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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -kysymykset 

 

Kainuun murteissa tavataan astevaihtelun piiriin kuuluvista kaksitavuisista nomineista 

kolmenlaista monikkotyyppiä: pitkistä kannosta, pitkistä kannoista ja pitkistä kantoista. 

Monikkomuodot ovat siis sellaisia, joista diftongin i on kadonnut (niistä pytystä), 

sellaisia, joissa on diftongi ja heikko aste (niistä hampuista), tai sellaisia, joissa on 

diftongi ja vahva aste (pittoessa ’pidoissa’, koukkuilla). Näistä jälkimmäinen eli vahva-

asteinen monikkotyyppi on erikoinen ja juuri Kainuun murteille tyypillinen. Jos sana sen 

sijaan ei ole astevaihtelun alainen, voi se Kainuun murteissa esiintyä yleiskielisen 

muodon lisäksi kahdessa eri monikkomuodossa: sellaisessa, josta diftongin i on kadonnut 

(nuissa talossa), tai sellaisessa, jossa on diftongi ja yleisgeminaatio (nuissa talloessa). 

(Räisänen 1982: 22–23.) Kainuun murteiden erikoisiin vahva-asteisiin monikko-

muotoihin liittyvät läheisesti Oulun seudun murteessa tavattavat tekkiin-tyyppiset 

imperfektimuodot (Pääkkönen 1971: 153). Ne ovat leviämässä muiden murteiden 

alueelle, ja nykyisin niitä voi kuulla jo ainakin Kainuussa ja Koillismaalla (Mantila 2013: 

413). 

 

Tässä kansandialektologian alaan lukeutuvassa pro gradu -tutkielmassani tarkastelen 

kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten havaintoja edellä mainituista kaksitavuisten 

nominien monikkomuodoista ja Oulun seudun murteen tein ~ tekkiin -tyyppisistä 

imperfektimuodoista. Keskityn tutkimuksessani pääasiassa monikkomuotoihin liittyvien 

havaintojen kartoitukseen. Jaan tarkasteltavat monikkomuodot neljään eri tyyppiin: 

Tarkastelen nuorten havaintoja ensinnäkin sellaisista sananmuodoista, jotka ovat 

astevaihteluttomia ja voivat sisältää yleisgeminaation (issoilla-tyyppi), ja sellaisista 

sananmuodoista, jotka kuuluvat kvantitatiivisen astevaihtelun piiriin ja voivat sisältää 

vahvan asteen näköisen yleisgeminaation (kattoilta-tyyppi)1. Tarkastelen myös 

monikkomuotoja, joihin on voinut yleistyä vahva aste (peltoilla-tyyppi) tai joissa voi 

vahvan asteen lisäksi esiintyä yleisgeminaatiota (kettoilla-tyyppi).

                                                           
1 Räisäsen (1972: 295) mukaan nämä muodot ovat nimenomaan vahva-asteisia eivätkä 

yleisgeminaatiollisia. Tutkimuksessani olen kuitenkin jaotellut ne yleisgeminaatiollisiin 

muotoihin. Vahva-asteisiin muotoihin liittyviä näkökulmia esittelen tarkemmin luvussa 3.4.2. 
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Vertailen tutkimuksessani kajaanilaisten käsityksiä suomussalmelaisten käsityksiin. 

Selvitän, eroavatko kaupunkilaisnuorten havainnot maalaisnuorten havainnoista. Lisäksi 

tarkastelen, ovatko nuorten käsitykset samassa linjassa lingvistisen tiedon kanssa, toisin 

sanoen, vastaavatko ne aiemmissa dialektologisissa ja kansandialektologisissa tutki-

muksissa saatuja tuloksia.  

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää kainuulaisten murrekäsityksiä, jotka toistaiseksi 

ovat jääneet ilman tarkastelua: vastaavaa kansandialektologista, erikoisiin monikko- ja 

imperfektimuotoihin liittyviä käsityksiä kartoittavaa tutkimusta ei ole Kainuun murre-

alueella tehty. Muuallakaan Suomessa ei kyseisiä muotoja ole kansanlingvistisestä näkö-

kulmasta juuri tutkittu, lukuun ottamatta joitain tekkiin-tyyppisiä muotoja tarkastelevia 

opinnäytetöitä (esim. Hägg 2014; Lehtola 2015) sekä Mantilan ja Pääkkösen (2010: 190–

196) ja Mantilan (2013) tutkimuksia. Erikoisia monikkomuotoja ovat aiemmin tutkineet 

ainoastaan Mantila ja Pääkkönen (2010: 190–196).  

 

Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Havaitsevatko nuoret murteellisia monikkomuotoja eli niitä muotoja, joissa 

esiintyy yleisgeminaatiota (issoilla- ja kattoilta-tyyppi), vahva-asteisuutta 

(peltoilla- ja kettoilla-tyyppi) tai diftongittomuutta (esim. isolla, pellolla)? 

 

2. Havaitsevatko nuoret Oulun seudun murteelle ominaisia tekkiin-tyyppisiä imper-

fektimuotoja? 

 

3. Vastaavatko nuorten havainnot aiempaa lingvististä tietoa monikkomuotojen 

tiedostamisesta ja käytöstä? Vastaavatko nuorten imperfektimuotoihin liittyvät 

havainnot lingvististä tietoa tekkiin-tyyppisten muotojen levinneisyyshierarkiasta2? 

 

4. Eroavatko kaupunkilaisnuorten ja maalaisnuorten havainnot toisistaan? 

 

 

 

                                                           
2 Levinneisyyshierarkiasta tarkemmin luvussa 3.3. 



3 
 

1.2. Hypoteesit 

 

Mantila ja Pääkkönen (2010: 195–196) ovat Oulun nykypuhekielen monikko- ja 

imperfektimuotoihin liittyviä käsityksiä koskevassa tutkimuksessaan havainneet, että 

diftongittomia monikkomuotoja ei enää juuri kuule ja että vahva-asteiset ja geminoituneet 

muodot ovat yleistymässä. Myös Räisänen (1972: 291) toteaa, että Kainuun murteiden 

alueella diftongilliset muodot ovat vähintään yhtä yleisiä kuin diftongittomat muodot ja 

nekin yleistyvät.  

 

Kaupunkilaisten ja erityisesti nuorten kaupunkilaisten on myös huomattu käyttävän 

puheessaan yleensä vähemmän murteellisuuksia kuin maaseudulla asuvien (Lappalainen 

2001: 84). Mantilan (2004: 326) mukaan yleisgeminaatio on yksi tyyppiesimerkki 

maantieteellisesti laaja-alaisista puhekielen piirteistä, jotka ovat maaseudulla erittäin 

eläviä mutta jotka kaupungeissa osoittavat sosiaalista variaatiota. Yleisgeminaatio on siis 

piirre, jota kaupungeissa naiset ja nuoret usein karttavat. 

 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella olen muodostanut hypoteesini, ja ne ovat 

seuraavat: 

 

1. Kajaanilais- ja suomussalmelaisnuoret eivät juurikaan havaitse diftongittomia 

isolla-tyyppisiä muotoja, vaan suurimmaksi osaksi he havaitsevat diftongillisia 

muotoja, joihin sisältyy joko vahva-aste tai yleisgeminaatio (esim. issoilla, 

kattoilta, peltoilla, kettoilla).  

 

2. Jos diftongittomia muotoja havaitaan, niitä havaitaan enemmän a-vartaloisista 

kuin O-vartaloisista sananmuodoista, sillä vaaraa muotojen yhteenlankeamisesta ei 

a-vartaloisissa sananmuodoissa ole (tuolla kalalla : nuilla kalolla, vrt. tuolla ukolla 

: nuilla ukolla) (Räisänen 1972: 293). 

 

3. Kajaanilaisnuoret havaitsevat monikko- ja imperfektimuodot useammin yleis-

kielisiksi kuin suomussalmelaisnuoret, ja siten he siis havaitsevat murteellisia 

muotoja vähemmän kuin suomussalmelaiset. 
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2. KANSANLINGVISTIIKKA JA KANSANDIALEKTOLOGIA 

 

Tutkimukseni teoreettinen tausta on kielellisiä käsityksiä tarkastelevassa kansan-

lingvistiikassa ja erityisesti murteisiin keskittyvässä kansandialektologiassa. Tässä 

luvussa esittelen aluksi kansanlingvistiikan taustalla olevia tutkimussuuntauksia, 

sosiolingvistiikkaa ja dialektologiaa. Sen jälkeen käsittelen kansanlingvistiikkaa 

tutkimusalana, sen kehitystä ja nykytilannetta niin kansainvälisesti kuin Suomessakin, ja 

esittelen tärkeimpiä kansanlingvistisiä menetelmiä ja murteen havaitsemiseen liittyviä 

seikkoja ja termistöä. Tuon luvussa esille myös sen, miten oma tutkimukseni niveltyy 

osaksi kansandialektologista teoriaa ja metodologiaa ja kotimaista tutkimusta.  

 

 

2.1. Varhaista kansanlingvistiikkaa: sosiolingvistiikka ja dialektologia  

 

Tutkimuskentällä kansanlingvistiikan voi nähdä sijoittuvan sosiolingvistiikan ja 

dialektologian välimaastoon (Vaattovaara 2009: 27; Mielikäinen & Palander 2002: 90). 

Metodisesti se on kuitenkin seurannut lähinnä sosiolingvististä tutkimusta (Mielikäinen 

& Palander 2002: 90).  

 

Kielellisten asenteiden tutkimus pohjautuu alun perin sosiologiseen ja sosiaali-

psykologiseen asennetutkimukseen, mutta erityisesti kieliasenteista on oltu kiinnos-

tuneita sosiolingvistiikan piirissä, sillä niiden katsotaan vaikuttavan kielenkäyttöön. 

Asenteet voivat esimerkiksi vaikuttaa tiettyjen varianttien omaksumiseen tai kartteluun 

tai kielen tilanteittaiseen vaihteluun. Sosiolingvistisessä kieliasennetutkimuksessa on 

tarkasteltu muun muassa murre-vaihtelua, tilanteista ja sosiaalista vaihtelua sekä kielen 

valintaa monikielisissä yhteisöissä. (Mielikäinen & Palander 2002: 86, 88; Mielikäinen 

& Palander 2014: 19.)  

 

Asenteiden on nähty koostuvan kolmesta eri komponentista. Kieliasenteista puhuttaessa 

ensimmäinen eli kognitiivinen komponentti koskee käsityksiä, joita ihmisillä on 

esimerkiksi erilaisista kielimuodoista, murteista ja kielenpiirteistä. Evaluoivaan 

komponenttiin sen sijaan liittyy kielimuotojen ja kielenpiirteiden esteettisyyden ja 

mieluisuuden arviointi. Konatiivinen eli toiminnallinen komponentti puolestaan koskee 

käyttäytymistä eli sitä, miten asenteet vaikuttavat kielenkäyttöön, mikä voi ilmetä 
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vaikkapa jonkin kielenpiirteen suosimisena tai karttamisena. (Mielikäisen & Palanderin 

2002: 88 mukaan Agheyisi & Fishman 1970: 138–140.) 

 

Kielellisiä asenteita selvitettäessä on usein käytetty erilaisia asteikkoja. Yksi yleisimmistä 

asteikoista on Osgoodin semanttinen differentiaali, jolla voidaan mitata kielimuodon tai 

kielenpiirteen henkilössä herättämiä mielikuvia (esim. kaunis–ruma, vahva–heikko, 

nopea–hidas). Likertin asteikolla puolestaan voidaan kysellä väittämiä vaikkapa omasta 

kielenkäytöstä. Asennetutkimuksessa on käytetty myös nauhoitettuja teemahaastatteluja 

ja avoimia haastatteluja, joilla on koettu saatavan luotettavampia vastauksia kuin 

lomakkeilla. (Mielikäinen & Palander 2002: 89–90.) Näitä samoja menetelmiä on 

käytetty myös kansanlingvistisessä tutkimuksessa. 

 

Kieliasenteita on tutkittu sosiolingvistiikan piirissä jo 1960-luvulta lähtien (Palander 

2011: 11), mutta kaikkein varhaisinta kansanlingvistisesti suuntautunutta tutkimusta on 

tehty dialektologiassa. Tutkimustradition syntypaikkana pidetään Hollantia, missä 

suoritettiin vuonna 1939 murretutkimus kyselylomaketta käyttäen (Weijnen 1999: 131). 

Kyselylomakkeessa pyydettiin informanttia muun muassa nimeämään paikat, joissa 

puhutaan samaa tai lähes samaa murretta kuin informantti itse, ja paikat, joissa puhutaan 

eri murretta (Rensink 1999: 3). Weijnen (1999: 131) kehitti metodin, jonka avulla 

murteita voitaisiin luokitella kyselylomakkeella saatujen vastausten perusteella. Metodi 

oli, että alueet, joissa informantin mielestä puhuttiin samalla tavalla, yhdistettiin kartalla 

nuolella (little arrow method). Nuolten yhdistämistä alueista muodostui laajempia 

murrealueita, jotka erosivat niistä paikoista, joista nuoli puuttui. Nuolimetodin avulla 

saatiin siis selville murteiden väliset rajat. (Weijnen 1999: 131.)  

 

Seuraavaksi kansalaisten murrekäsityksiä kartoitettiin Japanissa vuonna 1957 (Sibata 

1999: 40). Tutkimuksen esikuvana oli Hollannissa aiemmin tehty murrekysely. 

Japanilaiset kielitieteilijät eivät kuitenkaan kokeneet maallikoiden havaintoja tärkeiksi, 

sillä kansalaisten käsitykset murrerajoista eivät vastanneet aiempaa lingvististä käsitystä. 

(Preston 1999: xxx.)  
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2.2. Kansandialektologia ja -lingvistiikka 

 

Tutkimukseni teoreettinen tausta on siis kansandialektologiassa, suuntauksessa, joka 

tarkastelee maallikon eli ei-kielitieteilijän murrehavaintoja. Kansandialektologia on osa 

kansanlingvistiikkaa, jonka kiinnostuksen kohteena ovat maallikoiden kielikäsitykset ja   

-asenteet yleensä. (Palander 2001: 147.) En käytä maallikko-käsitettä arvottavassa merki-

tyksessä, vaan viittaan sillä henkilöön, joka ei ole saanut korkeakoulutasoista kieli-

tieteellistä koulutusta. Maallikon ja ei-kielitieteilijän lisäksi suomalaisessa kansan-

lingvistiikassa on käytetty termejä ei-lingvisti ja tavallinen kielenkäyttäjä tai -puhuja 

(Palander 2011: 13). 

 

Kansanlingvistiikan lähtökohta on ollut se, että aiempi variaationtutkimus ja kielellisten 

asenteiden tutkimus eivät ole ottaneet huomioon sitä, että kielenpuhujien omien 

käsitysten perusteella piirretty kieli- tai murrekartta ei välttämättä vastaa rajoiltaan 

lingvistien omaa karttaa. On vasta vähäistä tietoa siitä, millaisena puhekielen variaatio 

puhujille itselleen näyttäytyy. Juuri tämän puutteen paikkaamiseen kansanlingvistiikka 

on siis erikoistunut. (Vaattovaara 2009: 15, 27.)  

 

Long (1999: 178) on kuvaillut kansandialektologian kehitystä toteamalla, että tutkimus-

suuntaus syntyi Hollannissa, varttui Japanissa ja kasvoi aikuiseksi Yhdysvalloissa. 

Vaikka kansanlingvistisesti ja -dialektologisesti suuntautunutta tutkimusta oli ilmestynyt 

jo aiemmin, varsinainen kansanlingvistiikka lähti kuitenkin liikkeelle juuri 1980-luvun 

Yhdysvalloista ja henkilöityi erityisesti Dennis R. Prestoniin (Vaattovaara 2009: 27). 

Prestonilla onkin ollut suuri rooli kansandialektologisen tutkimuksen kehittäjänä, ja 

hänen voi sanoa luoneen vakaan pohjan koko tutkimustraditiolle (Nupponen 2011: 3).  

 

Preston loi alaa koskevan termin perceptual dialectology (’havaintodialektologia’), joka 

on Suomessa vakiintunut muotoon kansandialektologia (Palander 2001: 147). Preston on 

myös monipuolistanut tutkimusmenetelmiä: hän on piirrättänyt maallikoilla murrealueita 

karttapohjalle, pyytänyt arvioimaan eri alueiden puhetapojen yleiskielisyyttä ja 

miellyttävyyttä ja kuunteluttanut murrenäytteitä, joista on pitänyt arvioida puhujan 

kotiseutu. Hän on myös toimittanut useita artikkelikokoelmia, joissa on esitelty niin 

varhaista kansandialektologiaa kuin nykypäivänkin tutkimustuloksia. (Nupponen 2011: 

3.) 
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”– – saattaa tehdä sellaisen ilahuttavan huomion, että kansa kautta maan tuntee 

hämmästyttävän tarkasti naapuripitäjänsä kielimurteen äänneasun eroavaisuuden 

omastaan, sen sanastolliset erikoisuudet, vieläpä huomattavia puheenparsiakin. 

Valitettavasti on tältä alalta koottu vähänlaisesti aineksia, mutta niistäkin vähistä voi 

helposti huomata, että kansan tekemät havainnot yleensä ovat tarkkoja ja että niistä on 

tieteellisellekin tutkimukselle hyötyä.” (Ojansuu 1908: 9.) 

 

 

Suomessa varsinaista kansanlingvististä tutkimusta on tehty pääasiassa vasta 2000-luvun 

puolella, mutta joitain kansandialektologisesti orientoituneita julkaisuja löytyy jo 

edelliseltä vuosisadalta (Vaattovaara 2009: 27; Nupponen 2011: 3–4; Palander 2011: 13). 

Edellä oleva katkelma Heikki Ojansuun Virittäjä-lehdessä ilmestyneestä artikkelista 

osoittaa, että kansan murretietoisuuteen on kiinnitetty huomiota jo niinkin varhaisessa 

vaiheessa kuin aivan 1900-luvun alussa. Noihin aikoihin julkaistiin myös jonkin verran 

muita kansalaisten murrehavaintoihin liittyviä katsauksia, joiden pääpaino oli Ojansuun 

artikkelin tavoin murrematkimuksissa. Suurin osa matkimuksista koski länsimurteita, 

mutta vitsailtiinpa välillä viron kielenkin kustannuksella. (Esim. Erkkilä & Paulaharju 

1908; Godenhjelm ym. 1908; Ojansuu ym. 1908.) 

 

1900-luvun alun jälkeen murrehavaintoja käsitteleviä julkaisuja ilmestyi harvakseltaan. 

Ensimmäinen laaja kansandialektologisesti suuntautunut tutkimus oli Pirkko Leinon 

vuonna 1968 julkaistu pro gradu -tutkielma vakiintuneista suomalaisista murrematki-

muksista. 1970-luvun lopulta lähtien kansandialektologistyyppistä tutkimusta alkoi 

vähitellen ilmestyä lisää, kun maallikoiden käsitysten merkitys kielentutkimukselle kävi 

yhä selvemmäksi. (Nupponen 2011: 3–5.) 1980-luvulla toteutetussa Nykysuomalaisen 

puhekielen murros -hankkeessa tutkittiin muun muassa sitä, millaisia asenteita kansalla 

on eri kielimuotoja ja niiden käyttäjiä kohtaan (Nupponen 2011: 5; Palander 2011: 13).  

 

Prestonin ideoista ammentava tutkimus alkoi saada Suomessa vähitellen jalansijaa 

vuosituhannen vaihteessa, ja sittemmin kansanlingvististä tutkimusta on tehty useissa 

yliopistoissamme (Nupponen 2011: 5). Ensimmäinen kotimainen julkaisu, jossa 

tutkimusaineistoa käsiteltiin kansanlingvistiseen teoriaan ja metodologiaan suhteuttaen, 

oli Aila Mielikäisen ja Marjatta Palanderin vuonna 2002 Sananjalassa ilmestynyt artikkeli 
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Suomalaisten murreasenteista (Vaattovaara 2009: 27). Kansandialektologiaa tutkimus-

suuntauksena oli Palander (2000: 440–441; 2001) kuitenkin jo esitellyt vuotta paria 

aiemmin.  

 

Suomalaisen kansanlingvistiikan painopiste on ollut kansandialektologiassa ja erityisesti 

itämurteissa, joiden alueella alan uranuurtajat itse toimivat (Vaattovaara 2009: 27–28; ks. 

esim. Mielikäinen & Palander 2002; Palander & Nupponen 2005a; Palander 2011; 

Nupponen 2011). Jonkin verran on tutkittu myös pääkaupunkilaisten murrehavaintoja 

(esim. Palander 2011), mutta toistaiseksi länsimurteisten murrekäsitykset ovat vailla 

selvitystä (Vaattovaara 2009: 28). Tutkiessani itämurteisiin kuuluvan Kainuun murteen 

monikko- ja imperfektimuotoja jatkan siis jo tutuksi tulleella linjalla. Kainuun alueella ei 

kuitenkaan ole aiemmin kansandialektologista tutkimusta tehty, vaan aiemmat itämur-

teisiin liittyvät tutkimukset ovat koskeneet pääasiassa kaakkoismurteita ja itäisiä 

savolaismurteita.  

 

Prestonin (1999: xxxvii–xxxviii) mukaan kansanlingvistiikka on tutkimusintresseiltään 

menossa enemmän kohti yksittäisiin kielenpiirteisiin kohdistuvaa tutkimusta. 

Artikkelissaan The Power of Language Regard – Discrimination, Classification, 

Comprehension, and Production (2011) Preston esittelee tutkimusta, jonka keskiössä 

ovat muun muassa yksittäisiin foneemeihin ja morfeemeihin liittyvät käsitykset ja 

asenteet. Tutkimukseni edustaa siis linjaa, jolle kansanlingvistiikka on vuosituhannen 

vaihteen jälkeen lähtenyt: tarkastelen sitä, millaisiksi maallikot havaitsevat Kainuun 

murteiden kaksitavuisten nominien monikkomuodot, joissa voi esiintyä yleis-

geminaatiota, vahvaa astetta ja diftongittomuutta. Tarkastelen myös, millaisiksi he 

havaitsevat Kainuun murteiden imperfektimuodot. 

 

Viime aikoina kansanlingvistiikassa on myös tullut esille tarve selvittää tiedostamattomia 

kielellisiä asenteita. Kansanlingvistiikalle olisi lisäksi tarvetta monikulttuurisuuden 

tutkimuksessa: kielelliset käsitykset tulisi nähdä osana laajempaa etnolingvististä 

tutkimusta (Palanderin 2011: 19 mukaan Preston 2009; 2006: 530–531). 
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2.3. Kansandialektologisia menetelmiä  

 

Tavallisten kielenkäyttäjien murrehavaintoja kerätessä sovelletaan usein kahta eri 

lähestymistapaa: informantti voi kuvailla murretta spontaanisti tai vaihtoehtoisesti 

tukimateriaalin avulla. Spontaanisti murretta kuvaillessa on oletettavaa, että 

ensimmäisenä mieleen tulevat piirteet ovat maallikon käsityksen mukaan juuri murteen 

tyypillisimpiä piirteitä. Tällaista spontaania murteiden kuvailua on käytetty usein 

mentaalikarttojen piirrättämisen yhteydessä. (Nupponen 2011: 30–31.) 

 

Jos halutaan kuitenkin saada tietoa jonkin tietyn murrepiirteen havaitsemisesta tai jos 

halutaan selvittää, mitä piirteitä maallikot tunnistavat esimerkiksi puheesta, voidaan 

apuna käyttää erilaisia johdattelevia tehtäviä. Maallikoita on muun muassa pyydetty 

kääntämään halutulle murteelle yksittäisiä sanoja tai virkkeitä tai pidempää, juonellista 

tekstiä. Informantit ovat myös kuunnelleet tai lukeneet valmiiksi valikoituja murre-

näytteitä, joista he ovat etsineet murteen tyypillisyyksiä. (Nupponen 2011: 31.) Pro gradu 

-tutkielmani aineistonkeruussa olen käyttänyt perinteistä murrekäännöstehtävää. Kerron 

siitä tarkemmin luvussa 4.1.1. 

 

 

2.4. Murteen havaitsemisesta 

 

Eri murteeseen kuuluvien piirteiden havaitsemista tutkittaessa on huomattu, että 

maantieteellisellä etäisyydellä ei ole juuri vaikutusta havaittujen piirteiden määrään. 

Merkitystä on sen sijaan murteen tuttuudella tai sen poikkeavuudella ja sillä, millainen 

tunnelataus murretta kohtaan on. Henkilökohtaisilla kontakteillakin on vaikutusta 

murretietoisuuteen: jotkin piirteet ovat voineet jäädä mieleen itselle sattuneiden 

kohtaamisten ja kokemusten vuoksi. Tietoisuuteen vaikuttaa myös se, miten paljon murre 

on ollut esillä mediassa ja kaunokirjallisuudessa. (Palander 2005: 87.)  

 

Ei ole yllättävää, että omaa murretta osataan havainnoida paremmin kuin vierasta 

murretta ja että siitä havaitaan enemmän yleiskielestä poikkeavia kielenpiirteitä 

(Nupponen 2011: 36). Myös Palander (2005: 86–87) on todennut tämän tutkimuksessaan, 

jossa pohjois- ja eteläkarjalaiset osasivat tuottaa eniten kielellisiä esimerkkejä omasta 

murteestaan, olivat ne sitten todellisuudessa paikkansapitäviä tai eivät.  
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Maallikoiden havainnot oman kotiseutunsa murteesta ovat hyvin usein linjassa 

kielenmuutosta koskevan lingvistisen tiedon kanssa. Palander ja Nupponen (2005b: 50) 

ovat todenneet pohjois- ja eteläkarjalaisten nuorten murrekäsityksiä kartoittavassa 

tutkimuksessaan, että kaikkein tiedostetuimpia ovat ne piirteet, jotka ovat joko edelleen 

eläviä murteellisuuksia tai jotka ovat jo alkaneet väistyä murteesta ja herättävät siitä 

syystä esiintyessään huomiota. Myös Mantila (2013: 416–417) on tutkimuksessaan 

huomannut, että oululaisopiskelijoiden käsitykset Oulun murteen imperfektimuodoista 

vastaavat täysin lingvististä tietoa kielenmuutoksen yleistymisen hierarkiasta. Omassakin 

tutkimuksessani aion selvittää, ovatko kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten käsitykset 

kotipaikkakuntansa murteen monikko- ja imperfektimuodoista lingvistisen tiedon 

mukaisia. 

 

Prestonin mukaan murrepiirteiden tiedostaminen voidaan jakaa neljään eri tasoon. Ensin 

voidaan tarkastella, 1) ovatko piirteet maallikoiden ulottuvilla (availability). Tässä 

tapauksessa ääripäinä ovat ne piirteet, joista kansa puhuu yleisestikin, ja piirteet, joita ei 

osata lainkaan kuvailla. Toiseksi voidaan tarkastella 2) havaintojen tarkkuutta (accuracy): 

osa havainnoista voi olla tarkkoja ja osa epätarkkoja. Myös 3) havaintojen yksityis-

kohtaisuudessa (detail) on eroja, ja maallikko voi kuvailla ilmiötä ylimalkaisesti tai hyvin 

pikkutarkasti. Neljänneksi voidaan tutkia 4) piirteiden kontrolloitavuutta (control). 

Maallikot osaavat esimerkiksi imitoida jotakin piirrettä mutta eivät jotain toista. 

(Nupposen 2011: 33–34 mukaan Preston 1996: 40–41.) 

 

 

2.5. Havaintoja koskeva termistö 

 

Kansanlingvistiikassa on käytetty erilaisia termejä kuvaamaan kielellistä ja kieleen 

liittyvää havainnointia. Kun maallikko puhuu kotiseutunsa murteesta, hänen voi sanoa 

tiedostavan piirteitä tai olevan niistä tietoinen. Yleisesti murteista puhuttaessa maallikko 

huomaa, erottaa, havaitsee, tunnistaa tai tietää eri variantteja. Ulkomaisissa tutki-

muksissa on käytetty termejä havainto (perception) tai käsitys (view), ja samat termit ovat 

olleet suosittuja myös suomalaisessa tutkimuksessa. (Nupponen 2011: 30 ja siinä mainitut 

lähteet.) 
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Tässä pro gradu -tutkielmassa puhun pääasiassa havaitsemisesta, havainnoista ja 

käsityksistä. Käytän tutkimustuloksia esittelevissä luvuissa myös termiä tuottaminen ja 

satunnaisesti, etenkin verratessani tuloksia aiempiin tutkimuksiin, käytän termiä 

tiedostaminen.  
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3. TARKASTELTAVAT MURREPIIRTEET 

 

Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimuksessa tarkastelemistani murrepiirteistä ja 

ilmiöistä eli yleisgeminaatiosta sekä vahva-asteisista monikko- ja imperfektimuodoista. 

Esittelen lisäksi aiempia tutkimustuloksia kyseisten murrepiirteiden käyttöön ja niiden 

tiedostamiseen liittyen. Aluksi kuitenkin kerron, mitä aiempia tutkimuksia työssäni 

hyödynnän. 

 

 

3.1. Käyttämäni aiemmat tutkimukset 

 

Suoraviivaiseen vertailuun kelpaavaa aineistoa tarkastelemieni murrepiirteiden käytöstä 

tai tiedostamisesta on hankalaa ellei jopa mahdotonta löytää. Esimerkiksi vahva-asteisten 

monikkomuotojen tiedostamisesta tai käytöstä ei Mantilan ja Pääkkösen (2010: 190–196) 

kansandialektologisen tutkimuksen lisäksi juuri ole tietoa. Ongelma on myös se, että 

useissa yleisgeminaation tiedostamista ja käyttöä tarkastelevissa tutkimuksissa on 

käsitelty kaikkia yleisgeminaatiotapauksia, kun taas tutkimuksessani keskityn Kainuun 

murteiden kaksitavuisten nominien paikallissijaisissa monikkomuodoissa esiintyvään 

yleisgeminaatioon.  

 

Mähösen (1984) pro gradu -tutkielma suomussalmelaisten puhekielestä on Luosujärven 

(2013) lisäksi ainoa Kainuun murteiden alueella tehty tutkimus, josta löytyy numeraalista 

tietoa yleisgeminaation käytöstä. Mähösen tutkimuksessa ongelmallista on kuitenkin sen 

ikä: Suomussalmen puhekieli on mitä luultavimmin kolmen vuosikymmenen aikana 

ainakin jossain määrin muuttunut. Myös Räisäsen (1972; 1982; 1998) tutkimukset ovat 

jo vuosikymmenten takaa, ja suurin osa Räisäsen kielenoppaistakin oli syntynyt 1800-

luvulla. Ongelmaksi muodostuu tutkimusten iän lisäksi se, että ne ovat eri puolilta 

Kainuun murteiden aluetta ja eri kokoisilta paikkakunnilta: Koillismaalla puhuttava 

murre eroaa joiltain osin Kainuussa puhuttavasta murteesta (yleisgeminaation osalta ks. 

Räisänen 1998: 16–17), ja kaupungeissa puhekieli on usein erilaista verrattuna 

maaseutukyliin (Lappalainen 2001: 84). Näistä puutteista huolimatta Mähösen (1984) ja 

Luosujärven (2013) pro gradu -tutkielmat tarjoavat tutkimukselleni edes jonkinlaisen 

vertailupohjan, joten käytän niitä vertaillessani tutkimustuloksia lingvistiseen tietoon 

yleisgeminaation käytöstä (Luosujärvi on tutkinut myös yleisgeminaation tiedostamista). 
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Vertailuaineistoksi on kuitenkin etsittävä myös muilla murrealueilla tehtyjä tutkimuksia. 

Yleisgeminaation tiedostamisesta ja käytöstä on onneksi runsaasti tutkimustietoa eri 

puolilta Suomea, mutta pro gradu -työssäni päätin käyttää apuna Kainuun murrealueella 

tehtyjen tutkimusten lisäksi vain Oulun seudulla muutaman viime vuoden aikana 

julkaistuja tutkimuksia. Tämä johtuu siitä, että koska tutkimuksessani tarkastelen myös 

Oulun seudun murteesta muualle leviäviä imperfektimuotoja, koin selkeimmäksi vaihto-

ehdoksi rajata myös kaikki muut käyttämäni tutkimukset Oulun seudulle. Näin tutki-

muksessani ikään kuin yhdistyvät kainuulaisten ja oululaisten havainnot sekä Kainuun ja 

Oulun murteiden piirteet. Oulun seudulla tehdyistä tutkimuksista valitsin käyttööni 

Mantilan ja Pääkkösen (2010: 190–196) ja Mantilan (2013) tutkimukset sekä Häggin 

(2014) ja Lehtolan (2015) pro gradu -työt. Häggin ja Lehtolan tutkimukset eivät 

kuitenkaan täysin sovellu yleisgeminaation tiedostamisen vertailuun, sillä niissä 

tarkastellaan yleisgeminaatiota omaa tutkimustani yleisemmällä tasolla. Tämä seikka 

sekä muut vertailuaineiston asettamat rajoitukset tulee ottaa huomioon tuloksia 

vertailtaessa.  

 

 

3.2. Yleisgeminaatio  

 

Tutkimuksessani tarkastelen kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten havaintoja vahva-

asteisten muotojen lisäksi issoilla- ja kattoilta-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä 

kaksitavuisten nominien monikkomuodoista, jotka voivat sisältää yleisgeminaation. 

Issoilla-tyypin sananmuodot voivat esiintyä Kainuun murteissa yleiskielisen muodon 

lisäksi diftongittomassa isolla-tyyppisessä muodossa tai yleisgeminaatiollisessa ja 

diftongillisessa issoilla-tyyppisessä muodossa. Kattoilta-tyypin muodot puolestaan 

voivat Kainuun murteissa esiintyä joko diftongittomassa muodossa (katolta), yleiskielen 

mukaisessa diftongillisessa muodossa (katoilta) tai yleisgeminaatiollisessa ja 

diftongillisessa muodossa (kattoilta). (Räisänen 1982: 22.)  

 

Yleisgeminaatio tarkoittaa sitä, että lyhyttä painollista tavua seuraava yksinäis-

konsonantti pidentyy, jos sitä seuraa pitkä vokaaliaines: kalaa > kallaa, sateissa > 

satteissa. Yleisgeminaatio on nimensä mukaisesti yleinen ilmiö Suomen murteissa: sitä 

esiintyy lähes kaikkialla savolaismurteiden alueella sekä suurimmassa osassa 

kaakkoismurteita, peräpohjalaisia ja keski- ja pohjoispohjalaisia murteita ja lounais- ja 
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hämäläismurteiden välisiä siirtymämurteita. (Nahkola 1987: 1.) Kainuun murteissa 

yleisgeminaatio on vahvinta Kainuun etelä- ja länsiosassa eli Sotkamossa, Kajaanissa, 

Vaalassa, Paltamossa ja Ristijärvellä sekä Pudasjärvellä ja Ranualla lukuun ottamatta 

niiden itälaitoja. Kuusamossa ja Posiolla yleisgeminaatio on keskimäärin heikompaa kuin 

Kainuussa, mutta Posiolla sen esiintymisessä on laajaa variaatiota. (Räisänen 1998:       

16–17.)  

 

Yleisgeminaation esiintyminen alkuperäisen i-loppuisen diftongin kanssa jakaa suomen 

murteet kahtia: Ensimmäiseen ryhmään (A-ryhmä) kuuluvat hämäläismurteet, keski- ja 

pohjoispohjalaiset murteet sekä Kainuun murteet. Niissä kaikissa yleisgeminaatio 

esiintyy myös alkuperäisen diftongin edellä. Toiseen ryhmään (B-ryhmä) puolestaan 

kuuluvat Ala-Satakunnan, Peräpohjolan ja Savon murteet, joissa yleisgeminaatiota 

esiintyy vain pitkän vokaalin ja supistumadiftongin edellä. Ryhmien välinen ero näkyy 

erityisesti kaksitavuisten nominien monikkomuodoissa ja kaksitavuisten verbien 

imperfektimuodoissa. A-ryhmässä talo-sanan monikon inessiivi esiintyy asussa 

tallois(s)a ja B-ryhmässä talois(s)a. Samoin myös sanoa-verbin indikatiivin imperfektin 

yksikön 1. persoonan muoto on A-ryhmässä sannoin ja B-ryhmässä sanoin. (Nahkola 

1987: 51.) 

 

 

3.3. Yleisgeminaation tiedostaminen ja käyttö 

 

Mantilan ja Pääkkösen (2010: 191–192) tutkimuksessa erikoisiin, diftongin palaut-

taneisiin muotoihin3 sisältyvän yleisgeminaation havaitsemista selvitettiin sanan-

muotojen sanoin, ukoilla ja isoin avulla. Yleisgeminaatiollisen sannoin-muodon ilmoitti 

85 informanttia ja ukkoilla-muodon 83 informanttia 88:sta. Superlatiivimuoto isoin 

esiintyi myös suurimmalla osalla vastaajista yleisgeminaatiollisessa issoin-asussa: sen 

ilmoitti vastauksessaan 84 informanttia 88:sta.  

 

Yleisgeminaation tiedostamista (mukana kaikki yleisgeminaatiotapaukset) on tutkittu 

myös useissa opinnäytetöissä. Viimeisin Kainuun murteiden alueella tehty tutkimus, 

jossa tarkastellaan yleisgeminaatiota, on Iina Luosujärven pro gradu -työ vuodelta 2013. 

                                                           
3 Diftongin palauttamisesta tarkemmin luvuissa 3.4.2. ja 3.4.3. 
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Luosujärvi huomasi, että informantteina olleet kuusamolaisnuoret eivät tiedostaneet 

yleisgeminaatiota kovinkaan hyvin: kirjoitelmissa sitä esiintyi vain 18,5 %:ssa 

mahdollisista tapauksista. Haastatteluissa he kuitenkin käyttivät yleisgeminaatiota       

46,3 %:ssa tapauksista. (Luosujärvi 2013: 64–71.) 

 

Oulun seudulla yleisgeminaation tiedostamista ovat viime aikoina tutkineet muun muassa 

Johanna Hägg (2014) ja Minna Lehtola (2015). Häggin tutkimuksessa yleisgeminaatio on 

yksi informanttien useimmin mainitsemista piirteistä: 50 % naisista ja 43 % miehistä 

ilmoitti avoimessa kysymyksessä yleisgeminaation kuuluvan Oulun seudun murteeseen. 

Monivalintatehtävässä kysytystä musiikki-sanasta ilmoitti geminaatiollisen mussiikki-

muodon keskimäärin 87 % informanteista ja yleiskielisen muodon noin kolmannes. 

Lisäksi käännöstehtävässä esiintyneet tänään-, kotiin- ja penaali-sanat oli ilmoittanut 

yleisgeminaatiollisessa asussa 63–100 % vastaajista. (Hägg 2014: 33–36.) Lehtolan 

tutkimat muhoslaiset nuoret tiedostivat myös yleisgeminaation kuuluvan Muhoksen 

murteeseen. Monivalintatehtävässä vaihtoehtoina olleista sanoo-, sannoo- ja sanoopi-

sananmuodoista oli keskimäärin 75,5 % vastaajista valinnut yleisgeminaatiollisen 

sannoo-muodon. (Lehtola 2015: 29.) 

 

Yleisgeminaation käyttöä on Kainuun murteiden alueella tutkittu Luosujärven (2013) pro 

gradu -työn lisäksi vähän. Suomussalmelaisten puhekieltä tarkastellut Päivi Mähönen 

(1984: 65–66) on pro gradu -työssään havainnut, että Suomussalmella yleisgeminaatiota 

esiintyy vielä paljon. Eläkeikäisten puheessa yleisgeminaatiota esiintyi 97,4 %:ssa 

tapauksista, työikäisten puheessa 96,6 %:ssa tapauksista ja kouluikäisten puheessa           

87 %:ssa tapauksista. Kouluikäisten suomussalmelaisten yleisgeminaatioprosenttia 

pienentää kahden informantin matala murre-edustus. Muilla kouluikäisillä yleis-

geminaatiollisten muotojen osuus oli 92,4–100 %.  

 

Laakko (1997: 73) on todennut yleigeminaation olevan vanhoilla tukialueillaan vielä 

vahvaa: Kaikilla maaseutupaikkakunnilla yleisgeminaatioprosentit ovat korkeat, eikä 

iällä ja sukupuolella ole niihin juuri vaikutusta. Oulussakin yleisgeminaatio on vielä 

voimissaan, vaikka se alkaakin osoittaa sosiaalista ja sukupuolittaista variaatiota. 

Yleiskielistymisen painetta on Laakon mukaan kuitenkin kaikkialla, ja eniten se 

kohdistuu kaupunkilaisnuoriin ja yleisgeminaation reuna-alueilla asuviin maaseutu-

laisiin. 
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3.4. Vahva-asteiset monikko- ja imperfektimuodot 

 

Tutkimuksessani tarkastelen kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten havaintoja issoilla- 

ja kattoilta-tyypin muotojen lisäksi peltoilla- ja kettoilla-tyyppisistä sananmuodoista eli 

niistä kaksitavuisten nominien monikkomuodoista, joihin on voinut yleistyä vahva aste. 

Kettoilla-tyypin muodot voivat vahvan asteen lisäksi sisältää yleisgeminaation. Peltoilla-

tyyppiset muodot voivat Kainuun murteissa esiintyä heikkoasteisessa ja diftongittomassa 

muodossa (pellolla), heikkoasteisessa ja diftongillisessa muodossa (pelloilla) ja vahva-

asteisessa ja diftongillisessa muodossa (peltoilla). Kettoilla-tyyppiset muodot puolestaan 

voivat esiintyä Kainuun murteissa ainakin heikkoasteisessa ja diftongittomassa muodossa 

(kedolla), heikkoasteisessa ja diftongillisessa muodossa (kedoilla) tai vahva-asteisessa ja 

diftongillisessa muodossa, johon sisältyy myös yleisgeminaatio (kettoilla). (Räisänen 

1982: 22.)  

 

Vahva-asteisia monikkomuotoja tavataan Kainuun murteiden lisäksi keski- ja 

pohjoispohjalaisissa murteissa sekä Etelä-Pohjanmaan Järviseudun alueella (Räisänen 

1972: 294; Suihkonen 1992: 258). Vahva-asteisuutta esiintyy kaksitavuisten nominien 

monikkomuodoissa ja erityisesti niiden paikallissijoissa (Räisänen 1998: 48) ja Oulun 

seudun murteessa myös eräiden verbien yksikön ja monikon 1. ja 2. persoonan 

imperfektimuodoissa (tekkiin, lukkiin) (Pääkkönen 1971: 153).  

 

Vahva-asteisuutta tarkastelenkin siis monikkomuotojen lisäksi myös imperfekti-

muodoista ja tarkemmin tein ~ tekkiin -tyyppisistä muodoista, joiden murteellisessa 

variantissa esiintyy Oulun seudun murteessa sekundääri pitkä i ja sen edellä geminoitunut 

konsonantti. Jos verbi kuuluu kvalitatiivisen astevaihtelun piiriin, esiintyy muodoissa 

myös vahva aste. (Mantila 2013: 413.) Vahva-asteisuutta tavataan myös useissa muissa 

imperfekteissä (esim. antoin, sortuin; ks. esim. Mantila & Pääkkönen 2010: 169–196), 

mutta jätän ne tässä tarkastelun ulkopuolelle, sillä haluan keskittyä tutkimuksessani 

monikkoihin ja vain kaikkein leimallisimpiin imperfektimuotoihin eli niihin Oulun 

seudun murteelle tyypillisiin muotoihin, jotka ovat leviämässä eri murteen alueelle 

(Mantila 2013: 413).  

 

 

 



17 
 

3.4.1. Vahva-asteisten monikko- ja imperfektimuotojen tiedostaminen ja käyttö 

 

Vahvan asteen yleistymän esiintymisestä monikkomuodoissa ei ole juurikaan tutkimus-

tietoa. Kainuun murteiden alueella yli 40 vuotta sitten suoritettujen tutkimusten 

perusteella tiedetään sen verran, että Kainuun murteissa tavataan rinnan kolmenlaisia 

muotoja: pitkistä kannosta, pitkistä kannoista ja pitkistä kantoista. Kainuussa kantoista-

tyyppi on kuitenkin huomattavasti kannoista-tyyppiä yleisempi. Umpitavuisen diftongin 

edellä onkin Kainuussa useimmiten vahva aste. (Räisänen 1972: 291, 293; 1982: 22.) 

Tässä kohtaa tulee muistaa se, että Räisäsen käyttämät informantit olivat syntyneet 1800-

luvulla, joten hänen tutkimustuloksensa eivät välttämättä enää ilmennä tämän päivän 

tilannetta. 

 

Vahvan asteen yleistymän käytöstä ei ole siis tehty tutkimusta, eikä sitä ole tehty paljon 

myöskään ilmiön tiedostamisesta. Mantila ja Pääkkönen (2010: 192–194) kuitenkin 

tarkastelivat tutkimuksessaan myös vahvan asteen yleistymään ja vahvan asteen 

yleistymään ja yleisgeminaatioon liittyviä havaintoja. Vahvan asteen yleistymän 

havaitsemista Mantila ja Pääkkönen tarkastelivat tähdissä-, sorruin- ja aloin-

sananmuodoilla. Vain kaksi vastaajaa 88:sta oli ilmoittanut tähdissä-muodon vahva-

asteisessa tähtiisä-asussa, ja 20 (22,7 %) informanttia oli ilmoittanut vahva-asteisen 

sortuin-muodon ja 33 (37,5 %) alakoin-muodon. Kettoilla-tyyppisten sananmuotojen eli 

vahvan asteen yleistymän ja yleisgeminaation havaitsemista Mantila ja Pääkkönen 

selvittivät samojen sananmuotojen avulla kuin minäkin. Sananmuodot olivat ladoissa, 

kedoilla ja sioille. Oululaisinformantit havaitsivat ladoissa- ja kedoilla-monikoista eniten 

yleiskielen mukaista muotoa. Sioille-monikosta havaittiin eniten si(j)oille-varianttia, 

mikä selittyy Mantilan ja Pääkkösen mukaan sillä, että yleiskielinen ja murteellinen 

muoto ovat lähes tai kokonaan identtisiä, eikä la(v)oisa – ladoissa -tyyppinen oppositio 

ole mahdollinen.  

 

Mantila (2013: 415) on tutkinut myös oululaisopiskelijoiden käsityksiä Oulun seudun 

murteen imperfekteistä kolmen eri imperfektimuodon avulla. Muodot olivat luin, panin 

ja hoidin, ja kyseiset imperfektit olivat valikoituneet testattavaksi sen takia, että ne 

edustavat tekkiin-tyyppisten muotojen levinneisyyshierarkian eri muutoskonteksteja: 

Luin-muoto kuuluu yksinäiskonsonantin astevaihteluun, ja kyseisessä kontekstissa 

kielenmuutos on levinnyt laajimmalle. Panin-imperfekti puolestaan on astevaihteluton, 
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joten geminaation ja pitkän i:n sisältävät muodot ovat harvinaisempia. Hoidin-

imperfektissä sen sijaan kielenmuutosta tavataan käsiteltävistä kolmesta muodosta 

kaikkein vähiten. (Mantila 2013: 415.) Myös kyselylomakkeessani kysytyt imperfekti-

muodot, tein, pidin ja panin, ovat valikoituneet sen perusteella, että nekin edustavat 

tekkiin-tyyppisten muotojen levinneisyyshierarkian eri muutoskonteksteja. Tein- ja pidin-

imperfektien vahva-asteiset, geminoituneet ja pitkävokaaliset muodot ovat yleisempiä 

kuin panin-imperfektin geminoituneet ja pitkävokaaliset muodot. 

 

Mantila (2013: 416–417) jaotteli tutkimuksessaan informantit kolmeen ryhmään sen 

mukaan, olivatko he asuneet koko ikänsä Oulussa vai muuttaneet naapurimurrealueilta 

tai vaihtoehtoisesti vielä kauempaa. Tutkituista imperfekteistä luin-muodon murteellista 

lukkiin-muotoa hahmotettiin odotuksenmukaisesti kaikissa kolmessa informantti-

ryhmässä eniten ja panniin- ja hoit(t)iin-muotoja vähiten. Informanttien käsitykset 

vastasivat siis täysin lingvististä käsitystä.  

 

Seuraavaksi esittelen, millaisia näkökulmia tutkijoilla on vahva-asteisten monikko- ja 

imperfektimuotojen syntymiseen. Sen jälkeen esittelen muotojen diakronista kehitystä. 

 

 

3.4.2. Näkökulmia ilmiön syntymiseen 

 

Vahva-asteiset ja vahvan asteen näköiset monikkomuodot – eli kattoilta-, peltoilla- ja 

kettoilla-tyyppiset muodot – liittyvät alkuperäisiin eli kantasuomesta asti säilyneisiin i-

loppuisiin diftongeihin, niissä esiintyvän i:n katoon ja palautukseen. Kainuun murteessa 

painottomassa tavussa esiintyvän i-loppuisen diftongin i on pääasiassa kadonnut. 

Diftongin jälkikomponentin kato aiheutti sen, että O- ja U-vartaloisten nominien yksikkö- 

ja monikkomuodot olivat samanlaisia (tuolla ukolla : nuilla ukolla), ja näiden muotojen 

erottamiseksi i:tä alettiin palauttaa. (Räisänen 1972: 289, 294–295.) 

 

Nahkolan (1987: 52–53) mukaan nämä palautetut diftongit rinnastuivat supistuma-

diftongeihin, ja koska supistumadiftongia edeltää vahva aste, yleistyi vahva aste myös 

alkuperäisdiftongin edelle. Nahkola (1987: 53) toteaa: ”Varsinkin kvantitatiivisen 

astevaihtelun vahva-asteyleistykset ovat osaltaan helpottaneet geminaation leviämistä 

tähän kontekstiin astevaihtelun ulkopuolisissakin paradgimoissa.” Toisin sanoen, kun 
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vahva aste on yleistynyt sellaiseen kvantitatiivisen astevaihtelun sisältävään muotoon 

kuin aittoissa, se on auttanut yleisgeminaation leviämistä astevaihtelun ulkopuolisiin 

tapauksiin, kuten issoilla.  

 

Vahva-asteisten muotojen syntymisestä on kuitenkin olemassa muitakin käsityksiä. 

Rapolan (1919–1920: 115) mukaan kehitys on tapahtunut toisinpäin eli ihmiset ovat 

käsittäneet geminoituneet muodot, kuten akkoilla ja kukkoilla, vahva-asteisiksi, jonka 

jälkeen vahva-asteisuus on levinnyt myös muihin muotoihin. Pääkkönenkin (1971: 155) 

kannattaa yleisgeminaatioselitystä: geminoituneen akkoilla-muodon mallin mukaan 

vahva aste levisi myös pitkän ensitavun jälkeisiin geminaattoihin (aukkoisa) ja siitä 

edelleen alkuperäisten yksinäiskonsonanttien yhteyteen (lehti : lehteisä).  

 

Räisäsen (1972: 295) mukaan yleisgeminaatioselitys ei sovi lainkaan Kainuun ja 

Järviseudun murteisiin, sillä Järviseudun murteeseen ei kuulu yleisgeminaatiota ja 

Kainuun murteessa yleisgeminaatiotapausten ja alkuperäisgeminaattojen välillä on lähes 

kaikkialla fonemaattinen ero. Monikkomuodot alettiin sen sijaan hahmottaa aivan uudella 

tavalla. Uuden monikon pohjaksi otettiin vahva-asteinen monikkovartalo, joka saatiin 

parhaiten partitiivista. Sen jälkeen tähän vahva-asteiseen vartaloon liitettiin monikon 

tunnus i ja sijapääte. Tällä tavoin syntyivät sellaiset muodot kuin akkoilla (< akko- + i + 

lla) ja pappiilla (< pappi- + i + lla). Monikkojen uuden rakennustavan myötä saatiin 

diftongin i myös niihin sanoihin, jotka eivät kuulu astevaihtelun piiriin, kuten taloissa    

(< talo + i + ssa). (Räisänen 1972: 297.) 

 

 

3.4.3. Muotojen diakroninen kehitys 

 

Mantila ja Pääkkönen (2010: 177–188) ovat selvittäneet Oulun seudun murteen vahva-

asteisten muotojen diakronista kehitystä. Heidän mukaansa vahva-asteisten muotojen 

syntyyn ovat vaikuttaneet neljä tekijää: 1. i-loppuisen diftongin palautus, 2. yleis-

geminaatio, 3. vahvan asteen yleistyminen ja 4. monikon ja imperfektin paradigmojen 

selkeyttäminen. Seuraavassa esitän ilmiön diakronisen kehityksen Mantilaa ja Pääkköstä 

mukaillen. 
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1. Joidenkin nominien i-loppuiset diftongit olivat kadottaneet jälkikomponenttinsa 

jo siinä vaiheessa, kun jälkitavujen vokaalienvälinen h oli vielä säilyneenä. 

Käytössä oli siis sellaisia muotoja kuin ukolla, venehisä ja luin. 

 

2. Vokaalienvälinen h katosi, ja joihinkin sanoihin syntyi i-loppuinen diftongi. 

Järjestelmä alkoi symmetrisoitua, ja muihinkin monikkoihin alettiin palauttaa i:tä. 

Käytössä olivat muodot ukoilla ja veneisä. 

 

3. Yleisgeminaatio ilmaantui murteeseen. Sen myötä alettiin käyttää muotoja 

ukkoilla ja venneisä. 

 

4. Kvalitatiivisen astevaihtelun sisältävissä sanoissa vahva aste alkoi yleistyä 

geminoituneeseen muotoon: lavvoisa-muotojen rinnalle alkoi tulla lattoisa-

muotoja. Tämä on luultavasti saanut alkunsa vahvan asteen näköisen yleis-

geminaation kautta, eli mallina ovat olleet ukkoilla-tyyppiset muodot.  

 

5. Vahva aste alkoi levitä myös linnuisa- ja sorruin-tyyppisiin monikko- ja 

imperfektimuotoihin. Yksikössä olivat vartalot linnu- ja lintu-, monikossa taas 

pelkkä lintui-. Verbeissä sen sijaan olivat preesensissä vartalot sorru- ja sortu- ja 

imperfektissä sortui-. 

 

6. Vahvaa astetta alettiin yleistää myös systeemin ulkopuolisiin muotoihin, kuten 

luin-tyyppisiin imperfekteihin, joissa ei ole kyse i-loppuisesta diftongista ja sen 

palauttamisesta. Sen sijaan kyse on Mantilan ja Pääkkösen (2010: 185) mukaan 

siitä, että ”koska diftongille ei ole syntyedellytyksiä, monikon tai imperfektin i 

piteni ja mahdollisti samalla yleisgeminaation”. Näin päädyttiin siis lopulta tekkiin-

tyyppisiin imperfekteihin. Tämän jälkeen myös astevaihtelun ulkopuoliset alkoivat 

hakeutua samaan hahmoon ja panniin-tyyppiset muodot ilmaantuivat murteeseen.  
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4. MENETELMÄT JA AINEISTO 

 

Tässä luvussa kerron ensin aineistonkeruussa käyttämistäni menetelmistä eli kysely-

lomakkeesta ja murrekäännöstehtävistä ja kerron myös siitä, miten kvalitatiivisuus tulee 

esille tutkimuksessani. Lopuksi esittelen kummankin tutkimuksessa käytettävän aineiston 

ja informanttien valintaan vaikuttaneet seikat. 

 

 

4.1. Menetelmät 

 

 

4.1.1. Kyselylomake ja murrekäännöstehtävät 

 

Aineistonkeruussa käytin kyselylomaketta (liite 1), jossa oli kaksi murrekäännöstehtävää. 

Murrekäännöstehtävän valitsin aineistonkeruumenetelmäksi sen takia, että tutkimukseni 

tavoitteena on tarkastella tiettyjen erikoisten kielenpiirteiden havaitsemista. Nupposen 

(2011: 31) mukaan murrekäännöstehtävän etu onkin juuri se, että sen avulla voidaan 

selvittää maallikoiden havaintoja niistäkin murrepiirteistä, jotka eivät ole tyypillisimpiä 

ja jotka eivät välttämättä tulisi esille spontaanisti piirteitä lueteltaessa. (Nupponen 2011: 

31).  

 

Kyselylomakkeen ensimmäinen käännöstehtävä koski monikkomuotoja. Tehtävässä oli 

12 yleiskielistä monikkoa, jotka informantin tuli kääntää kotipaikkakuntansa murteelle. 

Jaottelin monikot tutkimuksessa käyttämieni tyyppien mukaan ja kysyin kustakin tyypistä 

kolmea sananmuotoa, jotka kaikki olivat paikallissijamuodoissa, sillä vahva-asteisuutta 

on huomattu esiintyvän erityisesti juuri niissä (Räisänen 1998: 48). Lisäksi jaoin kysytyt 

monikot niin, että jokaisessa ryhmässä oli kaksi O-vartaloista ja yksi a-vartaloinen 

monikko. Niiden avulla selvitän tarvittaessa, havaitsevatko informantit heikkoasteisia ja 

diftongittomia muotoja enemmän a-vartaloisista kuin O-vartaloisista sananmuodoista. 

Issoilla-tyypin sananmuotoja olivat isoilla, taloissa ja kaloilla, ja kattoilta-tyypin 

sananmuotoja olivat katoilta, tytöillä ja akoilla. Peltoilla-tyypin sananmuotoja olivat 

puolestaan pelloilla, kannoista ja jaloille, ja kettoilla-tyypin sananmuotoja olivat kedoilla, 

ladoissa ja sioille. Kyselylomakkeen toisessa tehtävässä eli tein ~ tekkiin -tyyppisiä 
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muotoja koskevassa tehtävässä informantin tuli kääntää kotipaikkakuntansa murteelle 

kolme yleiskielistä imperfektimuotoa. Kysytyt muodot olivat tein, pidin ja panin.  

 

Käytin kummankin tutkimuksessani käytettävän aineiston keräämiseen samaa kysely-

lomaketta. Suomussalmen aineiston keräämisen jälkeen huomasin, että informantit olivat 

ilmoittaneet joistakin kysytyistä sananmuodoista kokonaan poikkeavia muotoja: 

esimerkiksi akoilla oli saatettu korvata emännillä ja panin-imperfekti pistin- tai laitoin-

imperfektillä. Tästä syystä lisäsin ennen Kajaanin aineiston keräämistä kysely-

lomakkeeseen pyynnön olla vaihtamatta kysyttyjä sananmuotoja toisiin. Muita muutoksia 

en kyselylomakkeeseen tehnyt. 

 

 

4.1.2. Murre-sanan käyttö kansandialektologisessa tutkimuksessa 

 

Prestonin (1993: 116) mukaan murre-sanan käyttöä tulisi välttää kansandialektologisessa 

tutkimuksessa, sillä se voi ihmisten mielikuvissa viitata vanhanaikaiseen tai muuten ei-

standardiin puhekieleen. Myös Mielikäinen (1982: 279–280) toteaa murre-sanan 

sisältävän etymologiansa vuoksi sosiaalista painolastia ja tuovan mieleen vieraan ja 

murtavan puhetavan omaan ”puhtaaseen” kieleen verrattuna.  

 

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat nuoret kokevat 

usein itsekin puhuvansa murretta. Palanderin (2011: 28) tutkimuksen mukaan peräti         

99 % pohjoiskarjalaisista ja 93 % eteläkarjalaisista 20–30-vuotiaista informanteista sanoi 

puhuvansa murretta, kun taas pääkaupunkiseutulaisista murretta sanoi puhuvansa vain    

30 %. Koska tutkimukseni informantteja ovat maaseutukunnassa ja -kaupungissa asuvat 

nuoret, päätin sanaan mahdollisesti liittyvistä konnotaatioista huolimatta käyttää kysely-

lomakkeessa murre-sanaa. En siis usko informanttien ajattelevan, että Kajaanin murre tai 

Suomussalmen murre on jollain tapaa vanhanaikainen tai vieras. 

 

 

4.1.3. Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Karkeimmillaan laadullinen tai kvalitatiivinen tutkimus voidaan käsittää aineiston 

muodon kuvaukseksi. Aineistoon voidaan kuitenkin tutkimuksen kvalitatiivisesta 
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luonteesta huolimatta soveltaa myös kvantitatiivisia eli numeraalisia lukutapoja. 

Aineistosta nousevia seikkoja voi vaikkapa eritellä tarkkoina lukuina, ja eri ryhmiltä 

kerättyjä aineistoja voi verrata toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2003: 13, 164.) Niin teen 

myös pro gradu -tutkielmassani: käsittelen aineistoa laadullisista lähtökohdista käsin, 

mutta havainnollistan tutkimani aineiston rakennetta prosentuaalisia lukuja sisältävillä 

kuvioilla ja taulukoilla. Lisäksi vertailen kajaanilaisnuorten aineistoa suomussal-

melaisnuorilta keräämääni aineistoon. 

 

Laadullinen aineisto voidaan pelkistetyimmillään ymmärtää aineistoksi, joka on 

ilmiasultaan tekstiä. Teksti puolestaan voi olla syntynyt joko tutkijasta riippuen tai 

riippumatta. (Eskola & Suoranta 2003: 15.) Myös tutkimukseni aineisto koostuu tekstiä 

sisältävistä kyselylomakevastauksista, ja ne ovat syntyneet tutkijasta riippuen.   

 

 

4.2. Aineisto ja informantit 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdesta aineistosta, joiden keräämiseen käytin samaa 

kyselylomaketta. Ensimmäisen aineiston keräsin syyskuussa 2013 Suomussalmen lukion 

toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoilta (syntymävuosi 1995 tai 1996). Alun perin 

suomussalmelaisinformantteja oli 78, mutta poistin joukosta sellaiset, jotka asuivat 

vakituisesti eri paikkakunnalla tai olivat muuttaneet Suomussalmelle vasta viimeksi 

kuluneiden vuosien aikana. Jäljelle jäänyt informanttijoukko koostui 69 henkilöstä, jotka 

olivat asuneet paikkakunnalla koko ikänsä tai vähintään viimeisen kymmenen vuoden 

ajan. 

 

Toisen aineiston keräsin huhtikuussa 2014 Kajaanin lukion ensimmäisen ja toisen 

vuosikurssin opiskelijoilta (syntymävuosi 1996 tai 1997). Informantit olivat aineiston 

keräämisen aikaan vielä alemmalla vuosikurssilla kuin Suomussalmen informantit, mutta 

iältään he vastasivat suomussalmelaisnuoria. Vastauksia sain Kajaanin lukiosta yhteensä 

112. Poistin joukosta ne informantit, jotka olivat asuneet Kajaanissa alle kymmenen 

vuotta, ja poistin myös neljännen vuosikurssin opiskelijat. Tämän jälkeen informantteja 

oli jäljellä 85. Heidän joukostaan valitsin satunnaisotannalla 69 informanttia, jotta sain 

kooltaan Suomussalmen informanttijoukkoa vastaavan ryhmän.  
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Kummassakin aineistossa naisinformantteja on enemmän kuin miesinformantteja. En 

kuitenkaan koe epätasaisesta sukupuolijakaumasta olevan haittaa, sillä tarkoitukseni ei 

ole vertailla miesten ja naisten käsityksiä toisiinsa. Aiemmissa tutkimuksissa on myös 

havaittu, että länsimaissa sukupuolella ei ole suurta merkitystä murrekäsitysten 

muotoutumiselle (esim. Kuiper 1999: 244; Preston 1999: 368). En siis usko, että nais-

valtaiselta vastaajajoukolta kerätty aineisto eroaa juurikaan aineistosta, jossa miehiä ja 

naisia on saman verran tai miehiä enemmän kuin naisia. 

 

Kotimaisissa kansandialektologisissa tutkimuksissa ovat informantteina yleensä olleet 

20–30-vuotiaat ja lukioikäiset henkilöt (Nupponen 2011: 8). Palanderin ja Nupposen 

(2005b: 15) mukaan alle 20-vuotiaiden kokemukset muista kuin oman alueensa murteista 

ovat kuitenkin yleensä vähäiset ja murretietoisuus herää usein vasta opiskelu- ja ase-

velvollisuusaikana tai työelämään siirryttäessä. Koska tutkimukseni koskee nuorten 

käsityksiä oman paikkakuntansa murteesta, en usko informanttien iän vaikuttavan 

tuloksiin merkittävästi. Lisäksi on havaittu, että lukioon suuntautuneet yleensä tiedostavat  

murretta parhaiten, kun tarkastellaan jatkokoulutussuunnitelmien yhteyttä murre-

käsityksiin (Makkonen 1997: 82; Lehtola 2015). Mielikäisen (1986) mukaan juuri nuoret 

luopuvat herkästi vanhoista murrepiirteistä ja omaksuvat niiden tilalle piirteitä vieraista 

murteista. Voisi siis olettaa nuorilla olevan varttuneempia enemmän tietoa muille 

murteille tyypillisten varianttien käytöstä, kuten tässä tapauksessa Oulun seudun murteen 

tekkiin-tyyppisistä imperfekteistä.  
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5. TUTKIMUSALUE JA SEN MURTEET 

 

Tutkimukseni informantteja ovat Kajaanissa ja Suomussalmella, Kainuun maakunnassa, 

asuvat nuoret, ja tarkastelun kohteena ovat Kainuun murteiden monikko- ja imperfekti-

muodot. Tässä luvussa kerron ensin lyhyesti Kajaanin kaupungista ja Suomussalmen 

kunnasta. Sen jälkeen esittelen Kainuun murremaantieteellistä asemaa ja Kainuun 

murteiden keskeisimpiä piirteitä. Kajaanin ja Suomussalmen sijainti sekä Kainuun 

murteiden puhuma-alue näkyvät tutkimuksen lopussa olevassa kartassa (liite 2). 

 

 

5.1. Kajaani 

 

Kainuun maakuntakeskuksena toimiva Kajaanin kaupunki sijaitsee Kainuun eteläosassa. 

Kajaanin etäisyys Oulusta on 180 km ja Suomussalmelta 110 km. Sen naapurikuntia ovat 

Paltamo, Pyhäntä, Siikalatva, Sonkajärvi, Sotkamo, Vaala ja Vieremä. Kajaanin asukas-

luku on noin 38 000. (Kajaanin kaupungin kotisivut.) 

 

Kajaanin on perustanut kreivi Pietari Brahe vuonna 1651. Kajaanin linna oli perustamisen 

jälkeisinä aikoina valtakunnan itäosan tärkeä hallinnollinen ja sosiaalinen keskus. 

Kajaanissa ovat aikojen saatossa asuneet muun muassa piirilääkärinä vuosina 1833–53 

toiminut Elias Lönnrot ja Kajaanista ylioppilaaksi vuonna 1919 valmistunut presidentti 

Urho Kaleva Kekkonen. (Kajaanin kaupungin kotisivut.) 

 

Tervanpoltto oli 1900-luvulle asti yksi Kajaanin merkittävimmistä toimeentulon lähteistä. 

Vanhat elinkeinot alkoivat kuitenkin syrjäytyä viime vuosisadan alussa, kun ensim-

mäinen rautatie valmistui vuonna 1904 ja loi paremmat edellytykset teollisuudelle. 

(Kajaanin kaupungin kotisivut.) Nykyään suurin osa kajaanilaisten elinkeinosta 

muodostuukin teollisuudesta ja palveluista (Kainuun liiton kotisivut). 

 

 

5.2. Suomussalmi 

 

Suomussalmen kunta sijaitsee Kainuun pohjoisosassa, noin 200 km Oulusta itään ja       

110 km Kajaanista pohjoiseen. Suomussalmen naapurikuntia ovat Kuusamo, Taivalkoski, 
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Pudasjärvi, Puolanka, Hyrynsalmi ja Kuhmo, ja idässä kunta rajoittuu Venäjään. 

Asukasluku on noin 8 500. (Suomussalmen kunnan kotisivut.) 

 

Suomussalmen kunta on perustettu vuonna 1867, mutta ensimmäiset jäljet asutuksesta 

ovat jo 10 000 vuoden takaa. Yhden Suomen vanhimmista asuinpaikoista on arvioitu 

sijaitsevan Kiantajärven Vanhassa Kirkkosaaressa. Suomussalmen pohjoisosasta, Hossan 

retkeilyalueelta, löytyy myös Värikallio, jossa on kivikaudelta peräisin olevia 

kalliomaalauksia. (Suomussalmen kunnan kotisivut.) 

 

Suomussalmi lienee tunnetuin Raatteentiellä käydyistä talvisodan taisteluista. 

Suomussalmea ovat kuitenkin tehneet tunnetuksi myös kirjailija Ilmari Kianto, tanssi-

taiteilija Reijo Kela ja suosittu Teatteri Retikan kesäteatteri. (Suomussalmen kunnan 

kotisivut.) 

 

 

5.3. Kainuun murteet 

 

Kainuun murteet kuuluvat laajaan savolaismurteiden ryhmään. Kainuun murteiden 

naapureita ovat etelässä itäiset savolaismurteet ja pohjoissavolaismurteet, lännessä keski- 

ja pohjoispohjalaiset murteet ja pohjoisessa peräpohjalaismurteet. Kainuun murteiden 

alue käsittää Kainuun maakunnan lisäksi myös Kuusamon, Taivalkosken ja Posion sekä 

Pudasjärven ja puolet Ranuasta. (Räisänen 1982: 11, 13.) 

 

Kainuun murteille tyypillistä on sananmuotojen täyteläisyys: äänteiden katoa on vähän, 

sananloppuinen i:kin on yleensä säilynyt, ja lisäksi murteeseen kuuluvat svaavokaalit 

sekä yleis- ja erikoisgeminaatio. Kainuun murteiden alue sijaitsee savolaismurteiden 

reunalla, ja reunoilla säilyvät usein vanhat piirteet. Joissakin äänne- ja muotoryhmissä 

Kainuun murteet edustavat vanhaa kantaa, josta sydänsavo on kehittynyt edelleen (esim. 

maa, joka Kainuun murteissa on asussa moa ja sydänsavossa mua). (Räisänen 1998: 202–

203.) 

 

Räisänen (1982: 15–32) on esitellyt Kainuun murteiden keskeisiä piirteitä kolmeen eri 

ryhmään jaettuna: Ensinnäkin Räisänen mainitsee vanhat savolaismurteiden piirteet, 

jotka erottavat Kainuun murteet naapureina olevista pohjalaismurteista. Näitä ovat 
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esimerkiksi ht:n esiintyminen yleiskielen ts:n vastineena (esiintyy koko Kainuun 

murteiden alueella lukuun ottamatta Vaalaa, Puolangan Puokion ja Kivijärven seutua 

sekä Poision Mourua), aa:n ja ää:n diftongiutuminen (moa, peä) ja diftongin reduktio eli 

lähes kaikkien i-, u- ja y-loppuisten diftongien ääntyminen yleiskieltä väljempinä (poeka 

laolaa kaoniisti). Seuraavaksi Räisänen luettelee sellaisia Kainuun murteiden 

erikoispiirteitä, jotka erottavat kyseisen murteiston muista savolaismurteista. Näistä hän 

mainitsee esimerkkinä muun muassa akkoilla-, kantoista- ja lampiissa-tyyppisen 

monikon, jota tässäkin tutkimuksessa tarkastelen. Lopuksi Räisänen esittelee piirteitä, 

jotka ovat tyypillisiä nimenomaan Kainuun alueella puhuttaville murteille eivätkä 

niinkään Koillismaan murteille. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa monikon 1. ja 2. 

persoonan tulemma- ja tuletta-tyyppiset muodot ja persoonapronominit myö, työ ja hyö. 
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6. KAJAANILAISNUORTEN HAVAINNOT 

 

Tässä luvussa esittelen, millaisia havaintoja kajaanilaisnuoret tekivät kotipaikkakuntansa 

murteen monikko- ja imperfektimuodoista. Käsittelen kajaanilaisnuorten havainnot niin, 

että ensin kerron monikkomuotoihin eli issoilla-, kattoilta-, peltoilla- ja kettoilla-

tyyppisiin sananmuotoihin liittyvistä käsityksistä ja lopuksi tarkastelen imperfekteihin eli 

tein ~ tekkiin -tyyppisiin muotoihin liittyviä havaintoja. Ennen kajaanilaisnuorten 

havaintojen tarkastelua kerron siitä, miten olen aineistoa analysoinut, mitä seikkoja olen 

siitä ottanut huomioon ja miten tuon tutkimustulokset esille. 

 

 

6.1. Vastausten analysointi ja tulosten esittäminen 

 

Tarkastelen informanttien vastauksista monikkomuotojen kohdalla vain yleis-

geminaation, vahva-asteisuuden ja diftongin esiintymistä. En siis kiinnitä huomiota 

diftongin reduktioon, svaavokaaliin tai joissakin yksittäisissä vastauksissa esiintyneeseen 

loppuheittoon tai muuhun piirteeseen. Imperfektimuotojen kohdalla kiinnitän huomiota 

siihen, ovatko informanttien ilmoittamat muodot lyhytvokaalisia tein-tyyppejä vai 

pitkävokaalisia, Oulun seudun murteelle ominaisia tekkiin-tyyppejä. Lasken siis 

muutaman vastauksissa esiintyneen tejin- tai pijin-muodon (tai vastaavan) tein-

tyyppeihin. Muu-ryhmään olen imperfektimuotoja analysoidessani sijoittanut vain 

kokonaan poikkeavat sananmuodot, kuten laitoin. Murteellisista muodoista puhuessani 

tarkoitan kaikkia yleiskielestä poikkeavia muotoja lukuun ottamatta niitä, jotka olen 

jaotellut muu-ryhmään. 

 

Esittämäni prosenttiluvut kertovat, kuinka suuri osa informanteista on ilmoittanut 

vastauksessaan tietyn variantin. Monikkomuotojen kohdalla on kummassakin aineistossa 

informantteja 69. Imperfektimuotojen kohdalla kajaanilaisinformantteja on 69 ja 

suomussalmelaisinformantteja 66. Prosenttiluvut eivät siis kerro tuotettujen muotojen 

määrästä, ja ne voivat olla yhteenlaskettuna yli 100 %, koska informantti on saattanut 

esittää kysytyistä sananmuodoista useamman kuin yhden vaihtoehdon. 

 

Kajaanilaisten ja suomussalmelaisten käsityksiä vertailevassa luvussa ja myös aiemmin 

tuloksia arvioidessani olen esittänyt keskimääräisiä prosenttilukuja. Saatan esittää näitä 
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keskiarvolukuja niin kajaanilais- kuin suomussalmelaisinformanteista erikseen tai niin 

että olen laskenut mukaan kummankin paikkakunnan informantit.  

 

 

6.2. Issoilla-tyyppi  

 

Alla olevassa kuviossa olen esittänyt, millaisia muotoja kajaanilaisnuoret havaitsivat 

issoilla-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä kaksitavuisten nominien monikko-

muodoista, jotka voivat Kainuun murteissa esiintyä yleiskielisen muodon lisäksi 1) 

diftongittomassa isolla-tyyppisessä muodossa tai 2) diftongillisessa ja yleisgemi-

naatiollisessa issoilla-tyyppisessä muodossa (Räisänen 1982: 22). Issoilla-tyypin 

havaitsemista tarkastelen sananmuotojen isoilla, taloissa ja kaloilla avulla.  

 

KUVIO 1. Issoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Kajaanissa. 1 = iso-sanan muodot,     

2 = talo-sanan muodot, 3 = kala-sanan muodot 

 

 

Kuten kuviosta 1 näkyy, suurin osa kajaanilaisnuorista käsitti kysytyt monikot yleis-

geminaatiollisiksi ja diftongillisiksi. Isoilla-monikosta tuotettiin selkeästi enemmän 

geminaatiollista kuin yleiskielistä varianttia: issoilla-muodon ilmoitti vastauksessaan     

vajaa kaksi kolmasosaa informanteista ja isoilla-muodon reilu kolmannes. Taloissa- ja 

kaloilla-monikkojen kohdalla yleisgeminaatiolliset variantit eivät olleet yhtä selkeässä 
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enemmistössä kuin isoilla-monikossa: niitä ilmoitettiin vain hieman enemmän kuin 

yleiskielen mukaisia muotoja. Taloissa-monikosta geminoituneen talloissa-muodon 

tuotti 52,2 % informanteista ja yleiskielisen taloissa-muodon 49,3 %. Kaloilla-monikon 

kohdalla ero murteellisen ja yleiskielisen variantin välillä pieneni entisestään, sillä 

kalloilla-muodon ilmoitti 50,7 % ja kaloilla-muodon 49,3 %. Diftongittomia muotoja ei 

juuri havaittu, sillä ainoastaan yhden informantin vastauksessa isoilla-monikko oli saanut 

diftongittoman isolla-asun. Sen sijaan talossa- ja kalolla-muotoja ei ilmoittanut yksikään 

vastaaja. 

 

Kajaanilaisnuorten keskimääräinen yleisgeminaatioprosentti issoilla-tyypin kohdalla on 

55, joten he havaitsivat yleisgeminaatiota huomattavasti vähemmän kuin Mantilan ja 

Pääkkösen (2010), Häggin (2014) sekä Lehtolan (2015) tutkimat oululaiset ja muhoslaiset 

mutta enemmän kuin Luosujärven (2013) tutkimat kuusamolaiset. Mantilan ja Pääkkösen 

(2010: 191–192) tutkimuksessa informantteina olleista oululaisopiskelijoista lähes 

jokainen oli sitä mieltä, että kysytyt sanoin-, ukoilla- ja isoin-muodot esiintyvät Oulun 

seudun murteessa yleisgeminaatiollisessa asussa. Häggin pro gradu -tutkielman 

avoimissa kysymyksissä 43–50 % informanteista mainitsi yleisgeminaation kuuluvan 

Oulun seudun murteeseen, ja nämä luvut ovatkin lähellä kajaanilaisnuorten 

yleisgeminaatioprosenttia. Kuitenkin käännöstehtävässä 63–100 % Häggin informan-

teista ilmoitti yleisgeminaatiollisiksi ne muodot, joissa yleisgeminaatio oli mahdollinen, 

ja lisäksi keskimäärin 87 % vastaajista valitsi monivalintatehtävässä yleisgemi-

naatiollisen muodon. (Hägg 2014: 33–36.) Käännös- ja monivalintatehtävät vastaavat 

enemmän tutkimukseni aineistonkeruumenetelmää, joten pidän niiden tuloksia avoimia 

kysymyksiä tärkeämpinä tehdessäni vertailua Häggin tutkimukseen. Muhoslaisista 

nuorista puolestaan 75,5 % valitsi monivalintatehtävässä yleisgeminaatiollisen variantin 

(Lehtola 2015: 29). Kuusamolaisnuorten kirjoitelmissa sen sijaan yleisgeminaatiota 

esiintyi vain 18,5 %:ssa mahdollisista tapauksista (Luosujärvi 2013: 67). On kuitenkin 

muistettava, että Häggin, Lehtolan ja Luosujärven tutkimuksissa tarkasteltiin kaikkia 

yleisgeminaatiotapauksia, joten täysin yksi yhteen tuloksia ei pysty vertaamaan.  

 

Yleisgeminaatiollisia variantteja tuotettiin myös reilusti vähemmän kuin mitä Mähösen 

(1984) tutkimat suomussalmelaiset puheessaan käyttivät. Suomussalmelaisten puheessa 

yleisgeminaatiota esiintyi lähes sataprosenttisesti mahdollisissa esiintymisympäristöissä 

(Mähönen 1984: 65–66). Kajaanilaiset havaitsivat kuitenkin hieman enemmän 
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yleisgeminaatiollisia muotoja kuin mitä kuusamolaisten puheessa esiintyi: kuusamolais-

nuorten puheessa yleisgeminaatiota esiintyi keskimäärin 46,3 %:ssa mahdollisista 

tapauksista (Luosujärvi 2013: 64). Kajaanilaisnuorten käsityksiä ei kuitenkaan kovin 

suoraviivaisesti pysty vertailemaan Suomussalmelta ja Kuusamosta saatuihin tuloksiin 

yleisgeminaation käytöstä, sillä Kuusamossa yleisgeminaatio on keskimäärin heikompaa 

kuin Kainuussa (Räisänen 1998: 16–17) ja Suomussalmi voi maalaispaikkakuntana erota 

murteeltaan paljonkin Kajaanista (kaupungin ja maaseudun murteellisuuseroista 

Lappalainen 2001: 84; yleisgeminaatiosta kaupungissa Mantila 2004: 326). Lisäksi 

Mähösen pro gradu -tyo on yli kolmen vuosikymmenen takaa, joten suomussalmelaisten 

puhuma murre voi nykyisin olla erilaista.  

 

 

6.3. Kattoilta-tyyppi 

 

Seuraavassa kuviossa tuon esille, millaisia muotoja kajaanilaisnuoret havaitsivat 

kattoilta-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä kaksitavuisten nominien monikko-

muodoista, jotka voivat Kainuun murteissa esiintyä 1) diftongittomassa katolta-

tyyppisessä muodossa, 2) diftongillisessa katoilta-tyyppisessä muodossa tai 3) 

diftongillisessa ja yleisgeminaatiollisessa kattoilta-tyyppisessä muodossa (Räisänen 

1982: 22). Kattoilta-tyypin havaitsemista tarkastelin sananmuotojen katoilla, tytöillä ja 

akoilla avulla.  
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KUVIO 2. Kattoilta-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Kajaanissa. 1 = katto-sanan muodot, 

2 = tyttö-sanan muodot, 3 = akka-sanan muodot 

 

 

Kuviosta 2 huomaa, että kajaanilaisnuoret havaitsivat vahvan asteen näköistä 

yleisgeminaatiota vaihtelevasti. Suurin osa informanteista käsitti katoilta-monikon 

yleiskieliseksi: 55,1 % ilmoitti vastauksessaan katoilta-muodon ja geminaatiollisen 

kattoilta-muodon ilmoitti 43,5 %. Sen sijaan tytöillä- ja akoilla-monikot suurin osa käsitti 

yleisgeminaatiollisiksi. 59,4 % informanteista tuotti geminaatiollisen tyttöillä-muodon ja 

37,7 % yleiskielisen tytöillä-muodon. Akoilla-monikonkin oli käsittänyt geminaatiol-

liseksi 53,6 % ja yleiskieliseksi 44,9 %. Kattoilta-tyyppisistä sananmuodoista ei 

myöskään havaittu juuri ollenkaan diftongittomia variantteja, sillä vain kaksi informanttia 

tuotti diftongittoman katolta-muodon. Diftongittomia tytöllä- ja akolla-muotoja ei sen 

sijaan ilmoitettu lainkaan. 

 

Kysytyistä tytöillä- ja akoilla-monikoista oli tuotettu myös joitain poikkeavia muotoja, 

jotka laskin muu-ryhmään. Yksi informantti ilmoitti vastauksessaan tytsyillä, ja eräs 

toinen informantti ilmoitti monikot pitkävokaalisessa tyttööllä- ja akoolla-asussa. 

Kyseiset muodot eivät ole tyypillisiä Kainuun murteelle, vaan niitä tavataan yleensä 

Etelä-Pohjanmaan murteessa. Ilmiössä pääpainottomien diftongien jälkivokaali sulautuu 

ensivokaaliin ja muodostaa pitkän vokaalin (Kettunen 1930: 66). Muodot ilmoittanut 

informantti on taustakysymysten perusteella asunut ikänsä Kajaanissa, mutta koska en 
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kyselylomakkeessa tiedustellut esimerkiksi vanhempien asuinhistoriaa, minulla ei ole 

tiedossa, onko informantilla yhteyksiä Etelä-Pohjanmaalle.  

 

Kajaanilaisnuorten keskimääräinen yleisgeminaatioprosentti on kattoilta-tyypin kohdalla 

52,2, joten tässäkään tapauksessa nuorten käsitykset eivät vastaa aiempaa kielitieteellistä 

tietoa yleisgeminaation tiedostamisesta. Yleisgeminaatiota havaittiin joko selkeästi 

vähemmän kuin Oulun seudulla tehdyissä tutkimuksissa (Mantila & Pääkkönen 2010: 

191–192; Hägg 2014: 33–36; Lehtola 2015: 29), tai selkeästi enemmän kuin Kuusamossa 

tehdyssä tutkimuksessa (Luosujärvi 2013: 67). Kajaanilaisnuorten käsitykset eivät 

myöskään vastaa lingvististä tietoa yleisgeminaation käytöstä, sillä kajaanilaiset 

havaitsivat yleisgeminaatiota vähemmän kuin mitä Mähösen (1984: 65–66) tutkimat 

suomussalmelaiset käyttivät puheessaan. He havaitsivat yleisgeminaatiota kuitenkin 

enemmän kuin mitä Luosujärven (2013: 64) tutkimien kuusamolaisnuorten puheessa 

esiintyi.  

 

 

6.4. Peltoilla-tyyppi 

 

Alla olevassa kuviossa olen esittänyt, millaisiksi kajaanilaisnuoret käsittivät peltoilla-

tyyppiset sananmuodot eli ne kaksitavuisten nominien monikkomuodot, jotka voivat 

Kainuun murteissa esiintyä 1) diftongittomassa ja heikkoasteisessa pellolla-tyyppisessä 

muodossa, 2) diftongillisessa ja heikkoasteisessa pelloilla-tyyppisessä muodossa tai 3) 

diftongillisessa ja vahva-asteisessa peltoilla-tyyppisessä muodossa (Räisänen 1982: 22). 

Peltoilla-tyypin havaitsemista tarkastelin sananmuotojen pelloilla, kannoista ja jaloille 

avulla.  
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KUVIO 3. Peltoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Kajaanissa. 1 = pelto-sanan muodot, 

2 = kanto-sanan muodot, 3 = jalka-sanan muodot 

 

 

Kuviosta 3 voi nähdä, että pelloilla- ja kannoista-monikoista ei havaittu juurikaan vahva-

asteisia tai diftongittomia muotoja. Lähes jokainen informantti ilmoitti vastauksessaan 

yleiskielisen eli heikkoasteisen variantin sekä pelloilla- että kannoista-monikosta. Vain 

yksi informantti ilmoitti pelloilla- ja kannoista-monikot vahva-asteisessa peltoilla- ja 

kantoista-asussa, ja kaksi informanttia havaitsi diftongittoman pellolla-muodon ja yksi 

informantti kannosta-muodon. Kysytyistä sananmuodoista oli ilmoitettu myös joitain 

poikkeavia muotoja: yhden informantin vastauksessa pelloilla oli pitkävokaalisessa 

pelloolla-asussa, ja kannoista-monikon kohdalla kaksi informanttia oli ilmoittanut 

vastauksessaan muodon kanoista. 

 

Jaloille-monikko havaittiin hyvin eri tavalla verrattuna kahteen muuhun monikkoon. 

Vahva-asteista jalkoille-varianttia ei havainnut kukaan, ja diftongittoman jalolle-muodon 

ilmoitti kaksi informanttia. Vain vajaa kolmannes havaitsi yleiskielisen jaloille-muodon, 

kun kahden aiemman monikon kohdalla yleiskielisen variantin oli havainnut yli 90 % 

informanteista. Sen sijaan eniten havaittiin heikkoasteista ja geminoitunutta jalloille-

muotoa, jonka oli tuottanut kaksi kolmannesta.  
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Vahvan asteen yleistymän sisältävien monikkomuotojen tiedostamisesta ei ole juuri 

aiempaa tutkimustietoa, eikä kyseisten sananmuotojen käyttöäkään ole paljon tutkittu. 

Mantilan ja Pääkkösen (2010: 192–193) kansandialektologisessa tutkimuksessa vahvan 

asteen yleistymän havaitsemista tarkasteltiin sananmuotojen tähdissä, sorruin ja aloin 

avulla. Vain kaksi vastaajaa 88:sta oli ilmoittanut tähdissä-muodon vahva-asteisessa 

tähtiisä-asussa, ja 20 (22,7 %) informanttia oli ilmoittanut vahva-asteisen sortuin-

muodon ja 33 (37,5 %) alakoin-muodon. Kajaanilaisnuorten havainnot vastaavat siis sitä 

käsitystä, joka oululaisopiskelijoilla oli tähdissä-monikkomuodosta. Räisäsen (1972: 

291, 293) mukaan kantoista-tyyppi on kuitenkin Kainuussa kannoista-tyyppiä yleisempi, 

ja umpitavuisen diftongin edellä onkin useimmiten vahva aste, joten tämän suhteen 

kajaanilaisnuorten havainnot eivät vastaa lingvististä tietoa. Räisäsen tutkimuksen 

kohdalla tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että tutkimus on tehty yli 40 vuotta sitten ja 

että siinä informantteina olleet henkilöt olivat syntyneet 1800-luvulla. Vahva-asteisten 

muotojen käyttö onkin luultavasti Räisäsen tutkimuksen ajoista vähentynyt, ja kajaani-

laisnuorten lähes olemattomat havainnot vahva-asteisista muodoista antavat viitteitä juuri 

siihen. 

 

 

6.5. Kettoilla-tyyppi 

 

Seuraavassa kuviossa tuon esille, millaisia muotoja kajaanilaisnuoret havaitsivat 

kettoilla-tyyppisistä muodoista  eli niistä kaksitavuisten nominien monikkomuodoista, 

jotka voidaan Kainuun murteissa tavata ainakin 1) diftongittomassa ja heikkoasteisessa 

kedolla-tyyppisessä muodossa, 2) diftongillisessa ja heikkoasteisessa kedoilla-

tyyppisessä muodossa tai 3) diftongillisessa ja vahva-asteisessa kettoilla-tyyppisessä 

muodossa, johon sisältyy myös yleisgeminaatio (Räisänen 1982: 22). 
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KUVIO 4. Kettoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Kajaanissa. 1 = keto-sanan muodot, 

2 = lato-sanan muodot, 3 = sika-sanan muodot 

 

 

Kettoilla-tyyppisistä monikoista ilmoitettiin useita erilaisia muotoja, kuten kuviosta 4 

näkyy. Suurin osa informanteista käsitti kedoilla- ja ladoissa-monikot diftongillisiksi ja 

yleiskielen mukaisiksi: kedoilla-muodon ilmoitti vastauksessaan 76,8 % ja ladoissa-

muodon 78,3 %. Sioille-monikostakin eniten havaittiin si(j)oille-varianttia, jonka tuotti 

79,7 % informanteista. Kedoilla-monikosta seuraavaksi eniten tuotettiin vahvan asteen ja 

yleisgeminaation sisältävää kettoilla-muotoa, samoin myös ladoissa-monikosta tuotettiin 

toiseksi eniten lattoissa-muotoa. Sioille-monikosta toiseksi eniten havaittiin diftongitonta 

si(j)olle-muotoa.  

 

Kajaanilaisnuorten käsitykset kettoilla-tyyppisistä sananmuodoista vastasivat Mantilan ja 

Pääkkösen (2010: 193–194) tutkimien oululaisopiskelijoiden käsityksiä: myös oululais-

informantit havaitsivat kysytyistä ladoissa-, kedoilla- ja sioille-monikoista suurimmaksi 

osaksi yleiskielistä tai, sioille-monikon tapauksessa, yleiskielen kanssa lähes identtistä 

muotoa. Räisäsen (1972: 291–292) aineistoesimerkkien mukaan kedoilla- ja ladoissa-

monikot tavataan Kainuussa yleensä vahva-asteisessa ja geminoituneessa kettoilla- ja 

lattoissa-asussa, joten dialektologisen tutkimuksen tuloksia kajaanilaisnuorten käsitykset 

eivät vastaa. Tässä tapauksessa tulee jälleen ottaa huomioon, että yli 40 vuoden aikana 

Kainuun murteet ovat voineet kettoilla-tyyppisten muotojen osalta muuttua. 

kettoilla
13 lattoissa

7,2
sikkoille

2,9

ketoilla
5,8

latoissa
2,9

sikoille
2,9

keddoilla
1,5

laddoissa
4,3

sijjoille
2,9

keoilla
2,9

laoissa
2,9

si(j)oille
79,7

ladossa
4,3

si(j)olle
4,3

kedoilla
76,8

ladoissa
78,3

muu
7,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3

kettoilla, lattoissa, sikkoille ketoilla, latoissa, sikoille keddoilla, laddoissa, sijjoille

keoilla, laoissa, si(j)oille kedolla, ladossa, si(j)olle kedoilla, ladoissa

muu



37 
 

6.6. Tein ~ tekkiin -tyyppi 

 

Alla olevassa kuviossa olen esittänyt, millaisia muotoja kajaanilaisnuoret havaitsivat tein 

~ tekkiin -tyyppisistä muodoista eli niistä imperfektimuodoista, jotka voivat Kainuussa 

esiintyä lyhytvokaalisen tein-tyyppisen muodon lisäksi nykyisin myös Oulun seudun 

murteen tekkiin-tyyppisessä muodossa (Mantila 2013: 413). 

 

KUVIO 5. Tein ~ tekkiin -tyyppisten imperfektimuotojen havaitseminen Kajaanissa. 

 

 

Kuviosta 5 huomaa, että lähes jokainen kajaanilaisnuori ilmoitti vastauksessaan 

lyhytvokaalisen tein-tyyppisen muodon. Tein-imperfektin kohdalla lyhytvokaalisen 

variantin ilmoitti 94,2 % ja tekkiin-variantin vain kolme informanttia eli 4,3 %. Yhdessä 

vastauksessa oli myös kokonaan poikkeava tekasin-muoto. Pidin-imperfektistä yleis-

kielisen variantin ilmoitti 97,1 % ja pittiin-variantin 2,9 %. Panin-imperfektistä sen sijaan 

yleiskielisen panin-muodon ilmoitti 92,8 %, ja vain yksi henkilö ilmoitti panniin-

muodon.  

 

Tekkiin-tyyppisiä muotoja ei siis juurikaan hahmotettu, mutta nuo vähäisetkin huomiot 

näyttäisivät olevan linjassa lingvistisen levinneisyyshierarkian kanssa (Mantila & 

Pääkkönen 2010: 194–195; Mantila 2013: 415): eniten murteellisia muotoja hahmotettiin 
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tein- ja pidin-imperfekteistä ja vähiten panin-imperfektistä. Käytännössä kuitenkin 

murteellisen muodon ilmoitti vastauksessaan imperfektistä riippuen vain 1–3 

informanttia, joten kovin suuria johtopäätöksiä näistä tuloksista ei pysty tekemään.   

 

 

6.7. Havainnot kootusti 

 

Kajaanilaisnuorten havainnot voi tiivistää siten, että issoilla- ja kattoilta-tyyppisistä 

sananmuodoista havaittiin pääasiassa yleisgeminaatiollista varianttia ja peltoilla-, 

kettoilla- ja tekkiin-tyyppisistä muodoista suurimmaksi osaksi yleiskielistä varianttia. 

Issoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa murteellisia muotoja ilmoitti keskimäärin 

55,6 % ja yleiskielisen muodon 45 % informanteista. Kattoilta-tyyppiset sananmuodot 

havaittiin lähes samalla tavalla: keskimäärin 53,1 % informanteista tuotti murteellisen 

variantin ja 45,9 % yleiskielisen variantin. 

 

Peltoilla-tyyppisistä sananmuodoista sen sijaan enää vain keskimäärin 25,7 % nuorista 

havaitsi murteellisen variantin ja 72,9 % yleiskielisen variantin. Peltoilla-tyypin 

tapauksessa murreprosenttia suurentaa geminoituneiden jalloille-muotojen suuri osuus. 

Kettoilla-tyyppisistä sananmuodoista tuotti murteellisen muodon keskimäärin 19,3 % ja 

yleiskielisen muodon 78,3 % vastaajista. Tein ~ tekkiin -tyyppisistä imperfektimuodoista 

puolestaan ilmoitti tekkiin-tyyppisen muodon keskimäärin vain 2,9 % ja tein-tyyppisen 

muodon 94,7 % informanteista. 

 

Kajaanilaisnuorten havainnoissa kiintoisaa on se, että vahva-asteisia muotoja ilmoitettiin 

eniten kettoilla-tyyppisistä muodoista eli niistä, joihin sisältyy vahvan asteen lisäksi 

yleisgeminaatio: kettoilla-, lattoissa- ja sikkoille-muodon havaitsi keskimäärin 7,7 % 

informanteista. Peltoilla-tyyppisistä muodoista vahva-asteisen variantin ilmoitti vain    

1,5 % vastaajista, ja ketoilla-, latoissa- ja sikoille-muodon ilmoitti keskimäärin 3,9 % 

vastaajista. Yksistään vahvan asteen sisältäviä muotoja ei siis juurikaan havaittu, vaan 

suurimmassa osassa tapauksista vahva aste esiintyi yhdessä yleisgeminaation kanssa. 

Yleisgeminaatio onkin kajaanilaisnuorilla parhaiten tiedostettu piirre.   
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7. SUOMUSSALMELAISNUORTEN HAVAINNOT 

 

Tässä luvussa esittelen, millaisia havaintoja suomussalmelaisnuoret tekivät koti-

paikkakuntansa monikko- ja imperfektimuodoista. Käsittelen suomussalmelaisnuorten 

havaintoja samassa järjestyksessä kuin kajaanilaisnuortenkin havaintoja: ensin kerron 

monikkomuotoihin eli issoilla-, kattoilta-, peltoilla- ja kettoilla-tyyppisiin sanan-

muotoihin liittyvistä käsityksistä ja lopuksi imperfekteihin eli tein ~ tekkiin -tyyppisiin 

muotoihin liittyvistä käsityksistä.  

 

 

7.1. Issoilla-tyyppi 

 

Alla olevassa kuviossa olen esittänyt, millaisia muotoja suomussalmelaisnuoret 

havaitsivat issoilla-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä kaksitavuisten nominien 

monikkomuodoista, jotka voivat Kainuun murteissa esiintyä yleiskielisen muodon lisäksi 

1) diftongittomassa isolla-tyyppisessä muodossa tai 2) diftongillisessa ja yleis-

geminaatiollisessa issoilla-tyyppisessä muodossa (Räisänen 1982: 22). 

 

KUVIO 6. Issoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Suomussalmella. 1 = iso-sanan 

muodot, 2 = talo-sanan muodot, 3 = kala-sanan muodot 
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Kuten kuviosta 6 huomaa, suurin osa suomussalmelaisnuorista käsitti kysytyt 

sananmuodot geminaatiollisiksi ja diftongillisiksi. Isoilla-monikosta ilmoitti yleis-

geminaatiollisen issoilla-variantin noin kaksi kolmasosaa vastaajista, ja yleiskielisen 

isoilla-variantin ilmoitti lähes kolmannes (29 %). Myös taloissa-monikosta havaitsi 

geminaatiollisen talloissa-muodon kaksi kolmasosaa informanteista, mutta yleiskielistä 

varianttia havaittiin enemmän kuin isoilla-monikon kohdalla: taloissa-muodon ilmoitti 

vastauksessaan 34,8 % informanteista. Kaloilla-monikosta havaitsi yleisgeminaatiollisen 

kalloilla-muodon 59,4 % vastaajista ja yleiskielisen muodon 40,6 % vastaajista. 

Diftongittomia variantteja havaittiin vähän, sillä vain kolme informanttia ilmoitti isoilla-

monikon diftongittomassa isolla-asussa, ja yksi informantti ilmoitti kaloilla-monikosta 

diftongittoman kalolla-muodon. Yksi poikkeavakin muoto vastauksissa oli: erään 

informantin vastauksessa isoilla-muoto oli muutettu muotoon suurilla. 

 

Suomussalmelaisnuorten keskimääräinen yleisgeminaatioprosentti issoilla-tyypin 

kohdalla on 63,3, joten suomussalmelaisten käsitykset eivät ole täysin linjassa aiempien 

tutkimustulosten kanssa. Mantilan ja Pääkkösen (2010: 191–192) tutkimista oululaisista 

lähes jokainen havaitsi kysytyt diftongin palauttaneet muodot yleisgeminaatiollisiksi. 

Häggin (2014: 35) pro gradu -tutkielmassa informantteina olleet oululaiset käyttivät 

käännötehtävässä yleisgeminaatiollista muotoa 63–100 %:ssa mahdollisista tapauksista, 

mutta keskimääräinen yleisgeminaatioprosentti käännöstehtävissä oli heilläkin noin 85. 

Suomussalmelaisnuoret havaitsivat yleisgeminaatiollisia muotoja myös vähemmän kuin 

Lehtolan (2015: 29) tutkimat muhoslaiset, joista 75,5 % tiedosti yleisgeminaation. 

Suomussalmelaiset havaitsivat yleisgeminaatiota kuitenkin enemmän kuin Luosujärven 

(2013: 67) tutkimat kuusamolaiset, jotka havaitsivat yleisgeminaation vain 18,5 %:ssa 

tapauksista. Tässä kohtaa tulee jälleen muistaa se, että Häggin, Lehtolan ja Luosujärven 

pro gradu -töissä yleisgeminaatiota käsiteltiin omaa tutkimustani yleisemmällä tasolla.  

 

Suomussalmelaisnuorten käsitykset eivät vastaa myöskään dialektologista tutkimustietoa 

yleisgeminaation käytöstä. Yleisgeminaatiollisia muotoja tuotettiin vähemmän kuin mitä 

Mähösen (1984: 65–66) tutkimuksen suomussalmelaisinformantit käyttivät, sillä heidän 

puheessaan yleisgeminaatiota esiintyi lähes sataprosenttisesti. Yleisgeminaatiota 

havaittiin kuitenkin enemmän kuin mitä kuusamolaisnuorten puheessa esiintyi, sillä 

kuusamolaiset käyttivät yleisgeminaatiota keskimäärin 46,3 %:ssa mahdollisista 

tapauksista (Luosujärvi 2013: 64).  
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7.2. Kattoilta-tyyppi 

 

Seuraavassa kuviossa tuon esille, millaisia muotoja suomussalmelaisnuoret havaitsivat 

kattoilta-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä kaksitavuisten nominien monikko-

muodoista, jotka voivat Kainuun murteissa esiintyä 1) diftongittomassa katolta-

tyyppisessä muodossa, 2) diftongillisessa katoilta-tyyppisessä muodossa tai 3) 

diftongillisessa ja yleisgeminaatiollisessa kattoilta-tyyppisessä muodossa (Räisänen 

1982: 22). 

 

KUVIO 7. Kattoilta-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Suomussalmella. 1 = katto-sanan 

muodot, 2 = tyttö-sanan muodot, 3 = akka-sanan muodot 

 

 

Myös kattoilta-tyyppisistä sananmuodoista suomussalmelaisnuoret havaitsivat suurim-

maksi osaksi yleisgeminaatiollista ja diftongillista muotoa. Kuviosta 7 näkyy, että 

yleisgeminaatiollista varianttia havaittiin vähiten katoilta-monikosta: geminaatiollisen 

kattoilta-muodon ilmoitti 60,9 vastaajista. Yleiskielisen katoilta-muodon ilmoitti sen 

sijaan 40,6 % vastaajista. Kysytyistä monikoista eniten yleisgeminaatiollista muotoa 

havaittiin tytöillä-monikosta, josta geminoituneen tyttöillä-muodon tuotti kolme 

neljäsosaa informanteista. Neljännes vastaajista ilmoitti monikon yleiskielisessä tytöillä-

asussa. Akoilla-monikosta yleisgeminaatiollisen akkoilla-variantin havaitsi reilu 

kolmannes vastaajista, ja yleiskielisen akoilla-variantin ilmoitti 26,1 % vastaajista. 
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Diftongittomia variantteja ei havaittu juuri ollenkaan: vain kolme informanttia tuotti 

akoilla-monikosta diftongittoman akolla-muodon. Akoilla-monikosta oli ilmoitettu myös 

kaksi kertaa muoto emännillä. 

 

Suomussalmelaisnuorten keskimääräinen yleisgeminaatioprosentti kattoilta-tyypin 

kohdalla on 68, ja se ei vielä tässä kohtaa ole yhtä korkea kuin oululaisten ja muhoslaisten 

yleisgeminaatioprosentit (Mantila & Pääkkönen 2010: 191–192; Hägg 2014: 33–36; 

Lehtola 2015: 29). Informanttien käsitykset eivät vastaa myöskään Luosujärven (2013: 

67) tutkimien kuusamolaisnuorten tiedostamista, sillä suomussalmelaisnuoret havaitsivat 

selvästi enemmän yleisgeminaatiollisia muotoja kuin kuusamolaiset. Suomus-

salmelaisten havainnot kattoilta-tyyppisistä sananmuodoista poikkeavat myös siitä 

tiedosta, joka on saatu Suomussalmella ja Kuusamossa tehdyistä, yleisgeminaation 

käyttöä tarkastelevista tutkimuksista. Yleisgeminaatiollisia muotoja tuotettiin reilusti 

vähemmän kuin mitä Mähösen (1984: 65–66) tutkimuksen suomussalmelaisinformantit 

käyttivät ja selvästi enemmän kuin mitä kuusamolaisnuorten puheessa esiintyi 

(Luosujärvi 2013: 64). 

 

 

7.3. Peltoilla-tyyppi 

 

Alla olevassa kuviossa olen esittänyt, millaisiksi suomussalmelaisnuoret käsittivät 

peltoilla-tyyppiset sananmuodot eli ne kaksitavuisten nominien monikkomuodot, jotka 

voivat Kainuun murteissa esiintyä 1) diftongittomassa ja heikkoasteisessa pellolla-

tyyppisessä muodossa, 2) diftongillisessa ja heikkoasteisessa pelloilla-tyyppisessä 

muodossa tai 3) diftongillisessa ja vahva-asteisessa peltoilla-tyyppisessä muodossa 

(Räisänen 1982: 22). 
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KUVIO 8. Peltoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Suomussalmella. 1 = pelto-sanan 

muodot, 2 = kanto-sanan muodot, 3 = jalka-sanan muodot 

 

 

Kuviosta 8 huomaa, että suurin osa suomussalmelaisinformanteista havaitsi pelloilla- ja 

kannoista-monikoista yleiskielen mukaisen variantin ja jaloille-monikosta yleis-

geminaatiollisen jalloille-variantin. Yleiskielisen pelloilla-muodon havaitsi peräti        

92,8 % vastaajista, ja vain kolme informanttia ilmoitti monikon vahva-asteisessa 

peltoilla-asussa. Havainnot kannoista-monikosta olivat samankaltaisia kuin pelloilla-

monikostakin: 91,3 % informanteista ilmoitti vastauksessaan yleiskielisen kannoista-

muodon, ja neljä informanttia ilmoitti vahva-asteisen kantoista-muodon. Kaksi 

informanttia tuotti sekä peltoilla- että kannoista-monikoista diftongittoman pellolla- ja 

kannosta-variantin.  

 

Kysytty jaloille-monikko oli sen sijaan havaittu poikkeavalla tavalla. Kun pelloilla- ja 

kannoista-monikoista havaittiin lähes yksinomaan yleiskielistä muotoa, jaloille-

monikosta yleiskielen mukaisen muodon havaitsi vain kolmannes. Suurin osa 

informanteista oli sen sijaan ilmoittanut vastauksessaan yleisgeminaatiollisen jalloille-

variantin. Myös muita murteellisia muotoja havaittiin enemmän jaloille-monikosta kuin 

pelloilla- ja kannoista monikoista: yhdeksän informanttia tuotti vahva-asteisen jalkoille-

variantin, ja kolme informanttia tuotti diftongittoman jalolle-variantin.  
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Suomussalmelaisnuorten käsitykset vastaavat pitkälti Mantilan ja Pääkkösen (2010: 192–

193) tutkimien oululaisopiskelijoiden käsitystä tähdissä-monikosta: vain kaksi oululais-

informanttia 88:sta havaitsi vahva-asteisen tähtiisä-muodon, ja suomussalmelaisistakin 

vain verrattain pieni osa ilmoitti kysytyt pelloilla-, kannoista- ja jaloille-muodot vahva-

asteisessa asussa. Suomussalmelaisnuorten havainnot eivät kuitenkaan vastaa sitä kenties 

jo vanhentunutta lingvististä tietoa, jonka mukaan kantoista-tyyppi on Kainuussa 

kannoista-tyyppiä yleisempi (Räisänen 1972: 291, 293).  

 

 

7.4. Kettoilla-tyyppi 

 

Seuraavassa kuviossa tuon esille, millaisia muotoja suomussalmelaisnuoret havaitsivat 

kettoilla-tyyppisistä muodoista eli niistä kaksitavuisten nominien monikkomuodoista, 

jotka voidaan Kainuun murteissa tavata ainakin 1) diftongittomassa ja heikkoasteisessa 

kedolla-tyyppisessä muodossa, 2) diftongillisessa ja heikkoasteisessa kedoilla-

tyyppisessä muodossa tai 3) diftongillisessa ja vahva-asteisessa kettoilla-tyyppisessä 

muodossa, johon sisältyy myös yleisgeminaatio (Räisänen 1982: 22).  

 

KUVIO 9. Kettoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Suomussalmella. 1 = keto-sanan 

muodot, 2 = lato-sanan muodot, 3 = sika-sanan muodot 
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Kuviosta 9 huomaa, että suurin osa suomussalmelaisnuorista havaitsi kysytyt monikot 

yleiskielen mukaisiksi. Kedoilla-variantin ilmoitti reilu kaksi kolmannesta ja ladoissa-

variantin noin puolet informanteista. Myös sioille-monikosta enemmistö eli 63,8 % oli 

tuottanut lähes tai kokonaan yleiskielen mukaisen si(j)oille-muodon. Seuraavaksi eniten 

kaikista kysytyistä monikoista havaittiin vahva-asteista tai vahva-asteista ja geminoi-

tunutta muotoa. Kedoilla-monikosta ilmoitti kettoilla-muodon 14,5 % ja ketoilla-muodon 

7,2 % informanteista. Ladoissa-monikosta puolestaan lattoissa-muodon ilmoitti 24,6 % 

ja latoissa-muodon 13 % informanteista. Sioille-monikosta toiseksi eniten havaittu muoto 

oli sikoille, jonka tuotti 17,4 % vastaajista, ja kolmanneksi eniten havaittu muoto oli 

sikkoille, jonka tuotti 8,7 % informanteista. Kedoilla- ja ladoissa-monikoista tuotti 

diftongittoman kedolla- ja ladossa-variantin vain yksi informantti. Sioille-monikosta 

puolestaan diftongittoman si(j)olle-variantin tuotti kuusi informanttia.  

 

Suomussalmelaisnuorten käsitykset kettoilla-tyyppisistä sananmuodoista vastasivat 

Mantilan ja Pääkkösen (2010: 193–194) tutkimien oululaisopiskelijoiden käsityksiä: 

myös oululaisinformantit havaitsivat kysytyistä ladoissa-, kedoilla- ja sioille-monikoista 

suurimmaksi osaksi yleiskielistä tai yleiskielen kanssa lähes identtistä muotoa. Dialekto-

logisen tutkimuksen tuloksia suomussalmelaisten käsitykset eivät kuitenkaan vastaa, sillä 

Räisäsen (1972: 291–292) aineistoesimerkkien mukaan kedoilla- ja ladoissa-monikot 

tavataan Kainuussa usein vahva-asteisessa ja geminoituneessa kettoilla- ja lattoissa-

asussa. Tässäkin tapauksessa tulee jälleen ottaa huomioon Räisäsen tutkimuksen ikä ja 

se, että informantit olivat syntyneet 1800-luvulla. Räisäsen tulokset eivät siis välttämättä 

heijasta Kainuun murteiden nykytilannetta. 

 

 

7.5. Tein ~ tekkiin -tyyppi 

 

Alla olevassa kuviossa olen esittänyt, millaisia muotoja suomussalmelaisnuoret 

havaitsivat tein ~ tekkiin -tyyppisistä muodoista eli niistä imperfektimuodoista, jotka 

voivat Kainuussa esiintyä lyhytvokaalisen tein-tyyppisen muodon lisäksi nykyisin myös 

Oulun seudun murteen tekkiin-tyyppisessä muodossa (Mantila 2013: 413). 
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KUVIO 10. Tein ~ tekkiin -tyyppisten imperfektimuotojen havaitseminen Suomussalmella. 

 

 

Kuviosta 10 näkee, että enemmistö suomussalmelaisinformanteista käsitti kysytyt 

imperfektimuodot lyhytvokaalisiksi eli tein-tyyppisiksi. 71,2 % informanteista ilmoitti 

lyhytvokaalisen variantin tein-imperfektin kohdalla, 69,7 % pidin-imperfektin kohdalla 

ja 84,8 % panin-imperfektin kohdalla. Yllättävintä suomussalmelaisnuorten vastauksissa 

oli tekkiin-tyyppisten muotojen suuri osuus tein- ja pidin-imperfektien tapauksessa: lähes 

kolmannes informanteista ilmoitti vastauksessaan tekkiin- ja pittiin-muodot. Panin-

imperfektistä sen sijaan pitkävokaalisen panniin-muodon ilmoitti vain 4,3 %. Kysytyistä 

imperfektimuodoista ilmoitettiin myös useita poikkeavia muotoja, kuten meikä teki, 

meikä piti, pistin ja laitoin. Koska informantit havaitsivat tekkiin-tyyppisiä muotoja tein- 

ja pidin-imperfekteistä verrattain paljon, täytyy muotojen olla Suomussalmella suhteel-

lisen laajalti tunnettuja ja käytettyjä.  

 

Suomussalmelaisten havainnot tekkiin-tyyppisistä imperfektimuodoista vastaavat täysin 

lingvististä tietoa muotojen levinneisyyshierarkiasta (Mantila & Pääkkönen 2010: 194–

195; Mantila 2013: 415): eniten murteellisia muotoja hahmotettiin tein- ja pidin-

imperfekteistä, sillä geminoituva konsonantti on klusiili, ja vähiten panin-imperfektistä, 

sillä geminoituva konsonantti on soinnillinen.  
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7.6. Havainnot kootusti 

 

Suomussalmelaisnuortenkin havainnot voi tiivistää siten, että issoilla- ja kattoilta-

tyyppisistä sananmuodoista havaittiin pääasiassa yleisgeminaatiollista varianttia ja 

peltoilla-, kettoilla- ja tekkiin-tyyppisistä muodoista suurimmaksi osaksi yleiskielistä 

varianttia. Issoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa murteellisia muotoja ilmoitti 

keskimäärin 65,2 % ja yleiskielisen muodon 34,8 % informanteista. Kattoilta-tyyppisistä 

sananmuodoista havainnot olivat samankaltaiset: keskimäärin 69,6 % informanteista 

tuotti murteellisen variantin ja 30,4 % yleiskielisen variantin. 

 

Sen sijaan peltoilla-tyyppisistä sananmuodoista vain keskimäärin 27,5 % suomus-

salmelaisinformanteista havaitsi murteellisen variantin ja 72,5 % yleiskielisen variantin. 

Peltoilla-tyypin tapauksessa murreprosenttia suurentaa – Kajaanin aineiston tavoin – 

geminoituneiden jalloille-muotojen suuri osuus. Kettoilla-tyyppisistä sananmuodoista 

tuotti murteellisen muodon keskimäärin 39,1 % ja yleiskielisen muodon 61,4 % 

vastaajista. Tein ~ tekkiin -tyyppisistä imperfektimuodoista puolestaan ilmoitti tekkiin-

tyyppisen muodon keskimäärin jopa 20,7 % ja tein-tyyppisen muodon 75,2 % 

informanteista. Tekkiin-tyyppisten muotojen keskimääräistä osuutta pienentää panin-

imperfektistä ilmoitettujen panniin-muotojen vähyys verrattuna tekkiin- ja pittiin-

variantteihin. 

 

Keskeistä suomussalmelaisnuortenkin havainnoissa oli se, että vahva-asteisia muotoja 

havaittiin eniten kettoilla-tyyppisistä muodoista eli niistä, joissa vahva aste esiintyy 

yhdessä yleisgeminaation kanssa: kettoilla-, lattoissa- ja sikkoille-tyyppisiä muotoja  

ilmoitti keskimäärin 16 % vastaajista. Peltoilla-tyyppisistä sanoista vahva-asteisia 

muotoja havaitsi keskimäärin vain 7,7 % informanteista. Ketoilla-, latoissa- ja sikoille-

muodot sen sijaan ilmoitti keskimäärin 12,5 % informanteista. Suurin osa vahva-asteisista 

muodoista ilmoitettiin siis juuri kettoilla-tyyppisistä monikoista. Yksistään vahvan asteen 

sisältäviä muotoja ei juurikaan havaittu, vaan suurimmassa osassa tapauksista se esiintyi 

yhdessä yleisgeminaation kanssa. Yleisgeminaatio onkin suomussalmelaisnuorilla 

parhaiten tiedostettu piirre.   
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8. TULOSTEN VERTAILU 

 

Tässä luvussa vertailen kajaanilaisnuorten havaintoja suomussalmelaisnuorten 

havaintoihin. Taulukoissa olen esittänyt vertailun helpottamiseksi sekä Kajaanin että 

Suomussalmen aineistossa esiintyneiden muotojen frekvenssit ja niiden prosentuaaliset 

osuudet. Tuon myös esille keskimääräisiä prosenttilukuja kajaanilaisnuorten ja 

suomussalmelaisnuorten ilmoittamista yleiskielisistä ja murteellisista muodoista. 

Murteellisiin muotoihin olen tässäkin tapauksessa laskenut kaikki yleiskielestä 

poikkeavat muodot lukuun ottamatta niitä, jotka olen jaotellut muu-ryhmään. 

 

 

8.1. Issoilla-tyyppi 

 

Alla olevassa taulukossa olen esittänyt kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten havainnot 

issoilla-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä kaksitavuisten nominien monikko-

muodoista, jotka voivat Kainuun murteissa esiintyä yleiskielisen muodon lisäksi 1) 

diftongittomassa isolla-tyyppisessä muodossa tai 2) diftongillisessa ja yleis-

geminaatiollisessa issoilla-tyyppisessä muodossa (Räisänen 1982: 22). 

 

TAULUKKO 1. Issoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Kajaanissa ja Suomussalmella. 

 Kajaani  Suomussalmi  

 f % f % 

issoilla 43 62,3 % 45 65,2 % 

isoilla 25 36,2 % 20 29 % 

isolla 1 1,5 % 3 4,3 % 

muu - - 1 1,5 % 

     

talloissa 36 52,2 % 45 65,2 % 

taloissa 34 49,3 % 24 34,8 % 

     

kalloilla 35 50,7 % 41 59,4 % 

kaloilla 34 49,3 % 28 40,6 % 

kalolla - - 1 1,5 % 
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Taulukossa 1 esitettyjen lukujen perusteella voi todeta, että suomussalmelaisinformantit 

olivat issoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa käsityksiltään kajaanilaisia mur-

teellisempia, ja heillä yleisgeminaatiolliset variantit olivat selkeämmässä enemmistössä 

kuin kaupunkilaisilla. Suomussalmelaisista keskimäärin 65,2 % käsitti kysytyt muodot 

murteellisiksi ja 34,8 % yleiskielisiksi. Kajaanilaisista sen sijaan käsitti muodot 

murteellisiksi keskimäärin 55,6 % ja yleiskielisiksi 45 %.  

 

Isoilla-monikko oli sekä suomussalmelais- että kajaanilaisinformanteilla murteelli-

simmaksi havaittu muoto kysytyistä issoilla-tyyppisistä sananmuodoista: yleis-

geminaatiollisen issoilla-variantin tuotti keskimäärin 63,8 % kaikista vastaajista. Toiseksi 

eniten yleisgeminaatiollista muotoa havaittiin taloissa-monikosta, josta talloissa-

variantin ilmoitti vastauksessaan keskimäärin 58,7 %. Vähiten yleisgeminaatiollisia 

muotoja informantit havaitsivat kaloilla-monikosta, josta murteellisen variantin oli tuot-

tanut keskimäärin 55 %. 

 

Kajaanilaisinformanttien ilmoittamat murteelliset muodot olivat pääasiassa yleis-

geminaatiollisia, ja vain yksi informantti tuotti diftongittoman isolla-muodon. Suomus-

salmelaisnuoret sen sijaan ilmoittivat yhteensä neljä kertaa diftongittoman muodon: 

vastauksissa oli mainittu kolme kertaa muoto isolla ja yhden kerran muoto kalolla. Suurin 

osa informanttien diftongittomista muodoista ilmoitettiin siis o-vartaloisesta isoilla-

sananmuodosta. 

 

 

8.2. Kattoilta-tyyppi 

 

Seuraavassa taulukossa olen ilmoittanut kajaanilais- ja suomussalmelaisinformanttien 

havainnot kattoilta-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä kaksitavuisten nominien 

monikkomuodoista, jotka voivat Kainuun murteissa esiintyä 1) diftongittomassa katolta-

tyyppisessä muodossa, 2) diftongillisessa katoilta-tyyppisessä muodossa tai 3) 

diftongillisessa ja yleisgeminaatiollisessa kattoilta-tyyppisessä muodossa (Räisänen 

1982: 22). 
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TAULUKKO 2. Kattoilta-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Kajaanissa ja Suomussalmella.  

 Kajaani  Suomussalmi  

 f % f % 

kattoilta 30 43,5 % 42 60,9 % 

katoilta 38 55,1 % 28 40,6 % 

katolta 2 2,9 % - - 

     

tyttöillä 41 59,4 % 52 75,4 % 

tytöillä 26 37,7 % 17 24,6 % 

muu 2 2,9 % - - 

     

akkoilla 37 53,6 % 47 68,1 % 

akoilla 31 44,9 % 18 26,1 % 

akolla - - 3 4,3 % 

muu 1 1,5 % 2 2,9 % 

 

 

Taulukosta 2 näkee, että myös kattoilta-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa suomus-

salmelaisnuoret olivat käsityksiltään kajaanilaisnuoria murteellisempia, ja he havaitsivat 

murteellisia muotoja selkeästi yleiskielisiä muotoja enemmän, kun taas kajaanilais-

nuorilla murteellisten ja yleiskielisten varianttien välillä oli eroa vain 7,2 prosentti-

yksikköä. Keskimäärin 69,6 % suomussalmelaisnuorista havaitsi muodot murteellisiksi 

ja 30,4 % yleiskielisiksi. Kajaanilaisnuorista sen sijaan havaitsi muodot murteellisiksi 

keskimäärin 53,1 % ja yleiskielisiksi  45,9 %.  

 

Mielenkiintoista on, että sekä kajaanilais- että suomussalmelaisinformanttien käsitykset 

olivat samassa linjassa sen suhteen, mistä sananmuodosta havaittiin eniten ja mistä 

vähiten murteellisia muotoja. Kummallakin paikkakunnalla murteellisia muotoja 

havaittiin eniten tytöillä-monikosta: yleisgeminaatiollisen tyttöillä-variantin tuotti 

keskimäärin 67,4 % kaikista informanteista. Toiseksi eniten murteellisia muotoja 

havaittiin sekä Kajaanissa että Suomussalmella akoilla-monikosta, josta murteellisen 

variantin ilmoitti keskimäärin 63 % vastaajista. Vähiten murteellisia muotoja havaittiin 

katoilta-monikosta, jonka ilmoitti murteellisessa asussa keskimäärin 53,7 % kaikista 

informanteista. 
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Sekä kajaanilais- että suomussalmelaisnuorten ilmoittamat murteelliset muodot olivat 

lähes yksinomaan yleisgeminaatiollisia. Kajaanilaisnuorista vain kaksi tuotti diftongit-

toman katolta-muodon, ja suomussalmelaisnuorista kolme tuotti diftongittoman akolla-

muodon.  

 

 

8.3. Peltoilla-tyyppi 

 

Alla olevasta taulukosta ilmenevät kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten havainnot 

peltoilla-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä kaksitavuisten nominien monikko-

muodoista, jotka voivat Kainuun murteissa esiintyä 1) diftongittomassa ja 

heikkoasteisessa pellolla-tyyppisessä muodossa, 2) diftongillisessa ja heikkoasteisessa 

pelloilla-tyyppisessä muodossa tai 3) diftongillisessa ja vahva-asteisessa peltoilla-

tyyppisessä muodossa (Räisänen 1982: 22). 

 

 

TAULUKKO 3. Peltoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Kajaanissa ja Suomussalmella. 

 Kajaani  Suomussalmi  

 f % f % 

peltoilla 1 1,5 % 3 4.3 % 

pelloilla 65 94,2 % 64 92,8 % 

pellolla 2 2,9 % 2 2,9 % 

muu 1 1,5 % - - 

     

kantoista 1 1,5 % 4 5,8 % 

kannoista 65 94,2 % 63 91,3 % 

kannosta 1 1,5 % 2 2,9 % 

muu  2 2,9 % - - 

     

jalkoille - - 9 13 % 

jaloille 21 30,4 % 23 33,3 % 

jalolle 2 2,9 % 3 4,3 % 

jalloille 46 66,7 % 34 49,3 % 
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Kuten taulukosta 3 huomaa, kajaanilaisnuorten ja suomussalmelaisnuorten käsitykset 

olivat peltoilla-tyyppisten sananmuotojen suhteen hyvin samankaltaiset. Vaikka tässäkin 

tapauksessa suomussalmelaiset olivat havainnoiltaan kajaanilaisia murteellisempia, ei 

prosenttiosuuksissa ollut juurikaan eroa. Suomussalmelaisnuorista keskimäärin 27,5 % 

käsitti kysytyt sananmuodot murteellisiksi ja 72,5 % käsitti ne yleiskielisiksi. Kajaanilais-

nuorista puolestaan sananmuodot käsitti murteellisiksi keskimäärin 25,7 % ja 

yleiskielisiksi 72,9 %.  

 

Murteellisten muotojen keskimääräisiä prosenttiosuuksia kummallakin paikkakunnalla 

suurentaa jaloille-monikosta ilmoitetut yleisgeminaatiolliset muodot. Yli 90 % sekä 

kajaanilaisista että suomussalmelaisista ilmoitti kysytyt pelloilla- ja kannoista-monikot 

yleiskielisessä asussa, ja vain 1–4 informanttia ilmoitti ne murteellisina. Sen sijaan 

jaloille-monikosta yleiskielisen variantin ilmoitti kummankin paikkakunnan infor-

manteista vain noin kolmannes, ja kaksi kolmannesta ilmoitti vastauksessaan murteellisen 

variantin. Kajaanilaisista yksikään ei havainnut vahva-asteista jalkoille-muotoa, vaan 

murteelliset muodot olivat suurimmaksi osaksi yleisgeminaatiollisia jalloille-muotoja. 

Suomussalmelaiset havaitsivat kajaanilaisia vähemmän geminoituneita muotoja, sillä 

kyseisellä paikkakunnalla havaittiin myös jalkoille-muotoja. 

 

Sekä kajaanilais- että suomussalmelaisnuoret ilmoittivat jokaisen kysytyn peltoilla-

tyyppisen sananmuodon kohdalla myös diftongittomia variantteja. Diftongittoman 

pellolla-muodon tuotti kaksi kajaanilaista ja kaksi suomussalmelaista. Kannosta-muodon 

sen sijaan tuotti yksi kajaanilainen ja kaksi suomussalmelaista, ja jalolle-muodon tuotti 

kaksi kajaanilaista ja kolme suomussalmelaista. A-vartaloisen jalka-sanan jaloille-

muodosta havaittiin siis odotuksenmukaisesti enemmän diftongitonta muotoa kuin o-

vartaloisten pelto- ja kanto-sanojen muodoista. 

 

Mielenkiintoista tässäkin tapauksessa on kajaanilais- ja suomussalmelaisinformanttien 

käsitysten yhteneväisyys: kuten jo edellä mainitsin, paikkakuntien prosentuaaliset 

osuudet ovat hyvin lähellä toisiaan, ja kummallakin paikkakunnalla havaittiin yllättävän 

paljon geminoitunutta jalloille-muotoa. Lisäksi diftongittomia variantteja ilmoitettiin 

jokaisen kysytyn sananmuodon kohdalla, kun edeltävistä monikkotyypeistä niitä 

ilmoitettiin vain yksittäisistä sananmuodoista.  
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8.4. Kettoilla-tyyppi 

 

Seuraavassa taulukossa olen esittänyt kajaanilais- ja suomussalmelaisinformanttien 

havainnot kettoilla-tyyppisistä sananmuodoista eli niistä kaksitavuisten nominien 

monikkomuodoista, jotka voidaan Kainuun murteissa tavata ainakin 1) diftongittomassa 

ja heikkoasteisessa kedolla-tyyppisessä muodossa, 2) diftongillisessa ja heikkoasteisessa 

kedoilla-tyyppisessä muodossa tai 3) diftongillisessa ja vahva-asteisessa kettoilla-

tyyppisessä muodossa, johon sisältyy myös yleisgeminaatio (Räisänen 1982: 22). 

 

TAULUKKO 4. Kettoilla-tyyppisten sananmuotojen havaitseminen Kajaanissa ja Suomussalmella. 

 Kajaani  Suomussalmi  

 f % f % 

kettoilla 9 13 % 10 14,5 % 

ketoilla 4 5,8 % 5 7,2 % 

keddoilla 1 1,5 % 3 4,3 % 

keoilla 2 2,9 % 2 2,9 % 

kedolla - - 1 1,5 % 

kedoilla 53 76,8 % 48 69,6 % 

     

lattoissa 5 7,2 % 17 24,6 % 

latoissa 2 2,9 % 9 13 % 

laddoissa 3 4,3 % 4 5,8 % 

laoissa 2 2,9 % 3 4,3 % 

ladossa 3 4,3 % 1 1,5 % 

ladoissa 54 78,3 % 35 50,7 % 

     

sikkoille 2 2,9 % 6 8,7 % 

sikoille 2 2,9 % 12 17,4 % 

sijjoille 2 2,9 % 2 2,9 % 

si(j)oille 55 79,7 % 44 63,8 % 

si(j)olle 3 4,3 % 6 8,7 % 

muu  5 7,2 % - - 
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Taulukosta 4 huomaa, että myös kettoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa suomus-

salmelaisinformantit olivat käsityksiltään kajaanilaisinformantteja murteellisempia. 

Suomussalmelaisinformanteista keskimäärin 39,1 % ilmoitti vastauksessaan murteellisen 

muodon ja 61,4 % yleiskielisen muodon. Kajaanilaisnuorista sen sijaan ilmoitti murteel-

lisen muodon keskimäärin 19,3 % ja yleiskielisen muodon 78,3 %.  

 

Kedoilla- ja ladoissa-monikoiden murteellisista varianteista oli enemmistö vahva-asteisia 

ja yleisgeminaatiollisia kettoilla- ja lattoissa-muotoja niin suomussalmelaisten kuin 

kajaanilaistenkin vastauksissa. Sioille-monikon murteellisista muodoista puolestaan 

enemmistö oli suomussalmelaisinformanteilla sikoille-muotoja ja kajaanilaisinfor-

manteilla diftongittomia si(j)olle-muotoja.  

 

Samoin kuin peltoilla-tyyppisistä sananmuodoista, myös kettoilla-tyyppisistä sanan-

muodoista havaittiin useammin diftongittomia muotoja kuin muista käännöstehtävässä 

kysytyistä monikoista. Diftongittoman kedolla-muodon havaitsi yksi suomussalme-

laisinformantti mutta ei yksikään kajaanilaisista. Ladossa-muodon sen sijaan havaitsi 

kolme kajaanilaisinformanttia ja yksi suomussalmelaisinformantti. Eniten diftongitonta 

varianttia tuotettiin kuitenkin sioille-monikosta, josta si(j)olle-muodon ilmoitti kolme 

kajaanilaisnuorta ja kuusi suomussalmelaisnuorta. Tässäkin tapauksessa diftongitonta 

muotoa havaittiin odotuksenmukaisesti eniten a-vartaloisen sika-sanan muodosta kuin o-

vartaloisten keto- ja lato-sanojen muodoista. 

 

Vaikka suomussalmelais- ja kajaanilaisinformanttien käsitykset olivatkin monelta osin 

yhteneväisiä, oli niissä myös eroja. Suomussalmelaisnuoret esimerkiksi havaitsivat 

murteellisia muotoja eniten ladoissa-monikosta, toiseksi eniten sioille-monikosta ja 

vähiten kedoilla-monikosta. Kajaanilaisinformantit puolestaan havaitsivat eniten mur-

teellisia muotoja juuri kedoilla-monikosta, toiseksi eniten ladoissa-monikosta ja vähiten 

sioille-monikosta.  

 

 

8.5. Tein ~ tekkiin -tyyppi 

 

Alla olevasta taulukosta selviää, millaisia muotoja kajaanilais- ja suomussalmelaisnuoret 

havaitsivat tein ~ tekkiin -tyyppisistä muodoista eli niistä imperfektimuodoista, jotka 
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voivat Kainuussa esiintyä lyhytvokaalisen tein-tyyppisen muodon lisäksi nykyisin myös 

Oulun seudun murteen tekkiin-tyyppisessä muodossa (Mantila 2013: 413). 

 

 

TAULUKKO 5. Tein ~ tekkiin -tyyppisten imperfektimuotojen havaitseminen Kajaanissa ja 

Suomussalmella. 

 Kajaani  Suomussalmi  

 f % f % 

tein 65 94,2 % 47 71,2 % 

tekkiin 3 4,3 % 19 28,8 % 

muu  1  1,5 % 2 2,9 % 

     

pidin 67 97,1 % 46 69,7 % 

pittiin 2 2,9 % 19 28,8 % 

muu 1 1,5 % 2 2,9 % 

     

panin 64 92,8 % 56 84,8 % 

panniin 1 1,5 % 3 4,3 % 

muu 4 5,8 % 10 15,2 % 

 

 

Tässäkin tapauksessa suomussalmelaiset havaitsivat enemmän murteellisia muotoja kuin 

kajaanilaiset. Tekkiin-tyyppisen muodon havaitsi lähes kolmannes suomussalmelais-

nuorista sekä tein- että pidin-imperfektin kohdalla ja 4,5 % panin-imperfektin kohdalla. 

Suomussalmelaisnuorista keskimäärin 20,7 % ilmoitti kysytyistä muodoista pitkä-

vokaalisen muodon, ja 75,2 % ilmoitti lyhytvokaalisen muodon. Kajaanilaisnuorista sen 

sijaan pitkävokaalisen variantin ilmoitti keskimäärin 2,9 % ja lyhytvokaalisen variantin 

94,7 %.  

 

Sekä kajaanilais- että suomussalmelaisnuorten käsitykset olivat lingvistisen levinneisyys-

hierarkian mukaisia, sillä eniten murteellisia muotoja havaittiin niistä imperfekteistä, 

joissa geminoituva konsonantti on klusiili (Mantila & Pääkkönen 2010: 194–195; Mantila 

2013: 415). Kajaanilaisnuoret havaitsivat tekkiin-tyyppisiä muotoja kuitenkin hyvin 

vähän verrattuna suomussalmelaisnuoriin, joten pitävämpiä johtopäätöksiä saataneen 

suomussalmelaisten vastauksista. 
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8.6. Vertailevat tulokset kootusti 

  

Suomussalmelaisnuoret olivat kaikkien kysyttyjen monikkomuotojen kohdalla 

käsityksiltään murteellisempia kuin kajaanilaisnuoret. Suurin ero informanttien 

havainnoissa oli kettoilla-tyypin muodoissa: Suomussalmelaisinformanteista keski-

määrin 39,1 % ilmoitti vastauksessaan murteellisen variantin, kun taas kajaanilaisnuorista 

murteellisen variantin ilmoitti 19,3 %. Eroa maalaisnuorten ja kaupunkilaisnuorten välillä 

oli siis 19,8 prosenttiyksikköä. Seuraavaksi eniten informanttien havainnot erosivat 

kattoilta-tyypin tapauksessa: murteellisen muodon ilmoitti kattoilta-tyyppisistä 

sananmuodoista keskimäärin 69,6 % suomussalmelaisista ja 53,1 % kajaanilaisista, joten 

eroa heidän välillään oli 16,5 prosenttiyksikköä. Kolmanneksi eniten eroa käsityksissä oli 

issoilla-tyypin muodoissa. Keskimäärin 63,3 % suomussalmelaisista ja 55,1 % kajaani-

laisista tuotti murteellisen muodon, joten eroa informanttijoukkojen välillä oli 8,2 

prosenttiyksikköä. Kaikkein lähimpänä suomussalmelaisten ja kajaanilaisten käsitykset 

olivat siis peltoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa, jossa eroa oli vain 1,8 

prosenttiyksikköä: murteellisen variantin peltoilla-tyyppisistä muodoista ilmoitti keski-

määrin 27,5 % suomussalmelaisista ja 25,7 % kajaanilaisista.  

 

Suomussalmelaisnuoret havaitsivat kajaanilaisnuoria enemmän murteellisia muotoja 

myös imperfektimuotojen kohdalla. Keskimäärin 20,7 % suomussalmelaisinformanteista 

ilmoitti kysytyt muodot pitkävokaalisessa, tekkiin-tyyppisessä muodossa, kun taas 

kajaanilaisinformanteista tekkiin-tyyppisen muodon ilmoitti keskimäärin vain 2,9 %. 

Suomussalmelaisten ja kajaanilaisten välillä oli siis eroa 17,8 prosenttiyksikköä. 

 

Sekä kajaanilais- että suomussalmelaisnuorten havainnoille oli yhteistä se, että yksistään 

vahvan asteen sisältäviä muotoja ei juurikaan havaittu, vaan suurimmassa osassa 

tapauksista vahva aste esiintyi yhdessä yleisgeminaation kanssa. Kettoilla-, lattoissa- ja 

sikkoille-muodot ilmoitti keskimäärin 11,9 % kaikista informanteista. Ketoilla-, latoissa- 

ja sikoille-muodot sen sijaan ilmoitti keskimäärin 8,2 % vastaajista, ja peltoilla-, 

kantoista- ja jalkoille-muodot tuotti vain 4,6 % informanteista. Yleisgeminaatio sisältyy 

siis lähes kaikkiin kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten ilmoittamiin murteellisiin 

muotoihin.  
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9. PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tarkastellut kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten 

käsityksiä kotipaikkakuntansa murteen kaksitavuisten nominien issoilla-, kattoilta-, 

peltoilla- ja kettoilla-tyyppisistä monikkomuodoista ja tein ~ tekkiin -tyyppisistä 

imperfektimuodoista. Tavoitteeni oli selvittää, havaitsevatko nuoret murteellisia 

monikkomuotoja eli niitä muotoja, joissa esiintyy yleisgeminaatiota, vahva-asteisuutta tai 

diftongittomuutta, ja havaitsevatko he Oulun seudun murteen erikoisia imperfekti-

muotoja. Tavoitteeni oli myös selvittää, vastaavatko nuorten käsitykset lingvististä tietoa 

käsiteltävien murrepiirteiden tiedostamisesta ja käytöstä ja eroavatko kaupunkilais-

nuorten ja maalaisnuorten havainnot toisistaan.  

 

Tutkimukseni teoreettinen tausta on maallikoiden kielellisiä käsityksiä ja asenteita 

tutkivassa kansanlingvistiikassa ja erityisesti kansandialektologiassa, jonka kiinnos-

tuksenkohteena ovat maallikoiden murrehavainnot (Palander 2001: 147) . Informantteina 

tutkimuksessani oli 69 Suomussalmen lukion ja 69 Kajaanin lukion opiskelijaa. 

Aineistonkeruussa käytin kyselylomaketta, jossa oli kaksi murrekäännöstehtävää. 

Toisessa käännöstehtävässä informantin tuli kääntää kotipaikkakuntansa murteelle 12 

yleiskielistä monikkomuotoa ja toisessa käännöstehtävässä 3 yleiskielistä imperfekti-

muotoa. 

 

Seuraavaksi käyn läpi vastaukset tutkimuskysymyksiini. Sen jälkeen selvitän, toteutui-

vatko tutkimuksen alussa asettamani hypoteesit. Lopuksi pohdin tutkimuksessa kohtaa-

miani ongelmia ja sitä, miten tekemääni tutkimusta voisi tulevaisuudessa jatkaa. 

 

 

9.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, että havaitsevatko nuoret murteellisia monikko-

muotoja eli niitä muotoja, joissa esiintyy yleisgeminaatiota, vahva-asteisuutta tai 

diftongittomuutta? Issoilla- ja kattoilta-tyyppisten sananmuotojen kohdalla sekä 

kajaanilais- että suomussalmelaisnuoret havaitsivat suurimmaksi osaksi murteellisia 

variantteja, ja nämä murteelliset muodot olivat lähes yksinomaan yleisgeminaatiollisia ja 
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diftongillisia. Vain viidessä vastauksessa issoilla- ja kattoilta-tyyppisten sananmuotojen 

kohdalla oli ilmoitettu diftongiton muoto. Peltoilla- ja kettoilla-tyyppisistä sanan-

muodoista sen sijaan havaittiin enimmäkseen yleiskielen mukaista tai yleiskielen kanssa 

lähes identtistä muotoa lukuun ottamatta jaloille-monikkoa, josta puolet suomus-

salmelaisista ja kaksi kolmasosaa kajaanilaisista ilmoitti yleisgeminaatiollisen jalloille-

muodon. Vahva-asteisia variantteja ilmoitettiin kysytyistä muodoista vähän. Kajaanilais- 

ja suomussalmelaisnuorten havainnoille olikin tyypillistä se, että yleisgeminaatiota 

havaittiin huomattavasti paremmin kuin vahva-asteisuutta. Vahva-asteisia muotoja 

havaittiin enimmäkseen kettoilla-tyyppisistä sananmuodoista, joissa vahva aste esiintyy 

yhdessä yleisgeminaation kanssa. Vahva-asteisten muotojen vähyys informanttien 

vastauksissa voi johtua siitä, että vahvaa astetta ei yksinkertaisesti vain tiedosteta, mutta 

mahdollista on myös se, että vahva-asteiset muodot ovat Kainuun murteista jo muutenkin 

alkaneet kadota. Yleisgeminaatio sen sijaan on Kainuun murteissa vieläkin vahvaa (ks. 

Laakko 1997: 73). 

 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, että havaitsevatko nuoret Oulun seudun murteelle 

ominaisia tekkiin-tyyppisiä imperfektimuotoja? Tekkiin-tyyppisiä muotoja kyllä 

havaittiin, mutta havaintojen määrässä oli eroa kajaanilaisten ja suomussalmelaisten 

välillä. Kajaanilaisista vain 1–3 informanttia ilmoitti kysytyistä imperfektimuodoista 

tekkiin-tyyppisen muodon, kun taas suomussalmelaisista sen ilmoitti tein- ja pidin-

imperfektien kohdalla lähes kolmannes ja panin-imperfektin kohdalla kolme 

informanttia. Yllättävää olikin tekkiin- ja pittiin-muotojen suuri osuus suomus-

salmelaisten vastauksissa.  

 

Kolmas tutkimuskysymys oli, että vastaavatko nuorten käsitykset aiempaa lingvististä 

tietoa monikkomuotojen tiedostamisesta ja käytöstä ja että vastaavatko nuorten 

imperfektimuotoihin liittyvät käsitykset lingvististä tietoa tekkiin-tyyppisten muotojen 

levinneisyyshierarkiasta? Yleisgeminaatiollisten issoilla- ja kattoilta-tyyppisten sanan-

muotojen kohdalla kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten käsitykset eivät juurikaan 

vastanneet aiemmissa kansandialektologisissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. Issoilla-

tyypin tapauksessa keskimääräinen yleisgeminaatiollisten vastausten osuus oli 

kajaanilaisnuorilla 55 % ja suomussalmelaisnuorilla 63,3 %. Kattoilta-tyypin kohdalla 

keskimääräinen yleisgeminaatiollisten vastausten osuus oli kajaanilaisilla 52,2 % ja 

suomussalmelaisilla 68 %. Kajaanilais- ja suomussalmelaisnuoret havaitsivatkin yleisesti 
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ottaen vähemmän yleisgeminaatiota kuin oulunseutulaiset, vaikkakin suomussalmelaiset 

olivat käsityksiltään hieman lähempänä: Häggin (2014: 33–36) tutkimista oululaisista 

yleisgeminaation havaitsi käännöstehtävässä 63–100 % ja monivalintatehtävässä 87 %, 

mutta avoimissa kysymyksissä yleisgeminaation mainitsi vain 43–50 %. Lehtolan (2015: 

29) tutkimista muhoslaisista puolestaan yleisgeminaation havaitsi 75,5 %. Tässä kohtaa 

muistutan vielä siitä, että Häggin ja Lehtolan tutkimuksissa yleisgeminaatiota käsiteltiin 

omaa tutkimustani yleisemmällä tasolla. Myös lähes jokainen Mantilan ja Pääkkösen 

(2010: 191–192) informanteista käsitti kysytyt muodot yleisgeminaatiollisiksi. 

Kajaanilais- ja suomussalmelaisnuoret havaitsivat yleisgeminaatiota kuitenkin selvästi 

enemmän kuin kuusamolaiset: Luosujärven (2013: 67) tutkimuksessa keskimäärin       

18,5 % kuusamolaisnuorista havaitsi yleisgeminaation. Myös Luosujärvi tarkasteli 

yleisgeminaatiota tätä tutkimusta laajemmin. 

 

Issoilla- ja kattoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa informanttien käsitykset eivät 

vastanneet myöskään lingvististä tietoa yleisgeminaation käytöstä Kainuun murteiden 

alueella. Mähösen (1984: 65–66) pro gradu -tutkielman mukaan suomussalmelaisten 

puheessa esiintyy yleisgeminaatiota 92,4–100 %:ssa mahdollisista tapauksista. 

Luosujärven (2013: 64) tutkimuksessa informantteina olleet kuusamolaisnuoret sen 

sijaan käyttivät yleisgeminaatiota keskimäärin 46,3 %:ssa tapauksista. Tässä kohtaa tulee 

kuitenkin muistaa, että Kuusamossa yleisgeminaatio on keskimäärin heikompaa kuin 

Kainuussa (Räisänen 1998: 16–17) ja että Mähösen tutkimus on tehty yli 30 vuotta sitten, 

joten Suomussalmen puhekieli voi olla sen jälkeen muuttunut.  

 

Peltoilla- ja kettoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa sekä kajaanilais- että 

suomussalmelaisnuorten havainnot vastasivat pitkälti sitä vähäistä saatavilla olevaa tietoa 

vahva-asteisten muotojen tiedostamisesta. Kajaanilais- ja suomussalmelaisinformantit 

havaitsivat peltoilla- ja kettoilla-tyypeistä suhteellisen vähän vahva-asteisia muotoja. He 

havaitsivatkin sen sijaan enimmäkseen yleiskielistä tai yleiskielen kanssa lähes identtistä 

muotoa lukuun ottamatta jaloille-monikkoa, josta suurin osa informanteista ilmoitti 

yleisgeminaatiollisen jalloille-muodon. Myös Mantilan ja Pääkkösen (2010: 192–193) 

tutkimista oululaisopiskelijoista vain kaksi 88:sta tuotti kysytystä tähdissä-monikosta 

vahva-asteisen tähtiisä-muodon. Suurin osa oululaisinformanteista käsitti myös muodot 

ladoissa, kedoilla ja sioille lähes tai kokonaan yleiskielen mukaisiksi (Mantila & 

Pääkkönen 2010: 193–194). 



60 
 

Dialektologisen tutkimuksen tuloksia kajaanilaisten ja suomussalmelaisten käsitykset 

eivät kuitenkaan vastaa. Räisäsen (1972: 291–293) mukaan vahva-asteinen kantoista-

tyyppi on Kainuussa kannoista-tyyppiä yleisempi, ja kedoilla- ja ladoissa-monikot 

tavataan usein vahva-asteisessa ja geminoituneessa kettoilla- ja lattoissa-asussa. Räisäsen 

tutkimus on kuitenkin tehty yli 40 vuotta sitten, joten luultavasti Kainuun murteet ovat 

tämänkin piirteen osalta muuttuneet. 

 

Kysytyistä imperfektimuodoista havaitut tekkiin-tyyppiset muodot vastasivat sekä 

kajaanilaisilla että suomussalmelaisilla lingvististä käsitystä kyseisten muotojen 

levinneisyyshierarkiasta (Mantila & Pääkkönen 2010: 194–195; Mantila 2013: 415). 

Informantit havaitsivat odotuksenmukaisesti eniten tekkiin-tyyppisiä muotoja tein- ja 

pidin-imperfekteistä ja vähiten panin-imperfektistä.  

 

Neljäs tutkimuskysymykseni oli, että eroavatko kaupunkilaisnuorten ja maalaisnuorten 

murrehavainnot toisistaan? Maalaispaikkakunnalla eli Suomussalmella asuvat nuoret 

olivat sekä monikko- että imperfektimuotojen kohdalla käsityksiltään kaupunkilaisnuoria 

eli kajaanilaisia murteellisempia. Suurin ero informanttien havainnoissa oli kettoilla-

tyypin muodoissa: Suomussalmelaisinformanteista keskimäärin 39,1 % ilmoitti 

vastauksessaan murteellisen variantin, kun taas kajaanilainuorista murteellisen variantin 

ilmoitti keskimäärin 19,3 %. Eroa maalaisnuorten ja kaupunkilaisnuorten välillä oli siis 

19,8 prosenttiyksikköä. Kaikkein lähimpänä suomussalmelaisten ja kajaanilaisten 

käsitykset olivat peltoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa, jossa eroa oli vain 1,8 

prosenttiyksikköä: murteellisen variantin peltoilla-tyyppisistä muodoista ilmoitti keski-

määrin 27,5 % suomussalmelaisista ja 25,7 % kajaanilaisista.  

 

Suomussalmelaisnuoret havaitsivat kajaanilaisia enemmän murteellisia muotoja myös 

imperfekteistä. Keskimäärin 20,7 % suomussalmelaisinformanteista ilmoitti kysytyt 

imperfektimuodot pitkävokaalisessa, tekkiin-tyyppisessä muodossa, kun taas kajaanilais-

informanteista tekkiin-tyyppisen muodon ilmoitti keskimäärin vain 2,9 %. Suomus-

salmelaisten ja kajaanilaisten välillä oli siis eroa 17,8 prosenttiyksikköä. 
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9.2. Hypoteesien toteutuminen 

 

Ensimmäinen hypoteesini oli, että kajaanilais- ja suomussalmelaisnuoret eivät juurikaan 

havaitse diftongittomia isolla-tyyppisiä muotoja, vaan suurimmaksi osaksi he havaitsevat 

diftongillisia muotoja, joihin sisältyy joko vahva-aste tai yleisgeminaatio. Tämä 

hypoteesi toteutui jossain määrin. Suurin osa kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten 

havaitsemista murteellisista monikkomuodoista oli yleisgeminaatiollisia ja diftongillisia. 

Kuitenkin jos tarkastellaan kaikkia nuorten ilmoittamia muotoja, yleisgeminaatiolliset ja 

diftongilliset muodot olivat enemmistössä vain issoilla- ja kattoilta-tyyppisten 

sananmuotojen kohdalla, kun taas peltoilla- ja kettoilla-tyyppisistä muodoista havaittiin 

pääasiassa yleiskielen mukaista muotoa. Yleisgeminaatio oli siis informanttien parhaiten 

havaitsema murrepiirre. Vahvaa astetta havaittiin vain vähän, ja suurimmassa osassa 

tapauksista se esiintyi yhdessä yleisgeminaation kanssa kettoilla- ja lattoissa-tyyppisissä 

muodoissa. 

 

Toinen hypoteesini oli, että jos diftongittomia muotoja havaitaan, niitä havaitaan 

enemmän a-vartaloisista kuin O-vartaloisista sanoista (Räisänen 1972: 293). 

Diftongittomia muotoja esiintyi vastauksissa verrattain vähän. Niitä ilmoitettiin 

kymmenestä eri monikkomuodosta eli kaikista muista paitsi taloissa- ja tytöillä-

monikoista, ja jokaisesta kymmenestä muodosta ilmoitti diftongittoman muodon keski-

määrin 3,6 informanttia. Issoilla-tyyppisten sananmuotojen tapauksessa diftongittomia 

muotoja ilmoitettiin enemmän o-vartaloisesta isolla-muodosta kuin a-vartaloisesta 

kalolla-muodosta. Kattoilta-, peltoilla- ja kettoilla-tyyppisistä muodoista kuitenkin 

ilmoitettiin enemmän diftongittomia muotoja a-vartaloisista kuin o-vartaloisista 

sananmuodoista. Hypoteesi piti siis suurimmalta osin paikkansa diftongittomien 

varianttien suhteen.  

 

Kolmas hypoteesini oli, että kajaanilaisnuoret havaitsevat monikko- ja imperfektimuodot 

useammin yleiskielisiksi kuin suomussalmelaisnuoret, ja siten he siis havaitsevat 

murteellisia muotoja vähemmän kuin suomussalmelaiset. Tämä hypoteesi piti 

tutkimuksessani paikkansa, kuten jo edellä tutkimuskysymyksiin vastatessani mainitsin. 

Suomussalmelaiset ilmoittivat kajaanilaisia enemmän murteellisia muotoja sekä 

monikko- että imperfektimuodoista. Eroa suomussalmelaisten ja kajaanilaisten ilmoit-

tamien murteellisten muotojen määrässä oli 1,8–19,8 prosenttiyksikköä. 
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9.3. Tutkimuksen haasteet  

 

Kuten jo luvussa 3.1. kerroin, yksi tutkimukseni suurimmista ongelmakohdista oli 

vertailukelpoisten tutkimusten ja varteenotettavien lähteiden vähyys ja se, että monet 

tutkimukset olivat kymmenien vuosien takaisia. Lisäksi useimmissa tutkimuksissa, joissa 

esimerkiksi yleisgeminaatiota on käsitelty, sitä on käsitelty omaa tutkimustani 

laajemmalla ja yleisemmällä tasolla.  

 

En kuitenkaan koe, että tämä puute merkittävästi vähentää tutkimukseni luotettavuutta tai 

uskottavuutta. Työni tärkeimpänä tavoitteena oli kuitenkin selvittää, millaisia muotoja 

kajaanilais- ja suomussalmelaisnuoret havaitsevat kotipaikkakuntansa monikko- ja 

imperfektimuodoista, ja tässä tavoitteessa olen mielestäni onnistunut. Olen saanut 

muodostettua selkeän kuvan siitä, millaisia kainuulaisnuorten käsitykset ovat 

tarkasteltavana olleiden piirteiden suhteen ja miten kajaanilaisten ja suomussalmelaisten 

havainnot eroavat toisistaan.  

 

 

9.4. Jatkotutkimusaiheita 

 

Nyt kun murrekäsityksiin liittyvää tutkimustietoa on kahdelta eri kainuulais-

paikkakunnalta – Kainuun pohjois- ja eteläosasta, maalta ja kaupungista – olisikin jo 

mielenkiintoista alkaa selvittää sitä, miten kainuulaiset todellisuudessa puhuvat. Kuinka 

hyvin kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten käsitykset vastaavat Kainuussa puhuttavaa 

murretta? Tällaisessa tutkimuksessa on kuitenkin omat haasteensa: miten saada parhaiten 

riittävä määrä aineistoa juuri näiden erikoisempien murrepiirteiden käytöstä?  

 

Toisaalta voisi myös jatkaa pro gradu -tutkielmani kaltaista kansandialektologista 

tutkimusta ja selvittää muuallakin Kainuun murteiden alueella asuvien käsityksiä. 

Kajaanilaisten ja suomussalmelaisten havainnot olivat suurelta osin hyvin samankaltaisia, 

joten asettuisiko muilta paikkakunnilta kerätty aineisto samaan linjaan? Tärkeintä tällä 

hetkellä olisi kuitenkin tutkia Kainuun murteita ylipäätään, niiden käyttöä ja 

tiedostamistakin. Olivat tarkasteltavat piirteet mitä hyvänsä, tuoreelle tutkimukselle on 

tarvetta. 
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LIITE 1. KYSELYLOMAKE 

 

Tällä kyselylomakkeella kartoitetaan kajaanilaisnuorten käsityksiä Kajaanin murteesta. 

Kysymyksiin ei ole olemassa oikeita vastauksia. On tärkeää, että ilmaiset oman 

mielipiteesi ja näkemyksesi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei 

yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. 

 

Taustatiedot 

1. Sukupuoli: ___ nainen ___ mies 

2. Syntymävuosi: __________ 

3. Oletko asunut Kajaanissa koko ikäsi?: ____ kyllä 

                       ____ en (vastaa myös seuraavaan kohtaan) 

4. Aiempi asuinpaikkakunta: ______________________________ 

Muutto Kajaaniin vuonna __________ 

 

Miten seuraavat monikkomuodot sanotaan Kajaanin murteessa? Älä vaihda kysyttyä 

sanaa toiseen (esim. iso – suuri), vaan käytä juuri sitä sanaa, joka tehtävässä on annettu. 

 

1. isoilla ____________________ 

2. taloissa ____________________ 

3. kaloilla ____________________ 

4. katoilta ____________________ 

5. tytöillä ____________________ 

6. akoilla ____________________ 

7. pelloilla ____________________ 

8. kannoista ____________________ 

9. jaloille ____________________ 

10. kedoilla ____________________ 

11. ladoissa ____________________ 

12. sioille ____________________ 

 

 

 



 
 

Miten seuraavat imperfektimuodot sanotaan Kajaanin murteessa? Älä vaihda kysyttyä 

sanaa toiseen (esim. panin – laitoin), vaan käytä juuri sitä sanaa, joka tehtävässä on 

annettu. 

 

1. tein ____________________ 

2. pidin ____________________ 

3. panin ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 2. TUTKIMUSALUE 

 

 

 

KUVIO 11. Tutkimusalueen sijainti. Kainuun murteiden puhuma-alue merkitty harmaalla. Sisältää 

Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014. 

 

 


