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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Pro  gradu -tutkielmani  aihe  kuuluu  sosiolingvistisen ja  dialektologisen tutkimuksen 

piiriin. Tarkastelen tutkimuksessani Tornion murteen puhujien kielen variaatiota entisen 

Alatornion pitäjän alueella ja olen kiinnostunut selvittämään, miten valitsemani murre-

piirteet  ovat  muuttuneet viimeisen  kahdenkymmenen  vuoden  aikana. Kiinnostukseni 

pohjautuu omaan murretaustaani, sillä olen kotoisin Torniosta, entisen Karungin pitäjän 

alueelta. 

 

Tutkimukseni on jatkoa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eli Kotuksen murteen-

seuruuhankkeelle.  Kotus  ei  ainakaan  toistaiseksi  jatka  hanketta,  joten  aihe  on  vapaa 

jatkotutkimuksille. Alatornion murteesta on tehty seuruututkimuksina kaksi pro gradu -

työtä (Pelttari 1996; Kumpulainen 2009). Oma tutkimukseni on murteenseuruun kolmas 

vaihe, joten aiempia tutkimustuloksia hyödyntämällä voin tehdä reaaliaikaista vertailua 

kielen muuttumisesta. 

 

Tutkielman  rakenne  koostuu  johdannosta,  teoreettisesta viitekehyksestä,  analyysista, 

tulosten  vertailusta  ja  päätännöstä. Luvuissa  3–6  analysoin  valitsemiani  kielenpiirteitä 

omassa  aineistossani.  Sen  jälkeen vertailen  tuloksia  aiempien  seuruukierrosten  tutki-

mustuloksiin luvussa 7. Esittelen analyysin ja vertailun tuloksia frekvenssien, prosentti-

lukujen, taulukoiden ja kuvioiden avulla.  

 

Nykyään Alatornion pitäjä kuuluu osaksi Tornion kaupunkia. Alatornion aluetta ei vi-

rallisesti ole enää olemassa, vaan se liitettiin Tornion kaupunkiin vuonna 1973. Vanha 

pitäjä  rajoittui  lännessä  Karunkiin,  Tornioon  ja  Ruotsiin,  pohjoisessa  Ylitornioon  ja 

idässä Tervolaan ja Keminmaahan. Pitäjään kuului yli kaksikymmentä kylää ja asukas-

luku pysyi noin 10 000 henkilössä vuosina 1915–1972. Vuonna 1952 Alatornion pitä-

jässä  oli  23  koulupiiriä,  joista  suurimpia  olivat  Alavojakkala,  Arpela,  Kaakamo,  Kivi-

ranta, Kyläjoki, Pirkkiö, Raumo, Ruottala ja Ylivojakkala. (Rantatupa 1988: 418, 568.) 

Puhun  työssäni Tornion  murteesta,  vaikka  siinä  voidaankin  erottaa  kaupunkilaisten  ja 

maaseudulla  asuvien  puhujien  välisiä  eroja. Haastattelemani  informantit  ovat  kotoisin 

Tornion  Ala- ja  Ylivojakkalan  kylistä.  Tutkimuksessani  käytän  kylistä  yhteisnimitystä 
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Vojakkala. Osa informanteista asuu Tornion kaupungin lähiöissä ja kaikki nuorimman 

ikäryhmän informantit käyvät yläkouluja, joissa on muistakin Tornion kylistä ja asuin-

alueilta koululaisia.  

 

 

1.2. Murteenseuruuhanke 

 

Murteenseuruuhanke on sosiolingvistis-dialektologinen hanke, jossa keskitytään erityi-

sesti fonologisten  ja  morfologisten  piirteiden  variaatioon niin  kvantitatiivisesta  kuin 

kvalitatiivisestakin  näkökulmasta.  Siinä  tutkitaan,  millaiset  kielenpiirteet  muuttuvat  ja 

millaiset säilyvät eri puolilla maata puhuttavassa suomessa. Hankkeessa seurataan yksi-

löiden kieltä kymmenen vuoden välein kymmenellä maalaispaikkakunnalla, joista yksi 

on  entinen Alatornion  pitäjä.  Muita  tutkimukseen  kuuluvia  pitäjiä  ovat  länsimurteiden 

puolelta  Eurajoki,  Alastaro,  Pälkäne,  Artjärvi  ja  Kauhava  sekä  itämurteiden  puolelta 

Lapinlahti, Liperi, Sotkamo ja Savitaipale. (Yli-Paavola 1992: 4; Nuolijärvi & Sorjonen 

2005: 14.) 

 

Murteenseuruuhankkeen  ensimmäisessä  vaiheessa  tutkija  on  valinnut  yhden  kylän  tai 

kahden  rinnakkaisen  kylän  asukkaiden  joukosta  kolmesta  eri  ikäryhmästä  yhteensä  15 

syntyperäistä paikkakuntalaista. Ikäjakaumat ovat seuraavat: vanhimmassa ryhmässä on 

70–75-vuotiaita,  keskimmäisessä  40–45-vuotiaita  ja  nuorimmassa  ryhmässä  10–15-

vuotiaita. Tutkimuksen  suunniteltiin  jatkuvan  niin,  että  informantteja  haastatellaan 

kymmenen  vuoden  välein.  Ryhmiä  on määrä  täydentää  tarvittaessa ja  joka  20.  vuosi 

seuruuseen on otettava mukaan uusi nuorten ryhmä. (Yli-Paavola 1992: 3.)  

 

Jaana Pelttari  (1996)  on aloittanut  murteenseuruuhankkeessa  ja  valinnut  informantit 

hankkeen asettamien kriteerien perusteella. Pelttari keräsi viisitoista tuntia nauhoitettua 

aineistoa haastattelemalla ala- ja ylivojakkalaisia informantteja vuonna 1992. Oma tut-

kimukseni on siis jatkumoa Pelttarin (1996) vuonna 1992 Alatorniolla aloittamaan mur-

teenseuruuseen, jonka toisen vaiheen on toteuttanut Marjo Kumpulainen (2009). Kum-

pulainen  (2009)  on  jatkanut  murteenseuruuhanketta  nauhoittamalla  osittain  samojen 

informanttien puhetta vuonna 2002. Kumpulainen on jättänyt haastattelematta eläkeläis-

ryhmän, sillä informanteista osa ei suostunut enää haastateltavaksi. Lisäksi Kumpulai-

nen on ottanut tutkimukseensa mukaan uuden nuorten ryhmän.  
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1.3. Peräpohjalaismurteet ja Tornion murre 

 

Tornion  murre  on  perinteisesti tarkoittanut maantieteellisesti  Tornionlaakson  tai  Tor-

nionjokilaakson aluetta (Airila 1912; Mantila 1992). Johanna Vaattovaara (2009: 60) on 

tutkinut  Pellon puhekieltä ja  nimittää Pellon murretta  Tornionlaakson  murteeksi,  jotta 

sekaantuminen Tornion kaupungin ja sen lähialueiden murteeseen erottuisi. Aiemmassa 

kirjallisuudessa  (Salonius  1881;  Airila  1912;  Rapola  1990;  Paunonen  1987;  Mantila 

1992)  Tornion  murre  on  siis  tarkoittanut  koko  Tornionjokilaakson  murteita.  Omassa 

tutkimuksessani Tornion murre tarkoittaa Tornion kaupungin alueella puhuttavaa mur-

retta, mutta kuten murteenseuruuhankkeen luonteeseen kuuluu, tutkittavat ovat kotoisin 

maaseudulta  eivätkä  kaupunkialueelta.  Tutkimusaineistoni  informantit  ovat  maaseutu-

kylistä, Ala- ja Ylivojakkalasta. Kylien murretta on aikaisemmissa tutkimuksissa nimi-

tetty Alatornion murteeksi.  

 

Peräpohjalaismurteet jakautuvat Tornionjoen, Kittilän, Kemin, Rovaniemen ja Kemijär-

ven ryhmiin (Wiik 2004: 188–189). Harri Mantila (2000: 190–191) on tarkastellut mur-

rerajoja seitsemän dialektologiassa keskeisenä pidetyn piirteen avulla, joita ovat jälkita-

vujen vokaalienvälisen h:n edustus, eA- ja OA-yhtymien edustus, inessiivin pääte, svaa-

vokaali,  persoonapronominit, st-yhtymän  assimilaatio  ja mUs-tunnuksinen  superlatiivi. 

Osa murrealueiden rajoista on jyrkempiä, osa loivempia. Jyrkimmät rajat kulkevat Tor-

nionjoen  pitäjien  ja  Kemijoen  pitäjien  välissä  sekä  vielä  vahvemmin  Rovaniemen  ja 

Kittilän – Sodankylän –Pelkosenniemen –Kemijärven  välissä. (Wiik  2004:  184,  kartta 

73). 

 

Tornion- ja  Kemijokilaakson  murteet  eroavat  toisistaan yllättävän paljon,  vaikka  kes-

kukset  sijaitsevat  vain  20  kilometrin  päässä  toisistaan. Esittelen muutamia  eroja,  sillä 

Kemin murteessa esiintyy useita Oulun seudun puhekielen piirteitä, jotka eivät yllä ai-

nakaan tämän hetkisen tutkimuksen valossa Tornioon asti. Kemissä esiintyy svaavokaa-

li (kolome, Torniossa kolme), yksinäis-s:llinen inessiivi (koulusa, Torniossa koulussa), -

eA esiintyy muodossa -iA (rohkia, Torniossa rohkea) ja st-yhtymän assimilaatiota (pes-

sä, Torniossa pestä) kuullaan lähinnä Kemin ja Kemijärven murteessa. Myös jälkitavu-

jen h:n edustus poikkeaa murrealueiden välillä, esimerkiksi Kemissä h:n jälkeinen vo-

kaali  on  lyhyt,  kun  taas  Tornion  murteessa  se  on  tyypillisesti pitkä.  Tässä  kuitenkin 

esiintyy  vaihtelua  (Mantila  1992:  12–13). Lisäksi  persoonapronominit mie ja sie ovat 
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pitäneet  Torniossa  pintansa,  kun  taas  jo  Keminmaahan  asti  on  levinnyt mä~mää -

edustus. (Mantila 2000: 190–191; Nurmesniemi 2004; Pelttari 1996: 63–64; Kumpulai-

nen  2009;  Nuolijärvi & Sorjonen  2005:  67.) Heikki  Rantala  (1984)  on  pro  gradu -

tutkielmassaan  todennut,  että  Kemin  murteen  piirteet  ovat  levinneet  Alatornion  kaak-

koiskulmaan Laivaniemi-Ruottala-Kaakamo -alueelle. Rantalan mukaan alueella puhu-

taan  sekamurretta,  joka  on  lähempänä  Kemin  kuin  Tornion  murretta  (Rantala  1984: 

108). 

 

 

1.4. Tutkittavat kielenpiirteet 

 

Tutkimuksessani  keskityn  tarkastelemaan  yksikön  1.  ja  2.  persoonan  persoonaprono-

mineja, t:n  heikon  asteen  vastineita,  yleisgeminaatiota  sekä  jälkitavujen h:n  kehitystä. 

Tässä luvussa kerron perusteita valinnoilleni. 

 

Mantila (1997) on luokitellut puhesuomen paljon tutkitut äänne- ja muotopiirteet viiteen 

ryhmään.  Piirrelähtöinen  malli  on  uudenlainen  lähtökohta  puhekielen  variaation  tutki-

muksessa, sillä sen avulla voidaan muodostaa alueellinen kokonaiskuva sekä saada tun-

tuma erityyppisiin kielenmuutospaineisiin ja suuntiin. Piirreryhmät ovat seuraavat: 

 

1. Yleiset  ja  neutraalit  puhekielen  piirteet ovat  piirteitä,  joiden  käytössä  ei  esiinny 

suurta ikä- tai sukupuolisidonnaista variaatiota ja joita käytetään kaikkialla Suomes-

sa.  Näitä  ovat  niin  kutsutun  passiivin  käyttö  monikon  1.  persoonan  funktiossa  (me 

mennään), yksikkömuoto monikon 3. persoonamuodon sijaan (ne menee), i:n loppu-

heitto (viis heräs), i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato (keltanen, tuollanen) 

sekä persoonapronomineista se ja ne, varauksellisesti myös sä ja mä.  

 

2. Laaja-alaisille puhekielen piirteille on tyypillistä niiden yleinen käyttö laajalti maa-

seutupuhekielessä mutta leimautuminen kaupungeissa. Esimerkkeinä tällaisista ovat 

yleisgeminaatio (kivvaa) ja svaavokaali (jalakaan). Naiset käyttävät vähemmän laa-

ja-alaisia puhekielen piirteitä kuin miehet ja nuoret vähemmän kuin vanhemmat ikä-

ryhmät. Laaja-alaisten puhekielten piirteiden säilyminen näyttää siis kyseenalaiselta.  
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3. Yleistyvät  puhekielisyydet ovat  sekä  maantieteellisesti  että  sosiaalisesti  leviäviä 

piirteitä,  jotka  tunnetaan  myös  pääkaupunkiseudulla.  Tällaisia  ovat  jälkitavujen A-

loppuisten  vokaaliyhtymien  monoftongiutuminen  (rohkee), A:n  loppuheitto  (samast 

osotteest) ja kato t:n heikon asteen vastineena (mahoton, yheksän). 

 

4. Leimalliset  maakuntapiirteet assosioituvat  nimensä  mukaisesti  tiettyihin  maakun-

tiin.  Näitä  ovat  itämurteiden AA:n  diftongiutuminen  (maa > moa, leipää > leipeä) 

sekä  jälkitavujen  peräpohjalainen h-tyyppi (menthin methän),  jota  siis  esiintyy  niin 

Tornionlaaksossa  kuin  laajemminkin  (perä)pohjalaismurteissa.  Leimalliset  maakun-

tapiirteet  ovat  paikoin  hävinneet  nopeastikin  kaupunkipuhekielistä  ja  niiden  käyttö 

on  maaseuduillakin  sosiaalisesti  jakautunutta:  miehet  käyttävät  piirteitä  enemmän 

kuin naiset ja vanhemmat ikäryhmät enemmän kuin nuoret. 

 

5. Elävät paikallisuudet ovat alueellisesti suppealevikkisiä eivätkä kuulu pääkaupunki-

seudun puhekieleen. Edellisen ryhmän piirteisiin verrattuna tapauksilla on kuitenkin 

positiivinen arvolataus. Tornionlaaksolainen h-metateesi lukeutuu tähän ryhmään se-

kä karjalaislähtöiset persoonapronominivariantit mie ja sie. Lisäksi Mantila mainitsee 

ryhmään  kuuluvana  myös  Oulun  seudulla  käytetyt tekkiin, tulliin -tyyppiset  imper-

fektimuodot. (Mantila 1997: 11–22; 2004: 322–346.) 

 

Pelttari (1996) on valinnut tutkimukseensa kuusi kielellistä muuttujaa: jälkitavujen vo-

kaalienvälinen h, yleisgeminaatio,  yksikön  1.  ja  2.  persoonan  persoonapronominit, 

yleiskielen d:n  vastineet,  yleiskielen ts-yhtymän  vastineet  ja  jälkitavujen eA- ja OA-

vokaaliyhtymät (Pelttari 1996: 10–14). Kumpulainen (2009) on tarkastellut tutkielmas-

saan  neljää  kielenpiirrettä:  monikon  1.  persoonan  preesenstaivutusta,  svaavokaalia, t:n 

heikon  asteen  vastineita  ja  1.  ja  2.  persoonan  persoonapronomineja.  (Kumpulainen 

2009: 10–11; 18). 

 

Ainoastaan kahta kielenpiirrettä on tutkittu molemmissa edeltävissä tutkielmissa, eli t:n 

heikon  asteen  vastineita  sekä  1.  ja  2.  persoonan  persoonapronomineja.  Kuitenkin 

idiolektien syvemmässä tarkastelussa Kumpulainen (2009) on tutkinut myös muita kie-

lenpiirteitä,  muun  muassa  jälkitavujen  vokaalienvälistä h:ta.  Kumpulaisen  pro  gradu -

tutkielman näkökulma on enemmänkin nykyisen variaation tarkastelussa, kun taas Pelt-

tari on keskittynyt Alatornion murteessa säilyneisiin piirteisiin. (Kumpulainen 2009: 14; 
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Pelttari 1996: 10–12.) On selvää, että kaksi molemmissa pro gradu -töissä tarkasteltua 

kielenpiirrettä  ovat  mukana  myös  omassa  työssäni  eli t:n  heikon  asteen  vastineet  sekä 

yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominit. 

 

Tutkimuksessani  tarkasteltavista  piirteistä  yleisgeminaatio  kuuluu  laaja-alaisiin  puhe-

kielen piirteisiin, kato t:n heikon asteen vastineena lukeutuu ainakin osittain yleistyvien 

puhekielisyyksien  ryhmään  ja  persoonapronominit mie ja sie elävien  paikallisuuksien 

ryhmään. Jälkitavujen h voidaan lukea toisaalta leimallisiin maakuntapiirteisiin, toisaal-

ta eläviin paikallisuuksiin. 

 

Valitsen  omassa  tutkimuksessani  tarkasteltavat  kielenpiirteet aiemman  tutkimustiedon 

kuin myös oman subjektiivisen kielikokemukseni perusteella. Valitsin t:n heikon asteen 

vastineiden ja yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominien lisäksi kaksi muuta piir-

rettä  Pelttarin  (1996)  tutkimista  piirteistä. Jälkitavujen vokaalienvälinen h valikoitui 

ehdottomasti tutkimukseeni, sillä sen käytön nykytilanne kiinnostaa minua. Lisäksi jäl-

kitavujen h on  monitahoinen  ja  varioiva  ilmiö,  josta  kerron hieman  enemmän  luvussa 

6.1. Neljänneksi tutkittavaksi kielenpiirteeksi valitsen yleisgeminaation, sillä oman sub-

jektiivisen kokemukseni mukaan yleiskielen ts-yhtymän vastineet ja jälkitavujen eA- ja 

OA-vokaaliyhtymät ovat säilyneet Tornion murteessa hyvin, mutta yleisgeminaatiomuo-

tojen kehityksen  tarkastelu h:n  assimilaation  rinnalla  lienee  kuitenkin  paikallaan. Toi-

saalta valitsemani kielenpiirteet kattavat lähes jokaisen Mantilan (1997) piirreryhmistä; 

ainoastaan yleistä ja neutraalia puhekielen piirrettä en tarkastele tutkimuksessani. 

 

 

1.5. Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1) Miten  yksikön  1.  ja  2.  persoonan  persoonapronominit, t:n  heikon  asteen  vasti-

neet,  yleisgeminaatio  ja  jälkitavujen  vokaalienvälinen h ovat  säilyneet  Tornion 

Ala- ja Ylivojakkalan kylissä? Millaisia muutoksia h:n järjestelmässä on tapah-

tumassa? 

2)  Millaisia kielenkäytön eroja on sukupuolten ja ikäryhmien välillä?  

3)  Toteutuvatko näennäisaikaennusteet?  
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Tutkimukseni lähtökohtana on viisi hypoteesia, jotka pohjaan pitkälti Pelttarin (1996) ja 

Kumpulaisen (2009) tutkimustuloksiin ja näennäisaikaennusteisiin.  

 

1) Oletan, että vanhemmilla ikäryhmillä kielenmuutoksia on tapahtunut vähiten.  

 

2)  Nuoremmilla  informanteilla h:ta  ei  esiinny välttämättä  ollenkaan.  Pelttarin  tutki-

muksessa jälkitavujen vokaalienvälinen h on selvästi väistyvä murrepiirre, sillä nuo-

remmat ikäryhmät käyttävät h:ta huomattavasti vähemmän kuin vanhemmat. 

 

3)  Uskon,  että jälkitavujen h:n metateesimuodot  ovat  vähentyneet ja  assimilaatio- ja 

katomuodot lisääntyneet. Lisäksi on mielenkiintoista tarkastella h:n metateesin kehi-

tystä, sillä Pelttarin (1996: 97) aineistossa metateesimuodot suhteessa sisäheittoisiin 

ovat yleistyneet nuoremmilla ikäryhmillä. Vaattovaaran vuoden 1995 aineistossa me-

tateesimuodot  vaikuttavat  myös  olevan  yleistymässä  Pellossa,  mutta  myöhempi  ai-

neisto 2000-luvulta todistaa metateesin heikentyneen (Vaattovaara 2009: 180–181).  

 

4) Neljäs hypoteesini on, että yksilön kieli muuttuu iän myötä murteellisempaan suun-

taan. Pelttari (1996: 95–98) selittää Vojakkalan murteen vähäisiä yleiskielen vaikut-

teita  sillä,  että  kylä  on  pitkään  ollut  homogeeninen  kieliyhteisö,  johon  ei  ole  tullut 

vierailta paikkakunnilta ihmisiä. Nykyään tilanne on toinen, sillä sekä Ala- että Yli-

vojakkalan  kyliin  on  informanttieni  mukaan  muuttanut  paljon  myös  Tornion  ulko-

puolelta tulleita. Suuria sukupuolten välisiä eroja ei Pelttarin tutkimuksessa ole mui-

den  kuin  jälkitavujen  vokaalienvälisen h:n  kohdalla:  työikäiset miehet  suosivat  sel-

keästi piirrettä enemmän kuin naiset. (Pelttari 1996: 95–98.) Murteenseuruuhankkeen 

alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin on sisältynyt kysymyksiä idiolektin muuttumises-

ta iän myötä sekä murteen ikäryhmittäisisistä, sukupolvittaisista, sukupuolikohtaisis-

ta ja koulutuksesta johtuvista yhteisistä piirteistä (Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 19).  

 

5) Viimeinen hypoteesini liittyy 1. ja 2. persoonan persoonapronominien variantteihin. 

Oletan, että torniolaiset käyttävät yksikön 1. ja 2. persoonan muotojen sisäpaikallissi-

joissa yleiskielisiä variantteja minun, minua, minusta; sinun, sinua, sinusta. Ulkopai-

kallissijoissa  muodot  eivät  noudata  yleiskielisiä  taivutusmuotoja,  vaan  esiintyvät 

muodoissa: mulla, multa, mulle; sulla, sulta, sulle. Pelttari  (1996:  63)  ja  Kumpulai-
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nen  (2009:  67)  ovat  tutkineet  ainoastaan  persoonapronominien  nominatiivimuotoja. 

Tornion  murteessa  esiintyy  variaatiota  kuitenkin  myös  persoonapronominien  taivu-

tuksessa. Sisällytän tutkimukseeni myös genetiivi-, partitiivi-, elatiivi-, adessiivi-, ab-

latiivi- ja allatiivimuodot. Eri sijamuotojen esiintymisestä minulla ei ole aikaisempaa 

tutkimustulosta  vertailupohjana,  joten  reaaliaikainen  vertailu  rajoittuu  persoonapro-

nominien nominatiivimuotojen esiintymistiheyden ja varianttien tarkasteluun.  

 

 

1.6. Tutkimusaineisto 

 

Keräsin tutkimusaineistoni  haastattelemalla  Ala- ja  Ylivojakkalan kylistä  15:tä tornio-

laista  informanttia. Haastattelutilanteissa pyrin  mahdollisimman  rentoon  ilmapiiriin  ja 

luontevaan jutusteluun. On kuitenkin otettava huomioon, etten tunne yhtäkään haastatel-

tavista, joten puhetilanne on väistämättä hieman vieras.  

 

Haastattelutilanne  on  harvalle  arjen  yleisimpiä  vuorovaikutustilanteita,  vaikka  se  ei 

varmasti täysin vieras tilanne olekaan. Haastatteluympäristö voi vaikuttaa hyvinkin pal-

jon käytettävään kieleen – on eri asia puhua pankkivirkailijan kanssa pankissa kuin äi-

din kanssa kotona kahvipöydässä. Yhden tilanteen sisällä on myös monenlaista sisäistä 

variaatiota, kuten pyytämistä, kertomista, asioista sopimista, jne. Tilanteiden luokittelu 

muodollisiin ja epämuodollisiin on liian kankea jaottelumenetelmä. (Nuolijärvi & Sor-

jonen 2005: 130.) Omassa tutkimuksessani en lähde erittelemään haastatteluympäristön 

vaikutusta käytettävään murteeseen, mutta vaikuttavien tekijöiden mahdollisuus on hy-

vä silti tiedostaa.  

 

Olen koonnut taulukkoon (taulukko 1) niin omani kuin myös Pelttarin (1996) ja Kum-

pulaisen  (2009)  haastattelemat  informantit.  Taulukosta  on  nähtävissä,  kuinka  moni  in-

formanteista  on  ollut  osallisena  kaikilla  kolmella  murteenseuruukierroksella  ja  ketkä 

ovat uusia täydennyksiä. Jokaisella seuruukierroksella on yksi ryhmä, joka on osallistu-

nut  tutkimukseen  vain  yhdellä  kierroksella.  Näitä  ovat  Pelttarin  (1996)  haastattelemat 

eläkeläiset  sekä  Kumpulaisen  (2009)  haastattelemat  koululaiset.  Luonnollisesti  myös-

kään oman tutkimukseni koululaiset eivät ole osallistuneet aiemmille seuruukierroksille. 
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 TAULUKKO 1. Informantit kolmella seuruukierroksella. 

Informanttikoodi 
(Pelttari 1996; 
Kumpulainen 
2009) 

Syntymä-
vuosi 

Pelttari 
1992 

Kumpulainen 
2002 

Isto 
2014 

Informanttikoodi 
(Isto 2014) 

en1 1921 x    

en2 1923 x    

en3 1925 x    

em1 1918 x    

em2 1922 x    

em3 1922 x    

tn1 1952 x x x Terttu 

tn2 1952 x x x Tuulikki 
tn3 1954 x x   

tm1 1949 x x x Tauno 
tm2 1950 x x x Topi 

tm3 1952 x x x Taisto 
kn1 1976 x x   

kn2 1980 x x   
kn3 1981 x x x Noora-Maria 

 
1982   x Nanna 

km1 1977 x x x Niko-Matti 

km2 1981 x x x Niilo 
km3 1981 x x x Niklas 

Kirsi 1986  x   
Klaara 1987  x   

Kerttu 1987  x   
Kalle 1987  x   

Kristian 1988  x   
Konsta 1990  x   

 
1999   x Pinja 

 
1998   x Pihla 

 
2000   x Perttu 

 
2000   x Pietari 

 
1999   x Pyry 

 

Taulukon (1) ensimmäisessä sarakkeessa käytetyt koodin alkukirjaimet e, t ja k vastaa-

vat Pelttarin (1996) tutkimuksen ikäryhmiä (eläkeläiset, työikäiset, koululaiset). Koodi 

m  viittaa  miesinformantteihin  ja  n  naisiin.  Lisäksi  Kumpulaisen  (2009)  haastattelemat 

koululaiset olen merkinnyt Kumpulaisen käyttämillä erisnimillä. Tutkimuksestani jäivät 

pois kn1 ja kn2, sillä toista informanttia en tavoittanut ja toinen heistä ei asu enää Tor-

niossa.  Symmetristen  ikäryhmien  koostamiseksi  haastattelin  vielä  yhden  naishenkilön, 
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joka sopii taustakriteerien perusteella tutkimukseen, tämä lisäys on Nanna. Näin jokai-

nen ikäryhmä koostuu kolmesta miehestä ja kahdesta naisesta.  

 

Helpottaakseni  tutkimusten  myöhempää  hyödynnettävyyttä käytän  tutkimuksessani 

Kumpulaisen (2009) käyttämiä erisnimiä. T-alkuiset nimet viittaavat Kumpulaisen työ-

ikäisiin eli omaan eläkeläisryhmääni ja N-alkuiset Kumpulaisen nuoriin eli omaan työ-

ikäisten  ryhmääni. Koululaisryhmän  erisnimet  ovat  P-alkuisia,  jotta  vältyttäisiin  se-

kaannuksilta Kumpulaisen koululaisinformantteihin.  

 

 
1.7. Litterointi 

 

Olen  noudattanut  aineistoesimerkkien  litteroinnissa  Mantilan  &  Pääkkösen  (2010:  31–

34)  esittelemää  yksinkertaistettua  transkriptio-ohjeistusta. Epävarmasti  kuullut  kohdat 

olen  merkinnyt  sulkeisiin  ja  erisnimet  olen  kirjoittanut  isolla  alkukirjaimella. Oman 

tutkimukseni kannalta tärkeimmät yksityiskohdat ovat seuraavat: 

 

1. Pitkää vokaalia merkitsen kahdella vokaalin merkillä, esim. mie tiiän vaan. Puolipit-

kiä vokaaleja en ole erotellut aineistoesimerkeissä, ellei se erotu tarkastelun kohteena 

olevassa tapauksessa.  

2. ü:tä merkitsen y:llä, esim. yhessä.  

3. Vajaasti  ääntyviä  siirtymä-äänteitä merkitsen rivinylisellä pienellä kirjaimella j,  v, 

mutta täysin ääntyneet siirtymävokaalit merkitsen normaalikokoisin kirjaimin. 

4. Konsonantin kestoa merkitsen neliportaisen asteikon sijaan yksinkertaistettuna lyhyt 

konsonantti (tekee) tai täysi geminaatta (tekkee). 

5. η-äänteen olen merkinnyt sen foneettisella merkillä. 
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2. TUTKIMUSMETODIT JA TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1. Sosiolingvistinen variaationtutkimus 

 

Sosiolingvistiikka on kiinnostunut kuvaamaan kieltä sosiaalisena ilmiönä. Sosiolingvis-

tisten  tutkimusten  tavoitteena  on  löytää  selityksiä  kielen  vaihteluun  ja  muutoksiin  yh-

teiskunnallisista  seikoista.  Sosiolingvistiikka  levisi  Suomeen  1970-luvun  alussa  ja  sen 

myötä dialektologian eli murteiden tutkimuksen rinnalle nostettiin kaupunkilaisten pu-

hekielen  tutkimus.  Samalla  tutkimusten  näkökulma  muuttui,  ja  tutkijat  kiinnostuivat 

kielen  vaihtelusta (eli  variaatiosta) eri  tilanteissa  ja  sosiaalisten  faktoreiden  vaikutuk-

sista kieleen. Suomessa sosiolingvistinen variaationtutkimus ajatellaan usein sosioling-

vistiikan synonyymiksi, sillä kielenkäytön suhdetta alueellisiin ja sosiaalisiin muuttujiin 

on tutkittu Suomessa juuri variaatioanalyysin näkökulmasta. (Nuolijärvi 2000: 14; Kur-

ki 2005: 13–14.)  

 

William Labovin klassinen New York -tutkimus vuodelta 1966 (Labov 2006) on toimi-

nut  esikuvana  useille  sosiolingvistisille  tutkimuksille.  Variaationtutkimuksen  metodit 

ovat  kuitenkin  kehittyneet  1960-luvun  jälkeen ja  Suomessakin  sosiolingvististä  tutki-

musta  on  tehty  paljon  viime  vuosikymmeninä.  Erityisesti  80-luku  oli  merkittävä  ajan-

jakso suomalaiselle sosiolingvistiikalla, sillä silloin julkaistiin monia merkittäviä tutki-

muksia sekä saatiin päätökseen muun muassa laaja Suomen Akatemian rahoittama Ny-

kysuomalaisen puhekielen murros -hanke. Hankkeessa näkyi uudenlainen sosiolingvis-

tinen  näkökulma  verrattuna  aikaisempaan  murteentutkimukseen.  (Juusela  1994:  2–4; 

Mielikäinen 1980; Palander 2000: 437–438; Paunonen 1980.)  

 

Useat tutkijat ovat yrittäneet määritellä ja rajata sosiolingvistiikan käsitettä ja tutkimus-

alan  laajuutta.  Tämä  aiheuttaakin  sen,  ettei  sosiolingvistiikassa  ole  vakiintunutta  tapaa 

jaotella  tutkimusalaa  eri  suuntauksiin.  Kielen  ja  yhteiskunnan  tai  ympäröivän  sosiaali-

sen  todellisuuden  välinen  yhteys  tulee  esille  kuitenkin  kaikissa  määritelmissä.  Lisäksi 

sosiolingvistisiä tutkimuksia yhdistää puhutun kielen ja siinä esiintyvän variaation tar-

kastelu. (Nuolijärvi 2000: 13–16, 33.)  
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Omassa tutkimuksessani näkökulmani on kvalitatiivinen, sillä aineistoni on kohtuullisen 

pieni.  Tukeudun  kuitenkin  esittämään  havaintojani  kvantitatiivisin  keinoin,  kuten  ha-

vainnollistamalla frekvenssejä prosenttilukujen, taulukoiden ja kuvioiden avulla.  

 

 

2.2. Dialektologia 

 

Perinteisessä dialektologiassa eli  murteentutkimuksessa  on  kerätty  aineistoa  yhteisön 

vanhimmilta puhujilta ja nuorempien ikäpolvien kielestä on tehty vain yksittäisiä huo-

mioita (Nahkola & Saanila 2001: 10–11). Dialektologiassa on tyypillisesti kiinnostuttu 

murteen säilymisestä ja niin kutsutun aidon ja puhtaan murteen piirteistä. Suomalaisessa 

puhekielen tutkimuksessa on vanhastaan keskitytty maaseudun vanhoihin murteisiin ja 

niiden dokumentointiin. 

 

Suomessa  dialektologiset  ja  sosiolingvistiset  tutkimukset  ovat  metodologisesti  lähes 

toistensa kaltaisia, eikä niiden välillä ole ollut selvää rajaa (Nuolijärvi 1990: 120). Tut-

kimuskohteena  on  puhuttu  kieli,  kutsutaan sitä  sitten  murteeksi  tai  puhekieleksi.  Suu-

rimmat erot tutkimussuuntausten välillä ovat ilmenneet lähinnä analyysitasolla. Dialek-

tologit ovat yleistäen selittäneet kielen muutoksia synnyn ja levikin perusteella, kun taas 

sosiolingvistit painottavat piirteiden variaatiota ja kielen muuttumista. (Mustanoja 2011: 

56.) Suomalaisen murteentutkimuksen kehittyminen sosiolingvistisesti suuntautuneeksi 

tutkimukseksi onkin luontevaa (Nuolijärvi 1990: 120).   

 

Johanna  Vaattovaaran  (2009)  kansanlingvistinen  tutkimus  käsittelee  pellolaisnuorten 

kielellistä käyttäytymistä suhteessa kotiseutuasenteisiin. Vaikka Vaattovaaran näkökul-

ma  on hyvin  erilainen  kuin  oma  tutkimusasetelmani,  on  tutkimuksen  lingvistisestä 

osuudesta valtavasti hyötyä oman tutkielmani kannalta. Vaattovaara on tarkastellut jäl-

kitavujen välistä h:ta perinpohjaisesti ja tehnyt myös reaaliaikaista vertailua vanhempiin 

aineistoihin. (Vaattovaara 2009.) 
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2.3. Kielenmuutosten leviäminen 

 

Kielenmuutokset eivät etene sattumanvaraisesti, vaan ne leviävät sosiaalisesti, maantie-

teellisesti ja diakronisesti. Perinteisesti käsitteellä kielenmuutos tarkoitetaan jo toteutu-

neita muutoksia, joissa jokin edustustapa on syrjäyttänyt vanhan hallitsevan edustusta-

van. Nykyään kielenmuutos voidaan kuitenkin nähdä laajemminkin, jolloin tutkittaviin 

muutoksiin luetaan mukaan myös meneillään olevat muutokset eri leviämisvaiheissaan, 

uudet ja elinvoimaiset muutokset sekä orastavat muutokset. (Weinreich, Herzog & La-

bov 1968; Labov 1994: 79–82; Kurki 2005: 23–24.) Yleensä siinä vaiheessa, kun kie-

lentutkija havaitsee ilmiön, on muutos jo tapahtunut (Milroy 1992: 169–171).  

 

Tommi  Kurki  (2005)  nostaa  esille  myös  eron  kielenmuutoksen  ja  uudennoksen  eli  in-

novaation  välillä.  Puhujat  innovoivat  koko  ajan  erilaisia  variantteja  puheessaan,  mutta 

nämä  eivät  välttämättä  saavuta  muun  yhteisön  hyväksyntää eivätkä  siis  näy  kie-

lenmuutoksina.  Kielenmuutokset voivat  edetä  kolmella  eri  tavalla:  lingvistisesti  kielen 

eri  rakenneyksiköistä  toisiin,  sosiaalisesti  sosiaaliryhmistä  toisiin  ja  spatiaalisesti  eli 

maantieteellisesti alueelta toisille alueille. Kurki (2005: 26) tuo esille leksikaalisen dif-

fuusion mallin,  joka  on  yksi  merkittävimmistä  kielenmuutoksen  etenemistä  kielen  ra-

kenteissa  kuvaavista  malleista. Ensimmäinen  termiä on  käyttänyt William  S-Y  Wang 

(1969) ja malli on saanut kannatusta varsinkin anglosaksisessa tutkimuksessa. Leksikaa-

lisen  diffuusion  mallin  mukaan  kielelliset  innovaatiot  leviävät  vähitellen  ja  asteittain 

leksikossa.  Wangin  mukaan  muutoksia  foneettisina,  leksikaalisina  sekä  sosiaalisina  il-

miöinä:  foneettinen  muutos  leviää  sosiaalisesti  puhujalta  toiselle  ja  samalla  etenee  sa-

nasta  toiseen. (Wang  1969:  12–13.)  Suomen  kieltä  tarkastellessa  täytyy  Mielikäisen 

(1995: 325–326) mukaan tehdä ero lekseemien ja sananmuotojen välillä sekä lekseemi-

en  ja  morfeemien  välillä  ja  pitää  toisistaan  erillään  leksikaalinen  ja  morfologinen  dif-

fuusio.  

 

Muutokset etenevät kielessä eri vauhdilla prosessin eri vaiheissa. Alkuvaiheessa muutos 

etenee  hitaasti,  yleistymisvaiheessa  nopeasti  ja  tasaantumisvaiheessa  vauhti  jälleen  hi-

dastuu. Kun  muutos  on  tapahtunut  noin  20-prosenttisesti,  vauhti  alkaa  kiihtyä  ja  kie-

lenmuutos etenee nopeasti, kunnes muutos on toteutunut noin 80-prosenttisesti. Tämän 

jälkeen  eteneminen  alkaa  hidastua. Kielenpuhujat  saattavat  olla  tietoisia  puheessaan 

tapahtuvista muutoksista, mikä huomioidaan sosiolingvistiikassa kielenmuutosten sosi-
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aalista etenemistä tarkastellessa. Yleensä muutoksissa on kyse siitä, että yhteisön kieli 

muuttuu  ilman,  että  jäsenet  ovat  tietoisia  muutoksesta.  Joissain  tapauksissa  puhujat 

omaksuvat tietoisesti uusia aineksia kieleensä. (Kurki 2005: 25–28.)  

 

Tiedostetuissa muutoksissa on usein kyseessä prestiisiaseman saavuttanut kielenpiirre, 

esimerkiksi  murrevariantti.  Labovin  (2006)  aikaisissa  tutkimuksissa  tausta-ajatuksena 

on  selkeä  luokkayhteiskunta,  jolloin  prestiisivariantin  nähdään  leviävän  ylhäältä  alas-

päin – ylemmiltä sosiaaliluokilta alemmille. Käsite piiloprestiisi on erotettu prestiisistä 

tarkoittamaan  tiedostamatonta,  alhaalta  ylöspäin  etenevää  varianttia.  Suomalaisessa 

kirjallisuudessa  on  usein  käytetty  vain  yhtä  prestiisikäsitettä,  jolloin  etenemissuunta  ja 

variantin  käytön  tiedostaminen  eivät  käy  ilmi  käsitteestä.  Selvyyden  vuoksi  voidaan 

käyttää käsitteitä ilmiprestiisi ja piiloprestiisi. (Kurki 2005: 29.)  

 

Naiset ovat yleensä ensimmäisiä uuden variantin omaksujia ja sosiolingvistiikan tutki-

mustulokset  kertovat,  että  naisilla  on  ylipäätään  miehiä  suurempi  pyrkimys  viestiä 

yleiskielen tai muun standardin mukaan (Labov 1972: 243). Tätä on selitetty muun mu-

assa  naisten  heikommalla  kielellisellä  itsetunnolla  sekä  kielitietoisuudella.  (Trudgill 

1983:  84–102;  Mielikäinen  1988.) Uudempiin  selityksiin  en  ole  törmännyt.  Naisten 

yhteiskunnallinen asema on vahvistunut entisestään 80-luvusta ja sinä aikana analysoi-

dusta aineistosta. Mielenkiintoista olisi tietää, mihin selitys naisten heikommasta kielel-

lisestä itsetunnosta perustuu. Labov (2006) luokitteli New York -tutkimuksessaan yhtei-

sön  sisällä  tapahtuvat  muutokset  tiedostettuihin  ja  tiedostamattomiin,  ja  laajensi  käsit-

teet koskemaan tiedostamisen lisäksi myös muutosten sosiaalista etenemissuuntaa. La-

bovin  mukaan  tiedostetut  muutokset  omaksutaan  sosiaalisessa  hierarkiassa  ylemmiltä 

luokilta,  kun  taas  tiedostamattomat  muutokset  omaksutaan  alempien  sosiaaliluokkien 

puhujilta.  (Labov 2006: 324–331; 1994: 78.)  

 

 

2.4. Käytettävät tutkimusmetodit 

 

Näennäisaikatutkimuksissa verrataan  samaan  aikaan  tehtyjen  eri-ikäisten  kielenop-

paiden  haastatteluja  toisiinsa  ja  tehdään  hypoteeseja  siitä,  miten  kieli  muuttuu.  Näen-

näisaikamenetelmä on ollut pitkään suosittua sosiolingvistisissä tutkimuksissa, sillä re-

aaliaikaista aineistoa ei ole ollut saatavilla pitkiltä ajanjaksoilta. Nykyään puhutun kie-
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len aineistoja on jo pidempään kerätty, mikä antaa mahdollisuuksia testata näennäisai-

kametodia  reaaliaikametodin  avulla.  Näennäisaikametodissa  vanhimmat  kielenoppaat 

edustavat  vanhaa  tai  alkuperäistä  kieltä  ja  nuoret  nykyistä  kieltä.  Jokaisen  sukupolven 

ajatellaan omaksuvan itselleen tyypillisen kielimuodon ja säilyttävän sen lähes muuttu-

mattomana koko elämänsä ajan. Tähän oletukseen näennäisaikametodin perusteella teh-

tävät  ennustukset  pohjautuvat.  Näennäisaikatutkimusten  hypoteeseissa  ei  usein  oteta 

huomioon esimerkiksi yksilön elämän aikana tapahtuvia kielen muutoksia. (Mustanoja 

2011: 58; Nevalainen & Raumolin–Brunberg 2000: 44.)  

 

Näennäisaikamenetelmän avulla ei myöskään voida tarkasti erottaa iän myötä muuttu-

mista  ja  sukupolvittaista  muutosta  toisistaan.  On  mahdotonta  tietää,  onko  esiin  tullut 

kielenmuutos  muuttuva  vai  pysyvä.  Esimerkiksi  nuoria  tutkittaessa  voi  vain  arvailla, 

puhuvatko  nuoret  yhteisössä  aina  samalla  tavalla  sukupolvesta  toiseen  vai  onko  jokai-

sella uudella nuorten puhujien ryhmällä uusi kielenkäyttötapa. Näennäisaikametodi so-

pii  siis  parhaiten  tilanteisiin,  joissa  yksilön  kieli  säilyy  muuttumattomana,  ja  yhteisön 

kieli  muuttuu  tai  säilyy  muuttumattomana.  Mustanojan (2011: 58) mukaan uusimpien 

tutkimusten  valossa  näennäisaikaennuste  soveltuisi  ainoastaan  sekä  yksilön  että  yhtei-

sön näkökulmasta muuttumattomien variaatiosuhteiden havainnoimiseen. (Labov 1994: 

84–85; Mustanoja 2011: 58–59; José 2010: 53.) 

 

Reaaliaikametodissa verrataan  kahta  tai  useampaa  aineistoa  toisiinsa.  Vertailtavat  ai-

neistot ovat taustoiltaan samankaltaisia ja eri aikana kerättyjä. (Kurki 2005: 32.) Sosio-

lingvistiikassa reaaliaikatutkimukset ovat yleistyneet vasta 1990-luvulla, jolloin kielen-

tutkijat alkoivat hyödyntää aiempina vuosikymmeninä kerättyjä sosiolingvistisiä aineis-

toja  (Sankoff  2005:  1005).  Reaaliaikametodi  jaetaan  paneeli- ja  trenditutkimukseen. 

(Mustanoja 2011: 58–59; Kurki 2005: 32; Nahkola & Saanilahti 2001: 11.) 

 

Paneelitutkimuksessa aineisto  kerätään  samoilta  puhujilta  esimerkiksi  kymmenen 

vuoden  välein,  ja  parhaimmassa  tapauksessa  kerääjäkin  on  sama.  Paneelitutkimukset 

mahdollistavat myös yksilön kielen tarkastelun, kun sen sijaan trenditutkimuksissa nä-

kökulma on yhteisön kielenmuutoksissa. (Kurki 2005: 31–32.) Paneelitutkimuksen me-

todi  on  kuitenkin  työläs  ja  hidas,  joten  variaationtutkimuksessa  sitä  on  käytetty  hyvin 

vähän verrattuna näennäisaikatutkimuksiin (Labov 1994: 44, 76–77).  Mustanoja (2011: 

59) toteaa kuitenkin osuvasti, ettei puhutun kielen tutkimus olisi niin pitkällä kuin se nyt 
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on, jos  1970-luvun sosiolingvistit olisivat jääneet odottamaan 20–30 vuotta seuraavaa 

keruukierrosta ja vasta sitten ryhtyneet tutkimaan kielen muutoksia.  

 

Trenditutkimuksessa nauhoitteet kerätään saman yhteisön puhujilta samoin perustein, 

mutta varsinaiset puhujat eivät välttämättä ole samoja ihmisiä (Kurki 2005: 32). Trendi-

tutkimusta  käytettäessä  yhteisön  tulisi  pysyä  suhteellisen  muuttumattomana  tutkimus-

kierrosten välisenä aikana, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia (Labov 1994: 76).  

 

Oma  tutkimukseni  on  reaaliaikainen  tutkimus,  joka  yhdistelee  trendi- ja  paneelitutki-

musta. Tutkimukseni ei ole puhtaasti trenditutkimusta, sillä suurin osa informanteista on 

samoja kuin aiemmilla aineistonkeruukierroksilla. Tutkimukseni ei ole myöskään puh-

taasti  paneelitutkimusta,  sillä  aiemmilla  murteenseuruukierroksilla  haastattelijat  ovat 

olleet  Pelttari  (1996)  ja  Kumpulainen  (2009).  Tämän  lisäksi  osa  informanteista  ei  ole 

osallistunut tutkimukseen aiemmin.  

 

 

2.5. Reaaliaikaiset variaationtutkimukset 

 

Ensimmäinen  paneelitutkimus  suomen  kielen  variaatiosta  on  Heikki  Paunosen  (1995) 

tutkimus Helsingin puhekielestä. Paunosen tutkimuksessa tarkastelu on ikäryhmittäistä 

eli  tutkimustuloksia  ei  ole  tarkasteltu idiolekteittain.  Ensimmäinen  suomalainen  yhtei-

söllistä ja yksilöllistä tarkastelua yhdistävä reaaliaikainen tutkimus on Nahkolan ja Saa-

nilahden  (2001)  kymmenvuotinen  tutkimus  Virtain  Vaskiveden  kylän  murteesta.  Tut-

kimuksessa  on  verrattu  myös  näennäisaikaennusteiden  toteutumista  todellisuudessa. 

Tutkituista 14 kielenpiirteestä kymmenen piirteen muutos toteutuu näennäisaikaennus-

teen mukaan, eli ainoastaan neljä muutosta ei toteuta ennustetta. (Paunonen 2006; Nah-

kola & Saanilahti 2001: 116–124.) 

 

Tuoreimmista tutkimuksista Liisa Mustanojan väitöskirja Idiolekti ja sen muuttuminen 

(2011) on laaja reaaliaikainen tutkimus Tampereen puhekielestä. Mustanojan tutkimus 

on keskittynyt yksilöiden tarkasteluun sekä tutkimusmetodin kehittämiseen. Mustanojan 

tutkimuksessa on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen analyysiosio, joten tutkimus 

on  laaja  kokonaisuus  Tampereen  puhekielestä.  Sosiolingvistisissä  tutkimuksissa  perin-

teisesti käytetyt taustamuuttujat antavat mahdollisia kielenulkoisia selityksiä jo tapahtu-
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neille  kielenmuutoksille,  mutta  tulevien  muutosten  tai  tuntemattoman  yksilökielen  en-

nustajina perinteiset taustamuuttujat eivät Mustanojan mukaan selitä puhujien yksilöva-

riaatiota.  Mustanoja toteaa,  että  20  vuoden  aikajänne  soveltuu  hyvin  idiolektien  muu-

toksen havaitsemiseen ja mahdollisten elämänvaiheiden vaikutusten tarkasteluun kieles-

sä. Toisaalta Mustanoja myös valittelee sitä, että 20 vuoden välein tapahtuva seuruu on 

liian pitkä aika idiolektin puheessa tapahtuvien muutosten seuraamiseen vaihe vaiheelta. 

(Mustanoja 2011: 378–380.) 
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3. YKSIKÖN 1. JA 2. PERSOONAN PERSOONAPRONOMINIT 

 

Olen laskenut aineistostani yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominit. Haastattelu-

jen  luonteen  vuoksi sie-variantteja  esiintyy  ainoastaan muutamia. Toisen  persoonan 

muotoja esiintyy lähinnä sinä-passiivimuotoisen (Kotus 2012) kerronnan sekä haastatte-

lijalle  kohdistetun puheen  takia. Esimerkiksi  erään informantin  persoonapronominien 

määrä on vähäinen, minkä huomasin johtuvan lähinnä passiivimuotoisesta ja nollaper-

soonaisesta kerronnasta.  

 

Puhekielen  tutkimuksissa  on  havaittu,  että  naiset  suosivat  miehiä  enemmän  persoona-

pronomineja  (Lappalainen  1994:  73;  Nuolijärvi  1986:  173). Nuolijärven  (1986:  173) 

mukaan miehet välttävät pronominia usein passiivin tai persoonattoman ilmaisun avulla, 

kun  taas  naiset  esittävät  omakohtaisia  kokemuksia minä-muodossa. Pelttarin  (1996) 

tutkimuksessa sukupuolten välillä ei kuitenkaan ollut merkittävää eroa persoonaprono-

minien esiintymismäärissä. 

 

Pelttari (1996:  63) ja  Kumpulainen (2009:  67) ovat  ottaneet huomioon  vain  persoona-

pronominien  nominatiivimuodot. Tornion  murteessa taivutetaan  persoonapronomineja 

sekä yleiskielessä esiintyvien muotojen että laajalle levinneiden puhekielisyysmuotojen 

mukaisesti. Sisällytän  tutkimukseeni  myös genetiivi-,  partitiivi-, akkusatiivi-, elatiivi-, 

adessiivi-, ablatiivi- ja allatiivimuodot. Oma subjektiivinen kokemukseni on, että tornio-

laiset käyttävät seuraavissa yksikön 1. ja 2. persoonan muodoissa yleiskielisiä variantte-

ja: minun,  minua, minut, minusta; sinun,  sinua, sinut, sinusta. Sen  sijaan  seuraavat 

muodot noudattavat oman  käsitykseni  mukaan laajalle  levinneiden  puhekielisyyksien 

taivutusmuotoja: mulla, multa, mulle; sulla, sulta, sulle.  

 

 

3.1. Nominatiivimuotojen ikäryhmittäinen ja sukupuolittainen vertailu 

 

Omassa aineistossani yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronomineissa ei esiinny vari-

aatiota, vaan mie ja sie kuuluvat vahvasti torniolaisten puhekieleen. Molempien variant-

tien esiintymisprosentti on 100, joten muita variantteja (minä, mä, mää) ei esiinny lain-

kaan. Tulokset koskevat molempia sukupuolia ja kaikkia ikäryhmiä. Eläkeläiset käytti-

vät enemmän toisen persoonan persoonapronomineja kuin nuoremmat ikäryhmät, mikä 
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Työikäisten  miesten  ryhmä  poikkeaa  selvimmin  muista  ryhmistä 1.  persoonan  per-

soonamuotojen vähyyden vuoksi. Lähinnä passiivimuotoinen kerronta ja yksinkertaises-

ti  persoonapronominittomat  rakenteet  vaikuttavat   mie-muotojen  vähäisempään  mää-

rään.  Koululaisilla  ei  ole  havaittavissa  eroa  sukupuolten  välillä,  kun  taas  eläkeikäisten 

ryhmässä  miehillä  on  jopa  enemmän  1.  persoonan  persoonapronomineja  kuin  naisilla. 

Erot yksilöiden välillä ovat suuria eläkeläisryhmän sisällä, kun taas muissa ikäryhmissä 

yksilöiden  välillä  ei  esiinny  merkittäviä  eroja (ks.  liite  1).  Runsaasti mie-pronominia 

käyttävät  informantit Terttu ja Taisto. Tertun tuottamia mie-pronomineja  on  79,5  % 

kaikista  naisten  1.  persoonan  persoonapronomineista  ja  vastaavasti Taiston osuus  kai-

kista miesten mie-muodoista on 47,6 %.  

 

 

3.2. Aineistossa esiintyneet obliikvisijat 

 

Nominatiivimuotojen  lisäksi  esiintyneitä muita muotoja  ei  ollut  merkittäviä  määriä. 

Haluan kuitenkin tuoda esille laskelmani, sillä ne pitivät täysin paikkaansa hypoteesini 

kanssa, lukuun ottamatta yhtä mua-esiintymää. En kuitenkaan erittele tuloksia tarkem-

min  informanteittain  tai  sukupuolittain,  koska  esiintymiä  on  niin  vähän.  Taulukossa  2 

esittelen ne variantit, joita esiintyi yksi tai enemmän. Yhtään esiintymää ei ollut seuraa-

vista muodoista: mun, minut, minulla, sun, sinua, sua, susta, sinulla.  

 

TAULUKKO 2. Persoonapronominien esiintymäfrekvenssit obliikvisijoissa.  

 minun mulla mulle minusta minua mua sinun sulla sulle sinut 

Eläkeläiset 25 14 5 3 3 1 5 1 4 0 

Työikäiset 13 23 5 8 1 0 2 1 0 1 

Koululaiset 15 19 3 1 3 0 0 2 0 0 

Yhteensä 53 56 13 12 7 1 7 4 4 1 

 

Koska hypoteesin vastaista variaatiota ei esiintynyt aineistossa, on mielestäni tarpeeton-

ta esitellä tuloksia yksityiskohtaisemmin. Taulukosta 2 on nähtävissä, että kaikkien ikä-

ryhmien puheessa esiintyy samankaltaisia muotoja. Mikään muoto ei siis ole tietyn ikä-

ryhmän  suosima. Työikäiset  käyttävät  eniten  muotoa minusta ja  tapaukset  liittyvät 

oman mielipiteen ilmaisemiseen. Varsinkin  tapauksissa,  joissa  halutaan  painottaa,  että 
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kyse on vain puhujan mielipiteestä, ei välttämättä yleisestä mielipiteestä. Esimerkki (1) 

on edellä mainitusta kontekstista: 

 

1) -- se oli kauhean niinko raskasta minusta. Että ei siitä niinko sillai, itte aatteli 

että- ettei  siitä  niinko  kyllä  niin  paljon  makseta  että  mie  haluaisin  sitä  niinko 

loppuelämäni tehä. (Nanna) 

 

2.  persoonan persoonapronomineja on  eläkeläisillä  enemmän  kuin  muilla  ikäryhmillä, 

sillä he rohkeammin puhuttelivat haastattelijaa ja esittävät kysymyksiä. Minun ja mulla 

-muotojen käyttö liittyy haastattelujen luonteeseen, sillä informantit puhuvat haastatte-

lun aikana kuitenkin lähinnä itsestään. Mua on ainut joukosta poikkeava muoto ja sen 

on tuottanut eläkeläisikäinen Terttu. Kyseessä on yksittäinen muoto, joten johtopäätök-

siä  on  mahdotonta  vetää  yhden  esiintymän  perusteella.  Todennäköisesti  informantin 

Oulussa asuvat lapset ja lapsenlapset saattavat vaikuttaa puhujan kieleen. Toisaalta Tert-

tu ei  tuota  yhtään minua-muotoa,  joten  jää  arvoitukseksi  kumpaa  muotoa  hän  yleensä 

käyttää puheessaan. 

 

Lappalainen (2004) on tutkinut 1. ja 2. persoonan pronomineja arkikeskusteluissa. Lap-

palaisen  aineistossa  2.  persoonan  muodossa  esiintyy  enemmän  yleiskielisiä  variantteja 

ja 1. persoonan muodoissa enemmän pikapuhemuotoja. Tulokset ovat samansuuntaisia 

niin nominatiivimuodoissa kuin obliikvisijoissakin. Lappalaisen mukaan ero johtuu lä-

hinnä siitä, että yleiskielisiä muotoja käytetään korostamaan eroa itsen ja muiden välillä 

tai  painottamaan  pronominilla  yhtä  osallistujaa  muiden  joukosta.  (Lappalainen  2004: 

71–72.) Omassa aineistossani ei voi vetää johtopäätöksiä siitä, että jommassakummassa 

persoonassa käytettäisiin systemaattisesti enemmän yleiskielisiä tai murteellisia variant-

teja. 
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4. t:N HEIKON ASTEEN VASTINEET 

 

t:n  heikon  asteen  vastineita  Tornion  murteessa  ovat d, t ja kato. Kato  on  ollut  yleisin 

vastine  jo  1900-luvun  alussa.  Airila  (1912)  mainitsee  myös  muita  murteessa  joskus 

esiintyneitä vastineita, joita ovat soinnillinen dentaalispirantti δ sekä l ja r. (Airila 1912: 

89–93.)  

 

Pelttarin ja Kumpulaisen tutkimuksissa on jätetty laskelmien ulkopuolelle tiettyjä tapa-

uksia, joilla on vahva yleiskielinen leima, eikä niiden voisi kuvitella ääntyvän murteelli-

sesti  (Pelttari  1996:  69;  Kumpulainen  2009:  57). Lekseemi kyyti on  jätetty aiemmissa 

seuruututkimuksissa  pois  laskelmista,  sillä  se voi  taipua  Pelttarin  (1996:  69)  mukaan 

kyytti: kyytin tai kyyti: kyydin. Suurin osa tutkimuksen ulkopuolelle jätetyistä sanoista ei 

kuitenkaan kerro mitään t:n heikon asteen vastineista, vaan on yleiskielen d:n vastineta-

pauksia, jotka olivat alun perin Pelttarin (1996) yksi tutkittavista kielenpiirteistä. Kum-

pulainen (2009) on rajannut kielenpiirteen tarkastelun käsittämään ainoastaan t:n heikon 

asteen vastineita. Molemmissa aiemmissa tutkimuksissa on jätetty laskelmien ulkopuo-

lelle myös lekseemit äiti ja täti, sillä ne ovat esiintyneet Pelttarin ja Kumpulaisen aineis-

tossa ainoastaan vahva-asteisina (Pelttari 1996: 69; Kumpulainen 2009: 57).  

 

Omassa aineistossani taivutetaan viimeisimpänä mainittuja lekseemejä kahdella tavalla 

äiti: äidin ~ äitin ja täti: tädin ~ tätin. Kuitenkin t:llisistä muodoista suurin osa koostui-

si lekseemistä äiti, joten olen  rajannut  laskelmistani pois  lekseemit täti, äiti ja kyyti, 

jotta vertailu aineistojen välillä olisi luotettavampaa. Äiti-lekseemin tilastoja vääristävän 

vaikutuksen on todennut myös muun muassa Kurki (2005: 126). Olen rajannut tarkaste-

luni ulkopuolelle myös -tten-päätteiset monikon genetiivimuodot (niitten), koska -tten-

variantti ei kuulu t:n astevaihteluvarianttien joukkoon. Mielikäisen (2003) mukaan mo-

nikon genetiivin päätteissä on yhdistynyt kaksi erilaista t:n vaihtelujärjestelmää. (Mieli-

käinen 2003: 249–270.)  
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4.1. Ikä- ja sukupuolivariaatio 

 

Olen luokitellut t:n heikon asteen vastineet kolmeen ryhmään: d:llisiin, t:llisiin ja kato-

muotoihin,  joista  viimeisimpään  sisällytän myös  siirtymä-äänteelliset (j, v, h) muodot. 

Aineistoesimerkkeihin (2–7) olen  poiminut erilaisia t:n  heikon  asteen  vastineita. Esi-

merkissä (2) on kaksi katotapausta, esimerkeissä (3–5) d:llisiä vastineita ja esimerkeissä 

(6–7) siirtymä-äänteellisiä tapauksia, joissa siirtymä-äänteinä esiintyvät v ja j.  

 

2) --kohtuuella selvitty,  ettei  oo  ollu mittään  isompia  härdellejä,  nyt  tämä  viimi-

sempänä tosiaan tämä Meksiko mistä nyt tässä muutama viikko sitte ollaan tultu 

niin se oli kyllä, kyllä se tähänastisista oli ehottomasti paras-- (Niilo) 

3) --että sitä semmostaki on tullu tässä elämän myötä että alkaa vähän niinko eri 

asiat ty- tai tullee vähän niinko uudelleen että pittää itteänsä hoitaa-- (Terttu) 

4) --kunhan mie tiiän vaan, että mihi- jos mie pietän todistuksen hyvänä niin mulla 

on hyviä vaihtoehtoja. (Pinja) 

5) Toinen mummola on siinä sadam metrin päässä että lyhy(t) matka-- (Pietari) 

6) --pistettiin  väkeä  pois  ja  mieki jouvuin silloin  määräaikasena  pois  mutta-- 

(Nanna) 

7) --nytki meilä on uus talo ja me tuosta tuo vanha talo kaajethaan alama laittaan 

pihhaa-- (Nanna) 

 

Seuraavaksi esittelemästäni taulukosta 3 voi todeta, että erot ikäryhmien ja sukupuolten 

välillä ovat vähäiset. Tulokset noudattavat pitkälti ennakko-oletuksia, jotka perustuivat 

Pelttarin  (1996)  näennäisaikaennusteeseen  ja  Kumpulaisen  (2009)  tuloksiin. Olen  ha-

lunnut  esitellä  prosenttiluvut taulukossa  vertailun  helpottamiseksi.  Prosenttilukuja  tar-

kastellessa on kuitenkin muistettava, että esiintymien sanemäärät eivät ole suuria, mikä 

tarkoittaa  sitä,  että  useamman  prosenttiyksikön  ero  selittyy  kohtuullisen  pienillä  sane-

määräeroilla. Pienten frekvenssien vuoksi tulosten kvantitatiivinen esittely toimii aino-

astaan kvalitatiivisen analyysin tukena. 
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TAULUKKO 3. t:n heikon asteen vastineet kaikissa äänneympäristöissä. 

Informantti 
t                     

(f)      % 
d                        

(f)        % 
kato                       

(f)             % 
Yhteensä 
f 

Tauno 0 0% 0 0,0% 16 100,0% 16 
Tuulikki 0 0% 0 0,0% 20 100,0% 20 

Topi 0 0% 1 5,9% 16 94,1% 17 
Terttu 0 0% 1 4,2% 23 95,8% 24 

Taisto 0 0% 0 0,0% 21 100,0% 21 
Miehet 0 0% 0 0,0% 53 100,0% 53 

Naiset 0 0% 1 2,3% 43 97,7% 44 
Eläkeläiset yhteensä 0 0% 2 2,0% 96 98,0% 98 

Noora-Maria 0 0% 1 3,8% 25 96,2% 26 
Niklas 0 0% 1 3,8% 25 96,2% 26 

Niko-Matti 0 0% 0 0,0% 11 100,0% 11 
Nanna 0 0% 2 5,1% 37 94,9% 39 

Niilo 0 0% 2 5,3% 36 94,7% 38 
Miehet 0 0% 3 4,0% 72 96,0% 75 

Naiset 0 0% 3 4,6% 62 95,4% 65 
Työikäiset yhteensä 0 0% 6 4,3% 134 95,7% 140 

Perttu 0 0% 0 0,0% 13 100,0% 13 
Pinja 0 0% 3 13,0% 20 87,0% 23 

Pihla 0 0% 1 4,0% 24 96,0% 25 
Pietari 0 0% 1 5,6% 17 94,4% 18 

Pyry 0 0% 0 0,0% 10 100,0% 10 
Miehet 0 0% 1 2,4% 40 97,6% 41 

Naiset 0 0% 4 8,3% 44 91,7% 48 
Koululaiset yhteensä 0 0% 5 5,6% 84 94,4% 89 

Miehet 0 0% 4 2,4% 165 97,6% 169 
Naiset 0 0% 8 5,1% 149 94,9% 157 

Kaikki yhteensä 0 0% 13 4,0% 314 96,0% 327 
 

t:llisiä tapauksia  ei  esiinny  yhdelläkään  informantilla,  kun  vahva-asteiset  muodot lek-

seemistä äiti on rajattu pois laskelmista. d:llisiä muotoja esiintyy vähiten eläkeläisillä ja 

eniten  koululaisilla,  niiden  esiintymämäärät  ovat kuitenkin hyvin  pieniä. Kaikissa  ikä-

ryhmissä  on  informantteja,  joilla  ei  esiinny  lainkaan d:tä. Koululaisten d-vastineiden 

yhteismäärää lisää naisinformantti Pinja, jonka puheessa esiintyy 60 % kaikista koulu-

laisten d-tapauksista. Prosentuaalisia osuuksia tarkastellessa eläkeläisillä ja työikäisillä 

esiintyy  suhteessa  saman  verran  katomuotoja  (96  %),  kun  taas  koululaisilla  huomatta-

vasti  vähemmän,  89  %.  Miesten  ja  naisten  välinen  ero  katomuotojen  osuudessa  on  6 

prosenttiyksikköä: naisilla on katomuotoja vähemmän kuin miehillä.  
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4.2. t:n heikon asteen vastineet eri äänneympäristöissä 

 

Perinteisesti t:n  heikon  asteen  vastineita on  tarkasteltu kolmessa  äänneympäristössä: 

lyhyen ja pitkän vokaaliaineksen jäljessä sekä h:n jäljessä. Muun muassa Kurki (2005) 

on yhdistänyt lyhyen vokaalin jälkeisen ja pitkän vokaalin jälkeisen aseman, sillä niiden 

väliset edustuserot eivät olleet hänen aineistossaan ratkaisevan suuria (Kurki 2005: 95). 

Välttämättä erot eivät omassakaan aineistossani ole ratkaisevan suuria, varsinkaan kun 

lyhyen  vokaalin  jälkeisiä tapauksia  on  kaiken  kaikkiaan  todella  vähän.  Noudatan kui-

tenkin aiempien  seuruukierrosten  analysointimallia. Taulukoista 4–6 olen  jättänyt  ko-

konaan pois t:lliset muodot, koska kuten luvussa 4.1 totesin, t:llisiä vastineita ei esiinny 

lainkaan aineistossani. Esiintymien frekvenssimäärät ovat todella pieniä, mutta esittelen 

tulokset silti ikä- ja sukupuoliryhmittäin.  

 

Taulukosta  4  ilmenee  ikä- ja  sukupuoliryhmittäin  lyhyen  vokaalin  jäljessä  esiintyneet 

t:n heikon asteen vastineet, joita on ainoastaan 7,7 % kaikista t:n heikon asteen vasti-

neista.  Eläkeläismiehillä  ja  koululaistytöillä  kato  on  sataprosenttista,  mutta  muissakin 

ryhmissä d:lliset esiintymät ovat yksittäisiä. On mielestäni siis tarpeen vielä alleviivata 

sitä tosiasiaa, että esiintymiä on todella vähän, joten suorien johtopäätösten vetäminen 

lukujen pohjalta ei ole tarkoituksenmukaista.   

 

TAULUKKO 4. t:n heikon asteen vastineet lyhyen vokaalin jäljessä. 

Informanttiryhmä 
d                     

(f)     % 
kato                

(f)        % 
Yhteensä 

Eläkeläisnaiset 1 50,0% 1 50,0% 2 

Eläkeläismiehet 0 0,0% 9 100,0% 9 

Eläkeläiset 1 9,1% 10 83,3% 11 

Työikäiset naiset 1 25,0% 3 75,0% 4 

Työikäiset miehet 1 25,0% 3 75,0% 4 

Työikäiset 2 25,0% 6 75,0% 8 

Koululaistytöt 0 0,0% 3 100,0% 3 

Koululaispojat 1 33,3% 2 66,7% 3 

Koululaiset 1 16,7% 5 83,3% 6 

Yhteensä 4 16,0% 21 84,0% 25 
 

Esimerkeissä (8) ja (9) on poimintoja aineistosta t:n vastineista lyhyen vokaalin jäljessä. 

Esimerkissä 8 informantti Niklas taivuttaa yleiskielisesti lekseemiä kodinhoitotyö, jossa 

yhdyssanalla  voi  olla  vahvakin  vaikutus  siihen,  ettei  hän  jätä d:tä  pois.  Kuitenkaan 
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haastattelun aikana hän ei käytä muissa yhteyksissä koti-lekseemiä, joten hänen käyttä-

mästään t:n heikon asteen vastineesta ei pääse syvemmin selville. Aineistoesimerkissä 

(9) koululaisinformantti Pietari kertoo yläkouluun siirtymisestä. Hän taivuttaa kuitenkin 

toisessa  yhteydessä  lekseemiä sata d:llisenä  (esimerkki  5).  Selityksiä  voi  olla  useita, 

mutta yhtenä vaihtoehtona pitäisin sitä, että d:llisenä taivutettu muoto esiintyy haastatte-

lun alkupuolella, jolloin informantti on voinut puhua vielä tietoisesti tai tiedostamattaan 

yleiskielisemmin.  Sen  sijaan  alakoulusta  yläkouluun  siirtyminen  on  kuitenkin  tunteita 

herättävä  asia,  joten  voisi  kuvitella  informantin  käyttävän  sellaisessa  yhteydessä  itsel-

leen luontaista taivutusmuotoa. Lisäksi aihetta käsitellään vasta haastattelun puolivälis-

sä.  

 

8) -- siinä  pystyy  te- tekemään  normaalia kodinhoitotyötä mutta  ei  siinä  mittään 

semmosta mikä vaatis jotaki ommaa rauhaa-- (Niklas) 

9) -- aika isolta ku viienkymmenen oppilaan koulusta viiensaan oppilaan kouluun-- 

(Pietari) 

 

Pitkän vokaalin ja diftongin jäljessä esiintyneitä t:n heikon asteen vastineita on 41,4 % 

koko aineiston t:n heikon asteen vastineista. Taulukossa 5 on havaittavissa ikä- ja suku-

puoliryhmittäiset  erot t:n  heikon  asteen  vastineen  esiintymistä  pitkän  vokaaliaineksen 

jäljessä. Tässä äänneympäristössä d:tä on prosentuaalisesti vähemmän kuin lyhyen vo-

kaalin jälkeisissä tapauksissa, mutta yhteensä esiintymiä on kaiken kaikkiaan huomatta-

vasti enemmän. 

 

TAULUKKO 5. t:n heikon asteen vastineet pitkän vokaaliaineksen jäljessä.  

Informanttiryhmä 
d                     

(f)     % 
kato                

(f)        % 
Yhteensä 

Eläkeläisnaiset 2 9,1% 20 90,9% 22 

Eläkeläismiehet 1 9,1% 10 90,9% 11 
Eläkeläiset 3 9,1% 30 90,9% 33 

Työikäiset naiset 2 6,9% 27 93,1% 29 
Työikäiset miehet 2 6,9% 27 93,1% 29 

Työikäiset 4 6,9% 54 93,1% 58 
Koululaistytöt 4 20,0% 16 80,0% 20 

Koululaispojat 0 0,0% 24 100,0% 24 
Koululaiset 4 9,1% 40 90,9% 44 

Yhteensä 11 8,1% 124 91,9% 135 
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Aineistoesimerkeissä (10–13)  esiintyy pitkän vokaaliaineksen  jälkeisiä  tapauksia.  Esi-

merkissä  (10)  informantti Niilo taivuttaa  lekseemiä vuosi yhdyssanan  osana,  mikä  voi 

vaikuttaa d:llisen vastineen tuottamiseen. Lisäksi lekseemiä vuodenaika voi pitää kitey-

tyneenä, jolloin se ei välttämättä edes mukaudu murteelliseen taivutusmuotoon. Haastat-

telun  aikana Niilo tuottaa  yhden  taivutusmuodon vuen, mutta  on  mahdotonta  sanoa, 

antaako yksittäinen esiintymä viitteitä suuntaan tai toiseen. Koko aineistossa vue-vartalo 

on todella yleinen ja se esiintyy koko aineistossa yhteensä 21 kertaa. 

 

10) --justiinsa ko on kaikkea niin paljon ja vuodenajat on mitä on-- (Niilo) 

11) --taas Rovaniemen seuvulahan tuota, kyllä sielä minusta puhuthaan erilä laila-- 

(Taisto) 

12) --heilä on poroveriprojekti, elikkä pittää saaha poroveri taltheen-- (Taisto) 

13) --ei  oo  kauaa  aikaa  ko  mie  kävin  sielä  ajamassa,  missä  meän  piti  käyä,  sielä 

ampumaraala vai missä sielä päin kuitenki-- (Noora-Maria) 

 

Lähes puolet (43,9 %) kaikista aineistossa esiintyneistä t:n heikon asteen vastineista on 

h:n jäljessä esiintyviä vastineita. Katoedustus on vahvimmillaan tässä äänneympäristös-

sä, sillä d:llisiä vastineita ei esiinny lainkaan. Tulos on hyvin odotuksenmukainen, sillä 

kato h:n  jäljessä  on  hyvin  tavanomaista  koko  Suomessa. Esimerkeissä (14–16) on  ai-

neistosta poimittuja h:n jälkeisiä tapauksia.  

 

14) --hyvin mahollista, että tämäki tullee vähän aikasemmin-- (Noora-Maria) 

15) --meilä on niinko kahesti aamureenit viikossa-- (Perttu) 

16) Sitten just semmosta että kaikki tehtiin yhessä. (Pihla) 

 

t:n  heikon  asteen  vastineista  taajafrekvenssisimmät tapaukset ovat tehhään, tehä, käy-

ään ~käyhään, käyä, ja  vartalot lähe-, yhe-, kahe-, yheksä-, kaheksa- ja vue-. Yhteensä 

edellä  mainittuja  vartaloita  ja  saneita  on  43,6  prosenttia  kaikista  katomuodoista. h:n 

jälkeisiä tapauksia edellä mainituista on suurin osa.  
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4.3. Siirtymä-äänteelliset tapaukset 

 

Siirtymä-äänteellisiä  muotoja  esiintyy  aineistossani  vain  muutamia  tapauksia,  joista 

h:llisia  muotoja  on  eniten.  Näitä  muotoja  esiintyy  tiettyjen  verbien  perus- ja  passiivi-

muodoissa: jäähä,  saaha,  tehhään ja nähhään. Aineistossani j:llisiä  siirtymä-

äännetapauksia ovat kaajethaan, vuojessa ja vuojen. Saman verran on v:llisiä tapauksia, 

joita edustavat kaksi esiintymää sananmuodosta seuvulahan ja yksi lekseemistä jouvuin.  

 

Rapolan (1966: 108) mukaan h on alkuaan ollut passiivin persoonapäätteen alkuäänne, 

joka selittää Tornion murteen verbien saada ja jäädä aktiivin 1. infinitiivissä ja passii-

vin preesensmuodoissa esiintyvän h:n, saaha  ja jäähä. Kyse ei siis ole soinnillisen den-

taalispirantin muutoksesta δ > h (Rapola 1966: 108). Kehitys esimerkiksi sananmuodos-

sa jäähä on  edennyt  seuraavasti  passiivin  preesensmuodosta:  *jääδähän > jäą̈hän > 

jäähän. Rapolan  mukaan pitkävokaalisten  passiivimuotojen  enemmistö  (esim. men-

nään,  tullaan) on  lisäksi  mukauttanut  muotoja  samankaltaiseen  asuun jäähään,  saa-

haan. Analoginen  mukautuminen  on  jatkunut  edelleen mennään, (ei) mennä; jäähään, 

(ei) jäähä) (Rapola  1966:  108). Airila  (1912)  ei  vielä  mainitse h:ta  siirtymä-äänteenä 

eikä hänen teoksestaan löydy vastaavia esiintymiä. Rapola ei kuitenkaan ota kantaa sii-

hen, kuinka vanhasta kehityksestä on kyse.  

 

Mantilan  nykysuomalaisten  puhekielen  piirteiden  mukaan  kadon  laajeneminen  on  esi-

merkki yleistyvästä puhekielisyydestä (Mantila 2004: 325–330). Tornion kohdalla kato 

on  kuitenkin  murteen  puhujille  luonnollinen  valinta,  joten  yleistyvän  puhekielen  kato 

tukee kadon säilymistä myös Tornion puhekielessä.  
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5. YLEISGEMINAATIO 

 

Yleisgeminaatiota  esiintyy  suuressa  osassa  suomen  murteita  (Kettunen  1940:  kartta  2; 

Rapola  1966:  27–28).  Jo  1800-luvun  lähteissä  on  lukuisia  mainintoja  Peräpohjolan 

murteiden  geminaatiosta,  esim. tullee, tekkee, pallais (Cannelin  1888:  35–36;  Salonius 

1881:  263;  von  Becker  1824:  IV). Lyhyen  painollisen  tavun  jälkeinen yksinäiskonso-

nantti on pidentynyt, jos sen aloittamassa tavussa on pitkä vokaaliaines: lisää > lissää 

(Nahkola  1987:  1). Suomen  Iso  Kielioppi  määrittelee  yleisgeminaation  seuraavasti: 

”Murteissa  yleiskielen  sanansisäistä  yksinäiskonsonanttia  voi  vastata  geminaatta,  kun 

sitä seuraa (tai on seurannut) pitkä vokaaliaines. Yleisgeminaatiossa painollisen lyhyen 

tavun  jälkeinen  yksinäiskonsonantti  esiintyy  geminoituneena  ennen  pitkää  vokaalia  tai 

diftongia.  Itämurteiden  erikoisgeminaatiossa  geminoituma  vastaa  yksinäiskonsonanttia 

pitkän vokaaliaineksen edellä muissakin painoasemissa ja myös pitkän tavun jäljessä.” 

(ISK 2004 § 29). 

 

Geminaatio tapahtuu joskus myös sellaisissa tapauksissa, joissa geminaation ehdot eivät 

täyty. Puhuja voi olla epävarma siitä, voiko hän käyttää geminoitunuttua muotoa vai ei. 

Tällaisia tapauksia ovat geminoituminen alkuperäisen diftongin edellä, supistumamuo-

doissa sekä  myöhäisissä  lainasanoissa. Nahkolan  (1987:  51)  mukaan  alkuperäisen i-

loppuisen diftongin edellä esiintyvää yleisgeminaatiota ( esim. talloissa) ei esiinny Tor-

nion  murteessa.  Sen  sijaan  Torniossa  yleisgeminaatiota  esiintyy  ainoastaan  pitkän  vo-

kaalin  ja  supistumadiftongin  edellä. Kuitenkin  Nahkola  toteaa,  että  peräpohjalaismur-

teissa alkuperäisdiftongin edellä geminoitumista tapahtuu superlatiivimuodoissa, mutta 

koska  superlatiivimuodoista  suurin  osa  sisältää  supistumadiftongin,  on  geminaation 

toteutumisen suurin syy supistumadiftongin mallivaikutuksella. (Nahkola 1987: 48–57.)  

 

Mantilan (1997) piirrejaottelun mukaan yleisgeminaatio kuuluu laaja-alaisten puhekie-

len piirteiden ryhmään, joille on tyypillistä niiden yleinen käyttö laajalti maaseutupuhe-

kielessä mutta leimautuminen kaupungeissa. Mantilan mukaan naiset käyttävät vähem-

män laaja-alaisia puhekielen piirteitä kuin miehet ja nuoret vähemmän kuin vanhemmat 

ikäryhmät, mikä ennustaisi sitä, että laaja-alaisten puhekielten piirteiden säilyminen on 

epävarmaa. Anu  Laakko  (1997)  on tarkastellut  yleisgeminaatiota  Oulun  yliopistossa 

tehtyjen  tutkimusten  pohjalta.  Laakko  toteaa,  että  maaseutupaikkakunnilla  yleisgemi-

naatio on säilynyt vahvana iästä ja sukupuolesta riippumatta, mutta esimerkiksi Oulussa 
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geminaatio  varioi  nuorilla  koulutetuilla,  mikä  johtuu  mahdollisesti  yleiskielistymisen 

paineesta kaupungeissa (Laakko 1997: 73). 

 

Taulukkoon  6 olen  eritellyt  yleisgeminaatiotapaukset  informanteittain. Yleisgeminaa-

tion vahvasta asemasta torniolaisilla puhujilla kertoo geminoitumisprosentti, joka on 95 

%.  Geminoituminen  on  voimakkainta  eläkeläisillä  ja  laskee  työikäisillä  kaksi  prosent-

tiyksikköä ja koululaisilla 6 prosenttiyksikköä eläkeläisiin verrattuna. Sukupuolten väli-

set  erot  poikkeavat  toisistaan  ikäryhmittäin:  eläkeläisryhmässä  ja  koululaisilla  miesten 

geminoitumisprosentti  on  korkeampi  kuin  naisten,  mutta  työikäisten  ryhmässä  naisilla 

yleisgeminaatio toteutuu useammin kuin miehillä. Tulokset eivät ole siis täysin odotuk-

senmukaisia laaja-alaisten puhekielen piirteiden yleiseen kehitykseen verrattuna.  

 

TAULUKKO 6. Yleisgeminaatio kaikissa ikäryhmissä informanteittain. 

Informantti gem +               
f          % 

gem -               
f        % 

Yhteensä 

Tauno 22 100,0% 0 0,0% 22 

Tuulikki 24 96,0% 1 4,0% 25 

Topi 21 95,5% 1 4,5% 22 

Terttu 47 95,9% 2 4,1% 49 

Taisto 52 98,1% 1 1,9% 53 

Miehet 95 97,9% 2 2,1% 97 

Naiset 71 95,9% 3 4,1% 74 

Eläkeläiset yht. 166 97,1% 5 2,9% 171 

Noora-Maria 32 94,1% 2 5,9% 34 

Niklas 44 97,8% 1 2,2% 45 

Niko-Matti 18 94,7% 1 5,3% 19 

Nanna 27 100,0% 0 0,0% 27 

Niilo 62 92,5% 5 7,5% 67 

Miehet 124 94,7% 7 5,3% 131 

Naiset 59 96,7% 2 3,3% 61 

Työikäiset yht. 183 95,3% 9 4,7% 192 

Perttu 17 100,0% 0 0,0% 17 

Pinja 15 75,0% 5 25,0% 20 

Pihla 33 100,0% 0 0,0% 33 

Pietari 23 88,5% 3 11,5% 26 

Pyry 28 93,3% 2 6,7% 30 

Miehet 68 93,2% 5 6,8% 73 

Naiset 48 90,6% 5 9,4% 53 

Koululaiset yht. 116 92,1% 10 7,9% 126 

Miehet 287 95,3% 14 4,7% 301 

Naiset 178 94,7% 10 5,3% 188 

Kaikki yhteensä 465 95,1% 24 4,9% 489 
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Toisaalta  miesten  lukuun  vaikuttaa  suuresti  informantti Niilo,  joka  tuottaa  viisi  ge-

minoitumatonta  muotoa. Niilolla esiintyy  kaksi  kertaa  lekseemi vapaa-aika,  jossa  ge-

minoitumista ei ole tapahtunut. Sen sijaan Niilolla geminoituu useampaan kertaan lek-

seemi vapaa,  mistä  esimerkki  (17). Koska  aineisto  on näinkin  suppea,  parilla  esiinty-

mällä  on  vaikutusta  prosenttilukuihin. Vapaa-aika esiintymien  poistaminen  ei kuiten-

kaan nostaisi  työikäisten  miesten  ryhmää  työikäisiä  naisia  geminoituneemmaksi. Olen 

poiminut aineistoesimerkkejä yleisgeminaatiosta esimerkkeihin (17– 21).  

 

 

17) -- saa  keskittyä  kuntosalihommaan  ihan- ihan  tosissaan  sen  ajan  mitä  sitte  on 

vappaata. (Niilo) 

18) -- ollaan me sitä issää sielä pari kertaa käytetty ja näin ja tietenki sielä pittää 

käyä kattoon että kaikki on kunnossa mutta muuten sielä ei asu kettään -- (Noo-

ra-Maria) 

19) -- se on sitte tarjoilijapuolela vissiin viimistä vuotta nytten, äläkä kysy ikkää ko 

mie en muista. (Pyry) 

20) -- liikunnanohjaajaksi  tai  fysioterapeutiks  tai- mitä  kaikkea  tuommosta  ja  sitte 

on psykologia. mie haluaisin semmosen ammatin missä mie pystyn auttaan ihmi-

siä jollaki tappaa -- (Pihla) 

21) -- alkaa vähän niinko eri asiat ty- tai tullee vähän niinko uudelleen että pittää it-

teänsä hoitaa-- (Terttu) 

 

Pittää on todella frekventti muoto aineistossani, sillä se esiintyy aineistossa 63 kertaa. 

Muita frekventtejä tapaksia ovat tullee (f 54), mennee (f 46).  

 

 

5.1. Yleisgeminaatio eri painoasemissa 

 

Nahkolan tutkimuksen (1987: 185) mukaan geminaatio on vahvempaa sivu- kuin pää-

painollisen  tavun  jäljessä.  Pelttarin  (1996:  56)  tulokset  viittasivat  päinvastaiseen  ge-

minoitumisilmiöön,  jolloin  pääpainollisen  tavun  jälkeinen  geminoituminen  oli  hyvin 

voimakasta ja sivupainollisen jälkeisessä asemassa vähäisempää. Tämän vuoksi päätin 

tarkastella, onko kehitys jatkanut samaa kulkuaan. Taulukoissa 7 ja 8 olen esitellyt pää- 

ja sivupainollisen tavun jälkeisen geminoitumisen ikäryhmittäin.  
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TAULUKKO 7. Yleisgeminaatio pääpainollisen tavun jäljessä. 

  gem+ gem- Yhteensä 

Eläkeläiset 166 97,1% 5 2,9% 171 

Työikäiset 176 94,6% 10 5,4% 186 

Koululaiset 111 95,7% 5 4,3% 116 

Yhteensä 453 95,8% 20 4,2% 473 
 

 

TAULUKKO 8. Yleisgeminaatio sivupainollisen tavun jäljessä. 

  
gem+                  f            

% 
gem-             
f           %     

Yhteensä 

Eläkeläiset 1 100,0% 0 0,0% 1 

Työikäiset 5 83,3% 1 16,7% 6 

Koululaiset 5 50,0% 5 50,0% 10 

Yhteensä 11 64,7% 6 35,3% 17 
 

 

Kuten  taulukkojen  7  ja  8 luvuista  on  nähtävissä,  sivupainollisia  tapauksia  on  kaiken 

kaikkiaan  hyvin  pieni  murto-osa  kaikista  yleisgeminaatiotapauksista.  Pääpainollisen 

tavun  jälkeisiin  tapauksiin  olen  sisällyttänyt  myös  yhdyssanojen  jälkiosat,  kuten  esi-

merkeistä (22–23) voi havaita. Esimerkeissä (24–26) on muita pääpainollisia tapauksia 

ja esimerkeissä (27–29) sivupainollisen tavun jälkeisiä tapauksia. 

 

22) -- se on ihan hauska tulla. mulla on valinnanvarraa millä tulla [nauraa] -- (Pin-

ja) 

23) -- ei mulla ole minkhäänlaista muistikuvvaa siittä -- (Taisto) 

24) -- onhan sielä semmonen nuorisoseura minne saa mennä pellaamaan sählyä tai 

jotaki. (Perttu) 

25) -- miehet istuu tuola puhhuu jotaki ja me naisten kansa pikkusen niinko hajot-

taa,  ja  meiläki  on  [nimi  poistettu]  kuulo  menny  vähän  huonoksi  niin mie  huo-

maan sen että melkein pittää meän sitte mennä hakehmaan jostaki muualta sitte 

paikkaa -- (Terttu) 

26) -- yks valmentaja voi vettää pakeile reenejä -- (Pietari) 

27) -- että kyllä se sillai niinkö oli kyllä ihan kannattavvaa -- (Nanna) 

28) -- vaikkei ole kiinnostavaa mie saatan välilä kattoa -- (Pietari) 
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29) -- meilä on niinku öö kolme semmosta- tai niinku kaks semmosta niinku valmen-

tajjaa sitte  yks  semmonen  apuvalmentaja  ja  yks  on  sitte  kaverin  isä  ja  seki  on 

siinä  kummiski  valmentamassa.  että  niinku  periaatteessa  neljä valmentajjaa -- 

(Pietari) 

 

 

5.2. Muut geminaatiotapaukset 

 

Yleisgeminaatio  toteutuu  lyhyen  pää- tai  sivupainollisen  tavun  ja  pitkän  vokaaliainek-

sen  välissä. Torniolaisilla  puhujilla  ei  tällä  otannalla  vaikuta  esiintyvän  itäistä  erikois-

geminaatiota, jolloin konsonantti geminoituu pitkän vokaalin edellä tavuasemasta riip-

pumatta.  

 

Tornion puhekielessä esiintyy myös superlatiivin geminaatiomuotoja, joita aineistossani 

on  ainoastaan  muutamia.  Näistä  supistumadiftongillisia  ovat usseimmiten ja lyhhyin, 

kun  taas enniimmäkseen ja pissiin ovat  syntyneet  supistumadiftongillisten  muotojen 

mallin  mukaisesti. Nahkolan  (1987:  57)  mukaan  geminaatio  on  päässyt  peräpohjalais-

murteissa  etenemään  superlatiivissa  keskimääräistä  pidemmälle juuri supistumadifton-

gin mallivaikutuksen vuoksi. Geminaation ehdot täyttävistä superlatiivimuodoista suu-

rin osa sisältää supistumadiftongin, jonka edellä geminoituminen on säännöllistä (Nah-

kola 1987: 57). 
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6. JÄLKITAVUJEN VOKAALIENVÄLINEN h 

 

6.1. Jälkitavuissa säilynyt h fennistiikan historiassa  

 

Jälkitavujen h:n myöhäiskantasuomalainen  muoto  esiintyy  alkuperäisenä  esimerkiksi 

tapauksessa kätehen. Muodosta  on  selkeästi  havaittavissa h:n  sijainti  jälkitavujen  vo-

kaalien  välissä.  Nykyään  lähimpänä  myöhäiskantasuomalaista  edustusta  on  Mantilan 

(1992: 6) mukaan Etelä-Pohjanmaan murre. Torniossa h ei siis esiinny enää alkuperäi-

sellä paikallaan vokaalien välisessä asemassa, vaan jälkitavuissa on tapahtunut moninai-

sia  muutoksia,  joista  kerron  tässä  luvussa  tarkemmin.  Tornion  murteessa  esimerkiksi 

tapaus saunahan voi esiintyä muodoissa saunhaan, sauhnaan, saunnaan tai saunaan. 

 

Jälkitavujen h:n eri varianttien synnystä (saunhaan, sauhnaan) on suomen kielen tutki-

muksen  historiassa  ollut  monenlaisia  tulkintoja.  Aminoff  (1871)  on kutsunut  jälkita-

vuissa tapahtuneita muutoksia sisäheittoilmiöksi, mutta hänen jälkeensä Salonius (1881: 

262),  Cannelin  (1888:  3)  ja  Airila  (1912:  139–140;  205–206)  ovat  nimittäneet ilmiötä 

ensimmäisen  asteen  metateesiksi.  E.  N.  Setälä  oli  metateesiteorian  kannattaja,  mikä 

vaikutti pitkään suomen äännehistoriassa. Mantila todisti väitöskirjassaan (1992) lopulta 

tulkinnat ”ensimmäisen asteen metateesista” (saunhaan) todentamalla sisäheittoteorian 

paikkaansa  pitävyyden,  jolloin  ”toisen  asteen  metateesia” (sauhnaan) voidaan kutsua 

yksinkertaisesti  metateesiksi.  Ensimmäisen  ja  toisen  asteen  metateesiteorian pyrki  ku-

moamaan jo Kettunen (1928), mutta dialektologit eivät vielä silloin hyväksyneet hänen 

teoriaansa. (Mantila 1992: 102–106; Vaattovaara 2009: 67.) 

 

Ennen Mantilan (1992) väitöskirjaakin on metateesitapauksia eroteltu ”ensimmäisen ja 

toisen  asteen  metateesivarianteiksi”,  mutta  ennen kyseistä tutkimusta  ei  ole  osattu  las-

kea ”toisen asteen metateesin” edustusta vain niissä esiintymäympäristöissä, joissa sitä 

saattaa esiintyä. Vaattovaara (2009: 67) mainitsee, että h-varianttien esiintymäympäris-

töjen tarkastelu on välttämätöntä nykyisessä variaationtutkimuksessa, jotta voidaan kar-

toittaa  kielenpiirteeseen  liitettyjä  sosiaalisia  merkityksiä.  Lisäksi  Vaattovaara  toteaa, 

että  yksilöllisiä  edustussuhteita  vertailtaessa  tulee  huomioida  erot  esiintymätapausten 

lingvistisessä edustuksessa sekä tarkastella yksilöllisiä eroja lingvistisen leviämishierar-

kian näkökulmasta. 
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6.2. Jälkitavujen h omassa tutkimuksessani 

 

Tarkastelen  tutkimuksessani  jälkitavujen  vokaalienvälisen h:n  säilymistä  torniolaisten 

puhekielessä. Pelttari (1996) havaitsi tutkimuksessaan h:n olevan väistyvä piirre ja kie-

lenpiirteen  leimallisuudesta  on  kirjoittanut  myös  Mantila  (1997:  19).  h ei  kuitenkaan 

ole ainoastaan katoava piirre, vaan se on levinnyt myös sellaisiin esiintymisympäristöi-

hin, joihin se ei alkuperäisesti kuulu (Mantila 1992: 234–236; Vaattovaara 2009: 156). 

Vaattovaara (2009: 157) toteaakin, että uudet muutokset mutkistavat tapausten ryhmit-

telyä ja tulkintaa.  

 

Tässä  tutkielmassa esittelemäni jaottelu  perustuu h:n  kehitykseen  sanan  sisällä  ja  olen 

myötäillyt Vaattovaaran (1999; 2009) näkökulmaa h:n assimilaatiotapausten analyysis-

sa. Vaattovaaran (2009) tutkimuskohteena on Pellon murre, jonka kehitys on kuitenkin 

erilaista kuin Torniossa (Pelttarin 1996; Kumpulaisen 2009). Suurimmaksi osaksi eroi-

hin  vaikuttaa  se,  että  Tornio  sijaitsee  murrealueen  reunalla,  kun  taas  Pello  sisäosassa. 

Yleisesti ajatellaan, että murrealueen reuna-alueet ovat herkempiä muutoksille.   

 

Kuten jo luvun alussa totesin, alkuperäinen, myöhäiskantasuomalainen jälkitavujen vo-

kaalienvälinen h esiintyy  esimerkiksi  sananmuodossa kätehen, josta  on  nähtävissä h:n 

asema  jälkitavujen  vokaalien välissä. Tornion  murteessa h:ta  ei  kuitenkaan  esiinny  al-

kuperäisessä  asemassaan,  vaan tapaukset ovat  esimerkiksi  muotoa kätheen,  talhoon. 

Sisäheittomuodossa1 (esim. menthiin, saunhaan) h:ta edeltävä vokaali on siis heittynyt 

pois. Metateesimuodossa (esim. kokohnaan, sauhnaan) h on siirtynyt edeltävän soinnil-

lisen  konsonantin  eteen. Assimilaatiosta  puhutaan,  kun h on  assimiloitunut  edeltävään 

konsonanttiin, jolloin tuloksena on yleisgeminaatiota muistuttava muoto esim. konheet 

>  konneet tai  erikoisgeminaatiota  muistuttava  muoto esim. aikhaan  >  aikkaan. On 

myös mahdollista, että h:n assimilaation tuloksena on yleiskielen kanssa yhtenevä muo-

to, kuten esimerkiksi luokhaan > luokkaan. (Mantila 1992: 59; 102; 153; 212; Vaatto-

vaara 2009: 157–158.) Olen havainnollistanut koko aineiston h-edustusta kuviossa 3 ja 

esitellyt tarkemmat tulokset informanteittain taulukossa 9. 

 

                                                
1 Käytän tutkimuksessani myös seuraavia lyhenteitä: sisäheitto hI , metateesi hII. Tekni-
sistä syistä kuviossa lyhenteet ovat vastaavasti h1 ja h2. 



                                                                                36 

 

KUVIO 3. h:n esiintymäsuhteet koko aineistossa. 

 

Kuviosta 3 näkyy jälkitavujen vokaalienvälisen h:n eri varianttien suhteelliset osuudet. 

h1 viittaa sisäheitto- ja h2 metateesimuotoihin. Assimilaatiomuodot sisältävät kolmen-

laisia  muotoja:  yleiskielen  kanssa  yhteneviä  muotoja  sekä  yleis- ja  erikoisgeminaation 

kanssa yhteneviä muotoja. Assimilaatiomuotoja olen käsitellyt tarkemmin luvussa 6.6. 

Tornion murteelle tunnuksenomainen h näyttäisi väistyvän kato- ja assimilaatiomuoto-

jen tieltä. Metateesimuotoja esiintyy koko aineistossa vain 6,5 %, kun taas kato- ja as-

similaatiomuotojen  yhteismäärä on  57,2  % kaikista  niistä  tapauksista,  joissa h:n  esiin-

tyminen olisi mahdollista.  

 

Taulukossa 9 on esitettynä jokaisen informantin h-edustus. Erityisen merkille pantavaa 

on  koululaisten hI-sarake, sillä  sisäheittomuotoja  ei  nuorimmalla  informanttiryhmällä 

ole laisinkaan; metateesimuotojakaan ei ole kuin kaksi esiintymää yhdellä informantilla. 

Käsittelen  kuitenkin  jokaista h-edustustyyppiä erikseen luvuissa  6.3–6.6. Luvussa  7.4 

vertailen vanhempien ikäryhmien tuloksia aiempien seuruukierrosten tuloksiin nähdäk-

seni, millaisia muutoksia yksilöillä on tapahtunut h-edustuksessa. 

 

Katomuotoihin olen laskenut sellaiset muodot, joissa h ei esiinny lainkaan eikä ole se-

koitettavissa esimerkiksi yleiskielen kaltaiseen assimilaatiomuotoon, kuten esimerkiksi 

tapauksessa luokkaan. Luokkaan-tyyppiset  tapaukset  olen  sisällyttänyt  assimilaatiosa-

rakkeen lukuihin. Katomuotoja ovat siis esimerkiksi tapaukset koneet ja aikaan. 
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TAULUKKO 9. Metateesi-, sisäheitto- ja assimilaatiotapaukset informanteittain. 

Informantti 
hI                                         

(f)          % 
hII                                        

(f)          % 
kato                                        

(f)          % 
assimilaatio                                      
(f)          %  

Yhteensä 

Tauno 112 81,2% 14 10,1% 7 5,1% 5 3,6% 138 

Topi 63 75,0% 15 17,9% 4 4,8% 2 2,4% 84 

Taisto 128 80,0% 17 10,6% 9 5,6% 6 3,8% 160 

Terttu 53 52,5% 13 12,9% 19 18,8% 16 15,8% 101 

Tuulikki 44 75,9% 9 15,5% 4 6,9% 1 1,7% 58 

Miehet 303 79,3% 46 12,0% 20 5,2% 13 3,4% 382 

Naiset 97 61,0% 22 13,8% 23 14,5% 17 10,7% 159 

Eläkeläiset 400 73,9% 68 12,6% 43 7,9% 30 5,5% 541 

Niklas 8 8,4% 0 0,0% 47 49,5% 40 42,1% 95 

Niko-Matti 55 72,4% 7 9,2% 12 15,8% 2 2,6% 76 

Niilo 2 2,1% 0 0,0% 45 46,4% 50 51,5% 97 

Noora-Maria 8 9,3% 0 0,0% 45 52,3% 33 38,4% 86 

Nanna 32 23,9% 14 10,4% 38 28,4% 50 37,3% 134 

Miehet 65 24,3% 7 2,6% 104 38,8% 92 34,3% 268 

Naiset 40 18,2% 14 6,4% 83 37,7% 83 37,7% 220 

Työikäiset 105 21,5% 21 4,3% 187 38,3% 175 35,9% 488 

Perttu 0 0,0% 0 0,0% 29 74,4% 10 25,6% 39 

Pietari 0 0,0% 0 0,0% 37 50,7% 36 49,3% 73 

Pyry 0 0,0% 2 2,5% 31 39,2% 46 58,2% 79 

Pinja 0 0,0% 0 0,0% 37 57,8% 27 42,2% 64 

Pihla 0 0,0% 0 0,0% 60 55,0% 49 45,0% 109 

Miehet 0 0,0% 2 1,0% 97 50,8% 92 48,2% 191 

Naiset 0 0,0% 0 0,0% 97 56,1% 76 43,9% 173 

Koululaiset 0 0,0% 2 0,5% 194 53,3% 168 46,2% 364 

Miehet 368 43,8% 55 6,5% 221 26,3% 197 23,4% 841 

Naiset 137 24,8% 36 6,5% 203 36,8% 176 31,9% 552 

Yhteensä 505 36,3% 91 6,5% 424 30,4% 373 26,8% 1393 
 

Havainnollistan h-edustuksen  ikäryhmittäistä  kehitystä  kuviossa  4. h:lliset  muodot  vä-

henevät radikaalisti nuoremmilla ikäryhmillä, mutta myös eläkeläisillä on suuri ero si-

säheitto- ja  metateesimuotojen  kesken.  Kuvion  4  käyrien  suunnat ennustavat h-

edustuksen tulevaa kehityskulkua: kato- ja assimilaatiomuodot yleistyvät h:llisten muo-

tojen kustannuksella.  
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KUVIO 4. h-edustus ikäryhmittäin vuoden 2014 aineistossa. 

 

 

6.3. Sisäheitto 

 

Sisäheittomuotoja esiintyy runsaasti eläkeläisryhmän informanteilla: 73,9 % kaikista h-

tapauksista on  sisäheittoisia.  Eläkeläismiesten  puheessa  sisäheittoisia  muotoja  on 

enemmän  kuin  naisilla,  sillä  eroa  naisiin  on  18,3 prosenttiyksikköä. Eläkeläisistä  kie-

lenoppaista suurin sisäheittoisten prosenttiosuus on Taunolla, kun taas prosentuaalisesti 

vähiten sisäheittoisia on Tertulla. Terttua lukuun ottamatta muiden eläkeläisten sisäheit-

toprosentit  ovat  yli  75  %. Sisäheittomuotojen  osuus  romahtaa kuitenkin nuorempiin 

ikäryhmiin verrattaessa. Työikäisillä hI-muotoja on vain 21,5 % ja sukupuolten välinen 

ero on tasaantunut: miehet käyttävät vain 2,1 prosenttiyksikköä enemmän sisäheittoisia 

muotoja kuin naiset. Havainnollistan sukupuolten välisiä eroja kuviossa 5.  
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KUVIO 5. hI-esiintymien erot sukupuolittain ja ikäryhmittäin vuoden 2014 aineistossa. 

 

Työikäisten ryhmässä informanttien väliset erot ovat suuria. Niilolla sisäheittoisia muo-

toja esiintyy vain kaksi, Niklaksella ja Noora-Marialla on molemmilla kahdeksan esiin-

tymää.  Työikäisistä Niko-Matilla on  sisäheittoisia  muotoja  72,4  %,  joten  hän  käyttää 

niitä  lähes  yhtä  paljon  kuin  eläkeikäiset keskimäärin.  Esimerkkejä  (30–32) sisäheitto-

muodoista: 

 

30) -- siittä menthiin sillai  niinko  keskeltä  linja-autoa  sisälle  ja  sinun  piti  kävellä 

sinne etheen niinko maksammaan -- (Nanna) 

31) -- sen jälkheen tää ois menny myynthiin, niin mes sitte tehtiin sillai, että [nimi 

poistettu]  meni  meilä  vanhin  tytär Vojakkalhaan ja  mes  sitte tulthiin tähän 

näin. (Terttu) 

32) -- ottavav vielä ruat lähtiessä ko ne lähtee kotia että ne jaksava kotia ajjaa niin 

mihin muuale nes sitte ennää jaksaa ei mihinkhään (Taisto) 

 

Ainoastaan  esimerkin  (30)  tapauksessa Vojakkalhaan metateesi  olisi  mahdollinen  (Vo-

jakkahlaan). Sellaisista muodoista, joissa metateesimuutos olisi mahdollinen, on säily-

nyt sisäheittoisina 36,8 %. Suurimmassa osassa muotoja muutos siis tapahtuu, jos sille 

on fonotaktiset edellytykset. Metateesin toteutumisedellytyksistä kerron lisää seuraavas-

sa luvussa. 
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6.4. Metateesi 

 

Metateesin toteutumisen edellytyksenä on h:ta edeltävä soinnillinen konsonantti (koul-

huun > kouhluun). Tutkimusaineistossani  metateesimuotoja  on  pienin  osa  kaikesta h-

edustuksesta, 6,5 %. Metateesimuotoja on eniten eläkeläisillä (12,6 %) ja huomattavasti 

vähemmän  työikäisillä  (4,3  %),  ja koululaisilla h:llisia  muotoja  ei  esiinny  lähes  ollen-

kaan,  metateesimuotoja  ainoastaan 0,5 %.  Työikäisistä  vain  kahdella  informantilla, 

Nannalla ja Niko-Matilla, esiintyy metateesimuotoja. Koska h:llisten muotojen esiinty-

miä on niin vähän, ei metateesin yleistymisestä tai laantumisesta saa enää käsitystä.  

 

Sukupuolten välisiä eroja ei eläkeläisryhmässä juurikaan ole, mutta työikäisten ryhmäs-

sä  pienet  esiintymämäärät  nostavat  naisten  prosentuaalista  osuutta  miesten  osuutta  4,2 

prosenttiyksikköä suuremmaksi. Sukupuolten väliset erot ovat pieniä ja havainnollistan 

eroja kuviossa 6. Aineistossa esiintyvistä sisäheittoisista muodoista, joissa metateesi voi 

tapahtua,  on  metateesimuutos  toteutunut  63,2 %  tapauksista.  Kahdella  informantilla, 

Tertulla ja Nannalla, kaikki ne tapaukset, joissa metateesi voi tapahtua ovat toteutuneet. 

Muilla  informanteilla  osassa  tapauksista  metateesi  on  toteutunut  ja Noora-Marialla 

mahdollisista  metateesitapauksista  ei  ole  toteutunut  yksikään,  vaan  muodot  ovat  sisä-

heittoisia. 

 

 

KUVIO 6. hII-muotojen edustus sukupuolittain ja ikäryhmittäin v. 2014 aineistossa. 
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Esimerkeissä  (33–35)  on  nähtävissä  aineistossa  esiintyneitä  metateesimuotoja.  Osalla 

informanteista  esiintyy  variaatiota h:llisten  ja h:ttomien muotojen  välillä.  Haastattelun 

aikana sama sananmuoto esiintyy sekä h:llisena että h:ttomana. Variointi ennakoi kie-

lenpiirteen  käytön  tiedostamista  ja  antaa  viitteitä  uuden  muodon  leviämisestä  kielen-

käyttöön. 

 

33) -- äiti  on  tuota  vojakkalalainen  aivan  syntyjhään,  sanon suohraan niin  isästä 

mie en oikeasthaan tiä mithään -- ne on erohneet- mie olen ollu aivan läppi ko 

ne on erohnee -- (Taisto) 

34) -- että  kyllä varhmaan jos  ala-asteikäsillä  onki  niin  onhan  se  mutta  että  ei  se  

kyllä emmie muista että sitä ois niinko kokenu mitenkään että se ois jotenki ka-

malaa -- en tiä oliko kaikilla, ei varmaan ollu -- (Nanna) 

35) -- se lähti niinko pariksi viikoksi vain tuuraahmaan sitte että hän ei töihin lähe 

[naurua] rekkahomhiin ja niin se, viis vuotta se ainaki oli sielä -- (Tuulikki) 

 

Nanna on  yksi  monista  informanteista,  joilla  esiintyy  hyvin  sekalaisesti  variaatiota 

varhmaan  ~varmaan. Taistolla esiintyy  sekä  sisäheittomuotoja  että  metateesia  hyvin 

monipuolisesti.  Esimerkin  (33)  tapauksista  muodossa syntyjhään olisi mahdollista  ta-

pahtua metateesi (> syntyhjään).  

 

Mantila (1992: 154–156) on erotellut kuusi erilaista äänneympäristöä, joissa metateesi 

toteutuu. Mantilan tutkimassa aineistossa metateesi on yleisin kahden soinnillisen kon-

sonantin yhtymän jäljessä tavuasemasta riippumatta, toiseksi yleisin pitkän pääpainolli-

sen  vokaalin  jäljessä, kolmanneksi  yleisin pitkän  pääpainottoman  vokaaliaineksen  jäl-

jessä, neljänneksi yleisin lyhytvokaalisen avotavun jäljessä (kun sitä edeltää lyhyt pai-

nollinen tavu), toiseksi harvinaisin lyhyen painottoman vokaalin jäljessä (kun sen edellä 

on pitkä painollinen tavu) sekä kaikkein harvinaisin muissa asemissa kauempana sanas-

sa (myös sivupainollisen lyhytvokaalisen tavun jäljessä). (Mantila 1992: 153–157; 243.)  

 

Metateesi voi tapahtua lähes kaikissa sellaisissa ympäristöissä, joissa h sijaitsee soinnil-

lisen  konsonantin  jäljessä.  Poikkeuksena  tästä  on  kuitenkin  lyhyen  pääpainollisen  vo-

kaalin jälkeinen asema, jossa metateesimuutos ei voi tapahtua (menhään > *mehnään; 

kalhaan > *kahlaan). (Vaattovaara 2002: 517.) h:n metateesin eteneminen on Mantilan 

(1992: 157–172; 189–193) mukaan hierarkkista niin alueellisesti kuin kielellisestikin.  



                                                                                42 

 

Aineistoni  metateesimuotoisia  esiintymiä  on  yhteensä  98, joten  en  lähde  kategorisoi-

maan näin pientä esiintymismäärää esiintymisympäristöjen mukaan.  Myöskään Pelttari 

(1996)  ei  ole  tarkastellut fonotaktisia  asemia  työssään. Vaattovaara  (2009)  on  tutkinut 

metateesin  lingvististä  levinneisyyttä  fonotaktisissa  asemissa.  Lisäksi  hän  on  tutkinut 

metateesiedustuksen  levinneisyyden suhdetta kielenoppaiden  alueelliseen  samaistumi-

seen. (Vaattovaara 2009: 178–193.) 

 

 

6.5. Kato 

 

Yleiskielen  mukainen jälkitavujen  vokaalienvälisen h:n  kato on  yleistynyt  koko  Suo-

messa  eikä  Peräpohjola  ole  jäänyt  kehityksen  ulkopuolelle.  Viime  vuosikymmeninä 

katomuodot ovat yleistyneet erityisesti kaupungeissa (Tekoniemi 1981; Rantanen 1991; 

Häyhä  1991;  Pelttari  1996),  mutta  sen  sijaan  pienemmillä  paikkakunnilla,  kuten  Kitti-

lässä  (Koskelainen  1990)  ja  Pellossa  (Kunnari  1983;  Vaattovaara  1999;  2009)  kato-

muodot  eivät  ole  levinneet  yhtä  laajasti. Vaattovaaran  (2009)  aineistossa h:n  kato  tai 

säilyminen  on  enemmän  kytköksissä  kotiseutuun  samaistumiseen  kuin  sukupuoleen. 

Koska  omassa  tutkimuksessani  en  ole  tutkinut  kielellisiä  asenteita,  joudun  tyytymään 

ikä- ja sukupuolivertailuun. Kuviossa 7 havainnollistan tätä vertailua.  

 

 

KUVIO 7. h:n katoedustus sukupuolittain ja ikäryhmittäin v. 2014 aineistossa. 
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Sukupuolten  väliset  erot  ovat  pieniä  ja  tasoittuvat  selkeästi  nuoremmilla  ikäryhmillä. 

Muun muassa Labovin (1972) mukaan naiset ovat yleensä ensimmäisiä uuden variantin 

omaksujia. Sosiolingvistiikan tutkimustulokset kertovat, että naisilla on ylipäätään mie-

hiä  suurempi  pyrkimys  viestiä  yleiskielen  tai  muun  standardin  mukaan  (Labov  1972: 

243).  Naisilla  katomuotoja  on  enemmän,  mikä  ennakoi  piirteen  yleistymistä.  Miehillä 

murteelliset  muodot  ovat  säilyneet  vain  hiukan paremmin  kuin  naisilla.  Esimerkkejä 

(36–40) h:n kadosta: 

 

36) -- tietenki se nyt on tämä että kö Arpelaanki piti saaha oppilhaita niin sitte ne 

pittää ottaa periaatteessa  kaikki Vojakkalan koulun oppilhaat-- (Niilo) 

37) -- ainaki siitä puhutaan että Kivirannala on niin täyttä että mikä se sitte on hy-

vä. -- sitähän istuskeltiin kaupala ja nuorisoseuran portaila -- (Noora-Maria) 

38) -- sen jälkeen sitte ammattikouluun ja sielä kolme vuotta koneistajaksi- koneis-

tajaksi kävin -- (Niilo) 

39) -- me mentiin naimisiin ko tuota tyttö oli- olisko se ollu yheksän kuukauen suu-

rin piirtein --  (Nanna) 

40) -- se ehkä tullee käymään meilä ens vuona -- sit se lähti kans vähän aikasemmin 

koska se ei oikein tullu toimeen hyvin -- (Pinja) 

 

Esimerkissä (36) h on kadonnut sananmuodosta Arpelaanki, mutta muissa ympäröivissä 

sanoissa h esiintyy, joten tietoisesta yleiskielisyyspyrkimyksestä tuskin on kyse. Erityi-

sestikään  kun Niilolla ei  esiinny  muutoin h:llisia  muotoja. Haastattelun  alkupuolella 

Niilo käyttää  assimiloitunutta  muotoa Arpellaan. Noora-Marialla h:ttomat  esiintymät 

eivät vaikuta kontekstissaan kovin sattumanvaraisilta, vaan puheesta välittyy harkitumpi 

puhetapa kohti yleiskielistä kielimuotoa. 

 

 

6.6. Assimilaatio 

 

Assimilaatiossa  vierekkäiset  äänteet  muuttuvat  joko  osittain  tai  täysin  toistensa  kaltai-

siksi. Assimilaatio  on  yksi  yleisimmistä  kielenmuutoksen tyypeistä.  Jo  Airila  (1912: 

132)  mainitsee  jälkitavujen  vokaalienvälisen h:n  assimiloitumisesta  edeltävään  konso-

nanttiin. Airilan assimilaatiotapaukset ovat sh > ss -tapauksia ja muiden tapausten yh-

teydessä Airila käyttää termiä klusiilien aspiroituminen. (Airila 1912: 132.)  
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Mantilan  (1992:  212) tarkastelemassa aineistossa  assimilaatio s:n  jäljessä  on  yleistä 

Peräpohjolassa  ja  Tornion  murteistossa osittain jopa  100-prosenttista.  Muiden  konso-

nanttien jäljessä assimilaatio on sen sijaan harvinaista tai hyvin harvinaista. Vaattovaara 

(2009:  199)  toteaa,  että  assimilaatiomuotoja  voidaan  pitää  eräänlaisena h:n  säilyttämi-

sen  ja  kadon  välimuotona.  Pellolaisnuorilla  suurin  osa  assimilaatiomuodoista  on  eri-

koisgeminaatiota muistuttavia, mikä poikkeaa muun muassa Mantilan (2014) tuloksesta 

hänen tarkasteltuaan Kumpulaisen (2009) nuorimman ryhmän informanttien assimilaa-

tiotapauksia (ks. luku 7.4).  

 

Nahkola  (1987:  75)  arvelee,  että  jälkitavuissa  säilynyt h on  saattanut  tukea  yleisgemi-

naation tuloa murteeseen. Assimilaation tuloksena syntyvät muodot nimittäin ovat aina 

joko  yleisgeminaatio- tai  erikoisgeminaatiomuotojen  kaltaisia  tai  yleiskielen  mukaisia. 

Toisaalta yleisgeminaation leviäminen voi myös päinvastoin vahvistaa assimiloitumista. 

Vaattovaaran  (1999)  aineistossa  pellolaisnuorten  puheessa  assimiloitumista  tapahtuu 

enemmän kuin keski-ikäisillä. Vaattovaaran tutkimuksessa olleet nuoret ovat myös alt-

tiita  assimiloimaan h:n,  olipa  tulosmuoto  yleiskielinen  tai  murteellinen  (Vaattovaara 

2002: 521).  

 
Kuten  jo kuvio  4  (s.  38)  havainnollisti,  assimilaatiomuodot  ovat  lisääntyneet  nuorem-

milla ikäryhmillä. Erittelen seuraavaksi erilaisten assimilaatiototeutumien suhdetta toi-

siinsa  ja  niiden  toteutumista  sukupuolittain  ja  ikäryhmittäin.  Kuvio 8 havainnollistaa 

koko aineiston toteutuneiden assimilaatiomuotojen jakautumisen. A1 tarkoittaa yleiskie-

len mukaisia assimilaatiomuotoja, kuten esimerkiksi (kauphaan >) kauppaan. A2 viittaa 

yleisgeminaatiomuotojen kaltaisiin muotoihin (mithään >) mittään ja a3 viittaa erikois-

geminaatiomuotojen kaltaisiin assimilaatiomuotoihin: (jatkethaan >) jatkettaan. 
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KUVIO 9. Toteutuneiden assimilaatiomuotojen määrä ikäryhmittäin. 

 

Olen  havainnollistanut assimilaatiotapausten  toteutumista  ikäryhmittäin  kuviossa  9. 

Määrällisesti eläkeläisryhmässä kaikkia assimilaatiomuotoja on vähiten, kuten jo aiem-

min luvussa totesin. Kuten kuviosta 9 näkyy, kaikilla ikäryhmillä eri assimilaatiotapa-

ukset  noudattavat  samaa  jakaumaa:  yleiskielen  kaltaista  assimilaatiota  on  eniten,  eri-

koisgeminaation kaltaista vähiten. Kato on nuorilla silti vielä assimilaatiota yleisempää, 

kuten  totesin  kuvion  4  yhteydessä. Esittelen  vielä  muutamia  aineistoesimerkkejä  eri 

assimilaatiotapauksista esimerkeissä (41–43): 

 

41) -- se koruja tekkee, mikä son -- ei mittään hajua -- se on sitte tarjoilijapuolela 

vissiin viimistä vuotta nytten, äläkä kysy ikkää ko mie en muista. (Pyry) 

42) Päiväkottiin ois tarkotus laittaa mutta tuota me ollaan nyt niinko minun äitin ja 

isän kans sitte sovittu kuitenki -- (Nanna) 

43) -- silloin  ko  mie  olen  sitte  menny naimissiin,  tehny  lapset  niin  mie- me  Vojak-

kalhaan rakensimmaki -- (Terttu) 

 

Yleiskielen kaltaisia esimerkkejä ovat tapaukset ollaan ja vissiin, yleisgeminaation kal-

taisia mittään ja päiväkottiin sekä  erikoisgeminaation  kaltainen  tapaus  on  esimerkin 

(43) naimissiin.  
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7. VERTAILU AIEMPIIN SEURUUTUTKIMUKSIIN 

 

 

Tässä luvussa vertailen tarkastelemiani kielenpiirteitä aiempien seuruukierrosten tulok-

siin  ja  teen  reaaliaikaista  vertailua.  Osittain  näkökulmani  on  yhteisön  reaaliaikaisissa 

muutoksissa,  mutta  joitakin  kielenpiirteitä  on  ollut  järkevää  ja  mahdollista  tarkastella 

myös yksilön kielen muuttumisen kannalta.  

 

 

7.1. Yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominit aiemmissa seuruututkimuksissa 

 

Pelttarin  (1996)  tutkimuksessa  naiset  ja  miehet  käyttivät  yksikön  1.  persoonan  per-

soonapronominia lähes yhtä paljon, kun taas Kumpulaisen (2009) tuloksissa on huomat-

tava  ero  naisten  ja  miesten  tuottamien  pronominien  frekvensseissä – naiset  käyttivät 

persoonapronomineja lähes kaksi kertaa niin paljon kuin miehet. Mie ja sie -varianttien 

käyttö oli sekä Pelttarin että Kumpulaisen aineistossa lähes sataprosenttista. Taulukossa 

10 olen esitellyt vielä kaikkien seuruukierrosten eri varianttien prosentuaaliset osuudet. 

Käytän tulevissa taulukoissa ja kuvioissa aineiston keruuvuosia eli Pelttarin (1996) ai-

neisto  on  kerätty  vuonna  1992, Kumpulaisen  (2009)  vuonna  2002.  Omaan  aineistooni 

viittaa vuosiluku 2014. 

 

TAULUKKO 10. Yksikön 1. persoonan persoonapronominien reaaliaikainen variaatio. 

Variantti \ keruuvuosi 1992 2002 2014 

mie 99,7% 99,3% 100,0% 

minä 0,2% 0,5% 0,0% 
mä(ä) 0,2% 0,2% 0,0% 
 

Yksikön toisen persoonan muotojen käyttö on Pelttarin (1996) aineistossa runsaampaa 

kuin myöhemmissä tutkimuksissa. Tämä selittyy varmasti suurimmaksi osaksi sillä, että 

Pelttari tunsi haastateltavat entuudestaan, jolloin haastattelutilanteissa vuoropuhelua on 

ollut enemmän.   

 

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että mie ja sie eivät ole häviämässä Tornion puhekielestä. 

Kehityskulku  voi tietysti muuttua,  sillä Liisa  Nurmesniemen  (2004)  pro  gradu -

tutkielmassa Keminmaassa asuvat nuoret ovat siirtyneet käyttämään mä(ä)-pronominia 
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sekä minä-varianttia.  Tutkimuksen  nuorten  mukaan ainoastaan vanhemmat  ihmiset 

käyttävät enää mie ja sie-variantteja. (Nurmesniemi 2004: 58.) Nurmesniemen mukaan 

keminmaalaisnuoret  eivät erota  omaa  murrettaan  Oulun  murteesta,  mutta  kokevat  sel-

vän  eron  peräpohjalaismurteisiin.  Toisaalta  pohjoisen  suuntaan  murteiden  välinen  raja 

on jyrkempi (Mantila 2000: 188–201), eikä Oulun seudun murteen prestiisiarvo välttä-

mättä ulotu Tornioon saakka.  

 

Persoonapronominit mie ja sie kuuluvat  Mantilan  (1997)  piirreryhmittelyssä  elävien 

paikallisuuksien  ja  yleistyvien  puhekielen  piirteiden  ryhmään.  Alun  perin mie,  sie -

variantit kuuluvat kaakkoismurteisiin sekä peräpohjalaisiin murteisiin, mutta piirre vai-

kuttaa leviävän sekä maantieteellisesti että sosiaalisesti (Hurtta 1999: 82). Mantila erot-

taa elävien paikallisuuksien ryhmän piirteet laajalle leviävistä puhekielen piirteistä sillä 

perusteella, että tämän ryhmän piirteet ovat levinneisyydestään huolimatta sosioaalisesti 

ja  alueellisesti  rajallisempia  eivätkä  kuulu  pääkaupunkiseudun  puhekieleen  (Mantila 

2004: 328). 

 

 

7.2. t:n heikon asteen vastineet aiemmissa seuruututkimuksissa 

 

Pelttari  (1996:  70–76)  ja  Kumpulainen  (2009:  60–64)  ovat  tarkastelleet t:n  heikon  as-

teen  vastineita  kolmessa  äänneympäristössä:  lyhyen  ja  pitkän  vokaaliaineksen  jäljessä 

sekä hd-yhtymässä. Vähiten esiintymiä Pelttarin aineistossa on lyhyen vokaalin jäljessä, 

kun taas pitkän vokaaliaineksen jäljessä ja hd-yhtymässä esiintymiä on moninkertaisesti 

ja suurin osa tapauksista on katovariantteja.  Kumpulaisen tulokset noudattelevat samaa 

linjaa (Kumpulainen 2009: 60–64). 

 

Kuten  mainitsin  jo  luvussa kolme, Pelttari  (1996:  69)  ja  Kumpulainen  (2009:  56–57) 

ovat  rajanneet  tarkasteluistaan  pois tapaukset edellinen, tiedotusväline, äidinkieli sekä 

taide-alkuiset yhdyssanat.  Lisäksi  Kumpulainen  on  jättänyt  pois tapaukset edelleen ja 

tiedekunta. Peruste tapausten pois rajaamiselle on niiden vahva yleiskielinen leima. Li-

säksi  aineistoista  on  rajattu  pois kyyti-lekseemi,  koska  se  voi  taipua  kahdella  tavalla 

kyytti: kyytin tai kyyti: kyydin. Myös äiti ja täti on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, sillä 

ne  esiintyvät  sekä  Pelttarin  että  Kumpulaisen  aineistoissa  vahva-asteisina. Omassa  ai-

neistossani lekseemejä äiti ja täti esiintyy niin heikko- kuin vahva-asteisina, mutta kos-
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joten voin vain arvailla, mikä vaikuttavasti pienempään esiintymismäärään voisi vaikut-

taa. Pelttarin (1996) aineisto on laajempi jo siksikin, että hänellä on nauhoituksia viisi-

toista tuntia, Kumpulaisella (2009) sen sijaan yhdeksän. Näin ollen oma aineistoni, 7,5 

tuntia, ei poikkea enää Kumpulaisen haastattelumateriaalista paljoakaan. Silti t:n heikon 

asteen vastineiden määrä on omassa aineistossani vain kolmasosa Kumpulaisen aineis-

tossa esiintyneistä tapauksista (Kumpulainen 2009: 58). Aineistossa esiintyneiden tapa-

usten vähyydestä huolimatta tulokset ovat hyvin samansuuntaisia ja odotuksenmukaisia 

kuin aiemmilla seuruukierroksilla.  

 

Pelttarin (1996) aineistossa kato on säilynyt parhaiten pitkän vokaaliaineksen jäljessä ja 

lyhyenkin vokaalin jäljessä d-varianttia esiintyy vain satunnaisesti. Useilla puhujilla ei 

ole lainkaan d:tä. Parhaiten kato on säilynyt keski-ikäisillä miehillä ja yhtä puhujaa lu-

kuun  ottamatta  keski-ikäisillä  naisilla.  Ero  nuoriin  ei  ole  kuitenkaan  suuri.  (Pelttari 

1996: 71–75.) Kumpulaisen (2009) tulokset noudattavat samaa jakaumaa, vaikka pitkän 

vokaalin jälkeisissä tapauksissa onkin kolme prosenttiyksikköä enemmän d:llisiä vasti-

neita. Lyhyen  vokaalin  jälkeisiä d-tapauksia  on  Kumpulaisen  aineistossa  kymmenen 

prosenttiyksikköä enemmän kuin Pelttarilla (Kumpulainen 2009: 60–62). Kurjen (2005: 

95–97) mukaan aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että d yleistyy ensimmäisenä tähän 

tavuasemaan  tai  ylipäätään  vokaalinjälkeiseen  asemaan. Havainnollistan  reaaliaikaista 

vertailua eri äänneympäristöissä kuvioiden 11–12 avulla.  

 

 

KUVIO 11. t:n heikon asteen vastineiden reaaliaikainen vertailu lyhyen vokaalin jälkei-

sessä asemassa. 
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Lyhyen vokaalin jälkeisissä tapauksissa vaikuttaisi nopealla silmäyksellä siltä, että ka-

tomuodot  olisivat  yleistymässä,  eivätkä d:lliset  vastineet  olisikaan  lisääntymässä  tässä 

äänneympäristössä. Kyse on kuitenkin hyvin pienistä frekvenssimääristä; Kumpulaisen 

(2009) aineistossa lyhyen vokaalin jälkeisiä d-vastineita on 16/88, kun taas omassa ai-

neistossani vastaava esiintymien suhdeluku on 4/25. En siis pitäisi muutamien prosent-

tiyksiköiden  muutosta  kovinkaan  merkittävänä,  vaan  kiinnittäisin  huomion  siihen,  että 

d:llisten  tapausten  osuus  suhteessa  katotapauksiin  on  pysynyt  suhteellisen  samana  ja 

tulokset ovat hyvinkin odotuksenmukaisia aikaisempiin tuloksiin verrattuna.  

 

Pitkän vokaalin jälkeiset tapaukset myötäilevät samaa suuntausta; katotapauksia on sel-

keästi  suurin  osa  vastineista,  mutta  myös d:llisiä  vastineita  esiintyy  aineistossa.  Esiin-

tymämääriä  vertaillessa erot  ovat  jälleen  pieniä,  sillä  Kumpulaisella  (2009)  pitkän  vo-

kaalin jälkeisiä d:llisiä vastineita on 16, omassa aineistossani 11.  

 

 

KUVIO 12. t:n heikon asteen vastineiden reaaliaikainen vertailu pitkän vokaalin jälkei-

sessä asemassa. 

 

Lähes  poikkeuksetta h:n  jälkeisessä  asemassa  heikon  asteen  vastine  on  kato  kaikkina 

seuruuvuosina.  Aineiston  keruuvuonna  1992  katoa  on  esiintynyt  98  %  ja  niin t:llisiä 

kuin d:llisiäkin vastineita on molempia ollut 1 % kaikista vastineista. Vuoden 2002 ai-

neistossa t:llisiä vastineita ei ole ollut laisinkaan, katoprosentti on 99 ja d:llisiä vastinei-

ta  1  %.  Katomuodot  ovat  siis  yleisiä  kaikissa  yllä  olevissa  äänneympäristöissä,  mikä 

selittyy kadon yleisyydellä. Kato on hyvin säilyvä sekä leviävä kielenpiirre. 
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7.3. Yleisgeminaatio aiemmissa seuruututkimuksissa 

 

Yleisgeminaatiota  esiintyy  hyvin  laajalti  suomen  murteissa  (Kettunen  1940,  kartta  2), 

mutta  monissa  suomen murteissa  yleisgeminaatio  on  nykyään  kuitenkin  hävinnyt  tai 

häviämässä (Nahkola 1987: 92). Poikkeuksena mainitaan Oulun murre. Nahkola (1987: 

92)  on  ennustanut,  että  murrepiirre  hävinnee  kaupungeista,  mutta  voi  hyvinkin  säilyä 

maaseudulla.  

 

Reaaliaikainen vertailu  eri  seuruukierrosten  yleisgeminaatiotapausten  kohdalla  ei  ole 

luotettavaa, sillä sekä Pelttari (1996) että Kumpulainen (2009) ovat sisällyttäneet yleis-

geminaatiomuotoihin  myös  jälkitavujen h:n  assimilaatiotapaukset. Kumpulainen  on 

tarkastellut  yleisgeminaatiomuotoja  ainoastaan  neljältä  informantilta,  joten  myös  se 

hankaloittaa tulosten vertailua. Lisäksi Kumpulaisen (2009: 83–88) tarkastelun kohtee-

na olleesta neljästä informantista ainoastaan yksi on aineiston keruuhetkellä asunut Tor-

niossa.  

 

Pelttari (1996: 53) on jättänyt tutkimuksensa ulkopuolelle kymmenkunta tapausta, jotka 

esiintyvät  hänen  aineistossaan  vain  yleiskielisessä  muodossa. Pelttarin  tutkimuksesta 

ilmenee, että yleisgeminaatio on todella voimakasta, ja että yläkoululaisilla geminaatio-

ta  on  enemmän  kuin  eläkeläisillä. Tornion  murteessa  esiintyy  lisäksi  assimiloitumista, 

joka vaikuttaa geminaatiolta. Kettunen (1960: 90–91) on nimittänyt assimilaatiota vale-

geminaatioksi,  minkä  vuoksi  Pelttari  (1996)  on  laskenut  geminaatiotapauksiksi  myös 

mahdolliset assimilaatiotapaukset. Pelttarin aineistossa yleisgeminaatio on säilynyt 95-

prosenttisesti ja erot ikäryhmien välillä ovat pieniä. Vähiten geminoituneita muotoja on 

eläkeläisikäisillä naisilla ja eniten koululaispojilla. (Pelttari 1996: 53–54.)  

 

Pelttarin (1996: 57) aineistossa yleisgeminaatio on sivupainollisen tavun jäljessä jonkin 

verran  vähäisempää  kuin  pääpainollisen  tavun  jäljessä,  87  %  tapauksista  (f 23/31)  on 

geminoituneita. Kuitenkin sivupainollisia tapauksia on ainoastaan kaksi prosenttia kai-

kista  Pelttarin  yleisgeminaatiotapauksista,  joten  tulokset  ovat  suuntaa-antavia. Omassa 

aineistossani sivupainollisen tavun jälkeisiä tapauksia oli lähes yhtä pieni osuus, 3,4 % 

kaikista yleisgeminaatiotapauksista. 
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Koska kvantitatiivinen vertailu seuruukierrosten välillä ei ole suoraviivaista, tarkastelen 

Pelttarin  (1996)  kvalitatiivisia  havaintoja  ja  vertailen  niitä  omiin  tuloksiini.  Pelttarin 

(1996: 57–59) aineistossa geminoitumattomia muotoja ovat esimerkiksi sivupainollisen 

tavun jälkeisessä asemassa: kilpailijaa, laskettelee, opettajaa ja ällöttävää. Vaikka Pelt-

tari  toteaakin,  että  pitkän  vokaalin  edellä partitiivimuodot  ovat geminoituneet hyvin, 

nostaa hän esille kuitenkin muutaman geminoitumattoman tapausesimerkin: hyvää, ja-

lansijaa, keittokalaa, kilpailijaa, kovaa, lisää ja opettajaa. Omassa  aineistossani  edellä 

mainituista muodoista ovat geminoituneet: opettajjaa, lissää ja hyvvää. Lisäksi kilpaili-

jaa-tyyppisistä tapauksista aineistossani on geminoitunut valmentajjaa. Muista Pelttarin 

poimimista geminoitumattomista esimerkkitapauksista ei ole esiintymiä omassa aineis-

tossani.  Pienten  esiintymämäärien  vuoksi  on  tietysti  mahdotonta  tehdä  johtopäätöksiä 

siitä, onko yleisgeminaatio levinnyt Tornion puhujilla laajempiin konteksteihin viimei-

sen  kahdenkymmenen  vuoden  aikana. Kvalitatiivisten  havaintojen  tekeminen  ei  siihen 

toisaalta pyrikään. 

 

 

7.4. Jälkitavujen vokaalien välinen h aiemmissa seuruututkimuksissa 

 

Pelttari  (1996:  23–33;  48–52) on tarkastellut  jälkitavujen h:n  metateesi-, sisäheitto-, 

kato- sekä  assimilaatiomuotoja.  Assimilaatiomuotoja  Pelttari  ei  ole  eritellyt  sen  mu-

kaan,  millainen  muoto  assimilaation  tuloksena  syntyy. Pelttarin  eläkeläisillä h:llisista 

muodoista  kaksi  kolmasosaa  on  metateettisia.  Pelttari  on  verrannut  tuloksiaan  Häyhän 

(1991: 70–72) tutkimuksen eläkeläisten käyttämiin metateesimuotoihin: Tornion eläke-

läisillä  on  huomattavasti  enemmän  metateesimuotoja  kuin  Alatornion  eläkeläisillä, 

vaikka jälkitavujen vokaalienvälinen h on säilynyt Torniossa heikommin (Pelttari 1996: 

48). Myös Pelttarin työikäisillä metateesimuotoja on enemmän kuin sisäheittoisia.  

 

Kumpulainen (2009: 81–93) on tutkinut jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta neljän infor-

mantin  kielestä.  Kumpulainen  ei  ole  eritellyt  tapauksia tarkemmin,  mutta yleisesti  tu-

lokset  viittaavat  siihen,  että  tarkastelun  kohteena  olleet  neljä  nuorta  aikuista  ovat  hyl-

käämässä h:n (Kumpulainen 2009: 91). Kumpulaisen tarkastelemista nuorista aikuisista 

kolme asui haastatteluhetkellä kauempana Torniosta, joten h:n väistyminen ei ole vält-

tämättä  totuus  varsinaisten  Vojakkalassa  asuvien  kielenkäytöstä. Ainoan  silloin Torni-

ossa asuneen informantin kielenkäyttöä en myöskään voi vertailla, sillä hän ei ole ollut 
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Katomuotoja  on  runsaasti  kaikilla  muilla  informanteilla  paitsi Niko-Matilla. Tulokset 

osoittavat,  että työikäisten  informanttien h:llisten  muotojen  osuus  ei  ole  kasvanut  iän 

myötä muilla kuin Niko-Matilla. Tämän tyyppinen kehitys enteilee sitä, että jälkitavujen 

h katoaa  Tornion  puhekielestä  hiljalleen,  mikäli  työikäisten  ikäluokka  ei  puhu  omille 

lapsilleen h:ta käyttäen. Lapset eivät näin ollen opi jälkitavujen h:n moninaista järjes-

telmää luonnostaan, jolloin kielenpiirre häviää kokonaan uudelta sukupolvelta. Uusim-

pien reaaliaikatutkimusten mukaan idiolektit saattavat toisinaan kuitenkin muuttua vielä 

aikuisiällä huomattavasti (Kurki 2005: 235).  

 

Kurjen (2005: 240) mukaan ryhmän jäsenten edustusten väliset erot ovat sidoksissa kie-

lenmuutoksen eri vaiheisiin. Muutoksen nopeassa keskivaiheessa yksilöiden väliset erot 

ovat  kaikkein  suurimmillaan,  mikä  voisi  sopia  jälkitavun h:n  variaatioon  työikäisillä 

puhujilla. Teoriaa  vahvistaa  se,  etteivät  eläkeläisryhmän  yksilöiden  väliset  erot  ole  lä-

heskään yhtä silmiinpistäviä kuin työikäisillä. Kurjen mukaan tyypillistä myös on, että 

osa ryhmästä myötäilee vanhaa ja osa uutta kantaa ja näiden välissä on vielä useita toi-

sistaan poikkeavia edustustapoja (Kurki 2005: 240).  

 

Mantila  (2014)  on  tarkastellut  Kumpulaisen (2009) aineistoa  ja  laskenut  nuorimman 

informanttiryhmän h-tapaukset. Analyysin  perusteella  erikoisgeminaatiomuotoista  as-

similaatiota  tapahtuu  vähiten. En  kuitenkaan  voi täysin hyödyntää  Mantilan  analyysia 

reaaliaikaisessa  tulosten  vertailussa,  sillä  omassa  tutkimuksessani Kumpulaisen  nuorin 

ryhmä ei ole mukana. Voin silti tehdä suuntaa-antavia vertailuja oman koululaisryhmäni 

informanttien kieleen. Mantilan analyysin lopputuloksena on, että yleiskielen mukaisis-

sa assimilaatiotapauksissa assimiloituminen tapahtuu aina, yleisgeminaation mukaisissa 

kahta  muotoa  lukuun  ottamatta  aina,  mutta  erikoisgeminaation  mukaisissa  tapauksissa 

vain  18,1  %:ssa  kaikista  tapauksista.  (H.  Mantila,  henkilökohtainen  tiedonanto 

12.6.2014.) Esittelen oman aineistoni koululaisryhmän assimilaatiomuotojen toteutumat 

kuviossa 19.  
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8. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen  tässä  tutkimuksessa  tarkastellut Tornion  murteen  nykytilannetta  ja  muutosta  vii-

meisen  22  vuoden  aikana  entisen  Alatornion  alueella.  Tutkimukseni  on  kvalitatiivista 

tutkimusta ja havainnollistamisen tukena olen käyttänyt kvantitatiivisia keinoja. Tarkas-

teltavana ollut informanttijoukko on hyvin pieni osa Tornion murteen puhujista, ja hei-

dän puheensa perusteella voi tehdä ainoastaan suuntaa-antavia päätelmiä murteen muut-

tumisesta. Olen kerännyt aineiston talven 2013 ja kevään 2014 aikana ja haastatteluai-

neistoa  on  yhteensä  7,5  tuntia. Olen  keskittynyt  tarkastelemaan  neljää  kielenpiirrettä: 

yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronomineja, t:n heikon asteen vastineita, yleisge-

minaatiota sekä jälkitavujen h:ta. Aineistossa esiintyneet piirrekohtaiset esiintymismää-

rät  eivät  olleet suuria, joten sukupuolen  ja  iän  merkitystä  tuloksiin ei voi  pitää yksin-

omaisena totuutena. Vaikka sukupuolten välisiä eroja esiintyikin, se ei viittaa välttämät-

tä tilastollisesti merkitsevään yhteyteen. 

 

 

8.1. Tulosten yhteenveto 

 

Lähes kaikki tutkimani kielenpiirteet esiintyivät kaikkien ikäryhmien puheessa. Jälkita-

vujen h esiintyi vain yhdellä koululaisryhmän puhujalla; muilla saman ikäryhmän nuo-

rilla h:n  tilalla  oli kato tai  assimiloitunut  muoto. Kielenpiirteelle  on  todennäköisesti 

käymässä kuten leimallisille maakuntapiirteille yleensä: jälkitavujen h häviää murteesta. 

Jo 1990-luvun alussa Tornion kaupunkialueilla on esiintynyt vähemmän h:ta kuin maa-

seudulla. Lisäksi assimilaatiomuotojen erittely osoittaa, että jälkitavujen h:n järjestelmä 

on  kokonaan  uudistumassa  murteessa.  Varsinaisista h:n  esiintymistä  on hankala  muo-

dostaa kokonaiskuvaa, sillä nuorilla h:lliset muodot ovat harvassa ja työikäisilläkin koh-

talaisen vähäisiä. 

 

Laaja-alaisiin puhekielen piirteisiin luokiteltava yleisgeminaatio on vielä hyvin säilynyt 

murrepiirre,  joskin  geminoituneiden  muotojen osuus  laskee  ikäluokittain;  eläkeläisillä 

geminoituneita muotoja on 97,1 %, työikäisillä 94,9 % ja koululaisilla 92,4 %. Radikaa-

leja  muutoksia  ei  siis  ainakaan  vielä  ole  tapahtunut.  Eläkeläisten  ja  koululaisten  ryh-

mässä  miehet  ovat  naisia  murteellisempia, kun  taas  työikäisillä  naisilla  on  enemmän 

geminoituneita muotoja kuin saman ikäryhmän miehillä. Tulokset myötäilevät siis osit-
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tain yleisesti laaja-alaisille puhekielen piirteille määriteltyjä ominaisuuksia: naiset käyt-

tävät piirrettä vähemmän kuin miehet ja nuoret vähemmän kuin vanhemmat ikäryhmät. 

t:n heikon asteen vastineista kato tunnetaan yleistyvän puhekielisyyden piirteenä. Kato 

on kuitenkin ollut Tornion murteelle tyypillisin muoto jo pitkään, joten varsinaisesti ei 

voida puhua  piirteen  leviämisestä Tornion  murteeseen,  laajalle  levinnyt  piirre  lähinnä 

tukee  kadon  säilymistä  Torniossa.  Kato  (tai  siirtymä-äänne)  on  kaikissa  ikäryhmissä 

säilynyt  hyvin,  mutta  murteellisia  muotoja  on  enemmän  vanhoilla  kuin  nuorilla  ja 

enemmän miehillä kuin naisilla. Reaaliaikaisessa vertailussa t-vastine on kadonnut ko-

konaan vuoden 2014 aineistosta. Todennäköisesti katovastine saa tukea yleispuhekieles-

tä, joten se säilynee Torniossa vielä pitkään. Yleiskieli tukee toisaalta d:llisiä muotoja, 

joten niiden osuus vastineista mahdollisesti kasvaa. En kuitenkaan usko, että d syrjäyt-

tää katoa ainakaan kovin nopeasti. 

 

Pronominit mie ja sie ovat elävä paikallispiirre Tornion murteessa ja tutkimusaineistos-

sani ei esiinny lainkaan muita variantteja. Murrepiirre todennäköisesti säilyy vielä pit-

kään Tornion murteessa, sillä minkäänlaisia merkkejä ei näy siitä, että piirrettä karteltai-

siin tai siihen liittyisi negatiivista arvolatausta. Persoonapronominin avulla voidaan jopa 

tehdä eroa muihin murteisiin ja heidän puhetapaansa, esimerkiksi Kemin ja Keminmaan 

mä(ä) ja sä(ä)-variantteihin. Tutkimusaineistoni  koululaisista  kaikki  käyvät  kuitenkin 

yläastetta,  jossa  on  oppilaita  Tornion  muilta  kyliltä  ja  kaupunkialueilta.  Jos  painetta 

muiden kuin mie- ja sie-varianttien käyttöön olisi, esiintyisi varmasti nuorten puheessa-

kin variaatiota.  

 

 

8.2. Tutkimushypoteesien toteutuminen 

 

Tutkimukseni lähtökohtana minulla oli viisi hypoteesia. Oletuksenani oli, että vanhem-

milla  ikäryhmillä  kielenmuutoksia  on  tapahtunut  vähiten. Reaaliaikainen vertailu  ei 

todellisuudessa  onnistunut  niin  hienosti  kuin  aluksi  suunnittelin,  joten  on  vaikea  var-

masti sanoa, onko vanhemmilla ikäryhmillä tapahtunut vähiten kielenmuutoksia kaikki 

kielenpiirteet  mukaan  lukien.  Jälkitavujen h:n  kohdalla ikäryhmien  muutosten  vertailu 

oli mahdollista  vuoden  1992  seuruukierroksen  ja  oman  aineistoni  välillä. Luvussa  7.4 

olen  esitellyt  reaaliaikaisen  vertailun  tuloksia, ja  kuvioita  tarkastelemalla  työikäisten 
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muutokset vaikuttaisivat suuremmilta kuin eläkeläisten. Yksilölliset erot ovat kuitenkin 

suuria.  

 

Toinen  hypoteesini  oli,  että jälkitavujen h:ta ei  esiinny  välttämättä  ollenkaan nuorem-

milla  informanteilla. Tämä  hypoteesi  pohjautui aiempien  seuruukierrosten  ja  Pellon 

puhekielen  tutkimustuloksiin.  Tulokset  olivat  siis  odotuksenmukaisia,  sillä  ainoastaan 

yhdellä informantilla esiintyi kaksi h:llista muotoa. Työikäisillä muutokset olivat yksi-

löllisiä,  sillä  osalla h:llisten  muotojen  määrä  oli  lisääntynyt,  osalla  vähentynyt. Myös 

metateesimuotojen  säilyminen  kiinnosti minua,  sillä  1990-luvun  alussa  metateesimuo-

dot vaikuttivat yleistyvän, kun taas 2000-luvun alkupuolella kehityskulku näytti vaihta-

van  suuntaa. Omassa  aineistossani  metateesimuodot  vähenevät  selvästi  ikäluokittain 

vanhemmista nuorempiin. Eläkeläisryhmän informanteilla esiintyy kaikilla tasaisesti hII-

muotoja,  mutta  työikäisten  ryhmässä metateesia  esiintyy  vain  kahdella  informantilla. 

Metateesimuodot ovat siis katoamassa 2000-luvun alun tulosten mukaisesti. 

 

Neljäs hypoteesini oli, että yksilön kieli muuttuu iän myötä murteellisempaan suuntaan. 

Hypoteesin tausta-ajatuksena  oli erityisesti  työikäisten,  mutta  myös  eläkeläisten  mur-

teellisuuden  tarkastelu. Tämänkin  hypoteesin  kumoamiseksi  tai  todistamiseksi  olisin 

tarvinnut laajempia reaaliaikaisia vertailuja.  Jälkitavujen h:n kohdalla eläkeläisryhmän 

informanttien h-edustus  on  noussut  kaikilla  muilla  paitsi  yhdellä  informantilla.  Kato-

muodot ovat vähentyneet vastaavasti kaikilla muilla paitsi yhdellä puhujalla; assimilaa-

tiomuodot  ovat  vähentyneet  kolmella  puhujalla.  Työikäisillä h:llisten  tapausten  määrä 

on  niin  ikään  lievästi  noussut,  assimilaatiomuotojen  määrä  on  pienentynyt  kaikilla  ja 

katomuodot lisääntyneet kahdella informantilla.  

 

Viimeinen  hypoteesini liittyi  1.  ja  2.  persoonan pronominien  sijamuototaivutukseen. 

Esiintymiä oli verrattain vähän, mutta tulokset olivat odotuksenmukaisia. On mahdoton-

ta  tietää,  mistä  syystä  tietyt  sijamuodot  toteutuvat  yleiskielen  mallin  mukaisina,  mutta 

osa  muodoista yleispuhekielisinä.  Ikään  kuin  Tornion  murteessa  olisi  syntynyt  komp-

romissi  näiden  kahden  välille.  On  todella  hankala  kuvitella  Tornioon  yleistyväksi  esi-

merkiksi sellaisia muotoja kuin mun, sun, mua, sua, musta, susta. Arvelisin, että edellä 

mainitut  muodot ovat  liian  ”eteläläisiä”  ja  niillä  on  torniolaisten  mielissä  negatiivinen 

arvolataus  ja  kytkös  pääkaupunkiseudun  puhekieleen.  Kieliasennetutkimus  voisi  tuoda 

selityksiä asiaan. 
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8.3. Pohdintaa ja kritiikkiä 

 

Huolellisesta työskentelystä ja mahdollisimman objektiivisesta tutkimusasenteesta huo-

limatta  tutkijalla  saattaa  olla  vaikutusta  tutkimustuloksiin.  Vaikka  pyrin informanttien 

haastatteluissa mahdollisimman rentoon keskustelutilanteeseen, en kuitenkaan tuntenut 

entuudestaan  yhtäkään  haastateltavista.  Erityisesti  tutkimuksen  nuorimman  ryhmän 

koululaisille haastattelutilanne oli ehkä hieman jännittävä ja on mahdotonta tietää, pu-

huivatko he juuri itselleen tyypillisellä tavalla vai valitsivatko jonkin toisen puherekiste-

rin tietoisesti tai tiedostamattaan. Vanhemmille informanteille haastattelutilanne oli en-

tuudestaan tuttu, ja suurimman osan kanssa ainakin vaikutti siltä, että haastateltava pu-

hui  vapautuneesti  ja  rennosti.  Siitä  huolimatta joku  on  voinut  puhua  yleiskielisemmin 

kuin  yleensä  tai  vastaavasti  jopa  murteellisemmin  tiedostaessaan  oman  puhekielensä 

erityispiirteet. Myös erot ikäluokkien välillä voivat johtua siitä, että vanhemmille puhu-

jille tilanne oli jo tuttu, kun taas koululaiset saattoivat olla itselleen uudessa tilanteessa. 

 

Tutkijan  subjektiivisuus  voi  näkyä  myös  haastatteluaineistoa  kuunnellessa.  Itse  en  voi 

syyttää ainakaan laitteistoa, sillä käytössäni on ollut laadukas nauhuri ja hyvät kuulok-

keet,  jotka  ovat  varmistaneet tarkan  äänentoiston.  Nauhoitustilanteissa  on  kuitenkin 

ollut yllättäviä äänihäiriöitä ja osa niistä on ilmennyt vasta nauhoituksen jälkeen; haas-

tattelutilanteessa jokin taustaääni ei ole vaikuttanut häiritsevältä. Analyysin apuna olen 

käyttänyt litterointiohjelmaa, jonka avulla olen saanut hidastettua puhenopeutta. Hidas-

tuksen  avulla  olen  varmistunut  useista  tapauksista,  jotka  normaalilla  puhenopeudella 

olisin tulkinnut toisin.  

 

Oletettu  tutkimusasetelma  kolmen  eri  aikana  kerätyn  aineiston  vertailusta  ei sujunut 

täysin  ennakko-odotusteni  mukaisesti.  Tutkimuksen  aikana  havaitsin,  etteivät  monet-

kaan luvut ole vertailukelpoisia keskenään, joten täydellistä reaaliaikaista tutkimusta oli 

mahdotonta tehdä aiempien pro gradu -tutkimusten tulosten avulla. Jälkikäteen totean, 

että  olisi  ollut  viisaampaa  paneutua  vanhoihin  nauhoihin  ja  tehdä esimerkiksi yhden 

ikäryhmän  kattava  reaaliaikainen  vertailututkimus.  Palaan  aiheeseen  vielä  jatkotutki-

musehdotuksissani. 

 

Tutkimukseni  tarkoitus  oli  tarkastella  entisen  Alatornion  alueen  murteen  säilymistä  ja 

muuttumista. Työtä aloittaessa pyrin määrittelemään käsitteen nykyaikaisesti ja selkeäs-
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ti.  Aikaisemmissa  töissä  käytetään  nimitystä  Alatornion  murre,  mikä  on  luonnollinen 

nimitys kyseisen alueen puhekielestä. Koin kuitenkin työni liian historialliseksi, mikäli 

olisin  pitäytynyt  samassa  Alatornio-nimityksessä.  Toisaalta  käyttämäni  Tornion  murre 

ei  ole  myöskään  täysin  perusteltu  käsite,  sillä  tutkin  ainoastaan  Ala- ja  Ylivojakkalan 

kylissä  asuvia  informantteja.  Toki  maaseudun  ja kaupungin  väliset  kielierot  ovat  pie-

nentyneet vuosien myötä. Maaseuduilla ei ole enää maanviljelijöitä samalla tavalla kuin 

ennen, vaan suurin osa kylän asukkaista käy töissä kaupungissa tai eri puolilla kuntaa. 

Erityisesti  Alavojakkalan  kylän  sijainti  lähempänä  Torniota  tekee  siitä  enemmänkin 

kaupunkilähiön kuin kylän.  

 

Aineiston  suppeuden  ongelmat  tulivat  esiin  varsinkin  ryhmäkeskiarvoja  tarkastellessa. 

Usein erot yksilöiden välillä olivat suuria, jolloin yksi poikkeava yksilö vei koko ryh-

män keskiarvoa yleiskieliseen tai murteelliseen suuntaan. Ikä ja sukupuoli ovat perintei-

set muuttujat kielen variaation tutkimuksessa, mutta näiden ryhmitysten avulla saadaan 

lähinnä selville erot ikäryhmien välillä – ei niinkään sitä, miten esimerkiksi eläkeläisten 

ikäluokka yleisesti puhuu.  

 

 

8.4. Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutkielmassani  olen  esitellyt  neljän  kielenpiirteen  nykyvariaatiota  Tornion  murteessa. 

Seuraava murteenseuruututkimus saattaa olla näkökulmaltaan hyvinkin toisenlainen tai 

tutkija kiinnostunut muista kielenpiirteistä. Mielestäni pro gradu -tutkielman laajuisessa 

tutkimuksessa ei pysty paneutumaan tämän kokoisen aineiston yksilöllisiin muutoksiin 

yhteisöllisten muutosten rinnalla. Olisinkin kiinnostunut tutkimuksesta, jossa tarkastel-

taisiin  useamman  seuruukierroksen nauhoja  esimerkiksi  vain  yhden  ikäryhmän  osalta. 

Koska aiempien vuosien pro gradu -tutkielmat eivät anna luotettavia puitteita reaaliai-

kaisen vertailun toteuttamiseksi, olisi hedelmällistä paneutua haastatteluihin uudelleen. 

Tässä tutkimuksessa päädyin keräämään uuden aineiston ja esittelemään tämänhetkistä 

tilannetta  Tornion  puhekielessä.  Mielestäni  muitakin  lähestymistapoja  kuitenkin  on. 

Lisäksi on järkevää hyödyntää jo kerättyjä aineistoja useampaan kertaan.  

 

Toinen  tutkimuksen  teon  aikana mieleen  noussut  tutkimusnäkökulma  koskee  tilanne-

kohtaista  variaatiota.  Osa  haastateltavista  oli  kotonaan  joko  puolison,  lasten  tai  omien 
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vanhempien  seurassa,  osa  kahvilassa  ja  osa  koulussa.  Jos  murteellisuus  lisääntyy  ylei-

sesti kotipaikkakunnalla, lisääntyykö se myös entisestään esimerkiksi lapsuudenkodissa 

omien vanhempien seurassa? Vaikuttiko Niko-Matin erityisen korkeaan h:llisten muo-

tojen  määrään  se,  että  hän  oli  vanhempiensa  seurassa  lapsuudenkodissaan?  Tutkimuk-

seni kannalta tätä on mahdotonta tietää. Olisi myös hankalaa haastatella samoja henki-

löitä eri tilanteissa ja yrittää tehdä luotettavaa tilanneanalyysia. Olen kuitenkin erittäin 

kiinnostunut  siitä,  kuinka  itselleen  tyypillisellä  tavalla  aineistoni  informantit  puhuivat. 

Toisaalta voisi myös olla mielenkiintoista tehdä vertailua siitä, puhuvatko haastateltavat 

eri  tavoin,  jos  he  tietävät  haastattelijan  tutkivan  murretta.  Erityisesti  koululaiset  olivat 

arkoja puhumaan mistään mielipidettä vaativista aiheista, sillä he todennäköisesti miet-

tivät, mikä on oikea tai väärä tapa vastata.  

 



                                                                                66 

LÄHTEET 

 

Tutkimusaineisto 

Tornion puhekielen  nauhoitukset  vuosina 2013–2014 (7,5  tuntia). Nauhat: ONA  murre 

2688–2702. Nauhoittanut ja haastatellut Sanna Isto. Säilytteillä Oulun nauhoitearkis-

tossa Oulun yliopistossa. 

 

Kirjallisuus 

AIRILA, MARTTI 1912: Äännehistoriallinen  tutkimus  Tornion  murteesta  murteen  suhdetta 

muihin  murteihin  silmällä  pitäen. – Suomi IV:  12  s.  1–244.  Helsinki:  Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura.  

VON BECKER, REINHOLD 1824: Finsk Grammatik. Åbo. 

CANNELIN, KNUT 1888: Tutkimus Kemin kielenmurteesta. Suomi III: 2. Helsinki. 

HURTTA, HEIKKI 1999: Variaationtutkimuksen myytit ja stereotypiat. – Urho Määttä, Pekka 

Pälli & Matti K. Suojanen (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta s. 53–102. Folia 

fennistica et linguistica 22. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen 

kielitieteen laitos. 

HÄYHÄ, LEILA 1991: Mihinkäs välhiin se h panhaan? Jälkitavujen vokaalienvälinen h ja sen 

sosiaalinen variaatio Tornion puhekielessä. Pro  gradu -tutkielma. Oulun  yliopiston 

suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. 

JUUSELA, KAISU 1994: Variation  as  a  theme  in  Finnish  dialectology  and  sociolinguistics  in 

recent  years. – Fenno-Ugrica  Suecana nr  12  s.  1–54.  Journal  of  Finno-Ugric  Re-

search in Sweden. Stockholm. 

KETTUNEN, LAURI 1928: Ns. h:n metateesi suomen murteissa. – Virittäjä 32 s. 115–128. 

––––– 1940: Suomen  murteet  III  A.  Murrekartasto. Helsinki:  Suomalaisen  Kirjallisuuden 

Seura. 

KOSKELAINEN, JOUKO 1990: Variaatio  periferiamurteessa.  Havaintoja  Kittilän  murteen 

muuttumisesta. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen lai-

tos. 

KUNNARI, KIRSTI 1983: Pellon puhekielen piirteitä. Pro  gradu -tutkielma. Oulun  yliopiston 

suomen ja saamen kielen laitos. 



                                                                                67 

KUMPULAINEN, MARJO 2009: Murteenseuruun toinen kierros Alatorniolla. Neljän kielenpiir-

teen analyysi, neljän puhujan profiili. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen 

kielen oppiaine. 

KURKI, TOMMI 2005: Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielenmuutos-

ten seuraamisesta ja niiden tarkastelussa käytettävistä menetelmistä. Helsinki:  Suo-

malaisen Kirjallisuuden Seura.  

LAAKKO, ANU 1997: Yleisgeminaatio. – Seija Makkonen ja Harri Mantila (toim.), Pohjois-

suomalaisen puhekielen sosiolingvistinen variaatio s. 67–73. Oulu: Oulun yliopisto-

paino. 

LABOV, WILLIAM 1972: The social stratification of r in New York City department stores. – 

Sociolinguistic patterns s. 43–54. 

––––– 1994: Principles of Linguistic Change vol. 1. Internal Factors. Language  in  Society 

20. Oxford: Blackwell. 

––––– 2006: The  social  stratification  of  English  in  New  York  City. (Toinen  painos.)  Cam-

bridge: Cambridge University Press. 

LAPPALAINEN, HANNA 1994: Artjärven murteen variaatioilmiöitä. Ikävariaation tarkastelua 

ja kahden eri haastattelutilanteen vertailua. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopis-

to. 

––––– 2004: Variaatio  ja  sen  funktiot.  Erään  sosiaalisen  verkoston  jäsenten  kielellisen 

variaation  ja  vuorovaikutuksen  tarkastelua. Helsinki:  Suomalaisen  Kirjallisuuden 

Seura. 

MANTILA, HARRI 1992: Ei tääläkhän senthän jokhaishen sanhan hootakhan panna. Jälkita-

vujen vokaalienvälisen h:n variaatio peräpohjalaisissa murteissa. Helsinki:  Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura. 

––––– 1997: Johdanto. – Seija  Makkonen  & Harri  Mantila  (toim.), Pohjoissuomalaisen 

puhekielen sosiolingvistinen variaatio s. 1–23. Suomen ja saamen kielen ja logopedi-

an laitoksen julkaisuja 8. Oulun yliopisto. 

––––– 2000: Lapin rajat ja murrerajat. – Virittäjä 104 s. 188–201.  

––––– 2004: Murre ja identiteetti. – Virittäjä 108 s. 322–345. 

MANTILA, HARRI – PÄÄKKÖNEN, MATTI 2010: Oulun  seudun  murteen  vokaalisto.  Historia, 

muutos ja variaatio. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

MIELIKÄINEN, AILA (toim.) 1980: Nykysuomalaisen puhekielen murros. Jyväskylän osatutki-

mus. Raportti 1. Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkai-

suja 24. 



                                                                                68 

––––– 1988: Naiset  puhekielen  säilyttäjinä  ja  uudistajina. – Lea  Laitinen  (toim.), Isosuinen 

nainen. Tutkielmia naisesta ja kielestä s. 92–111. Helsinki: Yliopistopaino.  

––––– 1995: Morfologinen diffuusio. – Virittäjä 99 s. 321–334. 

MILROY, JAMES 1992: Linguistic variation and change. On the historical sociolinguistics of 

English. Language in society 19. Oxford: Blackwell. 

MUSTANOJA, LIISA 2011: Idiolekti  ja  sen  muuttuminen.  Reaaliaikatutkimus  Tampereen 

puhekielestä. Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. 

NAHKOLA, KARI 1987: Yleisgeminaatio. Äänteenmuutoksen synty ja vaiheet kielisysteemissä 

erityisesti  Tampereen  seudun hämäläismurteiden  kannalta. Helsinki:  Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 

NAHKOLA, KARI – SAANILAHTI, MARJA 2001: Kymmenen  vuotta  myöhemmin.  Seuruututki-

mus kielenmuutosten etenemisestä yksilön kielessä ja puheyhteisössä. Turun  yliopis-

ton suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja nro 68.  

NUOLIJÄRVI, PIRKKO 1986: Kolmannen sukupolven kieli. Helsinkiin muuttaneiden eteläpoh-

jalaisten ja pohjoissavolaisten kielellinen sopeutuminen. Helsinki: Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seura. 

–––––1990: Keskusteluntutkimus. – Klaus Mäkelä (toim.), Kvalitatiivisen aineiston analyysi 

ja tulkinta s. 114–141. Helsinki: Gaudeamus. 

––––– 2000: Sosiolingvistiikka  kielentutkimuksen  kentässä. – Kari  Sajavaara  ja  Arja 

Piirainen-Marsh, Kieli, diskurssi ja yhteisö s.  13–37.  Soveltavan  kielentutkimuksen 

teoriaa ja käytäntöä 2. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän 

yliopisto. 

NUOLIJÄRVI, PIRKKO – SORJONEN, MARJA-LEENA 2005: Miten  kuvata  muutosta?  Puhutun 

kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. Helsinki: KKTK. 

NURMESNIEMI, LIISA 2004: Keminmaalaisnuorten murre. Käyttö, tiedostaminen ja asenteet. 

Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja lo-

gopedian laitos. 

PALANDER, MARJATTA 2000: Puhekielen tutkimuksen uudet haasteet. – Virittäjä 75 s. 401–

412. 

––––– 2005: Lapsuudesta  keski-ikään.  Seuruututkimus  itäsavolaisen  yksilömurteen  kehityk-

sestä. Suomi 191. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

PAUNONEN, HEIKKI 1980: Kieli ja variaatio. – Kari Sajavaara (toim.), Soveltava kielitiede s. 

36–54. Helsinki: Gaudeamus. 

––––– 1982: Nykypuhesuomen alueellista taustaa. –Virittäjä 86 s. 277–294. 



                                                                                69 

––––– 1995: Suomen  kieli  Helsingissä.  Huomioita  Helsingin  puhekielen  historiallisesta 

taustasta ja nykyvariaatiosta. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.  

–––––  2006:  Vähemmistökielestä  varioivaksi  valtakieleksi. – Kaisu  Juusela  &  Katariina 

Nisula (toim.), Helsinki kieliyhteisönä s. 13–99. Helsingin ylipiston suomen kielen ja 

kotimaisen kirjallisuuden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

PELTTARI, JAANA 1996: Alatornion  murteen  säilymisestä. Pro  gradu -tutkielma. Oulun 

yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. 

RANTALA, HEIKKI 1984: Alatornion murteen erikoispiirteitä. Pro gradu -tutkielma.  

RANTANEN, TUIJA 1991: Rovaniemen  kaupungin  nykypuhekielen  variaatiosta. Pro  gradu -

tutkielma. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. 

RANTATUPA, HEIKKI 1988: Alatornion historia. Tornio: Tornion kaupunki. 

RAPOLA, MARTTI 1966: Suomen  kielen  äännehistorian  luennot. Helsinki:  Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 

––––– 1990: Johdatus Suomen murteisiin. 4.  painos.  Helsinki:  Suomalaisen  Kirjallisuuden 

Seura.  

SALONIUS, PAAVO 1881: Tutkimus kielimurteesta Tornion seudulla. Suomi II: 14. Helsinki. 

TEKONIEMI, LEILA 1981: Havaintoja eri-ikäisten sodankyläläisten puhekielestä. Pro  gradu -

tutkielma. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitos. 

VAATTOVAARA, JOHANNA 1999: Kaunhiista kauhniiseen, satheesta satteeseen. Jälkitavuissa 

säilyneen h:n  variaatiosta  Pellossa  vuoden  1995  aineiston  valossa. Pro  gradu -

tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 

–––––  2002: Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa. – Virittäjä 4/2002, 

s. 508–535. 

––––– 2003: Innovaattorin muotokuva. – Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola 

ja Johanna Vaattovaara (toim.), Kieli 15. Muotojen mieli. Kirjoituksia morfologiasta 

ja variaatiosta, s. 121–160. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 

––––– 2009: Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja 

murrealueena. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

WANG, WILLIAM S-Y 1969: Competing changes as a cause of residue. – Language 45 s. 9–

25.  

YLI-PAAVOLA, JAAKKO 1992: Murteenseuruusuunnitelma.  Kohennettu  versio  vuoden  1989 

suunnitelmasta. Moniste. Säilytteillä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nauhoi-

tearkistossa. 

 



                                                                                70 

 
 
 
Muut lähteet 
 
 
KOTUS = KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS 2012: Kielikuulumisia 2/2012. Uutiskirje 

21.5.2012. 
MANTILA, HARRI 2014: Sähköpostiviesti, vastaanottaja S. Isto. 12.6.2014. 



Liite 1.  
 
Yksikön 1. ja 2. persoonan persoonamuodot informanteittain. 
 

Informantti mie sie minun mulla mulle minusta minua sinun sulla sulle sinut mua 

Tauno 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuulikki 20 1 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

Topi 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terttu 70 8 10 5 3 0 0 1 1 4 0 1 

Taisto 50 9 9 7 2 2 2 4 0 0 0 0 

Miehet 103 18 9 7 2 2 2 4 0 0 0 0 

Naiset 90 9 16 7 3 1 1 1 1 4 0 1 

Eläkeläiset 
yhteensä 

193 27 25 14 5 3 3 5 1 4 0 1 

Noora-Maria 14 4 0 2 2 4 0 0 1 0 0 0 

Niklas 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niko-Matti 43 5 7 6 2 2 0 1 0 0 1 0 

Nanna 17 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niilo 68 1 4 9 1 2 1 1 0 0 0 0 

Miehet 122 7 11 17 3 4 1 2 0 0 1 0 

Naiset 31 8 2 6 2 4 0 0 1 0 0 0 

Työikäiset 
yhteensä 

153 15 13 23 5 8 1 2 1 0 1 0 

Perttu 34 0 3 9 1 1 1 0 2 0 0 0 

Pinja 38 0 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pihla 24 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pietari 26 2 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 

Pyry 24 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Miehet 84 2 7 13 2 1 3 0 2 0 0 0 

Naiset 62 3 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 

Koululaiset 
yhteensä 

146 5 15 19 3 1 3 0 2 0 0 0 

Miehet 309 27 27 37 7 7 6 6 2 0 1 0 

Naiset 183 20 26 19 6 5 1 1 2 4 0 1 

Kaikki yh-
teensä 

492 47 53 56 13 12 7 7 4 4 1 1 

 
Lisäksi  seuraavista  tarkastelun  kohteena  olleista  muodoista  ei  ollut  yhtään  esiintymää: 
minä, mä/mää, mun, minut, minulla, sinä, sä/sää, sua, sinua, susta, sun, sinulla. 


