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LIITTEET



 

1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe 

 

Tässä pro gradu -työssäni tutkin suomen itämurteiden erikoisgeminaatiota kiuruvetisten 

nuorten puhekielessä. Itämurteiden erikoisgeminaatiossa mikä tahansa konsonantti voi 

pidentyä pitkän vokaaliaineksen edellä pitkän painollisen tavun ja pitkän tai lyhyen 

painottoman tavun jäljessä (esim. tunttuu, aorinkkoista, makkarraa). Itämurteiden 

erikoisgeminaatio on suomen geminaatioilmiöistä nuorin, ja se onkin 

äänteenmuutoksena kaikkialla vielä vakiintumaton (Palander 1987: 11). Koska 

erikoisgeminaatio on äänteenmuutos, joka on vielä käynnissä, haluan tutkia 

erikoisgeminaation nykytilannetta Kiuruvedellä, ja tutkin siksi nuorten kiuruvetisten 

puhekieltä. Informantteinani on 16 kiuruvetistä yhdeksäsluokkalaista, ja tutkin 

erikoisgeminaatiota heidän puhekielessään variationistisen sosiolingvistiikan 

näkökulmasta. 

 

Olen itse kotoisin Kiuruvedeltä ja siksi kiinnostunut Kiuruvedellä puhuttavasta kielestä. 

Olen asunut suurimman osan elämästäni Kiuruvedellä, ja huomaan kiinnittäneeni 

huomiota kotimurteeseeni paljon enemmän sen jälkeen, kun muutin Kiuruvedeltä eri 

murrealueelle Ouluun. Olen opinnoissani ollut koko ajan kiinnostunut erityisesti 

murteista ja sosiolingvistiikasta. Kandidaatintutkielmaa tehdessäni tutustuin 

erikoisgeminaatioon ilmiönä, ja päätin jatkaa sen parissa myös pro gradu -

tutkielmassani. Kandidaatintutkielmani aineiston perusteella erikoisgeminaatio vaikutti 

kiuruvetisten nuorten puhekielessä vahvistuvalta piirteeltä, ja haluan nyt pro gradu -

työssäni tehdä lisätutkimusta aiheesta laajemmalla aineistolla. Tutkin aineistostani 

erikoisgeminaation idiolekteittaista vaihtelua sekä konsonantin, äänneympäristön, 

tavuaseman ja muotoryhmän vaikutusta geminaation vahvuuteen. 
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1.2. Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, esiintyykö kiuruvetisten nuorten puhekielessä 

itämurteiden erikoisgeminaatiota. 

 

Tutkimustani ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset:  

1. Kuuluuko informanttien puhekieleen itämurteiden erikoisgeminaatiota ja 

kuinka vahvaa geminaatio on? 

2. Millaisia ovat erikoisgeminaation idiolekteittaiset erot? 

3. Missä konsonanteissa erikoisgeminaatiota esiintyy eniten? 

4. Millaista on erikoisgeminaation vaihtelu eri äänneympäristöissä? 

5. Millaista on erikoisgeminaation vaihtelu eri tavuasemissa? 

6. Millaisissa muotoryhmissä erikoisgeminaatiota esiintyy eniten? 

7. Millainen erikoisgeminaatio on äänteenmuutoksena? 

 

Haluan selvittää erikoisgeminaation yleisyyttä ja vahvuutta informanttien puhekielessä 

erityisesti, jotta pystyn vertailemaan nykypäivän kiuruvetisten nuorten puheen 

erikoisgeminaatiota aikaisempaan tutkimukseen.  Idiolekteittaisissa eroissa olen 

kiinnostunut muun muassa sukupuolten välisistä eroista erikoisgeminaation 

vahvuudessa. Erikoisgeminaatiolle tietyt asemat ja tapausryhmät ovat toisia 

suosiollisempia (esim. Palander 1987: 147), ja siksi luokittelen aineistoni vielä 

konsonanttien, äänneympäristöjen ja tavuasemien mukaan. Selvitän myös 

erikoisgeminaation vaihtelua eri muotoryhmissä aineistoni perusteella. Lopuksi 

tavoitteenani on tuloksiini nojaten selvittää, mitä havaittu variaatio kertoo 

äänteenmuutoksesta ja sen etenemisestä. 

 

Tutkimukseni tärkein lähdeteos on eittämättä erikoisgeminaation tutkimuksen pääteos 

Marjatta Palanderin Suomen itämurteiden erikoisgeminaatio (1987). Palander selvittää 

tutkimuksessaan itämurteiden erikoisgeminaation syntyä, kehitystä ja nykytilaa murre-

maantieteen, kielen rakenteen ja sosiolingvistiikan näkökulmasta. Peilaan tutkimukseni 

tuloksia geminaation vahvuudesta konsonanteittain, äänneympäristöittäin, 

tavuasemittain ja muotoryhmittäin Palanderin vastaaviin. Erikoisgeminaation 
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tilanteesta Kiuruvedellä ei ole olemassa Palanderin teosta tuoreempaa tutkimustietoa. 

Tutkimuksellani haluan päivittää tietoa siitä, miten erikoisgeminaatio on 

äänteenmuutoksena edennyt juuri Kiuruveden puhekielessä. 

 

Hypoteesini on, että informanttien puheessa esiintyy paljon itämurteiden 

erikoisgeminaatiota. Kandidaatintutkielmani perusteella oletan, että erikoisgeminaatio 

on aineistoni nykynuorilla yleisempää ja vahvempaa kuin se on ollut Palanderin (1987) 

tutkimuksessa Kiuruveden informanteilla, jotka ovat syntyneet noin sata vuotta ennen 

minun tutkimukseni informantteja. Koska erikoisgeminaatio on äänteenmuutoksena 

vielä vakiintumaton, voi tutkimuksessani idiolekteittainen vaihtelu olla suurta. 

Kandidaatintutkielmani perusteella uskon geminoitumisen olevan vahvempaa pojilla 

kuin tytöillä. Sukupuolieroista erikoisgeminaation käytössä on saatu myös aiemmin 

samansuuntaisia tutkimustuloksia (Hamari 1997: 178). Todennäköisesti myös 

äänneympäristö, tavuasema, geminoituva konsonantti ja muotoryhmä vaikuttavat 

suuresti erikoisgeminaation esiintymiseen. 

 

 

1.3. Tutkimusalue 

 

Kiuruveden kunta perustettiin vuonna 1873 ja se muuttui kaupungiksi vuonna 1993. 

Kiuruvesi sijaitsee Pohjois-Savon luoteisnurkassa ja sen naapurikuntia ovat Iisalmi, 

Pielavesi, Pyhäjärvi, Pyhäntä ja Vieremä. (Kiuruveden kaupungin internetsivut). 

Kiuruveden kaupungin väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 8 600. Kiuruveden väkiluku on 

laskenut tasaisesti viime vuosikymmenien ajan. Korkeimmillaan väkiluku on ollut 1950–

1960-luvuilla, ja esimerkiksi vuonna 1960 Kiuruvedellä oli 16 583 asukasta. Vuonna 2015 

Kiuruvedellä kuoli 50 ihmistä enemmän kuin syntyi ja kuntien välinen muuttotappio oli 

106 henkilöä. Samana vuonna alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä oli Kiuruvedellä 15,1 % 

(koko maassa 16,3 %), 15–64-vuotiaiden osuus 58 % (koko maassa 63,2 %) ja yli 64-

vuotiaiden osuus 27,0 % (koko maassa 20,5 %). (Tilastokeskuksen internetsivut, 

Kiuruveden kaupungin internetsivut.) 

 

Kiuruvesi on perinteisesti ollut maatalousaluetta, mikä näkyy yhä elinkeinorakenteessa: 
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vuoden 2015 lopussa alkutuotannon työpaikkojen osuus oli 25,0 %, kun koko maan 

keskiarvo on 3,3 % (Kiuruveden kaupungin internetsivut; Tilastokeskuksen internetsivut). 

Kiuruvesi on koko maan suurin naudanlihantuottaja ja toiseksi suurin maidontuottaja 

(Kiuruveden kaupungin internetsivut; Luonnonvarakeskuksen internetsivut). Osana 

Kiuruveden kaupungin strategiaa on 1990-luvulta lähtien ollut visio olla Luomu-Suomen 

pääkaupunki (Pekkala 2012: 4). 

 

Kiuruveden murre kuuluu itämurteiden savolaismurteiden ryhmään. Savolaismurteiden 

alue on nykyisistä murrealueistamme laajin, ja se ulottuu pohjoisesta etelään Posiolta 

Mäntyharjulle ja idästä länteen Ilomantsista Kortesjärvelle (Nupponen 2011: 41). 

Savolaismurteissa Kiuruveden murre sijoittuu pohjoissavolaisten murteiden alaryhmään 

eli on osa nk. sydänsavolaisten murteiden aluetta, jota Kettunen (1930: 103) kutsuu 

myös nimellä varsinaissavo. Pohjoissavolainen murrealue on suuri ja sijaitsee muiden 

savolaisryhmien keskellä. Kiuruveden naapurikunnista Kiuruveden pohjoispuolella 

sijaitseva Pyhäntä kuuluu Keski-Pohjanmaan murteiden Kalajoen-Pyhäjoen murteen 

alaryhmään, mutta muut naapurikunnat kuuluvat pohjoissavolaisiin murteisiin (liite 1.) 

 

Pohjoissavolaisissa murteissa esiintyvät kaikki tyypilliset savolaismurteiden äänne- ja 

muoto-opilliset piirteet, jotka erottavat savolaismurteet muista murrealueista. Tälläisiä 

piirteitä ovat pitkän a:n ja ä:n diftongiutuminen ensi tavussa (esim. mua, piä), i-, u- ja y 

-loppuisten diftongien redusoituminen (laeva, laolu tai laalu), ee:n labiaalistuminen ak-

tiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonassa (tulloo), jälkitavujen  eA-yhtymän  

ee-variantti (kaohee), mennä-verbin männä-variantti, liudennus  eli  konsonanttien  s,  

n,  l,  r  ja  t  palataalistuminen (ol´), johdonmukainen sananloppuisen  i:n  kato  yksinäis-

konsonanttien ja konsonanttiyhtymien jäljessä (karkur), ts-yhtymän  vahva-asteinen  ht-

variantti  ensi  ja  toisen tavun  rajalla  sekä  itse-vartaloisissa  verbeissä (kuhtu, häirih-

temmään), essiivimuotoinen aktiivin 2. partisiippi (tiennynnä, tiennä), -kin-liitteen vari-

anttina asu -Cii (johonnii,  oonnii) ja sananloppuisen  n:n  edustuminen  vokaalin  edellä  

laryngaaliklusiilina  tai  puristussupistumana (kirjasto ’eessä) (Nupponen 2011: 45–48).  
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1.4. Aineisto 

 

Tutkimukseni aineistona käytän 28.–29.5.2012 sekä 1.–2.9.2015 Kiuruveden yläkoululla 

nauhoittamiani yhdeksäsluokkalaisten parikeskusteluja. Olin sopinut nauhoitusten teke-

misestä etukäteen tuntemani äidinkielen opettajan kanssa, ja hän etsi minulle koulun 

yhdeksäsluokkalaisista sopivat informantit. Keväällä 2012 keräsin kandidaatin-

tutkielmani aineistoksi neljä yhdeksäsluokkalaisten parikeskustelua ja syksyllä 2015 täy-

densin aineistoa pro gradu -työtä varten vielä neljällä uudella keskustelulla. Tutkimuk-

seni informantit ovat syntyneet vuosina 1996–2000. Nauhoitteet ovat noin 20–30 

minuutin pituisia, ja ne ovat säilytteillä Oulun nauhoitearkistossa.  

 

Nuorten kieli on ollut sosiolingvistisessä tutkimuksessa tutkimuskohteena alusta alkaen. 

Myös suomalaisessa sosiolingvistiikassa on etenkin viime vuosina keskitytty erityisesti 

nuorempien ikäryhmien kieleen. Pelkästään nuorten kieltä on tutkittu opinnäytetöissä, 

joissa painotus on ollut maaseutupaikkakuntien kielessä. Ikä on osoittautunut sosiaali-

sista taustamuuttujista merkittävimmäksi kielellisten erojen selittäjänä. (Lappalainen 

2001: 74–77.) Maaseutupaikkakunnan nuorten puhekieli on tässä työssä tutkimus-

kohteenani, jotta saisin mahdollisimman tuoretta tietoa erikoisgeminaation vaiheesta 

äänteenmuutoksena Kiuruvedellä. Kiuruvetisten nuorten puhekielestä saamiani tuloksia 

on myös helppo vertailla muihin nuorten puhekielestä tehtyihin tutkimuksiin. 

 

Valitsin aineistonkeruumetodikseni parikeskustelun, jotta saisin tallennettua mahdolli-

simman luontevaa nuorten puhekieltä. Valtaosa tähän mennessä tehdystä variaation-

tutkimuksesta on perustunut haastatteluaineistoon (Lappalainen 2001: 93). Haastattelu 

voi kuitenkin tehdä tilanteesta formaalisen, joka yleensä merkitsee kirjakielen 

vaikutuksen kasvua. Epämuodollisempia tilanteita voidaan saada nauhoittamalla 

keskusteluja. (Suojanen 1982: 17–18.) Uskonkin saaneeni parikeskusteluja nauhoitta-

malla epämuodollisempaa ja monipuolisempaa tutkimusaineistoa kuin olisin saanut 

haastattelemalla informantteja. En kertonut ennen nauhoitusta informanteille, mitä 

tulisin nauhoitteilta tutkimaan, jotta informantit eivät alkaisi tarkkailla kieltään. Kaikki 

informantit eivät olleet kiinnostuneita tutkimuksen aiheesta nauhoituksen jälkeenkään, 

mikä kertoo mahdollisesti siitä, että he suhtautuivat nauhoitukseen rennosti ja ehkä 
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välinpitämättömästikin. Kerroin informanteille, että toivon saavani tallennettua 

mahdollisimman paljon puhetta. Poistuin itse huoneesta äänityksen ajaksi, jotta 

läsnäoloni ei vaikuttaisi tilanteen luontevuuteen, vaan nuoret keskustelisivat mahdolli-

simman samaan tapaan, kuin he muutenkin keskenään keskustelevat.  

 

Kaikki keskenään keskustelleet parit olivat ystävyksiä. Korostin nauhoitusten ohjeistuk-

sessa, että keskustelun aihe on vapaa. Annoin informanteille kuitenkin listan mahdolli-

sista puheenaiheista, ettei keskustelu loppuisi kesken. Puheenaiheet liittyivät muun 

muassa kesälomaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Enemmistö informanteista käytti 

puheenaihelistaa apuna ainakin jossain vaiheessa nauhoitusta, mutta moni myös 

hyödynsi nauhoituksen tilaisuutena jutella vapaasti kaverin kanssa kesken koulupäivän. 

 

Tutkimuksessani on kahdeksan tyttöinformanttia ja kahdeksan poikainformanttia. Olen 

nimennyt informanttini 2000-luvun suosituimpien etunimien mukaan. Olen poiminut 

nimet Väestörekisterikeskuksen nimipalvelusta vuosina 2000–2009 annettujen suosi-

tuimpien naisten ja miesten nimien listoilta. Poikainformanteista käytän tutkimuksessa 

nimiä Juhani, Mikael, Johannes, Matias, Oskari, Olavi, Aleksi ja Valtteri ja tyttö-

informanteista nimiä Maria, Emilia, Sofia, Katariina, Olivia, Johanna, Aino ja Julia 

(Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu). Informantit ovat koulun äidinkielenopettajan 

tutkimukseen pyytämiä vapaaehtoisia. Tavoitteenani oli löytää kielellisiltä taustoiltaan 

mahdollisimman kiuruvetiset informantit, ja annoin opettajalle ohjeeksi, että oppilaiden 

olisi hyvä olla itse Kiuruvedellä syntyneitä ja paikkakunnalla koko ikänsä asuneita, ja 

lisäksi heidän vanhempiensa olisi hyvä olla asunut koko ikänsä tai ainakin suurimman 

osan iästään Kiuruvedellä. Lisäksi olen kysynyt jokaiselta informantilta erikseen heidän 

kielellisistä taustoistaan.  

 

Kaikki informantit ovat syntyneet Kiuruvedellä tai muuttaneet Kiuruvedelle alle 4-

vuotiaina. Kaikilla informanteilla myös ainakin toinen vanhemmista on syntynyt 

Kiuruvedellä. Kuudestatoista informantista seitsemällä molemmat vanhemmat ovat 

asuneet aina Kiuruvedellä tai samaan murrealueeseen kuuluvalla lähialueella, ja lisäksi 

viidellä informantilla toinen vanhemmista on muuttanut Kiuruvedelle jo lapsena tai 

nuorena. Esittelen seuraavaksi kaikki informantit taustoineen keskustelupareittain. 
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Juhani on syntynyt ja asunut koko ikänsä Kiuruvedellä. Toinen Juhanin vanhemmista on 

syntynyt Iisalmessa, mutta asunut jo noin 25 vuotta Kiuruvedellä. Toinen vanhempi on 

syntyjään kiuruvetinen. Juhanin kanssa keskustellut Mikael on myös syntynyt ja asunut 

koko ikänsä Kiuruvedellä. Myös Mikaelin molemmat vanhemmat ovat syntyneet ja aina 

asuneet Kiuruvedellä. 

 

Emilia on syntynyt Kiuruvedellä ja asunut siellä koko ikänsä tutkimushetkeen asti. 

Toinen Emilian vanhemmista on syntynyt ja asunut koko ikänsä Kiuruvedellä, toinen on 

muuttanut lapsuudessaan Helsingistä Kiuruvedelle, jossa on asunut siitä lähtien. Emilian 

keskustelupari Maria on syntynyt Helsingissä, mutta muuttanut Kiuruvedelle 3-vuoti-

aana. Marian molemmat vanhemmat ovat syntyneet Kiuruvedellä, mutta asuneet 

Helsingissä noin 10 vuotta, jonka jälkeen he paluumuuttivat Kiuruvedelle Marian lapsuu-

dessa. Sekä Emilia että Maria raportoivat pitävänsä melko tiiviisti yhteyttä eri puolilla 

Suomea asuviin sukulaisiinsa. 

 

Johannes on syntynyt ja asunut koko ikänsä Kiuruvedellä. Myös Johanneksen molemmat 

vanhemmat ovat syntyneet ja asuneet koko ikänsä Kiuruvedellä. Johanneksen 

keskustelupari Matias on myös syntynyt ja asunut tutkimushetkeen asti Kiuruvedellä. 

Toinen Matiaksen vanhemmista on asunut aina Kiuruvedellä, mutta toinen on syntynyt 

Savonlinnassa. Savonlinnassa syntynyt vanhempi on kuitenkin asunut Kiuruvedellä yli 30 

vuotta. 

 

Sofia on asunut aina Kiuruvedellä. Toinen Sofian vanhemmista on muuttanut 2-vuoti-

aana Kajaanista Kiuruvedelle, mutta toinen vanhempi on syntyjään kiuruvetinen. Sofian 

kanssa keskustellut Katariina on muuttanut alle 4-vuotiaana Iisalmesta Kiuruvedelle. 

Iisalmi on Kiuruveden rajanaapuri ja kuuluu samaan murrealueeseen, joten en usko tällä 

olevan juuri vaikutusta Katariinan puhekieleen. Toinen Katariinan vanhemmista on 

syntynyt Iisalmessa ja muuttanut Kiuruvedelle aikuisena. Toinen vanhempi on syntynyt 

Kiuruvedellä, mutta muuttanut Helsinkiin Katariinan ollessa lapsi. Katariina on ollut 

paljon yhteyksissä Helsingissä asuvaan vanhempaansa. 
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Oskari on syntynyt ja asunut ikänsä Kiuruvedellä, kuten toinen hänen vanhemmis-

taankin. Oskarin toinen vanhempi on muuttanut aikuisiässä Torniosta Kiuruvedelle. 

Oskarin keskustelupari Olavi on syntynyt Kiukaisissa, mutta on muuttanut Kiuruvedelle 

2-vuotiaana. Toinen Olavin vanhemmista on syntynyt Kiukaisissa, mutta toinen on 

syntyjään kiuruvetinen. Olavi kertoo vierailevansa syntymäpaikkakunnallaan pari kertaa 

vuodessa. 

 

Keskustelupari Aleksi ja Valtteri ovat molemmat asuneet aina Kiuruvedellä. Molemmilla 

toinen vanhemmista on Kiuruvedellä syntynyt ja aina asunut. Toinen Aleksin vanhem-

mista on muuttanut Kiuruvedelle aikuisena Tervosta, joka kuuluu samaan murre-

alueeseen Kiuruveden kanssa. Valtterin vanhemmista toinen on asunut välillä Piela-

vedellä ja Kuopiossa, jotka niin ikään molemmat ovat pohjoissavolaisten murteiden alu-

eella, ja jotka luokittelen Kiuruveden lähialueiksi.  

 

Olivia ja toinen hänen vanhemmistaan on syntynyt ja asunut koko ikänsä Kiuruvedellä. 

Toinen Olivian vanhemmista on muuttanut aikuisena Iisalmesta Kiuruvedelle. Olivia on 

paljon yhteyksissä Kuopiossa asuvaan poikaystäväänsä. Olivian kanssa keskustellut 

Johanna on niin ikään Kiuruvedellä syntynyt ja kasvanut. Toinen Johannan vanhemmista 

on syntynyt Savonlinnassa, mutta muuttanut Kiuruvedelle 7-vuotiaana. Toinen 

vanhempi on asunut aina Kiuruvedellä. 

 

Aino ja Julia ovat molemmat asuneet aina Kiuruvedellä. Toinen Ainon vanhemmista on 

syntynyt Helsingissä, mutta muuttanut jo lapsena Kiuruvedelle, missä toinen vanhempi 

on asunut koko ikänsä. Julian vanhemmista toinen on muuttanut Kiuruvedelle aikuisena 

Pielavedeltä ja toinen on syntynyt Kiuruvedellä. Julia kertoo vierailevansa kesällä 

pidempiä aikoja pikkuserkkujensa luona Vantaalla. 

 

Informanttien itse valitsemien puheenaiheiden ja vapaamuotoisen, muun muassa 

voimasanoilla höystetyn puhetyylin perusteella uskon nauhoitusten olleen onnistuneita 

ja saaneeni aineistooni enimmäkseen informanteilleni hyvin luonnollista puhekieltä. 

Muutamissa nauhoitteissa informantit vaikuttavat kuitenkin tiedostavan nauhurin 

läsnäolon puhuessaan. Mikaelilla ja Juhanilla on välillä vaikeuksia keksiä puheenaiheita, 
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ja he päättelevät sen johtuvan nauhoitustilanteesta. Mikael toisteleekin nauhoitteella 

keskustelun olevan väkinäistä. Maria toistaa muutamaan otteeseen nauhoituksen 

aikana tilanteen olevan vähän kiusallinen ja varoo käsittelemästä kaikkein yksityisimpiä 

aiheita. Marian ja Emilian välisessä keskustelussa Maria esimerkiksi vastaa Emilialle 

välillä nonverbaalisesti ja kerran lopettaa keskustelun sanomalla kertovansa asian 

Emilialle myöhemmin. Matiaksella puhe on nauhoituksen alussa korostuneen yleis-

kielistä, todennäköisesti nauhoitustilanteen vuoksi. Hänen kanssaan keskustellut 

Johannes käyttää kuitenkin koko keskustelun ajan itselleen luonnollista puhekieltä, josta 

syystä myös Matiaksen puhe rentoutuu nauhoituksen edetessä. 

 

Kaikissa nauhoitteissa puhetilanteen luonnollisuutta ei voi mielestäni kuitenkaan mitata 

ainoastaan sen muodollisuudella tai asiallisuudella. Kahdessa keskustelussa, Olavilla ja 

Oskarilla sekä Aleksilla ja Valtterilla kielenkäyttöä voisi luonnehtia paikoin hyvin epä-

asialliseksikin siitä huolimatta, että informantit tuovat keskusteluissaan esille nauhurin 

läsnäolon. Informantit muun muassa puhuvat äänittäjästä ja siitä, mihin nauhoite 

päätyy, sekä keskustelevat siitä, mitä nauhoituksen aikana saa tehdä tai mistä ei kannata 

puhua. Erityisesti Aleksin ja Valtterin välisessä keskustelussa on viitteitä siitä, että infor-

mantit ikään kuin kertovat nauhurille tarinoita, ja osin juuri siksi puhuvat epä-

asiallisuuksia. Valtteri jopa puhuttelee kuviteltuja kuulijoitaan sellaisilla ilmaisuilla kuin 

esimerkiksi miettikkää tai ette voi. 

 

Keskusteluissa on siis havaittavissa, että monet informanteista tiedostavat puhuessaan, 

että heidän puheensa tallentuu nauhuriin. En pidä näitä havaintoja kuitenkaan merkit-

tävänä ongelmana tutkimustulosteni luotettavuuden kannalta, koska nauhoitus-

tilanteen tiedostamisesta huolimatta informanttien puheessa on murteellisuuksia. 

Informantit eivät nauhoituksen aikana tienneet, että tutkin nauhoitteilta heidän puhe-

kieltään tai sen murrepiirteitä, joten uskon keskustelujen olevan suunnilleen yhtä 

murteellisia, kuin ne olisivat olleet ilman nauhuria. Poikkeuksen tästä tekee Matias, 

jonka tapauksessa puhekieli vaikuttaa keskustelun alussa harkitulta. Matiaksellakin 

yleiskielisyys vähenee kuitenkin koko ajan keskustelun edetessä. Myös 

erikoisgeminaatio lisääntyy Matiaksen puheessa jonkin verran keskustelun kuluessa. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN JA METODINEN TAUSTA 

 

2.1. Variationistinen sosiolingvistiikka 

 

Tutkimukseni on teoriataustaltaan variationistista sosiolingvististä tutkimusta. Sosio-

lingvistiikalla tarkoitetaan tutkimusta, jossa kieltä käsitellään sosiaalisessa 

ympäristössään ja sosiaalista todellisuutta tarkastellaan lingvistiikan avulla. Sosio-

lingvistiikka alkoi tulla osaksi kielentutkimusta 1950-luvulla ja se vakiintui käsitteenä 

1960-luvulla erityisesti William Labovin (1966) ansiosta. (Nuolijärvi 2000: 13–14). Sosio-

lingvistiikka on kiinnostunut kielestä sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja sillä on 

läheiset yhteydet muun muassa sosiaalipsykologiaan, antropologiaan, ihmis-

maantieteeseen ja sosiologiaan (Trudgill 1983: 32). Labovin (1966: 380) mukaan sosio-

lingvistiikalle on keskeistä käsitys siitä, että kieli paikantuu puheyhteisöihin, ei yksilöihin.  

Muuhun kielentutkimukseen verrattuna sosiolingvistiikka pyrkii vastaamaan siihen, mitä 

kielen vaihtelun ja muuttumisen takana on etsimällä kielen ja yhteiskunnallisen todelli-

suuden välisiä yhteyksiä. Sosiolingvistiikkaa alana voidaan pitää melko laveana ja jossain 

määrin hajanaisena. (Nuolijärvi 2000: 14–15.) Eri tutkijat määrittelevätkin sosio-

lingvistiikan eri tavoin, eikä siitä, miten laaja tutkimusala sosiolingvistiikka on ja mitkä 

alatutkimusalat siihen on luettavissa, ole yksimielisyyttä. (Kurki 2005: 15.) 

 

Yksi perinteinen tapa jakaa sosiolingvistiikka kahtia on jako variationistiseen ja inter-

aktionistiseen sosiolingvistiikkaan, joista variationistinen on tutkinut sosiaalisten muut-

tujien ja kielen ilmiöiden suhdetta, ja interaktionistinen on keskittynyt puhetilanteeseen 

(Nuolijärvi 2000: 15–16). Variationistisesta sosiolingvistiikasta käytetään myös nimiä 

korrelationistinen, labovilainen, demografinen tai kvantitatiivinen sosiolingvistiikka 

(Kurki 2005: 16). Kvalitatiivisen sosiolingvistiikan alle kuuluu esimerkiksi diskurssi-

analyysi, kun taas kvantitatiivinen sosiolingvistiikka tutkii erityisesti kielen variaatiota ja 

muutosta (Tagliamonte 2006: 3). Tutkin pro gradu -työssäni erikoisgeminaation muu-

tosta ja kiinnitän huomiota informanttien kielellisiin taustoihin ja sosiaalisiin muuttujiin, 

joten tutkimukseni edustaa sosiolingvistiikan variationistista suuntausta.  
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Variationistisen koulukunnan perusperiaatteita ovat muun muassa monitekijäisyyden 

periaate ja kvantitatiivisen mallinnuksen periaate. Monitekijäisyyden periaatteella tar-

koitetaan käsitystä, jonka mukaan kielen variaatioon ja muutoksiin vaikuttavat yhtä ai-

kaa useat sekä kielensisäiset että -ulkoiset tekijät. Kvantitatiivisen mallinnuksen peri-

aatteen mukaisesti näitä tekijöitä tulee tarkastella kokonaisuutena. (Kurki 2005: 16–17.) 

 

Tutkimukseni on sosiolingvistisen lisäksi myös osittain dialektologista tutkimusta. Sekä 

dialektologiassa että sosiolingvistiikassa tarkastelun keskiöön nostetaan usein äänne- ja 

muoto-opilliset kielenpiirteet. Dialektologiassa tutkimus keskittyy piirteiden syntyyn ja 

levikkiin ja sosiolingvistiikka poikkeaa siitä painottamalla piirteiden variaatiota ja kielen 

muuttumista. Dialektologiassa tutkimuskohdetta nimitetään usein murteeksi, kun taas 

sosiolingvistiikassa tutkimuskohteesta käytetään nimeä puhekieli tai nykypuhekieli. 

(Mustanoja 2011: 56.) Sekä sosiolingvistiikka että dialektologia tutkivat puhuttua kieltä, 

mutta dialektologia keskittyy sen alueelliseen variaatioon (Nuolijärvi 2000: 16). Sosio-

lingvistinen näkökulma on muuttanut puhekielen tutkimuksen lähtökohtia, sillä sosio-

lingvistiset tutkijat ovat kiinnostuneita myös siitä, mikä ei ole odotuksenmukaista tai 

ennustettavissa, ja myös niistä kielenkäyttäjistä, jotka ylläpitävät tätä kirjoa. Siksi sosio-

lingvistiikassa ollaan kiinnostuneita myös esimerkiksi sukupuolten välisistä eroista 

kielenkäytössä. (Nuolijärvi 1988: 74) Raja dialektologian ja sosiolingvistiikan välillä on 

kuitenkin hyvin häilyvä, ja jotkut tutkijat määrittelevätkin dialektologian yhdeksi sosio-

lingvistiikan osa-alueeksi, siitä huolimatta, että se on tutkimusalana sosiolingvistiikkaa 

vanhempi (Kunnas 2007: 81). 

 

 

2.2. Itämurteiden erikoisgeminaatio 

 

Suomen murteiden geminaatioilmiöt jaetaan tavallisesti kolmeen erilaiseen 

geminaatioon: yleisgeminaatioon, lounaismurteiden geminaatioon ja itämurteiden 

erikoisgeminaatioon (Palander 1987: 9). Itämurteiden erikoisgeminaatio on geminaatio-

ilmiöistämme nuorin, ja ensimmäiset merkinnät siitä ovat 1800-luvulta (Palander 1987: 

11, 28). Itämurteiden erikoisgeminaatiota tavataan vain alueilla, joilla tavataan myös 



12 
 

yleisgeminaatiota. Nimensä mukaisesti itämurteiden erikoisgeminaatio on lähtökoh-

taisesti itäinen ilmiö, mutta sen levikki ei rajoitu vain itämurteiden alueelle. Aila Mieli-

käisen (1981: 217) mukaan erikoisgeminaatio on ollut ainakin vielä 1980-luvulla yhtä 

ekspansiivinen kuin yleisgeminaatio, eikä sille ole voitu määrittää tarkkarajaista 

esiintymisaluetta. Erikoisgeminaatio näyttää etenevän laajenevien aaltojen sarjana. 

Mitä kauempana sydänalueestaan erikoisgeminaatiota esiintyy, sitä harvinaisempaa ja 

heikompaa se on. Siten samaan aikaan, kun äänteenmuutos on äärialueilla vielä käyn-

nissä, se on alkukohdassaan jo lakannut. (Palander 1987: 53) 

 

Itämurteiden erikoisgeminaatiossa konsonantti pidentyy tai kahdentuu pitkän vokaali-

aineksen edellä, jos jäljessä on painoton tavu tai pitkä painollinen tavu (esim. tunttuu, 

aorinkkoista, makkarraa). Geminoituminen on mahdollista kaikissa konsonanteissa, 

myös konsonanttiyhtymän jälkikomponentissa ja svaavokaalin jäljessä. Erikois-

geminaatio voi muodostaa puhekieleen ennestään kuulumattomia konsonanttiyhtymiä, 

kuten hmm (ihmeessä ~ ihmmeessä), rvv (tarvii ~ tarvvii) ja pll (kuplaa ~ kupllaa). 

(Palander 1987: 11, 14) Tällaisista konsonanttiyhtymistä aineistossani esiintyy rvv, esi-

merkiksi ihah hirvveetä. 

 

Yleisgeminaation synnyn syynä on varsin yleisesti pidetty painollisten ja painottomien 

tavujen intensiteettierojen tehostamista. Kantasuomessa pääpainollista tavua kauem-

pana sanassa on ollut vain lyhyitä yksinäisvokaaleita tai lyhyenarvoisia, i-loppuisia 

diftongeja. Kantasuomalaisten spiranttien kadottua jälkitavuihin on syntynyt 

vokaalisupistumia, joissa kaksi samanlaista lyhyttä vokaalia sulautui yhdeksi pitkäksi ja 

kaksi erilaista yhtyi supistumadiftongiksi. Tavujen intensiteetti on erityisen 

epäsuhtainen silloin, kun pitkävokaalista painotonta tavua edeltää painollinen, lyhyt 

tavu. Ristiriita on vältetty pidentämällä painottoman tavun alkukonsonanttia. Samaa 

selitystä on pyritty soveltamaan myös lounaismurteiden geminaation ja itämurteiden 

erikoisgeminaation syntyyn. Pääpainollisen tavun ja jälkitavun intensiteettieron 

vähentyessä sanahahmon sentrumi on siis ilmeisesti alkanut vaatia vahvistuksekseen 

kvantiteetin lisäystä. Geminaation perusedellytyksenä näyttääkin olevan 

pääpainottomaan tavuun syntynyt pitkä vokaaliaines. Itämurteiden erikoisgeminaatiota 
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voidaan näin pitää yleisgeminaation pohjalta syntyneenä jatkokehitysilmiönä. (Rapola 

1966: 24–34; Palander 1987: 9; Itkonen 1966: 177–178.)  

 

Tavujen intensiteettiero on kuitenkin jokseenkin vajavainen selitys itämurteiden erikois-

geminaation synnylle. Palanderin (1987: 147) mukaan erikoisgeminaatiolle suotuisin 

asema on painottoman kolmannen tavun alussa, jolloin geminaatio tapahtuu kahden 

painottoman tavun rajalla. Myös omassa aineistossani geminaatio esiintyy toden-

näköisesti kahden painottoman tavun rajalla, mihin palaan luvussa 3.4. tavuaseman vai-

kutus. Palanderin mukaan tavujen intensiteettieroon perustuva selitys ei pädekään itä-

murteiden erikoisgeminaatioon. Palander pitää todennäköisempänä selityksenä Terho 

Itkosen vuonna 1965 luennoillaan esittämää ajatusta, jonka mukaan sekä yleis- että 

erikoisgeminaation synty perustuisi tavupainoon eli tavunsisäiseen intensiteetti-

kulkuun.  

 

Varhaisimmat erikoisgeminaatiotapaukset pohjoissavon murteesta on merkitty 1800-

luvulla. Pohjois-Savon kansanrunoista on Kiuruvedeltä kerättyyn runoon merkitty 

erikoisgeminaatiotapaus jo vuonna 1819. Runomuistiinpanojen kieliasuun on kuitenkin 

suhtauduttava varauksella, eikä voida sanoa täysin varmaksi, että runojen kieliasu edus-

taisi keruupaikan murretta. (Palander 1987: 28–29) Salu Latvala (1899) on tutkimuk-

sessaan Lauseopillisia muistiinpanoja Pohjois-Savon murteesta tutkinut Pielaveden, 

Kiuruveden, Iisalmen, Sonkajärven, Lapinlahden, Maaningan ja Nilsiän murretta ja 

merkinnyt tältä alueelta muutamia erikoisgeminaatiotapauksia.  

 

Erikoisgeminaatio on vahvimmillaan itäisissä savolaismurteissa. Erikoisgeminaatio on 

yksi sydänsavon kahta murrealuetta: pohjois- ja eteläsavolaisia murteita erottavia 

piirteitä (Mielikäinen 1981: 217). Pohjois-Savossa erikoisgeminaatiokehitys on ollut 

kuitenkin huomattavasti hitaampaa kuin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Pohjois-

Savossa geminaatio on vahvinta alueen itäreunalla ja heikointa alueen eteläisissä osissa. 

(Palander 1987: 53.) Kettusen (1999: Kartta 2) murrekartaston mukaan tutkimus-

paikkakuntani Kiuruvesi kuuluu erikoisgeminaation esiintymisalueeseen. Suomen 

murrealueita käsittelevässä teoksessaan Kettunen (1930: 105) sanoo erikois-
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geminaatiota esiintyvän pohjoissavon murteessa, mutta yleensä vain lyhyenä geminaat-

tana tai puolipitkänä konsonanttina. Palanderin (1987: 51, 277–278) mukaan vuosina 

1880–1899 syntyneiden kielessä erikoisgeminaatio on Kiuruvedellä ja sen naapuri-

kunnissa heikkoa, lukuun ottamatta Kiuruveden pohjoispuolella sijaitsevaa Pyhäntää ja 

eteläpuolella sijaitsevaa Pielavettä, joissa geminaatio on vahvistuvaa (liite 2). Palanderin 

Kiuruvedelle laskema geminaatioindeksi on hiukan pienempi kuin kaikissa Kiuruveden 

naapurikunnissa. 

 

Timo T. Nykänen (1969) on todennut erikoisgeminaation olevan Kiuruvedellä harvinai-

sempaa kuin yleisgeminaatio ja huomattavasti vähäisempää mitä se on itäisten savolais-

murteiden pohjoisessa ryhmässä. Nykäsen mukaan itäsuomalaisen erikoisgeminaation 

raja kulkee Kiuruveden pitäjän lounaiskulman seutuvilla. Aila Mielikäinen (1981: 219–

220) kuvaa Pohjois-Savon erikoisgeminaatioedustusta melko säännöttömäksi, ja hänen 

mukaansa Nykänenkään ei ole merkinnyt erikoisgeminaatiota Kiuruveden murteeseen 

lainkaan. 

 

Erikoisgeminaatiota on tutkittu melko vähän, ja tutkimus on keskittynyt erikois-

geminaation muutokseen ajan kuluessa, eikä esimerkiksi sukupuolten välisiin eroihin ole 

kiinnitetty paljoakaan huomiota (Hamari 1997:172). Mika Hamari (1997) on artikkelis-

saan koonnut yhteen opinnäytetöinä tehtyjen tutkimusten tuloksia erikoisgeminaation 

tilanteesta suhteessa murteen säilymiseen Juuassa, Yli-Iissä, Kiimingissä ja Liperissä. 

Kaikilla tutkimuspaikkakunnilla murre näyttää yleiskielistyneen, mutta Juuassa erikois-

geminaatio on säilynyt muihin murrepiirteisiin nähden hyvin, Liperissä ja Yli-Iissä gemi-

naatio on vahvistunut ja vain Kiimingissä se näyttää taantuneen.  Palanderin (1987: 199–

201) mukaan murteen yleiskielistyessä erikoisgeminaatio voi vahvistua yleensä vain 

ilmiön sydänalueilla. Hamarin vertailemissa tutkimuksissa Juuan, Kiimingin ja Liperin 

tilanteet noudattelevat tätä oletusta, mutta Yli-Iin vahvistuva geminaatio on yllättävä ja 

Palanderin oletuksesta poikkeava tulos. 

 

Palanderin tutkimuksen jälkeen erikoisgeminaation tilannetta on tutkittu muutamissa 

opinnäytetöissä myös Kiuruveden lähialueilta. Antti Kervinen (1993) on tutkinut pro 

gradu -työssään yleis- ja erikoisgeminaatiota Pyhännän koululaisten puhekielessä, Sari 
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Kukkosen (2002) pro gradu käsittelee Lapinlahden murteen muuttumista ja tuoreim-

pana opinnäytteenä geminaatiota käsittelee Tanja Aittokosken (2011) pro gradu -tut-

kielma, jonka tutkimusaiheena on pyhäjärvisten nuorten puhekielen diftongin reduktio 

ja geminaatiot. Kervisen (1993) tutkimustulokset osoittivat erikoisgeminaation olevan 

Pyhännällä vahvistuvassa vaiheessa, sillä hänen aineistossaan joka kolmas geminaatio-

asemassa oleva konsonantti geminoitui. Suosiollisin asema geminoitumiselle on toisen 

ja kolmannen tavun rajalla vokaalien välissä, mikä noudattelee Palanderin (1987: 147) 

havaintoja. Kervisen tutkimien koululaisten erikoisgeminaation voimakkuudessa oli 

selkeä sukupuoliero: pojilla geminoituminen oli vahvempaa ja yleisempää kuin tytöillä.  

 

Lapinlahdella erikoisgeminaation suunta on kuitenkin ollut toisenlainen. Kukkosen 

(2002) tutkimuksen mukaan erikoisgeminaatio on heikentynyt Lapinlahdella huimasti 

vuodesta 1991 vuoteen 2000. Kiuruveden naapurikunnasta Pyhäjärvellä erikois-

geminaation tilannetta nuorten puheessa vastikään tutkineen Aittokosken (2011: 84–

85) aineistossa erikoisgeminaatio on vahvinta klusiileissa, nasaaleissa ja likvidoissa ja 

geminaatiota esiintyy enemmän jälkitavuissa kuin ensitavun jäljessä. Aineisto antaa viit-

teitä siitä, että erikoisgeminaatio on Pyhäjärvellä vakiintumassa, sillä piirre esiintyy use-

ammin täyspitkänä geminaattana kuin geminaation väliasteena. Aittokoski on myös 

havainnut erikoisgeminaation olevan aineistossaan yleisempää ja vahvempaa poikien 

kuin tyttöjen puheessa. Myös keskustelutilanteen tai puheenaiheen affektiivisuus 

näyttää vahvistavan geminaatiota. 

 

 

2.3. Äänteenmuutos 

 

Nuorgrammaatikot ovat yleisesti pitäneet äänteenmuutoksia vähittäisinä. (Itkonen 

1970: 414) Hermann Paulin (1891) klassisen tulkinnan mukaan äänteenmuutoksessa 

ääntöelimet pyrkivät vähän kerrallaan poikkeamaan alkuperäisestä liikesuunnastaan 

kohti mukavampaa artikulaatiota. Ideaalisesta äännetuotoksesta esiintyy aina 

poikkeamia eri suuntiin, mutta jos yhdensuuntaiset poikkeamat alkavat kumuloitumaan, 

äänteenmuutos alkaa. Tätä Paulin teoriaa on sittemmin kehitellyt eteenpäin muun 

muassa Leonard Bloomfield. (Itkonen 1970: 414–415.) Erikoisgeminaation tapauksessa 
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äänteenmuutos ei kuitenkaan välttämättä johda mukavampaan artikulaatioon, vaan 

geminaatio voi päinvastoin aiheuttaa esimerkiksi konsonanttiyhtymiä, jotka eivät kuulu 

kieleen ennestään, sekä hankalasti äännettäviä konsonanttikasaumia (Palander 1987: 

14, 116). 

 

Charles F. Hockettin (1958: 439) mukaan äänteenmuutos on vähittäistä muutosta artiku-

laation ja kuulemisen tavassa. Äänteenmuutos on lakkaamatonta, mutta niin hidasta, 

ettei yksilö kykene sitä tiedostamaan. Paulin ja Bloomfieldin kehittelemään äänteen-

muutoksen teoriaan tuotiin täsmennystä tilastomatematiikasta omaksutulla dispersion 

eli hajonnan käsitteellä, jota myös Hockett soveltaa (Itkonen 1970: 415–416). Hockett 

havainnollistaa äännetuotosten jakauma-aluetta normaalijakauman eli Gaussin kello-

käyrän avulla. Äänteenmuutoksessa puhujan lisäksi keskeinen rooli on puheen kuulijalla, 

joka on myös itse puhuja. Kun kuulija kuulee tarpeeksi usein poikkeaman aiotusta ään-

teestä, hänen odotusjakaumansa muuttuu, jolloin jakauman frekvenssimaksimi liikkuu. 

Tämä vaikuttaa myös kuulijan omaan puheeseen. Hockettin määritelmän mukaan 

äänteenmuutos on siis tällaista hidasta odotusjakauman liikkumista, joka tapahtuu 

jatkuvassa viestintäsuhteessa olevien ihmisten kesken. (Hockett 1958: 439–443.) 

 

Itkonen (1970: 434) tulkitsee, että äänteenmuutoksia on olemassa sekä vähittäisiä että 

harppauksellisia, mutta vähittäisyys on sitä todennäköisempää, mitä luontevampi 

artikulatorinen jatkumo muutoksella on. Harppauksellisissakin äänteenmuutoksissa 

uuden äänteen taajuuden nousu tapahtuu vähittäisesti. Niin yleis- kuin erikois-

geminaatiosta tunnetaan kaikki mahdolliset siirtymäasteet aina puolilyhyestä yksinäis-

konsonantista täysgeminaattaan, ja molemmat geminaatioilmiöt ovatkin äänteen-

muutoksina vähittäisiä. Yleisgeminaatiossa kehityksen päätepiste on tosin vakiintunut jo 

laajoilla alueilla, mutta erikoisgeminaatiossa hajonnan laajuus on usein jopa samassa 

murteessa silmäänpistävää. Samantapaista moninaisuutta tunnetaan myös monissa 

muissa suomen murteiden äännekehittymissä, kuten esimerkiksi savolaismurteiden 

diftonginreduktiossa. (Itkonen 1970: 429–430.) 

 

Palander (1987: 13–14) kuvaa itämurteiden erikoisgeminaatiota nelivaiheisena äänteen-

muutoksena. Ensimmäisessä vaiheessa murteessa on kaksi kvantiteetiltaan toisistaan 
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erottuvaa konsonanttisarjaa, yksittäiskonsonantit ja geminaatat, eli murteessa ei esiinny 

geminaatiota. Toisessa vaiheessa geminaatioasemassa oleva konsonantti voi toisinaan 

jonkin verran pidentyä, jolloin yksinäiskonsonantin allofonien jakauman rajoitukset ovat 

muuttuneet. Kolmannessa vaiheessa osa geminaatioasemista on edelleen yksinäis-

konsonantin allofoneja, mutta osa kuuluu jo geminaation allofoneihin. Neljännessä eli 

viimeisessä vaiheessa yksinäiskonsonantin allofonit ovat siirtyneet täysgeminaatan allo-

fonien sarjaan, eli äänteenmuutos on ehtinyt päätökseensä. Kunkin murteen ja kunkin 

idiolektin äännetuotosten valtaedustus ja sen ympärillä oleva hajonta kertoo siis, miten 

pitkälle muutos on edennyt (Itkonen 1970: 430).  

 

 

2.4. Tutkimuksen metodit 

 

Tutkimukseni on empiiristä aineistopohjaista tutkimusta. Metodologisesti tutkimukseni 

on pääosin kvalitatiivista variaation tutkimusta, jota jäsentelen kvantitatiivisesti. 

Tarkastelen itämurteiden erikoisgeminaation esiintymistä ja sen konteksteja 

informanttien puhekielessä. Jaottelen erikoisgeminaatioasemissa olevat konsonantit 

kuulohavainnon perusteella kolmeen asteeseen: yksinäiskonsonantti (x), geminaation 

väliaste (x̀) ja täysgeminaatta (xx). Palander (1987: 20) on luokitellut konsonantit 

tutkimuksessaan neljään pituusasteeseen: yksinäiskonsonantti, puolipitkä konsonantti, 

lyhytalkuinen geminaatta ja täysgeminaatta, mutta itse en pysty niin tarkkoihin 

kuulohavaintoihin, joten geminaation väliasteeseen sisältyy sekä puolipitkä konsonantti 

että lyhytalkuinen geminaatta. Uskon kolmen pituusasteen olevan työni kannalta riittävä 

tarkkuus. 

 

Itämurteiden erikoisgeminaatio on parhaillaan kehittyvä ja jopa idiolektin sisällä horjuva 

ilmiö. Siksi sen kuvauksen apukeinoksi sopii hyvin kvantitatiivinen menetelmä. Alueel-

lisia erikoisgeminaation vahvuuseroja kuvatessaan Palander on antanut geminaation 

pituusasteille arvot 1–4 siten, että arvon 1 saa yksinäiskonsonantti, arvon 2 puolipitkä 

konsonantti, arvon 3 lyhytalkuinen geminaatta ja arvon 4 täysgeminaatta. Näiden avulla 

Palander on laskenut pitäjittäiset geminaatioindeksit siten, että yksinäiskonsonantti-
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esiintymien määrä kerrotaan yhdellä, puolipitkien konsonanttien määrä kahdella, lyhyt-

alkuisten geminaattojen kolmella ja täysgeminaattojen määrä neljällä, ja näiden lukujen 

summa jaettuna konsonanttitapausten yhteismäärällä muodostaa geminaatioindeksin. 

(Palander 1987: 47–48.) 

 

Sovellan tätä geminaatioindeksin laskutapaa omaan työhöni. Koska käytössäni on kolme 

pituusastetta Palanderin käyttämän neljän sijaan, annan geminaation väliasteelle arvon 

2,5. Kuten Palanderillakin, yksinäiskonsonantin arvo on 1 ja täysgeminaatan 4. Näin 

pyrin saamaan laskemastani geminaatioindeksistä mahdollisimman vertailukelpoisen 

Palanderin geminaatioindeksille, jolloin voin myös luokitella aineistoni Palanderin käyt-

tämiin erikoisgeminaation viiteen vahvuusluokkaan. Tanja Aittokoski (2011) on pro 

gradu -työssään jakanut erikoisgeminaation kolmeen pituusasteeseen, kuten minäkin, 

mutta laskenut geminaatioindeksin antamalla pituusasteiden arvoiksi 1, 2 ja 3. Itse 

sovellan geminaatioindeksiä eri tavoin, koska haluan vertailla informanttieni 

geminaatioindeksejä Palanderin Kiuruvedelle laskemaan geminaatioindeksiin, ja saada 

käsitystä erikoisgeminaation etenemisestä Kiuruvedellä. 

 

Litteroin erikoisgeminaatioasemia sisältävät aineistoesimerkkini luvussa 2.5. 

esittelemieni litterointiperiaatteiden mukaisesti. Jätän huomioimatta 

erikoisgeminaatioksi Palanderin (1987: 21–27) tapaan sananalkuiset geminaatioasemat 

yhdyssanojen perusosan alkukonsonanteissa, joita seuraa pitkä vokaaliaines (huhtikuu ~ 

huhtikkuu, kuukausi ~ kuukkausi) ja NUT-partisiipin muodot, joissa liitepartikkelin 

alkuosa on erikoisgeminaatioasemassa (tullukkaan). En huomioi myöskään 

liitepartikkelien alkukonsonantin geminoitumista erikoisgeminaatioasemassa 

tapauksissa, jotka ovat tulkittavissa loppukahdennuksen aiheuttamiksi (mullekaan ~ 

mullekkaan).  

 

 

2.5. Litterointiperiaatteet 

 

Olen litteroinut aineistostani kaikki erikoisgeminaatioasemia sisältävät tapaukset ympä-

ristöineen. Aineistoesimerkkieni litteroinnissa olen käyttänyt pohjana Terho Itkosen 
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(1961: 42–51) ja Jaakko Yli-Paavolan (1970: 75–78) litterointiohjeita karkeistaen niitä 

Mantilan ja Pääkkösen (2010: 30–34) mukaan seuraavasti: 

 

- Erisnimissä käytän isoa alkukirjainta. 

- Pitkää vokaalia merkitsen kahdella vokaalin merkillä. 

- ü:tä merkitsen y:llä. 

- Svaavokaalin merkitsen lyhyen vokaalin veroisena. 

- Diftonginreduktion olen karkeistanut niin, että en merkitse reduktion väliasteita. 

- Laryngaaliklusiilin ja lujan alukkeen merkitsen heittomerkillä.  

- Vokaalien välisen tavunrajan osoitan alakaarella.  

- Erikoisgeminaation merkitsen kolmiportaisella asteikolla: x, x̀, xx.  
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3. ITÄMURTEIDEN ERIKOISGEMINAATIO KIURUVETISILLÄ NUORILLA 

 

3.1. Idiolekteittainen vaihtelu 

 

Tarkastelen tässä luvussa itämurteiden erikoisgeminaation esiintymistä ja sen idiolek-

teittaista vaihtelua aineistossani. Erikoisgeminaatio on ilmiönä horjuva niin alueittain ja 

idiolekteittain kuin jopa idiolektin sisällä, minkä vuoksi kuvauksen apuna on hyvä käyttää 

kvantitatiivista menetelmää (Palander 1987:48). Taulukossa 1 esitän informanteittain 

erikoisgeminaatioasemassa olevien konsonanttien jakautumisen yksinäis-

konsonantteihin (1), geminaation väliasteeseen (2) ja täysgeminaattaan (3), sekä näiden 

avulla lasketun idiolekteittaisen geminaatioindeksin. Aineistoesimerkkeihin käsiteltävä 

erikoisgeminaatioasema on merkitty alleviivauksella. 

 

(1)  minä se tässä varmaam pahin oon (Emilia) 

(2) se ov varm̀aam menny’ (Julia) 

(3) varmmaam paljo (Juhani) 

 

Idiolekteittainen konsonanttien pituusjakauma on esitetty taulukossa erikois-

geminaatioasemissa olevien konsonanttien määrillä sekä sulkeisiin merkityillä prosentti-

osuuksilla. Keskusteluparit ovat taulukossa peräkkäin. 
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TAULUKKO 1. Erikoisgeminaatioasemaisten konsonanttien pituusjakauma ja 

geminaatioindeksi idiolekteittain. 

INFORMANTTI YKSINÄIS- 

KONSONANTTI 

F 

VÄLIASTE  

 

F 

TÄYS- 

GEMINAATTA 

F 

YHTEEN-

SÄ  

F 

GEMINAATIO- 

INDEKSI 

JUHANI 14 (22,58 %) 29 (46,77 %) 19 (30,65 %) 62 2,62 

MIKAEL 38 (43,18 %) 32 (36,36 %) 18 (20,45 %) 88 2,16 

EMILIA 64 (79,01 %) 13 (16,05 %) 4 (4,94 %) 

3,8 % 

 

81 1,39 

MARIA 30 (68,18 %) 9 (20,45 %) 5 (11,36 %) 44 1,65 

JOHANNES 21 (31,82 %) 29 (43,94 %) 16 (24,24 %) 66 2,39 

MATIAS 80 (59,70 %) 39 (29,10 %) 15 (11,19 %) 134 1,77 

SOFIA 101 (78,29 %) 17 (13,18 %) 11 (8,53 %) 129 1,45 

KATARIINA 87 (52,10 %) 55 (32,93 %) 25 (14,97 %) 167 1,94 

OSKARI 55 (49,55 %) 48 (43,24 %) 8 (7,21 %) 111 1,86 

OLAVI 40 (59,70 %) 22 (32,84 %) 5 (7,46 %) 67 1,72 

ALEKSI 21 (34,43 %) 24 (39,34 %) 16 (26,23 %) 

26,2 % 

 

61 2,38 

VALTTERI 64 (63,37 %) 24 (23,76 %) 13 (12,87 %) 101 1,74 

OLIVIA 68 (71,58 %) 22 (23,16 %) 5 (5,26 %) 95 1,51 

JOHANNA 150 (92,02 %) 12 (7,36 %) 1 (0,61 %) 163 1,13 

AINO 72 (74,23 %) 16 (16,49 %) 9 (9,28 %) 97 1,53 

JULIA 76 (80,85 %) 12 (12,77 %) 6 (6,38 %) 94 1,39 

 

Huolimatta siitä, että kaikki nauhoitteet ovat suunnilleen saman pituisia, informanttien 

välillä on suuria eroja erikoisgeminaatioasemissa olevien konsonanttien määrissä, kuten 

taulukosta 1 nähdään. Esimerkiksi Marian puheessa erikoisgeminaatioasemassa olevia 

konsonantteja esiintyy aineistossa vain 44, kun taas Johannalla erikoisgeminaatiolle 

mahdollisissa asemissa aineistossa on konsonantteja 163. Tämä johtuu muun muassa 

siitä, että kaikki parit eivät puhu nauhoitteen aikana yhtä paljon, tai että puheen määrä 

jakaantuu parin välillä epätasaisesti.  

 

Kaikilla kuudellatoista informantilla geminaation väliaste on täysgeminaattaa yleisempi. 

Erikoisgeminaatiota ei tämän vuoksi voi mielestäni pitää informanteillani kovin vakiintu-

neena piirteenä. Kaikilla informanteilla esiintyy erikoisgeminaatiota täyspitkänä gemi-

naattana, joskin heikoiten geminoivalla Johannalla näitä tapauksia on aineistossa vain 
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yksi. Erikoisgeminaation vahvuutta aineistossani kuvaa täysgeminaattojen osuus 

kaikista erikoisgeminaatioasemissa olevista konsonanteista. Täysgeminaattojen määrä 

vaihtelee idiolekteittain suuresti vahvimmin geminoivan Juhanin 30,65 %:sta aina 

heikoimmin geminoivan Johannan 0,61 %:iin. Esimerkkejä täysgeminaatasta 

aineistossani esimerkeissä 4–19. 

 

(4) pääväri valkkee (Juhani) 

(5) poltettaaŋko koulukirjat kaikki vaan (Mikael) 

(6) miks me ei voijaj jutella’ ’aivan normmaalisti (Emilia) 

(7) vittu hirvveessä kännissä ja (Maria) 

(8) entäs sej jäläkkeen (Johannes) 

(9) alko paremmin suju(as siellä Vanttaalla (Matias) 

(10) oppinun nousemmaav vasemmalta puolelta (Sofia) 

(11) annettaam mennä’ ’ohi ootettaav vähän aikkaa (Katariina) 

(12) kannattaa kahttoo (Oskari) 

(13) jep se eduskunttaan (Olavi) 

(14) antteeks (Aleksi) 

(15) jotakip polliiseja heilummaan (Valtteri) 

(16) me ru(ettiiŋ kahtommaan sitä (Olivia) 

(17) ne jää kummittelemmaan sinne (Johanna) 

(18) voi vii(äk kuppillaan (Aino) 

(19) hernekkeittoo ja sämpyllää ja kaikkee (Julia) 

 

Idiolektien väliset erot geminaation yleisyydessä ja vahvuudessa ovat aineistossani suu-

ria. Olen laskenut informanteille geminaatioindeksit soveltamalla Palanderin käyttämää 

geminaatioindeksin laskutapaa. Samaa periaatetta on sovellettu myös muissa äänteen-

muutostutkimuksissa. Palander käyttää indeksiä erikoisgeminaation murteittaisen 

vahvuuden määrittämisessä laskemalla pitäjittäiset geminaatioindeksit. Omassa tutki-

muksessani sovellan indeksiä idiolekteittaisen vaihtelun kuvauksessa, koska olen kiin-

nostunut paitsi kiuruvetisestä nuorten nykypuhekielestä, myös geminaation yksilölli-

sestä variaatiosta. Geminaatioindeksin avulla voin verrata aineistoni erikois-

geminaatiota toisaalta idiolekteittain, toisaalta aikaisempaan tutkimukseen. 
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Geminaatioindeksin laskutavan heikkous on se, että pituusasteiden jakauma voi olla 

täysin erilainen, vaikka indeksi on sama. Tämän vuoksi olen edellä esittänyt myös gemi-

naation pituusasteiden jakauman aineistossani idiolekteittain.  (Palander 1987: 48.) 

Kuviossa 1 esitän geminaatioindeksit idiolekteittain.  

 

  

KUVIO 1. Geminaatioindeksit idiolekteittain. 

 

Käyttämälläni laskutavalla geminaatioindeksi voi vaihdella 1:stä 4:ään. Palander on 

jaotellut erikoisgeminaation vahvuuden geminaatioindeksin perusteella viiteen 

vahvuusluokkaan niin, että indeksit 1,03–1,09 ovat orastavaa geminaatiota, 1,10–1,49 

heikkoa geminaatiota, 1,50–1,99 vahvistuvaa geminaatiota, 2,00–2,49 vahvaa geminaa-

tiota ja 2,50:n ylittävä indeksi vakiintuvaa geminaatiota (Palander 1987: 48). Tällä luoki-

tuksella erikoisgeminaatio on heikkoa neljällä vähiten geminoivalla informantilla Johan-

nalla, Emilialla, Julialla ja Sofialla. Vahvistuvan geminaation luokkaan kuuluu puolet 

informanteista: Olivia, Aino, Maria, Olavi, Matias, Valtteri, Oskari ja Katariina. Gemi-

naatio on vahvaa Mikaelilla, Aleksilla ja Johanneksella. Informanteistani suurimman 

geminaatioindeksin saanut Juhani kuuluu aineiston ainoana vakiintuvan geminaation 

luokkaan. 

1

1,5

2

2,5

3

Geminaatioindeksi
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Informanttieni geminaatioindeksien keskiarvoksi muodostuu 1,79, mikä kuuluu vahvis-

tuvan geminaation luokkaan. Koska geminaatioindekseissä on isoja eroja tyttöjen ja poi-

kien välillä, olen laskenut erikseen myös tyttöjen ja poikien geminaatioindeksien keski-

arvot. Tyttöjen geminaatioindeksien keskiarvo pyöristyy 1,50:een eli se on aivan heikon 

ja vahvistuvan geminaation luokkien rajalla. Poikien geminaatioindeksien keskiarvoksi 

muodostuu 2,08, eli se kuuluu vahvan geminaation luokkaan. Aineistossani kaikkien poi-

kien geminaatioindeksit ovat tyttöjen indeksejä korkeampia yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta. Katariinan geminaatioindeksi on aineiston viidenneksi korkein, kun kaikkien 

muiden tyttöjen geminaatioindeksit jäävät aineiston poikien geminaatioindeksejä pie-

nemmiksi.  

 

Kaiken kaikkiaan aineistossani on erikoisgeminaation vahvuudessa tyttöjen ja poikien 

välillä merkittävä ero. Mika Hamari (1997: 172, 178) on todennut, että erikois-

geminaation sukupuolivariaatioon ei ole tutkimuksissa juurikaan kiinnitetty huomiota. 

Hamari kuitenkin sanoo Juuan, Yli-Iin, Pudasjärven ja Kiimingin puhekieltä käsittelevien 

opinnäytetöiden perusteella, että nuoret miehet käyttävät erikoisgeminaatiota 

enemmän kuin naiset. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Kiuruveden lähialueilta: 

Tanja Aittokosken (2011: 84) aineistossa geminoituminen on selvästi yleisempää ja vah-

vempaa pyhäjärvisillä pojilla kuin tytöillä. Aittokoskenkin tutkimuksessa erikois-

geminaatiota kuitenkin esiintyy sekä pojilla että tytöillä, kuten omassa aineistossani. 

Myös Antti Kervisen (1993) tutkimuksessa Pyhännän koululaisten puhekielestä erikois-

geminaatio on selkeästi vahvempaa ja yleisempää pojilla kuin tytöillä, ja useilta tytöiltä 

geminaatio puuttui lähes kokonaan. 

 

Sosiolingvistisessä tutkimuksessa sukupuolten välisiin eroihin on kiinnitetty runsaasti 

huomiota, ja yleinen tutkimustulos on, että naiset käyttävät tyypillisesti miehiä enem-

män prestiisimuotoja. Tutkimukset ovat myös osoittaneet naisten haluavan käyttää ja 

tavoittelevan standardivariantteja, kun miehet päinvastoin tavoittelevat stigmautuneita 

variantteja. Miesten keskuudessa ei-prestiisikieleen liittyy siis piiloarvostuksia. Myös 

suomalaiset sosiolingvistiset tutkimukset vahvistavat muissa länsimaisissa kieli-

yhteisöissä tehtyjä havaintoja naisten ja miesten kielenkäytön eroista. Keski-ikäiset ja 
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nuoret naiset suosivat yleiskielistä tai yleispuhekielistä puhetapaa, kun miesten 

puheesta on helpommin kuultavissa aluemurre tai aluepuhekieli. Nämä syyt voivat hyvin 

selittää idiolekteittaisia eroja myös omassa aineistossani, jossa samalla paikkakunnalla 

asuvat ja samaa koulua käyvillä nuorilla on merkittäviä eroja erikoisgeminaation yleisyy-

dessä ja vahvuudessa. (Nuolijärvi 1988: 82–83; Mielikäinen 1988: 108.) 

 

Sukupuoli näyttääkin olevan informanttien taustatekijöistä erikoisgeminaation kannalta 

merkittävin. Esimerkiksi informanttien, joiden molemmat vanhemmat ovat kotoisin 

Kiuruvedeltä tai lähialueilta, kuten Julian, Olivian, Mikaelin ja Johanneksen geminaatio-

indeksit vaihtelevat keskenään heikosta vahvaan. Neljällä informantilla, Katariinalla, 

Marialla, Oskarilla ja Olavilla on vanhempi, joka ei ole asunut lapsuudestaan tai nuoruu-

destaan lähtien Kiuruvedellä, mutta kyseisten informanttien geminaatioindeksit ovat 

aineiston keskitasoa.  Olavilla on poikainformanteista pienin geminaatioindeksi, mikä 

saattaa osittain selittyä sillä, että toinen Olavin vanhemmista on muuttanut vasta aikui-

sena Kiuruvedelle paikkakunnalta, joka on kaukana erikoisgeminaatioalueesta. Voi siis 

olla, että toisella Olavin vanhemmista erikoisgeminaatiota ei esiinny ollenkaan, millä on 

ollut vaikutusta myös Olavin erikoisgeminaation kehittymiseen. 

 

On vaikea arvioida, miten paljon nauhoitustilanteen tiedostaminen on vaikuttanut 

erikoisgeminaation vahvuuteen. Esimerkiksi Maria, joka tuo keskustelussa esiin 

nauhoitustilanteen kiusallisuuden, on kuitenkin vahvimmin geminoivien tyttöjen jou-

kossa. Matiaksen kohdalla taas uskon, että geminaatioindeksi olisi voinut olla luonnolli-

semmassa puhetilanteessa korkeampi kuin mitä se tässä aineistossa on, sillä Matiaksella 

yleiskielisyys vähenee ja erikoisgeminaatio lisääntyy jonkin verran keskustelun edetessä.  

 

Harri Mantila (1997: 11–22) on määritellyt nykysuomalaisen puhekielen piirteiden 

jakautuvan viiteen ryhmään: yleiset ja neutraalit puhekielen piirteet, laaja-alaiset puhe-

kielisyydet, yleistyvät puhekielisyydet, leimautuneet ja kartettavat aluepuhekielisyydet 

sekä elävät paikallisuudet. Itämurteiden erikoisgeminaatio on tässä jaottelussa lähinnä 

laaja-alaisia puhekielisyyksiä, sillä sen levinnäisyys on laaja, eikä se nimestään huoli-

matta rajoitu ainoastaan itämurteiden alueelle. Laaja-alaisten puhekielisyyksien käyttö 



26 
 

on selvästi yleisempää maaseudulla, ja kaupungissa ne voivat olla jonkin verran kartet-

tuja. Piirteet ovat myös sosiaalisesti herkkiä, ja sukupuolivariaatio on usein selvää. Laaja-

alaisista puhekielisyyksistä esimerkiksi svaavokaalissa sukupuolten väliset erot ovat suu-

ret. Kiuruvedellä puhuttavaa nykypuhekieltä voi hyvin luonnehtia maaseudun puhe-

kieleksi ja aineistossani erikoisgeminaation sukupuolivariaatio on selvästi nähtävillä. 

Erikoisgeminaatio eroaa muista laaja-alaisista puhekielen piirteistä siten, että se on piir-

teenä yhä alueellisesti ekspansiivinen. 

 

Palander (1987) on laskenut tutkimuksessaan pitäjittäiset geminaatioindeksit. 

Palanderin aineistona olleet nauhoitteet ovat pääasiassa vuosina 1880–1899 syntyneiltä 

kielenoppailta. Jokaisesta tarkistamastaan pitäjästä Palander on kuunnellut viiden 

kielenoppaan puhetta, kutakin 15 minuuttia. Kiuruveden erikoisgeminaatioindeksiksi 

Palander on saanut 1,18. Palanderin aineistossa Kiuruvesi kuuluu siis heikon geminaa-

tion alueeseen kuten enemmistö sitä ympäröivistäkin pitäjistä. Minun tutkimukseni 

informantit ovat syntyneet vähän yli 100 vuotta Palanderin informantteja myöhemmin, 

ja heillä erikoisgeminaation tilanne näyttää selvästi vahvemmalta. Vain yhdellä 

kuudestatoista informantistani, Johannalla, geminaatioindeksi on matalampi kuin Palan-

derin Kiuruvedelle laskema indeksi. Geminaatioindeksien keskiarvo 1,79 on aineistos-

sani selvästi vahvistuvan geminaation luokassa, kun Palanderin aineistossa Kiuruvesi on 

selvästi heikon geminaation luokassa. Koko aineistosta laskettu geminaatioindeksi on 

1,73, joka kuuluu niin ikään vahvistuvan geminaatioindeksin luokkaan. Idiolektien 

geminaatioindeksien keskiarvo kuvaa kuitenkin paremmin erikoisgeminaatiota kiuruve-

tisten nuorten puhekielessä, sillä siihen ei vaikuta informanttien väliset geminaatio-

asemien määrien erot. Vahvimmin geminoivien informanttieni geminaatioindeksit eroa-

vat Palanderin Kiuruvedelle laskemasta keskiarvosta huimasti, sillä kolmella informan-

tilla geminaatioindeksin ero Palanderin saamaan lukuun on yli 1. Aineistoni perusteella 

vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että erikoisgeminaatio on selvästi vahvistunut Kiuru-

vedellä sadan vuoden aikana. 
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3.2. Konsonanttien välisiä eroja 

 

Tässä luvussa tarkastelen eri konsonanttien geminoitumista erikoisgeminaatioasemissa 

aineistossani. Aineistossani erikoisgeminaatioasemissa esiintyvät klusiilit k (20), p (21) ja 

t (22), frikatiivit s (23) ja h (24), likvidat l (25) ja r (26), nasaalit n (27) ja m (28) sekä 

puolivokaalit j (29) ja v (30). Lisäksi konsonantti d (31) esiintyy aineistossani erikois-

geminaatioasemassa kolme kertaa, mutta koska sen esiintymät ovat niin vähäisiä, olen 

jättänyt sen huomioimatta analyysissani. Aineistoni d-tapauksissa ei kuitenkaan esiinny 

lainkaan geminaatiota. 

 

(20) ottivat laŋkkoo pois (Johannes) 

(21) ja se on tosi lemppee (Valtteri) 

(22) mekot laitettaam päättäjäisiin (Sofia) 

(23) pärisseekö (Katariina) 

(24) harrastaaj jottain urhheilu(a (Matias)  

(25) jotkut muut kuuntellee sitte (Aino) 

(26) vois ottaam makkarraa mukkaan (Juhani) 

(27) jää tänne’ ’yksinnään (Aino) 

(28) piti mennäv vesihiihtämmääm (Oskari) 

(29) kyllä tarj̀oot (Olavi) 

(30) oli niin hirvveesti autoja (Maria) 

(31) alkaa vihdoinki tapahtu(a (Katariina) 

 

Taulukossa 2 esitän erikoisgeminaation aineistossani konsonanteittain. Esitän konso-

nanttien geminoitumisen käyttämäni geminaatioindeksin avulla sekä prosentuaalisen 

jakautumisen yksinäiskonsonantteihin, geminaation väliasteeseen ja täyspitkään gemi-

naattaan. Konsonantit on esitetty taulukossa niiden geminaatioindeksien mukaisessa 

järjestyksessä suurimmasta pienimpään. 
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TAULUKKO 2. Erikoisgeminaatioasemaisten konsonanttien pituusjakauma ja 

geminaatioindeksi konsonanteittain. 

KONSO-

NANTTI 

YKSINÄIS-

KONSONANTTI 

f 

VÄLIASTE 

 

f 

TÄYS-

GEMINAATTA  

f 

YHTEENSÄ 

 

f 

GEMINAATIO-

INDEKSI 

k 191 (53,5 %) 106 (29,69 %) 60 (16,81 %) 357 1,95 

m 123 (56,16 %) 62 (28,31 %) 34 (15,53 %) 219 1,89 

p 23 (56,10 %) 13 (31,71 %) 5 (12,20 %) 41 1,84 

h 22 (53,66 %) 17 (41,46 %) 2 (4,88 %) 41 1,77 

t 342 (66,8 %) 114 (22,27 %) 56 (10,94 %) 512 1,66 

n 28 (65,12 %) 13 (30,23 %) 2 (4,65 %) 43 1,59 

l 73 (70,87 %) 22 (21,36 %) 8 (7,77 %) 103 1,55 

s 66 (70,97 %) 23 (24,73 %) 4 (4,3 %) 93 1,5 

r 43 (74,14 %) 12 (20,69 %) 3 (5,17 %) 58 1,47 

v 48 (73,85 %) 15 (23,08 %) 2 (3,08 %) 65 1,44 

j 19 (76 %) 6 (24 %) 0 (0 %) 25 1,36 

 

Erikoisgeminaatio on aineistossani yleisintä ja vahvinta klusiileissa ja nasaaleissa. Suu-

rimman geminaatioindeksin 1,95 saava k on myös vahvimmin geminoituva konsonantti, 

sillä se esiintyy erikoisgeminaatioasemista 16,81 %:ssa täysgeminaattana. Konsonant-

tien geminaatioindeksit vaihtelevat aineistossani 1,95:stä 1,36:een, eli konsonan-

teittainen vaihtelu on huomattavasti pienempää kuin idiolekteittainen. Heikointa gemi-

naatio on puolivokaaleissa v ja j. j on myös ainoa konsonanteista, joka ei esiinny erikois-

geminaatioasemassa täysgeminaattana koko aineistossani. 

 

Aineistoni konsonanteittaiset erot noudattelevat osittain Palanderin (1987: 87–93) 

tuloksia eri konsonanttien geminoitumisesta. Palander vertailee konsonanttien gemi-

noitumista vahvan geminaation alueelta Liperistä, heikon geminaation alueelta Heinä-

vedeltä sekä Rantasalmelta ja Juvalta, joissa geminaatio on orastavaa. Myös Palanderin 

aineistoissa geminaatio on yleisintä klusiileissa ja nasaaleissa. Eniten geminoituvat 

konsonantit vaihtelevat klusiileista k ja p nasaaleihin m ja n, mutta geminaatio on 

kaikissa Palanderin esimerkkipitäjissä vahvinta nasaaleissa. Sekä Aittokosken (2011: 66–
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71) että Kervisen (1993: 51) tutkimuksissa eniten geminaatiota esiintyy klusiilissa p, 

mutta Kervisen aineistossa täysgeminaattaosuudet ovat huomattavasti suurimmat k:ssa 

ja m:ssä. 

 

Minun aineistossani puolivokaalit v ja j geminoituvat kaikista konsonanteista vähiten ja 

heikoiten, mutta Palanderilla puolivokaalit näyttäisivät geminoituvan koko aineistossa 

likvidoja vahvemmin ja yleisemmin. Sen sijaan Aittokoski (2011: 71–72) on havainnut 

tutkimuksessaan pyhäjärvisten nuorten puhekielestä puolivokaalien geminoituvan 

konsonanteista vähiten. Puolivokaalien pituuden arviointi voi toisaalta olla melko 

vaikeaa, ja j ääntyy yleiskielessäkin poikkeuksellisesti, sillä se voi i:tä seuratessaan sulau-

tua tähän (Palander 1987: 91). Tällaisia melko vaikeasti kuultavia tapauksia edustavat 

aineistossani esimerkit 32–34. 

 

(32) arm̀eij̀aa (Juhani) 

(33) jos jäis arm̀eijaav vaikka vähäks aik̀aa töehin (Juhani) 

(34) no jos ei ollut työntekijöitä (Emilia) 

 

Suurin poikkeus aineistossani Palanderin tuloksiin erikoisgeminaation esiintymisestä eri 

konsonanteissa on frikatiivi h:n suhteellisen korkea geminaatioindeksi 1,77. h saa aineis-

toni konsonanteista neljänneksi korkeimman geminaatioindeksin, kun taas Palanderin 

havaintojen mukaan h:n geminoituminen on kaikista konsonanteista vähäisintä. Omassa 

aineistossani h:n geminoitumista esiintyy kuitenkin enimmäkseen geminaation väli-

asteena, ja täyspitkät geminaatiot ovat h:n kohdalla melko harvinaisia. j, v ja h ovat myös 

konsonantteja, jotka eivät tavallisesti esiinny geminaattana sanan sisällä, vaan geminoi-

tuvat vain yleis- ja erikoisgeminaatioissa. Tämän voisi kuvitella vaikuttavan myös niiden 

geminoitusmisalttiuteen geminaatioilmiöissä. Näistä h on kuitenkin ainoa, jonka taipu-

mus jäädä geminoitumatta toistuu myös sanan rajalla. (Palander 1987: 105–107.)  

  

Idiolekteittaisia eroja eri konsonanttien geminoitumisessa ei voi tarkastella tämän 

kokoisella aineistolla, joka minulla on käytössäni. Yksittäisten konsonanttien esiinty-

minen erikoisgeminaatioasemissa on idiolekteittain liian vähäistä, että niistä voisi tehdä 
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tulkintoja. Joitain konsonanteista ei esiintynyt kaikilla informanteillani erikois-

geminaatioasemissa lainkaan. 

 

Konsonanttien erot geminoitumisalttiudessa voivat selittyä esimerkiksi morfologis-

leksikaalisilla syillä. Palanderin (1987: 91) mukaan hänen aineistossaan nasaalien vahva 

geminoitunimen, ja myös klusiilien ja puolivokaalien geminoituminen selittyy 

morfologis-leksikaalisilla syillä. Palaan näihin syihin oman aineistoni osalta luvussa 3.5., 

jossa käsittelen muotoryhmien välisiä eroja erikoisgeminaatiossa. 

 

 

3.3. Äänneympäristön vaikutus 

 

Tässä luvussa vertailen erikoisgeminaatioasemissa olevien konsonanttien geminoitu-

mista aineistossani eri äänneympäristöissä. Olen luokitellut aineistoni geminaatio-

asemaiset konsonantit sen mukaan, ovatko ne vokaalien välissä (35) vai konsonantti-

yhtymän jälkikomponentteina (36). Vokaalienvälisiin tapauksiin olen lukenut pitkän ja 

alkuperäisen lyhyen vokaaliaineksen jälkeiset konsonantit, mutta en svaavokaalin 

jälkeisiä tapauksia, jotka käsittelen erikseen. Lisäksi olen luokitellut vokaalienväliset 

tapaukset sen mukaan, onko konsonantti pitkän (37) vai lyhyen vokaaliaineksen (38) 

jäljessä sekä konsonanttiyhtymän jälkikomponentit sen mukaan, onko kyseessä kahden 

(39) vai kolmen konsonantin yhtymä (40). 

 

(35) muuta leipää kus semmosta ruisleipää (Aino) 

(36) ne kaks tutkintoo mut kum mä en yhtään tii(ä (Johanna) 

(37) joskus vii(en aik̀aan (Olivia) 

(38) sitten olivat ruvenneet kuulemma vaan tappelemmaan siihen (Mikael) 

(39) nukaht ̀aa tosi helposti (Sofia) 

(40) lintsaa koko ajan (Oskari) 

 

Koska svaavokaalin asema fonologisessa järjestelmässä on ristiriitainen, svaavokaalin 

jälkeiset erikoisgeminaatiotapaukset on syytä käsitellä omana ryhmänään (Palander 

1987: 117). Aineistoni svaavokaalitapausten vähäisen määrän vuoksi en silti vertaile 
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niitä muihin äänneympäristöihin taulukossa. Svaavokaalitapauksia on aineistossani 

yhteensä seitsemän ja niitä esiintyy kolmella informantilla: Johanneksella, Matiaksella 

ja Oskarilla. Esimerkkejä svaavokaalitapauksista: 

 

(41) minnel lähet tämäŋ koulun jäläkkeen (Johannes) 

(42) pitäs ottaas selevää mistä (Matias) 

 

Palanderin (1987: 199) aineistossa svaavokaalin jälkeiset konsonantit ovat geminoitu-

neet hiukan heikommin kuin vokaalienvälisissä asemissa, mutta vahvemmin kuin 

konsonanttiyhtymän jälkikomponentit. Minun aineistossani geminaatio on svaavokaalin 

jäljessä vahvempaa ja yleisempää kuin muissa äänneympäristöissä. Svaavokaalien 

jälkeisten tapausten täysgeminaattaosuus on 28,57 % ja geminaatioindeksi 2,29. Svaa-

vokaalitapausten määrä on aineistossani kuitenkin niin vähäinen, ettei tuloksia voida 

pitää kovin luotettavina. Svaavokaalitapausten korkeaan geminoitumisalttiuteen vaikut-

taa aineistossani varmasti myös se, että tapauksia esiintyy vain kolmella poika-

informantilla, joiden geminaatioindeksit ovat muutenkin aineistoni korkeammasta 

päästä. Hyvin samantapaisia tuloksia svaavokaalin jälkeisestä erikoisgeminaatiosta on 

Kervisen (1993: 61) ja Aittokosken (2011: 77) tutkimuksissa, joissa molemmissa svaa-

vokaalin jälkeisen konsonantin geminaatioindeksi on suurempi kuin 2. Molempien 

tuloksissa on kuitenkin sama ongelma kuin omassani, eli aineistoa on svaavokaalin 

jälkeisistä tapauksista liian vähän luotettaviin tuloksiin. 

 

Taulukossa 3 esitän erikoisgeminaation jakautumisen aineistossani äänne-

ympäristöittäin. Taulukosta nähdään vokaalienvälisten ja konsonanttiyhtymien jälki-

komponenteissa esiintyvien erikoisgeminaatioasemaisten konsonanttien pituus-

jakauma sekä geminaatioindeksi. Lisäksi olen eritellyt taulukossa, miten vokaalienväliset 

geminaatiotapaukset jakautuvat lyhyen ja pitkän vokaaliaineksen jälkeisiin tapauksiin 

sekä miten geminaatiotapaukset konsonanttiyhtymien jälkikomponenteissa jakautuvat 

kahden ja kolmen konsonantin yhtymien tapauksiin.  
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TAULUKKO 3. Erikoisgeminaatioasemaisten konsonanttien pituusjakauma ja 

geminaatioindeksi äänneympäristöittäin. 

 YKSINÄIS-

KONSONANTTI 

F 

VÄLIASTE 

 

F 

TÄYS-

GEMINAATTA 

F 

YHTEEN-

SÄ 

F 

GEMINAATIO-

INDEKSI 

VOKAALIEN 

VÄLISSÄ 

453  

(60 %) 

179 

(23,71 %) 

123  

(16,29 %) 

755 1,84 

LYHYEN VOKAALIN 

JÄLKEEN 

164  

(54,13 %) 

42  

(13,86 %) 

97  

(32,01 %) 

303 2,17 

PITKÄN VOKAALI-

AINEKSEN JÄLKEEN 

289  

(63,94 %) 

137 

(30,31 %) 

26  

(5,75 %) 

452 1,63 

KONSONANTTI-

YHTYMÄN JÄLKI-

KOMPONENTISSA 

525  

(65,79%) 

222 

(27,82 %) 

51  

(6,39 %) 

798 1,61 

KAHDEN 

KONSONANTIN 

YHTYMÄ 

516  

(65,73 %) 

218  

(27,77 %) 

51  

(6,5 %) 

785 1,61 

KOLMEN 

KONSONANTIN 

YHTYMÄ 

9  

(69,23 %) 

4  

(30,77 %) 

0  

(0%) 

13 1,46 

  

Aineistoni perusteella äänneympäristö vaikuttaa konsonantin geminoitumisalttiuteen 

siten, että vokaalienvälinen konsonantti geminoituu todennäköisemmin kuin 

konsonanttiyhtymän jälkikomponentti. Aineistossani vokaalienvälisten geminaatio-

tapausten geminaatioindeksi on 1,84 ja konsonanttiyhtymän jälkikomponentti-

tapausten geminaatioindeksi 1,61. Erityisen suuri ero on geminaation vahvuudessa: 

vokaalienvälinen geminaatio on aineistossani selkeästi vahvempaa kuin konsonantti-

yhtymän jälkikomponentin geminoituminen, sillä vokaalienvälisistä tapauksista 16,29 % 

on täysgeminaattoja, kun konsonanttiyhtymän jälkikomponenttien täysgeminaatta-

osuus on vain 6,39 %. Tulos on odotuksenmukainen: geminaatio on todennäköisesti 

helpompi ääntää vokaalin jälkeisessä asemassa kuin konsonanttiyhtymän 

jälkikomponentissa. Palanderin (1987: 111) tulokset ovat samansuuntaisia: kaikissa 
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murteissa vokaalienvälinen täysgeminaattaosuus on konsonanttiyhtymän jälki-

komponenttien osuutta suurempi, ja Liperin ja Heinäveden murteissa myös geminaatio-

indeksi on suurempi vokaalienvälisissä tapauksissa.  

 

Vokaalienvälisissä tapauksissa konsonantilla on aineistossani suurempi geminoitumis-

alttius lyhyen vokaalin kuin pitkän vokaaliaineksen jäljessä. Ero on selkeä niin 

geminaatioindeksissä, joka on lyhyen vokaalin tapauksissa 2,16 ja pitkän vokaali-

aineksen tapauksissa 1,63, kuin täysgeminaattaosuuksissa, joiden ero on liki 26 

prosenttiyksikköä. Lyhyen vokaalin jälkeisistä tapauksista hiukan yli puolet esiintyy 

aineistossani yksinäiskonsonantteina, mutta geminoituneista varianteista selkeästi 

suurempi osuus on täysgeminaattoja kuin geminaation väliasteita. Kaikissa muissa 

äänneympäristöissä geminaation väliaste on täysgeminaattaa yleisempi. Palanderin 

(1987: 107) tutkimuksessa erikoisgeminaatioasemaista konsonanttia edeltävän vokaalin 

kvantiteetti näyttää vaikuttavan vain täysgeminaattaosuuteen, muttei siihenkään yhtä 

voimakkaasti kuin minun aineistossani.  

 

Myös Kiuruveden lähialueilta tehdyissä nuorten puhekielen tutkimuksissa on saatu 

samantapaisia tuloksia erikoisgeminaatiolle suotuisista äänneympäristöistä kuin minun 

aineistostani. Sekä Aittokosken (2011: 76–79) että Kervisen (1993: 59–60, 65) tutkimuk-

sissa erikoisgeminaatio on todennäköisempää vokaalien välissä kuin konsonantti-

yhtymän jälkikomponentissa. Lisäksi molemmissa tutkimuksissa lyhyen vokaalin jälkei-

sillä konsonanteilla on sekä suurempi geminaatioindeksi että suurempi täysgeminaatta-

osuus kuin pitkän vokaaliaineksen jälkeisillä tapauksilla. 

 

Suomen yleiskielen konsonanttiyhtymistä vain 12 on sellaisia, joiden jälkiosa voi gemi-

noitua: nk, lk, rk, mp, lp, rp, nt, lt, rt, ns, ls ja rs. Koska erikoisgeminaatio on mahdollinen 

myös konsonanttiyhtymän jälkikomponentissa, erikoisgeminaatio voi toteutua näiden 

kahdentoista lisäksi lukuisissa muissa konsonanttiyhtymissä.  (Palander 1987: 108) 

Esimerkkejä aineistoni täysgeminaatioista, jotka ovat syntyneet sellaisten konsonantti-

yhtymien jälkikomponenteissa, jotka eivät geminoidu suomen yleiskielessä: 
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(43) sähkkööhän se myypi (Matias) 

(44) no paskkaa (Aleksi) 

(45) hirmu kylmmää (Katariina) 

(46) mihiŋkä jakssoom mä otin sem mussiikin (Johannes) 

(47) en tii(ä’ ’yhttääŋ ku (Olivia) 

(48) et meinannu’ ’yli(opisttoo  (Mikael) 

 

En kuitenkaan käsittele aineistostani sitä, mitkä kaikki konsonanttiyhtymät osallistuvat 

erikoisgeminaatioon, vaan tarkastelen äänneympäristön vaikutusta vertailemalla 

vokaalienvälisten konsonanttien ja konsonanttiyhtymien jälkikomponenttien 

geminoitumisalttiutta. Erikoisgeminaatioasemaiset konsonanttiyhtymien jälki-

komponentit olen jakanut kahden konsonantin ja kolmen konsonantin yhtymiin. Kolmen 

konsonantin konsonanttiyhtymät ovat kuitenkin sen verran harvinaisia, että niistä on 

vaikea tehdä luotettavia päätelmiä. Kolmen konsonantin yhtymiä, joiden jälki-

komponentti on erikoisgeminaatioasemassa on aineistossani 13. Erikoisgeminaatio on 

mahdollinen myös tässä äänneympäristössä, ja geminaatiota esiintyy näissä tapauksissa 

myös omassa aineistossani. Täysgeminaattaa ei tässä asemassa aineistossani kuiten-

kaan esiinny. Palanderkin (1987: 113–116) on merkinnyt aineistostaan vain yhden täys-

geminaatan kolmen konsonantin konsonanttiyhtymän jälkikomponentissa. Palander 

selittää geminaation heikkoutta näissä asemissa artikulatorisilla syillä: geminoituminen 

vaikeuttaisi entisestään jo muutenkin hankalan konsonanttikasauman ääntämistä.  

 

Koska aineistoni idiolekteittaiset erot erikoisgeminaatiossa ovat suuret, on mielestäni 

tarpeellista tarkastella erikoisgeminaation erilaisia asemia mahdollisimman paljon myös 

idiolekteittain. Tutkimalla idiolektien välisiä eroja saadaan parempi kokonaiskuva 

erikoisgeminaatiosta kiuruvetisten nuorten puhekielessä. Vertailemalla geminaatiolle 

suotuisia ympäristöjä paljon ja vähän geminoivien nuorten puheessa, voidaan mahdol-

lisesti saada myös tietoa siitä, miten erikoisgeminaatio on äänteenmuutoksena edennyt.  

 

Kuviossa 2 esitän äänneympäristön vaikutuksen geminoitumisalttiuteen idiolekteittain. 

Idiolektit ovat kuviossa järjestyksessä heidän geminaatioindeksiensä mukaan suurim-
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masta pienimpään. Vertailen kuviossa vokaalienvälisten konsonanttien ja konsonant-

tiyhtymien jälkikomponenttien geminaatioindeksejä sekä täysgeminaattaosuuksia eri 

idiolekteilla. 

 

  

KUVIO 2. Äänneympäristön vaikutus erikoisgeminaatioon idiolekteittain. 

 

Idiolektien väliset erot eri äänneympäristöissä tapahtuvassa erikoisgeminaatiossa ovat 

suuria. Aineiston pienimmät geminaatioindeksit ovat aineiston vähiten geminoivalla 

Johannalla, jolla vokaalienvälinen geminaatioindeksi on 1,19 ja konsonanttiyhtymän 

jälkikomponenttien geminaatioindeksi on 1,06. Myös täysgeminaattaosuudet ovat 

Johannalla pieniä: vokaalienvälisistä konsonanteista täysgeminaattana esiintyy 1,16 %, 

ja konsonanttiyhtymän jälkikomponenteissa täysgeminaatiota ei esiinny lainkaan. 

Vastaavasti suurimmat geminaatioindeksit ja täysgeminaattaosuudet ovat aineiston eni-

ten geminoivalla Juhanilla. Juhanin geminaatioindeksi on vokaalienvälisissä tapauksissa 

2,66 ja konsonanttiyhtymän jälkikomponenteissa 2,59. Juhanin vokaalienvälisistä 
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tapauksista 39,29 % esiintyy täysgeminaattana ja konsonanttiyhtymien jälki-

komponenteista 23,53 % on täysgeminoitunut. 

 

Kuviosta nähdään, että myös idiolekteittaisessa tarkastelussa vokaalienvälinen konso-

nantti geminoituu todennäköisemmin kuin konsonanttiyhtymän jälkikomponentti. Vain 

kahdella informantilla kuudestatoista, Emilialla ja Johannekselle geminaatioindeksi on 

hiukan suurempi konsonanttiyhtymän jälkikomponentin geminaatiossa kuin vokaalien-

välisen konsonantin geminaatiossa. Emilialla myös täysgeminaattaosuus on hiukan suu-

rempi konsonanttiyhtymän jälkikomponentin geminaatiossa, jonka täysgeminaatta-

osuus on 5 %, kuin vokaalienvälisen konsonantin geminaatiossa, jossa täysgeminaatta-

osuus on 4,88 %. Kaikilla muilla informanteilla täysgeminaattaosuus on vokaalien välissä 

suurempi kuin konsonanttiyhtymän jälkikomponentissa, eli erikoisgeminaatio on vah-

vempaa vokaalienvälisissä tapauksissa. 

 

Aineiston suurimmat äänneympäristöjen väliset erot erikoisgeminaatiossa ovat Ainolla, 

Katariinalla ja Valtterilla. Ainolla konsonanttiyhtymän jälkikomponentti ei esiinny täys-

geminaattana koko aineistossa, mutta vokaalienvälisten konsonanttien täysgeminaatta-

osuus on peräti 21,43 %. Katariinalla täysgeminaattaosuus on konsonanttiyhtymän jälki-

komponentissa 3,95 %, kun se vokaalienvälisissä tapauksissa on 24,18 %. Myös Valtte-

rilla konsonanttiyhtymien jälkikomponenteista täysgeminoituneita on vain 3,85 %, 

mutta vokaalienvälisissä konsonanteissa täysgeminaattaosuus on 22,45 %. Näillä kol-

mella informantilla erot näkyvät voimakkaasti myös geminaatioindeksissä, jossa kaikilla 

on äänneympäristöjen välillä vähintään 0,5:n ero. 

 

Kolmella informantilla, Johannalla, Julialla ja Ainolla erikoisgeminaatioasemaiset 

konsonanttiyhtymien jälkikomponentit eivät esiinny täysgeminaattana koko aineistossa. 

Kaikilla informanteilla konsonanttiyhtymien jälkikomponenteissa esiintyy kuitenkin jon-

kin verran geminaation väliastetta. Johanna ja Julia kuuluvat geminaatioindeksinsä 

perusteella heikon geminaation luokkaan, ja Ainon geminaatioindeksi yltää vahvistuvan 

geminaation luokkaan.  
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Huomattavaa on, että konsonanttiyhtymän jälkikomponentin täysgeminaattaosuus on 

kaikilla heikon ja vahvistuvan geminaation luokkaan kuuluvilla informanteilla alle 9 %, 

kun taas kaikilla vahvan ja vakiintuvan geminaation luokkaan kuuluvilla informanteilla 

vastaava täysgeminaattaosuus on yli 16,5 %. Vokaalienvälisten konsonanttien täys-

geminaattaosuuksissa vaihtelu idiolektien välillä on suurta, mutta vastaavanlaista 

selkeää eroa heikon ja vahvistuvan ja vahvan ja vakiintuvan geminaation luokkiin kuulu-

vien informanttien välille ei muodostu. Aineistoni perusteella vaikuttaa siis siltä, että 

erikoisgeminaation muuttuessa vahvaksi tai vakiintuvaksi konsonanttiyhtymien jälki-

komponenttien täysgeminaatio lisääntyy huomattavasti.  

 

Erikoisgeminaatiolle suotuisin äänneympäristö on aineistoni perusteella vokaalien-

välinen konsonantti, erityisesti jos erikoisgeminaatioasemassa olevaa konsonanttia 

edeltää lyhyt vokaali. Erikoisgeminaatio on vokaalienvälisillä konsonanteissa vahvempaa 

ja yleisempää kuin konsonanttiyhtymän jälkikomponentissa lähes kaikilla aineistoni 

informanteilla. Konsonanttiyhtymän jälkikomponenttien täysgeminaatio on aineistos-

sani yleisintä vahvan ja vakiintuvan geminaation luokkaan kuuluvilla informanteilla. 

 

 

3.4. Tavuaseman vaikutus 

 

Tässä luvussa tarkastelen erikoisgeminaation esiintymistä aineistossani eri tavu-

asemissa. Olen jakanut aineistoni erikoisgeminaatioasemat tavuaseman perusteella 

ensimmäisen ja toisen tavun rajalla oleviin geminaatioasemiin, toisen ja kolmannen 

tavun rajalla oleviin geminaatioasemiin sekä kauempana kuin toisen ja kolmannen tavun 

rajalla esiintyviin geminaatioasemiin. Sananalkuisen geminaation olen jättänyt aineis-

tossani kokonaan huomioimatta, joten en käsittele sitä tässä luvussa. Ensimmäisen ja 

toisen tavun rajalla esiintyviin erikoisgeminaatioasemissa oleviin konsonantteihin olen 

lukenut Palanderin (1987: 130) tapaan myös yhdyssanojen jälkiosan ensimmäisen ja 

toisen tavun rajaiset tapaukset. Esimerkeissä 49, 50 ja 51 geminaatioasema on ensi ja 

toisen tavun rajalla, esimerkeissä 52, 53 ja 54 toisen ja kolmannen tavun rajalla ja esi-

merkeissä 55, 56 ja 57 kauempana sanassa. 
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(49) jottail loppurentoutusta (Aino) 

(50) katot tuossakij jotakip pask̀aa tuossa (Valtteri) 

(51) tunttuu hyvältä (Aleksi) 

(52) aatelkaapa kuiŋka tylsää mulla olis (Maria) 

(53) mä em muuteŋk̀aa’ ’ymmärrä niistä (Johanna) 

(54) jatkettaahhan siitä (Juhani) 

(55) valeheltiin siitä et (Olavi) 

(56) no ei tosi(aaŋk̀aa’ ’oo (Olivia) 

(57) mitä ruppee kirjottelemmaa (Johannes) 

 

Svaavokaalin jäljessä esiintyviä erikoisgeminaatioasemia en ole lukenut toisen ja kol-

mannen tavun rajaisiin tapauksiin, vaan käsittelen niitä erikseen. Svaavokaalin jäljessä 

esiintyvät tapaukset ovat aineistossani niin harvinaisia, ettei niistä voi saada kovin 

luotettavia tuloksia. Tämän vuoksi en vertaile svaavokaalitapauksia muihin tavuasemiin 

taulukoissani. Kaikki aineistoni seitsemän svaavokaalitapausta ovat syntyneet ensi ja 

toisen tavun rajaiseen konsonanttiyhtymään.   

 

Palanderin (1987: 148) tuloksissa erikoisgeminaatio paljastaa, että svaa toimii vokaalina 

poikkeuksellisesti: geminaatio ei toteudu siinä yhtä vahvana kuin toisen tavun alku-

peräisen vokaalin jäljessä, vaan sen täysgeminaattaosuudet ovat lähempänä ensi ja 

toisen tavun rajaista geminaatiota. Omassa aineistossani svaavokaalitapaukset ovat sen 

sijaan geminoituneet vahvemmin kuin ensi ja toisen tavun tai toisen ja kolmannen tavun 

rajaiset tapaukset keskimäärin. Svaavokaalien jälkeisten tapausten 

täysgeminaattaosuus on 28,57 % ja geminaatioindeksi on 2,29. Tulosta ei kuitenkaan 

voida pitää kovin luotettavana vähäisten tapausmäärien vuoksi, ja tulokseen vaikuttaa 

muun muassa se, että kaikki informantit, joilla svaavokaalia esiintyy ovat aineistoni 

vahvemmin geminoivasta päästä. 

 

Taulukossa 4 esitän erikoisgeminaation jakautumisen aineistossani ensi ja toisen tavun 

rajaisiin, toisen ja kolmannen tavun rajaisiin sekä kauempana sanassa esiintyviin tapauk-

siin. Olen laskenut tavuasemille geminaatioindeksit, ja lisäksi esitän erikoisgeminaatio-

asemissa olevien konsonanttien jakautumisen yksinäiskonsonantteihin, geminaation 
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väliasteeseen sekä täysgeminaattaan. Geminaatioindeksi kuvaa geminaation yleisyyttä 

kussakin tavuasemassa ja täysgeminaattaosuus kertoo geminaation vahvuudesta eri 

tavuasemissa. 

 

TAULUKKO 4. Erikoisgeminaatioasemaisten konsonanttien pituusjakauma ja 

geminaatioindeksi tavuasemittain. 

TAVUASEMA YKSINÄIS-

KONSONANTTI 

F 

VÄLI-

ASTE 

F 

TÄYS-

GEMINAATTA 

F 

YHTEEN-

SÄ 

F 

GEMINAATIO-

INDEKSI 

1. JA 2. TAVUN 

RAJALLA 

664 

63,24 % 

318 

30,29 % 
 

68 

6,48 % 

1050 1,65 

2. JA 3. TAVUN 

RAJALLA 

302 

62,92 % 

77 

16,04 % 

101 

21,04 % 

480 1,87 

KAUEMPANA 

SANASSA 

12 

52,17 % 

6 

26,09 % 

5 

21,74 % 

23 2,04 

 

Aineistossani geminaatio on sekä yleisintä että vahvinta toisen ja kolmannen tavun rajaa 

kauempana sanassa ja sekä heikointa että vähäisintä ensimmäisen ja toisen tavun 

rajalla. Suurin osa erikoisgeminaatioasemissa olevista konsonanteista esiintyy ensim-

mäisen ja toisen tavun rajalla, ja toisen ja kolmannen tavun rajaa kauempana sanassa 

esiintyvät erikoisgeminaatioasemat ovat jo harvinaisia. Erikoisgeminaatio on aineistos-

sani huomattavasti vahvempaa toisen ja kolmannen tavun rajalla tai kauempana sanassa 

kuin ensi ja toisen tavun rajalla, jossa täysgeminaattaosuus on vain 6,48 %, kun se on 

kauemmissa tavuasemissa yli 20 %. On myös huomionarvoista, että toisen ja kolmannen 

tavun rajainen geminaatio on aineistossani ainoa tavuasema, jossa geminaatio esiintyy 

useammin täysgeminaattana kuin geminaation väliasteena. Toisen ja kolmannen tavun 

rajaista erikoisgeminaatiota voisi siis aineistossani pitää jokseenkin vakiintuvana. 

 

Samansuuntaisia tuloksia on saanut Aittokoski (2011: 74–75) pyhäjärvisten nuorten 

puhekielen tutkimuksessaan, jossa erikoisgeminaatio on yleisempää ja vahvempaa 

toisen ja kolmannen tavun rajalla kuin ensi ja toisen tavun rajalla. Myös Aittokoskella 

täysgeminaattaosuus on huomattavasti suurempi toisen ja kolmannen tavun rajalla kuin 
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ensi tavun jälkeen. Niin ikään Kervisen (1993: 67) tutkimuksessa pyhäntäläisten 

koululaisten erikoisgeminaatio jakaantuu tavuasemittain hyvin samaan tapaan kuin oma 

aineistoni.  Kervisen aineistossa geminaatio on yleisempää toisen ja kolmannen tavun 

rajalla kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. Indeksejä huomattavampi ero on 

Kervisenkin aineistossa täysgeminaattaosuudessa, eli toisen ja kolmannen tavun 

rajainen geminaatio on selvästi vahvempaa kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajainen. 

Kauempana sanassa esiintyvä geminaatio on Kervisen tutkimuksessa vähäisempää, 

mutta vahvempaa kuin muissa tavuasemissa.  

 

Palanderin (1987: 151) havaintojen mukaan toisen ja kolmannen tavun rajaa kauem-

pana sanassa erikoisgeminaatio koskee pääasiassa klusiileja, s:ää ja m:ää. Sama on 

havaittavissa omasta aineistostani. Palanderin tutkimuksessa geminaatio heikkenee 

tässä asemassa vahvan geminaation alueeseen kuuluvan Liperin aineistossa, mutta ei 

muissa, heikomman geminaation alueisiin kuuluvien pitäjien aineistoissa. Omassa 

aineistossani geminaatio näyttää ennemminkin vahvistuvan kauempana sanassa, mikä 

noudattelee Palanderin tutkimuksen Rantasalmen ja Juvan aineistojen geminoitumista.  

 

Joskus jälkitavujen vahvempi murteellisuus selittyy sillä, että murretta on helpompi 

välttää sanan alussa kuin kauempana sanassa. Tällaisia tuloksia on saatu esimerkiksi 

yleisgeminaatiosta (Palander 2005: 110–111). Aineistoni herättääkin kysymyksen siitä, 

voivatko geminoitumisalttiuden erot eri tavuasemissa johtua siitä, että informanttini 

yrittävät vältellä erikoisgeminaatiota. Tällaisia havaintoja on tehnyt myös Nuolijärvi 

(1986: 61) Pohjois-Savosta Helsinkiin muuttaneiden erikoisgeminaatiosta. Toisaalta itä-

murteiden erikoisgeminaation on todettu olevan enimmäkseen vielä sellaisessa kehitys-

vaiheessa, että se on käyttäjilleen tiedostamaton ilmiö (ks. esim. Palander 1987: 210–

221). Jos informantti ei tunnista erikoisgeminaation kuuluvan idiolektiinsa, hän tuskin 

voi tietoisesti vältelläkään sitä. Palander myös huomauttaa, että näin pienessä tapaus-

ryhmässä muotoryhmittäiset, leksikaaliset ja idiolekteittaisetkin erot voivat vaikuttaa 

tuloksiin tavallista enemmän, mikä pätee myös omassa aineistossani toisen ja 

kolmannen tavun rajaa kauempana sanassa oleviin erikoisgeminaatiotapauksiin, joita on 

yhteensä 23. 
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Koska aineistoni idiolekteittaiset erot erikoisgeminaatiossa ovat huomattavat, on tavu-

asemienkin kohdalla syytä tarkastella koko aineiston lisäksi geminaation idiolekteittaisia 

eroja. Keskityn erikoisgeminaation tavuasemien idiolekteittaisten erojen tarkastelussa 

ensimmäisen ja toisen tavun sekä toisen ja kolmannen tavun rajaisiin tapauksiin, koska 

toisen ja kolmannen tavun rajaa kauempana sanassa esiintyvät geminaatioasemat ovat 

idiolekteittaiseen vertailuun liian harvinaisia. Vertailen näissä tavuasemissa geminoitu-

mista geminaatioindeksien avulla sekä geminaation vahvuutta täysgeminaatta-

osuuksien avulla. Esitän tavuaseman vaikutuksen erikoisgeminaatioon idiolekteittain 

kuviossa 3. Idiolektit ovat kuviossa geminaatioindeksin mukaisessa järjestyksessä 

pienimmästä geminaatioindeksistä suurimpaan. 

 

  

KUVIO 3. Tavuaseman vaikutus erikoisgeminaatioon idiolekteittain. 

 

Kuten aineistossani ylipäätään, myös tavuasemien geminoitumisalttiudessa on suuret 

idiolekteittaiset erot. Aineistoni vähiten geminoivalla Johannalla on idiolekteista pienim-

mät geminaatioindeksit sekä ensimmäisen ja toisen että toisen ja kolmannen tavun 

rajaisissa geminaatioasemissa, jotka molemmat pyöristyvät 1,1:een. Täysgeminaatiota 
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2,2
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2,6
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3

Erikoisgeminaatio tavuasemittain

Geminaatioindeksi 1.ja 2. tavun rajalla Geminaatioindeksi 2. ja 3. tavun rajalla

Täysgeminaattaosuus 1. ja 2. tavun rajalla Täysgeminaattaosuus 2. ja 3. tavun rajalla
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Johannalla ei esiinny näissä tavuasemissa ollenkaan. Aineiston suurin geminaatioindeksi 

ensimmäisen ja toisen tavun rajaisissa tapauksissa on 2,8 aineiston eniten geminoivalla 

Juhanilla ja suurin geminaatioindeksi toisen ja kolmannen tavun rajaisissa tapauksissa 

on 2,57 Aleksilla. 

 

Kuviosta nähdään, että idiolekteittaisessa tarkastelussa tavuasemalla on suuri merkitys 

konsonantin geminoitumisalttiudelle. Yhtä informanttia, Johannesta, lukuun ottamatta 

täysgeminaattaosuus toisen ja kolmannen tavun rajalla on ensi ja toisen tavun rajaista 

täysgeminaattaosuutta suurempi, eli erikoisgeminaatio on informanteilla lähes poik-

keuksetta vahvempaa toisen ja kolmannen tavun rajalla. Suurin ero geminaation vah-

vuudessa tavuasemittain on Ainolla, jolla täysgeminaatiota ei esiinny lainkaan ensim-

mäisen ja toisen tavun rajalla, mutta jolla toisen ja kolmannen tavun rajaisissa tapauk-

sissa geminaatio on koko aineiston vahvinta. Ainon täysgeminaattaosuus toisen ja kol-

mannen tavun rajalla on peräti 34,78 %.  

 

Geminaatioindeksit ovat suurimmassa osassa idiolekteja suuremmat toisen ja kolman-

nen tavun rajalla kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. Suurimmat tavuasemien 

väliset erot geminaatioindeksissä ovat heikon ja vahvistuvan geminaation luokkiin 

kuuluvilla informanteilla, kuten Julialla, Sofialla, Ainolla ja Marialla, joilla kaikilla 

geminaatioindeksien väliset erot ovat yli 0,5. Viidellä aineiston idiolektilla ensimmäisen 

ja toisen tavun rajainen geminaatioindeksi on toisen ja kolmannen tavun rajaista indek-

siä suurempi, eli erikoisgeminaatio on yleisempää ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. 

Näistä viidestä informantista kolme, Mikael, Johannes ja Juhani, kuuluu vahvan tai 

vakiintuvan geminaation luokkaan.  

 

Kolmella informantilla, Johannalla, Julialla ja Ainolla erikoisgeminaatioasemaiset konso-

nantit eivät esiinny ensimmäisen ja toisen tavun rajalla täysgeminaattoina koko aineis-

tossa. Näillä kolmella informantilla täysgeminaatiota ei esiinny myöskään konsonantti-

yhtymän jälkikomponentissa, kuten totesin luvussa 3.3. Näillä informanteilla täys-

geminaatio rajoittuu siis vain vokaalienvälisiin konsonantteihin toisen ja kolmannen 

tavun rajalla tai sitä kauempana sanassa, eli erikoisgeminaatiolle suotuisimpiin asemiin. 
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Ensimmäisen ja toisen tavun rajaisten tapausten täysgeminaattaosuuksissa on nähtä-

vissä vastaavanlainen harppaus, kuin konsonanttiyhtymien jälkikomponenttien täys-

geminaattaosuuksissa, mitä analysoin luvussa 3.3. Mielenkiintoista on, että molemmissa 

tapauksissa täysgeminaattaosuuksien määrissä on merkittävät erot, kun vertaillaan 

heikon ja vahvistuvan geminaation luokkiin kuuluvia informantteja vahvan ja 

vakiintuvan geminaation informantteihin. Kaikilla heikon ja vahvistuvan geminaation 

luokkiin kuuluvilla informanteilla ensimmäisen ja toisen tavun rajaisten tapausten täys-

geminaattaosuus on alle 7,5 %, kun kaikilla vahvan ja vakiintuvan geminaation luokkiin 

kuuluvilla informanteilla vastaavien tapausten täysgeminaattaosuus on yli 15,5 %. 

Vaikuttaa siis siltä, että täysgeminaatio ensimmäisen ja toisen tavun rajalla yleistyy 

huomattavasti vahvan ja vakiintuvan geminaation luokissa.  

 

Erikoisgeminaatio on aineistossani sekä yleisempää että vahvempaa kauempana 

sanassa kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. Idiolekteittainen tarkastelu osoittaa, 

että tavuasemien väliset erot geminoitumisalttiudessa ovat erityisen suuret aineiston 

heikommin geminoivilla. Aineiston vahvimmin geminoivilla tavuasemien väliset erot 

pienenevät, ja ensimmäisen ja toisen tavun rajainen geminaatio saattaa olla toisen ja 

kolmannen tavun rajaista yleisempää. Myös Palanderin (1987: 134–136) tulosten 

mukaan erikoisgeminaatio on vahvempaa toisen ja kolmannen tavun rajalla kuin ensim-

mäisen ja toisen tavun rajalla. Palanderin tuloksissa tavuasemien väliset erot näkyvät 

omista tuloksistani poiketen eniten juuri vahvan geminaation alueeseen kuuluvan 

Liperin pitäjän aineistossa. 

 

Erikoisgeminaation tavuasemat kertovat myös geminaatiolle otollisimmista paino-

asemista. Ensimmäisen ja toisen tavun rajalla esiintyvä geminaatio syntyy pääpainollisen 

ja painottoman tavun rajalle. Toisen ja kolmannen tavun rajaisessa geminaatiossa on 

useimmiten kyse kahden painottoman tavun rajalla tapahtuvasta geminaatiosta. Toisen 

ja kolmannen tavun rajalla geminaatio voi olla myös painottoman ja sivupainollisen 

tavun välissä, mutta näitä tapauksia on tässä tavuasemassa huomattavasti vähemmän. 

Näyttää siis siltä, että aineistossani erikoisgeminaatio on todennäköisintä kahden 

painottoman tavun rajalla. 
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3.5. Muotoryhmien välisiä eroja 

 

Tässä luvussa tarkastelen erikoisgeminaation eroja aineistossani muotoryhmittäin. 

Muotoryhmittäisen tarkastelun tarkoituksena on selvittää, onko erikoisgeminaatio 

edennyt joissain muotoryhmissä pidemmälle kuin toisissa. Olen luokitellut aineistoni 

muotoryhmiin sen mukaan, mikä morfologinen aines mahdollistaa erikoisgeminaatio-

kontekstin eli pitkän vokaaliaineksen. Tämän perusteella olen jakanut aineistoni tapauk-

set kahteenkymmeneenyhteen eri luokkaan, joita ovat ea-nominit (58), yksikön 3. 

persoonan preesensmuodot (59), A-infinitiivit (60), partitiivit (61), supistumaverbien 

vokaalivartaloiset muodot (62), illatiivit (63), MA-infinitiivin illatiivit (64), 

tunnuksettomat MA-infinitiivin illatiivit (65), passiivit (66), supistumanomien 

vokaalivartaloiset muodot (67), -kin- ja -kAAn-liitteet (68), imperatiivit (69), 

konditionaalit (70), monikot (71), superlatiivit (72), imperfektit (73), possessiivisuffiksit 

(74), johdokset (75), lainasanat (76), taipumattomat sanat (77) ja muut (78).  

 

(58) kauhee sammakkoääni (Julia) 

(59) kaikki oksent ̀aa (Oskari) 

(60) ennen täällä sai lähtee kylille (Valtteri) 

(61) yhtä’ ’aikkaa (Aleksi) 

(62) mä ainakim meiǹaan olla’ ’ihaŋ kotona (Olavi) 

(63) mutta siitä ammattikool̀uuŋ kaet minä lähen (Mikael) 

(64) miks ne laittaa sinnes semmosen laulammaan (Emilia) 

(65) oisim mennyk kahtoos sitä (Johanna) 

(66) ja sitte’ ’istuttaan ites siellä (Julia) 

(67) mulla tuli yhessä vaiheessa (Olivia) 

(68) oli siitäkkiip puhetta että perjantaina mentäs (Sofia) 

(69) muutem miettikkää miten oksettavi(a (Valtteri) 

(70) sittenhäm mä kerkkeisin siihen (Katariina) 

(71) saattaa johtu(a tietyistä ju aineista (Maria) 

(72) ihav viis̀ainta ois semmonen (Johannes) 

(73) istuiŋ kotona pelasin (Aleksi) 
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(74) piti käyä muistaaksein huone (Katariina) 

(75) toinen on se mielisair̀aala (Johanna) 

(76) se ajo’’estosyst ̀eemi (Matias) 

(77) sama ois melk̀ein nyt lopettaa (Mikael) 

(78) oisiŋko ollut torstaina tai perjantaina (Sofia) 

 

Taipumattomien sanojen luokkaan kuuluu taipumattomia tai vaillinaisesti taipuvia 

sanoja. Osa tällaisista tapauksista on historiallisesti muun muassa illatiiveja (79–80), 

mutta käsittelen ne taipumattomien sanojen luokassa. Ryhmään muut kuuluu muun 

muassa tai-loppuisia viikonpäiviä sekä erisnimiä (81–82).  

 

(79) me ajeltiin aika pitkääŋ kylällä eka (Julia) 

(80) kuhah Heinäkuuj jälkkeem minä saan (Mikael) 

(81) liek käynys siinä lauvant ̀ain futispelissä (Juhani) 

(82) ja Pauliina oli meillä (Sofia) 

 

Aineistoni suurifrekvenssisimmät muotoryhmät ovat taipumattomat sanat, illatiivit, 

partitiivit, yksikön 3. persoonan preesensit sekä passiivit, joissa kaikissa esiintyy erikois-

geminaatioasemaisia konsonantteja yli 150 kappaletta. Pienimmät frekvenssit ovat 

imperatiivien, konditionaalien, tunnuksettomien MA-infinitiivien illatiivien, 

superlatiivien, imperfektien ja possessiivisuffiksien ryhmissä, joissa tapauksia on 

kussakin 1–7 kappaletta. Näitä muotoryhmiä en vertaile muihin ryhmiin, sillä tulokset 

eivät enää ole luotettavia näin vähäisissä tapausmäärissä. Taulukossa 5 esitän erikois-

geminaatioasemaisten konsonanttien pituusjakauman sekä geminaatioindeksit muoto-

ryhmittäin.  
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TAULUKKO 5. Erikoisgeminaatioasemaisten konsonanttien pituusjakauma ja 

geminaatioindeksi muotoryhmittäin. 

MUOTO-

RYHMÄ 

YKSINÄIS-

KONSONANTTI 

F 

VÄLI-ASTE 

F 

TÄYS-

GEMINAATTA 

F 

YHTEEN-

SÄ 

F 

GEMINAATIO-

INDEKSI 

EA-NOMINI 65  

(58,56 %) 

38  

(34,23 %) 

8  

(7,21 %) 

111 1,73 

Y. 3. P. 

PREESENS 

109  

(70,32 %) 

36  

(23,23 %) 

10  

(6,45 %) 

155 1,54 

A-INFINITIIVI 52  

(72,22 %) 

17  

(23,61 %) 

3  

(4,17 %) 

72 1,48 

PARTITIIVI 113  

(60,43 %) 

50  

(26,47 %) 

24  

(12,83 %) 

187 1,79 

SUP.VERBIEN 

VOK.VART. 

35  

(67,3 %) 

17 

(32,69 %) 

0 

(0 %) 

52 1,49 

ILLATIIVI 121  

(65,05 %) 

54  

(29,03 %) 

11  

(5,91 %) 

186 1,61 

MA-INFINIT. 

ILLATIIVI 

49  

(48,51 %) 

25  

(24,75 %) 

27  

(26,73 %) 

101 2,17 

PASSIIVI 97  

(62,82 %) 

20  

(13,16 %) 

35  

(23,03 %) 

152 1,89 

SUP.NOMINI-

EN VOK.VART. 

31  

(64,58 %) 

14  

(29,17 %) 

3  

(6,25 %) 

48 1,63 

MONIKOT 37  

(88,1 %) 

4  

(9,52 %) 

1  

(2,38 %) 

42 1,21 

KIN- JA KAAN-

LIITTEET 

41  

(44,09 %) 

25  

(26, 88 %) 

27  

(29,03 %) 

93  

 

2,27 

TAIPUMAT-

TOMAT SANAT 

113  

(58,55 %) 

61  

(31,61 %) 

19  

(9,84 %) 

193  

 

1,77 

JOHDOKSET 63  

(73,26 %) 

21  

(24,42 %) 

2 

(2,33 %) 

86 1,44 

LAINASANAT 7  

(35 %) 

10  

(50 %) 

3  

(15 %) 

20 2,2 

MUUT 34 (85 %) 6 (15 %)  0 (0 %) 40 1,22 
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Geminaatioindeksien perusteella erikoisgeminaation vaihtelu muotoryhmittäin on 

suurempaa kuin konsonanteittain, äänneympäristöittäin ja tavuasemittain. Muoto-

ryhmien väliset erot geminoitumisessa ovat kuitenkin pienempiä kuin aineistoni idiolek-

teittaiset erot. Muotoryhmistä suurimmat geminaatioindeksit ovat -kin ja -kAAn-

liitteissä, lainasanoissa ja MA-infinitiivin illatiivissa, joissa kaikissa geminaatioindeksi on 

yli 2. Lainasanoissa erikoisgeminaatio on kuitenkin huomattavasti heikompaa kuin -kin- 

ja -kAAn-liitteissä sekä MA-infinitiivin illatiivissa. Lainasanoissa täysgeminaatiota esiin-

tyy vain 15 %:ssa, kun -kin- ja -kAAn-liitteiden täysgeminaattaosuus on 29,03 % eli 

aineistoni suurin ja MA-infinitiivin illatiivien täysgeminaattaosuus on 26,73 % eli aineis-

toni toiseksi suurin. Näissä molemmissa ryhmissä täysgeminaatio on geminaation väli-

astetta yleisempää. On myös huomioitava, että lainasanatapauksia esiintyy aineistos-

sani vain kaksikymmentä.  

 

-kin- ja -kAAn-liitteiden ja MA-infinitiivien illatiivien lisäksi erikoisgeminaatio on huomat-

tavan vahvaa passiivimuodoissa. Passiivimuotojen geminaatioindeksi on 1,89 ja täys-

geminaattaosuus on peräti 23,03 %. Nuolijärven (1986: 61) tutkimuksessa Helsinkiin 

muuttaneiden pohjoissavolaisten kielessä erikoisgeminaatio on säilynyt erityisesti MA-

infinitiivin illatiivissa ja passiivimuodoissa, jotka erottuvat myös minun tutkimukseni 

informanteilla vahvasti geminoituvina muotoryhminä. 

 

ea-nominien, yksikön 3. persoonan preesensien, A-infinitiivien, partitiivien ja supistuma-

verbien vokaalivartaloisten muotojen geminaatioindeksit vaihtelevat 1,48:sta 1,79:än. 

A-infinitiivit (83) geminoituvat hiukan vähemmän ja heikommin kuin yksikön 3. 

persoonan preesensmuodot (84), mutta ero ei ole kovin suuri. Supistumaverbien 

vokaalivartaloisissa muodoissa ei esiinny lainkaan täysgeminaatiota.  

 

(83) no ärsyttäs sinu(akkiiv varmastik kaht ̀ooj jos (Emilia) 

(84) no kaht ̀oo (Oskari) 

 

Erikoisgeminaatio on yleisempää ja huomattavasti vahvempaa MA-infinitiivin illatii-

veissa kuin muissa illatiiveissa. MA-infinitiivin illatiiveista täysgeminaattana esiintyy 

26,73 %, kun illatiiveissa vastaava osuus on 5,91 %. Aineistoni tunnuksettomissa MA-
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infinitiivin illatiiveissa erikoisgeminaatiota ei esiinny lainkaan. Näitä tapauksia on aineis-

tossani kuitenkin vain 7, ja ne kaikki esiintyvät tyttöinformanteilla, jotka ovat aineiston 

vähemmän geminoivasta päästä. 

 

Aineistoni muotoryhmistä monikoissa esiintyy erikoisgeminaatiota kaikkein vähiten. 

88,1 % monikkotapauksien geminaatioasemaisista konsonanteista esiintyy aineistossani 

yksinäiskonsonanttina. Monikon i:n aiheuttaman diftongin edellä erikoisgeminaatio on 

siis vähäistä. Esimerkiksi supistumanominien vokaalivartaloisten muotojen edellä 

erikoisgeminaatiota on huomattavasti enemmän. Esimerkit 85–86 ovat aineistoni 

monikkotapauksia ja 87–88 supistumanominien vokaalivartaloisten muotojen ryhmään 

kuuluvia tapauksia. 

 

(85) tämmösillä paskoilla heitoilla (Oskari) 

(86) kumisi(a esineitä siellä (Valtteri) 

(87) keskustelu’’aih̀eet (Olavi) 

(88) ei tarvihej juostak kiir̀eellä mihinkkää (Mikael) 

 

-kin- ja -kAAn-liitteiden muotoryhmä sisältää -kin-liitteen pitkävokaaliset -kiiˣ-variantit. 

Aineistossani erikoisgeminaatio on -kiiˣ-muodoissa kAAn-liitteitä voimakkaampaa, sillä 

kiiˣ-muodoista täysgeminaattaosuus on peräti 50 % ja geminaatioindeksi 2,85. MA-

infinitiivin illatiivi ja -kin- ja -kAAn-liitteet ovat aineistoni muotoryhmistä ainoat, joissa 

erikoisgeminaatioasemainen konsonantti on koko muotoryhmässä sama, toisessa k ja 

toisessa m. Kyseiset konsonantit ovat myös aineistoni eniten ja vahvimmin geminoituvat 

konsonantit (ks. luku 3.2. Konsonanttien välisiä eroja). Lisäksi passiivien muotoryhmässä 

esiintyy ainoastaan konsonanttia t ja sen heikon asteen vastineita. t on aineistoni viiden-

neksi eniten geminoiva konsonantti. Nämä muotoryhmät muodostavat merkittävän 

osan kyseisten konsonanttien erikoisgeminaatioasemista. m:n geminaatioasemista 

lähes puolet esiintyy MA-infinitiiveissä, k:n geminaatioasemista noin neljännes esiintyy 

-kin- ja -kAAn-liitteissä ja t:n geminaatioasemista niin ikään noin neljännes passiiveissa. 

Taulukossa 6 esitän erikoisgeminaatioasemissa olevien k-, m- ja t-konsonanttien 

geminoitumisen aineistossani -kin- ja -kAAn-liitteissä, MA-infinitiiveissä, passiiveissa 

verrattuna muihin tapauksiin. 
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TAULUKKO 6. k:n, m:n ja t:n erikoisgeminaatio. 

 YKSINÄIS-

KONSONANTTI 

f 

VÄLI-

ASTE 

f 

TÄYS-

GEMINAATTA 

f 

YH-

TEENSÄ 

f 

GEMINAATIO-

INDEKSI 

k 191 

(53,5 %) 

106 

(29,69 %) 

60  

(16,81 %) 

357 1,95 

-kin- ja -

kAAn-liitteet 

41  

(44,09 %) 

25  

(20,88 %) 

27  

(29,03 %) 

93 2,27 

muut 150  

(56,82 %) 

81  

(30,68 %) 

31  

(12,5 %) 

264 1,84 

m 123  

(56,16 %) 

62  

(28,31 %) 

34  

(15,53 %) 

219 1,89 

MA-infinit. 

illat. 

49 

(48,51 %) 

25  

(24,75 %) 

27 

(26,73 %) 

101 2,17 

muut 74 

(62,71 %) 

37  

(31,36 %) 

7 

(5,93 %) 

118 1,65 

t 

 

342 

(66,8 %) 

114 

(22.27 %) 

56 

(10,94 %) 

512 1,66 

passiivi 

 

92 

(63,45 %) 

18 

(12,41 %) 

35 

(24,4 %) 

145 1,91 

muut 

 

250 

(68,12 %) 

96 

(26,26 %) 

21 

(5,72 %) 

367 1,56 

 

 

Taulukosta nähdään, että k:n erikoisgeminaatio on aineistossani yleisempää ja vahvem-

paa -kin- ja -kAAn-liitteissä kuin muissa tapauksissa, samoin kuin m:n erikoisgeminaatio 

on yleisintä ja vahvinta MA-infinitiivin illatiiveissa ja t:n erikoisgeminaatio on yleisintä ja 

vahvinta passiiveissa. Liitepartikkelitapaukset, MA-infinitiivitapaukset ja passiivi-

tapaukset nostavat siis konsonanttien k, m ja t geminaatioindeksejä ja täysgeminaatta-

osuuksia. Aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että näiden muotoryhmien 

geminoitumisalttius on yksi selittävä tekijä k:n, m:n ja t:n voimakkaassa 

geminoitumisessa. k:n, m:n ja t:n erikoisgeminaatio näyttää aineistoni perusteella 
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vakiintuvan kyseisissä muotoryhmissä, sillä täysgeminaatio on näissä muotoryhmissä 

geminaation väliastetta yleisempää. Kyseisissä muotoryhmissä täysgeminaattaosuudet 

ovat yli 20 %. Sen sijaan muissa muotoryhmissä k:n, m:n ja t:n esiintyminen täys-

geminaattana on huomattavasti harvinaisempaa: k:n täysgeminaattaosuus on 12,5 %, 

m:n 5,93 % ja t:n 5,72 %. Myös Palanderin (1987: 160–161, 166–167) tutkimuksessa k:n 

ja m:n geminaatiot ovat näissä muotoryhmissä koko tutkimusalueella pidemmällä kuin 

muissa tapauksissa. MA-infinitiivin illatiivimuodoissa erikoisgeminaatiolla on ollut erityi-

sen suotuisat kehittymisedellytykset, sillä tässä muotoryhmässä myös yleisgeminaatio 

on mahdollinen ja koskee m:n osalta sivupainollisen tavun jäljessä lähes ainoastaan 

näitä muotoja (Palander 1987: 168).  

 

Erikoisgeminaation muotoryhmittäistä etenemistä ei ole aineistossani mielekästä 

tarkastella idiolekteittain, sillä muotoryhmien suuren määrän vuoksi idiolekteittaiset 

frekvenssit jäävät hyvin pieniksi. Muotoryhmittäinen tarkastelu osoittaa kuitenkin, että 

erikoisgeminaatiossa on aineistossani selkeitä eroja eri muotoryhmien välillä. Palan-

derin (1987: 176) Pohjois-Savon ja Sydän-Savon nykymurteista tekemien havaintojen 

mukaan itämurteiden erikoisgeminaation edistyessä muutamat tapausryhmät alkavat 

yhä selvemmin erottua joukosta. 
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4. ITÄMURTEIDEN ERIKOISGEMINAATIO ÄÄNTEENMUUTOKSENA KIURUVEDELLÄ 

 

Tässä luvussa teen tutkimustulosteni perusteella kokoavaa tarkastelua siitä, millainen 

itämurteiden erikoisgeminaatio on äänteenmuutoksena Kiuruvedellä. Tarkastelen 

erikoisgeminaation etenemistä ja variaatiota aineistoni perusteella.  

 

Itämurteiden erikoisgeminaation vaihtelu on aineistossani suurinta idiolektien välillä. 

Idiolektien geminaatioindeksit vaihtelevat 1,13:sta 2,62:een eli Palanderin (1987: 48) 

vahvuusluokkien jaottelussa heikon geminaation luokasta vakiintuvan geminaation 

luokkaan, eli korkeimpaan vahvuusluokkaan. Orastavaa geminaatio ei ole yhdenkään 

informantin kohdalla. Puolet tutkimukseni informanteista kuuluu vahvistuvan geminaa-

tion luokkaan, mihin sijoittuu myös informanttien geminaatioindeksien keskiarvo 1,79.  

 

Palander (1987: 190–192) on verrannut eri ikäryhmien idiolekteittaisista geminaatio-

indekseistä laskettuja keskihajontoja, sillä idiolekteittainen vaihtelu ilmentää osaltaan 

myös äänteenmuutoksen kehitystä. Palanderin vertailussa idiolekteittainen vaihtelu on 

suurinta erikoisgeminaation ydinalueella vanhan polven kielessä, jossa geminaatio-

indeksien keskihajonta on 0,48. Erikoisgeminaation vahvistuessa 1900-luvun alussa 

idiolekteittaiset erot ovat ilmiön sydänalueella alkaneet tasaantua. Erikoisgeminaation 

ekspansioalueella idiolekteittainen hajonta on sen sijaan ollut vähäistä, koska äänteen-

muutoskin on ollut vielä alkuvaiheessa, mutta hajonta on samoihin aikoihin niin ikään 

erikoisgeminaation etenemisen myötä lähtenyt kasvamaan. Palander otaksuu tulos-

tensa perusteella, että 1990-luvulla tai myöhemmin syntyneillä yleiskieli tulee vaikutta-

maan erikoisgeminaatioon siten, että ydinalueen nuorten kielessä idiolekteittaiset erot 

kasvavat, mutta ekspansioalueella tasoittuvat. Tällöin sekä ydinalueella Liperissä että 

ekspansioalueella Juvalla idiolekteittaisten geminaatioindeksien keskihajonta olisi noin 

0,1–0,25.  

 

Aineistoni idiolektien geminaatioindeksien keskihajonnaksi muodostuu 0,4, joka on 

Palanderin (1987: 190–192) tuloksiin nähden melko suuri. Ekspansioalueella, jossa 

äänteenmuutoskehitys ei ole vielä kovin pitkällä, yleiskielen vaikutus tasoittaa idiolek-

teittaisia eroja (Palander 1987: 192). Erikoisgeminaation suuret idiolekteittaiset erot 
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aineistossani kertovat siis mahdollisesti siitä, että äänteenmuutos on Kiuruvedellä 

edennyt melko pitkälle, ennen kuin yleiskielen vaikutus on alkanut näkyä siinä. Äänteen-

muutoksen on oltava riittävän pitkällä, jotta se mahdollistaa niin suuren  

idiolekteittaisen hajonnan, mikä aineistossani on. Aineistoni tyttöjen idiolektien 

geminaatioindeksien keskihajonta on 0,22 ja poikien vastaava keskihajonta on 0,33. 

Hajonta on siis jonkin verran suurempaa pojilla kuin tytöillä, mutta koko aineistoni 

idiolekteittaiseen vaihteluun vaikuttavat erikoisgeminaation sukupuolierot. 

 

Aineistossani erikoisgeminaatio on huomattavasti yleisempää pojilla kuin tytöillä. 

Poikien geminaatioindeksien keskiarvo 2,08 sijoittuu vahvan geminaation luokkaan, kun 

tyttöjen keskiarvo 1,5 on heikon ja vahvistuvan geminaation luokkien rajalla. Erikois-

geminaatio on säilynyt Pohjois-Savosta Helsinkiin muuttaneilla huomattavasti parem-

min miehillä kuin naisilla (Nuolijärvi 1986: 61). Todennäköisesti myös omassa aineistos-

sani tytöt pyrkivät enemmän yleiskielisyyteen, mikä vaikuttaa myös erikois-

geminaatioon. Vastaavia tuloksia erikoisgeminaation sukupuolieroista nuorten puhe-

kielessä on saatu myös muista viime vuosikymmenten tutkimuksista (esim. Hamari 

1997: 178; Aittokoski 2011: 84). 

 

Palanderin (1987: 48–50) luokittelussa vahvistuvassa geminaatiossa yksittäis-

konsonanttien osuus on ainakin puolet tapauksista ja täysgeminaattaosuus on noin 

kymmenen prosenttia. Vahvassa geminaatiossa yksinäiskonsonantit ovat vähentyneet 

jo alle puoleen tapauksista. Näin on aineistossani vahvan geminaatioindeksin informant-

tien Juhanin, Johanneksen, Aleksin ja Mikaelin lisäksi myös vahvistuvan geminaation 

luokkaan kuuluvalla Oskarilla. Kaikilla tutkimukseni informanteilla erikoisgeminaatio-

asemaiset konsonantit esiintyvät useammin geminaation väliasteena kuin täys-

geminaattana. Tarkastelemalla aineistoa äänneympäristöittäin, tavuasemittain ja 

muotoryhmittäin, voidaan havaita tapausryhmiä, joissa erikoisgeminaatio on yleisem-

pää täysgeminaattana kuin geminaation väliasteena.  

 

Idiolekteittaisen vaihtelun jälkeen suurinta vaihtelu erikoisgeminaation esiintymisessä 

ja vahvuudessa on aineistoni perusteella muotoryhmittäin. Erikoisgeminaatiolle suotui-

simman muotoryhmän geminaatioindeksi on 2,27 ja vähiten suotuisan 1,22 eli niiden 



53 
 

välinen ero on 1,05. Täysgeminaattaosuudet vaihtelevat kyseissä muotoryhmissä 0 

%:sta 29,03 %:iin. Vähäisintä vaihtelua erikoisgeminaation aiheuttaa erikoisgeminaatio-

asemaisen konsonantin tavuasema. Tavuasemienkin välillä on kuitenkin selkeitä eroja 

erikoisgeminaation yleisyydessä ja erityisesti vahvuudessa. 

 

Aineistossani erikoisgeminaatiolle suotuisin äänneympäristö on vokaalien välissä, erityi-

sesti jos erikoisgeminaatioasemainen konsonantti seuraa lyhyttä vokaalia. Erikois-

geminaatio on aineistossani yleisempää toisen ja kolmannen tavun rajalla tai kauem-

pana sanassa kuin ensi ja toisen tavun rajalla. Erikoisgeminaatioasemaisissa konsonan-

teissa geminaatio on yleisintä klusiileissa ja nasaaleissa. Aineistoesimerkkejä, joissa 

toteutuu aineistoni erikoisgeminaatiolle suotuisimmat äänneympäristöt, tavuasemat ja 

konsonantit: 

 

(89) mullem maksettaan autokortti mutta (Aino) 

(90) mihim me muutettaan ysij jälkeen (Olivia) 

(91) joutunu’ ’yksinnääj juttelemmaan täällä (Aleksi) 

(92) kahtonus seŋ kokoǹaan (Oskari) 

 

Muotoryhmistä erikoisgeminaatiolle kaikkein suotuisimmat ovat aineistoni perusteella 

-kin- ja -kAAn-liitteet, lainasanat sekä MA-infinitiivin illatiivit. Aineistoesimerkkejä, joissa 

erikoisgeminaatio toteutuu -kin- ja -kAAn-liitteissä tai MA-infinitiivin illatiiveissa niin, 

että erikoisgeminaatioasemainen konsonantti on suotuisimmissa asemissa eli lyhyen 

vokaalin jälkeen toisen ja kolmannen tavun rajalla tai kauempana sanassa: 

 

(93) saa nähäm mitä siitäkkiit tullee (Maria) 

(94) sit siinä kohti rupes vähä ripsimmääv vettä (Julia) 

(95) siinäk̀ään ei toimi’ ’aina tekstit (Johanna) 

(96) mittään suunniteltuna ainakkaav vielä (Matias) 

(97)  mihin sää lähet opiskelemmaan (Valtteri) 
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Tällaisissa tapauksissa erikoisgeminaatioasemaisista konsonanteista esiintyy aineistos-

sani yksinäiskonsonanttina 36,65 %, geminaation väliasteena 22,61 % ja täys-

geminaattana 41,74 %. Näissä tapauksissa geminaatioindeksi on 2,6. Palanderin (1987: 

147) havaintojen mukaan erikoisgeminaatiolle suotuisin asema on painottoman 

kolmannen tavun alussa, kun edellä on mieluiten lyhyt vokaali ja jäljessä pitkä vokaali. 

Tulokseni erikoisgeminaatiolle suotuisimmista asemista noudattelevat siis Palanderin 

aikaisempia tuloksia. Palanderin (2005: 116) tulosten mukaan erikoisgeminaatio-

asemaisen konsonantin äänneympäristö ja tavuasema näyttäisivät vaikuttavan gemi-

naatioon enemmän kuin konsonantin laatu.  

 

Palanderin (1987: 147) mukaan geminaation edistyessä erikoisgeminaatiolle suotuisin 

asema alkaa erottua yhä selvemmin muista. Kuitenkin erikoisgeminaation kehittymi-

sessä esimerkiksi MA-infinitiivin illatiivissa näkyy Palanderin (1987: 168–169) mukaan 

yleisgeminaation vaikutus siten, että MA-infinitiivin illatiivin erikoisgeminaatio on usein 

täyspitkää sellaisissakin murteissa, joissa erikoisgeminaatio muuten on puolipitkän 

konsonantin tai lyhytalkuisen geminaatan pituista. Omassa aineistossani erikois-

geminaatioasemaiset konsonantit esiintyvät täysgeminaattana ensimmäisen ja toisen 

tavun rajalla tai konsonanttiyhtymän jälkikomponenteissa, eli muissa kuin erikois-

geminaation suotuisimmissa asemissa huomattavasti useammin informanteilla, joilla 

geminaatio on vahvaa tai vakiintuvaa. Infomanteilla, joiden geminaatio on heikkoa tai 

vahvistuvaa äänneympäristö ja tavuasema vaikuttavat erikoisgeminaatioon enemmän, 

eli erikoisgeminaatiota esiintyy enimmäkseen sille suotuisimmissa asemissa.  

 

Olisi mielenkiintoista vertailla myös konsonanteittaista ja muotoryhmittäistä erikois-

geminaatiota idiolekteittain, jolloin saataisiin selville, onko myös konsonanttien ja 

muotoryhmien vaikutus erikoisgeminaatioon suurinta heikon ja vahvistuvan geminaa-

tion luokkaan kuuluvissa idiolekteissa. Valitettavasti aineistoni koko ei mahdollista 

konsonanttien ja muotoryhmien vaikutuksen luotettavaa tarkastelua idiolekteittain. 

Aineistoni perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että äänneympäristön ja tavuaseman 

vaikutus erikoisgeminaatioon on suurempaa heikon ja vahvan geminaation luokkiin 

kuuluvissa idiolekteissa kuin vahvan ja vakiintuvan geminaation luokkiin kuuluvissa. 
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Erikoisgeminaatio näyttää siis esiintyvän vähemmän suotuisissa asemissa, kuten ensim-

mäisen ja toisen tavun rajalle ja konsonanttiyhtymän jälkikomponenttiin eniten niissä 

idiolekteissa, joissa äänteemuutos on edennyt pisimmälle. 

 

Palanderin (1987: 61) mukaan varhaisimmissa erikoisgeminaatiomerkinnöissä on 

huomattavaa geminaation ainakin osittainen keskittyminen määrämuotoihin, mikä 

näkyy selvimmin Etelä-Savon murteissa. Aila Mielikäinen (1981: 199–207) erottaakin 

Etelä-Savon murteissa niin sanotun suffiksaalin geminaation kokonaan itämurteiden 

erikoisgeminaatiosta. Mielikäisen mukaan suffiksaaliin geminaatioon kuuluu n:n gemi-

naatio essiivissä (kotonnaan), komitatiivissa (poikinnee), potentiaalin preesensissä 

(kahtonneeko) ja aktiivin NUT-partisiipissa (lähtenny) sekä m:n geminaatio MA-

infinitiivin illatiivissa (ampummaa) ja siirtymä-äänteinä toimivien puolivokaalien gemi-

naatio partitiivissa (lapsijjaa), supistumaverbeissä (selevijjää) ja nomini- ja partikkeli-

vartaloissa (astijjaan). Etelä-Savon suffiksaali geminaatio on siis sidoksissa tiettyihin 

muotoryhmiin ja tavuasemiin. Palander (1987: 61–69) kutsuu eteläsavolaista suffiksaalia 

geminaatiota morfologisehtoiseksi geminaatioksi. 

 

Vaikka aineistossani erikoisgeminaation esiintymisessä on selkeitä muotoryhmittäisiä 

eroja, aiemman tutkimuksen perusteella Kiuruvedellä esiintyvää erikoisgeminaatiota ei 

voida pitää eteläsavolaisen morfologisehtoisen geminaation peruna. Foneettisehtoinen 

ja morfologisehtoinen geminaatio eroavat ratkaisevasti syntytavoiltaan, ja foneettis-

ehtoinen geminaatio on vähittäinen, ajan myötä vahvistuva ja aluettaan laajentava 

äänneilmiö (Palander 1987: 63). Kiuruvedellä esiintyvä erikoisgeminaatio on siis 

foneettisehtoista. Myös maantieteellisistä syistä foneettisehtoisen erikoisgeminaation 

alueellinen ekspansio on ulottunut Kiuruvedelle todennäköisemmin kuin morfologis-

ehtoisen geminaation (ks. Palander 1987: 67–68).  

 

Foneettisehtoisessakin erikoisgeminaatiossa esiintyy morfologisia eroja, mutta ne ovat 

äänteenmuutoksen kehitystä ajatellen vain välivaihe, kun eteläsavolaisessa morfologis-

ehtoisessa geminaatiossa ne ovat lopputulos (Palander 1987: 179). Erikoisgeminaation 

pituusjakauma aineistossani osoittaa, että erikoisgeminaatio on Kiuruvedellä 

vähittäinen äänteenmuutos. Aineistostani on nähtävissä, että erikoisgeminaatio on 
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tietyissä idiolekteissa sekä tietyissä konsonanteissa, äänneympäristöissä, tavuasemissa 

ja muotoryhmissä pidemmällä kuin toisissa, ja kaikissa idiolekteissa 

erikoisgeminaatioasemaiset konsonantit esiintyvät useammin geminaation väliasteena 

kuin täysgeminaattana. 

 

Palander (1987: 79–81) on tutkimuksessaan selvittänyt erikoisgeminaation etenemis-

nopeutta vertailemalla muutamien pitäjien ikäryhmittäistä geminaatioedustusta. Palan-

derin vertailussa on kaksi pohjoissavolaisiin murteisiin kuuluvaa pitäjää: Heinävesi, jossa 

geminaatioindeksi on vuosina 1880–1899 syntyneiden kielessä 1,40 eli joka kuuluu 

heikon geminaation luokkaan sekä Rantasalmi, jossa samassa ikäluokassa 

geminaatioindeksi on 1,06 eli joka kuuluu orastavan geminaation luokkaan. Kiuruvedellä 

kyseisessä ikäluokassa geminaatioindeksi on Palanderin tutkimuksen mukaan 1,18, joka 

on heikon geminaation luokassa Heinäveden tapaan, mutta indeksiltään lähempänä 

Rantasalmen geminaatiota. Palanderin vertailussa noin 40 vuotta myöhemmin, eli noin 

40 vuotta lähtötilannetta nuoremmilla informanteilla geminaatio on edistynyt kaikissa 

vertailun pitäjissä. Heinäveden geminaatioindeksi on näillä vuosina 1920–1939 

syntyneillä 1,71 ja Rantasalmen 1,56, eli molemmat kuuluvat vahvistuvan geminaation 

luokkaan. Seuraavassa, noin 40 vuotta nuoremmassa eli noin 80 vuotta ensimmäistä 

ikäryhmää nuoremmassa ryhmässä geminaatio on edelleen edennyt hiukan 

Heinävedellä, jonka geminaatioindeksi näillä vuosina 1960–1979 syntyneillä on 1,71, 

mutta Rantasalmella pysytellyt saman vahvuisena, geminaatioindeksinä 1,50.  

 

Palanderin (1987: 79–81) mukaan näyttää siis siltä, että erikoisgeminaation nopein 

vahvistumisvaihe on ollut 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, jolloin äänteenmuutos on 

edistynyt niin sydänalueellaan kuin ekspansioalueella. Sen jälkeen muutos on hidastu-

nut ja sydänalueillaan jopa pysähtynyt. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että erikois-

geminaatio etenee laajenevien aaltojen sarjana. Aaltoteorian mukaan muutoksen levi-

tessä laajemmalle se säännöllistyy alkukohdassaan (Bailey 1973: 67–69). Kiuruvesi on 

lähtötilanteessa geminaatioindeksiltään Heinäveden ja Rantasalmeen välimaastossa, ja 

sijoittuu itämurteiden erikoisgeminaation ekspansioalueelle. Pidän hyvin mahdollisena, 

että myös Kiuruvedellä äänteenmuutos on edistynyt 1900-luvun alussa, todennäköisesti 

niin paljon, että Kiuruveden geminaatioindeksi on kasvanut heikon geminaation 
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luokasta vahvistuvan geminaation luokkaan. Aineistoni infromanttien keskiarvoinen 

geminaatioindeksi 1,79 sekä eniten geminoivien informanttien vahvan ja vakiintuvan 

geminaation luokkiin kuuluvat geminaatioindeksit viittaavat siihen, että Kiuruvedellä 

äänteenmuutos on edennyt vielä 1900-luvun alun jälkeenkin.  

 

Sari Kukkonen (2002: 43–47) on pro gradu -tutkielmassaan havainnoinut Lapinlahden 

murteen muuttumista. Kukkosen tuloksissa erikoisgeminaatio on sitä vähäisempää, mitä 

nuoremmasta ikäryhmästä on kyse. Erikoisgeminaation vertailussa Kukkosen vanhin ikä-

ryhmä, jolla erikoisgeminaatiota esiintyy aineistossa eniten, koostuu vuosina 1950–1958 

syntyneistä informanteista. Kukkonen hyödyntää tutkimuksessaan myös reaaliaika-

menetelmää, ja tämän menetelmän avulla saatujen tulosten mukaan murteellisuus on 

vähentynyt informanteilla vuosien 1991 ja 2000 välillä huimasti erikoisgeminaation 

osalta.  

 

Antti Kervinen (1993) on pro gradu -työssään tutkinut vuosina 1977–1979 syntyneiden 

pyhäntäläiskoululaisten geminaatiota. Palanderin (1987) tutkimuksessa Pyhännän 

geminaatioindeksi on vuosina 1880–1899 syntyneillä informanteilla 1,54 ja Kervisen 

(1993) tutkimuksessa 1,62. Ero ei ole siis kovin suuri, mutta Kervinen arvelee erikois-

geminaation olleen Pyhännällä vahvistuvassa vaiheessa suurimman osan 1900-lukua, 

mutta olleen jo hänen tutkimuksessaan yleiskielistymisen seurauksena joissakin 

suhteissa taantumassa.   

 

Nykymurreyhteisöisssä on yleistä, että murre yleiskielistyy edelliseen sukupolveen 

verrattuna. Tällaisessa tilanteessa geminaatio voi joko edistyä, taantua tai pysyä ennal-

laan. Geminaation edistyminen muun murteellisyyden vähentyessä on mahdollista ensi-

sijaisesti vahvan geminaation alueella. Jos nuoremmalla sukupolvella esiintyy murteelli-

suutta vähemmän kuin vanhemmalla sukupolvella, geminaation ekspansioalueella 

tällaisissa idiolekteissa geminaatiokehitys yleensä pysähtyy tai taantuu. (Palander 1987: 

200–201.) Koska Kiuruvesi kuuluu itämurteiden erikoisgeminaation ekspansio-

alueeseen, on todennäköistä, että erikoisgeminaatio on Kiuruvedellä pysähtynyt tai 

taantunut viimeisimmillä sukupolvilla vanhempiin sukupolviin verrattuna.  
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Murteellisuuden vähentyessä geminaation voi olettaa säilyvän pisimpään asemissa, 

joissa se on päässyt vahvimmaksi, ja väistyvän herkimmin niistä asemista, joissa muutos 

on edistynyt hitaimmin. Toisin sanoen tekijät, jotka edistävät äänteenmuutosta myös 

säilyttävät sitä ilmiön taantuessa. (Palander 1987: 179.) Tämä tulee omassa tutkimuk-

sessani selvimmin esiin idiolekteittaisessa tarkastelussa. Useilla heikon ja vahvistuvan 

geminaation luokkiin kuuluvilla informanteillani geminaatio on erittäin vähäistä vähem-

män suotuisissa asemissa. Kolmella aineistoni informantilla, Johannalla, Julialla ja Ainolla 

täysgeminaatiota ei esiinny lainkaan ensi- ja toisen tavun rajalla tai konsonanttiyhtymän 

jälkikomponentissa. Näiden idiolektien lisäksi aineistossa on muitakin heikon ja vahvis-

tuvan geminaation luokkiin kuuluvia informantteja, joilla geminaatio on huomattavasti 

vähäisempää kyseisissä äänneympäristöissä ja tavuasemissa. Täysgeminaattaosuudet 

ovat sekä ensimmäisen ja toisen tavun rajalla että konsonanttiyhtymän jälki-

komponenteissa huomattavasti suurempia vahvan ja vakiintuvan geminaation luokkaan 

kuuluvissa idiolekteissa kuin heikon ja vahvistuvan geminaation luokkaan kuuluvissa 

idiolekteissa. Näyttää todennäköiseltä, että heikon ja vahvistuvan geminaation luokkaan 

kuuluvilla idiolekteilla geminaatio on väistynyt tai väistymässä juuri niistä asemista, 

joissa geminaatio on edistynyt hitaammin.  

 

Koska voin vertailla omia tuloksiani kiuruvetisten vuosina 1996–2000 syntyneiden nuor-

ten erikoisgeminaatiosta vain Palanderin tuloksiin erikoisgeminaatiosta vuosina 1880–

1899 syntyneillä kiuruvetisillä, voin tehdä melko rajallisesti päätelmiä äänteen-

muutoksen etenemisestä Kiuruvedellä. Muun tutkimuksen perusteella pidän toden-

näköisenä, että erikoisgeminaatio on Kiuruvedelläkin vahvistunut 1900-luvun alussa 

nopeasti, ja jatkanut vahvistumista sen jälkeen hitaammin. Erikoisgeminaatio on 

mahdollisesti päässyt vahvistuvan tai jopa vahvan geminaation luokkaan, ennen kuin se 

on yleisen murteen yleiskielistymiskehityksen myötä lähtenyt taantumaan. 

Aineistossani on kolme idiolektia, joissa erikoisgeminaatio on vahvaa ja yksi idiolekti, 

jossa geminaatio kuuluu peräti vakiintuvan geminaation luokkaan. Taantumiseen viittaa 

aineistossani erityisesti heikon ja vahvistuvan geminaation luokkaan kuuluvien, lähinnä 

tyttöinformanttien erikoisgeminaatio, joka on keskittynyt erikoisgeminaatiolle 

suotuisimpiin asemiin. Tarvittaisiin kuitenkin lisätutkimusta esimerkiksi omien 
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informanttieni ja Palanderin informanttien välisistä ikäluokista, jotta erikoisgeminaation 

kehityksestä Kiuruvedellä saataisiin varmempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa.   
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tässä pro gradu -työssäni tutkinut suomen itämurteiden erikoisgeminaatiota kiuru-

vetisten nuorten puhekielessä. Olen halunnut tutkia erikoisgeminaatiota nuorten 

puheessa, sillä erikoisgeminaatio on nuori geminaatioilmiö ja äänteenmuutoksena vielä 

vakiintumaton. Aineistoni koostuu kahdeksasta kiuruvetisten yhdeksäsluokkalaisten 

parikeskustelusta, joista neljä ensimmäistä olen nauhoittanut keväällä 2012 ja toiset 

neljä syksyllä 2015. Tutkimukseni informantit ovat siis syntyneet vuosina 1996–2000.  

 

Tutkimustani ovat ohjanneet seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Kuuluuko informanttien puhekieleen itämurteiden erikoisgeminaatiota ja 

kuinka vahvaa geminaatio on? 

2. Millaisia ovat erikoisgeminaation idiolekteittaiset erot? 

3. Missä konsonanteissa erikoisgeminaatiota esiintyy eniten? 

4. Millaista on erikoisgeminaation vaihtelu eri äänneympäristöissä? 

5. Millaista on erikoisgeminaation vaihtelu eri tavuasemissa? 

6. Millaisissa muotoryhmissä erikoisgeminaatiota esiintyy eniten? 

7. Millainen erikoisgeminaatio on äänteenmuutoksena? 

 

Hypoteesini ovat olleet, että erikoisgeminaatio on vahvistunut ja se on informanteillani 

yleisempää ja vahvempaa kuin Marjatta Palanderin tutkimuksen vuosina 1880–1899 

syntyneillä kiuruvetisillä informanteilla. Kandidaatintutkielmani perusteella uskoin 

geminaatiota olevan enemmän poikien kuin tyttöjen puheessa, ja idiolekteittaisen 

vaihtelun olevan suurta. Pidin todennäköisenä myös, että erikoisgeminaatioasemaisen 

konsonantin laatu, äänneympäristö ja tavuasema sekä erikoisgeminaatiokontekstin 

mahdollistava muotoryhmä vaikuttavat erikoisgeminaatioon.  

 

Tutkimustulosteni perusteella hypoteesini pitävät paikkansa. Aineistossani erikois-

geminaation yleisyyttä kuvaa parhaiten laskemani geminaatioindeksi, joka voi vaihdella 

yhdestä neljään. Erikoisgeminaation vahvuutta kuvaa täysgeminaattaosuus, eli se, 

kuinka monta prosenttia erikoisgeminaatioasemaisista konsonanteista esiintyy täys-

pitkänä geminaattana. Geminaatioindeksit vaihtelevat aineistossani idiolekteittain 
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suuresti Johannan 1,13:sta, joka kuuluu Palanderin luokittelussa heikon geminaation 

luokkaan, Juhanin 2,62:en, joka kuuluu vakiintuvan geminaation luokkaan, eli korkeim-

paan vahvuusluokkaan. Erikoisgeminaatiossa on tyttöjen ja poikien välillä huomattava 

ero: yhtä informanttia lukuun ottamatta kaikilla tyttöinformanteilla geminaatioindeksit 

ovat poikainformanttien geminaatioindeksejä pienempiä. Tyttöjen geminaatioindeksien 

keskiarvo on 1,5 ja poikien geminaatioindeksien keskiarvo on 2,08. Kaikkien infor-

manttien geminaatioindeksien keskiarvo on 1,79, joka kuuluu vahvistuvan geminaation 

luokkaan.  

 

Erikoisgeminaatio on aineistossani yleisintä klusiileissa k, p ja t, nasaaleissa m ja n sekä 

frikatiivissa h. h:n täysgeminaattaosuus on kuitenkin klusiilien ja m:n täysgeminaatta-

osuuksia pienempi, eli h:n geminaatio on huomattavasti näitä heikompaa. k:n ja m:n 

geminoitumisalttiuteen vaikuttavat jossain määrin morfologiset syyt, sillä -kin- ja -kAAn-

liitteet ja MA-infinitiivin illatiivit ovat aineistoni vahvimmin geminoituvat muotoryhmät, 

ja ne muodostavat merkittävän osan k:n ja m:n erikoisgeminaatioasemaisista esiinty-

mistä. Passiivimuotojen geminoitumisalttius vaikuttaa puolestaan t:n geminaatioon.  

 

Äänneympäristöittäinen tarkastelu osoittaa, että erikoisgeminaatiota esiintyy aineistos-

sani todennäköisimmin vokaalien välisissä asemissa, erityisesti jos erikoisgeminaatio-

asemaista konsonanttia edeltää lyhyt vokaali. Äänneympäristön vaikutus erikois-

geminaatioon on suurin heikon ja vahvistuvan geminaation luokkiin kuuluvissa idiolek-

teissa.  

 

Tavuasemien vertailusta nähdään, että erikoisgeminaatio on jonkin verran yleisempää 

toisen ja kolmannen tavun rajalla tai sitä kauempana sanassa kuin ensimmäisen ja toisen 

tavun rajalla. Erikoisgeminaation vahvuudessa tavuasemien välinen ero on erityisen 

huomattava, sillä ensimmäisen ja toisen tavun rajalla täysgeminaattaosuus on selkeästi 

muita tavuasemia pienempi. Tavuasemien välisissä eroissa erikoisgeminaatiossa toistuu 

sama ilmiö kuin äänneympäristöjen kohdalla: tavuasema vaikuttaa erikoisgeminaatioon 

eniten heikon ja vahvistuvan geminaation luokkaan kuuluvissa idiolekteissa. 

Tavuasemien tapauksessa ero on vielä selkeämpi kuin äänneympäristöjen kohdalla. 

Esimerkiksi heikon geminaation luokkaan kuuluvilla Johannalla ja Julialla sekä 
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vahvistuvan geminaation luokkaan kuuluvalla Ainolla täyspitkää geminaatiota ei esiinny 

konsonanttiyhtymien jälkikomponenteissa tai ensimmäisen ja toisen tavun rajalla 

lainkaan. 

 

Aineistoni perusteella näyttää siltä, että muotoryhmä vaikuttaa erikoisgeminaatioon 

enemmän kuin erikoisgeminaatioasemaisen konsonantin laatu, äänneympäristö tai 

tavuasema. Eniten erikoisgeminaatiota esiintyy -kin- ja -kAAn-liitteissä, lainasanoissa ja 

MA-infinitiivin illatiiveissa. Lainasanoissa erikoisgeminaatio ei tosin ole niin vahvaa, kuin 

muissa eniten geminoituvissa muotoryhmissä. -kin- ja -kAAn-liitteiden ja MA-infinitiivin 

illatiivin lisäksi myös passiivissa erikoisgeminaatioasemainen konsonantti esiintyy 

useammin täysgeminaattana kuin geminaation väliasteena. Vähiten geminoituvat 

muotoryhmät ovat monikot sekä ryhmä muut, johon kuuluu muun muassa erisnimiä ja 

tai-loppuisia viikonpäiviä. 

 

Itämurteiden erikoisgeminaatio on vähittäinen äänteenmuutos, josta tunnetaan kaikki 

mahdolliset väliasteet yksinäiskonsonantista täysgeminaattaan. Foneettisehtoinen itä-

murteiden erikoisgeminaatio on joskus vaikea erottaa eteläsavolaisesta suffiksaalista, 

morfologisehtoisesta geminaatiosta, joka toteutuu joissakin samoissa muotoryhmissä 

kuin itämurteiden erikoisgeminaatio. Kiuruvetinen erikoisgeminaatio kuuluu foneettis-

ehtoiseen erikoisgeminaatioon, sillä aineistossani esiintyy erikoisgeminaatiota eri 

pituusasteissa, eli äänteenmuutoksen vähittäisyys on selvästi nähtävissä. Aineistossani 

erikoisgeminaatiossa esiintyy kyllä selkeää muotoryhmittäistä vaihtelua, mutta sitä 

voidaan pitää kehityksen välivaiheena.  

 

Aineistoni perusteella erikoisgeminaatio on vahvistunut Kiuruvedellä viimeisen sadan 

vuoden aikana selvästi. Aineistossani on kuitenkin suuria idiolekteittaisia eroja erikois-

geminaatiossa. Tulosteni perusteella pidän todennäköisenä, että heikommin 

geminoivien informanttien erikoisgeminaatiossa näkyy viime aikojen 

yleiskielistymiskehitys, ja erikoisgeminaatio on väistynyt tai väistymässä niistä asemista, 

joissa geminaatio on kehittynyt hitaammin. Mahdollisesti tämän vuoksi 

erikoisgeminaatio on useilla heikon tai vahvistuvan geminaation luokkaan kuuluvilla 
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informanteilla keskittynyt enimmäkseen niihin asemiin, jotka ovat erikoisgeminaatiolle 

suotuisimpia.  

 

Jotta Kiuruveden erikoisgeminaatiokehityksestä voitaisiin saada tarkempaa ja 

varmempaa tietoa, tarvittaisiin lisää tutkimusta erikoisgeminaatiosta esimerkiksi eri 

ikäryhmillä. Laajemmalla tutkimusaineistolla voitaisiin myös paremmin selvittää 

idiolektien välisiä eroja erikoisgeminaatiossa. Tutkimukseni antaa viitteitä siihen, että 

esimerkiksi tavuasema ja äänneympäristö vaikuttavat erikoisgeminaatioon enemmän 

heikommin geminoivilla informanteilla kuin vahvasti geminoivilla, mutta suuremmalla 

aineistolla saataisiin parempi käsitys siitä, miten erikoisgeminaatio varioi idiolekteittain.  

 

Tutkimalla erikoisgeminaation nykytilannetta Kiuruveden ympäryskunnissa ja muualla 

pohjoissavolaisten murteiden avulla voitaisiin saada myös kattavampi kuva erikois-

geminaation etenemisestä pohjoissavolaisissa murteissa. Olisi myös mielenkiintoista 

vertailla erikoisgeminaatiota Kiuruvedellä esimerkiksi erikoisgeminaatioon Kuopiossa, 

jolloin voitaisiin saada tietoa siitä, onko erikoisgeminaatio edennyt tai säilynyt parem-

min maaseudulla kuin kaupungissa.  
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LIITE 1. Kiuruveden sijoittuminen murrekartalle. Kiuruveden sijainti on merkitty karttaan 

mustalla pisteellä. Kartta (ilman Kiuruveden merkintää): Kotimaisten kielten keskuksen 

internetsivut. 

 

 

 

1. Lounaismurteet 

1a Lounaismurteiden pohjoisryhmä 

1b Lounaismurteiden itäryhmä 

 

2. Lounaiset välimurteet 

2a Porin seudun murteet 

2b Ala-Satakunnan murteet 

2c Turun ylämaan murteet 

2d Someron murre 

2e Länsi-Uudenmaan murteet 



 
 

 

3. Hämäläismurteet 

3a Ylä-Satakunnan murteet 

3b Perihämäläiset murteet 

3c Etelähämäläiset murteet 

3d Kaakkoishämäläisten murteiden Hollolan ryhmä 

3e Kaakkoishämäläisten murteiden Porvoon ryhmä 

3f Kaakkoishämäläisten murteiden Kymenlaakson eli Iitin ryhmä 

 

4. Etelä-Pohjanmaan murteet 

 

5. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet 

5a Keski-Pohjanmaan murteet 

5b Pohjois-Pohjanmaan murteet 

 

6. Peräpohjan murteet 

6a Tornion murteet 

6b Jällivaaran murteet 

6c Kemin murteet 

6d Kemijärven murteet 

6e Ruijan murteet 

 

7. Savolaismurteet 

7a Päijät-Hämeen murteet 

7b Etelä-Savon murteet 

7c Savonlinnan seudun välimurteet 

7d Pohjois-Karjalan murteet 

7e Pohjois-Savon murteet 

7f Keski-Suomen murteet 

7g Keuruun–Evijärven seudun välimurteet 

7h Kainuun murteet 

7i Vermlannin murre (ns. metsäsuomalaisten murre) 

 

8. Kaakkoismurteet 

8a Varsinaiset kaakkoismurteet 

8b Inkerin suomalaismurteet 

8c Lemin seudun välimurteet 

8d Sortavalan seudun välimurteet 

 

 



 
 

LIITE 2. Itämurteiden erikoisgeminaatio Marjatta Palanderin mukaan (1987: 51). Kiuru-

veden kunnan rajat on merkitty karttaan valkoisella. Kartta (ilman Kiuruveden merkin-

tää) Internetix, Erkki Savolainen 1998. 

 

 

 

 


