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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin kin-liitteen ajallista variaatiota Kainuun murrealu-

eeseen kuuluvan Vuolijoen murteessa. Ajallisella variaatiolla tarkoitan sekä kin-liitteen 

variaatiota tarkasteluajankohtinaan että variaation muuttumista viiden vuosikymmenen 

aikana. Valitsin tutkimusalueekseni entisen Vuolijoen kunnan alueen, koska Vuolijoki 

sijoittuu murremaantieteellisesti erittäin mielenkiintoiselle rajavyöhykkeelle paitsi Kai-

nuun ja Pohjois-Savon murteiden rajalle myös savolais- ja pohjalaismurteiden rajalle. 

Suomalaisessa dialektologisessa tutkimuksessa on toistaiseksi hyvin vähän hyödynnetty 

suomen päämurteiden reuna-alueita (Juusela 1989: 13). 

 

Valitsin tutkimuskohteekseni kin-liitteen variaation, sillä olen jo pitkään ihmetellyt liit-

teen moninaista variaatiota niin Vuolijoen murteessa kuin Kainuun murteissa yleensä-

kin. Olen kiinnostunut selvittämään, miten liitteen variaatio on muuttunut 50 vuodessa 

ja millaista variaationmuutos on. kin-liite on hyvin taajaan esiintyvä liitepartikkeli, jon-

ka variaatioon suomen murteissa ovat jo vaikuttaneet useat tendenssit (ks. Mäkelä 

1993). Variaationmuutoksen tutkiminen voi parhaillaan paljastaa useitakin mielenkiin-

toisia meneillään olevia kielenmuutokseen kytkeytyviä tendenssejä. 

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Olen asettanut kaksi varsinaista tutkimuskysymystä tarkentavine lisäkysymyksineen. 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni olen muotoillut koskemaan kin-liitteen distribuutio-

ta. Distribuutiolla tarkoitetaan kaikkia niitä ympäristöjä, joissa jokin kielellinen ele-

mentti voi esiintyä (TTP s.v. distribuutio). Toisella tutkimuskysymykselläni pyrin pu-

reutumaan syvemmälle kielenmuutoksen luonteeseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaista muutosta kin-liitteen distribuutiossa on tapahtunut Vuolijoen 

murteessa? Mitkä variantit ovat yleistyneet ja mitkä väistyneet? 

2. Onko kin-liitteen variaationmuutoksen taustalla näkyvissä jonkinlainen laajempi 

muutosvyyhti? Millaiset tendenssit vaikuttavat variaation muuttumiseen? 
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Pyrin löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiini muun muassa tutkimalla kin-liitteen 

variantteja eri kielenmuutostendenssien näkökulmasta. Kiinnitän huomiota esimerkiksi 

diftonginreduktioon ja yleis- ja erikoisgeminaatioon, jotka ovat tyypillisiä Kainuun 

murteiden piirteitä (Räisänen 82:19, 1998: 16–17, 19) ja jotka myös näkyvät aineistos-

sani kin-liitteen variaatiossa. Tutkin ensisijaisesti kielenmuutoksen kielensisäisiä syitä, 

mutta otan huomioon myös kielenulkoiset syyt mahdollisina vaikuttajina. Kielensisäisiä 

ja -ulkoisia syitä käsittelen tarkemmin kohdassa 3.1. Sosiolingvistinen variaationtutki-

mus. 

 

Hypoteesinani pidän yleiskielisen kiˣ-variantin yleistymistä ainakin joissakin äänneym-

päristöissä ja tavuasemissa. Väitettäni tukee Alpo Räisäsen (1998: 71) tekemä havainto 

varianttien kiˣ (ja ki) yleistymisestä Kainuussa etenkin nuorten keskuudessa. Aineistona 

tämän havainnon pohjalla Räisäsellä on ollut hänen keräämänsä kenttämuistiinpanot 

vuosilta 1959–1969 ja 1974 (ks. Räisänen 1998: 204). Uskon jonkinasteisen muutoksen 

näkyvän jo 2010-luvun puhujien kielessä. 

 

Sitä vastoin oletan Kainuun (ja Pielisen Karjalan) vanhastaan yleisen variantin Vˣ (Aˣ, 

esim. minnääˣ) edustumisen vähentyneen 50 vuodessa. Vaikka sekä variantti iˣ (> Vˣ 

(Aˣ)) että variantti hiˣ ovat äännelaillisia heikkoasteisia muotoja ja usein vapaassa vaih-

telussa keskenään (Räisänen 1998: 73, 75), uskon siirtymä-äänteellisen hiˣ-variantin 

siirtyneen hallitsevaan asemaan ainakin pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä 

(esim. minähiˣ), jossa kilpaileva variantti on vanhastaan ollut siirtymä-äänteetön iˣ. Tu-

kea hypoteesilleni löytyy aiemmista tutkimuksista: Useissa murteissa hiˣ on alkanut 

tunkeutua myös iˣ ~ Vˣ -asujen tilalle pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä 

(Mäkelä 1993: 125). Koska hiˣ on selvästi hahmottuva variantti, se on levinnyt Kai-

nuussa Oulujärven eteläpuolella Kajaanin ja Vuolijoen alueella myös soinnittoman kon-

sonantin jälkeisiin asemiin (Räisänen 1998: 75). 

 

Tutkimukseni on morfofonologisesti motivoitunut: kin-morfeemin allomorfien variaa-

tiota tarkasteltaessa olennaiseksi tulee myös allomorfien kehityksen tarkasteleminen 

fonologisesta näkökulmasta muiden muassa allomorfien vokaali- ja konsonanttikvanti-

teetin osalta (esim. kiˣ ~ kiiˣ ~ kkiˣ ~ kkiiˣ) ja alkukonsonanttien kvaliteetin osalta (esim. 

kiiˣ ~ hiiˣ ~ Ciiˣ) sekä konsonantittomien allomorfien vokaalin kvaliteetin osalta (Vˣ ~ Aˣ 

~ iˣ). Morfologiaa voidaan pitää pitkälti omavaraisena kokonaisuutena, jossa ilmenevää 
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variaatiota säätelevät ensisijaisesti morfologiset tendenssit.  Konkreetti morfologia on-

kin kiinnostunut pintavariaatiosta. Se ei jää kielimuotojen tarkastelussa pelkästään mor-

feemitasolle, vaan tutkii itsenäisiä allomorfeja ja pyrkii selvittämään niiden tehtävää ja 

asemaa kielen järjestelmässä. Allomorfeja tutkimalla on mahdollista päästä ymmärtä-

mään kielen morfologian synkronista rakennetta ja tässä järjestelmässä tapahtuvia dia-

kronisia muutoksia. Nimenomaan allomorfinen variaatio ilmentää morfologisia muu-

toksia. (Paunonen 1976: 82–83, ks. myös 1974: 36–38.) kin-liitteen variaatiota käsitel-

lessäni nimitän liitteen varioivia tyyppejä Mäkelän (1993) mallin mukaisesti varianteik-

si enkä siis Räisäsen (1998: 70–80) tavoin allomorfeiksi. Variantti on mielestäni kuvaa-

vampi termi painotettaessa kielen variaatiota, ja se on terminä muutoinkin yleisesti käy-

tössä variaationtutkimuksessa.  

 

 

1.3. Tutkittava kielenpiirre 

 

1.3.1. kin-liitepartikkeli 

 

Liitepartikkelit ovat partikkeleita, jotka liittyvät johonkin sanaan. kin ja kAAn ovat tie-

tyin ehdoin vapaasti sijoittuvia liitteitä, jotka esiintyvät partikkeleissa, kysymyksissä, 

affektiivisissa konstruktioissa ja keinoissa, imperatiivissa ja muissa direktiiveissä sekä 

kiellon ja kielteisten ilmauksien yhteydessä. kin- ja kAAn-liitteet vaihtelevat puhekieles-

sä ja murteissa pitkävokaalisten varianttien kii ja kAA, lyhytvokaalisten varianttien ki, 

kA, ja kAn sekä itämurteisten k:ttomien varianttien i(i), hi(i) ja A(n) kanssa. (VISK § 

126, 130.) 

 

kin- ja kAAn-liitteiden variaatiota suomen murteissa on tutkinut laajimmin Matti Mäkelä 

(1993). Hän käsittelee liitteiden variaatiota väitöskirjassaan murrealueittain ja jokaisen 

murrealueen kohdalla varianteittain. Hän on ryhmitellyt variantit vokaalin jäljessä esiin-

tyviin ja konsonantin jäljessä esiintyviin variantteihin. Vokaalin jäljessä esiintyviä va-

riantteja Mäkelä tarkastelee pääpainollisen, painottoman ja sivupainollisen tavun jäljes-

sä ja jokaisessa tavuasemassa sekä lyhyen että pitkän vokaaliaineksen jäljessä. Kon-

sonantin jäljessä esiintyvät variantit hän jakaa n:n, l:n, r:n, t:n, s:n, *k:n ja *h:n jäljessä 

esiintyviin variantteihin. Niin ikään Alpo Räisänen (1998: 70–80) tarkastelee kin- ja 
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kAAn-liitteiden esiintymistä Kainuun murteissa varianteittain ja esittelee kullekin va-

riantille tyypilliset äänneympäristöt. 

 

kin-liitteen varhempana asuna on yleisesti pidetty *γik ~ *gik ~ *kik -muotoa. Spirantil-

linen *γik on esiintynyt painoasemasta riippumatta vokaalin jäljessä, *gik pääpainollisen 

tavun n:n jäljessä ja *kik soinnittoman konsonantin jäljessä sekä ensitavua kauempana 

myös n:n, l:n ja r:n jäljessä. Karkeasti voidaan sanoa, että länsimurteet ovat ottaneet 

käyttöönsä vahva-asteisen liitetyypin ja savolaismurteet heikkoasteisen. Kaakkoismur-

teissa liite edustuu pääsääntöisesti kuten lännessä. (Mäkelä 1993: 10–11.) 

 

Kainuun murteiden alueella heikkoasteinen liite on valittu perinteisesti niihin asemiin, 

joissa heikkoasteisuus on periaatteellisesti mahdollista. Heikkoasteinen liite voi esiintyä 

minkälaisen vokaaliaineksen jäljessä tahansa sekä konsonanteista n:n jäljessä. Pääpai-

nollisen tavun vokaalin ja kauempana sanassa pitkän vokaaliaineksen jäljessä esiintyy 

heikkoasteinen hiˣ-variantti. Pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä esiintyy 

puolestaan iˣ tai Vˣ sekä n:n jäljessä niˣ. Vahva-asteisena liitteenä esiintyy Kainuun mur-

teissa lyhytvokaalinen kiˣ. (Mäkelä 1993: 114.) 

 

 

1.3.2. kin-liitteiset leksikaalistumat 

 

Otan tarkasteluuni mukaan myös kin-liitteiset leksikaalistumat. Iso suomen kielioppi 

määrittelee leksikaalistumat seuraavasti: ”Kaikkia liitepartikkeleita esiintyy 

myös leksikaalistumien osina. Leksikaalistumilla tarkoitetaan tässä sanoja, joissa liite-

partikkeli on pakollinen osa tai jotka ovat liitteellisenä vakiintuneet merkitykseen, joka 

on toinen kuin vastaavalla liitteettömällä sanalla.” Leksikaalistumia on eniten juuri kin- 

ja kAAn-liitteisissä muodoissa, joista puolestaan suurin osa on pronomineja, prono-

minikantaisia adverbeja tai partikkeleita: esimerkiksi jokin, kukin, jotenkin ja kerrankin. 

Variaatiota kin-liitteessä esiintyy etenkin pronominin jokin taivutusmuodoissa, joissa 

liiteaines -in valitaan usein A-loppuisiin muotoihin: esimerkiksi jotakin ~ jotain, joissa-

kin ~ joissain. (VISK § 137.) 

 

kin-lekseemien yhtenäisimmän ja kiinteimmän ryhmän muodostavat ikivanhan 

yksitavuisen pronominin sisältävät jo-, mi-, ke(n)- ja ku-juuriset yhtymät. Juureen eli 
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yksitavuiseen pronominivartaloon kin- ja kAAn-liitteet voivat liittyä joko suoraan (jokin, 

kukin – kukaan, mikin – mikään) tai jonkin päätteen tai johtimen välityksellä (kussakin, 

mitenkin, jolloinkin). (Mäkelä 1993: 20–22.) Leksikaalistuneina pidetään myös sellaisia 

yhtymiä, joissa kannan ja johtimen suhteet eivät ole morfologisesti ja semanttisesti 

läpinäkyviä eli merkitys on erikoistunut: esimerkiksi muodoissa etenkin ja varsinkin 

(Karlsson 1983: 263). 

 

Leksikaalistuneisuudessa on aste-eroja. Kiistatta leksikaalistuneita ovat edellä mainitun 

kaltaiset merkitykseltään erikoistuneet parit kuten jokin ja jossakin. Mäkelän sanoin 

”ryhmän kynnyksellä” on yhtymiä, joissa leksikaalistuneisuus ei ole täysin yksiselitteis-

tä: kerrankin ’edes kerran, vihdoinkin, lopultakin’ mutta kerran + kin ’eräänkin kerran’. 

Etenkin murteissa esiintyy paljon sellaisia muotoja, joiden leksikaalistumisprosessi lie-

nee osittain vielä kesken. (Mäkelä 1993: 21–22.) 

 

Omassa tutkimusaineistossani tällaisia jokseenkin leksikaalistuneita yhtymiä esiintyy 

selvien kin-lekseemien ohella runsaasti. Yleiskielessäkin käytössä olevia 

leksikaalistuneita muotoja kuitenkin ja ensinnäkin ja edustavat Vuolijoen murteessa 

muodot kuitenniˣ ja ensinnääˣ. Kontekstista voi päätellä, että useilla yhtymillä on 

selvästi oma erikoistunut merkityksensä Vuolijoen – ja varmasti laajemmankin 

murrealueen – murteessa. Tällaisia lekseeminomaisia yhtymiä ovat kuulohavaintojeni 

perusteella esimerkiksi ae(n)naaˣ ’aina, tavallisesti’, ja sik(s)siiˣ ’ihan, jokseenkin; 

yllättävän, yllättävästi’. Lisäksi aineistossani esiintyy runsaasti Vuolijoen murteelle 

selvästi tyypillisiä lekseemistatuksen rajalla olevia yhtymiä, joiden merkitys niin ikään 

vaikuttaa olevan murteellinen ja jotka esiintyvät alueen murteessa erityisen taajaan: 

kerranniˣ ’eräänkin kerran’ ja oekkeenniˣ ’erittäin, todella’. 

 

Esimerkkejä Vuolijoen murteessa esiintyvistä tyypillisistä kin-lekseemeistä ja 

-leksikaalistumista: 

 

(1) –– siinä kuokittiij ja myllättii’ ’ihan niiŋ ku’ ’aennaa’ ’ihmiset [01:50] –– 

(Vn90a) 

(2) –– kaheksam partta pannaan ensinnääp peripysttyyn [39:55] - - ensinnään 

nuir rivviisä’ ’ympäriisä’ [48:35] –– (Vm93) 

(3) –– kerrannis sae minum mieheni niin tuota, kakstoestakiloseh hau(en [20:25]  

–– (Vn87) 

(4) –– olihan se oekkeennim muistissa sillo [17:40] –– (Vm88) 
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(5) –– mitä millonnil lypsyasti(oeta ja kaikkea [09:15] –– (Vn90b) 

 

Kuulohavaintoni mukaan kin-lekseemejä ja kin-liitteen sisältäviä leksikaalistumia esiin-

tyy yleensäkin Vuolijoen murteessa hyvin taajaan, joten niiden käyttö lienee siinä suh-

teessa murteellista. Otankin tämän tutkielman analyysiosiossa erillistarkasteluun edellä 

mainitun kaltaisia leksikaalistumia siinä määrin, kun ne ovat olennaisia variaation tar-

kastelun kannalta. Koen esimerkiksi tarpeelliseksi tutkia, suojaako lekseemistatus sa-

nanmuotoa murteelliselta ilmiasulta vai onko taajaan esiintyvä leksikaalistuma pikem-

minkin altis murteellisen muodon vastaanottamiselle. 

 

kin-lekseemien ottaminen mukaan tarkasteluun ei aiheuta tutkimustuloksissa tiettyjen 

varianttien painottumista, koska otan lekseemien vaikutuksen huomioon varianttien 

esiintymisfrekvenssejä tarkastellessani ja ovathan kin-liitteiset leksikaalistumat toisaalta 

kin-liitteen esiintymiä siinä, missä muutkin. Lisäksi tietyt kin-lekseemit tuottavat tutki-

musaineistoon runsaasti n:n jäljessä esiintyviä variantteja, jolloin vertailu vahva-

asteisen ki(i)ˣ-liitteen ja heikkoasteisen ni(i)ˣ-liitteen välillä sekä lyhyt- ja pitkävokaalis-

ten varianttien välillä monipuolistuu. Aineistoa analysoidessani olen laskenut kunkin 

äänne- ja tavuaseman kohdalla myös kin-lekseemien ja -leksikaalistumien osuuden va-

rianteittain kussakin äänne- ja tavuasemassa. Esittelen taulukoinnin luvussa 2.3. Aineis-

ton luokittelu. 
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2. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

 

Tässä reaaliaikatutkimuksessa käytän aineistonani Suomen kielen nauhoitearkiston 

(SKNA) nauhoitteita, joiden haastattelut Alpo Räisänen ja Jorma Rekunen ovat toteut-

taneet Vuolijoella ja Vaalan Manamansalossa vuosina 1964–1966, sekä aineistoa, jonka 

olen kerännyt itse Vuolijoella syksyllä 2013. Keräämäni aineisto on tallennettu Oulun 

nauhoitearkistoon (ONA). Nimitän Räisäsen ja Rekusen keräämää aineistoa 1960-luvun 

aineistoksi ja itse keräämääni aineistoa 2010-luvun aineistoksi. 

 

Hyödynnän tutkimuksessani sekä dialektologian että sosiolingvistiikan menetelmiä. 

Dialektologisten menetelmien lisäksi myös sosiolingvistinen tutkimusote on tarpeelli-

nen variaation tutkimuksessa ja varsinkin siirtymämurretta tutkittaessa. Sosiolingvistii-

kassa aineiston käsittelyä voidaan täydentää kvantitatiivisilla menetelmillä ja murteen-

puhujien taustatietoihin on syytä kiinnittää huomiota. (Juusela 1989: 20.) Myös tässä 

tutkielmassa aion täydentää laadullista sisällönanalyysiä kvantitatiivisilla menetelmillä, 

jolloin pääsen vertailemaan eri varianttien edustumista 1960-luvun aineiston ja 2010-

luvun aineiston välillä ja tekemään johtopäätöksiä varianttien mahdollisesta yleistymi-

sestä tai vastaavasti väistymisestä. Niin ikään pyrin ottamaan huomioon idiolektit mah-

dollisina variaation selittäjinä sekä muut kielenulkoiset syyt, joita ovat esimerkiksi asu-

tushistoria ja informanttien kielikontaktit oman puheyhteisön ulkopuolelle. Käytän tut-

kimusmenetelmänäni reaaliaikametodia. Dialektologian ja sosiolingvistiikan menetel-

mien yhdistämistä ja reaaliaikametodia käsittelen tarkemmin luvussa 3. Tutkimuksen 

teoreettinen tausta ja metodi. 

 

 

2.1. Informantit ja haastattelut 

 

Sekä 1960-luvun aineisto että 2010-luvun aineisto koostuvat kahdeksan paikallisen in-

formantin haastatteluista (ks. liite 1). Olen nauhoittanut 2010-luvun informanttien haas-

tatteluja kutakin noin tunnin verran ja toteuttanut haastattelut noudattaen Jaakko Yli-

Paavolan haastatteluohjeita. Olen valinnut haastateltavikseni perinteisen dialektologian 

periaatteiden mukaisesti paikallisia, synnyinkylälleen tai sen lähistölle pysyvästi asu-

maan jääneitä ja kouluttamattomia vanhimman polven ihmisiä ja haastatellut heitä nou-

dattaen tutkimusperinteen mukaisia ohjeita (Yli-Paavola 1970: 35, haastatteluohjeista 
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ks. s. 37–60). 1960-luvun aineistoni käsittää niin ikään kahdeksan tuntia haastatteluja: 

tunnin kunkin informantin haastattelusta. Kielenoppaita eli haastateltuja paikallisia kie-

lenpuhujia nimitän informanteiksi. 

 

1960-luvun aineistooni olen valikoinut Suomen kielen nauhoitearkiston digitoiduista 

nauhoitteista sellaiset kahdeksan informanttia, joiden haastatteluja on nauhoitettu vähin-

tään tunnin verran kutakin ja jotka ovat kotoisin eri puolilta Vuolijoen kuntaa. 2010-

luvun aineiston informantit puolestaan olen tavoittanut tuttavapiirini välityksellä: Vuoli-

joella asuvat tuttavani ovat suositelleet minulle tutkimusperinteen mukaiset kriteerit 

täyttäviä yli 70-vuotiaita ihmisiä, joista olen synnyin- ja asuinkylien perusteella valinnut 

haastateltavikseni kahdeksan henkilöä. Olen käynyt haastattelemassa informantteja hei-

dän kotonaan ja käyttänyt haastatteluissa itselleni luonnollista puhekieltä, joka yleisesti 

ottaen edustaa hyvin monelta osin Vuolijoen murretta. 

 

Pyrkimykseni oli löytää 2010-luvun aineiston informantit mahdollisimman samoilta 

Vuolijoen kyliltä, kuin mistä 1960-luvun aineistonkin informantit ovat kotoisin. Tänä 

päivänä on kuitenkin vaikea löytää sellaisia iäkkäitä ihmisiä, jotka ovat asuneet syn-

nyinkylällään koko ikänsä. Vuolijoen kylistä juuri Saaresmäen Leppikylässä, josta kol-

me 1960-luvun informanttia on kotoisin, ei ole paikkakuntalaisten kertoman mukaan 

enää ympärivuotista asutusta. Tämän päivän vanhojen ihmisten kielikontaktit eivät 

myöskään yleensä rajoitu yhtä suppealle alueelle kuin vielä viisikymmentä vuotta sitten, 

jolloin esimerkiksi kauppa-asiat hoidettiin lähimmässä kyläkaupassa omalla kotikylällä. 

Näistä syistä olen kelpuuttanut 2010-luvun informanteikseni muidenkin kuin 1960-

luvun aineiston kylien ihmisiä. 

 

Manamansalon informantin (Vm99) olen hyväksynyt Vuolijoen murteen edustajaksi, 

koska Suomen kielen nauhoitearkistossa kyseinen nauhoite on kategorisoitu Vuolijoen 

murretallenteisiin. Vuolijokelaisten kertoman mukaan Manamansalon kaakkoisosasta 

on kuljettu Otanmäkeen asti kouluun vielä 1900-luvun puolivälin paikkeilla, ja kuu-

luivathan Vuolijoki ja Manamansalo 1800-luvun puolivälissä suoritetun isojaon jälkeen 

samaan lohkokuntaankin (Huotari-Sivonen 2008: 10). Lisäksi nykyiseen Vaalan kun-

taan kuuluva Manamansalo kuuluu murteensa perusteeella selkeästi Kainuun murteisiin 

toisin kuin Vaalan Säräisniemen kylät ja Vaalan kirkonkylän ympäristö, jotka edustavat 

siirtymävyöhykettä Kainuun ja Oulun seudun murteiden välillä (Räisänen 1972a: 19–



9 
 

20). On joka tapauksessa otettava huomioon, että pro gradu -tutkielman laajuisessa tut-

kimuksessa, jossa tarkasteltavia informantteja on verrattain vähän, tutkimustuloksiin 

vaikuttavat vääjäämättä idiolekteittaiset erot. 

 

Merkitsen kutakin informanttia neljä–viisimerkkisellä informanttitunnuksella, jossa 

ensimmäinen kirjain kertoo informantin kuuluvan joko vanhaan (1960-luvun) aineis-

toon (V) tai uuteen (2010-luvun) aineistoon (U). Tunnuksen toinen merkki osoittaa in-

formantin sukupuolen (m tai n) ja kaksi viimeistä merkkiä syntymävuoden. Vanhan 

aineiston informantit ovat syntyneet 1800-luvulla ja 2010-luvun aineiston informantit 

1900-luvulla. Vanhassa tai uudessa aineistossa esiintyvien päällekkäisten syntymä-

vuosien jälkeen olen vielä kirjannut erottimen a tai b. Merkintätapani mukaan esimer-

kiksi Um23 on vuonna 1923 syntynyt mies ja Vn90b vuonna 1890 syntynyt nainen. 

 

 

2.2. Litterointiperiaatteet ja merkintätavat 

 

Olen litteroinut jokaisen informantin haastattelusta kin-liitteen esiintymät ympäristöi-

neen (ks. liite 2), jolloin lausuma tai laajempi lauseyhteys on näkyvissä. Litteroinnissa 

olen käyttänyt karkeaa transkriptiota, jonka pohjana on Jaakko Yli-Paavolan Vuosi-

kymmen kielennauhoitusta -teoksessa (1970: 74–78) ja Terho Itkosen Nimestäjän op-

paassa (1997: 69–81) esittelemät litterointiperiaatteet. Näitä litterointiperiaatteita olen 

yksinkertaistanut Mantilan ja Pääkkösen (2010: 30–34) periaatteiden mukaisesti ja muu-

tamilta osin vielä itse. Litterointiperiaatteeni ovat seuraavat (esimerkit ovat aineistosta-

ni): 

 

1. Pitkää vokaalia merkitsen kahdella vokaalin merkillä, esim. yöllääk kutomaan. 

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

3. Švaavokaalin merkitsen lyhyen vokaalin veroisena lyhyen vokaalin merkillä. 

4. Redusoituneisiin u-, y- ja i-loppuisiin diftongeihin merkitsen diftonginreduktion 

kahdella vokaalin merkillä. Tosin kin-liitteen variantteja merkitessäni merkitsen 

redusoituneen variantin iˣ ja monoftongiutuneen variantin Aˣ väliset rajatapauk-

set Vuolijoen murteelle tyypillisempinä monoftongiutuneina muotoina eli va-

riantin Vˣ (Aˣ) esiintyminä (aennaaˣ) ja selvästi i:nä tai redusoituneena e:nä 

esiintyvät variantit iˣ esiintyminä (jottaeˣ). 
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5. Vajaasti ääntyvät siirtymä-äänteet merkitsen tavallisella konsonantin merkillä, 

esim. muuvallaeˣ. 

6. Erikoisgeminaatiotapaukset merkitsen konsonantin kestosta riippumatta täysinä 

geminaattoina, esim. varmmaav viellääˣ. Konsonantin kvantiteetti tulee olennai-

seksi tässä tutkielmassa ainoastaan geminaatallisissa kin-liitteen varianteissa, 

joissa niin ikään näen tarpeelliseksi käyttää kahta kvantiteetin merkintätapaa (k 

ja kk sekä h ja hh). 

7. Laryngaaliklusiilin ja lujan alukkeen merkitsen heittomerkillä, esim. saanu’ 

’olla.  Tauon edellä merkitsen laryngaaliklusiilin niin ikään heittomerkillä, mutta 

merkitessäni kin-liitteen variantteja yleisesti (esim. kiˣ < *γik ~ *kik) sekä 

tyyppiesimerkeissä (esim. täällääˣ) käytän loppukahdennuksen merkkiä ˣ. 

Sananloppuisen nasaalivokaalin ja redusoituneen n:n merkitsen n:llä, 

bilabiaalisen w:n v:llä ja ŋ-äänteen foneettisella merkillä. 

8. Vokaaliyhtymän välisen tavunrajan merkitsen alakaarella, esim. koulu(aikkaan. 

9. Legatoääntämyksen merkitsen sanojen välisellä alakaarella, esim. soapi‿sta. 

10. Erisnimet merkitsen isolla alkukirjaimella. 

11. Painotusta en merkitse. 

12. Merkityksenselitykset ja muut tarkennukset merkitsen esimerkkiluetteloiden lit-

teraattikatkelmissa hakasulkeilla: esim. ahossiiˣ [’asetelma, jossa ohralyhteet on 

ahdettu vieriviereen pystyasentoon riihen parrelle’]. Tekstinsisäiset merkityk-

senselitykset merkitsen pelkästään puolilainausmerkeillä: aennaaˣ ’aina, tavalli-

sesti’. 

 

Edellisten lisäksi valitsen Mäkelän (1993) tavan kirjata variantit ilman liitettä edeltävää 

yhdysmerkkiä siitäkin huolimatta, että kin-liite on sidonnainen morfeemi. Mielestäni 

tämä yhdysmerkitön merkintätapa on selkeämpi ja helppolukuisempi tutkimuksessa, 

jossa kin-liitteen variantit ovat esillä ja vertailussa kauttaaltaan läpi tutkielmatekstin. 

Analogisen kehityksen merkkinä käytän tarvittaessa nuolta (), mikä mahdollistaa 

eronteon äännelaillisen kehityksen merkkien < ja > kanssa. Luettavuuden helpottami-

seksi käytän tekstinsisäisissä esimerkeissä useimmiten yleistettyjä tyyppiesimerkkejä 

(esim. täällääˣ, kummassaaˣ tai sekkiiˣ, nehhiiˣ), jotka aiempiin tutkimuksiin viitatessani 

ovat kappaleessa mainitusta lähteestä ja muulloin tämän tutkielman tutkimusaineistosta. 

Esimerkkiluetteloissa merkitsen esimerkin perään hakasulkeisiin viiden sekunnin tark-

kuudella ajankohdan, jossa kyseinen esimerkki esiintyy nauhoitteella. Informanttitun-
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nuksen merkitsen esimerkin jäljessä sulkeilla: –– se samalla lailla pantiin sehhiiv van 

[35:15] - - yhtä pitkie ne parret oli nehhii’ [35:25] –– (Vm88). Haastattelijan merkitsen 

niin ikään sulkeilla (PK = Pauliina Karppinen). 

 

 

2.3. Aineiston luokittelu 

 

Olen taulukoinut ja laskenut kunkin informantin haastatteluista kaikki kin-liitteen esiin-

tymät ja laskenut esiintymisfrekvenssit ja -prosenttiluvut kullekin esiintyneelle varian-

tille. Olen yhdistänyt informanttikohtaiset varianttijakaumat koko keruuajankohtaa 

(1960- tai 2010-lukua) edustaviksi distribuutiotaulukoiksi (ks. liite 3) laskemalla yhteen 

kaikissa kahdeksassa haastattelussa esiintyvät kin-liitteen variantit varianteittain. Olen 

laskenut jokaisen variantin edustumisprosentin kussakin mahdollisessa äänne- ja paino-

asemassa Mäkelän (1993: 28–29) mallin mukaisesti niin, että pystysuorat sarakkeet on 

jaettu äänne- ja painoaseman mukaan: Vokaalin jäljessä esiintyvät tapaukset ryhmitty-

vät paitsi pääpainollisen, painottoman ja sivupainollisen tavun jäljessä esiintyviin tapa-

uksiin myös lyhyen vokaalin ja pitkän vokaaliaineksen eli pitkän vokaalin tai diftongin 

jäljessä esiintyviin tapauksiin. Konsonantin jäljessä esiintyvät tapaukset ryhmittyvät n:n 

jälkeisiin, t:n ja s:n jälkeisiin sekä alkuperäisten loppukonsonanttien *k:n ja *h:n jälkei-

siin sekä niiden tavoin edustuviin tapauksiin. Vanhastaan *k- ja *h-loppuiset sekä Kai-

nuun murteissa niiden tavoin edustuvat muotoryhmät esittelen jäljempänä kohdassa 3.3. 

Vuolijoki murremaantieteellisenä alueena. l:n ja r:n jälkeisille tapauksille ei tässä tut-

kielmassa tarvitse omaa saraketta, sillä tutkimusaineistossani ei esiinny ollenkaan muo-

toja, joissa kin-liite esiintyisi l:n tai r:n jäljessä. 

 

Liitteen 3 distribuutiotaulukoissa näkyvät varsinaisten erillisten varianttien lisäksi myös 

perusvariantit. Sulkeisiin merkitty konsonantti tarkoittaa, että variantti voi esiintyä myös 

geminaatallisena. Esimerkiksi perusvariantti (k)ki(i)ˣ esiintyy kaikkiaan neljässä eri 

muodossa: kiˣ, kkiˣ, kiiˣ ja kkiiˣ. Lyhyt- ja pitkävokaalisille varianteille on taulukossa 

omat rivinsä, mutta geminaattaliitteisten muotojen osuus kunkin variantin esiintymistä 

on ilmoitettu esiintymisfrekvenssin jälkeen sulkeilla. Geminaatallisten liitteiden 

prosenttiluvut ilmaisevat geminaatallisten liitteiden osuuden kaikista kyseisen äänne- ja 

tavuaseman muodoista. Taulukoissa näkyy myös kin-lekseemien ja kin-liitteisten 

leksikaalistumien osuus sekä äänne- ja painoasemittain että varianteittain, mikä 
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havainnollistaa muiden muassa kuitenkin-tyyppisten suurifrekvenssisten kin-lekseemien 

osuutta n:n jälkeisten tapausten ryhmässä ja toisaalta esimerkiksi yleiskielessäkin 

tyypillisten jossain-tyyppisten iˣ-variantillisten muotojen osuutta Vuolijoen murteessa, 

jossa monoftongiutumaton variantti iˣ on verrattain harvinainen. Olen esitystapaa 

selkeyttääkseni ja taulukon luettavuutta parantaakseni taulukoinut varianttien kin-

lekseemien ja -leksikaalistumien frekvenssit pelkästään kootusti omalle rivillensä (kin-

leksikaalistumia äänne- ja tavuasemassa yhteensä) sekä omaan sarakkeeseensa (kin-

leksikaalistumia varianteittain yhteensä), vaikka olenkin tarkastellut niitä aineistoa 

käsitellessäni kunkin variantin kohdalla äänne- ja painoasemittain. 

 

Aineistossani esiintyy kolmella informantilla yhteensä kuusi kertaa yksinäis-n:llistä 

kuiteniˣ-muotoa, joka vaihtelee geminaatallisen kuitenniˣ-muodon kanssa. Tässä saattaa 

olla kyse äänteellisestä kulumisesta. Kielen keskeisissä ja taajaan esiintyvissä sanoissa 

syntyy tiettyjen äänteellisten edellytysten vallitessa säännöttömiä typistymämuotoja. 

Tyypillinen äänteenmuutos on esimerkiksi sanansisäisen konsonantin katoaminen (oon, 

tuun, meen, paan). Typistymämuodoissa äänteellinen kuluminen on aiheutunut sanan-

muodon poikkeuksellisen suuresta esiintymisfrekvenssistä. Tiheä käyttötaajuus on vai-

kuttanut myös pronominien ja partikkelien äänteelliseen kulumiseen (suomen murteissa 

esim. mä, mää, mie, miä) sekä suffiksien äänneasuun (suomen murteissa esim. taloks, 

talost). (Itkonen 1966: 205–206, 209.) 

 

Kuten edellä mainitsin, äänteellinen kuluminen voi olla kyseessä myös aineistossani 

taajaan esiintyvässä leksikaalistumassa kuitenniˣ, joka kolmen informantin puheessa 

edustuu toisinaan yksinäis-n:llisenä (kuiteniˣ). Olen kokenut tarpeelliseksi luokitella 

nämä muodot mieluummin variantin niˣ tapauksiksi kuin Mäkelän (1993) tavoin alkupe-

räisen konsonantin jäljessä esiintyvän variantin iˣ tapauksiksi: Ensinnäkin informanteilla 

esiintyy rinnan geminaatallista ja yksinäis-n:llistä muotoa, minkä vuoksi pidän yksinäis-

n:llisiä muotoja hajaesiintyminä ja paremminkin epäsäännöllisinä muunnoksina ge-

minaatallisista niˣ-muodoista. Toisekseen varianttia iˣ ei esiinny aineistossani minkään 

muunkaan konsonantin jäljessä (vrt. esim. Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen murteet, 

Mäkelä 1993: 99), joten miellän kuiteniˣ-tyyppiset esiintymät sellaisiksi niˣ-variantin 

esiintymiksi, joissa suffiksirajalle muodostunut geminaatta on syystä tai toisesta – ehkä 

kulumalla – lyhentynyt. 
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Lisäksi eräällä informantilla esiintyy yksittäisesiintyminä muotoja monestihiˣ ja 

kovastihiˣ ja toisella informantilla puolestaan kerran muoto jonnehiˣ. Näissä muodoissa 

tavallisesti loppukahdenteisen muodon ja kin-liitteen (ki(i)ˣ tai hi(i)ˣ) rajalle muodostuva 

geminaatta on lyhentynyt. En näe syytä luokitella edellä mainitsemiani muotoja 

kategoriaan, jossa liite olisi liittynyt vokaaliloppuiseen muotoon. Kainuun murteissa 

*stik-loppuiset adverbit sekä illatiivimuotoinen jonneˣ-pronomini esiintyvät aina 

loppukahdenteisina (Räisänen 1998: 169–170), ja näin on aineistoni perusteella myös 

Vuolijoen murteessa. Tämän vuoksi pidän monestihiˣ-, kovastihiˣ- ja jonnehiˣ-muotojen 

geminaatan lyhentymistä niin ikään äänteellisenä kulumisena. Varsinkin h-äänteen 

kohdalla geminaatan lyhentyminen voi olla jopa odotuksenmukaista h:n heikon 

sonorisuuden ja ominaiskuuluvuuden vuoksi (ks. Iivonen 1981: 126, 225). 

Sonorisuudella tarkoitetaan äänteen suhteellista auditiivista erottuvuutta muihin 

äänteisiin verrattuna: mitä avonaisempi ääntöväylä on, sitä sonorisempi eli kuuluvampi 

on syntyvä äänne. Tavun rakenteessa sonorisimmat äänteet sijoittuvat tavun ytimeen ja 

vähiten sonoriset tavun reunoille. (TTP s.v. sonorisuus.) h:n lyhentymiset ja 

paikoittaiset katotapaukset ovat kuitenkin (Räisäsen 1998: 163) mukaan Kainuun 

murteissa selvänä vähemmistönä. Tämä voi johtua siitä, että sananrajainen geminaatta 

-h h- saa tukea glottaaligeminaatalta eli geminoituneelta laryngaaliklusiililta -’ ’- 

(Itkonen 1964: 267). 

 

En näe myöskään syytä pitää yhden informantin kahta kin- ja han-liitten sisältävää muo-

toa jotahihan ja lopussahihan vokaaliloppuisina hi-variantteina. Vokaaliloppuisena 

Vuolijoella edustuu ainoastaan – ja hyvin harvoin – ki-variantti, joka on uusi tulokas 

Vuolijoen murteessa. Variantti on tullut Vuolijoelle ehkä läheisistä pohjalaismurteisista 

pitäjistä (mm. Vaala ja Oulu). Sen sijaan vokaaliloppuinen *hi ei kuulu naapurimurteis-

ta sen paremmin pohjalaismurteisiin kuin savolaismurteisiinkaan. jotahihan- ja lopussa-

hihan-muodoissa hiˣ- ja han-liitteiden rajalle tavallisesti syntyvä geminaatta on toden-

näköisesti niin ikään lyhentynyt h:n heikon sonoorisuuden ja ominaiskuuluvuuden 

vuoksi. Räisänen (1998: 162–163) mainitsee myös, että joskus, varsinkin han-liitteen 

edeltä, sandhi-ilmiöstä johtuva kahdentuma voi puuttua juuri edellä mainitsemastani 

syystä. 
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2.4. Varianttien ryhmitteleminen 

 

Tässä tutkielmassa tarkoituksenani ei ole ollut niputtaa kin-liitteen variantteja mahdolli-

simman tehokkaasti niin, että tietyiltä osin keskenään samankaltaiset variantit käsiteltäi-

siin pelkästään yhtenä varianttina (vrt. esim. Terho Itkosen (1983: 151) merkintätavat 

(i)i(n) ja hi(i)). Kielimuodon muutoksesta kertovien tutkimustulosten esiin saamiseksi 

käsittelen variaatiota mieluummin havainnollistaen sitä useilla varianteilla, joille jokai-

selle on distribuutiotaulukoissa (liite 3) oma rivinsä. Käsittelen variantteja esimerkiksi 

sekä lyhyt- että pitkävokaalisina, koska tarkoitukseni on tutkia muun muassa liitteiden 

vokaalikvantiteettia. Niin ikään kiinnitän huomiota varianttien alkukonsonantin kvanti-

teettiin, joskin luokittelen aineistossani esiintyvät geminaatalliset liitteet samaan katego-

riaan yksinäiskonsonantilla alkavien varianttien kanssa. Analyysin varianteittain etene-

vässä käsittelyosuudessa ja distribuutiotaulukoissa merkitsen geminaatallisia muotoja 

sisältävät varianttiryhmät yhdellä variantilla (k)kiˣ, (k)kiiˣ, (h)hiˣ tai (h)hiiˣ. Teen eroa 

yksinäiskonsonantillisten ja geminaatallisten liitteiden välille kuitenkin omassa alalu-

vussaan 5.3.3. Konsonanttikvantiteetti, jossa tarkastelen geminaattaliitteisiä muotoja 

tarkemmin. 

 

Kuitenkin esitysvaiheessa pidän varianttien niputtamista selkeyttävänä vaihtoehtona. 

Käytän varianttien alkukonsonanttien laadun – tai konsonantittomuuden – mukaista 

ryhmittelyä, jossa liitteen vokaalin (i) pituus ja alkukonsonantin kvantiteetti eivät hajota 

saman alkukonsonantin sisältäviä variantteja omiksi pitkä- ja lyhytvokaalisiksi tai yk-

sinäiskonsonantillisiksi ja geminaatallisiksi varianteikseen, vaan koko varianttiryhmää 

edustaa perusvariantti. Tällöin variantin mahdollinen pitkävokaalisuus ja geminaatalli-

suus ilmaistaan perusvarianttia merkittäessä sulkeilla, esimerkiksi muodossa (h)hi(i)ˣ. 

Tosin käsitellessäni variantteja ki(i)ˣ ja hi(i)ˣ konsonanttien jäljessä merkitsen niitä yk-

sinäiskonsonantilla, koska ne esiintyvät aineistossani geminaatallisina vain vokaalien 

jäljessä. Liitteiden niputtaminen alkukonsonantin mukaan on sikäli yksiselitteisempää 

kuin vokaalialkuisten liitteiden niputtaminen, jossa kyseenalaiseksi tulee varianttien Vˣ, 

Aˣ ja iˣ synty ja niiden suhde toisiinsa. Ainakin pitkävokaalinen Aˣ (siitääˣ, kalassaaˣ) 

voidaan merkitä pitkävokaalisen variantin Vˣ (Kalleeˣ, koppelooˣ, kalassaaˣ) alatyypiksi: 

Tutkimusaineistoni osoittamana pitkävokaalinen Vˣ esiintyy Vuolijoen murteessa muu-

tamia hajaesiintymiä lukuun ottamatta aina a:n tai ä:n jäljessä, joten pitkävokaaliset 

variantit on mielestäni mielekästä käsitellä yhtenä perusvarianttina Vˣ (Aˣ).  Sitä vastoin 
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i-vartaloon liittyvän heikkoasteisen variantin iˣ sijoittaminen jonkin perusvariantin alle 

on monimutkaisempaa: muodon kaksiiˣ, enempiiˣ syntyä ei tiedetä varmaksi, joten muo-

don voisi luokitella joko variantin Vˣ (Aˣ) esiintymäksi tai sitä voisi tarkastella erikseen 

omana varianttinaan. Seuraavaksi esittelen muodon kaksiiˣ, enempiiˣ syntyteoriat ja pe-

rustelen, miksi kyseisiä muotoja on mielestäni ongelmatonta pitää variantin Vˣ (Aˣ) 

esiintyminä. 

 

Diftonginreduktiossa diftongin jälkikomponentit u, y ja i ovat alentuneet vastaaviksi 

o:ksi, ö:ksi ja e:ksi, joskus jopa edellisen komponentin pidentymäksi. 

Savolaismurteiden alueella jälkikomponentti on kuitenkin yleensä kvaliteetiltaan 

säilynyt tai varsin lähellä u:ta, y:tä ja i:tä. (Rapola 1966: 370.) Kaikki muut u-, y- ja i-

loppuiset diftongit, paitsi ui, yi, iu ja iy, ovat Kainuun murteissa redusoituneet. Toisin 

kuin muualla savolaisalueella, niiden redusoituminen tuntuu Kainuussa tavallisesti vain 

alkukomponentin pidemmyytenä. Joissakin muotoryhmissä, esimerkiksi *γik-liitteisissä 

muodoissa, esiintyy Kainuun murteissa jälkitavuissa rinnan pitkää vokaalia ja diftongia 

(vielääˣ ~ vieläeˣ), joista kuitenkin jälkimmäinen on Kainuussa pääsääntöisesti 

tavallisempi. (Räisänen 1972a: 96–97, 100–101.) Mäkelä (1993) merkitsee tätä pitkää 

vokaalia varianttina Vˣ. Tässä tutkielmassa käsittelen vastaavia pitkävokaalisia muotoja 

perusvarianttina Vˣ (Aˣ) havainnollistaakseni pitkävokaalisten muotojen tendenssiä 

esiintyä a- ja ä-loppuisissa muodoissa. 

 

Kiistanalaista on, ovatko pitkävokaaliset muodot siitääˣ, kalassaaˣ syntyneet iˣ:n kautta 

siten, että diftonginreduktio olisi edistänyt monoftongiutumista (siitäiˣ > siitäeˣ > sii-

tääˣ). On mahdollista, että pitkävokaalinen muoto on valittu myönteiseen kin-liitteeseen 

analogisesti kielteisen liitteen kAAn asusta ei täällääˣ ’ei täälläkään’, ei kalassaaˣ ’ei 

kalassakaan’. Vaihtoehtona on myös, että muoto Aˣ (sekä laajemmin Vˣ) on pitänyt mal-

linaan muita pitkävokaalisia tapauksia, kuten i-loppuisiin muotoihin liittyneitä iˣ-liitteitä 

(esim. kaksiiˣ, enempiiˣ). (Räisänen 1998: 74; Mäkelä 1993: 123–124.) Variantin Vˣ 

epäselvän synnyn vuoksi ei voida tietää varmaksi, edustaako i-loppuisen muodon jäljes-

sä esiintyvä iˣ (kaksiiˣ, enempiiˣ) lopulta itsekin pidentynyttä vokaalia eli varianttia Vˣ, 

jolloin se olisi syntynyt joko diftonginreduktion ja monoftongiutumisen kautta tai ana-

logisesti kielteisen kAAn-liitteen mallista.  
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kin-liitteen variaatiota Vuolijoen murteessa systemaattisesti tarkastelleena oletan, ettei 

Vˣ (Aˣ) ole syntynyt analogiana kielteisistä kAAn-muodoista, koska näitä ei kalassaaˣ 

-tyyppisiä muotoja ei harvoja yksittäisiä hajaesiintymiä lukuun ottamatta näyttäisi esiin-

tyvän Vuolijoen murteessa lainkaan. Lisäksi liitteissä esiintyvät pitkät vokaalit (muitaaˣ, 

täällääˣ) ovat kuulohavaintojeni perusteella usein niin lähellä redusoitunutta diftongia, 

että uskon pitkän vokaalin kehittyneen monoftongiutumisen kautta. Redusoitunut dif-

tongi on näissä tapauksissa niin heikko, että diftonginreduktio tuntuu lähinnä vain en-

simmäisen komponentin pidemmyytenä. Koska tällaiset tapaukset kuulostavat lähes 

poikkeuksetta enemmän pitkiltä vokaaleilta kuin diftongeilta, olen litteroinut ne pitkiksi 

vokaaleiksi ja luokitellut ne variantin Vˣ (Aˣ) esiintymiksi. Vastaavasti selvästi (redusoi-

tuneelta) diftongilta kuulostavat muodot olen litteroinut diftongeiksi (jossaeˣ, täälläeˣ) 

ja luokitellut ne variantin iˣ esiintymiksi. Koska pitkän vokaalin sisältävät muodot vai-

kuttavat olevan Vuolijoen murteelle selvästi tyypillisempiä kuin diftongin säilyttäneet 

muodot, luokittelen i-loppuisten muotojen jäljessä esiintyvät iˣ-tapaukset (kaksiiˣ, kum-

piiˣ) pitkän vokaalinsa perusteella perusvariantin Vˣ (Aˣ) esiintymiksi. Jäljelle jääviä 

diftongina esiintyviä iˣ-esiintymiä tarkastelen omana ryhmänään, jonka perusvariantti 

on iˣ. 

 

Havainnollistaakseni varianttien syntyä ja niiden suhdetta toisiinsa olen koonnut seu-

raavan kuvion. Taulukossa vasemmassa reunassa ovat kin-liitteiden varhaiset asut ja 

seuraavassa sarakkeessa niistä kehittyneet eri äänneasemissa vanhastaan odotuksenmu-

kaiset muodot. Kolmannessa sarakkeessa ovat perusvariantit ja niiden jälkeen neljän-

nessä sarakkeessa perusvarianttien alatyypit, joita tarkastelen kaikkia erikseen distribuu-

riotaulukoissa (liite 3). Kuviossa havainnollistuvat perusvariantin Vˣ (Aˣ) synty redusoi-

tuneen iˣ:n kautta ja perusvariantin (h)hi(i)ˣ synty siirtymä-äänteen kautta variantista iˣ. 

Geminaatallisten liitteiden (viides sarake) synty on selitettynä omassa kuviossaan luvus-

sa 5.3.4. Geminaatio ja lohkosyntyisyys. 
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KUVIO 1. Perusvariantit, niiden synty ja alavariantit. 
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA JA METODI 

 

Tässä tutkielmassa tutkin kin-liitteen variaationmuutosta reaaliaikametodin avulla. Tut-

kimukseni edustaa sosiolingvististä variaationtutkimusta. Tässä luvussa esittelen sosio-

lingvistisen variaationtutkimuksen periaatteita siirtymämurteen tutkijan näkökulmasta, 

kielimuodon muuttumisen edellytyksiä sekä reaaliaikametodia, jota käytän tutkimusme-

netelmänäni tässä tutkielmassa. 

 

 

3.1. Sosiolingvistinen variaationtutkimus 

 

Tämä pro gradu -työ edustaa sekä dialektologista että sosiolingvististä tutkimusta. Pe-

rinteisen murteentutkimuksen ja uuden sosiolingvistisen variaationtutkimuksen välillä ei 

alun perinkään ole ollut selvää rajaa (Suojanen 1982: 9). Perinteisessä dialektologiassa 

kiinnostuksen keskiössä ovat olleet etenkin eri murrepiirteiden synty ja levikki. Sosio-

lingvistiikassa keskeiseen rooliin on nostettu puolestaan murrepiirteiden variaatio ja 

kielen muuttuminen. Metodisesti nämä tutkimussuuntaukset ovat kuitenkin melko sa-

mankaltaisia. Tutkimuksen kohteena molemmissa on puhuttu kieli ja erityisesti sen ään-

ne- ja muoto-opilliset piirteet. (Mustanoja 2011: 56.) 

 

Sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa lähdetään siitä perusajatuksesta, että pelkäs-

tään lingvistiset tekijät ja murremaantieteen tarjoamat selitykset eivät yksin pysty selit-

tämään alueella puhuttavan murteen ilmiöitä, vaan tarkasteluun on otettava vääjäämättä 

myös kielenulkoisia seikkoja, joita ovat esimerkiksi kielikontaktien määrä ja yhteyden-

pidon vilkkaus (Juusela 1989: 17–18). Ensinnäkin murteiden eriytymiseen ja yhtymi-

seen ovat alun perin vaikuttaneet niin maantieteelliset kuin sukulaisuus- ja heimositei-

siinkin liittyvät seikat. Myös kirkolliseen ja maalliseen hallintoon liittyvät tekijät sekä 

elinkeinorakenteen muutos ovat niin ikään olleet vaikuttajina merkittävässä asemassa. 

(Itkonen 1966: 108–110; Juusela 1989: 13.) Sosiaaliset järjestelmät ovat kuitenkin 

muuttuvia, ja mikä tahansa lukuisista sosiaalisista muuttujista voi vaikuttaa kielenmuu-

toksen ja innovaation leviämisen etenemiseen (Chambers & Trudgill 1998 [1980]: 151). 

Esimerkiksi Suomessa perinteisen agraarikulttuurin väistyminen merkitsee sitä, että 

kielen ”tasaisen” kehityksen ajat ovat ohi. Nyky-yhteiskunnassa kielen muuttuminen on 
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heikosti ennustettavissa, kun kieliyhteisökin on ennustamattomasti muuttuva. (Pauno-

nen 2003: 242.)  Murrepiirteiden lähtöpaikan selvittäminen onkin sitä helpompaa, mitä 

myöhemmin kyseiset murremuodot ovat syntyneet. (Juusela 1989: 13.) 

 

Kieli on myös sosiaalinen ilmiö, ja jos kielentutkimuksessa ei huomioida kielen sosiaa-

lista kontekstia, ei voida päästä käsiksi kaikkiin niihin monimutkaisiin ja mielenkiintoi-

siin aspekteihin, joita kieleen liittyy (Trudgill 2000 [1974]: 21). Vaikka kielellisille 

muutoksille voitaisiin esittää lingvistiset perusteet, muutokset kuitenkin toteutuvat yh-

teisössä: viime kädessä kieliyhteisön kontrolli ratkaisee, toteutuvatko muutokset vai 

eivät. (Paunonen 2003: 237.) Puheyhteisössä syntyy jatkuvasti uusia innovaatioita, jois-

ta suurin osa ei vakiinnu osaksi yhteisön yhteistä puhekieltä (Kurki 2005: 25). Uusi kie-

lenpiirre vakiintuu kieleen vain, jos kieliyhteisön kontrolli mahdollistaa uudennoksen 

toistamisen tarpeeksi usein (Kerswill 2002: 670). Kielen kehitystä ei voida siis milloin-

kaan ennustaa ainoastaan lingvistisiä elementtejä tarkastelemalla, koska yhteisön ulko-

puoliset kontaktit tuovat jatkuvasti mukanaan uusia aineksia ja vaikuttavat näin kieli-

muodon kehitykseen (Juusela 1989: 16). 

 

Juuselan (1989: 282) mukaan dialekteittainen pintavariaatio kertoo siitä, kuinka herkkä 

erilaisten vaikutteiden ristipaineessa syntynyt ja yhäkin kehittyvä systeemi oikeastaan 

on. Kieliyhteisön variaatio ei yleisestä tendenssistä huolimatta pääse aina tasoittumaan: 

poikkeava edustus voi yleistyä koko yhteisöä koskevaksi. Tällaista kielenmuutosta edis-

tävä innovaattori voi olla yhteisöstä psyykkisesti tai sosiaalisesti riippumaton yksilö, 

joka ympäristön kielenkäytöstä huolimatta onnistuu säilyttämään oman poikkeavan 

edustuksensa. Omaleimaisen kielimuodon onnistuneeseen säilyttämiseen voi olla syynä 

kielenkäyttäjän verbaalinen luovuus ja omintakeinen luonne. Vaikka perinteisessä dia-

lektologiassa ei ole ollut tapana kiinnittää huomiota tämäntapaisiin seikkoihin, etenkin 

nuorta sekamurretta tutkittaessa kaikkien tekijöiden huomioiminen on välttämätöntä. 

(Juusela 1989: 282.) 

 

Aiemmin ”vapaana” pidettyä vaihtelua voidaan siis selittää kielen ulkopuolisista teki-

jöistä esimerkiksi murretta puhuvalla yksilöllä. Ajatuksen takana on kielenmuutoksen 

kaksivaiheisuuden hyväksyminen: kielenpiirre voi olla yhteisöllinen vasta sitten, kun se 

on ensin ollut yksilöllinen. Näkökulman mukaan ei ole olemassa homogeenistä paikal-

lismurretta vaan jatkuvaa muutosta läpikäyviä kielimuotoja. Erityisesti siirtymämurteita 



20 
 

tutkittaessa on välttämätöntä kiinnittää huomiota idiolektin osuuteen variaation selittä-

jänä. Toisaalta myös idiolektia tarkasteltaessa kielenulkoisten seikkojen huomioon ot-

tamista tärkeämpänä ja ensisijaisena pidetään edelleen lingvististen kytkösten tutkimista 

eli sitä, miten yksilölliset piirteet selittyvät itse kielisysteemin kannalta. Tarkoituksen-

mukaista on selvittää, ovatko murteiden törmäyksessä valikoituneet tai syntyneet kieli-

muodot lingvistisesti odotuksenmukaisia ja kuinka sosiaaliset ja yksilöpsykologiset te-

kijät ovat mahdollisesti mullistaneet kehitystä. Kaikkea idiolekteittaista vaihtelua ei 

myöskään voida ottaa mukaan kuvaukseen, kun tutkitaan nimenomaan yhteisön kielen-

käyttöä. (Juusela 1989: 19–21, 23.) 

 

 

3.2. Kielimuodon muuttuminen 

 

Kielen rakenne on monimutkainen hierarkkinen järjestelmä, joka itsessään pyrkii selit-

tämään ja yhtenäistämään kielenmuutosta. Kielenmuutoksen periaatteet ovatkin kielestä 

saatua pintatietoa syvemmällä. (Labov 1994: 17.) Kielenmuutosta säätelee ainakin kaksi 

perusperiaatetta: kieli tasoittuu ja yksinkertaistuu. Säännöllisyys lisääntyy muun muassa 

siten, että paradigmoista tulee säännöllisempiä, pakolliset kategoriat vähenevät ja mor-

fofonemiikasta tulee yksinkertaisempaa. Myös sisällön ja ilmauksen säännöllinen vas-

taavuus pyrkii vahvistumaan. Kielen yksinkertaistumisessa on kyse kielenpuhujien pyr-

kimyksestä käyttää kielen aineksia taloudellisesti niin, että kielen funktionaalisuus to-

teutuu. Säännöllisemmät ja näin helpommin opittavat kielimuotojen variantit jäävät 

elämään kieleen. (Trudgill 1986: 95–104; Juusela 1989: 23.) 

 

Perinteisen käsityksen mukaan kielelliset innovaatiot ja muut kielelliset muodot leviävät 

maantieteellisesti alueelta toiselle, jolloin kielellisten innovaatioiden leviämisen edelly-

tys on kasvokkainen kontakti. Kasvokkain tavatessaan puhujat sopeutuvat toisiinsa kie-

lellisesti poistamalla eroavaisuuksia puheistaan ja omaksumalla muotoja toistensa pu-

heista. Kun kielenpuhuja tarpeeksi usein mukautuu vieraaseen, muualta tulleeseen kie-

lelliseen varianttiin, mukautumisesta tulee pysyvää ja alkuperäinen muoto katoaa. Voi-

daan olettaa, että yksilöiden puhe varioi suuresti siihen asti, että uusi kielenpiirre omak-

sutaan pysyvästi yhteisön murteeseen, jos sitä omaksutaan ollenkaan. Myös muodon 

keskeisyys ja huomattavuus vaikuttavat sen leviämiseen. Toisaalta jotkut kielimuodot 

leviävät nopeammin kuin toiset, mihin vaikuttavat muodon huomattavuuden lisäksi 
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myös muutosta ehkäisevät tai kiihdyttävien tekijät. Kielenmuutoksen nopeutta onkin 

tästä syystä usein mahdotonta arvioida etukäteen. (Trudgill 1986: 39–41, 44, 51; Pau-

nonen 2003: 208.) Esimerkiksi paradigmaattiset frekvenssit ja se, kuinka taajaan muoto 

– äännepiirre tai lekseemi – esiintyy puheessa, vaikuttaa kielimuodon leviämiseen. To-

sin suuri taajuus voi joko suojella kielimuotoa muutokselta tai edistää sitä. (Juusela 

1989: 23.) 

 

Kielimuodon mukautuminen voi kontaktitilanteissa olla myös osittaista. Kielimuoto, 

joka on levinnyt kohdemurteeseen jostakin alkuperäisestä murteesta, ei ole välttämättä 

identtinen kohdemurteeseen omaksutun muodon kanssa. Kielimuodon siirtymistä ovat 

voineet vastustaa erilaiset tekijät. Joissakin näissä ”epätäydellisyyksissä” voi olla kyse 

muutoksen keskeneräisyydestä. Mukautuminen onkin tavallisesti jokseenkin vähittäinen 

muutosprosessi. Vähittäisen mukautumisen muotoja ovat alkuperäisen ja kontaktimur-

teen kielimuotojen yhdistely, uuden variantin leviäminen vain joihinkin sanoihin (leksi-

kaalinen diffuusio) ja väliasteen muotojen vähittäinen kehittyminen alkuperäisen ja kon-

taktimurteen kielimuotojen välille. (Trudgill 1986: 57–62.) Myös Labov (1994: 116) 

mainitsee yhtenä perusäänteenmuutoksena juuri kielimuotojen yhteensulautumisen. 

Toinen perusäänteenmuutos hänen mukaansa on ketjumuutos eli toisiinsa liittyvien ään-

teenmuutosten sarja, jossa kielisysteemin yhdessä osassa tapahtuva muutos aiheuttaa 

muutoksia systeemin muissa osissa. (Labov: 1994: 116.)  

 

Sekamurre syntyykin monimutkaisten mukautumisprosessien kautta. Kun puhujayh-

teisössä vaihtelee useita erilaisia kielimuotoja, puhujat alkavat eliminoida eroavaisuuk-

sia puheittensa välillä: kielimuotoja omaksutaan ympäriltä, ja omia poikkeavia muotoja 

karsitaan. Uusi sukupolvi ottaa vaikutteita paitsi vanhempiensa puheista myös uudesta 

sekamurteesta, jota he kuulevat ympärillään. Tämän toisen sukupolven idiolektit poik-

keavat toisistaan vähemmän kuin edellisen polven idiolektit poikkesivat keskenään. 

Variaatio puhujayhteisössä ja jopa yhden idiolektin sisällä on kuitenkin suurta. Kol-

mannen sukupolven kohdalla muotojen keskittyminen on jo voimakasta: vaihtelevista 

kielimuodoista edelleen osa on kadonnut, ja kaikki puhujat jakavat jo jonkinlaisen, 

enemmän tai vähemmän yhtenäisen, murteen. Sukupolvien aikana monimutkaisesta 

sekamurteesta kehittyy uusi, yhtenäinen, tasoittunut ja tunnistettava oma murteensa. 

(Trudgill 1986: 96.) 
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Kuten Trudgill (ks. 1986: 97) todistaa, uusi murre voi syntyä hyvin hajanaisissa ja epä-

määräisissä olosuhteissa muutaman sukupolven aikana. Varhaisessa sekamurteessa on 

elementtejä useista eri murteista, ja useiden vuosienkin jälkeen variaatiota esiintyy vielä 

hyvin paljon. Kehityssprosessi, joka johtaa uuden murteen syntyyn, edellyttää vääjää-

mättä useiden esiintyneiden kielimuotojen katoamista. Useimmiten kielimuodoista ka-

toavat joko kokonaan tai osittain, ja yksi variantti jää elämään yksinomaisena. (Trudgill 

1986: 97.)  Kielensisäisten syiden tutkiminen on tärkeää, kun halutaan tietää, miksi jot-

kut elementit alkuperäisestä sekamurteesta jäävät elämään ja jotkut eivät. Yksilöllisen 

vaihtelun tutkiminen on niin ikään välttämätöntä, jotta voidaan päästä käsiksi variaatios-

ta löytyviin yleisempiin murremaantieteellisiin ja lingvistisiin tendensseihin. (Juusela 

1989: 20–21.) 

 

 

3.3. Reaaliaikatutkimus 

 

Toteutan pro gradu -tutkielmani reaaliaikatutkimuksena. Reaaliaikatutkimuksessa kie-

lenmuutoksen tutkiminen perustuu havaintoihin kohdekielimuodon muuttumisesta sa-

man puheyhteisön jäsenten puhekieltä tarkasteltaessa pitkällä aikavälillä ainakin kah-

dessa eri vaiheessa (Chambers & Trudgill 1998 [1980]: 76; Downes 1984: 237–240; 

Labov 1994: 73). Reaaliaikatutkimuksen vaihtoehtona on näennäisaikatutkimus, jossa 

kielimuotojen eroja tutkitaan yhdellä kertaa jonkin tietyn puheyhteisön vanhempien ja 

nuorempien puhujien välillä. Erot voidaan tulkita tuloksiksi kielenmuutoksesta, mutta 

tällöin olisi tarpeellista varmistaa, etteivät erojen taustalla ole puhujien ikäluokkiin yh-

distetyt kielen erityispiirteet. Toisaalta näennäisaikatutkimuksessa tutkimusaineistoa 

tutkii yksi ja sama tutkija, jolloin metodologia, litterointiperiaatteet ja aineiston analyysi 

ovat tutkimuksessa kauttaaltaan yhdenmukaiset. Tätä voidaan pitää näennäisaikatutki-

muksen etuna, ja muiden muassa tästä syystä näennäisaikatutkimuksia on tehty tähän 

asti reaaliaikatutkimuksia enemmän. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi reaaliaikatut-

kimuksen toteuttaminen vaatii tutkijayhteisöltä pitkäjänteisyyttä, mutta kielenmuutok-

sen seuraaminen voi olla reaaliaikametodia käytettäessä jossakin suhteessa luotettavam-

paa kuin näennäisaikametodia käytettäessä. (Chambers & Trudgill 1998 [1980]: 76, 

151.) 
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Reaaliaikatutkimus on mahdollista toteuttaa joko trendi- tai paneelitutkimuksena. Perus-

teellisempi ja työläämpi menetelmistä on paneelitutkimus, jossa samoja informantteja 

haastatellaan kaksi kertaa heidän elinikänsä aikana. Tällöin olisi tärkeää, että haastatteli-

ja ja aineistonkeruumetodit olisivat samat molemmilla tutkimuskerroilla. Paneelitutki-

mukset ovat variaationtutkimuksessa harvinaisia, koska menetelmä on hidas ja työläs: 

samojen ihmisten haastatteleminen pitkällä aikavälillä kahteen kertaan on usein vaikeaa, 

koska ihmiset asuvat enää harvoin koko elämäänsä yhdellä paikkakunnalla tai he eivät 

muista syistä pysty osallistumaan tutkimukseen toistamiseen. (Labov 1994: 75–77.) 

Kielelliset innovaatiot kasvavat merkittävämmin sukupolven vaihtuessa toiseen kuin 

yhden puhujayhteisön eliniän aikana. Tämän vuoksi yhtä sukupolvea tutkiva tutkimus 

voi toki tarjota tietoa jonkin kielimuodon muuttumisesta, mutta huomaamatta jää laa-

jempi sukupolvien yli ulottuva kielenmuutos. (Chambers & Trudgill 1998 [1980]: 150.) 

 

Reaaliaikatutkimuksia tehdään enemmän trenditutkimuksena kuin paneelitutkimuksena 

(Nahkola & Saanilahti 2001: 11). Trenditutkimuksessa uuden aineiston informantit ovat 

eri henkilöitä kuin vanhan vertailuaineiston informantit. Olennaista on, että tutkitaan 

vertailukelpoisia puheyhteisöjä: uusien informanttien tulee vastata iältään ja sosio-

ekonomiselta asemaltaan vertailuaineiston informantteja mahdollisimman hyvin. Tren-

ditutkimuksen edellytys on, että tutkittava yhteisö on pysynyt lähes muuttumattomana 

koko tutkimuskierrosten välisen ajan. (Labov 1994: 76.) Merkittävä hyvä puoli vertai-

lukelpoisia puheyhteisöjä tutkittaessa on se, että puhujayhteisöjen välinen aikajänne voi 

(teoriassa) olla kuinka pitkä tahansa. Yhtä puhujayhteisöä tutkiva tutkimus on puoles-

taan toteutettava yhteisön eliniän puitteissa. Rajoittamaton aikajänne on sinänsä tarpeel-

linen, koska jotkut puhujayhteisöt ovat kielellisesti hyvin konservatiivisia ja useat kie-

lenmuutokset tapahtuvat hitaasti. (Chambers & Trudgill 1998 [1980]: 150.) 

 

Reaaliaikametodilla on viime aikoina tehty tutkimuksia, mutta menetelmä on kansain-

välisestikin vielä melko harvinainen. Reaaliaikatutkimusten harvinaisuus johtunee me-

todin toteuttamisen hitaudesta ja työläydestä. Vielä viime vuosikymmeninä on ollut 

hankala löytää tutkimusaineistoja, joiden aikajänne olisi tarpeeksi pitkä. Myös sosio-

lingvistiikka on tieteenalana nuori, ja vasta vähän aikaa on tehty sellaisia sosiolingvistiä 

tutkimuksia, joita joko tutkimuksen tekijä itse tai toinen tutkija voisi myöhemmin tois-

taa. (Chambers 1995: 194.) Suomessa on kuitenkin jo viime vuosina julkaistu useita 

reaaliaikatutkimuksia (ks. esim. Kurki 2005; Kunnas 2007; Mustanoja 2011). 
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4. TUTKIMUSALUE JA SEN MURRE 

 

Tässä luvussa tarkastelen entistä Vuolijoen kuntaa esittelemällä ensin kunnan perustie-

toja ja asutusta nykypäivänä. Sen jälkeen otan tarkasteluuni Vuolijoen (ja Kainuun) alu-

een asuttamisen ja tuon esiin muutamia muiden muassa kulkuyhteyksiin ja elinkeinoihin 

liittyviä seikkoja, joilla lienee merkitystä alueen murteen kehittymisen kannalta. Lopuk-

si tarkastelen Vuolijokea murremaantieteellisenä alueena esittelemällä Kainuun murteen 

keskeisimpiä ja Vuolijoen murteeseen kuuluvia piirteitä sekä erittelemällä Vuolijoen 

asemaa murrealueiden siirtymävyöhykkeellä.  

 

 

4.1. Vuolijoen kunta 

 

Vuolijoki on alue Oulujärven eteläpuolella Kainuussa (ks. liite 4: kartta 1). Vuodesta 

2007 lähtien se on ollut osa Kajaanin kaupunkia (Vuolijoen kunnanvaltuuston kokous-

pöytäkirja 21.3.2006 § 16).  Entisen Vuolijoen kunnan naapurikuntia ovat Kajaani, 

Sonkajärvi, Vieremä, Pyhäntä, Kestilä ja Vaala (ks. liite 4: kartta 2). Vuolijoen kunta 

lohkaistiin omaksi kunnakseen Säräisniemestä (vuodesta 1954 lähtien Vaalan kuntaa, 

ks. Valpasvuo 1954: 144–145) vuonna 1915, jolloin Vuolijoella oli 1755 asukasta. Uu-

teen Vuolijoen kuntaan otettiin mukaan ydinkylät Vuolijoki, Saaresmäki ja Vuottolahti, 

joista jälkimmäinen kuului tätä ennen Kajaanin maalaiskuntaan. (Valpasvuo 1954: 143–

144; Turpeinen 1985: 205.) 

 

Vuolijoen kunnan perustamisen taustalla oli jo vuonna 1897 vireille pantu Vuolijoen 

seurakunnan perustaminen. Tarve omalle seurakunnalle syntyi vuolijokelaisten ja saa-

resmäkeläisten tyytymättömyydestä pitkään kirkkomatkaan ja huonoihin yhteyksiin. 

Senaatin vuoden 1897 päätöksen mukaan uuteen seurakuntaan oli erotettava Säräis-

niemestä Saaresmäen ja Vuolijoen kylät sekä Kajaanin maaseurakunnasta Vuottolahti. 

Käytännön toimiin ryhtyminen viivästyi, ja vasta vuonna 1907 Vuolijoelle perustettiin 

oma seurakunta. Seurakuntaan kuuluivat Saaresmäen ja Vuolijoen kylät, yhteensä 1030 

henkeä. Vasta vuonna 1915 Vuolijoen seurakunta aloitti varsinaisesti toimintansa. Täl-

löin myös Vuottolahti liitettiin Vuolijokeen, jolloin Vuolijoen seurakunnan asukasluku 

oli 1755 – Vuolijoki olikin väkiluvultaan pienin seurakunta Kainuussa. Samana vuonna 
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Vuolijoesta tuli senaatin sivistystoimikunnan päätöksellä itsenäinen kunta. (Valpasvuo 

1954: 143–144, 261; Turpeinen 1985: 205–206.) 

 

Vuolijoki yhdistyi Kajaanin kaupunkiin kuntaliitoksessa 1.1.2007., jolloin Vuolijoella 

oli 2643 asukasta (Vuolijoen kunnanvaltuuston kokouspöytäkirja 21.3.2006 § 16). Kun-

nan pinta-ala oli tuolloin 897 km
2
, josta 208 km

2
 on vesistöä (MMLVT 2006). Entisen 

Vuolijoen kunnan nykyinen (näennäinen) asukasluku saadaan laskemalla yhteen Vuoli-

joen kylien asukasluvut Kajaanin kaupungin verkkosivuilla julkaistusta Tilastokeskuk-

sen väestölaskelmasta, jossa kaupungin asukasmäärät (31.12.2015) on ilmoitettu suur-

alueittain. Vuoden 2015 lopussa entisen Vuolijoen kunnan alueella oli 2166 asukasta: 

Otanmäessä 665, Vuolijoella 524, Vuottolahdessa 293, Käkilahden–Ojanperän alueella 

(Käkisaari) 217, Itärannalla (Koski) 198, Kytökoskella 89, Kuusirannalla 79, Ounakses-

sa 79 ja Saaresmäessä 22 (Kajaanin kaupungin verkkosivut). Luettelon paikannimet 

ovat kylännimiä, jotka ovat mainittuina informanttien taustatiedoissa (liite 1) ja kartassa 

(kartta 1: liite 4); poikkeavat suuralueiden nimet ovat esitettyinä sulkeissa. Kylien asu-

kasluvuista näkyy Vuolijoen nykyisen asutuksen keskittyminen taajamiin, Vuolijoelle ja 

Otanmäkeen, ja syrjäkylien pienentyminen siitä, mitä ne olivat vielä viime vuosisadan 

puolenvälin paikkeilla tämän tutkimuksen informanttien kertomusten perusteella. 

 

Vuolijoella on kaksi päätaajamaa, Vuolijoki ja Otanmäki. Vuolijoki oli vuoden 2006 

lopussa lakkautetun Vuolijoen kunnan kuntakeskus ja kirkonkylä. Vuolijoen kirkonkylä 

sijaitsee 45 kilometrin päässä Kajaanista, ja sen palveluja ovat muiden muassa perus-

koulu (vuosiluokat 1–6), päiväkoti, terveyskeskus, vanhainkoti, kauppa, apteekki ja 

kahvila-kukkakauppa. Taajamassa sijaitsee myös vuonna 1906 valmistunut Vuolijoen 

kirkko, joka on Kainuun ainoa kivikirkko. Otanmäen, vanhan kaivoskylän, palveluja 

ovat muiden muassa peruskoulu (vuosiluokat 1–9), päiväkoti, kirjasto, urheilutalo ja 

maauimala sekä kaksi anniskeluravintolaa, huoltoasema ja motelli. Otanmäessä toimii 

myös vuoden 2015 lopussa perustettu vastaanottokeskus. Kaivostoiminnan loppumisen 

jälkeen Otanmäessä on panostettu metalliteollisuus- ja konepajaosaamiseen, ja koko 

Vuolijoen alueen suurin työllistäjä onkin tätä nykyä kiskokalustoja valmistava Trans-

tech Oy. (Kajaanin kaupungin verkkosivut.) 

 

Vuolijoen alueella on myös nähtävyyksiä ja aktiviteetteja. Vuolijoen kirkonkylän lähei-

syydessä toimii kesäisin avoinna oleva Riihipiha-talonpoikaismuseo. Ojanperän kylässä 
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puolestaan toimii vuoden ympäri Onnelan matkailumaatila, joka tarjoaa majoitustoi-

minnan lisäksi erilaisia ohjelma- ja juhlapalveluja sekä järjestää tapahtumia moottoriur-

heilukilpailuista latotansseihin. Vuolijoen Pentinpurolla, lähellä kirkonkylää, toimii 

Vuolijoen kesäteatteri. Otanmäessä puolestaan sijaitsee maailman pohjoisin maauimala. 

Luontoharrastajille Vuolijoki-Otanmäen alue sekä Oulujärvi tarjoavat mahtavat puitteet: 

Otanmäen ja Vuolijoen kirkonkylän välimaastossa sijaitseva Otanmäen lintuvesiallas 

monipuolisine lajistoineen houkuttelee lintuharrastajia alueelle. Otanmäestä löytyy 

myös kulkuyhteys Talaskankaan luonnonsuojelualueen retkeilyreiteille, jotka ulottuvat 

naapurikuntaan saakka. Vuolijoen ja Otanmäen lähiympäristö tarjoaa erinomaiset mar-

ja- ja sienimaastot sekä metsästysalueet luonnossaliikkujille. Läheinen Oulujärvi luo 

puitteet alueen luontomatkailulle sekä sulanveden aikaan että talvisin. (Kajaanin kau-

pungin verkkosivut.) 

 

 

4.2. Alueen asuttaminen 

 

Kainuun asuttaminen on alkanut kivikaudella; ensimmäisiä todisteista käyviä esikeraa-

misia löytöjä on esikeraamiselta ajalta 6000-luvun alusta eKr. Asutuksen alkuajoista 

lähtien Kainuussa, kuten muuallakin, ihmiset ovat olleet riippuvaisia luonnosta ja elin-

tavat ovat muotoutuneet sen mukaisiksi. Asuinpaikat valittiin yleensä rannoilta, koska 

veden äärellä oli luonnostaan suurempia aukioita, joita ei tarvinnut raivata, ja kulku pai-

kasta toiseen oli helpointa vesiteitse. Elinpiiri oli pyyntikulttuurissa laaja: vuodenajat ja 

pyyntiretket pakottivat ihmiset liikkumaan paikasta toiseen. Pääelinkeinot olivat metsäs-

tys ja kalastus. Vaikka 3000-luvulta eKr. on löydetty selviä maanviljelyn merkkejä 

muiden muassa Vuolijoen läheisyydestä Vaalan Nimisjärveltä, edes pronssikausi ja me-

talliesineiden yleistyminen eivät vielä vakiinnuttaneet maanviljelyä Kainuuseen. Olete-

tusti varhaiselta metallikaudelta alkunsa saanut poronhoito oli merkittävämpi elinkeino 

Kainuussa, jossa metsästäjät alkoivat vähitellen pitää peuroja teuraseläiminään ja ajo- ja 

kantojuhtinaan. Varhaismetallikauden jälkeiseltä rautakaudelta ei ole kiistattomia todis-

teita vakituisesta asutuksesta Kainuussa, mutta alueella tiedetään liikkuneen saamelai-

sia. (Huurre 1986: 69, 73, 75, 76, 116, 146–147.) 

 

Asiakirjoissa ei ole tietoja Kainuun saamelaisten määrästä ja tarkoista asuinpaikoista, 

mutta yleisesti tiedetään, että saamelaisten asuma-alueen länsi- ja eteläraja on jo varhain 
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kulkenut Oulujärven eteläpuolelta Laatokalle. Saamelaiset harjoittivat Kainuussa aina-

kin pyyntielinkeinoja, mutta viitteitä maatalouden harjoittamisesta on myös löytynyt. 

Muistitieto nimeää lappalaisten asuinpaikkoja ympäri Kainuuta; Vuolijoen alueellakin 

saamelaisia tiedetään asuneen ainakin Saaresmäessä, Saaresjärvellä, Käkilahdessa ja 

Alassalmessa (Valpasvuo 1954: 21; Keränen 1984: 49). Keräsen (1984: 53) kokoaman 

kartan mukaan Vuolijoen alueelta on löytynyt ainakin lappalaisten asuinsijoja ja lapin-

hautoja. 1500-luvulla alkoivat myös pohjalaisten eräretket alueella. Saamelaisten Kai-

nuusta lähtemisen ajankohta on pelkästään epävarman muistitiedon varassa: väitetään, 

että Sotkamosta saamelaiset olisivat lähteneet 1600-luvun alussa ja Suomussalmelta 

vasta 1700-luvun alussa. (Jutikkala 1958: 32; Huurre 1979: 153; Keränen 1984: 46–49.) 

 

Myös lappalaisasutukseen viittaavaa paikannimistöä on kaikkialla Kainuussa ja erityi-

sesti niillä seuduilla, joilla saamelaiset ovat muistitiedon mukaan viimeisimmäksi asu-

neet: nimistöä on vähiten Oulujärvellä ja päävesireittien alajuoksujen varsilla ja eniten 

reittien latvoilla ja niiden sivuhaarojen varsilla, mikä viittaa kiinteän asutuksen syrjäyt-

täneen saamelaiset päävesireiteiltä. Saamelaisperäinen selitys on tarjottu Vuolijoen pai-

kannimistä ainakin Vuolijoelle ja Vuottolahdelle: Vuoli- saattaa viitata pohjoissaamelai-

seen sanaan vuolle- ’ala-, ali-’; vesistöihin liittyvät Vuotto- ja Vuotunki-nimet on puoles-

taan yhdistetty pohjoissaamen vuohttit-sanaan ’tavata otuksen jäljet’. Tämä voisi viitata 

järvenjäällä liikkuviin peuroihin. (Räisänen 1982: 78–81; Keränen 1984: 50; SPK: 515, 

518.) 

 

Kainuun erämaat olivat ainakin 1400-luvun lopulle asti karjalaisten nautinta-alueita eli 

alueita, joissa voitiin useidenkin päivämatkojen päässä kotikylästä käydä kalastamassa, 

metsästämässä, kaskeamassa, polttamassa tervaa ja nostamassa rautaa. Myös itäisten 

suomensukuisten heimojen erä- ja kauppamatkat suuntautuivat Kainuuseen jo paljon 

ennen varsinaisten suomalaisten tuloa. Karjalaiset jatkoivat eränkäynti- ja kaupankäyn-

tiperinnettä ja koettivat puolustaa eränautintaansa asuttamalla alueita Kainuussa. (Kerä-

nen 1984: 54–57.) Karjalaisten asutuksen ja eränkäynnin tukena ovat niin ikään nimistö 

ainakin Hyrynsalmen alueella sekä arkeologiset todisteet (ks. Keränen 1984: 57–59). 

Myös pohjalaisten eräsijoja oli kaikkialla Kainuussa, paitsi itäisimmissä osissa, joissa 

karjalaisten vaikutus oli voimakkainta. Pitkät perinteet on esimerkiksi 1500-luvun puo-

livälissä alkaneella liminkalaisten eräkalastuksella, joka suuntautui nykyisen Oulun 
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seudun pitäjistä Oulujärvelle sekä muihin Kainuun järviin ja vakiinnutti asutusta Kai-

nuussa. (Keränen 1984: 62–63.) 

 

Niin ikään savolaisekspansio vaikutti Kainuussa: samaan aikaan, kun Pohjois-Savoa 

alettiin asuttaa 1400-luvun lopussa, savolaisasutusta tuli myös Oulujärven erämaa-

alueelle. (Keränen 1984: 74) Myös Vuolijoen alueella Vuolijoen, Saaresmäen ja Vuot-

tolahden ydinkylissä on 1570-luvun lopulla ollut savolais- ja osin myös länsikarjalaista 

asutusta Keräsen (1984: 92) kokoamien tietojen perusteella. Kainuun asuttamista hel-

pottivat runsaat luonnonvaraiset kulkureitit. Seudulle pääsi useaa eri vesireittiä, joista 

uudisasukkaiden käytössä olivat etenkin etelästä ja kaakosta Oulujärvelle suuntautuneet 

reitit. (Keränen 1984: 39.) 

 

Lopulta 1700-luvun alussa Kainuu jakaantui kolmeen hallinnolliseen yksikköön, jotka 

olivat Kajaanin kaupunki sekä Paltamon ja Sotkamon pitäjät. Silloinen Sotkamo käsitti 

myös nykyisen Kuhmon; Paltamoon puolestaan kuuluivat kaikki muut osat Kainuusta –  

myös tutkimusalueeni eli Vuolijoen, Saaresmäen ja Vuottolahden kyläkeskittymät. Ka-

jaani oli nykypäivän mittapuun mukaan kaupungiksi hyvin pieni: 1700-luvun alussa 

siellä oli vain satakunta asukasta, jotka kaikki hankkivat ympäryspitäjissä asuvien ta-

voin toimeentulonsa maasta ja karjasta. Koko Kainuussa oli 4300 asukasta vuonna 

1720. 1700-luvun puoleenväliin tultaessa asutus lisääntyi kaikkialla Kainuussa: vuonna 

1750 koko alueen asukasluku oli jo 6850. Suhteellinen väestönlisäys oli suurinta asu-

tukseltaan uudemmissa kylissä sekä vesistöjen läheisyydessä, muiden muassa Oulujär-

ven ympäristössä. Esimerkiksi Säräisniemellä, Vuolijoella, Saaresmäessä ja Vuottolah-

dessa asukasluku kasvoi 1700-luvun alkupuoliskolla erittäin nopeasti. (Turpeinen 1985: 

27–28.) 

 

Kun Kainuun asutus lisääntyi 1700-luvulla, maanteiden rakentamistarve lisääntyi. Alu-

eella oli lukuisia niin sanottuja kinttupolkuja, jotka olivat yhtä vanhoja kuin alueen asu-

tus on. Niitä pitkin pääsi vaivalloisesti Oulujärvelle, josta oli kesäisin vesireitti Ouluun. 

Ne, jotka asuivat kaukana vesireiteistä Kainuun reunamilla, alkoivat suunnata katseitaan 

yhä enemmän kuihin maakuntiin, kuten Savoon ja Karjalaan. Kainuun maantieverkko 

oli vielä 1770-luvulle tultaessa alkuvaiheessan: Kajaanista pääsi talvi- ja vesitietä Oulu-

järven yli Säräisniemeen ja edelleen jokivartta seuraillen Ouluun. (Turpeinen 1985: 

172–174.) Myös tiestö Vuolijoen kylien välillä ja niistä muihin pitäjiin oli heikko, jos-
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kin alueen kautta kulki talvipostilinja. Se otettiin käyttöön isonvihan jälkeen vuonna 

1727, jolloin postin säännöllinen talvikuljetus alkoi Savon ja Pohjanmaan välillä. Tämä 

postilinja kulki Nissilästä Saaresmäen ja Vuolijoen kautta Säräisniemelle, ja linjalta oli 

myös yhteys Kajaaniin. Loppumatka oli vesitietä Oulujärvellä, niin kuin jo 1600-

luvulla. Posti kulki uudella linjalla kerran viikossa postitalonpoikien välityksellä. (Ju-

tikkala 1938: 256–258; Ahonen 1961: 32; Turpeinen 1985: 179–181.) 

 

Kainuun postiyhteydet ja muutkin kulkuyhteydet paranivat merkittävästi 1700-luvun 

lopulla, kun rakennettiin maantie Vieremän Nissilästä Vuolijoelle. Tämä kestikievarein 

varustettu tie, jota kutsuttiin Vaivaistensuon tieksi, oli jonkinlaisessa käytössä ja vuosi-

sadan vaihteessa, mutta se oli lopullisesti valmis vasta vuonna 1816. Tie oli kuitenkin 

kesäisin huonossa kunnossa, ja talvikulkua haittasivat suuret lumikinokset. Lisäksi suuri 

osa Kainuuta jäi tästä päätiestä syrjään, ja postin kulku syrjäkylille oli hidasta ja satun-

naista. Vasta Kajaanin ja Iisalmen välisen tien valmistuttua vuonna 1828 ja Kajaanin ja 

Kuopion välisen postilinjan auettua vuonna 1843 Kainuun postinkulku pystyttiin järjes-

tämään uudelleen: Nissilän ja Kajaanin välillä olevat postilinjan entiset vaihtopaikat, 

Saaresmäki, Vuottolahti ja Koutaniemi, jäivät pois käytöstä. Postitalonpoikajärjestelmä 

loppui 1840-luvun puolivälissä, jolloin postinkuljetus alettiin hoitaa kestikievarikyytien 

välityksellä. Kainuussa oli kuitenkin tuolloin sekä postilinjoja että kestikievarein varus-

teltuja teitä edelleen hyvin vähän. (Turpeinen 1985: 172–174, 181.) 

 

1800-luvun lopulta 1960-luvulle tultaessa asukasluvun kasvu oli nopeaa Kainuun kun-

nissa; nopeinta se oli Kajaanin ja sen ympäristön ohella Hyrynsalmella, Suomussalmella 

ja Vuolijoella. Väestö lisääntyi siitäkin huolimatta, että koko Kainuu sekä sen kunnat 

erikseenkin tarkasteltuina kokivat jatkuvasti muuttotappiota. Muuttotappioiden syynä 

oli yleisesti kasvanut maassamuutto. Tosin yksittäisenä muuttovoittovuosikymmenenä 

tilastoissa näkyy 1940-luku, jolloin Karjalasta muutti siirtoväkeä Kainuuseen. Puolet 

heistä asettui Kajaaniin ja Kajaanin maalaiskuntaan, kolmannes Sotkamoon, Paltamoon 

ja Säräisniemelle ja loput (noin 15 % muihin maakunnan pitäjiin). Vuolijoen kirkonkir-

joihin Karjalan siirtoväestä oli rekisteröity vain 34 henkilöä, mikä oli reilun prosentin 

verran kunnan koko väkimäärästä. Kuitenkin 1960-luvulta 1980-luvulle tultaessa kau-

pungistuminen vaikutti Kainuun maaseudun väkimäärään, joka laski viidenneksellä. 

Toisaalta maaseutuväestön väheneminen oli Suomen kunnissa yhteensä vieläkin suu-

rempaa. (Turpeinen 1985: 210–217.) 
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Joka tapauksessa 1900-luvulla Kainuun asutus alkoi keskittyä maaseututaajamiin. Niitä 

olivat useimmiten kirkonkylät, jotka vuosisadan puolivälissä erottuivatkin jo selvästi – 

sekä väkimäärältään että ulkomuodoltaan – muusta pitäjästä. Taajamien todellinen nou-

su tapahtui kuitenkin vasta seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana. Vuolijoen kun-

ta oli yhdessä Ristijärven kanssa asukasluvultaan Kainuun pienimpiä ja samoin olivat 

myös Vuolijoen ja Ristijärven kirkonkylät. Kuitenkin Vuolijoen Otanmäki oli taajama-

na poikkeuksellinen: sen synty sotien jälkeen ja kehitys liittyi kiinteästi kaivostoimin-

taan, joka käynnistyi varsinaisesti 1950-luvun alussa. Vuolijoella kirjattiin 1950-luvulla 

tuhannen hengen muuttovoitto. Otanmäkeen muutti ihmisiä ensin lähialueilta ja sitten 

kauempaakin. Kaivosmiehiä, viilaajia, hitsaajia ja autonkuljettajia saapui eteläisestä 

Suomesta asti, mutta eniten kuitenkin Outokummusta eli silloisesta Kuusjärven kunnas-

ta. Työttömyyden vähentämiseksi Vuolijoen kunnanvaltuusto sai järjestettyä myös vuo-

lijokelaisia Otanmäki Osakeyhtiölle töihin. Otanmäen kaivostoiminta oli suurimmillaan 

1950-luvulla. Yhtiön kannattavuus kuitenkin heikkeni ja toiminta väheni seuraavan 

kahdenkymmenen vuoden aikana; kaivostoiminnan supistuttua Otanmäen väkiluku pie-

neni parissa vuosikymmenessä, ja samalla koko Vuolijoen kunnan asukasluku putosi 

muiden Kainuun maalaiskuntien tavoin: asukasluku pieneni 60-luvulta 80-luvulle tulta-

essa noin 40 %. (Turpeinen 1985: 210–217.) 

 

Tasainen väestön väheneminen on jatkunut Kainuussa tähän päivään asti. Muuttotappio 

on kuitenkin pienentynyt 2000-luvun alusta, jolloin se oli suurimmillaan yli 1300 hen-

keä kahtena peräkkäisenä vuonna. Myös Kainuun sisällä muuttaminen on yleistä. Väes-

tönkasvu on keskittynyt Kainuussa vahvasti Kajaanin keskustan läheisille alueille. Li-

säksi 2000-luvulla varsinkin Vuokatin ja Sotkamon keskustan läheisillä alueilla on ollut 

havaittavissa merkittävää väestönkasvua. Kajaaniin suuntautunut muuttoliike Kainuun 

kunnista on ollut vilkkainta Sotkamosta ja lisäksi Kuhmosta, Suomussalmelta ja Palta-

mosta. Maakunnan alueella tapahtuu vain vähän muualla Suomessa tyypillistä keskus-

kunnasta ympäryskuntiin muuttamista. Maantieteellisesti väestön väheneminen on pää-

sääntöisesti sitä suurempaa, mitä kauempana Kajaanin kaupungista alue sijaitsee. 

(TKVT 2013; Kainuun ennakointihankkeen verkkosivut.) Tutkimusalueeni Vuolijoki 

sijaitsee Vuolijoen kirkonkylästä mitattuna noin 50 kilometrin päässä Kajaanista, ja 

aluetuntemukseni mukaan myös Vuolijoelta Kajaaniin suuntautuva muutto on yleistä. 

Entisen Vuolijoen kunnan asukasluku on nykyään noin 2100 asukasta, kuten toin esille 

aiemmin tässä luvussa. 
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4.3. Vuolijoki murremaantieteellisenä alueena 

 

Entisen Vuolijoen kunnan alue kuuluu Kainuun murrealueeseen. Kainuun ja Koillis-

maan murrealueesta on aiemmin käytetty nimitystä Savon pohjoinen ulkoryhmä (Kettu-

nen 1930: 130, 142), mutta Kainuun murteiden käsite, joka sisältää myös Koillismaan 

murteet, on otettu myöhemmin yleiseen käyttöön (Räisänen 1972a: 11). Vuolijoen mur-

re on rajamurre Vaalan (ent. Säräisniemi, jossa on puhuttu pohjalais-savolaista seka-

murretta), Pohjois-Savon ja Kainuun murteiden keskellä (ks. liite 4: kartat 2 ja 3; Kettu-

nen 1930: 144). Vuolijoki sijoittuukin murremaantieteellisesti hyvin mielenkiintoiselle 

siirtymäalueelle: Tutkimusaineistoni perusteella alueen murrepiirteet ovat pääsääntöi-

sesti kainuulaisia, mutta niissä – ainakin kin-liitteen variaatiossa – näkyy pohjoissavo-

laisten murteiden läheisyys. Toisaalta myös jotkut läntiset murteellisuudet ovat alkaneet 

esiintyä joidenkin vuolijokelaisten murteessa. 

 

Tutkittavan yhteisön rajaaminen on usein ongelmallista, koska murrealueelta toiselle 

siirryttäessä kyseessä on yleensä jatkumo. Aiemmin yhteiskunnassamme tyypillinen 

yhteisöjen jonkinasteinen sulkeisuus ja erillisyys mahdollistavat jokseenkin relevantin 

rajaustavan, koska muiden muassa kirkossakäynti ja moni taloudenpitoon liittyvä asi-

ointi hoidettiin omassa pitäjässä. (Juusela 1989: 17–18.) Niin ikään Vuolijoen kunnassa 

oma seurakunta ja muu asiointi ovat yhdistäneet alueen asukkaita Vuolijoen kunnan 

perustamisesta (vuodesta 1915) lähtien; tätä ennen vuolijokelaisten ja saaresmäkeläisten 

kirkkomatkat suuntautuivat silloisen Säräisniemen pitäjään ja vuottolahtelaisten vastaa-

va asiointi puolestaan Kajaaniin. Toisaalta vähäinen tiestö oli suotuisa savolaiskontak-

teille varsinkin saaresmäkeläisten osalta. 

 

Kainuun aseman eri murrealueiden ristipaineessa on tunnustanut jo Lauri Lounela vuo-

den 1962 artikkelissaan ”Pohjois-Pohjanmaan murresuhteista”, jossa hän pohtii savo-

laismurteisen ja keski- ja pohjoispohjalaismurteiden rajaa ja rajamurteiden omaleimai-

suutta. Hänen mukaansa murrerajojen lähettyvillä voi samasta sanasta suppeallakin alal-

la esiintyä eri muotoja. Esimerkiksi sana katsoa on hänen 1930-luvulla tekemiensä ha-

vaintojen perusteella edustunut Vuolijoella kainuulaisesti muodossa kahtoa, mutta pitä-

jän välittömässä läheisyydessä Kestilässä muoto on ollut kahtua ja Vieremän Nissilässä 

savolaisittain kahtoo; hieman kauempana Vaalan Jaalangassa edustus on ollut muotoa 

kattoa ja Oulujokivarressa kattua. Lounelan mukaan Kainuun murteeseen ovat työnty-



32 
 

mässä paitsi savolaisuudet myös Oulun seudun murteiden piirteet. (Lounela 1962: 88–

89.) Variaatio kyseisellä alueella on – näin kahdeksan vuosikymmenen päästäkin – edel-

leen runsasta, mistä osoituksena toimii myös tämän tutkielman aineisto. Pelkästään enti-

sen Vuolijoen kunnan alueella kin-liitteen variantteja voidaan katsoa olevan lukuisia 

erilaisia, kun omiksi varianteikseen erotellaan sekä konsonantti- että vokaalikvantitel-

taan eroavat muodot kvalitatiivisen erottelun lisäksi. Lounelan havainto ympärysmurre-

alueiden vaikutuksesta niin ikään pätee yhäkin, mistä esittelen joitakin seikkoja tässä 

tutkielmassa. 

 

Alpo Räisänen (1982) on jaotellut Kainuun murteiden keskeiset piirteet ryhmiin sen 

mukaan, edustavatko ne vanhoja savolaismurteiden piirteitä, Kainuun ja Koillismaan 

murteiden erikoispiirteitä vai muita Kainuun murteiden piirteitä. Savolaismurteiden 

piirteethän erottavat Kainuun ja Koillismaan murteet lännessä ja pohjoisessa naapureina 

olevista pohjalaismurteista, kun taas Kainuun ja Koillismaan murteiden erikoispiirteet 

toimivat erottimina muista savolaismurteista. (Räisänen 1982: 15.) Käytän seuraavassa 

Kainuun murrepiirteiden esittelyssä edellä mainitsemaani Räisäsen (ks. 1982: 15–32) 

jaottelua. 

 

Pohjalaismurteista erottavia vanhoja savolaispiirteitä ovat Kainuussa ts-yhtymän vastine 

ht (esim. sanassa mehtä), aa:n ja ää:n diftongiutuminen (moa, peä), ee:n 

labiaalistuminen preesensin 3. persoonan indikatiivi- ja potentiaalimuodoissa (tulloo, 

tu(l)lenoo), preesensin yksikön 3. persoonan pääte (käöpi, saapi), aktiivin 2. partisiippi 

(-nUˣ: käönys siellä) ja diftonginreduktio (täösi, koera) (Räisänen 1982: 17–19). 

Mielenkiintoista on, että Räisänen (1982) mainitsee savolaisena tunnusmerkkinä myös 

jälkiliitteet kin ja kAAn, joista ensimmäisen kainuulaiset muodot kiˣ, niˣ, iˣ ja hiˣ 

edustavat suhteellisen vanhaa savolaiskantaa (vrt. esim. Kuopion ja Mikkelin seutujen 

sydänsavolaismurteiden risteymämuodot minunniiˣ, kirvessiiˣ ja tytöttiiˣ, jotka tosin sekä 

Mäkelän (1993: 114–115) että tutkimusaineistonikin osoittamana esiintyvät myös 

Kainuussa). Myös kAAn-liitteen loppukonsonantti on Kainuussa savolaisittain aina n:n 

sijaan loppukahdenteinen. (Räisänen 1982: 17–18.)  

 

Kainuun murteissa, samoin kuin laajalti Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon murteissa, 

ts-yhtymän vastineena on ht ja yhtymän heikkoasteinen vastine on t (mehtä : metän). 

Tosin esimerkiksi Vaalassa ht edustuu pohjalaisittain tt:nä, mutta kuitenkin Vaalan 
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kaakkoisosassa, Vuolijoen naapuruudessa, Manamansalo kuuluu savolaiseen ht-

alueeseen. Kainuussa ensitavun pitkät vokaalit aa ja ää sekä vastaavat hakata, kerätä 

-tyyppisten supistumaverbien taivutuksessa esiintyvät pitkät vokaalit diftongiutuvat 

perinteisesti muotoon oa ja eä (moa, peä). Verbien aktiivin indikatiivin preesensin 3. 

persoonamuodoissa savolaisalueella tyypillinen muutos ee > oo ja ee > öö (käsköö, 

tulloo) kuuluu myös Kainuun murteeseen, jossa 3. persoonan potentiaalimuodot 

(tu(l)lenoo) ja e-vartaloisten verbien aktiivin 2. partisiipin muodot ovat niin ikään labi-

aalistuneet (Vaala Manamansalo mitä tehnövät; VuoJ näkyvät panovan). Lisäksi painol-

listen tavujen pitkän vokaaliaineksen jäljessä esiintyy yksikön 3. persoonassa pääte -pi 

(syöpi, haravoepi). (Räisänen 1972a: 31, 73–75, 1982: 16, 18.) Tutkimusaineistoni pe-

rusteella labiaalistuneet muodot näyttäisivät vaihtelevan Vuolijoen murteessa labiaalis-

tumattoman ee:n kanssa (mennöö ~ mennee, tulloo ~ tullee). 

 

Niin ikään savolaispiirre on Kainuun murteessa diftonginreduktio (poeka, laolaa, 

täönnä), jossa i-, u- ja y-loppuiset diftongit (paitsi ui, yi, iu ja iy) redusoituvat ja paikoin 

myös oikenevat. Diftonginreduktio koskee sekä ensi- että jälkitavujen 

supistumadiftongeja. Joissakin diftongeissa jälkikomponentti on pienentynyt 

puolisuppeaksi, ja osassa redusoituminen tuntuu vain alkukomponentin pidemmyytenä. 

Diftonginreduktio heikkenee Kainuun pohjoispuolelle mentäessä, ja vahvinta se onkin 

Sotkamossa. (Räisänen 1972a: 96–98, 1982: 19.) Aineistoni perusteella myös Vuolijoen 

murteessa diftongin reduktio on vahvaa (kaokoahit tuo ’kaukaakin tuo’, aenakis siinä). 

Kainuussa ilmenee jälkitavuissa myös täydellistä monoftongiutumista eli diftongin 

oikenemista, josta yhden tapausryhmän muodostavat *γik-liitteiset muodot (Pal jottaav 

vuotta nuorempi) – kuitenkin supistumadiftongi (SuoS tuossaek kontissa) on alueella 

yleisempi (Räisänen 1972a: 100–101). Aineistoni perusteella Vuolijoen murre näyttäisi 

eroavan ainakin tältä osin hieman muista Kainuun murteista: loppuun asti toteutunut 

monoftongiutuminen tuntuu juuri *γik-liitteisissä muodoissa, jotka edustuvat vielä 

1960-luvun aineistossani pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä hallitsevina: 

ukollaa’ ’ollu (Vn90a), keittiöös siinä - - siinää’ ’on (Vn90b), Kallee’ ’oli (Um38), 

kaksikiil lasta (Un42), vahinkoot tuli (Vn81). 

 

Yleisinä savolaisuuksina voidaan pitää myös Kainuussa edustuvia savolaisia persoona-

pronomineja, inessiivin päätettä ja muutamia astevaihtelusuhteita. Yksikön 1. ja 2. per-

soonapronominit ovat lähes koko savolaisalueella minä ja sinä, ja monikon persoona-
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pronominit muiden muassa Kainuun pohjoisosia lukuun ottamatta ovat myö, työ ja hyö 

(genetiivissä meijän, teijän ja heijän). (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 

405.) Tosin tutkimusaineistoni perusteella Vuolijoen murteessa monikon persoonapro-

nomineina ovat me, te ja he, mutta niiden taivutus on kuitenkin savolainen. Inessiivin 

tunnus on koko savolaisalueella, myös Kainuussa, -ssA. Astevaihtelusuhteissa lk- ja rk-

yhtymien vastineissa konsonanttiyhtymän k on kadonnut: kulkea : kulen, kurki : kuren. 

Yleiskielen d:tä vastaava heikkoasteinen vastine on kadonnut tai korvautunut joidenkin 

sanojen taivutusmuodoissa v:llä, j:llä tai h:lla; pata : paan -taivutustapa on käytössä 

koko savolaisalueella. (Lyytikäinen ym. 2013: 406.) 

 

Muista savolaismurteista Kainuun (ja Koillismaan) murteet erottuvat ainakin jälkitavu-

jen a- ja ä-loppuisten vokaaliyhtymien sekä joidenkin monikkotyyppien osalta. Muodot 

kalloa ja leipeä (aa > oa, ää > eä) kuuluvat Kainuun murteeseen, joskin pohjalaisittain 

edustuvien pitkien vokaalien alue alkaa jo Vaalan Säräisniemellä, Vuolijoen naapuruu-

dessa. Yhtymät oa, öä, ea ja eä ovat Kainuussa periaatteellisesti säilyneet, mutta äänty-

vät usein diftongien tavoin yhtenä tavuna (kor-kea, kok-koan). Tässäkin Säräisniemi 

eroaa Kainuun kannasta verkkua ~ verkkuo, korkia ~ korkie -edustuksellaan, jossa verk-

kua, korkia -tyyppi on pohjalainen ja verkkuo ja korkie ovat Kainuun murteiden ja poh-

jalaismurteiden törmäyksessä syntyneitä muotoja. Edellisten lisäksi jälkitavuihin kuu-

vuvat Kainuussa myös edustukset ua > uo, yä > yö, ia > ie ja iä > ie: istuo, kyssyö, 

kärsie. Lisäksi monikkotyyppi akkoilla, kantoista, lampiissa erottaa Kainuun murteet 

muista savolaismurteista. Tosin rinnalla esiintyy myös akosta, kannosta -tyyppiä, jossa 

diftongin jälkikomponentti i on kadonnut. (Räisänen 1982: 20–22.) Monikkotyypin 

muutos näkyy selvästi tutkimusaineistossani, jossa vahva-asteinen monikkomuoto on 

jokseenkin yleinen vielä 1960-luvun informanteilla mutta häviää käytännössä kokonaan 

2010-luvulle tultaessa. 

 

Niin ikään yleisgeminaatio on laajasti savolaismurteissa esiintyvä ilmiö, joskaan se ei 

kuulu pelkästään savolaismurteisiin eikä sen ainoana syntypaikkana pidetä Savoa 

(Rapola 1966: 30; Nahkola 1987: 33–35). Yleisgeminaatio toteutuu vahvasti nykyään 

myös Kainuussa, joka on 1880- ja 1890-luvuilla syntyneiden osalta (siis myös tämän 

tutkielman 1960-luvun aineiston osalta) luokiteltu voimistuvan ja osin jo vakiintuvan 

yleisgeminaation alueeksi. Vahvinta ja vakiintuneinta yleisgeminaatio on Kainuun 

etelä- ja länsiosissa: Sotkamossa, Kajaanissa, Vuolijolla, Vaalassa, Paltamossa ja 



35 
 

Ristijärvellä. Geminaation seurausilmiöt – esim. sekundaaristen potentiaalityyppien 

tulenoo ja tullenoo (vrt. yleiskielinen potentiaalin preesensin alkuperäisgeminaatta 

tullee) – osoittavat yleisgeminaation fonemaattistuvan Kainuun etelä- ja länsiosassa. 

Yleisgeminaatio toteutuu joskus myös sananrajan yli ja etenkin lyhyiden sanojen 

jäljessä: VuoJ ne‿kkàet kòettelivat. (Räisänen 1972a: 16–18.) Räisänen (mts. 18) on 

havainnut yleisgeminaation olevan Kainuussa vahvempaa 1900-luvun alkukymmenillä 

syntyneillä kuin heitä vanhemmilla kielenpuhujilla. Yleisgeminaation vaikutus ulottuu 

Kainuussa myös niihin alkuperäisiin pitkiin vokaaleihin, jotka ovat diftongiutuneet: 

porroa, vuosilukkuo (Lyytikäinen ym. 2013: 408). Vuolijoen murteessa yleisgeminaatio 

on myös tutkimusaineistoni perusteella vakiintunutta. 

 

Nuorin geminaatioilmiöistä on erikoisgeminaatio, jossa konsonantti pidentyy pitkän 

vokaaliaineksen edellä pitkän painollisen tavun ja pitkän tai lyhyen painottoman tavun 

jäljessä. Itämurteiden erikoisgeminaatio on esiintymisalueellaan vielä jokseenkin va-

kiintumatonta ja geminoituneen konsonantin pituus vaihtelee. Ilmiönä itämurteiden eri-

koisgeminaatio on siinä mielessä nuori äänteenmuutos, että se ei ole vielä missään mur-

teessa ehtinyt päätösvaiheeseensa. (Palander 1987: 11–15.) Itämurteiden alueella Kai-

nuu on Pohjois-Karjalan ohella vahvimman erikoisgeminaation aluetta, ja Kainuussa 

erikoisgeminaatio on vahvinta juuri alueen eteläosissa (Palander 1987: 56–57), erityi-

sesti Sotkamossa. Tosin se ei ole missään täysin säännöllistä. (Räisänen 1998: 19.) 

 

Kainuussa erikoisgeminaatio ei ole niin vahvaa eikä niin voimakkaasti morfologisve-

toista kuin Pohjois-Karjalassa. Vahvan erikoisgeminaation murteissa morfologis-

leksikaaliset seikat vaikuttavat erikoisgeminaation yleisyyteen ja vahvuuteen. Täysge-

minaattaa tavataankin esimerkiksi juuri kiiˣ- ja kAAˣ-liitteissä (tullookkiiˣ, poekakkiiˣ) 

ainakin itäisissä- ja sydänsavolaisissa murteissa (ks. Palander 1987: 176, 197). Aineis-

toni perusteella myös Vuolijoen murteessa esiintyy laajaa ja jokseenkin vakiintunutta 

erikoisgeminaatiota. Geminoitumista esiintyy myös kiiˣ- ja hiiˣ-liitteissä (hommoakkiiˣ, 

vielähhiiˣ, naapuristahhiiˣ). Erikoisgeminaatio voi yleisgeminaation tavoin toteutua 

myös sananrajan yli (Vuoj tämä moanttie). (Räisänen 1998: 19–20.) Se on tuskin väis-

tyvä kielenpiirre Vuolijoen murteessa, jossa kin-liitteen pitkävokaalisten varianttien 

edellä esiintyy paljon geminaattoja (sekkiiˣ, sehhiiˣ, vellikkiiˣ, talohhiiˣ). Vokaalienväli-

sistä konsonanteista nasaalien jälkeen toiseksi vahvinta geminaatio on puolivokaaleissa 

ja kolmanneksi vahvinta klusiileissa, erityisesti k:ssa. Vokaalienvälisessä geminaatiossa 
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pidentyminen voi koskea sellaisiakin konsonantteja, jotka eivät muutoin geminoidu sa-

nan sisässä (j, v ja h). (Palander 1987: 105.) Tässä suhteessa ki(i)ˣ- ja hi(i)ˣ-liitteisten 

muotojen geminaatio Vuolijoen murteessa on ymmärrettävää (vellikkiiˣ, talohhiiˣ). 

 

Muista suomen murteissa yleisistä piirteistä myös savolaismurteiden alueella yleistä 

švaavokaalia esiintyy Kainuussa. Sitä esiintyy l-alkuisista konsonanttiyhtymistä enim-

mäksen yhtymissä lk, llk, lp, llp, lm sekä yhtymässä nh (jalaka, vanaha), jonka edustu-

minen švaavokaalisena onkin yleistä juuri Kainuun eteläosissa. (Räisänen 1998: 322–

325.) Räisänen (ks. 1982: 24–32) luettelee vielä joukon Kainuun murteiden piirteitä, 

joista tutkimusaineistoni perusteella Vuolijoen murteeseen kuuluu ainoastaan partitiivi-

tyyppi parempata, emäntätä, joka edustuu usein kolmitavuisissa sanoissa. Tässä mieles-

sä ja siirtymämurteen asemassa muutenkin Vuolijoen murteella on erillisasema Kainuun 

murteistossa, jossa se useiden murrepiirteiden osalta poikkeaa jonkin verran Kainuun 

tavallisimmista muodoista. 

 

Mainittakoon vielä, että Kainuun murteissa ja erityisesti Vuolijoen murteessa rajagemi-

naatio on erityisen voimakasta. Konsonantin edellä sananloppuinen *k, *h ja t (t ainoas-

taan aktiivin nUˣ-partisiippimuodoissa ja esimerkiksi Vuolijoen Saaresmäessä myös 

analogisesti passiivin kahdentumamuodoissa) muodostaa seuraavan sanan alkukon-

sonantin kanssa geminaatan, jossa loppukonsonantti on assimiloitunut seuraavan alku-

konsonantin kaltaiseksi muodostaen tämän kanssa geminaatan: VuoJ peällitej juoksoo, 

tarveppuuta, viikatesseppä, pòikinul lehmä, èi mittää’ ’ennätettyt tehä. Vokaalin edellä 

laryngaaliklusiilin geminaatta on edellä mainitsemissani äänneasemissa lähes säännölli-

nen: Vaala jalakasa’ ’alle; Puo huone’ ’annettu; Sot eihän se ollu’ ’älynnä. Laryngaali-

klusiili toteutuu joskus geminaattaa lyhempänä, mutta geminaatan ja yksinäisäänteen 

ero on näissä tapauksissa usein epäselvä. Geminaatan lyhemmyyttä esiintyy etenkin 

painottoman tavun ja pitkien sananmuotojen jäljessä. Tauon edellä sananloppuinen *k ja 

*h ovat Kainuun murteissa yleensä jäljettömiin kadonneet. (Räisänen 1998: 162–163, 

172, 177–180.)  Tosin kuulohavaintojeni mukaan aineistoni kin-liitteisissä muodoissa 

muutamaa yksittäisesintymää lukuun ottamatta säännöllisesti esiintyvä loppu-*k esiin-

tyy puristussupistumana myös tauon edellä, joten olen merkinnyt sen näkyviin tässä 

tutkielmassa ’-merkillä. 
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Koska loppukahdenteiset muodot – siis laajasti yleiskielessä ja suomen murteissa sekä 

yksistään Kainuun murteissa edustuvat muodot – nousevat olennaisiksi kin-liitteisiä 

muotoja tarkasteltaessa, käsittelen loppukahdenteiset muotoryhmät vielä tässä siltä osin, 

kuin ne koskevat Vuolijoen murretta. *k- tai *h-loppuisia ovat muiden muassa 

muutamat vanhastaan ek-loppuiset nominit (esim. puhe < puhek < *puheγen), 

monikolliset omistusliitteet (-nsa < *-nsak), muutamat latiiviset partikkelit (esim. tänne 

< *tännek, taakse < *taγaksek), erilaiset k:hon loppuneet partikkelimuodot (esim. sti < 

*stik -loppuiset ja lti < *ltik -loppuiset muodot) sekä muutamat ikivanhat -h-sanat 

(esim. hame < hameh, perhe < pereh) (Rapola 1966: 298–301, 321–324).  Edellisten 

lisäksi *k-loppuisia tai *k-loppuisten muotojen tavoin edustuvia muotoja ovat Kainuun 

murteissa A-infinitiivi, imperatiivi yksikön 2. persoonassa, indikatiivin kielteinen 

preesens, eräät potentiaalimuodot, aktiivin konditionaalin preesensin myönteinen 

yksikön 3. persoonan muoto ja kaikki kielteiset liittomuodot, allatiivi, 

komitatiiviattribuutti (hevosinek kaikkinep päivineen), tAˣ-loppuinen abessiivi 

(ruotimatakkiˣ (Vm99)), translatiivi, teˣ- ja tiˣ-loppuinen prolatiivi, 3. persoonan sAˣ-

omistusliite, komparatiiviset mmAˣ-latiivit, kin- ja kAAn-liitteet. Lisäksi on joukko ei 

adverbejä, partikkeleita ja konjunktioita, joiden lopussa edustuu sandhikahdentuma: -tiˣ, 

-liˣ, eliˣ, riˣ ja iˣ (esim. huoletiˣ, sikäliˣ, ympäriˣ, astiˣ) (Räisänen 1998: 165–170.) 

 

Olen ottanut edellä mainitut muotoryhmät huomioon luokitellessani kin-liitteen esiin-

tymiä *k- ja *h-loppuisen äänneaseman jäljessä esiintyvien muotojen ryhmään. Esimer-

kiksi tAˣ-loppuinen abessiivi ja translatiivi edustuvat yleiskielen vastaisesti muodoissa 

ruotimatakkiˣ ja kaopaksikkiiˣ (Vm99). Koska muodot kuuluvat *k- ja *h-loppuisten 

muotojen ryhmään, suffiksirajalla olevan geminaatan ensimmäinen konsonantti on 

hahmotettava sananmuodon loppukonsonantiksi ja vain jälkimmäinen konsonantti liit-

teen konsonantiksi. Tällä perusteella en käsittele tässä tutkielmassa edellä mainitun kal-

taisia muotoja varsinaisina geminaattaliitteisinä muotoja (geminaattaliitteisistä muo-

doista tarkemmin luvussa 5.3.3). 

 

Kuten edellisessä luvussa olen tuonut esille, Oulujärven ympäristön asutus on savolais-

lähtöistä. Syy sille, miksi Kainuun murteet ovat erkaantuneet sydänsavosta, löytyy lää-

nirajoista: Kainuuseen muuttaneet savolaiset tulivat kuulumaan Pohjanmaan lääniin ja 

menettivät pian hallinnolliset yhteytensä Savoon. Oulusta tuli heidän hallinnollinen ja 

taloudellinen keskuksensa, ja Oulun seutu on prestiisiasemallaan vaikuttanut ajan mit-
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taan myös Kainuun ja Koillismaan murteisiin. Pohjalaisvaikutus on tuntuvinta tietenkin 

Kainuun länsilaidalla, joskaan se ei ole kaikkialla yhtä syvää. Kainuun murteistossa 

onkin todistettavasti kolmenlaisia äänne- ja muoto-opillisia piirteitä: Vanhaa, viimeis-

tään 1600-luvulta peräisin olevaa savolaista tai vieläkin vanhempaa muinaiskarjalaista 

perintöä on näkyvissä. Myös rannikon suunnasta tuleva pohjalaisvaikutus näkyy alueen 

murteistossa. Lisäksi on vielä piirteitä, jotka ovat syntyneet pohjalaismurteen ja savo-

laismurteen törmäyksessä. (Räisänen 1998: 198.) Kun otetaan huomioon Kainuun asu-

tushistoria hallinnollisine oloineen, Vuolijoen sijainti Kainuun, Pohjois-Savon ja Poh-

jois-Pohjanmaan rajalla sekä Vuolijoen murteessa esiintyvä runsas variaatio ja joidenkin 

muotojen mahdollinen lainasyntyisyys esimerkiksi kin-liitteisissä muodoissa, voidaan 

Vuolijoen murretta mielestäni pitää jossain mielessä myös törmäysmurteena. 

 

Tietenkin kielen rakenteesta ja variaatiosta johtuvia muutoksia tapahtuu murteen sisäl-

läkin, eivätkä siis kielenmuutokset johdu pelkästään eri murteiden kontakteista. Myös 

sosiaaliset ja kielenkäyttöön liittyvät syyt muokkaavat variaatiota. Kielenmuutoksen 

syitä ei voida käytännössä erottaa toisistaan: paitsi, että rakenteellinenkin kielenmuutos 

tarvitsee aina yhteisön hyväksynnän, myös kontakteista johtuvat muutokset etenevät 

rakenteellisten syiden puitteissa. (Räisänen 1998: 199.) Onkin äärimmäisen mielenkiin-

toista, että Kainuun murteet edustavat useissa äänne- ja muotoryhmissä kantaa, josta 

sydänsavolaiset murteet ovat jo kehittyneet eteenpäin (ks. Räisänen 1998: 202–203). 

Kainuun murteet sijoittuvat savolaisalueen laidalle, ja murrealueiden reuna-alueethan 

ovat tunnetusti paikkoja, joissa vanhat piirteet säilyvät (Räisänen 1998: 202). Kainuun 

murteiston osin vanhakantaisesta morfologisesta järjestelmästä esimerkiksi sopii mieles-

täni kin-liitteen variaatio Kainuussa ja varsinkin Vuolijoella: runsas variaatio kertoo 

varianttien kilpailun keskeneräisyydestä ja allomorfijärjestelmän vakiintumattomuudes-

ta Vuolijoen murteessa. Vaihtelu ja sitä seuraava muutos, joka on ehkä keskusalueella 

toteutunut jo paljon aikaisemmin, voi siirtymävyöhykkeillä olla edelleen tavoitettavissa 

eri vaiheissaan. Tämä tekeekin välimurteiden tutkimisesta erityisen mielenkiintoista. 

(Palander 1996: 162.) 

 

Palaan vielä pohtimaan, mikä termi kuvaisi parhaiten Vuolijoen asemaa murrekartalla – 

toisaalta savolaisten ja pohjalaisten vaikutusten ristipaineessa ja toisaalta myös Savon ja 

Kainuun rajalla. Aiemmin fennistiikassa on ollut käytössä lähinnä termi siirtymämurre, 

jota esimerkiksi Martti Rapola on käyttänyt hämäläis- ja lounaismurteiden välisistä Tu-
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run ylämaan, Someron–Somerniemen ja Länsi-Uudenmaan murteista (1969 [1974]: 

114). Erkki Itkonen (1966: 107–108) on puolestaan tarkoittanut siirtymä- eli välimur-

teella niitä alueita, joilla esimerkiksi kahden sydänalueen isoglossit leikkaavat. Termin 

siirtymämurre rinnalla on vähitellen alettu käyttää nimitystä välimurre. Terho Itkonen 

käyttää termiä uudemmassa (1989: 342–343) murreryhmittelyssään (vrt. siirtymämur-

teen käsite, Itkonen 1964: 30–32) kaikista siirtymämurteistoista, ja Marjatta Palander 

(1996) nimittää Savonlinnan seudun murteita välimurteiksi. Myös muiden kielten mur-

teiston tutkimuksessa tunnustetaan samat ilmiöt, ja käytössä ovat olleet muiden muassa 

sekamurteen (mixed dialect), välimurteen (interdialect) ja horjuntamurteen (fudged lect) 

sekä niiden kombinaation (scrambled lect) käsitteet. (Chambers & Trudgill 1998 

[1980]: 131–142; Trudgill 1986: 66–65, 1988: 547–550.) 

 

Joka tapauksessa näille siirtymävyöhykkeille, jotka muodostuvat yleensä ydinalueiden 

reunamille, kehittyy sekamurre, jossa kahden tai useamman ympärysmurteen edustusta-

vat varioivat. Joskus vaihtelu on peräisin selvästi erilähtöisistä murrekomponenteista ja 

joskus naapurimurteiden edustusten lisäksi tavataan myös kontaminaatioita, erilaisia 

rakenteellisia kompromisseja tai hyperkorrektiuksia. (Palander 1996: 14.) Juusela 

(1989: 11, 15–17) on tällaista murretta tutkiessaan käyttänyt nimitystä törmäysmurre, 

mutta fennistiikassa on yleisesti käytetty siirtymämurteen ja välimurteen käsitteitä ku-

vaamaan samoja ilmiöitä (Palander 1996: 14). Mielestäni sekä väli- että siirtymämur-

teen käsitteet kuvaavat hyvin Vuolijoen murretta, jossa sekä puhujayhteisön- että 

idiolektinsisäinen vaihtelu on huomattavaa mutta jossa varsinaisia törmäyksen tulokse-

na syntyneitä muotoja ei juuri esiinny. 

 

Vuolijoen murteessa pidän savolaismurteisiin nähden erilähtöisenä murrekomponenttina 

kuitenkin esimerkiksi vokaaliloppuista varianttia ki, minkä perusteella voisi sanoa, että 

Vuolijoen murteessa on ainakin törmäysmurteen piirteitä. Mäkelän (1993) mukaan koko 

savolaisalueella vallitsee kin-liitteisissä muodoissa loppu-*k:n (ja n:n) yleisedustuksen 

mukainen kanta eikä savolaismurteissa ole samanlaista katotendenssiä kuin länsimur-

teissa, joista esimerkiksi kin-liitteen loppukonsonantittomia muotoja esiintyy runsaim-

min Oulu- ja Iijokivarsien pitäjissä. Mäkelä ei kuitenkaan ole löytänyt syitä siihen, mik-

si katoedustus on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla yleinen, vaikka loppukonsonantti on 

muissa muotoryhmissä (esim. kAAˣ-liitteessä) säilynyt kadolta. Hän kuitenkin tarjoaa 
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mahdollisiksi syiksi väestönsiirrokset ja murteiden sekakoosteisuuden. (Mäkelä 1993: 

76, 135.) 

 

Jos Vuolijoen murteessa alkaisi esiintyä esimerkiksi vokaaliloppuista hi-varianttia, 

muotoa voitaisiin pitää eräänlaisena törmäyksessä syntyneenä kontaminaationa. Konta-

minaatio on ”sananmuodostuskeino, jossa eri sanoista tai ilmauksista peräisin olevat 

elementit yhdistetään samaan sanaan” (TTP s. v. kontaminaatio), ja sama periaate voi 

päteä lähes minkä tahansa kielenpiirteen uudismuodosteissa (ks. Palander 1996: 14). 

Aineistossani ei kuitenkaan esiinny vokaaliloppuista hi-muotoa muutoin kuin hajaesiin-

tyminä han-liitteen edellä, mitä käsittelinkin jo aiemmin tässä tutkielmassa käsitellessä-

ni muun muassa äänteellistä kulumista. Kuitenkin loppukonsonantin edustus on joilla-

kin 2010-luvun aineistoni informanteilla horjuvaa. Vaikka kyse voikin olla huolimatto-

masta ja nopeasta ääntämyksestä tai esimerkiksi äänneympäristön (han-liite) vaikutuk-

sesta, hi-tyyppiset kontaminaatiot voisivat mielestäni olla Vuolijoen murteessa täysin 

mahdollisia. Kehitystä tosin hidastanevat h:n heikko sonorisuus ja ominaiskuuluvuus: 

esimerkiksi vokaaliloppuisen *tässähi-muodon hahmotettavuus voisi kärsiä sen lisäksi, 

että muoto kuulostaisi vanhastaan odotuksenmukaisen heikkoasteisen variantin iˣ-

esiintymältä. Mäkelä (1993: 135) huomauttaakin, että savolaisalueen kin-liitteissä hyvin 

säilynyt *-k on voinut saada tukea heikkoasteisilta varianteilta iˣ ja Vˣ, jotka eivät käy-

tännössä voi menettää loppukonsonanttiaan selvyyden kärsimättä. 
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5. ANALYYSI 

 

Tässä analyysiosiossa esitän aluksi muutamia huomioita kin-litteen edustumisesta 

yleensäkin vuolijokelaisten puheessa. Tämän jälkeen tulen etenemään kin-liitteen vari-

aation tarkastelussa varianteittain. Luvussa 5.3. Kokoavaa tarkastelua tarkastelen distri-

buutiomuutosten lisäksi vielä erikseen liitteiden vokaalikvantiteettia eli lyhyt- ja pitkä-

vokaalisia muotoja sekä konsonanttikvantiteettia eli geminaattaliitteisiä muotoja. Ge-

minaatallisia liitteitä voisi käsitellä myös Mäkelän (1993) tavoin omina variantteinaan, 

mutta en koe ongelmalliseksi kategorisoida niitä muihin varianttiryhmiin (varianteiksi 

(k)kiˣ, (k)kiiˣ, (h)hiˣ ja (h)hiiˣ) geminoituneen alkukonsonantin laadun ja vokaalikvanti-

teetin perusteella, koska nostan geminaattaliitteiset muodot analyysiluvussa vielä erik-

seen huomion kohteeksi ja tarkastelen tällöin myös niiden osuutta kunkin neljän edellä 

mainitsemani variantin esiintymistä. Kiinnitän omassa alaluvussaan vielä huomiota 

idiolekteittaisiin eroihin. Viimeisessä alaluvussa 5.4. pohdin variaation taustalla vaikut-

tavaa muutosvyyhteä. Tässä luvussa kuvaan variaationmuutosta frekvenssien ja prosetti-

lukujen avulla, mutta esitän prosenttiluvut vain merkittävimpien edustusten ja muutos-

ten osalta – en siis sellaisissa tapauksissa, joissa variantin frekvenssi on niin pieni (esim. 

1 tai 2), ettei yleistystä voida tehdä.   

 

 

5.1. Huomionarvoista kin-liitteen variaatiossa 

 

kin-liite näyttäisi aineistoni perusteella olevan jokseenkin taajaan esiintyvä liitepartikke-

li. Kaikkian kin-liitteisiä muotoja on aineistossani 1149. Niistä 319 on kin-lekseemejä 

tai kin-liitteen sisältäviä leksikaalistuneita yhtymiä (esim. kuitenniˣ, aennaaˣ). kin-liite 

esiintyy informanttien puheessa melko säännöllisesti, laskennallisesti hieman useammin 

kuin kerran minuutissa, mutta joskus liitettä esiintyy hyvinkin taajaan ja jopa useasti 

yhdenkin lausuman aikana (esimerkit 6–8). Lisäksi liitteen variaatio on moninaista 

idiolektinkin sisällä: samassa äänne- ja tavuasemassa tai jopa samassa muotoryhmässä 

informantti saattaa suosia useita eri variantteja. Esimerkissä (9) informantin puheessa 

vaihtelevat vahva-asteinen kkiiˣ ja heikkoasteinen Vˣ (Aˣ) inessiivin päätteen jäljessä 

yhden lausuman aikana.  
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(6)  –– sama’’arvosie olttiin sitte kuitennij ja näem pelattiin, katok ku nämähii’ ’oli 

mitkä oli siellä(h), siellä siellä putkisolussa ni nehhii’ ’oli vähän niiŋky ollu’ 

’etumiehie siellä kaevoksessa joetaen näen ni se oes ollu, arvo(alennusta 

joillehhiv vähäse‿ttä [53:30] –– (Um43) 

(7) –– mutta kuitennis sillä jottaav vuojevvaatetta meillekkii’ ’aena ostettii’ [13:50] 

–– (Un42) 

(8) –– siellä jopa ruistaak kasvatettiij ja, ja karjjaaki’ ’oli jopa nelijä lehmmääki’ 

’oli navetassa [16:10] –– (Um23) 

(9) –– Kuhmossakkiij ja sitte’ ’Iisalmessaak käöttiin [33:05] –– (Um38) 

 

Toisaalta joillakin informanteilla vaihtelua varianttien välillä esiintyy hyvin vähän ja 

voisi sanoa, että variantin valinta on tällöin idiolektin sisällä säännönmukaista. Huo-

mionarvoista lienee sekin, että tutkimusaineistoni perusteella useimmat puhujat näyttäi-

sivät olevan varsin uskollisia suosimilleen kin-liitteen varianteille: he eivät esimerkiksi 

toista haastattelijan valitsemaa liitettä edes vastaavan sanamuodon jäljessä: 

 

(10) PK: säästi kait siinä aikkaakis sitte’? [14:00] 

Am43: aekoahiv varmastij ja olihan se niih hirveän heleppo silläe(n) 

 

 

5.2. Variantit 

 

Varianteittaisessa käsittelyssä etenen niin, että esitän aluksi jokaisen variantin odotuk-

senmukaisen esiintymisdistribuution Kainuun murteissa Matti Mäkelän (1993) mallin 

mukaisesti ja avaan variantin syntyä ja suhdetta toisiin variantteihin. Käsiteltyäni kuta-

kin varianttia ensin yleisellä tasolla savolaismurteissa ja Kainuun murteissa (sekä tarvit-

taessa muissa suomen murteissa) siirryn analysoimaan aineistoani. Vertailen kunkin 

variantin esiintymistä 1960-luvun aineiston ja 2010-luvun aineiston välillä: tutkin, onko 

kyseisen variantin esiintyminen lisääntynyt tai vähentynyt, ja jos on, niin missä tavu- ja 

äänneasemissa muutos on tapahtunut.  

 

 

5.2.1. (k)ki(i)ˣ ja ki 

 

Mäkelän (1993: 91, 118) mukaan Kainuu jää varsinaisen kiˣ ~ kiiˣ -alueen ulkopuolelle, 

mutta kiˣ-liitettä kuitenkin esiintyy Kainuussa muiden konsonanttien paitsi n:n jäljessä. 

Pitkävokaalisesta kiiˣ-variantista Mäkelä on löytänyt vain muutaman satunnaisen esi-
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merkin alueen laitamilta. Monissa suomen murteissa vahva-asteinen kiˣ ~ kiiˣ on vastoin 

äännelaillisia kehityssuuntia säilyttänyt asemansa muun muassa pääpainollisen tavun 

lyhyen vokaalin jäljessä, sillä spirantin kato olisi johtanut morfeemirajoiltaan epäselviin 

ja kielelle vieraisiin muotoihin: *seγik > *seiˣ. Kainuussa kehitys on kuitenkin päässyt 

toteutumaan, mutta haitat on poistettu siirtymä-äänteen h avulla. (Mäkelä 1993: 92, 

118.) Käsittelen variantit (h)hiˣ ja (h)hiiˣ jäljempänä kohdassa 5.2.4.. Mäkelä kuitenkin 

huomauttaa, että Kainuussa, etenkin alueen reunamilla, vahva-asteisen kiˣ-variantin dis-

tribuutio on huomattavasti laajentunut: kiˣ on tunkeutunut varsinkin vokaalin jälkeisiin 

asemiin (esim. sekiˣ, tuokiˣ). (Mts. 115.) 

 

Vahva-asteista (k)ki(i)ˣ-varianttia esiintyy 1960-luvun aineistossani jonkin verran. Liite 

esiintyy yksinomaan konsonanttiloppuisena. Sitä esiintyy eniten alkuperäisen loppu-k:n 

ja -h:n ja niiden tavoin edustuvien muotojen jäljessä (esimerkit 11 ja 12), jossa sen 

osuus on 69 % kaikista äänneasemassa esiintyvistä muodoista. *-k:n ja *-h:n jäljessä 

ainoa vaihtoehto vahva-asteiselle liitteelle on heikkoasteinen hi(i)ˣ (71 %). ki(i)ˣ-

varianttia esiintyy t:n ja s:n jäljessä (esimerkit 13 ja 14) suunnilleen yhtä paljon (53 %) 

kuin heikkoasteisia variantteja yhteensä tässä äänneasemassa (47 %). n:n jäljessä ki(i)ˣ 

(2 %) näyttäisi esiintyvän vain lyhytvokaalisena (esimerkki 15), ja se on selvästi harvi-

nainen variantti heikkoasteisen variantin ni(i)ˣ (98 %) rinnalla. 

 

(11) –– oesim minullekki’ ’ollu’ ’ottajie paljoo’ ’aena van [12:15] –– (Vn90a) 

(12) –– siinä oli kolomekkii’ ’isäntätä [14:55] –– (Vn90b) 

(13) –– huonoja heinie vuolijokelaesetkih heinät [37:40]–– (Vn87) 

(14) –– ja olihan ne savutki’ ’aena peltoella [20:10] –– (Vn81) 

(15) –– eikö tuo kutonem [’kutene’ (muikku)] missä milloŋki’ [08:45] –– (Vm99) 

 

Vokaalin jäljessä vahva-asteista varianttia (k)ki(i)ˣ esiintyy suhteellisesti eniten pääpai-

nollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä (20 %), jossa niin ikään ainoa ja selvästi suosi-

tumpi vaihtoehto variantille on siirtymä-äänteinen hi(i)ˣ (80 %). Tällöin liitteen konso-

nantti näyttäisi olevan hieman useammin pitkävokaalinen (k)kiiˣ (neljä esiintymää) kuin 

lyhytvokaalinen (k)kiˣ (kaksi esiintymää), mutta erot ovat idiolekteittaisia. Variantilta 

(k)ki(i)ˣ löytyy yksittäisiä esiintymiä (9) myös pääpainottoman tavun jäljestä, mutta näi-

tä esiintymiä on 1960-luvun aineiston informanteista vain neljällä. Kaiken kaikkiaan 

vahva-asteisen liitteen (k)ki(i)ˣ esiintyminen on 1960-luvun aineistossa vielä niukkaa, ja 

esiintymät painottuvat konsonantin jälkeisiin tapauksiin. 
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Pitkävokaalinen (k)kiiˣ ei vanhastaan esiinny Kainuun murteissa (Kettunen 1940: 30), 

mutta muoto lienee levinnyt kontaktien kautta Vuolijoelle Pohjois-Savon naapurikun-

nista (Mäkelä 1993: 115–116), joista molemmissa eli Vieremällä ja Sonkajärvellä on 

Kettusen (1940: 30) mukaan vanhastaan esiintynyt enimmäkseen juuri pitkävokaalisia 

muotoja. Toisaalta Mäkelä (1993: 116) huomauttaa Kainuun pitkävokaalisten muotojen 

voineen syntyä myös omaehtoisesti analogiana pitkävokaalisen kAAˣ-liitteen mallista. 

Myös Räisänen (1998: 76) on tavannut Kainuussa juuri Vuolijoen ja Kajaanin murteissa 

pitkävokaalisia muotoja, joita hän pitää pleonasmeina (VuoJ mehhiis souvettiin, elukoel-

lehhiiv vielä, suksethiis sille). Hänen mukaansa pleonastinen i (< *γik) ilmestyy ensiksi 

lyhimpiin muotoihin, vaikka ne ovatkin morfologisesti selkeitä. Tämä osoittaa, ettei 

kieli kehity aina lyhempiä muotoja kohti. Pleonastiset muodot vähentyvät Kainuussa 

pohjoista kohti mentäessä, mutta ne näyttäisivät kuitenkin olevan nuoren polven pu-

heesta päätellen lisääntymässä. (Räisänen 1998:76.) 

 

Liitteen konsonantti esiintyy vokaalin jäljessä toisinaan geminoituneena (ks. esimerkit 

16 ja 17), mihin voi olla syynä esimerkiksi lohkosyntyisyys tai joidenkin pitkävokaalis-

ten muotojen kohdalla yleisgeminaatio. Pääpainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä 

geminaatallista liitettä esiintyy neljästi muodoissa sekkiiˣ ja nehhiiˣ ja kauempana sanas-

sa kolmesti (pystyssäkkiˣ, yö(aekanakkiiˣ ja kaokanakkiiˣ). Geminaattaliitteisiä muotoja 

tarkastelen tarkemmin kohdassa 5.3.3. Konsonanttikvantiteetti. Yksittäistä pystyssäkkiˣ-

muotoa lukuun ottamatta kaikki 1960-luvun aineiston geminaatalliset (k)ki(i)ˣ-

esiintymät ovat pitkävokaalisia ja esiintyvät ainoastaan yhden informantin murteessa. 

 

(16) –– piti ne pystyssäkkin niŋ kuŋ kaoppaav veivät [24:05] –– (Vn81) 

(17) –– tuolla kaokanakkiis syömmoalla [47:00] –– (Vn87) 

 

2010-luvun aineistossa (k)ki(i)ˣ-variantti esiintyy huomattavasti monipuolisemmin. Vo-

kaalin jäljessä sen distribuutio on laajentunut merkittävästi, mikä vahvistaa aiemmin 

mainitsemaani Mäkelän huomiota (1993: 115) samasta ilmiöstä: (k)ki(i)ˣ esiintyy vokaa-

lin jäljessä kaikissa painoasemissa. Pääpainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä se 

esiintyy 57 %:ssa tapauksista (esimerkki 18) kilpaillen heikkoasteisen (h)hi(i)ˣ-variantin 

kanssa. Painottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä se esiintyy kaikkiaan 36 %:ssa ja 

pitkän vokaaliaineksen jäljessä peräti 64 %:ssa tapauksista (esimerkit 19–21). Sivupai-

nollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä liite esiintyy 29 %:ssa tapauksista ja kolme ker-
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taa pitkän vokaaliaineksen jäljessä, jossa esiintymiä on vain neljä. Pitkän vokaaliainek-

sen jäljessä vanhastaan ainoa mahdollinen variantti ki(i)ˣ:n ohella olisi fonotaksiin noja-

ten (h)hi(i)ˣ: suomen kielessä pitkään vokaaliainekseen voi liittyä vain konsonanttial-

kuinen tai siirtymäkonsonantin sisältävä suffiksi (Räisänen 1972b: 393). Aineistoni pe-

rusteella (k)ki(i)ˣ:n kilpaileva variantti näyttäisi pitkän vokaaliaineksen jäljessä olevan 

ainoastaan lyhytvokaalinen ja yksinäiskonsonantillinen hiˣ. 

 

(18) –– siinä kolomekymmelluvulla sekkiit tapau(s) [23:10] –– (Um23) 

(19) –– joetakik kylämmiehhieki’ ’oli [09:10] –– (Um23) 

(20) –– viis veljestä meitäkiit tappeli aena keskenään [15:05] –– (Um38) 

(21) –– Kajaaniekip pommitettiin [39:20] –– (Um29) 

 

Konsonanttien jäljessä ki(i)ˣ on kasvattanut suosiotaan n:n jäljessä (esimerkki 22), jossa 

sen osuus 2010-luvun aineistossa on 17 %. Sen sijaan t:n ja s:n jäljessä (esimerkki 23) 

variantin osuus on pikemminkin laskenut 11 prosenttiyksikköä (42 prosenttiin) ja *k:n 

ja *h:n jäljessä (esimerkki 24) 25 prosenttiyksikköä (44 prosenttiin). ki(i)ˣ:n osuus on t:n 

ja s:n jäljessä vähentynyt etenkin yleistyneen Ci(i)ˣ:n vuoksi ja *k:n ja *h:n jäljessä 

yleistyneen hi(i)ˣ:n vuoksi. 

 

(22) –– no semmonej joteŋki’ ’al(k)keellinen [01:10] –– (Un39) 

(23) –– mustalaesetkik kävi pesemässä pyykkisä [04:35] –– (Un 39) 

(24) –– ja se puimakonekkiis se‿oli niih hirveä(n) iso [16:50] –– (Um23) 

 

Kaikissa (k)ki(i)ˣ:n valtaamissa tavu- ja äänneasemissa lyhytvokaalinen (k)kiˣ on edel-

leen suositumpi kuin pitkävokaalinen (k)kiiˣ. Suurin ero variantin vokaalin pituudessa 

on painottoman tavun pitkän vokaaliaineksen jäljessä, jossa lyhytvokaalisia tapauksia 

on kuusi ja pitkävokaalisia tapauksia yksi. Pitkävokaalinen kiiˣ on kuitenkin selvästi 

yleistynyt, sillä se on vallannut käytännössä kaikki äänne- ja painoasemat. Suhteellisen 

paljon sitä esiintyy painottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä (16 %, vrt. kiˣ 20 %) ja 

n:n jäljessä (7 %, vrt. kiˣ 10 %), joissa se ei vielä 1960-luvun aineistossa esiinny lain-

kaan. Kun tarkastellaan koko aineistoja eikä siis yksittäisiä tavu- tai äänneasemia, pit-

kävokaalisen variantin (k)kiiˣ osuus on noussut 1960-luvulta 2010-luvulle peräti 11 pro-

senttiyksikköä, 2 %:sta 13 %:iin. 

 

Myös variantin (k)ki(i)ˣ geminaattallisia muotoja esiintyy 2010-luvun aineistossa 1960-

luvun aineistoa enemmän (esimerkit 25 ja 26). Lyhytvokaalisena muoto esiintyy 11 ker-
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taa ja pitkävokaalisena 20 kertaa.  Pääpainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä ge-

minaatallinen liite esiintyy yhtä lyhytvokaalista esiintymää (sekkiˣ) lukuun ottamatta 

yksinomaan pitkävokaalisena muodoissa sekkiiˣ ja mekkiiˣ. Aiemmin esittelemäni Räi-

säsen (1993: 76) huomio pitkävokaalisen (pleonastisen) (k)kiiˣ-variantin ilmestymisestä 

etenkin lyhimpiin muotoihin saa siis tukea 1960-luvun aineistoni lisäksi myös 2010-

luvun aineistostani. 

 

(25) –– kuutamollakkit teiŋ koulutehtäviä, pirtimpyövällä [02:05] –– (Un39) 

(26) –– kellarikkit tosiaan oli siinä välissä [02:10] –– (Um29) 

 

Uutena varianttina Vuolijoen murteessa on alkanut esiintyä vokaaliloppuista ja lyhytvo-

kaalista ki-varianttia, joskin se esiintyy ainoastaan kolmen (Um29, Un39, ja Un42) 

2010-luvun informantin puheessa. Varianttia esiintyy ainoastaan painottoman tavun 

lyhyen vokaalin jäljessä (5 esiintymää, ks. esimerkki 27) ja n:n jäljessä (8 esiintymää, 

ks. esimerkki 28), jossa se esiintyy miltei yksinomaan (7 kertaa) taajaan esiintyvissä 

kin-lekseemeissä. Yksittäiset hajaesiintymät löytyvät vielä sivupainolliset tavun lyhyen 

vokaalin jäljestä (1) ja *k:n ja *h:n jäljestä (1) (esimerkki 29). 

 

(27) –– ja sitte jotaki hernekkeittoa [42:10] –– (Un39,) 

(28) –– jossaev vaeheessa isähäl laetto rattoriŋki en [15:25] –– (Un42) 

(29) –– vaikk(a)‿ois vähä’ ’ollukki rahhaa osttaa [09:15] –– (Un39) 

 

Variantti on vanhastaan länsimurteinen, eikä katoedustus periaatteellisesti kuulu savo-

laisalueelle, jossa kaikkialla vallitsee loppu-k:n (ja -n:n) mukainen kanta (Mäkelä 1993: 

135). Vokaaliloppuinen ki on esiintynyt Kettusen (1940: 30) mukaan Oulun seudun pi-

täjistä esimerkiksi Temmeksellä, Tyrnävällä ja Muhoksella, jotka ovat Vuolijoelta käsin 

katsottuna vanhastaan lähimmät ki-alueet. Tosin ki-variantin levikki lienee laajentunut 

vajaan sadan vuoden aikana. Vaikka Mäkelä mainitsee kin-liitteen loppukonsonantin 

katotendenssiä tai jopa -edustusta tavattaneen vain Etelä-Savossa ja Keuruun–Evijärven 

seudulla (1993: 135), on kuitenkin jopa odotuksenmukaista, että katotendenssiä esiintyy 

nyky-yhteiskunnan ihmisten suuremman liikkuvuuden ja lisääntyneiden kontaktien 

mahdollistamana myös muilla alueilla. Vuolijoelle ki on todennäköisesti omaksuttu 

muutamaan idiolektiin juuri kontaktien kautta. Esimerkiksi informantti Un39 pitää 

säännöllisesti yhteyttä Oulussa asuviin lastenlapsiinsa ja heidän perheenjäseniinsä, mikä 

lienee vaikuttanut variantin omaksumiseen. Um29 ja Un42 puolestaan asuvat Otanmä-
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essä, jossa he molemmat tapaavat harrastusyhteisöissään muita otanmäkeläisiä. Otan-

mäen teollistuessahan paikkakunnalle muutti aikanaan paljon ihmisiä eri puolilta Suo-

mea. 

 

 

5.2.2. iˣ  

 

Laajalevikkisin kin-liitteen variantti suomen murteissa on heikkoasteinen pääpainotto-

man tavun lyhyen vokaalin jälkeinen iˣ (täälläiˣ, muitaeˣ), jota tavataan miltei kaikissa 

murteissa. Toisin kuin levikkialueen rajoilla, Kainuun murteissa muoto esiintyy kaikki-

en vokaalien jäljessä. (Mäkelä 1993: 12, 94.) Räisäsen mukaan (1998: 73) muoto on 

pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä ylivoimaisesti tavallisin edustustapa 

Kainuussa. Myös Mäkelän (1993) mukaan iˣ on kyseisessä äänneasemassa vallitseva 

Pohjois-Savon koillisosissa ja osassa Kainuuta. Heikkoasteinen iˣ ei esiinny joissakin 

savolaismurteissa persoona- ja demonstratiivipronomineja (mi(n)näiˣ, tämäiˣ) lukuun 

ottamatta lainkaan nominatiivissa, ja näillä alueilla iˣ esiintyykin lähes yksinomaan ai-

noastaan a:n, ä:n ja i:n jäljessä (jossaiˣ, kummallaeˣ). (Mäkelä 1993: 121.) 

 

Tutkimusaineistoni osoittamana variantti iˣ esiintyy Vuolijoen murteessa i-vokaalisena 

useimmiten vain i-loppuisten muotojen jäljessä (kaksiiˣ, enem(p)piiˣ) ja joidenkin kin-

lekseemien obliikvisijoissa (jossaiˣ, jottaiˣ) vaihdellen redusoituneen jossaeˣ, jottaeˣ  

-tyypin kanssa. Vartalon loppuvokaalin ja iˣ-liitteen muodostama supistumadiftongi on 

useimmiten redusoitunut siitäeˣ, täälläeˣ -tyyppiseksi muodoksi. Nämä diftonginreduk-

tiotapauksetkin ovat kuitenkin harvinaisia Vuolijoen murteessa, jossa pääpainottoman 

tavun lyhyen vokaalin jälkeiseen asemaan on valittu lähes poikkeuksetta todennäköises-

ti iˣ-syntyinen variantti Vˣ (Aˣ) (koppelooˣ, muitaaˣ, täällääˣ) tai siirtymä-äänteellinen 

(h)hi(i)ˣ (talohhiiˣ, täällähiˣ). Pitkävokaalisen variantin Vˣ (Aˣ) syntyteoriat esittelinkin 

jo kohdassa 2.4. Varianttien ryhmitteleminen, ja varianttien Vˣ (Aˣ) ja (h)hi(i)ˣ edustu-

mista tutkimusaineistossani käsittelen kohdissa 5.2.3. ja 3.2.4.. 

 

iˣ-syntyisistä tapauksista iˣ- ja eˣ-loppuisina diftongeina esiintyviä muotoja on 1960-

luvun aineistossa hyvin vähän: painottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä iˣ esiintyy 11 

kertaa (6 %) ja sivupainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä viisi kertaa (5 %) eli 

kummassakin tavuasemassa suunnilleen yhtä usein (esimerkki 30). Pääpainottoman 



48 
 

tavun jälkeisistä tapauksista puolet (5) ovat kin-lekseemien esiintymiä (esimerkki 31). 

Monoftongiutuminen näyttäisi olleen Vuolijoen murteessa niin säännöllistä, että redu-

soituneet supistumadiftongit ovat oienneet pitkiksi vokaaleiksi (esim. niillääp pyytivät) 

aina, kun se on äännelaillisesti mahdollista. Muodon monoftongiutuminen näyttäisi ole-

van lähes automaattista aina pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä (variantista 

Vˣ (Aˣ) jäljempänä kohdassa 5.2.3.); pitkän vokaaliaineksen jäljessä siirtymä-äänne h 

puolestaan erottaa iˣ-syntyisen variantin omaksi hi(i)ˣ-variantikseen (kohta 5.2.4.). Mo-

noftongiutuneiden muotojen tyypillisyyden vuoksi käsittelen i-loppuisten muotojen jäl-

jessä esiintyvät iˣ-variantit (kaksiiˣ, kumpiiˣ) perusvariantin Vˣ (Aˣ) allomorfeina. 

 

(30) –– oli siitä siitäen semmonel lähtö ku’ ’ohrastae‿ttä [41:05]–– (Vm88) 

(31) –– liet tuo nyt jostaek kohti vähän [46:50] –– (Vm93) 

 

Joka tapauksessa iˣ-liite näyttäisi esiintyvän 1960-luvun aineistossa pelkästään a:n, ä:n 

ja i:n jäljessä (esimerkki 32). Tämä tutkimustulos tarkentaa Mäkelän (1993: 94) huo-

miota siitä, että iˣ esiintyy Kainuussa kaikkien vokaalien jäljessä. Kainuun murteista 

ainakin Vuolijoen murteessa iˣ:n distribuutio on muihin Kainuun murteisiin nähden 

suppea. iˣ ei näyttäisi esiintyvän Vuolijoen murteessa yhtä yksittäisesiintymää (esi-

merkki 33) lukuun ottamatta myöskään ollenkaan nominatiivimuotojen jäljessä, toisin 

kuin monoftongiutunut Vˣ (Aˣ). 

 

(32) –– yösyömmelläij joskus liikku –– (Vm99, 31:05) 

(33) –– matikkaek [’madekin’] käöpi ja –– (Vm99, 14:20) 

 

2010-luvun aineistossa variantin iˣ edustus sivupainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljes-

sä on pysynyt samana (6 %), mutta painottoman tavun lyhyen vokaalin jälkeisessä ase-

massa edustus on noussut viisi prosenttiyksikköä 11 prosenttiin. Tosin näistä 27:stä pai-

nottoman tavun lyhyen vokaalin jälkeisestä iˣ-tapauksesta jopa 23 on kin-lekseemien 

obliiksivijoissa, joissa muoto on yleiskielessäkin tyypillinen. Lisäksi näistä iˣ-

tapauksista suuri osa esiintyy vain kahden vuottolahtelaisen informantin haastatteluissa, 

toisessa 10 ja toisessa 6 kertaa (esimerkit 34 ja 35). 

 

(34) –– siihej josttael [piti] löyttäär raha ’aena [09:40] –– (Um43) 

(35) –– kesälläen ni [29:30] –– Um23) 
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5.2.3. Vˣ (Aˣ) 

 

Pitkävokaalista siitääˣ, kalassaaˣ -tyyppistä muotoa esiintyy osassa savolaismurteita 

(Mäkelä 1993: 123). Kuten jo aiemmin tässä tutkielmassa olen tuonut esille, 

yleisestikään ei voida tietää varmaksi, ovatko nämä pitkävokaaliset muodot diftongin 

monoftongiutumistapauksia, joiden kehityksen selittäisi diftonginreduktio ja sen 

jälkeinen diftongin oikeneminen iˣ-variantillisissa muodoissa. Asu Vˣ (Aˣ) on Mäkelän 

(1993: 124) mukaan joka tapauksessa melko nuori, ja sen synnyinpaikkana voidaan 

pitää Kainuuta ja etenkin Pohjois-Karjalaa. Muodolla on samantyyppisiä 

distribuutiorajoituksia kuin iˣ-variantilla. Räisänen (1998: 73) pitää näitä pitkävokaalisia 

muotoja diftongin monoftongiutumistapauksina, ja hänen havaintojensa mukaan niitä 

esiintyy kaikkialla Kainuussa, joskin joillakin puhujilla muodot ovat yleisempiä kuin 

toisilla. 

 

Tarkastelen tässä tutkielmassa erikseen a:n ja ä:n jälkeistä varianttia Aˣ (muitaaˣ, 

täällääˣ) sekä muiden vokaalien jälkeistä varianttia Vˣ (Kalleeˣ, koppelooˣ), koska 

haluan selvittää, kuinka paljon Vuolijoella oikeastaan edes esiintyy pitkävokaalista 

muotoa muiden kuin a:n ja ä:n jäljessä ja minkä vokaalien jäljessä nämä muodot 

esiintyvät. Vaikka variantti Aˣ onkin perusvariantin Vˣ erikoistapaus, merkitsen tässä 

tutkielmassa perusvarianttia tunnuksella Vˣ (Aˣ). Kuten jo aiemmin mainitsin, tämä 

havainnollistaa mielestäni tarpeellisesti sitä, että tutkimusaineistoni mukaan Vuolijoen 

murteessa pitkän vokaalin sisältävistä muodoista selkeästi suurimmassa osassa on kyse 

a- tai ä-loppuiseen muotoon liittyneestä variantista. Monoftongin perusteella luen 

perusvarianttiin Vˣ (Aˣ) kuuluvaksi myös i-loppuisten muotojen jäljessä esiintyvän 

variantin iˣ, jonka muutoskäyttäytymistä tosin tarkastelen lähtökohtaisesti erikseen. 

 

Variantti Vˣ (Aˣ) (sisältäen myös i-loppuisten muotojen jälkeiset pitkävokaaliset muo-

dot) esiintyy 1960-luvun aineistossa yleisimpänä varianttina sivupainollisen tavun lyhy-

en vokaalin jäljessä (85 %) ja painottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä (54,5 %). Ku-

ten jo edellä mainitsin, suurimmassa osassa näistä muodoista on kyse a:n ja ä:n jäljessä 

esiintyvistä pitkistä vokaaleista Aˣ (täällääˣ, kummassaaˣ, ks. esimerkit 36–39). Siinä 

missä Aˣ esiintyy 1960-luvun aineistossa yhteensä 146 kertaa, i-vartalon jälkeisiä iˣ-

tapauksia (kumpiiˣ, kaksiiˣ, ks. esimerkit 40–43) esiintyy vain 20 ja Vˣ-tapauksia 6 (ks. 

esimerkit 44–47). Nämä Vˣ-tapaukset ovat yksinomaan e:n, o:n tai ö:n jäljessä esiintyviä 
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muotoja (kuppeelleeˣ, paljooˣ, keittiööˣ), ja ne esiintyvät lukumäärällisesti useimmin 

sivupainollisen tavun jäljessä (5 kertaa). iˣ-tapauksia hallitsevat pääsääntöisesti samat 

kaksitavuiset sanat (kumpiiˣ, kaksiiˣ), joten edustumia on lukumäärällisesti eniten pai-

nottoman tavun jäljessä (15). 

 

(36) –– se mehtäsikojaah haokku [52:10] - - ne kanojaav varastivat tästä, 

moneltaan näät [56:45] –– (Vm88) 

(37) –– soapi‿sta vanahanaat töllötteä [09:35] - - jos rupesi yöllääk kutomaan nin 

ne heti karjasi [15:05] –– (Vn90a) 

(38) –– pitää sitä kaverillaaj jottae’ ’olla [25:05] - - minnääp pikkusena sain 

käyväs siellä kirkossa [40:55] –– (Vn87) 

(39) ––  ja sittek koerraa huuti siellä [56:15] –– (Vm85) 

(40) –– saatto ennej joskus jäähä’ ’alle’ ’usseampiil lintu samalla laokasimella 

[17:34] ––  (Vm99) 

(41) –– se oli yksii’ ’aina, semmonev vanahempi mies [09:40] –– (Vm88) 

(42) –– kaksiih hyppyö ennättää hypätäs sillä [32:35] –– (Vm85) 

(43) –– heittivätpä yöksiik ku’ ’oli hyvä saona [50:30] –– (Vn81) 

(44) –– koppeloos se on semmonen –– (Vm85) 

(45) –– aenahan se nyt joku, joku vahinkoot tuli sinne –– (Vn81, 21:30) 

(46) –– ku oli semmoneŋ keitti(öös siinä –– (Vn90b, 06:40) 

(47) –– sillon tahto kus se paokahti ni tullak kuppeelleer reikä [13:05] –– (Vm88) 

 

Aˣ esiintyy 1960-luvun aineistossa sivupainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä (kano-

jaaˣ, kummassaaˣ) peräti 75 prosentissa tapauksista. Painottomankin tavun lyhyen vo-

kaalin jäljessä (minnääˣ, montaaˣ) se on yleisin muoto (45 %) ja kilpailee valta-

asemasta siirtymä-äänteellisen hi(i)ˣ-variantin kanssa (37 %). Aˣ:ta esiintyy 1960-luvun 

aineistossa lukumäärällisesti eniten juuri painottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä (77 

kertaa). Räisänen (1998) käsittelee monoftongiutuneita muotoja variantin iˣ alatyyppei-

nä. Hänen mukaansa Kainuun murteissa iˣ (siis myös Vˣ (Aˣ)) on yleensä vapaassa vaih-

telussa hiˣ-variantin kanssa (Räisänen 1998: 73). Tämä vaihtelu näkyy, tosin enimmäk-

seen variantin Aˣ kohdalla, myös tämän tutkielman 1960-luvun aineistossa. On kuiten-

kin kiintoisaa, että sivupainollisen tavun jäljessä kilpailuasemaa variantin hi(i)ˣ (4 %) 

kanssa ei 1960-luvun aineistossani ole. 

 

2010-luvun aineistossa kaikkia perusvariantin Vˣ (Aˣ) alatyyppejä esiintyy vähemmän 

kuin 1960-luvun aineistossa. Aˣ:n kokonaisedustus on vähentynyt peräti 19 prosenttiyk-

sikköä (7 prosenttiin). Sivupainollisen tavun jäljessä se on edelleen yleisin variantti (37 

%), joskin edustus on pudonnut tässä tavuasemassa jopa 38 prosenttiyksikköä (esimerk-

ki 48). Lisäksi edustusta nostattavat muutamat idiolektit, joissa muoto on yleinen. Pai-
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nottoman tavun jäljessä (esimerkit 49–50) muotoa esiintyy enää 8 prosentissa tapauksis-

ta, jolloin lasku on 37 prosenttiyksikköä. Kummassakin tavuasemassa i-vartalon jäljessä 

esiintyvä iˣ (esimerkit 51–52) esiintyy vain viidesti (1 %) ja Vˣ-esiintymiä (esimerkki 

53) on yksi. Kummassakin tavuasemassa pitkävokaaliset variantit Aˣ, Vˣ, ja iˣ ovat me-

nettäneet asemaansa sekä vahva-asteiselle (k)ki(i)ˣ-liitteelle (painottoman tavun jäljessä 

36 % ja sivupainollisen tavun jäljessä 29 %) että siirtymä-äänteelliselle (h)hi(i)ˣ-

liitteelle (painottoman tavun jäljessä 41 % ja sivupainollisen tavun jäljessä 29 %), joista 

kummallekin suunnilleen yhtä paljon. Syy varianttien (k)ki(i)ˣ ja (h)hi(i)ˣ yleistymiselle 

voi löytyä edellisen yleiskielisyydestä ja jälkimmäisen luonteesta siirtymä-äänteen 

vuoksi helposti hahmottuvana varianttina. 

 

(48) –– minuvaat tuohon tuli juurikka kun ne heitti tuota [15:30] - - syksyssääk 

kymmenen, jäniksie sain [54:15] –– (Um38) 

(49) –– oli niitä siellääk kuuskymmentä oppilasta [10:35] - - tottakaik kus se 

yöllääp piti vastata jos se soe [20:20] –– (Un42) 

(50) –– kyllä sinne, maataam myötem pääsi [33:50] - - ja kyllä kaet ne isommilla 

moottorillaak kävi siellä [34:45] –– (Um23) 

(51) –– yksiim mestari oli aika(h), ranttu [51:50] –– (Um43) 

(52) –– oliko se kaksiik kamaria [45:55] –– (Um23) 

(53) –– Kallee’ ’oli mulla kaverina [47:00] –– (Um38) 

 

 

5.2.4. (h)hi(i)ˣ 

 

Suomen murteissa vanhastaan ainoa mahdollinen variantti pääpainollisen tavun lyhyen 

vokaalin jäljessä ja kaikkien pitkien vokaalien ja diftongien jäljessä on heikko-asteinen 

liite hiˣ (esim. sehiˣ, vehnäähiˣ). Sekä iˣ että hiˣ ovat äännelaillisia heikkoasteisia muoto-

ja. (Räisänen 1998: 74–75.) Suomen kielessä vokaalialkuinen suffiksi ei kuitenkaan voi 

liittyä pitkään vokaaliainekseen ilman siirtymäkonsonanttia (Räisänen 1972b: 393). 

Tästä syystä h onkin hiatukseen syntynyt siirtymä-äänne. hiˣ:n levikki sijoittuu iˣ-alueen 

sisälle; muodon valta-aluetta ovat Kainuu ja Pohjois-Karjala. (Räisänen 1998: 75.) Va-

riantti hiˣ esiintyy Kainuussa yksinomaisena pääpainollisen tavun lyhyen vokaalin jäl-

jessä ja painottoman tavun pitkän vokaaliaineksen jäljessä. Muototyypin distribuutio ja 

vokaalikvantiteetti vaihtelevat jonkin verran. hiˣ:n ja hiiˣ:n välillä esiintyy myös idiolek-

teittaisia eroja. (Mäkelä 1993: 125.) 

 



52 
 

Useissa murteissa hiˣ on alkanut tunkeutua myös iˣ ~ Vˣ -asujen tilalle pääpainottoman 

tavun lyhyen vokaalin jäljessä. Alkuperäiset suhteet edustuvat kuitenkin parhaiten Kai-

nuussa. (Mäkelä 1993: 125.) Koska hiˣ on selvästi hahmottuva variantti, se on levinnyt 

Kainuussa Oulujärven eteläpuolella Kajaanin ja Vuolijoen alueella myös soinnittoman 

konsonantin jälkeisiin asemiin. Näistä kaikki tapaukset ovat sellaisia, joissa tavallisesti 

esiintyy variantti kiˣ, ja soinniton palataaliklusiili on korvattu soinnittomalla spirantilla 

(kalathiˣ, monastihhiˣ). (Räisänen 1998: 75.) Tarkastelen seuraavaksi variantin (h)hi(i)ˣ 

edustumista Vuolijoen murteessa 1960-luvun aineistossa. 

 

1960-luvun aineistossa (h)hi(i)ˣ esiintyy yleisimpänä varianttina (80 %) pääpainollisen 

tavun lyhyen vokaalin jäljessä (25 esiintymää, ks. esimerkit 54 ja 55). Painottoman ta-

vun lyhyen vokaalin jäljessä (esimerkki 56) (h)hiˣ edustuu toiseksi yleisimpänä variant-

tina (37 %) pitkävokaalisen variantin Vˣ (Aˣ) jälkeen (54,5 %). Jostain syystä (h)hi(i)ˣ 

jää kuitenkin sivupainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä (4 %) täysin variantin Vˣ 

(Aˣ) (85 %) varjoon. Lyhytvokaalinen ja yksinäiskonsonantillinen hiˣ esiintyy kaikissa 

painoasemissa pitkän vokaaliaineksen jäljessä yksinomaisena (100 %, ks. esimerkit 57 

ja 58). Kuten Räisänen (1998: 75) toteaa, hi(i)ˣ on alkanut levitä myös soinnittoman 

konsonantin jälkeisiin asemiin. Tämä näkyy 1960-luvun aineistossa hi(i)ˣ:n esiintymise-

nä vajaassa kolmanneksessa (31 %) t:n ja s:n jälkeisistä tapauksista (esimerkit 59 ja 60). 

Niin ikään 31 prosentissa alkuperäisen loppu-k:n ja -h:n jäljessä esiintyvistä tapauksista 

on käytössä hi(i)ˣ (nähnyhhiˣ, ks. esimerkki 61). 

 

(54) –– rahillahas sitä mehhis souvettiin [37:15] –– (Vn81) 

(55) –– samalla lailla pantiin sehhiiv van [35:15] –– (Vm88) 

(56) –– joskus itellej jotahi’ ’oon läniŋkie pesassu [28:05] –– (Vn90a) 

(57) –– kaoroahiv vähä’ ’oli kansa’ ’että elukoille [18:25] - - sehär ryppööhi’ 

’oikkein siinä kolot tekköö [49:30] –– (Vm88) 

(58) –– tahto se joskus niin kasvavata kum minnuohin nukuttoa - - ukko aena 

houkuttelloohim minnuo  [21:00] –– (Vn90a) 

(59) –– oekkeen sattuu ni kohtapa ruvishi’ ’enne’ ’ov van [30:55] –– (Vm88) 

(60) –– ja kaoppijashi’ ’on se Virkkunen [07:45] –– (Vn90a) 

(61) –– minä oon nähnyhhis sen asian [53:40] –– (Vm93) 

 

Variantin (h)hi(i)ˣ vokaalikvantiteetissa esiintyy 1960-luvun aineistossa jonkin verran 

eroja. Vokaalin jäljessä pitkävokaalista hiiˣ-muotoa esiintyy käytännössä vain pääpai-

nollisen lyhyen vokaalin jäljessä (sehhiiˣ, nehhiiˣ). Tällöin myös konsonantin geminoi-

tumisessa esiintyy idiolektittaista vaihtelua (sehiˣ ~ sehhiiˣ). Mielenkiintoista variaatios-
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sa on se, ettei geminoituminen ole kaikissa tapauksissa seurausta konsonantin jälkeises-

tä pitkästä vokaalista: myös lyhytvokaalisissa muodoissa esiintyy h:n geminaattaa 

(mehhiˣ). Tämä voi olla seurausta meneillään olevasta muutostendenssistä, jossa varian-

tin hi(i)ˣ (ja (k)i(i)ˣ) muodot alkavat vähitellen suosia geminaatallisia asuja vokaalien 

jäljessä. Käsittelen näitä geminaattaliitteisiä muotoja jäljempänä kohdassa 5.3.3. Kon-

sonanttikvantiteetti. 

 

Konsonanttiasemissa pitkävokaalista varianttia hiiˣ esiintyy 1960-luvun aineistossa sa-

mojen konsonanttien jäljessä kuin lyhytvokaalista hiˣ-varianttiakin. Pitkävokaalinen hiiˣ 

on ainoissa konsonanttiasemissaan eli t:n, s:n ja alkuperäisen loppu-k:n ja -h:n jäljessä 

vielä selvästi harvinaisempi kuin lyhytvokaalinen rinnakkaisvariantti hiˣ: t:n ja s:n jäl-

jessä hiiˣ esiintyy vain kerran ja hiˣ 9 kertaa; alkuperäisen loppu-k:n ja -h:n jäljessä hiiˣ 

esiintyy neljästi ja hiˣ 11 kertaa. Samoin kuin pitkävokaalinen (k)kiiˣ, myös pitkävokaa-

linen (h)hiiˣ on todennäköisesti omaksuttu Vuolijoen murteeseen pohjoissavolaisten 

kontaktien kautta tai esimerkiksi analogisesti pitkävokaalisen variantin (k)kiiˣ mallista. 

 

2010-luvun aineistossa (h)hi(i)ˣ näyttäisi olevan vokaalien jäljessä melko vapaassa vaih-

telussa vahva-asteisen (k)ki(i)ˣ-variantin kanssa, joskin jotkut informantit suosivat lähes 

yksinomaan (h)hi(i)ˣ-varianttia ja jotkut puolestaan (k)ki(i)ˣ-varianttia. Pääpainollisen 

tavun jäljessä (h)hi(i)ˣ:n edustus on pudonnut 80 %:sta 43 %:iin eli kaikkiaan 37 pro-

senttiyksikköä (esimerkki 62). Painottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä variantin 

(h)hi(i)ˣ edustus (41 %, ks. esimerkki 63) on pysynyt suunnilleen samana kuin 1960-

luvun aineistossakin (37,5 %), mutta sivupainollisen tavun jäljessä variantti on kasvat-

tanut suosiotaan (4:stä 29:än prosenttiin eli 25 prosenttiyksikköä) pitkävokaalisen va-

riantin Vˣ (Aˣ) kustannuksella (esimerkki 64). Niin kuin käsitellessäni varianttia Vˣ (Aˣ) 

mainitsin, tähän saattaa olla syynä variantin (h)hi(i)ˣ asema selkeästi hahmottuvana va-

rianttina. Lyhyiden vokaalien jäljessä variantin (h)hi(i)ˣ – samoin kuin variantin (k)ki(i)ˣ 

– konsonantin kvantiteetti vaihtelee (esim. vielähiˣ ~ vielähhiiˣ). Pitkän vokaaliaineksen 

jäljessä varianttia esiintyy jonkin verran ja käytännössä ainoastaan lyhytvokaalisena ja 

yksinäiskonsonantillisena (esimerkki 65): pääpainollisen tavun jäljessä hiˣ esiintyy kol-

mesti, painottoman tavun jäljessä niin ikään kolmesti ja sivupainollisen tavun jäljessä 

vain kerran; hiiˣ-esiintymiä pitkän vokaaliaineksen jäljessä on vain yksi painottoman 

tavun jäljessä. Siinä missä hiˣ on pitkän vokaaliaineksen jäljessä yksiomainen 1960-
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luvun aineistossa, 2010-luvun aineistossa se jakaa kyseiset äänneasemat variantin ki(i)ˣ 

– käytännössä lyhytvokaalisen kiˣ:n – kanssa. 

 

(62) –– vaekka mehi’ ’oes varmasti uitum meleko, likasessa veessä [41:15] - -  

sehhii’ ’oli hyvim mieleŋkiintoneh homma [43:10] –– (Um43) 

(63) –– millom mitähiih hevosie [24:00] - - soatan sitä minähil lähteäs sinne 

[58:10] –– (Un29)  

(64) –– minä kulin rippikoulussahis sitte [16:05] –– (Un35) 

(65) –– semmosiahij jäi muistoksi [53:00] –– (Um29) 

 

Konsonantin jälkeisistä tapauksissa hi(i)ˣ-variantin edustus t:n ja s:n jäljessä on pysynyt 

2010-luvun aineistossa jokseenkin samana (28 %, ks. esimerkit 66–67) kuin 1960-luvun 

aineistossa (31 %). Alkuperäisen loppu-k:n ja -h:n jäljessä variantti on puolestaan yleis-

tynyt vanhastaan ainoan mahdollisen variantin eli vahva-asteisen ki(i)ˣ:n kustannuksel-

la: 2010-luvulle tultaessa hi(i)ˣ on kasvattanut osuuttaan 53 prosenttiin eli 22 prosent-

tiyksikköä (esimerkit 68–70). Kuten useimpien vokaaliasemienkin jäljessä, myös *-k:n 

ja *-h:n jäljessä lyhytvokaalinen hiˣ (14 esiintymää) on pitkävokaalista muotoa (2 esiin-

tymää) yleisempi. Kuitenkin t:n ja s:n jäljessä hiiˣ (4 esiintymää) on yhtä yleinen hiˣ:n 

(3 esiintymää) kanssa. 

 

(66) –– niiŋ kuh halothiin ni [21:55] –– (Um38) 

(67) –– kuunneltiin ne lauvantaitanssithii’ [09:15] - - ja suksethiit tosijaan 

laettovat [11:35] –– (Un42) 

(68) –– se oli se veen kulutushi’ ’esimes [’esimerkiksi’] [47:05] –– (Um43) 

(69) –– lypsykonehhit tuli vasta sitten [43:55] –– (Un29) 

(70) –– nepä oli vähennyhhiik kuule [40:55] –– (Un35) 

 

 

5.2.5. ni(i)ˣ ja Ci(i)ˣ 

 

Mäkelä (1993: 97–99) käsittelee savolaismurteissa konsonantin jäljessä esiintyvät heik-

koasteiset muodot variantteina Ci(ˣ) ~ Ci(n) ja (C)ii(ˣ) ~ (C)ii(n) ja nimittää variantteja 

n:n jälkeisiä muotoja tarkastellessaan varianteiksi niˣ ja niiˣ. Tästä ryhmästä Räisänen 

(1998: 72) tunnistaa Kainuun murteissa pelkästään variantin niˣ (ja pleonastisen muo-

don niiˣ). Tarkoituksenani tässä tutkielmassa on ollut tutkia, esiintyykö Vuolijoen mur-

teessa 1960-luvun ja 2010-luvun aineistojen perusteella konsonanttien jäljessä muita 

heikkoasteisia muotoja kuin jo edellä käsiteltyjä siirtymä-äänteisiä hi(i)ˣ-muotoja 

(muuthiˣ, monastihhiˣ) ja n:n jäljessä esiintyviä ni(i)ˣ-muotoja (kuitenniˣ, senniiˣ). Alku-
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peräisten loppukonsonanttien *k ja *h jäljessä esiintyy tutkimusaineistoni perusteella 

vain variantteja ki(i)ˣ ja hi(i)ˣ, joten tässä mielessä kyseenalaisiksi konsonanttiasemiksi 

jäävät ainoastaan t:n ja s:n jälkeiset asemat. Merkitsen näitä t:n ja s:n jälkeisiä muotoja 

perusvarianttina Ci(i)ˣ. n:n jäljessä esiintyviä muotoja käsittelen perusvarianttina ni(i)ˣ. 

 

Konsonantin jälkeisistä heikkoasteisista liitteistä laajin levikki suomen murteissa on n:n 

jälkeisillä muodoilla. Yleensä murteissa esiintyy lähes yksinomaan joko heikkoasteinen 

tai vahva-asteinen muoto. Siirtymävyöhykkeillä vaihtelu heikon ja vahvan asteen välillä 

on hyvin vähäistä, ja itse vyöhykekin on kapea. Kainuun murteissa variantti niˣ on lähes 

yksinomainen ja niiˣ puolestaan sekundaari muototyyppi, jonka esiintymää on tavattu 

lähinnä vain alueen laitamilla. (Mäkelä 1993: 13, 98–99, 126.) 

 

Edellä mainitut Mäkelän (1993: 126) huomiot saavat tukea 1960-luvun aineistostani, 

jossa ni(i)ˣ esiintyy n:n jäljessä yksinomaisena (98 %) kaikkiaan 147 kertaa (esimerkit 

71–73). Näistä tapauksista vain kymmenessä tapauksessa variantiksi on valittu pitkävo-

kaalinen niiˣ. n:n jäljessä ainoat kilpailevan variantin kiˣ hajaesiintymät (3) ovat kaikki 

lyhytvokaalisia ja esiintyvät leksikaalistuneissa yhtymissä (mitä milloŋkiˣ). Lisäksi nä-

mä kolme tapausta esiintyvät vain yhden informantin (Vm99) puheessa. Kyseinen in-

formantti on kotoisin Manamansalosta, joka on lähellä länsimurteista Vaalaa. Asioinnin 

kautta syntyneet kielikontaktit lienevät tuoneet informantin murteeseen kiˣ-liitteen laa-

jan esiintymisdistribuution. 

 

(71) –– kerrannim muuvan roestomies tuli [47:20] –– (Vn90a) 

(72) –– usseammannik keärmeen haokku [51:10] –– (Vm88) 

(73) –– no van, oekkeennip pillaotuu [54:10] –– (Vn87) 

 

En ota tässä yhteydessä erilliseen tarkasteluun muutamia aineistossani esiintyviä 

kuiteniˣ-tyyppisiä yksinäis-n:llisiä muotoja. Mäkelä (1993) käsittelee näitä muotoja 

alkuperäisen loppukonsonantin jäljessä esiintyvän variantin iˣ esiintyminä, mikä lienee 

relevanttia muualla savolaisalueella, jossa iˣ näyttäisi Mäkelän merkintöjen (1993: 99–

100) mukaan esiintyvän n:n jälkeisen aseman lisäksi myös t:n jäljessä (esim. meijätiˣ). 

Tutkimusaineistoni perusteella kuiteniˣ-tyyppistä muotoa esiintyy Vuolijoella vain n:n 

jäljessä ja silloinkin kin-lekseemeissä. Tapaukset ovat harvoja ja yksittäisiä. Muoto 

näyttäisi lisäksi olevan yksittäisiä idiolektejakin tarkasteltuna vapaassa vaihtelussa 

geminaatta-n:llisen niˣ-muodon kanssa (kuitenniˣ). Edellä mainituista syistä en näe 
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alkuperäisen loppukonsonantin jälkeisellä iˣ-variantilla olevan varsinaista asemaa 

Vuolijoen murteessa, ja olenkin sen vuoksi käsitellyt näitä yksittäisiä kuiteniˣ-tyyppisiä 

muotoja yksinäis-n:stä huolimatta variantin niˣ esiintyminä. 

 

Ciiˣ (nyttiiˣ) esiintyy 1960-luvun aineistossa vain viisi kertaa ja ainoastaan pitkävokaali-

sena. Esiintymistä neljä on käytännössä leksikaalistunutta nyttiiˣ-muotoa (esimerkki 74) 

ja vain yhdessä tapauksista Ciiˣ esiintyy s:n jäljessä (ahossiiˣ, ks. esimerkki 75). Näissä 

muodoissa Kainuun murteille odotuksenmukaisesti yleisen t:n ja s:n jälkeisen kiˣ-liitteen 

(Mäkelä 1993: 91) tilalle on valittu heikkoasteinen, äänneasemaansa mukautuva (assi-

miloituva) liite. Mäkelä (1993) ei avaa liitteen syntyä millään tavalla. Hänen mukaansa 

liite on sekundaari muototyyppi Kainuussa, jossa esiintymiä tavataan vain alueen laita-

milta. Liite on äänneasemassaan miltei yksinomainen Vermlannin metsäsuomalaisten 

murteessa ja selvästi vallitseva muototyyppi myös Pohjois-Savon murteissa. (Mäkelä 

1993: 98.) Pohjoissavolaisten pitäjien välittömässä naapuruudessa ei lienee ihme, että 

Vuolijoenkin murteessa esiintyy tätä liitetyyppiä. 

 

(74) –– kuuluu kaet se nyttiit tuollaar rannalla olovar rippikoulu [59:10] –– (Vn81) 

(75) –– sehä‿o’ ’ahossiik [’asetelma, jossa ohralyhteet on ahdettu vieriviereen pys-

tyasentoon riihen parrelle’] ku, pitäneet [51:35] –– (Vm93) 

 

2010-luvun aineiston mukaan ni(i)ˣ (esimerkit 76 ja 77) on edelleen selvästi hallitseva 

muototyyppi n:n jäljessä, joskin sen edustuminen on laskenut k(i)ˣ:n ja ki:n yleistymisen 

vuoksi 20 prosenttiyksikköä 78 prosenttiin. Lyhytvokaalinen liite niˣ edustuu 60 prosen-

tissa tapauksista ja pitkävokaalinen niiˣ 18 prosentissa tapauksista, mikä kertoo pitkävo-

kaalisen muodon yleistymisestä myös variantin ni(i)ˣ kohdalla. Assimiloituva liite Ci(i)ˣ 

puolestaan on kasvattanut edustustaan 1960-luvun aineiston viidestä esiintymästä kol-

mella: pitkävokaalinen Ciiˣ esiintyy 2010-luvun aineistossa 7 kertaa ja lyhytvokaalinen 

Ciˣ vain kerran (esimerkit 78–80). Edustumisen nousu voitaneen selittää idiolekteittai-

silla eroilla, sillä esimerkiksi informantilla Um38 muoto esiintynee jopa neljästi. Näyt-

täisi siltä, että lyhytvokaalinen Ciˣ on yhtälailla mahdollinen variantti t:n ja s:n jälkei-

sessä asemassa. Toisaalta t- ja s-loppuiset sanat ovat kuitenkin hyvin usein lyhyitä yksi-

tavuisia sanoja, joilla se- ja ne-pronominien tavoin on tendenssi esiintyä pitkävokaalisen 

liitteen kanssa (esim. nyttiiˣ). 

 

(76) –– muistav vielä sennis sunnuntaen [27:55] –– (Un35) 
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(77) –– oesim minä saanu’ ’ollap pitemppäänniv van, sittem minnua kiinnosti 

kuitenni’ ’että jos minä Otammäkkeem pyrin [40:05] –– (Um43) 

(78) –– kulettaan nyttiit tuolla Vuolijoella harjottelemassa [01:02:45] –– (Um38) 

(79) –– mustalaeseŋ kanssav vaehtovattik kerran sen hevosen [01:01:50] –– (Un39) 

(80) –– tuli isojahip poekkia,isot poijjattip pellaamaan sitä, peliä [03:00] - - rakenti 

tätä kaoppaa joka on nyttiip paekollaan [18:10] - - meillähä’ ’oli siinä aena 

joku asukassiis siinä [57:25] –– (Un35) 

 

 

5.3. Kokoavaa tarkastelua 

 

Tässä tutkielmassa tarkoituksenani oli tarkastella kin-liitteen variaatiota muutoksen nä-

kökulmasta. Halusin tutkia, mitkä variantit ovat yleistyneet, mitkä kenties väistyneet ja 

ennen kaikkea miksi toiset variantit ovat herkempiä muutokselle kuin toiset. Tähän en-

simmäiseen tutkimuskysymykseeni olen edellä vastannut laadullisella analyysillä, jota 

olen täydentänyt kvantitatiivisin menetelmin. Kokoan tähän vielä yhteenvetona tär-

keimmät kin-liitteen varianttien distribuutiossa havaitsemani muutokset. Ensimmäisessä 

alaluvussa variaation tarkastelu keskittyy perusvariantteihin eli variantin alkukonsonan-

tin laadun tai alkukonsonantittomuuden tarkasteluun. Jäljempänä käsittelen erikseen 

vielä vokaalikvantiteetissa ja konsonanttikvantiteetissa tapahtuneita muutoksia ja niiden 

syitä. Lopuksi tuon esiin vielä variaatiossa esiintyviä idiolekteittaisia eroja, sillä juuri ne 

nousevat olennaisiksi variaationmuutoksen luonnetta kuvattaessa. 

 

 

5.3.1. Distribuutio 

 

Olen edellä tarkastellut kin-liitteen variaationmuutosta varianteittain. Kokoan tutkimus-

tulokset tähän vielä tarkastellen variaatiota äänne- ja painoasemittain. kin-liitteen va-

rianteillahan on ollut Kainuun murteissa vanhastaan selkeä työnjako: Vanhastaan odo-

tuksenmukaisia muotoja ovat vokaalin jälkeisissä asemissa olleet pääpainollisen tavun 

jäljessä sekä pääpainottoman tavun pitkän vokaaliaineksen jäljessä siirtymä-äänteellinen 

hiˣ; pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä puolestaan odotuksenmukainen on 

ollut iˣ (< *γik) tai monoftongiutunut Vˣ. Konsonanteista n:n jälkeistä asemaa on hallin-

nut niˣ (< *gik) ja l:n, r:n, t:n, s:n *k:n ja *h:n jälkeistä asemaa vahva-asteinen kiˣ (< 

*kik). Heikkoasteinen liite on siis aina valittu niihin asemiin, joissa se on periaatteelli-
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sesti mahdollista. Vapaata vaihtelua on esiintynyt käytännössä pelkästään pääpainotto-

man tavun lyhyen vokaalin jäljessä. (Mäkelä 1993: 114.) 

 

Aineistoni perusteella edellä mainitun kaltainen jakauma on alkanut selvästi horjua 

Vuolijoen murteessa. Jo 1960-luvun aineistossa näkyy varianttien (k)ki(i)ˣ ja (h)hi(i)ˣ 

distribuution laajentuminen. Kuitenkin vokaalien jäljessä iˣ ja Vˣ (A)ˣ ovat 1960-luvun 

aineistossa edelleen hallitsevia: varianttien yhteenlaskettu edustus on painottoman tavun 

lyhyen vokaalin jäljessä 60,5 % ja sivupainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä peräti 

90 %. Painottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä lähes pelkästään monoftongina esiin-

tyvän variantin Vˣ (A)ˣ kilpailija on (h)hi(i)ˣ, joka esiintyy jo 37,5 %:ssa tapauksista. 

Monoftongiutumaton iˣ on harvinainen sekä painottoman tavun jäljessä (6 %) että sivu-

painollisen tavun jäljessä (5 %). Odotuksenmukaisesti (h)hi(i)ˣ on yksinomainen aina 

pitkän vokaaliaineksen jäljessä. Pääpainollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä (h)hi(i)ˣ 

on edelleen hallitseva (80 %), mutta (k)ki(i)ˣ esiintyy jo 20 %:ssa tapauksista. Siinä mis-

sä lyhytvokaalinen (h)hiˣ (61 %) on pitkävokaalista (h)hiiˣ:tä (19 %) selvästi yleisempi, 

vahva-asteisen tulokkaan (k)ki(i)ˣ kohdalla on toisin päin. Esiintymät ovat joka tapauk-

sessa hyvin yksittäisiä, ja pitkävokaalisissa muodoissa kyse on yksinomaan sananmuo-

dosta sekkiiˣ. (k)ki(i)ˣ:n esiintymät pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä ovat 

harvoja yksittäisiä. 

 

Konsonanttien jäljessä näkyy selvästi heikkoasteisen variantin (h)hi(i)ˣ yleistyminen. 

Sekä t:n ja s:n jäljessä että alkuperäisen loppu-k:n ja -h:n jäljessä sen edustus on 1960-

luvun aineistossa jo 31 %. Vahva-asteisen (k)ki(i)ˣ:n edustus jää t:n ja s:n jäljessä 53 

%:iin, kun assimiloitunutta Ciiˣ-muotoakin esiintyy (kolmella informantilla) jonkin ver-

ran (16 %). *k:n ja *h:n jäljessä odotuksenmukaisen (k)ii(i)ˣ:n rinnalla esiintyy jo 31 

%:ssa tapauksista (h)hi(i)ˣ. Sekä (k)ki(i)ˣ että (h)hi(iˣ) ovat konsonanttien jäljessä 

useimmiten lyhytvokaalisia. n:n jäljessä heikkoasteinen niˣ on vielä 1960-luvun aineis-

tossa yksinomainen (98 %). Kaiken kaikkiaan vahva-asteista (k)ki(i)ˣ:tä on siis alkanut 

esiintyä, joskaan ei useasti, lyhyiden vokaalien jäljessä. (h)hi(i)ˣ puolestaan on laajenta-

nut distribuutiotansa paitsi pääpainottoman tavun vokaalin jälkeisiin asemiin myös kon-

sonanttien jälkeisiin asemiin, joissa se esiintyy muiden kuin n:n jäljessä jo lähes kol-

manneksessa tapauksista. 
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2010-luvulle tultaessa variaatio näyttää kehittyneen edelleen huomattavasti. Pääpainolli-

sen tavun lyhyen vokaalin jäljessä (k)ki(i)ˣ on vallannut jo 57 % tapauksista eli käytän-

nössä kolminkertaistanut edustuksensa; ainoa kilpailija tässä asemassa onkin tietysti 

(h)hi(i)ˣ. (k)ki(i)ˣ on alkanut esiintyä kaikissa painoasemissa myös pitkän vokaaliainek-

sen jäljessä, joskin kin-liitteisiä tapauksia on äänneasemassa muutenkin verrattain vä-

hän. Painottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä (k)ki(i)ˣ esiintyy jo 36 %:ssa tapauksis-

ta, kun taas varianttien iˣ ja Vˣ (A)ˣ yhteenlaskettu edustus on tässä painoasemassa puo-

littunut (31 %) ja (h)hi(i):n edustus on pysynyt suunnilleen samana (41 %). Sivupainol-

lisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä (k)ki(i):n edustus on noussut 20 %:iin varianttien iˣ 

ja Vˣ (A)ˣ kustannuksella (41 %); myös (h)hi(i)ˣ esiintyy sivupainollisen tavun lyhyen 

vokaalin jäljessä jo 29 %:ssa tapauksista. Uutena varianttina vokaaliloppuinen ki on 

muutamilla yksittäisesiintymillään (6) tullut mukaan variaatioon: painottoman tavun 

lyhyen vokaalin jäljessä se esiintyy viidesti ja sivupainollisen tavun lyhyen vokaalin 

jäljessä kerran. Variantti on todennäköisesti pohjalaista alkuperää. 

 

Konsonanttien jälkeisistä asemista n:n jäljessä niˣ on 2010-luvun aineistossa edelleen 

hallitseva (78 %), mutta se on kuitenkin menettänyt asemaansa (k)ki(i)ˣ:lle (17 %). 

Myös n:n jäljessä on alkanut esiintyä vokaaliloppuista ki-varianttia (5 %). t:n ja s:n jäl-

jessä sekä (k)ki(i)ˣ (42 %) että (h)hi(i)ˣ (27 %) ovat hieman menettäneet asemaansa 

Ci(i)ˣ:lle (31 %), joka esiintyy edelleen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta pitkävokaali-

sena. *k:n ja *h:n jäljessä odotuksenmukaisen variantin (k)ki(i)ˣ edustus (44 %) on pu-

donnut kolmanneksen ja rinnalle on noussut – niukasti jopa hallitsevaan asemaan – 

heikkoasteinen (h)hi(i)ˣ (53 %). Löytyypä yksi vokaaliloppuinen ki-esiintymä myös 

tästä äänneasemasta. Kaikkiaan (k)ki(i)ˣ:n ja (h)hi(i)ˣ:n yleistyminen on huomattavaa. 

(k)ki(i)ˣ esiintyy jo kaikissa äänne- ja painoasemissa – se esiintyy sekä pitkä- että lyhyt-

vokaalisena ja vain hieman useammin lyhytvokaalisena. Sen kokonaisedustus on kol-

minkertaistunut 1960-luvulta 2010-luvulle tultaessa. (h)hi(i)ˣ:n kokonaisedustus on py-

synyt suunnilleen samana, mutta tietyissä äänne- ja painoasemissa yleistyminen näkyy 

selvästi. 

 

Tutkimustulokseni tukevat Mäkelän (1993: 115) aiempia huomioita liitesysteemin järk-

kymisestä etenkin Kainuun reuna-alueilla. Hän on havainnut variaationmuutoksessa 

kaksi pääsuuntausta: kiˣ on alkanut yleistyä varsinkin vokaalien jälkeisissä asemissa ja 

hiˣ on kasvattanut suosiotaan paitsi pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä myös 
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t:n, s:n ja jopa *k:n ja *h:n jäljessä. Lisäksi muita asuja on alkanut esiintyä: pitkävokaa-

lisena tavataan kaikki konsonanttialkuiset liitteet eli kiiˣ, hiiˣ, niiˣ ja jopa Ciiˣ. (Mts. 

115.) Räisänen (1998: 76) on havainnut pitkävokaalisten muotojen esiintyvän enim-

mäkseen juuri Vuolijoen ja Kajaanin murteissa mutta vähenevän pohjoista kohti mentä-

essä. Mäkelä (1993) tulkitsee useimmat pitkävokaalisista muodoista Pohjois-Savosta 

tulleiksi lainoiksi, joskin hän huomauttaa pitkävokaalisen kAAˣ-liitteen käyvän omapoh-

jaiseksi analogiamalliksi. Lisäksi hän mainitsee, että Kainuun murteiston reunamilla 

loppukonsonantti on kadonnut joskus muistakin asemista kuin tauon edeltä. (Mäkelä 

1993: 115–116.) Tämä muutos näkyy Vuolijoen murteessa vasta 2010-luvun aineistos-

sani. 

 

 

5.3.2. Vokaalikvantiteetti 

 

Olen käsitellyt pitkävokaaliset muodot kiiˣ, hiiˣ ja niiˣ vastaavien lyhytvokaalisten muo-

tojen kiˣ, hiˣ ja niˣ yhteydessä, koska olen halunnut ensisijaisesti ryhmitellä variantit 

niissä esiintyvien konsonanttien mukaan ja vertailla muodostamieni perusvarianttien 

edustumisia. Lisäksi olen kokenut pitkä- ja lyhytvokaalisten liitteiden rajan toisinaan 

niin häilyvänä, että olen käsittänyt liitteiden vokaaliaineksen ikään kuin jatkumoksi, 

jossa pidentynyttä vokaalia on toisinaan alkanut esiintyä määräasemissa (etenkin pää-

painollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä) ja toisinaan missä vain asemassa vaihdellen 

lyhytvokaalisen asun kanssa. Joukossa on myös väliasteen muotoja, joissa tarkan kuu-

lokuvan saaminen vokaalin pituudesta on ollut työlästä. Koska olen halunnut pitäytyä 

litteroinnissa kahdessa kestoasteessa (i ja ii), olen luokitellut pitkiksi vokaaleiksi vain 

selvästi täyspitkät vokaalit. Räisänen (1998: 76) kuitenkin käsittelee pitkävokaaliset 

muodot erikseen pleonastisina muotoina neljän perusvariantin kiˣ, niˣ, iˣ ja hiˣ rinnalla. 

Hän selittää pleonasmin syntyä siten, että pitkävokaalisissa muodoissa varsinaiseen liit-

teeseen on liittynyt i (<*γik). Räisänen huomauttaa myös pleonastisen i:n liittyvän en-

simmäiseksi lyhimpiin muotoihin, vaikka ne ovatkin morfologisesti selkeitä. Hänen 

hajahavaintonsa nuoren polven puheesta osoittavat pleonastisten muotojen lisääntyvän. 

(Mts. 76.) 

 

Tämän tutkielman tutkimusaineisto tukee kaikkia edellä mainittuja Alpo Räisäsen 

(1998) tekemiä huomioita: 1960-luvun aineistossa pleonastisia muotoja esiintyy enim-
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mäkseen pääpainollisen tavun jäljessä eli lyhimmissä muodoissa (sekkiiˣ, nehhiiˣ). Yli-

päätään sekä lyhyt- että pitkävokaalisena esiintyvien liitteiden (k)ki(i)ˣ, (h)hi(i)ˣ ja ni(i)ˣ 

vokaalikvantiteetin vaihtelu johtunee pitkälti Vuolijoen murremaantieteellisestä asemas-

ta. Mäkelän (1993: 132) mukaan edellä mainitut muototyypit ovat pitkävokaalisia savo-

laisalueen keskiosissa ja lyhytvokaalisia alueen laitamilla mukaan lukien Kainuussa. 

Edustusten väliin jäävällä siirtymävyöhykkeellä vokaalin pituus vaihtelee. Muiden mu-

assa pohjoisessa Kainuun ja Pohjois-Savon rajoilla tuo vyöhyke on varsin kapea ja pai-

koin miltei olematon. (Mäkelä 1993: 132.) Vuolijoki kuuluu tutkimusaineistonikin 

osoittamana tähän savolaisalueen pohjoisosan siirtymävyöhykkeeseen, jonka kapeus 

näkyy 1960-luvun aineistossanikin: tutkimusalueeni eteläläisimmän kylän, Saaresmäen 

Leppikylän, informanteilla esiintyy selvästi enemmän pitkävokaalisia muotoja kuin alu-

een länsi-luoteisosan (Ojanperä, Käkilahti ja Manamansalo) informanteilla. 

 

Myös Itkonen (1966: 210) mainitsee poikkeuksellisten äänne-edustusten esiintyvän eri-

tyisesti sanoissa, jotka ovat kulkeutuneet murrelainoina paikasta toiseen. Uskoakseni 

tämä pätee sanoja laajemmin myös sananmuotoihin ja jopa muotoryhmiin, niin kuin 

kin-litteen variaatio Vuolijoen murteessa näyttäisi osoittavan. Savolaisperäiset pitkävo-

kaaliset variantit (k)kiiˣ, (h)hiiˣ, (n)niiˣ ja Ciiˣ ovat jo osittain vakiintuneet Vuolijoen 

murteeseen, mutta niiden edustus on vielä horjuvaa. 

 

 

5.3.3. Konsonanttikvantiteetti 

 

Kuten edellä olen todennut, aineistoni kin-liitteisissä muodoissa esiintyy variaatiota 

paitsi kin-liitteen varianttityyppien osalta (alkukonsonantin laatu tai konsonantittomuus: 

sielläkiˣ ~ siellähiˣ ~ siellääˣ), myös liitteiden vokaalikvantiteetin osalta (siellähiˣ ~ siel-

lähiiˣ). Aineistoni perusteella kin-liitteisissä muodoissa näyttäisi vielä varioivan liitteen 

konsonantin kvantiteetti: variantit (k)ki(i)ˣ ja (h)hi(i)ˣ esiintyvät tavallisten yksinäiskon-

sonantillisten varianttien lisäksi myös geminaatallisina (sehiˣ ~ sehhiiˣ, mehhiˣ). Avaan 

tässä alaluvussa aluksi aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä havaintoja geminaattaliittei-

sistä muodoista ja siirryn vasta sen jälkeen tarkastelemaan aineistossani esiintyviä muo-

toja. 
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Mäkelä (1993) käsittelee geminaatallisia litteitä omina variantteinaan. Hänen mukaansa 

geminaatallisia liitteitä Suomen murteissa ovat kkin, kkiˣ, kkiin ja kkiiˣ, joita tapaa – toi-

sin kuin yksinäis-k:llisia liitteitä – vai määräasemissa. Geminaatalliset liitteet esiintyvät 

pääsääntöisesti vain vokaalin jäljessä, mutta tässäkin asemassa esiintyy murteittain eri-

laisia rajoituksia. (Mäkelä 1993: 12.) Mäkelä (1993: 97) mainitsee havainneensa myös 

hhik-liitteen (käytännössä hhiˣ) esiintymiä, mutta hän ei esittele varianttia edellä mainit-

tujen liitteiden yhteydessä vaan sivuhuomiona savolaismurteiden kohdalla, mikä voi 

johtua Mäkelän olettamasta hhik-liitteen analogisesta synnystä. Sananmuotoja, joissa 

geminaatan ensimmäinen konsonantti hahmottuu selvästi liitteeseen kuuluvaksi (vrt. 

alkuperäisen loppukonsonantin jäljessä esiintyvät liitteet, joissa liitteen alkukonsonantti 

on assimiloitunut loppukonsonantin kaltaiseksi: itekkiˣ, sillehhiˣ), nimitän tässä tutkiel-

massa geminaattaliitteisiksi muodoiksi. Myös geminoitumisilmiön alaisia muotoja tar-

kastelen tässä kohtaa geminaattaliitteisinä muotoina (sehhiiˣ, kaokanakkiiˣ). Liitteitä 

puolestaan nimitän Mäkelän (1993) tavoin geminaatallisiksi liitteiksi. 

 

Mäkelällä (1993) on merkintöjä geminaatallisista liitteistä keskipohjalais- ja savolais-

murteiden alueilta. Keski-Pohjanmaan murteissa variantit ovat pelkästään kk-alkuisia, 

lyhytvokaalisia ja joko vokaali- tai n-loppuisia; esiintymiä on tavattu Himangalta, Ou-

laisista ja Haapajärveltä (esim. Oula oon minä joskus autollakki tullu). Savolaismurtei-

den alueella geminaatallisia variantteja on useampia: kk-alkuisista varianteista lyhytvo-

kaalinen kki(ˣ) esiintyy painollisen (enimmäkseen sivupainollisen) tavun lyhyen vokaa-

lin ja painottoman tavun pitkän vokaalin jäljessä. Sitä esiintyy jonkin verran Pohjois-

Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen murteissa sekä Savonlinnan 

seudun siirtymämurteissa, joskin se on esiintymisalueellaan aina harvinainen. Konso-

nanttiloppuisena kkiˣ esiintyy kaikissa edellä mainituissa murteissa lukuun ottamatta 

Etelä-Savon murteita. Suurimmaksi osaksi esimerkistöä on Pohjois-Karjalan murteista 

(esim. Nmes sitte paniŋ kaljaakkis siiher ruokalusikan täyvven. (Mäkelä 1993: 73, 92–

93, 120.) 

 

Mäkelä (1993: 92) mainitsee, että pitkävokaaliset muodot kkii(ˣ) ja kkii(n) ovat periaat-

teellisesti mahdollisia vain erikoisgeminaatioalueen ulkopuolella, ja hänen esimerkis-

tönsä onkin Pohjois- ja Etelä-Savon murteista, Savonlinnan seudun siirtymämurteista 

(EnoK yks vielä assuukkiis siinä, tuvassa) ja Keski-Suomen sekä Vermlannin metsä-

suomalaisten murteesta, joista vain jälkimmäisessä näyttäisi Mäkelän (1993: 92) ko-
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koaman esimerkistön mukaan esiintyvän vokaaliloppuisia muotoja. Edellä mainituilla 

alueillahan erikoisgeminaatiota ei esiinny kauttaaltaan koko alueella (Palander 1987: 

36–39.) Mäkelä tarkoittaa käytännössä, että erikoisgeminaatioalueella erikoisgeminaa-

tion alaisia pitkävokaalisia muotoja (ks. Enonkosken esimerkki tässä kappaleessa) ei 

voida pitää varsinaisina geminaattaliitteisinä muotoina. Sen sijaan lyhytvokaalisen kkiˣ-

variantin hän katsoo itsenäiseksi variantiksi myös erikoisgeminaatioalueella. (Mäkelä 

1993: 120.) Kuten edellä olen maininnut, käsittelen myös geminaation alaiset muodot 

tässä tutkielmassa geminaattaliitteisinä muotoina siitäkin huolimatta, että Vuolijoen 

murteessa esiintyy erikoisgeminaatiota (Räisänen 1972: 27, 1998: 19; Palander 1987: 

41), koska tarkoituksenani on tarkastella geminaatallisten asujen piirteitä ja pohtia nii-

den mahdollisia analogiamalleja. Joka tapauksessa kk-alkuisten varianttien levikit sijoit-

tuvat kahdelle erilliselle alueelle: etelässä esiintymiä tavataan Etelä-Savon ja Pohjois-

Karjalan ja kaakkoismurteiden rajoilla; lännessä puolestaan muotoa esiintyy Pohjois-

Savon ja Keski-Suomen ja länsimurteiden rajoilla. (Mäkelä 1993: 73.) 

 

Mäkelä (1993) esittelee hh-alkuista liitteistä varsinaisesti vain lyhytvokaalisen variantin 

hhik, jota hän jostain syystä merkitsee k-loppuisena eikä ˣ-loppuisena. Kaikki esimerkit 

ovat Pohjos-Karjalan murteista (esim. Kiih piti sittä, panna’ ’aina puita lisseehhis siihej 

ja). Hän kuitenkin mainitsee pitkävokaalisen muodon selvittäessään hhik-variantin 

todennäköistä kehittymisprosessia, jossa ”pitkä vokaali on ensin johtanut lyhytalkuiseen 

geminaattaan, joka vokaalin lyhennyttyä on korjattu täyspitkäksi: kalassahik  

kalassahiik  kalassahhiik  kalassahhik”. Riittävä selitys variantin synnylle olisi 

vahva-asteisten muotojen malli: kalassakik ~ kalassakkik  kalassahik ~ kalassahhik. 

(Mäkelä 1993: 97, 126.) 

 

Kuten aiemmin olen tässä tutkielmassa tuonut esille, vokaalin jäljessä ainoat 

äännelaillisesti mahdolliset konsonanttialkuiset liitteet ovat vahva-asteinen ki(i)ˣ ja 

siirtymä-äänteellinen hi(i)ˣ. Aineistoni perusteella molempia variantteja esiintyy 

Vuolijoen murteessa myös geminaatta-alkuisina. Kuten edellä mainitsin, luokittelen 

geminaattaliitteisiksi muodoiksi vain ne muodot, joissa ei ole kyse alkuperäisen 

loppukonsonantin assimiloitumisen aiheuttamasta geminaatasta. Rajaan tarkastelussa 

geminaattaliitteisistä muodoista pois myös kaksi translatiivimuodon jälkeistä esiintymää 

(kaopaksikkiiˣ ja kesäharjottelijaksikkiiˣ) sekä abessiivimuodon (ruotimatakkiˣ 

’ruotimattakin’), koska Kainuun murteissa translatiivi- ja tAˣ-abessiivimuodot esiintyvät 
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usein loppukahdenteisina (ks. tämän tutkielman luku 4.3. Vuolijoki 

murremaantieteellisenä alueena). 

 

Aineistossani esiintyy geminaattaliitteisiä muotoja kaikkiaan 63 kappaletta (ks. liitteen 

3 distribuutiotaulukoiden sulkeissa esitetyt luvut): 1960-luvun aineistossa muotoja on 

18 ja 2010-luvun aineistossa 45. Lukujen perusteella geminaattaliitteiset muodot saatta-

vat olla jopa yleistyviä muotoja paikkakunnan murteessa. Muodoista 37 on vahva-

asteista kki(i)ˣ-liitettä ja 26 siirtymä-äänteistä hhi(i)ˣ-liitettä, mutta idiolekteittaista vari-

aatiota esiintyy kuitenkin siinä määrin, että en pidä kumpaakaan näistä geminaatallisista 

varianteista toista yleisempänä. Kaiken kaikkiaan geminaatallisten liitteiden esiintymi-

nen on hyvin idiolektikohtaista: 1960-luvun informanteista geminaattaliitteellisiä muo-

toja esiintyy puolilla (4:llä) informanteista, ja 2010-luvun informanteista muotoja esiin-

tyy kaikilla – tosin idiolekteittaisissa frekvensseissä on suuria eroja. Mielenkiintoista 

variaatiossa on se, että informantit käyttävät yleensä lähes yksinomaan vain jompaa-

kumpaa varianttia ja vieläpä niin, että kaikki variantin esiintymät ovat joko pitkä- tai 

lyhytvokaalisia. Ainoastaan informantin Un39 murteessa geminaatalliset variantit (pait-

si hhiˣ, jota ei esiinny hänen puheessaan) ovat täysin vapaassa vaihtelussa (yläosakkiˣ, 

vellikkiiˣ, naapuristahhiiˣ, ks. esimerkki 88). 

 

Esimerkkejä geminaattaliitteisistä muodoista 1960- ja 2010-luvun aineistoissa: 

 

(81) –– se samalla lailla pantiin sehhiiv van [35:15] - - yhtä pitkie ne parret oli 

nehhii’ [35:25] –– (Vm88) 

(82) –– kyllä se oli niih huonoa sekkii’ [46:55] - - siellä oli tuolla kaokanakkiis 

syömmoalla [’sydänmaalla’] [47:00] –– (Vn87) 

(83) –– itek kuhhik kaoppijashan se’ ’otti - - rahillahas sitä mehhis souvettiin - - 

tottahan se oj johhim moottorivene [41:45] –– (Vn81) 

(84) –– olim minä korijaamollakkiiv van [16:50] - - käötii(n), Kuhmossakkiij ja 

sitte’ ’Iisalmessaak käöttiin [33:05] –– (Um38) 

(85) –– Mörö’ ’auto kuluki pyhänäkkiin ni sitä peäsi siinä kuulek kilpailemaan 

tuonnev Vuolijoe’ ’urheilukentälle [10:15] –– (Un42) 

(86) –– huonojakkip puolia [04:50] - - oltuv vaekka puheli’’yhteyvessäkki’ 

’että‿em minä ’oo’ ’ikkuisestik kantanuk kaunnaa [09:30] –– (Um29) 

(87) –– aeka paljo vielä ellää näetä kaveri(ahhii’ [17:00] - - se‿oli meleko ’isohhii’ 

’yli seihtemäŋkytä hehttaaria [59:30] –– (Un35) 

(88) –– kuutamollakkit teiŋ koulutehtäviä, pirtimpöyvällä [02:05] - - seoraavakki’ 

’om purettu [03:25] - - va’ ’oli niissä hommoakkiik kup paljo lapsia [11:40] - - 

naapuristahhiis semmonem pikkupoeka [28:25] - - maetopulverista tehttiiv 

vellikkii’ [42:00] –– (Un39, 53:00) 
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Valinta varianttien kkiˣ, kkiiˣ, hhiˣ ja hhiiˣ välillä näyttäisi olevan kaikkia puhujayhteisön 

edustajia yhtenä joukkona tarkasteltuna säännötöntä mutta idiolektitasolla puolestaan 

hämmästyttävän säännöllistä: käyttöön valitaan edellä mainituista geminaatallisista liit-

teistä vain yksi, joka edustuu kaikissa informantin puheessa esiintyvissä geminaattaliit-

teisissä muodoissa. Kuitenkin useilla informanteilla merkittävä osa geminaatallisista 

liitteistä esiintyy pääpainollisen tavun eli yksitavuisten sanojen jäljessä, ja neljällä in-

formantilla yksinomaan pääpainollisen tavun jäljessä (sekkiˣ, sekkiiˣ, mehhiˣ, sehhiiˣ). 

Tähän voi olla syynä se, että kielelliset innovaatiot rantautuvat usein suurifrekvenssisiin 

eli taajaan esiintyviin sanoihin (esim. pronominit se ja ne), ja toisaalta se, että pitkävo-

kaaliset (pleonastiset) kin-liitteen variantit ilmestyvät ensiksi lyhimpiin muotoihin 

(mekkiiˣ, mehhiiˣ) (Räisänen 1998: 76). 

 

Geminaatallisten liitteiden distribuutiota tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon pai-

nosuhteista johtuvat muutokset, jotka muodostavatkin oman äänteenmuutosryhmänsä 

(Itkonen 1966: 172). Itkosen (1966: 176) mukaan painottoman tavun pidentymisilmiön 

syy voi olla se, että äännettäessä lyhyttä ensi tavua ilmavirta saattaa joskus jatkua niin 

voimakkaana, että intensiteetin ja kvantiteetin tasapaino saavutetaan vasta toisen tavun 

vokaalin pidentyessä. Tähän liittyy läheisesti geminoitumisilmiö, joka tasoittaa lyhyen 

pääpainollisen sananosan ja pääpainottoman sananosan kvantitatiivista ristiriitaa. Kvan-

titeetti ja paino kehittyvätkin usein kiinteässä vuorovaikutuksessa. (Itkonen 1966: 178, 

182.)  Tämä saattaa olla syynä siihen, että tutkimusaineistossani pitkävokaaliset kin-

liitteen variantit näyttäisivät liittyneen ensimmäisenä juuri pääpainollisiin tavuihin ja 

niistä yksinomaan lyhyeen vokaaliin (sekkiiˣ, sehhiiˣ). 

 

Kaiken kaikkiaan yksitavuisiin sanoihin liittyneissä vahva-asteisissa kki(i)ˣ-muodoissa 

ja siirtymä-äänteisissä hhi(i)ˣ-muodoissa esiintyy molemmissa kolmea eri tyyppiä: sekiˣ 

~ sekkiˣ ~ sekkiiˣ ja sehiˣ ~ sehhiiˣ sekä mehhiˣ. (Aineistoni viidestä hhiˣ-tapauksesta 

yksikään ei ole se-pronominin muoto, mutta uskoakseni sehhiˣ-muoto olisi kuitenkin 

mehhiˣ- johhiˣ-, ja itek kuhhiˣ -muotojen rinnalla mahdollinen.) Näistä muodoista odo-

tuksenmukaisten muotojen sehiˣ ja sekiˣ (pidän aineistoni perusteella myös jälkimmäistä 

odotuksenmukaisena Vuolijoen nykymurteessa) rinnalla sekkiiˣ ja sehhiiˣ ovat siinä mie-

lessä odotuksenmukaisia, että pitkävokaalinen liite on ehkä aiheuttanut liitteen kon-

sonantin geminoitumisen yleisgeminaation periaatteiden mukaisesti: lyhyttä painollista 
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tavua seuraava yksinäiskonsonantti on pidentynyt sen aloittaman tavun pitkän vokaa-

liaineksen edellä (Nahkola 1987: 1). 

 

Toisaalta muutosketju sehiˣ > *sehiiˣ > sehhiiˣ tuntuu teennäiseltä: sekä 

tutkimusaineistoni että kuulohavaintojeni ja tuntemukseni perusteella Vuolijoen 

murteessa ei esiinny lainkaan sehiiˣ-tyyppisiä muotoja, joissa pitkävokaalinen liite 

esiintyisi pääpainollisen tavun jäljessä ilman geminaattaa. Tähän nojaten voidaan 

olettaa, etteivät sekkiiˣ- ja sehhiiˣ-tyyppiset muodot ole syntyneet yksinomaan 

geminoitumisilmiön kautta. On kuitenkin täysin mahdollista, että nämä muodot ovat 

pitäneet mallinaan joitakin geminoitumalla syntyneitä muotoja, ja onhan 

geminaatallinen pitkävokaalinen liite myös äännelaillinen pääpainollisen tavun lyhyen 

vokaalin jälkeisessä asemassa yleisgeminaation vaikutusalueella. Myös Vuolijoen 

murteessa yleisgeminaatio ja erikoisgeminaatio näkyvät aineistoni perusteella vahvoina, 

ja ovathan ne muuallakin Kainuussa voimistuvia ja useimmiten jo vakiintuneita 

ilmiöitä; yleisgeminaatio toteutuu Kainuussa joskus jopa sananrajan yli ja etenkin 

lyhyiden sanojen jäljessä: VuoJ ne‿kkaet koettelivat. (Räisänen 1972a: 16–18.) 

 

Kun siirrytään varsinaisen yleisgeminaation vaikutuksen ulkopuolisiin muotoihin, jäljel-

le jäävät sekkiˣ- ja mehhiˣ-tyyppiset muodot tarjoavat mahdollisuuden mielenkiintoiselle 

pohdinnalle. Lyhytvokaalisten geminaattaliitteisten muotojen esiintymistä Vuolijoen 

murteessa tukee jo aiemmin esiin nostamani Mäkelän (1993:121) huomio siitä, että ly-

hytvokaalinen kkiˣ esiintyy erityisesti savolaisalueen laitamilla, jossa lyhyt- ja pitkävo-

kaaliset asut ovat muutenkin vaihtelussa keskenään. Kuten aiemmin olen tässä tutkiel-

massa todennut, myös Vuolijoen murteessa, joka sijoittuu murremaantieteellisesti Kai-

nuun murteiden ja pohjoissavolaisten murteiden raja-alueelle, lyhyt- ja pitkävokaalisten 

liitteiden variaatio on vapaata, idiolekteittaista ja jokseenkin vakiintumatonta. 

 

Aineistoni mielenkiintoisimpien muotojen eli geminaatallisten lyhytvokaalisten 

liitteiden kohdalla kyseessä voi olla pitkävokaalista ja geminaatallista muotoa kohti 

pyrkivä muutostendenssi, jossa sekkiˣ- ja mehhiˣ-tyyppiset muodot edustavat ikään kuin 

väliastetta, päätepistettään saavuttamatonta muotoa. Toisaalta sekkiˣ ja sehhiˣ voidaan 

nähdä pitkävokaalisten geminaattaliitteisten muotojen sekkiiˣ ja sehhiiˣ sekä 

odotustenmukaisten sekiˣ- ja sehiˣ-muotojen sulaumina, joihin on omaksuttu ensin 

mainituista muodoista geminaatta-aines ja jälkimmäisenä mainituista muodoista 
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lyhytvokaalisuus. Huomionarvoista on myös, että lyhytvokaalisia geminaatallisia 

muotoja esiintyy aineistossani paljon vähemmän kuin pitkävokaalisia muotoja: kaikki 

hhiˣ-variantin viisi esiintymää ovat yksitavuisten sanavartaloiden me, jo- ja ku- 

esiintymiä (johhiˣ), ja ne esiintyvät vain yhdessä idiolektissa; pääpainolliseen tavuun 

liittynyt kkiˣ-liite puolestaan esiintyy vain kerran (sekkiˣ). Sen sijaan useampitavuisia 

lyhytvokaalisia kkiˣ-muotoja (pystyssäkkiˣ, huonojakkiˣ) esiintyy aineistossani hieman 

enemmän (11) mutta vain kk-alkuisina. Voi olla, että h heikon sonorisuutensa vuoksi 

tarvitsee geminoituakseen jälkeensä pitkän vokaalin. Tällaisia hhiiˣ-esiintymiähän 

aineistossani onkin jo 21.  

 

Paitsi, että yleisgeminaatio on mahdollinen vaikuttaja sekkiiˣ- ja sehhiiˣ-tyyppisissä 

muodoissa, se saattaa olla syynä myös muille pitkävokaalisille geminaattaliitteisille 

muodoille. Painoasema on suotuisa yleisgeminaation vaikutukselle myös pyhänäkkiiˣ- ja 

äitillähhiiˣ-tyyppisissä muodoissa, joissa geminaatallinen pitkävokaalinen liite esiintyy 

lyhyen sivupainollisen tavun jäljessä. Tällaisia muotoja aineistoni 63:sta geminaattaliit-

teisestä muodosta on 21 eli kolmannes, ja kun tähän lukuun lisätään pääpainolliseen 

tavuun liittyneet pitkävokaaliset geminaatalliset liitteet (22), geminoitumisilmiön alai-

siksi muodoiksi voidaan katsoa 44 muotoa eli noin kaksi kolmasosaa aineistoni ge-

minaattaliitteisistä muodoista. Mielenkiintoista on se, että myös lyhytvokaaliset ge-

minaatalliset liitteet ovat suurimmaksi osaksi liittyneet pää- tai sivupainolliseen tavuun: 

Ensinnäkin kaikki viisi hhiˣ-liitteistä muotoa ovat mehhiˣ-, johhiˣ- ja itek kuhhiˣ 

-tyyppiä. Toisekseen kkiˣ-liitteisistä muodoista (12) seitsemässä liite on liittynyt sivu-

painolliseen tavuun (esim. pystyssäkkiˣ, kellarikkiˣ, aamunakkiˣ) ja yhdessä pääpainolli-

seen tavuun (sekkiˣ). Voi olla mahdollista, että huolimatta liitteen vokaalikvantiteetista 

geminaatallisilla liitteillä on tendenssi liittyä ensisijaisesti painollisiin tavuihin – lyhyt-

vokaaliset variantit käyttäytyvät tällä tavalla ehkä pitkävokaalisten eli geminoitumisil-

miön alaisten varianttien mallista. Toisaalta Mäkelä (1993) mainitsee, että geminaatalli-

nen kkiiˣ esiintyy savolaismurteissa joskus myös painottoman tavun lyhyen vokaalin 

jäljessä (Ristiinassakkiiˣ, tekemistäkkiiˣ). Tämä voi selittyä sivupainollisen tavun jälkei-

sen geminaatan mallilla tai sillä, että painosuhteet ovat vaihdelleet epätavallisesti (1993: 

120). 

 

Sen lisäksi, että geminaatallisten liitteiden tarkastelussa otetaan huomioon liitettä edel-

tävän sanan esiintymistiheys ja sananmuodon painoasema, täytyy kiinnittää huomiota 
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myös muotoryhmiin. Tutkiessaan Etelä-Savon murteiden konsonantistoa Mielikäinen 

(1981) on kiinnittänyt huomiota geminaatallisten liitteiden tendenssiin esiintyä tiettyjen 

muotoryhmien yhteydessä. Nämä muotoryhmät kin-liitteen osalta ovat yksikön 3. per-

soona (Sul: sieltä kun tullookkiik korpi) sekä passiivin preesens ja imperfekti (KanN se 

tehtiikkiis se kaŋŋas). Yhteistä näille muotoryhmille (kuten myös muiden Mielikäisen 

tutkimien geminaatallisten liitepartikkelien kkAA, kkO ja ppA esiintymille) on muoto-

ryhmän tapausten päättyminen pitkään vokaaliin. (Mielikäinen 1981: 184–187.) Mieli-

käisen (1981: 184) esimerkistöstä tosin löytyy vain pitkävokaalista kkiiˣ-varianttia.  

 

Tutkimusaineistoni geminaattaliitteisistä muodoista yhdessäkään ei ole kyse Mielikäi-

sen (1981: 184–185) mainitsemista muotoryhmistä (yksikön 3. persoona ja passiivi), ja 

geminaatalliset liitteet ovat liittyneet käytännössä yksinomaan lyhyeen vokaaliin. Vain 

yhdessä tapauksessa kkiiˣ on liittynyt pitkästä vokaalista diftongiutumisen tuloksena 

syntyneeseen diftongiin: hommoakkiiˣ. Näyttää siis siltä, ettei geminaatallisten liitteiden 

distribuutio ole Vuolijoen murteessa kovinkaan yhtenevä eteläsavolaisten murteiden 

edustuksen kanssa. Kuitenkin aineistoni geminaattaliitteisistä muodoista voidaan havai-

ta geminaatallisten varianttien tendenssi esiintyä tietyissä muotoryhmissä ja käytännös-

sä yksinomaan nominien jäljessä: Enimmäkseen liitteet näyttäisivät liittyvän joko no-

minatiivimuotoihin tai jossakin paikallissijassa oleviin muotoihin. Luettelen seuraavaksi 

muotoryhmät, joissa geminaatallisia liitteitä esiintyy. 

 

Kaikkiaan geminaatallista liitettä esiintyy nominatiivimuotojen jäljessä (en luettele tässä 

enää yksitavuisiin vartaloihin liittyneitä muotoja) kahdeksan kertaa (seoraavakkiˣ, 

yläosakkiˣ, kellarikkiˣ, vellikkiiˣ, Onnelahhiiˣ, pikkuraktokihhiiˣ, talohhiiˣ, isohhiiˣ). 

Inessiivin jäljessä esiintymiä on seitsemän (pystyssäkkiˣ, linja(aotossakkiˣ, 

puheli’’yhteyvessäkkiˣ, Kuhmossakkiiˣ, Ukko-Hermannissakkiiˣ, kaopassahhiiˣ, 

Keskossahhiiˣ), adessiivin jäljessä kuusi (kuutamollakkiˣ, korjaamollakkiiˣ, 

Kuusirannallakkiiˣ, itelläkkiiˣ, mullakkiiˣ, äitillähhiiˣ) ja elatiivin ja ablatiivin jäljessä 

molemmissa yksi (naapuristahhiiˣ, Ojamperältäkkiiˣ). Muista sijamuodoista jopa 

kahdeksan kertaa geminaatallista liitettä esiintyy essiivimuotojen jäljessä (aamunakkiˣ 

(2), yö(aekanakkiiˣ, kaokanakkiiˣ, kotonakkiiˣ, pyhänäkkiiˣ, ensinnähhiiˣ, 

arki(iltonahhiiˣ); loput esiintymistä ovat kolme partitiivimuotoa (huonojakkiˣ, 

hommoahhiiˣ, kaveri(ahhiiˣ) ja kolme adverbileksikaalistumaa (ainakkiˣ, vieläkkiiˣ, 

vielähhiiˣ). Lisäksi mainittakoon, että geminaatallista liitettä esiintyy kahdesti riˣ-
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loppuisissa muodoissa (kellarikkiˣ, pikkuraktorihhiiˣ) sekä iˣ-loppuisissa muodoissa 

(edellisten lisäksi vellikkiiˣ), jotka Räisäsen (1998: 172) mukaan esiintyvät Kainuussa 

usein loppukahdennukseen päättyvien muotojen tavoin. Tosin Räisänen mainitsee edellä 

mainittujen ryhmien esimerkkeinä vain muita kuin nominatiivimuotoja (ympäriˣ, astiˣ, 

tahiˣ), joten kyseinen huomio ei riittäne selittämään aineistoni kolmea edellä mainittua 

nominatiivimuotoa. Joka tapauksessa, jos nämä ri- ja i-loppuiset muodot hahmotetaan 

loppukahdenteisiksi (-riˣ ja -iˣ), geminaatan ensimmäinen komponentti edustaisi 

sananmuodon assimiloitunutta loppukonsonanttia ja variantti täytyisi mieltää lopulta 

yksinäis-k:lliseksi tai -h:lliseksi.  

 

 

5.3.4. Geminaatio ja lohkosyntyisyys 

 

Mielikäisen (1981) mukaan kiiˣ-liitteen variaatio on monimutkainen: pitkä- ja lyhytvo-

kaalisten muotojen sekä toisaalta eri äänneasemissa esiintyvien muotojen synnyt selit-

tynevät eri tavoin. Geminaatan syntyyn vaikuttavat todennäköisesti useat eri tekijät. 

Mahdollisia analogiamalleja ovat ainakin *k-loppuisten ja muiden loppukahdenteisten 

muotojen ryhmä sekä yleisgeminaation alaiset muodot. Myös heikkoasteiset tyypit ka-

lanniiˣ, kalattiiˣ ja miessiiˣ ovat voineet tukea geminaatan syntymistä. Geminaatalliset 

asut hahmottuvatkin lohkosyntyisiksi, mikä osaltaan selittää niiden esiintymistä myös 

*-k:n (ja -n:n) katoalueen reunamilla. (Mielikäinen 1981: 184–187; Mäkelä 1993: 120.) 

Mäkelä (1993: 121) huomauttaa myös, että lyhytvokaalisia kkiˣ-muotoja tapaa erityisesti 

savolaisalueen laitamilla, jossa lyhyt- ja pitkävokaaliset asut ovat muutenkin vaihtelussa 

keskenään. 

 

Edellä mainitut syntyteoriat sopivat tutkimusaineistoni perusteella myös Vuolijoen mur-

teen geminaattaliitteisten muotojen syntyyn. Vuolijoen murteessa muotoryhmän, johon 

luen sekä *k-loppuiset muodot että niiden kaltaisesti edustuvat loppukahdenteiset muo-

dot, jälkeisissä kin-liitten varianteissa liitteen alkukonsonantti assimiloituu edeltävän 

loppukonsonantin mukaiseksi muodostaen geminaatan (haravoejakkiˣ ’haravoidakin’, 

itellekkiiˣ, ampunuhhiˣ, monastihhiiˣ). Lisäksi Vuolijoella esiintyy ni(i)ˣ- ja Ci(i)ˣ-

liitteisiä muotoja (nyttiiˣ, pojattiˣ, asukassiiˣ) ja geminaatiokin on alueella vahvaa, joten 

on selvää, että senniiˣ- ja nyttiiˣ-tyyppiset muodot antavat mallia geminaattaliitteisille 

muodoille sen lisäksi, että useissa tapauksista muodot ovat myös yleisgeminaation vai-
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kutuksen alaisia (sehhiiˣ, kaokanakkiiˣ). Tällaisessa kielellisten mallien ristipaineessa ei 

liene yllättävää, että geminaatallisia liitteitä on alkanut esiintyä sellaisissakin äänne- ja 

painoasemissa, joihin se ei äännelaillisesti sovi (esim. talohhiiˣ, kuutamollakkiˣ). 

 

Erilaisia vaikutus- ja analogiasuhteita havainnollistaakseni olen koonnut erilaisia kin-

liitteisiä muotoja seuraavaan kuvioon. Olen rajannut kuvioon vihreällä ja sinisellä ne 

muodot, joita nimitän tässä tutkielmassa geminaattaliitteisiksi; näistä muodoista pidän 

koko kin-liitteen variaatiossa kiinnostavimpana vihreällä merkitsemieni muotojen ryh-

mää, jonka tapaukset eivät geminoitumisilmiön alaisten muotojen tavoin ole äännelailli-

sia. Ympärille sijoittuvat muotoryhmät tai yksittäiset sananmuodot havainnollistavat sitä 

analogiamallien paljoutta, jonka vaikutuksen alaisena geminaattaliitteisiä muotoja esiin-

tyy. Kuviossa sinisellä merkitsemäni sananmuodot ovat geminoitumisilmiön alaisia 

muotoja ja keltaisella merkitsemäni muodot puolestaan ovat enemmän tai vähemmän 

odotuksenmukaisia muotoja Vuolijoen murteessa. Siinä missä sehiˣ, senniiˣ ja nähnykkiˣ 

ovat vanhastaan odotuksenmukaisia, loput ovat viimeistään 2010-luvulla tutkimusai-

neistoni perusteella odotuksenmukaisia: Paitsi, että hiˣ on yleistynyt *k:n jäljessä ja kiˣ 

ainakin lyhyiden vokaalien jäljessä, myös pitkävokaaliset asut ovat yleistyneet. Lisäksi 

pitkän vokaaliaineksen sisältävät variantit niiˣ, Ciiˣ, Vˣ, Aˣ ja i-vartaloon liittyvä iˣ ovat 

edelleen olemassa Vuolijoen murteessa.  

 

              

KUVIO 2.  Geminoitumisilmiön alaisten muotojen malli ja lohkosyntyisyys geminaatta-

liitteisten muotojen synnyn taustalla. 
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Kuvio havainnollistaa, että geminoitumisilmiön alaisten muotojen malli ja lohkosyntyi-

syys ovat sysänneet alulle monitahoisen muutostendenssin, jossa erilaiset samoja ainek-

sia sisältävät muodot ottavat mallia toisiltaan. Analogisena mallina voi toimia niin ge-

minaatta kuin pitkä vokaalikin ja molemmista vieläpä muoto, joka poikkeaa kvaliteetil-

taan lopputuloksesta (esim. nähnykkiˣ  ampunuhhiˣ tai täällääˣ  vellikkiiˣ). Avatak-

seni vielä analogian käsitettä, analogiaa voidaan pitää muiden muassa muoto-opillisena 

ilmiönä. Kyseessä on psyykkisiin tekijöihin perustuva uudismuodostus, joka saa alkunsa 

assosiaatiosta: sanat, joilla on keskenään joko äänteellisiä tai merkitykseen tai funktioon 

liittyviä yhtäläisyyksiä, assosioituvat toisiinsa ja muodostavat tajunnassa ryhmiä. Näi-

den ryhmien jäsenet alkavat helposti lähentyä toisiaan. Analoginen muodoste nojaa aina 

johonkin malliin ja palauttaa, säilyttää tai luo yhdenmukaisuutta sinne, missä spontaani 

äännekehitys on horjuttanut säännöllistä kielisysteemiä. Analogiset tasoitukset muutta-

vatkin usein suffiksien äänneasua. Tosin vaikutusta saattavat rajoittaa esimerkiksi muo-

don tai lekseemin suurifrekvenssisyys ja toisistaan tukea saavat muodot. (Itkonen 1966: 

197–198.) 

 

Kuten aiemmin olen tuonut esille, näistä aineistoni geminaattaliitteisistä tapauksista 

kahdessa kolmasosassa tavuasema on suotuisa geminoitumisilmiön vaikutukselle; 1960-

luvun aineiston geminaattaliitteiset tapaukset ovat kaikki geminoitumisilmiön alaisia. 

Tästä syystä geminaattaliitteisiä muotoja ei voida jyrkästi luokitella esimerkiksi pelkäs-

tään jostakin muotoryhmästä johtuviksi, vaan on huomioitava geminoitumistendenssi ja 

lisäksi vielä kaikki muut kielelliset mallit, joiden geminaatta-aines on voitu ottaa analo-

gisesti myös tässä luvussa esittelemiini geminaattaliitteisiin muotoihin. Joka tapaukses-

sa nämä geminaattaliitteiset muodot, jotka eivät selity äännelaillisesti geminaation tu-

loksina, esiintyvät vain 2010-luvun aineistossani, eli ne on omaksuttu Vuolijoen mur-

teeseen aineistoni perusteella vasta 1960-luvun aineistonkeruuajankohtaa myöhemmin. 

Geminaatallisten liitteiden tendenssi esiintyä Vuolijoen murteessa ilman äännelaillisia 

perusteita on siis uusi ilmiö, jonka synnyn selitykseksi jäävät edellä kuvailemani analo-

giset mallit ja lohkosyntyisyys. 
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5.3.5. Idiolekteittaisista eroista 

 

Koska variaationmuutosta tutkittaessa on tärkeää ottaa huomioon idiolektin osuus vari-

aation selittäjänä, tarkastelen tässä vielä aineistossani esiintyvää idiolektien välistä vaih-

telua. Koen tarkoituksenmukaiseksi käsitellä idiolekteittaisia eroja ainoastaan huomat-

tavimmista ja suurimmista eroista käsin eikä siis niin, että kuvailisin systemaattisesti 

jokaisen idiolektin piirteitä ja varianttien idiolektinsisäistä distribuutiota. kin-liitteen 

distribuurio on joka tapauksessa sekä 1960-luvun että 2010-luvun aineistossa vahvasti 

idiolektikohtaista. Joillakin informanteilla distribuutio eli variattien jakautuminen tiet-

tyihin äänne- ja painoasemiin on hyvinkin säännönmukaista, kun taas toisilla esiintyy 

idiolektin sisällä paljon vaihtelua. Lisäksi toiset informantit suosivat eri variantteja kuin 

toiset. Paitsi, että itse perusvariantin valinnassa esiintyy jo idiolekteittaista vaihtelua, 

myös variantin vokaali- ja konsonanttikvantiteetti vaihtelevat idiolektien välillä. Toi-

saalta ne vaihtelevat myös idiolektin sisällä. Myös Palander (1996) on huomannut Sa-

vonlinnan seudun murteita tutkiessaan, että idiolektinsisäistä vaihtelua voi olla paljon 

jopa yhdessä puhetilanteessa: useilla murteenpuhujilla esiintyy rinnan kahta tai kolmea-

kin varianttia. Vaikka idiolektinsisäinen variaatio vaihteleekin eri puolilla aluetta, va-

rianteilla näyttäisi olevan pyrkimys jonkinlaiseen tehtävänjakoon alueen murteessa. 

(Palander 1996: 361.) 

 

1960-luvun aineistossa selvää idiolektinsisäistä kilpailua esiintyy erityisesti pääpainot-

toman lyhyen vokaalin jäljessä varianttien Vˣ (A)ˣ ja (h)hi(i)ˣ välillä. Kumpaakin edellä 

mainittua varianttia esiintyy kaikilla kahdeksalla informantilla, mutta niiden keskinäi-

nen suhde vaihtelee: viidellä informantilla variantti Vˣ (A)ˣ esiintyy useammin kuin 

(h)hi(i)ˣ, kun taas yhdellä se esiintyy (h)hi(i)ˣ:tä harvemmin ja kahdella suunnilleen yhtä 

usein kuin (h)i(i)ˣ. Myös vahva-asteisen (k)ki(i)ˣ-variantin esiintymisessä esiintyy 

idiolekteittaista vaihtelua. Neljällä informantilla (k)ki(i)ˣ ei esiinny kertaakaan, ja tähän 

voi olla syynä syrjäinen asuinpaikka: Saaresmäen–Leppikylän viidestä informantista 

neljältä vahva-asteinen liite puuttuu, mihin voi olla syynä läntisten kontaktien vähyys 

asuttaessa Vieremän Nissilään menevän tien varrella kaukana Vuolijoen kirkonkylästä, 

vesireiteistä ja Kajaanista. Yhdellä (k)ki(i)ˣ esiintyy vain muiden konsonanttien kuin n:n 

jäljessä, mikä onkin vanhastaan odotuksenmukaista. Niin ikään lopuilla neljällä infor-

mantilla (k)ki(i)ˣ esiintyykin enimmäkseen juuri konsonanttien jäljessä. 
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Pitkävokaalisia muotoja ((k)iiˣ, (h)hiiˣ, niiˣ tai Ciiˣ) esiintyy 1960-luvun informanteista 

puolella eli neljällä. Geminaattaliitteisiä muotoja puolestaan esiintyy niin ikään neljällä, 

joista kullakin vain joko lyhyt- tai pitkävokaalisena ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

joko kk- tai hh-alkuisena. Kahdella sehhiiˣ- ja nehhiiˣ-muodot ovat ainoita 

geminaatallisia muotoja, kun taas kolmannella esiintymät ovat yhtä lukuun ottamatta 

niin ikään pelkästään pääpainollisen tavun jälkeisiä muotoja mutta vain lyhytvokaalisia 

(johhiˣ, kuhhiˣ, mehhiˣ). Neljännellä esiintyy sekkiiˣ, nekkiiˣ -tyypin lisäksi kaksi 

sivupainollisen tavun jälkeistä kkiiˣ-muotoa. Geminaattaliitteisten muotojen (vähäinen) 

esiintyminen 1960-luvun aineistossa on siis idiolektinkin sisällä vokaalikvantiteetin ja 

painoaseman mukaan säännöllistä. 1960-luvun aineiston idiolektit ovat selvästi 

keskenään yhteneväisempiä kuin 2010-luvun informanttien idiolektit. 

 

Kaiken kaikkiaan variaatio ja liitteiden kirjavuus on suurempaa 2010-luvun aineistossa, 

minkä voi nähdä nopealla vilkaisulla jo laatimistani distribuutiotaulukoistakin (liite 3). 

Suurin vaihtelu 2010-luvun informanteilla on varianttien (k)ki(i)ˣ ja (h)hi(i)ˣ välillä: 

Ensinnäkin kahdeksasta informantista kahdella vahva-asteista (k)ki(i)ˣ:tä ei esinny lain-

kaan; samoin kahdella (h)hi(i)ˣ:tä ei esiinny lainkaan. Lopuista neljästä kolmella 

(k)ki(i)ˣ on yleisempi kuin (h)hi(i)ˣ ja yhdellä päinvastoin. Variantin Vˣ (A)ˣ edustumisen 

määrä niin ikään vaihtelee idiolekteittain, ja yhdellä tätä monoftongiliitettä ei esiinny 

lainkaan. Pitkävokaalisia ja geminaattaliitteisiä muotoja esiintyy 2010-luvun aineistossa 

jo kaikilla informanteilla, mutta edustumismäärissä ja geminaatallisissa varianteissa on 

eroja. Neljällä informantilla esiintyy pelkästään kk-alkuisia geminaatallisia liitteitä, kun 

taas pelkästään hh-alkuisia liitteitä esiintyy yhtä yksittäistä kk-liitettä huomioimatta 

kolmella; yhdellä vaihtelu liitteiden (k)kiiˣ, (k)kiˣ ja (h)hiiˣ välillä on suurta. Lisäksi 

kahdella informanteista esiintyy vain pääpainollisen tavun jälkeistä sekkiiˣ, sehhiiˣ 

-tyyppiä. Kun tarkastellaan koko variaatiota, sekä idiolekteittainen että idiolektinsisäi-

nenkin vaihtelu on 2010-luvun aineistossa erityisen runsasta. 

 

 

5.4. Muutosten vyyhti variaation taustalla 

 

Kuten edellä mainitsin, yhtä ainoaa syytä geminaattaliitteisten muotojen esiintymiselle 

ja jopa yleistymiselle on mahdoton tarjota. Kieli on niin moniulotteinen järjestelmä, että 

sen muutos voi pitää sisällään hyvin monia erillisiä mutta yhtäaikaisia muutostendens-
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sejä ja analogiasuhteita. Variaatiota tutkittaessa täytyy tuoda esiin useita eri seikkoja, 

jotka voivat olla syynä kielen eri ilmiöille ja kielenmuutokselle. Näitä seikkoja olen 

käsitellyt yleisellä tasolla luvussa 3.1. Sosiolingvistinen variaationtutkimus ja kin-

liitteen variaation osalta tässä analyysiluvussa. Tutkimusaineistoni perusteella myös kin-

liitteen variaatio ja sen muutos näyttävät hyvin monitahoisilta ilmiöiltä. Paitsi, että kin-

liitteen variantteja on useita, myös niiden sisäinen variaatio on moninaista: sekä liittei-

den vokaali- että konsonanttikvantiteetti vaihtelevat. Tällainen monitasoinen variaatio 

muodostaa niin laajan verkoston erilaisia mahdollisia muotoja, että on toisinaan mahdo-

tonta tietää, miten jokin muoto on syntynyt tai mistä se on ottanut mallinsa. 

 

Kun tarkastellaan jonkin kielellisen elementin lainautumista murteesta toiseen, täytyy 

ottaa huomioon, että ”lainana” omaksuttu uusi ääntämys on saattanut samalla tukea sa-

mansuuntaista kotoperäistä kehitystendenssiä. Uudiskehityksen syntyä ja leviämistä ei 

voidakaan tarkasti erotella toisistaan: onhan savolais- ja pohjalaismurteiden erikoisge-

minaatiokin alkanut edustua tasaisesti laajan murrealueen eri alueilla ottaen tukea lä-

hinaapuruston samansuuntaisista tendensseistä ja valloittaen huomattavan lyhyessä ajas-

sa alueen, joka peittää noin neljänneksen Suomen pinta-alasta. (Kettunen 1940: 2; Itko-

nen 1970: 430–431; Palander 1981: 12, 243–244.) Niin ikään kin-liitteen variaatiota 

tarkasteltaessa on otettava huomioon sekä naapurimurteet lainan antajina että kielen-

sisäiset muutostendenssit: siinä missä pitkävokaalisten muotojen tuleminen Vuolijoen 

murteeseen on todennäköisesti savolaiskontaktien vaikutusta, geminaattaliitteisten muo-

tojen syntyminen näyttäisi puolestaan sisäsyntyiseltä muutokselta – onhan muodoille jo 

aiemmin ollut Vuolijoenkin murteessa pohjana yleis- ja erikoisgeminaation synnyttämiä 

geminaattaliitteisiä malleja sekä muita lohkosyntyisyyteen ohjaavia malleja. 

 

On olemassa sekä harppauksellisia että vähittäisiä äänteenmuutoksia. Vähittäisiä muu-

tokset ovat sitä useammin, mitä luontevampi artikulatorinen jatkumo niillä on käytettä-

vissään. Tosin harppauksellisissakin äänteenmuutoksissa, kuten harppauksellisissa kie-

lenmuutoksissa yleensäkin, uudennoksen taajuus nousee vähittäin alkuperäiskannan 

kustannuksella. Hyvä esimerkki vähittäisestä äänteenmuutoksesta on erikoisgeminaatio, 

jonka alalta tunnetaan kaikki mahdolliset siirtymäasteet puolilyhyestä yksinäiskon-

sonantista täysgeminaattaan ja jossa hajonta on suurta samankin murteen sisällä. Vähit-

täisyys koskee osittain myös yleisgeminaatiota, vaikka täysgeminaatta, kehityksen pää-

tepiste, onkin laajoilla alueilla jo vakiintunut. (Itkonen 1970: 429–430, 434.) Tässä tut-



75 
 

kielmassa äänteenmuutoksen vähittäisyys täytyy ottaa huomioon, kun tutkitaan paitsi 

kin-liitteen perusvarianttien distribuutiota myös niiden vokaali- ja konsonanttikvanti-

teettia. 

 

Ne geminaattaliitteiset muodot, jotka eivät selity äännelaillisella kehityksellä ja joita 

pidetään lohkosyntyisinä, näyttäisivät olevan Vuolijoen murteessa tapausryhmänä uu-

dempi tulokas kuin esimerkiksi pitkävokaaliset muodot. Nämä lohkosyntyiset geminaat-

taliitteiset muodothan näkyvät Vuolijoen murteessa vasta 2010-luvun aineistossani, kun 

taas pitkävokaalisia muotoja esiintyy jo 1960-luvun aineistossa ja Mäkelällä (1993: 

115) ja Räisäsellä (1998: 76) on merkintöjä niistä. Geminaattaliitteisten muotojen il-

maantuminen Vuolijoen murteeseen näyttäisi olevan jossain määrin myös hierarkkista: 

Geminaatta-aineshan on jo alkujaan edustunut eräissä tapausryhmissä (assimiloituneet 

liitteet n:n, t:n ja s:n jäljessä sekä ki(i)
x
 ja hi(i)

x
 alkuperäisen loppu-k:n ja -h:n jäljessä) ja 

jo samoihin aikoihin tai ainakin seuraavassa vaiheessa geminoitumisilmiön alaisissa 

muodoissa. Lopulta se on levinnyt muihin äänne- ja painoasemiin – todennäköisesti 

ensimmäisenä yksitavuisiin sanoihin ja sitten analogisesti useampitavuisiin sananmuo-

toihin. 

 

Paunonen (2003: 235) tiivistää, että kielelliset muutokset tapahtuvat hierarkkisesti ja 

vähitellen, koska hierarkkisuus ja vähittäisyys yksinkertaisesti kuuluvat kielellisten 

muutosten luonteeseen ja niiden toteutumistapaan. Yksi syy muutosten vähittäisyydelle 

voi löytyä funktionaalisuudesta: hierarkkinen toteutumistapa antaa kielen järjestelmälle 

mahdollisuuden testata muutoksen vaikutuksia jo muutoksen tapahtuessa. Tällöin muu-

tos ei tapahdu äkillisesti horjuttaen kielen järjestelmää, vaan järjestelmä saa aikaa muu-

toksen seurauksiin sopeutumiseen ja jopa osin muutoksen vaikutusten torjumiseen. Jos 

keskenään kilpailevat muutostendenssit toteutuisivat yhtä aikaa, kieli pirstaloituisi 

useiksi idiolektikohtaisiksi järjestelmiksi. Juuri tästä syystä kielen järjestelmää korjaavat 

muutokset ovat vähittäisiä. Kielensisäisten syiden ohella yhteisön spontaani kontrolli 

pyrkii pitämään kerrallaan muutoksenalaisten kielenpiirteiden määrän pienenä. (Pauno-

nen 2003: 235–236, 238.) 

 

Paunonen esittelee varhaisemmassa artikkelissaan (1976: 84) Hermann Paulin näke-

mykseen, jonka mukaan kieli koostuu erilaisista suhteista ja suhdeverkoista: kielen sa-

nat assosioituvat tajunnassa ryhmiin muototekijöiden, äänneasun tai merkityksen mu-
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kaan. Niin saman sanan paradigmamuodot kuin jonkin muotoryhmän jäsenetkin muo-

dostavat keskenään ryhmiä, jotka voivat jakautua edelleen pienempiin ryhmiin. Kukin 

sana kuuluu useaan ryhmään, ja näin ryhmät limittyvät. Ryhmien väliset suhteet muo-

dostavat suhdekimppuja, jotka määrittävät koko kielen järjestelmää ja sen kehitystä. 

Kielitajussa vaikuttavien assosiaatioyhteyksien ja niiden varaan rakentuvan morfologi-

sen suhdeverkon yhteydet ovat luonteeltaan dynaamisia, sillä ne yhdistelevät, ryhmitte-

levät ja kaavoittavat kielitajussa samankaltaisia elementtejä suuremmiksi kokonaisuuk-

siksi ja pyrkivät näin yhdenmukaistamaan ryhmien välisiä suhteita. Vaikutusyhteyksiin 

perustuva suhdeverkko ei ole staattinen, vaan jollakin kielen järjestelmän alueella tapah-

tuvan kielenmuutosprosessin päätösvaiheessa jokin toinen muutos on toisaalla vasta 

alkamassa. Koska kieli on kokonaisvaltainen järjestelmä, muutokset kytkeytyvätkin 

usein yhteen. Tällöin jo tapahtunut tai parhaillaan meneillään oleva muutos johtaa toi-

seen. (Paunonen 1976: 84–85, 2003: 188.)  

 

Näen edellä kuvatun kaltaisen suhdeverkon myös kin-liitteen variaatiossa, jonka taustal-

la näyttäisi vaikuttavan moniulotteinen muutosvyyhti. Siihen viittaavat erilliset mutta 

kuitenkin toisiinsa limittyvät kielenmuutostendenssit, joita ovat esimerkiksi yleis- ja 

erikoisgeminaatio, lohkosyntyisyys, analogiat ja maantieteellisesti leviävät murrelainat. 

Laajasta muutosvyyhdestä kertoo osaltaan myös tämän tutkielman aineistossa esiintyvä 

laaja morfologinen pintavariaatio: mitä enemmän jossakin muotoryhmässä esiintyy 

morfofonologista vaihtelua, sitä alttiimpi se on muutoksille (Paunonen 2003: 208).  

  



77 
 

6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tässä pro gradu -työssäni tutkinut kin-liitteen ajallista variaatiota Kainuun murre-

alueeseen kuuluvan Vuolijoen murteessa. Nykyään Vuolijoki on osa Kajaania. Halusin 

tutkia Vuolijoen murretta, koska Vuolijoki sijoittuu murremaantieteellisesti hyvin mie-

lenkiintoiselle siirtymävyöhykkeelle yhtäältä Kainuun ja Pohjois-Savon murteiden rajal-

le ja toisaalta savolaismurteiden ja pohjalaismurteiden rajalle. Tällaisia siirtymämurteita 

onkin tutkittu fennistiikassa toistaiseksi vielä melko vähän. Halusin tutkia nimenomaan 

variaationmuutosta, ja toteutin tutkielmani reaaliaikatutkimuksena tarkastellen variaati-

on muuttumista 50 vuodessa. Vertailin kin-liitteen varianttien edustumista 1960- ja 

2010-luvuilla kerätyissä haastatteluaineistoissa. 

 

Yhtenä tutkimuskysymyksenäni kysyin, millaista muutosta kin-liitteen distribuutiossa 

on tapahtunut Vuolijoen murteessa ja mitkä variantit ovat olleet yleistyviä ja mitkä ken-

ties väistyviä. Toisen tutkimuskysymykseni avulla pyrin puolestani löytämään vastauk-

sen siihen, onko kin-liitteen variaationmuutoksen taustalla näkyvissä piirteitä laajem-

masta muutosvyyhdestä ja millaiset tendenssit vaikuttavat variaation muuttumiseen. 

Hypoteesinani pidin yleiskielisen kiˣ-variantin yleistymistä joissakin äänne- ja paino-

asemissa sekä siirtymä-äänteellisen hiˣ-variantin yleistymistä ainakin pääpainottoman 

tavun lyhyen vokaalin jäljessä variantin Vˣ (Aˣ) kustannuksella. Tukea hypoteesilleni 

sain aiemmasta tutkimuksesta. 

 

Tämän tutkielman tutkimustulosten perusteella hypoteesini piti paikkansa: Vahva-

asteinen variantti (k)ki(i)ˣ, joka on vanhastaan esiintynyt Kainuun murteissa pelkästään 

konsonanttien (paitsi n:n) jäljessä, on alkanut esiintyä myös vokaalien jälkeisissä ase-

missa. Kaikkiaan sen osuus on kolminkertaistunut 50 vuodessa. Myös siirtymä-

äänteellinen (h)hi(i)ˣ on laajentanut distribuutiotaan. Vaikka sen odotuksenmukainen 

esiintymisympäristö on vanhastaan ollut oikeastaan vain pääpainollisen tavun jäljessä 

sekä kaikkien pitkien vokaaliainesten jäljessä, sen osuus on noussut merkittävästi sivu-

painollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä ja ennen kaikkea konsonanttien jälkeisissä 

asemissa. Sitä esiintyy jopa alkuperäisen loppu-k:n ja -h:n jäljessä, jolloin se edustuu 

geminaattana. Tällainen yleistyminen on mielenkiintoista, koska (h)hi(i)ˣ-liite on alun 

perin syntynyt siirtymä-äänteestä, joka on sekä ominaiskuuluvuudeltaan että sonorisuu-
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deltaan heikko. Kuitenkaan variantin (h)hi(i)ˣ suhteellinen osuus koko aineistoja tarkas-

teltaessa ei ole kasvanut, vaikka se joissakin äänne- ja painoasemissa onkin yleistynyt. 

 

Kuten olin odottanutkin, heikkoasteinen variantti Vˣ (A)ˣ on tutkimustulosteni perusteel-

la puolestaan väistymässä Vuolijoen murteessa. Variantti on ollut vanhastaan odotuk-

senmukainen pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä, jossa se tosin edelleen on 

joissakin idiolekteissa yleinen. Väistymisen syynä lienee se, ettei monoftongiutunut Vˣ 

(Aˣ) ole kovin helposti hahmottuva variantti. Lisäksi sen kilpailijat (k)ki(i)ˣ ja (h)hi(i)ˣ 

ovat aiemmin olleet yleisiä jo muissa äänne- ja painoasemissa, joista ne on omaksuttu 

myös pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jälkeiseen asemaan. Tutkimustulokset 

vahvistivat niin ikään käsitystäni siitä, että heikkoasteinen iˣ esiintyy Vuolijoen mur-

teessa lähes pelkästään monoftongiutuneina Vˣ (Aˣ) -muotoina ja niistäkin pääsääntöi-

sesti a- ja ä-loppuisiin muotoihin liittyneenä varianttina Aˣ. 

 

Muista heikkoasteisista liitteistä n:n jäljessä esiintyvä ni(i)ˣ on hieman menettänyt suo-

siotaan vahva-asteisen variantin ki(i)ˣ kustannuksella: 1960-luvun aineistossa se esiintyy 

käytännössä yksinomaisena ja 2010-luvun aineistossa sen osuus on 78 %. Assimiloitu-

van variantin Ci(i)ˣ osuus on puolestaan pysynyt suunnilleen samana. Sen esiintymät 

ovat aineistoissani muutenkin hyvin yksittäisiä ja suurilta osin käytännössä leksikaalis-

tunutta nyttiiˣ-muotoa; myös edustuksen idiolekteittaiset erot ovat suuria. Joka tapauk-

sessa Kainuussa vanhastaan harvinainen Ci(i)ˣ lienee omaksuttu Vuolijoen murteeseen 

pohjoissavolaisten kontaktien kautta. 

 

Mielenkiintoinen muutos kin-liitteen variaatiossa on se, että vokaaliloppuinen variantti 

ki on alkanut hajanaisesti esiintyä Vuolijoen murteessa. Muoto esiintyy pelkästään 

2010-luvun aineiston informanteilla ja niistäkin vain muutamassa idiolektissa. Muoto 

on todennäköisesti kulkeutunut Vuolijoen murteeseen pohjalaisten kontaktien kautta. 

Muun muassa tämä osoittaa, että vanhat aluemurteet ja niiden murrerajat ovat nyky-

yhteiskunnassa jo hyvin muuttuvia. 

 

Vuolijoen murteessa erottuvia muutostendenssejä ovat tutkimustulosteni perusteella 

ainakin pitkävokaalisten muotojen yleistyminen varianttien (k)ki(i)ˣ, (h)hi(i)ˣ, ni(i)ˣ ja 

Ci(i)ˣ osalta sekä geminaatallisten muotojen ilmaantuminen Vuolijoen murteeseen. 

Siinä missä muodot selittyvät pitkävokaalisuudellaan ja tavurakenteellaan vielä 1960-
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luvun aineistossa geminoitumisilmiöllä, 2010-luvun aineistossa ne eivät enää ole 

äännelaillisia: geminaatallisia muotoja esiintyy pitkävokaalisten lisäksi myös 

lyhytvokaalisina ja painollisten tavujen lisäksi myös painottomien tavujen jäljessä. 

Geminaattaliitteisiä muotoja kyllä esiintyy sekä savolaisalueella että keski- ja 

pohjoispohjalaisten murteiden alueella, mutta muotojen ilmaantumiselle Vuolijoen 

murteeseen löytyy myös omapohjainen selitys: geminaatta-aines on todennäköisesti 

omaksuttu geminaattaliitteisiin muotoihin joko analogisesti geminaation alaisista 

muodoista tai lohkosyntyisyyden kautta muiden muassa alkuperäisen loppu-k:n ja -h:n 

jälkeisistä muodoista. Myös geminaatta-aineksen sisältävät ni(i)ˣ- ja Ci(i)ˣ-liitteiset 

muodot ovat voineet toimia mallina. Käytännössä mahdollisten mallien valikoima on 

niin suuri, että geminaattaliitteiset muodot ovat voineet ottaa mallinsa yhtäaikaisesti 

useilta eri muodoilta. 

 

Vuolijoen asemaa murrealueitten rajalla sijaitsevana siirtymä- eli välimurteena tukee 

paikkakunnan murteessa esiintyvä suuri variaatio. Variaatiota esiintyy paitsi puhujayh-

teisössä myös idiolekteissa. Joissakin idiolekteissa distribuutio on lähes komplementaa-

rinen, eli varianttien esiintyminen tietyissä äänne- ja painoasemissa on säännöllistä. 

Joissakin idiolekteissa puolestaan esiintyviä variantteja on useita ja ne ovat useissa ään-

ne- ja tavuasemissa vapaassa vaihtelussa. Tällainen sekä puhujayhteisön- että idiolek-

tinsisäinen variaatio on tyypillistä juuri päämurrealueiden reunamilla. Suuri vaihtelevien 

varianttien määrä kertoo myös kielenmuutoksen vähittäisyydestä ja keskeneräisyydestä. 

 

Tutkimusaineistoni perusteella edellä mainitsemani muutostendenssit ovat useimmiten 

niin vahvoja, että ne ulottuvat jopa sellaisiinkin kin-liitteisiin muotoihin, joilla on jo 

lekseemistatus. Uudennokset esiintyvät toisinaan jopa kiinteissä jo- ja ku-juurisissa yh-

tymissä (johhiˣ, kuhhiˣ). Toisaalta joissakin tapauksissa lekseemistatus vähentää variaa-

tiota: jossaiˣ ~ jossaeˣ ~ jossahiˣ -vaihtelua kyllä esiintyy, mutta jossaaˣ on muotona 

puolestaan harvinainen. Mielenkiintoisia ovat myös selvästi sekä muodoltaan että mer-

kitykseltään murteelliset leksikaalistumat, joita Vuolijoen murteessa esiintyy. Näissä 

leksikaalistumissa, joita ovat esimerkiksi ensinnääˣ, siksiiˣ ja aennaaˣ, liiteainekseksi on 

valittu Kainuun murteissakin jokseenkin harvinainen monoftongiutunut Vˣ (Aˣ). Näissä 

leksikaalistumissa esiintyy käytännössä aina yksi ja sama kin-liitteen variantti. 
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Olen tässä tutkielmassa esitellyt Vuolijoen murteessa esiintyvän kin-liitteen variaation 

pääpiirteet ja tarkastellut muutosvyyhteä variaation taustalla. Olen tutkinut variaatiota 

morfofonologisella tasolla ja saanut vastauksia tutkimuskysymyksiini. Jos kin-liitteisten 

muotojen vokaali- tai konsonanttikvantiteetissa tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia 

haluattaisiin tutkia vielä perusteellisemmin, muotoja voitaisiin tutkia useamman kesto-

asteen tarkastelutavalla. Tässä tutkielmassa kuitenkin valitsin tarkkuudeksi kaksiportai-

sen litterointi- ja tarkastelutavan niin vokaali- kuin konsonanttikvantiteetinkin osalta: 

luokittelin liitteen alkukonsonanttiaineksen joko yksinäisäänteeksi (k tai h) tai täysge-

minaataksi (kk tai hh); liitteiden vokaaliaineksen niin ikään luokittelin joko lyhyeksi tai 

pitkäksi (i tai ii). 

 

Tutkimustyötä Vuolijoen murteen kin-liitteen ajallisen variaation parissa olisi tulevai-

suudessa mielenkiintoista jatkaa ottamalla mukaan vielä kolmas aineisto, joka edustaisi 

esimerkiksi tämän päivän vuolijokelaisten nuorten aikuisten murretta. Tällaista reaaliai-

kametodin ja näennäisaikametodin yhdistämistä voidaan toki kritisoida, mutta kolmea 

aineistoa vertailemalla voisi parhaimmillaan saada suuntaa-antavan käsityksen pitem-

män aikajänteen kielenmuutoksesta ja mahdollisesti vielä muista kin-liitteen variaatioon 

vaikuttavista tendensseistä. Tietysti metodien yhdistämisessä pitäisi hyväksyä se, ettei-

vät eri ikäluokkien haastattelut ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Tällaista metodi-

en yhdistämistä on kuitenkin jo harjoitettu fennistiikassa (ks. esim. Kurki 2005), ja nä-

kisin menetelmällä olevan vielä paljon annettavaa fennistiselle tutkimusperinteelle. 
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LIITE 1. Informanttien taustatietoja. 

 

1960-luvun aineiston informantit 

 

Vn90a Syntynyt vuonna 1890 Vuolijoen Ojanperällä. Ollut palvelijana kolme vuotta 

Vuolijoen Käkilahdessa ja muuttanut naimisiin mentyään Vaalan Enonkylään aivan 

Vaalan ja Vuolijoen rajalle. Maatalon emäntä. Nauhoitettu 1966. 

 

Vm88 Syntynyt vuonna 1888 Vuolijoen Saaresmäen Leppikylällä. Asunut myöhemmin 

Saaresmäessä toisella tilalla (Leppikylä on osa Saaresmäkeä). Maanviljelijä. Nauhoitet-

tu 1966. 

 

Vn87 Syntynyt vuonna 1887 Vuolijoen Käkilahdessa, jossa elänyt koko ikänsä. Maata-

lon emäntä. Nauhoitettu 1966. 

 

Vm93 Syntynyt vuonna 1893 Vuolijoen Saaresmäessä, jossa elänyt koko ikänsä. Maan-

viljelijä. Nauhoitettu 1966. 

 

Vn81 Syntynyt vuonna 1881 Vuolijoen Vuottolahdessa. Muuttanut naimisiin mentyään 

Saaresmäkeen ja palannut sieltä 50-vuotiaana takaisin Vuottolahteen. Maatalon emäntä. 

Nauhoitettu 1965. 

 

Vm85 Syntynyt vuonna 1885 Vuolijoen Saaresmäen Leppikylällä, jossa elänyt koko 

ikänsä. Maanviljelijä. Nauhoitettu 1966. 

 

Vn90b Syntynyt vuonna 1890 Vuolijoen Saaresmäen Leppikylällä, jossa elänyt koko 

ikänsä. Ollut ainoastaan toista vuotta töissä palvelijana Vuolijoen kirkonkylällä ja yhden 

kesän Kestilässä. Maatalon emäntä. Nauhoitettu 1966. 

 

Vm99 Syntynyt vuonna 1899 Vuolijoen Manamansalossa (nyk. Vaala), jossa elänyt 

koko ikänsä. Kalastaja. Nauhoitettu 1964. 

 

  



 

 

2010-luvun aineiston informantit 

 

Um38 Syntynyt vuonna 1938 Vuolijoen Vuottolahden Itärannalla. Asunut vuoden Vuo-

lijoen Vuorokkaalla, 35 vuotta Vuolijoen Otanmäessä, ja muuttanut sen jälkeen asu-

maan takaisin Itärannalle. Tehdastyöläinen, joka on työskennellyt myös savotoissa. 

Nauhoitettu 2013. 

 

Um43 Syntynyt vuonna 1943 Vuolijoen Vuottolahdessa, jossa elänyt koko ikänsä. 

Maanviljelijä ja tehdastyöläinen, joka on työskennellyt myös savotoissa. Nauhoitettu 

2013. 

 

Un29 Syntynyt vuonna 1929 Vuolijoen Vuottolahden Itärannalla. Työskennellyt lyhyen 

aikaa Vuottolahdessa, Kajaanissa ja Saaresmäessä. Muuttanut asumaan Vuolijoen Ky-

tökoskelle. Maatalon emäntä, joka on työskennellyt joitakin jaksoja myös kauppa-

apulaisena ja palvelijana. Nauhoitettu 2013. 

 

Un42 Syntynyt vuonna 1942 Vuolijoen Ojanperällä. Työskennellyt lyhyen aikaa Puo-

langalla, Taivalkoskella ja Posiolla, kunnes palannut kuudeksi vuodeksi Vuolijoen 

Ojanperälle. Muuttanut sitten Vuolijoen Vuottolahteen asumaan. Työskennellyt muun 

muassa apulaisena, puhelinkeskuksen hoitajana ja toimistotyöntekijänä. Nauhoitettu 

2013. 

 

Un39 Syntynyt vuonna 1939 Vuolijoen Käkilahden Kallionperällä. Käynyt karjakko-

koulun aikana opissa ja työskentelemässä Kajaanissa ja Sotkamossa lyhyen aikaa. 

Muuttanut 20-vuotiaana Kuusirannalle emännäksi ja asunut paikalla lopun ikänsä. Maa-

talon emäntä. Nauhoitettu 2013. 

 

Un29 Syntynyt vuonna 1929 Vuolijoen kirkonkylällä, jonka lähistöllä asunut lapsuuten-

sa aikana kaikkiaan kolmessa talossa. Muuttanut 23-vuotiaana Otanmäkeen ja asunut 

siellä tähän päivään asti. Harjoittanut useita eri ammatteja sekä teollisuus- että palve-

lusektorilla. Nauhoitettu 2013. 

 

Un35 Syntynyt vuonna 1935 Vuolijoen Itärannalla. Muuttanut sieltä 17-vuotiaana 

Vuottolahteen kauppa-apulaiseksi kolmeksi vuodeksi ja jäänyt sitten miniäksi Vuotto-



 

 

lahteen. Asunut vanhemmalla iällä kymmenen vuotta Kajaanissa ja muuttanut sitten 

Otanmäkeen viettämään eläkepäiviään. Maatalon emäntä. Nauhoitettu 2013. 

 

Um23 Syntynyt vuonna 1923 Vuolijoen Vuottolahdessa ja asunut samalla paikalla koko 

ikänsä. Kertoja on viettänyt muualla ainoastaan kolmisen vuotta, kun hän oli jatkosodan 

aikana rintamalla Syvärin ja Laatokan Karjalan seudulla. Maanviljelijä. Nauhoitettu 

2013. 

  



 

 

LIITE 2. Litteraattiesimerkkejä. 

 

Informantti: Vm85 

Haastatellut: Alpo Räisänen 

Litteroinut: Pauliina Karppinen 

 

(1) voe oom mi(n)ä käöny, monastihhi’ [00:45] 

(2) monastihim minä käöny’ [01:00] 

(3) jos oes isonnuslasi ja muu- muut ollun ni, voenun näkyäs sehhii’ [02:10] 

(4) tuota talavitietä neljä kilometriä van on sitä vii(ettääk kesät niiŋko kaŋkai-

ta kiertellöö [04:10] 

(5) ja siellä on näellä Otammäen herrolla huvilaas siellä Ryynäsellä [04:30] 

(6) se on korkea kyllä sehhii’ [06:05] 

(7) pyitä oŋ kakssii’ ’olluk kerralla [09:45] 

(8) on, se piettys satimiehij jotka on näen, monesta pölökystä [10:20] 

(9) niissä sattuu monastihhi’ [10:50] 

(10) kaksiit teertä olemmaan [10:50] 

(11) aon minä soanu’ ’ett‿oŋ kaksii’ ’ollu [10:55] 

(12) siellä sae poekalinnu’ ’aekana täyvennik kontin hakkeal lintuja [12:45] 

(13) se oli, ensinnääk ku [13:15] 

(14) monastin niitä oli jäniksii- jänishiim meni [13:55] 

(15) ja menihän se tokkapuuhunniv va [14:05] 

(16) niitä oli melekkein usseampi kerta joku jänishi’ [14:15] 

(17) niitä sae olla kakssiij ja [14:45] 

(18) joskus kolomehhii’ ’oli meitä kiertämmään [14:50]   

(19) ni se vielä järähti koppeloeta ja meni se mehtopoekaak kus sattu [15:55] 

(20) joo pittää se ollak koppelollehhi’ [16:00]  

(21) van kuitenni’ ’että läpi pääsit kulkemmaah hyvästi [16:30] 

(22) ensinnää’ ’oli semmones suusta latattava tussari [17:20] 

(23) oesi’ ’ollum minulla nyttiin niinni siellä ni, vormut [’hohtimet’] [19:30] 

(24) ne piti ruutit koataap pyssyy’ ’ensinnääj ja [23:15] 

(25) se suusta latattava minulla ensi’ ’olihik kum minä opettelim mehteämään 

[23:25] 

(26) enneŋ kuitenniin niitä sae [27:25] 



 

 

(27) ooŋ käönys soetimessaa’ [28:05] 

(28) siitä kul lähti märkeähi’ [29:20] 

(29) kyllä ne siellä karheasti- karheasti’ ’aennaaj ja tuota [30:00] 

(30) kaksiih hyppyö ennättää hypätäs sillä, kaksi askelta [32:35] 

(31) kuitennis soapi [32:45] 

(32) ensinnääm mennän ni [34:00] 

(33) ja kummallaak kertoa ku’ ’outin [34:40] 

(34) ne‿on äkäsie tappelemmaannik kun soetimesta tulloo [35:00] 

(35) niij ja ne sillonnik koppelot pemahti [37:45] 

(36) niitä‿on kummallaap puolella [38:45] 

(37) usseennik ku se laolaa ni (se) hyppejää sitte [39:10] 

(38) joo, soepi se syksyllää’ [40:30] 

(39) ne pittää semmoser roŋkatuksen että seŋ kuuloo kaoashi’ ’että missä kop-

peloeta o(h) [40:55] 

(40) tosiaannis se rotkottaa niiŋ kuk kummasti [41:10] 

(41) no oo- oompa tietennit teerellä soijin [41:25] 

(42) ensinnää’ ’i(h)an siinä, sauna’ ’eessä sillä, tantereella ni, soevat [42:15] 

(43) teeriik kun se vielä kuurottaa ni sillä kus siivet on tuollalaella ni [42:30] 

(44) kyllä siellä on, noaraetaa’ [42:40] 

(45) niil‿on yhet paekat missä ne soepi, teerit- teerillää’ [43:00] 

(46) tulloo se, niillehhii’ [43:10] 

(47) oon niillä niin tuota, puolikymmentä ja, kuusii’ ’o(n) [43:30] 

(48) enneŋ kul lehmiehip piti hakkeak kesäkaovet [43:40] 

(49) näkyhän niitä monastihhii’ [43:45] 

(50) koppeloos se on semmonen [47:15] 

(51) se se onniis semmone’ ’että [47:20] 

(52) oom minä ampunu, mehtäsiannii’ [50:00] 

(53) se on niin hyvveä keŋŋäv voijetta että ei jos on kovahiik keŋkä [51:35] 

(54) vanahaak keŋkä ni kyllä laohtuu [51:40] 

(55) ainaa’ ’otettiin se, kus siinä on semmonel läskikerros kerrassaan [51:50] 

(56) näkkyy sitte tuota, vanahemmuutem mehtäsika valtoovan niiltä ketultaas 

sen [54:45] 

  



 

 

Informantti: Un39 

Haastatellut: Pauliina Karppinen 

Litteroinut: Pauliina Karppinen 

 

(1) semmonej joteŋki’ ’al(k)keellinen, sillon, kum minä oon ollup pieni 

[01:10] 

(2) että monestim muiste- muistelen vielä jälkkeempäiŋkin sitä [01:55] 

(3) kuutamollakkit teiŋ koulutehtäviä, pirtimpöyvällä [02:05]  

(4) jonaki’ ’yönä piti tehä [02:25] 

(5) van muistaŋ kerranni’ ’oli kuutamo ja tein [02:30]  

(6) jotakil läksyä mutta en muistam mitä läksyä tein [02:30] 

(7) ja sittev vielä se seoraavakki’ ’om purettu [03:25]  

(8) mutta se‿oj joteŋkis saanun nimensä [03:45] 

(9) ruostevvesi mu- oli usseammallaki ’ihmisillä, kaivossa [04:20]  

(10) siellä sae itek kukkik käöväp pesemässä [04:30] 

(11) nimen’ommaam mustalaesetkik kävi pesemässä pyykkisä [04:35] 

(12) jos on leippää ni se anto to- naapurillekki(h) [05:50]  

(13) minä muistannim monestik ku [05:55] 

(14) naapurin tyttöki(i)t tuli aena kyllään [05:55] 

(15) se‿o(m) paljo käynyt täällä Kuusirannallakkii’ [06:25]  

(16) ni kerrannim minä sitten soitin äitille’ ’että [06:55]  

(17) millä niiŋ ku, pesttiin, ensinnää’ [08:10]  

(18) vaikk(a)‿ois vähä’ ’ollukki rahhaa osttaa [09:15]  

(19) taekka jossaej jos kylässä käöttiin [09:30]  

(20) semmosta oli se pyykinnip pesu [09:45] 

(21) se yläosakkim meni sev verrar rikki [10:00]  

(22) ja meillähiik ka- kato ku [11:10] 

(23) ja äitillähhiik ku’ ’aina oli se vauva, pieni [11:10]  

(24) va’ ’oli niissä hommoakkiik ku, paljo lapsia jo [11:40] 

(25) ei kus se jonakiv vuonna se oli [13:15]  

(26) kerraŋki se sitte oli jo ilta [15:00] 

(27) mutta kuitenki lehtiistä tehhään niitä kerppuja [15:55]  

(28) ja eihän siellähiis sitteŋ ku oli muuripata ja kaikki [17:05] 

(29) varsinniis sieni(aekana, eihän ne malttanul lähtäs sieltä [18:10] 



 

 

(30) soattaahan siinä puoli tunti- tuntihim mennäs se [18:30]  

(31) kuka milloŋki’ ’oli mummulla kaverina [18:45]  

(32) va(s) siinä heinie ja mitä millonkiip piettiin [22:00]  

(33) että minä‿oon hukkaam mennyj johonnit taekka [22:30] 

(34) se oli jotennik katok ku [25:30]  

(35) ku mehu(a ja kiisselie jotaki’ [26:50]  

(36) se‿on arvo(e)tus vieläkii’ [27:40]  

(37) parempi lapselle, tervehtymisseen ja muutennii’ [27:55] 

(38) kun naapuristahhiis semmonem pikkupoeka [28:25] 

(39) siinä ainakki’ ’yle(n) anto, paha olo tuli aina [29:25] 

(40) ni sitte me kuiteŋki sitte soattiin talavella [34:20] 

(41) nelijä kilometri(ä on ensinnääs sieltä minun [36:35]  

(42) se‿oli kuitennis semmonen [38:00] 

(43) joteŋkik ku sai teitä myötem mennä [38:00]  

(44) siinähi’ ’oli sitten [38:05] 

(45) kerrannim menttiin sinne [38:05] 

(46) siellä Kalliomperällähhiin ni [39:25]  

(47) ja arki(iltonahhiik ku sovittiin aena [39:45] 

(48) ihan ne‿on niiŋ ku nykyääŋkiim mutta [40:45] 

(49) ja ossaav vielä tänäkiip päevänä [41:10] 

(50) ni koulussa oli jotakin näetä velliruokie ja [41:50] 

(51) maetopulverista tehttiin vellikkii. [42:00]  

(52) ja sitte jotakih hernekkeittoa [42:10]  

(53) minä‿em muistam montako litrraa itek kuŋkip piti aena viijä [42:20] 

(54) se‿on usseenni’ ’oli se perjantaipäevä [42:25] 

(55) ja on se vieläkkii’ [42:35] 

(56) mullahi’ ’oli niim pitkät villasukat [44:50] 

 

 

 

  



 

 

  LIITE 3. Distribuutiotaulukot. 

 

  TAULUKKO 1. kin-liitteen varianttien distribuutio 1960-luvun aineistossa. 

 

  



 

 

TAULUKKO 2. kin-liitteen varianttien distribuutio 2010-luvun aineistossa. 

 

 

 

  



 

 

LIITE 4. Karttoja tutkimusalueesta. 

 

KARTTA 1. Entinen Vuolijoen kunta ja sen kylät (Maanmittauslaitos, Avoimien aineis-

tojen tiedostopalvelu 18.4.2016). Vuolijoen ja Kajaanin välisen rajan olen piirtänyt yk-

sinkertaistaen itse. 

 

 

  



 

 

KARTTA 2. Kainuun murrealue, jonka eteläisellä rajalla tutkimuspitäjä Vuolijoki 

(Räisänen 1998: 12). 

 

  

  



 

 

KARTTA 3. Vuolijoen sijoittuminen savolaismurteiden alueelle (Lyytikäinen ym. 

2013: 15). 

 

 

 


