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1. JOHDANTO 

 

Tutkin pro gradu -työssäni diftonginreduktiota nilsiäläisnuorten puhekielessä. Aihetta ei 

ole aiemmin tutkittu, sillä diftonginreduktio ylipäänsä ei juuri ole ollut tutkijoiden 

suosiossa sen foneettisen luonteen vuoksi (Makkonen 1997: 35). Tässä tutkimuksessa 

ryhmittelen redusoituvat diftongit uudella tavalla, ja tuon tavan avulla minun on tarkoitus 

lähestyä reduktiota erilaisesta näkökulmasta. 

 

Olen itse kotoisin Nilsiästä ja olin jo aiemmin huomannut, että nilsiäläisnuorten 

puhekielessä diftongit redusoituivat poikkeuksellisen voimakkaasti. Olen aina ollut 

kiinnostunut murteista, minkä vuoksi oli selvää, että tulisin valitsemaan 

tutkimuskohteekseni jonkin murteisiin liittyvän aiheen. Kun edellä mainittuihin 

seikkoihin lisätään vielä se, että koen identiteettini vahvasti savolaiseksi, oli tutkimusaihe 

valmis. Aloitin tutkimisen kandidaatintutkielmassani, jossa tarkastelin ei-diftongin 

reduktiota nilsiäläisnuorten puhekielessä. Tässä työssä laajennan työni koskemaan myös 

muita redusoituvia diftongeja.  

 

Kandidaatintyötä tehdessäni huomasin, että pohjoissavolaista diftonginreduktiota ei ole 

kartoitettu kattavasti, toisin kuin esimerkiksi eteläsavolainen (Mielikäinen 1994) ja 

kainuulainen (Räisänen 1972) reduktio. Pohjoissavolaisesta reduktiosta oli saatavilla vain 

vähän tietoa, joka oli hajallaan erinäisissä opinnäytetöissä. Kandidaatintyötä tehdessäni 

tärkeäksi lähteeksi muodostuivat Lauri Kettusen murrenäytteet ja -kartastot (1940, 1999), 

joista alueen reduktion erityispiirteet nousivat hyvin esiin. 

 

Tutkin työssäni myös reduktion variaatiota. Tutkin variaatiota niin ryhmien kuin 

idiolektienkin sisällä ja tutkittavat ryhmät muodostan ensisijaisesti informanttien 

sukupuolen mukaan. Tarkoitukseni on kuitenkin keskittyä erityisesti idiolektien sisäisen 

vaihtelun tutkimiseen ja paneutua reduktion variaation syihin. Alun perin suunnittelin 

jakavani informantit ryhmiin vielä jatkokoulutussuunnitelmien mukaan, mutta tällöin 

työni kasvaisi luultavasti liian laajaksi. Tuskin olisi myöskään hedelmällistä tutkia 

”ryhmää”, johon kuuluisi vain kaksi informanttia. 
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1.1. Tutkimukseni keskeisiä termejä 

 

Kielitoimiston sanakirja (KT 2008) määrittelee murteen seuraavasti: jnk määräalueen (t. 

-yhteisön) kielimuoto, joka selvästi poikkeaa yleiskielestä t. muista saman kielen 

esiintymismuodoista. Paunonen määrittelee termin hieman laajemmin, sillä hänen 

näkemyksensä mukaan termi kattaa sosiaaliset ja idiolektikohtaiset erot alueellisten 

erojen lisäksi (Paunonen 1982: 36). Käytän murre-sanaa laajemmin termiä puhekieli, 

joka tarkoittaa tutkimuksessani nuorten käyttämää arkikieltä (KT 2008).  

 

Diftonginreduktio tarkoittaa tiettyjen i- u- ja y-loppuisten diftongien väljentymistä eli 

madaltumista: koirasta tulee siis koera ja äidistä äeti. Määrittelen diftonginreduktion 

tarkemmin luvussa 2.3. Variaatiolla tarkoitan tutkimuksessani puhekielen vaihtelua, joka 

voi olla esimerkiksi affektin eli tunnereaktion aikaan saamaa. Leksikaalistumisella 

tarkoitan jonkin sanan vakiintumista tiettyyn muotoon.  Käytän haastattelemistani 

henkilöistä nimityksiä informantti, kielenopas ja haastateltava (Nuolijärvi 2005: 246).  

 

 

1.2. Sydänsavolaiset murteet 

 

Nilsiä kuuluu sydänsavolaisten ja pohjoissavolaisten murteiden puhuma-alueeseen (katso 

liitteet 1, 2 ja 3). Sydänsavolaisille murteille on tyypillistä, että perisavolaiset 

murrepiirteet kuten diftongiutuminen ja diftonginreduktio ovat alueella pisimmälle 

kehittyneitä. Alueella voi siis kuulla ääntämystä mua (´maa´) ja piä (´pää´) sekä laalu 

(´laulu´), kööhä (`köyhä´) ja leepä (´leipä´). Sydänsavolaisia murteita puhutaan 

kutakuinkin keskellä savolaismurteiden puhuma-aluetta. Diftonginreduktion osalta niin 

Nilsiä kuin sen kaikki naapurikunnatkin kuuluvat sydänsavolaisiin murteisiin, toisin 

sanoen Nilsiä sijaitsee melko keskellä murrealuetta. (Kettunen 1999: 154, 158.) 

 

Sydänsavolaisia murteita ei ole tutkittu kovin paljon. Viimeisimpiä tutkimuksia on Sari 

Kukkosen (2002) pro gradu -tutkielma Lapinlahden murteen muuttumisesta, joka on 

jatkoa Kotuksen vuonna 1989 alkaneelle murteenseuruuhankkeelle (Nuolijärvi & 

Sorjonen 2005: 14). Kukkonen ei kuitenkaan tutki työssään diftonginreduktiota. 

(Kukkonen 2002).  

 



3 
 

1.3. Tutkimusalue 

 

Nilsiän kunta perustettiin 1869 ja se muuttui kaupungiksi 1998. Vuoden 2013 alusta 

lähtien Nilsiä on ollut osa Kuopiota. Nilsiän kaupungissa oli vuonna 2010 noin 6 500 

asukasta, joista noin puolet asui kaupungin keskustassa. Kaupungin asukkaista työikäisiä 

oli noin 61 prosenttia, 0 - 14 -vuotiaita 15 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 24 prosenttia. 

Suurin osa entisen Nilsiän kaupungin asukkaista työskentelee palvelualoilla, mutta myös 

maatalous on suuri työllistäjä. Nilsiän naapurikuntia olivat Juankoski, Kuopio, 

Rautavaara, Siilinjärvi ja Varpaisjärvi. (Nilsiän kunnan Internet-sivut.)  

 

Nilsiässä sijaitsee myös matkailukeskus Tahkovuori, jonka toiminta on keskittynyt 

erityisesti talviurheiluun. Tahko on sekä suomalaisten että venäläisten turistien suosiossa, 

ja venäläisten läsnäolo näkyykin kaupungissa läpi vuoden, mutta erityisesti uudenvuoden 

ja pääsiäisen aikaan. (Nilsiän kunnan Internet-sivut.) 

 

 

1.4. Tutkimukseni tavoitteet  

 

Tutkimukseni tavoite on kuvata nilsiäläisnuorten diftonginreduktiota ja selvittää, kuinka 

reduktio vaihtelee. Haluan paneutua myös variaation syihin ja funktioihin. Tutkielmani 

etenee siten, että luvussa 2 käyn läpi teoriat ja metodit, joita hyödynnän tutkimuksessani. 

Luvussa 3 käsittelen reduktiota kehittämäni ryhmittelyn avulla ja luvussa 4 tutkin 

diftonginreduktion variaatiota. Käsittelen neljännessä luvussa variaatiota sekä yleisesti 

että idiolektikohtaisesti.  

 

Tutkimustani varten olen päättänyt jakaa diftongit kolmeen eri ryhmään sen perusteella, 

millaisen muodon ne voivat saada äärimmilleen redusoituneina. Tutkin diftongeja sekä 

itsenäisinä yksiköinään että redusoitumistavan muodostavina ryhminä. Tarkoituksenani 

on selvittää, onko reduktiotavalla yhteyttä reduktion herkkyyteen tai voimakkuuteen. 

Haluan siis tutkia reduktiota mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti. Selostan 

ryhmäjaon yksityiskohtaisemmin luvussa 2.5. 

 

Tutkimusongelmiani ovat reduktion nykytilanne nilsiäläisnuorten puhekielessä sekä 

reduktion variaatio. Työtäni ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 
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- Kuinka usein ja kuinka voimakkaasti diftongit redusoituvat nuorten puhekielessä? 

- Redusoituvatko saman ryhmän diftongit yhtä voimakkaasti ja usein? 

- Onko redusoitumisessa havaittavissa selkeitä eroja diftongiryhmien välillä? 

- Kuinka tavuasema vaikuttaa reduktioon? 

- Mitkä seikat vähentävät ja mitkä lisäävät reduktiota? 

- Onko reduktion variaatiolla erityisiä funktioita? 

 

Tutkimukseni pääpaino on diftonginreduktion variaation tutkimisessa. Kandidaatintyötä 

tehdessäni huomasin, että samalla puhujalla voi olla käytössään useita variantteja ei-

diftongista: informantti saattoi käyttää niin täysin redusoituneita kuin täysin 

redusoitumattomiakin muotoja noin puoli tuntia kestäneen haastattelun aikana. Reduktio 

onkin tunnettu erittäin varioivana piirteenä, eivätkä saamani tutkimustulokset ole tähän 

nähden kovinkaan yllättäviä (esim. Makkonen 1997: 42). Kiinnostavaa kuitenkin on se, 

mistä reduktio saa motivaationsa. Muutokset kielessä eivät ole sattumanvaraisia, vaan 

niille on usein jokin syy (katso esim. Labov 1966). Diftonginreduktio on useimmiten 

hyvin tiedostamaton piirre, mikä mielestäni tekee piirteen motivaation tutkimisesta 

erityisen mielenkiintoista (Makkonen 1997: 46). Kaikki kielenvaihtelu onkin 

potentiaalisesti merkittävää (Mäkelä 1987: 22). Toisin sanoen, pyrkivätkö informantit 

viestittämään jotain piirteellä, joka ilmaantuu heidän puheeseensa silloin tällöin, mutta 

jota he eivät välttämättä edes tiedosta?  

 

 

1.5. Hypoteesit 

 

Tutkimukseni hypoteesit pohjautuvat pääosin aiempien tutkimuksien tuloksiin ja omiin 

kenttähavaintoihini: 

 

- Diftonginreduktio on nilsiäläisnuorten kielessä elävä piirre, joka kuitenkin 

vaihtelee suuresti idiolektien välillä. 

- Tyttöjen puhekielessä reduktio on vähäisempää kuin poikien kielessä. 

- Affekti voi vaikuttaa reduktioon voimistavasti. 

- Joissakin tapauksissa on havaittavissa leksikaalistumista. 

- Kerronnallinen puhe, jolla on tarkoitus huvittaa kuulijakuntaa, lisää reduktiota. 
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Viimeinen hypoteeseista pohjautuu Aittokosken (2011) tutkimustuloksiin ja omiin 

havaintoihini. Aittokoski havaitsi pro gradu -työssään, että kerronnallinen puhe usein 

voimistaa diftonginreduktiota. Aittokosken mukaan kertomuksen funktio oli usein 

huvittaa keskustelukumppaneita, ja tällöin reduktiokin vahvistui. Reduktiolla korostettiin 

tarinan huippukohtaa, joka nousi reduktion ansiosta paremmin esiin. Kyseessä on siis 

eräänlainen murteella tyylittely. (Aittokoski 2011: 91–94.) Tämänkaltaiseen ilmiöön olen 

törmännyt itsekin.  

 

 

1.6. Aineisto 

 

Käytän työssäni itse tekemiäni haastatteluita. Haastattelin syksyllä 2010 yhteensä 13 

nuorta, jotka olivat iältään 15–16-vuotiaita ja kävivät Nilsiän yläkoulun yhdeksättä 

luokkaa. Haastatteluun osallistui seitsemän poikaa ja kuusi tyttöä. Aineistoa minulla on 

yhteensä 5 tuntia ja 26 minuuttia. Alun perin minun oli tarkoitus hyödyntää 

tutkimuksessani myös vanhoja, Oulun nauhoitearkiston ja Suomen kielen 

nauhoitearkiston murrenauhoja, mutta havaitsin, että työni olisi tuolloin kasvanut liian 

laajaksi. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan minun oli tarkoitus haastatella suunnilleen itseni 

ikäisiä, noin 25-vuotiaita aikuisia, mutta haastateltavien löytäminen osoittautui 

mahdottomaksi. Useista kyselyistä huolimatta itseni ikäiset nilsiäläiset eivät olleet 

kiinnostuneita osallistumaan haastatteluun, ja sen vuoksi päätin muuttaa suunnitelmaani 

ja otin yhteyttä Nilsiän yläkouluun. 

 

Haastateltavat ovat koulun äidinkielenopettajien sattumanvaraisesti valitsemia 

koululaisia, jotka ovat asuneet koko ikänsä Nilsiässä tai jossain lähikunnassa. Myös 

haastateltavien vanhemmat ovat taustoiltaan pohjoissavolaisia. Haastattelin kutakin 

oppilasta noin 20–25 minuuttia, ja haastattelupaikkana toimi rauhallinen, pieni huone, 

joka sijaitsi erillään koulun meluisista käytävistä. Nauhoitusta kuitenkin häiritsi 

ilmastointilaitteen hurina, joka tallentui nauhoille harmillisen kuuluvasti. 
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Nauhoitukset sujuivat pääpiirteittäin hyvin, ja suurin osa oppilaista oli puheliaita. Yksi 

tytöistä oli kuitenkin hyvin vähäpuheinen, ja muutamat oppilaista puhuivat harkitun 

yleiskielisesti. Haastattelujen loppua kohti oppilaat useimmiten rentoutuivat tai 

innostuivat, jolloin murrepiirteetkin tulivat paremmin esiin. Oppilaat eivät tienneet, että 

tutkin nimenomaan murretta. Heille oli kerrottu vain, että Oulun yliopistosta tulee tutkija 

tekemään haastatteluja. Haastattelukysymykset koskivat koulunkäyntiä, kavereita, 

harrastuksia ja elämää Nilsiässä. 

 

Olen päätynyt nimeämään haastateltavat tutkimukseeni 1990-luvun suosituimpien 

etunimien mukaan. Nimet on poimittu tilastosta, johon on koottu kaikki 1990-luvulla 

annetut etunimet, siis ensimmäisten nimien lisäksi myös toiset ja kolmannet nimet. 

Poikainformantit ovat siis nimeltään Juhani, Mikael, Johannes, Petteri, Aleksi, Matias ja 

Kristian. Tyttöjen nimet taas ovat Maria, Emilia, Johanna, Sofia, Katariina ja Elina. 

(Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu.) Olen muuntanut myös kaikki muut aineistossa 

esiintyvät henkilönnimet. Jos nimi sisältää tutkimani kielenpiirteen, olen valinnut nimen, 

jossa piirre toistuu. Informanteista Sofia, Katariina, Elina ja Aleksi asuvat Nilsiän 

keskustassa, Emilia ja Petteri Vuotjärven kylällä, Matias ja Johannes Pajulahden kylällä, 

Maria Valkeiskylällä, Johanna Murtolahdessa, Juhani Siikajärvellä, Mikael Raatissa ja 

Kristian naapurikunta Rautavaaran Pirttipurolla (katso liite 4). Kristianin asuinpaikka ei 

muodostu tutkimukseni kannalta ongelmalliseksi, sillä Rautavaara kuuluu samaan 

murrealueeseen, ja haastateltavalla on vahva sidos Nilsiään ja nilsiäläisiin nuoriin: 

 

(1) Haastattelija: tota onks toi Pirttipuro ni miten lähellä se on Nilsiää sitte 

Kristian: kolmekymmentä viis kilometriä on Nilsiään 

H: nii justiisa. mitenkä sää täällä oot sitte 

K: no se tuli silleen että Palonurmi oli se lähin kòulu. Eiku. ei ihan lähin 

mutta Palonurmmeen. menttiin koska mèiltä palo. kyläkòulu ennen ku minä 

olin edes. kooluikänen siinä oli vaan parisattaa metriä matkaa. sitten. 

kummatkii veljet meni Palonurmmeen. ni minä lähin perässä sitte ja sieltä 

sain ne kaverit jotka meni sitte Nilssiään ni. en minä halunnu Raotavaaralle 

lähttee ennää  

 

Ratkaisua tukee myös se, että useissa tutkimuksissa on todettu, että ystäväpiiri vaikuttaa 

eniten lapsen ja nuoren kieleen. Ilmiön on havainnut esimerkiksi Thelander (1979), jonka 
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mukaan kielelliset vaikuttimet poimitaan ennemmin toveripiiriltä kuin kotoa. (Thelander 

1979: 107.) 

 

Informanteista Sofia on asunut Kuopiossa 11 vuotta ja muuttanut sen jälkeen Nilsiän 

keskustaan. Tätäkään en pidä tutkimukseni kannalta ongelmallisena, sillä Kuopio kuuluu 

samaan sydänsavolaisten murteiden ryhmään kuin Nilsiäkin. Lisäksi olen omien 

havaintojeni perusteella tehnyt löyhän tulkinnan, jonka mukaan kuopiolaisten nuorten 

reduktio on hyvin samankaltaista kuin nilsiäläistenkin. Tuntuukin, että tarkkaa 

asuinpaikkaa enemmän diftonginreduktioon vaikuttavat identiteettiin ja asenteeseen 

liittyvät seikat (katso luku 4.5.).  

 

Koska olen alun perin kerännyt aineistoni kandidaatintutkielmaani varten, pyrin 

haastattelutilanteessa saamaan informantit tuottamaan mahdollisimman paljon ei-

diftongia. Erityisesti halusin heidän lausuvan sanan leipä, sillä juuri kyseisen sanan 

redusoituminen sai minut huomaamaan nilsiäläisnuorten poikkeuksellisen voimakkaan 

reduktion: monet ystävistäni puhuivat aivan säännöllisesti leevästä. Pyrin johdattelemaan 

haastateltavat sanan käyttöön kysymällä kouluruokailusta:  

 

(2) Haastattelija: -- mm mitenkäs tuolla kouluruokailussa että vieläkö siellä 

on ruuan kanssa pelkkää näkkäriä vai 

Johanna: noo. yleensä siellä on näkkäriä mut kyllä siell on àina niinku 

ruislèipää ja. pehmmeetä leippää esim keittojen ja. puurojen kanssa 

 

Jo murteidenkeruun varhaisessa vaiheessa nauhoitteiden kerääjät pyrkivät siihen, että 

kielenoppaat tuottaisivat tiettyjä sanoja. Tavoitteeseen pyrittiin kyselemällä sanan 

aihepiiristä laajemmin, minkä seurauksena informantti usein tuotti halutun sanan tai 

sanamuodon. (Nuolijärvi 2005: 252–253)  

 

Tein jokaiselle nuorelle jo haastattelun alkuvaiheessa selväksi, että olen itsekin kotoisin 

Nilsiästä ja olen käynyt saman koulun kuin he. Kyselin kouluruokailusta ja opettajista ja 

ilmaisin, jos joku opettaja oli minulle tuttu. Muistelin myös omia kouluaikojani ja 

muisteloistani jatkoin oppilaalle esitettyyn kysymykseen. Näin pyrin vaikuttamaan 

tutkijan ja tutkittavan väliseen asetelmaan, josta nuoret olivat tietoisia. Halusin siis, että 

nuoret suhtautuisivat minuun mahdollisimman rennosti. Nuolijärvi onkin todennut, että 
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haastattelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että haastattelija luo haastateltavaan hyvän 

suhteen (2005: 246).  

 

Jo ensimmäisten haastattelujen aikana huomasin, että monet nuorista tuntuivat 

suhtautuvan venäläisturisteihin jokseenkin negatiivisesti. Tämä ilmeni tietenkin 

haastateltavan sananvalinnoista mutta myös äänenpainoista ja siitä, että monet 

vähäpuheisetkin haastateltavat innostuivat kertomaan mielipiteensä laveasanaisesti. 

Hyödynsin havaintoani ja kysyin jatkossa jokaiselta haastateltavalta venäläisturisteista. 

Huomioni oli tutkimukseni kannalta oleellinen, sillä tunteita herättävä puheenaihe sai 

monet haastateltavista hylkäämään kontrolloidun puherekisterin. Samanaikaisesti aihe oli 

kuitenkin sopivan neutraali, ei lainkaan loukkaava tai liian henkilökohtainen. 
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2. TEORIAT JA METODIT 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tärkeimmät teoreettiset lähtökohdat. Lisäksi 

esittelen myös metodit, joilla olen toteuttanut tutkimukseni. Tutkimukseni kuuluu 

dialektologian, variaationtutkimuksen ja sosiolingvistiikan piiriin ja tutkimusotteeni on 

vahvasti kvalitatiivinen. Esittelen aluksi tutkimusalani historiaa ja sen jälkeen paneudun 

yksityiskohtaisemmin diftonginreduktioon ja sen tutkimukseen. Esittelen myös 

pääpiirteittäin reduktion variaatioon liittyviä seikkoja. Luvun lopuksi esittelen työni 

metodologiset lähtökohdat. 

 

 

2.1. Historiaa 

 

Variaationtutkimus on puhutun tai kirjoitetun kielen vaihtelun tutkimista. Tutkimuksen 

kohteena voivat olla esimerkiksi murteet, jonkin tietyn ryhmän kieli, slangi tai 

Internetpalstojen kieli. Dialektologia tarkoittaa aluemurteen tutkimusta, kun taas 

sosiolingvistiikassa huomio on perinteisesti kiinnitetty muutoksen leviämiseen 

(Mielikäinen 1995: 325). Nykyisin raja näiden kahden tutkimussuuntauksen välillä on jo 

häilyvä. Lähentyminen johtuu siitä, että murteen variaation selittämisessä joudutaan 

nykyisin lähes aina huomioimaan myös kielenulkoisia seikkoja (Juusela 1998: 55). 

 

Sosiolingvistinen tutkimus sai alkunsa 1960-luvulla. Tutkimuksen uranuurtajana pidetään 

William Labovta, joka osoitti, etteivät kielelliset vaihtelut ole kaoottisia tai 

sattumanvaraisia. Sosiolingvistinen tutkimus voi keskittyä esimerkiksi jonkin tietyn 

ryhmän kielen variaation tutkimukseen, mutta nykyisin sosiolingvistinen kenttä on laaja 

ja monimuotoinen, ja sen piiriin kuuluu useita erilaisia tutkimussuuntauksia. (Kunnas 

2007: 80 ja siinä mainitut lähteet.)  

 

Sosiolingvistinen tutkimus on perinteisesti jaettu mikro- ja makrososiolingvistiikkaan, 

joista edellinen pyrkii tutkimaan sosiaalisten muuttujien vaikutusta kielen vaihteluun 

(Nuolijärvi 2000: 15). Tärkeimmät sosiaaliset muuttujat ovat ikä, sukupuoli ja sosiaalinen 

tausta (Chambers 1995: 7). Makrososiolingvistiikka taas keskittyy esimerkiksi 

kielenvaihdon ja kielikuoleman kysymyksiin. Sosiolingvistiikka on jaettu myös 

demografiseen ja interaktionistiseen tutkimukseen. Demografinen tutkimus keskittyy 
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kielen ja sosiaalisten muuttujien suhteen tutkimiseen ja interaktioninen itse 

puhetilanteeseen. (Nuolijärvi 2000: 15.)  

 

William Labov edustaa variaationtutkimuksessa kvantitatiivista suuntausta (Labov 

1972). Hänen mukaansa kokonaisen yhteisön kieltä tutkimalla saadaan esiin kieliyhteisön 

syvällisimmät säännöllisyydet (Labov 1989: 1). Dynaaminen malli puolestaan keskittyy 

tarkkailemaan variaatiota idiolekteittain (Palomäki 1998: 45–46 ja siinä mainitut lähteet). 

Labovin malli on arvostettu, mutta se on saanut osakseen myös runsaasti kritiikkiä 

(Kunnas 2007: 82). Mallia on kritisoitu lähinnä sen vuoksi, ettei kielellisiä variaatioita 

voi selittää vain muutaman taustamuuttujan avulla (Lappalainen 2004: 15). Tommi Kurki 

kuitenkin muistuttaa väitöskirjassaan, että teoria pyrkiikin antamaan kokonaiskuvan 

yhteisön kielellisestä tilanteesta (Kurki 2005: 18).  

 

 

2.2. Diftonginreduktio 

 

Diftongeista voivat redusoitua eli väljentyä tai madaltua i-, u- ja y-loppuiset diftongit 

(koira – koera, laulu – laolu, mäyrä – mäörä). Joillain murrealueilla reduktio on 

kehittynyt niin pitkälle, että diftongin jälkikomponentti on assimiloitunut 

ensikomponentin kaltaiseksi (laulu – laalu, säyne – sääne, leipä – leepä). (Kettunen 

1940: 276 - 277) Assimilaatio on mahdollinen vain diftongeissa au, ou, äy, öy ja ei 

(Mielikäinen 1994: 77). Reduktiota esiintyy sekä savolais- että lounaismurteissa, mutta 

savolaismurteiden reduktio ei riipu diftongien äänneympäristöstä toisin kuin 

lounaismurteiden diftongien väljentyminen. Savolaismurteissa redusoituvan diftongin 

ensikomponentti on jälkikomponenttia pidempi, kun taas lounaismurteissa asia on 

päinvastoin. (Kettunen 1940: 276 - 277.)  

 

 

2.2.1. Aiemmat diftonginreduktiota käsittelevät tutkimukset 

 

Seija Makkosen mukaan diftonginreduktio ei ole ollut tutkijoiden piirissä kovin suosittu 

piirre, sillä sitä on vaikea tutkia (Makkonen 1997: 35). Reduktiota on voitu merkitä jopa 

kahdeksalla eri asteella, joten eri tutkijoiden on mahdollista tehdä samasta diftongista 

hyvinkin erilaisia tulkintoja (Itkonen 1972: 26). Lisäksi piirteen esiintyminen vaihtelee 
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suuresti. Eri tutkimuksissa on usein käytetty erilaisia asteikkoja, joten tutkimusten 

vertailu on harvoin mielekästä. Reduktio on piirteenä hyvin laaja-alainen, ja samalla 

puhujalla voi olla käytössään sekä täysin redusoituneita että täysin redusoitumattomia 

muotoja. (Makkonen 1997: 35 - 38.)  

 

Diftonginreduktio on vanhastaan ollut voimakkainta sydänsavolaisella murrealueella, 

etenkin Pohjois-Savossa. Tuolla alueella on voinut kuulla jopa täysin assimiloituneita 

muotoja. (Kettunen 1999: 158.) Eri diftongeilla on kuitenkin erivahvuinen taipumus 

redusoitua, ja jo Lauri Kettunen huomasi ei-diftongin redusoituvan harvemmin kuin 

esimerkiksi au:n tai äy:n (Kettunen 1940: 276–277).  Aila Mielikäinen on tutkinut eri 

diftongien redusoitumistaipumusta tutkimuksessaan ”Etelä-Savon murteiden 

äännehistoria. 2 vokaalit” (1994). Tutkimuksessaan hän esittää, että ai, äi, oi, öi, ja äy 

redusoituvat herkimmin. Seuraavaksi herkimmät redusoitujat ovat au ja eu ja 

harvinaisimmat ei, ou ja öy. (Mielikäinen 1994: 78.) Alpo Räisänen esittää 

samansuuntaisia tuloksia Kainuun murteen reduktiosta: ou, öy ja ei redusoituvat 

harvimmin, ja niiden reduktio on usein havaittavissa vain alkukomponentin 

pidentymisenä jälkikomponentin säilyttäessä laatunsa (Räisänen 1972: 96–97). 

 

Seija Makkonen on tutkinut pro gradu -työssään (1997) pohjoissavolaisessa Vieremän 

kunnassa asuvien nuorten murretta. Hän on laskenut kullekin diftongille oman 

reduktioindeksinsä, joka osoittaa, kuinka usein kyseinen diftongi redusoituu. Taulukosta 

käy ilmi, että ei, oi ja ai redusoituvat harvemmin kuin muut diftongit, mutta merkittäviä 

eroja redusoitumisen määrässä ei ole. Makkonen mainitsee kuitenkin, että osasyy 

tulokseen saattaa olla hänen käyttämänsä kolmijako: hän on jaotellut diftongit vain sen 

mukaan, onko niissä täysi reduktio, lievä reduktio vai ovatko diftongit säilyneet 

muuttumattomina. Lievän reduktion kategoria sisältää siis diftongeja, jotka ovat 

reduktioasteeltaan hyvin erilaisia. Jos diftongit olisi jaettu useampaan kategoriaan, erot 

alkaisivat Makkosen mukaan näkyä, sillä hän kertoo ei-diftongin redusoituneen 

useimmiten vain hyvin lievästi. (Makkonen 1997: 42–43.) 

 

Makkonen toteaa työssään, että reduktio vaikuttaa sattumanvaraiselta, eikä hän ole 

löytänyt yhteistä tekijää redusoituville tai redusoitumattomille muodoille. 

Leksikaalistumista hän on havainnut sanoissa kaahee(ta), äeti ja televisio-ohjelman 

nimessä Kaaniit ja rohkeet. (Makkonen 1997: 42.) 
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Viimeksi reduktiota on tutkinut Tanja Aittokoski pro gradu -työssään ”Litrasev 

viinapulloj ja sèittemätòista kalijjaa": Diftongin reduktio ja geminaatio erään 

pyhäjärvisistä nuorista koostuvan ryhmän puhekielessä”. Työssään hän havaitsi, että 

reduktio on pyhäjärvisten puhekielessä elävä piirre, johon on syntynyt jonkin verran 

leksikaalistumia. Aittokoski huomasi myös, että affekti vaikuttaa kieleen. (Aittokoski: 

47.) Kielialueena Pyhäjärvi kuuluu samaan pohjoissavolaiseen murrealueeseen kuin 

Nilsiäkin, joten Aittokosken tutkimuksen tarkemmat tulokset muodostavat 

mielenkiintoisen vertailukohdan omalle työlleni. Pyhäjärvi kuuluu kuitenkin murteen 

laita-alueeseen, kun taas Nilsiä on keskemmällä savolaista murrealuetta. 

 

Aittokoski jakoi omassa työssään diftongit eri ryhmiin niiden jälkikomponenttien 

perusteella. Työssään Aittokoski huomasi, että hänen aineistossaan diftongit esiintyivät 

useimmiten redusoitumattomina. Jos reduktiota ilmeni, se oli useimmiten lievää, ja 

monoftongiutuneet muodot olivat hyvin harvinaisia. Useimmiten redusoituivat u-

loppuiset diftongit. Hän myös havaitsi, että poikien puheessa reduktio oli jossain määrin 

säännöllisempi piirre kuin tyttöjen puheessa. Hän toteaakin piirteen olevan labiili, eli 

reduktio on lievää, satunnaisesti esiintyvää, idiolektikohtaista ja jollain tavalla 

motivoitua. Yksi tärkeä motivaatio Aittokosken mukaan on affekti, joka voi Aittokosken 

tutkimustulosten mukaan olla joko negatiivinen tai positiivinen. (Aittokoski: 47–49.)  

 

Aittokoski havaitsi myös, että monissa diftongeissa reduktion variaatiota esiintyi 

huomattavan paljon. Tällaisia diftongeja olivat ai, ei, äi, au ja eu. Näistä diftongeista 

esiintyi sekä redusoituneita että redusoitumattomia muotoja, eli tilanteinen vaihtelu oli 

diftongien kohdalla suurta. Aittokoski on selittänyt eroja esimerkiksi leksikaalistumilla ja 

affektin vaikutuksella: Diftongi ai esiintyy hänen aineistossaan usein itsenäisenä 

lekseeminä, joka on leksikaalistunut tiettyyn, tässä tapauksessa redusoitumattomaan 

muotoon. Diftongi äi taas esiintyy useimmiten sanassa äiti, jonka informantit lausuivat 

lähes aina redusoituneena. (Aittokoski : 48.) Myös Mantila on huomannut, että sana äiti 

esiintyy jopa Oulun seudun puhekielessä lievästi redusoituneena. Sanaan liittyykin usein 

vahvoja tunneaffekteja, jotka puhuja tuo kielessään esiin käyttämällä redusoitunutta 

muotoa. (Mantila & Pääkkönen 2010: 89.) 
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2.2.2. Reduktio puhekielen viidenlaisten piirteiden luokituksessa 

 

Harri Mantila jakaa nykypuhekielen piirteet viiteen eri kategoriaan. Ensimmäiseen 

ryhmään kuuluvat yleiset ja neutraalit puhekielen piirteet, jotka ovat tunnettuja koko 

maan puhekielessä. Toiseen ryhmään kuuluvat laaja-alaiset puhekielisyydet, jotka ovat 

levinneet laajalle puhuma-alueelle, mutta joita etenkin kaupunkilaiset nuoret välttelevät 

nykyisin. Kolmannen ryhmän muodostavat yleiset puhekielisyydet, jotka leviävät tällä 

hetkellä nopeasti. Neljänteen ryhmään kuuluvat leimautuneet ja kartettavat 

puhekielisyydet. Ne ovat eräänlaisia maakuntaleimoja, jotka ovat kadonneet tai ainakin 

katoamassa etenkin kaupunkiseuduilla. Viidenteen ryhmään kuuluvat elävät 

paikallisuudet, jotka ovat vain tietyillä alueilla tunnettuja murrepiirteitä, mutta joiden 

asema on hyvin stabiili, jopa ekspansiivinen. (Mantila 1997: 11–22.) 

 

Tulkitsen, että pohjoissavolainen diftonginreduktio kuuluu Mantilan määrittelemien 

viidenlaisten piirteiden luokituksessa kategoriaan neljä, sillä lasten ja nuorten piirissä 

reduktio käy harvinaisemmaksi (Kukkonen 2002: 11). Neljännen ryhmän piirteet ovat 

saaneet eräänlaisen maakuntastigman, ja sen vuoksi ne ovat kartettavia (Mantila 1997: 

19–21). Nupponen (2011) on tehnyt havaintoja sekä piirteen säilymisestä että 

katoamisesta. Nupposen litterointi on kuitenkin karkeaa, ja ilmeisesti hän on jättänyt 

huomioidensa ulkopuolelle diftongien lievät redusoitumiset (Nupponen 2011: 46, 299–

300).  

 

 

2.2.3. Diftonginreduktio ja variaationtutkimus  

 

Jo aivan sosiolingvistisen tutkimuksen alusta saakka kielen tilanteiseen vaihteluun eli 

diatyyppiseen vaihteluun on kiinnitetty huomiota (katso esim. Labov 1966: 90–98). 

Uudemmassa variaatiotutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös mikrotilanteiseen 

vaihteluun kuten koodinvaihtoon (Mustanoja 2011: 55). Mikrotilanteisen vaihtelun 

tutkimuksessa puhetilanteista irrotetaan mikrotilanteita siten, että puhetilanteen 

muodostaa esimerkiksi haastattelu. Jos haastateltava kertoo haastattelun aikana 

esimerkiksi jonkin tarinan omasta menneisyydestään, on tarinankerronta puhetilanteen 

mikrotilanne. Mustanoja on hyödyntänyt mikrotilanteisen vaihtelun tutkimista 
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ikkunametodissa. (Mustanoja 2011: 116–118.) Palaan ikkunametodiin tarkemmin luvussa 

3.4. 

 

Reduktio ei ole tiukasti sidoksissa muiden murrepiirteiden käyttöön, ja puhujan on vaikea 

kontrolloida reduktiota sen useiden ilmenemisasteiden vuoksi (Makkonen 1997: 42). 

Aittokosken mukaan reduktiota on hankalampi kontrolloida jälki- kuin ensitavuissa 

(Aittokoski 2011: 49). Puhuja ei myöskään ole usein tietoinen valinnoistaan eri 

reduktiovarianttien välillä (Nuolijärvi 1986: 49).  

 

Yksi mahdollinen motivaatio redusoitumiselle on tunnereaktio, joka joillakin puhujilla 

aiheuttaa normista poikkeavan, vahvemman reduktion (Mantila & Pääkkönen 2010: 89). 

Tunnereaktion taas voi synnyttää esimerkiksi jokin tietty puheenaihe, topiikki. 

Suomalaisista tutkijoista Marjo Saanilahti on huomannut, että murteellisuus ja 

puheenaihe korreloivat tietyssä määrin. (Saanilahti 1990: 72–73.)  

 

Myös keskusteluun osallistujat vaikuttavat variaatioon, ja puhekumppania on esitetty jopa 

tilanteisen variaation tärkeimmäksi selittäjäksi (Bell 1984; Lappalainen 2004: 46). 

Tulkinnan taustalla on akkommodaatioteoria, jonka mukaan puhekumppanit pyrkivät 

miellyttämään keskustelukumppaniaan, varmistamaan sujuvan kommunikaation ja 

ylläpitämään positiivista identiteettiään (Gilles, Coupland & Coupland 1991: 2). Piirteen 

vaihtelulla voidaan myös pyrkiä rakentamaan tietynlaista identiteettiä (Mantila 2004: 

340).  

 

 

2.3.  Oman tutkimukseni sijoittuminen tutkimuskentälle 

 

Oma tutkimukseni on lähtökohdiltaan mikrososiolingvistiikkaa, mutta olen yhdistänyt 

siihen myös demografisia ja interaktionistisia piirteitä. Variaationtutkimuksella on 

työssäni suuri rooli. Tutkimuksessani on kvantitatiivisia piirteitä, mutta suurimmaksi 

osaksi se on kvalitatiivista, sillä tutkimusaineistoni on melko pieni. Idiolektien sisäisen 

vaihtelun tarkastelulla on myös suuri rooli tutkimuksessani. Kiinnitän huomiota 

erityisesti mikrotilanteiseen vaihteluun, sillä runsaasti varioivana piirteenä 

diftonginreduktio antaa sille oivat lähtökohdat.  
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Luvussa 2.3.3. luetellut muuttujat limittyvät usein toisiinsa monimutkaisesti, mutta 

tutkimuksessani olen pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan erottelemaan muuttujia. Olen 

siis valinnut lähestymistapani tilanteen mukaan ja perehtynyt muuttujaan, joka kussakin 

esimerkissä tuntuu tarkoituksenmukaisimmalta. Esittelen muuttujien teoreettisia 

lähtökohtia tarkemmin tutkimukseni edetessä.  

 

 

2.4. Metodit 

 

Vaikka tutkimusotteeni on vahvasti kvalitatiivinen, hyödynnän työssäni jonkin verran 

kvantitatiivisia metodeja selventääkseni kvalitatiivista analyysiä. Tutkimukseni 

kvantitatiivinen osuus muodostuu valitsemani kielenpiirteen, diftonginreduktion, 

voimakkuuden laskemisesta. Litteroin aineistoni ja lasken jokaiselle diftongille 

reduktioindeksin, joka ilmaisee reduktion voimakkuuden. Käytän tulosten tulkinnassa 

apuna myös prosenttilukuja, joilla ilmaisen reduktioherkkyyttä eli sitä, kuinka usein 

diftongit redusoituvat. Kvalitatiivisten metodien avulla luon siis variaatiota kuvailevan ja 

luokittelevan pohjan, jonka kautta pääsen kiinni variaation funktioihin. Myös muut 

tutkijat ovat havainneet tämän välietapin tarpeelliseksi ja jopa välttämättömäksi 

(Lankinen 2010: 29; Aittokoski 2011: 8).  

 

Labovin tunnuslukumalli toimii siten, että kullekin reduktioasteelle annetaan tunnusluku, 

jolla kerrotaan tapausten esiintymien määrä. Sen jälkeen kaikista reduktioasteista saadut 

luvut lasketaan yhteen ja jaetaan esiintymien määrällä. Lopputuloksena jokaiselle 

diftongille saadaan oma tunnuslukunsa, joka kertoo diftonginreduktion keskimääräisen 

asteen. (Labov 1966: 51–53.) Labovin tunnuslukumallilla saadaan prosenttilukuja 

selkeämpi kokonaiskuva diftonginreduktion tilasta, mutta toisaalta idiolektien sisäiset 

variaatiot jäävät huomiotta (Makkonen 1997, 39). Labovin tunnuslukumalli sopiikin 

parhaiten juuri kokonaisten ryhmien tulosten tarkasteluun ja vertailuun. Lisäksi malli 

toimii parhaiten piirteillä, jotka varioivat asteittain vähintään kolmeen eri varianttiin. 

Diftonginreduktio on juuri tällainen piirre, joten senkin vuoksi indeksiluvut sopivat 

tutkimukseni työkaluksi. 

 

Lasken reduktioindeksin ja -prosentin jokaiselle diftongiryhmälle ja diftongille. Lisäksi 

tutkin reduktiota lukujen avulla vertaillessani sukupuolten välisiä eroja. Kvantitatiiviset 
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metodit toimivat siis tarpeen mukaan kvalitatiivisen tutkimukseni 

havainnollistamisvälineinä.  

 

Olen päätynyt jakamaan diftongit kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka ne redusoituvat. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat diftongit, joiden on mahdollista redusoitua vain 

diftongeiksi eli ai, äi, oi, öi, eu ja ey (esim. koira – koera). Toisen ryhmän muodostavat 

diftongit, jotka redusoituvat pitkiksi vokaaleiksi, eli diftongit ei, ou ja öy (joulu – joolu). 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat diftongit, jotka voivat redusoitua sekä diftongeiksi että 

pitkiksi vokaaleiksi: diftongit au ja äy (kauppa – kaoppa – kaappa). Olen päätynyt 

tällaiseen jakoon, jotta voin vertailla samalla tavalla redusoituvia diftongeja helpommin 

toisiinsa.  

 

Olen päätynyt käyttämään tutkimuksessani kahden ensimmäisen ryhmän kohdalla 

karkeaa kolmijakoa, jossa muotonsa säilyttänyt diftongi saa luvun 1, lievästi redusoitunut 

luvun 2 ja selvästi redusoitunut luvun 3. Lievästi redusoituneiden diftongien kategoria 

sisältää diftongit, joiden alkukomponentti on pidentynyt, ja selvästi redusoituneiden 

kategoria diftongit, joissa jälkikomponentti on selkeästi madaltunut, eli ryhmän yksi 

kohdalla redusoitunut e:ksi ja ryhmän kaksi tapauksessa monoftongiutunut. Mitä 

lähempänä tunnusluku on lukua kolme, sitä voimakkaampi on keskimääräinen reduktio. 

Kolmannen ryhmän diftongit jaan viiteen mahdolliseen asteeseen seuraavasti: 

 

- luvun 1 saa muuttumaton diftongi (esimerkiksi laulu) 

- luvun 2 lievästi redusoitunut diftongi (làulu) 

- luvun 3 diftongi, jonka jälkikomponentti on selvästi madaltunut o:ksi tai ö:ksi 

(laolu) 

- luvun 4 diftongi, jonka jälkikomponentti on lievästi redusoitunut o tai ö (làolu) 

- luvun 5 diftongi, joka on selvästi assimiloitunut (laalu).  

 

Litteroin aineistoni Express Scribe -litterointiohjelman avulla. Litterointiohjelman käyttö 

mahdollistaa sen, että tarpeen vaatiessa voin kuunnella nauhoja hidastettuina. Tämä 

auttaa huomaamaan epävarmoja redusoitumistapauksia. Toisaalta olen huomannut, että 

hyvin murteellisten puhujien nauhoja on parasta kuunnella normaalinopeudella, sillä 

hidastetusta puheesta on näiden informanttien kohdalla ajoittain hyvin vaikea saada 

selvää. 
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Litteroin aineistostani tarkasti ainoastaan tutkimani kielenpiirteen eli redusoituvat 

diftongit. Muiden murrepiirteiden osalta litteroin vain selkeät, kertakuulemalla varmoiksi 

toteamani tapaukset, esimerkiksi selkeän yleis- tai erikoisgeminaation ja svaavokaalin. 

Noudatan litteroinnissani Mantilan & Pääkkösen (2010: 30–34) määrittelemiä ohjeita, 

joista kuitenkin poikkean seuraavasti: 

 

- lievää diftonginreduktio merkitsen seuraavasti: làiva 

- erikoisgeminaatiota merkitsen kaksoiskonsonantilla 

- vokaalien välistä tavunrajaa en merkitse 

- laryngaaliklusiilia en merkitse 

- loppukahdennuksen tai sananloppuisen assimilaation olen merkinnyt vain 

satunnaisesti. 
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3. REDUKTIO NUORTEN PUHEKIELESSÄ 

 

Tässä luvussa käsittelen reduktiota ryhmittäin. Olen jakanut diftongit kolmeen ryhmään 

niiden redusoitumistavan mukaan, sillä eri tavoin redusoituvien diftongien vertailu on 

mielestäni hankalaa.  Aluksi käyn läpi jokaisen diftongiryhmän ensitavujen tapaukset, 

minkä jälkeen käsittelen vielä reduktiota kokonaisuudessaan, kaikki diftongiryhmät 

huomioiden.  Luvun lopuksi käsittelen vielä reduktiota jälkitavuissa. En tartu vielä tässä 

luvussa reduktion vaihteluun, vaan keskityn luomaan reduktiosta kokonaiskuvan, josta 

tulee selväksi ilmiön tämänhetkinen tilanne nilsiäläisnuorten puhekielessä. Käsittelen 

tässä luvussa kuitenkin sukupuolten välisiä eroja, vaikka ne toisaalta kuuluisivatkin 

piirteen vaihtelua käsittelevään lukuun. Olen päätynyt ratkaisuun sen vuoksi, että tyttöjen 

ja poikien väliset erot muodostavat mielestäni osan tutkimukseni pohjasta, jonka varaan 

rakennan työni vaihtelua käsittelevän luvun.  

 

Vertaan tutkimustuloksiani jossain määrin Makkosen (1997) ja Aittokosken (2011) 

tutkimusten tuloksiin, sillä tutkimukset on tehty samalla murrealueella kuin omani. 

Lisäksi vertaan tuloksiani tarpeen mukaan Mielikäisen (1994) ja Räisäsen (1972) 

väitöskirjojen tutkimustuloksiin. Mielikäisen väitöskirja käsittelee Etelä-Savon ja 

Räisäsen väitöskirja Kainuun murteiden äännehistoriaa. Molemmat alueet kuuluvat 

itäisen diftonginreduktion piiriin, joten vertailu on siten mielekästä. Olen vertailussa 

kuitenkin hyvin varovainen ja suurpiirteinen, sillä eri tutkijat voivat kuulla reduktion eri 

vahvuisina. Tutkijoista Aittokoski, Makkonen ja Mielikäinen ovat käyttäneet työssään 

Labovin tunnuslukuja, mutta asteikot eroavat omastani. Vertailen omia tuloksiani muiden 

tutkijoiden tuloksiin näin ollen suurpiirteisesti ja tunnuslukuja käytän vertailussa 

ainoastaan diftongien redusoitumisjärjestystä selvittäessäni.  

 

 

3.1. Ryhmän 1 diftongien redusoituminen ensitavussa 

 

Ryhmään 1 muodostavat diftongit ai, äi, oi, öi, eu ja ey. Olen tähän tutkimukseen 

määritellyt näille diftongeille kolme mahdollista astetta: redusoitumaton (ai), lievästi 

redusoitunut (ài) ja selvästi redusoitunut (ae). Taulukosta 1 näkyy, kuinka usein ja mihin 

asteeseen ryhmän 1 diftongit redusoituvat nilsiäläisnuorten puhekielessä. Olen laskenut 
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taulukkoon erilliset reduktioprosentit niin kokonaiselle ryhmälle kuin erillisille 

diftongeillekin. Taulukossa ei ole mukana ey-diftongia, sillä se ei aineistossani esiintynyt 

kertaakaan ensitavussa.  

 

Taulukkoon 1 olen laskenut ryhmän 1 diftongien redusoitumisasteet. Laskin taulukon 

luvut siten, että poimin luvut suoraan aineistosta – en siis ole laskenut taulukon 

prosentteja informanttikohtaisista keskiarvoista, vaan diftongien todellisista 

aineistoesiintymistä. Päädyin ratkaisuun sen vuoksi, että informanttikohtaiset frekvenssit 

jäivät usein, etenkin yksittäisten diftongien kohdalla, melko pieniksi. Informanttien 

diftongifrekvenssit olen esitellyt liitteissä 5, 6 ja 7. Päädyin ratkaisuun myös sen vuoksi, 

että vaikka osa informanteistani käyttääkin puheessaan runsaasti maneerimaisia 

täytesanoja, jotka sisältävät tutkimani kielenpiirteen (kuten hei ja näin), vaihtelee sanojen 

diftongien reduktioaste. Toisin sanoen tietty sana voi samalla kielenoppaalla toistua 

aineistossa useita kertoja, mutta sen reduktio ei ole samanlainen joka kerta. Näin ollen 

yksittäisen informantin puhe ei vaikuta kokonaistulokseen vääristäen. Maneerisanojen 

redusoitumisen vaihtelua havainnollistaa esimerkki 3: 

 

(3) Haastattelija: ooksää jossain oppilastoiminnassa mukana 

Maria: no. siis vihreessä lipussa. oon siis siin on niinku. silleen. että. 

mietitään esim miten me voitas kòululla säästää sähköö ja tälleen näen. ja 

järjestettään eri tapahtumia ja. tällee että. se on niinku energian säästöön 

ja tämmöseen et joka vuos on ollu eri teema nytte. ää nytte no vesiteema. et 

àikasemmin on ollu niinku. sähkö. ja tälleen näˋin 

 

Informanteista Maria käyttää paljon täytesanaa näin. Sanan äi-diftongin reduktio ei 

kuitenkaan ole säännöllinen, vaan se vaihtelee redusoitumattoman ja täysin redusoituneen 

välillä. Vaikka sana esiintyy kielenoppaan puheessa toistuvasti, lähes jokaisessa 

puheenvuorossa, ei se vaikuta kokonaistulokseen vääristävästi. 

 

Diftongiryhmän tuloksen olen laskenut siten, että olen huomioinut kaikki aineistossani 

esiintyvät ryhmään kuuluvat ensitavujen diftongit, ryhmän 1 tapauksessa siis kaikki ai-, 

äi-, oi-, öi-, eu- ja ey-diftongit. Päädyin käyttämään kuvatun kaltaista laskutapaa sen 

vuoksi, että tutkimusmateriaalissani eri diftongit eroavat frekvensseiltään toisistaan 

paljon. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa (esimerkiksi Aittokoski 2011, Mielikäinen 1994) 

on huomattu, että eri diftongeilla on erilainen taipumus redusoitua. Jos siis olisin laskenut 

ensin jokaiselle diftongille oman reduktioprosentin, olisi esimerkiksi jokin harvoin 
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esiintyvä mutta herkästi redusoituva diftongi voinut vääristää kokonaisen diftongiryhmän 

tuloksia. Käyttämäni laskutapa huomioi jokaisen ryhmään kuuluvan diftongin 

samanarvoisena, ja samalla prosenttilukujen käytöstä tulee mielekästä, kun laskuissa 

käytettävät frekvenssit ovat suuria.  

 

TAULUKKO 1. Ryhmän 1 diftongien redusoitumisasteet ensitavuissa prosentteina. 

 ai  äi  oi  öi  eu  Ryhmä 1  

ei reduktiota 40 29 45 42 12 40 

lievä reduktio 40 41 44 58 46 42 

täysi reduktio 20 30 11 0 42 18 

N 1235 216 597 24 25 2095 

 

Taulukosta 1 näkyy, että ryhmän 1 diftongit eivät redusoidu lainkaan 40 prosentissa 

tapauksista, eli toisin sanoen ne siis redusoituvat 60 prosentissa tapauksista. Herkimmin 

diftongeista redusoituu äi, joka redusoituu 70-prosenttisesti. Ryhmän diftongeista oi 

redusoituu harvimmin, vain hieman yli puolessa tapauksista. Näiden diftongien 

redusoitumisjärjestys eroaa hieman Aittokosken (2011) tutkimustuloksista: hänen 

mukaansa ai ja äi redusoituvat yhtä usein, 35 prosentissa tapauksia, ja oi selvästi 

harvemmin, vain 22 prosentissa tapauksia. Aittokosken tulokset kuitenkin eroavat 

selvästi omistani öi-diftongin kohdalla. Aittokosken mukaan öi redusoituu tämän 

diftongiryhmän diftongeista selvästi harvimmin, vain yhdeksässä prosentissa tapauksia, 

kun taas nilsiäläisnuorten puhekielessä se redusoituu keskiarvon mukaisesti. Toisaalta 

diftongin frekvenssi on hyvin pieni sekä omassa tutkimuksessani että Aittokosken työssä 

(liite 5; Aittokoski 2011: 29). 

 

Diftongeista eu redusoituu sekä oman tutkimukseni että Aittokosken tutkimuksen 

mukaan selvästi keskiarvoa useammin. (Aittokoski 2011: 29 – 32.) Vertailu Aittokosken 

lukuihin ei kuitenkaan ole aukotonta, sillä hän ei ole erotellut luvuissaan ensi- ja 

jälkitavuissa esiintyviä diftongeja. Uskaltaudun kuitenkin tässä vaiheessa tutkimustani 

tekemään varovaista vertailua, sillä tutkimukseni mukaan redusoituvia diftongeja esiintyy 

huomattavasti enemmän ensi- kuin jälkitavuissa, ja myös Aittokoski on havainnut saman 

(Aittokoski 2011: 36–37). 

 

Taulukosta 1 on myös luettavissa, että valtaosa ryhmän 1 diftongeista redusoituu 

ensitavuissa useimmiten lievästi. Täysi reduktio toteutuu koko ryhmällä alle viidesosassa 
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tapauksia. Poikkeuksen kuitenkin muodostavat diftongit äi ja eu, joiden reduktio on täysi 

selvästi keskiarvoa useammin. Myös Aittokoski on huomannut, että eu redusoituu 

keskiarvoa selvästi voimakkaammin (Aittokoski 2011: 29–32). 

 

 

KUVIO 1 Ryhmän 1 ensitavujen diftongien reduktioindeksit. 

 

Kuviosta 1 näkyvät diftongien reduktioindeksit, jotka kuvaavat reduktion vahvuutta. Olen 

laskenut indeksit samalla metodilla kuin aiemmin esitellyt reduktioprosentitkin. Ryhmän 

diftongeista eu ja äi redusoituvat voimakkaimmin, ja äi-diftongin voimakkaan reduktion 

on huomannut myös Makkonen (1997). Sen sijaan ai ja oi redusoituvat Makkosen 

mukaan yhtä voimakkaasti, mikä eroaa omasta tuloksestani. (Makkonen 1997: 42.) 

Reduktion voimakkuusero on kuitenkin omassa tutkimuksessani näiden diftongien välillä 

melko pieni, ja tutkimusten välinen vertailu on muutenkin syytä tehdä varovaisesti 

(Makkonen 1997: 35).  

 

Myös Mielikäinen (1994) on tutkimuksessaan laskenut redusoituville diftongeille 

reduktioindeksit, mutta hänen tutkimuksessaan on mukana ainoastaan yksi 

pohjoissavolainen informantti, joten vertailu on parhaimmillaankin vain suuntaa antavaa. 

Mielikäisen tutkimuksen mukaan ryhmän 1 diftongeista äi redusoituu voimakkaimmin ja 

ai heikoimmin, mutta ai- ja oi -diftongien reduktioindeksien ero on melko pieni. 

Mielikäisen tutkimuksen mukaan eu redusoituu keskiarvon mukaisesti, kun taas omassa 

tutkimuksessani se redusoituu selvästi voimakkaimmin. (Mielikäinen 1994: 81.) 
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Ryhmän 1 diftongien redusoitumisvahvuutta ja -yleisyyttä verrattaessa huomataan, että 

tulokset ovat yhteneviä. Toisin sanoen diftongit, jotka redusoituvat useimmin, 

redusoituvat tutkimukseni mukaan myös voimakkaimmin. Samanlaisen tuloksen on 

saanut myös Aittokoski (Aittokoski 2011: 29–32). 

 

Tutkimusta tehdessäni huomasin, että ryhmän 1 diftongeista ai, äi ja eu redusoituvat 

oletettua voimakkaammin, ja niistä oli kuultavissa ajoittain jopa täysin 

monoftongiutuneita muotoja. ai-diftongin monoftongiutumisesta on aiemmin raportoinut 

myös Aittokoski, mutta hänen materiaalissaan diftongi esiintyy monoftongiutuneena vain 

muutaman kerran ja vain muutamalla puhujalla. Omassa materiaalissani muotoa esiintyy 

useammin, ja sitä käyttävät useat informantit. Palaan ryhmän 1 diftongien yllättävään 

redusoitumiseen tarkemmin luvussa 4.2. 

 

Taulukko 2 ja kuvio 2 havainnollistavat sukupuolten välisiä eroja ryhmän 1 diftongien 

redusoitumisessa: 

 

TAULUKKO 2. Ryhmän 1 diftongien redusoitumisprosentit ensitavuissa sukupuolten 

välillä. 

 ei reduktiota lievä reduktio täysi reduktio N 

ai pojat 26 46 31 666 

ai tytöt 60 33 7 569 

äi pojat 17 46 40 107 

äi tytöt 40 39 21 109 

oi pojat 33 54 13 333 

oi tytöt 45 44 11 264 

öi pojat 29 71 0 14 

öi tytöt 60 40 0 10 

eu pojat 0 58 42 19 

eu tytöt 43 14 43 7 

ryhmä 1 pojat 25 49 26 1139 

ryhmä 1 tytöt 58 33 9 956 
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KUVIO 2. Ryhmän 1 diftongien reduktion voimakkuus ensitavuissa sukupuolten mukaan 

jaoteltuna. 

 

Taulukon 2 ja kuvion 2 mukaan ryhmän 1 diftongit redusoituvat selvästi eri tavalla 

tyttöjen ja poikien puheessa. Poikien puheessa reduktiota ilmenee jokaisessa diftongissa 

useammin, ja se on myös voimakkaampaa kuin tyttöjen puheessa. Tyttöjen puhekielessä 

ryhmän reduktioindeksi on noin 1,5, kun taas poikien reduktioindeksi on hieman yli 2. 

Redusoitumisjärjestys on molemmilla ryhmillä odotuksenmukainen, kun vertaan sitä 

aiemmin esiteltyyn kokonaistulokseeni sekä Makkosen tuloksiin. Eri diftongien 

redusoitumisvoimakkuudessa näyttäisi olevan poikien puhekielessä enemmän eroja kuin 

tyttöjen puhekielessä, ja saman tuloksen on saanut myös Makkonen. (Makkonen 1997: 

42–43.)  

 

Sekä poikien että tyttöjen puhekielessä diftongeista eu ja äi redusoituvat selvästi 

keskiarvoja voimakkaammin ja useammin. Palaan näihin diftongeihin uudestaan 

tarkemmin luvussa 4. Tyttöjen puheessa muut ryhmän 1 diftongit redusoituvat 

suunnilleen yhtä voimakkaasti, mutta poikien puhekielessä etenkin oi- ja öi-diftongit 

näyttäisivät redusoituvan selvästi muita diftongeja harvemmin ja heikommin.  

 

 

3.2. Ryhmän 2 diftongien redusoituminen ensitavussa 

 

Ryhmään 2 kuuluvat diftongit ei, ou ja öy. Ne saavat tässä tutkimuksessa kolme 

mahdollista astetta, eli redusoitumattoman (ei), lievästi redusoituneen (èi) ja 
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monoftongiutuneen (ee). Taulukosta 3 näkyy, kuinka usein ryhmän 2 diftongit 

redusoituvat nilsiäläisnuorten puhekielessä. Olen rakentanut taulukon samalla tavoin kuin 

edellisessäkin luvussa.  

 

TAULUKKO 3. Ryhmän 2 diftongien reduktio ensitavuissa prosentteina. 

 ou öy ei  Ryhmä 2 

ei reduktiota 14 19 43 39 

lievä reduktio 39 46 41 41 

monoftongiutuminen 47 35 16 20 

N 140 26 965 1132 

 

Taulukosta 3 voi lukea, että ryhmän 2 diftongit redusoituvat noin 60-prosenttisesti. 

Ryhmän sisäisten diftongien välillä on selvä ero, sillä ou redusoituu yli 80 prosentissa 

mahdollisia tapauksia, ja ei vain vajaassa 60 prosentissa tapauksia. Tuloksieni eroavat 

Aittokosken saamista tuloksista merkittävästi: Aittokosken tutkimuksen mukaan ei 

redusoituu vain kahdessa prosentissa mahdollisia tapauksia ja ou seitsemässä. öy-

diftongin reduktio noudattaa samaa linjaa. Diftongien redusoitumisjärjestys on siis 

Aittokosken tutkimuksessa sama kuin omassani, mutta Aittokosken tutkimuksen mukaan 

ryhmän 2 diftongit eivät redusoidu juuri koskaan. (Aittokoski 2011: 32–34.) 

Diftonginreduktio näyttää siis olevan ryhmän 2 diftongien kohdalla selvästi yleisempää 

pohjoissavolaisten murteiden puhuma-alueen keskellä kuin sen reuna-alueella, jossa 

reduktion määrä romahtaa. 

 

Diftongeista ou redusoituu pitkäksi vokaaliksi useimmin. Monoftongiutunut muoto on 

myös diftongin tavallisin esiintymismuoto aineistossani, mikä on täysin päinvastainen 

tulos verrattuna Aittokosken tutkimukseen (Aittokoski 2011: 33). Osittainen selitys 

löytynee piirteen historiasta: Kettusen mukaan reduktio on saavuttanut täydellisen 

monoftongiutuneen muodon Nilsiässä, mutta ei Pyhäjärvellä, vaikka molemmat alueet 

kuuluvat pohjoissavolaisten murteiden ryhmään (Kettunen 1999: 158). Mielenkiintoista 

onkin, että edellisestä huolimatta myös Aittokoski on merkinnyt tuloksiinsa myös täysin 

monoftongiutuneita muotoja (Aittokoski 2011: 32–33).  

 

Kuvio 3 havainnollistaa ryhmän 2 diftongien reduktion voimakkuutta ensitavuissa: 
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KUVIO 3. Ryhmän 2 diftongien reduktion voimakkuus ensitavussa. 

 

Kuvion 3 mukaan diftongeiden redusoitumisvoimakkuudessa on myös selvä ero: ou 

redusoituu huomattavasti voimakkaammin kuin ei. Tässäkin kohtaa saamani tulokset 

eroavat aiemmista pohjoissavolaisista tutkimuksista, sillä Makkosen tutkimuksen 

mukaan ei ja ou redusoituvat yhtä voimakkaasti (Makkonen 1997:42). Myös Mielikäisen 

pohjoissavolaisen informantin puhekielessä ei- ja ou-diftongit redusoituvat yhtä 

voimakkaasti (Mielikäinen 1994: 81). Aittokosken tutkimuksen tulokset ovat 

samansuuntaisia kuin omani, vaikka erot reduktioindeksien välillä ovatkin hänen 

tutkimuksessaan hyvin pieniä (Aittokoski 2011: 29–32.) Mielikäisen tutkimuksen 

mukaan öy redusoituu ryhmän 2 diftongeista selvästi voimakkaimmin, mutta koska 

frekvenssit ovat tämän diftongin kohdalla pieniä, ei vertailu ole kovin mielekästä 

(Mielikäinen 1994: 81).  

 

Taulukko 4 ja kuvio 4 havainnollistavat sukupuolten välisiä eroja niin reduktion 

voimakkuudessa kuin sen herkkyydessäkin: 
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TAULUKKO 4. Ryhmän 2 diftongien redusoitumisprosentit ensitavuissa sukupuolittain 

jaoteltuina. 

 ei 

reduktiota 

lievä reduktio monoftongiutumine

n 

N 

ou pojat 10 32 58 79 

ou tytöt 20 47 33 61 

öy pojat 11 39 50 18 

öy tytöt 33 67 0 9 

ei pojat 34 50 16 557 

ei tytöt 56 28 16 408 

ryhmä 2 pojat 30 48 22 654 

ryhmä 2 tytöt 51 32 17 478 

 

 

KUVIO 4. Ryhmän 2 ensitavujen diftongien reduktioindeksit sukupuolittain jaoteltuina.  

 

Taulukko 4 ja kuvio 4 osoittavat, että myös ryhmän 2 diftongit redusoituvat herkemmin 

ja voimakkaammin poikien kuin tyttöjen puhekielessä. Sukupuolten väliset erot ovat 

kuitenkin etenkin reduktion voimakkuutta tarkasteltaessa (Kuvio 4) melko pieniä lukuun 

ottamatta frekvenssiltään pientä öy-diftongia. Tässäkin diftongiryhmässä eri diftongien 

redusoitumisvoimakkuus vaihtelee selvästi enemmän poikien kuin tyttöjen kielessä. 

Tyttöjen reduktio on siis voimakkuudeltaan säännöllisempää diftongista riippumatta. 

 

Diftongeista ei monoftongiutuu tyttöjen ja poikien puhekielessä yhtä usein, mutta 

toisaalta diftongi ylipäänsä redusoituu poikien kielessä huomattavasti useammin kuin 

tyttöjen. ou taas monoftongiutuu sekä tyttöjen että poikien kielessä selvästi keskivertoa 
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useammin. Molemmilla diftongeista on tiettyjä leksikaalisia rajoitteita, joita käsittelen 

luvussa 4. 

 

 

3.3. Ryhmän 3 diftongien redusoituminen ensitavussa 

 

Ryhmään 3 kuuluu kaksi redusoituvaa diftongia, au ja äy, ja olen tähän tutkimukseen 

määritellyt niille viisi mahdollista ilmenemisastetta: ei reduktiota (au), lievä reduktio 

(àu), selvä reduktio siten, että muodostuu madaltunut diftongi (ao), selvä reduktio siten, 

että diftongin ensikomponentti on selvästi pidentynyt ja jälkikomponentti selvästi 

madaltunut (ào) ja monoftongiutuminen (aa).  Taulukko 5 esittelee ryhmän diftongien 

reduktioprosentit: 

 

TAULUKKO 5. Ryhmän 3 ensitavujen diftongien reduktioprosentit. 

 au äy Ryhmä 3 

ei reduktiota 24 24 24 

lievä reduktio 19 8 13 

selvä reduktio 1 22 50 36 

selvä reduktio 2 28 13 20 

monoftongiutuminen 7 5 7 

N 211 208 419 

 

Tutkimukseni mukaan ryhmän 3 diftongit redusoituvat noin kolmessa neljäsosassa 

tapauksista, ja ryhmään kuuluvat diftongit redusoituvat yhtä herkästi, au ja äy siis 

redusoituvat yhtä usein. Aittokosken tutkimuksen mukaan diftongit redusoituvat eri 

herkkyydellä pyhäjärvisten nuorten puhekielessä: au redusoituu selvästi useammin kuin 

äy. Pyhäjärvisten nuorten puhekielessä ryhmän 3 diftongit redusoituvat harvemmin kuin 

nilsiäläisnuorten puhekielessä, noin 45 prosentissa tapauksista. (Aittokoski 2011: 32–36.) 

 

Reduktion voimakkuudessakaan ei ole suuria eroja, sillä au-diftongin reduktioindeksi on 

2,77 ja äy-diftongin indeksi 2,67. Pohjoissavolaisen reduktion tutkijoista myöskään 

Makkonen ei ole huomannut au- ja äy-diftongien välillä merkittävää eroa, vaikka 

lukumme eivät olekaan täysin vertailukelpoisia (Makkonen 1997: 42). Mielikäisen 

tutkimuksessa molempien diftongien reduktioindeksi on 4,9, eli ryhmän 3 diftongit 

redusoituvat hänen mukaansa yhtä voimakkaasti (Mielikäinen 1994: 81). Eroja 

reduktiossa kuitenkin on: au redusoituu aineistossani tavallisimmin neljänteen asteeseen, 
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mutta kuitenkin siten, että kaikki reduktion asteet lukuun ottamatta monoftongiutumista 

ovat melko tasaisesti edustettuina. äy sen sijaan redusoituu kolmanteen asteeseen 50 

prosentissa tapauksista, ja muut variantit jäävät heikommin edustetuiksi.  

 

TAULUKKO 6. Ryhmän 3 diftongien redusoitumisprosentit ensitavuissa sukupuolittain 

jaoteltuina. 

 ei 

red. 

lievä red. selvä red. 1 selvä red. 2 monoft. N. 

au pojat 14 11 24 39 12 127 

au tytöt 38 31 19 11 1 84 

äy pojat 16 3 61 11 9 115 

äy tytöt 34 14 38 14 0 93 

R3 pojat 15 7 41 26 11 244 

R3 tytöt 36 22 29 12 1 177 

 

 

KUVIO 5. Ryhmän 3 ensitavujen diftongien reduktioindeksit sukupuolittain jaoteltuna. 

 

Taulukko 6 ja kuvio 5 osoittavat, että ryhmän 3 diftongien reduktio noudattaa 

odotuksenmukaista linjaa: diftongit redusoituvat poikien puhekielessä useammin kuin 

tyttöjen puhekielessä. Diftongien redusoitumisherkkyydessä ei ole havaittavissa 

merkittävää eroa diftongien välillä.  Poikien puhekielessä au redusoituu useimmiten 

neljänteen asteeseen, kun taas tyttöjen puhekielessä redusoitumaton variantti on 

tavanomaisin. äy-diftongi sen sijaan redusoituu sekä tytöillä että pojilla useimmiten 

kolmanteen asteeseen. Monoftongiutuneita muotoja ei tyttöjen puhekielessä ole juuri 
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lainkaan, kun taas poikien puhekielessä ryhmän 3 diftongit monoftongiutuvat 11 

prosentissa tapauksia. 

 

Ryhmän 3 diftongien redusoitumisjärjestys on tutkimukseni mukaan tyttöjen ja poikien 

puhekielessä eri, eli tyttöjen puhekielessä äy redusoituu useammin ja voimakkaammin 

kuin au, kun taas poikien puhekielessä järjestys on päinvastainen. Makkosen ja 

Aittokosken tutkimuksissa redusoitumisjärjestys on tyttöjen ja poikien välillä sama: au 

redusoituu useammin ja voimakkaammin kuin äy (Makkonen 1997: 42; Aittokoski 2011: 

32–34).  

 

 

3.4. Kokoavasti ensitavujen diftonginreduktiosta  

 

Ensitavujen diftongit redusoituvat nilsiäläisnuorten puhekielessä runsaasti, 65 prosentissa 

tapauksista. Pyhäjärvisten nuorten puhekielessä vastaava prosentti on 37 (Aittokoski 

2011: 36). Diftonginreduktio on siis huomattavasti tavallisempaa murteen puhuma-alueen 

keskellä kuin sen reunalla. Diftongien redusoitumisherkkyyttä havainnollistaa kuvio 6: 

 

 

KUVIO 6. Diftongien redusoitumisherkkyys prosentteina. 

 

Diftongiryhmästä herkimmin redusoituu ryhmä 3 ja harvimmin ryhmä 1: ryhmän 3 

diftongit redusoituvat 76 prosentissa tapauksista ja ryhmän 1 diftongit 60 prosentissa 

tapauksista. Kolmannen ryhmän diftongien redusoitumisherkkyydessä ei ole eroja, mutta 

60

71

55
58

88

60

86
81

57
61

76 76 76

65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



30 
 

ensimmäisessä ryhmässä muutamat diftongit erottuvat keskiarvosta. Nämä diftongit ovat 

eu ja äi, jotka redusoituvat selvästi keskiarvoa herkemmin. Ryhmän 2 diftongien 

redusoitumisherkkyydessä sitä vastoin on paljonkin vaihtelua, sillä ei redusoituu 

huomattavasti harvemmin kuin ou ja öy.  

 

Aittokosken saamat tulokset eroavat joiltain osin omistani. Hänen tutkimuksensa mukaan 

ryhmän 2 diftongit redusoituvat selvästi harvemmin kuin ryhmän 1 tai 3 diftongit. Eron 

syyn olen selittänyt jo aiemmin luvussa 3.2. Samasta syystä reduktio käyttäytyy omasta 

tutkimuksestani poikkeavalla tavalla myös Räisäsen Kainuun murteiden äännehistoriaa 

käsittelevässä tutkimuksessa ja Mielikäisen Etelä-Savon murteiden äännehistoriaa 

käsittelevässä tutkimuksessa (Räisänen 1972: 97; Mielikäinen 1994: 81.)  

 

Kettusen (1940) mukaan monoftongiutunut ei-diftongi on harvinaisempi kuin 

monoftongiutunut au tai äy (Kettunen 1940: 277). Tutkimustulokseni eriävät tässä 

Kettusen havainnoista, sillä tutkimukseni mukaan ei monoftongiutuu yli kaksi kertaa 

useammin kuin ryhmän 3 diftongit (TAULUKKO 3 ja TAULUKKO 5). Mielikäisen 

mukaan monoftongiutuminen on saanut alkunsa au- ja äy -diftongeista, ja se on levinnyt 

ei-, ou- ja öy -diftongeihin vasta myöhemmin (Mielikäinen 1994: 82). Tulosteni valossa 

vaikuttaisi siis siltä, että nuori sukupolvi suosii myöhäsyntyisiä monoftongiutuneita 

muotoja enemmän kuin alkuperäisiä. 

 

Kuvio 7 kuvaa sukupuolten välisiä eroja diftonginreduktiossa: 

 

 

KUVIO 7. Ensitavujen diftongien redusoitumisen erot sukupuolten välillä prosentein 

ilmoitettuna. 
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Kuvio osoittaa, että diftonginreduktio on poikien puhekielessä selvästi yleisempi piirre 

kuin tyttöjen puhekielessä. Jokaisen diftongiryhmän diftongit redusoituvat poikien 

puhekielessä useammin kuin tyttöjen. Tyttöjen puhekielessä ryhmän 2 diftongit 

näyttäisivät redusoituvan ryhmän 1 diftongeja herkemmin, kun taas poikien puhekielessä 

ryhmän 1 diftongit redusoituvat ryhmän 2 diftongeja useammin.  

 

Kun haastattelin nilsiäläisnuoria, aloitin jokaisen haastattelun testaamalla äänentoistoa ja 

puhumalla itse nauhalle äänitteen tekniset tiedot. Tämän jälkeen aloitin haastattelun, 

jonka ensimmäinen kysymys koski aina koulunkäyntiä ja lempiaineita. Seuraavissa 

esimerkeissä on jokaisen informantin vastaus haastattelun ensimmäiseen kysymykseen. 

Yhden kielenoppaan vastauksen olen kuitenkin jättänyt esimerkeistä pois, sillä hänen 

vastauksessaan ei ollut tässä tutkimiani kielenpiirteitä. Olen alleviivannut esimerkeistä 

diftongit, jotka voivat redusoitua. 

 

(4) Maria: No lempiaineita on niinku liikunta. ja musiikki. ja. no kòulusta 

ylipäätään. no. siis en mä mitenkään vastaa oo mutta. en oo mitenkään 

sillee et jes kòuluun ja tälleen näe asenteella että. kyllä sen käö 

 

(5) Johanna: No lempiaineeta on äidinkieli. että äidinkielestä tykkään ja. 

sitten on niinku. kotitalous on kivaa että siellä. yleisesti ja kòulussa on 

mukavaa että saa tavata kavereeta täällä että. ei sitte oo ihan niin tylsää 

àina kotona tarviis olla niin kivaa olla kòulussa 

 

(6) Sofia: lempiainèita on aina ollu äidinkieli. nykysin on. englanti ja 

biologia. ja no koulunkäˋynti ni se on niinku. mulle aika tärkeetä 

oikeestaan  

 

(7) Katariina: no mä tykkään ilmasutaiosta. ja. Venäjästä. ja. no. 

koolunkäˋynti on ihan kivvaa 

 

(8) Elina: ei mulla silleen lempiaineita että kaikki nyt menee ihan silleen. 

ei se. niinku. mikäs siinä kòulunkäynnissä ihan mukavaa 

 

(9) Juhani: noo. kyllähän se koolunkäönti on ihan. mukavaa sillon ku  

kavereeta näkkee ja. lempiaeneeta nyt erikoisemmin ehkä. kädentàidot. 

tekninen työ 

 

(10) Mikael: no lempiaeneena on. valinnaisena erätaito ja retkeily ja 

tekninen työ ja. koolunkäönti. kyllähän se on mukavoo että siinä oppii 

kaekkee että. sitten piäsöö. jatko-opintoihin ja tulevaisuuen ammattia 

tekemään 
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(11) Johannes: puukäsityö on lempiàine ja. koolunkäynti on vähä tylssää. 

hirvveen pitkä matka on. sieltä tulla 

 

(12) Petteri: no. kyllä mä siitä jotennii tykkään mutta. läksyt on vähä. niitä 

èi jaksas tehä oekkeen että. liikunta on. se 

 

(13) Aleksi: lempiainèita on ihan selvästi liikunta ja. hmm. mikähän ois 

tòinen. nytte en. hmm. ootappas. toinen no ehkä se liikunta on paras ja. 

koolunkäönti. niinku. ihteni kannalta vai 

 

(14) Matias: no. musiikki on minun henkilökohtanen lempiàine ja sitte. 

liikunta 

 

(15) Kristian: no. ympäristötietteet ja fysiikka. nämä luonnollähèiset 

àinneet 

 

Valitsin ylläolevat esimerkit sen vuoksi, että niissä on mahdollisimman vähän tilanteista 

vaihtelua: jokaiselta informantilta on kysytty samaa asiaa aivan haastattelun alussa. 

Esimerkkien puhekielestä on karsittu pois mahdollisimman paljon kielenulkoisia 

muuttujia – tai ainakin muuttujat ovat jokaisella informantilla samat! Tässä mielessä 

metodini muistuttaa jossain määrin Mustanojan ikkunametodia (2011: 115–123), jossa 

kielenulkoiset muuttujat on karsittu minimiin. Ikkunametodiin kuuluu olennaisena osana 

tilanteiden jakaminen mikrotilanteisiin. Mustanoja käyttää ikkunametodia työssään 

kielenmuutoksen tutkimiseen. Omassa työssäni haastattelu muodostaa puhetilanteen ja 

haastattelun aloitus mikrotilanteen. Sovellan työssäni metodia siten, etten tutki 

kielenmuutosta vaan havainnollistan idiolektien välistä variaatiota.  

 

Haastattelu muistuttaa aluksi siis strukturoitua haastattelua, mutta heti ensimmäisten 

kysymysten jälkeen se muuttuu vuorovaikutteisemmaksi teemahaastatteluksi (Tiittula & 

Ruusuvuori 2005: 11). Strukturoidun alun ansiosta kielenoppaiden tuottamat vastaukset 

ovat toisiinsa nähden hyvin vertailukelpoisia, ja diftonginreduktion tyypillisimmät 

piirteet tulevat niistä esiin erinomaisesti. 

 

Esimerkit 4–8 ovat tyttöinformanttien puhekieltä ja esimerkit 9–15 poikien kieltä. 

Esimerkeistä tulee hyvin esiin se, että poikien kielessä diftongit redusoituvat useammin 

ja voimakkaammin. Esimerkkejä silmäilemällä huomaa myös nopeasti, että ou-

diftongilla on selvästi suurempi taipumus redusoitua kuin ai-diftongilla. Molemmat 

diftongeista esiintyvät lähes jokaisen informantin puheessa, ou sanassa koulu ja ai sanassa 

aine, joten niiden vertailu on helppoa ja mielekästä. Esimerkeistä on myös nähtävissä, 
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että äy-diftongi redusoituu usein kolmanteen asteeseen (äö). Diftonginreduktion 

epäsäännöllinen vaihtelu taas tulee hyvin esiin muun muassa esimerkistä 11, joka sisältää 

niin redusoitumattomia, lievästi redusoituneita kuin monoftongiutuneitakin diftongeja. 

Esimerkeistä näkyy myös se, että oppiaineiden nimet esiintyvät useimmiten 

redusoitumattomissa muodoissa, mutta tähän seikkaan paneudun tarkemmin luvussa 4. 

 

 

3.5. Diftonginreduktio jälkitavuissa 

 

Tässä luvussa esittelen diftonginreduktion jälkitavuissa. Räisäsen mukaan jälkitavujen 

reduktio ei juuri eroa ensitavujen reduktiosta, mutta omat tulokseni ovat ristiriidassa 

hänen tuloksensa kanssa (Räisänen 1972: 100). En tässä vaiheessa työtäni kiinnitä 

huomiota erillisten diftongien redusoitumiseen, vaan tarkastelen ainoastaan 

diftongiryhmien välisiä eroja. Päädyin ratkaisuun sen vuoksi, että erillisten diftongien 

frekvenssit jäävät materiaalissani usein hyvin alhaisiksi. Käsittelyn ulkopuolelle olen 

jättänyt myös ryhmän 3 diftongit, sillä niitä esiintyi jälkitavuissa hyvin vähän. Taulukosta 

7 tulevat esiin reduktioprosentit diftongiryhmittäin ja sukupuolittain järjestettyinä: 

 

TAULUKKO 7. Jälkitavujen diftongien redusoituminen prosentein ilmoitettuna. 

 pojat tytöt kaikki 

ryhmä 1 ei reduktiota 73 80 74 

ryhmä 1 lievä reduktio 24 14 21 

ryhmä 1 täysi reduktio 3 6 5 

ryhmä 1 N 171 204 337 

ryhmä 1 reduktioindeksi 1,30 1,26 1,31 

ryhmä 2 ei reduktiota 41 36 40 

ryhmä 2 lievä reduktio 20 20 20 

ryhmä 2 monoftongiutuminen 39 41 40 

ryhmä 2 N 100 127 227 

ryhmä 2 reduktioindeksi 1,98 2,02 2,00 

 

Tutkimukseni mukaan ryhmän 1 diftongien reduktioprosentti ja -indeksi ovat 

jälkitavuissa huomattavasti matalammat kuin ensitavuissa (katso TAULUKKO 1 ja 

KUVIO 1). Ryhmän 2 diftongit sen sijaan näyttäisivät redusoituvan sekä pää- että 

sivupainollisissa tavuissa yhtä voimakkaasti. Huomattava on kuitenkin se, että 

jälkitavuissa ryhmän 2 diftongit monoftongiutuvat kaksi kertaa useammin kuin 

ensitavuissa (katso TAULUKKO 3). Myös Räisänen on huomannut, että jälkitavuissa 
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ilmenee enemmän täydellistä monoftongiutumista kuin ensitavuissa. Hän kuitenkin 

toteaa, että usein kyse ei ole tavanomaisesta reduktiosta. (Räisänen 1972: 100.)  

 

Olen aiemmin esittänyt luvuissa 3.1., 3.2., ja 3.3., että ensitavujen diftongit redusoituvat 

tyttöjen puhekielessä säännöllisesti heikommin ja harvemmin kuin poikien puhekielessä, 

ja saman tuloksen ovat saaneet myös useat muut reduktion tutkijat (katso esimerkiksi 

Makkonen 1997 ja Aittokoski 2011). Odotuksenmukaista olisikin, että reduktio toteutuisi 

samankaltaisesti myös jälkitavuissa. Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, että reduktio 

toteutuu jälkitavuissa samalla tavalla tyttöjen ja poikien puhekielissä. Ilmiö koskee sekä 

ryhmän 1 että ryhmän 2 diftongeja. Muut tutkijat eivät ole raportoineet vastaavista 

havainnoista.  
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4. DIFTONGINREDUKTION VAIHTELU 

 

Tässä luvussa pyrin selvittämään, mitkä seikat vaikuttavat reduktion vaihteluun. 

Redusoituminen on hyvin sattumanvaraista, eikä redusoituville tai toisaalta 

redusoitumattomille sanoille ole aina helppo löytää yhteistä tekijää (Mähönen 1984: 58; 

Lerssi 1986: 43; Makkonen 1997: 42). Aiempien tutkimuksien (katso esim. Räisänen 

1972; Mantila & Pääkkönen 2010; Aittokoski 2011) perusteella on syytä olettaa, että 

reduktioon voivat vaikuttaa niin fonologiset, leksikaaliset kuin kielenulkoisetkin seikat. 

Lisäksi tarve tyylitellä omaa puhetta vaikuttaa myös reduktioon, ja tällaisessa tapauksessa 

on usein kyse jonkinlaisesta identiteetin rakentamisesta (Aittokoski 2011: 91–94).  

 

Esittelen tässä luvussa ne muuttujat, joiden huomasin vaikuttavan reduktion 

käyttäytymiseen. Olen jakanut muuttujat fonologisiin ja morfologisiin, leksikaalisiin ja 

kielenulkoisiin joukkoihin ja käsittelen kutakin ryhmää omassa luvussaan. Lisäksi pohdin 

vielä diftonginreduktion kommunikatiivista roolia ja sitä, kuinka jotkut informanteista 

luovat reduktion avulla tietynlaisen identiteetin. 

 

 

4.1. Fonologiset ja morfologiset muuttujat 

 

4.1.1. Diftonginreduktion ja erikoisgeminaation välisestä suhteesta 

 

Olen tutkimuksessani huomannut jonkinlaisen suhteen diftonginreduktion ja 

erikoisgeminaation välillä. Vaikuttaisi jossain määrin siltä, että lievää reduktiota ei 

esiinny kovin herkästi erikoisgeminaation edellä. Ilmiötä havainnollistaa esimerkki 16, 

jossa oppilas kertoo vähiten pitämästään oppiaineesta, uskonnosta: 

 

(16) Emilia: senki takia että en òikeen. pidä siitä opettajasta ja sitte se ee 

oikkeen. tartu päähän ja oikkeen sillä tiedolla. tee mitään. 

 

En pysty kuitenkaan sanomaan tästä ilmiöstä mitään varmaa, sillä erikoisgeminaatio ei 

alun perin kuulunut piirteisiin, joita tässä työssä aioin tutkia. En siis ole litteroidessani 

kiinnittänyt erikoisgeminaatioon paljon huomiota, ja olen merkinnyt litteraatteihini 

ainoastaan selvät ja vahvat erikoisgeminaatiotapaukset. Erikoisgeminaatio voi kuitenkin 

esiintyä usean vahvuisena, ja täyden geminaatan ohella esiintyy myös puolipitkää 
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geminaattaa ja puolipitkää yksinäiskonsonanttia, jotka todennäköisesti ovat jääneet 

minulta litteroimatta. Ilmiön todentamista hankaloittaa lisäksi se, erikoisgeminaatio on 

diftonginreduktion lailla puhekielen piirre, joka vaihtelee usein runsaasti idiolektin 

sisällä. (Palander 1987: 11–13.) Ilmiön tutkiminen vaatisi siis paitsi tarkkaa litterointia 

molempien piirteiden osalta, mutta myös omaa aineistoani laajempaa 

tutkimusmateriaalia. Puolen tunnin haastattelun aikana jotkut informanteista saattoivat 

käyttää erikoisgeminaatiota kerran tai kahdesti, minkä perusteella erikoisgeminaation ja 

diftonginreduktion suhteesta ei voi päätellä mitään. Havaintoni perustuu siis muutamien 

informanttien tuottamaan puheeseen. Pois ei voi sulkea sitäkään vaihtoehtoa, että 

havaitsemissani tapauksissa reduktioon vaikuttaa erikoisgeminaation sijaan 

ennemminkin diftongia seuraavan konsonantin laatu. 

 

 

4.1.2. Monikon i:n redusoituminen 

 

Tutkimusta tehdessäni kiinnitin huomiota siihen, että jälkitavujen diftongit, joissa oli 

monikon tunnus i, tuntuivat redusoituvan muita jälkitavujen diftongeja herkemmin. 

Tutkimukseni mukaan jälkitavujen diftongit, joissa jälkikomponenttina on monikon 

tunnus i, redusoituvat 53 prosentissa tapauksista, kun taas muut jälkitavujen diftongit 

redusoituvat vain 30 prosentissa tapauksista.  

 

(17) H: ööm entäs sitten vapaa-aika ja kaverit onks sulla paljon kavereita 

ja mitä sää teet niitten kanssa 

Johanna: noo kavereeta on kyllä paljo. ja ihan yleisesti koolun jälkeen àina. 

hengaillaan ympäriisä ja sitte. lenkkiseuraks yks. hyvä ystävä assuu siinä 

lähellä. nii sen kanssa sittej ja. nii 

 

(18) H: kerro lisää 

Emilia: no nyt se on niinku alkanu yhistymmään ku aletaan kerätä sitä 

rahhaa siihen luokkaretkeen ni. kaikki on ihan täˋysillä mukana ja. tehhään 

niinku pareittain niitä juttuja ja. ryhmissä niin niin. kaikki on kaikkien 

kavereeta ja kettään èi niinku jätetä yksin 

 

(19) H: onko teillä sitte ihan lehmiä vai 

Mikael: èijjoo että. kakstuhattakolome syksyllä lähti kaekki lehmät 

poekkeen että. nyt on vuan pelekästään. mehtätaloutta ja muatallòutta. 

pellot viljellään itelleen ja nuapuri korjoo sadon ja. isä hoettaa mehtiä aena 

ite ja. mehtäkonneeta aena kierrätettää osa. että mitä nyt semmosia aena 

siinähän ne on ne piätyöt että. politiikkaa jonkuv verran isä aena. isä on 

tuossa politiikassa jonniiv verran mukana 
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Esimerkeissä 17, 18 ja 19 tulee esiin reduktion vaihtelu jälkitavuissa. Monikon i:n 

sisältävät diftongit redusoituvat selvästi herkimmin, kun taas muut jälkitavujen diftongit 

jäävät usein redusoitumatta.  

 

Ilmiötä tutkiessani huomasin, että suurin osa redusoituvista monikon i:n sisältävistä 

diftongeista oli ei-diftongeja. Tutkimuksessani selvisi, että yli puolet jälkitavujen ei-

diftongeista redusoituu, kun taas muista jälkitavujen diftongeista redusoituu vain 

neljännes. Kuvio 8 havainnollistaa jälkitavujen reduktiota: 

 

 

Kuvio 8. Jälkitavujen diftongien reduktioprosentit. 

 

Vaikuttaisi siis siltä, että jälkitavuissa ei redusoituu yhtä usein kuin ensitavuissa, kun taas 

muut diftongit redusoituvat jälkitavuissa selvästi ensitavuja vähemmän. Toisin sanoen i-

loppuisten diftongien vahva taipumus redusoitua johtuukin osittain ei-diftongin 

redusoitumistavasta. Lisäksi havaitsin jälkitavujen reduktiossa leksikaalistumia, mutta 

niitä käsittelen luvussa 4.2.1. 

 

4.2. Leksikaaliset muuttujat 

 

Tässä luvussa käsittelen leksikaalisia muuttujia. Tutkin leksikaalistumista ja niiden lisäksi 

testaan lyhyesti leksikaalisen diffuusion teoriaa aineistooni. Leksikaalistumia tutkin 

omasta aineistostani muiden tutkijoiden havaintojen pohjilta, mutta käsittelen myös 
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sanoja, jotka nousivat ainoastaan omasta aineistostani esiin. Leksikaalista diffuusiota 

käsittelen luvun lopussa. 

 

 

4.2.1. Leksikaalistumat 

 

Diftonginreduktion tutkijoista ainakin Makkonen (1997), Mantila & Pääkkönen (2010) ja 

Aittokoski (2011) ovat huomanneet, että diftonginreduktiolla on jonkinasteisia 

leksikaalisia rajoitteita. Jokainen tutkijoista on huomannut, että äiti-sana redusoituu 

keskiarvoa voimakkaammin, ja näin ollen se on ainakin jossain määrin leksikaalistunut. 

(Makkonen 1997:42; Mantila & Pääkkönen 2010: 88; Aittokoski 2011: 41.) Omassakin 

aineistossani äiti redusoituu selvästi keskiarvoa voimakkaammin: redusoitumattomana se 

esiintyy vain viidesti, kun taas redusoituneita variantteja on peräti 27. Redusoituneista 

varianteista suurin osa, 17, on lekseemejä, joissa reduktio on toteutunut täysin. Seuraavat 

esimerkit havainnollistavat äiti-sanan poikkeavaa redusoitumistapaa: 

 

(20) Haastattelija: tuleeks sulla itellä käytyä oulussa 

Matias: kyllä mä oon. monesti suunnitellu sitä mutta. enpä oo käˋyny 

vielä. tähän päivvään mennessä 

H: kannattaa lähtee. junat kulkee tuosta aika läheltä lapinlahelta ja 

siilinjärveltä. siitä pääsee tota. entäs mitä mistä sun äiti ja isä on kotosin 

M: no äeti on siilinjärveltä ja isä on tästä nilssiästä 

 

(21) Haastattelija: mistäs sun isä ja äiti on kotosin ja mitä he tekkee 

työkseen 

Maria: mm siis isä on ihan tästä nilsiästä ja se on seminologi. ja. äeti on 

sitten niinku pielavedeltä. ja se on lastenhoitaja 

H: mistä päin. nilsiää sun isäs on 

M: no isä on niinko. tuota asun- no se on niinko tahkolta päˋin ku se on 

saaressa asunu. koko. nuoruutesa niin 

 

Esimerkeistä näkyy, että substantiivi äiti redusoituu nuorten kielessä voimakkaammin 

kuin muut äi-diftongin esiintymät. äiti-substantiivin redusoitumisessa on havaittu myös 

jonkinlaisen affektin vaikutusta, mutta tällöin puheenaiheena ovat olleet esimerkiksi 

edesmenneet äidit, joita informantti muistelee haikeudella (Mantila & Pääkkönen 2010: 

89). Myös Aittokosken tutkimuksessa äiti-substantiivi redusoituu voimakkaimmin, kun 

äitien, oman tai toisen, tekemisiä muistellaan (Aittokoski 2011: 43). Omassa aineistossani 

lekseemi kuitenkin esiintyy useimmiten osana neutraalia puhetta, mutta siitä huolimatta 
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sen reduktio on tavallista vahvempaa. Vaikuttaisi siis siltä, että murteen puhuma-alueen 

keskellä substantiivi on todella jossain määrin leksikaalistunut redusoituneeseen 

varianttiin. 

 

Aittokoski on tutkimuksessaan huomannut, että substantiivi euro redusoituu tavallista 

herkemmin ja voimakkaammin. Hän on myös huomannut, että substantiivi esiintyy usein 

affektisessa kontekstissa, mikä myös lisää reduktion määrää. Tutkin lekseemin 

redusoitumista omassa aineistossani ja huomasin, että euro-sana redusoituu lähestulkoon 

samoin kuin muutkin eu-diftongin sisältävät sanat. eu-diftongi esiintyy ensitavussa 

aineistossani yhteensä 25 kertaa, joista 23 on redusoituneita. Eniten diftongia esiintyy 

sanassa euro, yhteensä yhdeksän kertaa. eu-diftongi redusoituu sekä euro-lekseemissä 

että muissa sanoissa yhtä usein, mutta euro-sanassa se redusoituu selvästi 

voimakkaammin: kuusi yhdeksästä euro-sanasta on redusoitunut täysin. Esimerkit 22 ja 

23 havainnollistavat reduktiota: 

 

(22) Haastattelija: meneeks sulla paljo rahaa näihin sun harrastuksiin 

Johannes: pelkästtään pensaan meni viimme kesänä. jotakii viis kuussattaa 

eoroo 

 

(23) Haastattelija: mihin päin Teksasia sä haluaisit sitten mennä siellä  

Kristian: ehkä niinku rannikolle tài. sitten ku minun kummi on nytte ollu 

puol vuotta vàihossa siellä. ni jonnekki sinne sèudulle 

 

euro-lekseemin diftongi redusoituu tyypillisimmin täysin, kun taas muissa sanoissa eu-

diftongi redusoituu tavallisimmin toiseen asteeseen. Näyttää siis siltä, että euro-sana on 

jossain määrin leksikaalistunut täysin redusoituneeseen muotoon, mutta sanan pienen 

frekvenssin vuoksi on asiasta mahdoton sanoa mitään varmaa. 

 

Aittokoski huomasi pro gradu -tutkielmassaan, että ei-diftongi on leksikaalistunut 

esiintyessään itsenäisenä lekseeminä eli kieltosanana. Hänen tutkimustulostensa mukaan 

itsenäisenä lekseeminä esiintyessään ei ei koskaan redusoidu. (Aittokoski 2011: 40–41.) 

Aittokosken tutkimustulosten myötä päätin tutkia lekseemin redusoitumista myös omassa 

tutkielmassani. ei-diftongi esiintyy aineistossani ensitavuissa yhteensä 965 kertaa, joista 

yli puolet, 598, on itsenäisiä ei-lekseemejä. Diftongi redusoituu aineistossani 

kokonaisuudessaan 57-prosenttisesti, ja diftongin reduktioindeksi 1,72.  
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Itsenäisistä ei-lekseemeistä 52 prosenttia redusoituu, ja lekseemin reduktioindeksi on 

1,61. Kieltosanan reduktio ei siis juuri eroa suuntaan tai toiseen varsinaisen diftongin 

reduktiosta, eikä minkäänlaista leksikaalistumista ole havaittavissa. ei-diftongin reduktio 

kuvastaakin hyvin sitä, kuinka satunnaista ja vaihtelevaa reduktio voi olla. Sama 

informantti saattaa puheessaan käyttää diftongista useita eri reduktiovariantteja jopa 

samassa lekseemissä, tässä tapauksessa ei-kieltosanassa: 

 

(24) Haastattelija: niin niin että ei kuitenkaan hirveesti tarvii perään 

kahtoo. mitäs mieltä sä oot kouluruuasta 

Aleksi: noh. siihen minä halluun kyllä ihan sanoo suoraan että. meeän 

kooluruokailu on tosi huono. Koska. me jostain syystä se iiässä. Iiäsäs. ja 

tota. Siis. meellä nytte. vähä aekaa. ku meellä oli semmonen ruo- tuolla 

ruokalassa oli semmonen pieni palaveri. siitä ruokailusta. nii vähä àikaa 

sejjäläkeen oli hyvvää ruokkaa. mutta sitte rupes taas tulemaan semmosta 

että èi mittään järkee ja. tossa pari päˋivää sitten ni syötiin pyttipannua ni. 

osat nòista. puolet nòista. tuli vähän jälkeen päin syömään ni tota niille èi 

riittänykkään ruoka ennää. et se oli kyllä aika. kàikki hermostu siitä 

hirveesti ja ee tykänny yhtään ja kàikki oli ihan. tosi vihasia loppupäevän 

sejjäläkeen se ei . kyllä kivan näköstäkkään ku tòiset jootu. niinku olemaan 

ilman syömistä 

 

Puhelias informantti Aleksi vastasi useimpiin kysymyksiini vuolassanaisesti ja selitti 

innokkaasti niin muiden koululaisten kuin omistakin asioistaan. Yllä olevasta esimerkistä 

näkyy, kuinka kieltosanan reduktio vaihtelee informantin puheessa: hän käyttää 

diftongista kaikkia reduktiovariantteja aina säilyneestä diftongista monoftongiutuneeseen 

muotoon asti. Reduktiolle onkin tyypillistä, että se muodostaa yksittäisessä 

idiolektissakin jatkumon, jossa voivat hyvin edustua diftongin kaikki reduktiovariantit 

(Nuolijärvi 1986: 49; Palander 2005: 44–47).  

 

Tutkimusta tehdessäni kiinnitin huomiota koulu-substantiivin voimakkaaseen reduktioon. 

ou-diftongi esiintyy ensitavussa aineistossani yhteensä 140 kertaa, joista 93 kertaa 

sanassa koulu. Sanan reduktioprosentti on 91, ja lisäksi se redusoituu voimakkaasti sekä 

tyttöjen että poikien puhekielessä, sillä sanan esiintymistä 54 on täysin redusoituneita. 

Sanan laaja taajuus vaikuttaa väistämättä myös diftongin kokonaistulokseen. Seuraavista 

esimerkeistä tulee ilmi sanan tavallisin esiintymismuoto: 

 

(25) Haastattelija: minkäslainen luokkahenki teillä on 

Emilia: mm varmaan tämän koolun parhhaeta 
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(26) Haastattelija: joo miten sitä vois parantaa sitä ruokaa 

Petteri: no. màostas ja. tekis vaekka koolulla sitä 

 

(27) Haastattelija: siinä tulee aika pitkä matka sitte  

Sofia: niin tullee periaatteessa mutta isäkii joskus on sen pyristelly 

ammatikoolun käˋyä silleen ni. ajattelin että. jos he halluuvat että 

kaheksantòistavuotiaaks asti oon kotona ni sitten voin uhràotua tekemään 

senki jos nyt kallavetteen haen 

 

Lekseemi koulu redusoituu nilsiäläisnuorten puhekielessä säännöllisesti 

monoftongiutuneeseen muotoon. Yhtä informanttia lukuun ottamatta substantiivi 

monoftongiutuu jokaisen kielenoppaan puhekielessä. Sana vaikuttaa siis 

leksikaalistuneelta, mutta voimakkaaseen reduktioon vaikuttavat varmasti myös 

monenlaiset affektit – täyttäähän koulunkäynti nuorten elämästä suuren osan.  

 

Selvää leksikaalistumista on havaittavissa kaveri-sanan monikkomuodoissa (esimerkiksi 

sanassa kavereita), jotka redusoituvat suurimmassa osassa tapauksia. Sana kaveri esiintyy 

aineistossani vaaditussa e-vartalollisessa muodossa yhteensä 40 kertaa, ja 

redusoitumattomia sanoista on vain viisi. Selvästi tyypillisin on monoftongiutunut 

variantti, joka esiintyy aineistossani 26 kertaa. Sana näyttäisi leksikaalistuneen 

redusoituneeseen muotoon siinä määrin, että se redusoituu kaikkein yleiskielisimpienkin 

informanttien puhekielessä: 

 

(28) Haastattelija: onkos teiän luokalla ni istuuko tytöt ja pojat erikseen vai 

istutaanko ihan sekasin 

Elina: öö no. jos saa valita paikat ite ni sit yleensä menee àina niinku. niist 

niinku parhaitten kaverèitten kans tytöt menee ja pojat menee mutta. kyllä 

ne kaikki pystyy istumaan kaikkien vieressä et ei siinä oo ongelmaa 

 

(29) Matias: no on mulla. paljo kavereeta mutta en mä paljo vapaa-ajalla 

kavereetten kanssa ole. että aika paljo koolussa. mutta nii. nyt mulla on no 

vapaa-ajaks kai se luetaan mulla on isoskoolutusta ja tämmöstä ja sitten 

niin. àina ku kotona oon niin. sòittaessa ja läksyt ja tietokonneella mennee 

pääsääntösesti 

 

Informanteista Elina on selvästi yleiskielisin, eikä hänen puheessaan ole juuri 

havaittavissa reduktiota tai muitakaan perisavolaisia tai edes yleisiä itäisiä murrepiirteitä. 

Kuitenkin hän ääntää sanan kavereitten selvästi redusoituneena, mikä kielii laajalle 

levinneestä leksikaalistumisesta. Matias taas on poikainformanteista yleiskielisin, ja 

hänen puhekielensä on säännöllisesti redusoitunutta, vaikka hänen puheessaan ei juuri ole 
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kuultavissa muita itäisiä murrepiirteitä. Redusoitunutta muotoa kavereita-sanasta 

käyttävät siis aineistossani kaikki informantit huolimatta siitä, kuinka redusoitunutta tai 

ylipäänsä savolaisleimaista heidän puhekielensä on. 

 

 

4.2.2. Ryhmän 1 diftongien monoftongiutuminen ja leksikaalinen diffuusio 

 

Litteroidessani nauhoja huomasin, että valitsemani kolmiportainen asteikko oli ryhmän 1 

diftongeille riittämätön, sillä diftongeista ai, äi ja eu redusoituivat usein asteikkoni 

ulkopuolelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ryhmälle 1 olisi pitänyt määritellä 

samanlainen asteikko kuin ryhmälle 3, sillä mainituista diftongeista oli etenkin 

muutamilla puhujilla kuultavissa runsaasti jopa monoftongiutuneita muotoja. 

Monoftongiutuneet muodot olen litteroinut pitkiksi vokaaleiksi, mutta Labovin 

tunnuslukuasteikolla ne saavat ainoastaan arvon 3 kuten muutkin määrittelemäni asteikon 

ylittävät diftongit.  Esimerkit 30, 31, 32 ja 33 havainnollistavat mainitsemieni diftongien 

redusoitumistapaa: 

 

(30) H: mikä se on siellä syrjässä asumisessa kaikista parasta 

Mikael: siellä èijjoo liikentteen melua ni. èijjoo niin paljo èikä muita 

näetä. hääriköetä niin paljo että siellä ee. ies aotot aja joka. joka tunnin 

välliin ohi siellä on hyvin niinku. raahallisuus on hirmu. hyvä. että  

 

(31) H: onko teillä riitoja tai ärsyttääkö  

Johannes: isin kanssa välillä aaka paljo àotojen korjaamisesta. se on tällä 

hetkellä ku sillä on kàihi silmässä ni. se on puolsokkee ni. sen kansa saapi 

väˋitellä puoltòista tunttia ennen ku. ku se ossaa mutta ku se èi nää ni. sen 

kanssa saapi. väˋitellä vaakka mistä  

 

(32) H: onks se minkä hintasta se laskettelu nykysin 

Juhani: noo. menneehän siihen rahhaa jos enemmän kävis siellä. 

maksaahan se. maksasko. kakskytviis eoroo kerta tai. kolmekymppiä ku 

käˋöpi siellä jos päˋivänki oot vàikka hissilippu ja sukset jos vielä 

vuokraa. ku ei oo omia suksia 

 

(33) H: minkälainen luokka ja luokkahenki sun luokalla on 

Katariina: mm no meellä on aaka paljon. erilaisia tyyppejä ja se on ihan 

hyvä -- 

 

Esimerkkeihin 30, 31 ja 33 olen merkinnyt selvän monoftongiutumisen. Esimerkissä 32 

diftongi eu on lähes monoftongiutunut, mutta diftongin lopussa on kuitenkin vielä 
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kuultavissa hyvin heikko o. Litteroinnistani tämä ei tule ilmi, sillä minun oli alun perin 

tarkoitus litteroida ryhmän 1 diftongit vain kolmeen asteeseen. En halunnut kesken työn 

muuttaa litterointisysteemiäni, minkä vuoksi litterointi on tältä osin puutteellista.  

 

Mielikäinen selostaa väitöskirjassaan diftongien monoftongiutumisen rajoituksia. 

Mielikäisen mukaan diftongin molempien komponenttien on oltava joko 

harmoniavokaaleja tai neutraalivokaaleja, jotta täydellinen monoftongiutuminen on 

mahdollinen. Omat tutkimustulokseni ovat ristiriidassa tämän rajoituksen kanssa. 

Tutkimukseni mukaan nuorten puhekielessä myös harmoniavokaalin ja neutraalivokaalin 

yhdistelmä (ai, äi) voi monoftongiutua. Toisaalta Mielikäinenkin mainitsee, että eri 

puolilta savolaismurteita on esimerkkejä ai- ja äi -diftongien monoftongiutumisesta. 

(Mielikäinen 1994: 84.) 

 

Esimerkkejä ryhmän 1 diftongien monoftongiutumisesta tarjoaa myös Aittokosken 

tutkimus. Hän on löytänyt materiaalistaan kolme ai-diftongin monoftongiutunutta 

varianttia, ja ne esiintyvät sanoissa ´aikoinaan´ (aakonnaan, kaksi esiintymää) ja 

´parhaimmillaan´ (parhaammillaan, yksi esiintymä). Hän nostaa esiin mahdollisuuden, 

että ainakin osa esiintymistä voisi johtua ääntämisvirheestä. (Aittokoski 2011: 31.) 

Omassa työssäni ai-diftongi monoftongiutuu 20 kertaa ja äi-diftongi kahdesti. 

Monoftongiutuneet muodot ovat viiden eri informantin tuottamia, ja kielenoppaista neljä 

on poikia ja yksi tyttö. Mielestäni monoftongiutuneita muotoja esiintyy materiaalissani 

niin paljon, että ääntämisvirheen mahdollisuus voidaan sulkea pois. Päätelmääni tukee 

myös se, että muodot ovat usean eri informantin tuottamia. 

 

Aittokoski mainitsee, että joillakin hänen informanteillaan on tapana tyylitellä murteen 

avulla (Aittokoski 2011: 31). Myös omassa aineistossani on havaittavissa Aittokosken 

mainitsemaa tyylittelyä ja jopa hyperdialektisuutta, murrepiirteiden käyttöä niille alun 

perin vieraissa paikoissa (katso esim. Vaattovaara 2009: 194). Muutama ai- ja äi 

diftongien monoftongiutuneista varianteista esiintyykin selvästi tilanteissa, joissa 

murteen käyttöä on korostettu ja jopa liioiteltu, mutta suurin osa muodoista esiintyy osana 

neutraalia puhetta. 

 

Mielikäinen kuvaa diftonginreduktion kehitystä aaltoliikkeenä. Hän jakaa redusoitumisen 

kahteen päävaiheeseen, joista ensimmäinen tuottaa diftongeja ja toinen pitkiä vokaaleja. 
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Hän jakaa toisen vaiheen vielä kahteen aaltoon, jonka mukaan monoftongiutuminen on 

lähtenyt liikkeelle au- ja äy-diftongeista ja vetänyt myöhemmin mukaansa myös ei-, ou- 

ja öy-diftongit. (Mielikäinen 1994: 82.) Tutkimukseni mukaan vaikuttaisi siltä, että 

monoftongiutumisen aalto on tempaamassa mukaansa myös muita diftongeja, 

ensimmäisenä ai-diftongin. Perustan väitteeni oman tutkimukseni lisäksi myös 

Aittokosken havainnoille, koska diftonginreduktio etenee aaltomallin (Bailey 1973: 67–

68) mukaan siten, että se on voimakkainta murteen sydänalueilla ja heikkenee reunoja 

kohti siirryttäessä. Näin ollen onkin vain odotuksenmukaista, että pyhäjärvisten nuorten 

kielessä ai monoftongiutuu harvoin ja ainoastaan murteellisimpien informanttien 

puhekielessä. Piirre käyttäytyy siis tyypillisen reduktion tavoin. 

 

Piirre näyttäisi myös toteuttavan leksikaalisen diffuusion periaatetta. Mallin perusajatus 

on se, että kielen uudet piirteet leviävät sanasta ja morfeemista toiseen (Nahkola 1985: 

164–165). Ensimmäisenä termiä käyttäneen Wangin (1969) mukaan muutos leviää myös 

sosiaalisesti puhujalta toiselle (Wang 1969: 12–13).   

 

ai-diftongi monoftongiutuu materiaalissani sanassa aika selvästi taajimmin, yhteensä 12 

kertaa 20 ai-diftongin monoftongiutumistapauksesta. Seuraavaksi eniten pitkäksi 

vokaaliksi redusoituvat aina (kolme esiintymää) ja vaikka (kolme esiintymää). Muissa 

sanoissa monoftongiutunut muoto esiintyy kussakin vain kerran. Tutkimukseni mukaan 

näyttäisi siis siltä, että muutos on pisimmällä aika-lekseemissä ja on etenemässä sieltä 

mahdollisesti myös muihin sanoihin.  

 

Testasin leksikaalisen diffuusioon kiinteästi liittyvää taajuusteorian (katso esim. Nahkola: 

1987) paikkansapitävyyttä aineistossani. Teorian mukaan fysiologisesti motivoituneet 

äänteenmuutokset tarttuvat ensin leksikon suurtaajuisimpiin sanoihin. Teoriaa on 

kritisoitu paljon, sillä ei ole aivan selvää, millainen äänteenmuutos on fysiologisesti 

motivoitu. (Kunnas 2007: 106). Betty Philipsin (1984) mukaan assimilaatio- supistuma- 

ja katotapaukset ovat fysiologisesti motivoituja, sillä niiden myötä ääntäminen tulee 

helpommaksi. Toisaalta Philips mainitsee, että eräät diftongiutumistapauksetkin ovat 

ääntämistä helpottavia. (Philips 1984: 322, 325.) En ota tässä kantaa siihen, onko 

tutkimani ai-diftongin monoftongiutuminen ääntämistä helpottava muutos, vaan tutkin 

ainoastaan monoftongiutumisen ja taajuuden suhdetta. 
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Testasin teoriaa kolmen edellä mainitun sanan avulla. Sana aika esiintyy aineistossani 

yhteensä 176 kertaa, ja useimmiten se on adverbiaali, jonka sanakirjamerkitys on ”melko, 

koko, jokseenkin, kohtalaisen, suhteellisen tai verrattain” (KS 2008). Taajimmin sanoista 

esiintyi kuitenkin aina, jota informantit käyttivät yhteensä 291 kertaa. Vähiten esiintymiä 

oli vaikka-sanalla, joka esiintyi aineistossa 36 kertaa. Suomen murteiden 

taajuussanastossa (Jussila, Nikunen & Rautoja: 1992) sanojen esiintymisjärjestys on 

seuraava: aina (sijalla 34), vaikka (sijalla 102) ja aika (sijalla 188) (164; 304). 

 

Vaikuttaisi siis siltä, että aineistoni valossa ai-diftongin monoftongiutuminen toteuttaa 

leksikaalisen diffuusion teoriaa siten, että muutos on vahvimmillaan aina-sanassa. 

Taajuusteoria ei kuitenkaan toteudu, sillä aina-sana on aineistossani selvästi aika-sanaa 

useammin esiintyvä. Sanojen reduktiovoimakkuuskaan ei näytä olevan aika-sanan taajan 

monoftongiutumisen kanssa yhteydessä, sillä keskimääräinen reduktioindeksi sanalle 

aika on 1,95, kun taas aina-sanan indeksi on 2,20.  

 

 

4.3. Topiikki ja affekti 

 

Tässä luvussa käsittelen kielenulkoisia seikkoja, joiden huomasin vaikuttavan 

diftonginreduktioon. Näitä seikkoja ovat affekti ja topiikki. Tämän luvun muuttujat 

limittyvät erityisen usein toisiinsa, ja affektin ja puheenaiheen vaikutusta reduktioon voi 

usein olla vaikea erotella toisistaan.  

 

 

4.3.1. Institutionaalinen topiikki 

 

Topiikin eli puheenaiheen vaikutusta kieleen on tutkittu lähinnä tarkastelemalla 

puheenaiheen ja murteellisuuden välistä yhteyttä, mikä on myös oma lähestymistapani. 

Lappalainen on tutkinut institutionaalisen puhetilanteen vaikutusta kieleen ja havainnut, 

että puhetilanteen ollessa jollain tavalla institutionaalinen, on puhuttu kielikin tavallista 

yleiskielisempää. (Lappalainen 2004: 47, 221.) Tulkitsen tässä, että institutionaalinen 

puheenaihekin voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaista vaihtelua. 
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Tutkimusta tehdessäni huomasin, että virallisista, jollain tapaa institutionaalisista asioista 

puhuttaessa diftonginreduktio lieventyi tai jopa katosi kokonaan informanttien puheesta. 

Selkeän esimerkin muodostaa jatkokoulutuspaikasta keskustelu: 

 

(34) Haastattelija: mitäs sä meinaat tehä yläkoulun jälkeen 

Petteri: ammattikouluun 

H: mihinkä päin 

P: Kuopioon liiketaloutta yritän 

 

Edellisessä luvussa tuli ilmi, että substantiivi koulu on selvästi leksikaalistunut 

redusoituneeseen muotoon nilsiäläisnuorten puhekielessä. Myös Petterin puhekielessä 

lekseemi on useimmiten selvästi redusoitunut (esimerkki 26), mutta 

jatkokoulutuspaikasta puhuttaessa (esimerkki 34) reduktio katoaa. Reduktion katoaminen 

virallisissa yhteyksissä kertonee jonkinlaisesta leksikaalistumisesta. 

 

(35) H: onko hyvä haukkumaan 

Mikael: kyyllä se on vähä että. hirven perrää on hirviin. mukkaan aeka 

ilikkaasti männöö että. se joka syksy ni melekkiin. joka kolomas kerta aena 

pittää hirvi suaha haakkua sille. se on. sukujen kàotta ni on. tài sillon. sen. 

isä. on niinku kolominkertanen. suomen. suo. suomen. hirvenhaukun 

suomenmestari se on sieltä kaatta perinä sen jonnii. aeka laella että se on. 

joku syksy aeka pahanakkii se hirvenhaakku mutta nyt se on lopettanu jonnii 

verran 

 

Esimerkissä 35 informantti kertoo perheen lintukoiran taipumuksesta haukkua hirviä. 

Mikael on informanteista murteellisin, ja kuten esimerkki 35 osoittaa, reduktio on hänen 

puheessaan hyvin vahvaa ja säännöllistä. Reduktio kuitenkin katoaa, kun hän kertoo 

koiran isän saavutuksista: koiran isä on moninkertainen hirvimestari. Kyseessä on titteli, 

joka luultavasti on opittu lausumaan tietyssä muodossa. 

 

(36) Johanna: No lempiaineeta on äidinkieli että äidinkielestä tykkään ja 

sitten on niinku kotitalous on kivaa että siellä yleisesti ja kòulussa on 

mukavaa että saa tavata kavereeta täällä että ei sitte oo ihan niin tylsää 

àina kotona tarviis olla niin kivaa olla kòulussa 

 

(37) H: onkos sulla. mitään lempiopettajia tai opettajia jotka ei niinkään 

suosiossa ole   

Johanna: no siis lempiopettajina on Helena Jormalainen meidän 

äidinkielen opettaja. tosi mukava. sitten Elina Marttila meidän ruotsin 

opettaja. hänkin on tosi mukava ja pirteä ja òikeesti osaa opettaa. sitten on 

Hiltusen Laura. opettaa meille biologiaa. ja. Niin. sitten on Leena Hassinen 

siis aiemmin ala-asteella mitä hänestä oon kuullu että. on semmonen aika 
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jäˋykkä. ja en nyt niin hirveesti tykkää mutta àivan mieletön kuvaamataidon 

opettaja en vois ikinä oo parempaa tavannukkaa. ja sitten Paavo Väˋisänen. 

ihan omalla olemuksellaan 

H: joo Paavo on mahtava hän ehti mulle. ku ysillä olin täällä ni opettaa 

yhen vuoden hän on kyllä mahtava vieläkö hänellä on tämä. 

setelin.polttojuttu  

J: joo *naurua* 

H: no se oli hyvin tehokas ainakin meillä sillon. luokka hiljeni *naurua* 

 

Reduktio jää useimmiten pois niin oppiaineiden (esimerkki 36) kuin ihmistenkin 

(esimerkki 37) nimistä. Nimet ovat vakiintuneita, eikä niiden reduktiossakaan sen vuoksi 

esiinny juuri vaihtelua. Huomionarvoista on kuitenkin se, että odotuksenvastaisesti 

viimeinen esimerkin 37 nimistä redusoituu. Selitys reduktiolle löytyy opettajasta 

itsestään: Kyseinen opettaja tuli Nilsiän yläasteelle, kun itse kävin yhdeksättä luokkaa. 

Tiedän siis opettajan ja muistan, että hänen opetustyylinsä on hyvin huomiota herättävä, 

rempseä ja ajoittain jopa sokeeraava. Mielikuvaan opettajasta liittyy siis runsaasti 

affekteja, jotka tulevat esille muun muassa nimen redusoitumisena. Affektien 

vaikutuksesta reduktioon kerron enemmän seuraavassa luvussa. 

 

 

4.3.2. Affektin vaikutus 

 

Tutkimukseni mukaan reduktio voi usein olla affektin motivoimaa. Affektin vaikutuksen 

reduktioon ovat huomanneet myös Mantila & Pääkkönen ja Aittokoski (2010: 89; 2011: 

48). Affektisuudella puhuja voi ilmaista suhtautumistaan puheenaiheena olevaan asiaan 

tai vaikka ihmiseen (Visapää 2002: 6). Esimerkissä 38 Petteri kertoo venäläisturistien 

herättämistä tuntemuksista: 

 

(38) Haastattelija: ööm mitäs mieltä sä oot tästä. turismista mitä täällä 

nytte on aika paljon 

Petteri: èi se oo hirmu kiva ku. venäläeset puhhuu. èi ymmärrä mittään ite 

sitte. sitte ne on vähä. rööhkeetäkki että. tulloovat aena etteen 

H: miten ne tullee etteen miten muuten se röyhkeys sitte ilmenee 

P: no suo-. vaekka suojatiellä mänee ni sitte. meenoovat päälle tulla sitte 

àotolla 

H: nii että eivät kunnioita liikennesääntöjä 

P: eevät oekeen taho kunnioittaa 

 

Petteri on selvästi tuohtunut venäläisturistien toimista liikenteessä ja ilmaisee sen hyvin 

selkeästi. Lisäksi hän tuntee jäävänsä jollain tapaa ulkopuoliseksi, koska hän ei ymmärrä 
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venäläisten puhetta. Toisaalta harmitus siitä, että venäläisten puhe jää ymmärtämättä, voi 

kertoa myös kiinnostuksesta venäläisiä turisteja kohtaan. Tällainen kahtalainen asenne 

venäläisturisteja kohtaan onkin kokemukseni mukaan Nilsiässä hyvin tyypillinen: 

toisaalta venäläisturistit tuovat Nilsiään tarpeellisia tuloja, mutta toisaalta heidät koetaan 

röyhkeiksi tunkeilijoiksi. Petterin kielteinen asenne venäläisiä kohtaan kuuluu sekä hänen 

sananvalinnoissaan että voimakkaana reduktiona, toisin sanoen ärtymys motivoi 

esimerkissä 38 voimakkaan reduktion. Petteri siis ilmaisee asennettaan venäläisiä kohtaan 

diftonginreduktion vaihtelun avulla (Mäkelä 1997: 22).  

 

(39) Haastattelija: minkälainen ois täydellinen kahvila 

Katariina: mm no. semmonen jossa nuoret voi viettää vappaa-àikaa. ja 

sitte. tuota. joku. Hòukutuksen Houkutuksen tai Arnoldsin tyylinen  

H: joo. mikä on Houkutus 

K: se on se kahvila jossa on kaikkia niitä ite tekemiä leevoksia. tai ne tekkee 

siellä paikan päällä niitä kaikkia erilaisia leevoksia ja. sitte vähä semmosia 

suolasiakii 

H: mitäs. mitä mitä paikkoja täällä on sitte missä nuoret voi käyä kahvilla 

tai  

K: eehän täällä oo ku oekkeestaan Vanha posti. ja sit nää on täällä sitte 

niitä pitseerioita jossa nuoret varmaan käö àika paljo. mutta. ei oikeen 

kahviloita 

 

Esimerkissä 39 Katariina kertoo suosikkikahvilastaan, kuopiolaisesta Houkutuksesta. 

Kuvaillessaan kahvilassa myytyjä tuotteita hän on selkeästi innoissaan, ja innostus 

näyttäytyy myös vahvana reduktiona. Vahva reduktio jatkuu vielä seuraavassa 

repliikissäkin, jonka aluksi hän huvittuneena kertoo Nilsiän olemattomasta 

kahvilatilanteesta. Esimerkin reduktiotapaukset ovat siis innostuksen ja huvittuneisuuden 

motivoimia, ja kertovat jälleen puhujan asenteesta. eehän täällä oo ku oekkeestaan -

jakson voimakas reduktio korostaa Katariinan näkemystä, jonka mukaan Nilsiä on pieni 

maalaiskunta, josta trendikkäitä nuorisokahviloita on turha hakea.  

 

(40) Haastattelija: minkälaisia ikäviä juttuja sitten on pileissä tapahtunu 

Aleksi: mm no nyt oli tossa viimeks viikonloppuna ni. tapahtu Kuopiossa se. 

aotovarkaus. Nii. minun kaveri oli siinä. niin että tota minä olin täällä 

Nilisässä. käötiin tossa minun kaverin Mikon luona. että tota sitten niin tota. 

öö kaveri se. joka. tota varasti sen àoton. Alaikänen. tuli siihen pihhaan 

kurvas ja huuatti hirvveesti sitä àotoo ja minä että moi. se oli. se oli ihan 

selvin päˋin ja tälleen ei ollu ottanu mittään. mutta ne kaverit oli ihan. 

kaato.humalassa ja ne oli ihan pöppelissä ne èi tajunnu missä ne on ja. 

tälleen näen ja kaveri lähti ajamaan. sillä àotolla takas Kuopioon ni. 

seittemän polliisipartioo pyssäötti sen ja tälleen näen mut se ei siis mä en 

oo koskaan nähny mittään tuommosta vasttaavaa tai siis niinku kuullu. et 
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se oli kyllä aaka pelot- jäˋi òikeen sydämmessä tykyttämmään että huhhuh. 

oli àika pelottavvaa ja. sitte se. kav- kaveri se. joku tòinen kaveri siinä 

takapenkillä ni se oli ni tota. pidelly morraa tässä kàolalla että. aja tai tullee 

morasta tai. Jos. et aja polliisia karkkuun. saat sitten. kärsiä mutta niin tota. 

sitten oli ihan pakko pysähtyä ni sit se. kaveri oli morannu. Polliisia. ja niin 

tota sit siitä tuli juttua lehteen ja se jootu nuorisovankilaan mutta Henri on 

nyt ihan koolussa. Täällä. kàikki on hyvin. että henri oli kyllä tosi amm- mä 

en niinku tajunnu ku se oekeen lähti siitä pihasta hirmu. kurvilla lähti 

oekeen että hirmu ammattilàinen osas että. se on kyllä valitettavasti tehny 

niitä ennenki mutta nyt se sano että. ei kyllä tule ennää tòistumaan että nyt 

oli viimenen. Virhe. èi ennää. kannata mutta semmonen oli sen viikonlopun 

rèissu mutta. en oo kyllä koskkaan ennen nähny vastaavaa tài kuullu 

vastaavaa että joku kaveri tekis tuolleen. mut se niinku. se niinku. oli 

semmonen aaka pelottava tunne että. etteikai se mulle tee mittään ja. tälleen 

näen mutta se oli ehkä pahinta mitä mä oon nähny niinku kotipilleissä  

 

Esimerkissä 40 Aleksi kertoo edellisen viikonlopun tapahtumista, jotka ovat karanneet 

täysin käsistä. Aleksi on viikonlopun jäljiltä hyvin järkyttynyt, sillä hän on joutunut 

olemaan peloissaan paitsi itsensä myös kavereidensa puolesta. Hänen kertoessaan 

viikonlopun tapahtumista hänen puhekielensä reduktio voimistuu selvästi, mikä näkyy 

etenkin aika-sanan monoftongiutumisena. Muutkin diftongit redusoituvat voimakkaasti. 

Pelko ja järkytys voivat siis myös laukaista tavallista voimakkaamman reduktion, joka 

näkyy paitsi yksittäisissä sanoissa, mutta myös koko puheenvuorossa. William Labovin 

(1972: 209–210) mukaan tämä on tyypillistä emotionaalisille puheenaiheille: informantti 

eläytyy tarinaansa ja sen myötä puhetyylikin vapautuu. 

 

 

4.4.  Diftonginreduktio ja vuorovaikutus 

 

Tässä luvussa pohdin diftonginreduktion suhdetta vuorovaikutukseen. Keskityn kahteen 

esimerkkiin, joissa reduktio saa keskeisen roolin kommunikaatiossa. Ensimmäisessä 

esimerkissä reduktio liittyy vahvasti myös tietynlaisen identiteetin luomiseen ja toisessa 

reduktio koetaan kommunikaatiota rajoittavana piirteenä.  
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4.4.1. Reduktio merkkinä keskusteluhalusta 

 

Haastattelemistani nuorista yksi, Matias, vähättelee itseään ja omaa toimintaansa 

jatkuvasti. Hän vähättelee itseään haastattelun aikana yhteensä neljä kertaa, ja kolmella 

noista kerroista reduktio muuttuu hänen puheessaan selvästi voimakkaammaksi:  

 

(41) Haastattelija: no mitä mieltä täällä Nilsiässä ollaan sitten teiän 

bändistä että. mitä paikalliset on tykänny 

Matias: noo. en oo ihan varmaan rehellistä mielipidettä vielä saanu tietysti 

ku kavereelta kyssyy ni ne on. vähä sillee. sanoo mutta. kyllä ne mitä on 

kuullu ni ihan. tykätty on. vaikka mitä ite ollaan sitte kuultu meiän kèikkaa 

ni. mèikäläˋisellähän àina ne làolut mennee päˋin. sitä. kuusta. nih. 

 H: no se on vaan. treeniä vaan lissää kyllä se sieltä löytyy sitten 

 

(42) Matias: viime viikonloppuna. mitähän òisin tehny àinaki kävin. 

jòuluavajàisissa. ja sit soitin. kitaraa àika paljo. mèikäläesellä on aeka 

ykstòikkonen elämä. vapaa-ajalla 

H: kitaraa tullee soiteltua paljo sitte. sä oot sitte varmaan aika lahjakas ku 

sä oot. ku aikaa on soitella 

 

(43) Haastattelija: nii justiisa. vieläksää oot sen tytön kanssa sitte yhessä 

Matias: en oo. se lemppas meekäläˋiset 

 H: jaa. minkä takia se sitte 

 

(44) Haastattelija: onko niillä paljo porukkaa 

Matias: no ohan siellä àina. no nyt on vähä ollu lamavuosia ni siellei oo ku 

joku. òisko joku pari sattaa. tyyppiä ja sitte. niitä opettajiakkii on ihan 

hirveesti ni on siellä päälle kolmesattaa tyyppiä. minun arvion mukkaan 

mut en minä oo kovin hyvä arvioimaan 

 H: sä oot siellä musiikkileirillä tutustunu tähän oululaiseen 

 

Olen alleviivannut esimerkkeihin 41, 42, 43 ja 44 diftongit, jotka voivat redusoitua. 

Lisäksi olen alleviivannut puheesta osion, jossa informantti puhuu itsestään vähättelevään 

tai surkuttelevaan sävyyn. Esimerkeissä 41, 42 ja 43 kielenoppaan käyttämät diftongit 

redusoituvat selvästi voimakkaammin osioissa, joissa tämä vähättelee itseään. 

Mielenkiintoista on myös se, että hän käyttää itseään vähätellessään aina yksikön 

ensimmäisen persoonan pronominina sanaa meikäläinen. Pronomini on aina 

esiintyessään redusoitunut, ja se esiintyy informantin puheessa ainoastaan osioissa, joissa 

tämä vähättelee tai surkuttelee itseään. Myös Piia Kemppainen (2002) on huomannut, että 

kieli muuttuu murteellisemmaksi, kun puhuja jollain tavoin vähättelee itseään. Pro gradu 

-työssään hän tutki Bingolotto-ohjelman juontajan Piia Korisevan kieltä, ja huomasi, että 
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tämä käyttää puheessaan useita yksikön 1. persoonan pronominivariantteja. Murteellista 

mie-varianttia tämä käytti epävarman toiminnan subjektina, eli kun hän jollain tavoin 

vähätteli itseään tai epäröi omaa toimintaansa. (Kemppainen 2002: 25.) 

 

Luultavasti informantti pyrkii valinnallaan antamaan itsestään inhimillisen ja 

maanläheisen kuvan: vaikka hän joskus epäonnistuukin ja hänen elämänsä on vapaa-

ajalla tylsää, on hän tavallinen ihminen ja niin sanotusti ´ihan hyvä tyyppi´. Saman 

päätelmän on tehnyt myös Kemppainen. (Kemppainen 2002: 25.) Murteellisilla 

valinnoilla informantti pyrkii siis vetoamaan kuulijaan ja puolustelemaan itseään 

(esimerkki 42). Teoriaani tukee myös se, että informantti tuntui suhtautuvan 

haastattelijaan jossain määrin ihaillen. 

 

Voimakkaalla reduktiolla ja poikkeavan persoonapronominin käytöllä on myös 

keskustelua eteenpäin vievä tarkoitus. Tuo tarkoitus tulee esiin, jos kuvitellaan, että 

Matias olisi esimerkiksi esimerkissä 43 jättänyt puheestaan reduktion ja käyttänyt hänelle 

tavanomaista persoonapronominin akkusatiivimuotoa mut (´en oo se lemppas mut´). 

Yleiskielinen, lyhyt muoto toimisi ikään kuin toteavana pisteenä: aiheesta ei enää haluta 

keskustella. Sen sijaan pitkä ja voimakkaasti redusoitunut muoto osoittaa, että informantti 

haluaa jatkaa keskustelua, aiheen hankaluudesta huolimatta. Lappalainen (2004: 47) 

onkin todennut, että puhujien kielelliset valinnat eivät pelkästään heijastele tilannetta, 

vaan ne myös osaltaan luovat ja säätelevät sitä. Reduktiolla on siis myös keskustelun 

jatkuvuutta ylläpitävä rooli, sillä valinnallaan Matias muokkaa vuorovaikutustilannetta 

(Schilling-Estes 2002: 385). Muokkaus myös onnistuu, sillä esimerkeissä 41, 42 ja 43 

haastattelija jatkaa tismalleen samasta aiheesta, mihin Matias oman puheenvuoronsa 

lopetti, kun taas esimerkissä 44, jossa informantti puhuu yleiskielisemmin, keskustelu 

siirtyy eteenpäin.  

 

 

4.4.2. Pyrkimys yleiskieleen ja reduktion välttelyn vaikeus 

 

Osa informanteista pyrki haastattelun aikana puhumaan yleiskielisesti. Tämä johtuu 

varmasti siitä, että haastattelua ei voida pitää vapaana puhetilanteena. Sen luonne 

muistuttaa tehtävän suorittamista, jossa haastateltava kokee velvollisuudekseen täyttää 

haastattelijan antaman tehtävän. (Karhu 1995: 94–95.) Voisikin ehkä tulkita, että 
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yleiskielisyyteen pyrkineet haastateltavat yrittävät täyttää olettamansa tehtävän, eli tiedon 

siirtämisen, mahdollisimman korrektisti. Tällaisessa lähestymistavassa murrepiirteet 

näyttäytyvät karsittavina ja välteltävinä ominaisuuksina, joita haastateltavat parhaansa 

mukaan eliminoivat puheestaan. Murrepiirteiden välttelyllä informantti siis pyrkii 

sujuvampaan kommunikaatioon. Tulkintaa tukee myös akkommodaatioteoria, jonka 

mukaan puhujat pyrkivät muuttamaan puhetapaansa esimerkiksi miellyttääkseen kuulijaa 

ja kommunikoidakseen tehokkaasti (Gilles, Coupland & Coupland 1991: 2). 

 

Pyrkimys yleiskieleen tuli esiin esimerkiksi toistuvina puheen korjauksina, lyhyinä 

puheenvuoroina tai tavallista hitaampana puhetempona. Esimerkissä 45 Juhani kertoo 

parhaasta metsästyskokemuksestaan ja esimerkissä 46 tulevaisuudensuunnitelmistaan: 

 

(45) Haastattelija: mikäs sulla on paras saalis mitä oot saanu 

Juhani: noo paras saalis nyt taetaa olla ehkä ukkomeh-tso 

 

(46) H: mihinkäs ammattikouluun sä oot ajatellu 

Juhani: noo ehkä tonne. tòivallaan siellä ois. tuo. ammatillinen se meh- 

tsäkoolutus 

 

Esimerkeistä tulee selväksi, että Juhani yrittää aika-ajoin kontrolloida puhettaan. Hän 

tunnistaa puheestaan ts-yhtymän savolaisen vastineen ht ja koettaa muuttaa muodon 

puheessaan yleiskieliseksi. Hän ei kuitenkaan tunnista puheestaan diftonginreduktiota, 

vaan esimerkiksi sana koolu ääntyy täysin redusoituneena, vaikka yhdyssanan alkuosan 

Juhani on pyrkinyt muuttamaan. Tämä kertoo siitä, että piirrettä on hankala kontrolloida 

sen foneettisen luonteen ja monien ilmenemismuotojen vuoksi (Nuolijärvi 1986: 49; 

Makkonen 1997: 42.) Jotkut informanteista kuitenkin kykenevät jonkinasteiseen 

reduktion kontrolliin:  

 

(47) Haastattelija: kerrotko sen juonen. mikä on siinä näytelmässä 

Katariina: no se on nimeltään mikä sotku ja. sitte siinä kaks tyttöö jotka on 

jòutunu siivoomaan kellaria ku se. toinen tyttö ajautu. toinen tyttö. on. mee- 

meinannu karata. niinku ikkunasta ja sitte tää tòinen tyttö on huomannu sen 

ja niitte. isä on jòutunu pakottanu ne siivoomaan kellaria. ja sitte siellä 

tapahtuu vaikka mitä -- 

 

Selostaessaan näytelmän juonta Katariina käyttää esimerkissä 47 jonkin verran 

vähemmän redusoituneita muotoja kuin muussa puheessaan. Hän käyttää 

monoftongiutunutta muotoa kerran, mutta korjaa puhettaan ja lausuu sanan uudestaan 
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ilman reduktiota. Lievää reduktiota hän ei kuitenkaan ole puheestaan karsinut. Myös 

Nuolijärvi ja Aittokoski ovat huomanneet, että reduktiota voi jossain määrin kontrolloida 

(Nuolijärvi 1986: 52–54; Aittokoski 2011: 49). Esimerkissä 47 puhujan pyrkiminen 

tehokkaaseen kommunikaatioon on erityisen selvä, sillä hän pyrkii referoimaan 

koulunäytelmän juonen haastattelijalle mahdollisimman selkeästi. 

 

 

4.5. Diftonginreduktio ja identiteetin ilmaisu  

 

Kuvioon 9 olen laskenut jokaiselle informantille reduktioprosentin, joka kertoo, kuinka 

usein diftongit redusoituvat kunkin informantin puheessa. Olen huomioinut tässä 

kuviossa kaikki diftongit, joiden on mahdollista redusoitua 

 

 

KUVIO 9 Diftongien redusoitumisprosentit idiolekteittain. 

 

Informanteista Elina on reduktioprosentin valossa selkeästi yleiskielisin, sillä hänen 

puheessaan diftongit redusoituvat vain noin 15 prosentissa tapauksista. Murteellisin 

informanteista on Mikael, jonka reduktioprosentti lähentelee 90:ä. Tässä luvussa 

käsittelen informanteista lähinnä Sofiaa, Elinaa ja Mikaelia, sillä heidän puhetapansa 

poikkesivat muusta ryhmästä kaikkein selkeimmin.  
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4.5.1. Sofia – taitava identiteetin rakentaja 

 

Esimerkeissä 48 ja 49 Sofia kertoo harrastuksistaan, urheilusta ja metsästyksestä. 

Esimerkeistä tulee hyvin esiin, millainen kielenkäyttäjä hän on. Olen alleviivannut 

esimerkeistä diftongit, joiden on mahdollista redusoitua. 

 

(48) H: onkos sulla muita harrastuksia ton partion lisäks  

Sofia: itseasiassa ei. tsiörliiding on ollut. nyt sillon kuopiossa asuessani 

olin. nilsiään muutettua se jäˋi. ihan sen välimatkan takia. nyt yläasteen 

àikana viime keväänä kokeilin uudestaan mut polvet ei enää anna periks 

elikkä kuitenkin se on tosi fyysistä ja rankkaa ja. tehään hyppyjä ja muita 

ni polvet èi tota. kestä sitä. mutta sit sitte on ollu nyt. kavereetten kanssa 

mietitty että jos käyvvään puolmaraton juoksemassa kesällä. ni tämmöstä. 

lenkkeilyä juoksemista ja lihaskuntoo kotona. ja sitten meellä on viis kòiraa. 

että meellä on metsästystä ja kòiranhoitoo. ja kenneli oma 

  

(49) H: onko minkälaista. onko paljon tullu ihan täällä maalla asuessa 

kritiikkiä että onko semmosia ihmisiä jotka ei ymmärrä 

Sofia: on. tosi monikii on semmonen joka èi lähinnä luolametsästämistä että 

sen kanssa on ollu ongelmia. Sitten. mutta siis jatkuvastihan sitä yleensä 

jänismetsästys nyt on no nilsiässä tosi ylèistä. että siitä nyt ei yleensä tule 

mitään mut siitä luolametsästämisestä että kun. kòiristakkii on. pahaa 

kritiikkiä joskus ollu julkisuudessa näˋistä saksanmetsästysterriereestä. 

jotka on oikeesti ollu väärin kasvatettuja. ja äkäsiä. mutta sitten. ite oon 

vaan yrittäny tyynesti àina sannoo että ei sitä kannata välttämättä àina nòin 

ajatella että on siinäki. hyviä puolia ja kaikki mitä mediasta tulee ni 

ajatelkaahan ne nyt sitten fiksusti ja miettikää vähän àikaa niitä asioita  

 

Sofia puhuu hyvin harkiten ja usein yleiskielisesti. Hän käyttää possessiivisuffikseja ja 

lauseenvastikkeita (esimerkiksi sanassa asuessani), joita muut informanteistani eivät 

käytä aineistossani oikeastaan lainkaan. Hän myös käyttää useimmiten yleiskielisiä 

muotoja itäisten varianttien sijaan: ts-yhtymä on puhekielessä useimmiten säilynyt 

(luolametsästämistä), ja t:n heikon asteen vastineena on usein d (uudestaan) itäisen kadon 

sijaan. Sofian pyrkimyksestä huoliteltuun puheeseen kertoo myös se, että hän ei käytä 

säännöllisesti esimerkiksi yleisgeminaatiota (kokeilin, tulee) tai svaavokaalia 

(julkisuudessa). 

 

Reduktio on kuitenkin Sofian puheessa melko selvää. Tämä voi esimerkiksi todistaa sitä, 

että monet puhujat eivät välttämättä tiedosta diftonginreduktiota, ja näin ollen heidän on 

vaikea karsia sitä puhekielestään. Aavistelen kuitenkin, että henkilö, joka on näin 

selkeästi tietoinen omasta kielenkäytöstään, osaisi halutessaan ainakin jossain määrin 
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karsia puheestaan myös foneettisia piirteitä. Minkä vuoksi Sofia on karsinut 

puhekielestään muut savolaisuudet, mutta jättänyt siihen leimallisen diftonginreduktion? 

 

Kielellisten valintojen avulla ihminen rakentaa identiteettiään, joko tiedostaen tai 

tiedostamatta. Mantila (2004) on luokitellut puhekielen piirteitä hypoteettisesti sen 

mukaan, millaista identiteettiä ne ilmentävät. (Mantila 329, 340.) Lappalainen ja 

Vaattovaara (2005) ovat kritisoineet ryhmittelyä sen vuoksi, että eri puhujat ja kuulijat 

voivat assosioida jonkin tietyn piirteen ilmentävän erilaisia identiteettejä. Emme voi siis 

varmuudella olettaa, että esimerkiksi maallikkokielenpuhujat liittäisivät kielenpiirteisiin 

samanlaisia identifioivia ominaisuuksia kuin kielentutkijat. (Lappalainen & Vaattovaara 

2005: 100.) 

 

Olen tässä tutkimuksessa ottanut sen lähtökohdan, että kielenopas itse, tässä tapauksessa 

Sofia, pyrkii haastattelussa rakentamaan itsestään tietynlaisen kuvan. Informantti itse 

liittää diftonginreduktioon tiettyjä identifioivia piirteitä ja luottaa siihen, että 

haastattelijakin liittää reduktioon samat piirteet. Olettamus on perusteltu, sillä jokainen 

kielenopas sai jo haastattelun alussa tietää, että olen itsekin Nilsiästä kotoisin.  

 

Sofia haluaa antaa haastattelussa itsestään täsmällisen, rehellisen ja luotettavan kuvan, ja 

näihin piirteisiin hän pyrkii käyttämällä täsmällistä yleiskieltä. Diftonginreduktiota 

käyttämällä hän kuitenkin pehmentää ja inhimillistää tuota kuvaa ja luo itselleen 

mutkattoman, suoran ja maanläheisen identiteetin. Tietyissä tilanteissa maanläheisyyden 

tavoittelu vielä korostuu. Esimerkissä 50 puheenaiheena on lakanpoiminta: 

 

(50) H: tuleeks sulla suolla käytyä lakkoja poimimassa  

Sofia: no en oikeestaan siis nilsiässä mutta mummolla ku lapissa on sitä 

suota ja siellä on sitä lakkaa ni siellä aena. sitte pienenäkkii on tullu 

rämmittyä ehkä muutamaan kertaan  

H: mitä mieltä sä oot siitä  

S: itseasiassa se on ihan mukavaa. ja tòisaalta sit siinä on ehkä pohjana se 

et ku on saamelaesta sukua. ni se on yks niitä perinteitä että hommataan 

sitä lakkaa ja sitä sitte hillotettaa ja siitä tehhään ties mitä ja. sit syyään 

juustoleevän kanssa ni ohan se semmonen niinku. oikeestaan niinku. yks 

semmosista mukavimmista asioista mitä voi tehä 

 

Esimerkissä Sofia kertoo juuristaan ja suvun perinteistä. Asian tärkeyttä ja omaa 

sitoutumistaan korostaakseen hän alkaa käyttää diftonginreduktion lisäksi muitakin 
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savolaismurteiden piirteitä: yleisgeminaatiota ja katoa d:n vastineena. Myös reduktio 

voimistuu, mikä on konkreettisesti huomattavissa, kun verrataan esimerkkiä 50 

esimerkkiin 51, jossa Sofia kertoo kouluruokailusta. Erityisen selvästi ero näkyy leipä-

sanan reduktiossa:  

 

(51) H: minkäslaiset leivät täällä on  

Sofia: joo no mèilläkin on näkkäriä. yleensä sitte on jotain pehmeempää en 

tiedä ei oo varmaan ruisleipää mut jotain. tummaa leipää. ja sillon kun on 

keittoruokia ehkä joka tòinen viikko joka kolmas viikko saattaa olla 

vaaleeta leippää 

 

Kun Sofia puhuu sukunsa perinteistä, tapahtuu hänen puheessaan koodinvaihto: hän 

siirtyy haastattelussa yleisesti käyttämästään variantista selvästi murteellisempaan 

varianttiin. Lappalainen (2004) mainitsee väitöskirjassaan, että kaikki varieteettien 

vaihtelu ei ole koodinvaihtoa. Jotta variaatio olisi selitettävissä koodinvaihdoksi, on sillä 

oltava sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia merkityksiä. (Lappalainen 2004: 51; Auer 

1999: 318.) Sofian yhtäkkinen murteellisuus on näin ollen tulkittavissa koodinvaihdoksi, 

sillä hän korostaa murteella maanläheistä, suvun perinteitä jatkavaa identiteettiään. 

Mielenkiintoista näytteessä on vielä se, että Sofia tuntuu korostavan saamelaisia 

sukujuuriaan savolaisella murteella. Savon murre on hänen kotimurteensa, joten se on 

myös ehdottoman luontainen valinta Sofialle esimerkissä 50. Hän siis korostaa juuriaan 

sillä murteella, mikä hänet yhdistää hänen omiin vanhempiinsa ja hänen omaan 

kotipaikkaansa, vaikka juuret veisivätkin sekä kielellisesti että maantieteellisesti toiselle 

puolelle maata. 

 

 

 

4.5.2. Elina – muuttohalu kuuluu kielessä 

 

Elinan reduktioprosentti (KUVIO 9) on silmiinpistävän alhainen, kun sitä verrataan 

muiden informanttien vastaaviin lukuihin. Ero voi johtua suhtautumisesta 

asuinpaikkakuntaan:  

 

(52) H: pelottaako muuttaminen 

Johanna: ei sinänsä mutta ku siinä tullee kuitenki maksamista ja. sitte jos 

minä muutan kuoppioon ni sitten pitäs käövä nilsiän lukio kans. ku nilsiän 

lukiosta minä en kyllä mielellään haluais luopua. sitte niinku pitäs asua 

välillä aena kotona ja sitte välillä kuopiossa ja sitte niinku. mennee vaikeeks 
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(53) H: mitäs mieltä sä oot nilsiästä asuinpaikkana  

Elina: no ihan mukava tämmönen pikkutuppukylä että. aika vähä täällä on 

silleen kàikkee että niinku. mutta mukava sillee no kaikki tuntee kaikki 

suunnillee  

--- 

 H: mitä sää oot suunnitellu yläkoulun jälkeen  

Elina: mä oon aatellu että. mä lähtisin kuopioon. että ehkä tota ku en vielä 

tiiä lähtisinkö mä lukioon vai sitten tota. Hiusalalinjalle. mutta niin pitäs 

päättää tässä pikku hiljaa 

 

Murteellisempi Johanna suhtautuu paikkakunnanvaihtoon varautuneemmin kuin 

yleiskielisesti puhuva Elina, joka on selvästi halukas lähtemään Nilsiästä. Vaikka hän 

nimeääkin puheessaan Nilsiän ”ihan mukavaksi” asuinpaikaksi, pystyy häneen puheensa 

äänenpainoista tekemään tulkinnan, jonka mukaan hän ei juuri viihdy Nilsiässä. Seikan 

puolesta puhuu myös äänestä kuuluva varmuus, kun hän kertoo halustaan muuttaa 

Kuopioon. Tästä voidaan päätellä, että asuinpaikkaan suhtautuminen ja siihen 

identifioituminen vaikuttavat kieleen. Jos puhuja viihtyy asuinpaikkakunnallaan eikä 

tunne tarvetta muuttaa, on kielikin alueelle tyypillistä murretta. Jos puhuja taas on halukas 

muuttamaan paikkakunnalta pois, on hänen murteensakin tasoittunut kohti yleiskieltä jo 

ennen varsinaista muuttoa. Ilmiön huomasi jo William Labov klassisessa Martha´s 

Vineyard -saaren asukkaiden kieltä koskevassa tutkimuksessaan: ne, jotka olivat 

päättäneet muuttaa saarelta pois, olivat omaksuneet mantereen kielen, kun taas ne, jotka 

olivat päättäneet jäädä asumaan saarelle, käyttivät jopa hyperkorrektin murteellisia 

muotoja (Paunonen 1971: 402). Tämän seikan puolesta puhuvat myös vahvasti 

murteellisten informanttien asenteet Nilsiää kohtaan esimerkeissä 54, 55 ja 56: 

 

(54) H: mitäs mieltä sä oot nilsiästä ihan. asuinpaikkana 

Mikael: kyllä nilsiä on ihan hyvä että. elävä kirkonkylä aenakkii että. 

moatkàilijòita on aeka paljo. palaveluitakkii on tosissaan hyvi että. ihan 

hyvin pysttyy elämää että  

 

(55) H: minkäslaisia suunnitelmia sulla on yläkoulun jälkeen 

Maria: aa. no. aattelin taes niinku koetan. päästä tuonne kuopion sosiaali 

ja tervveösalalle. kiinnostas tuo mielenterveös ja päihdetyö. ja. muutan 

vissiin sitte nilsiän tänne keskustaan että. ee aenakaan nytten niinku tällä 

hetkellä kiinnostas lähtee minnekään kuopioon asumaan ku èi sielläkään oo 

paljo mittää enemmän ku nilsiässä. ja sitten jos siellä kòulussa käˋy. ni kyllä 

sitä näkkee sitä ihan tarpeeks sitte 

H: ei sinällään kiinnosta. nilsiästä lähtee 

Maria: èi 
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(56) Aleksi: - -  ja että kyllä täällä passaa asua tää on ihan tosi hàoska 

paekka ja täällä on itseasiassa. just niillä minun harrastuksille tääl on ihan 

älyttömän hyvät olosuhteet että niinku. skeittiparkki löˋytyy ja. älyttömän 

hyvät rinteet löˋytyy. ja niitä mä tarvihenki ehkä itseasiassa eniten. niinku 

harrastuksissa. tää on ihan hyvä paekka 

 

 

 

4.5.3. Mikael – kieli ja koti kuuluvat yhteen 

 

Mikael on informanteista selvästi murteellisin. Paitsi että häneen puheessaan reduktio on 

vahvaa, käyttää hän säännöllisesti myös muita sydänsavolaisia murrepiirteitä kuten 

diftongiutumista ja jopa liudentumista. Seuraaviin esimerkkeihin olen haastateltavan 

murteellisuutta havainnollistaakseni alleviivannut kaikki sanat, joissa Mikael käyttää 

savolaisia murrepiirteitä:  

(57) H: öö mitäs mieltä sä oot kouluruuasta 

Mikael: kooluruoka kyllä se on. jotkut on ihan hyviä ja osa on vähä 

semmosta että vòis vähä vielä paremmin tehä mutta. kyllä ne männöö aena 

että. jos eijjoo tai monesti uamulla tulloo aena hyvin syötyä ei tarvii 

kooluruokoo välttämättä käyä ies syömässä. tai èijjoo näläkä siihen aekaan 

että. kyllä se männöö kyllä se parantuaki voes vielä että  

 

(58) H; liittyyks sulla siihen semmonen metästystarina siihen tähän 

saaliiseen 

Mikael: eepä siinä no silleesä että lähettiin kiertelemmään eli illasta 

lähettiin kahtelemmaan vähä. vähän vehnäkuvion làitoja. vähä käveltiin 

metistä ja kateltiin mutta ee ruvenna löötymmään sitte mänttiin yhelle 

tietylle. hakkuuaokkeelle mänttiin missä ol´. semmonen missä on ylleensä 

ollu paljo marjoja ja muuta ni sieltä sitte lööty. sieltä ol´ semmonen paljoko 

ois ollu. viiestä kaheksaan teertä ol´ semmonen parvi ni siitä lähti yks. yks 

jäˋi sitte hyvälle paekalle siihen sài ampua että eepä siinä sitten 

kummempia 

 

(59) H: aijaa mitäs hän siellä 

Mikael: se on tämä. nilsiän tässä. tässä. piäpiättäjissä tàittaa olla - - 

 

(60) H: onkos niistä mitään. onko häiriötä ollu 

Mikael: no èi niistä mittään no liikenteessä ne on vähä semmosia. on se oma 

liikennetapa ja -kulttuuri että. liikenteessä suattaa ihan keskellä tietäki 

pyssäöttää. niissä on semmonen oma omanlaenen aena että suattaa jonnii 

vuan kävelykavulle ajjaa. suattaat siihen pysähtyä ja rueta karttoo 

kahtommaan tae puhelinta rassoomaan siinon venäjällä vähän omanlaeset 

tapasa ajjoo 
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Esimerkissä 57 puheena on kouluruoka, esimerkissä 58 teerenmetsästys, esimerkissä 59 

isän työpaikka ja esimerkissä 60 venäläiset turistit. Esimerkeistä on nähtävissä, että 

informantti käyttää murteellista muotoa lähes aina, kun se vain on mahdollista. 

Murteellinen puhetapa tuntuu olevan hänelle luontainen, ja samalla se kertoo informantin 

vahvasta savolaisesta ja tarkemmin nilsiäläisestä identiteetistä. Hän on hyvin sitoutunut 

Nilsiään, ja se tulee esiin myös hänen tulevaisuudensuunnitelmistaan. Esimerkissä 54 hän 

on kertonut, että hän ei ole kiinnostunut kaupunkiin muuttamisesta, ja näytteessä 61 hän 

toteaa viihtyvänsä nykyisellä asuinpaikallaan:  

 

(61) H: voisitko kuvitella asuvas ihan keskustassa vaikka ihan nilsiän 

keskustassa tai 

Mikael: no en tiiä nilsiässä nyt. kyllähän siinä varmaan asus tässäen 

kyllähän palvelut oes aena lähellä että. se on aotoo tuntushan se òuolta 

mutta kyllähän siihen tottus että. voeshan sitä asua mutta tuolla on 

syrjäkylällä ni se asumus jo valamiina 

 

Puheenvuoron aluksi Aleksi myötäilee haastattelijan kysymää asiaa, mutta lopuksi toteaa 

hyvin yksiselitteisesti, että hänellä on jo koti syrjäkylällä, ja se on hänelle mieluinen. 

Informantin puheessa murre ja siten myös tutkimani diftonginreduktio toimivat siis 

itsevarman toiminnan variantteina.  

 

Sitoutuminen kotipaikkakuntaan ja murteeseen näkyy ajoittain myös hyperdialektisten 

muotojen käyttönä. Hyperdialektiset muodot kertovat Lesley Milroyn mukaan vahvoista 

sosiaalisista merkityksistä, joita piirteellä on (2003: 160–162). Johanna Vaattovaara taas 

kertoo, että hänen tutkimuksensa mukaan hyperdialektisia muotoja käyttävät henkilöt, 

joilla on erityisen vahva sidos kotiseutuun (2009: 194). Seuraavassa esimerkissä näkyy, 

millä tavoin Mikael käyttää hyperdialektisia muotoja: 

 

(62) H: mitenkäs teillä kotona tehhäänkö ihan kotiruokaa ja. tai leipooko 

äiti 

Mikael: kyyllä että. leepä tehhään ite ja jonniiv verran sitte kuakkia näätä 

hirvenlihoja ja muita on aena sitte. siinä on tuota hirvenlihhaa aena ostettu 

aena sua sitä niinko liha. aaka paljo eletään omavarra- omavaraisuuessa 

perunat on itellä. ja ruista on itellä. ja ja marjoja ja kaikkee kàopasta tarvii 

muitaku näetä lisä. mitä tarvitaan hiivoja. mitä näetä suoloo ja muuta. vòita 

ostoo ni  
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Olen luvussa 4.2.2. kertonut ryhmän 1 diftongien monoftongiutumisesta. Esimerkissä 62 

Mikael käyttää ryhmän 1 diftongeista monoftongiutunutta muotoa kahdesti, sanoissa 

näätä ja aaka. Lisäksi yksi tapaus on tulkittavissa monoftongiutuneeksi muodoksi, joka 

on vielä pitkäksi vokaaliksi muuttumisensa jälkeen diftongiutunut. Sanassa kuakkia on 

siis tapahtunut seuraavanlainen kehitys: kaikkia ~ kaekkia ~ kaakkia ~ kuakkia.  Mikael 

käyttää puheessaan paljon diftongiutumista ja diftonginreduktiota, kuten aiemmista 

esimerkeistä on tullut ilmi. Piirteillä on hänelle siis vahva sosiaalinen merkitys, ja tuo 

merkitys näkyy myös piirteiden hyperdialektisena käyttönä. Diftonginreduktion 

tutkimisen kannalta mielenkiintoista on, että piirteen hyperdialektinen käyttö tulee esiin 

diftongissa, jonka ei aiempien tutkimuksien mukaan pitäisi edes redusoitua pitkäksi 

vokaaliksi. Muoto on siis tavallaan kaksinkertaisesti hyperdialektinen. Erikoista 

puhekielen muotoa seuraa vielä sana näätä, jossa Mikael käyttää myös äi-diftongin 

reduktiosta hyperdialektista muotoa. Muoto on helppo tulkita hyperdialektiseksi, sillä se 

esiintyy toisen hyperdialektisen muodon jälkeen. Joka tapauksessa hyperdialektisuus 

kertoo vahvasta savolaisesta identiteetistä, jota halutaan korostaa. Edellä kerrotun valossa 

onkin erikoista, että informantti päättääkin yhtäkkiä korjata kaikkien käyttämiensä 

savolaispiirteiden joukosta laajasti käyttämänsä ja maantieteellisestikin laajalle levinneen 

yleisgeminaation. 

 

 

4.6. Yhteenvetoa diftonginreduktion vaihtelusta 

 

Diftonginreduktio vaihtelee nilsiäläisnuorten puhekielessä runsaasti. Tekemäni 

ryhmäjako on onnistunut, sillä saman ryhmän diftongit redusoituvat kutakuinkin samalla 

tavalla, kun otetaan huomioon, että voimakas leksikaalistuminen vaikuttaa joidenkin 

diftongien reduktioon redusoitumisprosenttia nostavasti. Ainoa poikkeus tähän on ei-

diftongi, joka redusoituu selvästi muuta ryhmää harvemmin. Keskiarvoa pienempi 

redusoitumisprosenttia ei voi selittää leksikaalistumilla, joita en siis kyseisen diftongin 

kohdalla havainnut. Ehkä jonkinlaisen selityksen voisi tarjota ou-diftongi, joka 

redusoituu taajaan esiintyvässä koulu-substantiivissa lähes aina redusoituneena.  

 

Ryhmäjaon avulla diftongeja on helppo verrata toisiin saman ryhmän diftongeihin. 

Ryhmän 1 diftongien redusoitumistapa näyttäisi olevan muuttumassa, sillä suurin osa 

ryhmän diftongeista redusoituu ajoittain pitkäksi vokaaliksi tai ainakin lähelle sitä. 
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Mielestäni ryhmäjako helpottaa diftongien redusoitumisen tutkimista. Mielikäinen 

(1994) esittää, että diftongien monoftongiutuminen on saanut alkunsa au- ja äy-

diftongeista, siis ryhmän 1 diftongeista. Tämän jälkeen monoftongiutuminen on levinnyt 

ei, ou ja öy-diftongeihin, siis ryhmän 2 diftongeihin. (Mielikäinen 1994: 82.) 

Tutkimustulokseni antavat olettaa, että monoftongiutuminen voi jossain määrin olla 

leviämässä nyt myös ryhmän 1 diftongeihin. 

 

Reduktion motivaationa toimii usein jonkinlainen affekti, joka voi olla sävyltään 

negatiivinen tai positiivinen. Toisaalta virallinen topiikki selvästi vähentää reduktiota. 

Reduktiolla korostetaan asennetta ja omaa paikallista identiteettiä, ja tutkimukseni 

mukaan diftonginreduktiolla on myös monimutkaisempia kommunikatiivisia rooleja: 

luvussa 4.4.1. haastateltavan tavallista voimakkaampi reduktio toimii merkkinä halusta 

jatkaa keskustelua.  
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Paneudun pro gradu -tutkielmassani nilsiäläisnuorten puhekielen diftonginreduktioon. 

Tavoitteenani on luoda yleiskuva alueen diftonginreduktiosta. Paneudun työssäni myös 

reduktion tilanteiseen variaatioon ja pohdin reduktion syitä ja merkityksiä. 

 

Nilsiä kuuluu pohjoissavolaisten ja sydänsavolaisten murteiden puhuma-alueeseen. 

Sydänsavolaisissa murteissa savolaismurteiden tyypillisimmät piirteet ovat pisimmälle 

kehittyneitä. Tämä tarkoittaa sitä, että pitkät vokaalit aa ja ää diftongiutuvat kiperimpään 

muotoonsa (mua, piä) ja diftonginreduktiossa monoftongiutuneet muodot ovat 

mahdollisia (laalu, leepä). 

 

Sydänsavolaisia murteita on tutkittu varsin vähän. Erityisen vähälle huomiolle on jäänyt 

diftonginreduktio, johon vain harvat tutkijat ovat tarttuneet. Diftonginreduktiota voi olla 

vaikea tutkia etenkin kvantitatiivisesti, sillä reduktion ilmenemisasteita on monia, ja 

kuuntelijan oma murretausta voi vaikuttaa reduktion kuulemiseen. Monet tutkijat ovat 

myös päätyneet käyttämään omia luokituksiaan, mikä tekee tutkimuksien vertailusta 

hankalaa.  

 

Ilmiön tutkimiseen liittyvistä haasteista huolimatta halusin tarttua aiheeseen. Syksyllä 

2010 lähdin Nilsiän yläkoululle nauhoittamaan kielinäytteitä. Kielenoppaiksi valikoitui 

13 nuorta, jotka Nilsiän yläkoulun äidinkielenopettaja valitsi satunnaisesti. Haastattelin 

kutakin informanttia noin puolen tunnin ajan. 

 

Tutkimustani varten jaan redusoituvat diftongit kolmeen ryhmään niiden 

redusoitumistavan mukaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat diftongit, jotka 

muodostavat äärimmilleen redusoituneena diftongin (ai, äi, oi, öi, eu, ey), toiseen 

diftongit, jotka monoftongiutuvat (ei, ou, öy) ja kolmanteen diftongit, jotka voivat 

redusoitua sekä diftongiksi että pitkäksi vokaaliksi (au, äy). Reduktiota ei ole aiemmin 

tutkittu edellä esiteltyjen ryhmien avulla.  
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5.1. Tulosten koonta 

 

Tutkimukseni perusteella diftonginreduktio on nilsiäläisnuorten puhekielessä elävä ja 

yleinen piirre. Diftongit redusoituvat nuorten puhekielessä noin 65 prosentissa tapauksia, 

mutta idiolektikohtainen vaihtelu on suurta. Käyttämäni kolmijako osoittautui 

mielenkiintoiseksi tavaksi tarkkailla diftonginreduktiota, sillä ryhmän sisäisten 

diftongien vertailu toisiinsa oli helppoa. Herkimmin redusoituivat ryhmän 3 diftongit, 

eikä ryhmän diftongien redusoitumistaipumuksessa juuri ollut eroja.  

 

Ryhmän 1 diftongeista äi ja eu erottuivat reduktioltaan ryhmän keskiarvosta, sillä ne 

redusoituvat tavallista useammin. Erot kuitenkin tasoittuvat, kun otetaan huomioon, että 

sekä äi että eu esiintyvät aineistossani usein leksikaalistuneina. Tämän huomioiden voin 

sanoa, että ryhmän 1 diftongit redusoituvat kutakuinkin tasavertaisesti. Eniten vaihtelua 

on ryhmän 2 diftongien välillä. Diftongeista ou ja öy redusoituvat lähes yhtä usein, mutta 

ei puolestaan redusoituu huomattavasti harvemmin.  

 

Reduktio vaihtelee tutkimukseni mukaan runsaasti niin idiolektien sisällä kuin välilläkin. 

En löytänyt merkittäviä fonologisia tai morfologisia syitä vaihtelulle, mikä johtuu osittain 

aineistoni pienuudesta. Jälkitavujen diftongeista ei tuntuu kuitenkin redusoituvan muita 

diftongeja herkemmin.  

 

Nilsiäläisnuorten puhekielessä diftonginreduktio on useissa tapauksissa leksikaalistunut. 

Aiemmissa tutkimuksissa mainittu substantiivi äiti näyttäisi olevan leksikaalistunut 

redusoituneeseen muotoon myös nilsiäläisnuorten kielessä. Samoin Aittokosken 

mainitsema euro-substantiivi on aineistossani leksikaalistunut redusoituneeseen 

muotoon. Sitä vastoin kieltosana ei ei ole leksikaalistunut suuntaan taikka toiseen omassa 

aineistossani: kieltosanan redusoituneet ja redusoitumattomat muodot ovat yhteneväisiä 

diftongin kokonaisreduktioon verrattuina. Löysin aineistostani myös aiemmin 

mainitsemattomia leksikaalistumia. Tutkimukseni mukaan substantiivi koulu esiintyy 

aineistossani lähes aina monoftongiutuneessa muodossa koolu. Samoin kaveri-

substantiivin e-vartaloinen monikko saa lähes aina monoftongiutuneen muodon 

(kavereeta).  
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Havaintojeni mukaan ai-diftongi on alkanut joissakin sanoissa monoftongiutua. ai-

diftongin monoftongiutumisesta on raportoitu aiemminkin, mutta monoftongiutunutta 

muotoa ei ole esiintynyt samassa määrin kuin omassa tutkimuksessani. Vaikuttaisikin 

siltä, että nilsiäläisnuorten puhekielessä voisi olla meneillään muutos, joka on alkanut 

leksikaalisen diffuusion periaatteita noudattaen. Myös muut ryhmän 1 diftongit 

redusoituvat ajoittain lähelle monoftongiutunutta muotoa, pois lukien oi- ja öi-diftongit. 

 

Topiikki ja affekti vaikuttavat reduktion voimakkuuteen. Institutionaalinen puheenaihe ja 

nimet vähentävät reduktiota, kun taas tunteita herättävät puheenaiheet lisäävät sitä. 

Tavallista voimakkaammalla diftonginreduktiolla haastateltava voi korostaa omaa 

asennettaan puheenaihetta kohtaan. Myös voimakas eläytyminen puheenaiheeseen 

motivoi tavallista voimakkaamman reduktion. 

 

Diftonginreduktiolla on tutkimukseni mukaan kommunikatiivisia merkityksiä. 

Voimakkaalla reduktiolla haastateltava ilmaisee halunsa jatkaa aiheesta keskustelua, ja on 

mielenkiintoista huomata, että haastattelija reagoi reduktioon. Diftonginreduktiota tai sen 

välttelyä käytetään aineistossani myös erilaisten identiteettien rakentamiseen, ja sillä 

ilmaistaan asennetta omaa asuinpaikkaa, Nilsiää, kohtaan.  

 

 

5.2. Työn onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia 

 

Kun aloittelin tutkimuksen tekoa, ajatuksenani oli käyttää tutkimusaineistonani myös 

vanhoja, Oulun nauhoitearkiston ja Suomen kielen nauhoitearkiston nilsiäläisiä 

murrenauhoja. Tutkimukseni alkuperäisiin tavoitteisiin kuului nilsiäläisen 

diftonginreduktion pohjatietojen selvittäminen, ja halusin myös tutkia, kuinka reduktio 

on muuttunut. Motivaatio tähän kumpusi kandidaatintutkielmastani, jossa olin 

hyödyntänyt myös vanhoja nauhoja omien nauhoitteideni lisäksi. Tuolloin olin havainnut, 

että reduktio on jossain määrin muuttunut, vieläpä yllättävään suuntaan: joissain 

tapauksissa nuoret tuntuivat käyttävän voimakkaammin redusoituvia muotoja kuin 

vanhoilla murrenauhoilla puhuvat ihmiset.  

 

Tutkimuksen edetessä tuli kuitenkin selväksi, että työstäni tulee liian laaja, jos sisällytän 

siihen myös vanhat nauhat. Tutkimuksen painopiste oli litteroinnin ja seminaaritöiden 
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myötä siirtynyt variaationtutkimukseen, erityisesti mikrotilanteiseen variaatioon ja 

idiolektien sisäiseen vaihteluun. Päätin siis jättää tutkimuksestani vanhat nauhoitteet pois 

ja olen tähän ratkaisuun tyytyväinen. Yhteen tutkielmaan on mahdotonta sovittaa sekä 

vanhojen murrenauhojen analysointia että nuorten nauhoihin paneutumista 

jommankumman osion kärsimättä. Nyt pääsin paneutumaan nuorten puhekieleen 

kunnolla ja olenkin tyytyväinen tutkimukseni tuloksiin. 

 

Olen myös tyytyväinen ryhmiin, joihin diftongit jaoin. Saman ryhmän diftongien 

redusoitumista oli helppo vertailla toisiinsa, mikä oli tavoitteenikin. Tutkimuksessani 

selvisi myös, että saman ryhmän diftongit redusoituvat kutakuinkin samalla tavalla 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Uskoisin, että ryhmäjaon avulla reduktion 

kehittymistä on tulevaisuudessa helppo seurata ja jossain määrin myös ennustaa. Tämä 

koskee etenkin ryhmän 1 diftongeja, joiden redusoitumistapa tuntuu olevan muuttumassa. 

 

Löysin diftonginreduktiolle runsaasti syitä ja funktioita. Hypoteeseista jäi toteutumatta 

ainoastaan diftonginreduktion rooli tarinankerronnassa. Hypoteesin mukaan 

diftonginreduktiolla tavoitellaan kuulijoiden huvittamista kerronnallisissa 

puhetilanteissa. Hypoteesi ei toteutunut, sillä aineistossani ei ollut yhtäkään tilannetta, 

joka olisi sopinut annettuun muottiin eli tarinankerrontaan, jonka tarkoitus on huvittaa 

kuulijaa. Tarinoiden puuttuminen ei sinänsä yllätä, sillä haastattelu on muodollinen 

tilanne, jossa haastateltava kokee roolinsa tehtävästä suoriutumisena. Huvitusmielessä 

kerrotut tarinat ovatkin useimmiten ystävältä toiselle tai kaveriporukan kesken kerrottuja. 

Olen kuitenkin varma, että hypoteesini olisi toteutunut, jos aineistoni olisi ollut 

toisentyyppinen: Olen omin korvin kuullut savolaisnuorten käyttävän erityisen leveää 

murretta ja jopa hyperdialektisia muotoja tarinankerronnan mausteena. Eräs tapaus 

sijoittuu viime kesälle, kun olin matkalla Kuopiossa. Osallistuin juhliin, joihin osallistui 

paljon nuoria aikuisia, jotka kaikki olivat Savon alueelta kotoisin. Eräs nuorista, 

Kuopiossa asuva Pauli, alkoi muita huvittaakseen kertoa armeijakommelluksistaan, 

erityisesti ajasta, jolloin hän oli päävystysvuorossa.  
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5.3. Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Pohjoissavolaisissa murteissa riittää tutkittavaa. Alueen murteen historia on edelleen 

selvittämättä, joten perinteiselle dialektologiselle tutkimuksellekin on tarvetta. 

Sydänsavolaiset murrepiirteet ovat laajalti tunnettuja, ja suurin osa suomalaisista varmasti 

tunnistaa viäntämisen ja kiäntämisen savolaiseksi murteeksi. Siksi onkin yllättävää, että 

sydänsavolaisia murteita on tutkittu niin vähän. Sydänsavolaisten murteiden 

nykytilanteesta ei tiedetä paljoa, ja toivonkin, että aihe alkaisi innostaa tutkijoita. Oman 

kokemukseni ja tutkimukseni mukaan nuorten savolaisten murre on hyvin omintakeista, 

ja jopa kaupungissa asuvat nuoret korostavat savolaista identiteettiään käyttämällä 

leimallista murretta.  

 

Lapinlahti on osa murteenseuruuhanketta, ja osa alueesta kuuluu sydänsavolaisten 

murteiden puhuma-alueeseen. Edellinen tutkimus alueelta on toteutettu vuonna 2002, 

joten olisi jo korkea aika käynnistää seuraava tutkimuskierros. Tietenkin toivon, että se, 

joka aiheeseen tarttuu, ottaisi tutkimukseensa mukaan myös diftonginreduktion. Etenkin 

ryhmän 1 diftongien redusoituminen ja mahdollinen muutos redusoitumistavassa vaatisi 

ehdottomasti lisätutkimuksia. 

 

Vaikka piirteellä on vaikeasti tutkittavan murrepiirteen maine, on piirrettä mahdollista ja 

myös erittäin mielekästä tutkia ja tutkimustuloksia kuvata. Mielestäni piirre on 

haastavuutensa vuoksi myös kiitollinen tutkimuskohde: Koska diftonginreduktio on 

foneettisen luonteensa vuoksi muita murrepiirteitä hankalampi karsia puhekielestä, ei 

tutkijan useinkaan tarvitse varsinaisesti houkutella piirrettä esiin. Reduktio on siis 

haastava piirre myös informantille, ja piirre kyllä kuuluu puheesta, jos se vain on osa 

informantin kielellistä repertuaaria. 
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LIITE 1. Pohjoissavolaiset murteet. Nilsiä mustattu ja tässä tutkimuksessa mainitut 

Lapinlahti, Pyhäjärvi ja Vieremä pilkutettu. Karttaan on merkitty myös Kuopio ja 

Iisalmi. Kartta: Kalevi Wiik 2006: 259 (ilman Nilsiän, Vieremän, Lapinlahden ja 

Pyhäjärven merkintöjä). 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 2. Savolaismurteet. Nilsiä mustattu. Kartta: Kalevi Wiik 2006: 256 (ilman 

Nilsiän merkintää). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 3. Sydänsavolaiset murteet diftonginreduktion kannalta. Kaarella merkityt kunnat 

kuuluvat sydänsavolaisten murteiden puhuma-alueeseen. Nilsiä korostettu. Kartta: 

Kettunen 1999: 158 (ilman Nilsiän korostusta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 4. Informanttien kotikylät. 1 = Rautavaaran Pirttipuro (Juhani), 2 = Raatti 

(Mikael), 3 = Siikajärvi (Juhani), 4 = Valkeiskylä (Maria), 5 = Keskusta (Sofia, 

Katariina, Elina, Aleksi), 6= Vuotjärvi (Emilia, Petteri), 7 = Pajulahti (Matias, 

Johannes), 8 = Murtolahti (Johanna). Kartta: Kalevi Wiik 2006: 259 (ilman kunnan 

nimeä ja kylämerkintöjä). 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 5. Ryhmän 1 diftongien frekvenssit puhujittain. ei red. = redusoitumattomat 

diftongit yhteensä, lievä red. = lievästi redusoituneet diftongit yhteensä ja täysi red. = 

täysin redusoituneet diftongit yhteensä. Indeksi tarkoittaa reduktioindeksiä ja prosentti 

redusoitumisprosenttia. f / % = koko ryhmän frekvenssi ja prosentti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maria Emilia Johanna 
Sofi

a 
Katariina 

Elin

a 
Juhani Mikael 

Johanne

s 
Petteri Aleksi Matias Kristian N / % 

ai 29 34 75 31 75 99 18 26 22 4 32 40 13 498 / 40 

ài 31 11 39 41 43 24 67 41 34 15 65 38 48 497 / 40 

ae 19 1 10 5 0 0 9 124 4 29 16 4 1 222 / 18 

aa 0 0 0 0 2 0 3 4 6 0 3 0 0 18 / 1 
                              
äi 8 3 8 5 9 11 0 0 2 0 9 5 2 62 / 28 
äˋi 11 10 1 9 7 4 2 4 9 4 13 9 5 88 / 40 

äe 19 0 0 3 1 0 3 15 2 6 13 2 0 67 / 31 
ää 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 / 1 
                              
oi 11 19 36 29 32 32 22 16 9 2 26 23 12 269 / 45 
òi 11 6 14 31 12 8 36 40 18 17 32 17 19 261 / 44 
oe 11 3 3 5 1 0 0 25 1 10 7 0 1 67 / 11 
                              
öi 3 - - 1 2 - 0 1 3 - 0 0 - 10 / .42 
öˋi 3 - - 1 0 - 1 6 1 - 1 1 - 14 / 58 
öe 0 - - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 / 0 
                              
eu 0 - 2 - 1 - 0 - 0 0 0 0 0 3 / 12 
èu 1 - 0 - 0 - 2 - 4 3 0 1 1 12 / 46 
eo 2 - 1 - 0 - 4 - 1 0 1 0 2 11 / 42 
                              
ei red. 51 56 121 66 116 142 40 43 36 6 67 68 27 839 / 41 
lievä 

red. 
57 27 54 82 32 36 108 91 66 39 111 66 73 812 / 40 

täysi 

red. 
51 4 14 13 4 0 19 170 14 45 40 6 4 384 / 19 

                              
                              
indeksi 2 1,4 1,43 1,67 1,34 1,2 1,87 2,41 1,81 2,43 1,88 1,56 1,78 1,78 
% 68 56 36 59 36 20 76 86 79 95 69 51 74 60 



 

 

 

LIITE 6. Ryhmän 2 diftongien frekvenssit puhujittain. monoft. = monoftongiutuneet 

diftongit yhteensä, muut lyhenteet kuten liitteessä 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maria Emilia Johanna Sofia Katariina Elina Juhani Mikael Johannes Petteri Aleksi Matias Kristian N / % 

ou 0 0 3 2 3 4 2 2 0 2 0 2 0 20 / 14 

òu 5 2 7 7 7 0 3 6 2 3 3 5 3 53 / 38 

oo 4 4 3 4 5 0 5 13 3 2 16 6 1 66 / 48 

                              

öy - - 0 3 0 0 1 0 1 0 0 - 0 5 / 19 

öˋy - - 1 3 1 1 1 1 1 1 2 - 1 13 / 48 

öö - - 0 0 0 0 0 3 0 5 1 - 0 9 / 33 

                              

ei 9 8 43 56 40 72 31 23 11 6 49 37 31 416 / 44 

èi 36 19 21 15 15 6 38 58 39 36 54 22 31 390 / 41  

ee 16 8 2 15 10 0 1 20 9 14 34 11 2 142 / 15 

                              

ei red. 9 8 46 61 43 76 34 25 12 8 49 39 31 441 / 39 
lievä 

red. 
41 21 29 25 23 7 42 65 42 40 59 28 35 457 / 41 

monoft. 20 18 5 19 15 0 6 35 12 21 51 17 3 222 / 20 

                              

                              

indeksi 2,16 2,1 1,38 1,6 1,65 1,08 1,66 1,97 2 2,19 2,01 1,74 1,59 1,8 

% 87 80 35 42 47 8 59 81 82 88 69 54 55 61 

  Maria Emilia Johanna Sofia Katariina Elina Juhani Mikael Johannes Petteri Aleksi Matias Kristian N / % 



 

 

 

LIITE 7. Ryhmän 3 diftongien frekvenssit. selvä red. = selvä reduktio, indeksiarvo 3; 4. 

ast. red. = selvä reduktio, indeksiluku 4. Muut lyhenteet liitteiden 5 ja 6 mukaisia.  

 

au 1 5 7 5 9 5 0 2 5 3 6 1 1 
50 / 

24 

àu 4 5 8 4 4 1 2 0 3 2 3 4 0 
40 / 

20 

ao 8 1 2 3 2 0 5 9 2 2 8 1 3 
46 / 

22 

ào 3 4 2 1 0 0 10 9 12 6 7 1 5 
60 / 

28 

aa 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 16 / 6 

                

äy 2 5 4 6 4 11 3 2 1 3 4 4 1 
50 / 

24 

äˋy 1 5 1 0 4 2 0 0 0 2 0 1 0 16 / 8 

äö 9 2 6 12 6 0 7 15 10 4 23 3 8 
105 / 

50 

äˋö 7 0 2 2 2 0 2 2 2 1 0 0 6 
26 / 

13 

ää 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 11 / 5 

                

ei red. 3 10 11 11 13 16 3 4 6 6 10 5 2 
100 / 

24 
lievä 

red. 
5 10 9 4 8 3 2 0 3 4 3 5 0 

56 

/13 
selvä 

red. 
17 3 8 15 8 0 13 24 12 6 31 4 11 

152 / 

36 
4. ast. 

red. 
10 4 3 3 2 0 12 12 14 7 7 1 11 

86 / 

21 

monoft. 0 0 1 0 0 0 4 21 0 0 0 0 1 27 / 6 

                

                

indeksi 2,97 2,04 2,19 2,3 1,97 1,16 3,4 3,75 2,97 2,61 2,69 2,07 3,36 2,72 

% 91 63 66 67 58 16 96 93 83 74 80 67 92 76 


