muissa Kainuun murteita koskevissa pro gradu -töissä on 10
vuotta aiemmin saatu samansuuntaisia tuloksia. Kajaanissa (Lerssi 1986, 30) on ensi tavun diftongiutumisen osuus vähäisempää
kuin Sotkamossa. Suomussalmella diftongiutuneita muotoja on
Mähösen mukaan (1984, 47) ollut 1980-luvun alussa koululaisillakin vielä 43 %. (Möttönen 1997, 80.) Kainuun murteissa pohjalaismurteilla on ollut vanhastaan prestiisiasema, joten tietyt läntiset
piirteet, kuten diftongiutumattomuus, valtaavat siellä alaa nuorten
puheessa sydänsavolaisaluetta nopeammin. Sotkamon ja Suomussalmen eroa voi selittää myös se, että Sotkamo sijaitsee alueen keskuksen Kajaanin vieressä, jossa taas diftongeista luopuminen on
ollut nopeampaa.
Jälkitavuissa murteellinen edustus (monoftongit kalloo, leippee)
on Sotkamossa säilynyt pääpainollista tavua paremmin. Vertailuaineistossa murteellisia muotoja on 99 %, seuruuaineiston eläkeikäisillä 91 % (n = 234/258), keski-ikäisillä 38 % (n = 101/263) ja
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nuorilla 16 % (n = 34/207). Eläkeläismies, joka suosii yleiskielistä
kantaa pääpainollisissa tavuissa, käyttää myös jälkitavussa yleiskielistä, pitkävokaalista varianttia. Keski-ikäisistä puolestaan yksi
nainen ja yksi mies suosivat murteellista kantaa; nainen käyttää
myös ensitavussa murteellisia muotoja. Nuorten joukossa poikkeuksen muodostaa yksi murteellista kantaa selvästi edustava poika.
Jälkitavujen murteellisten edustusten parempi säilyminen ei päde
kaikkiin puhujiin: yhdellä diftongeja ensitavussa käyttävällä keski-ikäisellä ei ole jälkitavujen monoftongiutuneita variantteja lainkaan ja kolmella puhujalla, kukin eri ikäryhmästä, pääpainollisen
tavun murteellisuus on vahvempaa.
Itämurteinen pitkän vokaalin diftongiutuminen on seuruuaineiston valossa väistyvä piirre kaikkialla. Muutos etenee ensitavussa
jälkitavua nopeammin. Muutos etenee eri tahtiin maantieteellisesti
niin, että vähiten diftongiutumista on seuruuaineistossa lähimpänä länsimurteita olevassa Sotkamossa; vahvinta diftongiutuminen
on ensi tavussa Liperissä, jälkitavussa Lapinlahdella. Ikäryhmien
välinen variaatio vaihtelee paikkakunnittain. Kun Lapinlahdella ja
Sotkamossa selkein raja on eläkeikäisten ja keski-ikäisten välillä, Liperissä se on keski-ikäisten ja nuorten välillä. Ryhmät ovat
kuitenkin sisäisesti siinä määrin heterogeenisiä, että jos äärikantaa
edustavat yksilöt poistettaisiin laskelmista, ero nuorten ja muiden
ikäryhmien välillä olisi suurempi.

4.4.3. mennä ~ männä
Mennä-verbin ensitavun vokaalin vaihtelun perusteella suomen
murteet on jaettu kahteen leiriin: lännessä on mennä, idässä männä
(Kettunen 1940a ja 1940b.) Koska yleiskielessä on läntinen variantti ja verbi on tavallinen, eri puhetilanteissa usein esiintyvä sana,
on oletettavaa, että itämurteinen männä ei ehkä jaksa pitää pintaansa. Verbin variaatiota on tarkasteltu murteenseuruuhankkeessa
Liperissä ja Lapinlahdella.
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Seuraavasta kuviosta ilmenee Liperin variaatio.

Eläkeikäisillä männä on valtaedustus (89 %, n = 58/65), vaikka
yleiskielisimmällä miehellä on jonkin verran myös yleiskielen varianttia. Myös keski-ikäisillä männä on tavallisin variantti (72 %, n
= 49/68) yhtä yleiskielistä naista lukuun ottamatta. Nuorilla männävarianttia on hyvin vähän. Vain yhden nuoren, kaikkein murteellisimman pojan, lähes kaikki esiintymät ovat männä-variantteja. Hänen esiintymänsä nostavat nuorten ryhmän kokonaisosuuden noin
31 %:iin (n = 23/75). Liperissä männä- ja mennä-variantin käytön
raja kulkee siis nuorten ja aikuisten välillä. (Pajarinen 1995, 23–28
ja liite 9.)
Lapinlahdella itäinen männä osoittaa jonkin verran enemmän
hiipumisen merkkejä kuin Liperissä, kuten kuviosta 46 ilmenee.
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Eläkeikäisten ryhmä ei eroa Liperin eläkeläisistä: männä on
valtaedustuksena kaikilla, ja koko ryhmän männä-varianttien osuus
on 91 % (n = 96/106). Keski-ikäisillä itäisen variantin osuus on 55
% (n = 45/82) ja nuorilla 33 % (n = 12/36). Keski-ikäisten ryhmä on
heterogeeninen, mikä osoittanee itäisen variantin väistymisen hitautta Lapinlahdella. Kaksi yksilöä käyttää yksinomaan männä-varianttia, yhdellä on varianttia runsas puolet esiintymistä (57 %, n =
12/21)) ja kahdella vain muutama esiintymä. Koululaisistakin vielä
yksi tyttö käyttää runsaasti männä-varianttia, 73 % (n = 11/15), kun
taas muut nuoret ovat yksinomaan tai lähes yksinomaan yleiskielisen muodon käyttäjiä. (Heikkinen 1992, 130–137.) Ikäryhmien
väliset erot ovat siis varsin suuria, ja yleiskielen variantti valtaa
alaa Lapinlahdella jo keski-ikäistenkin ryhmässä. Seuruun toisen
kierroksen vuonna 2000 kerätty aineisto näyttää kahtalaista kuvaa.
Ensimmäisen kierroksen nuorimman ryhmän puheessa männä-varianttien osuus on pudonnut yhdeksässä vuodessa prosentuaalisesti puoleen. Sen sijaan 1950-luvulla syntyneiden, keski-ikäisten
haastateltujen puheessa männä-muotojen osuus on lisääntynyt, ja
yksilöiden puheessa on tapahtunut suuria muutoksia. (Kukkonen
2002, 48–52.)
Itämurteinen männä on joka tapauksessa saanut antaa tilaa
yleiskielen mennä-variantille. Nuoret eivät juuri käytä itämurteista
varianttia missään. Savolaismurteissa keski-ikäiset käyttävät vielä
itämurteista varianttia yleiskielisen muodon rinnalla, erityisesti Liperissä, ja eläkeikäisillä männä on yhä valtaedustuksena. Suunta
on siten selvä, kohti yleiskielistymistä, mutta kuten toisen kierroksen tulokset osoittavat, kehitys ei ole suoraviivainen.

4.4.4. -pi
Itämurteinen preesensin yksikön 3. persoonan verbimuoto sisältää
painollisen tavun jäljessä päätteen -pi ~ -p: suapi ~ saapi, haravoipi. Pääpainollisen tavun jäljessä preesensin vanha pääte on säilynyt melko hyvin itämurteiden alueella ja lännempänäkin, kannakselaismurteista Peräpohjolaan ja etelässä Kaakkois-Hämeeseen
saakka. (Kettunen 1940a ja 1940b.)
Haastatteluaineistoissa preesensiä on yleensä melko vähän, koska tavallisesti puhutaan menneistä ajoista. Lapinlahdella -pi-tyyppi
on edelleenkin elinvoimainen: kaikilla puhujilla – kahta koululais94

ta lukuun ottamatta – se on lähes yksinomainen. (Heikkinen 1992,
152–155.) Samoin on laita Liperissä, jossa vain kolmella yksilöllä
(yksi kussakin ikäryhmässä) on selvemmin vaihtelua murteellisen
ja yleiskielisen muodon välillä. Kokonaan murteellisesta muodosta
ei siis ole luopunut yleiskielisinkään puhuja. (Pajarinen 1995, liite
13.) Itäisen variantin elinvoimaisuus perustunee ainakin osittain siihen, että yleiskielen tavuluku on eri. Yleiskielisen muodon valinta
ei siis tarkoittaisi vain yhden pikku päätteen heittymistä, vaan tavuluvun väheneminen muuttaisi fonotaksia ja puheen rytmiä.

4.4.5. Liudennus
Itämurteiden ominaispiirteisiin kuuluu liudennus (Kettunen 1940a
ja 1940b). Sen osuus on kuitenkin vähentynyt, ja liudentumattomuus valtaa alaa.
Lapinlahden puhekielessä liudennuksella on lähes sama kohtalo kuin aktiivin NUT-partisiipin essiivimuodoilla: säännöllistä ja
elinvoimaista liudennusta tavataan olla-, tulla- ja panna-verbeissä
vain vanhimmalla ikäpolvella (87 % esiintymistä liudentuneita, n =
704/811). Muilla ikäryhmillä liudentuminen on satunnaista. (Heikkinen 1992, 155–161.)
Liudennus on rajusti väistynyt myös Liperistä sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Se on säilynyt lähinnä l:n yhteydessä
(useimmat tapaukset ovat ol´-tapauksia), ja liudentumien määrä on
romahtanut. Keski-ikäisillä naisilla ja nuorilla liudennusta ei ilmene juuri ollenkaan. Liudennuksen väistymisen yhtenä lingvistisenä
syynä on -i:n loppuheiton harvinaistuminen. (Pajarinen 1995, 105
ja liite 4.)

4.4.6. Luja aluke
Savolaismurteissa tavataan loppu-k:n edustajana vokaalialkuisen
sanan edessä laryngaaliklusiili (¿) tai kurkunpään puristussupistuma (’) (kansa¿yhessä, männä¿ ¿utusivat). Piirteen levikki on sama
kuin loppukonsonantin ja alkuvokaalin rajalle syntyneen ns. lujan
alukkeen (et¿ole), ja laryngaaliklusiili voi edustaa myös sananloppuista n:ää (vieraehe¿ ¿aekana). (Kettunen 1930, 108 ja 122, Tu95

runen 1959, 174, Itkonen 1964, 218–220.) Piirre on leimallinen:
esimerkiksi Helsingin puheyhteisössä vieras laryngaaliklusiili herättää huomiota, ja savolaismuuttajilla äänne on heikentynyt, mikä
osoittaa pyrkimystä vältellä piirrettä (Nuolijärvi 1986b, 46).
Pohjoissavolaisella Lapinlahdella laryngaaliklusiilia esiintyy
kaikilla puhujilla. Puhujat käyttävät sitä Heikkisen (1992, 167)
mukaan toisinaan korostamaan sanan tai asian tärkeyttä. Näin on
erityisesti nuoremmilla puhujilla. Itäsavolaisessa Liperissä nuoret
käyttävät Pajarisen mukaan (1995, 105 ja liite 11) lujaa aluketta
vähintään yhtä runsaasti kuin eläkeikäiset.

4.5. Vähemmän käsiteltyjä piirteitä ja havaintoja
Tarkastelemme lopuksi tässä luvussa piirteitä, joita on käsitelty
vain yhdellä tai parilla paikkakunnalla.
Tällaisia piirteitä ovat seuraavat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sisäheitto,
i:n loppuheitto,
MA-inﬁnitiivin illatiivi,
verbin persoonapääte -mmA,
elisio,
ñk : ñk ~ ñk : ññ
tehen ~ teen, lujen ~ luen -vaihtelu,
lyhyen vokaalin pidentyminen lyhyen pääpainollisen
tavun jäljessä,
adessiivin pääte ja
-kin-liitepartikkeli.

4.5.1. Sisäheitto
Sisäheittoa on seuruuhankkeessa tutkittu Eurajoella. Sisäheittoa
tavataankin yleisimmin juuri Rauman murreryhmässä, johon Eurajoki kuuluu.
Sisäheitto esiintyy kolmi- ja useampitavuisissa sanoissa, jos sanan ensi tavu on pitkä, toinen lyhyt ja kolmannen tavun alussa on l,
m, n, r tai v (taplu ’tappelu’, marknoil, semne). Sisäheitto on jo Kettusen mukaan väistyvä piirre niin, ettei sitä esiinny Rauman ympä96

ristössäkään säännönmukaisesti. Tendenssi on jatkunut muissa paitsi pronominaaleissa (semne): Eurajoen seuruuaineistossa pronominaaleja koskevat sisäheitto-osuudet ovat suuria. Menossa näyttäisi
olevan kahdenlainen kehitys. Yhtäältä pronominaalien sisäheiton
prosenttiosuus on suurin nuorilla (69 %, n = 67/97). Ikäryhmät ovat
kuitenkin sisäisesti niin heterogeenisia, ettei niiden keskimääräisiä edustuksia ole tarkoituksenmukaista kuvata. Toisaalta muissa
kuin pronominaaleissa eläkeikäisten ja keski-ikäisten osuudet ovat
suunnilleen samat (15 %, n = 16/107 ja 12 %, n = 18/148), mutta
nuorilla esiintymiä on selvästi vähemmän (4 %, n = 5/122). Lisäksi
muiden kuin pronominaalien sisäheittoa esiintyy 1960-luvun aineistossa enemmän kuin missään 1990-luvun seuruuaineiston ikäryhmässä (35 %, n = 35/100). (Kurki 1998b, 92–103.)

4.5.2. i:n loppuheitto
i:n loppuheitto on supistumaverbeissä vallitseva lähes kautta maan
(makas, osas), mutta muissa muotoryhmissä sen levikki on suppeampi. Vokaaliloppuisia, heittymättömiä muotoja käytetään pääasiassa Kainuussa, Pohjois-Karjalan pohjoisosassa, pohjoisimmissa pohjalaismurteissa ja peräpohjalaisissa murteissa, ja niissäkin
rinnalla esiintyy loppuheittoa (Mielikäinen 1991, 44–47). Seuruuhankkeessa loppuheittoa on tutkittu Kauhavalla.
i:n loppuheitto on piirre, jossa ei juuri ole ikäryhmittäistä vaihtelua Kauhavan aineistossa, vaan se on lähes kauttaaltaan käytössä.
Tosin vain nuorten ryhmä on yksinomaisen loppuheiton kannalla,
ja tekijä arveleekin loppuheiton kuuluvan erityisesti nuorten kieleen. Kaikki tapaukset, joista loppuheitto puuttuu, ovat lukusanoja.
Vaihtelua selittävinä tekijöinä tekijä esittää asian affektiivisuuden
ja sanan lausuma-aseman (lausuman lopussa i säilyy paremmin).
(Lehtinen 1996, 38–40.)

4.5.3. MA-inﬁnitiivin illatiivi
Tunnukseton MA-inﬁnitiivin illatiivi antaan, tekeen on ollut ominainen nimenomaan hämäläismurteille (Kettunen 1940a, 1940b).
Nykyisin se on hyvin ekspansiivinen tyyppi Etelä-Suomen kaupunkien ja erityisesti nuorten kielessä. Tekeen-tyyppi on levinnyt
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lounais- ja kaakkoismurteissa, mutta myös Päijät-Hämeessä ja Kainuussa (Mielikäinen 1991, 52–53). Sitä on tosin aikaisemminkin
käytetty tunnuksellisen mA-tyypin rinnalla itämurteidenkin puolella ja erityisesti pohjalaismurteissa.
Ilmiötä on tarkasteltu murteenseuruun yhteydessä vain Pälkäneellä. Tampereen seudulla tunnukseton inﬁnitiivi on edelleenkin
sangen yleinen. Myöskään Pälkäneellä sen edustuksessa ei ole tapahtunut juuri mitään muutosta. Oikeastaan sen asema on vain vahvistunut: nykynuorilla se on yksinomainen, kun muilla ikäryhmillä
on tunnuksellistakin inﬁnitiivivarianttia käytössä. Keski-ikäisillä
vaihtelua on vain supistumaverbeissä (kinaamaan, keräämään; lopettaan, askarruttaan), ja eläkeläisillä supistumaverbeissä ja kaksitavuisissa verbeissä (varaamaan; korjaan, käveleen, kohentuun,
oleen, joutuun). (Kurki 1999, 80.) Nahkolan ja Saanilahden (2001,
97–103, 228) tulokset hämäläismurteiselta Virroilta ovat tämän
piirteen osalta hieman toisenlaisia. Virrat on kuulunut vanhastaan
tunnuksettoman inﬁnitiivin alueeseen, mutta 1990-luvun puolivälissä nauhoitetussa aineistossa inﬁnitiivin tunnuksen sisältävien tapausten määrä on lisääntymässä nuorimpien puheessa.

4.5.4. Verbin persoonapääte -mmA
Etelä-Pohjanmaan murteessa on käytetty -mmA:ta aktiivin indikatiivin preesensin ja imperfektin monikon 1. persoonan päätteenä, esimerkiksi tulemma, tulimma. Sen rinnalla on käytetty myös
passiivia tullahan ilman persoonapronominia merkityksessä ’me
tulemme’. (Kettunen 1940a ja 1940b, Laurosela 1924.) Eteläpohjalainen variantti oli 1990-luvun alussa stigmatisoitumassa, ja sille naureskeltiin. -mmA näyttäisikin Kauhavan nykypuhekielessä
olevan häviämässä passiivin tieltä: kaikki nuoret ja suurin osa
keski-ikäisistä käyttävät ainoastaan passiivimuotoja, eläkeikäisillä
-mmA-muoto esiintyy joko yksinomaisena tai muiden varianttien
kanssa rinnan. (Lehtinen 1996, 88–92.) -mmA lienee siis tyypillisesti sellainen variantti, joka suhteellisen suppea-alaisuutensa takia
on jäämässä pois käytöstä.
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4.5.5. Elisio eli sandhiloppuheitto
Elisio on sandhi-ilmiö, jossa vokaalialkuisen sanan edellä sananloppuinen vokaali heittyy ja sitä edeltänyt konsonantti pysyy tavunalkuisena (ett_ei; Itkonen 1972, 155). Ilmiötä tavataan laajalti: olla- ja ei-sanojen etinen loppuheitto kattaa suunnilleen kaikki
murrealueet. Loppuheittoinen muoto on useimmiten pronomini
tai partikkeli (meill_oli, mutt_ei). Koska ilmiö on kaikkein laajalevikkisin yleiskielen normeista poikkeava piirre, sen voi olettaa
säilyvän (epämuodollisessa) puhutussa kielessä. Sosiolingvistisissä tutkimuksissa piirteen on todettu yleistyneen erityisesti nuorilla.
(Mielikäinen 1991, 40–41.) Seuruuhankkeessa elisiota on tarkasteltu Pälkäneellä.
Elisiota esiintyy Pälkäneen nykypuheessa suhteellisesti enemmän kuin 1960-luvulla nauhoitetussa puheessa. Elisio on toisaalta
vahvistumassa olla-verbin ja kieltosanan edellä mutta väistymässä
että-konjunktion etisestä asemasta. Toisaalta elisiotapaukset ovat
yhä yleisempiä partikkeleissa (että, vaikka, mutta) ja pronominivartaloisissa obliikvisijamuodoissa, mutta piirre on heikkenemässä
yksikön persoonapronominien nominatiiveissa ja muissa obliikvisijamuodoissa. (Kurki 1999, 103.)

4.5.6. ñk : ñk ~ ñk : ññ -vaihtelu
ñk-äänteen vaihtelemattomuus on laskettu niihin läntisiin piirteisiin, joiden keskuksena ovat hämäläismurteet. Hämäläismurteissakin on kuitenkin ollut vaihtelua, niin että myös ññ:ää on esiintynyt.
(Kettunen 1940a, kartta 51 ja 1940b, 90.) Nykytilanteesta on seuruun yhteydessä tehty havaintoja Alastarolla ja Pälkäneellä.
Alastaron sanotaan aiemmin kuuluneen vaihtelemattomaan
alueeseen. Nykyisin kaikissa ikäryhmissä on vaihtelua. Eläkeikäisillä ja keski-ikäisillä valtaedustuksena on ñk:n vaihtelemattomuus
(kañkas, Helsiñkisä), nuorilla hallitsevana on ñk : ññ -vaihtelu
(tuññosta, keññät). (Kurki 1998a, 68–69.)
Pälkäneellä suurin osa eläkeikäisistä on vaihtelemattomuuden
kannalla. Keski-ikäisillä on suurin piirtein yhtä paljon kumpaakin
edustusta (oñkella, oññelmia), ja nuoret ovat poikkeuksetta ñk : ññ
-vaihtelun kannalla (reññas, Helsiññissä). (Kurki 1999, 98.)
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Vaihtelemattomuuden ala näyttää siis aineiston perusteella vähitellen pienenevän, niin että hämäläismurteissa ja niitä lähellä olevissa lounaisissa siirtymämurteissa yleiskielistyminen lisääntyy.

4.5.7. tehen ~ teen ja lujen ~ luen -vaihtelu
Perihämäläisellä murrealueella on tehdä-verbin muodoissa ollut
h velaarispirantin jatkajana: tehen, tehet, tehemme, tehit. Yleiskielessä ja useimmissa murteissa on tässä asemassa kato: teen, teet,
teemme, teit. Samalla alueella on ollut käytössä myös tyyppi näjen,
lujen, hajen. (Kettunen 1940a, kartat 39 ja 42, Rapola 1947, 88,
Nahkola 1982, 35.)
Seuruuhankkeen paikkakunnista tehen-alueeseen on kuulunut
vain Pälkäne. Pälkäneen nykypuhekielessä on tehen-tyypistä vain
muutamia esiintymiä, tosin kaikilta ikäryhmiltä. Joka tapauksessa tehen on suhteellisen suppea-alaisena varianttina väistymässä
yleiskielisen muodon tieltä. Samoin on laita lujen-tyypin, jollaista pälkäneläiset 1990-luvun nuoret eivät käytä ollenkaan. (Kurki
1999, 96–98.)

4.5.8. Lyhyen vokaalin pidentyminen lyhyen
pääpainollisen tavun jäljessä
Toisen tavun vokaalin puolipituus pääpainollisen lyhyen vokaalin
jäljessä on ollut ominaista kaikille murteille, mutta erityisen selvää
pidentyminen on ollut Lounais-Suomessa, suuressa osassa Keskija Pohjois-Suomea ja savolaismurteissa. Piirteellä on ilmeinen yhteys yleisgeminaatioon. (Wiik 1975, 416–418.)
Ilmiötä on murteenseuruun yhteydessä tarkasteltu vain Liperissä, jossa toisen tavun vokaalit ovat aiemmin olleet pidentymättömiä
toisin kuin esimerkiksi pohjoissavolaisissa murteissa. Pidentyneen
vokaalin osuus (samà, kuvàssa) jää kaikilla liperiläisillä yksilöillä alle kolmannekseen esiintymistä. Eniten sitä on keski-ikäisillä
(noin 19 % kaikista esiintymistä, n = 442/2371), vähiten vanhoilla (9 % esiintymistä, n = 209/2283). On siis ilmeisesti kysymys
idullaan olevasta muutoksesta, jossa yleiskielen kaltaisen variantin
osuus vähenee, vaikka onkin yhä yleisin. On myös merkkejä siitä,
että pidentynyt variantti ja jonkinasteinen jännittyneisyys tai epä100

röinti liittyisivät yhteen. Toisaalta variantti voi esiintyä emfaattisissa tai painokkaissa yhteyksissä. (Pajarinen 1995, 100–104.) Tästä
variantista ja nykykielen pidentymisilmiöistä tarvittaisiin enemmän
tietoa erityisesti foneettisen analyysin avulla.

4.5.9. Adessiivin pääte
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa geminaatta ll
on ollut adessiivin päätteessä enimmäkseen säilynyt, mutta Pohjois-Karjalan eteläosissa myös lyhentyminen on 1900-luvun alkupuolella ollut yleistä (Kettunen 1940a ja 1940b). Adessiivin variaatio on 1990-luvun alussa kerätyssä Liperin aineistossa varsin
yhtenäinen: kaikissa kolmessa ikäryhmässä lyhentyneitä muotoja
(yksinäiskonsonantteja tai lyhentyneitä geminaattoja) on lähes 80
% (n = 982/1255). Yksilöittäin tarkasteltaessa adessiivin geminaatan lyhentyminen korreloi jonkin verran muun murteellisuuden
kanssa, joten varianttia voi pitää itämurteisuuden ja paikallisuuden
merkitsimenä. Oireellista on, että kaikkein murteellisin informantti on nuorten ryhmässä poika; toisaalta kahdella samaan ryhmään
kuuluvalla tytöllä murteellisen variantin osuus jää alle 70 prosentin.
(Pajarinen 1995, 97–100.) Tässäkin piirteessä on siis hienoinen sukupuolten välinen kvantitatiivinen ero.

4.5.10. -kin
Liperissä kuten muuallakin Pohjois-Karjalassa on savolaismurteiden tapaan ollut yleisimmin heikkoasteinen -kin-liitepartikkeli (opettajahhii, metässäe), mutta jo 1950-luvulta lähtien k:lliset
muodot ovat vallanneet alaa (Turunen 1959, 64–66, Mäkelä 1993,
105–107). Variaatio on siis pitkään ollut melko runsasta: tavataan
sekä pitkä- että lyhytvokaalista varianttia (-ki ja -kii) ja heikkoasteista, savolaismurteiden mukaista varianttia. Koko puheyhteisössä
heikkoasteisella ja -k:llisella variantilla on lähes yhtä vahva asema, mutta nuoret suosivat selvästi geminoitunutta -kkii-varianttia,
jota heillä on 72 % kaikista esiintymistä (kaikkiaan tapauksia on
150). Eläkeikäisillä ja keski-ikäisillä jakauma on samanlainen: -(h)ivariantin osuus on vanhoilla noin 43 % (tapauksia yhteensä 199),
keski-ikäisillä noin 45 % (tapauksia 248). -kkii-varianttia on van101

hoilla noin 38 % kaikista esiintymistä, keski-ikäisillä noin 37 %.
Muutoksen raja kulkee siis tässä piirteessä 1980-luvulla syntyneiden ja muiden välissä. (Pajarinen 1995, 36–39.) Tosin yksilölliset
erot ovat nuorten ryhmässä hyvin suuria. On hyvin todennäköistä,
että myös nuorten suosima variantti on itämurteiden ulkopuoliselle kuulijalle leimallinen variantti ja toimii siten murteellisuuden
merkitsimenä.

4.6. Äänne- ja muotovariaation kehityssuuntia
Olemme koonneet variaation luonteen piirteittäisiin taulukoihin ja
esittelemme niiden avulla variaation mahdollisia kehityssuuntia.
Monien muiden sosiolingvististen tutkimusten tavoin tässäkin yhteydessä ikä on osoittautunut keskeiseksi muuttujaksi.
Merkitsemme kunkin piirteen kohdalle pitäjän tendenssit: sen,
onko alueen aiempi kanta säilynyt, vai osoittaako seuruututkimus
mahdollista muutosta yleiskieliseen tai laajasti yleistyvään, alueen aiemmasta kannasta poikkeavaan suuntaan. Merkinnät ottavat
huomioon ikäryhmän mahdollisen heterogeenisyyden. Ikäryhmän
jäsenten poiketessa toisistaan olemme merkinneet ensiksi sarakkeeseen sen edustuksen, joka on ikäryhmän useimpien yksilöiden
kielessä. Mikäli ryhmä on jakautunut variaation suhteen selvästi
kahtia, olemme merkinneet ensimmäiseksi alueen aiemman edustuksen ja sen jälkeen muutosta osoittavan suunnan.
Taulukoissa käytettävät merkit ovat seuraavat:
M≡
M
Y
>Y
V

paikkakunnan aiempi kanta säilynyt (vähintään
noin 70−80 % esiintymistä)
paikkakunnan aiempi kanta vahva, mutta esiintymiä alle 70 %
yleiskielinen, aiemmasta poikkeava kanta lähes
yksinomainen (85−100 % esiintymistä)
(esim. lounaismurteiden päivä pro päevä)
mahdollinen kehitys kohti yleiskieltä (esim. Kauhavan tulee pro tuloo)
valtakunnallisesti yleistynyt, aiemmasta poikkeava kanta lähes yksinomainen (85−100 % esiintymistä) (esim. mettä itämurteissa)
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>V
> UP
> I+L

mahdollinen kehitys kohti valtakunnallisesti yleistyvää varianttia
mahdollinen kehitys kohti uutta paikallista varianttia aiemman yleiskielisen variantin sijasta
kehitys kohti uutta varianttia, joka tunnetaan sekä
itä- että länsimurteissa, mutta ei ole ollut käytössä paikkakunnalla (Pälkäneen švaavokaali)

Esimerkiksi alastarolaisista seuruututkimukseen osallistuneista eläkeläisistä suurin osa käyttää alueelle jo aiemmin tyypillistä
ts:n varianttia tt, jolloin taulukkoon 4 on merkitty ensimmäiseksi
M ≡. Joidenkin eläkeläisten puheessa on suunta yleiskielisyyteen
eli myös ts:ää, mikä on osoitettu merkinnällä > Y.
Seuruuraporteissa käsiteltyjen piirteiden nykyvariaatiota voidaan hahmotella ikäryhmittäin seuraavasti. Artjärveltä, jossa on
tutkittu neljää ikäryhmää (vanhat, keski-ikäiset, nuoret ja lapset),
taulukkoon Nuoret (N) on otettu lasten tulokset, koska ne ovat vertailukelpoisia muiden osaraporttien nuorten kanssa.

ts
Piirrettä on tarkasteltu kaikissa yhdeksässä seuruupitäjässä: Eurajoella, Alastarolla, Pälkäneellä, Artjärvellä, Kauhavalla, Alatorniolla,
Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa. Jo aiempien tutkimusten
mukaan (Mielikäinen 1991, 8–12) läntinen vaihtelematon variantti
(tt : tt, mettä : mettän) ja itäinen astevaihtelullinen variantti (ht : t,
mehtä : metän) ovat yhdistymässä niin, että kvaliteetti on lähinnä
läntinen (mettä) ja kvantiteetti savolaismurteinen (metän).
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Seuruuaineistossa variaatio on ikäryhmittäin seuraavanlainen.
Taulukossa E = eläkeikäisten ryhmä, K = keski-ikäiset ja N = nuoret.
Taulukko 4. ts:n vahvan asteen esiintymät yhdeksässä pitäjässä.

E

EurJ

ATar

Pälkä

Art

Kauhava

ATor

LapL

Lip

Sot

M≡

M≡
>Y
M
>Y
M≡
M≡
>Y

M
>Y
M≡
>Y

>Y
M
M
>Y

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

M
>V
>V
M

M≡
>V

M≡
>Y
M
>V

M≡

M
>Y

M≡

M≡

M
>V

M≡
>V

M
>V

K M≡
N M≡

Taulukko 5. ts:n heikon asteen esiintymät yhdeksässä pitäjässä.
EurJ

E

ATar

Pälkä

M≡

M≡
>V

M≡

K M≡

M≡

M≡

N M
>Y

M≡

M≡
>V

Art

>V
>Y
M
>V
M
>Y
>V
>Y
M

Kauhava

ATor

LapL

Lip

Sot

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

M
>V

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

Eläkeikäisten ryhmässä alueen aiempi vahvan asteen variantti
on lähes yksinomainen (vähintään 70 % esiintymistä) suurimmassa
osassa läntisiä paikkakuntia (M ≡). Poikkeuksen muodostavat Pälkäne ja Artjärvi, joissa aiemman variantin rinnalla on mahdollista
kehitystä yleiskieliseen suuntaan; myös Alastarolla on neljännes
esiintymistä yleiskielisiä (> Y). Niin ikään idässä alueen aiemman
variantin rinnalle on tullut muita variantteja; aiempi variantti on lähes yksinomainen vain Liperissä. Muissa pitäjissä on rinnalla joko
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yleiskielistä varianttia (> Y, Sotkamo) tai itäänkin leviävää läntistä
varianttia tt (> V, Lapinlahti). Heikossa asteessa alueen aiempi variantti on lähes yksinomainen läntisissä pitäjissä (M ≡). Poikkeuksen
muodostaa jälleen Artjärvi, jossa alueen aiempi variantti, yleiskielinen variantti ja ekspansiivinen itäinen variantti t ovat lähes samanvahvuisia (> V, > Y, M). Idässä alueen aiempi ja nykyisin valtakunnallisestikin ekspansiivinen t-variantti on yksinomainen (M ≡).
Keski-ikäisten ryhmässä vahvan asteen variantin vaihtelu on
läntisillä paikkakunnilla hyvin samanlaista kuin eläkeikäisten ryhmässä: alueen aiempi variantti on lähes yksinomainen. Poikkeuksen muodostavat tässä ikäryhmässä Alastaro ja Artjärvi, joissa on
rinnan aiemman variantin kanssa yleiskielistä varianttia jonkin verran. Pälkäneelläkin on neljännes esiintymistä yleiskielisiä. Itäisissä pitäjissä keski-ikäiset käyttävät lännestä levinnyttä tt-varianttia
enemmän kuin eläkeikäiset: Lapinlahdella yli puolet esiintymistä
on tt-varianttia ja Sotkamossakin yli kolmasosa. Heikon asteen aiempi variantti on keski-ikäisten puheessa kautta maan yleinen. Alatorniolla sen rinnalla esiintyy itäistä t-varianttia; Artjärvellä itäinen
t on yleisin variantti ja yleiskielistä ts-varianttia on viidesosa.
Läntisissä pitäjissä alueen aiempi vahvan asteen variantti on
nuorten ryhmässä hivenen yleisempi kuin muissa ikäryhmissä: tt:tä
on muualla paitsi Artjärvellä yli 80 % esiintymistä; Artjärvelläkin
esiintymiä on yli 60 %, mutta yleiskielen variantteja on kolmasosa
esiintymistä. Idässä alueen aiemman ht-variantin osuus vaihtelee
vähän yli 50 %:sta (Sotkamo) hieman alle 70 %:iin (Liperi); rinnalla on kaikkialla ekspansiivinen läntinen tt-variantti. Heikossa
asteessa kunkin alueen aiempi variantti on edelleen hyvin yleinen
nuortenkin puheessa koko maassa. Artjärven nuorten variaatio on
hyvin pitkälle samanlaista kuin keski-ikäisten.

t:n heikkoasteiset variantit
Piirrettä on tarkasteltu äänneasemittain seitsemässä pitäjässä: Eurajoella, Alastarolla, Pälkäneellä, Artjärvellä, Alatorniolla, Lapinlahdella ja Liperissä. Variaatio on ikäryhmittäin ja äänneasemittain
seuraavanlainen.
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Eläkeikäisten ja keski-ikäisten yleiskielen d:n vastineiden variaation proﬁili lyhyen vokaalin jäljessä on kautta maan samanlainen:
alueella aiemmin käytettyä varianttia esiintyy edelleenkin vähintään 70 %. Ainoan poikkeuksen muodostaa Artjärvi, jossa yleiskielistä d-varianttia on yli 80 % esiintymistä. Nuorten ryhmän variaatio on lännessä toisenlainen kuin idässä: d-variantti on joko lähes
yksinomainen tai sitä on yli puolet esiintymistä. Idässä ja pohjoisessa sen sijaan nuoret käyttävät alueelle aiemminkin ominaisia
katomuotoja runsaasti, vain Lapinlahden nuorilla lähes kolmasosa
esiintymistä on yleiskielisiä
Taulukko 6. t:n heikkoasteiset variantit lyhyen
vokaaliaineksen jäljessä seitsemässä pitäjässä.
EurJ

ATar

Pälkä Art

ATor

LapL Lip

M≡

M≡

M≡

>Y

M≡

M≡

M≡

K M≡

M≡

M≡

>Y

M≡

M≡

M≡

N Y

Y

>Y
M

>Y

M≡

M≡
>Y

M≡

E

Kaikissa ikäryhmissä idässä ja pohjoisessa aiemmin käytetyt variantit ovat yksinomaisia pitkän vokaaliaineksen jäljessä. Vain
Lapinlahdella on merkkejä aiemman kannan murtumisesta; yleiskielisiä variantteja on 14 % esiintymistä. Läntisissä pitäjissä eläkeikäiset ja keski-ikäiset käyttävät runsaasti myös aiempaa varianttia,
mutta itäisiä katomuotoja esiintyy vaihtelevasti joka ryhmässä Pälkäneen keski-ikäisiä lukuun ottamatta. Monessa muussakin piirteessä poikkeava Artjärvi on tässäkin piirteessä selvästi yleiskielisempi kuin muut. Lounaismurteisilla ja artjärveläisillä nuorilla yli
puolet esiintymistä on yleiskielisiä, 30–40 % esiintymistä on ekspansiivista katovarianttia. Lisäksi Pälkäneellä lähes kolmasosassa
esiintymistä on r.
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Taulukko 7. t:n heikkoasteiset variantit pitkän
vokaaliaineksen jäljessä seitsemässä pitäjässä.
EurJ

ATar

Pälkä Art

ATor

LapL Lip

M
>V

M≡
>V
>Y
M≡

>Y
M

M≡

M≡

M≡

K M
>V

M
>Y
>V
M
>V

>Y
>V

M≡

M≡

M≡

N Y
>V

Y
>V

>V
>Y
M

>Y
>V

M≡

M≡

M≡

E

hd-yhtymässä aiemmin käytössä olleet variantit ovat edelleen suosiossa valtaosassa tutkimusalueita: idässä ja pohjoisessa kaikissa
ikäryhmissä, lännessä Artjärveä lukuun ottamatta eläkeikäisten ja
keski-ikäisten puheessa. Lounaismurteisilla nuorilla yleiskielinen
d on joko lähes yksinomainen tai sitä on yli puolet esiintymistä.
Pälkäneellä sen sijaan nuoret käyttävät eniten ekspansiivista katovarianttia, jonka rinnalla esiintyy r:ää. Artjärvellä eläke- ja keski-ikäiset suosivat eniten yleiskielistä varianttia, nuoret sen sijaan
katovarianttia, jonka osuus on jo 80 %.
Taulukko 8. t:n heikkoasteiset variantit
hd-yhtymässä seitsemässä pitäjässä.
EurJ

Atar

Pälkä Art

ATor

LapL Lip

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

M≡

K M≡

M≡

M≡

>Y
>V
>Y
>V

M≡

M≡

M≡

N Y

>Y
M

>V

>V
>Y

M≡

M≡

M≡

E

M
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Yleisgeminaatio
Murteellinen eli geminoitunut variantti on vahva kaikkialla kaikissa ikäryhmissä. Yleisgeminaatioltaan murteenseuruupaikkakunnat
jakautuvat kolmia. Idässä ja Peräpohjolassa geminaatio kuuluu
vankasti nykykielimuotoon. Tämä ilmenee siinä, että myös nuorilla on lähes pelkästään geminaatiomuotoja ja ryhmissä saattaa olla
vain yksi yksilö, joka käyttää yleiskielisiä muotoja. Ala-Satakunnassa ilmiö on niin ikään vahva, mutta jonkinlaista murtumaa on
joka ikäryhmässä. Hämäläismurteisella Pälkäneellä ilmiö on hiipumassa niin, että vain vanhimmilla geminoituneet muodot ovat
valtaedustuksena.
Taulukko 9. Yleisgeminaatio kuudessa pitäjässä.
ATar

Pälkä ATor

LapL Lip

Sot

M≡
>Y

M≡
>Y

M≡

M≡

M≡
>Y

M≡

K M≡
>Y

>Y
Y

M≡

M≡
>Y

M≡
>Y

M≡
Y

N M≡
>Y

Y
>Y

M≡

M≡

M≡

M≡
>Y

E

Erikoisgeminaatio
Murteellinen eli geminoitunut variantti on vahva kaikkialla kaikissa ikäryhmissä. Ryhmät eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä. Nuorten
ryhmät hajoavat nimenomaan sukupuolen mukaan. Lapinlahdella
erityisesti tytöt käyttävät yleiskielistä muotoa, ja muuallakin on
lähes joka ikäryhmässä yksilöitä, jotka eivät geminoi. Lounaismurteiden erikoisgeminaatio näyttää olevan voimissaan; sekä eläkeikäisten että keski-ikäisten ryhmässä geminoituneet muodot ovat
Eurajoella lähes yksinomaisia
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Taulukko 10. Erikoisgeminaatio Eurajoella,
Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa.
EurJ

LapL Lip

M≡

M≡
>Y

M≡
>Y

M≡

K M≡

M
>Y

M≡
>Y

M≡
Y

N M≡
>Y

M
>Y

M≡

M≡
>Y

E

Sot

A-loppuiset vokaaliyhtymät
Assimiloitunut variantti ee on edelleen yksinomainen siellä, missä
se on aikaisemminkin ollut käytössä (Pälkäneellä ja Liperissä), ja
sen ekspansiivisuus tulee näkyviin erityisesti Alastarolla, jossa se
on omaksuttu viime vuosikymmenien aikana. Kauhavalla ja Alatorniolla alueen aiempi iA-variantti on edelleen käytössä.
Taulukko 11. eA-vokaaliyhtymän edustus viidessä pitäjässä.
ATar

Pälkä

Kauhava ATor

Lip

E V
>V

M≡

M≡
>V

M≡

M≡

K >V

M≡

M≡

M≡

M≡

N V

M≡

M≡
>Y

M≡

M≡
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iA-loppuisissa yhtymissä variaatio on tutkituilla paikkakunnilla
runsasta niin, että erot näkyvät yksilötasolla: joka ryhmässä on
yksilöitä, jotka käyttävät alueen aiempaa ii-varianttia, ja yksilöitä,
jotka suosivat yleiskielistä varianttia.
Taulukko 12. iA-vokaaliyhtymän edustus
Artjärvellä ja Liperissä.
Art

Lip

M≡
Y

M≡
>Y

K >Y
Y
M≡
N >Y
M≡

M≡
>Y
Y
>Y
M≡

E

Alueen aiempi variantti on käytössä Alatorniolla (OA) ja Liperissä
(OO). Kauhavalla kuva on kirjavampi: nuoret suosivat yleiskielen
mukaista varianttia, yksi eläkeläinen puolestaan ekspansiivisena
pidettyä OO-varianttia. Muilla on edelleen käytössä UA.
Taulukko 13. OA-vokaaliyhtymän edustus Kauhavalla,
Alatorniolla ja Liperissä.
Kauhava ATor

Lip

M≡
>V

M≡

M≡

K M≡

M≡

M≡

N >Y
Y

M≡

M≡

E
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Artjärvellä assimiloituneella variantilla UU on vahva asema eläkeikäisten ja keski-ikäisten puheessa, vaikka on myös niitä, jotka
suosivat yleiskielistä varianttia. Yhtä poikaa lukuun ottamatta nuoret ovat yleiskielen kannalla. Liperissä alueen aiempi variantti UU
on vahva kaikissa ikäryhmissä.
Taulukko 14. UA-vokaaliyhtymän edustus Artjärvellä ja Liperissä.
Art

Lip

E

M≡
Y
>Y
K M≡
Y
>Y
N >Y
M≡

M≡
>Y
M≡
>Y
M≡

Yksikön 1. persoonan pronominin nominatiivi
Tutkitut paikkakunnat ovat keskenään erilaisia tässä piirteessä. Alatorniolla mie on edelleen yksinomainen. Liperissä kahdesta alueellisesta kannasta toinen, itäsavolainen mie, on vahvistunut pohjoissavolaisen minä-variantin sijasta. Artjärvellä puolestaan on käytössä mahdollisten varianttien koko kirjo: mie, minä ja mä(ä). Nuoret
ovat omaksuneet lähes yksinomaiseksi ekspansiivisen mä-variantin,
keski-ikäiset ja eläkeikäiset valitsevat yksilöittäin varianttinsa
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Taulukko 15. Yksikön 1. persoonan pronominien nominatiivi
Artjärvellä, Alatorniolla ja Liperissä.
Art
E

M≡
Y
>V
K >Y
>V
M
V
N V

ATor

Lip

M≡

M≡

M≡

M≡
>V

M≡

M

Monikon 1. persoonan pronomini
Tutkituissa pitäjissä itämurteisen myö-variantin (Artjärvellä my™
tai myä) osuus vähenee, mitä lännemmäksi mennään. Liperissä sen
asema on vahva kaikissa ikäryhmissä. Lapinlahdella yleiskielinen
variantti alkaa ilmaantua keski-ikäisten puheeseen: me-varianttia
käyttävät jotkut keski-ikäiset yksilöt, sen sijaan nuorilla sen osuus
on jo noin puolet. Tämä ei kuitenkaan pääse esiin taulukossa, jossa
olemme painottaneet yksilöllisiä valintoja. Artjärvellä kehitys on
yhden sukupolven edellä: muutos näkyy jo eläkeikäisten puheessa,
ja nuoret käyttävät vain me-varianttia.
Taulukko 16. Monikon 1. persoonan pronominit Artjärvellä,
Lapinlahdella ja Liperissä.
Art
E

M≡
>Y
Y
K Y
M≡
N Y

LapL

Lip

M≡

M≡

M≡
>Y
Y
M≡
>Y
Y

M≡
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M≡

Labiaalistuminen
Etelä-Pohjanmaalla alueen aiempi, labiaalistunut variantti on lähes
yksinomainen kaikenikäisillä. Itämurteisissa pitäjissä on jo keskiikäisten ryhmässä selvää siirtymää yleiskieliseen varianttiin, vaikka labiaalistunut variantti on edelleen käytössä. Nuorten ryhmässä
Lapinlahti erottuu muista itäisistä paikkakunnista siten, että labiaalistunut variantti on edelleen vahva, muualla yleiskielinen variantti
on selvemmin syrjäyttänyt aiemman variantin.
Taulukko 17. Labiaalistuminen Kauhavalla,
Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa.
Kauhava LapL
E

M≡
Y
K M≡

N M≡
>Y

M≡
M≡
>Y
Y
M≡
Y
>Y

Lip

Sot

M≡
Y
M≡
Y

M≡
M≡
Y

Y
>Y

Y
M≡

Švaa
Alueelle aiemmin tyypillinen švaavokaali on edelleen vahva Etelä-Pohjanmaalla kaikissa ikäryhmissä. Itämurteisista pitäjistä švaa
sen sijaan on väistymässä nuorten naisten puheesta. Toisaalta foneettista švaavokaalia esiintyy kaikissa ikäryhmissä Pälkäneellä,
perinteisen švaa-alueen ulkopuolella.
Kaikissa švaa-alueen pitäjissä švaallinen variantti on eläkeikäisillä ja keski-ikäisillä edelleen vahva paria yksilöä lukuun ottamatta. Nuoret itämurteiset naiset eivät švaallista varianttia käytä, kun
taas Kauhavalla kaikki nuoretkin käyttävät sitä. Pälkänettä ei ole
aiemmin luettu švaan alueeseen, mutta siellä on kaikissa ikäryhmissä, erityisesti miehillä, merkkejä švaan käytöstä.
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Taulukko 18. Švaavokaali viidessä pitäjässä.
Kauhava LapL
M≡
M≡

Lip
M≡

Sot
M≡

K > I+L

M≡

M≡

M≡
>Y

M≡
>Y

N > I+L

M≡

Y
>Y
M≡

>Y
Y
M≡

Y
>Y
M≡

E

Pälkä
> I+L

Diftongin reduktio
Lounaismurteissa käytetään yleiskielen kaltaisia muotoja eikä
reduktiota juuri ole. Eurajoen eläkeikäisten erot ovat kuitenkin suuria. Liperissä yleiskielen kaltaiset muodot ovat selvästi yleisempiä
kuin redusoituneet muodot. Lapinlahdelta ei ole tarkkoja kvantitatiivisia tietoja, mutta raportin tekijän mukaan reduktio vaikuttaa
olevan edelleenkin varsin yleinen piirre.
Taulukko 19. Diftonginreduktio Eurajoella,
Alastarolla, Lapinlahdella ja Liperissä.
EurJ

ATar

LapL

Lip

>Y
M≡
K Y

Y

M≡

>Y

Y

M≡

>Y

N Y

Y

M≡

>Y

E
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Diftongien avartuminen
Diftongit näyttävät avartuvan länsimurteissa edelleenkin voimakkaasti, vaikka joku yksilö voi käyttää yleiskielen mukaista varianttia, kuten Kauhavalla eläkeikäisten ryhmässä.
Taulukko 20. Diftongien avartuminen Eurajoella ja Kauhavalla.
EurJ

Kauhava

M≡

M≡
>Y

K M≡

M≡

N M≡

M≡

E

Vokaalienvälinen h
Seuruuaineiston perusteella sekä Etelä-Pohjanmaalla että Tornionlaaksossa vokaalienvälinen -h- on edelleen vahva eläkeikäisillä ja
keski-ikäisillä. Nuorilla on enemmän vaihtelua.
Taulukko 21. Vokaalienvälinen h Kauhavalla ja Alatorniolla.
Kauhava ATor
M≡
>Y

M≡

K M≡

M≡
>Y

N >Y
M≡

>Y

E
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i-loppuiset diftongit
Kauhavalla eteläpohjalainen pitkävokaalinen variantti punaanen on
edelleen vahva kaikissa ikäryhmissä. Pari yksilöä käyttää rinnalla
variantteja punainen ja punanen. Artjärvellä punai(n)-variantti on
väistymässä niin, että vallitsevaksi variantiksi on tullut laaja-alainen punanen-tyyppi.
Taulukko 22. i-loppuiset diftongit Artjärvellä ja Kauhavalla.
ATar

Kauhava

M≡
V
>V

M≡
>Y
>V

K V
>V
M≡

M≡

N >V

M≡
>V

E

Inessiivi
Kauhavalla on lähes yksinomaan loppuheittoinen inessiivi. Lisäksi
käytössä on eteläpohjalaiselle murteelle ominainen tyyppi mihinä,
johona. Alastarolla yksinäis-s:llinen variantti on edelleen vahva,
mutta sen rinnalla käytetään kaikissa ikäryhmissä geminaatallista
varianttia.
Taulukko 23. Inessiivin pääte Alastarolla ja Kauhavalla.
ATar

Kauhava

M≡
Y
>Y

M≡
>Y
>V

K M≡
>Y

M≡

N M≡
Y
>Y

M≡
>V

E
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Aktiivin NUT-partisiippi
Kaikissa itämurteisissa pitäjissä aktiivin NUT-partisiipin essiivivarianttityyppi ollu(n)na on väistymässä. Eläkeikäisillä sitä vielä on
jonkin verran. Hitaimmin essiivivariantti väistyy Pohjois-Karjalassa.
Taulukko 24. Aktiivin NUT-partisiippi Lapinlahdella,
Liperissä ja Sotkamossa.
LapL

Lip

Sot

>V
M

M
>V

>V
M

K V

>V
VM

V
>V

N V

V
>V

V

E

Pitkät vokaalit (moa, peä)
Itämurteinen pitkän vokaalin diftongiutuminen on seuruuaineiston
valossa väistyvä piirre kaikkialla. Maantieteellisesti muutos etenee
niin, että diftongiutuminen on vähäisintä länsimurteita lähellä olevassa Sotkamossa. Sotkamossa ja Lapinlahdella jyrkin raja kulkee
eläkeikäisten ja keski-ikäisten välillä, Liperissä keski-ikäisten ja
nuorten välillä.
Taulukko 25. Pitkät vokaalit Lapinlahdella, Liperissä ja Sotkamossa.
LapL

Lip

Sot

M≡
M

M≡
>Y

M≡
>Y

K M≡
>Y
Y

M≡
Y

Y
>Y
M≡

N Y
>Y
M≡

Y
>Y

Y
>Y
M≡

E
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Mennä ~ männä
Eläkeikäisillä on itämurteinen männä-variantti valtaedustuksena
sekä Liperissä että Lapinlahdella. Männä on yhtä yksilöä lukuun
ottamatta myös keski-ikäisten puheessa valtaedustus Liperissä, mutta Lapinlahdella keski-ikäisten ryhmä on heterogeeninen.
Nuorten puheessa on mennä valtaedustuksena yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kummassakin tutkitussa pitäjässä itämurteinen männä on siis väistymässä, Lapinlahdella hieman Liperiä
selvemmin.
Taulukko 26. Mennä ~ männä -vaihtelu Lapinlahdella ja Liperissä.
LapL

Lip

M≡

M≡

K M≡
>Y
Y

M≡
>Y

N Y
>Y
M≡

Y
>Y
M≡

E

-pi
Itämurteinen yksikön 3. persoonan verbinpääte -pi on elinvoimainen kummallakin tutkituista paikkakunnista. Liperissä vain yksi
yksilö kussakin ikäryhmässä poikkeaa tästä valtaedustuksesta, Lapinlahdella kaksi nuorta.
Taulukko 27. -pi-pääte Lapinlahdella ja Liperissä.
E

LapL

Lip

M≡

M≡
>Y
M≡
>Y
M≡
>Y

K M≡
N M≡
>Y
Y
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Liudennus
Kummallakin tutkitulla paikkakunnalla itämurteinen liudennus on
selvästi väistynyt. Sitä esiintyy vain vanhimmilla puhujilla, Liperissä kuitenkin myös keski-ikäisillä miehillä.
Taulukko 28. Liudennus Lapinlahdella ja Liperissä.
LapL

Lip

M≡

M≡

K >Y

M≡
>Y
Y

E

N Y

Luja aluke
Kummankin raportin tekijä toteaa lujan alukkeen olevan käytössä
tutkitulla paikkakunnalla kaikissa ikäryhmissä, mutta raporteissa ei
anneta tarkkoja kvantitatiivisia tietoja piirteen esiintymisestä.
Taulukko 29. Luja aluke Lapinlahdella ja Liperissä.
LapL

Lip

M≡

M≡

K M≡

M≡

N M≡

M≡

E

Sisäheitto
Eurajoen 1990-luvun seuruuaineistossa lounaista sisäheittoa esiintyy jossain määrin ainoastaan eläkeikäisillä.
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Taulukko 30. Sisäheitto Eurajoella.
EurJ
>Y
M≡
K >Y
Y
N >Y
Y

E

i:n loppuheitto
i:n loppuheitto on vallitseva kaikissa ikäryhmissä Kauhavalla. Nuorilla ei esiinny yhtään loppuheitotonta tapausta.
Taulukko 31. i:n loppuheitto Kauhavalla.
Kauhava
E

M≡

K M≡
N M≡

MA-inﬁnitiivin illatiivi
Hämäläismurteinen tunnukseton MA-inﬁnitiivin illatiivi (antaan,
tekeen) on edelleen vallitseva Pälkäneellä, ja sen asema on oikeastaan vahvistunut, sillä nuorilla puhujilla se on yksinomainen.
Taulukko 32. MA-inﬁnitiivin illatiivi Pälkäneellä.
Pälkä
E

M≡

K M≡
>Y
N M≡
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Monikon 1. persoonan verbimuodot
Eteläpohjalainen monikon 1. persoonan pääte -mmA (tulemma) on
Kauhavan seuruuaineiston perusteella häviämässä entisestään passiivimuotojen (tullaan) tieltä.
Taulukko 33. Monikon 1. persoonan verbimuodot Kauhavalla.
Kauhava
E

M≡
>V
V
K V
M≡
N V

ñk : ñk ~ ñk : ññ -vaihtelu
Seuruuaineiston perusteella erityisesti hämäläismurteisiin kuuluneen ñk-äänteen vaihtelemattomuuden ala on pienenemässä. Tämä
näkyy erityisesti Pälkäneellä, jossa ainoastaan eläkeikäisillä vaihtelemattomuus on valtaedustus; Alastarolla vaihtelemattomuus on
myös keski-ikäisten vallitseva kanta.
Taulukko 34. ñk : ñk ~ ñk : ññ -vaihtelu Alastarolla ja Pälkäneellä.
ATar

Pälkä

M≡

M≡

K M≡

>Y

N >Y

>Y

E

121

tehen ~ teen ja lujen ~ luen -vaihtelu
Perihämäläiselle murrealueelle aiemmin tyypilliset tehen- ja lujentyypit ovat väistymässä yleiskielisten muotojen tieltä Pälkäneellä
kaikissa ikäryhmissä.
Taulukko 35. tehen ~ teen ja lujen ~ luen -vaihtelu Pälkäneellä.
Pälkä
E

>Y

K >Y
N >Y

Lyhyen vokaalin pidentyminen lyhyen pääpainollisen
tavun jäljessä
On epäselvää, missä määrin Liperissä on aiemmin esiintynyt toisen
tavun vokaalin puolipituutta pääpainollisen lyhyen tavun jäljessä
(jokù, kohòttamine). Seuruuhankkeen haastatelluilla sitä esiintyy
kaikissa ikäryhmissä, ja kyseessä saattaakin olla kehitys kohti uutta
paikallista varianttia.
Taulukko 36. Lyhyen vokaalin pidentyminen pääpainollisen
tavun jäljessä Liperissä.
Lip
E

> UP

K > UP
N > UP
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Adessiivin pääte
Pohjois-Karjalan etelä- ja keskiosille tyypillinen adessiivin ll-geminaatan lyheneminen on Liperissä kaikissa ikäryhmissä valtaedustus.
Taulukko 37. Adessiivin pääte Liperissä.
Lip
E

M≡

K M≡
>Y
N M≡
>Y

-kin
Liperissä -kin-liitepartikkelin savolaismurteiset heikkoasteiset
muodot (opettajahhii, metässäe) ja 1950-luvulta alkaen yleistyneet
k:lliset muodot (-ki, -kii) ovat lähes tasavahvoja, mutta muista ikäryhmistä poiketen nuoret suosivat etenkin geminoitunutta -kkii-varianttia.
Taulukko 38. -kin-liitepartikkeli Liperissä.
Lip
E

M≡

K M≡
N M≡
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4.7. Kokoavaa tarkastelua
Seuruututkimuksen ensimmäisellä kierroksella on lähdetty liikkeelle perinteisessä sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa
käytetyistä kielellisistä ja osin sosiaalisista muuttujista. Niinpä sosiologisina taustamuuttujina on kaikilla paikkakunnilla ollut alueellinen tausta, ikä ja sukupuoli. Lähtökohtana on lisäksi ollut se,
että haastateltavat ovat paikkakunnalla syntyneitä ja siellä pysyneitä henkilöitä, jotka eivät puhu ammatikseen eivätkä ole hankkineet
korkeakoulutasoista koulutusta. Viimeksi mainitut kriteerit ovat
kuitenkin luonnollisesti osoittautuneet nyky-Suomessa epärealistisiksi. Tältä osin kriteerejä onkin jo jouduttu väljentämään, koska
nuoret ja keski-ikäiset ovat voineet olla muualla opiskelemassa tai
käyvät työssä kylän tai kunnan ulkopuolella.
Miten alueelliset lähtökohdat on otettu huomioon piirteitä valittaessa? Kaikissa raporteissa on analysoitu ensiksikin niitä piirteitä
(t:n heikon asteen vastineet, ts:n vastineet, eA-yhtymän variantit),
joita on käsitelty aiemmissakin suomalaisissa sosiolingvistisissä
tutkimuksissa. Näissä piirteissä yksittäisten varianttien levikki on
laaja-alainen eri tavoin: toisinaan varianttia käytetään laajalti joko
itä- (mehtä) tai länsimurteissa (mettä) tai molemmissa (makee ~
makkee). Niiden avulla on arvioitu kunkin puheyhteisön yleiskielistymisen suuntaa ja yksittäisten puhujien yleiskielisyyden astetta.
Toisaalta on tarkasteltu sitä, missä määrin aiemmissa kielimuodoissa tuntemattomat variantit ovat saaneet sijaa paikkakunnan nykypuhekielessä, esimerkiksi missä määrin itäisiä variantteja on omaksuttu lännessä, missä määrin läntisiä variantteja idässä.
Toiseksi on tarkasteltu piirteitä, jotka erottavat esimerkiksi länsija itämurteita toisistaan tai vaikkapa hämäläismurteita pohjalais- ja
savolaismurteista. Tällaisia ovat esimerkiksi diftongien avartuminen tai avartumattomuus, diftongin reduktio tai sen puuttuminen,
švaavokaalien esiintyminen tai niiden puuttuminen, geminaatio
tai geminoitumattomuus ja labiaalistuminen tai labiaalistumattomuus.
Kolmanneksi on analysoitu tietyille murteille tyypillisiä piirteitä, kuten pohjalaismurteiden vokaalienvälinen -h- ja monikon 1.
persoonan persoonapääte -mmA tai savolaismurteissa tunnetun essiivipartisiipin ja männä-variantin esiintyminen.
Seuruututkimuksen osatutkimuksissa on siten keskitytty sellaisiin odotuksenmukaisiin piirteisiin, joita on käsitelty laajalti ai124

emmassa sosiolingvistisessä tutkimuksessa (ks. luvussa 2 esitetty
kirjallisuus). Siten on päästy vertaamaan eri tutkimusten tuloksia
toisiinsa hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että muutosta enteileviä variantteja
saattaakin löytyä odottamattomista yhteyksistä. Muutosta saattaisi
olettaa esimerkiksi silloin, kun perihämäläisellä Pälkäneellä kuulee kaikissa ikäryhmissä foneettista švaavokaalia, vaikka švaata ei
yleensä mainita hämäläismurteiden yhteydessä. Samoin voi kysyä,
eikö kannattaisi tutkia vaikkapa nykyisin erittäin ekspansiiviselta vaikuttavaa toisen tavun vokaalin pidentymistä, jota on pidetty
joko lounaismurteiden tai itämurteiden erityispiirteenä. Seuruututkimuskin osoittaa, miten yhdessä tutkimusperinteessä syntyy itsestäänselvyyksiä muun muassa siinä, mitä kielenaineksia valitaan
tutkimuskohteeksi. Siten suomalaisessa sosiolingvistisessä tutkimuksessa on muodostunut eräänlainen piirrekaanon, joka ohjaa
tutkimuksen tekijöitä analysoimaan tiettyjä piirteitä ja jättämään
muut sivuun. Lisäksi juuri fonologisen ja morfologisen piirteistön
valinta on ohjannut tutkimusta näkemään kielen kehityksen vain
tietystä näkökulmasta, ja esimerkiksi puhutun kielen syntaksin ilmiöt ovat jääneet suurimmaksi osaksi huomiota vaille. Niin ikään
sanaston muuttumista on käsitelty vain harvoin.
Raporteissa käsiteltyjen piirteiden variaation perusteella muutoksen selvin raja kulkee usein keski-ikäisten ja nuorten välissä.
Keski-ikäisiksi on raporteissa laskettu puhujat, joiden ikä haastatteluhetkellä 1990-luvulla oli hieman alle 40 ikävuodesta hieman
alle 50 ikävuoteen; nuorin keski-ikäisiin ryhmitetty on 33-vuotias
(Lapinlahden aineistossa, jossa keski-ikäiset ovat 33–41-vuotiaita )
ja vanhin 52-vuotias (Alastaron aineistossa, jossa keski-ikäiset ovat
36–52-vuotiaita) (ks. s. 26, Taulukko 2). Nuoriksi puolestaan on
laskettu 8–16-vuotiaat puhujat. Toisinaan muutoksen raja on kuitenkin toisaalla, joko eläkeläisten ja keski-ikäisten välissä (kuten
Pälkäneen yleisgeminaatio) tai keski-ikäisten molemmin puolin
(kuten Artjärven -UA- ja -iA-yhtymät); eläkeikäisten ryhmä ulottuu
raporteissa 58-vuotiaasta 83-vuotiaaseen. Jos nuoret ja keski-ikäiset olisivat lähempänä toisiaan, kuten joissakin piirteissä ovatkin,
muutoksen voisi tulkita tapahtuneen jo aiemmin, kun vain eläkeikäiset ovat aiemmin kuvatun murteen variantin kannalla. Monissa
piirteissä nuorten ja keski-ikäisten ero on siinä, että keski-ikäiset
ovat yleiskielisempiä. Nuorten ja keski-ikäisten poiketessa toisis125

taan muutoksen ajankohtaa ei voi varmasti sanoa. Nuoret näet saattavat säilyttää nykyisen kielimuotonsa, yleiskielistyä työelämään
tultuaan tai omaksua puheeseensa laajalti tunnettuja puhekielen
variantteja. Olettaa kuitenkin voi, että nuorten sukupolvi muuttaa
kieliyhteisön varieteettia uusiin suuntiin.
Ryhmän käsite on sosiolingvistisessä tutkimuksessa hyvin ongelmallinen. Ryhmäkeskiarvojen takaa paljastuu säännöllisesti
ryhmänsisäistä variaatiota. Usein yksikin muista selvästi poikkeava yksilö vie keskiarvoa esimerkiksi joko yleiskielen suuntaan tai
murteellisen edustuksen suuntaan. Kaikkiaan voi kysyä, kuinka
paljon lopulta ollaan tekemisissä aitojen ryhmien kanssa, kun lähes ainoana ryhmäkriteerinä on ikä. Ikä on edelleenkin merkittävä
muuttuja kielen muutosta arvioitaessa, mutta sen perusteella tehty
ryhmäjako antaa vain viitteitä kieliyhteisössä vallitsevista kehitystendensseistä. Voimme kyllä saada selville, millainen on esimerkiksi keski-ikäisten kielen piirteistö suhteessa nuorten ja eläkeikäisten
piirteistöön, mutta ei ole mahdollista saada selville sitä, miten ryhmä nimeltä keski-ikäiset puhuu, sillä ei ole olemassa yhtenäistä
keski-ikäisten kielimuotoa. Kysymys keski-ikäisten kielimuodosta
ei siten ole mielekäs. Ikäryhmäjako onkin enemmän tekninen; seuruututkimuksessa muodostetut ryhmät eivät ole sosiaalisesti muotoutuneita ryhmiä, vaan ne on muodostettu tutkimuksen tarpeiden
näkökulmasta.
Eri piirteiden kehitys ei ole yksioikoinen, vaan siinä voi nähdä
eri suuntiin vetäviä tendenssejä. Yleisesti oletetaan, että suomalainen kieliyhteisö yleiskielistyy, että murteet kuolevat ja että nuoriso
omaksuu helsinkiläispuhekielen piirteitä. Näin suoraviivainen kehitys ei kuitenkaan ole.
Mitä muutoksessa häviää? Tunnettua on, että suppealevikkiset,
”paikallisimmat” tai yleiskielestä selvästi poikkeavat variantit väistyvät eivätkä uudet sukupolvet enää käytä niitä lainkaan tai yhtä
suuressa määrin kuin aiemmat (ks. esim. Mantila 1997). Tällaisia variantteja ovat erityisesti itämurteiden vokaalivariantit, kuten
tapauksissa mennä ~ männä, maa ~ moa ~ mua, tulee ~ tulloo.
Murteessa aiemmin tunnetut variantit ovat lähinnä vain vanhimpien käytössä. Länsimurteiden puolella taas on tapahtunut seuraavaa
kehitystä. Vaikka esimerkiksi yleisgeminaatio on idässä käytössä
varsin yksinomaisena, se osoittaa hiipumisen merkkejä niin Alastarolla kuin Pälkäneelläkin, jotka aiemmin ovat ilmeisesti olleet vahvoja geminaaatioalueita. Samoin on laita 1. persoonan pronominin:
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itäsavolaisissa murteissa tunnettu mie-variantti on Liperin nuorilla
yksinomainen, kun taas kaakkoishämäläiset Artjärven nuoret käyttävät vanhan miä-variantin sijasta pelkästään mä(ä)-varianttia.
Mikä näyttäisi olevan pysyvää? Odotuksenmukaisesti monet
laajalevikkiset variantit pitävät pintansa. Tällaisia ovat esimerkiksi
läntinen tt-variantti, -eA- ja -OA-yhtymän assimilaatiomuodot -eeja -OO- sekä suureksi osaksi myös erikoisgeminaatio. Itämurteiden
puolella on edelleenkin vahva yleisgeminaatio. Suppealevikkisemmistä piirteistä itämurteissa käytetään yhä yksikön 3. persoonan
verbivarianttia tuopi, viepi yleiskielisen vastineen sijasta. Lännessä
vanhastaan tunnetuista ja länteen rajoittuneista piirteistä puolestaan
edelleen vahvoja ovat diftongien avartuminen ja tekeen-tyyppinen
MA-inﬁnitiivin illatiivi, joka alueellaan näyttäisi vain vahvistuvan.
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5. SOSIOLINGVISTISEN TUTKIMUKSEN
NYKYHAASTEITA
Sosiolingvististen hankkeiden fokuksena – kuten murteenseuruuhankkeessakin – on ollut suomalaisen kieliyhteisön muutoksen
selvittäminen. Tällöin yksittäisten maaseutukuntien tai kaupunkien
kielimuotojen analyysit ovat palvelleet kokonaistavoitetta, samalla
kun ne ovat tarjonneet täsmätietoa eri alueiden erityiskehityksestä
tiettyjen kielenpiirteiden osalta. Yksittäiset paikkakunnat, kuten esimerkiksi Pälkäne ja Lapinlahti, ovatkin kiinnostavia nimenomaan
tarjotessaan aineistoa yleiskehityksen kuvaamisen tarpeisiin. Kokonaisuuden kannalta ne ovat siten kiintopisteitä, joiden kautta katsotaan kieliyhteisön tilannetta. Paikkakuntalaisten kannalta kehitys
on tietenkin kiinnostava myös sinänsä.
Luvussa 2 kuvaamaamme suomalaisen sosiolingvistisen tutkimuksen taustaa vasten murteenseuruuhankkeen lähtökohdat hahmottuvat ajastaan melko irrallisiksi, tarkastellaanpa niitä sitten ajankohdan yhteiskunnallisen tilanteen valossa tai kotimaisen ja kansainvälisen variaationtutkimuksen kehityksen kannalta. 1990-luvulle tultaessa suomalainen yhteiskunta oli läpikäynyt vuosikymmeniä
kestäneen murroksen, jonka olennaisia piirteitä olivat muuttovirta
maalta kaupunkiin ja elinkeinorakenteen muutos, mikä näkyi paitsi
kaupunkien kasvamisena myös maaseudun perusteellisena kulttuurisena muutoksena. Siten vaatimus puhujayhteisön staattisuudesta
(synnyinpaikkakunnalla pysyminen, koulutuksen puuttuminen, ammattien ennallaan pysyminen) oli epärealistinen. Suomalainen variaationtutkimus oli puolestaan jo 20 vuoden ajan selvittänyt intensiivisesti tuolloista eri puolilla maata esiintyvää kielellistä vaihtelua.
Tällöin oli kiinnitetty huomiota erilaisiin sosiaalisiin muuttujiin, jotka väistämättä vaikuttivat kieleen kaikissa tilanteissa. Seuruusuunnitelma ei kuitenkaan ole sitonut raporttien laatijoita. Useimmissa
niistä pohditaan lähtöoletuksia ja niiden seurauksia ja tehdään itsenäisiä aineistoa koskevia ratkaisuja. Niin ikään useimmissa raporteissa
linkki suomalaiseen sosiolingvistiseen tutkimukseen on elimellinen.
Seuraavassa pohdimme seuruututkimuksen ja muun sosiolingvistisen tutkimuksen kokemusten valossa alan tutkimuksen nykyhaasteita: aineistoa koskevia kysymyksiä, menetelmiä, variaation
luonnetta ja tulevaisuutta.
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5.1. Aineistojen valinta ja rajaukset
Kielenpuhujien ja tilanteiden valinta on keskeinen asia muutoksen
laatua, etenemistä ja kokonaiskuvaa luotaessa. Siksi on tärkeää kysyä, millaisia aineistoja valitaan ja miten niitä ryhmitellään.
Seuruututkimuksessa lähtökohta on ollut maantieteellinen:
kiinnostuksen kohteena on yhden kunnan kylä. Haastateltavat on
valittu paikkakunnalla syntyneistä. Kuitenkin maaseutu on kokenut
samanlaisia muutoksia kuin kaupunkiympäristö: Arjen toiminnot
ovat segmentoituneet niin, että työ-, ystävyys- ja harrastuspiirit eivät ole välttämättä pitkään aikaan noudattaneet kylän- tai pitäjänrajoja. Myös maaseudulla asuvat saattavat käydä työssä kotikylän ja
-kunnan ulkopuolella, opiskella lähikaupungeissa tai kauempana,
asua vähän aikaa muualla ja muuttaa takaisin. Myös kaupungista muutetaan maaseudulle. Vanhemmat voivat olla kotoisin tutkimuksen kohteena olevasta pitäjästä, mutta usein ainakin toinen on
muualta. Koulua, jo peruskoulun yläluokkia, käydään usein oman
kunnan rajojen ulkopuolella. Myös vanhemmat ihmiset liikkuvat
paljon entisen elämänpiirin ulkopuolella. Sitä paitsi maaltamuutto
on tuonut maaseudulle runsaasti pysyviä kaupunkilaiskontakteja;
lapset ja lastenlapset, sisaret ja veljet muodostavat tiiviin verkon,
joka ulottuu laajalle alueelle. Vaikka 1900-luvun loppupuoli on lisännyt ihmisten liikkuvuutta, kontakteja on ennenkin ollut oman
kylän ulkopuolelle. Nykyisen variaationtutkimuksen tavoite on
saada esiin yhtäältä alueelliset erityispiirteet, toisaalta suomalaisen kieliyhteisön meneillään olevat kehityssuunnat. Tällöin siis on
tarpeen tutkia niitä ihmisiä, joita on, arvioimatta etukäteen kielenpuhujien sopivuutta.
Vaikka perinteisiä sosiologisia taustamuuttujia (ikä, sukupuoli,
ammatti, koulutus, sosioekonominen asema ym.) voi käyttää jaotteluperusteena, niiden ei tarvitse olla rajoittavana raamina. Jako
eläkeikäisiin, työikäisiin, nuoriin ja lapsiin palvelee tutkimuksen
käytäntöä, mutta se ei voi olla analyysin päätepiste. Ajan merkitys
on kielessäkin olennainen, yhteiskunnan muuttuessa moni muukin
asia muuttuu.
Tilanteen analyysi on variaation ja muutoksen kuvauksessa keskeisessä asemassa. Haastatteluihin keskittymällä on ajateltu voitavan vakioida tilanne ja saatavan tarvittava määrä puhetta analysoitavaksi. On kuitenkin tarpeen pohtia sitä, mikä on kielen kotipaikka,
ja mennä niihin tilanteisiin, joissa ihmiset elävät ja jotka ovat hei129

dän elämässään keskeisiä. Haastattelutilanne ei ole juuri kenenkään
arjen yleisimpiä vuorovaikutustilanteita, vaikka se sinänsä voi olla
nykyihmisille tuttu. On siis päästävä moninaisten tilanteiden tutkimiseen. Lisäksi tilanteen tarkempi luonne vaatii pohtimista: mikä
merkitys on sillä, että kyseessä on haastattelu, lääkärin vastaanotto,
perheen kahvipöytä, Kelan toimisto, lentopalloilta tai työpalaveri.
Tilanteiden luonnehdinta akselilla muodollisuus – epämuodollisuus on epätarkka, koska tilanne ei ole yksi, vaan siinä on sisäistä
variaatiota, tilanteita tilanteen sisällä: kertomista, pyyntöjä ja niihin
vastaamista, asioista sopimista, neuvotteluja, opastusta, arviointia
jne.
Tähänastisessa tutkimuksessa on labovilaisen sosiolingvistisen analyysin periaatteiden mukaan kiinnitetty huomio äänne- ja
muotopiirteisiin, vähemmän muihin ilmiöihin. Voi kysyä, onko tutkimuksissa otettu huomioon relevantti äänne- ja muotopiirteiden
joukko. Olisiko jokin muu piirrejoukko, jokin lisäpiirre tai muu
näkökulma piirteeseen ollut tarpeen?
Äänne- ja muotopiirteet ovat olleet luonnollinen analyysin kohde. Tässä mielessä suomalainen sosiolingvistinen tutkimus on ollut
elimellinen dialektologian jatkaja, ja äänne- ja muotoseikkoihin
keskittyneistä dialektologisista tutkimuksista on saatu sopivaa vertailuaineistoa. Lisäksi piirteiden valintaa ovat ohjanneet sosiolingvistiikassa Labovista lähtien vakiintuneet periaatteet, joiden mukaan valittavien piirteiden on oltava kvantiﬁoitavissa ja variantit
on voitava selvästi erottaa toisistaan. Siten mahdolliset piirteet ja
variantit ovat määräytyneet pitkälti jo edeltä käsin, ja piirrejoukon
ulkopuolelle on voinut jäädä vaihtelun ja muutoksen kannalta hyvinkin relevantteja piirteitä. Vakiintuneeksi tavaksi on tullut, että
tutkimuskohteena on nimenomaan niitä piirteitä, joilla alueen kielimuotoa on aikaisemminkin luonnehdittu viimeistään Kettusesta
lähtien. Siten perusnäkemys murteista on muodostunut lopulta
melko harvojen piirteiden perusteella, ja variaationtutkimus on toiminut pitkään samojen taustaoletusten varassa. Perinteen voima on
siten estänyt tutkijaa lähestymästä systemaattisesti niitä piirteitä,
joita aineistosta nousee (esim. Pälkäneen švaa) mutta jotka eivät
ole ensiksi mieleen tulevia tai odotuksenmukaisia. Sumea muutos
on jäänyt ja kenties jääkin tavoittamatta.
Murteellisuuden luonnetta kuvattaessa, esimerkiksi murreindeksejä laskettaessa, selvät ja vähemmän selvät murteellisuuden
merkitsimet ovat useimmiten saaneet saman painoarvon. Tällöin
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vähemmän leimallinen variantti (vihree, meijän) on yhtä painokas
kuin leimallinen variantti (selevä, tullee). Esimerkiksi jollakulla on
runsaasti kattoo, meijän, vihree, mä -tapauksia, ja hänen indeksinsä
voi tästä syystä olla korkea. Toisella on prosentuaalisesti vähemmän esimerkiksi tapauksia mehtä, tulloo, selevä, mie, ja indeksi on
siten alhaisempi. Monien suomalaisten puhujien mielestä jälkimmäinen on kuitenkin selvästi murteellisempi. Tätä ongelmaa on yritetty ratkaista laskemalla esimerkiksi geminaation, diftonginreduktion tai diftongien avartumisen asteita kertoimien avulla, jolloin
esimerkiksi täysin avartuneet diftongit ovat saaneet korkeimman
murteellisuuskertoimen (3), vähemmän avartuneet alhaisemman
kertoimen (2). Nämä painotukset ovat keskittyneet kulloinkin aina
vain yhteen piirteeseen kerrallaan. Kielenpuhujien kokonaiskuvan
hahmotuksessa kertoimia ei kuitenkaan ole käytetty.
On siis paikallaan miettiä, millainen kuva kielestä on saatu tähänastisessa tutkimuksessa. Kärjistäen ja yksinkertaistaen kieli
hahmottuu äänne- ja muotovarianteiksi ja yksittäisiksi, usein yhteydestään irrotetuiksi sanoiksi. Syntaktis-semanttis-pragmaattiset ilmiöt eivät tähän kieleen kuulu. Erilaiset tieteenalan sisäiset
kategorisoinnit ohjaavat ajattelua valittaessa, mitä tutkimukseen
kuuluu, mitä metodeja käytetään, millaisiin ilmiöihin kiinnitetään
huomiota ja miten nämä ilmiöt määritellään. Yksi tutkii kieliyhteisön variaatiota, toinen tutkii puhekielen syntaksia variaation näkökulmasta. Onko kumpikin variaationtutkija? Perinteisen käsityksen mukaan välttämättä ei. Jos tutkii ilmiönä variaatiota, on hyvä
miettiä, mitä kaikkea vaihtelu on ja millaisia keinoja tarvitaan sen
selvittämiseksi. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että olemassa olevia
näkökulmia, metodeja ja analyysin kohteeksi valittavia yksittäisiä
ilmiöitä on tarkasteltava laajemmin. Yksi katsoo variaation kokonaisuutta eikä tiettyä yksittäistä ilmiötä. Toinen tie on se, että tarkastelee ilmiötä, jonka selvittämiseksi on tarpeen osoittaa, miten se
varioi ja millä ehdoin (ks. esim. Kuiri 1984, Laitinen 1992, Forsberg
1998, Salminen 2000). Variaationtutkimus on tekninen termi. Kun
me variaationtutkijat siis sanomme tarkastelevamme kieliyhteisön
variaatiota ja muutosta, mutta suljemme tarkastelun ulkopuolelle
käytännön ja muista syistä runsaasti olennaisia seikkoja, annamme
vinoutuneen kuvan variaatiosta ja muutoksesta. Moni kiinnostava vaihteluilmiö ei ole päässyt mukaan monipuolistamaan kuvaa
kieliyhteisön vaihtelusta ja muutostendensseistä, vaan variaation
131

kuvaus on jähmettynyt tietylle kielenalueelle. Jos variaation analyysia rajataan liikaa, itse tutkittavat kielenilmiöt saattavat jäädä
instrumentaalisen käsittelytavan varjoon.

5.2. Analysoinnin keinot
Variaationanalyysissa kvantiﬁointi on pohjustanut maaperän kvaliﬁoinnille. Kvantiﬁointi on tarjonnut mahdollisuuden säännönmukaisuuksien etsimiseen: 1–2 tapausta voivat olla kiinnostavia,
mutta niiden avulla ei voi saada esiin säännönmukaisuuksia. Kvaliﬁoinnin avulla taas on mahdollista suhteuttaa eri ilmiöitä toisiinsa (vrt. Alasuutari 1993, 190–210). Kuten keskustelunanalyysissa
poikkeamat osoittavat säännön olennaisen sisällön, variaationanalyysissa poikkeama tai harvinainen variantti voi osoittaa muutoksen ydintä. Tausta on selvitettävä lähes rutiininomaisesti, jotta
muutoksen ytimeen päästään. Kvantiﬁoinnin avulla on saatu esiin
monia tendenssejä, mutta analyysi on jäänyt numeeriselle tasolle,
jolloin numeroiden takana oleva monitasoinen variaatio on jäänyt
peittoon. Olennaista variaationanalyysin syventämisessä onkin se,
että kvantiﬁointia pidetään entistä selvemmin analyysin ensimmäisenä vaiheena, josta edetään kvalitatiiviseen analyysiin.
Kvaliﬁointi ei ole ollut tilanteista, tekstuaalista eikä kontekstuaalista, vaan kvaliﬁoitavat ilmiöt on usein irrotettu (sekä kielellisestä että kielenulkoisesta) ympäristöstään tai ympäristöön on viitattu
vain ohimennen. Tarvitaankin monentasoista kvaliﬁointia; on hyvä
tarkastella sekä muotoryhmien sisäistä variaatiota ja sen ehtoja,
mikä voi olla kiinnostavaa alueellisen variaation ja muutosten kannalta, että variaation rajoihin liittyviä, semanttis-pragmaattisia ehtoja (missä yhteydessä kato tai geminoitunut muoto esiintyy). Havaintoja koodinvaihdosta voi olla tähänastisissakin tutkimuksissa,
mutta niistä ei useinkaan tehdä tarkempia päätelmiä, vaan ne jäävät
toteamuksen tasolle (esim. yleiskielisyys sitaateissa, puheenaiheen
vaihtuessa). Harvinaisen poikkeuksen tähänastisessa tutkimuksessa muodostavat Lappalaisen ja Nisulan tutkimukset (Lappalainen
1999, 2004; Nisula 2003). Variaationtutkijan on siten syytä ottaa
käyttöön tekstintutkimuksen, keskusteluntutkimuksen, semantiikan ja syntaksin näkökulmia ja analyysitapoja kehittäen niitä omiin
tarkoituksiin. Tällainen vuorovaikutus on tietysti hyödyllistä kaikessa tutkimuksessa.
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5.3. Variaation olemus ja motivointi
Mikä on variaation luonne? Ryhmän tulos voi antaa vahvasti sen
kuvan, että ryhmä poikkeaa selvästi muista ryhmistä ja että kyseisessä kohdin on tapahtunut tai on juuri tapahtumassa muutos. Heti
kun ryhmästä poistetaan yleiskieltä käyttävä, lukeva tyttö tai murretta puhuva isoisän jäljissä kulkeva poika, ryhmä alkaa muistuttaa
muita eikä mitään muutosta ole nähtävissä tai sitten muutos näyttää
suuremmalta kuin onkaan. Idiolektien merkitys ryhmätulokselle on
olennainen, ja siksi on tarpeen mennä ryhmien kokonaisosuuksien
taakse ja katsoa, mistä kaikesta ne koostuvat. Kuten aiemmin on
ollut puheena, koko ryhmän käsite on tässä yhteydessä ongelmallinen.
Ryhmätuloksilla voi operoida silloin, kun puhutaan näennäisaikamuutoksesta kaikkein yleisimmällä tasolla. Kun oletettua
muutosta tarkastelee hieman yksityiskohtaisemmin, voi näkyä esimerkiksi seuraavaa (ks. myös Paunonen tulossa). Ryhmän sisäiset
erot ovat suuret, joten muutoksen suunta voi esimerkiksi nuorten
kielimuodon perusteella lähteä useampaan suuntaan. Ryhmää ei
voikaan käsitellä irrallaan muista ryhmistä, vaan suhteessa niihin.
Jos nuorten ja työikäisten heterogeenisuus on selvästi suurempi
kuin eläkeikäisten, voi olettaa jotain muutosten suunnasta. Jos taas
kaikissa ryhmissä on vaihtelua ja jos esimerkiksi jonkin murrevariantin käyttö jakautuu kahtia niin, että osa käyttää sitä lähes yksinomaan, osa ei ollenkaan, saattaa tulos kuvata muutoksen hitautta
eikä sen suuntaa voi ennustaa. Kolmanneksi saattaa olla niin, että
vain keski-ikäiset poikkeavat muista ryhmistä, jolloin kehitys voi
johtaa mihin suuntaan tahansa. Variaatio voi olla vallalla kauankin
johtamatta muutokseen. Kun nykypuhekielimuodoissa on runsaasti
variaatiota, syntyy usein oitis oletus muutoksesta, vaikka kyse on
tavanomaisesta pitkäkestoisesta vaihtelusta.
Variaatiota käsiteltäessä ja siihen keskityttäessä vähemmälle
huomiolle jää se, että kaikki ei varioi ja jotkin seikat pysyvät muuttumattomina. Variaatio ei siten ole itsestäänselvyys. Variaatio voi
olla pysyvä tila. Variaation määrää, luonnetta ja voimaa kannattaa
siten tarkastella maltillisesti niin, että kieliyhteisö ei ala näyttää kirjavammalta ja muuttuvammalta kuin se on. On nähtävä variaation
suhteellisuus: vaikka variaatiota voi olla näennäisen runsaastikin,
fonologinen ja morfologinen muutos on varsin hidasta.
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5.4. Kielellisen repertuaarin esittäminen
Kielellinen jatkumo, repertuaari, voi kvalitatiivisessa tarkastelussa
näyttäytyä toisin kuin perinteisessä variaationanalyysissa. Kielellinen repertuaari voidaan kuvata piirre- tai varianttikimppuina tai toisaalta resursseina, jotka otetaan tilannekohtaisesti käyttöön. Nämä
kaksi eri kuvaustapaa antavat eri näkökulman kielenkäyttöön, mutta variaation ja muutoksenkin kannalta kumpikin on tärkeä.
Tähänastinen tutkimus on pitäytynyt enimmälti piirrekimpuissa,
vaikka aineistot kaikessa rajallisuudessaankin voisivat antaa mahdollisuuden myös toisenlaiseen kuvaustapaan. Yhdellä yksilöllä on
hallussaan useita kielimuotoja. Hänellä voi olla diatyyppistä vaihtelua, jolloin hän esimerkiksi puhuu vanhemmilleen eri tavoin kuin
työpaikalla. Sen lisäksi – ja kuvaustavan syventämisen kannalta
– ehkä vielä olennaisempaa on se vaihtelu, joka tapahtuu tilanteen
sisällä. Tällöin yksilö ottaa käyttöön variantteja ja kielimuotoja valikoiden, jolloin niillä on vuorovaikutustilanteessa aivan omanlaisensa funktio ja jolloin voidaankin puhua tilanteen sisäisestä koodinvaihdosta (ks. esim. Lappalainen 1999 ja 2004, Nisula 2003).
Tästä näkökulmasta mielenkiintoiseksi nousevat myös tapaukset,
joissa puhuja ottaa käyttöönsä variantteja, jotka esiintyvät hänen
puheessaan vain harvoin (esim. lääkäri geminaation ilmaistessaan
empatiaa potilasta kohtaan (ei mittää iloja elämässä)) tai työtoveri
kielimuotoonsa muuten kuulumattomat mie-pronominin, männämuodon ja geminaation ilmaistessaan asennonvaihdosta (nyt mie
mänen kottii). Hedelmällistä voisikin olla kielellisen repertuaarin
tarkastelu pragmaattisesta näkökulmasta sen sijaan, että keskityttäisiin inventoimaan kaikki mahdolliset yksilön kielimuodon piirteet.

5.5. Miten tästä eteenpäin?
Lopuksi keskustelemme kaiken edellä sanotun pohjalta lyhyesti
siitä, miten sosiolingvististä tutkimusta pitäisi lähitulevaisuudessa
suunnata. Esittämämme näkökulmat eivät tietenkään voi toteutua
yhdessä tutkimushankkeessa, mutta kaikissa yhteyksissä niitä kannattaisi pohtia.
Yhä selvemmäksi on käynyt, että sosiolingvistisissä tutkimuksissa käytetyt ryhmäjaot ovat ongelmallisia monesta syystä. Yhteisö
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on jaettu melko kategorisesti yleensä kolmeen ikäryhmään, joiden
perusteella on arvioitu sekä kunkin ryhmän kielimuotoa että koko
yhteisön kehitystendenssejä. Tällaisessa teknisessä ratkaisussa ei
sinänsä ole vikaa. Ongelmana kuitenkin voi olla se, että kunkin
ikäryhmän sisällä, erityisesti aikuisten ryhmissä, on erittäin suuria ikäeroja. Lisäksi ryhmä ei monesta muustakaan syystä ole aito
ryhmä eli sellainen, että sen jäsenet olisivat tekemisissä toistensa kanssa. Ryhmän sisäisistä eroista yleensä huomautetaan, mutta niitä ei käytetä kvalitatiivisen analyysin tarpeisiin siinä määrin
kuin olisi mahdollista. Vaikka monissa tutkimuksissa viitataankin
ryhmän käsitteen ongelmallisuuteen, tämä ei ole muuttanut sosiolingvistisen tutkimuksen lähtökohtia ja perusoletuksia; yhä uudelleen samat kolme ryhmää toistuvat analyyseissa ja keskiarvojen
perusteella muodostetaan käsitys kunkin ikäryhmän kielestä (esim.
nuorten kieli) ja ryhmätulosten varassa tehdään myös yleistyksiä
kieliyhteisön kehitystendensseistä. Analyysissa pitäisi lähteä liikkeelle ennemminkin yhteisössä elävien yksilöiden kielestä eikä
ryhmitellä heitä etukäteen – tämähän on ollut keskustelunalainen
asia jo sosiolingvistisen tutkimuksen alkuvaiheista lähtien. Näin
saataisiin selville yhteisön kielellinen jatkumo, jonka perusteella
voisi rakentaa kuvaa yhteisössä elävistä ryhmistä ja ryhmäkielimuodoista. Ryhmittely sinänsä ei ole itsetarkoitus, mutta sen avulla
voidaan saada kuvaa kieliyhteisön kehityssuunnista.
Informantteja valittaessa on sosiologisia taustamuuttujia rajattu varsin paljon. Keskeisiä muuttujia ovat olleet ikä, sukupuoli ja
usein myös koulutus ja sosiaalinen asema. Seuruututkimuksessa
oli lisäksi alun perin ehdottomana kriteerinä, että informantit ovat
syntyneet kyseisellä paikkakunnalla ja asuneet siellä pysyvästi.
Luonnollisesti tämä kriteeri on ollut kestämätön. Kaikkiaan taustamuuttujien kategorisointi on epäilemättä sulkenut tutkimusten
ulkopuolelle suuren osan kieliyhteisön jäsenistä. Siten kuva jonkin
paikkakunnan nykypuhekielestä koskee itse asiassa ehkä vain sen
epätyypillistä osaa. Tiukkojen valintakriteerien sijasta onkin syytä
suhtautua kunkin kieliyhteisön puhujiin samanarvoisina informantteina. Vain sillä tavoin voidaan saada relevanttia tietoa kieliyhteisön
muutoksista.
Tieto suomalaisen yhteiskunnan kielellisistä muutoksista koskee pääosin tiettyjä fonologisia ja morfologisia piirteitä. Toistuva
keskittyminen samoihin kielenpiirteisiin on omiaan kapeuttamaan
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kuvaa kieliyhteisössä vallitsevista monista tendensseistä ja viime
kädessä itse kielestä. Kun ryhmiä ja informantteja koskevat kriteerit ovat avoimempia, on mahdollista kokeilla erilaisia metodeja
ja löytää uusia kielellisiä ilmiöitä tutkimuksen kohteeksi. Niinpä
esimerkiksi jokin aiemman tutkimuksen perusteella mielenkiinnoton fonologinen tai morfologinen variantti voikin olla variaation
ja muutoksen kannalta merkittävä. Samoin voisi olla hyödyllistä
tarkkailla monien piirteiden sijasta harvempia, jopa yhtä piirrettä,
monesta näkökulmasta ja useammanlaisen aineiston varassa (eri tilannetyypit, myös kirjoitettu kieli). Kvaliﬁoinnin ja kvantiﬁoinnin
tulisi olla analyysissa limittäistä, ja kvalitatiivista analyysia tulisi
vahvistaa. Näin variaationanalyysi syvenisi ja löytäisi kumppaneita
muilta kielentutkimuksen alueilta.
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