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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen aihe ja tehtävä

Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata jälkitavujen vokaalienvälisen h:n edustumista 

(esim. kylähän ~ kylhän ~ kyl(l)ään) Pelkosenniemen ja Savukosken murteen vanhim-

massa tavoitettavissa olevassa kerrostumassa. Lisäksi pohdin edustuksen syitä muun 

muassa asutushistorian, naapurimurteiden ja idiolekteittaisten eroavaisuuksien valossa.  

Aineistonani käytän Suomen kielen nauhoitearkiston (SKNA) ja Oulun nauhoitearkis-

ton (ONA) murrenauhoituksia, joissa on haastateltu kolmeatoista vuosina 1883–1907 

syntynyttä kielenopasta.

Peräpohjalaiseen murrealueeseen kuuluvat Pelkosenniemi ja Savukoski valikoituivat 

tutkimusalueeksi siksi, että niiden murretta on tutkittu erittäin niukasti. Ainoat Pelko-

senniemeä ja Savukoskea sivuavat tutkimukset ovat Knut Cannelinin väitöskirja Tutki-

mus Kemin kielenmurteesta vuodelta 1888, Lauri Kettusen Suomen murteet I–III  

(1930a, 1930b, 1940a, 1940b) ja Harri Mantilan vuoden 1992 väitöskirja Ei tääläkhän 

senthän jokhaishen sanhan hootakhan panna. Cannelinin antamat tiedot ovat kuitenkin 

puutteelliset, sillä hän jättää Savukosken alueen liki tyystin käsittelemättä. Kettusen 

selontekoa taas vaivaa ainakin jälkitavujen vokaalienvälisen h:n osalta tietojen ylimal-

kaisuus ja jopa ristiriitaisuus. Mantilan tutkimuksessa Pelkosenniemeä ja Savukoskea  

tarkastellaan jo lähemmin, mutta siinäkin päähuomio suuntautuu muualle. Muoto-opin  

kokoelmia ei sen paremmin Pelkosenniemeltä kuin Savukoskeltakaan ole kerätty.

Tässä tutkielmassa palaan Mantilan aloittaman työn pariin suuremmalla tutkimusaineis-

tolla. Tutkittava piirre on siis sama mutta maantieteellinen painopiste ja näin ollen lähtö-

kohtainen näkökulma eri. Jälkitavujen vokaalienvälinen h valikoitui tutkittavaksi kielen-

piirteeksi seuraavista syistä:

A. se on peräpohjalaismurteiden tunnusmerkkinen piirre

B. peräpohjalaismurteet on tavattu luokitella sen perusteella

C. sen edustuminen peräpohjalaismurteissa on hyvin monimutkaista

D. se on ollut jatkuvassa muutostilassa koko murrealueella
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E. sen kato on suomen kielen lähihistorian ehkä merkittävin äänteenmuutos.  

(Ks. Mantila 1992: 1–2.)

1.2. Tutkimusalue

1.2.1. Asustushistoriaa

Suomalaisheimoista ensimmäisenä Perämeren rannikolle ja sen jokilaaksoihin ehättivät  

hämäläiset, jotka alkoivat asuttaa vanhoja erämaitaan jo ennen 1000-lukua. 1000–1200-

lukujen aikana Laatokan rannoilta saapuneesta karjalaisväestöstä tuli Kemijokilaakson 

vallitseva asutusryhmä. 1300- ja 1400-luvuilla Kemijoelle suuntautui voimakas 

länsisuomalainen muuttoliike, ja samoihin aikoihin Kemijokisuulle syntyi turkulaisten  

ja gotlantilaisten kauppiaiden tukikohta. (Vahtola 1980: 514, 517, 1996: 134; Enbuske  

2008: 69–70, 78, 85). 1500-luvun puolivälin jälkeen myös savolaisten ekspansio  

saavutti Kemijokilaakson. Ensimmäisetkään uudisasuttajat eivät tulleet asumattomaan  

maahan, sillä saamelaiset olivat harjoittaneet elinkeinojaan Kemijoen varrella jo  

vuosisatojen ajan. Hämäläisten yhteydet pohjoisen saamelaisiin olivat olleet kiinteät jo  

ajanlaskun alusta asti, ja vähitellen kontaktit muuntuivat kauppa- ja verotussuhteiksi.  

Suomalaisasutuksen edetessä osa saamelaisväestöstä sulautui tulijoihin, osa taas 

vetäytyi syvemmälle sisämaahan. (Enbuske 2008: 69–70, 101.)

Karjalainen talonpoikaisasutus ylettyi Rovaniemen korkeudelle jo 1200-luvulla, mutta  

jäi suurelta osin länsisuomalaisen väestön jalkoihin 1400-luvun aikana. (Vahtola 1996:  

135, 143; Enbuske 2008: 79–80.) 1400-luvun alkupuolella Rovaniemelle asettui myös  

muutama saksalais-ruotsalainen kauppias. Asutus ei kuitenkaan päässyt leviämään itään  

Kemijärveä kohti, mihin osaltaan lienevät vaikuttaneet jatkuvat levottomuudet. Ruotsin 

ja Novgorodin – vuodesta 1470 alkaen Moskovan – kilpailu nimittäin aiheutti laaja-

mittaista tuhoa alueella. Esimerkiksi vuonna 1454 vienalainen sotajoukko hävitti kylät  

Kemistä Rovaniemelle, ja vuonna 1517 Perämeren rannikolle tehtiin viisi laajaa hävi-

tysretkeä. Olot rauhoittuivat hetkeksi, kunnes 25-vuotisen sodan aikana vuosina 1570–

95 hyökkäykset jälleen kiihtyivät. Vielä vuonna 1611 Rovaniemellä poltettiin kaksi-

kymmentä taloa, ja vasta vuoden 1617 Stolbovan rauhan myötä olot tyyntyivät 

pysyvästi. (Enbuske 2008: 85–86.)
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Levottomuuksista huolimatta savolaissukuiset uudisasuttajat etenivät jo 1500-luvulla  

Kemijokea ylävirtaan, ja vuosina 1580–1610 Muurolan ja Rovaniemen alueelle saapui 

ainakin 18 savolaissukua. Savolainen uudisasutus levisi edelleen lähes asumattomaan  

Yläkemijokivarteen ja viimein aina Kemijärvelle asti. Vuonna 1631 Kemijärvestä tuli  

Kemin pitäjän maakirjakylä, ja sinne merkittiin 13 verotalollista. Savolaistalonpojat  

eivät muuttaneet alueelle suoraan Savosta vaan alempaa Kemijokilaaksosta sekä Oulu-

joen varrelta. (Enbuske 2008: 101–102.) Jopa kahdeksan mainitusta kolmestatoista 

talonpojasta lienee muuttanut alueelle Muhokselta ja Utajärveltä, ja kaikkiaan Kemi-

järvelle asettui pysyvästi ainakin kaksitoista Oulujokilaakson miestä (Virrankoski 1973:  

26–28; Rytkönen 1990: 53). Kemijärven ja alemman Kemijokivarren asutushistoriat 

poikkeavat siis voimakkaasti toisistaan, mikä osaksi selittänee Kemijärven ja Kemin  

murteiden eroja.

KUVIO 1. Sodankylän, Sompion ja Kemikylän lapinkylät (Wahlenberg 1802).

Suomalaisasutuksen ulkopuolelle jäivät vielä toistaiseksi Sodankylän, Sompion ja  

Kemikylän saamelaisalueet eli lapinkylät, joihin talonpojilla ei ollut lupa asettua  

asumaan (Enbuske 2008: 338). Kuvion 1 kartassa on vuoden 1802 tulkinta mainituista  
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lapinkylistä. Nykyinen Pelkosenniemen kunta koostuu Sompion eteläosasta ja Sodan-

kylän kaakkoiskulmasta, Savukoski taas Sompion keskiosista ja Kemikylästä. Pelkosen-

niemeen kuuluvat tätä nykyä Sodankylän osalta kuvion 1 Pyhäjärven, Hietasuvannon 

(nyk. Suvanto) ja Kairavuopion (nyk. Kairala) sekä Sompiosta Luiron, Saunavaaran ja  

Pelkolan (nyk. kirkonkylä) kylät. Savukoski taas muodostuu Kemikylästä sekä Kiuru-

järven, Tanhuan ja Seitajärven kylistä.

Asutuskieltoa rikottiin jo vuonna 1665, kun Pohjois-Pohjanmaan Lumijoelta Kemi-

järvelle vuonna 1660 muuttanut savolaissukuinen talonpoika Paavali Pelkonen asettui  

Sompion lapinkylään nykyisen Pelkosenniemen kirkonkylän tietämille. Pelkosta ei  

saatu häädettyä alueelta, eikä se vuoden 1673 asutusplakaatin jälkeen ollut tarpeenkaan.  

Plakaatti nimittäin salli uudisasutuksen lapinkylien alueelle, ja pian Pelkonen sai seuraa  

muutamasta muustakin savolaissukuisesta talonpojasta. Varsinaista ryntäystä ei missään 

vaiheessa tapahtunut, mutta uudisasutus eteni joka tapauksessa hiljalleen aina  

Kemikylään ja Sodankylään asti. Myös saamelaiset siirtyivät ennen pitkää talonpoikais-

elinkeinon pariin, ja vähitellen uudisasukkaat ja alkuperäisväestö sekoittuivat. Vuonna 

1760 entiset lapinveron maksajat päätettiin siirtää uudisverolle, ja 1763 vouti lopulta  

merkitsi kaikki saamelaiset talonpojiksi. (Enbuske 2008: 338–341.) Enbuske (2008: 

505) kuvailee Kemin Lapin 1700–1800-luvun väestökehitystä näin:

Kemin Lapin ulkopuolelta ei muuttanut 1700-luvulla eikä vielä 1800-luvun  
alkupuolellakaan kuin yksittäisiä asuttajaperheitä, joten muutos lapinkylien 
lapinveromaksajista uudistalollisiksi tapahtui lähes puhtaasti vanhojen asutus-
sukujen puitteissa. Perinteinen Kemin Lapin metsäsaamelainen kulttuuri muuntui 
talonpoikaiseksi kulttuuriksi – –

Lapinkylien saamelaiset luultavasti ymmärsivät elleivät puhuneetkin suomea jo 1600-

luvulla uudisasukkaiden saapumisen aikaan, sillä vuodelta 1748 on säilynyt maininta,  

että neljä viidestä saamelaisesta osasi myös suomea (Enbuske 2008: 214). 1800-luvulla  

keminsaame sammui kokonaan (Lehtiranta & Seurujärvi-Kari 1992: 131.) Huomattava  

kuitenkin on, että vuoden 1767 maakirjasta on nähtävissä, että lähes kaikilla nykyisen  

Pelkosenniemen alueen talonpojilla on savolaisperäinen sukunimi. Savukosken alueella  

savolaisnimiä on enää kaksi, ja loput kymmenen sukunimeä ovat ilmeisesti saamelaista  

alkuperää. (Ks. Onnela 2006: 32–33.)
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1800-luvulla väestö kasvoi syntyvyyden lisäännyttyä ja kuolleisuuden vähennyttyä, 

mutta suurempia sisäänmuuttoja ei tapahtunut ennen vuosisadan vaihteessa alkaneita  

suuria metsäsavottoja. Tuolloin alueelle toivat vierasta verta kaukaakin tulleet metsätyö-

läiset, joista osa asettui asumaan pysyvästi alueelle. Pelkosenniemi ja Savukoski loh-

kaistiin Sodankylän pitäjästä ja seurakunnasta vasta vuonna 1916. (Onnela 2006: 86 –

87, 583.)

1.2.2. Pelkosenniemi ja Savukoski kielellisenä ympäristönä

Vaikka parin viime vuosikymmenen reaaliaikatutkimuksissa on havaittu, että yksilön 

kielellinen järjestelmä voi muuttua vielä aikuisiälläkin merkittävästi, voimakkaimmin se  

mukautuu ympäristöönsä juuri lapsuuden ja nuoruuden aikana (ks. Mustanoja 2011: 76.) 

Koska lapsuus- ja nuoruusiän merkitys on idiolektin muovautumisen kannalta kiistä-

mätön, tarkastelen tässä luvussa, millaisiin kielellisiin olosuhteisiin informanttini ovat  

syntyneet.

1800–1900-lukujen taitteessa kylienvälinen kanssakäynti on lasten ja nuorten kannalta  

ollut vähäistä ainakin Savukosken alueella, mistä todistaa vuonna 1883 syntynyt 

Värriön informanttini, joka kertoo käyneensä keskuskylä Savukoskella ensimmäistä 

kertaa vasta yli kymmenvuotiaana. Syynä tähän olivat pitkät etäisyydet ja vaivalloiset  

yhteydet. Kyliä yhdistivät vain vesireitit, kinttupolut ja talvitiet, ja koska hevosten  

vetämiä rattaita ei vuosisadan vaihteessa vielä alueella ollut – näin kertoo Värriön infor-

mantti –, kaikki matkat oli tehtävä jalan ja veneellä tai talvisin porojen vetämänä.  

Esimerkiksi Seitajärven yksinäiseltä erämaatilalta matkaa naapuriin Värriöön oli polkua  

pitkin 13,6 kilometriä (Plitz & Soosalu 2011: 35). Ei siis ole mikään ihme, että lapset 

pysyivät ensimmäiset vuotensa tiiviisti kotikylissään. Ainakin Värriön ja Seitajärven 

kaltaisissa muutaman talon kylissä tämä on tarkoittanut sitä, että lasten päivittäisen  

kieliyhteisön muodostivat oma perhe ja naapuritalojen asukkaat, jotka olivat yleensä  

sukulaisia. On selvää, että tällaisessa tilanteessa vanhempien ja isovanhempien anta-

malla kielellisellä esimerkillä on enemmän merkitystä kuin tiheämmin asutuilla alueilla.  

Pelkosenniemi on pinta-alaltaan Savukoskea huomattavasti pienempi ja kylienväliset  

etäisyydet lyhyempiä. Kylät olivat siellä myös hieman runsasväkisempiä ja asutus näin 

ollen tiivimpää. Sielläkin kylät sijaitsivat silti varsin etäällä toisistaan.
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Esitän vielä havainnollisuuden vuoksi luettelon Savukosken kylistä ja tiloista 1890-lu-

vulla. Kylistä suurin ja merkittävin oli Saukoski eli Savukoski, jossa oli Värriön infor-

mantin mukaan tuolloin kuusi "savua" eli tilaa. Nousu, Kuosku ja Martti olivat myös 

useamman tilan kyliä. Värriöllä sen sijaan oli vain yksi talo ja yksi torppa. Yhden tilan  

kyliä olivat myös Arajärvi eli Seitajärvi, Kiurujärvi ja Tanhua. Hihnavaarassa, Marjasu-

vannolla ja Viitalassa eli Viitataipaleessa sijaitsivat vielä yksittäiset torpat (Onnela  

2006: 39–40). Hyvän kuvan Pelkosenniemestä ja Savukoskesta saa kuvion 2 kartasta, 

joka on vuodelta 1863. 

KUVIO 2. Nykyistä Pelkosenniemeä ja Savukoskea. Gyldén, C. W.: Karta öfver 

Finland: Sektionen B4: nordöstra delen af Kemi härad och östra delen af Lappmarkens 

härad.

Huomattavaa on, ettei tilanne muuttunut juurikaan kolmessakymmenessä vuodessa – 

Savukosken osalta vain Hihnavaaran ja Marjasuvannon torpat puuttuvat, sillä ne perus-
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tettiin vasta vuonna 1880-luvulla (Onnela 2006: 62). Lisäksi kartassa on eräs virhe: 

Seitajärveksi merkitty tila on oikeasti Värriö.

Muodollinen opetus on myös merkittävä kieleen vaikuttava tekijä. Kairalaan perustettiin 

kansakoulu vuonna 1905, joka kuitenkin siirrettiin keskeisemmälle paikalle Pelkosen-

niemen kylään vuonna 1908. Savukosken kylässä kansakoulu toimi aluksi vuosina 

1901–06. Toiminta kuitenkin keskeytyi ja jatkui vasta vuonna 1916 (Onnela 2006: 462–

465). Pitkien etäisyyksien vuoksi kaikki lapset eivät kuitenkaan kansakouluun päässeet.  

Nämä kävivät kiertokoulua, jossa opetti katekeetta. Värriön informantin mukaan kierto-

koulu kesti seitsemän viikkoa, kun taas Seitajärven opas kertoo, että sitä pidettiin kah-

den viikon ajan joka talvi. Ero selittynee sillä, että Värriön opas oli syntynyt yksitoista  

vuotta Seitajärven informanttia aiemmin; käytänteet olivat tuona aikana ilmeisesti ehti-

neet muuttua. Sodankylän pitäjä oli jaettu useisiin katekeettapiireihin. Vuosina 1892–

1898 piirit olivat nykyisen Pelkosenniemen ja Savukosken osalta: 

1. Kelujärven piiri: Kelujärven kylä sekä Kiurujärven, Tanhuan ja Hietakosken 

talot, koulupaikka Kelujärvi;

2. Martinkylän piiri: Martin ja Värriön kylät sekä Arajärven (eli Seitajärven) talo, 

koulupaikkana Martti;

3. Kuoskun piiri: Savukosken, Kuoskun ja Nousun kylät sekä Viitataipaleen talot 

(siis Viitala ja Marjasuvanto), koulupaikkana Savukoski ja Kuosku.

4. Pelkosenniemen piiri: Pelkosenniemen, Saunavaaran ja Pyhäjärven kylät, 

koulupaikkana Pelkosenniemi

5. Kairalan piiri: Kairalan, Suvannon ja Luiron kylät, koulupaikkana Kairala. 

(Onnela 2006: 451–452.) 

Ensimmäisen piirin Kelujärvi kuuluu tätä nykyä Sodankylään, Kiurujärvi ja Tanhua taas 

Savukoskeen. Hietakosken talon sijainnista en ole löytänyt tietoa, mutta kyseessä oli  

vuonna 1881 perustettu torppa (Onnela 2006: 26). Vuosien 1898–1912 koulualuejakoa 

on vaikeampi tulkita, mutta ilmeisesti Kiurujärvi ja Tanhua luettiin osaksi Sompiota eli  

edelleen Kelujärven yhteyteen. Onnelan esityksen perusteella vuoden 1912 piirijaon 

osalta on mahdotonta tehdä tarkempia erittelyjä. (2006: 453.)
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Katekeettoja vuosina 1887–1916 oli yhteensä neljä: tyrnäväläinen Isak Kokkoniemi  

1887–1897, sodankyläläiset J. A. Hietanen 1898–1924 ja J. D. Sipola 1898–1942 sekä 

savukoskelainen Sabina Kangas 1912–16. Nämä olivat saaneet koulutuksekseen 

kansakoulun, ja viimeksi mainittu oli lisäksi käynyt Perä-Pohjolan kansanopiston. 

Katekeetat olivat siis yleensä paikallisia ja vähän koulutettuja. (Onnela 2006: 451–452).  

Kiertokoulun lisäksi kokoonnuttiin kahdesti vuodessa pari–kolme päivää kestäneille 

kinkereille, jossa Sodankylän pappi koetteli niin aikuisten kuin lastenkin lukutaidon ja  

raamatuntietämyksen. Kinkereiden kestosta antavat todistuksen useatkin informanteis-

tani. Jokaisen oli edelleen käytävä Sodankylän kirkonkylällä rippikoulu, joka kesti  

Seitajärven oppaan mukaan viikon. (Ks. myös Onnela 436–445.)

1.3. Jälkitavujen vokaalienvälinen h 

1.3.1. Historiaa

Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n arvellaan kehittyneen kantasuomen aikana sibilanteis-

ta *s ja *z, joista jälkimmäinen oli s:n heikon asteen vastine (Aminoff 1871: 12–13; Se-

tälä 1899: 243–247; Posti 1953: 59–63; Hakulinen 1979: 55, 65–66; Kallio 2007: 237–

238). Kantasuomen konsonanttihistorian relatiivista kronologiaa tutkineen Petri Kallion 

mukaan *s on muuttunut h:ksi hitaasti ja asteittain, mutta kuitenkin vasta * ti > *ci 

-muutoksen (perinteisemmin tietysti *ti > si) jälkeen. *s : *z -paradigman taustalla oli 

foneettinen vaihtelusuhde *s ~ *z, joka fonemaattistui, kun heikko aste lankesi yhteen 

h:n kanssa. Tämä muutos lienee tapahtunut myöhäiskantasuomeen mennessä. (2007:  

237–238.) Lauri Postin (1953: 6) superstraattiteorian mukaan molempien muutosten syy 

oli germaanien tekemissä ääntämisvirheissä. Hypoteesi on kuitenkin kiistanalainen (ks.  

Kallio 2000: 82–83, 2007: 230–231). Kallio ajoittaa myöhäiskantasuomen ajanlaskun 

alun jälkeiselle ensimmäiselle vuosituhannelle (2006: 19, 2007: 246, 2012: 230, 233; 

vrt. Lehtinen 2007: 244). Myöhäiskantasuomalaisen vaiheen alkaessa kantasuomeen oli 

ehtinyt kehittyä jo useita murteita (Kallio 2007: 243–244.) Kuviossa 3 on esitetty yksi  

tulkinta kantasuomen murteutumisesta.
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KUVIO 3. Kantasuomen murteet Kallion mukaan (2012: 226).

Yllä maininut äänteenmuutokset tapahtuivat jälkitavujen vokaalienvälisen h:n osalta 

seuraavissa muotoryhmissä: 

A. *s- sekä *s : *z -nominien vokaalivartaloissa, esim. *sernes : *sernesen > 

hernex : hernehen, *ruγis : *rukizin > ruis : rukihin (Setälä 1899: 299; 

Hakulinen 1979: 55, 142–146)

B. latiivin *s : *z -tunnuksessa, jonka perillinen esiintyy illatiivin tunnuksessa, 

esim. *kyläzen > *kylähen > kylähän, sekä hinen-johdoksissa, esim. kätehinen, 

ja (*alazalla > alahalla >) alhaalla-tyyppisissä adverbeissa (Genetz 1880: 187; 

Setälä 1899: 244–245; Tunkelo 1930: 371–372; Hakulinen 1979: 55, 103–104, 

147–148)

C. 3. persoonan tunnuksessa *sen : *zen, joka jälkeläinen tavataan passiivin 

imperfektissä, konditionaalissa ja potentiaalissa, esim. tultihin, tultisihin, 

tultanehen, refleksiivin imperfektissä, esim. laskehen ‘laskeutuu’, passiivin 

sekä yksikön ja monikon 3. persoonan imperatiivissa, esim. sanottakohon, 

sanokohon, sanokohot, sekä hVn-tyypin possessiivisuffiksissa, esim. 

sisarellehen (Setälä 1899: 245–246; Rapola 1966: 407; Hakulinen 1979: 55, 

114, 240, 251).

h esiintyy myös niissä *s- ja *s : *z -nominien johdoksissa, joissa se jäänyt vokaalien-

väliseen asemaan. Tällaisia ovat inen- ja Us-johdokset, esim. Agricolan teruehydhexen,  

rikkahus, muurhainen (Ojansuu 1903: 94; Rapola 1966: 255; Mantila 1992: 138). 

Illatiivin s on poikkeuksellisesti säilynyt muuttumattomana h:lla alkavan lyhyen avo-

tavun jäljessä. Tässä kyseeseen tulevat supistumanominit, esim. karjalan (*hernehisen 

> ) hernehize. Tähän muotoryhmään on myöhemmin suomen kirjakielessä ja suuressa  
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osassa murteita analogisesti yleistetty punainen : punaisehen -tyyppisten nominien illa-

tiivin sehen- , sihin-pääte, esim. venehesehen. (Setälä 1899: 247–249; Hakulinen 1979: 

103–104.)

Lisäksi yhteissuomalaisena aikana h syntyi analogisesti seuraaviin muotoryhmiin: 

A. passiivin preesensiin, esim. tullahan, vrt. ksm. *tulδaksen (Setälä 1899: 245; 

Hakulinen 1979: 241–242) 

B. aktiivin toisen partisiipin vokaalivartaloihin, esim. tullehet, vrt. ksm. *tulnuδet 

(Hakulinen 1979: 215) 

C. *ek-nominien vokaalivartaloihin, esim. vuodex : vuotehet, vrt. ksm. *vootek : 

*vooteγet (Hakulinen 1979: 51, 119–120).

*eh- ja *ek-vartaloista kehittyi johdinaines ex : ehe, esim. rämex : rämehen, joka esiintyy 

kex-, lex-, nex-, nnex- ja rex-johtimissa, esim. saarekkehen, hiutalehen, murenehen, alan-

tehen, askarehen (Hakulinen 1979: 55, 157, 162–63, 171–172, 175–176, 207, 209). *s : 

*z -nomineista taas kehittyi johdinaines s : h, esim. eväs : evähän, joka tavataan iAs- ~ 

jAs-, kAs-, lAs-, liAs- ja lis-johtimissa, esim. äveriähän, arvokkahan, työlähän, unelia-

han, saalihin (Hakulinen 1979: 136, 150–151, 156–157, 162, 164, 202–203, 207, 210). 

Muita yhteissuomalaisen ajan h-innovaatiota lienevät vapaa-nominin h:lliset taivutus-

vartalot sekä jokainen-pronominaalin h:llinen asu (ks. Setälä 1899: 66; Rapola 1925: 

84; Tunkelo 1930: 389; Rapola 1966: 163–164; Mantila 1992: 18, 222).

Jälkitavujen vokaalienvälinen h on sittemmin kadonnut lähes tai täysin kokonaan suu-

resta osasta itämerensuomalaisia kieliä ja suomen murteita (Rapola 1966: 256–257,  

261–264; Mantila 1992: 23). Suomessa se on säilynyt parhaiten Kaakkois-Hämeen Iitin  

ryhmän murteissa, Etelä-Pohjanmaan murteissa sekä Satakunnan puoleisissa Etelä-

Pohjanmaan naapurimurteissa, Keski-Pohjanmaalla Vetelinjoen sekä Lestijoen murteis-

sa ja Peräpohjolan murteissa (Laurosela 1913: 149–155; Kettunen 1930b: 49–50, 58–

60, 75–81;  Rapola 1966: 225–256) Muissa pohjalais- ja länsimurteissa h on pääosin hä-

vinnyt; jäänteitä voi kuitenkin havaita sieltä täältä (Kettunen 1930b: 77; Pääkkönen  

1971: 71; Rapola 1966: 256–257, 261–264;  ks. myös Mantila 1992: 10–11, 15–19). 

Piirre on ollut aiemmin yhteinen koko pohjalaiselle murrealueelle, mutta myöhempi  

savolainen vaikutus on katkaissut yhtenäisyyden kahdesta kohtaa: ensinnäkin Etelä-
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Pohjanmaalla niin sanotun savolaiskiilan alueella ja toiseksi Keski- ja Pohjois-Pohjan-

maalla (Kettunen 1930b: 58–59; Rapola 1966: 260; Mantila 1992: 151). Viimeksi mai-

nittuihin murteisiin h lienee kuulunut vielä 1700-luvulla – kenties hieman myöhem-

päänkin (Mantila & Pääkkönen 2010: 124; ks. myös Rapola 1965: 201 ja Mantila 1992: 

11). Kalajoen–Pyhäjoen välillä kato ei ole ollut täydellinen, ja lukuisia h:n esiintymiä 

onkin kirjattu muoto-opin kokoelmiin ja opinnäytetutkielmiin (Mantila 1992: 10–11).

Lounais- ja hämäläismurteissa katoedustus lienee alkanut vallata alaa voimakkaasti jo  

1400-luvulla loppupuolella, ja 1600-luvun alkaessa kato on ollut jo selvästi yleisin 

kanta (ks. Ojansuu 1903: 97; Mantila 1992: 15–16). Yläsatakunnassa säilyminen ja kato  

ovat kilpailleet varsin tasaväkisinä ainakin vielä 1600-luvun alkupuolella (Rapola 1925:  

58, 69–70, 73, 83–87, 89). h on sielläkin joutunut hiljalleen väistymään lukuun otta-

matta Etelä-Pohjanmaan murrealueeseen rajoittuvia alueita (Kettunen 1930b: 59; Man-

tila 1992: 17). Kaakkois-Hämeen Iitin ryhmässä h on puolestaan säilynyt kaikissa myö-

häiskanta- ja yhteissuomalaisissa asemissa (Lindén 1942: 113–119) Edellä lueteltujen  

tietojen perusteella voitaneenkin päätellä, että ainakin vielä 1400–luvun alkupuolella  

Suomen rannikkoseudut Tornionjoelta Kymijoelle oli enemmän tai vähemmän säännöl-

listä h-aluetta lukuun ottamatta tietysti ruotsinkielisen väestön asuttamia seutuja.

Itämurteista h on hävinnyt lähes täydellisesti. Kato on nuorempi kuin δ:n ja γ:n kadot 

sekä jälkitavujen AA:n diftongiutuminen, sillä h:n kadon myötä syntyneet jälkitavujen 

AA:t ovat säilyneet entisellään suuressa osassa murteita, esim. lampahat > lampaat  vrt. 

(*hintaδa > ) hintoa (Rapola 1966: 263, 411–412). Yhtenä ikäämiskriteerinä voidaan 

pitää sitä, että Savolaismurteiden alueilla toimineet kirjurit ovat käyttäneet h:ta vielä 

1500–1700-luvuilla (Turunen 1959: 147–149). Vermlannin metsäsuomalaisten murteista 

h on kadonnut, minkä perusteella on syytä olettaa, että kato on ollut ellei täydellinen  

niin ainakin varsin pitkälle edennyt savolaismurteiden länsiosissa 1600-lukun alkupuo-

lella. Hieman aiemmin samasta länsisavolaisesta murrekannasta on syntynyt myös 

savolaiskiila, joten h:ttomuus lienee katkaissut Pohjanmaan h-edustuksen yhtenäisyyden 

juuri tuolloin. (Ks. Kettunen 1930b: 147–150.) Kaakkoismurteista h on kadonnut lu-

kuun ottamatta eräitä poikkeuksia (ks. Mantila 1992: 21–22).

Itämerensuomalaisista kielistä karjala, lyydi ja vepsä ovat säilyttäneet h:n kaikissa alku-

peräisissä muotoryhmissä (Tunkelo 1946: 734–739). Lyydissä toisin katoakin tavataan 
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murteittain (Turunen 1946: 249–260). Muista kielistä ainoastaan Etelä-Viron Võrun  

murteessa tavataan h joskus säilyneenä sivupainollisen tavun jäljessä (Kettunen 1962: 

100).

Osassa h:n säilyttäneitä murteita on tapahtunut h:n etisen vokaalin kato eli ns. sisäheitto, 

kun h on sijainnut kahden samanlaisen vokaalin välissä, esim. rantahan > ranthan. Sisä-

heittoa tavataan Etelä-Pohjanmaan murteiden pohjoisosissa, Keski-Pohjanmaalla Vete-

linjoen murteessa sekä pienessä osassa Lestijoen murrettakin ja Peräpohjolassa Kemin  

sekä Tornion murteistoissa (Aminoff 1971: 8; Cannelin 1888: 3; Kettunen 1930b: 75). 

Asiakirjojen ja Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennosten perusteella h:ta edeltävän 

vokaalin sisäheittoa on esiintynyt alkuperäisen vokalismin rinnalla myös Pohjois-Poh-

janmaalla 1600-luvun alussa ja vielä 1700-luvullakin (Mantila & Pääkkönen 2010:  

124.) Edelleen asiakirjoista voidaan päätellä, että Kemin ja Tornion murteisiin sisäheitto 

on vakiintunut viimeistään 1500-luvulla. Mantila arvelee, että sisäheittokehityksellä on  

ollut kaksi erillistä synnyinsijaa, joista toinen on sijainnut Etelä-Pohjanmaan pohjois-

osissa ja Vetelinjoella sekä niiden välisellä alueella ennen savolaiskiilan syntyä ja toinen  

jossain Perämeren rannikolla. Koska on oletettavaa, että vakiintunutta sisäheittoisuutta 

on edeltänyt vakiintumaton aika, kehitys lienee alkanut viimeistään jo 1400-luvulla  

mutta mahdollisesti jo paljon aiemmin. (1992: 150–152.)

Kiinnostavasti myös vepsässä ja osin karjalan lyydiläismurteissakin tavataan h:n etisen 

vokaalin sisäheittoa. Mantila mainitsee erityisesti äänisvepsän ja osin keskivepsänkin h-

kannan tietyiltä osin muistuttavan Tornion murteen pohjoisosien edustuksia. (1992: 49–

50.) Houkuttelevaa olisikin yhdistää yhtäältä vepsän ja lyydiläismurteiden ja toisaalta  

pohjalaismurteiden sisäheitto toisiinsa (ks. Kettunen 1930b: 84 ja Mantila 1992: 49–50).  

Kun vielä tiedetään, että Oulun, Iin ja Kemin jokilaaksoihin on suuntautunut voimakas 

karjalainen asutussykäys 1000–1200-luvuilla, tekisi kerrassaan mieli olettaa sisäheiton 

saapuneen Pohjois-Pohjanmaalle ja Peräpohjolaan heidän mukanaan. Laatokan rannoilta 

h sisäheittoineen olisi sittemmin kadonnut ja jäänyt elämään vain periferioissa kuten  

vepsässä ja pohjalaismurteissa. Periaatteessa Vetelinjoen–Etelä-Pohjanmaan sisäheitto-

edustuskin olisi yksinkertaisin selittää joko suoraan Laatokan Karjalasta tai Perämeren 

rannikon kautta tulleiden uudisasukkaiden mukanaan tuomaksi. Tällaisesta muuttoliik-

keestä ei kuitenkaan ole mitään todisteita. (Vrt. Mantila 1992: 151.) Edelleen on huomi-

oitava, että sisäheitto on vepsässä laajempi ilmiö: siellä nimittäin avoimen painottoman  
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sisätavun vokaali on kadonnut, jos edellä oleva tavu on ollut pitkä ja painollinen 

(Tunkelo 1946: 718). Lisäksi Kettunen (1940b: 199) arvelee, että vepsässä h:n etisen 

vokaalin sisäheitto on myöhäistä paikallista kehittymää. h:n säilyneisyyttä sinänsä on 

aika ajoin jo Cannelinista alkaen arveltu karjalaisuudeksi (1888: 5; ks. myös Kettunen 

1930b: 84). h on kuitenkin kuulunut myös alueelle 1300–1400-luvuilla saapuneiden 

länsisuomalaisten uudisasukkaiden puheenparteen.

Merkille on vielä pantava lounaismurteissa ja lounaisissa välimurteissa esiintyvä h:n 

metateeksi kutsuttu ilmiö, jossa h on siirtynyt edeltävän vokaalin etupuolelle. Metateesi  

on rajautunut morfologisesti:

A. eräisiin alkujaan h-loppuisiin supistumanomineihin, esim. imeh > ihmex, mureh 

> murhex, pereh > perhex, valeh > valhex, veneh > venhex, orih > orhi, 

uroholine > urholine

B. alas- ja ylös-adverbien vokaalivartaloihin ja johdoksiin, esim. alahalla > alhal, 

alahinen > alhane, ylähällä > ylhäl 

C. paras-superlatiivin vokaalivartaloihin, esim. parhast

D. eräisiin varas-nominin vokaalivartaloihin ja johdoksiin, esim. varahin > 

varha(i).

E. eräisiin htU- tai htA-johtimellisiin verbeihin, esim. unohta > unhotta, erehty > 

erhetty. 

Äänteenmuutokseen toteutumiseen on vaadittu, että pääpainollinen tavu on ollut lyhyt ja 

että toinen tavu alkanut likvidalla, nasaalilla tai puolivokaalilla. Siirtynyt h on siis aiem-

min joko päättänyt toisen tai aloittanut kolmannen tavun. ihmex-nominissa h on vielä 

poikkeuksellisesti siirtynyt toista tavua aloittavan nasaalinkin edelle. (Ojansuu 1903: 

98–99) Muutos lienee varsin vanha, sillä varhaisin kirjallinen todiste muototyypistä on 

jo vuodelta 1375 (Ikola 1925: 206–207). Osa A–D-tyyppien tapauksista on löytänyt  

tiensä yleiskieleenkin vanhan kirjasuomen kautta. Kirjakielessä ne ovat olleet valta-

edustuksena jo 1600-luvulta lähtien. (Rapola 1965: 201–202.) Mantila ja Kettunen 

pitävät lounaisen metateesin erillään pohjalaisesta sisäheitosta, mutta toisenlaisiakin  

näkemyksiä on esitetty (Kettunen 1928: 127; Mantila 1992: 100; vrt. Airila 1912: 146;  

ks. myös Rapola 1966: 260–261.)
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1.3.2. h:n etisen vokaalin sisäheitto ja analoginen paradigmojen symmetrisaatio

Vetelinjoella ja peräpohjalaismurteissa tavattavia seiphäillä- ja talhoin-tyyppisiä muo-

toja ei voi selittää pelkällä sisäheitolla, sillä niissähän h on alkujaan sijainnut kahden 

erilaisen vokaalin tai diftongin ja vokaalin välissä. Jos h:ta edeltävä vokaali olisi 

tällaisissa muodoissa kadonnut, olisi odotettava (seipähillä >) *seiphillä- ja (talohin >) 

*talhin-tyyppisiä muotoja. seiphäillä- , talhoin-tyypissä onkin kyse analogisesta kehi-

tyksestä, jonka syntyyn oli syynä murteenpuhujien tarve korjata paradigmaattista epä-

symmetriaa. (Mantila 1992: 110–111.) Pyrkimyksenä oli siis lisätä murteen säännöll-

isyyttä. Trudgill (1986: 95–104) nimittää tämänkaltaista tendenssiä yksinkertaistu-

miseksi (simplification). Kun seiphän : seiphälle -yksikkötaivutuksen rinnalle kehittyi 

seiphäille-tyyppinen monikkotaivutus, supistumanomien taivutusparadigma tuli sym-

metriseksi muiden nominien paradigman kanssa, esim. rikhassa : rikhaissa, vrt. kanassa 

: kanoissa. 

Saman paradigmaattisen yhdenmukaistamispyrkimyksen vuoksi (rikkahus >) rikhaus- ja 

(etehinen >) etheinen-tyyppiset johdokset ovat mukautuneet murteen h:ttomien Us- ja 

inen-johdosten asuihin. talhoin-tyyppisessä monikon illatiivissa taas on kyse siitä, että 

supistumanominien vokaalivartaloiden sekä hUs- ja hinen-johdosten saatua mainitunlai-

set “sisäheittyneet” asunsa melkeinpä ainoaksi h:n fonotaksin kannalta poikkeavaksi 

tapausryhmäksi jäivät juuri monikon illatiivit ä- ja e-vartaloita lukuun ottamatta. Lisäksi 

suhde talho(o)n : talhoin on selkeämpi kuin talho(o)n : talohin. Analogiakehitystä moti-

voi myös se, että h sijaitsi selvästi useimmin samanlaisten vokaalien välissä, ja näin  

sisäheitto oli ehdottomasti yleisin kanta. (Mantila 1992: 110–114.)

Mantila arvelee sisäheiton ja analogisen symmetrisaation edenneen seuraavanlaisessa  

järjestyksessä:

1. kahden samanlaisen vokaalin välissä, kun vokaalia edelsi pitkä painollinen tavu, 

esim. rikkahat > rikhat

2. kahden samanlaisen vokaalin välissä, kun vokaalia edelsi lyhyt painollinen tavu, 

esim. kotihin > kothin

3. kahden erilaisen vokaalin välissä, esim. seipähillä > seiphäillä
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4. vokaaliyhtymän tai sivupainollisen i-loppuisen diftongin ja vokaalin välissä sekä 

Us- ja UttA-johdoksissa, esim. kalti(ohon, savotoihin, pamahus, räjähyttää.

 

h:n sijaitessa kahden samanlaisen vokaalin välissä sisäheitto tapahtui luultavasti ensin  

niissä tapauksissa, joissa heittynyttä vokaalia edelsi soinniton konsonantti. (Mantila 

1992: 146–151.) Painottoman i-loppuisen diftongin jälkikomponentti lienee kadonnut jo 

ennen sisäheittoa, joten nämä tapaukset kuuluvat kolmanteen kohtaan, esim. taloihin > 

talohin > talhoin (Mantila 1992: 113). 

Juuri edellä mainittujen analogiamuotojen vuoksi h:n asemaa sisäheittomurteissa 

pidettiin pitkään metateesista johtuvana. Alkujaan tähän tulkintaan oli päätynyt Tornion  

murretta tutkinut Salonius ja hieman myöhemmin myös Kemin murteen osalta Cannelin  

(Salonius 1881: 262; Cannelin 1888: 3, 21). Ilmiötä oli kuitenkin jo aiemmin käsitellyt  

eteläpohjalaisten murteiden osalta Aminoff, jonka mukaan (1871: 8) kyse on sisä-

heitosta eli h:n etisen vokaalin kadosta.

Metateesiteoriasta tuli kuitenkin yleisesti hyväksytty kanta Setälän julistauduttua sen  

kannattajaksi Yhteissuomalaisessa äännehistoriassaan vuonna 1891 (337–338; ks. Man-

tila 1992: 104). Niinpä myöhemmistä tutkijoista sekä Airila (1912), Laurosela (1913) 

että Rapola kutsuvat ilmiötä metateesiksi muitta mutkitta, vaikkakin viimeksi mainittu  

(1927: 36) toteaakin Etelä-Pohjamaan tuphan ~ tupahan -tyyppisten muotojen vaikut-

tavan sisäheittotapauksilta. Suomen kielen äännehistorian luennoissaan vuonna 1966 

Rapola tunnustautuu edelleen Peräpohjan ja Vetelinjoen osalta metateesiteorian kannat-

tajaksi, vaikka pitääkin nyt Etelä-Pohjanmaan muotoja sisäheiton tuloksina (256–260). 

Vastakkaiselle kannalle asettui kuitenkin Kettunen, joka esittää vuonna 1928 ilmesty-

neessä artikkelissaan, että niin Etelä-Pohjanmaan pohjoisosien, Vetelinjoen kuin Perä-

pohjolankin murteiden kohdalla kyse on h:n todella sisäheitosta. Hän pitää seiphäillä-

tyyppisiä muotoja analogisina ja erottaa myös lounaisen metateesin omaksi ilmiökseen.  

(127). Mantila puolsi vuoden 1992 väitöskirjassaan Kettusen hypoteesia ja täydellisti  

sen teoreettisesti (106–115). Tässä tutkielmassa seuraan Kettusen ja Mantilan kantaa, ja  

yksinkertaisuuden vuoksi kutsun myös analogisia muotoja yleensä sisäheittotapauksiksi.
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1.3.3. Edustus peräpohjalaismurteissa

h:n säilyminen liki pitäen kaikissa kanta- ja yhteissuomalaisissa tapauksissa on kuten 

sanottu peräpohjalaismurteiden tunnusmerkkinen piirre. Murteet voidaan jakaa  h:ta 

ympäröivän vokaaliedustuksen perusteella kolmeen pääryhmään: Tornion, Kemin ja 

Kemijärven murteisiin. (Mantila 1992: 1, 11–14.) Fennistisessä dialektologiassa näin on  

tehty alkaen aina Cannelinista, jonka mukaan Kemijärven murteessa h pysyy alku-

peräisellä paikallaan, esim. talohon, kun taas Kemin ja Tornion murteissa se siirtyy 

edeltävän vokaalin taakse. Kemin ja Tornion murteet taas erottaa siirtyneen h:n 

jälkeisen vokaalin kvantiteetti, joka on ensin mainitussa lyhyt, esim. talhon, ja jälkim-

mäisessä pitkä, esim. talhoon. Kemijärven murrealueeseen Cannelin lukee Kemijärven, 

Kuolajärven (nyk. Salla) ja Sodankylän eteläosat Alaperän kylästä (nyk. Pelkosenniemi) 

alkaen, Kemin murteeseen taas Kemin, Simon, Tervolan ja Rovaniemen pitäjät sekä 

Sodankylän pohjois- ja Kittilän itäosat. (1888: 2–4.)

Myös Kettusen mielestä peräpohjalaiset murteet voidaan jakaa kätevästi h:ta ympä-

röivien vokaalien “käsittelyn” perusteella. Tosin hän ei itse noudata periaatetta miten-

kään johdonmukaisesti. Hän näet luokittelee Peräpohjan murteet ensinnäkin kahteen  

pääryhmään eli Kemi- ja Tornionjoen murteistoihin (signumit VI, VII). Ensiksi mainitun 

hän jakaa edelleen neljään osaan: Kemin, Kemijärven, Kuolajärven ja Vesisaaren murre-

alueeseen (VI1–VI4). Näistä ensimmäiseen kuuluvat Kemi, Simo, Rovaniemi, Sodan-

kylän länsiosat sekä Inarin suomea puhuvat alueet, toiseen Kemijärvi, kolmanteen  

Kuolajärvi, Pelkosenniemi, Savukoski sekä Sodankylän itäosat ja neljänteen Vesisaari.  

Kemin ja Vesisaaren murteissa h:ta edeltävä vokaali on hänen mukaansa kadonnut. 

Kemijärven ja Kuolajärven murteissa h:n etinen vokaali on säilynyt alkuperäisenä, 

joskin jälkimmäisessä h itsessään on toisinaan kadonnut. Karttoihinsa hän on kuitenkin 

– edellisen väitteen kanssa ristiriitaisesti – merkinnyt, että Pelkosenniemellä, Savu-

koskella ja Sodankylän itäosissa h:n etinen vokaali on sisäheittynyt Kemin murteen 

tapaan. (1930a: xxxvii, 1930b: 81, 84–85, karttaliite, 1940a: kartat 107–110; ks. kuvio  

4.)

Nykyisin Kemin murrealueeseen luetaan Kemi, Simo, Tervola, Rovaniemi, Sodankylä, 

Kittilä sekä Inari ja Kemijärven murrealueeseen Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi sekä  

Savukoski (ks. Mantila 2000: 198; Wiik 2004: 182, 186). Mantila (1992: 36; 2000: 195)



17

KUVIO 4. Kemin ja Kemijärven murrealueet Kettusen mukaan (1940).

on ehdottanut käytäntöä muutettavaksi siten, että yhtäältä Pelkosenniemi ja Savukoski  

erotettaisiin omaksi ryhmäkseen ja toisaalta Kemijärvi ja Salla omakseen. Hänen laskel-

miensa mukaan h:n etisen vokaalin sisäheitto on nimittäin ehdottomasti yleisin kanta 

Pelkosenniemellä ja Savukoskella. Kemijärvellä ja Sallassa taas h on joko säilynyt alku-

peräisessä asemassaan ellei ole kokonaan kadonnut. (1992: 34, 36). Kettusen mukaan-

han (1930b: 85) h:n kato koskettaa vain Kuolajärveä, josta savolaisvaikutus on sen pai-

koin vienyt. Kalevi Wiik (2004: 191) yhtyy varovaisesti Mantilan kantaan analysoituaan 

Kettusen murrekartastot kehittämänsä laskentamenetelmän avulla. Wiikin metodissa on 

tosin se ilmeinen puute, että se perustuu yksinomaan Kettusen kartastoon. Lisäksi mene-

telmä olettaa kaikki Kettusen esittelemät piirteet murteen luokittelun kannalta saman-
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arvoisiksi, mikä tuntuu epäluontevalta perinteiseen jakoperusteeseen verrattuna. Tässä 

tutkielmassa seuraan lähtökohtaisesti Mantilan ehdottamaa luokittelua.

Vaikka Cannelinin esittämä “perussääntö” on edelleenkin karkeasti arvioiden pätevä,  

h:n edustus on todellisuudessa monimutkaisempi ilmiö. Kemijärven ja Sallan murteissa 

h on siis säilynyt alkuperäisellä paikalla tai harvinaisemmin kadonnut. Mantilan saamat  

katolukemat ovat Kemijärvellä 22,3 ja Sallassa 26,8 prosenttia. Katoa esiintyy jonkin  

verran myös Kemin ja Tornion murteissa, mutta vain tietyin fonotaktisin ehdoin. (1992:  

59, 75–82.) Kemin ja Tornion murteissa on yleensä tapahtunut sisäheitto, mutta tääl-

läkin h:n etinen vokaali on määräasemissa saattanut säilyä alkuperäisenä (Airila 1912:  

143–144; Mantila 1992: 42–58). Kemin ja etenkin Tornion murteissa h on myös tietyis-

sä tapauksissa voinut assimiloitunut edeltävään konsonanttiin (Rapola 1966: 259; Man-

tila 1992: 212–217). Tornion murteistossa esiintyy lisäksi niin sanottu h:n toisen asteen 

metateesi, jossa h on siirtynyt eräissä tapauksissa edeltävän soinnillisen konsonantin  

edelle, esim. saahneet (Airila 1912: 147; Mantila 1992: 153).

Mainittu monimutkaisuus koskettaa myös Pelkosenniemeä ja Savukoskea, jotka sijait-

sevat Kemin ja Kemijärven murrealueiden välissä. Mantilan mukaan h on täällä liki-

main aina säilynyt ja sen etinen vokaali ehdottomasti useimmin heittynyt, mitkä molem-

mat ovat siis selkeitä Kemin murteen ominaisuuksia. Kemijärven läheisyys ilmenee  

kuitenkin silloin tällöin alkuperäisenä vokalismina, mikä koskettaa ennen kaikkea  

(C)VCVhV-jonoja, esim. kylähän. Kaikkiaan alkuperäistyyppisiä muotoja esiintyy 

hänen systemaattisessa aineistossaan 13,8 prosentin verran. (1992: 36–37.) Cannelin 

(1888: 8) puolestaan väittää Pelkosenniemellä (eli silloisessa Alaperän kylässä) puhutta-

van täyttä Kemijärven murretta. Havainnot eivät ole välttämättä ristiriidassa keskenään,  

sillä Cannelin, joka teki tutkimusmatkansa alueelle vuonna 1886, on päässyt käsiksi 

paljon vanhempaan murrekantaan kuin Mantila, jonka vanhimmatkin informantit olivat  

vasta syntyneet Cannelinin väitöskirjan ilmestymisen aikoihin. On kuitenkin huomat-

tava, että Cannelin (1888: 6) arvelee Kemijärven murteen kallistuvan ennen pitkää sisä-

heiton kannalle ja väittää vieläpä huomanneensa oireitakin tähän suuntaan. Hän 

lieneekin kuullut sisäheittoa tai ylilyhyttä h:n etistä vokaalia alkuperäismuotojen rinnal-

la juuri Pelkosenniemellä. Kemijärven pitäjän puolella se tuskin olisi ollut mahdollista,  

sillä Mantilan, Kettusen ja Kemijärven muoto-opin kokoelman todistukset ovat tässä  

suhteessa aivan yksiselitteiset.
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Cannelin (1888: 8) kertoo vielä tavanneensa “Sompion miehiä”, joiden mukaan Luiron  

vartisilla seuduilla puhutaan samaa murretta kuin Inarin Kyrössä. Jos tämän todistuksen  

katsotaan koskevan myös Sompion keskiosia, voidaan Kiurujärven ja Tanhuan sekä 

mahdollisesti myös Seitajärven ja Värriön kylien h-edustuksen ajatella olleen noihin 

aikoihin sisäheittoinen. Tähän suuntaan vihjaa nähdäkseni myös Samuli Paulaharju  

Sompio-teoksessaan (1939), jossa sisäheitto on yksinomainen kanta kaikissa murre-

näytteissä. Tosin h:n jälkeisen vokaalin hän on merkinnyt varsin epäuskottavasti täys-

pitkäksi.

Vielä on muistettava, että Pelkosenniemen ja Savukosken alue on maantieteellisesti  

laaja ja harvaan asuttu, joten on todennäköistä, että yhdessä kylässä puhutaan yhdellä ja  

toisessa toisella tavalla. Tällaisesta antaa viitteitä savukoskelaisen kirjailijan Tyyne  

Martikaisen (2003: 21) näkemys siitä, että sisäheittoisen ja alkuperäistyyppisen h:n raja 

kulkee Savukoskella kirkonkylän ja Kuoskun välillä.

h on säilynyt peräpohjalaisella murrealueella seuraavissa muotoryhmissä:

A. illatiivissa, esim. talohon ~ talho(o)n

B. III infinitiivin tunnuksettomassa ja tunnuksellisessa illatiivissa, esim. tulehen ~ 

tulhe(e)n, tulemahan ~ tulemha(a)n ~ tulehmaan

C. passiivin preesensissa, imperfektissä, konditionaalissa ja imperatiivissa, esim. 

tullahan ~ tulha(a)n, tultihin ~ tulthi(i)n, tultaisihin ~ tultaishi(i)n, tultakohon 

~ tultakho(o)n

D. 3. persoonan possessiivisuffiksissa, esim. tytärtähän ~ tytärthä(ä)n

E. aktiivin II partisiipin vokaalivartaloissa, esim. tullehet ~ tulhe(e)t

F. yksikön ja monikon 3. persoonan imperatiivissa, esim. menköhön ~ 

menkhö(ö)n, menköhöt ~ menkhö(ö)t

G. *eh- ja *ek-nominien vokaalivartalossa, esim. hernehet ~ hernhe(e)t ~ 

herhneet, kastehet ~ kasthe(e)t

H. s : h -nominien vokaalivartalossa, esim. kallihin ~ kalhi(i)n

I. kohtien G. ja H. inen- ja Us-johdoksissa, esim. tervehys ~ tervheys ~ terhveys

J. h(A)inen-johdoksissa, esim. kätehinen ~ kätheinen, muurahainen ~ muurhainen

K. alahalla ~ alha(a)lla -tyyppisissä adverbeissa.
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h esiintyy peräpohjalaismurteissa jälkitavujen vokaalien välissä myös eräissä htA- ja 

htU-verbien taivutusmuodoissa sekä Us- ja UttA-johdoksissa, esim. sairahus, rasahutti 

(Mantila 1992: 54–56.) Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa h on siirtynyt vokaa-

lienväliseen asemaan vasta δ:n kadottua.

Lisäksi peräpohjalaismurteissa esiintyy lukuisia myöhäisiä h-kehittymiä, joissa h 

esiintyy usein varhaisemman palataali- tai dentaalispirantin paikalla, esim. * yhtäγällä > 

yhtähällä ~ yhthä(ä)llä (Airila 1912: 152; Mantila 1992: 14, 218–219, 221–222). Näistä  

myöhäisistä kehittymistä erityisen huomionarvoinen on kAAn-liitepartikkeli. Yleisesti 

on nimittäin arveltu sen kehittyneen yhteissuomalaisen, analogissyntyisen muodon 

*kAhAn ~ *γAhAn pohjalta (ks. Hakulinen 1979: 237). Mantila (1992: 64–67) kuitenkin 

rekonstruoi sille uskottavamman lähtömuodon *kAn ~ *γA n ja pitää peräpohjalaista 

h:llista varianttia murteen omana myöhäisempänä yleistyksenä. Tutkielmassani seuraan  

Mantilan kantaa.

1.4. Aineisto

Systemaattinen aineistoni koostuu kahdestatoista noin tunnin mittaisesta murrenauhoi-

tuksesta, joista kymmenen on peräisin SKNA:n ja kaksi ONA:n kokoelmista. Infor-

mantteja on yhteensä kolmetoista, joista viisi on Pelkosenniemeltä ja kahdeksan Savu-

koskelta. 

Oppaat olen valinnut siten, että tutkimusalue tulee maantieteellisesti mahdollisimman  

laajasti edustetuksi, mistä syystä enemmistö informanteistani on Savukoskelta.  

Tärkeimmäksi ehdoksi asetin, että informantit ovat asuneet samassa kylässä koko 

ikänsä. Tällaisia oppaita löysin SKNA:n ja ONA:n tietojen perusteella kaikkiaan  

kahdestatoista kylästä. Haastatteluja analysoitaessa tosin paljastui, että Suvannon,  

Hihnavaaran ja Saunavaaran oppaat ovat asuneet pidempiä aikoja myös muualla kuin  

kotikylissään. Maantieteellisesti otanta on varsin edustava. Ainoastaan Pelkosenniemen 

kirkonkylältä sekä Savukosken Kiurujärveltä ja Tanhualta en löytänyt sopivia infor-

mantteja. Yhtä kylää edustaa aina yksi informantti, jolta olen analysoinut systemaatt-

isesti tunnin näytteen ja kirjannut kaikki kyseeseen tulevat h- ja katoesiintymät. Poik-

keuksen muodostaa ensinnäkin Pelkosenniemen Luiron äänite, josta olen analysoinut  
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vain isännän osuuden, sillä emäntä on kotoisin Savukosken puolelta Kuoskusta. Isännän 

osuus joka tapauksessa käsittää valtaosan nauhoitteesta ja on erittäin runsassanainen. 

Toinen poikkeus on nousulaisen sisarusparin haastattelu.

Informanttien sukupuolta en ole ottanut huomioon, sillä asetin kattavan kyläedustuksen 

etusijalle, eikä jokaisen kylän kohdalla ollut valinnan varaa. Tämän vuoksi oppaat ovat  

etupäässä miehiä. Olen pyrkinyt valitsemaan paitsi mahdollisimman varhain syntyneet  

informantit myös sellaiset nauhoitteet, jotka on tehty mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa – tutkimusalueelleni on nimittäin tehty keruumatkoja useampaan otteeseen.  

Vertailuaineistona käytän Muoto-opin arkiston Kemijärven, Sallan ja Sodankylän koko-

elmia sekä aiheesta kirjoitettua tutkimuskirjallisuutta.

Pelkosenniemen informantit ovat kotoisin Kairalan, Luiron, Pyhäjärven, Saunavaaran 

sekä Suvannon kylistä. Savukosken oppaat ovat Hihnavaaran, Kuoskun, Martin, Nou-

sun, Seitajärven ja Värriön kylistä sekä kirkonkylältä. Alla on annettu lyhyet kuvaukset  

jokaisesta informantista. Sukuhistoriaa selvitettäessä on hyödynnetty Sodankylän seura-

kunnan rippikirjoja, Internetin sukututkimussivustoja sekä informanttien omia tiedon-

antoja. Nauhojen signumit selviävät tiedostojen nimistä.

Kairalan informantti on syntynyt vuonna 1889. Hän on asunut koko ikänsä kotitilallaan,  

joka on myös hänen isänsä synnyintila. Hänen äitinsä on kotoisin Sodankylän Madet-

koskelta. (SKR 1872–1881: 15, 69, SKR 1901–1910: 135). Haastattelu on tehty vuonna 

1960, ja SKNA on digitoinut nauhan tiedostoihin 559_1a.mp3, 559_1b.mp3, 

559_1c.mp3 ja 559_1dz, joista olen analysoinut ensiksi mainitun.

Luiron opas on syntynyt vuonna 1901 ja asunut synnyinkylässään koko ikänsä kuten 

ilmeisesti isänsäkin (SKR 1882–1891: 55). Hänen vaimonsa on kuten sanottu kotoisin  

Savukosken Kuoskun kylästä. Luiron nauhoitteet ovat vuodelta 1960, ja niitä on analy-

soinut aiemmin myös Mantila (1992). Analysoimani tiedostot ovat SKNA:n 

554_1a.mp3, 554_1b.mp3, 554_1c.mp3, 554_1d.mp3 ja 554_1e.mp3. 

Pyhäjärven informantti on syntynyt vuonna 1907 ja on oppaistani nuorin. Hän on 

syntynyt ja ikänsä asunut Pyhäjärvellä lukuun ottamatta viimeistä viittä vuotta, jotka 

hän on viettänyt kirkonkylällä. Hänen isänsä ja äitinsä ovat molemmat kotoisin Pyhä-
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järveltä (SKR 1901–1910: 75, 223.) Informantti on työskennellyt paikallisilla savotoilla 

14-vuotiaasta alkaen. 19-vuotiaana hän kävi kotikylässään kiertävän käsityökoulun, 

jossa opetettiin myös lukemista ja laskentoa. Pyhäjärven informantti on ollut rintamalla 

sekä talvi- että jatkosodassa. Haastattelu on äänitetty vuonna 1985. Kyseessä on ONA:n 

tiedosto 2135.1 Pelkosenniemi.mp3.

Saunavaaran informantti on syntynyt vuonna 1888. Hänen isänsä on kotoisin Sauna-

vaarasta ja äitinsä Sodankylän kirkonkylältä. Hän on käynyt veljensä kanssa neljä 

vuotta kansakoulua Sodankylän kirkonkylässä, minkä ajan he asuivat enonsa luona. 

Ensimmäisen maailmansodan tienoilla informantti eli ainakin kolmen vuoden ajan  

Yhdysvalloissa, jossa hän muun muassa työskenteli kaivoksella, savotoilla ja rautateillä.  

Kotitilalleen palattuaan hän pysytteli loppuikänsä maanviljelijänä. Haastattelu on tehty  

vuonna 1960, ja sitä on käyttänyt aineistonaan aiemmin myös Mantila (1992). Analy-

soimani tiedostot ovat SKNA:n 561_1a.mp3, 561_1b.mp3 ja 561_1cz.mp3.

Suvannon informantti on syntynyt vuonna 1891. Hän on asunut kotikylässään koko 

ikänsä lukuun ottamatta miehensä kotitilalla vietettyjä vuosia sekä viimeistä neljää  

vuotta, jotka hän viettänyt Pelkosenniemen kirkonkylällä. Hän on ollut evakossa  

Kittilässä. Hänen vanhempansa ovat molemmat syntyperäisiä suvantolaisia, ja hänen  

miehensä on kotoisin Sodankylän Askasta (suvusto.fi/suvannon-hiltuset). Haastattelu on 

vuodelta 1980, ja tiedoston nimi SKNA:ssa on 13745_2az.mp3.

Hihnavaaran opas on syntynyt vuonna 1893. Hän kuuluu ensimmäiseen syntyperäiseen 

hihnavaaralaispolveen, sillä hänen vanhempansa perustivat Hihnavaaran torpan hieman 

ennen hänen syntymäänsä. Hänen isänsä on kotoisin Pelkosenniemen Pyhäjärveltä ja 

äitinsä Savukoskelta (SKR 1859–1871: 38, 1901–1910: 399). Myös Hihnavaaran opas 

on elänyt kotikylänsä ulkopuolella muun muassa veljensä luona Sodankylän Sattasessa. 

Hän on lisäksi kierrellyt kätilön ammatissa ympäri Sodankylää ja Savukoskea. Kätilöksi 

hänet opetti hänen tätinsä. Haastattelu on nauhoitettu vuonna 1959, ja nauha on digitoitu  

SKNA:n tiedostoihin 00175_1a.mp3 ja 00175_1bz.mp3, joista ensiksi mainitun olen 

analysoinut.

Kuoskun opas on syntynyt vuonna 1885. Hänen molemmat vanhempansa ovat 

kuoskulaisia (suvusto.fi/kuosku). Informantti on ollut talvisodassa rintamalla yli 50-
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vuotiaana. Haastattelu on tehty vuonna 1985, jolloin informantti on ollut jo erittäin  

vanha. Iän tuomien rasitusten vuoksi hänen puheestaan on ajoittain erittäin vaikea saada  

selvää. Kyseessä on SKNA:n tiedosto 13741_1a.mp3.

Martin informantti on syntynyt vuonna 1888. Hänen isänsä on martinkyläläinen ja  

äitinsäkin kotoisin Savukoskelta. (SKR 1859–1871: 43, 1872–1881: 34, 41, 1901–1910:  

359). Hän on asunut koko ikänsä Martinkylässä lukuun ottamatta vajaata kahta  

evakossa vietettyä kuukautta. Haastattelu on nauhoitettu vuonna 1959, ja se on digitoitu  

SKNA:n tiedostoon 00178_1az.mp3.

Nousulaissisarukset ovat syntyneet vuosina 1901 ja 1904 ja asuneet syntymäkylässään 

koko ikänsä. Heidän isänsä on syntyperäinen nousulainen ja äitinsä kotoisin Kuola-

järven Onkamosta. Haastattelu on tehty vuonna 1980. Miesinformanttia vaivaa 

pahanlaatuinen hengityselinsairaus, mikä tekee hänen puheestaan hyvin vaikeaselkoista. 

Tiedoston nimi SKNA:ssa on 13742_2az.mp3.

Savukosken kirkonkylän informantti on syntynyt vuonna 1893. Hänen isänsä on samalta 

kylältä kotoisin ja äitinsä Martinkylästä. Informantti on käynyt kansakoulua koti-

kylässään, ja ollut evakossa Tornionjokivarressa ja Kalajoella. Haastattelu on vuodelta  

1980. Kyseessä on SKNA:n tiedosto 13742_1az.mp3.

Seitajärven informantin haastattelu on ONA:n kokoelmista. Analysoimani nauhat on 

digitoitu on tiedostoihin 18A Savukoski.mp3 ja 18B Savukoski.mp3. Ensin mainitun  

tiedoston sisältämä haastattelu on pahasti nopeutunut, joten sitä oli hidastettava äänen-

toisto-ohjelmassa. Jälkimmäisen nauhan on analysoinut aiemmin Mantila (1992). 

Haastattelu on tehty vuonna 1967. Informantti on syntynyt vuonna 1892 ja käynyt  

evakossa Pelkosenniemellä. Hänen isänsä on seitajärveläinen, äitinsä sompiolainen ja  

vaimonsa savukoskelainen (suvusto.fi/riesto). Informantin isänisänisä saapui autioi-

tuneelle Seitajärven tilalle Kittilästä vuonna 1844 (Onnela 2006: 40; Lilja 2011: 14). 

Värriön informantti on syntynyt vuonna 1883. Hänen isänsä on syntyperäinen värriö-

läinen ja äitinsä kotoisin Savukosken Kiurujärveltä. Haastatteluhetkellä vuonna 1959 

hän oli kylän ainoa alkuperäisasukas. Nauhasta digitoitu tiedosto on nimeltään 

00176_1az.mp3, ja se on peräisin SKNA:sta.
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1.5. Teoreettiset ja metodiset valinnat

Tutkielmani esikuvana on toiminut ennen kaikkea Mantilan mainittu väitöskirja, jonka  

metodiikkaa olen pyrkinyt soveltamaan Pelkosenniemen ja Savukosken murteeseen niin  

monipuolisesti kuin mahdollista. Oma näkökulmani on kuitenkin idiolektislähtöinen, ja  

tässä olen seurannut ennen muuta Kaisu Juuselan vuoden 1987 väitöskirjaa Törmäys-

murteen variaatiosta. Esikuvieni vuoksi tutkielmani teoreettiset lähtökohdat ovat hyvin  

monitahoiset.

Kummankin teoksen tapaan tutkimukseni perusaineksia ovat perinteinen dialektologia 

ja murremaantiede. Tutkin siis, missä morfologisissa aineksissa h:ta ja sen eri edustus-

tapoja tavataan, ja lisäksi tarkastelen näiden edustustapojen maantieteellistä levinnei-

syyttä. Mantilalta ja Juuselalta olen perinyt myös sosiolingvistisen näkökulman: 

esimerkiksi eräitä Seitajärven oppaani idiolektin piirteitä ei voine selittää pelkällä  

murteensisäisellä variaatiolla. Arvelenkin hänen haastattelutilanteen muodollisuuden ja  

keskusteluaiheiden vakavuuden vuoksi siirtyvän pois omasta murteestaan kohti pres-

tiisikielen asemassa olevaa kirjakieltä. Tässä kohtaa lähtökohtani eroaa hieman Manti-

lasta. Hänen näkemyksensä mukaan (1992: 27) nimittäin: 

– – ikänsä paikkakunnalla asuneen ja viime vuosisadan vaihteen tienoilla  
syntyneen kielenoppaan käyttämät muodot ovat murretta, vaikka ne eivät olisi-
kaan kielihistoriallisesti moitteettomia. 

Mantila siis pitää eräitä odotuksenvastaisia h:ttomia muotoja jo vanhastaan murteeseen 

kuuluvina. Oma kantani on lähempänä Juuselaa, jonka mukaan:

– – jokainen 1900-luvun alkupuolella syntynyt, ehkäpä joku tätä vanhempikin,  
maaseudun eristynyttä elämää elänyt suomalainen hallitsee oman arkipuheensa 
lisäksi muunkinlaista, piirteiltään joko yleiskieltä tai yleispuhekieltä muistut-
tavaa kielimuotoa, jota hän käyttää virallisissa tai muodollisiksi tajuamissaan  
tilanteissa. 

Kyse ei kuitenkaan välttämättä ole kokonaisvaltaisesta tyylinvaihdoksesta, vaan toisi-

naan muodollisuus ilmenee hyvinkin vähäisinä muutoksina. (1989: 27–28.) On siis  

erotettava yhtäältä oma arkinen murre ja toisaalta Juuselan kuvailema arkipuheesta  

eroava formaalimpi kielimuoto. Uudemmassa tutkimuksessa on käytetty kielellisen 
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resurssin käsitettä kuvaamaan kielenpuhujan kielioppia. Voidaan ajatella, että jokaisella  

kielenpuhujalla on yksilöllinen resurssi, josta hän voi valita ilmaisunsa tilanteen 

luonteen mukaan. Resurssiin saattaa kuulua aineksia useista murteista ja kirjakielestä, ja  

se saattaa kasvaa tai supistua. Seurantatutkimuksissa on edelleen havaittu, ettei idio-

lektin muutokselle voi asettaa ikärajaa. (Ks. Mustanoja 2011: 66, 379).  

Psykososiaaliset muuttujat onkin aina otettava huomioon. Juusela esimerkiksi havaitsi  

tutkimuksessaan, että eräs hänen informanteistaan käytti poikkeuksellisesti isänsä  

murretta, vaikka yleensä ajatellaan lapsen mukautuvan ikätoveriensa murteeseen. Tässä  

tapauksessa isän varakkuus ja hänen murteensa prestiisiasema vaikuttivat pojan murre-

valintaan. (1989: 332.) 

Etenkin Mantilan tutkimuksen perintöä ovat historiallisen dialektologian ja kieli-

historian näkökulmat. Tässä suhteessa olen voinut nojata fennistiikan historiallisesti  

suuntautuneen murteentutkimuksen suureen traditioon, jonka peruja ovat muun muassa  

lukuisat äännehistoriat. Historialliseen dialektologiaan liittyvät luvuissa 2.1.1.1. ja 2.2.1. 

käsitellyt (C)VCVhV-jonot sekä luvun 2.1.2.2. tulehan-tyyppiset III infinitiivin illatiivi-

muodot. Vaikka varsinaista kielihistoriaa sivuan vain harvoin, se kuitenkin muodostaa  

koko tutkielman pohjan. Ilman sitä on mahdotonta ymmärtää myöhäiskanta-

suomalaisten, yhteissuomalaisten ja myöhäisten h-kehittymien ero.

Juuselalta olen ominut sekamurteen tutkimisen metodologiaa. Pelkosenniemen ja  

Savukosken murrehan on kahden selvästi erottuvan murrealueen sijoittuva siirtymä-

murre, jossa varioivat kummankin päämurteen piirteet. Juuselan antaman esimerkin 

mukaisesti erittelen tutkittavana olevan piirteen esiintymät idiolekteittain, sillä 

välimurteissa esiintyvä vaihtelu voi edustua eri tavoin eri yksilöillä. Myös Marjatta  

Palanderin monografia Savonlinnan seudun välimurteiden vaihtelusta (1996) on 

toiminut tässä suhteessa esimerkkinä. Jo aiemmin idiolekteittaista lähestymistapaa ovat  

hyödyntäneet vuonna 1987 ilmestyneet Palanderin ja Nahkolan tutkimukset erikois- ja  

yleisgeminaatiosta.

Niin Mantilan, Juuselan, Palanderin kuin Nahkolankin esimerkkien mukaisesti pyrin 

antamaan mahdollisuuksien mukaan myös kvantitatiivista tietoa. Niinpä olen yleensä  

ilmoittanut idiolekteittain tutkittavan piirteen suhteelliset osuudet ja absoluuttiset frek-
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venssit. Nämä tiedot olen usein sijoittanut tutkielman lukuisiin taulukoihin, joita  

kommentoin tarpeelliseksi katsomiltani osin. Mainittujen tutkimusten tavoin tutkielmani 

liittyy myös ilmiökeskeisen tutkimuksen traditioon. Muita esimerkkejä tältä alalta ovat  

Rapolan Kantasuomalaiset pääpainottomain tavujen i-loppuiset diftongit suomen mur-

teissa vuodelta 1919, Virtarannan vuoden 1958 Pääpainollisen tavun jälkeisen soinnil-

lisen dentaalispirantin edustus suomen murteissa sekä Paunosen vuoden 1974 Monikon 

genetiivin muodostus suomen kielessä I.

Vaikka seuraan Mantilan väitöskirjaa muuten varsin tarkasti, tutkielmani rakenne  

poikkeaa siitä jossain määrin. Olen jakanut analyysini kolmeen päälukuun, joista ensim-

mäisessä käsittelen h:nsa säilyttäneet muodot. Alkuperäisen vokalismin säilyttäneet ja  

sisäheittyneet tapaukset olen edelleen jakanut omiin alalukuihinsa. Toisessa pääluvussa  

analysoin katomuodot, joista erottelen dissimilaatio- ja assimilaatiomuodot sekä muut  

katotapaukset. Assimilaatiot olen siis lukenut katomuotoihin, sillä niissähän h on 

äänteenä hävinnyt vaikkakaan ei jäljittä. Tähän ratkaisuun olen päätynyt myös siitä  

syystä, että assimilaatiotapausten ja varsinaisten katomuotojen erottelu ei ole tutkimus-

alueeni murteessa mitenkään yksiselitteistä. Analyysiosion viimeisessä pääluvussa 

käsittelen systemaattisessa aineistossani esiintyvät myöhäiset h-kehittymät.

Tutkimuskysymykseni tiivistän seuraavasti:

1. Miten myöhäiskanta- ja yhteissuomalainen jälkitavujen vokaalienvälinen h 

edustuu Pelkosenniemen ja Savukosken murteessa?

2. Millaisia myöhäisiä h-kehittymiä murteessa esiintyy?

3. Millaista variaatiota esiintyy ja mitkä ovat idiolekteittaiset erot?

4. Miten Pelkosenniemen ja Savukosken maantieteellinen asema Kemin ja 

Kemijärven murrealueiden välissä ilmenee murteessa ja murteenkäyttäjien 

idiolekteissa?

5. Mitkä muut murteensisäiset ja -ulkoiset tekijät selittävät murteessa ja 

idiolekteissa tavattavaa variaatiota?
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1.6. Esitystekniikka

Esimerkkien transkriptio perustuu muutamin poikkeuksin Mantilan ja Pääkkösen (2010:  

30–34) alla lueteltuihin litterointiperiaatteisiin:

1. Pitkät vokaalit merkitään kirjakielen tapaan kahdella kirjaimella, esim. SavK, 

HIHNAVAARA (32:33) kuljin sitä, Valke(asilmävaarhaj ja, ja puolipitkät 

totutusti aksenttimerkillä, esim. SavK, HIHNAVAARA (6:49) se meni 

Pekkalhàn sitte ja.

2. /ü/ merkitään y:llä, esim. SavK, HIHNAVAARA (12:32) vanhin sisareni͜   otti 

nep pohtimhem pohtin oli tehtyh haapapuusta.

3. Vokaalien välinen tavuraja osoitetaan rivinalisella sulkeella, esim. SavK, 

HIHNAVAARA (3:49) hän alko koti(a Hihnavaarham perustamhan, ja 

vokaaliyhtymien rajalla siirtymä-äänteenä esiintyvät puolivokaalit merkitään 

rivinylisellä pienellä kirjaimella, esim. SavK, SEITAJÄRVI (7:59/B) ompahan 

tääläki͜   ollut tosijaan semmosi(a, kykenevämpi(ä eräitä.

4. Konsonanttien kestoa merkitään totunnaiseen tapaan neliportaisesti: tekee, 

tek̀ee, tek̆kee, tekkee.

5. Redusoitunut ja nasaalivokaaliutunut n on karkeistettu n:ksi.

6. ŋ-äänne on merkitty sen foneettisella merkillä.

7. Merkityksenselitykset ja muut tarkennukset on merkitty hakasulkeisiin, esim. 

Pelk, SAUNAVAARA (37:55/B) tuothil littera [‘kirje’] kätehej ja

8. Tauot puheessa on merkitty pilkulla, esim. SavK, HIHNAVAARA (3:32) ja sitt͜  

ov vielä, viis kilometri(ä, sinnej jokivart̀hè

9. Erisnimet on merkitty isolla alkukirjaimella, esim. SavK, HIHNAVAARA 

(55:26) Mosku se jäi sinnes Sotankylhä̀j ja.

Laryngaaliklusiileja en systemaattisessa aineistossani tavannut. Muutamassa kohdassa 

olen poikennut Mantila ja Pääkkösen periaatteista: 

1. Redusoituneen jälkitavujen vokaalienvälisen h:n olen merkinnyt rivinylisellä 

pienellä h:lla, esim. Pelk, SAUNAVAARA (6:05/B) kaajethaj ja
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2. ylilyhyet h:n etiset vokaalit ja svaavokaalit olen merkinnyt rivinylisellä pienellä  

kirjaimella, esim. Savk, MARTTI (1:00:19) polovihaa sieltä vähitelle ͜  hivutteli  

puun tyvehen.

Luetellut tarkennukset olen tehnyt siksi, että niiden karkeistaminen olisi yksinkertais-

tanut tutkimaani ilmiötä liikaa. Svaavokaalin olisin toki voinut Mantilan ja Pääkkösen  

mukaisesti karkeistaa lyhyeksi vokaaliksi, mutta päädyin kuitenkin tarkempaan erit-

telyyn, koska sen asema murteessa vaikuttaa varsin häilyvältä.

Lisäksi sidoksen merkitsemisessä olen päätynyt vanhempaan merkitsemistapaan eli ala-

kaareen, esim. VÄRRIÖ (1:05:33) nyt s͜  on parhalhan se tappelo. Näin olen tehnyt, 

koska halusin säästää yhdysmerkin yksinomaan tavutusta varten. Ajatusviivalla on mer-

kitty sanan katkeaminen, esim. SavK, KUOSKU (21:51) ne– me– pukkaa kelekhan 

ainat– keula–.

Esimerkkien esitysjärjestys on seuraava:

1. Pelkosenniemen Kairala, Luiro, Pyhäjärvi, Saunavaara ja Suvanto

2. Savukosken Hihnavaara, Kuosku, Martti, Nousu, Savukosken kirkonkylä, 

Seitajärvi ja Värriö

Pelkosenniemen ja Savukosken pitäjistä käytän niiden totuttuja lyhenteitä Pelk ja SavK.  

Kylät olen kirjoittanut Mantilan (1992) esimerkin mukaisesti kokonaisuudessaan  

kapiteelikirjaimilla. Nousun kylästä informantteja on kaksi, joista miespuolisen oppaan  

olen merkinnyt NOUSU/m ja naispuolisen NOUSU/n. Esimerkkiä koskevat tiedot  

esitetään seuraavassa järjestyksessä:

1. Pitäjännimen lyhenne

2. Kylän nimi

3. Esimerkin esiintymisaika ONA:n tai SKNA:n tiedostossa.

En toista pitäjännimen lyhennettä tai kylän nimeä, jos se on sama kuin edellisessä  

esimerkissä. Jos nauhat on digitoitu useampaan tiedostoon, kyseessä oleva tiedosto 

osoitetaan esimerkin esiintymisajan jälkeen kirjaimilla A–E. Esimerkiksi Pelk, LUIRO 
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(0:34/D) eikä leikottu leipiäkä̀ŋ koskàn löytyy SKNA:n tiedostosta 554_1d.mp3. 

Tiedostojen nimet on lueteltu luvussa 1.4.
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2. h:N SÄILYMINEN

2.1. h:n etinen vokaali säilynyt alkuperäisenä tai lyhentyneenä

Olen koonnut systemaattisesta aineistostani alkuperäistyyppiset muodot idiolekteittain 

taulukkoon 1. Muodot on jaettu kolmeen sarakkeeseen: (a) varsinaisiin alkuperäista-

pauksiin (kylähän), (y) muotoihin, joissa h:n etinen vokaali on ylilyhyt (kylähän), sekä 

(a+y) edellä mainittujen yhteismäärään. Sarakkeissa h ja yht. on esitetty h:n säilymäta-

pausten (kylähän ~ kylähän ~ kylhän) sekä kaikkien kyseeseen tulevien tapausten (kylä-

hän ~ kylähän ~ kylhän ~ kyl(l)ään) lukumäärä. Kahteen viimeiseen sarakkeeseen on 

vielä kirjattu alkuperäisten ja ylilyhyiden muotojen prosentuaalinen osuus h:n säilymä-

tapausten (%/h) sekä kaikkien tapausten (%/yht.) määrästä.

TAULUKKO 1. Alkuperäiset h-tapaukset Pelkosenniemen ja Savukosken 

informanteilla.

h:n säilyminen alkuperäisellä paikallaan on varsin harvinaista niin Pelkosenniemellä  

kuin Savukoskellakin. Pelkosenniemen otannassa kaikista h:n säilymätapauksista vain 

10,5 prosenttia on alkuperäistä tyyppiä. Verrattaessa kaikkiin tapauksiin alkuperäis-h 

esiintyy enää 7,1 prosentissa.  Savukoskella vastaavat lukemat ovat enää 6,0 ja 4,9  

prosenttia, ja kun koko tutkimusaluetta tarkastellaan yhtenä yksikkönä, osuudet ovat  

tasan kahdeksan ja kuusi prosenttia. Alkuperäisiksi luen tässä siis myös ylilyhyet 

Informantti a y a+y h yht. %/yht.
KAIRALA 36 3 39 483 538 8,1 7,2
LUIRO 12 4 16 338 452 4,7 3,5
PYHÄJÄRVI 16 0 16 39 346 41,0 4,6
SAUNAVAARA 39 11 50 168 234 29,8 21,4
SUVANTO 1 0 1 134 154 0,7 0,6
Pelk 104 18 122 1162 1724 10,5 7,1
HIHNAVAARA 9 0 9 280 321 3,2 2,8
KUOSKU 3 3 6 90 124 6,7 4,8
MARTTI 4 9 13 280 298 4,6 4,4
NOUSU/m 14 3 17 40 61 42,5 27,9
NOUSU/n 12 8 20 103 108 19,4 18,5
SAVUKOSKI 2 1 3 141 150 2,1 2,0
SEITAJÄRVI 7 0 7 227 377 3,1 1,9
VÄRRIÖ 2 11 13 306 346 4,2 3,8
SavK 53 35 88 1467 1785 6,0 4,9
Yhteensä 157 53 210 2629 3509 8,0 6,0

%/h
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muodot, joiden prosentuaalinen osuus kaikista alkuperäistapauksista on Pelkosen-

niemellä 14,8, Savukoskella 39,8 ja koko tutkimusalueella 25,2.

Mantila (1992: 36) on laskenut oman systemaattisen aineistonsa perusteella Pelkosen-

niemen ja Savukosken alkuperäisyysprosentiksi 13,8, mikä on reilusti yli kaksin-

kertainen määrä omaan tulokseeni nähden. Laskentatapamme eroavat hieman, joten ne  

eivät ole sellaisenaan täysin vertailukelpoisia. En ole nimittäin kelpuuttanut laskuihini  

kAAn-liitepartikkeleita, koska kyseessä lienee myöhäinen h-kehittymä. Jos nämä 

lasketaan mukaan, alkuperäisten muotojen osuus aineistossani laskee edelleen, sillä  

otannassani ei esiintynyt yhtäkään kAhAn-tyyppistä muotoa. Eroa selittänee osaltaan 

Mantilan systemaattisen aineiston Martin informantti, joka on Oulun nauhoitearkiston  

tietojen mukaan muuttanut Savukoskelle vasta 14-vuotiaana naapuripitäjä Kuolajärveltä  

– siis Kemijärven murrealueelta. Näin ollen alkuperäiset muodot ovat hänellä aivan  

odotuksenmukaisia. Lisäksi informantti on asustanut perheensä kanssa aluksi Tulp-

piossa, joka on Savukosken perimmäistä erämaata, ja he lienevätkin olleet alueen  

ainoita asujia. Martinkylään informantti on muuttanut vasta 18-vuotiaana. Koska Man-

tila ei esitä idiolekteittaisia lukemia, Martin oppaan vaikutus tulokseen jää arvoi-

tukseksi. Kuitenkin hänen (1992: 38–43) luettelemansa esimerkit antavat sellaisen 

vaikutelman, että kyse on varsin merkittävästä panoksesta. Nimittäin 38:sta Pelkosen-

niemen ja Savukosken esimerkistä tasan puolet on peräisin häneltä. Huomattavaa on  

myös, että jokainen kAhAn-tyypin seitsemästä esimerkistä on saatu Martin oppaalta. 

Joka tapauksessa niin Mantilan laskelmien kuin omienkin tulosteni mukaan tutkimus-

alueen h-kanta on selvästi lähempänä Kemin kuin Kemijärven murretta. Tilanne muut-

tuu huomattavasti, kun aineistoa tarkastellaan yksilöittäin. Pelkosenniemellä Saunavaa-

ran kylää edustava informantti käyttää runsaahkosti alkuperäisiä muotoja. Näitä on kai-

kista tapauksista hieman yli viidennes. Muototyypin yleisyyden selittänee Saunavaaran  

sijainti Pelkosenniemen eteläreunassa aivan Kemijärven pitäjän rajalla. Kairalan ja Lui-

ron oppaiden kohdalla syytä alkuperäistyypin harvinaisuuteen voi hakea osaksi myös 

otantojen morfologisesta painottuneisuudesta. Molemmat informantit nimittäin käyttä-

vät poikkeuksellisen runsaasti passiivin imperfektimuotoja. Tämä voi aiheuttaa tilastol-

lista vääristymää, sillä Kemin murteessa alkuperäinen tyyppi on mainitussa muotoryh-

mässä äärimmäisen harvinainen (Mantila 1992: 44). Jos passiivin imperfektimuotoja ei  

lasketa mukaan, alkuperäisten h-tapausten osuus nousee Kairalan informantilla jo 12,5 
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prosenttiin. Luiron oppaan kohdalla vastaava muutos ei puolestaan ole merkittävä, sillä  

osuus – 6,3 prosenttia – pysyy varsin marginaalisena vaikka liki kaksinkertaistuukin. 

Esimerkkinä “normaalisti” passiivin imperfektiä käyttävästä informantista käytettäköön  

Saunavaaran opasta, jonka alkuperäisyysprosentti nousee vajaat kolme yksikköä 

24,1:een, kun passiivin imperfektimuodot jätetään huomiotta.

Pyhäjoen informantilla h:n säilyminen on yleensäkin ottaen harvinaista. Huomattavaa 

on, että säilymätapauksista yli neljäkymmentä prosenttia on alkuperäistä tyyppiä. Pyhä-

joki, jonka varrella Pyhäjärven kylä siis sijaitsee, laskee Kemijokeen vasta Kemijärven 

pitäjän puolella, mikä lienee maantiettöminä aikoina vahvistanut yhteyttä Kemijärven  

puoleisiin kyliin. Tämä saattaa toimia jonkinasteisena selityksenä alkuperäismuotojen  

yleisyydelle sisäheitto-h:hon nähden. Tosin jo Gyldénin kartassa vuodelta 1863 (ks. ku-

vio 2) Pyhäjärvi on merkitty yhdistetyksi kinttupoluin niin Suvannon, Saunavaaran kuin 

Pelkosenniemen kyläänkin.

Suvannon aineisto on reilun tunnin kestostaan huolimatta suppea, sillä haastattelu on  

jäänyt hyvin vähäsanaiseksi. Silti jotakin kertonee, että 153:stä mahdollisesta tapauk-

sesta vain yksi on alkuperäistä tyyppiä. Murremaantieteellisesti ajateltuna selitystä  

alkuperäismuotojen harvinaisuudelle voi hakea siitä, että Suvanto sijaitsee Pelkosen-

niemen kylistä lähimpänä Sodankylää – vieläpä saman joen eli Kitisen rannalla kuin itse  

Sodankylän kirkonkyläkin, joten yhteydet Kemin murrealueelle lienevät olleet voimak-

kaat. Informantti on myös asunut 22-vuotiaasta alkaen parisenkymmenen vuoden ajan 

miehensä kotitalossa Sodankylän puolella 24 kilometrin päässä oppaan kotikylästä. 

Tällä on varmaankin ollut oma vaikutuksensa idiolektiin.

Savukosken puolella tilanne on samankaltainen kuin eteläisessä naapurissaan, joskin  

alkuperäiset muodot ovat vieläkin harvinaisempia. Ainoan poikkeuksen muodostaa 

nousulainen sisaruspari, jonka haastattelu on valitettavasti jäänyt varsin vähäpuheiseksi.  

Tutkittavia muotoja heiltä löytyi yhteensä vain 172 kappaletta, mikä on alle puolet idio-

lekteittaisesta keskiarvosta. Lienee kuitenkin selvää, että alkuperäiset muodot ovat heil-

lä huomattavasti yleisempiä kuin muilla savukoskelaisinformanteilla. Nousulaismiehellä  

kaikkiaan 27,9 prosenttia tutkittavista muodoista ja jopa 42,5 prosenttia kaikista h:n säi-

lymätapauksista on alkuperäistä tyyppiä. Naisinformantilla vastaavat luvut ovat 18,5 ja  

19,4, ja kun Nousua tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, lukemat ovat 21,9 ja 25,9. 
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Selitys piillee kylän maantieteellisessä asemassa: Nousuhan sijaitsee aivan Kuolajärven  

rajalla suoran jokiyhteyden päässä Kuolajärven Saijasta, joten yhteydet sinne ja muual-

lekin naapuripitäjään lienevät olleet varsin tiiviit. Lisäksi informanttien äiti on kotoisin  

Kuolajärven puolelta. Odotettavasti seuraavaksi suurin alkuperäisyysprosentti löytyy 

Kuoskusta, joka on Nousun naapurikylä ja joka sijaitsee myös Tenniöjoen varrella.  

Tosin täällä alkuperäistapauksia on enää vajaan viiden prosentin verran.

Savukosken Sodankylän vastaisella rajalla tilanne on aivan toisennäköinen – olkoonkin, 

ettei Sodankylää lähinnä sijaitsevista Tanhuan ja Kiurujärven kylistä ole olemassa  

riittävästi aineistoa, josta asian voisi varmaksi todeta. Seitajärven otannan perusteella on  

kuitenkin pääteltävissä, että Sodankylän rajalla murre seuraa h:n osalta Kemin murteen 

kantaa. Seitajärven oppaalla alkuperäisiä muotoja esiintyy nimittäin ainoastaan 

seitsemän, ja niistäkin yhdessä on mitä luultavimmin kyse näennäisalkuperäisyydestä.  

Tapaus (1:03/A) ei suiŋkaan enään, voi, verrata, sikäläisiä oloja, täkäläisiin oloihin ei 

nimittäin edusta sen enempää Kemijärven (oloin tai olohin) kuin Kemin murteenkaan 

kantaa (olhoin). Arvatenkin kyse on kirjakielestä lainatusta muodosta. Tosin myös 

Hihnavaaran informantilla esiintyy kaksi samanlaista tapausta:

(11:30) mutta täyty lähti(ä isää ja äiti(ä sauvomhà, ja soutamham Martiŋkylän 
seuroihiŋ kun niillä ei ollu͜   ennää käsi(äkkä̀ | (45:18) synnytyspolttoihij ja.

Hihnavaaran oppaalla alkuperäiset muodot ovat Seitajärven informantin tapaan äärim-

mäisen harvinaisia, sillä yllä mainittujen lisäksi löysin niitä vain seitsemän. Toisaalta  

Hihnavaaran ja Seitajärven välissä sijaitsevan Värriön kylän otannassa alkuperäis-

tapauksia on jo neljätoista, joista tosin kymmenen on ylilyhyttä tyyppiä. Savukosken  

kirkonkylän informantilta kuulin vain kolme alkuperäismuotoa. Martin oppaalla tapauk-

sia on kaikkiaan kolmetoista, joista yhdeksässä h:n etinen vokaali on lyhentynyt.
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2.1.1. Fonotaktinen tarkastelu

2.1.1.1. (C)VCVhV-, (C)V(C)CCVhV- ja (C)VV(C)CVhV-jonojen vertailu

Olen laskenut systemaattisesta aineistostani Mantilan esimerkin (1992: 37) innoitta-

mana taulukkoon 2 alkuperäistyypin osuudet kolmessa fonotaktisessa asemassa: 

A. (C)VCVhV-, esim. kylähän

B. (C)V(C)CCVhV-, esim. rantahan

C. (C)VV(C)CVhV-, esim. aikahan.

Tällä tavalla voin tarkastella hänen (1992: 36) esittämäänsä väitettä, jonka mukaan  

Pelkosenniemellä ja Savukoskella “kaikkein useimmin h on pysynyt alkuperäisellä 

paikallaan sellaisen painottoman lyhyen vokaalin jäljessä, jota edeltää lyhyt painollinen  

tavu”, eli siis luettelon A-kohdan kaltaisissa tapauksissa.

Mantila on ottanut mukaan laskelmiinsa vain ne morfologiset ryhmät, joissa  

myöhäiskantasuomalainen h on voinut esiintyä A-tyypin jonossa, ja olen itse menetellyt 

samoin. Kyseeseen tulevat siis nominien illatiivimuodot, *eh-, *ek- ja s : h -supistuma-

nominien vokaalivartalot, h(A)inen-nominit sekä alhaalla-tyyppiset adverbit. (1992: 

37.) Viimeksi mainittuja ei Pelkosenniemen otannassani esiinny lainkaan ja Savu-

koskellakin vain kolme. h(A)inen-nominit ovat hieman tavallisempia yhdeksällä esiinty-

mällään. Esitän tulokset jälleen myös yksilöittäin ja lisäksi erittelen tapaukset, joissa  

h:ta edeltävä vokaali on ylilyhyt.

Taulukon ensimmäiseen sarakepariin olen kirjannut sisäheittotapaukset, toiseen ja 

kolmanteen alkuperäiset sekä ylilyhyet muodot ja neljänteen kaksi viimeksi mainittua  

tyyppiä yhteenlaskettuina. Viimeisissä sarakkeissa kerrotaan vielä selvien ja epäselvien  

tapausten lukumäärät. Sisäheitto- ja alkuperäismuotojen määrät on esitetty sekä abso-

luuttisesti että suhteellisesti. Tulokseni ovat Mantilan kanssa olennaisilta osiltaan yhte-

neväiset, sillä myös omassa systemaattisessa aineistossani h on säilynyt alkuperäisellä 

paikallaan yleisimmin juuri A-jonossa. Saamani prosenttilukemat ovat kuitenkin 

huomattavasti alhaisempia.
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TAULUKKO 2. Alkuperäiset muodot määrätyissä fonotaktisissa asemissa.

(C)VCVhV- sisäh. alkup. ylil.     ap+yl
Informantti f % f % f % f % yht. ?
KAIRALA 15 34,1 23 52,3 1 2,3 24 54,5 44 3
LUIRO 12 42,9 9 32,1 0 0,0 9 32,1 28 0
PYHÄJ 0 0,0 13 34,2 0 0,0 13 34,2 38 0
SAUNAV 4 18,2 14 63,6 4 18,2 18 81,8 22 2
SUVANTO 9 69,2 1 7,7 0 0,0 1 7,7 13 0
Pelk 40 27,6 60 41,4 5 3,4 65 44,8 145 5
HIHNAV 47 94,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 0
KUOSKU 10 71,4 1 7,1 2 14,3 3 21,4 14 1
MARTTI 45 81,8 3 5,5 6 10,9 9 16,4 55 1
NOUSU/m 3 60,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0 5 3
NOUSU/n 6 54,5 3 27,3 2 18,2 5 45,5 11 0
SAVUK 8 88,9 0 0,0 1 11,1 1 11,1 9 0
SEITAJ 24 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 1
VÄRRIÖ 22 57,9 5 13,2 6 15,8 11 28,9 38 5
SavK 165 77,1 13 6,1 18 8,4 31 14,5 214 11
Yhteensä 205 57,1 73 20,3 23 6,4 96 26,7 359 16

(C)V(C)CCVhV- sisäh. alkup. ylil.     ap+yl
Informantti f % f % f % f % yht. ?
KAIRALA 59 89,4 1 1,5 0 0,0 1 1,5 66 1
LUIRO 46 67,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 1
PYHÄJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 0
SAUNAV 7 25,0 9 32,1 3 10,7 12 42,9 28 1
SUVANTO 14 73,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 2
Pelk 126 53,2 10 4,2 3 1,3 13 5,5 237 5
HIHNAV 33 78,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 6
KUOSKU 15 62,5 2 8,3 1 4,2 3 12,5 24 2
MARTTI 56 91,8 1 1,6 1 1,6 2 3,3 61 1
NOUSU/m 2 33,3 1 16,7 0 0,0 1 16,7 6 0
NOUSU/n 5 45,5 3 27,3 2 18,2 5 45,5 11 1
SAVUK 18 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 0
SEITAJ 12 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 1
VÄRRIÖ 72 97,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 7
SavK 0 0,0 7 2,5 4 1,4 11 3,9 279 18
Yhteensä 126 24,4 17 3,3 7 1,4 24 4,7 516 23

(C)VV(C)CVhV- sisäh. alkup. ylil.     ap+yl
Informantti f % f % f % f % yht. ?
KAIRALA 12 70,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 2
LUIRO 27 57,4 1 2,1 0 0,0 1 2,1 47 1
PYHÄJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 1
SAUNAV 9 42,9 3 14,3 2 9,5 5 23,8 21 1
SUVANTO 15 88,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 0
Pelk 63 49,2 4 3,1 2 1,6 6 4,7 128 5
HIHNAV 38 90,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 0
KUOSKU 9 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 1
MARTTI 31 91,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 0
NOUSU/m 4 40,0 2 20,0 0 0,0 2 20,0 10 0
NOUSU/n 7 58,3 2 16,7 0 0,0 2 16,7 12 0
SAVUK 12 92,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 1
SEITAJ 16 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 40 0
VÄRRIÖ 28 93,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 7
SavK 145 74,4 4 2,1 0 0,0 4 2,1 195 9
Yhteensä 208 64,4 8 2,5 2 0,6 10 3,1 323 14
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Mantilalla alkuperäisyysprosentti on A-jonossa 46,3, mikä on lähes kaksinkertainen 

lukema omaani verrattuna, kun mukaan lasketaan myös muodot, joissa h:ta edeltävä 

vokaali on ylilyhyt. Kahdessa muussa tarkasteltavassa jonossa Mantilan esittämät 

prosenttiluvut ovat suhteellisesti vieläkin korkeammat. B-jonon kohdalla hänen aineis-

tonsa alkuperäisyysaste on 17,5 prosenttia omani jäädessä 4,7 prosenttiin. Vastaavat  

lukemat C-jonossa ovat 14,8 ja 3,1 prosenttia. Mantilan korkeampia lukemia selittänee 

osaltaan edellisessä luvussa käsitelty Martin informantti.

Taulukosta käy ilmi, etteivät alkuperäistapaukset jakaudu tasaisesti informanteittain,  

mikä onkin odotuksenmukaista edellisessä luvussa esitettyjen havaintojen perusteella.  

Pelkosenniemellä korkeimmat alkuperäisyysprosentit A-jonoissa – 81,8 ja 54,5 – saavat 

odotetusti Saunavaaran ja Kairalan oppaat. Luiron ja Pyhäjärven informanteilla noin  

kolmannes tapauksista on alkuperäisiä. Suvannon otannassa taas esiintyy vain kuusi A-

jonoa, joten saatu lukema ei liene sen osalta kovinkaan luotettava. Näistä yksi on joka 

tapauksessa alkuperäistä tyyppiä. Saunavaaran informantilla h on säilynyt alkuperäisellä 

paikallaan vajaassa puolessa B-tyypin tapauksista ja hieman alle neljänneksessä C-

jonoista. Muilla pelkosenniemeläisoppailla ei mainitussa asemissa alkuperäistä tyyppiä  

esiinny lainkaan lukuun ottamatta yksittäisiä Kairalan B- ja Luiron C-tapauksia.  Alku-

peräistyypin harvinaisuutta kyseisissä fonotaktisissa asemissa Kairalan ja Luiron oppai-

den kohdalla kuvaavat 1,5 ja 2,1 prosenttiin jäävät suhteelliset osuudet.

Savukoskella alkuperäistapaukset ovat kaikissa kolmessa jonotyypissä Pelkosenniemeä 

harvinaisempia. Seitajärven ja Hihnavaaran oppailla niitä ei esiinny lainkaan. Ylei-

simpiä alkuperäismuodot ovat nousulaisinformanteilla – sikäli kun vähäsanaisiksi 

jääneestä haastattelusta uskaltaa mitään päätellä. A-jonoissa suhteelliset alkuperäisyys-

lukemat ovat nousulaismiehellä ja -naisella 40 ja 45,5 prosenttia, joista jälkimmäinen on 

luotettavampi kahdellatoista tapauksellaan. Nousulaisilla h on säilynyt alkuperäisessä 

asemassaan toisinaan myös B- ja C-jonoissa – osittain vieläpä aivan yleisesti. Nousu-

laisnaisella esimerkiksi B-tapauksista liki puolet on alkuperäistyyppiä. Muilla oppailla  

B- ja C-jonoissa alkuperäinen tyyppi on perin harvinainen tai ei esiinny lainkaan. 

Ainoastaan Kuoskun oppaalla alkuperäismuotojen suhteellisen osuus on mainittavan 

suuri 12,5 prosentillaan, mikä selittynee Kuoskun maantieteellisellä asemalla Nousun  

naapurikylänä. Päätelmän pätevyyttä himmentää tosin kuoskulaisoppaan haastattelun  

vähäpuheisuus.
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Alkuperäistyyppisistä A-tapauksista suurin osa on morfologisesti illatiiveja, 97 tapauk-

sesta kaikkiaan 75. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (23:40) rakohon, pölökkyrakohon | LUIRO (6:04/E) 
puolivälihin nauhotti reikhìn nii | PYHÄJÄRVI (22:05) aivan sylihin | 
SAUNAVAARA (17:24/B) polokashal lumehen sitte | SavK, KUOSKU 
(45:54) kuusen tyvehen meni ja juro sinne | MARTTI (45:09) siinä kymmenestä  
kahtheŋ kymmenhè, kilohon | NOUSU/m (19:24) eihän sitä saattanul 
latohoŋkaam panna | NOUSU/n (56:37) hakahan nyt tulit sitte | VÄRRIÖ 
(2:50) se alko toinel latomhan niitä leipi(ä kolmhen eri läjähä.

alhaalla-tyyppiset adverbit esiintyvät systemaattisessa aineistossani sisäheittoisina. 

Alkuperäisiä h(A)inen-muotoja en ole merkinnyt yhtäkään. Loput alkuperäistapauksista  

ovat siis supistumanomineja. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (1:14) harti(oille’ evähät | LUIRO (1:10/A) toinem pärehejä 
kisko piisin alla | SAUNAVAARA (5:53/A) venehen alla | (43:05/B) rukihi(a | 
SavK, MARTTI (1:27) toiset lähip pois ku evähät loput | NOUSU/n (44:23) 
konehel läpi laskethì | SAVUKOSKI (7:20) olleŋkaav venehessä | VÄRRIÖ 
(40:44) Norjhal laitto puy– pyytövenehe.

Alkuperäistyyppiset (C)VCVhV-jonot ovat mahdollisia, joskin hyvin harvinaisia myös 

eräissä muissa peräpohjalaismurteissa. Kyseeseen tulevat ennen muuta Tornion murteen 

pohjoisosat sekä Jällivaaran ja Ruijan murteet. Rovaniemen muoto-opin kokoelmassa  

on mainittu lisäksi III infinitiivin illatiivin muoto menehen. Mielenkiintoista on, että 

sama tendenssi on vallalla myös Etelä-Pohjanmaan murrealueen pohjoisosissa ja vepsän  

kielessä. (Mantila 1992: 47–49.)

2.1.1.2. Muut fonotaktiset asemat

Peräpohjan sisäheittoisissa murteissa tavataan alkuperäistä vokalismia (C)VCVhV-

jonojen lisäksi kahdessa muussakin fonotaktisessa asemassa: yhtäältä sivupainollisen i-

loppuisen diftongin jäljessä (esim. savotoihin) ja toisaalta sellaisissa tapauksissa, joissa 

vokaaliyhtymän jälkikomponentti osuu sivupainolliseen tavuun (esim. kauppi(ahat, 

Muoni(ohon). Näistä jälkimmäinen koskee ennen kaikkea Tornion murretta ja lähinnä 
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iO- ja iA-yhtymiä. Tosin Sodankylästäkin on maininta tällaisesta muodosta. (Mantila  

1992: 50–53.)

Systemaattisessa aineistossani molemmat muototyypit ovat aina joko kadollisia tai  

sisäheittoisia lukuun ottamatta Värriön (27:31) puolikoihin-muotoa. Ensiksi mainittu 

tyyppi on tosin hyvin harvinainen kahdella tapauksellaan.

2.1.2. Muotoryhmittäinen katsaus

Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n etinen vokaali on systemaattisessa aineistossani 

toisinaan säilynyt alkuperäisenä tai ylilyhyenä alla luetelluissa muotoryhmissä:

A. illatiivi

B. III infinitiivin illatiivi

C. passiivin imperfekti ja preesens

D. 3. persoonan possessiivisuffiksi

E. aktiivin II partisiipin vokaalivartalot

F. *eh- ja *ek-nominien vokaalivartalot

G. s : h -nominien vokaalivartalot 

H. *hδUttA-verbit

I. sentään-adverbi

J. kO- ja hAn -liitepartikkeleiden yhdistymät

Seuraavissa morfologisissa ryhmissä alkuperäisiä muotoja ei esiintynyt lainkaan:

A h(A)inen-nominit

B. *h(δ)Us-johdokset

C. 3. persoonan imperatiivi

D. alhaalla-tyyppiset adverbit

E. passiivin konditionaali.
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Jälkimmäisen luettelon muodot ovat systemaattisessa aineistossani ylipäänsä erittäin  

harvinaisia: A-ryhmän muotoja esiintyy kymmenen tapausta, B:n kuusi, C:n viisi, D:n  

kolme ja E:n yksi.

Olen koonnut löytämäni alkuperäistapaukset muotoryhmittäin taulukkoon 3. Sen 

toisessa ja kolmannessa sarakkeessa on esitetty alkuperäismuotojen määrä sekä abso-

luuttisesti että suhteellisesti. Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen on vielä kirjattu kyseisen  

muotoryhmän kaikkien kyseeseen tulevien esiintymätapausten yhteismäärä.

TAULUKKO 3. Alkuperäistapaukset jaoteltuna morfologisiin ryhmiin.

Absoluuttisesti suurin osa alkuperäismuodoista on illatiiveja, mikä onkin odotettavaa,  

sillä kyseessä on ensinnäkin hyvin taajafrekvenssinen ryhmä ja toiseksi yksi niistä 

muotoluokista, joissa on mahdollista esiintyä usein alkuperäisenä säilynyt (C)VCVhV-

tyyppi. Toiseksi eniten alkuperäismuotoja on III infinitiivin illatiivissa, jossa niiden 

osuutta lisäävät tulehan-tyyppiset tunnuksettomat muodot. Kolmanneksi runsaslukuisin 

muotoryhmä ovat supistumanominit, joissa mainitunlainen fonotaktinen jono on myös 

mahdollinen. Muissa taajaan esiintyvissä muotoryhmissä alkuperäiset muodot ovat 

sangen harvalukuisia. Passiivin imperfekti edustuu alkuperäisenä harvimmin: tyypin 

suhteellinen osuus jää vain neljään promilleen.

2.1.2.1. Illatiivi

Olen koonnut alkuperäiset illatiivitapaukset taulukkoon 4, jossa on esitetty niiden  

absoluuttinen ja suhteellinen määrä idiolekteittain.

Muotoryhmä f % yht.
illatiivi 104 10,5 991
III inf. ill. 46 11,8 390
pass. imperf. 4 0,4 961
pass. prees. 6 2,2 267
3. p. poss.suff. 3 1,3 227
II partis. 7 3,9 180

13 5,3 225
21 10,5 200

sentään 4 22,2 18
2 8,3 24

*ek, *eh
s : h

*hδUttA



40

TAULUKKO 4. Alkuperäiset muodot illatiivissa idiolekteittain.

Alkuperäistyyppisiä illatiiveja esiintyy melkein kaikilla informanteilla. Ainoastaan  

Savukosken kirkonkylän opas käyttää yksinomaisesti sisäheitto- tai katomuotoja. Seita-

järven ja Hihnavaaran oppaiden tapauksissa lienee kyse näennäisalkuperäisyydestä tai  

kirjakielisyydestä, kuten luvussa 2.1. jo todettiin. Huomattaviin lukemiin illatiivin alku-

peräisyysaste kohoaa Saunavaaran, Nousun, Kairalan, Kuoskun ja Pyhäjärven infor-

manteilla. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (19:28) kyllä hyvähäl lantham panthin | LUIRO (16:08/D) 
sittet tuota lavothin ne tuohet siihe aivan limi-limihin | PYHÄJÄRVI (17:41) 
pojat lähti pakkoo siinä, pakohom päin | SAUNAVAARA (35:50/B) osannut 
tullakkaan sitte sinne, Siatlehen [’Seattleen’] ennään | SUVANTO (55:49) 
heinä-, suovan, tyvehem makkuilemhà | SavK, KUOSKU (50:53) no se, 
mennee nis– niskaha se mennee ahmat | MARTTI (29:49) minä hihon tuonnek 
Kouterojo(el latvahaj ja | NOUSU/m (50:20) minä tuonne, Haukkalaha vejin 
myllyj ja | NOUSU/n (21:54) laitethìn semmoneŋ kuorma, niiŋ ku hevosellekki 
laitethì, se sitte viethìl luontoho | VÄRRIÖ (36:37) poika kätkey sitte siihe, 
pojaŋ kivehen tuota ku siinä on iso loma, siihen lomaha.

2.1.2.2. III infinitiivin illatiivi

III infinitiivin illatiivi esiintyy sekä tunnuksettomana että mA-tunnuksellisena koko 

peräpohjalaisella murrealueella – kuitenkin niin, että Kemin ja Kemijärven murteissa 

tunnuksettomuus on Tornion murteistoa huomattavasti harvinaisempaa. Jällivaaran  

pohjoisosissa, Jukkajärvessä, Vittangissa, osassa Ruijaa sekä osin Pelkosenniemellä ja  

Informantti f %
KAIRALA 20 18,5
LUIRO 8 7,3
PYHÄJ 13 11,2
SAUNAV 26 42,6
SUVANTO 1 1,9
Pelk 68 15,1
HIHNAV 2 2,0
KUOSKU 6 15,4
MARTTI 7 6,7
NOUSU, m 4 22,2
NOUSU, n 8 40,0
SAVUK 0 0,0
SEITAJ 1 1,0
VÄRRIÖ 8 6,3
SavK 36 6,6
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Savukoskella tunnustuksettomissa muodoissa ei ole tapahtunut vokaalien assimilaatiota.  

Ne ovat siis tyyppiä tulehan eivätkä tulehen. (Mantila 1992: 126–127.) Tunnuksellinen 

infinitiivi on kaikilla informanteillani selvästi yleisempi kuin tunnukseton.

Alkuperäistyyppiset III infinitiivin illatiivimuodot on esitetty kootusti taulukossa 5.  

Ensimmäiseen ja toiseen sarakepariin on kirjattu tunnukselliset sekä tunnuksettomat  

tapaukset ja kolmanteen vielä edellä mainittujen muotojen yhteismäärä sekä suhteel-

linen osuus kaikista III infinitiivin illatiivitapauksista.

TAULUKKO 5. Alkuperäiset muodot III infinitiivin illatiivissa idiolekteittain.

Alkuperäistyyppisiä muotoja esiintyy kaikilla informanteilla Suvannon ja Kuoskun 

informantteja lukuun ottamatta. Idiolekteittain tarkasteltuna alkuperäismuotojen osuus  

voi kasvaa suureksikin: Saunavaaran oppaalla niitä on lähes kolmannes ja nousulais-

miehellä jopa yli puolet kaikista tapauksista. Mielenkiintoisesti Pelkosenniemellä  

tunnukselliset ja tunnuksettomat muodot voivat esiintyä alkuperäisenä samallakin 

oppaalla, kun taas Savukoskella oppaat käyttävät yksinomaan joko yhtä tai toista 

tyyppiä.

Alkuperäismuodoista 18 eli vajaa neljäkymmentä prosenttia on mA-tunnuksellisia. 

Kairalan, Luiron, Martin ja Värriön informanteilla h:n etinen vokaali on niissä aina yli-

lyhyt. Myös nousulaisinformanteilta olen kirjannut yksittäiset lyhentyneet muodot. Esi-

merkkejä:

mA  ø     yht.
Informantti f % f % f %
KAIRALA 1 8,3 11 91,7 12 25,0
LUIRO 3 75,0 1 25,0 4 14,3
PYHÄJ 1 33,3 2 66,7 3 10,7
SAUNAV 3 42,9 4 57,1 7 30,4
SUVANTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Pelk 8 30,8 18 69,2 26 14,7
HIHNAV 0 0,0 5 100,0 5 9,3
KUOSKU 0 0,0 0 0,0 0 0,0
MARTTI 1 100,0 0 0,0 1 2,4
NOUSU, m 5 100,0 0 0,0 5 55,6
NOUSU, n 2 100,0 0 0,0 2 40,0
SAVUK 0 0,0 1 100,0 1 20,0
SEITAJ 0 0,0 4 100,0 4 8,2
VÄRRIÖ 2 100,0 0 0,0 2 4,2
SavK 10 50,0 10 50,0 20 9,4
Yhteensä 18 39,1 28 60,9 46 11,8
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Pelk, KAIRALA (37:52) se läksi tulemahaŋ kohen | LUIRO (9:01/B) tuki sitä 
niiŋ ku sitä, venettä siinä että se ei päässyk kovil levi(ämähän | PYHÄJÄRVI 
(19:30) kaikki vyöt laski sinnem menemähäv vaaj ja | SAUNAVAARA 
(38:45/B) sopi syömähä | SavK MARTTI (54:08) palijo huonompi 
kulukemahan | NOUSU/m (54:26) neh menit jalkasi, juoksemaha ettei palellu | 
(33:50) jos sattu hevone sairastumahan | NOUSU/n (39:22) eikä pääse͜    
itämähä sillä lailla | VÄRRIÖ (36:15) ryssä lähti, taas siitä, pakenemaha.

Osa h:n etisen vokaalin säilyttäneistä tunnuksettomista muodoista on harvinaista tule-

han-tyyppiä. Näitä on tulkintatavasta riippuen 13–27 tapausta: A-vartaloiset muodothan, 

joita on siis neljätoista, voidaan käsittää myös tavanomaisiksi tunnuksettomiksi  

muodoiksi. Muista kuin A-vartaloisista tapauksista enin osa on e-vartaloita, joita on 

kymmenen; i- , o- ja u-vartaloita esiintyy yksi kutakin. Kairalan informantilla esiintyy 

lisäksi yksi e-vartaloinen assimiloitunut alkuperäismuoto: (37:12) satun taas kävelehen 

että. 

Kahdeksassa tulehan-tyyppisessä tapauksessa saattaa h:n edellä havaita erittäin heikon 

m-äänteen. Tällaisia muotoja esiintyy Kairalan, Luiron, Saunavaaran, Hihnavaaran, 

Savukosken ja Seitajärven informanteilla. Tässä yhteydessä onkin kommentoitava 

Mantilan teoriaa, jonka mukaan tulehan-tyyppiset muodot ovat syntyneet kehityksen 

tulemahen > tulemahan > tulehan kautta. Tämän jälkeen on edelleen valtaosassa mur-

teita tapahtunut kehitys tulehan > tulehen, josta h:n kadon kautta on päädytty nykyisin 

murteissa yleiseen muotoon tuleen. Pelkosenniemen ja Savukosken kaltaisissa periferi-

oissa kehitys olisi siis jäänyt tulehan-vaiheeseen. (1992: 58.)

Vaikka havaintoni redusoituneesta m:stä tuntuvat puhuvan päätelmää vastaan, se ei 

kuitenkaan välttämättä ole väärä. Informantit ovat ensinnäkin voineet yksinkertaisesti  

artikuloida huolimattomasti, ja toisaalta kyseessä saattaa olla kontaminaatiotyyppi, jossa  

tulehan- ja tulemhan-muodot ovat sekoittuneet. Jos kuitenkin ajatellaan, että Peräpohjo-

lassa tulehan-muotoon on päädytty tulemahan > tulemahan > tulemhan > tulemhan > 

tulehan -kehityskulun kautta, niin kyse on murrealueen itsenäisestä kehityksestä, sillä  

h:ta edeltävän vokaalin sisäheittoa voidaan tuskin olettaa tapahtuneen tunnuksettoman 

III infinitiivin illatiivin sydänmailla Hämeessä. Mistään “äännelaillisesta” kehityksestä  

ei tässä tapauksessa myöskään olisi kyse, sillä tietooni ei ole tullut, että mh-yhtymät 

olisivat muissa tapauksissa menettäneet alkukomponenttejaan, esim. pohtimhen > *poh-
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tihen. Korostan kuitenkin, että tulemhan-tyypissä m kuuluu hyvin heikosti – jos ollen-

kaan. Kyseessä on siis hyvin häilyväluonteinen ilmiö, ja havaintojeni varmuus on käsi-

tettävä sen mukaisesti. Esimerkkejä tunnuksettomista muodoista:

Pelk, KAIRALA (18:22) juolasta pakkasit kasvahan silloŋki pellot | (22:58) 
perttulipäivältä lähetthin nostahan nes satimet | (41:42) lumem päällä joutu 
kulukehan | (36:46) minä laskeun sitä, kattomhan | LUIRO (0:58/B) alako keli 
menemhää | PYHÄJÄRVI (1:08) alko opettahan | (48:34) aletaan uu(esthan 
tappelehan | SAUNAVAARA (10:39/B) pääsee, ajaham poroilla härjillä | 
(32:21/B) sattu, sille͜   levelillet [‘taso’] tulehan | (35:33/B) lähen, 
käyskentelemhän | (37:04/B) alako tutkihan | SavK, HIHNAVAARA (6:22) 
isäni lähti Saukoskellep pyytämhän Sau-Kaaperilt͜   ett͜   anna͜   hälle 
j̀ auhosäkki | (32:24) oi kum minä polvistuŋ kiittähäj Jumalaa | (50:32) se ku 
alako särryyttähän sitte oik̀een | (51:47) minä lähen juokseham pukkaan sitä͜   
ovi(a | SEITAJÄRVI (11:08/A) siinä se͜   on sentää alkanu menemhäm mutta | 
(14:54/A) pääsin siinä, semmone tynnyrin taka luiskahtahan aina | (26:19/A) 
sitte alov vasta kuulehàn ampumista | (26:36/A) lentokonhella menhän nyp 
pommittahan, Savukoski(a.

2.1.2.3. Passiivi

Alkuperäistyypin passiivin preesens- ja imperfektimuodot ovat systemaattisessa  

aineistossani äärimmäisen harvinaisia. Eniten niitä käyttää Saunavaaran opas, jolta olen  

kirjannut kolme tapausta kummastakin muotoryhmästä. Näistäkin osa on ylilyhyttä  

tyyppiä. Nousulaisnaisella esiintyy yksittäiset ylilyhyet preesens- ja imperfekti-

tapaukset, ja Luiron oppaalta olen merkinnyt kaksi preesensmuotoa, joista toinen on  

ylilyhyttä tyyppiä. Saunavaaran ja Nousun kylien sijainti Kemijärven ja Kuolajärven  

vastaisilla rajoilla näkyy näissä muotoryhmissä siis vain ohuelti.  Esimerkkejä:

Pelk, LUIRO (5:00/B) se on tukik ku siihem pannaha s̀itte | (10:14/B) 
souvetahan siihen, luonnon | SAUNAVAARA (4:57/A) sauvotaha hili– 
hilijokseen | (9:48/A) lyy(ähäŋ kirvehellä | (46:49/B) lyy(ähäŋ kiila siihe | 
(11:39/B) käytihin hakemassa | (23:14/B) käytihin, niiŋ ku kirkollaki 
Sosankylässäki [sic!] | (23:18/B) käytihiŋki | SavK, NOUSU/n (40:03) 
sapilhailla kannethìr riihee, ja sielä puitihi | (2:49) pannahan Annaksi.
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2.1.2.4. 3. persoonan possessiivisuffiksi

Alkuperäistyyppisiä 3. persoonan possessiivisuffiksimuotoja löysin ainoastaan kolme 

tapausta, joissa yhdessä h:n etinen vokaali on lyhentynyt. Varsin odotuksenmukaisesti  

kaksi tapauksista on Saunavaaran ja Nousun informanteilta. Kairalan oppaalla vokaa-

lienvälinen h ääntyy vain heikosti. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (13:37) niiŋ ku nykyjähäŋki leivothan | SAUNAVAARA 
(12:14/B) Repotaival, nime– nimeltähän se paikka on | SavK, NOUSU/n 
(35:31) ei niitä syöty, niiŋ ku nykyjähän syövät.

2.1.2.5. Aktiivin II partisiipin vokaalivartalot

Aktiivin II partisiipin vokaalivartaloita olen kirjannut alkuperäisinä seitsemän tapausta,  

joista kuusi on odotetusti nousulaisinformanteilta ja yksi Kairalan oppaalta. Nousulais-

miehellä muotoja esiintyy neljän tapauksen verran, mikä tarkoittaa neljääkymmentä 

prosenttia kaikista kyseeseen tulevista tapauksista.  Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (17:42) ne͜   or ruvennehet niiŋ ku karjalleh heini(ä, 
kasvattahan | SavK, NOUSU/m (5:59) ei n͜   oop pöljännehev vettä | (22:34) 
nethä oŋ kuollehen̆ ne sisaret | NOUSU/n (3:58) on mutta ne oŋ kuollehet.

2.1.2.6. *eh-, *ek- ja s : h -supistumanominien vokaalivartalot

Olen koonnut alkuperäismuotoisten supistumanominien absoluuttiset ja suhteelliset 

frekvenssit idiolekteittain taulukkoon 6. Tapaukset jaettu kolmeen sarakepariin, joista  

ensimmäiseen ja toiseen on eritelty *eh- ja *ek- sekä s : h -nominit ja kolmanteen 

näiden yhteismäärät. Taulukosta on huomattavissa, että Saunavaaran ja Nousun infor-

manteilla alkuperäisyysprosentit ovat näissäkin muotoryhmissä suurimmat. Myös 

Kairalan ja Martin otannoissa alkuperäismuodot ovat suhteellisen yleisiä.

Olen lukenut tässä alkuperäistapaukseksi myös Kemijärven murteen pensahaista-, 

pärehejä-tyypin. Mantilan mukaan siinä on kyse yhdenmukaistamispyrkimyksestä,
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TAULUKKO 6. Alkuperäismuotoiset supistumanominien vokaalivartalot idiolekteittain.

jossa yksikön vokaalivartalo, esim. pärehe-, on yleistetty myös monikkoon. Saman-

kaltaista kehitystä esiintyy Kemijärven murteessa myös hinen-johdoksissa, *h(δ)Us-

nomineissa ja *hδUttA-verbeissa, esim. jokahainen, räjähäyttää, räjähäys. Kaikissa 

edellä mainituissa tapauksissa h on alkujaan sijainnut erilaisten vokaalien välissä.  

Tarkoituksena on ollut symmetrisoida jälkitavujen fonotaksiltaan sellaiseksi, että niissä  

voi esiintyä vain jono V1hV1. Symmetrisoitumistendenssi ei ole kuitekaan ulottunut  

monikon illatiiveihin, esim. talohin. (1992: 35.) Fonotaktiset ehdot täyttyisivät myös 

paras-superlatiivin vokaalivartaloisissa muodoissa, esim. *parahaimpi(a. Kemijärven 

muoto-opin kokoelma tuntee kuitenkin yllättäen ainoastaan sisäheittoisen muodon 

parhaimpi(a (Toiviainen 1967–69). Systemaattisessa aineistossani tyyppi esiintyy vain 

supistumanomineissa, ja tällaisia muotoja olen kirjannut Luiron, Martin ja Nousun 

informanteilta yhden kultakin. Saunavaaran oppaalla esiintyy lisäksi muoto, jossa h:n 

jälkeinen vokaaliedustus on alkuperäistä tyyppiä: (14:44) koirahi(a purthin. Esimerk-

kejä:

*eh- ja *ek-nominien vokaalivartalo

Pelk, LUIRO (1:10/A) toinem pärehejä kisko piisin alla | (10:31/D) pärehestä 
tehthìn niitä koppi(a | SAUNAVAARA (17:08/B) tuli satehensuojapenkki | 
SavK, NOUSU/n (17:21) vikattehella, piti niittää | (27:43) net olit net 
vanhemmat ihmiset nii, ahneheja niit syömähä | SAVUKOSKI (7:20) 
ollenkaav venehessä | VÄRRIÖ (28:40) sielä möit venehen sitte.

s : h -nominien vokaalivartalo
Pelk, KAIRALA (1:52) no se ku viethin sinnev viikon evähät | SAUNAVAARA 
(8:45/A) tehtaham pyssyjä | (36:40/B) pää, mättähän takana | SavK, MARTTI  
(1:53) saathin evähäjä lisää | (57:08) ei sielä, evähättä͜   ole͜   oltu | (1:06:37) 

yht.
Informantti f % f % f %
KAIRALA 0 0,0 5 18,5 5 10,6
LUIRO 2 6,1 0 0,0 2 3,8
SAUNAV 3 40,0 7 58,3 9 52,9
Pelk 4 5,4 12 11,5 16 17,2
MARTTI 0 0,0 5 21,7 5 8,8
NOUSU, m 0 0,0 3 42,9 3 37,5
NOUSU, n 4 66,7 1 10,0 5 31,3
SAVUK 1 16,7 0 0,0 1 7,1
VÄRRIÖ 3 13,0 0 0,0 3 6,5
SavK 8 5,3 9 8,0 17 6,4
Yhteensä 12 6,0 21 10,5 33 7,8

     *eh, *ek s : h
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kaikki olit saahnèh valmihiksi | NOUSU/m (40:42) minä saaton tulla 
s̀airahaksikki | (39:54) no hevosilla sais sapilahailla | NOUSU/n (27:13) kaikki  
evähät sielä mukana olit.

2.1.4.7. *hδUttA-verbit

*hδUttA-verbit edustuvat systemaattisessa aineistossani kaikkiaan 24 tapauksella, joista 

kahdessa h:n etinen vokaali on säilynyt. Molemmat muodot ovat Savukoskelta: toinen  

nousulaismieheltä ja toinen hihnavaaralaisinformantilta. Muoto-opin arkiston mukaan  

*hδUttA-verbit esiintyvät toisinaan alkuperäisinä myös naapuripitäjä Sodankylässä 

(Sammallahti 1967–68). Nousun kylästä tunnetaan myös räjähäyttänyt-tyyppisiä 

muotoja (Mantila 1992: 35). Systemaattisen aineistoni alkuperäistyyppiset *hδUttA-

muodot ovat:

SavK, HIHNAVAARA (1:00:27) hyvhin authoin istuthaj ja, hurahutettaan | 
NOUSU/m (15:43) nekki kuollehet jokk͜   on räjähyttänhèt tuon sillan.

2.1.4.8. sentään-adverbi ja kO + hAn -liitepartikkelien kombinaatiot

sentään-adverbeja esiintyy systemaattisessa aineistossani niin sisäheittoisina, kadol-

lisina kuin alkuperäisinäkin. Adverbin taustalla on kehitys *sen tähδen > sen tähen >  

sentähen > sentähän > senthän ~ sentään (Hakulinen 1979: 394). Alkuperäisiksi katson 

tässä muodot sentähen ja sentähän, joita aineistossani esiintyy yhteensä neljä kappa-

letta. Kaikki alkuperäistapaukset ovat Savukoskelta:

HIHNAVAARA (20:05) Kemijoestaki inathìn sieltä sentähen saathìl lohi(a ja | 
SAVUKOSKI (23:56) kaikki ne haki(ap piti sentähän | SEITAJÄRVI (30:58/A) 
ku se tuota oli nii, palijon näitä, sentähe, suojattavi(a vielä sitteŋki | (11:14/B) 
kyllä s͜   oli aivaŋ kohtalaisen suhteellineŋ kaikeshan sentähen niitä.

Hihnavaaran oppaalla muut viisi sentään-tapausta ovat sisäheittoisia. Seitajärvellä yksi 

on sisäheittoinen ja loput kadollisia. Savukosken kirkonkylän informantilla tapaus on  

ainoa laatuaan. Sodankylän muoto-opin kokoelma tuntee muodot senthän ja sentähen 

(Sammallahti 1967–68). Annetun esimerkin perusteella on vaikea päättää, onko jälkim-
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mäisen merkitys primaarinen ‘sen vuoksi’ vai sekundaarinen ‘sentään’ (ks. Hakulinen 

1979: 394). Kemijärven kokoelmassa taas on mainittu vain sen tähen alkuperäisessä 

merkityksessään ja Sallan kokoelmassa kolme sekundaarista sentähän-muotoa (Toiviai-

nen 1967–69; Alakurtti 1977–82). Systemaattisen aineistoni muodot ovat kaikki sekun-

daarisia.

Seitajärven oppaalta olen kirjannut yhden kirjakieliseltä vaikuttavan kO + hAn-kombi-

naation, jossa alkuperäinen vokalismi on säilynyt: (31:47/A) jäihäm meitä sentää, joku, 

jäiköhäm meitä, kymmeŋkunta. Muut seitsemän esiintymää ovat sisäheittoisia.

2.2. h:n etisen vokaalin kato eli sisäheitto

Kokonaisuutena tarkasteltuna h:ta edeltävän vokaalin sisäheitto on yleisin kanta niin  

Pelkosenniemellä kuin Savukoskellakin. Yksilölliset erot ovat kuitenkin huomattavia.  

Taulukkoon 7 olen eritellyt informanttieni sisäheittoisuusasteet idiolekteittain sekä abso-

luuttisesti että suhteellisesti laskettuna. Mukaan on luettu luvussa 2.2.3. käsiteltävät  

muotoryhmät, joissa esiintyy myöhäiskanta- tai yhteissuomalainen h. 

TAULUKKO 7. Sisäheittotapaukset idiolekteittain, absoluuttiset ja suhteelliset 

frekvenssit.

Informantti f %
KAIRALA 444 82,5
LUIRO 322 71,2
PYHÄJÄRVI 23 6,6
SAUNAVAARA 118 50,4
SUVANTO 133 86,4
Pelk 1040 60,4
HIHNAVAARA 271 84,4
KUOSKU 84 67,7
MARTTI 267 89,6
NOUSU, m 23 37,7
NOUSU, n 83 76,9
SAVUKOSKI 134 89,3
SEITAJÄRVI 220 58,4
VÄRRIÖ 293 84,9
SavK 1375 77,0
Yhteensä 2415 68,8
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Sisäheiton suhteellinen osuus vaihtelee aina Pyhäjärven 6,6:sta Martin 89,6 prosentti-

yksikköön. Kairalan, Suvannon, Hihnavaaran, Martin, Savukosken kirkonkylän ja 

Värriön informanteilla sisäheitto on aivan ehdoton valtaedustus yli 80 prosentin osuuk-

sillaan. Saunavaaran ja Nousun kylissä sisäheittoprosenttia pienentää alkuperäista-

pausten määrä, Luiron, Kuoskun, Seitajärven ja Pyhäjärven oppaiden kohdalla taas 

katomuotojen runsaus. Kaiken kaikkiaan sisäheittomuotojen määrä alueella kohoaa 68,8 

prosenttiin. Pelkosenniemen ja Savukosken murre yhtyy h:n osalta siis varsin lujasti 

Kemin murteeseen muutamaa kylää lukuun ottamatta.

2.2.1. Painottoman tavun soinnillisuuden vaikutus h:n etisen vokaalin heittymiseen

Sisäheitto on tapahtunut ensimmäisenä niissä muodoissa, joissa h on sijainnut kahden 

samanlaisten vokaalin välissä. Mantilan mukaan muutos on kuitenkin edennyt eri tahtiin  

erilaisissa fonotaktisissa asemissa ja levinnyt vasta viime vaiheessa luvussa 2.1.1.1. 

käsiteltyihin (C)VCVhV-jonoihin (esim. talohon, venehen). Mantila esittää edelleen, että 

muutos on ehkä ensiksi koskettanut vain muotoja, joissa heittyneen vokaalin sisältänyt 

tavu on alkanut soinnittomalla konsonantilla (esim. ranthan < rantahan, kothin < 

kotihin). Näin ollen soinnillisen tyypin (C)VCVhV-muodot olisivat säilyneet sitkeiten 

alkuperäisinä. Viimeksi mainitun hypoteesin Mantila perustaa Tornion murteen pohjois-

osiin ja Ruijan murteistoon, joissa hänen tuntemansa alkuperäiset (C)VCVhV-jonot ovat 

kaikki soinnillista tyyppiä yhtä jokahinen-muotoa lukuun ottamatta. Samaan hengen-

vetoon hän kuitenkin toteaa, etteivät Etelä-Pohjamaan murrealueen pohjoisosat, jossa  

siis myös esiintyy talohon ~ talhon -tyyppistä vaihtelua, tue tätä ajatusta, sillä siellä h:ta 

edeltävän konsonantin soinnillisuus ei vaikuta seuraavan vokaalin säilyneisyyteen. 

(1992: 116–117, 146.) 

Koska sisäheiton ja alkuperäisen vokalismin vaihtelu (C)VCVhV-jonoissa on luonteen-

omaista myös Pelkosenniemen ja Savukosken murteelle, olen kerännyt kyseeseen 

tulevat muodot niiltä kielenoppailta, joilla vaihtelua esiintyy, ja koonnut löydökseni  

taulukkoon 8. Taulukon ylempään osaan olen eritellyt muodot, joissa painottoman tavun 

alussa on soinniton konsonantti (eli k, p, t tai s), ja alempaan vastaavat soinnittomat 

muodot. Taulukon ensimmäisestä sarakeparista löytyvät alkuperäistapaukset mukaan 
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lukien muodot, joissa h:ta edeltävä vokaali tai h itsessään on redusoitunut. Toisessa ja 

kolmannessa parissa ovat sisäheitto- ja katotapaukset ja viimeisessä kaikkien kolmen 

tyypin yhteismäärä. Sarakeparien ensimmäisessa osassa on esitetty tapausten absoluut-

tinen määrä ja toisessa suhteellinen osuus.

TAULUKKO 8. Toista tavua aloittavan konsonantin soinnillisuuden vaikutus h:n etisen 

vokaalin edustustapaan (C)VCVhV-jonoissa.

Taulukosta voidaan havaita, että Pelkosenniemellä vallitsee Etelä-Pohjanmaan pohjois-

osia muistuttava tilanne, jossa soinnillisten ja soinnittomien alkuperäismuotojen suhteel-

liset osuudet ovat osapuilleen yhtä suuret – joskin viimeksi mainittuja on Mantilan  

hypoteesia tukien hieman enemmän. Tämä ei välttämättä ole pelkkää sattumaa, sillä  

tapauksia on yhteensä 145, mikä lienee jo kohtalaisen edustava otos. Pelkosenniemen  

osalta tarkastelussa ovat mukana kaikki viisi informanttia. Savukoskelta olen jättänyt  

tarkastelun ulkopuolelle Hihnavaaran, Savukosken kirkonkylän ja Seitajärven otannat,  

sillä näissä alkuperäistä edustusta ei esiinny lainkaan. Luettiinpa ne mukaan tai ei –  

SOINNIT. alkup. sisäh. kato
Informantti f % f % f % yht.
KAIRALA 11 78,6 1 7,1 2 14,3 14
LUIRO 1 7,7 7 53,8 5 38,5 13
PYHÄJÄRVI 7 25,9 0 0,0 20 74,1 27
SAUNAVAARA 10 83,3 2 16,7 0 0,0 12
SUVANTO 0 0,0 5 83,3 1 16,7 6
Pelk 29 40,3 15 20,8 28 38,9 72
KUOSKU 0 0,0 3 75,0 1 25,0 4
MARTTI 0 0,0 7 100,0 0 0,0 7
NOUSU, m 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2
NOUSU, n 2 40,0 3 60,0 0 0,0 5
VÄRRIÖ 0 0,0 7 100,0 0 0,0 7
SavK 3 14,3 18 85,7 0 0,0 21
Yhteensä 32 34,4 33 35,5 28 30,1 93

SOINNILL. alkup. sisäh. kato
Informantti f % f % f % yht.
KAIRALA 13 43,3 14 46,7 3 10,0 30
LUIRO 8 53,3 5 33,3 2 13,3 15
PYHÄJÄRVI 6 54,5 0 0,0 5 45,5 11
SAUNAVAARA 8 80,0 2 20,0 0 0,0 10
SUVANTO 1 14,3 4 57,1 2 28,6 7
Pelk 36 49,3 25 34,2 12 16,4 73
KUOSKU 3 30,0 7 70,0 0 0,0 10
MARTTI 8 40,0 12 60,0 0 0,0 20
NOUSU, m 1 25,0 3 75,0 0 0,0 4
NOUSU, n 3 60,0 2 40,0 0 0,0 5
VÄRRIÖ 11 39,3 15 53,6 2 7,1 28
SavK 26 38,8 39 58,2 2 3,0 67
Yhteensä 62 44,3 64 45,7 14 10,0 140



50

Savukoski joka tapauksessa muistuttaa jo enemmän Mantilan mainitsemia Tornion  

murrealueen pohjoisosia ja Ruijaa. Nimittäin soinnittomien ryhmässä ainoastaan 

nousulaisoppailla esiintyy muutama alkuperäistapaus. Tämä onkin aivan odotuksen-

mukaista, sillä alkuperäismuodothan ovat heillä huomattavasti yleisempiä kuin muilla  

Savukosken informanteilla. Soinnillisista muodoista alkuperäisenä onkin säilynyt jo  

lähes neljäkymmentä prosenttia kaikista tapauksista.

Savukoskella sisäheitto on siis jo niin laajalle levinnyt ilmiö, että enää lähinnä  

soinnillistyyppiset (C)VCVhV-muodot kykenevät sitkuttelemaan sitä vastaan. Pelkosen-

niemellä muutos ei ole edennyt yhtä pitkälle, ja näin ollen sekä soinnilliset että soinnit-

tomat (C)VCVhV-jonot pystyvät sitä vastustamaan. Alkuperäismuodot tuntuvat siis  

tässäkin katoavan sisäheiton tieltä Mantilan hahmotteleman kehityskulun mukaisesti.  

Muutos ei kuitenkaan täydellisty yhdessä fonotaktisessa ryhmässä ennen siirtymistään 

toiseen, vaan kyse on limittäisestä etenemisestä. Lisäksi on huomattava, että murteessa  

tavataan myös katoedustusta, joten sisäheitto ei ole alkuperäistyypin ainoa kilpailija.

Idiolekteittain tarkasteltuna ainoastaan Kairalan opas ja Nousun miesinformantti näyt-

tävät haraavan Mantilan teoriaa vastaan, sillä heillä h:ta edeltävän vokaalin kato on 

edennyt nopeammin soinnillisessa äänneympäristössä. Nousulaisoppaan kohdalla 

päätelmiä ei kuitenkaan voi tehdä riittämättömän aineiston vuoksi – hänellähän esiintyy  

vain kaksi soinnitonta muotoa, joista toinen on sisäheittoinen ja toinen alkuperäinen.  

Kairalan informantin sisäheittojen runsasta osuutta soinnillisen konsonantin jälkeisessä 

asemassa selittävät osaksi kuusi paras-nominin vokaalivartalomuotoa. Näissä kaikissa 

esiintyy nimittäin sisäheitto, esim. (12:22) parhaten, (16:11) parhailhan.  Viisi tapauk-

sista on parhaillaan-adverbin muotoja. Samankaltainen s : h -nominista kehittynyt ad-

verbi on myös saunavaaralaisinformantin (7:49) varhain. Molemmat tapaukset ovat 

sekä Kemin murteen että kirjakielen mukaisia, joten ne voivat periaatteessa olla myös  

kirjakielestä suoraan tai muiden murteiden kautta omaksuttuja lainoja.

Lopuksi mainittakoon esimerkkejä (C)VCVhV-tapauksista, joissa soinnittomalla tai 

soinnillisella konsonantilla alkavassa tavussa h:ta edeltävä vokaali on säilynyt – joko 

alkuperäisessä kvantiteetissaan tai lyhentyneenä – tai heittynyt:
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h:ta edeltää soinniton konsonantti, alkuperäinen vokaaliedustus

Pelk, KAIRALA (41:34) sen erauksen [‘ylivuotinen karhunpentu’] siihem 
pesähän | LUIRO (19:16/D) sillä lailla ne tehthin että ne panthij jokehen | 
PYHÄJÄRVI (32:10) ryssäki lähti pakohon siitä | SAUNAVAARA (11:45/B) 
tulthir raijossa kotihin | SavK, NOUSU/m (19:24) eihän sitä saattanul 
latohonkaam panna | NOUSU/n (20:22) lau(antaina tulthin sitte taas, pyhäksi 
kotihi.

h:ta edeltää soinniton konsonantti, sisäheittynyt vokaaliedustus

Pelk, KAIRALA (1:12) heinän tekhoon | LUIRO (11:48/B) joka lauta ku, 
sijotethiŋ kiinni nii karvat sinner rakhon | SAUNAVAARA (11:16) mukhaan | 
SUVANTO (16:13) tulimma, kothìn | SavK, KUOSKU (10:53) havu(ahan ne 
heittää, ennemmi ku net, saavah nek kokhoo | MARTTI (1:09:05) rysähti 
sishän nelijä miestä | NOUSU/m (17:51) ei se pakko(a pannu m̀utta kykysä 
mukhaa | NOUSU/n (40:17) em minä niitä rukhija olep palijon puinum mutta 
ohoraa minä kyll͜   olem puinu  | VÄRRIÖ (21:39) no se pappi työnsi kirjaa 
sille ethè, no sehä, ukko alko lukemhà.

h:ta edeltää soinnillinen konsonantti, alkuperäinen vokaaliedustus

Pelk, KAIRALA (34:25) kovothii͜   niit͜   evähät | LUIRO (0:26/C) perähän se 
soutuu  | PYHÄJÄRVI (37:38) luotti minuhun että | SAUNAVAARA 
(42:28/B) ennää, työmiestä talohon ei millää | SUVANTO (55:50) 
heinäsuovan tyvehen makkuilemhaa | SavK, KUOSKU (46:29) se juro kuusen 
tyvehen sitte | MARTTI (1:53) saathin evähäjä lisää | NOUSU/m (13:48) 
saattaap, mennät̆ toissèŋ kylähän tanssiiŋki vielä | NOUSU/n (48:20) siihen 
aikham pistit pärehe, että nä(it | VÄRRIÖ (38:58) samahaŋ kuuluu seki ku se 
tullee jokhej justiin siitä kautta.

h:ta edeltää soinniton konsonantti, sisäheittynyt vokaaliedustus

Pelk, KAIRALA (49:13) jäkälikkörämhejä | LUIRO (7:41/B) ku liitethin ne, 
käyrät keulhaj ja perhän | SUVANTO (55:22) siihen, aikhaan oli parilat, joka 
panthiiv̆ venheeŋ keulhaa j̀a siihej juurakoja | SavK, KUOSKU (26:27) ei ol͜    
ollu, muuta, joho ois tulem pannuk ku pärhès[se] | MARTTI (10:13) 
tammikuuv vii(ennentoista päiväj jälkhen lähimmä Martiŋkylhän | NOUSU/m 
(6:21) pani haravalastim matkhàsa ja se lähti, ja meni omalla venhèllä 
Kemijärvelle͜   asti | NOUSU/n (42:19) se sai sitte mennä j̀ o, aamulla varhair 
riihee | VÄRRIÖ (16:41) muteni(alaiset teit venhejä.

2.2.2. Tyyppi ihmex, perhex, venex

Lounaista h:n metateesia ei juuri systemaattisessa aineistossani esiinny. venex-nominin 

kymmenestä partitiivi- ja nominatiivimuodosta kaikki ovat h:ttomia. Viidestä vastaa-
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vasta perhex-nominin muodosta ainoastaan yksi suvantolaistapaus on lounaista meta-

teesityyppiä. valex-nominin kohdalla kyseeseen tulevia muotoja esiintyy kaksi, joista  

molemmat ovat h:ttomia. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (54:40) venekkyyttì | LUIRO (9:01/B) tuki sitä niiŋ ku sitä, 
venettä | SAUNAVAARA(4:46/A) venettä | SUVANTO (19:04) ja siin͜   oli 
meitä montaki perhettä, suantolaisi(a | (46:53) valetta riittää jo kohta | SavK, 
HIHNAVAARA (2:00) häll͜   olev venettäkkääm millä lähti(äh heinät̀öihin | 
KUOSKU (26:03) nii, sauvothiv venettä | MARTTI (47:31) kaksi venettä | 
SEITAJÄRVI (21:55/A) tämä perek kokonaan | VÄRRIÖ (40:53) sillet tuli 
perettä.

Poikkeuksen muodostaa sana ihmex, jonka odotuksenmukainen murteellinen asu on imex 

: im(e)he. Kaikki kymmenen systemaattisen aineistoni tapausta ovat kuitenkin meta-

teettisia, mikä lienee lainaa kirjakielestä suoraan tai muiden murteiden kautta samoin  

kuin edellä mainittu perhex. Cannelin (1888: 38) mainitsee ime-asun vastaavan Kemin 

murteessa kirjakielen ihme-sanaa. Sodankylän muoto-opin arkisto tuntee vaihtelun 

ihime ~ ime (Sammallahti 1967–1968). Mielenkiintoisesti kirjakielinen ihmex ei ole mu-

kautunut murteen muiden ex-loppuisten nominien paradigmaan, sillä *ihmhen-tyyppisiä 

muotoja ei tunneta. h:ttomuus voi olla tässä hm-yhtymän aiheuttaman dissimilaation 

seurausta. Esimerkkejä:

Pelk, PYHÄJÄRVI (23:21) eikö s͜   ole͜   ihime | SavK, HIHNAVAARA (11:26) 
minu(a niim piethin sielä ihmeellise– | MARTTI (35:40) se on niin ihmeellistä 
kyllä että | SEITAJÄRVI (27:36/A) ihmeel lailla ku | VÄRRIÖ (24:06) no sitä 
jo piethin, ihimenä rathaja

2.2.3. Muotoryhmittäinen katsaus

Olen koonnut taulukkoon 9 useimmin esiintyvien muotoryhmien sisäheittotapaukset 

absoluuttisesti ja suhteellisesti. Pelkosenniemen ja Savukosken luvut on eritelty kahteen  

ensimmäiseen sarakepariin. Kolmannessa parissa on vielä esitetty tulokset koko 

tutkimusalueelta.
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TAULUKKO 9. Sisäheittotapausten osuus muotoryhmittäin.

Erityisen säännöllistä sisäheitto on passiivin imperfektissä ja etenkin Savukoskella, 

jossa se on tapahtunut 95,4 prosentissa tapauksista. Toisaalta Pelkosenniemellä III infi-

nitiivin illatiivissa vain 44,1 prosenttia tapauksista on sisäheittoisia. Täällä sisäheiton  

määrä vähentävät erityisesti tulehan-tyyppiset tunnuksettomat muodot. Pelkosenniemel-

lä myös illatiivissa ja s : h -nominien vokaalivartaloissa sisäheittoisuusaste jää alle puo-

leen. Pelkosenniemellä sisäheittojen suhteellista määrää kaikissa muotoryhmissä vähen-

tää Pyhäjärven opas, jolla sisäheittomuodot ovat äärimmäisen harvinaisia. Savukoskella  

pienimmän sisäheitto-osuuden saa kolmannen persoonan possessiivisuffiksi, mikä on 

ennen kaikkea Seitajärven informantin tiuhaan viljelemien katomuotojen syytä.

2.2.3.1. Illatiivi

Taulukoon 10 on eritelty idiolekteittain sisäheittojen määrä illatiivissa. f-, %- ja yht-

sarakkeet tarkoittavat totutusti absoluuttisia frekvenssejä, suhteellisia osuuksia ja kaik-

kien tapausten yhteismäärää. Sisäheittomuotojen lisäksi taulukossa on kerrattu alkupe-

räistapausten määrä.

Sisäheiton suhteellinen osuus vaihtelee informanteilla voimakkaasti. Martin ja  

Savukosken kirkonkylän oppailla lähes yhdeksänkymmentä prosenttia tapauksista on 

sisäheittyneitä muotoja, kun taas pyhäjärveläisinformantilla niitä ei esiinny lainkaan.  

Pelkosenniemellä prosenttilukema jää reiluun neljäänkymmeneen, kun taas Savukos-

kella se nousee yli seitsemänkymmenen.

Pelk SavK yht.
Muotoryhmä f % f % f %
illatiivi 198 44,0 397 73,4 595 60,0
III inf. ill. 78 44,1 171 80,3 249 63,8
pass. imperf. 450 79,2 375 95,4 825 85,8
pass. prees. 138 68,3 52 80,0 190 71,2
3. p. poss.suff. 44 56,4 89 59,7 133 58,6
2. partis. 38 57,6 77 68,1 115 64,2

38 51,4 104 69,1 143 63,6
38 43,7 89 78,8 127 63,5

*ek, *eh
s : h
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TAULUKKO 10. Sisäheittyneiden muotojen absoluuttinen frekvenssi ja suhteellinen 

osuus illatiivissa idiolekteittain.

Erityisesti merkille pantavaa on, että peräpohjalaismurteissa – lukuun ottamatta tietysti  

Kemijärven murretta – sisäheitto aiheuttaa eräissä tapauksissa muutoksia heittynyttä  

vokaalia edeltävään puolivokaaliin. Ensinnäkin pääpainollisen tavun lopettava j on 

usein vokaaliutunut. Cannelin (1888: 33) tuntee Kemin murteesta tapaukset luihan (< 

lujhan < lujahan), läihän (<< läjähän), paihan (<< pajahan), siihan (<< sijahan). Man-

tilan (1992: 120) mukaan j on Kemin alueella kuitenkin yleensä säilynyt, ja vokaaliu-

tuminen koskettaa etupäässä Tornion, Jällivaaran ja Ruijan murretta, jossa etenkin muu-

tos laihin << lajihin on poikkeukseton. Omassa systemaattisessa aineistossani esiintyy 

kolme läihän-tapausta, joista jokainen on peräisin Seitajärven oppaalta:

(15:34/A) tuiskahti samhàl läihä̀j ja | (16:01/A) vetasivat senki siihel läihän | 
(16:11/A) se jäi elämhää siihel läihäj ja.

Vokaaliutumattomia läjhän-tyyppisiä muotoja en systemaattisessa aineistossani kohdan-

nut. Pyhäjärveläisoppaalta löysin muodon (33:56) läjjää, jossa lienee kyse yleisgemi-

naatiosta, ja Värriön informantilta (2:53) läjähän-muodon, jossa h:ta edeltävä vokaali on 

redusoitunut. 

läihän-tapausten lisäksi Kuoskun ja Martin otannoissa esiintyy myös erikoinen tyyhen 

(<< tyvehen) -muoto, josta en löytänyt mainintaa lähdekirjallisuudesta:

ILLATIIVI sisäh. alkup.
Informantti f % f % yht.
KAIRALA 73 67,6 20 18,5 108
LUIRO 65 59,1 8 7,3 110
PYHÄJÄRVI 0 0,0 13 11,2 116
SAUNAVAARA 18 29,5 26 42,6 61
SUVANTO 42 76,4 1 1,8 55
Pelk 197 44,0 68 15,1 449
HIHNAVAARA 82 80,4 2 2,0 102
KUOSKU 22 56,4 6 15,4 39
MARTTI 91 87,5 7 6,7 104
NOUSU, m 8 44,4 4 23,5 18
NOUSU, n 10 50,0 8 36,4 20
SAVUKOSKI 30 88,2 0 0,0 34
SEITAJÄRVI 51 52,6 1 1,0 97
VÄRRIÖ 103 81,1 8 6,3 127
SavK 397 73,4 36 6,6 541
Yhteensä 595 60,0 104 10,5 991
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SavK, KUOSKU (46:34) meni saki(aŋ kuusen tyyhen | MARTTI (23:33) 
semmoseŋ kuusen tyyhen. 

Tässäkin lienee kyse pääpainollisen tavun lopettavan puolivokaalin vokaaliutumisesta.  

Samankaltaista, mutta huomattavasti vanhempaa kehitystä edustaa esimerkiksi sana  

tyynni, joka kuuluu myös tyvi-sanueeseen (Hakulinen 1979: 39). tyyhen-muoto on 

verrattavissa myös toiseen peräpohjalaismurteissa tavattavaan vokaaliutumisilmiöön.  

Vokaaliyhtymissä jälkimmäinen vokaali on nimittäin toisinaan väistynyt sisäheiton  

tieltä, minkä jälkeen vokaaliyhtymän välissä siirtymä-äänteenä toiminut puolivokaali j 

tai v on saattanut vokaaliutua. Muutoksen synnyttämä h:n etinen vokaali vaihtelee kvan-

titeetiltaan: yleensä se on puolipitkä, mutta myös pitkää vokaalia esiintyy. (Mantila  

1992: 121.) Näin ollen esimerkiksi tihìhän ja porstùhan -muotojen taustalle voidaan aja-

tella kehityskulut tihijähän ~ tihijähän > tihijhän ~ tihijhän> tihìhän ja porstuvahan ~ 

porstuvahan > porstuvhan ~ porstuvhan > porstùhan. Näistä jälkimmäisessä v on 

tyvehen > tyvhen > tyyhen -kehitystä vastaavalla tavalla vokaaliutunut suppean labiaali-

vokaalin jäljessä. 

On tosin myönnettävä, että Kuoskun ja Martin yksittäiset tyyhen-tapaukset ovat hyvin 

epäselvästi äännettyjä, joten kyse voi olla myös aivan tavallisesta sisäheitosta. Kuosku-

laismieshän on jo erittäin vanha, joten hänen puheestaan on toisinaan erittäin hankala  

saada täyttä varmuutta. Hänellä esiintyy myös kaksi muuta tyvi-sanan illatiivimuotoa, 

joista ensimmäisen olen merkinnyt h:ta edeltävältä vokaaliltaan lyhentyneeksi, (45:55) 

tyvehen, ja toisen muotoon (46:30) tyvehen, jossa siis on alkuperäinen vokaaliedustus, 

mutta v on redusoitunut. Martin opas puolestaan käyttää kahdesti ylilyhyttä muotoa 

(1:00:11, 1:00:22) tyvehen.

Omasta otannastani löytyy esimerkkejä myös edellä jo osaksi käsitellyistä vokaali-

yhtymän jälkeisistä sisäheitoista. Niissä h:ta edeltävä vokaali on yleensä lyhyt, mikä 

vihjaa muototyypin kehittyneen siirtymä-äänteettömistä vokaaliyhtymistä. Tällaisia  

muotoja löysin kaikkiaan kuusi kappaletta. Savukoskella siirtymä-äänne on kolmessa 

tapauksessa säilynyt ja kahdessa vokaaliutunut. Näistä kaikki yhtä lukuun ottamatta  

ovat peräisin Värriön informantilta. Esimerkkejä kaikista kolmesta tyypistä:



56

Lyhyt vokaali, ei siirtymä-äännettä

Pelk, KAIRALA (20:13) se nostethir roukkihon sinnes syrjhän sitte ne limput | 
SAUNAVAARA (7:08/B) astihan suolasit | SavK, HIHNAVAARA (35:53) nyt  
minä lähen oikihaaŋ käthèn | SEITAJÄRVI (15:39/A) vielä rovihòj ja | 
VÄRRIÖ (1:06:08) nep painut sinne, korphè, suorhàn sinnes Sompihòn.

Siirtymä-äänne säilynyt

SavK, VÄRRIÖ (16:58) net kyydithiv [sic!] vain sinne, Mutenijhaa | (28:01) 
lähit laskemhav, venhellä voita, Tornijhòn astip piti vii(ä | (28:36) laskit ne voit  
Tornijhòj ja.

Siirtymä-äänne vokaaliutunut

SavK, MARTTI (14:08) Tanhùhàm menij ja | VÄRRIÖ (20:53) se meni 
Sattassej ja sieltä ympäri, Muteniihaa sieltä ja nii, Lok– Korvassè.

Sisäheittynyt h on Kemin ja Tornion murteissa toisinaan homorgaanistunut edeltävän  

v:n kanssa fh-yhtymäksi ja edelleen ff-geminaataksi, jos edellä ei ole ollut lyhyt pää-

painollinen tavu (Airila 1912: 187–188; Rapola 1966: 259; Mantila 1992: 216–217.)  

Homorgaanistuminen koskettaa morfologisesti illatiiveja ja supistumanomineja sekä vii-

meksi mainittujen inen ja Us-johdoksia. Olen tässä lukenut kuivhan ~ kuifhan -tapaukset 

kuiva-nominin enkä tunnuksettoman III infinitiivin illatiivimuodoksi. Systemaattisessa 

aineistossa esiintyy ainoastaan vh- ja fh-yhtymiä. Esimerkkejä: 

Pelk, KAIRALA (50:46) pannak kuivhan | LUIRO (1:20/E) parkkisaavhin net  
nahkat vail lyöthii | SUVANTO (44:05) Pyhäjärfhee | SavK, HIHNAVAARA 
(14:55) sillä piilukirves lensi korki(allej ja putos polfhè | SEITAJÄRVI 
(11:36/A) tuonnek Kemijärfhen se tuli | VÄRRIÖ (51:06) se muuttu– siirty 
sittes sinnev Värri(öjärvhej jossa nykki on se petim paikka justhì | (50:25) 
kolomev̆ velijestä on tulluk Kemijärfhè.

Aiemmin todettiinkin jo, että Kemin murteessa sivupainollisen i-loppuisen diftongin 

jälkeen h on usein säilynyt alkuperäisessä asemassaan. Esimerkiksi Sodankylän muoto-

opin kokoelma tuntee vain alkuperäisen tyypin (Sammallahti 1967–68). Tällaisia muo-

toja systemaattisessa aineistossani on vain kaksi, joista Pelkosenniemen Kairalan tapaus 

on sisäheittoista tyyppiä (15:11) voit panthin rasihoin. Sivupainottomat i-loppuiset dif-

tongit taas ovat sisäheittyneitä lukuun ottamatta yhtä katomuotoa ja kolmea kirjakieleltä  

vaikuttavaa tapausta, jotka käsiteltiinkin jo luvussa 2.1. Esimerkkejä sivupainottomien i-

loppuisten diftongien jälkeisistä sisäheittotapauksista monikon illatiivissa:
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Pelk, KAIRALA(46:22) koskaan niihin porhoiŋ käsiksi | LUIRO (5:17/B) 
karhulla vetäshäŋ k͜   oŋ kettiŋkit laitettu sittes siihem päällypaŋkkon nii, 
koukhuiŋ kiinni | SAUNAVAARA (5:00/A) virtapaikhoiv vielä, menhän | 
SavK, HIHNAVAARA (27:41) ettei se saanuk ku nilkhoij ja kässiin | 
KUOSKU (24:49) tääll͜   ei ollu, sillo, sillo ensi aikhoi [nauraa], kauppaakaa | 
NOUSU/m (6:04) mie͜   eŋ kaikhìv vesipaikhò͜   olem mennykhää | VÄRRIÖ 
(8:59) limphuim panthì.

Lopuksi mainittakoon vielä esimerkkejä illatiivimuodoista, joissa sisäheitto on tapahtu-

nut, kun h on sijainnut kahden samanlaisen vokaalin välissä:

Pelk, KAIRALA (23:58) ja tännep polokimhen tehthin, koukku ja nii se | 
LUIRO (9:56/B) ku vähän nostethaŋ keulaa pysthöm, vaikka maallaki 
käytettä̀n nii | SAUNAVAARA (15:18/B) puristi munat, kourhaj ja, alako 
puremha | SUVANTO (42:33) karhutokhan nyt | SavK, HIHNAVAARA (5:17) 
toisella kymmenell͜   olevi(a, tyttäri(ä kuoli kaksi siihe' yhthèr ruthò | KUOSKU 
(46:11) kephim paniv̆ veitte, sillä pistis̆ syä– | MARTTI (19:33) niin ne oŋ 
kahtheŋ kerthaŋ Kuoskuj ja Nousuŋ kylä poltettu | NOUSU/m (6:17) siihen 
aikhaa | NOUSU/n (44:57) siinä, puhistethìj ja sittet taah laskethin toishen 
kerthà | SAVUKOSKI (31:46) se piti, ottaav̆ voileipä matkhàn, ku lähti kotu(a 
| SEITAJÄRVI (29:11/A) yksi, isomus jäi siinä kituroimhaa siihen, siihen 
siihen reikhäŋ ku | VÄRRIÖ (13:56) valas tuli, rannoillen̆ nii se ajo sen, 
helevetti selekhäŋ kaikki se, se lotan.

2.2.3.2. III infinitiivin illatiivi

Seuraavassa taulukossa on esitetty sisäheittoisten muotojen osuus kaikista III infinitii-

vin illatiivin esiintymistä. Taulukko on laadittu samalla tavalla kuin edellisessäkin lu-

vussa. Yksilöittäin tarkasteltuna edustus ei olennaisilta osiltaan poikkea illatiivimuoto-

jen sisäheitoista. Nousun ja Kuoskun aineistot ovat liian suppeat varmojen johtopäätök-

sien tekemiseen. Tunnukselliset muodot ovat ehdottomassa enemmistössä. Mielenkiin-

toista on, että Pyhäjärven informantilla esiintyy tunnuksellisten muotojen kohdalla sisä-

heittoa, vaikka esimerkiksi illatiivit ovat hänellä aina kadollisia (osin ehkä assimiloitu-

neita) tai alkuperäisiä. Kairalassa sisäheittomuotojen suhteellisen osuuden pienuutta  

selittää osin runsas tunnuksettomien infinitiivien määrä. 
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TAULUKKO 11. Sisäheittyneiden muotojen absoluuttinen frekvenssi ja suhteellinen 

osuus III infinitiivien illatiivissa idiolekteittain.

Esimerkkejä tunnuksellisesta III infinitiivin illatiivista:

Pelk, KAIRALA (35:00) se harjau hakkumhan niitä lintuja | LUIRO 
(12:36/D) menthiin tuonnek kalastamhaŋki tuonnel Luirov varthen niiŋ ku | 
PYHÄJÄRVI (18:29) s͜   olis, alkanu͜   niittämhän, maata | SAUNAVAARA 
(10:55/B) lähettìn ajelemhan, porolla | SUVANTO (44:21) karhu jäi sitä 
syömhää, ja tappamhaan tieteŋki | SavK, HIHNAVAARA (27:31) ja rupes 
minu(aki piiskamha͜   eihäm minulla housuja ollu | KUOSKU (31:35) niitähäj 
jäi tännekki niitä ryssi(ä asumhà | MARTTI (1:10:33) sattu tuommonem 
makasiinivinsesteri [’Winchester-kivääri’] olemhà | NOUSU/m (15:00) mutt͜    
ei net täälä, sattuneem mittääp, kellekkää tekemhääp | NOUSU/n (36:03) jos 
lehmä sattu kuolemhà samalla lailla, panthim menemhä̀ | SAVUKOSKI 
(16:34) ja sattu kui– kuolemhan äitiki siinä | SEITAJÄRVI (5:56/A) minullaki,  
setä, alko niin ku, väsymhää s͜   oli jo yheksänkymmenen nelijäv vuojev vanha.

Tunnuksettomia muotoja esiintyy eniten – kaikkiaan 16 tapausta – Kairalan oppaalla.  

Pelkosenniemeltä löysin myös kaksi muotoa Luiron, kuusi Pyhäjärven ja neljä Sauna-

vaaran otannoista. Savukoskella tunnuksettomia muotoja on harvemmassa: Hihna-

vaarasta ja Seitajärveltä olen kirjannut viisi tapausta kumpaisestakin ja Savukosken kir-

konkylältä yhden. Ainoastaan kahdessa löytämistäni muodoista on tapahtunut sisäheitto:

III INF. sisäh. alkup.
Informantti f % f % yht.
KAIRALA 23 47,9 12 25,0 48
LUIRO 19 67,9 4 14,3 28
PYHÄJÄRVI 6 10,9 3 5,5 55
SAUNAVAARA 12 42,9 7 25,0 28
SUVANTO 18 100,0 0 0,0 18
Pelk 78 44,1 26 14,7 177
HIHNAVAARA 49 90,7 5 9,3 54
KUOSKU 2 100,0 0 0,0 2
MARTTI 38 92,7 1 2,4 41
NOUSU, m 1 11,1 5 55,6 9
NOUSU, n 2 40,0 2 40,0 5
SAVUKOSKI 4 80,0 1 20,0 5
SEITAJÄRVI 33 67,3 4 8,2 49
VÄRRIÖ 42 87,5 2 4,2 48
SavK 171 80,3 20 9,4 213
Yhteensä 249 63,8 46 11,8 390
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Pelk, KAIRALA (36:43) rupesin tarkkailhen no, tuoss͜   on karhum pesä | 
SavK, SEITAJÄRVI (14:39/A) me sa– satumma sielä niim mukavasti olhem 
minä.

2.2.3.3. Passiivi

Passiivin imperfekti on aineistoni toiseksi tiheäfrekvenssisin muotoryhmä illatiivin  

jälkeen vajaalla tuhannella esiintymällään. Kyseessä on hyvin säännönmukainen muoto-

ryhmä, sillä siinä h seuraa aina pitkän tavun lopettavaa t:ta. Näin ollen onkin hyvin 

luontevaa, että h edustuu lähes aina samantyyppisenä. Sekä Pelkosenniemellä että Savu-

koskella Kemin murteen mukainen sisäheitto on ehdoton valtaedustus. Taulukossa 12 on 

esitetty muotoryhmän sisäinen yksilöittäinen vaihtelu samaan tapaan kuin edellisissäkin  

luvuissa.

TAULUKKO 12. Sisäheittyneiden muotojen absoluuttinen frekvenssi ja suhteellinen 

osuus passiivin imperfektissa idiolekteittain.

Pyhäjärven informantilla sisäheitto esiintyy enää reliktinomaisesti. Hänenkin voi tosin  

aavistella joskus käyttäneen sisäheitto-h:ta: oletettavasti kadonnutta h:ta edeltävä t ään-

tyy hänellä näet jotensakin erikoislaatuisesti – ehkäpä hieman alveolaarisesti. Esimerk-

kejä sisäheittoisista passiivin imperfektimuodoista:

PASS. IMPERF. sisäh. alkup.
Informantti f % f % yht.
KAIRALA 216 95,2 0 0,0 227
LUIRO 176 88,9 0 0,0 198
PYHÄJÄRVI 4 5,6 0 0,0 72
SAUNAVAARA 22 56,4 3 7,7 39
SUVANTO 32 100,0 0 0,0 32
Pelk 450 79,2 3 0,5 568
HIHNAVAARA 51 98,1 0 0,0 52
KUOSKU 21 75,0 0 0,0 28
MARTTI 33 100,0 0 0,0 33
NOUSU, m 5 71,4 0 0,0 7
NOUSU, n 48 96,0 1 2,0 50
SAVUKOSKI 73 96,1 0 0,0 76
SEITAJÄRVI 65 94,2 0 0,0 69
VÄRRIÖ 79 100,0 0 0,0 79
SavK 375 95,4 1 0,3 393
Yhteensä 825 85,8 4 0,4 961
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Pelk, KAIRALA (46:36) neulothij ja pannat laitethij ja, rasvathin ne hihinat 
ja ne viethin | LUIRO (13:50/D) mutkallep pukathin sitte nurkka ja sitte 
tehthin se, juuresta tehthin, männynjuuresta tehthin se, jolla sivotthiin | 
PYHÄJÄRVI (20:58) ja mep̆ päästhiin tänne, päästhiin tä– tännet ta– takaa 
niin tuota | SAUNAVAARA (31:30/B) annethin, semmonen, reppu selekhäj ja 
siihen tynämiiti(ä | SUVANTO (46:37) paistethiŋ karhul lihhaa | 
HIHNAVAARA (38:30) nek kaivethìn sieltä, ylös ja viethìn Sotankylän 
haut̀uumaahan | KUOSKU (58:46) no sielä, hongalla nukuthii, yö | MARTTI 
(8:37) niillä, viethìh härjät Pelekosenniemhen | NOUSU/m (23:59) ennem 
panthii halkomatto | NOUSU/n (27:39) porosta otethìn semmosta pintaa nii, 
se kuivathìn | SAVUKOSKI (59:31) ja kuuta panthìŋ kans sinnes seurhà | 
SEITAJÄRVI (16:33/B) sittehä sitä lujethì, lujethin sisältä | VÄRRIÖ (21:25) 
se oli talvikinkeri se, lujetethii, mitä vanhoja ukkoja.

Passiivin preesens esiintyy informanttieni haastatteluissa vain harvakseltaan. Näistä  

enin osa on sisäheittomuotoja. Löytämäni sisäheittotapaukset olen koonnut taulukkoon  

13. Näiden rinnalle olen kerrannut totutusti myös alkuperäismuodot. Kairalan oppaan 

muita runsaamman esiintymätiheyden selittää osaksi hänen ahkerasti viljelemänsä  

ilmaisu sanothan, joita oli kaikista tapauksista tasan puolet, esim.  (1:53) asuthin sitte  

niiŋ ku sanothan hoŋkatulilla.

TAULUKKO 13. Sisäheittyneiden muotojen absoluuttinen frekvenssi ja suhteellinen 

osuus passiivin preesensissa idiolekteittain.

PASS. PREES. sisäh. alkup.
Informantti f % f % yht.
KAIRALA 60 96,8 0 0,0 62
LUIRO 30 56,6 2 3,8 53
PYHÄJÄRVI 3 11,5 0 0,0 26
SAUNAVAARA 34 69,4 3 6,1 49
SUVANTO 11 91,7 0 0,0 12
Pelk 138 68,3 5 2,5 202
HIHNAVAARA 9 69,2 0 0,0 13
KUOSKU 12 70,6 0 0,0 17
MARTTI 14 100,0 0 0,0 14
NOUSU, m 1 100,0 0 0,0 1
NOUSU, n 1 50,0 1 50,0 2
SAVUKOSKI 2 100,0 0 0,0 2
SEITAJÄRVI 5 83,3 0 0,0 6
VÄRRIÖ 8 80,0 0 0,0 10
SavK 52 80,0 1 1,5 65
Yhteensä 190 71,2 6 2,2 267
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Passiivin preesensistä on erikseen huomattava ensinnäkin yksitavuiset vartalot, joiden 

kirjakielisissä vastineissa on UO- tai ie-diftongi. Nämä ovat Kemin murteen mukaisesti 

monoftongiutuneet, ja siirtymä-äänteenä käytetty puolivokaali on kadonnut, esim. 

syyvähän >> syyhän (Cannelin 1888: 27, 33; Kettunen 1930b: 89). Tällaisia tapauksia  

löysin viideltä informantilta. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (23:36) niiŋ ku pää lyyhään hala– halaki | LUIRO (5:10/B) 
siiheŋ ku nelijä lyyhään aina pohojalle | (1:58/C) nyt katothaŋ ku viihär 
ranthan | SAUNAVAARA (49:23/B) kiila lyyhään tuohon | SavK, KUOSKU 
(28:46) vihovenäläisek ku tullee viihä̀ sinnek, kovotàn ennen tavaraa | MARTTI 
( 27:53) kyllä sitä syyhäŋki | SAVUKOSKI (15:52) ne aina viihään tuonne. 

Toiseksi stA-vartaloiset verbit ovat tyyppiä pääshän, mikä onkin odotuksenmukaista, 

sillä kyseisten verbivartaloiden I infinitiivi on Kemin murrealueella ssA-loppuinen, 

esim. pestä > pessä (Cannelin 1888: 32, Kettunen 1930b: 89–90). Kolmella kielenop-

paalla esiintyy tällaisia muotoja yhteensä seitsemän tapauksen verran. Esimerkkejä:

Pelk, LUIRO (5:17/B) karhulla vetäshän | SAUNAVAARA (9:34/A) 
halakasham pölökympää | SavK, HIHNAVAARA (14:17) no nyt tässä 
elämhäm pääshän.

Kolmanneksi kirjakielen tehdään ja nähdään edustuvat Kemin murteessa sisäheitty-

neinä asussa tehhä(ä)n ja nähhä(ä)n. Pelkosenniemellä ja Savukoskella katotyyppi on 

yleisempi, mutta sisäheittoakin olen kirjannut kuusi tapausta, mikä merkitsee reilua 

viidennestä kaikista muodoista. Huomattava on, että kyse voi olla myös yleisgeminaa-

tiosta, sillä h:n jälkeinen vokaali vaikuttaa useimmissa tapauksissa jopa pitkältä. Kaikki 

muodot ovat Pelkosenniemeltä ja niistä neljä Luiron oppaalta:

KAIRALA (45:16) mitä töitä tehhä | LUIRO (4:17/B) siihen nyt tehhään 
semmonen | (11:44/B) n͜   on tarpheseŋ ku venet teh̆hää | (2:09/C) ku se tuolla 
lailla tehhään | (11:24/D) miten nuita tehhää | SUVANTO (7:31) mitä niille͜    
tehhä̀n.

Esimerkkejä sisäheittoisista passiivin preesensmuodoista:

Pelk, KAIRALA (15:48) vuotanahaksi sanothan ku s͜   oli va–, 
nauvannahastav | LUIRO (12:06/B) sittek ku vejätethän nauloilla ku se 
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päätethäv vielä | PYHÄJÄRVI (20:50) ja kuim menhään niiŋ ku | 
SAUNAVAARA (10:18/A) panhan selekäpuu, viisthò | SUVANTO (19:57) ku 
neuvothan että mihim menhää | SavK, HIHNAVAARA (57:50) ja nyn nep 
panhaj jo toisella kymme– toisella, kuukauvella jo housut lapsej jalakhàj ja| 
KUOSKU (8:09) no vejethän aithan ja lujethà [naurua], ja vasat merkithä̀ | 
MARTTI (25:33) sitä sanothav veeperiks͜   että [‘hätääntyminen metsästäessä’] 
| NOUSU/m (33:22) mutta nykynää [sic!] ajethaa hevosiltaki mavok̆kuuri [sic!] 
| NOUSU/n (27:54) harmajak͜   sitä kuttuthin ennen kirnupiimäksi se nykyjhäŋ 
kuttuthan sitä viethiin kan– | SAVUKOSKI (33:03) siinä se on siinä, törmällä,  
ku täältä menhä̀, se͜   o͜   siinä aivan, joGen, törmällä se talo | SEITAJÄRVI 
(7:46/A) sepä ottaaki että no, panhaampa tuo maatila tuosta nii | VÄRRIÖ 
(1:05:03) no nyt sitä jo tapelhan täälä Kurtilla.

Mantilan mukaan passiivin konditionaali on peräpohjalaismurteissa yleensä lähettä(i)s- 

ja harvinaisesti Kemin ja Tornion murteessa lähettäshi(i)n-tyyppinen. Viimeksi maini-

tussa murteessa on yleensä tapahtunut vielä assimilaatio sh > ss. (1992: 131.) Omassa 

otannassani ainoan passiivin konditionaalitapauksen kuulin Hihnavaaran oppaalla.  

Kyseessä on assimiloitunut muoto. Yksittäiseksi jäi myös Seitajärven informantin käyt-

tämä passiivin imperatiivimuoto, joka on kadollinen. Passiivin potentiaalimuotoja en  

kohdannut lainkaan. Ne lienevätkin Peräpohjolassa äärimmäisen harvinaisia, sillä ainoat  

kirjatut tapaukset ovat kaksi Rovaniemen muoto-opin kokoelman muotoa (Mantila 

1992: 131).

2.2.3.4. 3. persoonan possessiivisuffiksi

Peräpohjalaismurteissa tunnetaan lähinnä kolmannen persoonan possessiivisuffiksin 

itäinen tyyppi An, en, esim. kotoaan. Läntinen nsA esiintyy vain Tornion ja Jällivaaran 

murrealueella. (Mantila 1992: 132–133.) Omassa aineistossani läntistä tyyppiä esiintyy 

kahden tapauksen verran. Molemmat muodot ovat Seitajärven informantilta: (0:13/B) 

Mantsuri(am puolellansa | (22:52/A) sitä, oike(astansa͜   ei, uskottu.

Taulukossa 14 on esitetty idiolekteittain sisäheittoisten kolmannen persoonan posses-

siivisuffiksien määrä totuttuun tapaan. Sisäheittoisuuden yleisyys vaihtelee tutkimus-

alueella suuresti. Pyhäjärven informantilla melkeinpä kaikki tapaukset ovat kato-

muotoja, kun taas Savukoskella esiintyy yksinomaan sisäheittoa.
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TAULUKKO 14. Sisäheittyneiden muotojen absoluuttinen frekvenssi ja suhteellinen 

osuus 3. persoonan possessiivisuffiksissa idiolekteittain.

Niissä tapauksissa, joissa h on alkujaan sijainnut siirtymä-äänteisen vokaaliyhtymän 

välissä, siirtymä-äänne on sisäheiton jälkeenkin saattanut säilyä. Omassa systemaat-

tisessa aineistossani näin on käynyt vain Savukosken kirkonkylän oppaan tapauksessa: 

(36:10) niit͜   oli semmosi(a viel–, ettei osanhet hetn [?], nimijhän kirjottaa. Kyseessä on 

siis sama ilmiö, jota käsiteltiin jo illatiivien sisäheiton yhteydessä luvussa 2.2.3.1. Kai-

ralan, Martin ja Värriön oppailla esiintyy siirtymä-äänteettömiä muotoja. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (31:38) menthij järkihän ne uusathin [‘uusittiin’] | SavK, 
MARTTI (24:08) jälkihä̀m myöten | VÄRRIÖ (53:15) peura juoksee sitä 
polokuhar räkällä.

Seitajärven oppaalta olen kirjannut yhden siirtymä-äänteellinen tapaus, jossa on 

tapahtunut ainakin osittainen vokaalisaatio: (14:28/B) talop poltethìn aivaj järkìjhän.

nykyään-adverbi on aina j:llinen – onpa kyseessä sitten kadollinen, sisäheittoinen tai 

alkuperäinen muoto.  Mainittuja tapauksia esiintyy Kairalan, Pyhäjärven, Hihnavaaran,  

Kuoskun, Martin, Nousun ja Savukosken oppailla. Ratkaisematta jää, onko muodossa 

kyse siirtymä-äänteellisestä yksikön partitiivista vai monikon partitiivista – luulta-

vimmin kuitenkin jälkimmäisestä. Esimerkkejä sisäheittoisista nykyään-tapauksista:

POSS.SUFF. sisäh. alkup.
Informantti f % f % yht.
KAIRALA 23 79,3 1 3,4 29
LUIRO 4 66,7 0 0,0 6
PYHÄJÄRVI 2 8,7 0 0,0 23
SAUNAVAARA 12 75,0 1 6,3 16
SUVANTO 3 75,0 0 0,0 4
Pelk 44 56,4 2 2,6 78
HIHNAVAARA 10 71,4 0 0,0 14
KUOSKU 6 60,0 0 0,0 10
MARTTI 17 81,0 0 0,0 21
NOUSU, m 2 50,0 0 0,0 4
NOUSU, n 5 83,3 1 16,7 6
SAVUKOSKI 8 100,0 0 0,0 8
SEITAJÄRVI 27 38,6 0 0,0 70
VÄRRIÖ 14 87,5 0 0,0 16
SavK 89 59,7 1 0,7 150
Yhteensä 133 58,6 3 1,3 228
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Pelk, KAIRALA (19:02) nykyjhänhän | SavK, HIHNAVAARA (9:54) 
nykyjhän tehtäissim pan– | KUOSKU (57:49) nykyjhähän ne kulkee 
kumpassilla | MARTTI (51:29) no nykyjhän sielä | NOUSU/n (27:54) 
harmajak͜   sitä kuttuthin ennen kirnupiimäksi se nykyjhäŋ kuttuthan sitä 
viethiin kan– | SAVUKOSKI (1:07) mutta kyllä ne Serafiinaksi, nykyjhän 
kuttuu.

j on säilynyt muuttumattomana niissä neljässä monikon partitiivimuodoissa, joissa se  

toimii monikon tunnuksena, esimerkiksi: 

Pelk, KAIRALA (32:42) nakkas niskojhan | SAUNAVAARA (27:37/B) 
palstojhan | SavK, VÄRRIÖ (16:07) ei ne omi(a porojhan sinnev viittinek 
kukapa nep palotti sieltä pois.

Lopuksi vielä joitakuita esimerkkejä tapauksista, joissa h on sijainnut kahden saman-

laisen vokaalin välissä:

Pelk, KAIRALA (1:43) hajalthan hommathin heinä | LUIRO (8:26/B) panthin 
toisinha kokonhan | PYHÄJÄRVI (49:29) aino(asthal leipä | SAUNAVAARA 
(15:13/B) meni kontalhee siihen | SUVANTO (19:47) vanhuuthàn tieteŋki | 
SavK, HIHNAVAARA (29:36) tuli, petäjä ku pulkka meni kyljelhej ja | 
KUOSKU (22:02) hilijolhèm mennä | MARTTI (43:47) oiki(astham minum 
muiston aikana |  NOUSU/m (5:37) isä-vainahall͜   oli [epäselvä, päällekkäin 
puhumista] semmonev veli että se yksisthä̀, laski Kemijärvell͜   asti | NOUSU/n 
(35:43) nahkonhem päivinhè | SAVUKOSKI (29:01) että minä en tarkalhè, 
muistan niitten | SEITAJÄRVI (19:00/B) isokki miehet, piti käyvä, vuorolhàl 
lukemassa | VÄRRIÖ (1:02:01) s͜   oli täälä, Sovaŋkylässä sillon ennev 
vanhasthaŋ kauppi(as.

2.2.3.5. Aktiivin II partisiipin vokaalivartalot

Aktiivin II partisiipin vokaalivartaloja esiintyy systemaattisessa aineistossani harvak-

seltaan. Sisäheittotapaukset on koottu taulukkoon 15 idiolekteittain. Sisäheittojen 

suhteellinen osuus vaihtelee yksilöittäin kenties aiemmin käsiteltyjä muotoryhmiä  

voimakkaammin, mikä johtunee osaltaan pienestä otannasta. 
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TAULUKKO 15. Sisäheittyneiden muotojen absoluuttinen frekvenssi ja suhteellinen 

osuus aktiivin II partisiipin vokaalivartaloissa idiolekteittain.

Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (15:29) ylijuonhen, vuojen, vasikannahasta | LUIRO 
(2:19/C) eikä ne vuotanhet sem papan tekemät venhet | PYHÄJÄRVI (36:56) 
kaikki jäänhes siihe | SAUNAVAARA (14:23/B) ne ei mahtunhekkaan kaikki | 
SUVANTO (28:52) on ne haastatelhem minu(a enneŋki | SavK, 
HIHNAVAARA (32:52) mutt͜   eihän nes sääsket antanhèh nukku(a | KUOSKU 
(28:25) no ne o, ryöstänhet, täälä ka, ja, hävittänhet | MARTTI (2:50) 
semmosella kupilla olik keittänhem meijäm pirtissä perunoja | NOUSU/m 
(52:20) ne on erilaisia mitä ennen on olhè net | NOUSU/n (15:24) eikö ne 
jälkhìn asunhèt saijalaiset | SAVUKOSKI (38:24) eikä nep palijo osanhet, 
luki(a | SEITAJÄRVI (5:12/A) on, olhet, mettät pystössä kaikki | VÄRRIÖ 
(51:53) sitä ennen on olhèn̆ ne lappalaisek kyllä piilopirtissä siinä 
Kenttäniemessä, kaksi perettä.

2.2.3.6. *eh- ja *ek-nominien vokaalivartalot

Taulukossa 16 on esitetty sisäheittomuotojen osuudet idiolekteittain. Pyhäjärven 

oppaalla ei esiinny ainuttakaan h:nsa säilyttänyttä muotoa. Sisäheiton kanssa kilpailee 

ennen muuta h:n kato – alkuperäiset muodothan ovat varsin harvassa. Seitajärven 

oppaalla sisäheittoa esiintyy tästä syystä vain vajaan yhdeksäntoista prosentin verran.

PARTIS. sisäh. alkup.
Informantti f % f % yht.
KAIRALA 8 72,7 1 9,1 11
LUIRO 2 100,0 0 0,0 2
PYHÄJÄRVI 1 5,3 0 0,0 19
SAUNAVAARA 10 76,9 0 0,0 13
SUVANTO 17 81,0 0 0,0 21
Pelk 38 57,6 1 1,5 66
HIHNAVAARA 6 75,0 0 0,0 8
KUOSKU 6 54,5 0 0,0 11
MARTTI 20 83,3 0 0,0 24
NOUSU, m 2 20,0 4 40,0 10
NOUSU, n 5 55,6 2 22,2 9
SAVUKOSKI 10 100,0 0 0,0 10
SEITAJÄRVI 25 86,2 0 0,0 29
VÄRRIÖ 3 25,0 0 0,0 12
SavK 77 68,1 6 5,3 113
Yhteensä 115 64,2 7 3,9 179
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TAULUKKO 16. Sisäheittyneiden muotojen absoluuttinen frekvenssi ja suhteellinen 

osuus *eh- ja *ek-nominien vokaalivartaloissa idiolekteittain.

Sisäheittoiset monikon partitiivimuodot ovat yhtä lukuun ottamatta pärhejä-tyyppiä. 

Ainoastaan Luiron oppaalla esiintyy vastakkainen tapaus: (12:46/D) piti tehä ro p̆pheita. 

pärhejä-tyyppiä tavataan myös Rovaniemellä, Sodankylässä, Inarissa sekä osaksi 

Ruijassa. Tyyppi on kehittynyt kemijärveläisistä  pärehejä-tyyppisistä muodoista. 

(Cannelin 1888: 61; Mantila 1992: 35–36.) Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (59:04) muunaki huonhèŋ kattona | LUIRO (16:04/D) siihep 
panthii semmoset ruoth̀et, alle | SAUNAVAARA (45:23/B) vikathella | 
SUVANTO (48:21) ei siel͜   ole͜   päivämpäisthella eletty | SavK, 
HIHNAVAARA (59:25) kyllä pahim̀uksissa koskissa kun oli usi(ampi venhessä 
| KUOSKU (59:05) vanhoista säkistä tehthii, louthet [‘kankainen 
retkeilykatos’] semmoset louthet niillä olit enne | MARTTI (1:05:14) salaa toit  
ashet tänne, savothan | NOUSU/m (6:21) pani haravalastim matkhàsa ja se 
lähti, ja meni omalla venhèllä Kemijärvelle͜   asti | NOUSU/n (46:19) sillä sitte  
kopsithìn niitä lyhthejä | SAVUKOSKI (6:42) venhellä kuljethij ja sauvothìn | 
SEITAJÄRVI (18:32/A) lentokonhesta, puotethin tuohon, kaks partisaani(a | 
VÄRRIÖ (54:24) sitt͜   alethin ko– koku(amhàn sieltä, hetheistä, lauttaselle.

sisäh. alkup.
Informantti f % f % yht.
KAIRALA 18 90,0 0 0,0 20
LUIRO 13 39,4 2 6,1 33
PYHÄJÄRVI 0 0,0 0 0,0 8
SAUNAVAARA 2 28,6 3 42,9 7
SUVANTO 5 100,0 0 0,0 5
Pelk 38 52,1 5 6,8 74
HIHNAVAARA 34 89,5 0 0,0 38
KUOSKU 10 90,9 0 0,0 11
MARTTI 33 94,3 0 0,0 35
NOUSU, m 1 100,0 0 0,0 1
NOUSU, n 2 33,3 4 66,7 6
SAVUKOSKI 4 66,7 1 16,7 6
SEITAJÄRVI 6 18,8 0 0,0 32
VÄRRIÖ 15 65,2 3 13,0 23
SavK 105 68,9 8 5,3 152
Yhteensä 142 63,1 13 5,8 225

*eh, *ek
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2.2.3.7. s : h -nominien vokaalivartalot

s : h -nominien vokaalivartalotapaukset olen koonnut taulukkoon 17. *eh- ja *ek-nomi-

nien tapaan Pyhäjärven oppaalla ei esiinny h:llisia muotoja lainkaan. Värriön oppaalla 

sitä vastoin 95,7 prosenttia on sisäheittynyttä tyyppiä.

TAULUKKO 17. Sisäheittyneiden muotojen absoluuttinen frekvenssi ja suhteellinen 

osuus s : h -nominien vokaalivartaloissa idiolekteittain.

s : h -nomineihin olen lukenut myös Luiron oppaalla kerran esiintyvän vantux ~ vantus ~ 

vantut -supistumanominin muodon vanthuja (1:56/A). Kyseessä on nimittäin laina kan-

taskandinaavin sanasta *wantuz, joten vartalon päättävää s:ää on pidettävä alkuperäi-

senä (SKES, s. v. vantus).

Sisäheittoinen monikon partitiivi on *eh- ja *ek-nominien lailla lähes aina rathaja-tyyp-

piä. Jälleen vain Luiron opas käyttää kerran vastakkaista tyyppiä: (2:13/B) siihen aikhà 

näitä kumirathaita. Erikseen on vielä huomattava i(As-nominien vokaalivartalot, jotka 

kuuluvat samaan fonotaktiseen ryhmään kuin luvuissa 2.2.3.1. ja 2.2.3.4. käsitellyt  

vokaaliyhtymään päättyvät illatiivit ja 3. persoonan possessiivisuffiksit. Tällaisia muo-

toja löysin kolme, joista vain Savukosken kirkonkylän informantin tapaus on sisäheit-

toinen. Siinä ei esiinny siirtymä-äännettä: (45:59) neh nuot, kauppihaat. Esimerkkejä:

sisäh. alkup.
Informantti f % f % yht.
KAIRALA 17 63,0 5 18,5 27
LUIRO 12 60,0 0 0,0 20
PYHÄJÄRVI 0 0,0 0 0,0 17
SAUNAVAARA 5 27,8 7 38,9 18
SUVANTO 4 80,0 0 0,0 5
Pelk 38 43,7 12 13,8 87
HIHNAVAARA 20 76,9 0 0,0 26
KUOSKU 4 100,0 0 0,0 4
MARTTI 18 78,3 5 21,7 23
NOUSU, m 2 28,6 3 42,9 7
NOUSU, n 9 90,0 1 10,0 10
SAVUKOSKI 7 87,5 0 0,0 8
SEITAJÄRVI 7 58,3 0 0,0 12
VÄRRIÖ 22 95,7 0 0,0 23
SavK 89 78,8 9 8,0 113
Yhteensä 127 63,5 21 10,5 200

s : h
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Pelk, KAIRALA (2:42) siitä sitten, sapilhailla kannethii | LUIRO (3:32/B) 
mutta ku kumirathat muutethin | SAUNAVAARA (5:32/A) valamhina | 
SUVANTO (28:58) porthailla istu | SavK, HIHNAVAARA (25:59) kun se 
varastaa, naurhija heijäm maasta | KUOSKU (31:57) o͜   ei niillä valamhi(a 
ollu | MARTTI (55:49) oli nii syvä se hamphan alusta että se oli tukkiki 
katheksissa | NOUSU/m (32:19) mutta kukka olit niiŋ ku,varakhàmpi(a ne net | 
NOUSU/n (40:17) em minä niitä rukhija olep palijon puinum mutta ohoraa 
minä kyll͜   olem puinu | SAVUKOSKI (47:30) tekeväh nuita althaja | 
SEITAJÄRVI (18:54/A) evhät kyllä puotethì siihen samalle p̆ paikallen net | 
VÄRRIÖ (37:10) panit sen Ikämielev varthaja noutamaa [?].

s : h -nomineissa esiintyy illatiivien kohdalla mainittua vh ~ fh -vaihtelua. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (38:31) lyök kirfhellä, koivu poikki ja pistä sen tyvi tuohom 
pesähän | SAUNAVAARA (46:44/B) lyyhääŋ, kirvheellä | SavK, 
HIHNAVAARA (35:26) ei kun taivharranta näkyy | MARTTI (53:32) 
kirvhellä, alettuv vestämhäl lautaa.

2.2.3.8. Muut muotoryhmät

Muut myöhäiskanta- tai yhteissuomalaisen h:n sisältävät muotoryhmät ovat selvästi 

harvafrekvenssisempiä kuin edellä mainitut. Eniten systemaattisessa aineistossani 

esiintyy htA-verbijohdoksista edelleen johdettuja *hδUttA-verbejä. Näistä kahdessa 

vokalismi on pysynyt alkuperäisenä ja yhdessä h kadonnut. Lopuissa 22 tapauksessa on 

tapahtunut sisäheitto. Mielenkiintoisesti Pyhäjärven oppaalla esiintyy yksinomaisesti  

sisäheittoa – kaikkiaan seitsemän tapauksen verran. Esimerkkejä sisäheittomuodoista  

kaikilta informanteilta, joilla niitä esiintyy:

Pelk, KAIRALA (38:55) minä tirskhautiŋ korvalle | PYHÄJÄRVI (19:18) 
minä͜   olim pyörhäyttänys sen ympäri | SAUNAVAARA (5:57/A) piti 
käänhäyttää | SavK, HIHNAVAARA (33:41) s͜   òn unheuttanup postimies 
sinun | VÄRRIÖ (7:41) juurep pyörhätti pois nakkas ne liethè.

Us-johdokset voidaan jakaa kahteen alaryhmään: ensinnäkin *eh- ja *ek- sekä s : h -no-

minien vokaalivartaloista ja toiseksi htA- t a i htU-verbijohdoksista johdettuihin 

tapauksiin. Näistä ensiksi mainittuja en kohdannut systemaattisessa aineistossani ainut-

takaan ja jälkimmäisiäkin vain Savukoskelta. Kaikki löytämäni tapaukset ovat tapaus-

nominin muotoja. Hihnavaaran ja Seitajärven informanteilla sekä nousulaismiehellä  
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esiintyy kullakin yksi kadollinen muoto. Sisäheittotapauksia löysin kolme kahdelta eri 

oppaalta:

MARTTI (38:20) semmosi(a taphauksi(a nyt oŋ kyllä | (39:00) on semmoneŋki 
taphaus sattunu͜   että | VÄRRIÖ (40:30) s͜   oli semmonen taphaus se.

Systemaattisessa aineistossani esiintyy kaikkiaan seitsemän 3. persoonan imperatiivi-

muotoa, joista kaksi jäi epäselväksi. Neljässä muodossa viidestä h on kadonnut, ja 

ainoastaan Pelkosenniemen Suvannon informantilla esiintyy yksi h:n säilyttänyt sisä-

heittomuoto (52:53) heittäkhööv vai. Kadollisia muotoja olen kirjannut Pyhäjärven ja 

Seitajärven informanteilta, joista ensiksi mainitulla kato on muissakin muotoryhmissä  

valtaedustus. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse lienee kirjakielen vaikutuksesta. Myös 

Luiron oppaalla esiintyy yksi katomuoto.

alhaalla-tyyppiset adverbit ovat Kemijärven murteessa sekä toisinaan Tornion murteen  

pohjois- ja luoteisosissa alkuperäistä alahalla-tyyppiä. Muualla peräpohjalaisella murre-

alueella adverbi on odotuksenmukaisesti sisäheittoinen alha(a)lla. (Mantila 1992: 142.) 

Omassa systemaattisessa aineistossani esiintyy kolme tapausta, jotka kaikki ovat sisä-

heittoisia. h:n jälkeisen vokaalin kvantiteetti vaihtelee lyhyestä puolipitkän kautta täys-

mittaiseen:

SavK, NOUSU/m (16:59) tuol͜   oli, tuol͜   alhalla meillä kaheksal latoa | 
NOUSU/n (25:26) tuolla alhaalla | VÄRRIÖ (31:10) siellä alhàlla oli.

h(A)inen-johdokset voidaan jakaa kahteen ryhmään. Yhtäältä kyseeseen tulevat *eh ja 

*ek- sekä s : h -nominien inen-johdokset, joissa vokaalivartalon h on säilynyt, ja toisaal-

ta varsinaiset “inessiiviset” h(A)inen-johdokset. Myös jokainen-pronominaalin h:llinen 

muoto luetaan tässä samaan ryhmittymään. Kyseeseen tulevia hinen-muotoja esiintyy 

aineistossani kaikkiaan yksitoista tapausta, joista kahdesta en kyennyt saamaan selkoa. 

Neljässä tapauksessa h on säilynyt ja viidessä kadonnut. Säilymätapauksissa on tapah-

tunut aina sisäheitto, ja niitä esiintyy Kairalan, Luiron ja Hihnavaaran informanteilla.  

Esimerkkejä: 

Pelk, KAIRALA (21:53) ku oli tuossa Tuorusjärvessä nuotta yhtheinen | 
LUIRO (1:19/C) jokhaisen samalla lailla | SavK, HIHNAVAARA (30:40) sen 
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aikhuinem polku ja talvitie sielä Muteni(aj ja, ja Valki(asilmävaarav välillä | 
(1:00:17) sen aikhuinen elämä.

sentään-adverbit esiintyvät aineistossani kahdeksantoista tapauksen voimalla. Säilymä-

tapauksia on kaksitoista ja katomuotoja kuusi. Kaikki viisi sisäheittomuotoa ovat Savu-

koskelta. Esimerkkejä:

SavK, HIHNAVAARA (58:17) sitä pääsi senthän, nukkumhàn | KUOSKU 
(3:01) senthän tuo velimie[s] | MARTTI (56:47) kyllä sitä senthäm minun 
aikana | SEITAJÄRVI (13:59/B) että minäkin, senthääm pystyn niiŋ ku, 
korkolaskhuun asti sen hoitamhan | VÄRRIÖ (22:30) kyllä isä-vainaki luki(a 
osas senthä̀.

kO- ja hAn-liitepartikkelien kombinaatio esiintyy peräpohjalaisissa sisäheittomurteissa  

muodossa khA(A)n. Muoto voi palautua myös kAhAn-asuun, joka onkin käytössä Kemi-

järven murteessa. (Mantila 1992: 115; vrt. Cannelin 1888: 24–25; ks. myös Toiviainen 

1967–68.) Kadollisia tapauksia ei tässä muotoryhmässä tunneta. Systemaattisessa ai-

neistossani esiintyy yhdeksän puheena olevaa tapausta, joista seitsemän on sisäheit-

toisia. Myös Pyhäjärven oppaalla esiintyy tässä sisäheittoinen muoto. Esimerkkejä:

Pelk, PYHÄJÄRVI (8:14) onkhan meillä | SAUNAVAARA (27:29/B) 
viistoista penni(äkhän | SUVANTO (33:14) jokhan s͜   oŋ kuollu | SavK, 
HIHNAVAARA (1:57) isä miettimhäm miteŋkhän tässä nyt | (28:12) ajattelin 
että no͜   eikhän se nyt jo riitä͜   nuot kuritukset | SAVUKOSKI (5:35) 
miteŋkhän se oli | SEITAJÄRVI (31:30/A) mitä nelijätoistakha siitä, hävitethì.
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3. h:N KATO

3.1. Katotapausten luokittelua

Systemaattisessa aineistossani esiintyvät h:n katotapaukset voidaan jakaa karkeasti 

arvioiden kolme ryhmään, joista jokaiselle omistan omat alalukunsa:

A. h on kadonnut dissimilaatiotendenssin vuoksi, esim. yhthen > yhten

B. h on assimiloitunut edeltävään konsonanttiin, esim. tulthin > tulttin

C. h on kadonnut jostain muusta syystä, kuten katomurteiden tai kirjakielen 

vaikutuksesta.

Näiden lisäksi on otettava huomioon vielä yksi katoryhmä. Nimittäin * eh-, *ek- ja s : h 

-supistumanomini- sekä htA-, htA-verbikantaiset Us-johdokset ovat Sodankylän mur-

teessa ovat langenneet yhteen muiden Us-nominien kanssa menettäen näin h:nsa (Man-

tila 1992: 137; ks. myös Sammallahti 1967–68). Tällaisia tapauksia löytyi kaksi, jotka 

molemmat ovat Savukoskelta:

HIHNAVAARA (46:45) miten se missäki tapauksessa tehän | SEITAJÄRVI 
(14:21/A) se oli kamala, tapaus, kyllä kun, tosijaan, otethin tästä, ko–, koko 
kyläv väki.

TAULUKKO 18. Idiolekteittaiset katolukemat.

Informantti f %
KAIRALA 53 9,9
LUIRO 114 25,2
PYHÄJÄRVI 307 88,7
SAUNAVAARA 66 28,2
SUVANTO 19 12,4
Pelk 559 32,4
HIHNAVAARA 41 12,8
KUOSKU 34 27,8
MARTTI 18 6,0
NOUSU, m 21 34,4
NOUSU, n 5 4,6
SAVUKOSKI 9 6,0
SEITAJÄRVI 150 39,8
VÄRRIÖ 40 11,6
SavK 318 17,8
Yhteensä 877 25,0



72

Taulukossa 18 esitetään idiolektiskohtaiset katolukemat ennen kuin edellä mainittujen  

ryhmien tapauksia on eritelty. Pyhäjärven informantti erottuu joukosta lähes  

yhdeksänkymmenprosenttisella kato-osuudellaan. Toiseksi eniten katomuotoja löytyy  

Seitajärven oppaalta. Näiden idiolektien h:ttomuutta eivät selitä pelkästään assimilaatio 

ja dissimilaatio, vaan kyse täytyy olla murteenulkoisesta vaikuksesta. Käsittelen mainit-

tuja idiolekteja tarkemmin alaluvussa 3.4. Samasta syystä olen jättänyt Pyhäjärven 

oppaan pääosin analyysin ulkopuolelle luvuissa 3.2. ja 3.3.

3.2. Dissimilaatio

3.2.1. h:n jäljessä

Kemijärven murteessa jälkitavujen vokaalienvälinen h on yleensä dissimiloitunut, jos 

edeltävän tavun alussa on h, esim. riiheen (< *riihehen) , tehään (< *tehähän). Muissa 

peräpohjalaismurteissa h on tässä asemassa useimmin säilynyt, esim. riihhèn, tehhän. 

(Mantila 1992: 69, 80–81). Morfologisesti kyseeseen tulevat:

A. eräät illatiivit, esim. SavK, NOUSU/n (42:19) se sai sitte mennä j̀o, aamulla 

varhair riihee

B. eräät supistumanominien vokaalivartalot, esim. SavK, MARTTI (11:39) 

heinäkuuv vaiheel–

C. tehdä-, nähdä- ja saada-verbien passiivin preesensmuodot, esim. Pelk, LUIRO 

(4:52/B) se tehään semmoner rauta–. 

Systemaattisessa aineistossani kyseeseen tulevista 37 tapauksesta 30 on katomuotoja. 

Kadollisia illatiiveja sekä *eh- ja *ek-nomineja esiintyy Suvannon, Martin ja Seitajär-

ven oppailla sekä Nousun naisinformantilla yhteensä kymmenen tapausta. Ainoat h:nsa 

säilyttäneet muodot näissä muotoryhmissä ovat kaksi Hihnavaaran informantin tapausta.  

tehdä-verbin kahdeksastatoista passiivin preesensmuodosta kolmetoista on katotyyppiä. 

Muotoja esiintyy Luiron, Saunavaaran, Hihnavaaran ja Kuoskun informanteilla. Kaira-

lan oppaalla tapasin yhden säilymämuodon, ja Luiron informantilla esiintyy kuuden 

katomuodon lisäksi neljä säilymätapausta. Sekä säilymä- että katomuotoihin olen mer-

kinnyt h:n jälkeen pitkän vokaalin lukuun ottamatta kahta tapausta, joista toinen on 
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Hihnavaaran ja toinen Kairalan oppaalta. Hihnavaaran lyhytvokaalisen tehän-muodon 

voi halutessaan selittää kontaminaation kautta syntyneeksi, sillä hänellähän esiintyy  

myös mainitut kaksi Kemin murteen mukaista illatiivia. Lyhytvokaalisuus olisi tällöin 

Kemin (tehhän) ja lyhyt h Kemijärven (tehään) murteen peruja. nähdä-verbin passiivin 

preesensmuotoja ei systemaattisessa aineistossani esiintynyt lainkaan. saada-verbin 

neljä passiivin preesensmuotoa esiintyvät aina asussa saaha(a)n. Lyhytvokaaliset muo-

dot olen kirjannut Suvannon informantilta ja jälleen Hihnavaaran oppaalta.

Tämän pienen otannan perusteella vaikuttaa siis siltä, että Kemijärven murteen muodot  

ovat ehdottomassa enemmistössä, vaikkakin Kemin murteen muotoja saattaa tavata  

harvakseltaan. Muistettava on, että Luiron tehhään-muodoissa (4:18/B, 11:44/B, 2:09/C, 

11:24/D) saattaa periaatteessa olla kyse myös yleisgeminaatiosta, jota informantilla siis  

myös esiintyy. Tämä olisi sikäli luontevaakin, että näin selittyisi myös h:ta seuraavan 

vokaalin kvantiteetti, joka on kaikissa tapauksessa pitkä. Kemin murteessahan h:n 

jälkeinen vokaali on säännönmukaisesti kehityksen *tehδähän > *tehähän (> *tehähän) 

> tehhän tuloksena lyhyt tai puolipitkä. Lisäksi näin Pelkosenniemelle ja Savukoskelle 

saataisiin lähes yhteinäinen dissimilaatioedustus h:lla alkavan tavun jälkeen. Vain 

Kairalan lyhytvokaalinen tehhä-muoto (45:17) ja Hihnavaaran mainitut kaksi tapausta 

olisivat poikkeuksia. Seitajärven oppaan kuutta katomuotoa kohtaan on kuitenkin  

suhtauduttava varauksellisesti, sillä hänen kohdallaan saattaa olla kyse kirjakielen 

vaikutuksesta.

Esimerkkejä kato- ja säilymätapauksista kaikista muotoryhmistä:

Pelk, LUIRO (11:19/B) venek ku tehään nii | (11:24/D) miten nuita tehhää | 
(5:56/B) riippoja ruvethaŋ ku saahaan se | SAUNAVAARA (10:12/B) 
poroaitoja tehään, ja korjaillaa | SUVANTO (27:19) ku oli toive͜   että vehnä, 
saahan | SavK, HIHNAVAARA (11:51) äitill͜   ei ollu͜   ennää käsi(ä riihhèn 
nii | (25:03) isä jätti rauhhàn sitte | (46:45) miten se missäki tapauksessa 
tehän | (52:45) mistäs tuoho saahan, lakanat tuoho, sänkhyn että | KUOSKU 
(42:25) ennev vanhaa | (1:00:09) no se tehään, niiŋ ku hongasta, ku hakathàn 
[sic!] pölökyt | MARTTI (23:45) vanhaan, omahan peshäänsä | NOUSU/m 
(33:19) ennen vanhaam mato– mavot vaivas | SEITAJÄRVI (0:48/A) liiam 
myöhää | (18:16/A) aiheetta, ei aiheetta mikään tapahu, eikä mihinkhääl 
lähetät tietenkääm minä | VÄRRIÖ (45:42) kyllä näillä saahaan uutistalo.
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3.2.2. h:n ja soinnillisen konsonantin yhtymän jäljessä

Kyseeseen voivat tulla hj-, hm-, hn-, hl-, hr- ja hv-yhtymät, joista omassa systemaatti-

sessa aineistossani esiintyy kolmea ensiksi mainittua tyyppiä. Kemin murteessa hn-, hl- 

tai hj-yhtymän jälkeinen h on useimmin säilynyt. Kemijärven murteessa h:n kato on h:n 

ja konsonanttien yhtymän jälkeen yleinen. (Mantila 1992: 68, 76). Otsikonmukaisia 

yhtymiä voi esiintyä kolmessa muotoluokassa:

A. eräiden nominatiivien illatiivissa, esim. Pelk, LUIRO (19:27/D) ja ne viethir 

ranthaj ja nii panthin semmoset seipäät pohojaam pysthyyj ja 

B. eräiden supistumanominien vokaalivartaloissa, esim. SavK, HIHNAVAARA 

(46:40) hieromaohjeet siittä

C. tehdä- ja nähdä-verbien aktiivin II partisiipin vokaalivartaloissa, esim. SavK, 

MARTTI (35:50) vanhat tehnet sopimuksen.

Illatiivimuotoja löysin otannastani yhdeksän, supistumanominien vokaalivartaloita seit-

semän ja tehdä- ja nähdä-verbien partisiipin vokaalivartaloita yhtä lailla seitsemän kap-

paletta – kaikkiaan 23 tapausta. Illatiivien kohdalla kyse on poikkeuksetta hj-yhtymistä 

eli tarkemmin seitsemästä pohja- ja kahdesta tyhjä-nominin muodosta. 

Säilymämuodot ovat vähemmistössä kahdeksan tapauksen voimalla. Niitä löytyi  

Kairalan, Luiron, Suvannon ja Hihnavaaran oppailta sekä nousulaisnaiselta. Luiron 

oppaalla neljä säilymätapausta (8:07/B, 9:26/B, 1:22/C, 4:36/E) ovat svaallisia, jolloin  

suffiksin h ei enää esiinny vartalon h:n välittömässä läheisyydessä (ks. myös Mantila 

1992: 77). Toisaalta samalla informantilla esiintyy myös yllä mainittu svaallinen kato-

muoto, ja vastaavanlaisen tapauksen olen merkinnyt myös Saunavaaran oppaalta. Tähän 

voi olla syynä svaan epenteettisyys, mikä tarkoittaa, ettei sillä ole omaa asemaa murteen  

fonologisessa järjestelmässä (ks. Pääkkönen 1994: 299; Mantila & Pääkkönen 2010: 

93). Näin ollen murteenpuhujan näkökulmasta h:ta seuraa edelleen välittömästi hj-yhty-

mää, joten dissimilaatiolle on edelleen fonotaktiset edellytykset. Voitaneen myös  

ajatella, että svaa on ilmaantunut murteeseen vasta sen jälkeen, kun kemijärveläistyyp-

pinen kadollinen muoto on jo vakiintunut osaksi murteen paradigmaa Kemin murteen 

mukaisen säilymämuodon rinnalle. Kemijärven murrehan on sitä paitsi Cannelinin  
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todistuksen mukaan alueen vanhempi kanta ja kemiläinen kerrostuma näin ollen  

uudempi tulokas.

Löytämistäni *eh- ja *ek-nomineista edellä onkin jo mainittu Hihnavaaran ohjeet, jonka 

h:ttomuus lienee kirjakielen vaikutusta. Kätilön ja hierojan ammatissa toiminut infor-

mantti nimittäin kertoo opiskelleensa itse puheena olevat hieromaohjeet tilaamastaan  

Kotilääkäri-aikakauslehdestä. Mainittava on tässä myös, että informantti on kätilönä ja  

hierojana itseoppinut ja saanut virallista opetusta ainoastaan kiertokoulussa, joten infor-

mantti täyttää kyllä täydellisesti kielenoppaille määritelemäni kriteerit. Hihnavaaran 

oppaalta odottaisi sitä paitsi lyhytvokaalista dissimilaatiomuotoa, sillä hänen idiolek-

tinsa h-kanta seuraa liki täydellisesti Sodankylän murretta. Hänellä esiintyykin myös  

lyhytvokaalinen dissimiloitumaton (22:35) pohjhan-muoto.

Muut *eh- ja *ek-katotapaukset ovat viisi ihme-nominin muotoa. Näitähän käsiteltiin jo 

luvussa 2.2.2., joten tässä mainittakoon vain, että tapauksia löytyi Hihnavaaralta, Mar-

tista, Seitajärveltä ja Värriöstä. Seitajärven muodot ovat svaallisia, joista toisessa svaa  

on ylilyhyt. hm-yhtymää seuraavat vokaalit ovat pitkiä lukuun ottamatta yhtä värriöläis-

oppaan muotoa. tehdä- ja nähdä-verbien aktiivin partisiipin vokaalivartaloista vokaa-

lienvälinen h on Kairalan (5:13) ja Martin (1:09:35) tapauksia lukuun ottamatta aina 

kadonnut. Katomuotoja löytyy Saunavaaran, Martin ja Värriön informanteilta. Pitkävo-

kaalisten katomuotojen voitaneen tässäkin katsoa olevan peräisin Kemijärven ja lyhyt-

vokaalisten Kemin murteesta. Edelliset voivat olla toki muidenkin katomurteiden tai  

kirjakielen vaikutusta. Esimerkkejä katomuodoista:

Pelk, SAUNAVAARA (3:13/A) painu pohojaan | (9:50/B) tehneekkän | 
(12:25/B) nähä–nähnet ihmistä monhen aikhan taas | SavK, HIHNAVAARA 
(11:26) minu(a ny niim piethìn sielä ihmeellise | MARTTI (35:40) se on niin 
ihmeellistä kyllä että | (37:17) nähnek karhun | (1:09:35) nähnet että | 
SEITAJÄRVI (25:18/A) s͜   oli niin, ihimeellinen | (27:36/A) ihimeel lailla ku, 
siinä hätäilthin, ne–, jälkimäiset | (12:40/B) tyhjääm paikhàn tänne | VÄRRIÖ 
(24:06) no sitä jo piethin, ihimenä rathaja | (1:03:08) n͜   on sinnet tehnès̆ 
saunaj ja
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3.2.3 h:n ja soinnittoman konsonantin yhtymän jäljessä

h:n katoa tavataan h:n ja soinnittoman konsonantin yhtymän jäljessä kaikissa peräpohja-

laismurteissa. Kemin murteessa kato on kuitenkin varsin harvinainen. (Mantila 1992: 

78). Systemaattisesta aineistostani löytämäni katotapaukset voidaan jakaa seuraaviin  

muoto-opillisiin ryhmiin:

A. eräiden nominien illatiivi, esim. SavK, KUOSKU (1:00:40) kahteem päähän 

näij ja

B. eräiden supistumaverbien vokaalivartalot, esim. SavK, VÄRRIÖ (12:43) se 

laitto sielä pyytövehkèn nì se sielä kulki

C. tehdä- ja nähdä-verbien passiivin imperfekti, esim. SavK, HIHNAVAARA 

(19:13) niistä tehtin niim maki(ak kalapyörykät

Lisäksi kyseeseen tulevat htA-, htU-verbeistä johdetut Us-nominit, eräät hinen-johdok-

set sekä tehdä- ja nähdä-verbien aktiivin kolmannen persoonan imperatiivi-muodot. 

Näistä ryhmistä systemaattisessa aineistossani esiintyy ainoastaan yksi hinen-johdoksen 

säilymämuoto.

Ehdottoman enemmistön systemaattisessa aineistossani muodostavat tehdä-verbin 

passiivin imperfektimuodot, joita on kaikiaan 78 tapausta. Näistä kaksitoista eli 15,4 

prosenttia on kadollista tyyppiä. Katomuodoja esiintyy Kairalan, Luiron, Saunavaaran,  

Hihnavaaran, Kuoskun ja Savukosken oppailla sekä nousulaismiehellä. Supistumanomi-

nien vokaalivartaloita olen kirjannut yhdeksäntoista tapausta, joista kahdeksan  

kadollisena. Niitä käyttävät Luiron, Hihnavaaran, Savukosken kirkonkylän, Seitajärven 

ja Värriön informantit. Kahdestakymmenestä illatiivimuodosta kadollisia ovat Kairalan  

ja Kuoskun yksittäiset tapaukset. Yhteensä katomuotoja on 18,6 prosenttia kaikista 118  

tapauksesta, ja niitä esiintyy kaikilla oppailla lukuun ottamatta Suvannon informanttia ja  

nousulaisnaista. Esimerkkejä:

KAIRALA (1:00:03) yhteen | LUIRO (1:25/A) se teki puhteilla sitä | (13:11/D) 
mite se tehtiin | SAUNAVAARA (0:36/B) tehtii semmosia | (14:46/B) tehtin 
härjäksi | SavK, HIHNAVAARA (39:56) minä niissä lämpimissä vesissä saim 
matkakampheni puhtaksi ja paniŋ kuifhaj ja | KUOSKU (13:53) ne koivista 
tehtij ja, kaulav vai p̆ panthìj ja | NOUSU/m (23:00) siihe tehtiis silta | 
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SAVUKOSKI (11:53) kyllä, kyllä ne puhtana piethìn | SEITAJÄRVI (11:08/B) 
paikkakuntalaisten suhteen niiŋ kyllä se.

3.2.4. Supistumanominien illatiivin seen-, siin-pääte

Erikseen on vielä käsiteltävä johdannossa esitelty supistumanominien illatiivin pääte,  

joka Kemijärven murteessa kuuluu yleensä sen ~ sèn ~ seen, sin ~ sìn ~ siin, esim. huo-

nehesen. Kyseessä on joko suora myöhäiskantasuomalaisen muodon relikti tai 

haplologia. (Mantila 1992: 69–70.) Kemin murteessa pääte on joko shen, shin tai assi-

miloitunut ssen, ssin, esim. rikashen, huonhessen. (Cannelin 1888: 4; Kettunen 1930b: 

87; Rapola 1966: 259; Sammallahti 1967–68; Mantila 1992: 213). Pelkosenniemen  

Luiron opas käyttää ensin mainittua tyyppiä kaikkiaan kahdeksan tapauksen verran. 

Hänellä tosin vartaloon kuuluvan h:n etinen vokaali on heittynyt. Päätteen vokaalin 

pituus vaihtelee lyhyestä puolipitkän kautta pitkään. Muilla pelkosenniemeläisoppailla  

ei kyseeseen tulevia tapauksia esiinny. Esimerkkejä Luiron oppaalta:

(8:49/B) ja ku saathin siihen pisthesèn | (11:44/B) n͜   on tarpheseŋ ku venet 
teh̆hää | (3:19/E) piethii semmosseev̆ varjohuonneesee.

Savukoskella tunnetaan vain assimiloitunut ssen-, ssin-pääte. Sitä esiintyy Hihnavaaran, 

Martin, Seitajärven ja Värriön oppailla. Esimerkkejä:

HIHNAVAARA (33:29) venhessej ja sitte  | MARTTI (47:27) vähensimmä 
toishen venhessen | SEITAJÄRVI (28:05/A) nukkumahuonhèssè | VÄRRIÖ 
(54:05) se nylijethij ja, kannethin, kylymhìh hetheissil lensi– [yskii].

3.3. h:n assimilaatio

h on tutkimusalueen murteessa toisinaan sisäheiton tapahduttua assimiloitunut  

edeltävään konsonanttiin. Jossain tapauksissa assimilaatio on yksinkertainen todeta, 

esim. LUIRO (8:48/C) piim̆mään, tai mait̆thoon. Assimiloitunut muoto saattaa tällöin 

luoda harhakuvan erikoisgeminaatiosta, jota ei kuitenkaan kuulu murteeseen (ks. Rapola  

1966: 259 ja Mantila 1992: 214). Edellisessä esimerkissä on nähtävissä myös 
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assimilaation esiaste mait̆thoon, jossa h:n voi yhä heikentyneenä havaita, vaikka sen eti-

nen konsonantti onkin jo pidentynyt lyhytalkuiseksi geminaataksi tai puolipitkäksi  

konsonantiksi. Assimilaatioteitse syntynyt muoto voi myös antaa valheellisen vaiku-

telman yleisgeminaatiosta, esim. SavK, KUOSKU (44:12) jos vain sen kässiij joutuu nii. 

Näissä tapauksissa voi toki olla kyse myös aidosta yleisgeminaatiosta, jota tavataan  

murteessa varsin yleisesti. Assimilaation seuraksena syntynyt muoto voi muistuttaa 

myös joko osittain tai täsmälleen kirjakielen tai katomurteiden muotoa, esimerkiksi:

Pelk, LUIRO (0:38/E) ne ennel laitettin | (1:51/E) alunaa käytettiiŋ kans siihe. 

Jos jälkitavujen vokaalienvälisen h:n jälkeinen vokaali olisi Pelkosenniemellä ja Savu-

koskella Kemin murteen tapaan säännöllisesti lyhyt tai puolipitkä, assimilaatiot pystyisi  

periaatteessa tunnistamaan vokaalin kvantiteetin perusteella. Omien havaintojeni  

mukaan etenkin Pelkosenniemellä h:n jälkeinen vokaali voi kuitenkin olla nähtävästi 

missä muotoryhmässä hyvänsä myös täyspitkä (huomaa myös yllä mainitut esimerkit  

piim̆mään tai mait̆thoon). Näissä tapauksissa saattaa olla kyse Kemin murteen lyhytvo-

kaalisten sisäheittomuotojen ja Kemijärven murteen – ja miksei muidenkin katomurtei-

den sekä kirjakielen – pitkävokaalisten katomuotojen synnyttämästä törmäysmuodosta.  

Katomuodothan ovat Kemijärven murrealueella varsin tavallisia. Mantila (1992: 59) on  

laskenut, että Kemijärvellä 22,3 ja Sallassa 26,8 prosenttia tapauksista on kadollisia,  

kun taas Ollilan (1988: 78–79) saama lukema kohoaa Sallassa yli neljänkymmeneen  

prosenttiin. Näin ollen laitettin-tyyppiset tapaukset voi käsittää paitsi laitethin (> 

laitetthin) > laitettin -kehityskulun seurauksena syntyneiksi assimilaatiomuodoiksi myös 

kontaminaatiotapauksiksi, joissa Kemin murteen mukainen sisäheittoinen ja lyhytvo-

kaalinen muoto (laitethin) on sekoittunut kemijärveläisen katomuodon (laitettiin) 

kanssa. Samaten käytettiin-tyyppiset tapaukset voivat olla yhtäältä assimiloituneita pit-

kävokaalisia sisäheittomuotoja – siis käytethiin (> käytet̆thiin) > käytettiin -tyyppisen ke-

hityksen tuloksia –, tai toisaalta ne on saatettu omaksua suoraan katomurteista tai kirja-

kielestä. Lisäksi on todettava, että vokaalin kvantiteetin toteaminen korvakuulolta on  

hyvin haastavaa. Vyyhden tarkka selvittäminen vaatineekin oman erikoistutkimuksensa.

Mantila mainitsee, että Kemin murteessa “harvinaisehkon” ss > sh -assimilaation ohella 

koko peräpohjolan alueella – Kemijärveä tietysti lukuun ottamatta – voidaan tavata spo-

radisesti h:n assimilaatiota edeltäviin klusiileihin. Näiden lisäksi Jällivaarassa, Tornion 
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murteen pohjoisosissa ja Ruijassa esiintyy harvinaisena h:n assimilaatiota nasaaleihin. 

(1992: 212–213, 215.) Pelkosenniemellä ja Savukoskella assimilaatio vaikuttaa 

laajemmalta ilmiöltä. Olen nimittäin edellä mainittujen tyyppien lisäksi kirjannut omas-

ta systemaattisesta aineistostani myös h:n oletettavaa assimilaatiota v:hen ja r:ään. Jos 

edelleen kirjakielen ja katomurteiden muodoilta tai yleisgeminaatioilta vaikuttavat ta-

paukset luetaan kaikki ykskantaan assimilaatiomuodoiksi, on luetteloon lisättävä myös  

h:n assimilaatio l:ään. Voi tietysti olla, ettei näissä tapauksissa ole kyse niinkään assimi-

laatiosta kuin edellä kuvatun kaltaisista kato- ja sisäheittomurteen törmäyksen aiheut-

tamista kontaminaatiomuodoista tai suorista lainoista. Kysymys on kuitenkin niin laaja,  

että se jää tältä haavaa ratkaisematta. Tyydyn tässä tutkielmassa kutsumaan löytämiäni  

muotoja varmoiksi ja mahdollisiksi assimilaatioiksi. Ensiksi mainittuja ovat siis ne  

tapaukset, joissa assimilaation seurauksena syntyneen konsonantin kvantiteetti poikkeaa 

kato- tai yleisgeminaatiomurteiden edustuksesta, esim. tulttin ~ tulttiin. Katomurteita 

muistuttavat ja (vale)yleisgeminaatiotapaukset luen mahdollisiksi assimilaatioksi  

vokaalin kvantiteetista piittamatta. Olen koonnut taulukkoon 19 molemmat tapaustyy-

pit. Ensimmäisessä sarakeparissa on esitetty varmat tapaukset ja toisessa mahdolliset  

assimilaatiot.

TAULUKKO 19. Varmat ja mahdolliset assimilaatiot.

Etenkin Luiron informantti viljelee assimilaatiota tiuhaan. Varmojen tapausten runsaus  

vihjannee, että epävarmojenkin tapausten kohdalla todella on kyse ainakin suurelta osin  

assimilaatiosta. Seitajärven informantin epävarmat tapaukset taas lienee luettava useim-

assim. ?assim. yht.
Informantti f % f %
KAIRALA 4 19,0 17 81,0 21
LUIRO 30 49,2 31 50,8 61
PYHÄJÄRVI
SAUNAVAARA 0 0,0 26 100,0 26
SUVANTO 1 5,9 16 94,1 17
Pelk 35 28,0 90 72,0 125
HIHNAVAARA 9 47,4 10 52,6 19
KUOSKU 3 20,0 12 80,0 15
MARTTI 1 14,3 6 85,7 7
NOUSU, m 1 20,0 4 80,0 5
NOUSU, n 0 0,0 1 100,0 1
SAVUKOSKI 0 0,0 2 100,0 2
SEITAJÄRVI 4 16,7 20 83,3 24
VÄRRIÖ 11 57,9 8 42,1 19
SavK 29 31,5 63 68,5 92
Yhteensä 64 29,5 153 70,5 217



80

min kirjakielisyyksiksi, sillä hänellä varmat assimilaatiot rajoittuvat sh > ss -tapauksiin. 

Värriön informantilla niin iso osa epävarmoista tapauksista on lyhytvokaalisia, että olen 

taipuvainen pitämään niitä assimilaatioteitse syntyneenä. Varmoja tapauksiakin hänellä  

on suhteellisen paljon. Yleensä ottaen arvelen, että isossa osassa tapauksista on kuin  

onkin kyse assimilaatiosta, mutta – kuten sanottu aiheesta – on vaikea todeta tässä vai-

hessa mitään kovinkaan varmoin äänenpainoin.

3.3.1. s:n jäljessä

h:n assimilaatio edeltävään s:n on varsin yleistä sekä Savukoskella että – tietyin varauk-

sin – Pelkosenniemellä. Jälkimmäisessä esiintyy systemaattisessa aineistossani yhteensä  

kuusitoista h:n säilyttänyttä tapausta. Näiden lisäksi esiintyy kaksi varmaa ja 27 mah-

dollista assimilaatiota sekä viisi selkeää katomuotoa ja luvussa 3.2.4. mainitut kah-

deksan Luiron se(e)n-, si(i)n-päätteistä muotoa. Savukoskella 44 säilymätapauksen rin-

nalla esiintyy 25 varmaa ja 16 mahdollista assimilaatiota sekä viisi katotapausta. Ta-

paukset on koottu taulukkoon 20, jonka ensimmäisessä sarakeparissa on esitetty säily-

mä- ja toisessa ja kolmannessa varmat ja mahdolliset assimilaatiotapaukset.

TAULUKKO 20. h:n säilyminen ja assimilaatio s:n jäljessä idiolekteittain.
assim. ?assim. yht.

Informantti f % f % f %
KAIRALA 2 25,0 0 0,0 6 75,0 8
LUIRO 2 25,0 1 12,5 5 62,5 8
PYHÄJÄRVI
SAUNAVAARA 10 66,7 0 0,0 5 33,3 15
SUVANTO 2 14,3 1 7,1 11 78,6 14
Pelk 16 35,6 2 4,4 27 60,0 45
HIHNAVAARA 6 35,3 8 47,1 3 17,6 17
KUOSKU 1 25,0 0 0,0 3 75,0 4
MARTTI 19 86,4 1 4,5 2 9,1 22
NOUSU, m 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2
NOUSU, n 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2
SAVUKOSKI 9 90,0 0 0,0 1 10,0 10
SEITAJÄRVI 5 33,3 4 26,7 6 40,0 15
VÄRRIÖ 2 16,7 10 83,3 0 0,0 12
SavK 44 52,4 24 28,6 16 19,0 84
Yhteensä 60 46,5 26 20,2 43 33,3 129

≡h   
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Varmoja assimilaatiota esiintyy erityisesti Savukoskella Värriön, Hihnavaaran ja Seita-

järven informanteilla. Muilla kyse on yksittäistapauksista. Martin oppaalla h on aivan 

yleisesti säilynyt ja ainoa varma assimilaatiotapaus esiintyy supistumanominin illatii-

vissa. ks-yhtymän jälkeinen h on yleisesti ottaen – 19 tapauksessa 29:sta – syystä tai toi-

sesta kadonnut. Suvannon oppaalla mahdolliset assimilaatiot ovat useimmin lyhyt- tai 

puolipitkävokaalisia, joten näissä todella lienee kyse assimilaatiosta. Tällaisia tapauksia  

esiintyy myös Kairalan, Luiron, Saunavaaran, Kuoskun, Savukosken kirkonkylän ja 

Seitajärven informanteilla. Pitkiksi merkitsemieni vokaalien joukossa saattaa kuitenkin  

olla vielä joitakuita puolipitkiä muotoja, sillä – kuten sanottu – jouduin jättämään vo-

kaalin kvantiteetin tarkan selvittämisen tulevan tutkimuksen kontolle. Esimerkkejä var-

moista ja mahdollisista assimilaatioista:

Pelk, KAIRALA (57:41) sissääm, mullathin | (31:31) keväaikana kävi juoksel 
linnut niihim pyyvyksin | (41:16) erotuksen | LUIRO (0:25/E) mitä meinathiim 
parkata͜   nii net tuota, viethiij jok̆khee, levälleen sinne, kiini, semmos̆siin poolii 
| (2:18/A) sieltä lähti reissuun sitte | (7:47/A) kumphaaŋki jalakseen | 
SAUNAVAARA (30:28/B) vissìn | (31:05/B) kaivokseen sitte kuparikaivoksè | 
(48:09/B) etehe, halakassaan | SUVANTO (48:04) nyt sen oŋ karhu vissin 
syöny | (47:18) perheissiŋki | (20:23) ei Suanthòm päässet | (30:04) ja Ruotsìl 
lähti kuolemhan | SavK, HIHNAVAARA (1:19) ja menit naimissiij ja, ja alot 
asumhàn sitte vuokralaisena | (27:41) ettei se saanuk ku nilkhoij ja kässiin | 
(7:45) äiti mielissään että no nyt saavat lehmät täälä oikeen herua ja ruokaa 
vielä | KUOSKU (22:25) koivustapa ree͜   enimäksen tehtiin | MARTTI (47:27) 
vähensimmä toishev venhessen | (3:37) neh veit lihaa mennessäm porollihaa | 
NOUSU/m (13:48) saattaap, mennät toissèn kylähän tanssiiŋki vielä | 
SAVUKOSKI (53:33) siinä asuthìn syksyn asti | SEITAJÄRVI (28:20/B) 
mekin olemma tännej jouvunnat tähäm paratiissì | (5:48/A) elämänsä läpässet | 
(12:22/B) sieltä taas tullessaan niin tieteŋki | VÄRRIÖ (47:41) teki 
ensimäisen kämpän, kämpän salvo siihem Pietarikankhassej, jossa nyt on 
Kaukolla, se raivaus | (6:25) kahthàlle͜   laatti(alla käjet perssem päällä.

3.3.2. Klusiilien jäljessä

Klusiilin jälkeisiä varmoja assimilaatioita esiintyy selvästi eniten Luiron informantilla –  

kaikkiaan yhdeksäntoista tapausta. Kairalan oppaalla varmoja assimilaatiomuotoja on 

neljä, joissa kaikissa geminaatta on lyhytalkuinen. Lisäksi olen merkinnyt, että kolmes-

sa tapauksessa informantin ulosanti on hyvin vaimeaa, mikä on tavallista myös mahdol-

listen assimilaatioden ja katomuotojen kohdalla.  Joitakuita varmoja assimilaatiomuoto-
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ja löysin vielä Hihnavaraan ja Kuoskun informanteilta. Taulukkoon 21 on koottu varmat  

ja mahdolliset assimilaatiot sekä katomuodot kolmeen sarakepariin.

TAULUKKO 21. Varmat ja mahdolliset assimilaatiot sekä katomuodot klusiilin jäljessä.

Myös yleisgeminaatiotyyppisiä muotoja olen kirjannut eniten luirolaisoppaalta – yh-

teensä viisi tapausta. Muuten tyyppi on harvinainen: Suvannon ja Hihnavaaran oppailta  

olen kirjannut kummaltakin yksittäiset tapaukset. Katomurteita muistuttavia mutta  

vokaalin kvantiteetiltaan lyhyitä tai puolipitkiä tapauksia löysin Kairalan, Luiron,  

Saunavaaran, Hihnavaaran, Kuoskun, Martin ja Värriön oppailta. Seitajärven infor-

mantin muotoja pidän tässäkin tapauksessa kirjakielisyyksinä. Hänellä ei myöskään 

esiinny ainuttakaan varmaa assimilaatiomuotoa tässä fonotaktisessa asemassa. Suvan-

non toisen mahdollisen assimilaatiotapauksen käsitän lainamuodoksi, sillä hän nähtä-

västi toistaa haastattelijan käyttämän muodon. Esimerkkejä varmoista ja mahdollisista  

assimilaatiosta:

Pelk, KAIRALA (6:33) karhithin sitte siemen sinnem mult̀à [vaimeasti] | (1:20) 
sieltä heitelthij ja niitettìn heinät | (34:00) keitettì | LUIRO (17:56/D) ensin 
turppeet, sammal kuiva(ethiŋ [sic!] kuivat sammale mettästä kannethii | 
(16:36/D) nauloilla kiini lyöttii | (2:23/E) niiŋ ku siliput̆tan net pistethii siihe 
saaviij ja | (0:39/E) ne ennel laitettin | (2:00/E) ensi kokkeeksi | (15:52/D) 
panthii, isot tuohet revittiin | SAUNAVAARA (10:55/B) lähettìn ajelemhan, 
porolla | (8:13/B) kirkkaana | SUVANTO (17:07) niihä se lähethij ja koulullek̆ 
kokkoŋ kaikki ja | (5:27) [haast: niim mutta asukkaitten?] asukkaitten hyväksi | 

assim. ?assim. Ø   yht.
Informantti f % f % f %
KAIRALA 4 18,2 7 31,8 11 50,0 22
LUIRO 19 36,5 18 34,6 15 28,8 52
PYHÄJÄRVI
SAUNAVAARA 0 0,0 16 59,3 11 40,7 27
SUVANTO 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2
Pelk 23 22,3 43 41,7 37 35,9 103
HIHNAVAARA 1 9,1 3 27,3 7 63,6 11
KUOSKU 2 12,5 7 43,8 7 43,8 16
MARTTI 0 0,0 1 33,3 2 66,7 3
NOUSU, m 0 0,0 1 20,0 4 80,0 5
NOUSU, n 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SAVUKOSKI 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2
SEITAJÄRVI 0 0,0 10 18,5 44 81,5 54
VÄRRIÖ 0 0,0 1 10,0 9 90,0 10
SavK 3 3,0 24 23,8 74 73,3 101
Yhteensä 26 12,7 67 32,8 111 54,4 204
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SavK, HIHNAVAARA (1:00:27) hyvhin authoin istuthaj ja, hurahutettaan | 
(45:44) no niin se kuiten synty minuŋ kät̆teej jä | (33:52) kuka veis minut 
tuohon, joki–, kielekkesseŋ ku | (27:53) niin ehh, reippaaksi tai, isoksi ettei 
hän enää niillep pärjääkkä | KUOSKU (25:38) ment̆tiiŋ Kemijärvestähä se piti  
haki(a, palijo, käyvä venhe– venhèllä tavaraa | (44:45) em minä olej joutunum 
mihiŋkää, paikkaan | NOUSU/m (19:10) mutta se piti olla, aurinkoine sää 
pouta, niiŋ ku enne sanottii | SAVUKOSKI (22:33) sem, pallon sishäj ja 
neulottiiŋ kiinnis se | SEITAJÄRVI (19:37/A) sanovat että het siinä niitä, 
jätteitä sielä söivät | VÄRRIÖ (36:50) sen Ikämielen otit matkà.

3.3.3. Nasaalien jäljessä

Luiron oppaalla h on assimiloitunut edeltävään nasaaliin seitsemässä tapauksessa. Li-

säksi Kuoskun ja Värriön informanteilta olen merkinnyt yhdet varmat assimilaatio-

muodot kummaltakin. Kaikilla oppailla Suvannon, Hihnavaaran, Savukosken kirkonky-

län ja Seitajärven oppaita lukuun ottamatta esiintyy mahdollisia assimilaatiotapauksia,  

joista kuudessa on lyhyt tai puolipitkä vokaali. Näistä yhden olen kirjannut Kairalan,  

toisen Martin ja loput neljä Värriön informantilta. Nousulaismiehellä esiintyy yksi yleis-

geminaatiota muistuttava tapaus.

TAULUKKO 22.Varmat ja mahdolliset assimilaatiot sekä katomuodot nasaalin jäljessä.

h:ttomat panna-verbin passiivin preesensmuodot esiintyvät aina pitkävokaalisena: Lui-

ron informantilla näitä on viisi tapausta ja Saunavaaran ja Kuoskun oppailla yhdet. 

assim. ?assim. Ø   yht.
Informantti f % f % f %
KAIRALA 0 0,0 1 6,7 14 93,3 15
LUIRO 7 35,0 5 25,0 8 40,0 20
PYHÄJÄRVI
SAUNAVAARA 1 7,1 2 14,3 11 78,6 14
SUVANTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Pelk 8 16,3 8 16,3 33 67,3 49
HIHNAVAARA 0 0,0 0 0,0 4 100,0 4
KUOSKU 1 0,0 2 0,0 3 0,0 6
MARTTI 0 0,0 1 20,0 4 80,0 5
NOUSU, m 0 0,0 1 12,5 7 87,5 8
NOUSU, n 0 0,0 1 33,3 2 66,7 3
SAVUKOSKI 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1
SEITAJÄRVI 0 0,0 0 0,0 31 100,0 31
VÄRRIÖ 1 7,1 4 28,6 9 64,3 14
SavK 2 2,8 9 12,5 61 84,7 72
Yhteensä 10 8,3 17 14,0 94 77,7 121
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Muut mahdolliset assimilaatiot ovat morfologisesti aktiivin II partisiipin vokaalivarta-

loita lukuun ottamatta yhtä illatiivimuotoa. Varmat assimilaatiot ovat nominien ja III  

infinitiivin illatiiveja sekä supistumanominien ja aktiivin II partisiipin vokaalivartaloita.  

Myös yksi possessiivisuffiksimuoto esiintyy. Taulukossa 22 on esitetty varmat ja mah-

dolliset assimilaatiot sekä katotapaukset omissa sarakepareissaan. Esimerkkejä varmois-

ta ja mahdollisista assimilaatioista:

Pelk, KAIRALA (41:11) tavannet | LUIRO (10:59/B) että siin͜   on hyvä airo 
pysym̆mää | (16:31/D) siihe saum̆maan | (6:16/B) siihen pannaaŋ 
kolomekkymmentä | (7:55/C) ulukohuonneessa | SAUNAVAARA (31:55/B) 
olleŋkaa huomanneeksi | SavK, KUOSKU (17:52) no se meni toisinaa, 
kolomev viikko(aki | (8:21) no ohan ne nyk keväällä merki– merkinnèt osam 
mutta syksyllä sitte loput merkitä̀ | MARTTI (5:14) ne ei kerjennet jouluksi | 
NOUSU/m (24:10) eikä sinnes saksalaiset ulottunèt | NOUSU/n (28:25) ei nep  
puurosta, entiset ihimise oo tykänneet | VÄRRIÖ (53:03) n͜   on sillä lailla 
pyytän̆net | (47:15) ne jouvut linnà | (1:05:14) no ei ne vielä lähtenee ne jokka 
oli nimensä pannej ja.

3.3.4. Literaalien ja puolivokaalien jäljessä

Ainoat varmat tapaukset, joissa h on assimiloitunut edeltävään lateraaliin tai puolivo-

kaaliin, olen merkinnyt Luiron informantilta. Tapauksia on yhteensä kolme:

(9:36/B) niin sé, kuru tehäs siiheŋ kaar̆ree | (1:29/E) sittek kuorithin, niistä 
parkit ja ne tuothiŋ kothiŋ kuiv̆vaan | (2:30/E) vielä panthiin siihe saav̆viin 
[vaimeasti].

Lateraalien kohdalla mahdollisia assimilaatiomuotoja esiintyy kaikilla paitsi Savukos-

ken kirkonkylän informantilla ja nousulaisnaisella – yhteensä 27 tapausta, joista aina-

kin viidessä on lyhyt tai puolipitkä vokaali. Viimeksi mainittuja muotoja olen merkinnyt  

Suvannon, Kairalan, Hihnavaaran, Kuoskun ja Martin oppailta. Morfologisesti eniten on 

possessiivisuffikseja, joita on kaikkiaan kaksitoista tapausta. Loput ovat illatiiveja, aktii-

vin II partisiipin ja supistumanominien vokaalivartaloita sekä passiivin preesensmuoto-

ja. Luultavaa on, että suurimmassa osassa mahdollisista tapauksista on kyse jostain 

muusta kuin assimilaatiosta. Mielenkiintoinen yksityiskohta on alla mainittu Hihnavaa-
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ran esimerkki, jossa informantti selvästi korjaa h:ttoman muodon h:lliseksi. Puolivokaa-

lien kohdalla ei mahdollisia assimilaatiota esiinny. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (52:14) kaikkem parhallan | (52:28) kaikkeim parhaillàn | 
LUIRO (9:54/B) sillom perrään | (7:44/C) sopi se maito siihem piimimhän, 
siihen, hyllyy | SAUNAVAARA (10:12/B) tehään, ja korjaillaa | (45:16/B) 
kalliiksi | SUVANTO (17:12) ku lähtethiŋ Kaunisvaaraa kohti ja Sotankyllääj 
jä | (29:32) minul lapseh nyt on suunnille͜   on, Ruotsin kuollu͜   yks poika | 
SavK, HIHNAVAARA (58:33) no en [sic!] minä tarkallèm muistas sitä en 
tarkalhem muistas sitä että | (46:11) mutta valekkuolleitaham minä otin 
jaloista ja roputin takapuolhè | KUOSKU (27:10) ohan net tieten tuola, 
etelämpänä ollèm mutta | (54:27) sinnem̆ mennee kaks tietä sinnes Soklii | 
MARTTI (36:04) ohan siitä jo, vishim parikymmentä vuotta suunnillek ku se | 
NOUSU/m (25:00) ei olleet, puu– puukynnykset | SEITAJÄRVI (10:44/B) 
Savukosken kunnan sai erilleej ja | (13:36/B) Sau-herran, 
parhallaanoloaikana vielä | VÄRRIÖ (30:43) s͜   oli semmone soki(a äijä 
[nauraa] suunnillee, sauvaiŋ kaas meni siihe, pirthìn.

3.4. Varsinaiset katotapaukset

3.4.1. Dissimilaatioiden, assimilaatioden ja varsinaisten katotapausten erittelyä

Taulukossa 23 on eritelty kahdessa edellisluvussa käsitellyt dissimilaatio- ja assimilaa-

tiotapaukset sekä selvät katomuodot. Assimilaatiosarakkeessa ei ole eroteltu varmoja ja  

mahdollisia tapauksia. Suhteelliset osuudet (%-sarakkeet) kertovat, kuinka suuren osan 

(f-sarakkeen) muodot muodostavat kaikista informantin katotapauksista. Dissimilaatio-

tendessi saattaa olla syynä 10,7 prosenttiin Pelkosenniemen ja Savukosken katomuo-

doista. Varmoja ja mahdollisia assimilaatioita on Pelkosenniemellä lähes puolet katota-

pauksista ja Savukoskella vajaa kolmannes.

Taulukon 24 vasemmassa sarakeparissa on esitetty kaikkien h:ttomien tapausten abso-

luuttinen ja suhteellinen osuus kaikista myöhäiskanta- ja yhteissuomalaisista muodoista,  

joissa jälkitavujen vokaalienvälistä h:n on mahdollista esiintyä. Kyseessä on siis taulu-

kon 18 tosinto sillä erotuksella, että Pyhäjärven osuus on jätetty pois. Keskimmäiseen  

sarakepariin taas on koottu mahdollisten assimilaatioiden ja varmojen katomuotojen 

osuus ja oikeanpuoleiseen vain viimeksi mainitut tapaukset.
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TAULUKKO 23. Dissimilaatio-, assimilaatio- ja katotapaukset.

TAULUKKO 24. Katotapausten erittelyä.

Dissimilaatio ja assimilaatio selittävät vain osan Pelkosenniemen ja Savukosken kato-

muodoista. Varmojen katotapausten osuus vaihtelee Nousun naisinformantin 1,9 prosen-

tista Seitajärven 30,5 prosenttiin ja Pelkosenniemellä Suvannon oppaan seitsemästä pro-

millesta Saunavaaran 12,4 prosenttiin. Taulukkoon 25 on vielä koottu dissimilaatio- ja  

assimilaatiotapausten sekä mahdollisten ja varsinaisten katomuotojen suhteelliset osuu-

det kaikista kyseeseen tulevista tapauksista idiolekteittain.

dissim. assim. Ø   yht.
Informantti f % f % f %
KAIRALA 1 1,9 21 39,6 31 58,5 53
LUIRO 14 12,3 61 53,5 39 34,2 114
PYHÄJÄRVI
SAUNAVAARA 11 16,7 26 39,4 29 43,9 66
SUVANTO 1 5,3 17 89,5 1 5,3 19
Pelk 27 10,7 125 49,6 100 39,7 252
HIHNAVAARA 6 14,6 19 46,3 16 39,0 41
KUOSKU 6 17,6 15 44,1 13 38,2 34
MARTTI 5 27,8 7 38,9 6 33,3 18
NOUSU, m 2 9,5 5 23,8 14 66,7 21
NOUSU, n 2 40,0 1 20,0 2 40,0 5
SAVUKOSKI 3 33,3 2 22,2 4 44,4 9
SEITAJÄRVI 11 7,3 24 16,0 115 76,7 150
VÄRRIÖ 4 10,0 19 47,5 17 42,5 40
SavK 39 12,3 92 28,9 187 58,8 318
Yhteensä 66 11,6 217 38,1 287 50,4 570

Ø   
Informantti f % f % f %
KAIRALA 53 9,9 48 8,9 31 5,8
LUIRO 114 25,2 70 15,5 39 8,6
PYHÄJÄRVI
SAUNAVAARA 66 28,2 55 23,5 29 12,4
SUVANTO 19 12,4 17 11,1 1 0,7
Pelk 252 18,3 190 13,8 100 7,3
HIHNAVAARA 41 12,8 26 8,1 16 5,0
KUOSKU 34 27,4 25 20,2 13 10,5
MARTTI 18 6,0 12 4,0 6 2,0
NOUSU, m 21 34,4 18 29,5 14 23,0
NOUSU, n 5 4,6 3 2,8 2 1,9
SAVUKOSKI 9 6,0 6 4,0 4 2,7
SEITAJÄRVI 150 39,8 135 35,8 115 30,5
VÄRRIÖ 40 11,6 25 7,2 17 4,9
SavK 318 17,8 250 14,0 187 10,5
Yhteensä 570 18,0 440 13,9 287 9,1

d.+a.+Ø ?a.+Ø  
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TAULUKKO 25. Dissimilaatio- ja assimilaatiotapausten sekä mahdollisten ja varmojen 

katomuotojen suhteelliset osuudet.

Pelkosenniemellä dissimilaatioiden ja assimilaatioiden osuus kaikista tapauksista sijoit-

tuu 4,5 ja yhdentoista prosentin ja varsinaisten katomuotojen 7,3 ja 13,8 prosentin välil-

le. Savukoskella vastaavat lukemat ovat 3,8–7,3 ja 10,4–14,0. Varsinaisten katotapaus-

ten osuuttaa kasvattaa huomattavasti Seitajärven informantti, jonka siis arvelen viljele-

vän ahkerasti kirjakielisyyksiä. Ilman hänen osuuttaan Savukoskella dissimilaatioiden ja  

assimilaatioiden osuus kaikista tapauksista on 3,8–6,8 ja katomuotojen enää 5,1–8,2 

prosenttia. Esimerkkejä varsinaisista katotapauksista:

Pelk, KAIRALA (36:24) nii satuŋ karhum pesälle s̀ielä näätäreissulla 
kulukumaan sitte | LUIRO (18:05/D) turpeet siihe | SAUNAVAARA 
(34:44/B) loimannin [‘lawman’ engl.] ohvisiin [‘toimistoon'] | SUVANTO 
(26:35) ensimäiseen evakhon | SavK, HIHNAVAARA (1:01) äidin [sic!] 
eläkettä vastaan, ja lähti tänne | KUOSKU (57:36) onhan sitä pitänym mennä 
outooŋki paikkaam mutta | MARTTI (37:14) kahel lähtenet sinne | NOUSU/m 
(57:30) lähti sitte tuonnel lehmäh hoitò | NOUSU/n (56:33) koviŋ kauvam minu͜ 
aikanakhàn mettäss͜   olek kulukeneem mutta | SAVUKOSKI (12:57) aivan 
tarpeeksi | SEITAJÄRVI (18:52/B) oike(astaan tääl͜   ei ollus sellasta jok͜   ei 
ois osannu | VÄRRIÖ (40:06) nämät on Martilla, Martilta siirtynès siihen.

Informantti d/a — d/?a Ø—
KAIRALA 0,9 — 4,1 5,8— 8,9
LUIRO 9,7 — 16,6 8,6— 15,5
PYHÄJÄRVI
SAUNAVAARA 4,7 — 15,8 12,4 — 23,5
SUVANTO 1,3 — 11,8 0,7— 11,1
Pelk 4,5 — 11,0 7,3— 13,8
HIHNAVAARA 4,7 — 7,8 5,0— 8,1
KUOSKU 7,3 — 16,9 10,5 — 20,2
MARTTI 2,0 — 4,0 2,0— 4,0
NOUSU, m 4,9 — 11,5 23,0 — 29,5
NOUSU, n 1,9 — 2,8 1,9— 2,8
SAVUKOSKI 2,0 — 3,3 2,7— 4,0
SEITAJÄRVI 4,0 — 9,3 30,5 — 35,8
VÄRRIÖ 4,3 — 6,6 4,9— 7,2
SavK 3,8 — 7,3 10,5 — 14,0
Yhteensä 4,1 — 9,0 9,1— 13,9

Ø/?a
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3.4.2. Murteenulkoisia syitä h:n katoon

Taulukossa 26 on esitetty kato- ja assimilaatiomuotojen osuus muotoryhmittäin Pelko-

senniemellä ja Savukoskella taajiten esiintyvissä muotoryhmissä. Pyhäjärvi on jälleen  

jätetty analyysin ulkopuolelle. On lisännyt taulukkoon myös Mantilan (1992: 63) esittä-

mät Kemijärven ja Sallan murteen lukemat. 

TAULUKKO 26. Katotapausten suhteellinen osuus Kemijärvellä ja Sallassa 

sekä Pelkosenniemellä ja Savukoskella muotoryhmittäin.

Katotapausten osuuksien suurusluokka on kaikkialla samansuuntainen. Passiivin imper-

fektin kohdalla Savukoski erottuu huomattavasti alhaisemmalla katolukemallaan, mutta  

tässäkin tulokset yhtenevät sikäli, että juuri passiivin imperfekti on kaikkialla säilyttänyt  

h:nsa parhaiten. Myös III infinitiivin illatiivissa Savukoski on huomattavasti muita kon-

servatiivisempi. Pelkosenniemellä *eh- ja *ek-nomineissa kadon osuus on syystä tai toi-

sesta poikkeuksellisen korkea. Savukoskella 3. persoonan possessiivisuffiksien kato-

osuutta taas kasvattaa Seitajärven opas, jolta olen kirjannut jopa 43 katotapausta kuu-

destakymmenestä. Kaikkiaan Seitajärven opas kasvattaa Savukosken katoprosenttia lä-

hes kuudella yksiköllä. Joka tapauksessa Savukoskella ja Pelkosenniemellä h:n kato 

muistuttaa niin määrältään kuin jakaumaltaankin Kemijärven murteen tilannetta. Ken-

ties siis Kemijärven murteen vaikutus Pelkosenniemellä ja Savukoskella näkyy paitsi  

h:n etisen vokaalin säilymisenä myös h:n katona. Tämän hypoteesin kannalta olisi aivan 

oleellista selvittää, milloin ja miten Kemijärven katoedustus on syntynyt. Mahdollisena 

täytynee pitää sitäkin vaihtoehtoa, että jo Muhoksen ja Utajärven savolaisseuduilta siir-

tyneet alkuperäiset uudisasukkaat ovat tuoneet sen mukanaan.

Kirjakielellä lienee joka tapauksessa osuutensa katomuotojen esiintymiseen. Vaikka 

enemmistö oppaista on käynyt vain lyhyen kiertokoulun, nuoremmista, varakkaammista  

Muotoryhmä KemJ Pelk Savk
illatiivi 19,4 24,3 20,0
III inf. illatiivi 23,1 22,1 10,3
pass. imperfekti 13,3 9,5 4,3

23,2 33,8 25,7
21,1 28,6 13,3

3. p. poss.suff. 35,5 20,0 39,6
pass. preesens 34,0 20,5 18,5
akt. II partis. 32,6 19,1 26,5

*ek, *eh -nominit
s : h -nominit
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ja keskeisemmillä paikoilla asuneista osa on opiskellut myös kansakoulussa: kyseeseen 

tulevat ainakin Saunavaaran ja Savukosken kirkonkylän informantit. Pyhäjärven opas 

on puolestaan käynyt 19-vuotiaana käsityökoulun, jossa on opetettu myös yleissivistä-

viä aineita ja lukemista. Hihnavaaran informantti taas on kouluttanut itsensä hierojaksi  

Kotilääkäri-aikakauslehden avulla ja saanut siitä tietoja myös kätilön ja hierojan ammat-

tiaan varten. Seitajärven opas on aikuisiällä hakenut vapaaehtoisesti ainakin matemaat-

tista oppia vasta perustetun kansankoulun opettajalta. Viimeksi mainittu myös kuvaa,  

kuinka suhtautuminen koulutukseen on vuosien varrella muuttunut. Vielä hänen lapsuu-

dessaan 1890–1900-lukujen taitteessa “kynähommia” pidettiin yleisesti hyödyttömänä 

ja pakollisena rasitteena. Itse hän kuitenkin arvostaa oppineisuutta suuresti ja harmitte-

lee, ettei ole kiertokoulua parempaa opetusta saanut. Informantti on rippikirjan luku-

merkkien perusteella menestynyt opinnoissaan erinomaisesti – sikäli kun osaan niitä oi-

kein tulkita. Lukuharrastustakin löytyy: pyhäjärveläisopas nimittäin mainitsee luke-

neensa uudempaa uskonnollista kirjallisuutta. 

Halu keskustella tärkeistä asioista soveliaassa tyylilajissa lienee syynä Seitajärven op-

paan tiuhaan esiintyviin katotapauksiin. Haastattelun puheenaiheet ovat nimittäin lähin-

nä yhteiskunnallisia ja historiallisia. Kirjakielisyyksiä lienevät esimerkiksi seuraavat 

tapaukset:

A. Monikon 3. persoonan imperfekti tavataan informantin puheessa silloin tällöin 

olivat- eikä murteenmukaisesti olit-tyyppisenä. Esimerkkejä: (25:09/B) 

keisariksi kohta nimittivät sitä. 

B. t:n heikon asteen vastineena on paikoin d, esim (12:37/B) tiedettä.  

C. Murteessa v on laajalti kadonnut U:n vierestä (Kettunen 1930b: 82; Rapola 

1969: 133). Informantillani v on kuitenkin usein säilynyt, esim. (8:58/B) 

siitähän tuli se Sau–, mainittus Savu-herra.

D. Sivistyssanat, esim. (21:06/B) se mikä alemmuskomplenssihal 

[=’alemmuuskompleksi’] liev vaivannus silloŋ ku rippikoulhuŋki menthìn.

Erityisesti h:ttomuus näkyy Seitajärven oppaalla *eh- ja *ek-nominien vokaalivartalois-

sa (81,3 %), 3. persoonan possessiivisuffikseissa (61,4 %), illatiivissa (46,4 %) ja s : h 

-nominien vokaalivartaloissa (41,7 %). Passiivin imperfektimuodot sen sijaan ovat vain 
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harvoin kadollisia (5,8 %). Possessiivisuffiksien kato-osuutta kasvattavat yleisesti h:tto-

mat leksikaalistumat kuten tosiaan, jonka kaikki viisitoista esiintymää ovat kadollisia.  

Esimerkkejä:

(9:41/A) ja Pokuri kun tästä, aikanaa sitte häves | (12:47/A) ei voi sano(ak 
kukaan että on ollu͜   oiki(assa, yksistään oike(assa | (13:17/A) vaikka olemma 
syrjässä täälä olhet ja aivan niiŋ ku, pesässä, oike(astaaŋ kaikelta pahalta | 
(11:00/B) vaikka s͜   oli niin, tosi(aan, aatelis-, politiikkaa | (11:44/B) 
Savukoskeŋ kunnan sai erilleej ja | (13:02/B) lukemaan tavallaan justiin 
Raamattu(a | (16:52/B) s͜   oli korkeintaan pari viikko(a, vuoje– talvessa | 
(22:08/B) kolme raito(a, talvessa kävi kaksi vähintääŋ kävi, Rovaniemessä | 
(22:42/B) ja eni– enimmäkseempä ne ottiki kahvi–.

Mitään säännönmukaisuutta kato- ja säilymätapausten välillä en missään muotoryhmäs-

sä havainnut, vaan sama sana saattaa esiintyä h:llisena tai h:ttomana. Esimerkkejä:

(4:48/A) kouluun, ohjata | (17:31/A) koulhun siellä | (23:53/B) jos sanothàn 
niiŋ ku, sem Pokuri-vainan aikaan | (11:19/A) minuŋki muiston aikhan eihän | 
(24:26/A) jaa, jäläkeem päin, niin | (27:15/B) ottanukhaa, jäläkhiv viinaa | 
(24:59/B) se piti Norjaav vii(ä | (25:01/B) Norjhan se välitti tämä, tämä Sau-
Kaaperi | (24:24/B) Sovaŋkylää | (11:40/A) Sotaŋkylhäm mutta | (20:18/A) 
sitä viethìn sitten, eteem päin tuonne | (1:43/B) on sitä, noustu ethèm päin | 
(28:39/A) ei muuta ku matkaaŋ kaikki ja | (27:47/A) emme ois hätäilhet, ja 
saanhet kaikki matkhàn nii | (0:21/B) sem muistan kaikkeiv vanhimman asiaj 
joka oj jääny, jääny tosi(aam mieleem minä en tieten | (2:32/B) ja se jäi vaim 
mielheŋ ku ne tulivat Helsiŋkhin nii | (8:02/A) jos minä menisin tähän omaa, 
olemukseen täälä | (8:16/B) omhìn nimhìnsä.

Kirjakielen vaikutusta lienee myös halu pitää henkilön- ja paikannimistä erillään mur-

teen paradigmasta. Tällaisia esimerkkejä löytyi Seitajärven oppaan lisäksi Kairalan,  

Saunavaaran, Suvannon, Hihnavaaran, Kuoskun, Martin ja Värriön informanteilta. Esi-

merkkejä:

Pelk, KAIRALA (53:19) Oulusta tuothir rattaa Kemiin | SAUNAVAARA 
(33:47/B) menim, Minnesootaan | (36:17/B) Meksikoon | SUVANTO (30:04) 
ja Ruotsiil lähti kuolemhaa | SavK, HIHNAVAARA (0:44) ku hän, rakastu, 
Sau-Kaaperin sisarentyttäree se Marja-Matildaan | KUOSKU (54:27) sinnem̆ 
mennee kaks tietä sinnes Soklii | MARTTI (8:42) Pelekosenniemeen että 
sieltä, niillä härjillä tuothin sitte evästä | SEITAJÄRVI (32:03/A) Tanhu(aam 
me mentiin | VÄRRIÖ (17:03) siinähä se, hukkuki sittes se yksi lasti justìn 
niitä, Luiron Yliköŋkäässä | (41:52) menikö se tähän Saukoskeej ja.
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Kirjakielen vaikutukseksi on laskettava nekin harvat kerrat, kun haastateltava selkeästi  

matkii haastattelijan kieltä. Esimerkkejä:

Pelk, SAUNAVAARA (4:47/B) [haast: alotettiin] no se alotettìn | SUVANTO 
(5:27) [haast: niim mutta asukkaijen?] asukkaitten hyväksi | SavK, NOUSU/m 
(35:11) [haast: nahkoneen päivineen?] nahkoneem päivinee | SEITAJÄRVI 
(24:24/B) [haast: mitä te veitte sinnes Sodaŋkylään täältä?] Sovaŋkylää – – ei 
Sotaŋkylään saanum mitääv vietyksi.

Samantyyppisiä ovat pari Värriön informantin tapausta, joissa hän siteeraa virkamiehen 

puhetta:

(45:09) sano että rupi(a, hakemaa, uudistalova [siteeraa maanmittaria] |
(29:08) niin kauam pirtissä ku lujetetaan [pappia matkien].

Myös jotkin uudissanat esiintyvät h:ttomina, minkä voi myös käsittää kirjakielen vaiku-

tukseksi:

Pelk, SAUNAVAARA (38:49/B) ruoka-, parakkiin | SavK, HIHNAVAARA 
(29:54) sielä sitä, joutuu, sairastumhaŋki ja lääkärìki asiaa | MARTTI 
(1:13:01) rajavarti(osto [illatiivi] | SAVUKOSKI (15:59) lääkäriin | VÄRRIÖ 
(20:40) s͜   oli meijäv virkakoneisto kaikki Sovaŋkylässä siihen aikhà | (42:53) 
no s͜   oli se virkakoneisto sittes, tuola Sovaŋkylässä.

Mielenkiintoisesti informantit korjaavat joskus h:ttomat muodot h:llisiksi tai toisin päin:

Pelk, SAUNAVAARA (32:52/B) viiston, viisthon | SavK, HIHNAVAARA 
(9:13) ja kaikki, kaŋkaalloimet ja kh– kaŋkhalloimet ja kaŋkhaŋkuthet ja | 
KUOSKU (58:33) no oltiin nii ennev vanhaan olthiin | VÄRRIÖ (20:48) se 
sieltä lähti kiertämhä̀, kiertämään se pappi.

Oman lukunsa muodostaa Pyhäjärven opas, jolla 88,7 prosenttia tapauksista on kato-

muotoja. Hänen idiolektiinsa lienee vaikuttanut ensinnäkin 14-vuotiaana aloitettu työura  

paikallisilla savotoilla, joissa työskentelevistä enemmistö oli ainakin hänen omien sano-

jensa mukaan ulkopaikkakuntalaisia. Toisaalta hän on informanteista ainoa, joka on so-

tinut toisessa maailmansodassa – vieläpä sekä talvi- että jatkosodassa, joista jälkimmäi-

sessä hän toimi korpraalina ja johti joukkueita myös etelän rintamilla. Lisäksi hän on 

syntynyt 1907 ja on näin ollen Pelkosenniemen informanteista nuorin. Tosin hän vain  
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kuusi vuotta nuorempi kuin Luiron opas. Kairalan, Saunavaaran ja Suvannon informan-

tit ovat puolestaan syntyneet vuosina 1889, 1888 ja 1891, joten he edustavat jo selvästi  

vanhempaa polvea. Luiron isohkoa 25,2 prosentin kato-osuutta, johon lasken tässä hä-

nen omintakeiset assimilaationsa, saattaa näin ollen selittää hänen ikänsä.

Saunavaaran oppaan kieleen ovat puolestaan voineet jättää jälkensä kolme–neljä Yhdys-

valloissa vietettyä vuotta ensimmäisen maailmansodan tienoilla. Hänellähän katomuo-

dot ovat varsin yleisiä 28,2 prosentillaan, kun taas Kairalan ja Suvannon informanteilla  

katomuotoja on enää osapuilleen kymmenyksen verran. Näistä ensin mainittu on asunut  

samassa kylässä koko ikänsä, ja niin on jälkimmäisenkin laita lukuun ottamatta paria  

vuosikymmentä, jotka hän on viettänyt miehensä kotitilalla muutaman kymmentä kilo-

metriä Sodankylään päin.
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4. MYÖHÄISET h-KEHITTYMÄT

4.1. kAAn-liitepartikkeli

kAAn-liitepartikkeli on peräpohjalaisissa murteissa aina h:llinen lukuun ottamatta Kemi-

järven murretta, jossa h:ttomat ja h:lliset muodot ovat suunnilleen yhtä yleisiä. (Mantila  

1992: 64, 140). Mantilan (1992: 41–42) Savukoskelta kirjaamat h:lliset esimerkit ovat 

peräisin Martin informantilta, joka siis on käsitettävä oikeammin kuolajärveläiseksi. 

Pelkosenniemeltä hänellä on kaksi h:llista esimerkkiä Aapajärven oppaalta (1992: 141).

Omassa systemaattisessa aineistossani h:ttomat muodot ovat liki yksinomainen edustus 

sekä Pelkosenniemellä että Savukoskella. Pelkosenniemellä h:llisia muotoja esiintyy 

ainoastaan vahvassa asteessa, ja Savukoskellakin h:lliset heikon asteen muodot ovat 

äärimmäisen harvinaisia. Löysin näet vain kolme h-tapausta, joista yhdessä h kuului 

hyvin hentoisesti – jos lainkaan. Vahvassa asteessa h on Pelkosenniemellä hyvin harvi-

nainen: 87 tapauksesta vain viidessä on h, ja niistäkin yhdessä se ääntyy erittäin 

heikkona. h:llisia muotoja esiintyy Kairalan, Luiron ja Suvannon oppailla. Jälkimmäi-

seltä olen kirjannut yhteensä kolme h-tapausta, mikä on kymmenys kaikista vahvan 

asteen muodoista. Savukoskella h:ta kuulee hieman useammin – tosin täälläkin usein 

vaillinaisesti ääntyneenä. Martin oppaalla h-muotoja esiintyy kaksi, nousulaismiehellä 

yksi ja nousulaisnaisella jo viisi. Ylivoimaisesti eniten h:ta käyttää Seitajärven opas, 

jonka 59:stä vahvan asteen muodosta 29:ssä on h. Yhteensä vahva-asteisia kAAn-muoto-

ja löysin Savukosken otannasta 156 tapausta, joista neljä oli epäselviä tapauksia. Heik-

koasteisia muotoja olen kirjannut Pelkosenniemeltä 41 ja Savukoskelta 78. Kaikki h:lli-

set muodot ovat sisäheittotyyppiä. 

mitään, mikään ja kukaan ovat usein geminoituneita. Tässä lienee kyse murteeseen 

kuuluvasta yleisgeminaatiosta eikä assimilaatiosta. Assimilaation aiheuttamaa  

(vale-)erikoisgeminaatiota ei nimittäin tässä muotoryhmässä esiinny lukuun ottamatta  

yksittäisiä luirolais- ja hihnavaaralaistapauksia, joissa konsonantti on puolipitkä: 

Pelk, LUIRO (2:42/B) kumirathajakaa tiettykkään että niitä oŋk̀aan | SavK, 
HIHNAVAARA (42:45) ei ole͜   yht̀ääm meijän suku(a.
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Vokaalin kvantiteetin lähemmän tarkastelun olen rajannut tämän tutkielman ulkopuo-

lelle. Vaikutelmani joka tapauksessa on, että vaikka vokaalin kvantiteetti vaihtelee sekä  

heikossa että vahvassa asteessa, se kuitenkin jossain määrin noudattelee Mantilan  

(1992: 64–67) teoretisoimaa alkuperäisedustusta. Heikkoasteiset muodot ovat nimittäin 

aniharvoin lyhytvokaalisia. Vahvassa asteessa taas lyhyet ja puolipitkät vokaalit ovat  

aivan tavallisia.

Systemaattisen otantani Pelkosenniemen ja Savukosken konservatiivisen kAAn-edus-

tuksen voinee hyvinkin tulkita – muihin peräpohjalaismurteisiin nähden – jäänteeksi.  

Kemin murteessahan h on yleistynyt tässä muotoryhmässä täydellisesti ja Kemijärvellä  

puolittain. Koska Pelkosenniemi ja Savukoski ovat perifeerisessä asemassa sekä Kemin 

että Kemijärven murrealueisiin nähden, ne ovat säästyneet lähes kokonaan tältä h-inno-

vaatiolta. Näin selittyisivät myös Seitajärven oppaan taajaan esiintyvät h-muodot. Seita-

järvihän sijaitsee tutkittavista Savukosken kylistä lähimpänä Kemin murrealuetta, joten 

kontaktit sinne ovat olleet ehkä muita kyliä tiiviimmät. Sama pätee Pelkosenniemen  

puolella Suvannon kylään, jossa kymmenisen prosenttia kaikista vahvan asteen tapauk-

sista on h-muotoja. Esimerkkejä h:llisista ja h:ttomista muodoista:

Vahva-asteisia

Pelk, KAIRALA (3:32) minnekhän nytkähtämää | (20:27) rathajakan 
olemassakàn | LUIRO (5:02/B) se ei pääse͜   luistamhàn ei mihinkhääm päin | 
(0:34/D) eikä leikottu leipi(äkä̀ŋ koskàn | PYHÄJÄRVI (46:32) minähän en 
saanut, talvisoDan aikana käyvä, evakossakaan olleŋkaan | SAUNAVAARA 
(13:30/B) kirkoŋkylänäkäŋ kyllä olleŋkan | (14:23/B) n͜   ei mahtunhekkaaŋ 
kaikki | SUVANTO (1:01:51) eihän nek̆ kaikki päässet, tyttärekhäm mitä 
hulluja | (7:55) ulohkaam mennä | SavK, HIHNAVAARA (2:00) häll͜   olev̆ 
venettäkkä̀m millä lähti(äh heinät̀öihin | KUOSKU (47:46) kaverill͜   ei olluv 
veistäkää [nauraen] | MARTTI (11:28) eikähän, nek kaikki tullet vielä 
suiŋkaan sinä kesänäkhä̀n | NOUSU/m (37:11) ei suŋkaan nykysim 
puhelimetta pärjäskään | (24:13) sinnep päin olleŋkhàn | NOUSU/n (58:15) ei 
kai muuta peljättykhä̀ enneŋ ku karhu(a | (23:26) ei suŋkaam minust͜   olis 
enähä [?] menijäksi | SAVUKOSKI (7:13) en suŋkaam minäkään ole enääŋ 
kymmenhèv vuothèn | SEITAJÄRVI (1:10/B) juuri oikeasthan nähnykhäj ja 
kuullukhàn eŋ kuullukhàn no en tietenkääŋ kun | (5:52/A) eikä olekkàn, 
lyhy'ikäseksi eläneet | (4:01/A) ei tietenkään, ei tietenkään siinä mitään ole | 
VÄRRIÖ (8:48) Värri(öll͜   ainakan ollu, kyntövehettä | (12:01) ja kahvi(a ei 
ollu͜   olemassakà.
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Heikkoasteisia

Pelk, KAIRALA (17:24) kevväillä niitä hakemham mistääŋ kaupasta | LUIRO 
(12:31/B) jos ei siihem mittääm panen nii | PYHÄJÄRVI (15:20) ei tääl͜   oo 
mittää hättää | SAUNAVAARA (8:00/A) ei sillä muuta nimi(ä olluk kyllä 
mitääŋ ku tuulastamine | SUVANTO (20:05) ei s͜   ollum mikkää, iloreissu 
sekkään ei | SavK, HIHNAVAARA (31:56) etten ikinä minä ihmisten ilmhoim 
pääsek ku ei ketään heinän aikana, olluk kulkijaa sillä tiellä | (47:09) eihän 
niitä mik̆khä̀j ja | KUOSKU (57:02) ei oo ollu, mitääŋ kumpassej eikä mittää | 
MARTTI (7:14) Hannes sano että, ei nyt olem mikään ikävämpito | NOUSU/m 
(58:27) em minä karhu(a peljännyk koskà | NOUSU/n (56:18) ei olek kuollu͜   
yhthääl lehmää | (7:28) em muistak kyl͜   yhtään sitä | SAVUKOSKI (56:04) ei 
minuv vanhumma, vanhemmap puhunhet ennää, kyllä mittää | SEITAJÄRVI 
(11:29/B) ei siinä mitään, syyttämistä, ole, Sau-Herran elämän oloissa, täällä | 
(24:56/B) myymhäm mihinkhäm mithä̀n, ei mittään | VÄRRIÖ (43:41) eihä 
siitä tullum mittään ei mittään.

4.2. Muut tapaukset

h on peräpohjalaismurteissa toisinaan voinut kehittyä joko palataali-  tai dentaalispi-

rantin paikalle. Ensiksi mainitun kohdalla kyseeseen tulevat yhtäällä-, toisaalle-

tyyppiset adverbit sekä enää-adverbi. Jälkimmäistä tyyppiä ovat vapaa-sanan taivutus-

vartalot sekä oikein-, usein- ja melkein-adverbit. Tähän kategoriaan kuuluvat myös Tor-

nion ja Jällivaaran murteen h:lliset kaikkein-superlatiivin muodot sekä nuorempien mur-

teenpuhujien h:lliset kevät-nominin muodot Tornion ja Kemin murteissa. (Mantila 1992: 

218–230.)

yhtäällä-, toisaalla-tyyppisiä adverbeja esiintyy systemaattisessa aineistossani yhdeksän 

tapausta, joista kaksi jäi epäselväksi. h:llisia tapauksia on kuusi, joista yhteen olen 

merkinnyt redusoituneen h:n. h-muotoja esiintyy Kairalan ja Saunavaaran oppailla kum-

mallakin kaksi, ja yksittäiset muodot olen merkinnyt vielä Suvannon ja Värriön infor-

manteilta. Kairalan oppaan h:ton muoto lienee dissimilaation seurasta, sillä oletettua 

sisäheitto-h:ta edeltävän tavun lopettaa ht-yhtymä, ja jäljelle jäänyt vokaali on puoli-

pitkä. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (54:50) kahtàlle | (2:33) kahthaalta niitethin | (5:34) toishàlta 
kulukemhan | SAUNAVAARA (2:12/B) tuonne͜   toishàlle | (0:26/C) 
kumphalle p̀äiv vaim pois | SUVANTO (8:17) kahthale | SavK, VÄRRIÖ 
(6:25) kahtàlle͜   laatti(alla käjet perssem päällä.
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enää-adverbi on Kemin murteessa lähes aina h:ton, vaikkakin h:lliset muodot ovat 

yleistymässä. Kemijärven murrealueella vaihtelevat enään ja enähän, joista ensin mai-

nittu on yleisempi. Pelkosenniemella ja Savukoskella tavataan muodot ennää, ennään, 

enää ja enähän. (Mantila 1992: 220.) Mantilan esittämät savukoskelaisesimerkit ovat 

peräisin Martin informantilta, joka on siis käsitettävä tämän tutkielman kriteerein kuola-

järveläiseksi.

Omassa otannassani adverbi on aina h:ton lukuun ottamatta nousulaisnaisen kahta 

enähä-muotoa, joista toisen olen merkinnyt hieman epäselväksi. Adverbi on varsin  

taajafrekvenssinen: tapauksia esiintyy kaikkiaan 58, joista kaksi on epäselviä. Otoksen  

edustavuus on myös erinomainen, sillä esimerkkejä löytyi kaikilta informanteilta. 24 

tapauksessa on yleisgeminaatio. Esimerkkejä:

Pelk, KAIRALA (31:20) s͜   ei ennään sajin oikeen toiminu | LUIRO (2:49/E) 
onko se raaka ennää | PYHÄJÄRVI (33:23) nyt ei mene h̀ukkaan ennää | 
SAUNAVAARA (2:12/A) niit͜   ei saap pyytää͜   enää | SUVANTO (9:19) 
ennääm montaka | SavK, HIHNAVAARA (28:26) ettei nuijeŋ kans enää 
pärjää | KUOSKU (10:32) no [naurua], eipä se nykyjhään, nykyjhään enää lu– 
ole, koko talvi(a tuo | MARTTI (57:14) siihen, aikhan enääŋ ku | NOUSU/m 
(23:23) nyt ei kyllä tohtis ennää | NOUSU/n ei suŋkaam minust͜   olis enähä [?] 
menijäksi | (37:48) eihäm meill͜   olep pelto(a enähä, ni ollu, pitkhä̀n aikhàn | 
SAVUKOSKI (3:55) ei ole͜   meitä enää ku kaksi enää | SEITAJÄRVI 
(17:42/A) ei se vain tänne͜   oike(asthan, tunnu, halu(avan ennää | VÄRRIÖ
(39:56) vanhin asukas Värri(öltä en̆nää.

vapaa-sanan h:llista taivutusvartaloa on syytä pitää hyvin vanhana, ja peräpohjalais-

murteissa se onkin poikkeuksetta h:llinen (Mantila 1992: 221–222). Omassa systemaat-

tisessa aineistossani esiintyy seitsemän kyseeseen tulevaa tapausta, joista yksi jäi epä-

selväksi. Yhtä lukuun ottamatta muodot ovat Savukoskelta: Kuoskulta ja Savukosken  

kirkonkylältä olen kirjannut yksittäiset tapaukset ja Seitajärveltä ja Värriöstä kaksi  

muotoa kummaltakin. Pelkosenniemeläismuoto on Pyhäjärven informantilta. Viimeksi  

mainittu tapaus on odotetusti h:ton – hänellähän kato on muutoinkin yleisin kanta. Yllät-

tävää sen sijaan on, että Savukosken kirkonkylän informantti käyttää h:tonta muotoa. 

Tälle en keksinyt mitään selitystä, sillä informanttihan muuten käyttää poikkeuksetta  

h:llisia muotoja. Myös Seitajärven kahdesta muodosta h puuttui. Nämä ovat kuitenkin 

Us-johdoksista, jotka voivat olla Sodankylän murteessa h:ttomia, ja toisaalta kyse voi 

olla myös kirjakielen vaikutuksesta. Kuoskun informantin kohdalla haastattelijan käyt-
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tämä muoto on periaatteessa voinut vaikuttaa h:n käyttöön. h:llinen muoto on tosin ai-

van odotuksenmukainen. Esimerkkejä:

Pelk, PYHÄJÄRVI (21:45) vapaasti | SavK, KUOSKU (16:46) [haast: olikko 
net vaphasti sielä] no vaphàs– [naurua], no ku viethì sinne, [nauraa] syömhä̀ | 
SAVUKOSKI (11:15) jää vapaaksi käjet ja | SEITAJÄRVI (12:36/A) tuli tuo, 
vapa(ussota ja | (32:39/B) sem minä muistaŋ kaikkeiŋ kauheimman ajaŋ ku, sen 
samasen, vava(ussota- [sic!], keväimen | VÄRRIÖ (36:12) kun nep pääsi 
vaphaksi | (36:08) no sillon nep pääsi vappàksi [hieman epäselvä, kuiskaten].

oikein-adverbi esiintyy Kemin murrealueella Rovaniemellä, Sodankylässä, Inarissa ja 

Kittilässä muodossa oiken, oikèn tai oikhen. Kemijärvellä, Sallassa ja Pelkosenniemellä 

tavataan vaihtelu oikeen ~ oikehen. (Mantila 1992: 225–226.) Mantila ei kuitenkaan 

esitä Pelkosenniemeltä yhtään h:llista esimerkkiä. Sen sijaan hän mainitsee yhden 

oikehen-esimerkin jo useampaan otteeseen mainitulta Martin informantilta, jota tässä  

pidän siis kuolajärveläisenä. Omassa systemaattisessa otannassani ainoa h:llinen tapaus 

on myös Martin kylästä. Kyseessä on kuitenkin sisäheittomuoto, jossa h ääntyy hyvin 

heikkona. Loput 27 muotoa ovat h:ttomia, joista tosin yhdessä hihnavaaralaistapaukses-

sa esiintyy assimilaation synnyttämä heikohko vale-erikoisgeminaatio. Esimerkkejä löy-

tyy nousulaisoppaita lukuun ottamatta jokaiselta informantilta:

Pelk, KAIRALA (20:50) oikeen | LUIRO (10:56/D) rapamännystä ajethii 
oiken | PYHÄJÄRVI (55:16) kulukemaaŋ ku oikeen hilijokseen | 
SAUNAVAARA (5:42/A) oikeen hyvä, kuulusa pistäjä | SUVANTO (19:44) 
oikeeŋ käyrä | SavK, HIHNAVAARA (50:32) se ku alako särryyttähän sitte 
oik̀een | (52:07) oikeen nauhakeŋŋät ruojuskeŋŋät jalassa | KUOSKU (9:08) 
em minä oikeen vissìj jäseni(äkäj justhì | MARTTI (41:03) oikhen, pahasti | 
(0:36) no se ilmotet̆thin rati(ossa minen oikein tii(ä v̀ielä tänäkääm päivänä | 
SAVUKOSKI (42:13) oikeen | SEITAJÄRVI (27:46) tuota noin oikeen siinä | 
VÄRRIÖ (32:23) ei sinne, joellekkaan tehty͜   oikeev vereksi(ä jäläki(äkään 
ennään.

usein-adverbeja ei systemaattisessa aineistossani esiintynyt lainkaan. Nämä ovatkin 

Kemin murrealueella harvinaisia, sillä yleisempi muoto on usiasti (Mantila 1992: 227). 

melkein-adverbit ovat poikkeuksetta otannassani h:ttomia, mikä on odotuksenmukaista, 

sillä h:lliset muodot ovat yleistyneet vasta nuoremmilla murteen puhujilla (Mantila  

1992: 227–228.) Samasta syystä kevät-nominin vokaalivartalot ovat aina h:ttomia.
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Myöhäisiin h-kehittymiin kuuluvat myös eräät inen-johdokset, joihin on hinen-johdos-

ten vaikutuksesta yleistynyt h osassa peräpohjalaismurteita. Tällaisia ovat johdokset, 

joissa kantasana on paino-, arvon-, tai ajanmitta, esim. pithuinen, sekä ‘talollista’ tar-

koittava muoto talhoinen (Tunkelo 1930: 372–386; ks. myös Mantila 1992: 139). Ilmiö 

koskettaa vahvemmin Tornion murretta, mutta myös Kemin murrealueelta tavataan  

ainakin Cannelinin (1888: 51) mukaan jokunen hinen-yleistymä. Pelkosenniemeltä ja 

Savukoskelta en tällaisia tapauksia tunne lainkaan. Ainoat kyseeseen tulevat tapaukset  

ovat ikäinen-johdoksen muotoja, ja nämä ovat poikkeuksetta h:ttomia.
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5. PÄÄTÄNTÖ

Systemaattisessa aineistossani alkuperäisten h-muotojen suhteellinen osuus vaihtelee 

idiolekteittain kuudesta promillesta 27,9 prosenttiin. Kemijärven murrealueen rajalla  

sijaitsevissa Saunavaaran ja Nousun kylissä alkuperäisyysaste kohoaa 21,4 ja 21,9 pro-

senttiin. Muualla Pelkosenniemellä ja Savukoskella vain 0,6–7,2 prosenttia tapauksista  

on alkuperäistä tyyppiä.

Idiolekteittaisia eroja esiintyy myös muotoryhmittäin tarkasteltuna. Taulukkoon 27 on  

koottu Kemin ja Kemijärven murteiden mukaiset alkuperäismuodot idiolekteittain.  

Taulukon ulkopuolelle on jätetty kirjakieleltä kalskahtavat kO- ja hAn-liitepartikkelien 

kombinaatiot sekä illatiivimuodot, joissa h:n edellä on näennäisesti alkuperäinen sivu-

painoton i-loppuinen diftongi.

TAULUKKO 27. Kemin ja Kemijärven murteen mukaiset alkuperäismuodot 

idiolekteittain.

Kemijärven murrealueen rajalla Saunavaaran ja Nousun kylissä alkuperäinen vokalismi  

on mahdollinen lähes kaikissa muotoluokissa. Koko alueella yleisimmin alkuperäisinä  

ovat säilyneet illatiivit, *eh-, *ek- sekä s : h -supistumanominien vokaalivartalot sekä 

tunnukselliset III infinitiivin illatiivimuodot. Savukosken Seitajärven ja Hihnavaaran 

oppaat muodostavat tässä suhteessa poikkeuksen, sillä heillä alkuperäistapaukset ovat 

Informantti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KAIRALA x x x x x x
LUIRO x x x x x
PYHÄJÄRVI x x x
SAUNAVAARA x x x x x x x
SUVANTO x
HIHNAVAARA x x x
KUOSKU x
MARTTI x x x
NOUSU x x x x x x x x
SAVUKOSKI x x
SEITAJÄRVI x x
VÄRRIÖ x x x

1 = illatiivi 6 = 3. p. poss.suff.
2 = tunnukseton III inf. 7 = akt. II partis.
3 = tunnuksellinen III inf.
4 = pass. preesens
5 = pass. imperfekti

8 = *eh, *ek ja s : h
9 = *hδUttA-verbit
10 = sentään-adverbi
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tunnuksettomia III infinitiivin illatiivimuotoja, sentähen ~ sentähän -adverbeja sekä 

*hδUttA-verbejä.

Illatiivimuodot sekä *eh-, *ek- ja s : h -supistumanominien vokaalivartalot ovat säily-

neet alkuperäisinä ehdottomasti useimmin silloin, kun kyseessä on fonotaktinen jono 

(C)VCVhV-, esim. kylähän, venehen. Saamani tulos vahvistaa näin ollen Mantilan aiem-

man havainnon. Mainituissa jonoissa esiintyy alkuperäisiä muotoja kaikilla informan-

teilla lukuun ottamatta tietysti Hihnavaaran ja Seitajärven oppaita, joilla kyseisissä  

muotoluokissa ei siis esiinny alkuperäismuotoja lainkaan. Alkuperäisyysaste (C)VCVhV-

jonoissa vaihtelee Saunavaaran 81,8 prosentista Suvannon 7,7 prosenttiin. Muissa fono-

taktisissa asemissa alkuperäistyyppi on äärimmäisen harvinainen lukuun ottamatta mai-

nittuja kahta Kemijärven murrealueen rajakylää.

tulehan-tyypisiä III infinitiivin illatiiveja löysin kaikkiaan 13–27 tapausta kuudelta eri  

oppaalta. Näin on saatu lisätodistusta siitä, että muototyyppi kuuluu alueen murteeseen 

(ks. Mantila 1992: 38). Osassa muodoista saattaa kuulla redusoituneen m-äänteen h:n 

edellä. Kyse on joko kontaminaatiomuodosta, jossa sisäheittoinen tulemhan-tyyppi ja 

tunnukseton tulehan – tai miksei assimiloitunut tulehen-tyyppikin – ovat sekoittuneet. 

tulehan-tyypin voi edelleen katsoa tulemhan- ja tulehen -tyyppien kontaminaatioksi. 

Toisaalta ei pitäne sulkea pois sitäkään vaihtoehtoa, että tulehan-tyyppiset muodot ovat 

syntyneet tulemahan > tulemhan > tulemhan > tulehan -kehityskulun kautta eivätkä 

kehityksestä tulemahan > tulehan (josta edelleen eräissä murteissa tulehen > tulhe(e)n ~ 

tuleen), kuten Mantila on teoretisoinut. Tällöin kyse olisi peräpohjalaismurteiden 

omasta kehityksestä, sillä sisäheittovaihetta ei liene mahdollista olettaa esimerkiksi  

hämäläismurteisiin, jossa tunnukseton tyyppi on yleinen.

Sisäheittoisuusaste vaihtelee idiolekteittain Pelkosenniemen Pyhäjärven oppaan 6,6  

prosentista Savukosken Martin informantin 89,6 prosenttiin. Sisäheitto on selvästi 

yleisin kanta kaikkiaan yhdeksässä kylässä, jossa niitä on 66,7–89,6 prosenttia kaikista  

tapauksista. Kemijärven murrealueen rajalla sijaitsevissa Saunavaaran ja Nousun kylissä  

sisäheittoprosentit ovat 50,4 ja 57,3. Pyhäjärven informantilla sisäheittotapauksia  

esiintyy enää reliktinomaisesti. Seitajärven oppaan 58,4 prosentin sisäheittoedustukseen 

ovat syynä runsaat katomuodot, jotka lienevät kirjakielisyyksiä.
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Savukoskella – Nousun kylää lukuun ottamatta – sisäheitolta säästyneissä (C)VCVhV-

jonoissa toinen tavu alkaa aina soinnillisella konsonantilla. Pelkosenniemellä ja Nousun  

kylässä soinnittomat ja soinnilliset C)VCVhV-jonot ovat säilyttäneet alkuperäisen voka-

lisminsa suunnilleen samassa suhteessa. Tässä suhteessa Savukosken edustus muistuttaa 

Tornion murrealueen pohjoisosia ja Ruijaa, Pelkosenniemi ja Nousun kylä taas Etelä-

Pohjanmaan pohjoisosia. Havainto tukee Mantilan teoriaa, jonka mukaan h:n etistä 

tavua aloittavan konsonantin soinnittomuus tai soinnillisuus vaikuttaa muodon sisä-

heittoherkkyyteen. Soinnittomat tapaukset olisivat siis alttiimpia muutokselle kuin  

soinnilliset.

Lounaista metateesityyppiä ei systemaattisessa aineistossani esiinny kuin yhden  

tapauksen verran lukuun ottamatta ihmex-nominia, joka on aina kirjakielen mukainen. 

“Äännelaillisia” imex : imehen ~ imhe(e)n -muotoja en kuullut ainuttakaan. 

Savukoskelta olen kirjannut muutaman (tyvehen >>) tyyhen -muodon, jollaisesta en löy-

tänyt mainintaa kirjallisuudesta. Kyseessä on tunnettua läjähän > läjhän > läihän -kehi-

tyskulkua vastaava muutos, jossa pääpainollisen tavun päättävä puolivokaali vokaaliu-

tuu: tyvhen > tyyhen. Tässä tapauksessa vokaaliutuva puolivokaali on j:n sijaan v.

Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n kato-osuus vaihtelee Martin kylän ja Savukosken 

kirkonkylän kuudesta prosentista Pyhäjärven 88,7 prosenttiin. Tämä poikkeaa Mantilan 

(1992: 59) tuloksista, joiden mukaan katoedustus on alueella sporadista. Kun Pyhäjär-

ven otantaa ei lasketa mukaan, dissimilaatiotendessi lienee syynä vajaaseen kahteen-

toista prosenttiin katotapauksista.

Eräissä tapauksissa sisäheittynyt h on assimiloitunut edeltävään konsonanttiin. Assimi-

laatioiden määrää on vaikea laskea, sillä osa assimiloituneista muodoista saa kirjakielen  

mukaisen asun ja osa taas näyttäytyy yleisgeminaatiotapauksina. Ainoastaan erikois-

geminaatiomuodoilta vaikuttavat tapaukset voi selvästi laskea assimilaatiotapauksiksi,  

sillä erikoisgeminaatio ei kuulu murteeseen. Erityisesti Luiron opas viljelee assimi-

laatiota runsaasti: hänellä h on assimiloitunut jopa lateraaleihin ja puolivokaaleihin. Tut-

kimusalueella h on yleisimmin assimiloitunut edeltävään s:ään. h:n assimilaatio klusii-

leihin ja nasaaleihin on Luiron opasta lukuun ottamatta sporadista. Myös yleisesti kato-
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edustukseen päätyneellä Pyhäjärven oppaalla esiintyy muutamia varmoja assimilaatio-

tapauksia, esim. (28:49) semmossem paikkaaj | (49:59) huolt̆too.

Luiron oppaan taipumus assimilointiin vertautuu mielenkiintoisesti havaintoihin niistä  

1980- ja 1990-luvuilla syntyneistä Tornion ja Kemin murteen puhujista, joilta h on 

kadonnut kokonaan. Heillä on nimittäin havaittu samankaltaista assimilaatiotendenssiä  

kuin Luiron oppaallakin. Assimilaatio on voinut johtaa kirjakielen, yleisgeminaation tai 

erikoisgeminaation kaltaisiin lopputulemiin, joista viimeksi mainitut ovat kuitenkin san-

gen harvinaisia. Kemin murteen alueella mainitut muodot ovat useimmin pitkävokaa-

lisia, mihin lienee syynä kirjakielen ja yleisgeminaatiomurteiden malli, mutta “äänne-

laillista” lyhytvokaalistakin tyyppiä esiintyy harvakseltaan. (Ks. Mantila 2015: 262–

263.) Myös Luiron oppaalla kuulee sekä pitkä- että lyhytvokaalisia muotoja. On vielä 

muistettava, että h:n assimilaatiota edeltäviin klusiileihin on vanhastaan esiintynyt spo-

radisesti kaikissa Peräpohjolan sisäheittomurteissa. Nasaalien ja h:n assimilaatiotakin on 

tavattu hyvin harvinaisena Jällivaarassa, Tornion murteen pohjoisosissa ja Ruijassa. ss > 

sh -assimilaatio puolestaan yleisesti tunnettu niin Tornion kuin Keminkin murteessa.  

Mielenkiintoisesti Kettunen (1962: 26, 210) uumoilee samankaltaista sisäheitto-assimi-

laatiokehitystä tapahtuneen myös Viron kielessä, esim. (*kokohon >>) *kokkнu > kok̀ku 

‘yhteen, kokoon’.

Dissimilaatio- ja assimilaatiotendessit eivät selitä kaikkia alueen katomuotoja. Näissä  

kyse lienee kirjakielen ja katomurteiden vaikutuksesta. Etenkin Seitajärven oppaan 

katotapaukset lienevät kirjakielen vaikutusta, mikä on kiinnostavaa, sillä opas on synty-

nyt 1890-luvulla, asunut ikänsä Savukosken erämaassa ja käynyt vain kiertokoulun. 

Hän osoittaa kuitenkin suurta arvostusta oppineisuutta kohtaan ja pahoittelee saamaansa  

vähäistä koulutusta. On ilmeistä, että opas on pyrkinyt nostamaan sivistystasoaan oma-

aloitteisesti. Voidaankin ajatella, että kirjakielen prestiisi on hänen mielessään ollut  

poikkeuksellisen voimakas.

Kirjakielen ohella on h:n katoon ovat vaikuttaneet katomurteet. Näihin lienee osaltaan 

luettava myös Kemijärven murre, jossa Mantilan laskelmien mukaan noin neljäsosa  

muodoista on kadottanut h:nsa. On mahdollista, että osittainen kato on kuulunut Kemi-

järven murteeseen pitkäänkin – kenties aina alueelle 1600-luvulla saapuneesta uudisasu-

tuksesta lähtien. Katoprosentit ovat muotoryhmittäin samankaltaiset Kemijärven murre-
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alueella ja Pelkosenniemen ja Savukosken murteissa. Kemijärven murteen vaikutus  

saattaakin näkyä Pelkosenniemellä ja Savukoskella alkuperäistä vokalismia selvemmin 

juuri katoedustuksena. Katomuotoja tutkimusalueelle ovat tuoneet mukanaan myös ete-

lästä saapuneet metsätyöläiset. Etenkin Pyhäjärven oppaan kohdalla voidaan epäillä 

vahvaa katomurteiden vaikutusta, sillä hän on työskennellyt 14-vuotiaasta alkaen savo-

toilla ja toiminut toisessa maailmansodassa korpraalina. Hän on myös informanteista 

nuorin. Pelkosenniemen ja Savukosken murteen nykyisestä h-kannasta ei ole olemassa 

tutkimustietoa, mutta Kemijärven ja Kemin murteissa 1980- ja 1990-luvuilla syntyneillä  

h:ta ei enää esiinny käytännöllisesti katsoen lainkaan (ks. Mantila 2015: 254–256).

Tutkimusalueellani ei juuri esiinny myöhempiä h-kehittymiä. Erityisen mielenkiintoinen 

on kAAn-liitepartikkelin edustus. Kemin murteessahan h esiintyy säännöllisesti niin hei-

kossa kuin vahvassa asteessa, ja Kemijärven murteessa h:lliset ja h:ttomat edustukset 

vaihtelevat tasaväkisinä. Pelkosenniemellä heikko aste taas on aina h:ton, ja vahvassa 

asteessakin h:ta kuulee vain sporadisesti. Savukoskella tilanne on samankaltainen 

lukuun ottamatta Seitajärven opasta, jolla noin puolet vahva-asteisista tapauksista on  

h:llisia. Havainto lienee tulkittava siten, että perifeerisen asemansa vuoksi Pelkosen-

niemi ja Savukoski ovat pääasiassa säästyneet muissa peräpohjalaismurteissa yleisty-

neeltä h-kehittymältä.

Muita peräpohjalaisia h-yleistymiä ei murteessa juuri tunneta lukuun ottamatta 

yhtäällä-, toisaalle-tyyppisiä adverbeja. Näiden ohella ainoa varma tapaus on nousulai-

sen naisinformantin enähä-muoto. Mielenkiintoisesti myös vapaa-nominin taivutusvar-

talot esiintyvät osin h:ttomina, vaikka h:llista varianttia on vanhan kirjasuomen perus-

teella syytä pitää hyvin vanhana.
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