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1. JOHDANTO 

 

1.1.Tutkimuksen aihe ja tavoitteet  

 

Äidinkielen vaikutus yksilön identiteettiin on suuri. Oma kieli ja sosiaalinen kasvuympä-

ristö vaikuttavat jopa siihen, kuuluuko yksilö johonkin tiettyyn ryhmään vai ei. Identitee-

tin muokkautumiseen vaikuttaa oleellisesti se, millainen suhde yksilöllä on itseensä ja 

muihin ihmisiin. (Nikanne 2002: 29–30.)  Kielen ja sen omaksumisen merkitys on siis 

olennainen osa ihmisen minuutta. Ihminen on sosiaalinen olento, ja hänellä on yleensä 

tarve kuulua johonkin joukkoon tai yhteisöön. Kieli, etenkin puhekieli, voi siis osaltaan 

mahdollistaa ihmisen yhteenkuuluvuuden omaan elinympäristöönsä. 

 

Pro gradu -tutkielmani aihe on Oulun seudulle muuttaneiden entisten tervolalaisten pu-

hekieli. Selvitän myös, miten he tunnistavat oman kotimurteensa ja nykyisen asuinseu-

tunsa puhekielen eroavuuksia ja yhtenevyyksiä. Kyselylomakkeen avulla tutkin myös in-

formanttien suhdetta heidän omaan puhekieleensä ja selvitän, mitä kotimurre heille mer-

kitsee. Tein kandidaatintutkielmani samasta aiheesta vuonna 2011, joten oli hyvin luon-

nollista lähteä laajentamaan aiempaa työtäni. Tutkimukseni nivoutuu osaksi Oulun yli-

opistossa kiinnostuksen kohteena olevaa Oulu kieliyhteisönä -tutkimusta. 

 

Olen itse syntyisin Tervolasta, mutta asunut Oulun seudulla yli kahdenkymmenen vuoden 

ajan. Olen havainnut eräiden Peräpohjolan murteeseen kuuluvien piirteiden hävinneen 

omasta puhekielestäni, mutta jotkin piirteet ovat puolestaan säilyneet. Esimerkiksi yksi-

kön ensimmäisen persoonan persoonapronomini mie on edelleen omassa puhekielessäni 

vahvasti mukana. Olen ollut kiinnostunut murteista aina, ja onkin mielenkiintoista tutkia 

myös muiden Tervolasta muuttaneiden puhekieltä. Oulun seudun murteessa on vanhas-

taan useita samankaltaisia kielenpiirteitä kuin Tervolan alueen puhekielessä, joten tiettyjä 

ennakko-oletuksia minulla olikin lähtiessäni suunnittelemaan omaa tutkimustani. 
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1.2.Tutkimusongelmat ja -metodit 

 

Pro gradu -työssäni tutkin seuraavien neljän kielenpiirteen edustusta: Oulun ja Tervolan 

murteille yhteiset yksinäis-s:llinen inessiivi ja jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät sekä mur-

teet toisistaan erottavat yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit ja vokaalienvälinen h. 

 

Selvitän myös tutkimuksessani mukana olleiden informanttien omia havaintoja Tervolan 

ja Oulun murteista sekä kielenoppaiden subjektiivista suhtautumista omaan puhekie-

leensä. Kielenpiirteitä tutkin nauhoitetusta aineistosta ja kansanlingvistisiä havaintoja sel-

vitän kyselylomakkeella. Ryhmittelen lopuksi informanttien murteellisuuden luokittele-

malla heidät erilaisiin puhujatyyppeihin. 

 

Analysoin nauhoitteista informanttien kielenpiirteitä, niiden variointia ja esiintymistaa-

juuksia. Tutkimukseni on luonteeltaan pääosin kvalitatiivista, laadullista. Sirkka Hirsi-

järvi, Pirkko Remes ja Paula Sajavaara ovat koonneet yhteen kvalitatiivisen tutkimuksen 

tunnusomaisia piirteitä kirjassaan Tutki ja kirjoita (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara 1997: 

155).  Näitä piirteitä omassa työssäni edustaa muun muassa se, että aineistoni on koottu 

todellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. Informantitkin on valittu tarkoituksenmukaisesti, 

sillä kaikkien tutkimukseeni osallistuneiden henkilöiden taustalla ovat muun muassa Ter-

volassa eletyt lapsuus- ja nuoruusvuodet sekä riittävän pitkä asuinhistoria Oulun seudulla. 

 

Kyselylomakkeen vastauksissa keskityn sisällön analysointiin. Kysymykset olivat kai-

kille samat. En aio pisteyttää vastauksia, sillä laatimani kysymykset ovat enimmäkseen 

avoimia. Sisällönanalyysi on eräs kvalitatiivisen tutkimuksen lajeista (Hirsijärvi, Remes 

& Sajavaara 1997: 153). 

 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimukseni on siltä osin, kun merkitsen ja lasken tutki-

mieni kielenpiirteiden esiintymisfrekvenssit. Erilaisia käsitteitä, kuten tutkittavat kielen-

piirteet, määrittelen erikseen omissa kappaleissaan. Analyysin tulokset esittelen tilastol-

lisesti käsiteltävin muodoin, taulukoin. Havaintoaineistoni, nauhoitetut keskustelut, so-

veltuu määrälliseen mittaamiseen. Kaikki edellä mainitut asiat sopivat keskeisiin seikkoi-

hin, joita Hirsijärvi ja kumppanit esittelevät teoksessaan. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 

1997: 129.) 
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Aineistoni on kuitenkin pieni, joten en esitä tuloksia prosentuaalisina osuuksina. Merkit-

sen taulukoihin lukumäärät esiintymisfrekvensseinä. Lasken myös esiintymistaajuuksien 

keskiarvoja, jotka pyöristän lähimpään tasalukuun. Päätelmiä voi tehdä myös pelkkien 

esiintymismäärienkin perusteella, sillä yksilöllistä vaihtelua esiintyy paljon. 

 

 

1.3.Tutkimuksen aineisto ja sen keruu 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu kyselylomakkeista ja nauhoitetuista keskusteluista. Nau-

hoituksia keräsin syksyllä 2010 ja syksyllä 2011. Nauhoitin kunkin informantin kanssa 

keskustelua noin puolen tunnin ajan. Poikkeuksena oli yksi nauhoitustilanne, jossa kes-

kustelu kesti vain noin 23 minuuttia. Olen kuitenkin vakuuttunut, että tutkimuksen kan-

nalta oleellisimmat asiat tulevat esille myös tässä ajassa.  

 

Toinen poikkeus oli erään pariskunnan luona. Olen tottunut aiemmassa työssäni teke-

mään nopeitakin tilannekohtaisia ratkaisuja, joten tein päätöksen nauhoittaa tunnin ajan 

molempien kielenoppaiden samanaikaista keskustelua. Nauhoituksen aikana pyrin ohjaa-

maan keskustelua siten, että molemmat puhuvat vuorotellen.  

 

Halusin nauhoittaa tavallista arkikeskustelua perinteisen haastattelun sijaan. Ennakkoaja-

tuksena minulla oli, että haastattelu voisi käydä virallisen oloiseksi, mikä voisi vaikuttaa 

informantin puhetapaan. Arkisempi ja luonnollisempi keskustelu voisi tuoda paremmin 

esille puhekielessä käytössä olevat kielenpiirteet. Nauhoitustilanteet olivat yhtä lukuun 

ottamatta tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kotona, tutussa ympäristössä. Yksi nau-

hoitustilanteista tapahtui kielenoppaan työpaikalla.  

 

Olin suunnitellut varalle kysymyksiä, mikäli keskustelu ei etenisi luontevasti. Tarvitsin 

niitä tuekseni vain harvakseltaan, sillä minulle ennestään tuntemattomien henkilöidenkin 

kanssa keskustelu onnistui yllättävän sujuvasti. Olin miettinyt apukysymyksiä esimer-

kiksi harrastuksista ja matkailusta. Keskusteluiden aiheet vaihtelivat paljon. Ensisijainen 

toiveeni olikin saada nauhoitettua monipuolista ,mutta arkista puhetta. Osallistuin itse 

keskusteluihin ja puhuin omaa puhekieltäni. Pyrin olemaan provosoimatta tai johdattele-

matta keskustelua esimerkiksi murteisiin. En mielestäni korostanut omaa puhekieltäni, 

jotta se ei tietoisesti toisi esille esimerkiksi peräpohjalaispiirteitä puheeseen. 
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Kyselylomakkeissa tiedustelin informanteilta heidän omaa murretietämystään ja suhdetta 

omaan puhekieleensä. Lomake on sama, jota käytin kandidaatintutkielmassani. Kysy-

myksiä olisi ehkä ollut syytä korjailla ja täydentää tätä tutkimusta varten. Olin kuitenkin 

käyttänyt lomaketta neljän jo kandidaatintutkielmaani osallistuneen henkilön kanssa, jo-

ten päätin ottaa saman kaavakkeen käyttöön myös nyt (LIITE 1). 

 

 

1.4.Tutkimuksen informantit 

 

Pro gradu -tutkielmassani on mukana 12 informanttia. Lähes kaikki kielenoppaat löysin 

omista tutuistani tai ystävieni avulla. Laitoin yleisen hakuilmoituksen myös yhteisöpal-

velu Facebookin Met puhuma hoon päältä -sivustolle. Facebook-sivuston kautta sain 

kaksi informanttia. 

 

Kielenoppaat ovat syntyneet vuosina 1939–1973. Haastatteluhetkellä olivat kaikki infor-

mantit asuneet Oulun seudulla enemmän kuin kymmenen ja enimmillään jopa liki 50 

vuotta. Sukupuolijakauma on tasainen: miehiä ja naisia on kuusi, joten sukupuolten väli-

siäkin eroja voin tarkastella. 

 

Informanttien ryhmittelyä voin tehdä iän ja Oulun seudulla asuttujen vuosien mukaan, ja 

aikomukseni onkin vertailla tutkimustuloksia asuinvuosien suhteen. Kielen varioinnin ja 

muuttumisen vertailua varten jaan informantit kahteen ryhmään: 1939–1966 syntyneet, 

jotka haastatteluhetkellä ovat asuneet Oulun seudulla vähintään 22 vuotta ja vuosina 

1970–1973 syntyneet, jotka ovat tällä alueella asuneet 10–20 vuotta. Kummassakin ryh-

mässä on kuusi informanttia, mutta sukupuolijakauma ei tässä tapauksessa mene tasan.  

 

Informanteista käytän yksilöintitunnuksia nimien asemesta. Naisia merkitsen kirjaimella 

N ja miehiä kirjaimella M. Lisäksi jokaisella informantilla on oma numeronsa, esimer-

kiksi N1, N2, M3 ja M5.  Liitteessä 2 esittelen kielenoppaani. (LIITE 2)  
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1.5. Tutkielmassa käytetty tarkekirjoitus 

 

Tutkimuksessani käytän litteroinnissa hyvin karkeistettua suomalais-ugrilaista tarkekir-

joitusta (Iivonen – Sovijärvi & Aulanko 1990: 53–60 ). Erisnimissä käytän isoa alkukir-

jainta. Merkitsen pitkän vokaalin kahdella vokaalimerkillä, nk- ja ng-konsonanttiyhtymät 

nk:lla ja ng:llä ja pyöreän, suppean etuvokaalin y:llä. En merkitse lainkaan tavunrajaa, 

laryngaaliklusiileja enkä mahdollisia liudentumisia tai siirtymä-äänteitä. Rajageminaa-

tion merkitsen vain osassa tapauksia, kuten esim. *eh- ja *ek-nominien yhteydessä, mikäli 

ne kuuluvat nauhoituksissa selkeästi. Sananloppuisen n:n jätän merkitsemättä vain niissä 

tapauksissa, joissa se nauhoitteissakin selvästi jää kuulumatta. Svaavokaalin litteroin, mi-

käli se on erotettavissa hyvin, esimerkiksi heleppoa, palijon. 

 

Tarkastelemani kielenaineksen ja aineistosta poimimani esimerkit ja sitaatit olen kursi-

voinut. Aineistoesimerkit olen numeroinut. Erityisen tarkastelun kohteena olevat kohdat 

olen lihavoinut.  
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2. TUTKITTAVAT KIELENPIIRTEET JA KIELIHAVAINNOT 

 

2.1. Inessiivi 

 

Inessiivi on vanhastaan sekä Kemin että Oulun murteissa esiintynyt yksinäis-s:llisenä, 

esimerkiksi täsä kyläsä (Kettunen [1940] 1999: kartta 104). Ennakko-oletuksena minulla 

oli, että tämä piirre olisi edelleenkin säilyneenä informanttien puhekielessä. Tosin minulla 

ei ole vertailukohtaa siitä, minkälainen variantti haastattelemillani henkilöillä on alun pe-

rin ollut puhekielessään.   

 

Yksinäis-s:llinen inessiivimuoto on suomen länsimurteiden läntisimpien osien erikois-

piirre. Pääkkönen arvelee sen olevan eteläkantasuomalaista perua, sillä ilmiö on havait-

tavissa myös virossa ja vatjassa. Kielenpiirteen edustus pohjoisessa ulottuu Kemijoki-

vartta ylöspäin Sodankylän eteläosiin asti. Oulun murteen itäisimmillä alueilla inessiivi 

on kuitenkin jo useimmiten geminoitunut. (Pääkkönen 1994: 289.) 

 

Päivi Alapuranen (1997) on tarkastellut joidenkin yksittäisten ja suppea-alaisten piirtei-

den vaihtelua. Loppuvokaalinsa säilyttänyt yksinäis-s:llinen inessiivi on eräs tällainen 

piirre. Sitä voidaan pitää väistyvänä kielenpiirteenä Oulun seudulla, ja erityisesti piirre 

on väistymässä kaupunkialueella ja koulutetuilla kielenpuhujilla. Alapuranen pohtii ar-

tikkelissaan, että variantti olisi mahdollinen stigmapiirre, jonka käyttöä kaupunkilaisnuo-

ret välttelisivät omassa puhekielessään. (Alapuranen 1997: 187–190.) 

 

 

 2.2. Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät                       

 

Jälkitavujen vokaaliyhtymissä tavunrajat ovat selviä, mikä on vaikuttanut eA- ja OA-yh-

tymien komponenttien loitontumiseen. Murrepiirteen edustus alkaa lounaisista murteista 

jatkuen aina peräpohjalaisille alueille Suomen läntisissä osissa. (Pääkkönen 1994: 289–

290.) Sekä Oulun seudun että Tervolan murteille ominaista on se, että jälkitavujen eA- ja 

OA-yhtymät esiintyvät yleispohjalaisessa muodossa iA ja UA. Tavunrajalla kuullaankin 

usein siirtymä-äänteitä, esimerkiksi j, v tai w. (Mantila & Pääkkönen 2010: 206; Rapola 

1969: 133; Kettunen [1940] 1999: kartta 191.) 
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Nykypuhekielessä myös pohjoispohjalaisissa murteissa on havaittu eA- ja OA-yhtymien 

usein oienneen pitkiksi vokaaleiksi ee ja OO. Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien oikenemi-

nen on ilmiö, joka on ollut leviämässä ja yleistymässä jo pidemmän aikaa. Toisaalta on 

tehty havaintoja useissa opinnäytetöissä myös siitä, että yleiskielistä OA-yhtymää suosi-

taan eniten. (Mantila & Pääkkönen 2010: 215, 218.) Jonkin tietyn kielenpiirteen maan-

tieteellinen leviäminen on mahdollistunut muun yhteiskunnallisen muutoksen ansiosta. 

Näitä muutoksia ovat muun muassa kaupungistuminen ja muuttoliike. (Mielikäinen 1982: 

283–284.) 

 

 

2.2. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit 

 

Yksikön 1. ja 2. persoonapronominien variantit ovat erilaisia Oulun ja Tervolan mur-

teissa. Tervolan murre kuuluu peräpohjalaismurteisiin, joille tyypillisiä ovat persoona-

pronominit mie ja sie. Alueelle on merkitty myös muotoja mi ja si. Peräpohjalaismurteissa 

variantit mie ja sie kuuluvatkin puheeseen Kemijärven murrealuetta lukuun ottamatta. 

(Kettunen [1940] 1999: kartta 112; Rapola 1969: 134.)  

 

Oulussa yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominien variantit ovat Kettusen mukaan 

minä, sinä, mä, sä. Variantteja mä ja sä voidaan kuitenkin pitää nykypuhekielessä jo har-

vinaisina. Pidemmät muodot mää ja sää ovat nykyään vallitsevampia Oulun murteessa 

kuin Kettusen kartan mukaiset muodot. Pitkävokaalista muotoa on tavattu jo 1800-luvulla 

syntyneiden puhekielessä. Vaihtelumuutosta ei pidetä nykypuhekielen muuttumisena, 

vaan mää ja sää -variantit voidaan katsoa kuuluvan Oulun seudun murteeseen. (Kettunen 

[1940] 1999: kartta 112; Mantila & Pääkkönen 2010: 39.) 

 

Oulun murteen yksi tunnetuimmista erityispiirteistä on yksikön 2. persoonan persoona-

pronominin variantti nää. Pronominia tavataan myös lyhytvokaalisena nä-varianttina. 

Tutkimuksissa on havaittu, että nä(ä)-varianttia esiintyy yleisimmin kO-liitepartikkelilli-

sissa kysymyksissä. On arveltu, että nä(ä) on syntynyt sinä-pronominista, ja kronologi-

sesti on arveltu lyhtyvokaalisen muodon olleen ensin. (Mantila & Pääkkönen 2010: 40–

43.) 
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2.3.Jälkitavujen vokaalienvälinen h      

 

Peräpohjalaismurteiden eräs tunnusomaisimmista piirteistä on vokaalienvälinen h. Se on 

yleisesti assosioitu Lapin maakuntaan kuuluvaksi, ja piirrettä on pidetty hyvinkin alueel-

lisesti leimaavana. Leimalliset maakuntapiirteet ovat tutkimusten mukaan enemmän 

miesten kuin naisten suosimia. Eroja on havaittu myös kaupunkilaisten ja maaseudulla 

asuvien ihmisten puhekielestä: kaupungissa leimalliset maakuntapiirteet ovat maaseutua 

useammin väistyneet käytöstä. (Vaattovaara 2009: 65.) 

 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h on esiintynyt vanhastaan ja esiintyy edelleenkin laajoilla 

alueilla Pohjanmaalla ja Peräpohjolassa. Peräpohjalaismurteissa alkuperäisellä paikallaan 

vokaalienvälinen h esiintyy Kemijärven murteessa (aittahan). Kemin murteessa h:ta edel-

tävä vokaali on yleensä kadonnut (aitthan). Tornion murteessa on h:ta edeltävä vokaali 

myös kadonnut, mutta jälkitavu esiintyy yleensä pitkänä (aitthaan). (Kettunen [1940] 

1999: kartta 182.) Tornion murteessa ja osin Kemin murteen puhuma-alueella on tapah-

tunut myös konsonanttien vaihtumista, ja ilmiöstä puhutaan toisen asteen metateesina 

(sauhnaan). Tornionjokilaaksossa metateettinen h on hyvin vahva, mutta Tervolan alu-

eeltakin piirteen esiintymistä on tavattu varsin paljon. (Mantila 1992: 13, 189–192.) 

 

Jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta tavataan seuraavista muotoryhmistä (kts.Vaattovaara 

2009: 156): 

 

 illatiivi 

 mA-infinitiivin illatiivi 

 3. persoonan possessiivisuffiksi 

 3. persoonan imperatiivi  

 hinen, hAinen -nominit 

 s : h -nominit 

 *eh- ja *ek-nominit 

 passiivin preesens 

 passiivin imperfekti 

 NUT-partisiipin vokaalivartaloiset muodot 

 kAAn-liitepartikkelit 

 Us, Utta -johdokset. 
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2.4. Kansanlingvistisistä havainnoista 

 

Viime vuosikymmeninä jopa ”murrebuumista” on voitu puhua. Suomalaiset kiinnittävät 

usein huomiota maan eri osissa asuvien ihmisten puhetyyleihin ja murrepiirteisiin. Alu-

eellinen tietoisuus on aikaisempaa laajempi, ja murrepiirteitä verrataan tavallisimmin 

yleiskieleen. Murteiden suosio esimerkiksi sarjakuvien muodossa on vastapainoa globaa-

listumiselle ja monikulttuuristumiselle. Omia juuria on haluttu korostaa vaikkapa murteen 

keinoin. (Mantila 2004: 336; Mielikäinen 1987: 18.) 

 

Kansanlingvistiikassa käsitellään muun muassa maallikoiden, ei-kielitieteilijöiden, mur-

teen tiedostamista. Tätä on voitu tutkia esimerkiksi tekstien kirjoittamistehtävillä tai pu-

heen imitoimistesteillä. Nykysuuntauksena on usein myös tutkia yksittäisten kielenpiir-

teiden tunnistamista. (Palander 2010: 18–19.) 

 

Maallikoiden käyttämä termistö poikkeaa kielitieteilijän käyttämästä lingvistiikan asia-

sanastosta. Kielitieteilijällä on käytössään vakiintuneita ja täsmällisiä termejä, kun ei-kie-

litieteilijä, maallikko, käyttää termistöä vaihtelevasti. Toisinaan maallikot saattavat käyt-

tää vakiintuneita termejäkin, mutta eri merkityksessä kuin lingvistit. (Palander 2010: 15.) 

 

Omassa tutkimuksessani vastauslomakkeissani olen kysellyt informanteilta heidän näke-

myksiään synnyinseutunsa ja nykyisen asuinseutunsa murrepiirteistä. Selvitin kielenop-

paitteni tietämystä murteiden yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista. Vastauksista voi luonneh-

tia myös sitä, mitä murre kullekin informantille merkitsee. Tällöin voidaan puhua siitä, 

mikä merkitys omalla puhekielellä on omaan identiteettiin.  

 

Kappaleessa 3 kerron tarkemmin oman tutkimukseni teoreettista taustaa ja esittelen kan-

sanlingvistiikkaa seikkaperäisemmin.  
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTISTA TAUSTAA  

 

3.1. Sosiolingvistiikka 

 

Tutkimukseni teoreettinen tausta on sosiolingvistinen. Sosiolingvistiikka on kielentutki-

muksen suuntaus, joka syntyi 1960-luvulla. Sosiolingvistiikan eräs tutkimuskohde on kie-

len vaihtelu. Myös kielen ja yhteiskunnan välinen suhde on mielenkiinnon kohteena. So-

siolingvistiikka tutkii myös muun muassa monikielisyyttä, kielellisiä asenteita, eri puhu-

jaryhmien välisiä eroja sekä eri tilanteista johtuvaa kielen vaihtelua. (Lappalainen 2008: 

66.) Pohjoismaisessa kirjallisuudessa suuntauksesta käytetään myös nimitystä kielisosio-

logia, språksociologi (Nordberg 2007: 14). 1960-luvulla sosiolingvistiikasta puhuttiin 

muoti-ilmiönä, ja tutkimussuuntauksen arvostus nousi (Nyholm 1982: 114). 

 

Suomeen sosiolingvistiikan tieteenala tuli 1970-luvulla. Puhuttua kieltä oli tutkittu jo en-

nen 1900-lukuakin, murteiden tutkimuksen saralla. Puhesuomen vaihtelua tutkittiin tuol-

loin lähinnä äänteellisten ja sanallisten seikkojen kautta, ja uskottiin jopa saman seudun 

ihmisten puhuvan samaa murretta. Nykyään puhesuomi vaihtelee paljon. Esimerkiksi 

muuttoliike, media ja kaupungistuminen ovat vaikuttaneet siihen, että erilaiset kielimuo-

dot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Varmaa tietoa ei kuitenkaan ole, onko 

media vaikuttanut murteiden tasoittumiseen. (Lappalainen 2008: 67.)  

 

Sosiolingvistisessä tutkimuksessa voidaan tehdä havaintoja esimerkiksi siitä, miten eri 

ihmisten puhe vaihtelee eri tilanteissa. Myös sillä, keitä ihmiset ovat, voi olla vaikutusta 

puhekielen vaihteluun. Voidaan siis puhua kielenulkoisten sosiaalisten vaikutteiden sää-

telystä. Havaintojen perusteella voidaan tutkia, mitä kieli kertoo käyttäjästä, tai miten 

kulloinkin vallitseva sosiaalinen konteksti ja vuorovaikutustilanne vaikuttavat kielen-

vaihteluun. Voidaan puhua kielen dialektaalisesta eli käyttäjäkohtaisesta sekä diatyyppi-

sestä eli tilanteisesta vaihtelusta. Jaottelu on englantilaisen M.A.K. Hallidayn luomaa ter-

minologiaa. (Paunonen 1982: 35.)   

 

 

 

 



11 

 

Sosiolingvistiikka voidaan jakaa kahtia: mikro- ja makrotason sosiolingvistiikaksi. Mak-

rotason sosiolingvistiikka esittää yhteyksiä erilaisten muuttujien välillä. (Hämäläinen 

1982: 133.) Tavallisimpia muuttujia ovat sosiaalinen tausta, ikä ja sukupuoli (Paunonen 

1982: 58). Mikrotasolla tutkitaan puolestaan sitä, miten eri puhujat käyttävät kieltä vies-

tinnässään toistensa kanssa, ja sosiaalisten muuttujien ja kielen vaihteluita välittää kes-

kustelutapahtuma. (Hämäläinen 1982: 133.) 

 

Sosiaaliseen taustaan voidaan katsoa esimerkiksi sosioekonominen tausta. Sosiolingvis-

tiikan uranuurtajiin kuuluvan William Labovin tutkimustuloksissa sosioekonominen 

luokka ei silti ole ollut yksiselitteinen käsite. Labovin tutkimuksissa suurempi merkitys 

on ollut esimerkiksi lapsuuden sosiaalisella taustalla ja koulunkäynnillä. Jonkin verran on 

ollut merkitystä myöhemmin saavutetulla sosiaalisella asemalla. Yhteyttä ei siis selvästi 

voida osoittaa yksilön käyttämän kielen ja hänen yhteiskunnallis-sosiaalisen taustan vä-

lillä. Jyväskylässä tehdyn tutkimuksen perusteella sosioekonomista taustaa merkittä-

vämpi on yksilön ammatti. Toisinaan joissakin ammateissa edellytetään tietynlaista kie-

lenkäyttöä. (Paunonen 1982: 60.) 

 

Ikä on yksi reaaliaikaisen kielenvaihtelun merkittävistä muuttujista. Sosiolingvistisesti 

kiinnostavia ovat usein muutokset, jotka eivät ilmaise lingvististen seikkojen muuttumista 

vaan kertovat eri-ikäisten puhujien kielellisten mallien omaksumista. Esimerkiksi helsin-

kiläisnuorten puhekieli varioi äänne- ja muoto-opillisesti aiemmista Helsingin puhekielen 

malleista. Nuorten puhekieli on jo hyvin pitkään ollut slangia, joskin nykyään se eroaa 

sanastollisesti eri-ikäisten puhujien keskuudessa.  (Paunonen 1982: 63.) 

 

Sukupuolten välisiä eroja on tutkittu usein ulkomaisissa sosiolingvistisissä tutkimuksissa. 

Sukupuolten väliset erot ovat voineet olla ristiriitaisia. (Paunonen 1982: 64–65.) Pirkko 

Nuolijärvi (1986) on tutkinut Helsinkiin muuttaneiden savolaisten ja pohjalaisten kielel-

listä sopeutumista. Tutkimustulosten mukaan miehet olivat todennäköisemmin säilyttä-

neet kotimurteensa. (Nuolijärvi 1986: 161.)  

 

Sosiolingvistiikka liitetään nykyisin usein yhteiskuntatieteelliseenkin tutkimukseen. Kau-

pungistuminen ja muuttoliike ovat keskeisiä ilmiöitä. Kielen muutoksia voidaan tutkia 

esimerkiksi murteiden muuttumisesta suhteessa alueellisiin kielimuotoihin. Tarkastelun 

kohteena on usein kaksi eri kielimuotoa, joiden sulautumista ja sekoittumista tutkitaan. 
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Erilaiset taustatekijät on usein otettava huomioon, sillä ne voivat vaikuttaa kielenvaihte-

lun kehitykseen. (Nyholm 1982: 120–121.) Aiemmin olen jo esitellyt muutamia esimerk-

kejä erilaisista taustamuuttujista.  

 

 

3.2. Kansanlingvistiikka 

 

Kansanlingvistiikka on sosiolingvistiikan yksi osa-alue. Se on kiinnostunut ei-lingvistien 

tekemistä kielenkäyttöön liittyvistä havainnoista. Näiden havaintojen pohjalta voidaan 

kerätä tietoa, jonka perusteella esimerkiksi kielellisiä asenteita voidaan tutkia. Tavalliset 

kielenkäyttäjät voivat kiinnittää huomiota erilaisiin seikkoihin kuin varsinaiset lingvistit, 

jotka koulutettuina ovat usein herkkiä havaitsemaan pieniäkin foneettisia eroja. Syy-yh-

teys esimerkiksi erilaisten ihmisryhmien ja stereotypioiden välillä voi selvitä kansanling-

vistiikan avulla. (Palander 2001: 147–150.) 

 

Kansanlingvistiikkasuuntauksen merkitys sosiolingvistisessä tutkimuksessa on suuri. 

Tietämys tavallisten kielenkäyttäjien kielitietoisuudesta monipuolistaa koko sosiolingvis-

tistä tutkimusalaa. Yhdessä sosiaalipsykologisen kieliasennetutkimuksen kanssa saadaan 

ymmärrystä tutkimuskohteista. Kansanlingvistisen tutkimuksen myötä lingvistit voivat 

ymmärtää paremmin kielen muuttumista. (Vaattovaara 2005: 473.) 

 

Suomessa kansanlingvistiikka on hiljattain saanut sijaa yhtenä tutkimussuunnista. Mo-

nissa maissa se on ollut jo vakiintunut suuntaus. Alueellista ja sosiaalista kielen variaa-

tiota onkin tutkittu paljon. Voidaan puhua jopa suomalaisen sosiolingvistiikan murros-

vaiheesta, jossa perimmäiset taustaoletukset ovat keskiössä. Haasteita kansanlingvistii-

kan alalla kuitenkin on. Esimerkiksi täytyy kehittää metodiikkaa, syventää kansan tunte-

musta ja kehittää tulosten tulkitsemista. (Vaattovaara 2005: 473.) 

 

Kansanlingvistiikan avulla voidaan saada selville keskeiset erot kielitieteilijän ja ei-kie-

litieteilijän ajattelun välillä. Lingvisti tietää, että kieli koostuu yksilöllisesti varioivista 

murteista eli idiolekteista. Kansanlingvisti puolestaan usein ajattelee arvottavasti. Omaa 

puhekieltä yleensä verrataan kirjakieleen, joka on enemmänkin huoliteltua puhekieltä, tai 

omaa puhekieltä ei mielletä varsinaiseksi murteeksi. (Palander 2010: 13, 29.)  
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3.3. Kansandialektologia 

 

Tavallisten kielenkäyttäjien murrehavaintoja tutkiva suuntaus on nimeltään kansan-

dialektologia. Termi on suomennettu vapaasti englanninkielisestä käsitteestä perceptual 

dialectology, jota ensimmäisen kerran on käyttänyt Dennis R. Preston 1980-luvun alussa. 

(Palander 2001: 147.) Tavallisten kielenpuhujien havaintojen perusteella voidaan selvittä 

asenteellisuutta ja arvostusta puhekieleen. Toisia kielenpiirteitä voidaan pitää merkityk-

sellisempinä, kun toisia voidaan väheksyä. Joskus kielenkäyttäjän oma käsitys puhekie-

lestään voi poiketa siitä, mitä se todellisuudessa on. (Lappalainen 2008: 78–79.) 

 

Sosiolingvistiikan ja dialektologian suhde on joskus vaikeasti määriteltävissä, vaikka mo-

lempien tutkimussuuntausten kohteena on puhuttu kieli ja sen vaihtelu todellisessa ym-

päristössä. Suomessa lisähaasteen on tuonut se, että alun perin kielisosiologinen suuntaus 

on syntynyt englanninkielisissä maissa. Suomen sosiaalinen rakenne on erilainen kuin 

esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa kaupungistuminen on Suomea pidemmällä. (Mie-

likäinen 1982: 277, 278.) 

 

Kielenkäyttäjät tunnistavat usein helpostikin eroavuuksia esimerkiksi kielen rakenteissa 

ja sanastossa. Kuitenkin jotkut ominaisuudet tai piirteet voivat jäädä huomaamatta. Esi-

merkiksi Japanissa tehdyssä tutkimuksessa natiivit kielenkäyttäjät eivät tiedostaneet lain-

kaan, että ulkomaalaiset eivät havainneet tiettyjä vokaaleja japanilaisten ääntämisessä. 

(Yonezawa 2002: 369.)  

 

Suomalaisten murretietoutta on tutkittu kattavasti ihan hiljattain. Mielikäinen ja Palander 

ovat koonneet lukuisten opinnäyte- ja muiden tutkimusten perusteella teoksen, jossa kä-

sitellään suomalaisten maallikoiden käsityksiä maamme murteista. Maallikoiden käsityk-

siä metakielestä on käsitelty esimerkiksi murteisiin ja slangiin liittyvien ominaisuuksien 

kannalta. (2014: 7–9, 79.)   
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3.4. Muuttajan kielen variaation ja kieliasenteiden tutkimus 

 

Toisen maailmansodan jälkeen alkanut ja etenkin 1960-luvulla kasvanut muuttoliike on 

muuttanut maamme yhteiskuntarakenteita. Kaupungistuminen ja maaseutujen autioitu-

minen on vaikuttanut monien ihmisten sosiaaliseen asemaan. Myös kielellinen muutos on 

voinut näkyä. Etenkin Helsinkiin muuttanut on voinut joutua monimuotoisen puheyhtei-

sön keskelle. Oman lisänsä kielelliseen hämmennykseen on ollut sillä, että muuttajilla on 

usein vahva ja omaleimainen paikallismurre. (Nuolijärvi 1986: 12.).  

 

Viime vuosina on tehty paljon tutkimuksia siitä, miten paikkakuntaa vaihtaneiden yksi-

löiden kieli on muuttunut. Tähän yhteyteen on usein liitetty myös kansandialektologiaa 

ja -lingvistiikkaa. Tutkimuksissa mukana olleilta henkilöiltä on usein kysytty heidän suh-

tautumistaan omaan nykypuhekieleen, kotimurteeseen ja uuden asuinseudun puhekie-

leen. 

 

Pirkko Nuolijärven (1986) tutkimuksessa mukana olleet henkilöt tarkkailivat omaa puhe-

kieltään ja suhtautumistaan asuinyhteisönsä kieleen. Murteiden puhuminen liitettiin usein 

maalaisuuteen, ja piirteestä haluttiin jopa päästä eroon. Kielenkäytön muutokseen on kiin-

nitetty huomiota ihan arkipäiväisissäkin asioissa. Uutta kielimuotoa jopa opiskeltiin mää-

rätietoisesti. (Nuolijärvi 1986: 68, 70.) 

 

Oulun yliopistossa on tehty useita tutkimuksia muuttajien kielestä. Useat tutkimukset 

ovat osa Oulu kieliyhteisönä -tutkimusta, johon omakin pro gradu -tutkielmani liittyy. 

Viime vuosina valmistuneita tutkimuksia ovat Tiina Filpan (2011) ja Jarmo Nivan (2011) 

tarkastetut pro gradu -työt. Filppa tutki Tornion murteen alueelta Ouluun muuttaneiden 

kielellistä sopeutumista, kielitietoisuutta ja suhdetta kotiseutuun. Filpan työssä informan-

tit olivat pääsääntöisesti eläkeläisiä. Niva on tutkinut Kolarista Ouluun muuttaneiden 

opiskelijoiden murrekäsityksiä ja murteen suosimista. 

 

Heli Matikainen on vuonna 2000 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa selvittänyt Ou-

luun muuttaneiden eteläpohjalaisten ja tornionjokivartisten opiskelijoiden kielellistä va-

riaatiota. Pohjois-Suomesta Ouluun muuttaneiden lisäksi Kymenlaaksosta Ouluun muut-

taneiden opiskelijoiden kielellistä sopeutumista ja kieliasenteita on tutkittu Karoliina Pig-

gin pro gradu -työssä, joka on valmistunut vuonna 2006. 
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Myös Koillismaalta Ouluun muuttaneiden kielestä on tehty opinnäytetyö vuonna 2009. 

Pirkko Partanen tutki Koillismaalta Ouluun muuttaneiden nuorten kielellistä sopeutu-

mista. Viime vuosina tehdyt opinnäytetyöt lisäävät sekä sosiolingvististä että kansanling-

vististä tietämystä. 
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4.  TUTKIMUKSEEN LIITTYVIEN MURREALUEIDEN ESITTELY                 

      

4.1. Tervolan kunta   

 

Tervola on itsenäinen kunta Kemijoen varrella Kemin ja Rovaniemen puolessavälissä. 

Etäisyys kuntakeskuksesta Kemiin on noin 40 kilometriä ja Rovaniemelle noin 70 kilo-

metriä. Tervolasta on hyvät kulkuyhteydet etelään ja pohjoiseen. Valtatie E75 sekä rau-

tatie kulkevat kunnan halki, ja lähimmät lentokentät sijaitsevat Kemissä ja Rovaniemellä. 

Kunnan halki virtaa Kemijoki. (Tervolan kunnan kotisivut.)  

 

Asukkaita Lapin maakuntaan ja Kemi-Tornion talousalueeseen kuuluvassa kunnassa oli 

3339 vuoden 2012 lopussa. Kunnan kokonaispinta ala on 1594 neliökilometriä. Tervola 

on perustettu vuonna 1867. Tervolan pääelinkeinoja ovat maa- ja metsätalous sekä teol-

lisuus. Palvelualojen työpaikkoja kunnassa on suhteellisesti vähemmän kuin Lapissa kes-

kimäärin. Myös matkailu työllistää jonkin verran kuntalaisia. (Tervolan kunnan kotisi-

vut.) 

 

 

4.2. Tervolan asutushistoria ja sen merkitys alueen puhekieleen       

 

Jouko Vahtola on tutkinut laajasti ja kattavasti Kemi- ja Tornionjokilaaksojen asutushis-

toriaa, jolla on ollut suuri vaikutus Tervolan murteeseen. Kemijoki on tervolalaisen asu-

tushistorian kannalta merkityksellinen. Uuden ajan alussa asutus oli harvaa Paakkolan 

kylän ja Rovaniemen välisellä jokiosuudella. Arvellaankin, että alueella on ollut myö-

häistä saamelaisasutusta. Nimistötutkimus vahvistaa teorian, sillä Tervolan alueella on 

paljon saamelaisperäistä nimistöä: muun muassa nykyisen Tervolan kirkonkylän nimi on 

aiemmin ollut Lapinniemi. (Vahtola 1980: 83.) 

 

Nimistötutkimuksen perusteella Kemijokivarren asutushistoriassa on hämäläinen kerros. 

Tästä kertovat esimerkiksi vesistönimissä esiintyvä joutsi-sana, jota tavataan pesyeinä 

erityisesti sydän- ja itähämäläisellä alueella. (Vahtola 1980: 245.) Peräpohjolan alueella 

on nimistötutkimuksen perusteella osoitettu olleen myös varsinaissuomalaista, satakun-

talaista ja kyröläistä asutusta.  
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Tervolassa tästä kertovat esimerkiksi paikannimet Varevaara, -joki ja -lampi. Nimet yh-

distyvät suppealla lounaisella alueella esiintyviin Vare-nimiin niiden maastollisten piir-

teiden takia. Usein nämä nimet esiintyvät kivikkoisessa ja kiviröykkiöisessä maastossa. 

(Vahtola 1980: 294–296.) 

 

Karjalaisasutuksesta Tervolassa kertoo esimerkiksi nimi Pajari. Tervolan Yli-Paakkolan 

kylässä on mainittu olleen vanha ja iso Pajari-niminen kantatalo. Nimeä tavataan myös 

luontonimistössä: Yli-Paakkolan kylässä sijaitsevat muun muassa Pajarinvaara ja -aho. 

(Vahtola 1980: 364.) Myös käyttötavaroiden nimistä voi tehdä päätelmiä asutuskerrostu-

mista. Esimerkkinä löysin maininnan ruoanvalmistuksessa käytetystä puisesta hämmen-

timestä, jolla on perinteisesti hämmennetty puuroa tai alustettu taikinoita. Tervolasta on 

tavattu kahta eri nimitystä välineelle: hämäläisperäiseksi arveltu hierin tai karjalainen 

härkin. (Ruoppila 1984: 267–269.) Itselleni tutumpi nimitys oli jälkimmäinen härkin. 

Molemmat nimitykset pitäjän alueella kertonevat alueelle muuttaneiden ihmisten taus-

tasta. 

 

Savolaisasutus laajeni Kemijokilaaksoon 1500-luvun loppupuolella. Veroluetteloissa 

mainituista savolaisnimistä Tervolan alueelle asettui jopa puolet (Vahtola 1980: 458). 

Vasta tuon ajan savolaisekspansio voidaan selittää asiakirjojen avulla. Varhaisemmat 

muuttoliikkeet täytyy selittää muiden tieteenalojen turvin, kuten paikannimistötutkimuk-

sen keinoin. (Hovi 1992: 85.) 

 

Nimet siis kertovat historiallisesti, mistä päin ihmisiä on muuttanut alueelle. Muuttajien 

mukana on luonnollisesti seurannut heidän puhumansa kieli. Sekamurteita edustava Pe-

räpohjolan murre onkin saanut sanastoonsa vaikutteita idästä ja lännestä. Esimerkkinä 

itäisestä vaikutteesta on t:n heikon asteen vastine. Se voi olla kato tai mahdollisesti itä-

murteiden mukainen siirtymä-äänne j, v tai h. Läntinen kielenpiirre on puolestaan ts-yh-

tymän vastine tt (mettä : mettän.) (Rapola 1961: 131–134; Kettunen [1940] 1999: kartat 

2, 7, 191, 199.) 

 

Kettusen murrekarttaan numero 155 on merkitty, että Tervolan puhekielestä on tavattu 

diftongien lievää avartumista. Ilmiön edustusta on kuvattu myös Tornion seudulle. (Ket-

tunen [1940] 1999: kartta 155.) Eräille länsimurteille, kuten lounais- ja hämäläismurteille 

diftongien avartuminen on ominainen kielenpiirre. Pohjoisiin murteisiin ilmiö ei yleensä 
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lukeudu, mutta Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudun murteesta sitä on tavattu muun mu-

assa Oulun, Haukiputaan, Muhoksen ja Kiimingin pitäjiä myöten. (Rapola 1966: 359–

360.)  Oulun seudun murteessa diftongien avartumista on tavattu varsin yleisenä vielä 

1900-luvun alkupuolella. Piirre on voinut esiintyä joko täydellisenä tai osittaisena avar-

tumisena. Oulunsalosta diftongien avartumista on havaittu myöhemminkin. Ilmiö on kui-

tenkin todettu väistyväksi nykypuhekielen piirteeksi Oulun alueella. (Pääkkönen 1994: 

292; Mantila & Pääkkönen 2010: 76–85.)  

 

Eräs mielenkiintoinen kielenpiirre puolestaan on diftongien reduktio tai lievä reduktio.  

Oulun alueella diftongin reduktio on labiilia ja satunnaisesti esiintyvää. Enemmän piir-

rettä on havaittu itäisimmillä Oulun murteen puhuma-alueilla. Osa merkityistä reduktiota-

pauksista voi olla leksikaalistumistakin, kuten esimerkiksi kaapunki. (Mantila & Pääkkö-

nen 2010: 86–90.) Kettusen murrekartoissa diftonginreduktiota ei ole merkitty Tervolan 

alueelle (Kettunen [1940] 1999: kartta   ). Aineistoa etsiessäni huomasin, että kyseisestä 

ilmiöstä ei ole juurikaan tietoa. Rapola kuitenkin mainitsee, että vuonna 1948 Kemin pi-

täjästä kotoisin ollut opiskelija oli kertonut sikäläisen murteen redusoituneista difton-

geista. Esimerkkisanoja ovat koera ja saerastaa. Rapola arvelee, että r laukaisee reduk-

tion tai muutoksen i > e. Rapola vertaa ilmiötä inkeroisessa, karjalassa, lyydissä ja äänis-

vepsässä esiintyvään ilmiöön: ir > er. (1966: 378.) 

 

Taina Kujala on vuonna 2001 omassa pro gradu -tutkielmassaan tutkinut Keminmaan 

(entinen Kemin maalaiskunta) murteen vokaalistoa. Keminmaa kuuluu Kemin murrealu-

eeseen. Tutkimusaineistonaan Kujalalla on vuosina 1968–1977 nauhoitettuja haastatte-

luja. Lisäksi Kujalalla on ollut aineistonaan Kemin maalaiskunnasta tehty muoto-opin 

kokoelma sekä Suomen murteiden sanakirjan arkiston mikrofilmikokoelmia. Kujala ker-

too tutkielmassaan, että hän kuuli ääninauhoilta kahden kielenoppaan sanovan selvästi 

koera. Kumpikin kielenopas oli sanonut sanan kerran. Kujala mainitsee myös, että muoto-

opin kokoelmissa kyseinen sana on lähes poikkeuksetta merkitty redusoituneeksi: jänes-

koera. (Kujala 2001: 3–4, 23.) 
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Keminmaa on Tervolan naapurikunta. Kujalan tutkimuksen kielenoppaat eivät olleet ko-

toisin kuntakeskuksesta vaan Keminmaan jokivarsialueen kylistä (Kujala 2001: 3–4). 

Maantieteellinen läheisyys Tervolan ja Keminmaan välillä vaikuttanee siihen, että murre 

on paikoin samankaltaista. Kujalan tutkimus vahvistaa omaa käsitystäni ja omia havain-

tojani siitä, että lievää diftongien reduktiota voidaan havaita myös Tervolassa. Reduktio 

esiintyy kuitenkin vain harvoissa sanoissa, kuten esimerkkisanoissa koera ja saerastaa. 

Itse en ole koskaan havainnut reduktiota esimerkiksi sanoissa laiva, taivas tai voi. 

Redusoitumisen laukaisevaksi tekijäksi on siis arveltu foneemia r.  

 

Omaa pro gradu -tutkielmaani varten nauhoittamassani aineistossa ilmiö tulee esiin pari 

kertaa. Ensimmäisen kerran kuulen diftonginreduktion omasta puheestani M2:n luona 

nauhoittaessani keskustelua. Kuulen itseni puhuvan koerasta. Toinen esiintymä kuuluu 

erään informantin puheessa selkeästi, ja piirre tulee hyvin luontevasti osana keskustelua. 

 

(1 ) -- ja on tuo koera --  (M3) 

 

Asutushistoriallisestikin diftonginreduktio voisi olla selitettävissä. Tervolan alueella on 

ollut sekä lounaissuomalaista että savolaista asutusta, kuten luvussa aiemmin mainitsin. 

Molemmilla alueilla tavataan kyseistä ilmiötä. Lounaismurteissa ensi tavun u-, y- tai i-

loppuinen diftongi voi redusoitua, jos ensi tavu on avoin, tavunrajalla on r, l, h, v tai 

dentaalispirantti, eikä lähin vokaali samassa tai seuraavassa tavussa ole u, y tai i. Esi-

merkkinä tällaisesta ovat sanat laev, koer, saeras (Rapola 1961: 111). Savolaisilla difton-

gien reduktio on kuitenkin luonteeltaan erilainen, mutta ilmiö esiintyy hyvin laajalti sa-

volaisalueilla. Reduktioilmiöön vaikuttaa muun muassa puheen erilainen yleispainotus. 

(Rapola 1961: 86.) 

 

 

4.3. Tervolan murre 

 

Tervola kuuluu Kemin murteen puhuma-alueeseen. Tähän alamurteistoon kuuluvat Ter-

volan lisäksi Kemin, Simon, Rovaniemen, Sodankylän, Kittilän ja Enontekiön itäosien, 

Inarin ja Itä-Ruijan murteet. Rapola mainitsee myös Pelkosenniemen ja Savukosken Ke-

min murteiden yhteydessä. (Rapola 1966: 132.)  
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Peräpohjalaismurteet ovat niin sanottuja sekamurteita. Ne ovat saaneet vaikutteita niin 

idästä kuin lännestä. Itä- ja länsimurteiden vaikutus näkyy kielenpiirteissä, varianteissa 

sekä sanastossa monin osin. Kemistä hieman Rovaniemen pohjoispuolelle ulottuvalla alu-

eella puhekielessä on paljon pohjalaisia elementtejä, kuten yksinäis-s:llinen inessiivi, 

svaa- eli välivokaali ja OA-yhtymän edustus UA:na. (Mantila 2000: 195.) 

 

Kemin ja Tervolan murteelle tyypillisiä peräpohjalaisia erityispiirteitä ovat 

 

- pääpainottomien vokaalien välisen h:n säilyminen, vaikka sen ympäristö ei ole-

kaan säilynyt muuttumattomana (talhon, menthin) 

- ts-yhtymän edustus vaihteluton tt (mettä : mettän) 

- lk-yhtymän vaihtelu lk : lj (nälkä : näljän) 

- noussa, juossa, pessä -tyyppiset infinitiivimuodot 

- sanaloppuisen t:n assimilaatio seuraavan sanan alku-k:n, -p:n ja –s:n kaltaiseksi 

(lyhyk kevä, suurep puut, suures sanat) 

- jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät ovat muotoa korkia, rupiaa, kattua, talua 

- kirjakielen d:n vastineena kato tai mahdollisesti itämurteiden mukainen siirtymä-

äänne j, v tai h 

- persoonapronominit mie, sie, met, tet, het; meän, teän, heän 

- monikon 3.persoonan imperfekti- ja konditionaalimuodot het annoit, tulit, otit, 

nem menisit 

- yksikön 2. persoonan possessiivisuffiksi -sti (veljesti, ittesti) 

- inessiivin pääte yksinäis-s:llinen (talosa) 

- v:n kato etenkin u:n ja y:n vierestä (sau, hyä); v voi olla myös muuttunut u:ksi 

(rasua, kasuaa) 

- geminaattanasaalien ja -likvidain lyhentyminen lounaismurteiden tapaan, ilman 

loppuheittoa (täynä, huomena, puolele) 

- yleisgeminaation ja svaavokaalien esiintyminen (tullee, kallaa, lehemä) 

- konsonanttivartaloisten verbien loppu-t:n assimilaatio (vastakkaa).          

(Rapola 1961: 131–134; Kettunen 1999: kartat 2, 7, 191, 199.) 
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Yleisgeminaatio on tyypillistä Tervolan murteen alueella. Erikoisgeminaatio ei sen sijaan 

periaatteessa kuulu peräpohjalaismurteiden piirteisiin, mutta poikkeuksiakin voidaan ha-

vaita. Itsekin tunnistan hyvin tavalliseksi Raila Saukon mainitseman erikoisgeminaatiol-

lisen asun makkarraa (ks. Saukko 2010: 49; Kettunen [1940] 1999: kartta 2). Itse olen 

havainnut, että sama ilmiö voi myös esiintyä esimerkiksi sanoissa hattarraa ja hankallaa.   

 

 

4.4. Oulun murrealue 

 

Oulun seudun murteen (jatkossa Oulun murteen) puhuma-alueena pidetään yleensä seu-

tua, joka ulottuu pohjoisesta Kuivaniemeltä etelään Siikajoelle. Idässä rajapitäjiä ovat 

Yli-Ii, Ylikiiminki, Muhos, Utajärvi, Rantsila, Paavola ja Revonlahti. (Pääkkönen 1994: 

288.) Nykyiset kuntarajat ovat muuttuneet viime vuosina tapahtuneiden kuntaliitosten 

vuoksi, joten pitäjä on mielestäni kelpo nimitys asuinalueille kuntanimityksen sijaan. 

 

Oulun murre on osa Pohjois-Pohjanmaan murteita, jotka puolestaan katsotaan kuuluvan 

länsimurteisiin. Murrealue on pitkähkö ja kapea. Se ulottuu pohjois-eteläsuunnassa Ve-

telin ja Perhon seudulta Kuivaniemelle, ja itäisimmät alueet rajoittuvat Pyhännälle ja Uta-

järvelle. Sisämaassa raja on häilyvä, ja savolaismurteiden piirteitä voi esiintyä. (Rapola 

1961: 128–129.) 

 

Syntyjään Oulun murre on länsisuomalaista sekamurretta, joka on vanhimmilta piirteil-

tään muinaishämäläistä perua. Laatokan Karjalasta lienee myös tullut vaikutteita, kuten 

myös lounaismurteista ja jopa eteläkantasuomestakin saakka. 1500-luvulta lähtien Oulun 

murteeseen on tuonut vivahteita myös laaja savolaisvaikutus. (Pääkkönen 1994: 288.) Sa-

volaisekspansion vaikutus on ulottunut osin Oulun kautta pohjoisemmaksikin, mitä sivu-

sinkin Tervolan ja Kemijokilaakson asutushistoriaa esittelevässä luvussa. 

 

Keskeisimpiä Oulun murteen äänne- ja muotopiirteitä ovat 

 

- ensimmäisen tavun pitkät vokaalit ovat säilyneet länsimurteiden tapaan (maa, 

pää, kallaa, leipää) 

- yleiskielen ts-yhtymän edustus on muotoa tt : tt, mutta voi esiintyä myös muotoa 

tt : t (mettä : mettän, itte : ite) 
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- tunnusmerkillisimpiä piirteitä on yksinäis-s:llinen inessiivi (talosa, autosa) 

- jälkitavujen eA-yhtymä on muotoa iA (kipiä, käskiä) 

- jälkitavujen OA-yhtymä on muotoa UA (puurua, tyttyä) 

- vokaalienvälisen k:n ja t:n astevaihtelulla on yhtenäinen systeemi (pato : pavon, 

pako : pavon) 

- t:n astevaihtelu on itämurteiden katoedustuksen mukainen, ja siirtymä-äänteinä 

voivat olla myös  j, v, h vokaaliympäristöstä riippuen 

- t:n astevaihteluparina voi olla joissakin reliktisanoissa myös dentaalispirantin 

vanha hämäläinen edustus l (mälystin, lalava) 

- loppu-t:n assimilaatio toisten klusiilien edellä niiden kaltaiseksi (annakko, ham-

paakki) 

- lk- ja rk-yhtymän heikon asteen vastine on itämurteiden mukainen (jalka : jalan, 

peleko : pelon) 

- täydellinen loppukahdennus *eh- ja *ek-nominien lopussa 

- yleisgeminaatio (mittään, talloon) 

- svaavokaalin runsaus lk-, rj-, lj-, nh-, hm-, hn-, hl-, hr-, hv- ja hj-konsonanttiyhty-

missä (esim. poloku, kirija, keheno, mahala) 

-  painottomien tavujen i-loppuiset diftongit ovat yleisesti kadonneet (punanen, re-

pästä). (Pääkkönen 1994: 288–299.) 
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5. KIELENPIIRTEIDEN ANALYYSI        

      

5.1. Inessiivin päätteiden variaatio 

 

Tervolalaisesta puhekielestä on tehty aiemmin opinnäytetöitä. Riitta Saukko on tutkinut 

vuonna 2001 pro gradu -tutkielmassaan erään tervolalaisen perheen puhekielen sisäistä 

variaatiota. Vuonna 2010 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa Raila Saukko on selvit-

tänyt tervolalaisnuorten murteen käyttämistä ja tiedostamista. Molempien tutkimuksessa 

selvisi, että yksinäis-s:llinen inessiivi oli nauhoitetun aineiston perusteella puhekielessä 

vallitsevampi variantti. (Saukko 2001: 30, Saukko 2010: 33.) Tervolalaisnuoret käyttivät 

kuitenkin yleiskielen mukaista inessiiviä eniten paikannimissä. Yleiskielinen inessiivi 

esiintyi etenkin silloin, kun mainittu paikkakunta oli etäällä kielenoppaasta (Saukko 

2010: 34). 

 

Tiina Filpan (2011) pro gradu -tutkielmassa informanteilla oli käytössä yleiskielen mu-

kainen inessiivi. Vain yhdellä tutkimuksen informanteista oli puheessaan yksinäis-s:lli-

nen inessiivi. Filpan tutkimuksen kielenoppaat olivat kotoisin Tornionjokilaaksosta, jossa 

vanhastaan inessiivin pääte on -ssA. Pääosin Filpan tutkimuksen informantit olivat säilyt-

täneet geminaattamuotoisen inessiivin puheessaan. Murteellisen variantin suosija oli asu-

nut Oulun seudulla jo 1960-luvulta lähtien. (Filppa 2011: 4, 31–32; Kettunen [1940] 

1999: kartta 104.)  

 

Oman aineistoni analyysin perusteella tein saamistani tuloksista taulukon (TAULUKKO 

1), johon koostin jokaisen informantin puheesta havaitut inessiivimuodot. Erittelin yk-

sinäis-s:llisen inessiivin sekä yleiskielisen muodon. Esitän havaintoni esiintymisfrek-

venssin mukaan ja ilmoitan keskiarvolukeman sekä kokonaisesiintymästä että piirteittäin. 

Prosentuaalisesti en esitä lukuja, koska aineisto on pieni, ja esiintymisfrekvenssi yleensä 

ottaen on tässä tutkimuksessa varsin suppea. 
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TAULUKKO 1. Inessiivin päätteiden esiintyminen ja variaatio. 

______________________________________________________________________  

                     Inessiivi         -sA              -ssA                      

_____________ f_____________f______________f____________________________ 

N1                     42           12                  30                          

N2                     53                        16                        37                          

N3                     52                         0                         52                           

N4                     53                        11                        42                           

N5                     56                        49                         7                               

N6                     60                        55                         2                            

M1                    44                        10                        34                           

M2                    37                         0                         37                           

M3                    39                        38                         0                            

M4                    72                         2                         70                          

M5                    97                        23                        74                           

M6                    53                        34                        19    

Koko 

aineisto,           55                        21                        34                        

ka. 

______________________________________________________________________ 

f = absoluuttinen frekvenssi, ka. = keskiarvo, joka on pyöristetty lähimpään tasalukuun 

 

 

Omassa aineistossani inessiivi vaihteli jonkin verran. Tapauskohtaisesti kuitenkin tuli 

ilmi, että jompikumpi varianteista vallitsee kunkin yksilön henkilökohtaisessa puhekie-

lessä. Lukumääräisesti eniten esiintyi murteellista -sA-varianttia. Vahvimmin yksinäis-

s:llinen inessiivi oli edustettuna M3:n puheessa, sillä hän ei kertaakaan käyttänyt yleis-

kielen mukaista inessiiviä. N5:n ja N6:n puheessa oletukseni mukainen, murteellinen 

inessiivi esiintyi lähes täydellisesti. N3:lla ja M2:llä sen sijaan yleiskielen mukainen ines-

siivi oli täydellinen, ja M4 sekä M5 käyttivät geminaattamuotoa hyvin vahvasti.  
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Esimerkkejä: 

  

(2) -- vaikkei asukkaan niinkö aivan rannasa -- (N1) 

(3) -- mie muistan että sie olit hyvä ruotsisa -- (N2) 

(4) -- sielä paikassa ei ole sähköä nii meilä  -- (M2) 

(5) -- misä se kieli oli esthenä -- (N5) 

(6) -- käythin yli kahentuhannen metrin korkeuesa -- (M6) 

(7) -- no laivassa olthin kaks yötä -- (M6) 

(8) -- molthin viime syksynäki sielä vishin tanssaamasa -- (N6). 

 

 

Omassa aineistossani inessiivin edustus mukailee jonkin verran Saukon (2010) tuloksia, 

sillä etäällä olevien paikkojen yhteydessä inessiivin edustus oli usein yleiskielen mukai-

nen (kts. Saukko: 34).  

 

(9) -- Thaimaassahan näyttää olevan tosi kivannäkösiä rantoja -- (N1)  

(10) -- ja sieltä oon sitten muuttanu Ouluun ja asunut Torniossa Rovaniemellä 

Helsingissä Saksassa -- (N2) 

 

 

Tendenssi yleiskielen mukaiseen inessiiviin käyttöön näyttäisi olevan myös omassa ai-

neistossani, sillä yksinäis-s:llisen inessiivin frekvenssin keskiarvo on selvästi geminaa-

tallista varianttia pienempi. Ennakko-oletukseni oli, että murteellinen variantti olisi vah-

vempi, koska sekä Tervolan että Oulun murteessa piirre on vanhastaan sama. Toisaalta 

tämä tulos tukee niitä tutkimuksia, joissa on tutkittavien havaittu suosineen enemmän 

yleiskielen mukaista muotoa -ssA (Alapuranen 1997: 187–190). Yksilöllistä vaihtelua 

kuitenkin esiintyy, ja tuloksia voidaan pitää pienen aineiston vuoksi vain suuntaa anta-

vina.  

 

 

5.2. Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variaatio 

 

Informanttien jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien esiintymisen ja variaation olen koonnut 

taulukoihin 2 ja 3. Kielenpiirteiden esiintymisessä murteellinen iA-variantti on sangen 

vallitseva. Erityisesti miesten puheessa tämä piirre esiintyy taajaan. Puolella miesinfor-

mantista piirre on yksinomainen, ja M1:lläkin lähes täydellinen. Ainoastaan M4 suosi 

myös yleiskielen mukaista varianttia, joskin kokonaisesiintymisfrekvenssi nauhoitteessa 
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oli harva. M5:llä esiintyi myös yleistyvä kielenpiirre -ee, joka edustikin enemmistöä tästä 

variantista hänen puheessaan. Naisilla piirre -ee esiintyi vain kerran informanteilla N3 ja 

N5.  

 

N6 käytti yksinomaan murteellista iA-yhtymää. N4:lläkin piirre esiintyi lähes täydelli-

sesti. N1 ja N2 puolestaan suosivat yleiskielen mukaista eA-yhtymää. Kuitenkaan aineis-

tossani ei ollut yhtään informanttia, jonka puhekielessä olisi ollut yksinomaan yleiskielen 

mukainen eA-yhtymä käytössä. Jälkitavujen iA-yhtymää voidaan pitää varsin vahvana 

murrevarianttina. Sen säilyminen elävänä puhekielessä voi johtua siitä, että piirre vanhas-

taan on yhteinen sekä Tervolan että Oulun murteissa. Asuinpaikan vaihdoksen myötä ei 

puhekielen ole tarvinnut sulautua eikä sopeutua uuden asuinalueen murteeseen. 

 

TAULUKKO 2. Jälkitavujen eA-yhtymien esiintyminen ja variaatio. 

______________________________________________________________________  

                    yht.                          eA                           iA                            ee                                

___________f_______________f_______________f_______________f___________ 

N1                10                             7                             3                  0                                                                                                    

N2                  9                             5                             4                             0                                  

N3                  7                             1                             5                             1  

N4                15                             1                            14                            0 

N5                  8                             2                             5                             1            

N6                24                             0                            24                            0 

M1                11                            1                            10                            0 

M2                 7                             0                              7                            0 

M3                 5                             0                              5                            0                                                         

M4                 6                             3                              3                            0                           

M5                 5                             0                              2                            3                                                     

M6                 8                             0                              8           0                           

Koko  

aineisto,  

ka.                 10                            2                              8                            0               

______________________________________________________________________ 

f = absoluuttinen frekvenssi, ka. = keskiarvo, joka on pyöristetty lähimpään tasalukuun 
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Esimerkkejä: 

 

(11) -- kaikile niile vielä usiampaan kertaan --  (N3) 

(12) -- mutta aamu-unisele ihimisele se on aivan hirviää -- (N4) 

(13) -- niin oikeesthan melkein melkein kaiken aikaa ollu sen -- (N5) 

(14) -- son vaikeempaa ko rakennuspiirustusten luku -- (M5) 

(15) -- kauhea ko pittää muistella oikein -- (N1). 

 

 

Jälkitavujen OA-yhtymien variaatio 

 

Taulukossa 3 on esitelty jälkitavujen OA-yhtymien esiintyminen ja variaatio. Omasta ai-

neistostani huomasin, että kyseinen kielenpiirre esiintyy harvemmin kuin jälkitavujen iA-

yhtymä. Omissa nauhoituksissani keskiarvoksi tuli kuusi esiintymää noin puolessa tun-

nissa; hajonta oli kolmesta kymmeneen kertaa. 

 

TAULUKKO 3. Jälkitavujen OA-yhtymien esiintyminen ja variaatio. 

______________________________________________________________________  

                    yht.                          OA                         UA                         OO                                

___________f_______________f_______________f_______________f___________ 

N1                 4                             4                              0                             0                                                           

N2                 3                             3                              0                             0 

N3                 3                             3                              0                             0 

N4                 7                             1                              6                             0 

N5                 7                             4                              2                             1                                                              

N6                10                            0                             10                            0 

M1                 2                            2                              0                             0 

M2                 8                            7                              1                             0                        

M3                 5                            2                              3                             0                                                  

M4                 7                            7                              0                             0 

M5                 8                            5                              3                             0                            

M6                 3             0                              3                              0  

Koko  

aineisto,  

ka.                 6                            3                              2         

______________________________________________________________________ 

f = absoluuttinen frekvenssi, ka. = keskiarvo, joka on pyöristetty lähimpään tasalukuun. 
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Havaitsin, että leviämässä ja yleistymässä oleva jälkitavujen eA- ja OA-yhtyminen oike-

neminen ee:ksi ja OO:ksi ei informanttieni puheessa vielä näy. Vallitsevin variantti oli 

OA, joka peräti viidellä kielenoppaalla oli yksinomainen. Pelkästään UA-varianttia käyt-

tivät N6 ja M6, jotka molemmat olivat asuneet Oulun seudulla jo lähes 50 vuoden ajan. 

Myös N4:llä ja M3:lla UA-variantti dominoi, joskaan ero yleiskielen mukaiseen OA-yh-

tymään ei ollut suuri. Oiennut OO-variantti esiintyi vain kerran N5:llä. 

 

Syy UA-yhtymän dominoivaan asemaan N6:n ja M6:n puhekielessä voi olla siinä, että 

variantti on ollut vahvana informanttien muuttaessa Tervolasta Oulun seudulle 1960-lu-

vulla. Kielenpiirre on todennäköisesti ollut voimissaan myös Oulun murteessa tuolloin, 

joten kielen ei ole välttämättä tarvinnut mukautua. UA-yhtymä lienee väistyvä piirre, sillä 

oikeneva OO on ollut leviämässä myös Pohjanmaan murteisiin. (Mantila & Pääkkönen 

2010: 215, Mielikäinen 1982: 283–284). 

 

Esimerkkejä OA-yhtymän esiintymisestä: 

 

(16) -- asuu jo pois kotoa -- (M4) 

(17) -- pittääpä joskus kattoa -- (N3) 

(18) -- tultu töistä hakehman että lähe kaheksi viikkua -- (M5) 

(19) -- nukahtanu rattiin kato nii tiesin varua -- (N4) 

(20) -- onkos sielä vasthanottuakhan -- (N6) 

(21) -- kyllä mie itte pruukaan leipua -- (N6) 

(22) -- tämä värimuunnos rupes melekeen katuaan kokonaan -- (M2) 

(23) -- lapsi ei ossaa sannoo sitä -- (N5) 

(24) --  pari viikkua tuota niin niin tai kö no vajjaa kaks viikkoa seilathin -- 

(M3). 

 

 

5.3. Yksikön 1. ja 2. persoonapronominien variaatio 

 

Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit erottavat selkeästi Oulun ja Tervolan murteet toi-

sistaan piirre. Tutkittavan piirteen esittelin jo aiemmin luvussa 2.3. Taulukoihin 4 ja 5 

olen koostanut kielenpiirteiden esiintymisen ja variaation. Yksikön 1. persoonan persoo-

napronomineja, joita kuulin nauhoitteissa, olivat yleiskielinen minä, murteelliset muodot 

mie, mä ja mää. Lisäksi persoonapronomini oli usein selkeästi assimiloitunut verbiin, ja 

poimin myös nämä sulautuneet muodot: m- ja mi-. 
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M1- ja N1-informanttien puheesta oli täysin selvästi erotettavissa eräänlainen välimuoto 

mee varianteista mie ja mää. Kirjallisuudesta en löytänyt tästä tietoa, mutta olen itse opis-

keluaikanani kuullut opiskelijakollegaltani, että minunkin puheessani erottuu myös tämä 

piirre mee ilmaisemassa yksikön ensimmäistä persoonaa.  

 

TAULUKKO 4.  Yksikön 1. persoonapronominin esiintyminen ja variaatio. 

______________________________________________________________________  

                   yht.          mie          minä          mi-          m-          mää          mä          mee          

___________f_______f________f________f_______f_______f________f_______f__ 

N1                48            30            0               8              2             0                0             8                  

N2                21            17              0               2              2             0               0              0 

N3                26              2              2              1              0            21               0              0 

N4                36            29              1               6              0             0               0              0 

N5                33            20              2               7              0             4               0              0    

N6                50            39              0              11             0             0               0              0 

M1               40            35              0                2             1             0               0              2         

M2               15              0              1                0             2            10              2              0  

M3               16            14              0                2             0             0               0              0   

M4               19              0              4                0             4             6               5              0 

M5               40              0            39                0             1             0               0              0              

M6               11              8              0                3             0             0               0      0 

Koko  

aineisto,       

ka.                30           16              4                4             1             3               1               1 

______________________________________________________________________ 

f = absoluuttinen frekvenssi, ka. = keskiarvo, joka on pyöristetty lähimpään tasalukuun 

 

 

 

Kolmella miesinformantilla variantti mie ei esiintynyt lainkaan. M2 ja M4 suosivat kie-

lenpiirrettä mää, ja M5:llä muoto minä oli vahvin. Naisissa variantti mää dominoi vain 

N3:lla, ja yhteensä kyseistä varianttia oli kuultavissa vain kolmasosalla kaikista infor-

manteista. Mää-kielenpiirrettä suosineilla miehillä oli käytössään myös lyhyempi mä-

muoto. Kaikilla informanteilla oli puheessaan myös verbiin assimiloituneita mi- ja m-

variantteja. 
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Esimerkkejä: 

 

(25) -- mää tulisin sillon haastattelhun teile -- (N3) 

(26) -- meeki siinä sitte aloin miettimään -- (N1) 

(27) -- molen kaikkiruokanen mulle kelpaa -- (M4) 

(28) -- miolin aina navetasa -- (N5) 

(29) -- mien ennää muuta niinkö taas -- (M1) 

(30) -- mie muistan että sie olit hyvä ruotsisa -- (N2). 

 

 

Yksikön 2. persoonapronominin esiintymisfrekvenssi nauhoitteissa oli suhteellisen pieni. 

Uskon tämän johtuvan siitä, että usein informantit kertoivat omasta elämästään, ja jos 

apukysymyksiä tarvitsi käyttää, oli niihin puolestaan helppo vastata käyttämällä jotain 

minä-muotoa.  Taulukossa 5 esittelen nauhoituksissa havaitut yksikön 2. persoonan per-

soonapronominien variantit ja esiintymiskerrat. 

 

TAULUKKO 5.  Yksikön 2. persoonapronominin esiintyminen ja variaatio. 

______________________________________________________________________  

                   yht.           sie            sinä        si-/sii-      sää         sä         nää          

___________f_______f________f_______f_______f______f______f____________ 

N1                12            11            0             0              0            0           1                  

N2                  1              1              0             0              0            0           0            

N3                  3              0              0             0              3            0           0    

N4                  5              5              0             0              0            0           0    

N5                  1              1              0             0              0            0           0                                   

N6                  6              6              0             0              0            0           0                 

M1                13           13              0             0              0            0           0                               

M2                  0             0              0             0              0            0           0                                                     

M3                  5             4              0             1              0            0           0                                                              

M4                  2             0              1             0              0            1           0                                           

M5                  3             0              3             0              0            0           0  

M6                  3             3              0             0              0            0           0 

Koko 

aineisto,         5             4              0              0             0            0           0 

ka.____________________________________________________________________ 

f = absoluuttinen frekvenssi, ka. = keskiarvo, joka on pyöristetty lähimpään tasalukuun 
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Tutkimuksessani selkein variantti oli sie niillä informanteilla, joiden puheessa ylipäätään 

esiintyi yksikön 2. persoonapronomini. Vain N3:lla sää oli ainoa muoto, jota hän suosi 

puheessaan. M5:llä ja M4:llä yleiskielen mukainen sinä oli käytössä, ja heillä esiintyi 

yleiskielistä minä-muotoakin säännöllisesti puheessaan. Verbiin assimiloituneita yksikön 

toisen persoonan pronominivariantteja esiintyi vain kerran M3:lla. 

 

(31) -- siioot kattonu tarpheksi toisten suuhun -- (M3) 

 

Tutkimukseni informantit eivät pääsääntöisesti ole vaihtaneet puhekielessään peräpohja-

laismurteille tyypillisiä variantteja mie ja sie asuinympäristönsä tyypillisiin variantteihin 

mää ja sää. Vain kahdella informantilla (N3, M2) oululaismurteelle tyypilliset muodot 

olivat aktiivisessa käytössä, ja kahdella muulla (N5, M4) nykyisen asuinympäristönsä va-

riantit esiintyivät satunnaisesti. Kerran aineistossa esiintyvä nää ei mielestäni tullut luon-

nollisena, vaan N1 kertoi tilanteen arkielämästään. Kyseessä oli referaatti jonkun toisen 

henkilön puheesta: 

 

(32) -- no ope missä nää oot matkustellu -- (N1). 

 

 

 

5.4. Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n esiintyminen 

 

Omasta aineistostani en ole eritellyt jälkitavujen vokaalienvälisen h:n eri muotoryhmiä. 

Halusin selvittää ainoastaan sen, miten paljon piirre on ilmiönä yleensä läsnä informant-

tieni puheessa. Halusin tarkastella vain ilmiön laajuutta nykypuheessa. En ole myöskään 

selvittänyt sitä, missä kaikissa sanoissa vokaalienvälinen h olisi voinut olla. Laskin nau-

hoituksista kaikki piirteen esiintymät ja erottelin näistä ainoastaan toisen asteen metateet-

tiset muodot. Toisen asteen metateettisen h:n esiintymisen kaikkia mahdollisia tilanteita 

en myöskään eritellyt. Mielenkiinnon kohteenani oli vain tietää, esiintyykö piirrettä luon-

nostaan informanttieni kielessä.  
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Taulukossa 6 esittelen vokaalienvälisen h:n ja toisen asteen metateettisen h:n esiintymi-

sen informanteittain. Olen merkinnyt ensin kokonaisfrekvenssin, eli kuinka monta vokaa-

lienvälistä h:ta kuului kunkin informantin puheessa. Näistä kaikista esiintymistä poimin 

toisen asteen metateettiset h:t. Taulukosta erottuvat heti ne kielenoppaat, joiden puheessa 

peräpohjalaismurteelle tyypillinen ja tunnusomainen h edelleen on elinvoimainen.  

 

TAULUKKO 6. Vokaalienvälisen h:n esiintyminen informanttien puheessa. 

______________________________________________________________________  

                yhteensä                                             toisen asteen metateettinen h                               

___________f____________________________________f______________________ 

N1                 1                                                               0                                                         

N2                 5                                                                       0 

N3                 7                                                                       1                                                           

N4                 8                                                                       1  

N5               98                                                                       9                               

N6             174                                                                       8           

M1                4                                                                       1                           

M2                1                                                                       0 

M3              55                                                                       7                                                                                                 

M4               6                                                                        0                                                   

M5              18                                                                       4                                                         

M6              80                                                                      13                                   

  

Koko  

aineisto,  

ka.              38                                                                        4 

______________________________________________________________________ 

f = absoluuttinen frekvenssi, ka. = keskiarvo, joka on pyöristetty lähimpään tasalukuun 

 

 

Vertailtaessa vokaalienvälistä h:ta informanttien kesken oli se aineistoni perusteella eni-

ten vaihteleva puhekielen piirre. Yksilölliset erot olivat todella suuret. Karkeasti voidaan 

tulkita, että informantti joko puhuu ”h:n päältä” tai sitten ei puhu. Vokaalienvälinen h 

esiintyi kuitenkin vähintään kerran kaikilla, mutta elävänä piirre on vielä N5:n, N6:n, 

M3:n, M5:n ja M6:n puhekielessä. Heidän puheessaan esiintyi myös lukumääräisesti  
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eniten h:n toisen asteen metateettisia muotoja. Keskiarvolukemat ovat tässä ristiriitaiset 

yksilöllisen variaation vuoksi. Kokonaisfrekvenssi hajosi yhdestä esiintymästä aina lä-

helle kahtasataa, joten keskiarvo ei anna todellista kuvaa. Toisen asteen metateettisen h:n 

osalta tilanne on samanlainen, sillä kolmasosalla informanteista tätä piirrettä ei esiintynyt 

lainkaan ja neljännekselläkin vain kerran.  

 

Esimerkkejä: 

 

(33) -- niihän met ruukathan sanua -- (N6) 

(34) -- käristettiin makkaroita ja keitethin pottuja -- (N5)  

(35) -- kyllä sinne niinö tuomosela pikkuvenhelä pääsee  --  (M3) 

(36) -- äläpä lähe mihinkhä ei mennä kyttäämään -- (M2) 

(37) -- joo mulla oli hyvä systeemi siihen työnhakhun -- (N3) 

(38) -- ja täsä oikiasthan oliki se syy miksi aikanansa lähin opiskelemhan -- 

(M4) 

(39) -- ettei kato vain ole ethäälä -- (M3) 

(40) -- kotona et ala lorvimhan -- (M5). 

 

 

Esimerkkejä toisen asteen metateettisesta h:sta: 

 

(41) -- sielä oli jotenkin niin kylymä luihin ja ytihmin menevä -- (N4) 

(42) -- lähe kaheksi viikkua Kätkävaahran räjjäyttelehmän -- (M5) 

(43) -- mie en ole oppinu sitä koskhan tekehmän -- (N6) 

(44) -- oliski puhelillaskut isoja jos jos jout- joutus soittelehman -- (M6) 

(45) -- viehrasa paikasa niin eihän sitä voi sielä sitte irtip pittää -- (M3) 

(46) -- ja saman tien sittet tänne Ouhlun -- (N5). 
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6. INFORMANTTIEN HAVAINTOJA PUHEKIELESTÄ            

 

6.1. Peräpohjolan murteen piirteet omassa puhekielessä 

 

Kyselylomakkeessa tiedustelin, puhuvatko informantit omasta mielestään Peräpohjolan 

tai Tervolan murretta (kysymysnumero 11, LIITE 1). Kolme vastanneista (N1, M2, M5) 

ilmoitti, että ei puhu peräpohjalaismurretta kuin ehkä tarvittaessa, ja yksi informanteista 

(M4) kertoi puhuvansa heikosti. Kolme kielenopasta (N4, M1, M3) vastasi, että oma puhe 

on osittain Peräpohjolan murretta. Informantit N2, N3, N5, N6 ja M6 sen sijaan kertoivat 

puhuvansa Peräpohjolan murretta, ja yksi näistä informanteista (M6) mainitsi nimen-

omaan Tervolan murteen omaksi puhekielekseen. 

 

Vastausesimerkkejä lomakkeen kysymykseen numero 11: Puhutko mielestäsi Peräpoh-

jolan (Tervolan) murretta? 

 

(47) Ei tule enää luontevasti. Murre ei oikeastaan ole koskaan ollut kovin vahva 

koska vanhemmat eivät ole alueelta kotoisin (M2) 

 

(48) Ainakin jonkinlaista. Sekin lienee muuttunut jonkinverran siitä, kun on 

sieltä lähteny. (M3) 

 

(49) Kyllä. Välillä vähemmän, mutta sitten kun keskustelee henkilöiden kanssa, 

joilla on sama murre, niin se tarttuu. (N3) 

 

(50) En enää arkikielessä. Mutta jos tarvitsee niin aivan virheetöntä kyllä puhun. 

(M5). 

 

 

Syitä siihen, miksi murrepiirteet ovat osittain hävinneet, olivat vastaajien mukaan esimer-

kiksi työelämä ja muualla kuin Tervolassa asuttu aika. Myös se, ettei lähtöalueen murre 

ole koskaan tuntunut kotimurteelta, on voinut edesauttaa karsimaan peräpohjalaisuuksia 

puhekielestä joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Jonkin verran vaikutusta lienee myös 

sillä, puhuvatko omat vanhemmat ja lähisukulaiset samaa murretta. 
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Kaikilla informanteilla on edelleen yhteyksiä Tervolaan. M2 ilmoittaa käyvänsä noin pari 

kertaa vuodessa Tervolassa, mikä oli vastaajista kaikkein vähiten. N4, M1 ja M3 käyvät 

entisellä kotipaikkakunnalla kolmesta viiteen kertaan vuodessa. Tavallisin vastaus oli, 

että Tervolassa tulee käytyä viidestä seitsemään kertaan vuoden aikana. Näin ilmoittivat 

N1, N5, ja M5. Kerran tai useamman kerran kuukaudessa Tervolassa ilmoittavat käy-

vänsä informantit N2, N3 ja M4. Kaksi informanttia, N6 ja M6, ilmoitti viettävänsä 

yleensä kesät vanhalla kotipaikkakunnallaan. 

 

Kielenoppaat mainitsivat kuitenkin pitävänsä muulla tavoin yhteyttä Tervolaan. Puheli-

mitse soitellaan tiheään ja internetin välityksellä keskustellaan esimerkiksi Skype- tai 

chat-sovelluksia käyttäen. Yhteydessä ollaan vanhempiin, lähisukulaisiin ja ystäviin.. 

Esimerkiksi N3 kertoo soittavansa viikoittain jopa useita kertoja äidilleen ja viettävänsä 

noin kerran kuussa viikonlopun Tervolassa. N1 puolestaan kertoi käyttävänsä silloin täl-

löin tervolalaisia kampaamo- ja kauneudenhoitopalveluita. 

 

Neljän informantin puolison syntymäkunta on myös Tervola. Yksi informanteista ei vas-

tannut lainkaan kohtaan, jossa tiedustelin samassa taloudessa mahdollisesti asuvan muun 

aikuisen henkilön syntymäpaikkaa. Kolmen informantin luona ei tällä hetkellä asunut 

toista aikuista. Neljän informantin asuinkumppanin syntymäpitäjät sijaitsevat Tornion, 

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Oulun murteiden alueilla. En erittele tässä tarkemmin 

puolisoiden syntymäpaikkoja, koska identifiointi saattaisi olla mahdollista siinä tapauk-

sessa. En myöskään mainitse tarkempia kyliä, joita informantit ovat eritelleet syntymä-

paikkojen yhteydessä. 

  

Informantit saivat arvioida kyselylomakkeeseen, mitä peräpohjalaisuuksia heillä omasta 

mielestään esiintyy omassa puhekielessään. Kysymyksessä numero 12 tiedustelin: Mitä 

Peräpohjolan murteen piirteitä havaitset omasta puhekielestäsi? Vain yksi informan-

teista, M2, ei osannut mainita arkipuheestaan mitään Peräpohjolan murteen piirteitä. 

Kaikki muut kertoivat joko yhden tai useampia seikkoja. Eniten kielenoppaat kertoivat 

käyttävänsä persoonapronomineja mie ja sie sekä vokaalienvälistä h:ta. Lisäksi moni vas-

taajista mainitsi oman näkemyksensä mukaan käyttävänsä erilaisia murresanoja.  
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M1 mainitsi, että puheen rytmi on peräpohjalaista. M6 puolestaan vastasi että hänellä on 

puhekielessään käytössä kaikki piirteet: 

 

(51) Kaikki murthen olhelliset piirthet. (M6) 

 

N3 tunnisti omasta puheestaan edellä mainittujen lisäksi inessiivin variantin, ja kielen-

piirteen hän tunnisti myös yhtäläiseksi sekä Peräpohjolan että Oulun murteille.  

 

(52) inessiivi-päätteisissä sanoissa puuttuu toinen s-kirjain (N3) 

 

 

6.1.1. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit 

 

Puolet vastaajista (N1, N2, N3, N4, N5, M1) kertoi, että heidän puhekielessään mie ja sie 

ovat aktiivisessa käytössä. Piirre tunnistettiin hyvin omasta puheesta, sillä nauhoitteiden 

perusteella mie ja sie ovat todellakin varsin vahvasti käytössä. M2, joka ei tunnistanut 

peräpohjalaisuuksia omasta kielestään, suosikin täysin oululaista mää-varianttia. Mielen-

kiintoinen havainto oli, että N3 tiedosti omassa puheessaan esiintyvän mie- ja sie-variant-

teja. Nauhoituksen perusteella hänellä kuitenkin oululaisvariantti mää dominoi selkeästi: 

frekvenssi oli peräti 21, kun kaikkiaan yksikön 1. persoonapronomini esiintyi 26 kertaa 

nauhoituksen aikana. Mie ja sie tiedostettiin hyvin peräpohjalaismurteiden piirteiksi, ja 

hyvin moni kertoi suosivansakin sitä. Variantit erottavat Tervolan murteen Oulun mur-

teesta selvästi. 

 

Informanttien vastauksia kysymykseen numero 12: Mitä Peräpohjolan murteen piirteitä 

havaitset omasta puhekielestäsi? 

 

(53) mie ja sie, soli, olima tai olthin -> persoonapronomini + verbi yhdistyy (N3) 

 

(54) Mie/sie käytössä koko ajan. (M1) 

 

(55) Mie ja sie ovat lujassa (N5).  
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6.1.2. Vokaalienvälinen h 

 

Kaksi informanteista (N1, N2) mainitsi, että vokaalienvälinen h ei esiinny juurikaan hei-

dän puhekielessään. Seitsemän (N3, N4, N5, N6, M3, M4, M5) puolestaan kertoi, että 

vokaalienvälinen h on joko käytössä tai esiintyy silloin tällöin. Vastauksissa oli maininta 

myös siitä, että h osataan laittaa puheessa oikeaan paikkaan. M6 kirjoitti yleisesti, että 

hänellä ovat kaikki murteen oleelliset piirteet puheessaan, ja vokaalienvälinen h lasketta-

neen tähän mukaan. Onhan piirre kaikkein leimallisin peräpohjalaisvariantti.  

 

Peräpohjalaispiirteeksi tunnistetusta h:sta vastattiin kohdassa 12 seuraavaa: 

 

(56) Ainaski sen että hoo panhan oikiihan rakhon, vaikka poro ei olekhan porho        

niinkö etelän vares yrittää sanua (N6) 

 

(57) Vapautuneessa keskustelutilanteessa h (M4) 

 

(58) Jonkin sorttista h-efektiä (M3) 

 

(59) No juuri se HOO – pukkaa tulehman (M5) 

 

(60) Joskus tulee jokunen sana puhuttua ”h:n päälle” (N4) 

 

(61) H on pudonnut puheesta aika lailla (N1). 

    

 

 

6.1.3. Murresanat 

 

Informanteista seitsemän (N1, N2, N3, N4, M1, M3, M5) kertoi käyttävänsä Peräpohjolan 

murteelle ominaisia murresanoja. Kielenoppaat mainitsivat omaan kotimurteeseensa liit-

tyvän erilaisia sanoja, joita ei välttämättä tunneta muualla päin maata tai muilla murrealu-

eilla. Murresanoiksi informantit luokittelivat muun muassa seuraavat sanat: hantuuki 

(’käsipyyhe’), nästyyki (’nenäliina’), kläpit (’lapset’) ja sinkuu (’venyy’).  

 

 

 

 



38 

 

Vastausesimerkkejä kaavakkeen kysymykseen numero 12: Mitä Peräpohjolan murteen 

piirteitä havaitset omasta puhekielestäsi? 

 

(62) mutta joitain murresanoja löytyy, esim. visto. Säilynyt pu-

heessa ”kylymä”, ”telekkari” yms. sanat. (N1) 

 

(63) ja eri nimitykset: kläpit, lanssi, rimpsale tyär, noolikomma, nuuka, visu, 

visto… (M5) 

 

(64) Tervolalaisia sanoja ja termejä tulee käytettyä: lööki, kläpit, (N4). 

 

 

6.2. Oulun murteen piirteet omassa puhekielessä 

 

Kyselylomakkeen kohta 13 oli: Mitä Oulun murteen piirteitä havaitset omasta puhekie-

lestäsi? Kahdeksan informanttia ilmoitti tunnistavansa ainakin joitakin oululaismurteelle 

tyypillisiä piirteitä omassa puhekielessään. Vain neljä vastaajaa (N6, M1, M4, M6) kertoi, 

että ei havaitse tai ei osaa erotella mitään oululaisuuksia arkikielessään. M1 pohti, että 

oma murre ja Oulun murre ovat samankaltaisia. 

 

(65) Mielestäni oma murre on aika lähellä Oulun murretta, en osaa erotella  

tarkemmin (M1) 

 

Hyvin moni Oulun murteen piirteitä havainnut informantti kertoi suosivansa nää-variant-

tia yksikön 2. persoonapronominina. Sanaa nää pidettiin myös tyypillisenä Oulun mur-

teen piirteenä. M3:n suhde Oulun murteeseen vaikuttaa negatiivisemmalta kuin suhde 

omaan kotimurteeseensa kysymyksen numero 13 perusteella: 

 

(66) Tyypillisimmät ookko nää yms  (M2) 

 

(67) Joskus huomaa, että käyttää (onneksi vähän) sanoja nää, mää ja muita 

paikallisia sanoja. (M3). 
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Vastauksissaan informantit nimesivät puheen rytmin ja nuotin oululaismurteen piirteiksi,  

joita olivat havainneet omassa puheessaan. Informantit mainitsivat myös joidenkin ään- 

teiden tai kirjainten määrän lisääntyneen. Neljä kielenopasta (N1, N5, M3, M5) ilmaisi 

puheessaan esiintyvän oululaisia sanoja tai sanontoja.   

 

(68) Puheen rytmi muuttunut ja semmosia lipsahduksia kuten polliisi, ookko, 

tuukko jne eikä kaikkea edes itse huomaa (N5) 

 

(69) Puhe on ”leveämpää” joskus, kaksoiskonsonanttia tulee verbeihin (alatko 

-> alakko, …) (N4) 

 

(70) ”Kylymä-kastiin” kuuluvat sanat, ovat yhteistä kai näille murteille. (N1) 

 

(71) Oulun murresanoja, ölövi, pölijä, onnikka, näkkikönä… etc (M5)  

 

 

6.3. Oulun ja Peräpohjolan murteiden yhtäläisyyksien havaitseminen 

 

Kysymys numero 14 oli: Havaitsetko yhtäläisyyksiä Oulun ja Peräpohjolan murteissa? 

Vain neljä vastaajaa (N2, M4, M5, M6) ilmoitti, etteivät he tunnista yhtäläisyyksiä Oulun 

ja Peräpohjolan murteissa. M1 vastasi, että puheen nuotti ja rytmi ovat samankaltaisia. 

Eräs osallistuja oli myös havainnut, että sijamuodoissa on yhtäläisyyksiä.  

 

(72) Täälläkin taitaa monissa sanoissa jäädä se S- inessiivissä pois (N3) 

 

Kaksi vastaajista (N4, M2) kertoi, että yhteistä molemmille murteille on se, että kirjaimia 

lisätään. Loput informanteista ilmaisivat sanastoon liittyvän yhtäläisyyksiä. Kaksi (N5, 

M3) heistä mainitsi erityisesti ruotsista tulleen sanoja molempiin murteisiin. Esimerkkejä 

vastauksista kysymykseen numero 14: 

 

(73) Ylimääräisiä konsonantteja (M2) 

 

(74) Juurikin verbeissä joskus tulee mietittyä onko Oulun murre vai Perä-

 pohjolan, kun noita ylimääräisiä kirjaimia tulee laitettua mukaan. (N4) 

 

(75) Molemmissa ruotsalaista alkuperää, Oulun murteessa ehkä vielä enemmän 

 (N5) 
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(76) Kyllä. Vanhoja sanoja murresanoja Oulusta löytyy iliman hoota, ko hoksai-

sisin vain – oiskhan laksloova (N6). 

 

(77) En ole mielestäni havainnut murteissa muita yhtäläisyyksiä, kuin muutamia 

ruotsin kielen lainasanoja. (M3).  

 

 

 

6.4. Oulun ja Peräpohjolan murteiden erojen havaitseminen 

 

Tutkimukseen osallistuneet informantit mainitsivat sanastoeroja, kun kysyin vastauslo-

makkeessa eroja Oulun ja Peräpohjolan murteiden välillä. Vain kaksi informanttia (M2, 

M3) ei vastannut havaitsevansa mitään eroja. Ensimmäisessä näistä vastauksista infor-

mantti oli merkinnyt viivan, minkä tulkitsin vastaukseksi ”ei mitään”. Toisessa vastaus-

kohta oli jäänyt kokonaan tyhjäksi, mikä voi merkitä myös sitä, ettei informantti huoman-

nut lainkaan vastata kysymykseen 15: Mitä eroja havaitset Oulun ja Peräpohjolan mur-

teissa? Kaksi kielenopasta (N5, M6) kertoi, että Oulun murteen intonaatio ja puherytmi 

eroavat Peräpohjolan murteesta. Oulun murre kuvailtiin verkkaaksi. 

 

(78) Minusta Oulun murre on leveämpää ja rytmiltään hitaampaa. (N5) 

 

(79) Puheen intonaatio ja sanat aivan erilaisia. Alkuperäinen Oululainen ”laa-

haa” puhuessaan. Peräpohjolassa myös ilmeet tulee puheeseen. (M5) 

 

 

Karoliina Pigg tutki pro gradu -tutkielmassaan Kymenlaaksosta Ouluun muuttaneiden 

opiskelijoiden kielellistä sopeutumista ja asennetta. Tutkimuksen informantteja oli pyy-

detty kuvailemaan uuden asuinseutunsa murretta. Oulun murretta kielenoppaat kuvailivat 

muun muassa sanoilla lunkki, rauhallinen ja hidas. (Pigg 2006: 81.) Omat kielenoppaani 

vastasivat samankaltaisesti, vaikka kotimurre onkin oman tutkimukseni vastaajilla eri. 

 

Riika Vähälän pro gradu -tutkielmassa selvitettiin oululaisnuorten murreasenteita, mur-

teen tiedostamista ja suosimista. Vähälä pyysi nuoria kuvaamaan Oulun murretta adjek-

tiivein, ja vastaajat kertoivat murteen olevan muun muassa leveää, rentoa, helppoa ja 

laiskaa. (Vähälä 2005: 22–25.) Adjektiivit mielestäni kuvaavat hyvin sitä, millaiseksi pu-

henopeus mielletään.  
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Kolme neljännestä eli kahdeksan informanttia (N1, N2, N3, N4, N6, M1, M5, M6) mai-

nitsi murteiden eroiksi sanastoon liittyviä seikkoja. Näitä olivat persoonapronominien eri-

laisuus sekä vokaalienvälinen h. Jälkimmäinen onkin selkeästi Peräpohjolan murteita lei-

maava, joten sen tunnistettavuus on yleensä varsin helppo. Yksi informanteista, M2, mai-

nitsi erottaviksi piirteiksi eri konsonantit, joita käytetään eri paikoissa.  Toisistaan poik-

keavista sanonnoista kertoivat muun muassa M1 ja M6: 

 

(80) ookko – olekko, meekkö – menekkö  (M6) 

 

(81) olekko nää?/ olek sie?  (M1). 

 

Tiina Filpan (2011) tutkimuksessa informantit olivat asuneet Oulun seudulla myös pit-

kään. Kielenoppaat olivat syntyisin Tornionjokilaaksosta, ja heidän kielessään vokaalien-

välinen h on vanhastaan kuulunut kotimurteeseen. Vokaalienvälisen h:n Filpan informan-

tit tunnistivat myös hyvin peräpohjalaisuuteen kuuluvaksi piirteeksi, joka nimenomaan 

eroaa Oulun murteesta.  Nykyisen kotiseutunsa murteesta informantit kertoivat omaksu-

neensa Oulun murresanoja, ja muutamat mainitsivat käyttämänsä persoonapronominin 

mie muuttuneen puheessaan variantiksi mää.  Myös ookko nää oli Filpan aineistossa mai-

nittu oululaisuutena. (Filppa 2011: 44–47.) Havainnot olivat pitkälti samankaltaisia kuin 

minunkin tutkimuksessani Oulun ja Peräpohjolan murteiden erojen suhteen. Omassa ai-

neistossani myös muutama informantti suosi omassa puheessaan varianttia mää enemmän 

kuin muotoa mie. Mää esiintyi luontevasti informanteilla N3, M2 ja M4. 

 

 

6.5. Murteen merkitys informantille itselleen 

 

Kyselylomakkeen kohdassa 10 tiedustelin: Mitä murre merkitsee sinulle? Vain yksi in-

formanteista (M2) vastasi, ettei ole ajatellut, mitä murre hänelle itselleen merkitsee. M3:n 

vastauksessa oli maininta, ettei erityistä merkitystä ole, mutta murre erottaa yksilön alu-

een muista ihmisistä. Johanna Vaattovaaran väitöskirjatutkimuksessa tuli myös esille se, 

että murre voi joko yhdistää ihmisiä tai jopa erottaa tietyn alueen ihmiset muiden seutujen 

asukkaista (Vaattovaara 2009: 117). 
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Valtaosa oman tutkimukseni informanteista piti omaa murrettaan merkittävänä asiana 

omassa elämässään. Vain M2 ja M3 eivät maininneet erityistä tunnesidettä murteeseensa. 

Murre osoittaa synnyinseudun ja taustan; murre antaa juuret elämälle. Omaa kotimurretta 

pidetään kielellisenä rikkautena, ja puhekieli on osa persoonaa ja identiteettiä. Puhutun 

kielen avulla voidaan tuntea sidonnaisuutta ja yhteenkuuluvuutta johonkin tiettyyn ryh-

mään. Kielenoppaani mainitsivat siis samankaltaisia asioita kuin Vaattovaarakin (2009) 

tutkimuksessaan.  

 

(82) Se on minun äidinkieli! (N5) 

 

(83) Tunnen aina ”hengenheimolaisuutta” kun kohtaan samaa syntymämurretta 

puhuvaa (M5) 

 

(84) Se on olhellinen osa minua, koska puhun sitä. (M6) 

 

(85) Murre antaa ”taustaa”, kertoo mistä on kotoisin. Tulee kotoinen tunne, kun 

kuulee omaa kotimurretta. Murre tuo ”juuret”. (N4) 

 

(86) Ei erityisempää merkitystä. Aikoinaan lapsuudessa omaksuttu puhetapa. 

Näillä seuduin erottuu vähän porukasta.  (M3). 

 

 

Mielenkiintoinen havainto oli M3:n vastaus, ettei murteella ole erityisempää merkitystä. 

M3 kuitenkin puhuu vahvasti Tervolan murretta, ja hänen puheessaan ovat edelleen ak- 

tiivisessa käytössä kaikki tutkimani peräpohjalaiset, Tervolan murteelle tyypilliset kie- 

lenpiirteet. Oululaisuuksia tämän informantin puheessa ei juurikaan voi havaita, jos mo- 

lemmille murteille yhteisiä piirteitä ei lasketa. Mielestäni näitä ei voikaan laskea siten,  

että murre olisi muuttunut oululaiseksi, koska piirteet vanhastaan kuuluvat myös Tervo- 

lan murteeseen. M3 käytti yksinäis-s:llistä inessiiviä, ja jälkitavujen eA- ja OA-yhtymistä  

hän suosi murteellisia variantteja. 

 

 

6.5.1. Murteen tietoinen suosiminen tai välttäminen 

 

Yksikään tutkimukseeni osallistuneista informanteista ei ole koskaan yrittänyt tietoisesti 

pyrkiä eroon omasta murteestaan. Tulokset olivat ehdottomia, ja kaksi kielenopasta oli 

perustellut tai täydentänyt vastaustaan kysymykseen Oletko tietoisesti koskaan pyrkinyt 

eroon omasta murteestasi? 
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(87) En ole koskaan kokenut moista tarvetta, päinvastoin.  (M3) 

 

(88) En koskaan. Joskus puhe kääntyy viralliseksi ja murre unohtuu tiedosta-

matta. (N2) 

 

 

Kaikki vastaajat olivat myös sitä mieltä, että uskaltavat puhua avoimesti omalla murteel-

laan. M2 kertoi käyttävänsä nykyistä joka paikassa. Informanttieni joukossa on useampia 

joko virkamiestehtävissä tai opetusalalla työskenteleviä henkilöitä, ja heidän työtilanteis-

saan puhekielisyys vaihtuu helposti yleiskieliseen suuntaan. Murretta ei pidetä ehkä riit-

tävän virallisena kaikissa tilanteissa. 

 

Kymmenen tutkimukseeni osallistunutta informanttia ilmoitti olevansa ylpeä omasta 

murteestaan. M2 ei ollut ajatellut edes koko asiaa, ja N1 suhtautuu neutraalisti.  

 

(89) Ei aiheuta erityisiä intohimoisia ylpeyden tunteita. En tosin häpeäkään 

sitä :) (N1) 

 

 

 

Lomakkeen kohdassa 16 kysyin: Oletko ylpeä omasta murteestasi? Ylpeyden aihetta 

murre antaa tutkimukseni kielenoppaille muun muassa seuraavien seikkojen vuoksi: 

 

(90) Kyllä olen. Se kertoo omasta taustasta ja on rikkaus. (N3) 

 

(91) Olen. Murteeni on osa persoonallisuuttani. (M1) 

 

(92) Olen ylypiäs murthestani. Puhun sitä ja kiriotan kans. Eihän komiampaa 

murretta olekhan! (N6) 

 

(93)  Jonkin verran. Pidän muutenkin erilaisuudesta eri ihmisten ja paikkakun-

tien välillä. (M3). 
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6.5.2. Puhekielen tunnistettavuus 

 

Informanteista 11 vastasi, että heidän puhetyylinsä paljastaa synnyinseudun. Kysyin lo-

makkeen toiseksi viimeisessä kohdassa: Tunnistetaanko sinun puhekielestäsi vielä, mistä 

olet syntyisin?  Suurin osa vastaajista kertoi, että kuulijat tietävät puhujan olevan Lapista 

tai yleensä pohjoisesta. Tarkempaa paikkakuntaa tai pitäjää ei kukaan vastaajista kerto-

nut. Puheesta paljastavia tekijöitä ovat esimerkiksi yksikön 1. persoonan persoonapro-

nomini ja vokaalienvälinen h. Puheen intonaatiokin on mainittu. 

 

(94) Kyllä, pohjoisen suuntaan aina arvuutellaan. Tunnistavat kuulemma MIE- 

sanasta ja puhetyylistä/sävelkulusta. (N1) 

 

(95) Kyllä, usein kysytään mistä päin pohjoista olen kotoisin. (M1) 

 

(96) Sen verran tunnistetaan, että ajatellaan, että siinä on pohjoosen ihiminen. 

(M3) 

 

 

Ainoastaan M2 ei usko, että hänen synnyinseutunsa kävisi ilmi puheen perusteella. Hän 

on varsin tietoinen omasta puhekielestään, sillä aineistoanalyysin perusteella hänen pu-

heessaan ei juurikaan leimallisia peräpohjalaispiirteitä esiinny. Toisaalta M2 ei miellä it-

seään välttämättä täysin Oulun murteen puhujaksikaan. 

 

(97) En usko. Alkuperäiset oululaiset kuulevat heti etten ole Oulusta, muille me-

nee täydestä (M2) 

 

Lomakkeen viimeisen kysymyksen oli tarkoitus olla niin sanottu loppukevennys. Pyysin 

informanttejani kertomaan mahdollisista kommelluksista, joita murteellisuus on aiheut-

tanut. Ihan kaikille ei tullut mieleen erityisiä tapahtumia, mutta moni kertoi hauskoistakin 

sattumista. Tavallisimmillaan kommellukset aiheutuvat väärinymmärryksistä ja esimer-

kiksi kuulijoille oudoista murresanoista. Eri murteissa voi olla samalle sanalle toinen mer-

kitys kuin puhujan ajatusmaailma. Tällainen esimerkki voi olla sana viruttaa, joka jossain 

päin tarkoittaa huuhtelemista ja toisaalla venyttämistä. 
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(98) Kerroin tamperelaiselle ystävälleni henkilöstä, joka oli mielestäni viston 

näköinen. (=kamala). Ystäväni ymmärsi visto-sanan sukunimeksi ja ky-

syi: ”Kenen Viston?” … (N1) 

 

(99) Ehkä Helsingissä vähän naureskeltiin hassulle puhetyylille aluksi, mutta 

ajan myötä tottuivat. (N2) 

 

(100) Eräs poika (oppilas) sanoi aina, että voi että minua ärsyttää tuo kun sanot 

aina, että viiminen, pitää sanoa että viimeinen. (N3) 

 

(101) Ei varsinaisia kommelluksia, mutta olen hauskuttanu ystäviäni omalla ”äi-

tinkielelä”. (N5) 

 

(102) On, noin 20 v sitte Turusa luulthin ja sanothinki että olen puhevammanen. 

(N6) 

 

(103) Puhuin oppilaille rissasta. Kaikki olivat ihmeissään… Mikä rissa -> veto-

ketju (M1) 

 

(104) ei kommelluksia, toki tilanteita esim. keitto on tuimaa (= mielestäni suo-

laista), muualla se tarkoitaa laimeaa, vähäsuolaista. (M4) 

 

 

(105) Olin n. 20 v sitten Ylläksellä matkailun parissa töissä. Olin erään ”Etelän-

Variksen” kanssa hiihtämässä, kaveri hiihti edelläni. Olimme kiertämässä 

Yllästunturin lenkkiä (52 km) ja olimme hiihtäneet jo yli tunnin yhtämittaa, 

huusin kaverilleni edellä että ”Huilataan nyt tovi”! Kaveri lykkäsi vauhdin 

hurjaksi tasatahdiksi ja alkoi kadota jo näkyvistä. No erään mäen alla hän 

odotti sanoen: ”En kyllä huilaa enää yhtään kun olen aivan poikki nyt minä 

ainakin levähdän”  (M5) 

 

(106) Opettajan työssä joskus oppilhat naureskelivat. (M6) 
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7. TULOSTEN TARKASTELUA 

 

7.1. Sukupuolten välisiä eroja  

 

Tutkimuksessani oli mukana kuusi naista ja kuusi miestä. Pääsääntöisesti tutkimuksestani 

kävi ilmi, että murrepiirteiden esiintyminen on vahvempaa miesten puhekielessä kuin 

naisten. Aineistoni on hyvin pieni, ja yksilöllisiä eroja on paljon informanttien kesken. 

Kauimmin Oulun seudulla asuneet naisinformantit kuitenkin käyttivät vahvasti vielä Ter-

volan murretta, ja esimerkiksi vokaalienvälinen h oli heidän puhekielessään edelleen ak-

tiivisessa käytössä. 

 

Aiemmissakin pro gradu -tutkielmissa on havaittu, että miehet suosivat murrepiirteitä 

enemmän. Raila Saukon tutkimuksessa tuli ilmi, että pojat olivat tyttöjä murteellisempia. 

Saukko tutki tervolalaisnuorten murteen suosimista ja tiedostamista. Esimerkiksi yk-

sinäis-s:llistä inessiiviä pojat suosivat enemmän kuin tytöt, mutta vokaalienvälisen h:n 

esiintyminen puheessa ei paljonkaan eronnut sukupuolten välillä. (Saukko 2010: 90.) Heli 

Matikaisen tutkimuksessa etenkin eteläpohjalaismiehillä tietyt murrepiirteet olivat mie-

hillä vahvempia kuin naisilla. Etenkin Etelä-Pohjanmaan murteeseen kuuluva vahva r-

variantti d:n vastineena esiintyi huomattavasti tiheämmin miesten puheessa kuin naisten. 

Naiset olivat omaksuneet kadon d:n vastineena miehiä useammin. (Matikainen 2000: 75.) 

 

 

7.1.1. Inessiivi 

 

Inessiivin pääte -ssA oli vallitsevampi neljällä naisinformantilla. N5 ja N6 suosivat pu-

heessaan murteellista, yksinäis-s:llistä varianttia, kun esimerkiksi N3:lla tätä muotoa ei 

esiintynyt kertaakaan. Miesten puhekielessä myös inessiivinpääte -ssA oli vallitsevampi 

lukuun ottamatta M3:a, jolla murteellinen muoto oli yksinomainen. M6:lla murteellinen 

muoto oli selkeästi vallitsevampi. M2:n puheessa murteellista varianttia ei esiintynyt lain-

kaan, M4:llä yksinäis-s:llinen muoto ilmeni vain kahdesti, ja muilla miehillä karkeasti 

laskettuna noin kolmasosa puheen inessiivimuodoista oli Oulun ja Tervolan murteille 

tyypillistä sA-päätteistä varianttia. 
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7.1.2. Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät 

 

Jälkitavujen eA-yhtymien esiintymisessä naisilla oli hajontaa miehiä enemmän. Miesten 

puheessa murteellinen iA-variantti esiintyi dominoivammin kuin naisilla, joilla puoles-

taan yksilöllisiä eroja oli kielenpiirteen suosimisessa. Jälkitavujen OA-yhtymät esiintyi-

vät enimmäkseen yleiskielen mukaisina kaikilla. Vain N4, N6 ja M6 käyttivät enemmän 

murteellista UA- kuin yleiskielistä OA-varianttia. 

 

 

7.1.3. Yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominit 

 

Yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan persoonapronomineista voidaan sanoa, että pe-

räpohjalaiset mie ja sie esiintyvät vielä vahvasti informanttieni puheessa. Vain N3 ja M2 

suosivat Oulun seudullakin tyypillistä mää-varianttia. M5:llä yleiskielen mukainen minä 

esiintyi lähes yksinomaisesti. Muutamia havaintoja ”välimuodosta” mee sain esille nau-

hoituksista. Yksikön toisen persoonan persoonapronominia ei välttämättä esiintynyt lain-

kaan keskustelun aikana. Sukupuolten välillä ei mielestäni esiintynyt merkittäviä eroja. 

  

 

7.1.4. Jälkitavujen vokaalienvälinen h 

 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h oli lukumääräisesti useimmin käytössä N5:llä, N6:lla, 

M3:lla, M5:llä ja M6:lla. Vahvasti ”hoon päältä puhuvien” informanttien kielessä esiintyi 

myös h:n toisen asteen metateesia. Voimakkaasti alueellisesti leimaava h oli hieman 

enemmän miesten kuin naisten suosima. 

 

 

7.2. Puhekielen variaatio Oulun seudulla asuttujen vuosien perusteella 

 

Jokainen kielenoppaista on asunut Oulun seudulla pitkään. 1939–1966 syntyneet infor-

mantit ovat haastatteluhetkellä asuneet Oulun seudulla vähintään 22 vuotta ja vuosina 

1970–1973 syntyneet kielenoppaat ovat tällä alueella asuneet 10–20 vuotta. Kauemmin 

Oulun seudulla asuneeseen ryhmään kuuluvat N5, N6, M1, M4, M5 ja M6. Käytän tässä  
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kohtaa vertailua ryhmän kuvaamiseksi kirjainta A. Ryhmä B on puolestaan alle 20 vuotta 

Oulun seudulla asuneet henkilöt. Nämä informantit ovat N1, N2, N3, N4, M2 ja M3. 

Sukupuolijakauma ei mene tasan. 

 

 

7.2.1. Inessiivi 

 

Asuinvuosien perusteella jaetuissa ryhmissä inessiivin variaatio jakautui siten, että ryh-

mässä A puolella informanteista esiintyi yleiskielen mukainen inessiivi. Puolet informan-

teista suosi murteellista, yksinäis-s:llistä varianttia. B-ryhmässä, jonka muodostavat 10–

20 vuotta Oulun seudulla asuneet henkilöt, vallitsi yleiskielinen inessiivi. Vain yhden in-

formantin, M3:n, puhekielessä vallitsi murteellinen sA-inessiivi .Murteellinen, yksinäis-

s:llinen inessiivi esiintyi parhaiten siis niillä informanteilla, jotka olivat asuneet yli 40 

vuotta Oulun seudulla. 

 

 

7.2.2. Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät 

 

Jälkitavujen eA-yhtymät esiintyivät murteellisena iA-yhtymänä vallitsevasti jopa yksin-

omaisesti lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneilla informanteilla, eikä eroa voinut ha-

vaita Oulun seudulla asuttujen vuosien perusteella. Jälkitavujen iA-yhtymä lienee vielä 

aktiivisessa käytössä molemmilla murrealueilla, eikä yleistyvä ee-variantti ollut vielä le-

vinnyt tämän tutkimuksen informanttien puhekieleen vallitsevaksi.  

 

Jälkitavujen OA-yhtymä esiintyi yleiskielen mukaisena tässä tutkimuksessa kaikkien 

kieltenoppaitten vallitsevampana tai jopa yksinomaisena kielenpiirteenä lukuun ottamatta 

N6:ta, jonka puhekielessä murteellinen muoto UA esiintyi täydellisenä. N6 on haastatte-

luhetkellä asunut Oulun seudulla liki viiden vuosikymmenen ajan. Nuoremmassa ryh-

mässä M3 suosi puheessaan yhtä paljon sekä murteellista UA- että yleiskielistä OA-yhty-

mää. 
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7.2.3. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit 

 

Molemmissa ikäryhmissä yksikön 1. ja 2. persoonan pronominivalinnat olivat peräpoh-

jalaismurteille tyypilliset, murteelliset variantit mie ja sie. Nuoremmassa ikäryhmässä 

vain M2:lla oululaismurteelle tyypillinen variantti mää esiintyi täydellisesti, ja myös N3 

suosi lähes yksinomaisesti mää-muotoa. Vanhemmassa ryhmässä A mie oli myös vallit-

sevampi, mutta M4 suosi oululaista mää-varianttia sekä yleiskielistä pronominia minä, ja 

M5:n puheessa yleiskielinen minä esiintyi yksinomaisesti.  

 

Yksikön 2. persoonan pronominit mukailivat molemmissa ryhmissä sitä, miten yksikön 

1. persoonan persoonapronominia käytettiin. Sinä-sanaa esiintyi kaikissa haastatteluissa 

suhteellisen vähän. Kuitenkin frekvenssiluvut näyttävät, että murteellista sie-varianttia 

suosittiin ryhmässä A, jonka informantit ovat asuneet B-ryhmää kauemmin Oulun seu-

dulla. 

 

  

7.2.4. Jälkitavujen vokaalienvälinen h 

 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h on selkeästi aktiivisessa puhekielessä ryhmän A infor-

manteilla. Selkeitä ”h:n päältä -puhujia” olivat N5, N6, M5 ja M6. He kaikki ovat asuneet 

Oulun seudulla enemmän kuin 22 vuotta – enimmillään jopa miltei 50. Kaikilla heillä 

esiintyi myös h:n toisen asteen metateettisia muotoja. 

 

B-ryhmässä, jossa informantit ovat asuneet Oulun seudulla 10–20 vuoden ajan, oli vo-

kaalienvälinen h aktiivisessa käytössä vain M3:lla. Kaikilla informanteilla esiintyi jälki-

tavujen vokaalienvälinen h vähintään kerran, mutta ei välttämättä toisen asteen metateet-

tista muotoa. Piirre ei välttämättä esiintynyt muutenkaan systemaattisesti, vaan satunnai-

sesti silloin tällöin. Tutkimukseni olisi laajentunut paljon, jos olisin tutkinut vokaalienvä-

listä h:ta muotoryhmittäin tai olisin listannut kaikki mahdolliset vokaalienvälisen h:n 

esiintymäpaikat.  

 

 



50 

 

Mielenkiintoinen havainto tästä murteellisesta ja maakunnallisesti leimallisesta kielen-

piirteestä on se, että jälkitavujen vokaalienvälinen h on säilynyt parhaiten niillä informan-

teilla, jotka ovat asuneet kauimmin Oulun seudulla. Lisäksi vokaalienvälinen h on säily-

nyt M3:lla, joka on asunut Oulun seudulla alle 20 vuoden ajan. Hänet voisi luokitella 

tyypilliseksi murteenpuhujaksi sukupuolensa perusteella. 

 

 

7.3. Kansanlingvistinen yhteenveto 

 

Kaikki informantit vastasivat erilliseen kyselyyn, eikä yhtään täysin tyhjää lomaketta pa-

lautunut minulle. Vastausten pituudet vaihtelivat, mutta likimain kaikkiin kysymyksiin 

vastattiin tavalla tai toisella. Lomakkeessa kysymysten tarkoitus oli selvittää kielenoppai-

den murretietämystä, ja mitä murrepiirteitä vastaajat havaitsivat omassa puheessaan. Si-

vusin myös asennoitumista murteella puhumiseen ja murteen suosimiseen. 

 

Vaikka suurin osa tutkimukseni kielenoppaista on korkeasti koulutettua, eivät fennistiset 

termit ole tuttuja. Opiskelu- ja työhistoriat vaihtelevat, eikä kukaan informanteista varsi-

naisesti ole perehtynyt tai erikoistunut suomen kieleen. Kielitieteellisesti tarkasteltuna in-

formantit saattoivat puhua ylimääräisistä kirjaimista tai eri konsonanteista, kun tarkoite-

taan äänteiden määrän lisääntymisestä. Vokaalienvälistä h:sta käytettiin muun muassa ni-

mitystä h-efekti. Kiinnostusta kieleen ja murteisiin on joillakin osallistujista, ja muutama 

heistä kertoikin myös lukevansa paljon monipuolista kirjallisuutta. 

 

Yleisgeminaatio onkin yleisin murrepiirteistä, jonka maallikot tunnistavat. Yleisgeminaa-

tio tarkoittaa lyhyen painollisen tavun jälkeisen konsonantin kahdentumista pitkän vo-

kaalin tai diftongin edellä. Ei-kielitieteilijöiden on havaittu kuvaavan ilmiötä usein esi-

merkiksi konsonanttien tuplaamisena, lisäämisenä tai kaksintamisena. Vokaalienvälistä 

h:ta maallikot ovat kuvailleet muun muassa seuraavin sanoin: h:ta tungetaan joka rakoon 

tai h-kirjainta ”viljellään”. (Mielikäinen & Palander 2014: 153–161.)  

 

Aila Mielikäinen on todennut, että murteen säilyminen naisten puhekielessä toteutuu 

useimmiten vanhemmissa ikäryhmissä ja alemmissa sosiaaliryhmissä.  Koulutus vaikut-

taa usein sukupuolten välisiin eroihin. Miehiä on yleensä pidetty naisia murteellisempina, 

ja etenkin keski-ikäisten ryhmässä. Kuitenkin kouluttautuneiden miesten keskuudessa 
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murteellisuus on saattanut hävitä, mikäli miehellä on riittävä ammattipätevyys tai korkea 

koulutus. Tämä on mahdollisesti koettu statuksen omaisena asiana, ja kieli on muuttunut 

yleiskielen suuntaan. Naisille statuksen ei ole todettu merkitsevän läheskään yhtä paljon 

kuin miehille. (Mielikäinen 1988: 95.) 

 

Omassa tutkimuksessani voin nähdä samoja tuloksia, mutta myös yleisestä näkemyksestä 

poikkeavia. Tutkimuksessani mukana olleet informantit ovat sangen kouluttautuneita: 

suurimmalla osalla on vähintään opistoasteen tutkinto – ja hyvin monella akateeminen 

loppututkinto. Tutkimukseni pohjalta voin todeta, että murteellisuutta puhekielessä on 

sekä korkeasti koulutetuilla naisilla että vähemmän koulua käyneillä. Myös miesinfor-

manttien puhekielestä kävi ilmi, että murteellisuutta on akateemisen loppututkinnonkin 

suorittaneiden henkilöiden arkikielessä. Yleiskielisempää puhetta havaitsin sekä korkea-

koulussa opiskelleella että ammatillisen tutkinnon suorittaneella.  

 

 

7.4. Informanttien murteellisuus 

 

Tarkastelin informanttieni puhetta vielä siltä kannalta, miten hyvin kunkin haastatellun 

oma käsitys puhekielensä murteellisuudesta vastaa todellisuudessa käytössä olevaa kieltä. 

Tein koosteen haastatteluista saatujen tulosten ja kyselylomakkeen vastausten perus-

teella. En ole pisteyttänyt lomakkeen vastauksia vaan olen käsitellyt niitä sisällönanalyy-

sin avulla. Todellisen puhekielen pystyin tulkitsemaan haastatteluista saamieni tulosten 

perusteella. Havaintoja esitän taulukoissa 7 ja 8.  

 

Taulukot ovat hyvin yksinkertaiset, ja luokittelu on aika karkeajakoinen. Koska en ole 

pisteyttänyt vastauksiani, eivät luokitteluni perustu eksakteihin lukuihin. Jouduin monen 

informantin kohdalla puntaroimaan, millainen murteenpuhuja tämä on. Osalla informan-

teista Oulun murteen tyypillisiä piirteitä ei esiintynyt juuri lainkaan (N6, M3, M6). Joi-

denkin puheessa vallitsi paljon yleiskielen mukaisia piirteitä, kuten minä ja eA- ja OA-

yhtymät (N1, M5). Jos jokin tai useampi Tervolan murteen piirre oli aktiivisena puheessa, 

luokittelin informantin lähemmäksi Peräpohjolan murteen puhujaa kuin Oulun. Lähes 

kaikilla oli käytössä mie, mutta esimerkiksi M5 käytti yleiskielen minä-pronominia eikä 

oululaisvarianttia mää. M5 kuitenkin suosi puheessaan varsin paljon vokaalienvälistä 

h:ta, joten hänet luokittelin Peräpohjolan murteen puhujaksi.  
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TAULUKKO 7. Käsitys informanttien puhekielen murteellisuudesta. 

 

 

 

Taulukkoon 7 kokosin jokaisen informantin oman käsityksen siitä, puhuuko tämä Perä-

pohjolan tai Tervolan murretta. Pystysarakkeissa on näkyvillä minun käsitykseni infor-

manttien kielestä. Seitsemän informanttia (N2, N3, N4, N5, N6, M1, M6) ilmoitti puhu-

vansa peräpohjalaisittain. M1 toisaalta toi vastauksissaan esille, että oma puhekieli on 

hyvin lähellä Oulun murretta, minkä vuoksi M1 on myös ryhmässä Puhuu omasta mie-

lestään Oulun murretta.   

 

Informantin käsi-

tys 

 

Puhuu omasta mieles-

tään Tervolan/ 

Peräpohjolan mur-

retta 

 

Puhuu 

omasta 

mielestään 

Oulun 

murretta 

 

Ei puhu omasta mie-

lestään Tervolan/ 

Peräpohjolan mur-

retta 

 

Ei puhu 

omasta mie-

lestään Ou-

lun mur-

retta 
 

Tutkijan käsitys 

 

Puhuu murteelli-

sesti Tervolan tai 

Peräpohjolan 

murretta 

 

 

 

N2, N4, N5, N6, 

M1, M6 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

M3, M5 

 

 

Ei puhu murteelli-

sesti Tervolan tai 

Peräpohjolan 

murretta 

 

 

 

N3 

  

 

 

N1, M2, M4 

 

 

Puhuu murteelli-

sesti Oulun mur-

retta 

 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei puhu murteelli-

sesti Oulun mur-

retta 

    

 

 

N6, M6 
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Peräpohjolan murteen omaksi puhekielekseen maininneista kuusi puhuikin vielä joko sel-

keästi tai ainakin jonkin verran Tervolan murretta. Vain N3:n puhe oli enemmän oulu-

laistunutta kuin pysynyt peräpohjalaisena. N3 esimerkiksi suosi kielessään oululaista 

mää-varianttia lähes poikkeuksetta. N3:n puheessa vallitsi jälkitavujen murteellinen iA-

variantti, joka on yhteinen Tervolan ja Oulun murteille. Inessiivi hänellä oli yleiskielen 

mukainen, ja vokaalienvälinen h esiintyi vain muutamia kertoja. N4, N5, N6 ja M6 pitivät 

itseään Tervolan murteen puhujina, ja heidän kielitietoisuutensa korreloikin todellisen 

puheen kanssa hyvin. N6 ja M6 eivät itse havainneet lainkaan oululaisuuksia omassa pu-

hekielessään, mikä myös vastasi todellista kielenkäyttöä. 

 

Kaksi tutkimukseeni osallistunutta henkilöä (M1, M2) kertoivat puhuvansa oululaisittain. 

M2:n puheessa ei peräpohjalaismurteiden tyypillisiä kielenpiirteitä esiintynyt. Molem-

mille murteille yhteinen, murteellinen iA-variantti oli käytössä täydellisenä. Inessiivi 

M2:lla oli yleiskielen mukainen, ja yksikön 1. persoonapronomini puheessa oli pääsään-

töisesti Oulun murteelle tyypillinen mää. Vokaalienvälinen h ei ollut aktiivisessa käy-

tössä M2:n puheessa. M1 kertoi Tervolan ja Oulun murteen olevan lähellä toisiaan. In-

formantin luokittelin kuitenkin henkilöksi, jonka puhe on lähempänä Peräpohjolan mur-

retta. M1 suosii puheessaan peräpohjalaisvariantteja mie ja sie yksikön 1. ja 2. persoonan 

pronomineissa, ja jälkitavujen eA-yhtymät esiintyivät lähes täysin murteellisena iA-vari-

anttina. Oululaisuuksia en havainnut, jos ei sekä Tervolan että Oulun murteille yhteisiä 

kielenpiirteitä huomioida.  

 

M3 ja M5 eivät pitäneet itseään peräpohjaismurteen puhujina. M3:n puheessa kaikki tut-

kimani kielenpiirteet esiintyivät vahvoina, enkä havainnut oululaispiirteitä lainkaan hä-

nen puheessaan. En laske pelkästään oululaispiirteiksi muotoja, jotka vanhastaan esiinty-

vät molemmissa murteissa. Näitä ovat yksinäis-s:llinen inessiivi sekä jälkitavujen iA- ja 

UA-yhtymät. M5:n puheessa vokaalienvälinen h oli aktiivisessa käytössä, minkä vuoksi 

luokittelin hänet Peräpohjolan murteen puhujaksi. Hän ei myöskään suosinut mää-vari-

anttia, eivätkä jälkitavujen eA-yhtymät olleet yleiskielen mukaisia.  

 

N1, M2 ja M4 eivät omasta mielestään puhuneet enää Peräpohjolan tai Tervolan murretta. 

Omat havaintoni tukevat myös tätä, joskaan kaikkia ei voi luokitella Oulun murteenkaan 

puhujiksi. Ainoastaan M2 puhuu eniten oululaisittain myös tutkimustulosteni perusteella. 

N1:n ja M4:n puhetta voisi havaintojen perusteella kuvailla yleiskielen mukaiseksi.  
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N1 vastasi kyselylomakkeen kohtaan 11. Puhutko mielestäsi Peräpohjolan (Tervolan) 

murretta? 

 

(107) En. Nykyisin puhun enemmänkin yleiskieltä. (N1) 

 

Taulukossa 8 esittelen yksinkertaisen janan avulla tutkimukseen osallistuneiden infor-

manttien murteellisuuden. Mitä enemmän informantin puhe on peräpohjalaista, on hän 

janalla sijoittunut vasemmalle. Mitä vähemmän Peräpohjolan tai Tervolan murteen piir-

teitä esiintyy puhekielessä, sitä enemmän informantti sijoittuu oikealle. Informanttien 

puhe ei välttämättä ole oululaistunut täysin, vaan osan puhe on ennemminkin lähellä 

yleiskieltä. 

 

TAULUKKO 8.  Informanttien murteellisuus. 

 

 

Vahvimmin Peräpohjolan murretta puhuvat N6, N5, N4, M6 ja M3. Jonkin verran perä-

pohjalaisuuksia puheessaan käyttävät N2, M1 ja M5. Heidän puheessaan esimerkiksi mie 

on vahvasti käytössä (N2, M1), sekä vokaalienvälinen h esiintyy aktiivisena (M5).  N1 

suosii vielä mie-varianttia muunnoksineen. N3:n puhe on naisista vähiten peräpohjalai-

nen, ja miehistä M4 ja M2 puhuvat eniten oululaisittain tai yleiskielen mukaisesti. 

 

Murrepiirteistä oikeastaan vain yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit voivat edustaa sel-

keästi joko oululaisuutta tai peräpohjalaisuutta. Oulun ja Peräpohjolan murteista juuri Ke-

min alamurteessa on vanhastaan paljon yhtäläisyyksiä, joita käsittelin jo aiemmissa lu-

vuissa. (kts. luvut 4.3, 4.4). Murteita toisistaan erottavia piirteitä on varsin vähän, ja enim-

mäkseen eroja tulee Peräpohjolan murteelle tyypillisten piirteiden perusteella. Näitä ovat 

muun muassa tutkimani yksikön 1. ja 2. persoonapronominit ja vokaalienvälinen h.  

 

 

Peräpohjo-

lan 

tai 

 

 

     

 

N6     N5    N4          N2            N1             N3 

 

 

Oulun 

murre  

tai 

Tervolan 

murre 

M6    M3                    M1 M5                M4        M2 

                                                
yleiskielen 

mukainen 

puhe 



55 

 

Tutkimukseeni lisäinformaatiota siitä, onko puhekieli muuttunut nykyisen asuinpaikan 

kieleen, olisi voinut tutkia esimerkiksi Oulun murteelle ominaisen tekkiin, näkkiin -tyyp-

pisen imperfektin mahdollisista esiintymisistä informanttien puhekielessä.   
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8. PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut Tervolasta Oulun seudulle muuttaneiden henki-

löiden puhekielen variaatiota sekä heidän havaintojaan puhekielestä. Tutkimukseni ai-

neisto koostuu kyselylomakkeista ja nauhoitetuista keskusteluista. Aineistoni olen kerän-

nyt syksyjen 2010 ja 2011 aikana.  

 

Informantteja tutkimuksessani on yhteensä 12. Miehiä ja naisia on kuusi, joten sukupuo-

lijakauma menee tasan. Jokainen informanteista on asunut Oulun seudulla yli kymmenen 

vuoden ajan, ja enimmillään asuinvuosia Oulussa on kertynyt miltei 50. Kaikki kielenop-

paat ovat kouluttautuneita, ja suuri osa tutkimukseni informanteista on suorittanut kor-

keakoulututkinnon.  

 

Nauhoitteista tutkin neljää kielenpiirrettä, joista kahden murrevariantit ovat yhteisiä sekä 

Tervolan että Oulun murteille. Nämä piirteet ovat yksinäis-s:llinen inessiivi sekä jälkita-

vujen eA- ja OA-yhtymät, jotka murteellisissa asuissaan ovat -iA ja -OA. Kaksi muuta 

kielenpiirrettä puolestaan erottavat Peräpohjolan ja Oulun murteet toisistaan. Nämä ovat 

yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominit sekä jälkitavujen vokaalienvälinen h. Jäl-

kimmäiset tutkimukseni kohteet luetaan yleensä maakunnallisesti leimaaviksi kielenpiir-

teiksi. 

 

Inessiivin edustus vaihteli yksilöittäin. Kauimmin Oulun seudulla asuneilla informan-

teilla murteinen variantti -sA dominoi yleensä. M3:lla yksinäis-s:llinen inessiivi oli ainut 

puheessa esiintynyt muoto. Murteellista sA-muotoa esiintyi kuitenkin lähes kaikilla, paitsi 

M2:lla yleiskielinen ssA-variantti oli täydellinen.  

 

Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien edustus myötäili omaa ennakko-oletustani, joka minulla 

oli ennen aineiston analyysia. Murteellinen iA-yhtymä oli vallitsevampi kuin yleiskieli-

nen -eA. Vain yhdellä informanteista jälkitavujen eA-yhtymä oli valtaedustuksena, ja yh-

dellä piirteen suosiminen meni tasan. Peräti viisi informanttia käytti yksinomaan murteel-

lista iA-varianttia puheessaan. Varianttihan on yhteinen sekä Oulun että Tervolan mur-

teissa. Jälkitavujen eA-yhtymien osalta yleistymässä oleva variantti -ee ei juurikaan ollut 

levinnyt informanttieni puheeseen. Esiintymiä oli vain muutama. 
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Jälkitavujen OA-yhtymien osalta vallitsevin variantti oli -OA. Jopa viidellä kielenoppaalla 

tämä piirre oli yksinomainen. UA-variantti dominoi selkeimmin kahdella informantilla, 

jotka molemmat olivat asuneet Oulun seudulla jo liki 50 vuoden ajan. Kahdella muulla 

haastatellulla UA-variantti dominoi, mutta ero yleiskielen mukaiseen OA-yhtymään ei ol-

lut suuri. Oiennut ja leviämässä oleva OO-variantti esiintyi vain kerran yhden informan-

tin, N5:n, puheessa. 

 

Peräpohjalaismurteelle tyypilliset mie ja sie ovat edelleen elävästi käytössä suurimmalla 

osalla kielenoppaista. Oululaisvariantti mää esiintyi dominoivana kahdella informantilla, 

ja joitakin kertoja myös muilla. Oulun murteelle tyypillinen nää ei ollut aktiivisessa käy-

tössä kenelläkään tutkimukseen osallistuneesta henkilöstä. 

 

Vokaalienvälistä h:ta tarkastelin vain esiintymien lukumäärän suhteen, en muotoryhmit-

täin. Kokonaisfrekvenssin lisäksi laskin toisen asteen metateettisen h:n frekvenssin. Tä-

täkään piirrettä en luokitellut eri muotoryhmiin. Kiinnostukseni vokaalienvälistä h:ta koh-

taan oli vain siinä, miten paljon peräpohjalaismurteille tunnusomainen piirre on käytössä 

informanttieni puhekielessä.  

 

Vokaalienvälinen h esiintyi kaikilla kielenoppailla vähintään kerran. Viidellä informan-

tilla piirteen voidaan sanoa olevan edelleen elävänä arkikielessä. Viiden muun kohdalla 

esiintymiä oli muutamia. Toisen asteen metateettinen h esiintyi samassa suhteessa niiden 

kielenoppaiden puheessa, joilla muutenkin vokaalienvälinen h oli aktiivinen. Mielenkiin-

toinen havainto oli se, että ”h:n päälle” puhujia ovat kauimmin Oulun seudulla asuneet 

henkilöt. Vähemmän aikaa alueella asuneista ainoastaan M3 käytti puheessaan vokaalien-

välistä h:ta hyvin luonnollisesti. 

 

Kyselylomakkeella selvitin tutkimuksessa mukana olleiden henkilöiden havaintoja Perä-

pohjolan ja Oulun murteista ja heidän suhtautumistaan omaan puhekieleen. Kysymykset 

lomakkeessa olivat avoimia, ja tuloksia tarkastelin sisällönanalyysin avulla. Informantit 

olivat havainneet joitakin peräpohjalaisuuksia ja oululaisuuksia puheessaan. Hyvin moni 

ilmoitti käyttävänsä murresanoja, jotka liittyvät Oulun murteeseen.  
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Nää-variantti oli hyvin tunnistettu Oulun murteen tyypilliseksi piirteeksi. Osa informan-

teista ilmoitti toisinaan käyttävänsä tätä, ja samoin yksikön 1. ja 2. persoonan persoona-

pronomineja mää ja sää. Peräpohjolan murteen sanoiksi mie ja sie tunnistivat kaikki in-

formantit, ja yhtä kielenopasta lukuun ottamatta kaikki kertoivat myös käyttävänsä näitä 

puheessaan. Lyhyempiä pikapuhemuotoja mä ja sä ei kukaan kertonut suosivansa, mutta 

kahden informantin puhekielestä havaitsin näitä analysoidessani nauhoituksia.  

 

Kyselylomakkeeseeni en ole ollut täysin tyytyväinen. En muuttanut sitä kandidaatintut-

kielmani tekemisen jälkeen, koska osa informanteista oli samoja kuin pro gradu -työssäni. 

Kysymysten muotoilu on paikoin jopa alkeellinen, ja vastaukset jäivät monin paikoin ly-

hyiksi. Olen asettanut kysymyksiä liian usein -ko- ja -kö-muotoihin. Onnekseni useat in-

formantit kirjoittivat pitkiäkin vastauksia, vaikka kysymyksiin olisi voinut vastata vain 

sanoilla kyllä tai ei.  

 

Peräpohjolan murteen vahvoja puhujia tutkimuksessani olivat N5, N6, M3 ja M6. Heidän 

puhekielensä ei ollut oululaistunut, vaikka asuinvuosia Oulun seudulla onkin takana jo 

vuosikymmeniä. M3:a lukuun ottamatta kaikki muut vahvoista murteenpuhujista pitivät 

itseään Tervolan murteen puhujina. Eniten Oulun murteen piirteitä suosivat puheessaan 

N3 ja M2. N3 piti itseään peräpohjalaismurteen puhujana, mutta M2 ei kertonut Tervolan 

murteen tulevan enää luonnostaan. 

  

Miten paljon kieli on todellisuudessa säilynyt tai muuttunut, on vaikea arvioida. Minulla 

ei ole tiedossa, millainen kunkin informantin puhekieli on tarkalleen ollut ennen Oulun 

seudulle muuttoa. En siis tiedä, millaiset kielenpiirteet ovat olleet tai mitä variantteja ku-

kin kielenopas on suosinut. Lähes kaikki tutkimukseeni osallistuneet henkilöt olivat sitä 

mieltä, että murre tai puhekieli on osa identiteettiä. Murteella puhuminen koettiin tärke-

äksi, ja osa kielenoppaista kertoi olevansa myös erittäin ylpeitä omasta kotimurteestaan. 

Päätössanoiksi on aika helppo yhtyä N6:n sanoihin: 

 

(108) Eihän komiampaa murretta olekhan. (N6) 
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9. LÄHTEET  

 

Tutkimusaineisto 

ONA = Oulun nauhoitearkisto 
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LIITE 1  

 

Kyselylomake informanteille 

 

1. Syntymävuotesi:    

2. Sukupuolesi:    

3. Syntymäkuntasi ja -kyläsi:  

4. Koulutustaustasi: 

5. Asuinpaikkasi elämäsi aikana (luettele mahdollisimman tarkasti: esim. Tervola 1972–

91, Tampere 1991–92, Oulu 1992–99, Haukipudas 1999-): 

6. Äitisi syntymäkunta ja -kylä: 

7. Isäsi syntymäkunta ja -kylä: 

8. Elääkö taloudessasi muita aikuisia? Jos elää, mikä on hänen/heidän syntymäkuntansa? 

9. Ovatko yhteytesi Tervolaan edelleen tiiviit? Kuinka usein olet yhteydessä esim. van-

hempiisi, sukulaisiisi, tai kuinka usein käyt paikkakunnalla? 

10. Mitä murre merkitsee sinulle? 

11. Puhutko mielestäsi Peräpohjolan (Tervolan) murretta? 

12. Mitä Peräpohjolan murteen piirteitä havaitset omasta puhekielestäsi? 

13. Mitä Oulun murteen piirteitä havaitset omasta puhekielestäsi? 

14. Havaitsetko yhtäläisyyksiä Oulun ja Peräpohjolan murteissa? 

15. Mitä eroja havaitset Oulun ja Peräpohjolan murteissa? 

16. Oletko ylpeä omasta murteestasi? 

17. Uskallatko puhua avoimesti omalla murteellasi? 

18. Oletko tietoisesti koskaan pyrkinyt eroon omasta murteestasi? 

19. Tunnistetaanko sinun puhekielestäsi vielä, mistä olet syntyisin? 

20. Onko sinulle sattunut kommelluksia murteen takia? Jos on, kerro siitä! 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 2 

 

Informanttien esittely:  

 

N1  

N1 oli haastatteluhetkellä 38-vuotias ja hän oli asunut Oulun seudulla 19 vuoden ajan. N1 

muutti suoraan Tervolasta Ouluun. Informantilla on korkeakoulututkinto ja pätevöitymis-

opintoja. Vanhemmat ovat kotoisin Tervolan ja Tornion murteiden alueilta.  

 

 

N2 

N2 oli haastatteluhetkellä 38-vuotias. Oulun seudulla hän oli asunut yhtäjaksoisesti nyt 

10 vuoden ajan. Myös aiemmin hän oli asunut kolme vuotta alueella, mutta välillä asunut 

muualla – enimmäkseen peräpohjalaismurteiden alueella. N2 on asunut hetken myös pää-

kaupunkiseudulla sekä Keski-Euroopassa. Tervolasta N2 on muuttanut pois 20-vuoti-

aana. Vanhempien syntymäkunnat ovat Tervolan ja Koillismaan murteiden alueilla. 

Haastatteluhetkellä N2 suoritti yliopistossa loppuvaiheen maisteriopintoja. 

 

 

N3 

N3 oli haastatteluhetkellä 38-vuotias. Hän on opiskellut Oulussa neljän vuoden ajan, 

minkä jälkeen N3 asui pari vuotta pääkaupunkiseudulla. Haastatteluhetkellä informantti 

oli asunut nykyisellä asuinpaikallaan 10 vuoden ajan. Tervolasta informantti on muutta-

nut pois 19-vuotiaana, ja hän on asunut parin vuoden ajan Isossa-Britanniassakin. N3 on 

suorittanut akateemisen loppututkinnon. Vanhemmat ovat syntyisin Keski-Pohjanmaan 

ja Tervolan murteiden alueilta.  

 

 

N4 

N4 oli haastatteluhetkellä 40-vuotias. Oulun seudulla informantti oli asunut 15 vuoden 

ajan. Aiemmat asuinpaikat sijoittuvat peräpohjalaismurteiden alueelle. Vanhempien syn-

tymäkunnat sijoittuvat Koillismaan murteen puhuma-alueille. Tervolasta informantti 

muutti pois 18-vuotiaana, mutta on asunut aikuisiällä myöhemminkin hetken lapsuus-

paikkakunnallaan. N4 on suorittanut ammatillisen korkea-asteen tutkinnon.  



N5 

N5 oli haastatteluhetkellä 66-vuotias. Hän on muuttanut Tervolasta lukio-opintojen 

vuoksi naapurikaupunkiin 16-vuotiaana, minkä jälkeen N5 lähti opiskelemaan Oulun yli-

opistoon. Oulun seudulla asuttuja vuosia informantille oli haastatteluhetkeen mennessä 

kertynyt 47. N5 on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Informantin vanhemmat 

olivat syntyperäisiä tervolalaisia. 

 

 

N6 

N6 oli haastatteluhetkellä 70-vuotias. Oulun seudulle informantti on muuttanut Tervo-

lasta suoraan, ja asuinvuosia Oulun alueella on takana 48. N6:lla on suoritettuna toisen 

asteen opintoja ja erilaisia ammatillisia kursseja. Vanhemmat olivat syntyperäisiä tervo-

lalaisia. 

 

 

M1 

M1 oli haastatteluhetkellä 44-vuotias. Hänellä on akateeminen loppututkinto ja erikois-

tumisopintoja omalla alallaan. Haastatteluhetkeen mennessä M1 on asunut Oulun seu-

dulla 22 vuoden ajan. Tervolan lisäksi hän on asunut Tornion ja Kemin murteiden pu-

huma-alueilla ennen Oulun seudulle muuttoaan. Vanhempien syntymäkodit ovat Tervo-

lan ja Tornion murteiden alueilla.  

 

 

M2 

M2 oli haastatteluhetkellä 38-vuotias. Oulun seudulle hän muutti 19-vuotiaana ja asui 

ensin yhtäjaksoisesti kahdeksan vuoden ajan. Tämän jälkeen hän on asunut Kainuussa ja 

Pohjois-Lapissa. Oulun seudulla haastatteluhetkeen mennessä M2 on asunut jälleen kuusi 

vuotta. Vanhemmat ovat syntyisin Keski-Pohjanmaan ja Kemijärven murteiden puhuma-

alueilta. M2 on ylioppilas, minkä jälkeen hän on suorittanut ammatillisen tutkinnon. 

 

 

 

 

 



M3 

M3 oli haastatteluhetkellä 41-vuotias ja Oulun seudulla hän oli asunut yhtäjaksoisesti 15 

vuoden ajan. Aiemmin M3 oli asunut Oulussa opiskeluajan, yhteensä neljä vuotta. Muita 

asuinpaikkoja ennen viimeisintä Oulun seudulle muuttoa on peräpohjalaismurteiden alu-

eella. M3 on suorittanut opistoasteen tutkinnon. Vanhempien syntymäkunta on Tervola. 

 

 

M4 

M4 oli haastatteluhetkellä 49-vuotias. Oulun seudulla hän oli opiskellut nuoruudessaan 

parin vuoden ajan, minkä jälkeen M4 asui Tervolassa. Oulun seudulla viimeisimmän 

muuton jälkeen M4 oli haastatteluhetkeen mennessä asunut 21 vuoden ajan. Oulun seu-

dulla M4 on asunut siis yhteensä 23 vuoden ajan, kun opiskeluaika lasketaan mukaan. 

M4 on suorittanut akateemisen loppututkinnon. Vanhemmat ovat syntyperäisiä tervola-

laisia. 

 

 

M5 

M5 oli haastatteluhetkellä 53-vuotias. Tervolasta M5 muutti 15-vuotiaana naapuripitä-

jään, ja murrealue pysyi lähes samana. Nuorukaisena hän on asunut parin vuoden ajan 

Ruotsissa. Oulussa M5 asui tämän jälkeen kuuden vuoden ajan, minkä jälkeen muutama 

vuosi vierähti Keski-Pohjanmaalla. Oulun seudulle M5 palasi, ja haastatteluhetkeen men-

nessä hän oli asunut yhtäjaksoisesti seudulla 20 vuotta. Yhteensä Oulun seudulla asuttuja 

vuosia on 26. M5 on suorittanut opistoasteen tutkinnon, ja lisäksi hänellä on suoritettuna 

yliopisto-opintoja parin vuoden ajalta. M5:n vanhempien syntymäkunta on Tervola. 

 

 

M6 

M6 oli haastatteluhetkellä 72-vuotias. Oulun seudulla hän on asunut 49 vuoden ajan, ja 

seudulle mies on muuttanut suoraan Tervolasta. M6 on suorittanut alemman korkeakou-

lututkinnon. Vanhemmat olivat syntyisin Tervolasta. 

 

   

   


