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Stadi imitoituna 

Johanna Vaattovaara, Niina Kunnas ja Maija Saviniemi 

 
1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

Suomalaisten kielitietoisuudesta on karttunut tutkimustietoa eri tutkimusparadig-

mojen piirissä aina siitä lähtien, kun kielellistä variaatiota on tutkittu. Eräänlaisina 

klassikoina voidaan mainita Heikki Ojansuun murrematkimusselvitykset (1908, 

1909), Pirkko Leinon tutkielma suomalaisista murrematkimuksista (1968), Mar-

jatta Palanderin tutkimus nuorten murteenkäytöstä ja sen tuntemuksesta (1982) 

sekä Pirkko Nuolijärven väitöstutkimuksen vanavedessä syntynyt teos Kieliyhtei-

sön vaihto ja muuttajan identiteetti (1986). Ne ovat valottaneet suomalaisten näke-

myksiä ja tietoisuutta kielen variaatiosta jo ennen varsinaisen kieliasennetutkimuk-

sen nousua fennistiikassa. Kansanlingvistisen tutkimusperinteen käynnistyttyä 

2000-luvulla tutkimustiedon karttuminen suomalaisten kielitietoisuudesta on ollut 

systemaattisempaa ja ulottunut myös muihin kielimuotoihin kuin aluemurteisiin ja 

niiden piirteisiin (ks. esim. Saviniemi 2015: 93).  

Tutkimustietoa siitä, miten suomalaisessa kieliyhteisössä suhtaudutaan helsin-

kiläispuheeseen, on parin viime vuosikymmenen aikana saatu niin perinteisem-

millä kansandialektologisilla tutkimusasetelmilla (esim. Mielikäinen & Palander 

2002; Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006; Palander 2007; Kokko 2010; Palan-

der 2011; Mielikäinen & Palander 2014) kuin sellaisillakin kieliasennetutkimuk-

silla, joissa kohteena on ollut Helsingin ja helsinkiläispuheen asema suomalaisten 

kieli-ideologioissa (Mikkola 2011; Vilhula 2012; Vaattovaara 2013; Vaattovaara & 

Halonen 2015; Manninen 2015; Halonen & Vaattovaara 2017). Helsinkiläispuhee-

seen kohdistuvista käsityksistä on saatu tietoa myös tutkimuksista, jotka ovat koh-

distuneet yleisemmin kieliasenteisiin (Joronen 2007) tai tiettyihin, urbaaneiksi 

miellettyihin alakulttuureihin tai tyyleihin (Surkka 2016; Vaattovaara & Poutiainen 

2017). Pääkaupunkiseutuun liittyvä kielitietoisuus on tullut esiin myös monissa sel-

laisissa kansanlingvistisissä tutkimuksissa, joiden keskiössä varsinaisesti ovat mur-

teenpuhujien oman varieteetin mentaaliset rajat ja sosiaaliset merkitykset tai mieli-

kuvat (esim. Vaattovaara 2009a; Nupponen 2011). Vuosikymmenten saatossa pää-

kaupunkiseudun puhekieleen liittyvää asennetietoa on karttunut niin ikään monien 

tämän alueen variaatiota käsittelevien tutkimusten ja opinnäytetöiden yhteydessä. 
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Harri Mantila on tehnyt satojen opinnäytetöiden pohjalta piirrelähtöistä synteesiä 

kielenmuutoksen suunnista (Mantila 2004, ks. myös jo Mantila 1997). Hänen laa-

timassaan viiteen kategoriaan jäsentyvässä kielenmuutoskehityksen synteesissä 

yksi kategoria (yleistyvät puhekielen piirteet) edustaa potentiaalisilta sosiaalisilta 

merkityksiltään ‘[pää]kaupunkilaista identiteettiä’ (Mantila 2004: 329). 

Edellä mainittujen tähänastisten kielitietoisuus- ja asennetutkimusten perus-

teella pääkaupunkiseudun puhekieleen assosioituvia tai sen keskeisiksi ominai-

suuksiksi miellettyjä piirteitä ovat yksikön persoonapronominivariantit mä, sä (har-

vemmin mää, sää), s-ääntämys (esim. city-ässä, pissis-ässä, Stadin suhuässä) ja 

slangisanasto. Usein helsinkiläiseen tai ”etelän” puheeseen liitetään myös ”sanojen 

lyhentely” (kuten a:n ja ä:n loppuheitto), yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien 

mu- ja su-vartaloiset taivutusmuodot (mulle, sulle; mun, sun), diftongien avartumi-

nen (tyä, siällä) ja A-loppuisen vokaaliyhtymän assimilaatio (siistiä > siistii, kau-

hea > kauhee). Lisäksi pääkaupunkiseutuun assosioituvia ilmiöitä ovat lausuman-

loppuinen nouseva intonaatio (jota ei-lingvistit kuvaavat usein ”loppukiekaisuksi”), 

nopea puhetempo, nasaalisuus tai ”nenään puhuminen”, narina sekä ä:n ääntämisen 

takaisuus (paaministeri, Jarvenpaa). Toisaalta pääkaupunkiseudun puhekielen 

ominaispiirteenä on usein mainittu myös kirja- tai yleiskielisyys, vaikkakaan tämä 

puoli ei kielitietoisuus- ja asennetutkimuksissa juuri korostu (ks. kuitenkin Kokko 

2010: 86–88; Holma 2018: 67). Pääkaupunkiseudulla toteutetuissa asennetutki-

muksissa on myös ilmennyt, että osin ne samat piirteet, jotka helsinkiläispuheessa 

valtakunnallisesti herättävät ärtymystä tai pahennusta, ovat tiedostettuja myös pää-

kaupunkiseudulla. Paikallisesti nuo kyseiset piirteet tulevat kuitenkin sosiaalisesti 

usein tarkemmin kategorioiduiksi eli rajatuiksi joihinkin tiettyihin kaupunginosiin, 

puhujaryhmiin tai alakulttuureihin. (Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006; Vil-

hula 2012; Vaattovaara & Halonen 2015.) 

Kaiken kaikkiaan saatavilla on siis jo laajasti tutkimuspohjaista tietoa siitä, mi-

ten helsinkiläistä tai pääkaupunkiseudun puhekieltä arvotetaan ja millaiset kielen-

piirteet Helsingin seudun puheeseen liitetään. Tätä tutkimustietoa on saatu useita 

eri menetelmiä soveltamalla. Tietoa on kertynyt lomakekyselyiden, haastattelujen 

ja käännöstehtävien pohjalta. Lisäksi tutkimusmenetelminä on hyödynnetty esi-

merkiksi mentaalikarttametodia ja reaktiotestejä, ja toisinaan aineistoina ovat olleet 

verkkokeskustelut.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää helsinkiläispuheen tiedosta-

mista ja Helsinkiin kohdistuvia kielellisiä käsityksiä tähän tutkimuskohteeseen 
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toistaiseksi soveltamattomalla menetelmällä: tutkimalla helsinkiläispuheen perfor-

mansseja eli imitaatioita, joita vastaajat ovat pyynnöstä tuottaneet kahdessa eri alu-

eellisessa kontekstissa: Vantaalla ja Oulussa. Tutkimustavoitteemme on kahtalai-

nen. Selvitämme ensinnäkin, millaisten kielenpiirteiden avulla kuvaa helsinkiläis-

puheesta tuotetaan, kun sitä pyydetään matkimaan. Olemme keränneet pääosan ai-

neistoista siten, että olemme pyytäneet tutkittavia imitoimaan spontaanisti helsin-

kiläistä puhetapaa. Lisäksi olemme keränneet Oulussa sellaista imitointiaineistoa, 

jonka tuottamista on autettu kirjallisen materiaalin avulla. Esittelemme käyttä-

mämme menetelmät sekä aineiston tarkemmin tuonnempana. 

Toiseksi tarkastelemme itse menetelmän käyttökelpoisuutta. Hypoteesimme 

on, että pyydetyissä, spontaaneissa performansseissa toistuvat pääosin samat ste-

reotyyppiset piirteet, joita tähänastinen tutkimus on jo osoittanut pääkaupunkiseu-

tuun kytkeytyvän. Kansanlingvistiikan piirissä on kuitenkin osoitettu (ks. esim. 

Preston 1996, 1999: 361), että ei-lingvistien metalingvistinen kuvauskyky on usein 

rajallisempi kuin heidän kielitietoisuutensa. Prestonin (1996) mukaan kielenkäyt-

täjä saattaa kyetä imitoimaan varieteettia ”natiivipuhujan” kaltaisesti, vaikkei pys-

tyisikään tarkasti kuvailemaan sen ominaispiirteitä. Käsillä olevan tutkimuksen pe-

rimmäisenä tavoitteena onkin selvittää, millaista mahdollisesti täydentävää kuvaa 

helsinkiläiseen puhetapaan kohdistuvista mielikuvista voidaan saada kohdenta-

malla tutkimus havaintojen ja mielteiden (perception) sijasta näihin perustuviin 

tuotoksiin (production, performance).  

Kiinnostuksemme ytimessä on, tulevatko helsinkiläispuheen performansseja 

tuottavat kielenkäyttäjät1 hyödyntäneeksi helsinkiläispuheen imitoinneissaan mah-

dollisesti joitakin sellaisia ilmiöitä, joista aiemmissa tutkimuksissa ei ole raportoitu. 

Tällöin olisi todennäköisesti kyse piirteistä, joihin kielenkäyttäjillä ei ole metakie-

lellistä pääsyä eli joiden kuvaamiseen heillä ei ole välineitä. Tällainen tieto olisi 

kielitietoisuuden tutkimuksen kentällä laajemminkin hyödyllistä. On myös mah-

dollista, että imitoinneissa tuotetaan piirteitä, joista ei olla täysin tietoisia (Preston 

1996). Lisäksi kiinnostavia ovat myös spontaanien imitaatioiden sisällöt, joiden 

voidaan olettaa kertovan jotakin siitä, millaiseksi helsinkiläisyyttä ja Helsinkiä 

paikkana kuvitellaan. Tässä esikuvanamme ovat yhtäältä olleet tilakäsitystä sosio-

                                                        

 
1  Kieliasennetutkimuksista etenkin kansandialektologian piirissä on perinteisesti käytetty käsitettä 
maallikko viittaamassa ei-kielitieteilijöihin. Viittaamme tässä artikkelissa käsitteellä kielenkäyttäjä kie-
liyhteisön satunnaisiin edustajiin, joilla pääsääntöisesti tai tiettävästi ei ole kielitieteellistä koulutusta. 



 

290 

lingvistiikassa kehittäneet tutkimukset (esim. Johnstone 2013) sekä kansanlingvis-

tiikan piiristä erityisesti Prestonin tutkimus (1992) afroamerikkalaisen ja ”valkoi-

sen” puheen stereotyypeistä.  

Tutkimustavoite voidaan tiivistää kolmeen kysymykseen: 

1. Tuottavatko sovelletut menetelmät uutta tietoa Helsinkiin liittyvästä kielitie-

toisuudesta? 

2. Mitä tämä tapaustutkimus kertoo imitaatiomenetelmän käyttökelpoisuudesta 

kielitietoisuuden ja -asenteiden tutkimisessa? 

3. Millaista tietoa imitaatiomenetelmä tuottaa kielenkäyttäjien tavasta hahmot-

taa Helsinkiä kieliympäristönä ja paikkana?  

Imitaatiomenetelmän mahdollisuuksia ja rajoituksia on mahdollista arvioida paitsi 

aiemman tutkimustiedon turvin myös tätä tutkimusta varten keräämämme aineiston 

siitä osasta, joka sisältää metapuhetta helsinkiläispuheesta. Vaikka olemme rajan-

neet analyysin keskiöön imitaatioperformanssit, tuomme paikoin esiin myös infor-

manttien metapuhetta helsinkiläispuheesta.  

Seuraavaksi esittelemme soveltamamme tutkimusmenetelmän taustoja. Tämän 

jälkeen esittelemme luvussa 3 aineistomme, minkä jälkeen keskitymme aineiston 

analyysiin luvussa 4. Päätämme artikkelin kokoaviin havaintoihin ja loppukeskus-

teluun luvussa 52. 

 
2 Imitaatiot tutkimuskohteena 

Kansanlingvistiikassa ja laajemmin kieliasennetutkimuksessa imitaatiomenetel-

mää on sovellettu kielitietoisuuden tutkimiseen verrattain vähän, kun otetaan huo-

mioon kansainvälisen ja kotimaisen kielitietoisuuteen ja kieliasenteisiin kohdistu-

van tutkimuksen laaja-alaisuus. Imitoitu tai performoitu puhe3 on intentionaalinen 

tuotos, jonka voidaan olettaa heijastavan tuottajansa ideologista näkemystä siitä, 

millaiset kielelliset valinnat synnyttävät kuvaa performoidusta kohteesta (esim. 

                                                        

 
2 Kiitämme artikkelin käsikirjoituksen lukemisesta ja hyvistä parannusehdotuksista kahta anonyymia 
arvioijaa sekä Janne Kunnasta. Osoitamme kiitokset myös kaikille tutkimukseemme osallistuneille.  
3 Käytämme tässä imitointia ja performanssia synonyymisesti viittaamassa tietoisesti tuotettuun, mat-
kittuun puheeseen. 
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Schilling-Estes 1998; Bell & Gibson 2011; Dufva & Halonen 2016; Suikkari 2016; 

Halonen & Pietikäinen 2017).  

Kielimuotojen performansseja on tarkasteltu sosiolingvistiikassa pääosin kah-

den tyyppisissä tutkimuskonteksteissa. Yhtäältä niitä on tutkittu medioituina tuo-

toksina erilaisissa lavaperformanssitilanteissa, kuten TV- ja radio-ohjelmissa sekä 

teatteriesityksissä, joissa jotakin kielenkäyttäjäryhmää tai hahmoa tietyn kielen-

käyttäjäkategorian edustajana performoidaan yleisölle (ks. esim. Coupland 2009; 

Johnstone 2011; Dufva & Halonen 2016; Surkka 2016). Toisaalta imitaatioita on 

saatu tutkimustilanteessa, jossa tutkija on pyytänyt (tai joissain tapauksissa ehkä 

pyytämättäkin saanut) spontaaneja imitointeja keskustelunalaisena olevasta kieli-

muodosta (esim. Preston 1992, 1993; Kuiper 1999; Aarikka 2014; Kautto 2018; 

Koivusaari 2018). Keskeinen ero näissä materiaaleissa on se, että julkisiksi tarkoi-

tetuissa lavaperformansseissa aineisto on tutkimusasetelmasta riippumaton, haas-

tattelutilanteessa taas tutkijan elisitoima. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty 

jälkimmäisen kaltaisella, kokeellisella menetelmällä. Olemme pyytäneet satunnai-

sia kielenkäyttäjiä ilmaisemaan käsityksensä ”helsinkiläisestä” puheesta suullisesti 

matkimalla ja näin saaneet sitä, mitä olemme ”tilanneet”. 

Tutkimustarkoituksiin pyydettyjä imitaatiota voi kuitenkin verrata lavaperfor-

mansseihin. Baumanin (1992) ja Couplandin (2007) mukaan lavaperformansseille 

on ominaista, että ne ovat spatiotemporaalisesti rajattuja, tiettyä yleisöä varten tuo-

tettuja ja käsikirjoitettuja (ks. myös Bell & Gibson 2011). Tällöin on kyse tyypilli-

sesti mediahuumorista tai joka tapauksessa tyylittelystä (stylization), jossa kaikuvat 

ja kierrättyvät aiemmat äänet (Bakhtin 1981). Imitaatiopyynnön sisältävässä tutki-

mustilanteessa ei ole läsnä varsinaista yleisöä, jolle performanssi tuotettaisiin, 

mutta myös tutkija edustaa eräänlaista yleisöä: tässäkin tapauksessa tilanne raken-

tuu yleisön (tutkijan) odotuksille ja samalla vastaajan (vrt. näyttelijän) pyrkimyk-

selle täyttää odotukset.  

Mediahuumorin kontekstissa performanssin on onnistuakseen sisällettävä sel-

laisia indeksisiä vihjeitä, joilla on kulttuurisesti jaettu tietoisuuspohja. Bellin ja 

Gibsonin (2011: 559) mukaan performoinneissa usein samanaikaisesti sekä noja-

taan totunnaisiin sosiaalisiin merkityksiin että uusinnetaan niitä. Esimerkiksi viih-

desarjassa Putous parhaan sketsihahmon tittelistä kilpaileville roolihahmoille on 

yhteistä, että ne rakentuvat yleisesti tunnettujen ja tiedostettujen kielenulkoisten ja 

kielellisten merkkien pohjalta (Johnstone 2011; Dufva & Halonen 2016). Kun tut-

kijan haaviin osunut satunnainen vastaaja ryhtyy tuottamaan imitaatiota, hänen voi 
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olettaa perustavan performanssinsa yhtäältä omiin henkilökohtaisiin näkemyk-

siinsä, mutta samanaikaisesti myös piirteisiin, joiden hän olettaa herättävän vasta-

kaikua performanssia pyytäneessä osapuolessa eli tutkijassa. Tässä tilanteessa tut-

kija edustaa performoijalle yleisöä. Aivan ensimmäiseksi tutkimukseen osallistuva 

havaintojemme mukaan arvioikin, kykeneekö ja haluaako hän matkia pyydettyä 

puhetapaa tai tyyliä. Pyyntö tuntuu monista haastavalta, eikä olekaan yllättävää, 

että tyypillinen reaktio on tehtävästä kieltäytyminen (ks. esim. Mase 1999a: 83, 

1999b: 110 sekä seuraavaa lukua). 

Voidaan siis ajatella, että imitointeihin valitut kielenilmiöt heijastelevat stereo-

tyyppistä käsitystä siitä, millaiset kielenpiirteet ovat rekisteriytyneet (enregistered, 

Agha 2003; Johnstone 2011) performoinnin kohteena olevan varieteetin indek-

seiksi. Imitaatioon valittujen – tai osin mahdollisesti tiedostamatta valikoituvien – 

kielenainesten taustalle voidaan olettaa sosiaalisten merkitysten muodostama in-

deksinen hierarkia (indexical order, Silverstein 2003), joka rajaa performanssi-

tuotosta.  

On mahdotonta tietää, kuinka sattumanvaraisia imitoijan valinnat kyseisessä 

hetkessä ovat, mutta on oletettavaa, että imitoidut piirteet poimitaan niistä elemen-

teistä, jotka imitoija mieltää kulttuurisesti jaetuksi ymmärrykseksi imitoinnin koh-

teesta. Se, tuottaako imitoija kaikki piirteet tavoittelemallaan tavalla tai onko hän 

kaikista tuottamistaan elementeistä tietoinen (ks. Preston 1992, 1996; myös Schil-

ling-Estes 1998), on kysymys, jota tämän tutkimuksen tulosten tarkastelun yh-

teydessäkin joudumme pohtimaan. 

 
3 Tutkimusaineistot  

Aineistomme koostuu Vantaalla tiedekeskus Heurekassa vuonna 2009 sekä Ou-

lussa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella ja Oulun ammattikorkeakoulussa 

vuonna 2016 tallennetuista helsinkiläispuheen imitaatioista. Spontaaneja imitaati-

oita on kaikkiaan 26, joista valtaosa (21) on Oulussa tallennettuja. Tavoitteena ei 

ole ollut kerätä alueellisesti tai sosiaalisesti kattavaa aineistoa, vaan riittävä mate-

riaali ennen kaikkea laadullista analyysiä vaativiin tutkimuskysymyksiimme vas-

taamiseksi (ks. lukua 1). Oulun aineisto päätettiin kerätä, koska Heurekasta saatu 

aineisto (n = 5) jäi liian pieneksi suuren kieltäytymisprosentin vuoksi (ks. tarkem-

min lukua 3.1.). Alueellinen ja ikäryhmittäinen vertailu on tutkimuksessamme ai-

neistokokonaisuuden laadulliseen tarkasteluun nähden siis toisarvoinen, mutta tar-
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kastelemme keruupaikkakuntakohtaisia eroja ja yhtäläisyyksiä analyysin yhtey-

dessä. Tuomme myös systemaattisesti esiin koodien avulla tallennuspaikan (H = 

Heureka, O = Oulu) sekä informanttien sukupuolen ja iän (esim. Hn45, Oym50). 

Oulun osalta koodeja on vielä täsmennetty keruupaikoittain (ks. tarkemmin lukua 

3.2.).  

Oulusta on spontaanien imitointien ohella mukana täydentävä, kirjallisten 

lause-esimerkkien avulla elisitoitu imitointiaineisto, joka koostuu 26 vastaajan tuo-

toksista. Näitä on analysoitu erikseen. Seuraavassa esittelemme tarkemmin aineis-

tot. 

3.1 Heurekan aineisto  

Heurekan tiedekeskuksessa kerätty aineisto hankittiin heinäkuussa 2009 osana han-

ketta Pääkaupunkiseutu suomalaisten kieli-ideologioissa.4  Satunnaisia tiedekes-

kuksen vierailijoita pyydettiin aluksi reagoimaan yhden lauseen mittaisiin, kuulok-

keista kuunneltaviin ääninäytteisiin. Kuunneltavat ääninäytteet edustivat Helsingin 

puhekieltä, mutta tätä ei kerrottu vastaajille.5  Ääninäytteisiin reagoinnin jälkeen 

tutkimuksen osallistujille esitettiin muutamia taustakysymyksiä, ja lopuksi heitä 

pyydettiin matkimaan tyypillistä helsinkiläistä tai stadilaista puhetapaa. Kyseiseen, 

viimeiseen tehtävänantoon perustuva materiaali muodostaa tämän artikkelin tutki-

musaineiston Heurekan osalta. Aineisto sisältää siis vain 5 imitaatiota. 45:stä tutki-

mukseen osallistuneesta 40 kieltäytyi imitointitehtävästä vedoten joko kyvyttö-

myyteensä tai haluttomuuteensa matkia helsinkiläispuhetta. Useimmat tyytyivät 

kuvailemaan, miltä helsinkiläispuhe kuulostaa. Tietoa tästä metapuheesta olemme 

tuonnempana paikoin peilanneet saatuihin imitointeihin. 

Imitointeja tuottaneet vastaajat ovat iältään 10–45-vuotiaita. Heistä neljä on 

naisia (n); miehiä (m) on vain yksi. Heurekan osalta informantteja voi luonnehtia 

eteläsuomalaisiksi: yksi heistä, 45-vuotias nainen (Hn45), on kotoisin Kouvolasta, 

ja kolme (Hn10, Hn20, Hn39) on syntyperäisiä helsinkiläisiä. Ainoaa miespuolista 

imitoijaa (Hm31) voisi luonnehtia helsinkiläistyneeksi kainuulaiseksi. Hän kertoi 

                                                        

 
4 Hanke oli osa laajempaa Suomen Akatemian vuosina 2009–2012 rahoittamaa Helsingin suomea -han-
ketta, jonka vastuullisena tutkijana toimi Marja-Leena Sorjonen. 
5 Aineiston tuloksia on reaktiotestin osalta raportoitu jo aiemmin (Vaattovaara 2012, 2013; Vaattovaara 
& Halonen 2015; Halonen & Vaattovaara 2017). 
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tutkimustilanteessa olevansa kotoisin Kajaanista, mutta asuneensa jo useita vuosia 

Helsingissä. 

3.2 Oulun aineistot 

Oulussa imitaatiot kerättiin Oulun ammattikorkeakoulussa lokakuussa 2016 sekä 

yliopistolla kahtena päivänä joulukuussa 2016. Pääaineiston muodostaa Oulun 

osalta yliopistolla kerätty aineisto, joka käsittää 19 spontaania imitaatiota. Imitaa-

tion antajat ovat iältään 18–76-vuotiaita, mutta informanteista vain yksi on selvästi 

muita iäkkäämpi ja ikien keskiarvo on noin 29 vuotta. Tämän lisäksi ammattikor-

keakoulussa opiskelevilta saatiin toiseen tutkimukseen liittyvän aineistonkeruun 

yhteydessä Oulussa kaksi imitaatiota: 31-vuotiaalta mieheltä ja 35-vuotiaalta nai-

selta.  

Oulun yliopiston aineisto kerättiin Linnanmaan kampuksella. Käytävälle pys-

tytettiin imitaatiopiste, johon houkuteltiin ohikulkijoita karamelli- ja kahvilippu-

palkalla. Ainoa kriteeri osallistujille oli, että heillä ei saanut olla kielitieteellisiä 

opintoja taustallaan.6 Informanttien joukossa on sekä miehiä että naisia, ja he edus-

tavat useita eri tieteenaloja (tekniikkaa, humanistisia tieteitä, luonnontieteitä ja kas-

vatustieteitä). Oulussa informanteilta kysyttiin aluksi muutamia taustakysymyksiä 

ja sen jälkeen heitä pyydettiin ”matkimaan tyypillistä helsinkiläistä tai stadilaista 

puhetapaa”.  

Oulussa tallennettuja informantteja voi luonnehtia karkeasti ottaen oululaisiksi. 

Kaikki ilmoittivat asuvansa haastatteluhetkellä Oulussa tai sen lähialueella, ja tut-

kimukseen osallistuneiden asuinhistoria sijoittuu pääosin Pohjois-Suomeen. Poik-

keustapauksia ovat Oym33, joka on syntyisin Helsingistä, ja Oym76, jonka juuret 

ovat Kotkassa.  

Yliopistolla tallennettuihin informantteihin viitataan analyysin yhteydessä 

koodilla Oy ja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleviin koodilla Oa. Koodiin on 

lisäksi Heurekan informanttien tapaan ilmi pantuna informantin sukupuoli ja ikä. 

Jos samanikäisiä on useampia, koodia on täydennetty kirjaimella (a–f). Esimerkiksi 

Oym20f on Oulussa yliopistolla imitaation antanut 20-vuotias mies, ja kirjain f yk-

silöi hänet samanikäisten miesinformanttien joukosta.  

                                                        

 
6 Tätä poissulkevaa kriteeriä käytettiin, koska aineisto kerättiin yliopistokontekstissa. Heurekassa osal-
listujien opintotaustaa ei selvitetty, mutta uskoaksemme joukossa ei ollut yhtään kieliasiantuntijaa, tai 
ainakaan kukaan ei tuonut tätä esiin. 
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4 Helsinkiläispuheen imitaatiot kielellisinä 
tuotoksina  

Seuraavaksi keskitymme siihen kielenilmiöiden kirjoon, jonka avulla helsinkiläi-

syyttä tai stadilaisuutta imitaatioaineistossamme on tuotettu. Havainnot ovat jaet-

tavissa karkeasti kolmeen kategoriaan. Aluksi käsittelemme luvussa 4.1. spontaa-

neissa imitoinneissa esiintyviä äänne- ja muotopiirteitä, luvussa 4.2. imitaatioissa 

tuotettuja prosodisia piirteitä ja luvussa 4.3. sanasto- ja fraasitason ilmiöitä. Lu-

vussa 4.4. luomme vielä katsauksen spontaanien imitaatioiden sisällölliseen infor-

maatioon, ennen kuin keskitymme luvussa 4.5. kirjallisten lause-esimerkkien 

avulla elisitoituihin imitaatioihin. Lopuksi tarkastelemme ja arvioimme tuloksia 

kokonaisuutena luvussa 5, jossa pohdimme myös imitaatiomenetelmän soveltamis-

kelpoisuutta yleisemmin. 

Esimerkkeihin on pyritty merkitsemään mahdollisimman tarkasti kaikki ääntä-

myksen ja prosodian kannalta keskeiset piirteet. Tyyliteltyä, tyypillisesti etisenä 

äännettyä /s/:ää merkitsemme esimerkeissä versaalilla (S). Äänenlaadun muutosala 

on ilmaistu seuraavasti:  

– @-merkkien sisään on merkitty nasaalisti lausuttu sana, lausuma tai lausu-

man osa 

– nopeutetulla tempolla lausuttu jakso on merkitty nuolimerkkien < > sisään  

– narina on merkitty merkillä #  

– nouseva intonaatio on merkitty merkillä ?  

– hymyillen lausuttu jakso on merkitty merkillä * 

– §-merkillä on merkitty etisesti lausuttu sana, lausuma tai lausuman osa.  

Alleviivatut kohdat esimerkeissä osoittavat kyseisen sanan, tavun tai äännejonon 

muuta ympäristöä painotetumpaa ääntämystä. Selitykset ja täydennykset on mer-

kitty hakasulkeiden sisään, ja kaksi peräkkäistä yhdysmerkkiä (--) osoittaa poistet-

tua jaksoa. Tauot on osoitettu pilkuilla. 

4.1 Äänne- ja muotopiirteet 

Kokonaiskuva informanttien spontaaneissa imitaatioissa esiintyvistä äänne- ja 

muotopiirteistä on koottuna taulukkoon 1.  
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Taulukko 1. Imitaatioiden sisältämät äänne- ja muotopiirteet (+). Epäselvä tai 

vähäeleinen tuotos on merkitty sulkeisiin. 

Piirre 

 

 

 

 

Inf. 

vok.yht. 

ass. 

(esim. 

kipee) 

dift.av. 

(esim. 

nuari) 

mä/sä A:n  

loppuh. 

(esim. lopust) 

loppu-n:n 

kato  

(esim. toho) 

/s/:n tyylit-tely 

 

nasaali 

äänt. 

/ä/:n takainen 

äänt. (esim. 

mennaa) 

Hn10   +  + (+)   

Hn20     + +   

Hm31 +  + +  + + + 

Hn39 +    + + + (+) 

Hn45 + +  +   + + + 

Oyn19    +  +   

Oyn20    +  +   

Oym20a   + +     

Oym20e      +   

Oyn21   +   +   

Oym21a    + + +  + 

Oym21b  +  + + +   

Oyn22      +   

Oym25a +   +  +   

Oyn30 +     +   

Oym33         

Oyn42  +  + + +  + 

Oyn52   +   +   

Oyn53   +      

Oym76         

Oam31      + (+)  

Oan35 +  + +     

Yht. 6 3 8 9 6 16 4 6 

 
 
Kuten taulukosta 1 ilmenee, helsinkiläisyyttä on tuotettu useiden äänne- ja muoto-

piirteiden avulla. Nämä ovat sellaisia, jotka ovat tulleet esiin myös aiemmissa tut-

kimuksissa pääkaupunkiseutuun liitettyinä ilmiöinä (ks. lukua 1). Suomen yleiskie-

len /s/ on foneettisilta ominaisuuksiltaan kuvattu soinnittomaksi medioalveolaa-

riksi (Sovijärvi 1979; Lauttamus 1981). Ylivoimaisesti yleisimmin imitaatioissa 

esiintyvä piirre on tyylitelty, tyypillisesti etisenä eli dentaalisena tuotettu /s/. 
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Piirre esiintyy kaikkiaan 16 informantin tuotoksessa: Heurekan aineistossa kaik-

kien viiden osallistujan ja Oulun aineistossa 11 osallistujan performansseissa.  

Osa Oulun informanteista oli taipuvaisempia tuottamaan yksittäisiä sanoja tuo-

toksina helsinkiläisyydestä, ja tällöin usein tuotettiin sanoja, joissa esiintyi tyyli-

telty /s/, kuten Sä, Sit (Oyn21), Stidii (Oym20e), döSäs (Oyn22), lapaSii (Oym25a) 

tai kiitoS (Oym50). Toiset eläytyivät imitointiin enemmän ja tuottivat pidempiä lau-

sumia, jolloin usein esiintyi useampiakin /s/:n tyylittelytapauksia (ks. esimerkkejä 

1–3 seuraavassa):  

(1) §mä varmaa lähtiSis Sit puhuu -- tällee että, Se on vähän tän kuuloSta et, 

miten miten Sä hei§ (Oyn52) 

(2) Siis iha’ ’oikeeSti (Oyn30) 

(3) §@Snadisti tänne Stadiij ja@§ (Oyn52). 

Heurekan materiaalissa raja imitaation ja metapuheen välillä on toisinaan liukuva 

tai päällekkäinen. Esimerkeissä 4 ja 5 helsinkiläistyyliksi merkittyä osaa ilmaistaan 

selvällä äänenlaadun muutoksella, ja tällöin etisenä korostettu /s/ on ollut osana 

imitointia7. Esimerkissä 5 /s/:n ääntämys on samalla myös metakäsittelyn kohteena: 

(4) Ja sit, jos puhutaa nuarist tytöistä nii @ne on sellasii §SSSäkättäjiä 

juSSSt?§, mä ja §Sitten niinku§ (Hn45) 

(5) <ja sit mul olis nää §äSSät§ tällee täs niinku kieli ois kauheen lähellä etu-

hampaita ja §Sit Sillee§ kyl niinku et ku noi §äSSät§ olis ja sit tota > (Hn39). 

Esimerkeissä 4 ja 5 imitaation sisällöt koostuvat kokonaan metakielellisestä ku-

vauksesta. Esimerkiksi /s/:n ääntämystä kuvataan samalla, kun sen etistä ääntä-

mystä matkitaan. Esimerkin 5 katkelma on kokonaisuudessaan tuotettu nopeute-

tulla puhetempolla, mikä etisen ääntämisen ohella tekee siitä imitaatiotuotoksen. 

Myös Oulussa /s/:n korostettua ääntämistä kuvataan metakielen avulla imitaatioi-

den ulkopuolella. Tällöin ilmiötä käsitellään ennen muuta alueellisena piirteenä (ks. 

seuraavaa esimerkkiä 6): 

                                                        

 
7 Imitaatiotuotoksissa /s/:n etisyys, /ä/:n takaisuus sekä nasaalisuus perustuvat kuulohavaintoihimme, 
eivät akustisiin mittauksiin. Havaintojemme pohjana ovat informanttien normaaliääntämyksestä poik-
keavat ääntötavat, joita he ovat imitaatio-osuuksissaan tuottaneet. 
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(6) yleisesti aatellaan, että, pääkaupunkiseutulainen ässä suhahtaa eri tavalla 

mutta, mä en siinä hirveänä huomaa eroaa, on siinä, jokku henkilöt puhuu hir-

veen semmosella suhuässällä mutta, mä veikkaan et seki on aika aluekohtasta 

sielä pääkaupunkiseudullaki (Oym18). 

/s/:n performoinnin jälkeen toiseksi yleisin imitoinnin resurssi on A:n loppuheitto, 

joka esiintyy 9 imitoijan tuotoksissa. Myös loppu-n:n katoa esiintyy muutamissa 

sekä Heurekassa että Oulussa saaduissa imitaatioissa (ks. taulukkoa 1 ja esimerk-

kejä 7–10). 

(7) mä meen döSäl tonne Stadii ja sit vaihan toho sporaa (Hn10)  

(8) §juSt Sillee niinku§ (Hn20) 

(9) vähä nopeemmi (Oym21a) 

(10) sillee (Oyn42) 

Heurekan aineistossa A:n loppuheitto esiintyy varsinaisen imitoinnin yhteydessä 

vain kahdella viidestä informantista. Molemmat tapaukset esiintyvät lausumissa, 

joissa esiintyy myös loppu-n:n katoa: @Se on- Se on aika vaikeet varmaa niinku 

matkii@ (Hm31) ja mä meen döSäl tonne Stadii ja sit vaihan toho sporaa (Hn10). 

Heurekan informanttien haastattelupuheessa imitaatioiden ulkopuolella A:n loppu-

heittoa esiintyy kuitenkin kaikilla viidellä informantilla osana heidän tavanomaista 

puhettaan. Tästä esiintymäsuhteesta voi ehkä varovaisesti päätellä, ettei A:n loppu-

heittoa näytetä Etelä-Suomessa miellettävän erityiseksi stadilaisuuden tuottamisen 

keinoksi. Päätelmä ei tosin saa tukea aiemmista tutkimuksista, joiden mukaan A:n 

loppuheitto on paitsi yleisesti ottaen myös pääkaupunkiseutulaisten keskuudessa 

mainittu alueen puhekielelle ominaisena piirteenä (ks. esim. Vaattovaara & Soini-

nen-Stojanov 2006: 238–239; Palander 2007: 43–44, 2011: 70; Mielikäinen & Pa-

lander 2014: 167–168). Oulun imitaatioaineiston perusteella puolestaan vaikuttaa 

siltä, että A:n loppuheitto mielletään pohjoisessa kohosteiseksi stadilaisuudeksi tai 

yleisemmin eteläläisyydeksi. Piirre esiintyy noin joka toisen informantin spontaa-

nissa imitaatiotuotoksessa: vaik (Oyn20, Oyn19), miälest (Oyn42), tuolt pääst näit 

(Oym21a), tyylist, sielt, lopust (Oym21b), aik (Oym25a), siin (Oym20a). 

Kaikkiaan 8 informanttia (6 Oulun ja 2 Heurekan aineistossa) tuottaa imitaati-

oissaan yksikön 1. tai 2. persoonan pronominin mä tai sä. Piirre esiintyy siis 

vajaalla kolmanneksella spontaaneja imitaatioita tuottaneista. Mä, sä -variantti on 
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vanhastaan ollut käytössä huomattavasti laajemmalla alueella kuin pääkaupunki-

seudulla (Mielikäinen 1991: 14–17), mutta se tulee yleensä esiin nimenomaan pää-

kaupunkiseutuun liitettyjen mielikuvien yhteydessä. Toisinaan mä, sä on mainittu 

myös eräänlaisena yleissuomalaisena (”perussuomalaisena” tai ”yleiskielisenä”) 

piirteenä (Mielikäinen & Palander 2014: 190), jollaiseksi myös Mantila (2004: 

325–326) on sen luokitellut. Kansandialektologisissa tutkimuksissa yksikön 1. ja 2. 

persoonapronominit mä, sä esiintyvät usein kaikkein yleisimmin (s-ääntämyksen 

ohella) raportoituina pääkaupunkilaisuuksina – tiedusteltiinpa mielikuvia eteläsuo-

malaisilta tai muualla asuvilta (Palander 2005: 75; Vaattovaara & Soininen-Stoja-

nov 2006; Palander 2007: 43; Kokko 2010: 86; ks myös Jonninen-Niilekselä 1982: 

31). Siihen nähden voi todeta, että tätä ainesta on aineistomme imitaatioissa hyö-

dynnetty verrattain säästeliäästi.  

Mielenkiintoinen havainto on, että mä-pronomini tuotetaan imitaatioissa usein 

nimenomaan takaisesti äännettynä, jollaisena sitä ei tietääksemme ole kansan-

dialektologisissa tutkimuksissa pronominivariantteja koskevien mainintojen yhtey-

dessä raportoitu. Tämä on luonnollista, sillä aiemmissa tutkimuksissa aineistot on 

kerätty pääosin kirjallisessa muodossa, jolloin vastaaja on varmasti taipuvainen 

tuomaan esiin havaitsemansa muodot kirjoitetun kielen mukaisessa asussa mä, sä. 

Imitaatiomuodoissa ma ja sa tuodaan ekonomisesti esiin kaksi alueen puhetyyliin 

liitettyä kohosteista ilmiötä. 

Äännepiirteenä takainen ääntötapa on kyllä pantu merkille myös aiemmissa 

tutkimuksissa yhtenä niistä ilmiöistä, jotka kytketään pääkaupunkiseudun puheta-

paan (Mielikäinen & Palander 2014: 216). Kyseessä on siis ääntötapa, joka ilmenee 

erityisesti /ä/:n ääntämisenä takaisesti /a/:na (Nahkola 1998). ä > a -muutoksesta 

ja variaatiosta on toistaiseksi vasta alustavaa tutkimusta, mutta Nahkolan (1998) 

1990-luvulla tekemien havaintojen mukaan kyseessä on pääkaupunkiseudulla eri-

tyisesti naisten puheessa leviävä ilmiö. Vuonna 2013 kerätyn verkkokeskusteluai-

neiston perusteella piirre on laajasti pantu merkille ja siitä on keskusteltu lapsek-

kaan tai ”lässyttävän” puhetyylin yhteydessä (Vaattovaara & Poutiainen 2017). Kä-

sillä olevan aineistomme havainnot kannustavat yhä lähempiin väljän etuvokaalin 

takaistumista koskeviin tutkimuksiin, sillä tämän piirteen avulla helsinkiläisyyttä 

on tuottanut kaikkiaan kuusi informanttia (ks. taulukkoa 1). Näistä imitaatioista 

kolme on Oulussa ja kolme Vantaalla tallennettua, mikä vahvistaa, että piirre on 

tiedostettu eri puolella Suomea. Kuudesta imitaatiosta neljässä piirre tuotetaan ni-

menomaan mä-pronominia hyödyntäen: 
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(11) ma luulen (Oyn42)  

(12) mä tuun takas sielt ja §sit ma alam puhuun§ tällee samal tyylil, että, mä 

alam pätkii siält lopust niit pätkii kans pois ja -- ihan niinku stadilaisel mennaa 

Stadii (Oym21a) 

(13) @Siis. emma tiia. Se on- Se on aika vaikeet varmaa niinku matkii@ 

(Hm31). 

Muiden äänne- ja muotopiirteiden osalta kuusi imitoijaa on hyödyntänyt helsinki-

läisyyden tuottamisessaan A-loppuisen vokaaliyhtymän assimilaatiota eli pitkävo-

kaalista muotoa (esim. karkkia > karkkii, vaikea > vaikee). Avartuneita diftongeja 

on tuottanut kolme imitoijaa, ja enemmän tai vähemmän nasaalia ääntötapaa on 

hyödyntänyt neljä imitoijaa (ks. taulukkoa 1). 

Joka neljäs informantti tuottaa imitoinneissaan jälkitavujen A-loppuisten vo-

kaaliyhtymien pitkävokaalisia variantteja, ja niiden tuottaminen on odotuksen-

mukaista. Pitkävokaaliset muodot ovat olennainen osa nimenomaan pääkaupunki-

seudun puhetapaa (Paunonen 1995 [1982]; Lappalainen 2004; Mantila 2004; Rou-

hikoski 2015), mutta toisaalta ne ovat nykyään myös leviäviä puhekielisyyksiä (ks. 

Koivisto 1997; Zaman-Zadeh 1997; Kurki 2005: 186–209; Nuolijärvi & Sorjonen 

2005: 56–61). Kaikki oululaisten tuottamat pitkävokaaliset variantit ovat iA-yhty-

mätapauksia, esim. lapaSii (ks. esimerkkejä 14–15). Heurekassa saadut imitaatiot 

sen sijaan sisältävät sekä iA- että eA-tapauksia. (Ks. esimerkkejä 16–19.) UA-yhty-

miä ei aineistoissa esiinny. 

(14) ne puhuu sillee, aik nopeet -- aamul -- §lapaSii§ (Oym25a) 

(15) mennää sporal -- §täysii§ (Oyn30)  

(16) @-- Se on aika vaikeet varmaa niinku matkii@ (Hm31) 

(17) et siis se- se on sellanen @niin niikum makeeta et@ se on, helppo oppii 

(Hm31) 

(18) jos puhutaa nuarist tytöistä nii ne on sellasii @SSSäkättäjiä juSSSt?, mä 

ja sitten niinku@ (Hn45) 

(19) <mä(ä) puhuisin kauhee nopeesti ja sit mul olis nää §äSSät§ tällee täs 

niinku kieli ois kauheen lähellä etuhampaita ja §Sit Sillee§ kyl niinku et ku noi 
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§äSSät§ olis ja sit tota [maiskauttaa] nopeesti pitäis puhuu ja kaikki sanat ly-

hennetää ja sit tottakai stadin slangi pitäis mennä sporalla eikä raitsikalla ja. 

tai §dösällä§ menis ja sittes skrinnattais ja> [nauraa] (Hn39) 

Se, että oululaiset informantit tuottavat pelkkiä iA-yhtymän pitkävokaalisia vari-

antteja ja yhdistävät nimenomaan ne helsinkiläispuheeseen, on linjassa myös vo-

kaaliyhtymien varhaisen murre-edustuksen sekä aiempien kansanlingvististen tut-

kimusten tulosten kanssa. Pitkävokaalisia -ee- ja -oo-variantteja on tavattu jälkita-

vujen eA- ja oa-yhtymissä jo vanhastaan laajalti savolais- ja hämäläismurteissa. 

Jälkitavujen ua- ja ia-yhtymien pitkävokaalisia variantteja (-uu-, -ii-) sen sijaan on 

vanhastaan esiintynyt maantieteellisesti huomattavasti suppeammalla alueella. 

Niitä on kuullut savolais- ja kaakkoismurteiden alueella, mutta hämäläismurteissa 

piippuu-, pappii-tyyppisten varianttien levikki on ollut paljon suppeampi kuin kor-

kee- ja maitoo-tyyppisten muotojen. piippuu-, pappii-tyyppiset muodot ovat van-

hastaan olleet vahvoilla nimenomaan pääkaupunkiseudun tuntumassa sekä kaak-

koishämäläisissä murteissa. (Kettunen 1940, kartat 191, 194, 197.) Honkimäen 

(2007) ja Lawson Hellun (2012) kansanlingvististen tutkimusten tulokset osoittavat 

niin ikään, että jälkitavujen vokaaliyhtymistä erityisesti iA-yhtymän pitkävokaali-

nen variantti (esim. tummii, siistii, täysii) assosioidaan pääkaupunkiseudun tai ete-

län kaupunkien puhekieleen. ii-varianttia on havaittu käytettävän myös kirjoite-

tussa muodossa silloin, kun on haluttu rakentaa illuusiota parikymppisen helsinki-

läisnaisen puheesta (ks. Rouhikoski 2015: 165 lähteineen). 

Nasaalisuus on äännepiirre, jonka ei-lingvistit liittävät paitsi pääkaupunkiseu-

dun myös muiden alueiden puhekieleen (Mielikäinen & Palander 2014: 212–213). 

Tässä aineistossa viidestä Heurekan imitoijasta kolme vanhinta ja oululaisista yksi 

31-vuotias informantti tuottavat imitaationsa nasaalistamalla ääntämystään. On 

mahdollista, että kyse on tämän ikäluokan merkille panemasta nuorison puhetyy-

listä. Tämäkin edellyttäisi kuitenkin tarkempia tutkimuksia, sillä on viitteitä siltä, 

etteivät mielikuvat välttämättä assosioidu niinkään ensisijaisesti tiettyyn ikään vaan 

joihinkin tiettyihin tyyleihin (Vaattovaara & Poutiainen 2017; Preston 1992: 334–

335).  

Muutama informantti on hyödyntänyt imitoinneissaan myös avartuneita dif-

tongeja. Diftongin avartuminen on kohtalaisen laajalevikkinen länsimurteinen 

piirre. Vanhastaan se on kuulunut hämäläis- ja lounaismurteisiin sekä lounaisiin 

välimurteisiin. Paikoin diftongin avartumista on esiintynyt myös etelä- ja pohjois-

pohjalaisissa murteissa. (Kettunen 1940, kartta 155; Krook 1999: 59–90; Mantila 
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& Pääkkönen 2010: 76–77.) Paunosen (1995 [1982]: 78–84, 105) mukaan avartu-

minen on Helsingissä ollut yleisempi ja foneettisesti voimakkaampi ilmiö työväes-

tön suosimalla asuinalueella Sörnäisissä kuin akateemisten suosimalla asuinalu-

eella Töölössä, mutta piirteen sosiaalisista merkityksistä on ristiriitaisia tutkimus-

tuloksia (Nuolijärvi & Vaattovaara 2011; Saaristo 2015).  

Oulun seudun murteessa diftongin avartumista on vanhastaan tavattu, mutta ei 

säännöllisenä. Mantilan ja Pääkkösen mukaan Oulun seudun murteen alueella dif-

tongin avartuneisuutta ei myöskään nykypuhekielessä enää kuule. (Mantila & 

Pääkkönen 2010: 76–85 ja siinä mainitut lähteet.) On siis aika tavalla varmaa, että 

Oulussa diftongin avartuman imitaatioissaan tuottaneet kaksi informanttia (Oyn42 

muodossa miälest ja Oym21a muodossa siält) ovat tuottaneet muodot nimenomaan 

helsinkiläistä puhetapaa merkitäkseen. Heurekassa ainoa imitaatioiden yhteydessä 

tuotettu avartuma (tiädä) esiintyy esimerkissä 20 informantti Hn45:n tuotoksessa, 

jossa esiintyy lisäksi kaksi avartumaa metakäsittelyn yhteydessä: 

(20) ja sit mum miälest stadilaiset puhuu just niinku toi viiminen näytekki oli 

tossa et, noi nuaret puhuu aika paljo tollee et ne toistaa, niinko sillai @ja 

käyttää tälläsii vähä sillee niinkul leuhkan olonen ääni sellain mää en tiädä 

mä—ää @8 (Hn45). 

Kyseisen informantin diftongit avartuvat myös imitaation ulkopuolella, joten täyttä 

varmuutta avartumien intentionaalisuudesta imitaatiossa ei ole. 

4.2 Prosodiset piirteet 

Helsinkiläisyyden tuottamisessa hyödynnettiin spontaaneissa imitaatiossa kahta il-

miötä: puhetempoa ja lausumanloppuista nousevaa intonaatiota. Kuten taulukosta 

2 ilmenee, nämä olivat kaikkiaan melko vähän käytettyjä keinoja. 

  

                                                        

 
8 Imitaatio-osuudeksi luetaan kyseisessä esimerkissä osuus: @ja käyttää tälläsii vähä sillee niinkul leuh-
kan olonen ääni sellain mää en tiädä mä—ää@. 
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Taulukko 2. Prosodiset piirteet aineiston imitaatioissa.  

Informantti Puhetempo Lausumanloppuinen nouseva 

intonaatio 

Hn39 +  

Hn45  + 

Oym18 +  

Oyn21 +  

Oym33   

Oym50   

 

Puhenopeutta käytti imitaatiokeinonaan yksi Vantaalla haastateltu imitoija (Hn39; 

ks. esimerkkiä 20 edellä) ja Oulussa haastatelluista kaksi (Oym18, Oyn21). Spon-

taaneissa imitaatioissa nopea puhetempo ei siis ole mitenkään frekventisti tuotettu 

ilmiö, vaikka se on kohtalaisen usein pääkaupunkiseudun puhekieltä koskevissa 

kommenteissa esiin nostettu piirre. Heurekassa monet informantit kylläkin kom-

mentoivat puhenopeutta tuottamatta piirrettä kuitenkaan itse imitoinneissaan. Esi-

merkissä 21 Oym18 samanaikaisesti sekä imitoi että sanallistaa havaintoaan siitä, 

että helsinkiläispuhe on nopeaa ja siinä sanat ääntyvät yhteen: 

(21) no Siis§ <nehäm puhuu ihan, älyttömän nopeasti> -- <sanontoja siinä 

puheessa jota ei ihan kaikki välttämättä #ymmärrä jä>. (Oym18). 

Puhenopeuden lisäksi prosodisista piirteistä imitoitiin lausumanloppuista nousevaa 

intonaatiota. Lausumanloppuinen nouseva intonaatio on yleisesti käytössä oleva 

vuorovaikutusresurssi (Routarinne 2003), joka kieliasennetutkimusten mukaan 

kuitenkin kytketään pääkaupunkiseutuun ja etenkin nuoriin naisiin (Vaattovaara 

2009b; Piippo, Vaattovaara & Voutilainen 2016: 110–111). Piirre on kuitenkin 

spontaaneissa imitoinneissa yllättävän vähän käytetty keino helsinkiläisvaikutel-

man tuottamisessa – koko aineistossa on ainoastaan yksi informantti, joka hyödyn-

tää sitä (Hn45). Prosodisia keinoja hyödynnetään imitaatioissa siis huomattavasti 

vähemmän kuin äänne- ja muotopiirteiden valikoimaa. Tuonnempana käsiteltävien, 

valmiiden lauseiden avulla elisitoitujen imitointien yhteydessä näitä keinoja hyö-

dynnettiin taajempaan, ja lisäksi esiin nousi yksi ilmiö – sanan- tai lausumanlop-

puinen painotus – mikä ei spontaaneissa imitoinneissa noussut esiin (ks. tarkemmin 

lukua 4.5.). Palaamme siis prosodisiin piirteisiin luvussa 4.5. 
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4.3 Sanasto ja fraasit 

Sekä Oulussa että Heurekassa tallennetuissa spontaaneissa imitaatioissa helsinki-

läisyyttä on tuotettu odotuksenmukaisesti slangisanojen avulla. Taulukkoon 3 on 

koottu imitaatioissa esiintyvät (slangi)sanat, joita aineistossa esiintyy useammin 

kuin kerran. Lekseemit on esitetty taulukossa yleisyysjärjestyksessä. 

Taulukko 3. Useammin kuin kerran imitaatioissa esiintyvät sanat.  

Lekseemi Tuotetut sananmuodot 

dösä döSäl (Hn10), dösällä (Hn39) döSä (Oym21b), dösää (Ony20, Oym20a, 

Oym20e), döSäs (Oyn22), dösäl (Oyn21) 

spora sporalla (Hn39), sporassa (Hm31), sporaa (illat.; Hn10), spora (Oym21b), 

sporaa (partit. Oyn25), sporal (Oym21a) 

Stadi Stadii (Hn10, Oym20e), Stadiij ja (Oyn52), Stadi(n) (Oyn19, Oyn20) 

hima hima (Oym21b), himaan (Oyn21) 

stobe stobee (Oym20e), stobe (Oym33) 

 
Oulun ja Heurekan aineistojen imitoinneissa hyödynnetty sanasto on – paria yksit-

täistä uudemman slangikerrostuman sanaa lukuun ottamatta – vanhaa, stereotyyp-

pistä slangia sekä arjessa paljon käytettyä sanastoa, joka liittyy esimerkiksi oluen 

juomiseen ja kaupunkiliikenteeseen. Heurekassa ja Oulussa kerätyissä spontaa-

neissa imitaatioissa esiintyvät slangisanat ovat pääosin samoja: dösä ’linja-auto, 

bussi’, spora ’raitiovaunu’ ja Stadi ’Helsinki’ ovat kaikkein yleisimmin tuotettuja 

ja myös stereotyyppisiksi slangisanoiksi luonnehdittavia. Dösä merkityk-

sessä ’linja-auto, bussi’ on ollut käytössä 1960-luvulta alkaen (SSS s.v. dösä). Rai-

tiovaunusta on käytetty slangisanaa spora jo 1900-luvun alussa (SSS s.v. spora), 

samoin Helsingistä tai kaupungista slangisanaa Stadi (SSS s.v. Stadi). Aineistoissa 

tuotetuista slangisanoista vanhin eli hima ’koti’ on ollut käytössä jo 1890-luvulla 

(SSS s.v. hima). Nämä voidaan siis katsoa vanhaan tai ainakin hyvin vakiintunee-

seen slangisanastoon kuuluviksi.  

Oulun aineistossa kahdesti tuotettu stobe(e) (’[olut]tuoppi, tuopillinen olutta’, 

myös stope) esiintyy 1980-luvun slangissa, ja kerran tuotetuista muodoista biSSelle 

on vanhimmalta merkitykseltään ’olut’ (SSS s.v. bisse, stobe). Stobe on siis uudem-

paan slangikerrostumaan lukeutuva sana. Juomisen lisäksi aineistossa puhutaan 

syömisestä: yksi imitoija käyttää sanaa skruudaa (ks. esimerkkiä 22), joka esiintyi 

merkityksessä ’syödä’ jo 1900-luvun alussa (myös muodossa skruutaa). Sittemmin 
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sitä on käytetty myös merkityksessä ’tehdä jotakin, puuhailla’. (SSS s.v. skruudaa, 

skruutaa.)  

Oulun aineiston imitaatioissa on tuotettu taulukossa mainittujen lisäksi useita 

sanoja, jotka esiintyvät aineistossa vain kerran. Paikannimistä kerran esiintyy 

steissi, jolla on ollut jo 1950-luvulla merkitys ’Helsingin rautatieasema’ (SSS s.v. 

steissi). Lisäksi esiintyy muitakin slangisanoja, joissa on konsonanttiyhtymä -sC- 

sanan alussa (ks. esimerkkiä 22). Tällaisia ovat snadi, joka on tunnettu jo 1910-

luvun slangissa merkityksessä ’vähän, hieman, hiukan’ sekä 1980-luvun slangissa 

jopa vastakohtaisessa merkityksessä ’paljon, kovasti’. Myös jo 1910-luvulla ’tuli-

tikkua’ tarkoittanut stidi(i) sekä sanamuoto stygäl9 tuotetaan kerran. (SSS s.v. snadi, 

snadisti, stidi.)  

(22) niinku §tällee§ vähä, vähä tälle lyhentelee tuolt pääst näit juttui ’sanoja’ 

ja sit vähä pikkuse heittää semmost ruotsisuomalaist vivahdet sinne viel je- 

mukaa -- stygäl sporal Stadii -- #emma# tiiä [naurahtaa] (Oym21a).  

Kerran imitoiduista verbeistä duunata on vanhimmalta merkitykseltään ’tehdä jo-

takin, valmistaa, laittaa’ ja skrinnata ’luistella’. Funtsia-verbi (jota on käytetty 

aiemmin myös funtšia-asussa) on tunnettu jo 1950-luvulla merkityksessä ’miettiä, 

pohtia, tuumia, ajatella’. (SSS s.v. duunaa, funtsia.) Kerran tuotettu porukka(a) on 

tunnettu slangissa muun muassa merkityksessä ’joukko’ ja ’ryhmä’ jo 1900-luvun 

alussa ja sittemmin myös muun muassa merkityksessä ’tietyn työurakan teki-

jät’, ’väkijoukko’ (SSS s.v. porukka). Lisäksi mainitaan äijä, jolla on ollut jo 1900-

luvun alussa slangimerkitys ’mies’ (SSS s.v. äijä). Ainoat selvästi 1980-lukua uu-

dempaa kerrostumaa ovat englantilaislainat random (Oym20f) ja served (ks. esi-

merkkiä 23), jotka molemmat ovat nuorten oululaisten tuottamia: 

(23) no Siis§ <nehäm puhuu ihan, älyttömän nopeasti> -- <sanontoja siinä 

puheessa jota ei ihan kaikki välttämättä #ymmärrä jä> -- served [matkii hel-

sinkiläistä serkkuaan] (Oym18). 

Urbaanin sanakirjan mukaan served-sanan merkitys on ’vastata toiselle niin että 

toinen hiljentyy ja nolostuu’ ja siitä johdettu verbi servata ’laittaa toinen hiljaiseksi 

                                                        

 
9 Oym21a:n tuottama stygäl (ks. esimerkkiä 25) lienee metateettinen lipsahdus sanasta tsygäl ’polku-
pyörällä’. Nimittäin stygä-sanan merkitys on ’käytetty kondomi’ (US s.v. stygä), ja kontekstista ja sija-
muodosta päätellen informantti tarkoittaa todennäköisemmin pyörällä ajoa.  
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sanomalla tälle jotain osuvaa’ (US s.v. served). random puolestaan tarkoittaa ’sa-

tunnaista’ tai ’ei tuttua asiaa/henkilöä/esinettä’ (US s.v. randomi).  

Yksittäisiä sanoja tai fraaseja, joita imitaatioissa tuotetaan, ovat etisesti ja tyy-

litellysti lausuttu huudahdus oumagaad (Oyn22) (ks. US, s.v. ou kaad, omg, oo-

ämgee ’oh my God’) sekä niinku-suunnitteluilmaus: Se kuulostaa Sillee vähän tota 

noin niinku tiätSä silleen niinku tiätsä silleen niinku, pikkaSen leuhkalt näin 

niinku, oululaisen korvii (Oyn42). Niinku-suunniteluilmauksen runsasta käyttöä on 

kommentoitu myös imitaatioiden ulkopuolisessa metapuheessa. Aiempien tutki-

musten mukaan niinku on yhdistetty juuri helsinkiläiseen puheeseen (ks. SSS s.v. 

niinku), ja siitä on tullut myös eräänlainen ”huonon kielen” symboli (Piippo, Vaat-

tovaara & Voutilainen 2016: 110, 139 lähteineen).  

4.4 Imitaatioiden sisällöistä 

Tähän mennessä esitetyt aineistoesimerkit ovat jo antaneet tuntumaa siitä, miten 

Helsinkiä ja helsinkiläisyyttä kuvataan spontaaneissa imitaatioissa. Aineistomme 

perusteella Oulun yliopistolla tallennetuissa imitaatioissa Helsingistä ja helsinki-

läisyydestä rakennetaan ennen kaikkea menevää ja liikkuvaa kuvaa. Lähes kaikissa 

spontaaneissa imitaatioissa on aktiivisia liikkumisverbejä, kuten mennä (esim. 

mennää, meen, mennääks) ja tulla (tulla, tuli). Lisäksi imitaatioiden sisältövalinnat 

osoittavat, että tyypillinen kuva helsinkiläisestä on, että hän on kiireinen, kulkee 

julkisilla kulkuvälineillä ja hallitsee hyvin liikenneverkoston (ks. esimerkkejä 24–

31): 

(24) ne puhuu sillee, aik nopeet -- aamul -- ain, vähän kiire -- emmä, §tiiä§ 

(Oym25a) 

(25) niinku §tällee§ vähä, vähä tälle lyhentelee tuolt pääst näit juttui ’sanoja’ 

ja sit -- stygäl sporal Stadii -- #emma# tiiä [naurahtaa] (Oym21a) 

(26) <siel mennää tällee vähä nopeemmij ja> (Oym21a) 

(27) [tyylitellysti] §oumagaaad§, onks tuol döSäs jotain, porukkaa [nauraa] 

(Oyn22) 

(28) §voitsä tulla niinku tänään, tänne, Snadisti tänne Stadiij ja§ (Oyn52) 

(29) mä tossa §dösää§ oottelin, sit ku mä, siin seisoin ni sit siihen tuli semmo-

nej joku äijä ja se sano että: ”§mitä sä duunaat§” (Oym20a) 



 

307 

(30) no mä varmaam puhusin, sille tällee, sanosin et oon menos tohon himaan 

-- mä meen täst sitten, dösäl kotiinh, asun tos, kymmenen kilsam pääs, täst 

koulust (Oyn21) 

(31) kaikkea sporaa ja, mennääks, sporal biSSelle? (Oyn25). 

Heurekassa tallennetut imitaatiot eivät merkittävästi eroa oululaisten tuottamista 

sisältöjensä puolesta. Heurekan imitoinneillekin on ominaista, että niissä metakom-

mentoidaan tyypillistä helsinkiläistä puhetapaa ja samalla tuotetaan kuvausta jon-

kinlaisesta stereotyyppisestä stadilaisesta – tyypillisesti nuoresta. Eräät Heurekassa 

imitoineet viittaavat siis kielen ikäkausivariaatioon tai muutokseen, mikä oululais-

aineistosta näkökulmana puuttuu. Nuorison puheesta pääkaupunkilaisinformantit 

kertovat paikoin vuolaastikin mielikuviaan (ks. esimerkkejä 32–33): 

(32) joo vanhemmat vanhemmat voi tottakai käyttää niinku niit vanhempii 

sanoja, nuoremmat käyttää sit niit jostain pleissteissönistä ne oppii niinku 

uusia sanoja. (Hm31) 

(33) kyl sen [helsinkiläisyyden] niinku- kyl sen niinkuk kuulee. etenki yy mitem 

mä nyt sanoisin, vanhen- vanhenee niin se tietenki niinku loivenee mut niinku 

et. justiisan niinku eee nuorissa pääkaupunki- tai sanotaan nyt helsinkiläisissä 

niinniin, niin kyl se niinku et- ei ei ei oo niinku yhtää epävarmaa et mistä ne 

tulis et siin on niin. se intonaatio on niin erilainen ja ne- ne konsonantit on nii 

erillaisia, sit on se nasaaali, pahimmissa tapauksissa. ja rytmi. (Hn39). 

Oulun aineistossa taas kommentoidaan sitä, että helsinkiläispuhe on erilaista pää-

kaupunkiseudun eri alueilla (esimerkki 34) ja eri sukupuolta edustavilla (ks. esi-

merkkiä 43 tuonnempana).  

(34) yleisesti aatellaan, että, pääkaupunkiseutulainen ässä suhahtaa eri ta-

vaalla mutta, mä en siinä hirveänä huomaa eroaa - - mä veikkaan et seki on 

aika aluekohtasta sielä pääkaupunkiseudullaki (Oym18) 

4.5 Elisitoidut imitaatiot  

Oulun yliopistossa tallennetussa aineistossa informantteja pyydettiin ensin (vastaa-

vaan tapaan kuin Heurekassa) tuottamaan imitaatioita spontaanisti pyynnöllä: ”Jos 

sinun pitäisi matkia tai imitoida helsinkiläisen puhetta tai puhetapaa, miten matki-

sit?” 26 informantista siis 21 tuotti spontaaneja imitaatioita (ks. lukuja edellä). 
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Spontaanien imitaatioiden jälkeen oululaisten kielitietoisuutta selvitettiin lisäksi 

kuuden valmiin, Helsingin slangia sisältävän lauseen avulla. Lauseet näytettiin in-

formanteille kirjallisessa muodossa. Tämän jälkeen heitä pyydettiin tuottamaan 

lauseet yksi kerrallaan ”helsinkiläisittäin” ja kiinnittämään huomiota nimenomaan 

tapaan tai tyyliin, jolla he mieltäisivät helsinkiläisten lauseet tuottavan. Tehtävän 

lauseet ovat seuraavat.10 

Lähetää käymää bissel jossai! 

Tuut sä safkaa mun kaa? 

Snaijjaat sä tätä? 

Mä tulin dösäl steissille. 

Mitä sä duunaat? 

Mennää sporal flygarille. 

Valmiiden lauseiden avulla pyrittiin saamaan esiin sellaisia foneettisia ja prosodisia 

piirteitä, joita informantit ovat mahdollisesti helsinkiläisten puhekielestä havain-

neet ja mieltäneet osaksi tätä paikallistyyliä. Tavoitteenamme oli selvittää, missä 

määrin lauseita tuotettaisiin muun muassa etisellä, takaisella tai nasaalisella artiku-

laatiolla, jotka aiemman tutkimuksen perusteella ovat usein helsinkiläiseen puhe-

tapaan liitettyjä ominaisuuksia. Tarkastelemme ensin, millaisten fonologisten ja fo-

neettisten piirteiden avulla valmiita lauseita tuotettiin, ja sen jälkeen tarkastelemme 

prosodisia keinoja.  

Taulukkoon 4 on koottu elisitoidussa imitaatiomateriaalissa esiintyvät fonolo-

giset ja foneettiset piirteet. 

  

                                                        

 
10 Etukäteen laadituissa lauseissa oli sattumalta jonkin verran samaa sanastoa, jota informantit olivat 
tuottaneet jo spontaaneissa imitoinneissaan.  
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Taulukko 4. Fonologiset ja foneettiset piirteet elisitoiduissa imitaatioissa. 

 etinen ääntäminen  ää:n ääntäminen /aa/:na narina 

Tuut sä safkaa mun kaa? 9  1 

Snaijaat sä tätä?  8   

Mä tulin dösäl steissille. 7   

Mitä sä duunaat? 4  1 

Lähetää käymää bissel jossai! 4 1  

Mennää sporal flygarille! 3 1 1 

 
Taulukosta 4 ilmenee, että lause-esimerkein elisitoidussa imitaatiomateriaalissa 

esiintyy kolmenlaisia fonologisia ja foneettisia ilmiöitä helsinkiläisen puhetavan 

imitoinnin keinoina. Taulukon luvut osoittavat, kuinka monta kertaa kyseinen lau-

suma on aineistossa tuotettu käyttäen kutakin ilmiötä.  

Pohjoissuomalaiset tuottavat helsinkiläistä puhetta voittopuolisesti ääntämällä 

valmiiksi annetut lauseet etisesti. Aineistossa on imitaatioita, joissa koko lausuma 

on tuotettu muuta puhetta etisemmin, ja imitaatioita, joissa lausuma sisältää yhden 

tai useamman etisen /s/:n. Kaikkein eniten puhujan artikulaatiobaasista etisempää, 

tyyliteltyä /s/:ää esiintyy sananmuodossa snaijjaat (8 kertaa), toiseksi eniten steissi-

lekseemin sananmuodoissa (6) ja kolmanneksi eniten persoonapronominissa sä (5). 

Lausuma, joka on useimmin tuotettu etisesti, on tuutsä safkaa mun kaa. 

Esimerkkejä: 

(35) §SnaijjaatSä§ [hyvin etinen ja painotettu /s/] tätä (Oym25a)  

(36) §<SnaijaatSä>§ tätä? (Oyn42)  

(37) mä tulin, dösäl steiSSil (Oym25a)  

(38) mä tulin dösäl Steissille (Oyn42)  

(39) mä tulin döSäl SteiSSille (Oyn30) 

(40) §mitä Sä duunaaat§ [tyylitellysti] (Oyn52) 

(41) lähetää käymää biSSel joSSai (Oyn42)  

Oyn25 myös kuvaa metakielen avulla pääkaupungin puhetapaa etukenoiseksi esi-

merkissä 42. Lisäksi esimerkistä 43 voi kenties päätellä, että Oym20f mieltää etisen 

ääntämisen erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien tyttöjen puheen ominaisuu-

deksi: 
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(42) etukenonen [painotus] -- ääntämistapa, <ei ei> se nyt niiku nenään nouse, 

mut jotenki vähän sillain, et jos pitäs kirjo ttaa ni mä laittasin -- kirjaimet sinne 

*etukenoon* (Oyn25). 

(43) tytöt puhhuu erikoisemmi siellä ku pojat -- kaikki muut puhhuu vähä, pojat 

siellä -- puhhuu täysi eri tavalla ku mitä tytöt siellä puhhuu -- tytöt yrittää 

käyttää, vähä’ ’enemmä iitä sis, silleen, (em)mää tiiä (Oym20f). 

Lausumat mennää sporaal flygarille (Oyn20), tuutsä Safkaa mun kaa (Oyn42) ja 

mitäSä duunaat (Oyn30) tuotettiin kukin kerran narisevasti. Kiinnostavaa on, että 

kaikki narisevaa ääntä tuottaneet informantit ovat naisia. Aiempi tutkimus osoittaa, 

että narina liitetään nimenomaan pääkaupunkiseutulaisten nuorten tyttöjen (Joro-

nen 2007: 203) ja naisten puhetyyliin (Vaattovaara & Poutiainen 2017: 290).  

Lausumat mennaa Sporal flygarille (Oyn42) ja hei lahetaa käymää biSSel jos-

sai (Oym21a) tuotettiin kumpikin kerran siten, että verbissä esiintyvä ää äännettiin 

/aa/:na, toisin sanoen muodoissa mennaa ja lahetaa.  

Prosodisista keinoista informantit hyödynsivät elisitoiduissa imitaatioissa 

muutosta puhenopeudessa, lausumanloppuista nousevaa intonaatiota sekä  ̶ kaik-

kein taajimpaan  lausumanloppuista painotusta. Taulukosta 5 näkyy, kuinka monta 

kertaa kukin lausuma on tuotettu niin, että siinä on hyödynnetty näitä informanttien 

tavanomaisesta puheesta poikkeavia prosodisia keinoja.  

Taulukko 5. Prosodiset keinot elisitoiduissa imitaatioissa. 

 lausumanloppuinen 

painotus 

lausumanloppuinen 

nouseva intonaatio  

puhe-nopeus 

Tuut sä safkaa mun kaa? 9 2 3 

Snaijaat sä tätä?  4 1 1 

Mä tulin dösäl steissille. 3   

Mitä sä duunaat? 1  4 

Lähetää käymää bissel jossai! 7  1 

 
Lausuman lopussa ilmenevä painotus oli aineistosta yllättävä löydös, sillä tätä ei 

spontaaneissa imitaatioissa tavattu lainkaan (ks. lukua 4.2). Yksi informantti 

(Oym50) tosin spontaanin imitaatiotuotoksensa yhteydessä mainitsi havainneensa, 

että helsinkiläispuheessa jotenki nii on aina takapainotteinen painoh. Kansan käsi-

tyksiä kuvaavissa aiemmissa tutkimuksissa on myös noussut esiin käsityksiä, että 

eteläsuomalainen puhetapa on jatkuvasti nousevaa ja laskevaa, ylös ja alas mene-

vää ja kumpuilevaa (Mielikäinen ja Palander 2014: 208). Nämä kuvaukset jättävät 
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sijaa tarkennuksille, joita imitaatiomenetelmä näyttäisi nyt tuottavan: lausumanlop-

puisesta intensiteetistä ei aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa ole eksplisiittisiä 

mainintoja, mutta tässä osa-aineistossa esiintyy peräti 24 lausumaa, joissa on voi-

makas intensiteetti lausuman lopussa. Praat-ohjelman avulla laaditut spektrogram-

mit (ks. kuvioita 1 ja 2) vahvistavat tämän kuulohavaintomme. Kuvioissa tummalla 

värjätyt kohdat osoittavat lausuman painokohtia. 

Kuvio 1. Lähetää käymää bissel jossai -lausuma Oym50:n tuottamana. 

Kuvio 2. Tuut sä safkaa mun kaa -lausuma Oym50:n tuottamana. 
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Näiden havaintojen valossa kirjallisen materiaalin avulla pyydetty imitaatiotehtävä 

vaikuttaa siis poikkeuksellisen hedelmälliseltä tutkimusmenetelmältä, koska sen 

avulla saadaan esiin kielitietoisuudesta jotakin sellaista eksplisiittistä, joka vaikut-

taa tarkentavan aiemmissa tutkimuksissa saatuja havaintoja. Se, että samat infor-

mantit eivät kuitenkaan tuottaneet spontaaneja imitaatioitaan painottamalla lausu-

mien loppua, antaa aihetta tarkastella kriittisesti kirjallisen materiaalin avulla saa-

tuja havaintoja.  

On tietenkin mahdollista, että pohjoisessa ”etelän” puhetavasta hahmotetaan 

jokin sellainen painottaminen, jota etelässä ei yksinkertaisesti havaita ja joka on 

saatu esiin vasta valmiiden lause-esimerkkien imitointipyynnön avulla. Vaihtoeh-

toisia selityksiä näille havainnoille on kuitenkin tarjolla ainakin kaksi: imitoijat 

ovat saattaneet tavoitella jotakin muuta, mutta epäonnistuneet siinä. Kuten Preston 

(1996) on todennut, kielenkäyttäjien matkimiskyky (imitative control) vaihtelee 

puhujittain ja ilmiöittäin. On siis mahdollista, että lausuman lopun painottaminen 

on seurausta imitoijien epäonnistuneista yrityksistä tuottaa esimerkiksi lausuman-

loppuinen nouseva intonaatio. Tätä selitystä kylläkin horjuttavat havainnot, joiden 

mukaan lausumanloppuista nousevaa intonaatiota ei ole erityisen vaikea tunnistaa 

eikä matkia (Vaattovaara 2009b), ja kyseistä ilmiötä esiintyy myös tässä aineistossa 

sekä spontaaneissa että kirjallisen materiaalin avulla elisitoiduissa imitaatioissa. 

Toinen vaihtoehtoinen selitys on, että lausumanloppuinen painotus liittyy sisältö- 

tai muotoaineksen korostamiseen: esimerkiksi lause-esimerkissä Tuut sä safkaa 

mun kaa painotus lauseen päättävässä elementissä kaa voi motivoitua imitoijan 

pyrkimyksestä korostaa havaintoaan tai käsitystään siitä, että stadissa sanotaan kaa 

eikä ’kanssa’. Tuotettu intensiteetti ei tällöin siis liittyisikään informanttien havait-

semaan painotukseen, vaan tavoitteeseen korostaa tuota muotopiirrettä. Tätä seli-

tystä tukee ainakin kaksi seikkaa: yhtäältä se, ettei lausumanloppuista painotusta 

esiinny spontaaneissa imitaatioissa ja toisaalta se, että intensiteetin tuottaminen on 

vastaavasti juuri kirjallisesti elisitoidussa materiaalissa huomattavan yleistä: kun 

kyse on yhteensä 24 tapauksesta viidessä eri lausumassa, herää kysymys siitä, 

missä määrin kyse on itse menetelmän tuottamasta ilmiöstä. Muissa kuin edellä 

puheena olleessa lause-esimerkissä motivaatio painotukselle ei tosin ole aivan yhtä 

ilmeinen.  Lausuman Tuut sä safkaa mun kaa tuotoksissa huomionarvoista on myös, 

että se on kaikkein useimmin tuotettu niin, että lausumanloppuisen painotuksen 

ohella lausuma on tuotettu samalla myös etisesti ääntäen. Ottamatta kantaa paino-
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tuksen motivaatioon voidaan pohtia, onko tässä mahdollisesti kyse vastaavaan ta-

paan havaintojen kimputtumisesta kuin esimerkiksi mä- ja sä-pronominien tuotta-

misessa takaisesti (ma, sa). 

Lausumanloppuista nousevaa intonaatiota on lause-esimerkkien avulla tuotettu 

kolme kertaa (ks. taulukkoa 5). Tapaukset ovat peräisin kolmelta eri informantilta 

(ks. esimerkkejä 4446), ja ne esiintyvät lausumissa tuutsä safkaa mun kaa sekä 

lausumassa snaijjaatsä tätä (esimerkki 46). 

(44) tuutSä sä safkaa mun kaa? [erittäin nouseva lausumanloppuinen intonaa-

tio] (Oyn20)  

(45) tuutSä safkaa munkaa [nouseva intonaatio lopussa, kaa erittäin painolli-

nen] (Oyn57) 

(46) Snaijaatsä tätä? [tyylitellysti, lopussa nouseva intonaatio] (Om18). 

Odotuksenmukaista on, että lausumanloppuinen nouseva intonaatio esiintyy tä-

mänkaltaisessa aineistossa nimenomaan kysymyslauseissa (koska kyseessä ei ole 

vuorovaikutustilanne, vrt. Routarinne 2003). Toisaalta yhdessä kysymyslauseessa 

(mitä sä duunaat) nousevaa intonaatiota lausuman lopussa ei esiinny kertaakaan. 

Sen sijaan tälle lauseelle mitä sä duunaat on imitaatioaineistossa tyypillistä, että se 

äännetään erittäin nopeasti ja yhteen ilman sanavälejä. Onkin mahdollista, että tätä 

lausetta ei mielletä varsinaisesti tietoa hakevaksi kysymykseksi vaan sen on voitu 

ajatella tarkoittavan esimerkiksi ’lopeta’.  

Informanteista liki puolet tuotti kirjallisessa elisitaatiotehtävässä imitaatioita 

nopeutetulla puhetempolla (ks. taulukkoa 5). Spontaaneissa imitaatioissa tätä piir-

rettä tuotettiin yllättävän vähän, mutta elisitoidulla metodilla saadut tulokset ovat 

tältä osin hyvin linjassa muiden, helsinkiläisten puhenopeutta koskevien tutkimus-

havaintojen kanssa. Se, ettei nopeutettua puhetempoa vastaavassa määrin käytetty 

spontaaneissa imitaatioissa, voi selittyä yksinkertaisesti sillä, että informanttien tai-

pumus eläytyä on vaihdellut, ja yksittäisessä imitaatiossa keinovalikoima on aina 

rajallinen. Luonnollisesti se, mitä keinoja on käytetty ja mitä jätetty käyttämättä, 

voi kertoa jotakin siitä, millaiseen hierarkiaan eri piirteet kieliyhteisön kielitietoi-

suudessa asettuvat. Päätelmiin kielitietoisuuden hierarkioista tarvittaisiin kuitenkin 

laajempi aineisto kuin se, mikä tähän tutkimukseen on ollut käytettävissä. 
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5 Tulosten koontia ja pohdintaa 

Kielitietoisuus- ja asennetutkimuksen tavoitteena on päästä selville siitä, miten kie-

lenkäyttäjät hahmottavat sosiaalista järjestystä kielellisten jäsennysten ja kategori-

sointien avulla. Näihin kiinni pääsemiseksi tarvitaan yleensä monipuolisia mene-

telmiä. ”Helsinki” on suomalaisten käsityksissä alueellisesti ja sosiaalisesti rele-

vantti kategoria, jota kuvitellaan erilaisin, melko yhtenäisin tavoin. Olemme tässä 

artikkelissa selvittäneet kahdentyyppisen imitaatioaineiston avulla, millaista mah-

dollisesti täydentävää tietoa suomalaisten tavoista hahmottaa Helsinkiä kieliympä-

ristönä voidaan saada suulliseen matkimiseen perustuvin menetelmin. Samalla 

olemme pyrkineet käymään metodista keskustelua tarkastelemalla aineistokoko-

naisuuttamme metalingvistisen tietoisuuden kannalta. Olemme kiinnittäneet huo-

miota myös siihen, millaista kuvaa helsinkiläisyydestä on imitaatioissa niiden si-

sältöjen näkökulmasta rakennettu. 

Sekä Vantaan Heurekassa että Oulussa kerätyt spontaanit imitaatiot ovat lyhy-

ehköjä, ja voidaan olettaa, että niissä käytetty sanasto sekä foneettiset ja fonologiset 

piirteet ovat yhtäältä sattuman, toisaalta stereotyyppisten käsitysten rajaamia. Ai-

neistoista tekemämme havainnot ovat pääosin odotuksenmukaisia: ne vastaavat 

aiemmissa tutkimuksissa raportoituja havaintoja siitä, millaisin piirtein helsinkiläi-

syyttä kuvitellaan ja kuvataan. Spontaanit imitaatiot ovat omiaan tarkentamaan 

muilla vastaavilla menetelmillä saatua kuvaa näyttämällä, että esimerkiksi se, mi-

hin vastaajat monissa kansanlingvistisissä tutkimuksissa viittaavat ”sanojen lyhen-

tämisenä”, tarkoittaa monille käytännössä A:n loppuheittoa ja loppu-n:n katoa.  

Se, missä määrin tiettyjä piirteitä on hyödynnetty imitaatioissa, ei kaikilta osin 

vastannut odotuksia. Pronomineja mä, sä on hyödynnetty imitoinneissa varsin vä-

hän verrattuna siihen, kuinka yleisesti ne ovat tulleet mainituiksi pääkaupunkiseu-

dun piirteinä aiemmissa tutkimuksissa. Sen sijaan se laajalevikkinen käsitys, että 

helsinkiläisillä on omintakeinen /s/-ääntämys, näkyy selvästi myös tässä aineis-

tossa: valtaosa imitoijista tuottaa pyydettyä ”tyypillistä helsinkiläisyyttä” tyylitel-

lyllä, etisellä /s/:llä. Näin tämäkin tutkimus vahvistaa jo ennestään vankkaa käsi-

tystä ”helsinkiläisen ässän” rekisteriytyneisyydestä osaksi pääkaupunkiseudun va-

rieteettia, vaikka tätä päätelmää mutkistaakin se, että useammanlaiset /s/:t voidaan 

kuulla helsinkiläisinä ja toisaalta missä tahansa päin Suomea voidaan kuulla fo-

neettisesti erilaisia /s/-äänteitä (Vaattovaara 2013; Vaattovaara & Halonen 2015; 

Halonen & Vaattovaara 2017).  
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Imitaatioita tuottaneista informanteista muutamat ovat itse kotoisin pääkau-

punkiseudulta. Pääkaupunkiseutulaisten imitoijien tapauksessa ei olekaan aina sel-

vää, missä määrin imitoinneissa käytetyt piirteet on tuotettu tietoisesti juuri helsin-

kiläisyyden performanssina, paitsi silloin, kun piirrettä (esimerkiksi nopeatempoi-

nen puhe, s-ääntämys ja loppuheittoisuus) on metakommentoitu imitoinnin osana 

tai haastattelutilanteessa imitaation ulkopuolella. Tällaisia helsinkiläispuhujille 

ominaisia piirteitä ovat A-loppuisen vokaaliyhtymän assimilaatio, A:n loppuheitto, 

loppu-n:n kato, yksikön 1. persoonan pronominivariantti mä sekä diftongin avartu-

minen. Näitä on siis saatettu tuottaa hyvinkin vailla tietoista intentiota eli ilman 

tarkoitusta korostaa näiden piirteiden osuutta ”helsinkiläisyyden” tuottamisessa. 

Merkille pantavaa on myös, että esimerkiksi A:n loppuheittoa esiintyy Heurekassa 

tallennettujen imitaatioiden ulkopuolisessa puheessa tiheämmin kuin imitaatioissa. 

Tämä viittaisi siihen, ettei A:n loppuheittoa pääkaupunkiseutulaisten keskuudessa 

mielletä erityiseksi helsinkiläisyydeksi. A-loppuisten vokaaliyhtymien pitkävokaa-

lisia muotoja sen sijaan käytetään imitoinneissa suhteellisen paljon. Muilla mene-

telmillä toteutetuissa kielikäsitystutkimuksissa tämä piirre on noussut esiin har-

vemmin oletettavasti siksi, että käsitystä siitä on vaikea sanallistaa. Tässä saadut 

tulokset kannustavatkin tekemään yhä tarkempaa tutkimusta A-loppuisten vokaa-

liyhtymien tiedostamisesta. 

Tässä tutkimuksessa sovellettujen imitaatiomenetelmien voi myös todeta kan-

nustavan vastaavien menetelmien soveltamiseen kielitietoisuuden ja -asenteiden 

tutkimisessa. Kahta eri imitaatiomenetelmää Oulussa soveltamalla halusimme sel-

vittää, millaisia foneettisia, fonologisia ja prosodisia piirteitä valmiiksi kirjoitettu-

jen lauseiden matkimispyyntö tuottaa suhteessa spontaaneihin imitointeihin. Tätä 

tehtävää sovellettiin Oulun aineiston keruussa myös siitä syystä, että otaksuimme 

Heurekasta saadun laihan tuloksen perusteella informanttien kokevan imitaatioteh-

tävän hankalaksi ilman valmiina tarjolla olevaa materiaalia performanssilleen. 

Tämä pitikin paikkansa (ks. myös Kautto 2018). Kirjallisen materiaalin avulla eli-

sitoidut imitaatiot selvästikin jättivät tilaa myös prosodisten keinojen käytölle, kun 

informantin ei tarvinnut keskittyä pohtimaan imitaation sisältöä. Tämä on ainakin 

potentiaalinen selitys sille, miksi spontaaneissa imitaatioissa hyödynnettiin pro-

sodisia keinoja odotettua vähemmän. 

Kielenkäyttäjät ovat reagoineet imitaatiotehtävänantoihin samoin kuin vastaa-

jat tekevät esimerkiksi mentaalikarttatehtävissä tai vastatessaan kyselylomakeai-

neistoon: tuottamalla stereotyyppistä kuvaa Helsingistä tai helsinkiläisyydestä. 

Imitaatio- ja kysely- tai haastattelumenetelmille onkin yhteistä se, että materiaali 
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on saatu tutkimuskontekstissa. Tutkijalähtöisiin metodeihin suhteutettuna imitaa-

tiomenetelmän voi katsoa tuottavan kuitenkin monia muita menetelmiä monipuo-

lisempaa tietoa kielenkäyttäjien relevanteiksi kokemista havainnoista. Ennestään 

tiedetään, että niin pääkaupunkiseudun puhekieltä kuin monia muitakin kielimuo-

toja kommentoidaan myös niiden ”nuotin”, painotusten ja prosodisten piirteiden 

näkökulmasta. Se, mihin näillä käytännössä viitataan, jää usein kuitenkin avoi-

meksi. Imitaatiomenetelmällä voidaan saada täsmällisempää tietoa näiden luonneh-

dintojen taustalla olevista käsityksistä, joita vastaajien on vaihtelevassa määrin 

joko vaikeaa tai mahdotonta sanallistaa (Preston 1996).  

Kahdella alueella keräämämme imitaatioaineisto vahvistaa aiempia tutkimus-

tuloksia kielikäsitysten kollektiivisuudesta valtakunnallisella tasolla. Helsinkiin as-

sosioidut piirteet ovat karkeasti ottaen samoja, kysyttiinpä niistä aikuisilta etelässä 

tai nuorilta Oulussa. Havaitsimme kuitenkin, että pohjoissuomalaiset ovat tehneet 

pääkaupunkiseudun puhekielestä havaintoja, joita Vantaalla tallennetuissa imitaa-

tioissa ei esiinny ja joista ei ole muissakaan tutkimuksissa ainakaan yksiselitteisiä 

viitteitä. On kuitenkin epäselvää ja niin ikään jatkotutkimuksia kutsuvaa, mistä ou-

lulaisten imitoinneissa toistuva lausumanloppuinen painotus lopulta motivoituu. 

Kyse näyttäisi tämän aineistokokonaisuuden valossa olevan mahdollisesti nouse-

van intonaation epäonnistuneesta matkimisesta tai ehkä mieluummin sisällöllisen 

tai muotopiirteen alleviivaamisesta intensiteetin avulla, mutta täyttä varmuutta 

näistä selityksistä ei ole. Jää yhä avoimeksi sekin mahdollisuus, että kyse todella 

olisi sellaisen sensitiivisen kielitietoisuuden esiin saamisesta, johon muilla tutki-

musmenetelmillä ei ole ollut pääsyä. Vastaavaa, kirjallista materiaalia soveltavaa 

imitaatiomenetelmää olisikin aiheellista testata vielä toisissa yhteyksissä. Harkin-

nan arvoista voisi olla myös palaaminen lausumanloppuista painotusta tuottaneiden 

informanttien pariin: soittaa heille heidän tuottamiaan imitointeja ja keskustella 

näistä tarkemmin. 

Joka tapauksessa on helppo yhtyä Nuolijärven (2010: 418) esittämään näke-

mykseen, jonka mukaan ”jatkuva keskustelu tutkimuksen lähtökohdista, näkökul-

mista ja menetelmistä on välttämätöntä niin sosiolingvisteille kuin muillekin kie-

lentutkijoille”. Myös kielitietoisuustutkimuksen teoreettis-metodista kehittämistä 

on syytä edelleen jatkaa. Osa niistä piirteistä, jotka Mantilan (1997, 2004) luoki-

tuksen mukaan lukeutuvat joko varauksellisesti tai selvästi yleisiin ja neutraaleihin 

tai nopeassa leviämisvaiheessa oleviin piirteisiin, on muodostunut jossain määrin 

jonkinlaisen stereotyyppisen ”helsinkiläisyyden” indekseiksi. Niin suomalainen 

yhteiskunta kuin kielikin ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. Variaatiokuvan ja 
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siihen liittyvän sosiaalisen indeksisyyden tutkimiseksi tarvitaan edelleen paitsi jat-

kuvaa tutkimustietoa variaation kehittymisestä eri alueilla, myös teoreettisesti kriit-

tistä, monipuolista kielitietoisuus- ja kielikäsitystutkimusta, joka asettuu keskuste-

luyhteyteen sen vireän kansainvälisen tutkimuksen kanssa, joka jatkuvasti tuottaa 

tietoa kielellisten valintojen sosiaalisista merkityksistä ja niihin liittyvistä mekanis-

meista (Coupland 2016). Metodiikan näkökulmasta suomalaisessa kielitietoisuus- 

ja asennetutkimuksessa esimerkiksi sosiofonetiikan ja etnografian menetelmät 

odottavat vielä laajempaa hyödyntämistään. 
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